
 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

কপিরাইট অপিস 

সাংস্কৃপত পবষয়ক মন্ত্রণালয়। 

 

পসটিদজনস চাট টার 

 

1. পিশন ও পমশন 

 

 পিশন : সৃজনশীল কদম টর মেধাস্বত্ব সদচতন োনুষ। 

 

 পমশন : মেবা েংক্ষণের োধ্যণে সৃজনশীল োনুণষর মেধাস্বণত্বর ববকাশ ও উৎকষ ষ োধন। 

 

2. সসবা প্রোন প্রপতশ্রুপত 

     

     ২.১) নাগপরক সসবা 

ক্রপমক 

নাং 

সসবার নাম সসবা প্রোন িদ্ধপত প্রদয়াজনীয় কাগজিত্র এবাং 

প্রাপিস্থান 

সসবার মূল্য এবাং িপরদশাধ 

িদ্ধপত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োপয়ত্বপ্রাি কম টকতটা 

(নাম,িেবী,সিান নম্বর ও 

ই-সমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১. সৃজনশীল কদম টর 

সরপজদেশন প্রোন করা 

পনধ টাপরত িরদম 

আদবেন আহবান। 

(িরম-২) 

১. পনধ টাপরত আদবেন িরদমর 

পূরণকৃত পতন কপি। 

২. সৃজনশীল কদম টর দুটি কপি 

(প্রদয়াজদন দুটি সিটকপি)। 

3. ১০০০/- টাকা সেজারী 

চালাদনর মূল কপি সহ একটি 

িদটাকপি। 

৪. কম টটি সমৌপলক মদম ট আোলদত 

সকান সমাকদ্দমা পবচারাধীন সনই 

এবাং প্রেত্ত তথ্য পনর্ভ টল স াষণা 

সাংবপলত কাটি টজ সিিাদর 

অঙ্গীকারনামা। 

৫. হস্তান্তর সূদত্র মাপলক হদল 

৩০০/- (পতনশত) টাকার নন-

জুপিপশয়াল স্ট্যাদে কপিরাইট 

বাাংলাদেশ ব্াাংক/দসানালী 

ব্াাংদকর সেদকান শাখায়  

১-৩৪৩৭-০০০০-১৮৪১ 

সকাি নম্বণর কপিরাইট 

সরপজদোশদনর পি বাবে 

১০০০/-(এক হাজার) টাকা 

সেজারী চালান কদর তার 

মূল কপি জমা । 

সরপজদেশদনর 

জন্য আদবেন ও 

হাি টকপি োপখল 

করার ির সদব টাচ্চ 

৬০ (ষাট) কাে ট 

পেবস এবাং 

কমিমক্ষ ৩০ কম ট 

পেবস ির। 

সরপজোর অব কপিরাইটে 



 

 

হস্তান্তর েপলল।  

৬. বাাংলাদেদশর নাগপরকত্ব 

প্রমাদণর জন্য আদবেনকারীর 

জাতীয় িপরচয়িত্র/ িাসদিাদট টর 

সতযাপয়ত িদটাকপি। 

৭. িাসদিাট ট সাইদজর দুই কপি 

সতযাপয়ত ছপব। 

২. কপিরাইট সরপজস্ট্ার বা 

বালাদম অন্তর্ভ ষক্ত পবষয় 

সেটদক তথ্য প্রোন 

সাো কাগদজ সরপজোর 

অব কপিরাইট বরাবর 

আদবেন আহবান। 

 

 

 

 

 

 

 

১. কদম টর নাম ও সরপজদেশন 

নম্বরসহ আদবেন িত্র। 

২. ৩০০/- টাকার সেজারী 

চালাদনর মূল কপি। 

 

 

 

বাাংলাদেশ ব্াাংক/দসানালী 

ব্াাংদকর সেদকান শাখায়  

১-৩৪৩৭-০০০০-১৮৪১ 

সকাি নম্বণর কপিরাইট 

সরপজস্ট্ার বা বালাদম 

অনত্মর্ভ্ টক্ত পবষয় সেটদক 

তথ্য প্রোদনর পি বাবে 

৩০০/-(পতন শত) টাকা 

সেজারী চালান কদর তার 

মূল কপি জমা । 

১৫ কম ট পেবস সরপজোর অব কপিরাইটে 

৩. কপিরাইট সরপজদেশন 

সাংক্রান্ত সকান পবষদয় 

আিপত্ত উত্থাপিত হদল 

তার পমমাাংসা । 

উিয় িমক্ষর 

উিপস্থপতদত শুনাপন 

গ্রহদণর মাধ্যদম। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১. প্রদতযক িমক্ষর োবীর স্বপণক্ষ 

প্রদয়াজনীয় কাগজিত্র। 

২. শুনাপনর সময়সীমা 

বপধ টতকরদণর মক্ষসত্র ৩০০/- 

টাকার সেজারী চালাদনর মূল 

কপি। 

১.শুনানীর জন্য সকান পি 

এর প্রদয়াজন নাই। 

২.পকন্তু সকান পণক্ষর 

শুনাপনর তাপরখ 

বপধ টতকরদণর আবশ্যকতা 

হদল তার চাপহত আদবেদন 

তাদক বাাংলাদেশ 

ব্াাংক/দসানালী ব্াাংদকর 

সেদকান শাখায়  ১-৩৪৩৭-

০০০০-১৮৪১ সকাি নম্বণর 

শুনাপনর সময় বপধ টতকরদণর 

পি বাবে ৩০০/-(পতন শত) 

টাকা সেজারী চালান কদর 

তার মূল কপি জমা পেদত 

হদব।  

 

উিয় িমক্ষর 

উিপস্থপত সাদিমক্ষ 

সময় পনধ টাপরত 

হদয় ্াদক। 

সরপজোর অব কপিরাইটে 



 

 

৪ কপিরাইট সরপজদেশদনর 

প্রপক্রয়া সেদকট 

তাৎক্ষপণক তথ্য োন। 

সহল্পদিস্ক ও 

সহল্পলাইদনর মাধ্যদম। 

কপিরাইট অপিদসর সহল্পদিদস্ক 

সরাসপর উিপস্থপতর মাধ্যদম 

অ্বা সহল্পলাইন নম্বর +৮৮- 

০১৫১১-৪৪০০৪৪ 

পবনামূদল্য প্রপতকম টপেবদস 

সকাল ৯:০০ টা 

স্দক পবকাল 

৫:০০ টা িে টনত্ম। 

সহল্প সিদস্ক োপয়ত্বপ্রাি 

ব্াপক্ত 

৫ কপিরাইট 

সসাসাইটি/সপমপত পনবন্ধণ 

পনধ টাপরত িরদম 

আদবেন 

আহবান।(িরম-৮)  

১.পূরণকৃত পনধ টাপরত আদবেন 

িরম 

২. ৫০০০/- টাকার সেজারী 

চালাদনর মূল কপি। 

৩. সাংগঠদনর সাং  স্মারক ও 

সাং  পবপধর একটি কপি 

৪. িপরচালনা িষ টদের সেস্য 

পহসাদব কাজ করার 

উদদ্দশ্য,আদবেদন উণেপখত 

ব্পক্তগদণর পলপখত সম্মপত 

৫. আদবেদনর উদদ্দশ্য েম্ববলত 

একটি স াষণা 

বাাংলাদেশ ব্াাংক/দসানালী 

ব্াাংদকর সেদকান শাখায়  

১-৩৪৩৭-০০০০-১৮৪১ 

সকাি নম্বণর কপিরাইট 

সসাসাইটি/সপমপত পনবন্ধদণর 

পি বাবে ৫০০০/-(িাঁচ 

হাজার) টাকা সেজারী 

চালান কদর তার মূল কপি 

জমা । 

 

সরকার সরপজোর 

কর্তটক আদবেনিত্র 

প্রাপির ৩ (পতন) 

মাদসর মদধ্য 

আদবেন 

পনবন্ধনর্ভক্ত পকাংবা 

বাপতল করদবন। 

সরকার /দরপজোর  অব 

কপিরাইটে 

 

৬. অপ্রকাপশত বাাংলাদেশী 

কদম টর লাইদসন্স প্রোন 

পনধ টাপরত িরদম 

আদবেন আহবান।  

১.পূরণকৃত পনধ টাপরত আদবেন 

িরম 

২. ৮০০/- টাকার সেজারী 

চালাদনর মূল কপি। 

সাংবিষ্ট কদম টর ২ কপি 

 

 বাাংলাদেশ ব্াাংক/দসানালী 

ব্াাংদকর সেদকান শাখায়  

১-৩৪৩৭-০০০০-১৮৪১ 

সকাি নম্বণর অপ্রকাপশত 

বাাংলাদেশী কদম টর লাইদসন্স 

প্রোন এর পি বাবে ৮০০/-

(আট শত) টাকা সেজারী 

চালান কদর তার মূল কপি 

জমা পেদত হদব। 

 সরকার /দরপজোর  অফ 

কপিরাইটে 

৭. কপিরাইট সরপজস্ট্াদর 

পনবপন্ধত পবষয়াবলীদত 

িপরবতটন করা। 

পনধ টাপরত িরদম 

আদবেন আহবান। 

(িরম-৩) 

১. পূরণকৃত পনধ টাপরত আদবেন 

িরম 

২. ৩০০/- টাকার সেজারী 

চালাদনর মূল কপি। 

 

বাাংলাদেশ ব্াাংক/দসানালী 

ব্াাংদকর সেদকান শাখায়  

১-৩৪৩৭-০০০০-১৮৪১ 

সকাি নম্বণর কপিরাইট 

সরপজস্ট্াদর পনবপন্ধত 

পবষয়াবলীদত িপরবতটদনর 

পি বাবে  ৩০০/-(পতন শত) 

টাকা সেজারী চালান কদর 

সেৌপক্তক সময় সরপজোর অফ কপিরাইটে 



 

 

তার মূল কপি জমা । 

৮ কপিরাইদটর স্বত্ব 

পনদয়াগ/চুপক্তিত্র পনবন্ধন।  

 

 

 

পনধ টাপরত িরদম  

আদবেন আহবান 

 

 

১. পূরণকৃত পনধ টাপরত আদবেন 

িরম 

২. ৮০০/-টাকার সেজারী 

চালাদনর মূল কপি 

বাাংলাদেশ ব্াাংক/দসানালী 

ব্াাংদকর সেদকান শাখায়  

১-৩৪৩৭-০০০০-১৮৪১ 

সকাি নম্বণর কপিরাইদটর 

স্বত্ব পনদয়াগ/পনধ টারদণর 

পনবন্ধীকরদনর  পি বাবে  

৮০০/-(আট শত) টাকা 

সেজারী চালান কদর তার 

মূল কপি জমা । 

সরপজদেশদনর 

জন্য আদবেন ও 

হাি টকপি োপখল 

করার ির সদব টাচ্চ 

৬০ কম ট পেবস 

সরপজোর অফ কপিরাইটে 

৯ কপিরাইট অপিস হদত 

সরপজোদরর সহিাজদত 

্াকা সকান সরকারী 

েপলল এর সতযাপয়ত 

কপি প্রোন। 

সাো কাগদজ আদবেন ১.আদবেনিত্র 

২. ৩০০/- টাকার সেজারী 

চালাদনর মূল কপি। 

 

বাাংলাদেশ ব্াাংক/দসানালী 

ব্াাংদকর সেদকান শাখায়  

১-৩৪৩৭-০০০০-১৮৪১ 

সকাি নম্বণর কপিরাইট 

সরপজোদরর সহিাজদত 

্াকা সরকারী েপলল এর 

সতযাপয়ত কপি িাওয়ার  

পি বাবে  ৩০০/-(পতন শত) 

টাকা সেজারী চালান কদর 

তার মূল কপি জমা । 

১৫ কম ট পেবস সরপজোর অফ কপিরাইটে 

১০ সরপজোর অফ 

কপিরাইটমের আদেশ 

এর পবরুসদ্ধ কপিরাইট 

সবাদি ট আিীল । 

১. সাো কাগদজ 

আদবেন 

২. ২০০০/- টাকার 

সেজারী চালাদনর মূল 

কপি। 

১. সাো কাগদজ আদবেনিত্র 

২. ২০০০/- টাকার সেজারী 

চালাদনর মূল কপি। 

 

বাাংলাদেশ ব্াাংক/দসানালী 

ব্াাংদকর সেদকান শাখায়  

১-৩৪৩৭-০০০০-১৮৪১ 

সকাি নম্বণর কপিরাইট 

সবাদি ট আিীল এর  পি বাবে  

২০০০/-(দুই হাজার) টাকা 

সেজারী চালান কদর তার 

মূল কপি জমা । 

সরপজোদরর 

আদেশ প্রোদনর 

তাপরখ হদত ৩ 

(পতন) মাদসর 

মদধ্য আিীল 

করদত হদব। 

(দবাদি টর সিা 

অনুপিত হওয়ার 

উির পনিটর কদর) 

কপিরাইট  সবাি ট 

১১ পবপিন্ন কম ট পুন টমুদ্রণ/ 

প্রকাদশর লাইদসন্স 

প্রোন। 

সাো কাগদজ আদবেন 

আহবান 

১.আদবেনিত্র 

২. ১৫০০/- টাকার সেজারী 

চালাদনর মূল কপি। 

বাাংলাদেশ ব্াাংক/দসানালী 

ব্াাংদকর সেদকান শাখায়  

১-৩৪৩৭-০০০০-১৮৪১ 

সকাি নম্বণর 

সেৌপক্তক সময় কপিরাইট সবাি ট 



 

 

পূনমু টদ্রণ/প্রকাদশর লাইদসন্স 

িাওয়ার   পি বাবে  

১৫০০/-(িদনদরা শত) টাকা 

সেজারী চালান কদর তার 

মূল কপি জমা । 

১২ চলপচ্চদত্রর 

পূন টমুদ্রণ/প্রকাদশর 

লাইদসন্স 

সাো কাগদজ আদবেন 

আহবান 

১.আদবেনিত্র 

২. ৩০০০/- টাকার সেজারী 

চালাদনর মূল কপি। 

বাাংলাদেশ ব্াাংক/দসানালী 

ব্াাংদকর সেদকান শাখায়  

১-৩৪৩৭-০০০০-১৮৪১ 

সকাি নম্বণর 

পূনমু টদ্রণ/প্রকাদশর লাইদসন্স 

িাওয়ার   পি বাবে  

৩০০০/-(পতন হাজার) টাকা 

সেজারী চালান কদর তার 

মূল কপি জমা ।                                                           

সেৌপক্তক সময় কপিরাইট সবাি ট  

১৩ কপিরাইট লঙ্ঘনকারী 

কপিসমূদহর অনুপ্রদবশ 

সরাধ 

১.পনধ টাপরত িরদম 

আদবেন। (িরম-৬) 

২. ১৬০০০/- টাকার 

সেজারী চালাদনর মূল 

কপি। 

১.পনধ টাপরত িরদম আদবেনিত্র 

২. ১৬০০০/- টাকার সেজারী 

চালাদনর মূল কপি। 

বাাংলাদেশ ব্াাংক/দসানালী 

ব্াাংদকর সেদকান শাখায়  

১-৩৪৩৭-০০০০-১৮৪১ 

সকাি নম্বণর কপিরাইট 

লঙ্ঘনকারী কপিসমূদহর 

অনুপ্রদবশ সরাদধর পি বাবে  

১৬০০০/-(দষাল হাজার) 

টাকা সেজারী চালান কদর 

তার মূল কপি জমা । 

সেৌপক্তক সময় সরপজোর অফ কপিরাইটে 

১৪ সকান িাষায় সাপহতয ও 

নাট্যকলা পবষয়ক  

কদম টর অনুবাে প্রকাশ ও 

উিাস্থািণ এর লাইদসন্স 

১.পনধ টাপরত আদবেন 

িরদম আদবেন(িরম-

৪) 

২. ১৫০০/- টাকার 

সেজারী চালাদনর মূল 

কপি। 

১.আদবেনিত্র 

২. ১৫০০/- টাকার সেজারী 

চালাদনর মূল কপি। 

বাাংলাদেশ ব্াাংক/দসানালী 

ব্াাংদকর সেদকান শাখায়  

১-৩৪৩৭-০০০০-১৮৪১ 

সকাি নম্বণর  কদম টর অনুবাে 

প্রকাশ ও উিাস্থািণ এর পি 

বাবে  ১৫০০/-(িদনদরা 

শত) টাকা সেজারী চালান 

কদর তার মূল কপি জমা । 

সেৌপক্তক সময় কপিরাইট সবাি ট  

১৫ সূচী / ইনদিকোর হদত 

উদ্ধৃপত গ্রহণ 

১. সাো কাগদজ কদম টর 

নাম উণেখপূব টক 

১.সাো কাগদজ আদবেন 

২.৩০০/- টাকার সেজারী 

বাাংলাদেশ ব্াাংক/দসানালী 

ব্াাংদকর সেদকান শাখায়  

১৫ কম ট পেবস সরপজোর অফ কপিরাইটে 



 

 

সরপজোর অব 

কপিরাইট বরাবর 

আদবেন 

২.৩০০/- টাকার 

সেজারী চালাদনর মূল 

কপি 

চালাদনর মূল কপি ১-৩৪৩৭-০০০০-১৮৪১ 

সকাি নম্বণর সূচী/ 

ইনদিকোর হদত উদ্ধৃপত 

গ্রহণ এর পি বাবে  ৩০০/-

(পতনশত) টাকা সেজারী 

চালান কদর তার মূল কপি 

জমা । 

১৬ পনবন্ধন বই বা 

সূচী/ইনদিোর হদত 

উদ্ধৃপতর সতযাপয়ত কপি 

প্রোন। 

১.সাো কাগদজ কদম টর 

নাদম উদেখপূব টক 

সরপজোর অব 

কপিরাইট বরাবর 

আদবেন 

২.৩০০/- টাকার 

সেজারী চালাদনর মূল 

কপি 

১.সাো কাগদজ আদবেন 

২.৩০০/- টাকার সেজারী 

চালাদনর মূল কপি 

বাাংলাদেশ ব্াাংক/দসানালী 

ব্াাংদকর সেদকান শাখায়  

১-৩৪৩৭-০০০০-১৮৪১ 

সকাি নম্বণর সূচী/ 

ইনদিকোর হদত উদ্ধৃপত 

গ্রহণ এর পি বাবে  ৩০০/-

(পতনশত) টাকা সেজারী 

চালান কদর তার মূল কপি 

জমা । 

১৫ কম ট পেবস সরপজোর অফ কপিরাইটে 

১৭ কপিরাইট িপরতযাগ ১.পনধ টাপরত আদবেন 

িরদম আদবেন(িরম-

৫) 

২. ১০০০/- টাকার 

সেজারী চালাদনর মূল 

কপি। 

১.পনধ টাপরত আদবেন িরদম 

আদবেন 

২. ১০০০/- টাকার সেজারী 

চালাদনর মূল কপি। 

বাাংলাদেশ ব্াাংক/দসানালী 

ব্াাংদকর সেদকান শাখায়  

১-৩৪৩৭-০০০০-১৮৪১ 

সকাি নম্বণর কপিরাইট  

িপরতযাদগর পি বাবে  

১০০০/-(এক হাজার) টাকা 

সেজারী চালান কদর তার 

মূল কপি জমা । 

১৫ কম ট পেবস সরপজোর অফ কপিরাইটে 

18 ই-কবপরাইট পনধ টাপরত িরদম 

অনলাইণন আদবেন 

আহবান। 

(িরম-২) 

১.অনলাইণন পনধ টাপরত আদবেন 

িরে পূরণ কণর দাবিল। 

২.অনলাইণন দাবিলকৃত 

সৃজনশীল কদম টর 1টি হার্ ষ কপি। 

 

বাাংলাদেশ ব্াাংক/দসানালী 

ব্াাংদকর সেদকান শাখায়  

১-৩৪৩৭-০০০০-১৮৪১ 

সকাি নম্বণর কপিরাইট 

সরপজদোশদনর পি বাবে 

১০০০/-(এক হাজার) টাকা 

সেজারী চালান কদর তার 

মূল কপি জমা । 

 

সরপজদেশদনর 

জন্য আদবেন 

করার ির সদব টাচ্চ 

৬০ (ষাট) কাে ট 

পেবস এবাং 

কমপণক্ষ ৩০ কম ট 

পেবস ির। 

সরপজোর অফ কপিরাইটে 



 

 

19 ইণনাণেশন  ই-কবপরাইট, ই-নবি, 

ই-মেইল ও 

ওণেবোইট।  

কবপরাইট অবফণের বাবষ ষক 

উদ্ভাবন কম টিপরকল্পনা ও 

বাস্তবায়ন অগ্রগপত মূল্যায়ন 

কাঠাদমা, ২০১৯-২০২০ 

কবপরাইট অবফণের বাবষ ষক 

উদ্ভাবন কম টিপরকল্পনা ও 

বাস্তবায়ন অগ্রগপত মূল্যায়ন 

কাঠাদমা, ২০১৯-২০২০ 

কবপরাইট 

অবফণের বাবষ ষক 

উদ্ভাবন 

কম টিপরকল্পনা ও 

বাস্তবায়ন অগ্রগপত 

মূল্যায়ন কাঠাদমা, 

২০১৯-২০২০ 

সরপজোর অফ কপিরাইটে 

20 শুদ্ধাচার  ই-কবপরাইট, ই-নবি, 

ই-মেইল ও 

ওণেবোইট।  

কপিরাইট অপিসের জাতীয় 

শুদ্ধাচার ককৌশল কর্ ম-িপরকল্পনা 

প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন অগ্রগপত 

িপরবীক্ষণ কাঠাসর্া, ২০১৯-

২০২০ 

কপিরাইট অপিসের জাতীয় 

শুদ্ধাচার ককৌশল কর্ ম-

িপরকল্পনা প্রণয়ন ও 

বাস্তবায়ন অগ্রগপত 

িপরবীক্ষণ কাঠাসর্া, 

২২০১৯-২০২০ 

কপিরাইট 

অপিসের জাতীয় 

শুদ্ধাচার ককৌশল 

কর্ ম-িপরকল্পনা 

প্রণয়ন ও 

বাস্তবায়ন অগ্রগপত 

িপরবীক্ষণ 

কাঠাসর্া, ২০১৯-

২০২০ 

সরপজোর অফ কপিরাইটে 

21 ই-নবি এটুআই কর্তষক প্রদত্ত 

নবি ব্যবস্থাপনা  

ই-নবি বেণেে ই-নবি বেণেে ই-নবি বেণেে সরপজোর অফ কপিরাইটে 

 

 

 

পব.দ্র. নাগপরকগণদক সরাসপর প্রেত্ত সসবা। সবসরকারী প্রপতিানদক প্রেত্ত সসবা েপে নাগপরকগণদক প্রেত্ত সসবার অনুরূি হয় তদব সসটিও নাগপরক সসবা পহসাদব অন্তর্ভ টক্ত হদব। উোহরে: 

সেপত্তর সরপজদেশন, সেি লাইদসন্স। 



 

 

   সাংযুপক্ত‘গ’ 

ওদয়বসাইদট প্রেশ টদনর জন্য   

 

২.২) প্রাপতিাপনক সসবা 

 

ক্রপমক 

নাং 

সসবার নাম সসবা প্রোন িদ্ধপত প্রদয়াজনীয় কাগজিত্র এবাং 

প্রাপিস্থান 

সসবার মূল্য এবাং 

িপরদশাধ িদ্ধপত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োপয়ত্বপ্রাি কম টকতটা 

(নাম,িেবী,সিান নম্বর ও 

ই-সমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ 

 

বাদজট প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সরকারী আদেশ জারী  পবনামূদল্য  ৩৬৫ পেন সরপজোর অফ কপিরাইটে 

২ িে সৃজন 

 

 

 

 

িে সৃজন পূব টক তা 

অনুদমােদনর জন্য প্রশাসপনক 

মন্ত্রণালয়দক সুিাপরশ । 

ক) জনপ্রশাসন ও অ্ ট 

মন্ত্রণালদয়র সচকপলস্ট্ 

অনুসরন পূব টক কপিরাইট 

অপিদসর প্রস্তাব 

খ)অনুদমাপেত সাাংগঠপনক 

কাঠাদমার কপি 

িরম প্রাপি স্থান:জনপ্রশাসন 

মন্ত্রণালদয়র ওদয়বসাইট 

পবনামূদল্য ১৯০ কম টপেবস সরপজোর অফ কপিরাইটে 

3 ই-কবপরাইট পনধ টাপরত িরদম অনলাইণন 

আদবেন আহবান। 

(িরম-২) 

১.অনলাইণন পনধ টাপরত 

আদবেন িরে পূরণ কণর 

দাবিল। 

২.অনলাইণন দাবিলকৃত 

সৃজনশীল কদম টর 1টি হার্ ষ 

কপি। 

 

বাাংলাদেশ ব্াাংক/ 

সসানালী ব্াাংদকর 

সেদকান শাখায়  ১-

৩৪৩৭-০০০০-১৮৪১ 

সকাি নম্বণর কপিরাইট 

সরপজদোশদনর পি 

বাবে ১০০০/-(এক 

হাজার) টাকা সেজারী 

চালান কদর তার মূল 

কপি জমা । 

 

সরপজদেশদনর 

জন্য আদবেন 

করার ির সদব টাচ্চ 

৬০ (ষাট) কাে ট 

পেবস এবাং 

কমিদে ৩০ কম ট 

পেবস ির। 

সরপজোর অফ কপিরাইটে 

4 ইণনাণেশন  ই-কবপরাইট, ই-নবি, ই-

মেইল ও ওণেবোইট।  

কবপরাইট অবফণের বাবষ ষক 

উদ্ভাবন কম টিপরকল্পনা ও 

বাস্তবায়ন অগ্রগপত মূল্যায়ন 

কবপরাইট অবফণের 

বাবষ ষক উদ্ভাবন 

কম টিপরকল্পনা ও 

কবপরাইট 

অবফণের বাবষ ষক 

উদ্ভাবন 

সরপজোর অফ কপিরাইটে 



 

 

কাঠাদমা, ২০১৯-২০২০ বাস্তবায়ন অগ্রগপত 

মূল্যায়ন কাঠাদমা, 

২০১৯-২০২০ 

কম টিপরকল্পনা ও 

বাস্তবায়ন অগ্রগপত 

মূল্যায়ন কাঠাদমা, 

২০১৯-২০২০ 

5 শুদ্ধাচার  ই-কবপরাইট, ই-নবি, ই-

মেইল ও ওণেবোইট।  

কপিরাইট অপিসের জাতীয় 

শুদ্ধাচার ককৌশল কর্ ম-

িপরকল্পনা প্রণয়ন ও 

বাস্তবায়ন অগ্রগপত িপরবীক্ষণ 

কাঠাসর্া, ২০১৯-২০২০ 

কপিরাইট অপিসের 

জাতীয় শুদ্ধাচার 

ককৌশল কর্ ম-িপরকল্পনা 

প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন 

অগ্রগপত িপরবীক্ষণ 

কাঠাসর্া, ২০১৯-২০২০ 

কপিরাইট 

অপিসের জাতীয় 

শুদ্ধাচার ককৌশল 

কর্ ম-িপরকল্পনা 

প্রণয়ন ও 

বাস্তবায়ন অগ্রগপত 

িপরবীক্ষণ 

কাঠাসর্া, ২০১৯-

২০২০ 

সরপজোর অফ কপিরাইটে 

6 ই-নবি এটুআই কর্তষক প্রদত্ত নবি 

ব্যবস্থাপনা  

ই-নবি বেণেে ই-নবি বেণেে ই-নবি বেণেে সরপজোর অফ কপিরাইটে 

 



 

 

 সাংযুপক্ত‘গ’ 

ওদয়বসাইদট প্রেশ টদনর জন্য   

২.৩) অিযন্তরীণ সসবা: 

 

ক্রপমক 

নাং 

সসবার নাম সসবা প্রোন িদ্ধপত প্রদয়াজনীয় কাগজিত্র এবাং 

প্রাপিস্থান 

সসবার মূল্য 

এবাং িপরদশাধ 

িদ্ধপত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োপয়ত্বপ্রাি কম টকতটা 

(নাম,িেবী,সিান নম্বর ও 

ই-সমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ অপজটত ছুটি সরকারী আদেশ জারী (ক) সাো কাগদজ আদবেন িত্র 

(খ) পনধ টাপরত িরদম (বাাংলাদেশ 

িরম নাং-২৩৯৫) প্রধান পহসাবরক্ষণ 

কম টকতটা কর্তটক প্রেত্ত ছুটি প্রাপ্যতার 

প্রপতদবেন  সগদজদটি কম টকতটাদের 

মক্ষণে)। 

প্রাপিস্থান: পহসাবরক্ষণ কম টকতটার 

কাে টালয়। 

গ)দরপজোর অব কপিরাইট কর্তটক 

প্রেত্ত ছুটি প্রাপ্যতার প্রতযয়নিত্র (নন 

সগদজদটি কম টচারীদের মক্ষণে) 

প্রাপিস্থান:  কািরাইট অপিস।  

পবনামূদল্য (ক)নন-সগদজদটি 

কম টচাবরণদর মক্ষণে 

৫ কম টপেবস 

(খ)নন-কযািার 

সগদজদটি 

কম টকতটাদের মক্ষণে 

৭ কম টপেবস 

(গ)কযািারভূক্ত 

কম টকতটাদের মক্ষণে 

৭ কম ট পেবস। 

সরপজোর অফ কপিরাইটে 

২ 

 

 

 

অপজটত ছুটি 

(বপহ:বাাংলাদেশ) 

সরকারী মঞ্জুপর আদেশ 

জাপরদমাতাদবক প্রাি আদবেদনর 

পিপত্তদত প্রধান সহকারী ব্বস্থা 

গ্রহদণর পনপমদত্ত সরপজোর অব 

কপিরাইট / মন্ত্রণালদয় সপ্ররণ । 

 

(ক) সাো কাগদজ আদবেন িত্র 

(খ) পনধ টাপরত িরদম (বাাংলাদেশ 

িরম নাং-২৩৯৫) প্রধান পহসাবরক্ষণ 

কম টকতটা কর্তটক প্রেত্ত ছুটি প্রাপ্যতার 

প্রপতদবেন  সগদজদটি কম টকতটাদের 

মক্ষণে)। 

প্রাপিস্থান: পহসাব রেণ কম টকতটার 

কাে টালয়। 

পবনামূদল্য (ক)নন-সগদজদটি 

কম টচারীদের মক্ষণে 

৫ কম টপেবস 

(খ)কযািার/নন 

কযািার সগদজদটি 

কম টকতটাদের মক্ষণে 

৭ কম ট পেবস। 

 

সরপজোর অফ কপিরাইটে 

৩ পচত্ত পবদনােন ছুটি সরকারী আদেশ জারী 

সমাতাদবক প্রধান সহকারী প্রাি 

আদবেদনর পিপত্তদত কাে টকর 

ব্বস্থা গ্রহণ পূব টক সরপজোর 

অব কপিরাইট/মন্ত্রণালয় বরাবর 

(ক) সাো কাগদজ আদবেন িত্র 

(খ) পনধ টাপরত িরদম (বাাংলাদেশ 

িরম নাং-২৩৯৫) প্রধান পহসাবরক্ষণ 

কম টকতটা কর্তটক প্রেত্ত ছুটি প্রাপ্যতার 

প্রপতদবেন  সগদজদটি কম টকতটাদের 

পবনামূদল্য (ক)নন-সগদজদটি 

কম টচারীদের মক্ষণে 

৫ কম টপেবস 

(খ)নন কযািার 

সগদজদটি 

সরপজোর অফ কপিরাইটে 



 

 

সপ্ররণ। 

 

 

 

 

মক্ষণে)। 

প্রাপিস্থান: পহসাবরক্ষণ কম টকতটার 

কাে টালয়। 

কম টকতটাদের মক্ষণে 

৭ কম টপেবস 

(গ)কযািারভূক্ত 

কম টকতটাদের মক্ষণে 

৭ কম ট পেবস। 

৪ পসদলকশন সগ্রি/ 

টাইমদস্কল মঞ্জুপর 

অ্ ট পবিাগ কর্তটক সমদয় সমদয় 

জাপরকৃত আদেশ অনুোয়ী 

সরকারী মঞ্জুপর আদেশ জাপর 

সমাতাদবক প্রাি আদবেদনর 

পিপত্তদত প্রধান সহকারী ব্বস্থা 

গ্রহদণর পনপমদত্ত সরপজোর অব 

কপিরাইট / মন্ত্রণালদয় সপ্ররণ । 

(ক) সাো কাগদজ আদবেন িত্র 

খ) হালনাগাে বাপষ টক সগািনীয় 

প্রপতদবেন (২য় সেনীর কম টকতটাদের 

পসদলকশন সগ্রি মঞ্জুপরর মক্ষণে ৪ 

বছদরর এপসআর এবাং ৩য় সেনীর 

কম টচারীদের মক্ষণে টাইমদস্কল 

৮/১২/১৫ বছদরর এপসআর) 

পবনামূদল্য (ক)নন সগদজদটি 

কম টচারীদের মক্ষণে 

১০ কম টপেবস 

(খ)১ম ও ২য় 

সেনীর সগদজদটি 

কম টকতটাদের সেদত্র 

১০ কম টপেবস 

সরপজোর অফ কপিরাইটে 

 

৫ 

চাকুরী স্থায়ীকরণ সাংপশস্নষ্ট পনদয়াগ পবপধমালা   

অনুোয়ী সরকারী মঞ্জুপর আদেশ 

জাপরদমাতাদবক প্রাি আদবেদনর 

পিপত্তদত প্রধান সহকারী ব্বস্থা 

গ্রহদণর পনপমদত্ত সরপজোর অব 

কপিরাইট / মন্ত্রণালদয় সপ্ররণ । 

(ক) সাো কাগদজ আদবেন িত্র 

খ) হালনাগাে বাপষ টক সগািনীয় 

প্রপতদবেন ( িদোন্নপতর সেদত্র ০১ 

বছর এবাং সরাসপর পনদয়াদগর সেদত্র 

০২বছদরর এপসআর) 

পবনামূদল্য (ক)নন সগদজদটি 

কম টচাবরণদর মক্ষসত্র 

০৫ কম টপেবস 

(খ)১ম ও ২য় 

সেবের সগদজদটি 

কম টকতটাদের মক্ষসত্র 

০৭ কম টপেবস 

সরপজোর অফ কপিরাইটে 

 

৬ 

সাধারণ িপবষ্যত 

তহপবল হদত অপগ্রম 

মঞ্জুপর 

সাধারণ িপবষ্যত তহপবল 

পবপধমালা ১৯৭৯ অনুোয়ী 

পনস্পপত্ত কদর সরকারী আদেশ 

জাপর 

(ক) পনধ টাপরত িরদম আদবেন 

(বাাংলাদেশ িরম নাং-২৬৩৯, 

সগদজদটি/নন সগদজদটি) । 

প্রাপিস্থান: পহসাবরক্ষণ কম টকতটার 

কাে টালয়। 

খ) সাধারণ িপবষ্যত তহপবদল 

সব টদশষ জমাকৃত অদ্ টর পহসাব 

পববরণী (প্রধান পহসাবরক্ষণ কম টকতটা 

কর্তটক প্রেত্ত) (মূল কপি, মঞ্জুপর 

আদেশ জারীর ির সিরতদোগ্য) 

পবনামূদল্য (ক)নন সগদজদটি 

কম টচারীদের মক্ষণে 

৫ কম টপেবস 

(খ)নন কযািার 

সগদজদটি 

কম টকতটাদের মক্ষণে 

৭ কম ট পেবস। 

(গ)কযািারভূক্ত 

কম টকতটাদের মক্ষণে 

৭ কম ট পেবস। 

সরপজোর অফ কপিরাইটে 

৭ আবাপসক ও োিপরক 

সটপলদিান সাংদোগ 

ব্বস্থা 

েেবিত সরকারী সটপলদিান 

নীপতমালা-২০০৪ অনুোয়ী 

ব্বস্থা গ্রহণ 

ক) েেবিত সরকারী সটপলদিান 

নীপতমালা-২০০৪ অনুোয়ী পনধ টাপরত 

ছদক আদবেন। 

পবনামূদল্য ৩০ কম ট পেবস সরপজোর অফ কপিরাইটে 

৮ কপিরাইট অপিদসর সরকাপর মঞ্জুরী আদেশ জারী ১) সাো কাগদজ আদবেন পবনামূদল্য ১৫ কম ট পেবস সরপজোর অফ কপিরাইটে 



 

 

কম টকতটা/কম টচারীদের 

গৃহপনম টাণ ঋণ 

 

 

 

২) সে জপমদত গৃহ পনম টাণ  সমরামত 

করা হদব সস জপমর েপলল/বায়নািত্র 

৩) ১৫০ টাকার নন জুপিপশয়াল 

স্ট্যাদে অঙ্গীকারনামা 

৪) ে্াে্ কর্তিদের সুিাপরশ 

 

 

৯ কপিরাইট অপিদসর 

কম টকতটা/কম টচারীদের 

সমাটরোন ক্রয় অপগ্রম 

 

 

সরকাপর মঞ্জুরী আদেশ জারী  ১)সাো কাগদজ আদবেন 

২)১৫০ টাকার নন জুপিপশয়াল 

স্ট্যাদে অঙ্গীকারনামা 

৪) সমাটর সাইদকল পবক্রয়কারীর 

অঙ্গীকারনামা 

পবনামূদল্য ৩০ কম ট পেবস সরপজোর অফ কপিরাইটে 

 

৩) অপিদোগ ব্বস্থািনা পদ্ধবত (GRS) 

সসবা প্রাপিদত অসন্তুষ্ট হদল োপয়ত্বপ্রাি কম টকতটার সাদ্ সোগাদোগ করুন। পতপন সমাধান পেদত ব্্ ট হদল পনদনাক্ত িদ্ধপতদত সোগাদোগ কদর আিনার সমস্যা অবপহত করনন। 

 

ক্রপমক নাং কখন সোগাদোগ করদবন সোগাদোদগর ঠিকানা পনস্পপত্তর সময়সীমা  

১ োপয়ত্বপ্রাি কম টকতটা সমাধান পেদত ব্্ ট হদল 

 

কপিরাইট সিপুটি সরপজোর ৭ কম ট পেবস  

২ সিপুটি সরপজোর পনপেষ্টট সমদয় সমাধান পেদত ব্্ ট হদল 

 

সরপজোর অফ কপিরাইটে ৭ কম টপেবস  

 

৪) আিনার কাদছ আমাদের প্রতযাশা 

 

ক্রপমক নাং প্রপতশ্রুপত/কাবিত সসবা প্রাপির লমক্ষে করণীয় 

১ পনধ টাপরত িরদম সম্পূণ টিাদব পূরণকৃত আদবেন জমা প্রোন। 

২ সঠিক মাধ্যদম প্রদয়াজনীয় পিস িপরদশাধ করা। 

৩ সাোদতর জন্য পনধ টাপরত সমদয়র পূদব টই উিপস্থত ্াকা। 

 


