
নাগরিক-সেবাি রববিণ েম্বরিত সরাফাইি ও রসেে ম্যাপ 

(3) সেবাি নামঃ সপসেন্ট েংক্রান্ত    (Patent Information) 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। 

সিপুটি সিরজস্টাি (সপসেন্ট ও রিজাইন), েহকারি 

সিরজস্ট্রাি (সপসেন্ট), পিীক্ষক (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। 

োিািণতঃ 7 রদন। 

 

 

সেবা রদাসনি েংরক্ষপ্ত রববিণ 

সে সকান আগ্রহী ব্যরি অত্রারফসে দারিিকৃত সপসেন্ট দিিাস্ত অথবা গৃহীত সপসেন্ট েিসকম রনি মারিত  Form 

ও ফি প্রদান পূর্ বক যথাফনয়মে দরখাস্ত দাফখল করতঃ এতদ্বসংক্রান্ত প্রফতমর্দন সরর্রামের আমর্দন করমত 

পামরন। অত্রারফসে       দারিি কিাি পি আসবদনকািীসক েংরিষ্ট রবষসি রিরেপিন িািা  হসত রিরেে 

রদান কিা হি। অত্রারফসেি সপসেন্ট িািাি অরফে েহকািী বা করিউোি অপাসিেি কর্তমক আসবদনটি 

োচাই-বাছাই কিাি পি েংরিষ্ট রবষসি অনুেন্ধান ররতসবদন রস্তুত কিতঃ পিীক্ষসকি রনকে উপস্থাপন কিা 

হি। পিীক্ষক েহকািী সিরজস্ট্রাি ও সিপুটি সিরজস্ট্রাসিি রনকে অনুসমাদসনি জন্য নরথ উপস্থাপন কসিন। 

অনুসমারদত হসি অনুেন্ধান ররতসবদনটি সিেপাে িািাি মধ্যসম আসবদনকািীি রনকে সরিণ কিা হি। েরদ 

আগ্রহী ব্যরি  রনি মািত রফ রদানপূব মক েথােথভাসব রনি মারিত ফসম ম সকান সপসেন্ট দিিাসস্তি রবসিষত্বনামা বা 

ড্রইং এি োটি মফাইি করপি জন্য আসবদন কসিন তসব েথারনিসম উহা েিবিাহ কিা হি। 

সেবা রারপ্তি িতমাবরি রসিাজনীি তথ্য েম্বরিত োবতীি কাগজপত্র ও রনি মারিত রফ রদান। 

 

রসিাজনীি কাগজপত্র ০১) একটি অগ্রািণ পত্র (Forwarding Letter); 

০2) েথােথভাসব পূিণকৃত রনি মারিত আসবদন ফিম  Form-29/29A; 

রসিাজনীি রফ/ট্যাক্স/আনুষরিক িিচ ১. রসোজযসক্ষসত্র রনি মারিত রফ ২০০০ োকা/ ৩০০০ োকা এবং  োটি মফাইি করপি জন্য রসোজয রফ 

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

ি) সপসেন্ট ও রিজাইন রবরিমািা, ১৯৩৩ 

রনরদ মষ্ট সেবা সপসত ব্যথ ম হসি পিবতী 

ররতকািকািী কম মকতমা 

েথারনিসম আসবদন কিা হসি এতদ্বেংক্রান্ত সেবা অবশ্যই রদান কিা হসি থাসক। ব্যথ ম হসি সিরজস্ট্রাসিি রনকে 

আসবদন কিা োসব। 

সেবা রদান/ রারপ্তি 

সক্ষসত্র অসুরবিােমূহ 

ক) নাগরিক 

পে মাি 

েংরিষ্ট রবষসি আসবদনকারিি সুস্পষ্ট িািনা না থাকা।  

ি) েিকারি পে মাি রসিাজনীি দক্ষ জনবি ও Equipment এি স্বল্পতা। 

রবরবি/অন্যান্যঃ  



৩.১.২রসেে ম্যাপ 
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