
ট্রেডমার্ক নিবন্ধনির আনবদনির নিয়মাবলী 

ট্রেডমার্ক নিবন্ধনির আনবদনির জন্য নির্ কানরত ফরম রনয়নে। উক্ত ফরমটি এ দপ্তনরর ওনয়বসাইনের 

(www.dpdt.gov.bd অথবা http://dpdt.portal.gov.bd) Form & Fees নলিংনর্র Trademarks 

ঊপনলিংনর্ Form TM -1 নিনসনব পাওয়া যানব।  উক্ত ফরমটি download র্নর যথাযথভানব র্নিউোনর 

৪(চার) ট্রসে পূরণ র্রনত িনব। পূরণকৃত ফরম যথাযথ নফ (অনুনেদ ১৩ ) ও প্রনয়াজিীয় দনললানদসি এ অনফনসর 

(৯১, মনতনিল বা/এ, ঢার্া) নিচ তলায় অবনিত তথ্য ও ট্রসবা ট্রর্নে জমা নদনত িনব। তথ্য ও ট্রসবানর্ে 

সঠির্ভানব পূরণকৃত প্রাপ্ত দরখাস্ত গ্রিণপূব কর্ দরখাস্তর্ারীনর্ ক্রনমর্ িম্বর সি এর্টি প্রানপ্ত স্বীর্ারপত্র নদনবি। 

উনেখ্য ট্রয, চেগ্রাম নবভানের দরখাস্ত এ দপ্তনরর  চেগ্রামি শাখা অনফনস (র্ক্ষ িিং-২১৮, সরর্ানর র্ায ক ভবি-১, 

আগ্রাবাদ, চেগ্রাম) জমা নদনত িনব। দরখাস্ত ফরম পূরণ র্রা ও জমা ট্রদওয়ার নবস্তানরত নিয়মাবলী নিনে উনেখ 

র্রা ি’লঃ  

১) ISO A4 সাইজ এবং অনূন্য ৮০ জজ এম এস কাগজজ আজবদন ফরম পূরণ করজে হজব।    

২) শ্রেণীর জববরণঃ পৃথক পৃথক শ্রেনীভুক্ত পণ্য বা শ্রসবার শ্রেজে পৃথক পৃথক আজবদন করজে হজব এবং আজবদন 

ফরজমর জনর্ ধাজরে স্থাজন পণ্য/শ্রসবা শ্রকান শ্রেনীভুক্ত ো উজেখ করজে হজব। শ্রকান র্রজণর পণ্য বা শ্রসবা শ্রকান 

শ্রেণীর অন্তভু ধক্ত ো এ দপ্তজরর ওজেবসাইজের Resource জ ংজকর NICE Classification উপজ ংজক পাওো 

যাজব।  

৩) মাকধ বা শ্র জবজ র জববরণঃ শ্র জব  আঁোজনার জন্য আজবদনপজের জনর্ ধাজরে স্থাজন পজরজমে সাইজ ও শ্রেকসই 

কাগজজর শ্র জব  আঠা জদজে  াগাজে হজব। শ্র জব  জহজসজব শ্রকান শ্রমাড়ক/প্যাজকে/ফজোকজপ গ্রহণজযাগ্য হজব না। 

শ্র জবজ র মজে শ্রকানটি প্রাথীে  শ্রেডমামাকধ ো নিজনজদ ধটভাবাজব (TM)  নচনিত র্নর নদনত িনব। উপযুক্ত প্রমাণানদ 

োড়া ট্রলনবনল (R) , BSTI, ISO বা এ র্রনণর ট্রর্াি সিংিার ট্রলানো থার্নত পারনব িা। ট্রলনবল/ট্রলানোনত 

বািংলা/ইিংনরনজ ব্যতীত অন্য ট্রর্াি ভাষা থার্নল আনবদিপনত্রর ৬ িিং র্লানম তার Translation এবিং 

Transliteration নদনত িনব। ট্রলনবল /ট্রলানোনত ট্রর্াি ব্যনক্তর েনব ব্যবহৃত িনল সিংনিষ্ট ব্যনক্তর/অনভভাবনর্র 

অিাপনি পত্র জমা নদনত িনব। 

৪) আনবদি ফরনমর ৩ িিং র্লানম মানর্কর বণ কিা দানখল র্রনত িনব।     

৫) পন্য/ট্রসবার নববরণঃ আনবদি ফরনমর নির্ কানরত িানি পণ্য/ট্রসবার নববরণ নদনত িনব।  

৬) আনবদি ফরনমর ৭ িিং র্লানমর র্ অিংনশ ব্যনক্তর িাম ও তথ্যাবলী ( Proprietorship এর ট্রক্ষনত্র) এবিং খ 

অিংনশ ট্রর্ািািীর িাম ও তথ্যাবলী ( Ltd. ট্রর্ািািীর ট্রক্ষনত্র) উনেখ র্রনত িনব। আনবদির্ারী ট্রর্ািািী িনল 

ট্রর্ািািীটি ট্রর্াি আইনি েঠিত তা উনেখ র্রনত িনব। ট্রযমি- A company  organized and existing 

under the laws of Bangladesh. 

৭) আনবদি ফরনমর ৭ িিং র্লানমর ে অিংনশ ট্রর্ািািীর ব্যবসার র্রণ জািানত িনব। ট্রযমি- প্রস্তুতর্ারর্, 

আমদািীর্ারর্ এবিং ট্রসবাদাির্ারী।  
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৮) আনবদি ফরনমর ৭ িিং র্লানমর র্ অথবা খ অিংনশ আনবদির্ারীর পত্র ট্রযাোনযানের পূি কাঙ্গ ঠির্ািা উনেখ 

র্রনত িনব। 

৯) আনবদি ফরনমর ১০ িিং র্লানম প্রাথীে  মানর্কর নিজনজদ ধটভা োজরখসহ ব্যবহারকা  উজেখ করজে হজব। প্রাথীে 

মার্কটি ইনতামনে ব্যবহৃত িা িনয় থার্নল উক্ত িানি “Proposed to be used” নলখনত িনব।  

১০) আনবদি ফরনমর নির্ কানরত িানি আনবদির্ারীর পূণ ক িাম, স্বাক্ষর, পদবী, ই-ট্রমইল, ট্রমাবাইল/ট্রেনলনফাি িম্বর 

উনেখ র্রনত িনব। 

১১) আনবদির্ারী ‘Priority Claim’ র্রনল তার সমথ কনি প্রনয়াজিীয় দনললানদ দানখল র্রনত িনব এবিং 

আনবদনির ১১ িিং র্লাম যথাযথভানব পূরণ র্রনত িনব। 

১২) মানর্কর স্বত্বানর্র্ারী নিনজ বা তার আইিজীবী বা তানলর্াভুক্ত এনজন্ট এর মােনম আনবদিপত্র দানখল র্রনত 

পারনবি। আইিজীবী বা তানলর্াভুক্ত এনজন্ট এর মােনম আনবদিপত্র দানখল র্রনল মূল/সতযানয়ত GPA/PA 

(TM-10) ফরজম যথাযথ স্ট্যাম্পসহ (GPA এর শ্রেজে ১০০০/-, PA এর শ্রেজে ৫০০/- ) দাজখ  করজে হজব।  

১৩) আজবদন জফ ( একটি শ্রেণীর এক বা একাজর্ক র্রজণর পণ্য/ শ্রসবার শ্রেজে ৩৫০০/-) শ্ররজজস্ট্রার, জডমাজপজডমাটি এর 

অনুকুজ  শ্রয শ্রকান েফজস  ব্যাংজকর জবপরীজে শ্রপ-অডমা ধার/ব্যাংক ড্রাফে এর মােজম দাজখ  করজে হজব।  

১৪) আজবদন দাজখজ র পূজব ধ আজবদনকারী চাইজ , প্রাথীে মাকধটি ইজোমজে শ্রকান পণ্য /শ্রসবার শ্রেজে 

জনবজিে/আজবজদে জকনা ো জনর্ ধাজরে জফ সহ (১০০০/-) TM-4 ফরজম আজবদন দাজখজ র মােজম ২ (দুই)  

সপ্তাজহর মজে জানজে পারজবন।  

১৫) আজবদনকারী কর্তধক দাজখ কৃে দরখাস্ত পরীো-জনরীোর পর শ্রকান আপজি না থাকজ  প্রাথীে মাকধটি 

জাণ ধাজ  প্রকাজের জন্য অনুজমাদন শ্রদওো হে। উক্ত জবষেটি আজবদনকারীজক অবগে করাজনা এবং মাকধটি 

জাণ ধাজ  প্রকাজের জন্য প্রজযাজয জফ ১০০০/- (এক হাজার োকা) দাজখ  করার জন্য TMR-5 শ্রনাটিে শ্রপ্ররণ করা 

হে।  

১৬) আজবদনকারী শ্রনাটিে প্রাজপ্তর ০১ (এক) মাজসর মজে জাণ ধা  জফ প্রদান না কজরজ  প্রাথীে মাকধটি শ্রনাটিে 

প্রদানপূব ধক পজরেযক্ত শ্র াষণা করা হে।  

১৭) যথাযথ জাণ ধা  জফ প্রদান কজরজ  প্রাথীে মাকধটি জাণ ধাজ  জবজ্ঞজপ্তর জন্য জব.জজ শ্রপ্রজস মুদ্রজনর জন্য শ্রপ্ররণ করা 

হে।  

১৮) জব.জজ শ্রপ্রস শ্রথজক মুদ্রজনর পর অজপাজজেজনর জন্য ২ (দুই) মাস সমে জনর্ ধাজরে থাজক।    

১৯) জনর্ ধাজরে ২ (দুই) মাস সমজের মজে প্রাথীে মাকধটির জবরুজে অজপাজজেন মাম া না হজ  আজবদনকারী 

জাণ ধা  শ্রদজখ TM-11 এর মােজম জনর্ ধাজরে  জফ ১৫,০০০/- (পজনর হাজার োকা)  সহ শ্রেডমামাকধ জনবিন সনজদর 

জন্য আজবদন করজবন।  


