
নাগরিক-সেবাি রববিণ েম্বরিত সরাফাইি ও রসেে ম্যাপ 

(1) সেবাি নামঃ রযুরিগত সে সকান সেসে                নতুন            উদ্ভাবসনি জন্য সপসেন্ট    রদান। 

সেবা সরাফাইি 

সেবা রদানকািী অরফসেি নাম দারিত্বরাপ্ত কম মকতমা/কম মচািী সেবা রারপ্তি স্থান রসিাজনীি েমি 

 

সপসেন্ট, রিজাইন ও সেিমাকমে অরিদপ্তি, রিল্প 

মন্ত্রণািি, ঢাকা-১০০০। 

সিরজস্ট্রাি, সিপুটি সিরজস্টাি (সপসেন্ট ও 

রিজাইন), েহকারি সিরজস্ট্রাি (সপসেন্ট), পিীেক 

(সপসেন্ট), অরফে েহকারি, করিউোি 

অপাসিেি, িাো এরি/কসিাি অপাসিেি (আইটি 

ইউরনে), রিসেপেন সিস্ক। 

সপসেন্ট, রিজাইন ও 

সেিমাকমে অরিদপ্তি, রিল্প 

মন্ত্রণািি, ৯১, মরতরিি 

বা/এ, ঢাকা-১০০০। 

েংরবরিবদ্ধ োিািণ 

েমিেীমা ১৮ মাে। 

 

 

সেবা রদাসনি েংরেপ্ত রববিণ 

রযুরিগত সে সকান সেসে শিল্পে প্রল্প োগল্প োগ্য নতুন উদ্ভাবসনি জন্য আসবদনকারিসক নবািন োসপসে ১৬ বছি 

সমিাসদ সপসেসন্টি একচ্ছে অরিকাি রদান কিা হসি থাসক। সপসেন্ট হি সকান নতুন পণ্য উদ্ভাবন বা পণ্য 

উৎপাদসনি নতুন পদ্ধরতি উদ্ভাবন, ো রিল্প রসিাগসোগ্য অথবা সকান কারিগরি েমস্যাি কারিগরি েমািান 

অথ মাৎ নতুন রযুরি। সপসেন্ট অুমসমাদসনি মা্যমসম এূপপ উদ্ভাবকসক তাি উদ্ভাবসনি ্ীৃতরত ্ূপপ একটি রনরদ ম্  

েমসিি জন্য রনিষ্কুি ্ত্বারিকাি রদান কিা হি। এইূপপ ্ত্বারিকািীি অুমমরত ছাড়া অন্য সকউ সপসেন্টৃতত 

উদ্ভাবসনি বারণরজিক উৎপাদন, ব্যবহাি, রবতিণ ও রবরি কিসত পাসি না। বাংিাসদসি রবদ্যমান    সপসেন্ট ও 

রিজাইন আইন, ১৯১১ এি আওতাি ১৬ বছসিি জন্য সপসেন্ট অরিকাি সদওিা হি। সপসেন্ট এি ্ত্বারিকািী 

১৬ বৎেি পে মন্ত এই রনিঙ্কুি (Monopoly Right) অরিকাি স াগ কসিন। এিপি জনোিািসণি সে 

সকউ উদ্ভারবত ঐ রযুরি রবনাুমমরতসত ব্যবহাি কিসত পাসিন।  
 

সপসেন্ট    পাওিাি জন্য বাংিাসদরি অথবা রবসদরি সে সকান নাগরিক একক বা সেৌথ াসব সপসেন্ট এি জন্য 

আসবদন কিসত পসিন। সে সকান ব্যরি বা তাি সকান ববি ররতরনরি রনি মারিত  রফে েহকাসি সপসেন্ট দিখাস্ত 

দারখি কিসত পাসিন। সকান নতুন পণ্য বা পদ্ধরতি উদ্ভাবনকািী ও তাি আসবদনকািী একই ব্যরি হসি 

রসোজি সেসে রনি মারিত Form-1/ Form-2 এি মা্যমসম সপসেন্ট দিখাস্ত দারখি কিসত হি। পণ্য বা 

পদ্ধরতি উদ্ভাবনকিী ও তাি আসবদনকািী র ন্ন হসি রনি মারিত Form-1A/ Form-2A এি মা্যমসম 

সপসেন্ট দিখাস্ত দারখি কিসত হি। এ সেসে আসবদনকািীসক উদ্ভাবনকািী কর্তমক Endorsment সহ 

দিখাস্ত দারখি কিসত হি। সপসেন্ট দিখাসস্তি োসথ পণ্য বা পদ্ধরতি েম্পূণ ম বণ মনা এবং Claim (পণ্য বা 

পরদ্ধতি সে অংিটুকুি জন্য সপসেন্ট ্ত্ব দাবী কসিন) রনি মারিত Form-3A এর মা্যমসম বণ মনাপূব মক  ২ সেে 

রবসিষত্বনামা জমা রদসত হি। নতুন উদ্ভারবত পণ্য বা পদ্ধরতি বণ মনাি োসথ drawing এি েংরি্তা 

থাকসি  drawing অুমেিসন বণ মনা রদান কিসত হি ।  আিাদা াসব ২ সেে   drawing জমা রদসত 

হি (এক সেে tracing paper এবং অন্য সেে উহাি ফসোকরপ)। সপসেন্ট দিখাস্ত জমা সদওিাি েমসি 

তাি রবপিীসত রারপ্ত ্ীকািপে (receipt) সদিা হি এবং কড়ারড় াসব িমাুমোসি পিীো কিা হি ( আসগ 

জমা রদসি আসগ পিীো)। সে সকান নতুন উদ্ভাবসনি জন্য সদরি-রবসদরি সপসেন্ট দিখাস্ত রনি মারিত  Form 

ও শি প্রদোন পূর্ বক  থোশন ল্পে অোরফসে দারখি কিাি পি আসবদনকািীসক সপসেন্ট দিখাস্ত নম্বিেহ মারন 

রিরেে রদান কিা হি। তািপি উি সপসেন্ট দিখাস্তটিি রবসিষত্বনামা, ড্রইং এবং অন্যান্য কাগজপে িাো 

এরি/কসিাি অপাসিেি কর্তমক িাো কিাপচারিং এি মা্যমসম অোরফসেি ো মাসি তথ্য জমা কিা হি। িাো 

কিাপচারিং সিসষ আসবদনটি সপসেন্ট ফিমারিটিজ িাখাি অরফে েহকািী-কাম-করিউোি অপাসিেি কর্তমক  

ফিমারিটিজ সচক েিন্ন কিত: ররতসবদনেহ রবষিেংরি্ পিীেসকি রনকে উপস্থাপন কিা হি। সপসেন্ট 

পিীেক উদ্ভাবসনি নতুনত্ব উদঘােন (Novelty Search) কািীগরি পিীো সিসষ পিীো ররতসবদন 

অুমসমাদসনি জন্য েহকািী সিরজস্ট্রাসিি রনকে উপস্থাপন কসিন। েহকািী সিরজস্ট্রাি (সপসেন্ট) পিীো 

ররতসবদনটি  রনিীে/োচাইপূব মক সিপুটি সিজস্ট্রাসিি (সপসেন্ট ও       ) অুমসমাদসনি জন্য উপস্থাপন 

কসিন।  সিপুটি সিজস্ট্রাসিি অুমসমাদন সিসষ পিীো ররতসবদনটি সিেপাে িাখাি মা্যমসম আসবদনকািীি 

রনকে সরিণ কিা হি। আসবদনকািী কর্তমক অোরফসেি চারহদােমূহ পূিণপূব মক রসিাজনীি েকি কাগজপে 

অোরফসে দারখি কিসি তা পুনিাি পিীোসন্ত েথারনিসম সিরজস্ট্রাি মসহাদসিি রনকে উপস্থাপন কিা হি। 

দিখাস্তটিি রবষসি আি সকান আপরি না থাকসি সিরজস্ট্রাি কর্তমক উি সপসেন্ট আসবদনটি গ্রহণ কিা হি। 

এিপি আসবদনকারিসক সপসেন্ট গ্রহণ েংিান্ত সনাটিি সরসিণি মা্যমসম সপসেন্ট দিখাস্ত গ্রহণ েিসকম অবরহত 

কিা হি। আসবদনকািী সপসেন্ট েীিসমাহসিি জন্য রনি মারিত Form এ েীরিং রফ রদান কসিন। অোরফে 

কর্তমক ররতটি গৃহীত সপসেন্ট আসবদসন ৭ রিরজসেি সপসেন্ট নম্বি রদানপূব মক সগসজে এ রকাসিি জন্য 

রবরজসরসে সরিণ কিা হি। রবরজ সরে হসত সগসজসে রকারিত হওিাি পি অপরজিন রপরিিি (চাি মাে) 

অরতবারহত হসি এবং সকান অপরজিন মামিা না থাকসি সপসেন্ট এি োটি মরফসকে (Letters Patent) 

ইস্যু করো হ । সগসজসে রকারিত হওিাি তারিখ হসত ৪ মাসেি মস্যম সকান সপসেন্ট আসবদসনি রবরুসদ্ধ 

অপরজিন ফাইি দারখি হসি    সপসেন্ট ও রিজাইন আইন, ১৯১১  ও এতদেংিান্ত রবরি অুমোিী তা রনষ্পরি 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

কিা হি। সপসেন্ট আসবদন দারখি কিাি ১৮ মাসেি মস্যম সপসেন্ট আসবদনটি সিরজস্ট্রাি কর্তমক গৃহীত না হসি 

আসবদনকািী েিকাসিি রনকে আপীি আসবদন কিসত পাসিন। সকান সপসেসন্টি জন্য আপীি আসবদন দারখি 

কিা হসি রসোজি রবরি-রবিান অুমোিী তা রনষ্পরি কিা হি। 

সেবা রারপ্তি িতমাবরি েংরবরিবদ্ধ েমিেীমাি মস্যম রসিাজনীি তথ্য েম্বরিত োবতীি কাগজপে ও রনি মারিত রফ রদান। 

রসিাজনীি কাগজপে ০১) সপসেন্ট আসবদন দারখি েংিান্ত একটি অগ্রািণ পে (Forwarding Letter; 

০2) েথােথ াসব পূিণৃতত রনি মারিত আসবদন ফিম (রসোজি সেসে Form-1/ Form-2, 

      1A/ Form-2A); 

০3) ২ (দুই) রস্ত রবসিষত্বনাম (Specification), রনি মারিত Form-3/3A; 

০৪) রারিকাি েংিান্ত আসবদসনি (Priority Application) সেসে সে সদসি রথম আসবদন দারখি 

     কিা হসিসছ সে সদসিি েংরি্ আরফে রিাসনি     রিত রবসিষত্বনামা (Certified copy of 

     the specification) দারখি কিসত হি; 

০৫) ২ (দুই) রস্ত Drawing (এক রস্ত সেরেং সপপাসি এবং অপিটি অফসেে সপপাসি); 

০৬) রনি মারিত রফ পরিসিাি েংিান্ত সপঅি মাি/চািান এি করপ; 

০৭) আসবদনকারি সকান ররতরনরিি মা্যমসম আসবদন কিসি ররতরনরিসক Power of Authority 

      (PA) দারখি কিসত হি।  

 

রসিাজনীি রফ/ট্যাক্স/আুমষরিক খিচ ১. অরি মনারি আসবদসনি সেসে রনি মারিত রফ ২০০০ োকা {রবসিষত্বনামা ২৫ পাতা এবং ১০টি দারব 

(Claim) পে মন্ত} 

২. রারিকাি েংিান্ত আসবদসনি (Priority Application) সেসে রনি মারিত রফ ১০,০০০ োকা  

   (রবসিষত্বনামা ২৫ পাতা এবং ১০টি দারব (Claim) পে মন্ত)। 

[উসেখ্য সে, রবসিষত্বনামা ২৫ পাতাি উপি হসি ররত পাতাি ১০০ োকা রহোসব এবং দারব (Claim) 

১০টিি উপি হসি ররতটি Claim এি জন্য ১০০ োকা রহসেসব রফ রদান কিসত হসব।] 

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

খ) সপসেন্ট ও রিজাইন রবরিমািা, ১৯৩৩ 

রনরদ ম্  সেবা সপসত ব্যথ ম হসি পিবতী 

ররতকািকািী কম মকতমা 

সপসেন্ট ্ত্ব রদান েংিান্ত সিরজস্টাসিি রেদ্ধাসন্ত েন্তু্ না হসি আসবদনকারি েিকাসিি (েরচব, রিল্প মন্ত্রণািি) 

রনকে আপীি কিাি রবিান আসছ। 

সেবা রদান/ রারপ্তি 

সেসে অসুরবিােমূহ 

ক) নাগরিক 

পে মাি 

েংরি্ রবষসি আসবদনকারিি সুস্প্ িািনা না থাকা।  

খ) েিকারি পে মাি রসিাজনীি দে জনবি ও Equipment এি ্ল্পতা। 

রবরবি/অন্যান্যঃ  



৩.১.২রসেে ম্যাপ 
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