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স্বাযক নাং-৮৯.০০.০০০০.০০১.১০-১৮৮(১)/২০১২/                             তাডযখঃ ০২-৯-২০১২ ডরঃ 

পনাটি 

 

 পদেন্ট, ডিজাইন ও পেিভাকক অডধদপ্তয দত পেিভাকক ডফলয়ক ডফডবন্ন পফা গ্রদণয জন্য দাডখরকৃত পকান পকান দযখাদে ডকছু ত্রুটি 

ডযরডিত দে। পমভন পকান পকান দযখাে মথামথবাদফ পূযণ কযা য় না, এভনডক দযখাদে আদফদনকাযীয স্বািযও থাদকনা, পকান পকান 

দযখাদেয াদথ প্রদয়াজনীয় তথ্য ও কাগজত্র াংযুক্ত কযা য় না আফায পকান পকান দযখাদেয াদথ ঠিক ডপ প্রদান কযা য় না। পদর 

দযখােমূ যীিণ ও ডনষ্পডিদত ভস্যায সৃডি দে এফাং ভয়দিন দে। এদত কদয অডধদপ্তদয কাদজয চা বৃডি াদে এফাং 

গ্রাকদফায উয পনডতফাচক প্রবাফ ড়দে। অডধদপ্তদযয কাম কক্রদভ গডতীরতা বৃডি এফাং দ্রুততায াদথ ভানম্মত গ্রাকদফা ডনডিতকযদণয 

রদিে ডফডবন্ন দযখাে দাডখর কযায ভয় ডনম্নফডণ কত তথ্যাডদ মথামথবাদফ ডন্নদফপূফ কক আদফদন জভা প্রদান কযায জন্য াংডিি করদক 

অনুদযাধ কযা দে। এ অডধদপ্তদযয ফ্রন্ট পিদে দযখাে গ্রণ কযায ভয় াংডিি কভ কচাযীদদযদক ডনদম্নয পচকডরস্ট অনুযণ কযায জন্য 

অনুদযাধ কযা দরা। এখন দত পূদফ ক জাযীকৃত পচকডরস্ট ফাডতর ফদর গণ্য দফ। 

 

ক্রডভক  দযখাদেয নাভ প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

১ টিএভ-১ ও ২ নাং 

পযভ 

 

১। ডনধ কাডযত পযদভ দযখাে কযদত দফ। পযদভয প্রডতটি করাভ মথামথবাদফ পূযণ কযদত দফ। 
২। দুই কড মূর আদফদনত্র ও েয় কড Additional Representation জভা  ডদদত দফ। 
৩। ‘In the name of-  ’ করাদভ পকাম্পানী/ব্যডক্তয নাভ উদেখ কযদত দফ। আদফদনকাযী পকাম্পানী দর 

পকাম্পানীটি পকান আইদন গঠিত দয়দে তা এফাং আদফদনকাযী ব্যডক্ত দর ব্যডক্তয জাতীয়তা উদেখ কযদত 

দফ। পকাম্পানী/ব্যডক্ত ডনডফ কদদল ব্যফায ধযণ উদেখ কযদত দফ।  
৪। সুডনডদ কি তাডযখ ব্যফাযকার উদেখ কযদত দফ। 
৫। আইনজীফী/এদজদন্টয ভাধ্যদভ আদফদন কযদর মুর/তোডয়ত ডজডএ/ডএ জভা ডদদত দফ। 
৬। দ্রব্য ও ডপ ডডিউর ম কাদরাচনায় ডপ মথামথ দত দফ। 
৭। পরদফদরয াইজ ডযডভত দত দফ। 
৮। পরদফর ডদদফ পকান পভাড়ক/প্যাদকে গ্রণদমাগ্য দফ না। 
৯। পেকই কাগদজ পরদফর জভা ডদদত দফ। পরদফদরয পদোকড গ্রণদমাগ্য দফ না। 
১০। পরদফদরয ভদধ্য পকানটি পেিভাকক তা সুডনডদ কিবাদফ উদেখ কযদত দফ। 
১১। পরদফদরয ভদধ্য ® এফাং BSTI, ISO ফা এ ধযদণয অন্য পকান াংস্ায পরাদগা থাকদত াযদফ না।  
১২। পরদফর/ভাদকক ফাাংরা/ইাংদযডজ ব্যতীত অন্য পকান বালা ব্যফহৃত দর তায  Translation ও  

Transliteration থাকদত দফ। 
১৩। পরদফর/ভাদকক পকান ব্যডক্তয পদো/েডফ ব্যফহৃত দর াংডিি ব্যডক্তয/অডববাফদকয অনাডিত্র জভা ডদদত 

দফ। 
১৪। আদফদদন আদফদনকাযীদক স্বািয কযদত দফ এফাং স্বািদযয ডনদচ আদফদনকাযীয পূণ ক নাভ, দফী এফাং 

পভাফাইর/পেডরদপান নাম্বায উদেখ কযদত দফ। 
১৫। Priority claim কযদর প্রদয়াজনীয় প্রভাণাডদ দাডখর কযদত দফ।  
১৬। চট্টগ্রাদভয আদফদন চট্টগ্রাভ অডপদ জভা ডদদত দফ। 

২ টিএভ ১১ 

 

১। ডনধ কাডযত পযদভ দযখাে কযদত দফ। পযদভয প্রডতটি করাভ মথামথবাদফ পূযণ কযদত দফ। 
২। ডতন কড পরদফর জভা ডদদত দফ। 
৩। দ্রব্য ও ডপ ডডিউর পভাতাদফক মথামথ ডপ জভা ডদদত দফ। 
৪। জান কাদরয াংডিি পৃষ্ঠায পদোকড জভা ডদদত দফ। 
৫। ডনধ কাডযত পযদভ পূযণকৃত টিএভ-৫০ জভা ডদদত দফ। পমাগাদমাদগয ঠিকানা ডযফডতকত দর টিএভ-৫০ এয 

াদথ মথামথ ডপ জভা ডদদত দফ। 
৬। আইনজীফী/এদজন্ট ডযফতকন দর নুতন আইনজীফী/এদজন্ট এয মূর/তোডয়ত ডজডএ/ডএ জভা ডদদত দফ। 
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৩ টিএভ ১২ 

 

১। ডনধ কাডযত পযদভ দযখাে কযদত দফ। পযদভয প্রডতটি করাভ মথামথবাদফ পূযণ কযদত দফ। 
২। দ্রব্য ও ডপ ডডিউর পভাতাদফক মথামথ ডপ জভা ডদদত দফ। 
৩। পযডজদেন নদ/ফ কদল নফায়ন নদদয পদোকড জভা ডদদত দফ। 
৪। আইনজীফী/এদজন্ট ডযফতকন দর নুতন আইনজীফী/এদজন্ট এয মূর/তোডয়ত ডজডএ/ডএ জভা ডদদত দফ। 

৪ টিএভ ১৬ 

 

১। ডনধ কাডযত পযদভ দযখাে কযদত দফ। পযদভয প্রডতটি করাভ মথামথবাদফ পূযণ কযদত দফ। 
২। ডপ ডডিউর পভাতাদফক মথামথ ডপ জভা ডদদত দফ। 
৩। পরদফর াংদাধদনয পিদত্র াংদাডধত পরদফদরয ০৮ (আে) কড জভা ডদদত দফ। 
৪। আইনজীফী/এদজন্ট ডযফতকন দর নুতন আইনজীফী/এদজন্ট এয মূর/তোডয়ত ডজডএ/ডএ জভা ডদদত দফ। 

৫ জান কার ডপ  

জভাদান 

াংক্রান্ত 

 

১। দ্রব্য ও ডপ ডডিউর পভাতাদফক মথামথ ডপ জভা ডদদত দফ। 
২। ০২ (দুই) কড পরদফর জভা ডদদত দফ।  
৩। জান কার পনাটিদয পদোকড জভা ডদদত দফ।  
৪। জান কার পনাটিদয তক পভাতাদফক না-দাফী ত্র ফা অন্য পকান চাডত কাগজত্র জভা ডদদত দফ । 
৫। আইনজীফী/এদজন্ট ডযফতকন দর নুতন আইনজীফী/এদজন্ট এয মূর/তোডয়ত ডজডএ/ডএ জভা ডদদত দফ। 

৬ টি.এভ-২৪ ১.ডনধ কাডযত পযদভ দযখাে কযদত দফ। পযদভয প্রডতটি করাভ মথামথবাদফ পূযণ কযদত দফ।  

২. ডপ ডডিউর ম কাদরাচনায় ডপ মথামথ দত দফ।  

৩. Assignee আইনজীডফ/এদজদন্টয ভাধ্যদভ আদফদন কযদর মূর/তোডয়ত ডজডএ/ডএ জভা ডদদত দফ। 

৪. ডফদদী আদফদদনয পিদত্র াংডিি পদদ অফডিত ফাাংরাদদ দূতাফা কর্তকক প্রতোডয়ত এফাং পনাোযীকৃত মূর 

Deed of Assignment দাডখর কযদত দফ। 

৫. পদী আদফদদনয পিদত্র পনাোযীকৃত মূর Deed of Assignment দাডখর কযদত দফ। 

৭ টি.এভ-২৮ ১.ডনধ কাডযত পযদভ দযখাে কযদত দফ। পযদভয প্রডতটি করাভ মথামথবাদফ পূযণ কযদত দফ।  

২. ডপ ডডিউর ম কাদরাচনায় ডপ মথামথ দত দফ।  

৩. Licensee আইনজীডফ/এদজদন্টয ভাধ্যদভ আদফদন কযদর মূর/তোডয়ত ডজডএ/ডএ জভা ডদদত দফ। 

৪. ডফদদী আদফদদনয পিদত্র াংডিি পদদ অফডিত ফাাংরাদদ দূতাফা কর্তকক প্রতোডয়ত এফাং পনাোযীকৃত মূর 

License/Agreement দাডখর কযদত দফ। 

৫. পদী আদফদদনয পিদত্র পনাোযীকৃত মূর License/Agreement দাডখর কযদত দফ। 

৮ টি.এভ-৩৩ ১.ডনধ কাডযত পযদভ দযখাে কযদত দফ। পযদভয প্রডতটি করাভ মথামথবাদফ পূযণ কযদত দফ।  

২. ডপ ডডিউর ম কাদরাচনায় ডপ মথামথ দত দফ।  

৩. আইনজীফী/এদজন্ট ডযফতকন দর নুতন আইনজীফী/এদজন্ট এয মূর/তোডয়ত ডজডএ/ডএ জভা ডদদত দফ। 

৪. জদয়ন্ট স্টক পকাম্পনীয াটি কডপদকদেয মূর/তোডয়ত কড দাডখর কযদত দফ। 

৯ টি.এভ-৩৪ ১.ডনধ কাডযত পযদভ দযখাে কযদত দফ। পযদভয প্রডতটি করাভ মথামথবাদফ পূযণ কযদত দফ।  

২. ডপ ডডিউর ম কাদরাচনায় ডপ মথামথ দত দফ।  

৩. আইনজীফী/এদজন্ট ডযফতকন দর নুতন আইনজীফী/এদজন্ট এয মূর/তোডয়ত ডজডএ/ডএ জভা ডদদত দফ। 

৪. পকাম্পানী পযডজোদযয াটি কডপদকদেয মূর/তোডয়ত কড দাডখর কযদত দফ। 

১০ টি.এভ-৩৮ ১.ডনধ কাডযত পযদভ দযখাে কযদত দফ। পযদভয প্রডতটি করাভ মথামথবাদফ পূযণ কযদত দফ।  

২. ডপ ডডিউর ম কাদরাচনায় ডপ মথামথ দত দফ।  

৩. আইনজীফী/এদজন্ট ডযফতকন দর নুতন আইনজীফী/এদজন্ট এয মূর/তোডয়ত ডজডএ/ডএ জভা ডদদত দফ। 

৪. ১০ (দ) কড পরদফর জভা ডদদত দফ। 

১১ টি.এভ-৪৬ ১.ডনধ কাডযত পযদভ দযখাে কযদত দফ। পযদভয প্রডতটি করাভ মথামথবাদফ পূযণ কযদত দফ।  

২. ডপ ডডিউর ম কাদরাচনায় ডপ মথামথ দত দফ। 

৩. ২ (দুই) কড পরদফর জভা ডদদত দফ। 

১২ টিএভ ৫৪ 

 

১। ডনধ কাডযত পযদভ দযখাে কযদত দফ। পযদভয প্রডতটি করাভ মথামথবাদফ পূযণ কযদত দফ। 
২। ডপ ডডিউর পভাতাদফক মথামথ ডপ জভা ডদদত দফ। 
৩। এ-৪ কাগদজ পেণী ও দ্রব্য উদেখ কদয ০২ (দুই) কড  Representation of Trademarks 

জভা ডদদত দফ। 
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             উদেখ্য পম, উদযাক্ত েদক ফডণ কত পচকডরস্ট াংক্রান্ত পকান ডফলদয় অস্পিতা থাকদর জনাফ পভাঃ পখরুর ইরাভ, কাযী পযডজোয 

(পেিভাকক), পপানঃ ৯৫৫৫৫৪১ ই-পভইরঃ mafaislam@ gmail.com এ পমাগাদমাগ কযায জন্য অনুদযাধ কযা দরা। 

 

 

 (পভাঃ আব্দুয যউপ) 

পযডজোয  

ডিডডিটি 

পপানঃ ৯৫৬০৬৯৬। 

 

ডফতযণঃ 

১। পিপুটি পযডজোয (কর), ডিডডিটি, ঢাকা। 

২। কাযী পযডজোয (কর), ডিডডিটি, ঢাকা। 

৩। ফ্রন্ট পিে, ডিডডিটি, ঢাকা। 

৪। IP Attorneys Association 

৫। পনাটি পফাি ক, ডল্প ভন্ত্রণারয়, ঢাকা। 

৬। পনাটি পফাি ক, ডিডডিটি, ঢাকা। 


