
 

পেটেন্ট, ডিজাইন ও পেিমার্কস অডিদপ্তটেে উদ্ভাবনী উটযাগ 

অর্ ক বৎসেঃ ২০২০-২১   

ক্রডমর্ 

নং 

প্রস্তাডবত ডবষয় (গৃহীতব্য র্াটজে নাম) বাস্তবায়নর্াল 

(শুরু ও সমাডপ্তে 

তাডেখ) 

দাডয়ত্বপ্রাপ্ত র্ম কর্তকাে নাম ও 

েদবী 

প্রতযাডিত ফলাফল (র্াজটি সম্পন্ন হটল 

গুনগত বা েডেমানগত ডর্ েডেবতকন আসটব) 

েডেমাে (প্রতযাডিত ফলাফল ততডে 

হটয়টে ডর্ না তা েডেমাটেে 

মানদন্ড) 

প্রস্তাবর্ােী 

 TM-11 পেিমার্ক সাটি কডফটর্ে 

IPAS-সফট্ওয়াটেে মাধ্যটম অটো 

পজনাটেে র্োে ব্যবস্থা গ্রহণ।  

০১-নটেম্বে’২০ 

– ৩১ 

ডিটসম্বে’২০ 

পমাঃ আসাদুজ্জামান সের্াে, 

ডসটেম এনাডলে, ডিডেডিটি 

র্াটজে গডত বৃডি োটব, স্বচ্ছতা ও 

জবাবডদডহতা বৃডি োটব।  

পসবা প্রাডপ্তে পেটে পসবা গ্রহীতাে 

সময় ও পোগাডি হ্রাস োটব, দ্রুত 

পসবা প্রদান ডনডিত হটব। 

পর্ৌডির্ উডিন  

এডসেযান্ট পেডজস্ট্রাে 

(প্রঃ ও অর্ ক) 

 TM-12 পেিমার্ক নবায়ন 

সাটি কডফটর্ে IPAS-সফট্ওয়াটেে 

মাধ্যটম অটো পজনাটেে র্োে ব্যবস্থা 

গ্রহণ। 

০১-নটেম্বে’২০ 

– ৩১ 

ডিটসম্বে’২০ 

পমাঃ আসাদুজ্জামান সের্াে, 

ডসটেম এনাডলে, ডিডেডিটি 

র্াটজে গডত বৃডি োটব, স্বচ্ছতা ও 

জবাবডদডহতা বৃডি োটব।  

পসবা প্রাডপ্তে পেটে পসবা গ্রহীতাে 

সময় ও পোগাডি হ্রাস োটব, দ্রুত 

পসবা প্রদান ডনডিত হটব। 

পর্ৌডির্ উডিন  

এডসেযান্ট পেডজস্ট্রাে 

(প্রঃ ও অর্ ক) 

০১. অনলাইটন ই-পেটমন্ট এে মাধ্যটম 

আটবদনর্ােী র্র্তকর্ পেিমার্ক 

অনুসন্ধান। 

১লা ডিটসম্বে 

২০২০-১লা 

পফব্রুয়ােী ২০২১ 

পমাঃ আসাদুজ্জামান সের্াে, 

ডসটেম এনাডলে, ডিডেডিটি 

নতুন ব্যবস্থায় স্বল্প সমটয় পসবা গ্রহীতাে 

অনুসন্ধান প্রডতটবদন প্রাডপ্ত ডনডিত হটব এবং 

পসবা গ্রহীতাে পোগাডি র্মটব। 

পসবা প্রাডপ্তে পেটে পসবা গ্রহীতাে 

সময়, ব্যয় এবং পসবা প্রাডপ্তটত পসবা 

গ্রহীতাে অডফটস যাতায়াটতে সংখ্যা 

হ্রাস। 

মুহাম্মদ পফেটদৌস হাসান 

এডসেযান্ট পেডজস্ট্রাে 

(পেিমার্কস) 

০২. ব্যডি বা আটবদনর্ােী র্র্তকর্ 

অনলাইটন অনুসন্ধানঃ ব্যডি বা 

আটবদনর্ােী ডফ প্রদান সাটেটে 

অনলাইটন ডনটজই ডনটজে পেিমার্ক 

অনুসন্ধান র্েটত োেটবন। 

১ জানুয়াডে, 

২০২১ পর্টর্ 

৩০ জুন, ২০২১ 

ডসটেম এনাডলে, ডিডেডিটি পসবা গ্রডহতাগণ পয পর্াটনা সময় তাে 

প্রতযাডিত মার্কা মুহূটতকই অনুসন্ধান র্েটত 

োেটবন, অডফটস আসাে প্রটয়াজন হটব না। 

পসবা গ্রডহতাটদে অডফটস আসাে 

সংখ্যা, স্বল্পসমটয় অনুসন্ধাটনে 

ডেটোে ক গ্রহণ ও পোগাডি হ্রাস। 

পমাঃ পমাস্তানডেে েহমান 

এক্সাডমনাে (পেিমার্কস) 

০৩. ই-চালাটনে মাধ্যটম ডফ গ্রহনঃ সর্ল 

িেটনে TM ফেটমে ডফ ই-চালাটনে 

মাধ্যটম প্রদান। 

১ জানুয়াডে, 

২০২১ পর্টর্ 

৩০ জুন, ২০২১ 

ডসটেম এনাডলে, ডিডেডিটি পসবা গ্রডহতাটদে ডফ প্রদাটনে জন্য ব্যাংটর্ 

পযটত হটব না এবং ঘটে বটসই সর্ল ফেটমে 

ডফ প্রদান র্েটত োেটব। 

পসবা গ্রডহতাটদে সময় ও পোগাডি 

হ্রাস, দ্রুত পসবাগ্রহণ ডনডিত। 

পমাঃ িডফকুল ইসলাম 

এডসেযান্ট পেডজস্ট্রাে 

(পেিমার্কস) 

০৪. পেৌটগাডলর্ ডনটদ কির্ (ডজ আই) পর্ 

IPAS এে আওতায় ডনটয় আসা। 

০১/০১/২০২১ 

ডরঃ পর্টর্ 

৩১/০১/২০২১ 

ডরঃ 

পমাঃ আসাদুজ্জামান সের্াে, 

ডসটেম এনাডলে, পেটেন্ট, 

ডিজাইন ও পেিমার্কস 

অডিদপ্তে ডিল্প মন্ত্রণালয় 

১। আটবদন প্রডক্রয়া সহজ হটব। 

২। েেীো র্ায কক্রম সহজ হটব। 

- নীহাে েঞ্জন বম কন 

এক্সাডমনাে (পেটেন্ট) 

০৫. আেডিে ডচঠি অনলাইটন পপ্রেটণে 

ব্যবস্থা 

০১/০১/২০২১- 

৩১/০৩/২০২১ 

এটর্এম িওর্ত আলম 

মজুমদাে, পিপুটি পেডজস্ট্রাে 

(পেটেন্ট ও ডিজাইন) 

স্বচ্ছতা ও র্ম কদেতা বৃডি োটব IPAS Database র্াজী তাটেকুল ইসলাম 

এক্সাডমনাে (পেটেন্ট) 

০৬. ডিজাইন সনদ স্বয়ংডক্রয়োটব 

অনলাইটন পপ্রেটনে ব্যবস্থা 

০১/০১/২০২১ 

হইটত 

এটর্এম িওর্ত আলম 

মজুমদাে, পিপুটি পেডজস্ট্রাে 

১। স্বচ্ছতা বৃডি োটব, 

২। এর্ই সমটয় র্টয়র্গুন র্ম কসম্পাদন র্ো 

IPAS Database সাইদুজ্জামান 

এডসেযান্ট পেডজস্ট্রাে 



৩১/০৩/২০২১ (পেটেন্ট ও ডিজাইন) যাটব, 

৩। দায়বিতা এর্টর্ডির্ হটব, ৪। সম্পটদে 

অেচয় হ্রাস োটব। 

(ডিজাইন) 

০৭. আেডিে পনাটিি স্বয়ংডক্রয়োটব 

অনলাইটন পপ্রেটণে ব্যবস্থা 

০১/০১/২০২১ 

হইটত 

৩১/০৩/২০২১ 

এটর্এম িওর্ত আলম 

মজুমদাে, পিপুটি পেডজস্ট্রাে 

(পেটেন্ট ও ডিজাইন) 

১। স্বচ্ছতা বৃডি োটব, 

২। এর্ই সমটয় র্টয়র্গুন র্ম কসম্পাদন র্ো 

যাটব, 

৩। দায়বিতা এর্টর্ডির্ হটব, ৪। সম্পটদে 

অেচয় হ্রাস োটব। 

IPAS Database মুহাম্মদ েডর্বুল হাসান 

এক্সাডমনাে (ডিজাইনস) 

০৮. পেটেন্ট আটবদটনে পচর্ডলে ততডে ০১/০১/২০২১ 

ডরঃ হইটত 

৩১/০৩/২০২১ 

ডরঃ 

এটর্এম িওর্ত আলম 

মজুমদাে, পিপুটি পেডজস্ট্রাে, 

পেটেন্ট, ডিজাইন ও পেিমার্কস 

অডিদপ্তে ডিল্প মন্ত্রণালয় 

১. পেটেন্ট আটবদন সহজীর্েণ সম্ভব হটব। 

২. বাংলাটদডি পেটেন্ট আটবদনর্ােীো এই 

পচর্ডলে ব্যবহাে র্টে সহটজই পেটেন্ট 

আটবদটনে পেডসডফটর্িন ততডে র্েটত 

োেটব 

৩. তাো তাটদে উদ্ভাবটনে জন্য পেটেটন্টে 

আটবদন র্েটত উৎসাহ োটব 

৪. নতুন নতুন উদ্ভাবটনে মধ্য ডদটয় 

বাংলাটদি প্রযুডিটত এডগটয় যাটব 

১. বাংলাটদডি পেটেন্ট আটবদটনে 

সংখ্যা বৃডি োটব 

২. পদিীয় পেটেটন্টে সংখ্যা বৃডি 

োটব 

৩. সের্াটেে োজস্ব আয় বৃডি োটব 

পমাঃ োটিদুল হাোন 

জীবন 

এক্সাডমনাে (পেটেন্ট) 

০৯. পেটেন্ট নবায়ন সনদ 

ডিডজোলাইটজিন 

০১/০১/২০২১ 

ডরঃ হইটত 

৩১/০৩/২০২১ 

ডরঃ েয কি 

জনাব এটর্এম িওর্ত আলম 

মজুমদাে, পিপুটি পেডজস্ট্রাে 

(পেটেন্ট ও ডিজাইন) 

১) র্াটজে স্বচ্ছতা ও গডতিীলতা বাড়টব। 

২) ফাইটলে সব কটিষ েযাোস জানা যাটব। 

৩) প্রডত মাস বা বেটেে ডেটোে ক IPAS 

পর্টর্ জানা যাটব। 

৪) পেটেন্ট নবায়ন ও পেডন্ডং ফাইটলে সংখ্যা 

জানা যাটব। 

পেটেন্ট নবায়টনে সংখ্যা, পেটেন্ট 

নবায়টন অডজকত োজস্ব 

পমাঃ মজনু ভ ুঁইয়া 

এক্সাডমনাে (পেটেন্ট) 

১০. পেটেন্ট আটবদটনে সংখ্যা বৃডিে 

লটেয বাংলাটদটিে ডবশ্বডবযালয় 

সমূটহ সটচতনতামূলর্ র্ায কক্রম 

েডেচালনা 

১ জানুয়ােী 

২০২১- ৩০ জুন 

২০২১ 

জনাব এটর্এম িওর্ত আলম 

মজুমদাে, পিপুটি পেডজস্ট্রাে 

(পেটেন্ট ও ডিজাইন), ডিডেডিটি, 

ডিল্প মন্ত্রণালয় 

পেটেন্ট আটবদটনে সংখ্যা বৃডি োটব, 

বাংলাটদটিে ডবশ্বডবযালটয়ে উদ্ভাবন 

সুেডেত হটব 

পেটেন্ট আটবদটনে সংখ্যা, পেটেন্ট 

আটবদটন ও নবায়টন অডজকত োজস্ব 

পমাঃ বাটয়জীদ মামুন 

এক্সাডমনাে (পেটেন্ট) 

১১. পেটেন্ট আটবদটনে পেম্পটলে ততডে ০১/০১/২০২১ 

ডরঃ হইটত 

৩১/০১/২০২১ 

ডরঃ 

এটর্এম িওর্ত আলম 

মজুমদাে, পিপুটি পেডজস্ট্রাে, 

পেটেন্ট, ডিজাইন ও পেিমার্কস 

অডিদপ্তে ডিল্প মন্ত্রণালয় 

১. বাংলাটদডি পেটেন্ট আটবদনর্ােীো এই 

পেম্পটলে ব্যবহাে র্টে খুব সহটজই 

এটজটন্টে সহায়তা োড়াই ডনটজোই পেটেন্ট 

আটবদটনে পেডসডফটর্িন ততডে র্েটত 

োেটব 

২. তাো তাটদে উদ্ভাবটনে জন্য পেটেটন্টে 

আটবদন র্েটত উৎসাহ োটব 

৩. নতুন নতুন উদ্ভাবটনে মধ্য ডদটয় 

বাংলাটদি প্রযুডিটত এডগটয় যাটব 

১. বাংলাটদডি পেটেন্ট আটবদটনে 

সংখ্যা বৃডি োটব 

২. পদিীয় পেটেটন্টে সংখ্যা বৃডি 

োটব 

৩. সের্াটেে োজস্ব আয় বৃডি োটব 

প্লাবন কুমাে ডবশ্বাস 

এক্সাডমনাে (পেটেন্ট) 

 


