
নাগরিক-সেবাি রববিণ েম্বরিত সরাফাইি ও রসেে ম্যাপ 

(2) সেবাি নামঃ সপসেন্ট স্বত্ত্বরিকারিি সপসেন্ট নবায়ন রদান 

সেবা সরাফাইি 

সেবা রদানকািী অরফসেি নাম দারয়ত্বরাপ্ত কম মকতমা/কম মচািী সেবা রারপ্তি স্থান রসয়াজনীয় েময় 

 

সপসেন্ট, রিজাইন ও সেিমাকমে অরিদপ্তি, রিল্প 

মন্ত্রণািয়, ঢাকা-১০০০। 

সিরজস্ট্রাি, সিপুটি সিরজস্টাি (সপসেন্ট ও 

রিজাইন), েহকারি সিরজস্ট্রাি (সপসেন্ট), পিীক্ষক 

(সপসেন্ট), অরফে েহকারি (নবায়ন িাখা), 

করিউোি অপাসিেি, িাো এরি/কসিাি 

অপাসিেি (আইটি ইউরনে), রিসেপেন সিস্ক। 

সপসেন্ট, রিজাইন ও 

সেিমাকমে অরিদপ্তি, রিল্প 

মন্ত্রণািয়, ৯১, মরতরিি 

বা/এ, ঢাকা-১০০০। 

োিািণতঃ 3 রদন। 

 

 

সেবা রদাসনি েংরক্ষপ্ত রববিণ 

বাংিাসদসি রবদ্যমান    সপসেন্ট ও রিজাইন আইন, ১৯১১ এি আওতায় ১৬ বছসিি জন্য              

আসবদনকািীসক সপসেন্ট স্বত্ত্ব রদান কিা হয়। সপসেন্ট এি স্বত্বারিকািী ১৬ বৎেি পর্ মন্ত এই রনিঙ্কুি  ও 

একচ্ছত্র  অরিকাি স াগ কসিন। গৃহীত সপসেন্ট এি সক্ষসত্র দিখাস্ত দারখসিি তারিখ হসত ৪ (চাি) বছি পর্ মন্ত 

সকান নবায়ন রফ রদান কিসত হয় না। ৫ম বছসিি রনি মারিত নবায়ন রফ ৪র্ ম বছি অরতক্রাসন্তি পূসব মই  দারখি 

কিসত হয়। ৬ষ্ঠ বছসিি রনি মারিত নবায়ন রফ ৫ম বছি অরতক্রাসন্তি পূসব মই  দারখি কিসত হয়। এ াসব 

ক্রমান্বসয় ১৬ বছি পর্ মন্ত নবায়ন রফ পরিসিাি কিসত হয়। সকউ ইচ্ছা কিসি একারিক বছসিি নবায়ন  রফ 

একসত্র পরিসিাি কিসত পাসিন। তসব সকান সপসেন্ট স্বত্ত্বািীকািী রনি মারিত েময়েীমাি মসে নবায়ন রফ রদান 

কিসত ব্যর্ ম হসি সপসেন্টটি তামারদ হসয় র্ায় এবং সে সক্ষসত্র তামারদ সপসেন্ট পুনিদ্ধাি কিাি জন্য রনি মারিত 

রফেহ Form-10 দাখিল করতে হয়। অত্র অখিস আতেদনকারীর যােেীয় কাগজপত্র পরীক্ষাতে খেখজ প্রেতস 

েকাতের কায যক্রম গ্রহণ কতর।  প্রস প্রক্ষতত্র আসবদনকািীি সপসেন্ট দিখাস্ত নবায়ন িাখায় অরফে েহকািী-কাম-

করিউোি অপাসিেি কর্তমক   র্াচাই-বাছাই েিন্ন কিত: ররতসবদনেহ রবষয় েংরিষ্ট পিীক্ষসকি রনকে 

উপস্থাপন কিা হয়। পিীক্ষক পিীক্ষা সিসষ  অনুসমাদসনি জন্য েহকািী সিরজস্ট্রাি  ও  সিপুটি সিজস্ট্রাসিি 

অনুসমাদসনি জন্য উপস্থাপন কসিন। সিপুটি সিরজস্ট্রাি সিজস্ট্রাসিি অনুসমাদসনি জন্য সপি কসিন। সিরজস্ট্রাি 

কর্তমক অনুসমারদত হসি র্র্ারনয়সম রবরজ সরসে পাবরিসকিসনি জন্য সরিণ কিা হয়। সগসজসে রকারিত 

হওয়াি তারিখ হসত ছয় েপ্তাসহি মসে সপসেন্ট আসবদসনি রবরুসদ্ধ অপরজিন েংক্রান্ত সকান দিখাস্ত দারখি না 

হসি তামারদ সপসেন্টটি  র্র্ারনয়সম পুনিদ্ধাি (Restoration) করা হয় এবং সপসেন্ট স্বত্ত্বািীকািীসক 

নবায়ন োে মরফসকে রদান কিা হয়। সগসজসে রকারিত হওয়াি তারিখ হসত ছয় েপ্তাসহি মসে সপসেন্ট 

আসবদসনি রবরুসদ্ধ অপরজিন ফাইি দারখি হসি সপসেন্ট ও রিজাইন আইন, ১৯১১ ও এতদ্বেংক্রান্ত রবরি 

অনুর্ায়ী তা রনষ্পরি কিা হয়।  

সেবা রারপ্তি িতমাবরি র্র্ােমসয় রসয়াজনীয় তথ্য েম্বরিত র্াবতীয় কাগজপত্র ও  রনি মারিত নবায়ন রফ ও ফিম রদান। 

 

রসয়াজনীয় কাগজপত্র ০১) একটি অগ্রায়ণ পত্র (Forwarding Letter; 

০2) তামারদ সপসেন্ট পুনিদ্ধাি কিাি জন্য র্র্ার্র্ াসব পূিণকৃত রনি মারিত রফেহ Form-10; 

০3) রনি মারিত রফ পরিসিাি েংক্রান্ত সপঅি মাি/চািান এি করপ; 

০৪) আসবদনকারি সকান ররতরনরিি মােসম আসবদন কিসি ররতরনরিসক Power of Authority 

     (PA) দারখি কিসত হয়। 

রসয়াজনীয় রফ/ট্যাক্স/আনুষরিক খিচ ১. তামারদ সপসেন্ট পুনিদ্ধাি (Restoration) সংক্রাে খনর্ যাখরে রফ ৬০০০ োকা । 

২. র্র্ার্র্ খনর্ যাখরে  নোয়ন রফ 

েংরিষ্ট আইন /রবরি/নীরতমািা  ক) সপসেন্ট ও রিজাইন আইন, ১৯১১ 

খ) সপসেন্ট ও রিজাইন রবরিমািা, ১৯৩৩ 

রনরদ মষ্ট সেবা সপসত ব্যর্ ম হসি পিবতী 

ররতকািকািী কম মকতমা 

তামারদ সপসেন্ট এি সক্ষসত্র অপরজিন েংক্রান্ত মামিায় সিরজস্টাসিি রেদ্ধাসন্ত েন্তুষ্ট না হসি আসবদনকারি 

েিকাসিি (েরচব, রিল্প মন্ত্রণািয়) রনকে আপীি কিাি রবিান আসছ। 

সেবা রদান/ রারপ্তি 

সক্ষসত্র অসুরবিােমূহ 

ক) নাগরিক 

পর্ মায় 

েংরিষ্ট রবষসয় আসবদনকারিি সুস্পষ্ট িািনা না র্াকা।  

খ) েিকারি পর্ মায় রসয়াজনীয় দক্ষ জনবি ও Equipment এি স্বল্পতা। 

রবরবি/অন্যান্যঃ  



 

 

৩.১.২রসেে ম্যাপ 
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Formality Checking 
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