
সং ি  ‘গ’ 
ওেয়বসাইেট দশেনর জ  

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
কিপরাইট অিফস,ঢাকা 

সং িত িবষয়ক ম ণালয় 
িস েজনস চাটার 

 
1. িভশন ও িমশন 

 
   িভশন : জনশীল কেমর মধা  সেচতন মা ষ। 
 
  িমশন : সবা ও সং েণর মা েম জনশীল মা েষর মধা ে র িবকাশ ও উৎকষ সাধান। 
 

2. সবা দান িত িত 
     
     ২.১) নাগিরক সবা 

িমক 
নং 

সবার নাম সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ  এবং 
াি ান 

সবার  এবং পিরেশাধ 
প িত 

সবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয় া  কমকতা 
(নাম,পদবী, ফান ন র ও 
ই- মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
১. জনশীল কেমর 

রিজে শন দান করা 
িনধািরত ফরেম 
আেবদন আহবান। 
(ফরম-২) 

১. িনধািরত আেবদন ফরেমর 
রণ ত িতন কিপ। 

২. জনশীল কেমর  কিপ 
( েয়াজেন  সফটকিপ)। 
৩. এক হাজার টাকা জাির 
চালােনর ল কিপ সহ এক  
ফেটাকিপ। 
৪. কম  মৗিলক ও আদালেত 
কান মামলা িবচারাধীন নই 

এবং দ  ত  িন ল ঘাষণা 
সংবিলত ৩০০/-(িতনশত) টাকার 
নন িডিশয়াল া  অথবা 
কা জ পপাের দািখল ত 

বাংলােদশ াংক/েসানালী 
াংেকর যেকান শাখায়  

১-৩৪৩৭-০০০০-১৮৪১ 
কাড ন ের কিপরাইট 
রিজে াশেনর িফ বাবদ 

১০০০/-(এক হাজার) টাকা 
জাির চালান িদেয় এর 
ল কিপ দািখল । 

রিজে শেনর 
জ  আেবদন 
করার পর প িত 
বা আইনী জ লতা 
না থাকা সােপে  
সেবা  ৬০ (ষাট) 
কায িদবস এবং 
কমপ  ৩০ কম 
িদবেসর মে । 

রিজ ার অফ 
কিপরাইটস 



অ ীকারনামা। 
৫. হ া র ে  মািলক হেল 
৩০০/-(িতনশত) টাকার 
নন িডিশয়াল াে  কিপরাইট 
হ া র দিলল।  
৬. বাংলােদেশর নাগিরক  

মােণর জ  আেবদনকারীর 
জাতীয় পিরচয়প / পাসেপােটর 
সত ািয়ত ফেটাকিপ। 
৭. পাসেপাট সাইেজর ই কিপ 
সত ািয়ত ছিব। 

২. কিপরাইট রিজ ার বা 
বালােম অ  িবষয় 
স েক ত  দান 

য কান ফরেমেট 
রিজ ার অফ 

কিপরাইটস বরাবর 
আেবদন আহবান। 
 
 
 
 
 
 
 

১. কেমর নাম ও রিজে শন 
ন রসহ আেবদন প । 
২. িতনশত টাকার জাির 
চালােনর ল কিপ। 
 
 
 

বাংলােদশ াংক/েসানালী 
াংেকর যেকান শাখায়  

১-৩৪৩৭-০০০০-১৮৪১ 
কাড ন ের কিপরাইট 
রিজ ার বা বালােম 

অ  িবষয় স েক ত  
দােনর িফ বাবদ ৩০০/-

(িতন শত) টাকা জাির 
চালান িদেয় এর ল কিপ 
দািখল। 

১৫ কম িদবস জনাব মাহা দ দেলায়ার 
জািমল 
কিপরাইট সহকারী 
পরী ক  

৩. কিপরাইট রিজে শন 
সং া  কান িবষেয় 
আপি  উ ািপত হেল 
এর িমমাংসা । 

উভয় প র 
উপি িতেত নািন 
হেণর মা েম। 

 
 
 
 
 
 
 
 

১. েত ক প র দাবীর পে  
েয়াজনীয় কাগজপ । 

২. নািনর সময়সীমা 
বিধতকরেণর  ৩০০/- 
টাকার জাির চালােনর ল 
কিপ। 

১. নানীর জ  কান িফ 
এর েয়াজন নাই। 
২. িক  কান পে র 

নািনর তািরখ 
বিধতকরেণর আব কতা 
হেল আেবদনকারীেক 
বাংলােদশ াংক/েসানালী 

াংেকর যেকান শাখায়  
১-৩৪৩৭-০০০০-১৮৪১ 
কাড ন ের নািনর সময় 

বিধতকরেণর িফ বাবদ 

উভয় পে র 
উপি িত সােপ  
সময় িনধািরত 
হেয় থােক। 

রিজ ার অফ 
কিপরাইটস। 



 
 
 
 

৩০০/-(িতন শত) টাকা 
জাির চালা ন জমা িদেয় 

এর ল কিপ দািখল করেত 
হেব।  

৪ কিপরাইট রিজে শেনর 
ি য়া স েক 

তাৎ িণক ত  দান। 

হ েড  ও 
হ লাইেনর মা েম। 

কিপরাইট অিফেসর হ েডে  
সরাসির উপি িতর মা েম 
অথবা হ লাইন ন র +৮৮- 
০১৫১১-৪৪০০৪৪ 

িবনা ে  িতকমিদবেস 
সকাল ৯:০০ টা 
থেক িবকাল 

৫:০০ টা পয । 

হ  ডে  দািয় া  
পিরদশক  

৫ কিপরাইট 
সাসাই /সিমিত িনব ণ 

িনধািরত ফরেম 
আেবদন 
আহবান।(ফরম-৮)  

১. রণ ত িনধািরত আেবদন 
ফরম 
২. ৫০০০/- টাকার জাির 
চালােনর ল কিপ। 
৩. সংগঠেনর সংঘ ারক ও 
সংঘ িবিধর এক  কিপ 
৪. পিরচালনা পষেদর সদ  
িহসােব কাজ করার 
উে ,আেবদেন উে িখত 

ি গেণর িলিখত স িত 
৫. আেবদেনর উে  স িলত 
এক  ঘাষণা 

বাংলােদশ াংক/েসানালী 
াংেকর যেকান শাখায়  

১-৩৪৩৭-০০০০-১৮৪১ 
কাড ন ের কিপরাইট 
সাসাই /সিমিত িনব েণর 

িফ বাবদ ৫০০০/-(প চ 
হাজার) টাকা জাির 
চালান জমা িদেয় এর ল 
কিপ দািখল । 
 

সরকার রিজ ার 
ক ক আেবদনপ  

াি র ৩ (িতন) 
মােসর মে  
আেবদন 
িনব ন  িকংবা 
বািতল করেবন। 

সরকার/েরিজ ার  অফ 
কিপরাইট 
 

৬. অ কািশত বাংলােদশী 
কেমর লাইেস  দান 

িনধািরত ফরেম 
আেবদন আহবান।  

১. রণ ত িনধািরত আেবদন 
ফরম 
২. ৮০০/- টাকার জাির 
চালােনর ল কিপ। 
3. সংি  কেমর ২ কিপ 
 

 বাংলােদশ াংক/েসানালী 
াংেকর যেকান শাখায়  

১-৩৪৩৭-০০০০-১৮৪১ 
কাড ন ের অ কািশত 

বাংলােদশী কেমর লাইেস  
দান এর িফ বাবদ ৮০০/-

(আট শত) টাকা জাির 
চালান কের এর ল কিপ 
জমা িদেত হেব। 

 সরকার/েরিজ ার  অফ 
কিপরাইট 

৭. কিপরাইট রিজ াের 
িনবি ত িবষয়াবলীেত 
পিরবতন করা। 

িনধািরত ফরেম 
আেবদন আহবান। 
(ফরম-৩) 

১. রণ ত িনধািরত আেবদন 
ফরম 
২. ৩০০/- টাকার জাির 
চালােনর ল কিপ। 

বাংলােদশ াংক/েসানালী 
াংেকর যেকান শাখায়  

১-৩৪৩৭-০০০০-১৮৪১ 
কাড ন ের কিপরাইট 

30 কমিদবস  রিজ ার  অফ কিপরাইট 



 রিজ াের িনবি ত 
িবষয়াবলীেত পিরবতেনর 
িফ বাবদ  ৩০০/-(িতন শত) 
টাকা জাির চালান জমা 
িদেয় এর ল কিপ দািখল। 

৮ কিপরাইেটর  
িনেয়ােগর/ িনধারেণর 
িনব ীকরণ। 
 
 
 

ফরম িনধািরত না 
থাকায় ফরম-২ রণ 
কের আেবদন আহবান 
 
 

১. রণ ত িনধািরত আেবদন 
ফরম 
২. আটশত টাকার জাির 
চালােনর ল কিপ 

বাংলােদশ াংক/েসানালী 
াংেকর যেকান শাখায়  

১-৩৪৩৭-০০০০-১৮৪১ 
কাড ন ের কিপরাইেটর 

 িনেয়াগ/িনধারেণর 
িনব ীকরেনর  িফ বাবদ  
৮০০/-(আট শত) টাকা 

জাির চালান জমা িদেয় 
এর ল কিপ দািখল।  

রিজে শেনর 
জ  আেবদন 
করার পর সেবা  
৬০ কম িদবস 

রিজ ার  অফ কিপরাইট  

৯ কিপরাইট অিফস হেত 
রিজ ােরর হফাজেত 

থাকা কান সরকাির 
দিলল এর সত ািয়ত 
কিপ দান। 

য কান ফরেমেট 
আেবদন 

১. আেবদনপ  
২. িতনশত টাকার জাির 
চালােনর ল কিপ। 
 

বাংলােদশ াংক/েসানালী 
াংেকর যেকান শাখায়  

১-৩৪৩৭-০০০০-১৮৪১ 
কাড ন ের কিপরাইট 
রিজ ােরর হফাজেত 

থাকা সরকাির দিলল এর 
সত ািয়ত কিপ পাওয়ার  
িফ বাবদ  ৩০০/-(িতন শত) 
টাকা জাির চালান জমা 
িদেয় এর ল কিপ দািখল।  

১৫ কম িদবস রিজ ার অফ 
কিপরাইটস 

১০ রিজ ার অফ 
কিপরাইেটর আেদশ এর 
িব ে  কিপরাইট বােড 
আপীল । 

১. য কান ফরেমেট 
আেবদন 
২. ই হাজার  টাকার 

জাির চালােনর ল 
কিপ।  

১. য কান ফরেমেট আেবদনপ  
২. ই হাজার টাকার জাির 
চালােনর ল কিপ। 
 

বাংলােদশ াংক/েসানালী 
াংেকর যেকান শাখায়  

১-৩৪৩৭-০০০০-১৮৪১ 
কাড ন ের কিপরাইট 
বােড আপীল এর  িফ বাবদ  

২০০০/-( ই হাজার) টাকা 
জাির চালান জমা িদেয় 

এর ল কিপ দািখল।  

রিজ ােরর 
আেদশ দােনর 
তািরখ হেত ৩ 
(িতন) মােসর 
মে  আপীল 
করেত হেব। 
(েবােডর সভা 
অ ি ত হওয়ার 
উপর িনভর কের) 

কিপরাইট  বাড 



১১ িবিভ  কম ন ণ/ 
কােশর লাইেস  
দান। 

য কান ফরেমেট 
আেবদন আহবান  

১. আেবদনপ  
২. এক হাজার প চশত টাকার 

জাির চালােনর ল কিপ। 

বাংলােদশ াংক/েসানালী 
াংেকর যেকান শাখায়  

১-৩৪৩৭-০০০০-১৮৪১ 
কাড ন ের 
ন ণ/ কােশর লাইেস  

পাওয়ার   িফ বাবদ  
১৫০০/-টাকা জাির চালান 
জমা িদেয় এর ল কিপ 
দািখল।  

যৗি ক সময় কিপরাইট বাড 

১২ চলি ে র 
ন ণ/ কােশর 

লাইেস  

য কান ফরেমেট 
আেবদন আহবান 

১. আেবদনপ  
২. ৩০০০/- টাকার জাির 
চালােনর ল কিপ। 

বাংলােদশ াংক/েসানালী 
াংেকর যেকান শাখায়  

১-৩৪৩৭-০০০০-১৮৪১ 
কাড ন ের 
ন ণ/ কােশর লাইেস  

পাওয়ার   িফ বাবদ  
৩০০০/-(িতন হাজার) টাকা 

জাির চালান জমা িদেয় 
এর ল কিপ দািখল।              

যৗি ক সময় কিপরাইট বাড  

১৩ কিপরাইট ল নকারী 
কিপস েহর অ েবশ 
রাধ 

১.িনধািরত ফরেম 
আেবদন। (ফরম-৬) 
২. ১৬০০/- টাকার 

জাির চালােনর ল 
কিপ। 

১.িনধািরত ফরেম আেবদনপ  
২. ১৬০০/- টাকার জাির 
চালােনর ল কিপ। 

বাংলােদশ াংক/েসানালী 
াংেকর যেকান শাখায়  

১-৩৪৩৭-০০০০-১৮৪১ 
কাড ন ের কিপরাইট 

ল নকারী কিপস েহর 
অ েবশ রােধর িফ বাবদ  
১৬০০০/-(েষাল হাজার) 
টাকা জাির চালান জমা 
িদেয় এর ল কিপ দািখল। 

যৗি ক সময় রিজ ার অফ 
কিপরাইটস 

১৪ কান ভাষায় সািহত  ও 
না কলা িবষয়ক  
কেমর অ বাদ কাশ ও 
উপা াপ ণর লাইেস  

১.িনধািরত আেবদন 
ফরেম আেবদন (ফরম-
৪) 
২. ১৫০০/- টাকার 

জাির চালােনর ল 
কিপ। 

১.আেবদনপ  
২. ১৫০০/- টাকার জাির 
চালােনর ল কিপ। 

বাংলােদশ াংক/েসানালী 
াংেকর যেকান শাখায়  

১-৩৪৩৭-০০০০-১৮৪১ 
কাড ন ের  কেমর অ বাদ 
কাশ ও উপা াপ ণর িফ 

বাবদ  ১৫০০/- টাকা 

যৗি ক সময় কিপরাইট বাড  



জাির চালান জমা িদেয় 
এর ল কিপ দািখল।  

১৫ িচ/ইনেডকসার হেত 
উ িত হণ 

১. য কান ফরেমেট 
কেমর নাম উে খ বক 
রিজ ার অব 

কিপরাইট বরাবর 
আেবদন 
২.৩০০/- টাকার 

জারী চালােনর ল 
কিপ 

১. য কান ফরেমেট আেবদন 
২. ৩০০/- টাকার জাির 
চালােনর ল কিপ 

বাংলােদশ াংক/েসানালী 
াংেকর যেকান শাখায়  

১-৩৪৩৭-০০০০-১৮৪১ 
কাড ন ের িচ / 

ইনেডকসার হেত উ িত 
হণ এর িফ বাবদ  ৩০০/-

(িতনশত) টাকা জাির 
চালান জমা িদেয় এর ল 
কিপ দািখল। 

১৫ কম িদবস রিজ ার অফ 
কিপরাইটস 

১৬ িনব ন বই বা 
িচ/ইনেডসার হেত 

উ িতর সত ািয়ত কিপ 
দান। 

১. য কান ফরেমেট 
কেমর নােম 
উে খ বক রিজ ার 
অফ কিপরাইটস 
বরাবর আেবদন 
২. ৩০০/- টাকার 

জাির চালােনর ল 
কিপ 

১. য কান ফরেমেট আেবদন 
২. ৩০০/- টাকার জাির 
চালােনর ল কিপ 

বাংলােদশ াংক/েসানালী 
াংেকর যেকান শাখায়  

১-৩৪৩৭-০০০০-১৮৪১ 
কাড ন ের িচ / 

ইনেডকসার হেত উ িত 
হণ এর িফ বাবদ  ৩০০/-

(িতনশত) টাকা জাির 
চালান জমা িদেয় এর ল 
কিপ দািখল। 

১৫ কম িদবস রিজ ার অফ 
কিপরাইটস 

১৭ কিপরাইট পিরত াগ ১.িনধািরত আেবদন 
ফরেম আেবদন (ফরম-
৫) 
২. ১০০০/- টাকার 

জারী চালােনর ল 
কিপ। 

১.িনধািরত আেবদন ফরেম 
আেবদন 
২. ১০০০/- টাকার জারী 
চালােনর ল কিপ। 

বাংলােদশ াংক/েসানালী 
াংেকর যেকান শাখায়  

১-৩৪৩৭-০০০০-১৮৪১ 
কাড ন ের কিপরাইট  

পিরত ােগর িফ বাবদ  
১০০০/-(এক হাজার) টাকা 

জাির চালান জমা িদেয় 
এর ল কিপ দািখল। 

১৫ কম িদবস রিজ ার অফ 
কিপরাইটস 

18 ই-কিপরাইট িনধািরত ফরেম 
অনলাইেন আেবদন 
আহবান। 
(ফরম-২) 

১.অনলাইেন িনধািরত আেবদন 
ফরম রণ কের দািখল। 
২.অনলাইেন দািখল ত 

জনশীল কেমর 1  হাড কিপ। 
 

বাংলােদশ াংক/েসানালী 
াংেকর যেকান শাখায়  

১-৩৪৩৭-০০০০-১৮৪১ 
কাড ন ের কিপরাইট 
রিজে াশেনর িফ বাবদ 

রিজে শেনর 
জ  আেবদন 
করার পর সেবা  
৬০ (ষাট) কায 
িদবস এবং 

রিজ ার অফ 
কিপরাইটস 
 



১০০০/-(এক হাজার) টাকা 
জাির চালান জমা িদেয় 

এর ল কিপ দািখল। 

কমপ  ৩০ কম 
িদবস পর। 

19 ইেনােভশন  উ াবেনর মা েম 
সহজ সবা প িত 

বতন  

কিপরাইট অিফেসর বািষক 
উ াবন কমপিরক না ও 
বা বায়ন অ গিত ায়ন 
কাঠােমা, ২০১৮-২০১৯ 

কিপরাইট অিফেসর বািষক 
উ াবন কমপিরক না ও 
বা বায়ন অ গিত ায়ন 
কাঠােমা, ২০১৮-২০১৯ 

কিপরাইট 
অিফেসর বািষক 
উ াবন 
কমপিরক না ও 
বা বায়ন অ গিত 

ায়ন কাঠােমা, 
২০১৮-২০১৯ 

রিজ ার অফ 
কিপরাইটস 
 

20 কিপরাইট ও িরেলেটড 
রাইট সং া  আইনী 
সহায়তা 

সরাসির সা াত সংি  িবষেয় েয়াজনীয়------ িবনা ে  কমপে  07 িদন 
েব টিলেফােন 

সংি  
আইনজীবীর সংেগ 
সা ােতর সময় 
িনধারন।  

সংি  আইনজীবী 

 
 
 
িব. . নাগিরকগণেক সরাসির দ  সবা। বসরকারী িত ানেক দ  সবা যিদ নাগিরকগণেক দ  সবার অ প হয় তেব স ও নাগিরক সবা িহসােব অ  হেব। উদাহরণ: 
স ি র রিজে শন, ড লাইেস । 



 
 

   সং ি ‘গ’ 
ওেয়বসাইেট দশেনর জ    

 
২.২) ািত ািনক সবা 
 

িমক 
নং 

সবার নাম সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ  এবং 
াি ান 

সবার  এবং 
পিরেশাধ প িত 

সবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয় া  কমকতা ( 
নাম,পদবী, ফান ন র ও 
ই- মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
১ 
 

বােজট ণয়ন ও বা বায়ন সরকাির আেদশ জাির  িবনা ে   ৩৬৫ িদন রিজ ার অফ কিপরাইটস 

২ পদ জন 
 
 
 
 

পদ জন বক তা 
অ েমাদেনর জ  শাসিনক 
ম ণালয়েক পািরশ । 

ক) জন শাসন ও অথ 
ম ণালেয়র চকিল  
অ সরন বক কিপরাইট 
অিফেসর াব 
খ) অ েমািদত সাংগঠিনক 
কাঠােমার কিপ 
ফরম াি  ান: জন শাসন 
ম ণালেয়র ওেয়বসাইট 

িবনা ে  ১৯০ কমিদবস রিজ ার অফ 
কিপরাইটসস  

3 ই-কিপরাইট িনধািরত ফরেম অনলাইেন 
আেবদন আহবান। 
(ফরম-২) 

১. অনলাইেন িনধািরত 
আেবদন ফরম রণ কের 
দািখল। 
২. অনলাইেন দািখল ত 

জনশীল কেমর 1  হাড 
কিপ। 
 

বাংলােদশ 
াংক/েসানালী 
াংেকর যেকান 

শাখায়  ১-৩৪৩৭-
০০০০-১৮৪১ কাড 
ন ের কিপরাইট 
রিজে াশেনর িফ 

বাবদ ১০০০/-(এক 
হাজার) টাকা জাির 
চালান জমা িদেয় এর 

ল কিপ দািখল।  
 

রিজে শেনর 
জ  আেবদন 
করার পর সেবা  
৬০ (ষাট) কায 
িদবস এবং 
কমপে  ৩০ কম 
িদবস পর। 

রিজ ার অফ 
কিপরাইটসস 
 



4 ইেনােভশন  িত ােনর সবার মান 
উ য়ন 

কিপরাইট অিফেসর বািষক 
উ াবন কমপিরক না ও 
বা বায়ন অ গিত ায়ন 
কাঠােমা, ২০১৮-২০১৯ 

কিপরাইট অিফেসর 
বািষক উ াবন 
কমপিরক না ও 
বা বায়ন অ গিত 

ায়ন কাঠােমা, 
২০১৮-২০১৯ 

কিপরাইট 
অিফেসর বািষক 
উ াবন 
কমপিরক না ও 
বা বায়ন অ গিত 

ায়ন কাঠােমা, 
২০১৮-২০১৯ 

রিজ ার অফ 
কিপরাইটসস 
 

5 াচার  িত ােন নিতকতা িত ার 
মা েম াচার 
বা বায়ন/ জারদার করা 

কিপরাইট অিফেসর জাতীয় 
াচার কৗশল কম-

পিরক না ণয়ন ও 
বা বায়ন অ গিত পিরবী ণ 
কাঠােমা, ২০১৮-২০১৯ 

কিপরাইট অিফেসর 
জাতীয় াচার 
কৗশল কম-পিরক না 
ণয়ন ও বা বায়ন 

অ গিত পিরবী ণ 
কাঠােমা, ২০১৮-২০১৯ 

কিপরাইট 
অিফেসর জাতীয় 

াচার কৗশল 
কম-পিরক না 

ণয়ন ও 
বা বায়ন অ গিত 
পিরবী ণ 
কাঠােমা, ২০১৮-
২০১৯ 

রিজ ার অফ 
কিপরাইটসস 
 

6 ই-নিথ এ আই ক ক দ  নিথ 
ব াপনা  

ই-নিথ িসে ম ই-নিথ িসে ম ই-নিথ িসে ম রিজ ার অফ 
কিপরাইটসস 
 

 



 
 সং ি ‘গ’ 

ওেয়বসাইেট দশেনর জ    
২.৩) অভ রীণ সবা 
 

িমক 
নং 

সবার নাম সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ  এবং 
াি ান 

সবার  
এবং পিরেশাধ 
প িত 

সবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয় া  কমকতা ( 
নাম,পদবী, ফান ন বর ও 
ই- মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
১ অিজত  সরকাির আেদশ জাির (ক) য কান ফরেমেট আেবদন প  

(খ) িনধািরত ফরেম (বাংলােদশ 
ফরম নং-২৩৯৫) ধান িহসাবর ণ 
কমকতা ক ক দ   া তার 

িতেবদন  গেজেটড কমকতােদর 
ে )। 

াি ান: িহসাবর ণ কমকতার 
কাযালয়। 
গ) রিজ ার অফ কিপরাইটসস 
ক ক দ   া তার 

ত য়নপ  (নন গেজেটড 
কমচািরেদর ে ) 

াি ান:  কাপরাইট অিফস।  

িবনা ে  (ক) নন গেজেটড 
কমচারীেদর ে  
৫ কমিদবস 
(খ)নন ক াডার 
গেজেটড 

কমকতােদর ে  
৭ কমিদবস 
(গ) ক াডার  
কমকতােদর ে  
৭ কম িদবস। 

রিজ ার অফ 
কিপরাইটসস 

২ 
 
 
 

অিজত  
(বিহ:বাংলােদশ) 

া  আেবদেনর িভি েত ধান 
সহকারী ক ক রিজ ার অফ 
কিপরাইটস/ম ণালেয় আেবদন 

রণ। 
 

(ক) য কান ফরেমেট আেবদন প  
(খ) িনধািরত ফরেম (বাংলােদশ 
ফরম নং-২৩৯৫) ধান িহসাবর ণ 
কমকতা ক ক দ   া তার 

িতেবদন  গেজেটড কমকতােদর 
ে )। 

াি ান: িহসাবর ণ কমকতার 
কাযালয়। 

িবনা ে  (ক) নন গেজেটড 
কমচারীেদর ে  
৫ কমিদবস 
(খ) ক াডার/নন 
ক াডার গেজেটড 
কমকতােদর ে  
৭ কম িদবস। 
 

রিজ ার অফ কিপরাইটস 

৩ িচ  িবেনাদন  সরকাির আেদশ মাতােবক া  
আেবদেনর িভি েত ধান 
সহকারী  ক ক রিজ ার অফ 

(ক) য কান ফরেমেট আেবদন প  
(খ) িনধািরত ফরেম (বাংলােদশ 
ফরম নং-২৩৯৫) ধান িহসাবর ণ 

িবনা ে  (ক)নন গেজেটড 
কমচাির দর ে  
৫ কমিদবস 

রিজ ার অফ কিপরাইটস 



কিপরাইটস/ম ণালয় বরাবর 
রণ। 

 
 
 
 

কমকতা ক ক দ   া তার 
িতেবদন  গেজেটড কমকতােদর 
ে )। 

াি ান: িহসাবর ণ কমকতার 
কাযালয়। 

(খ)নন ক াডার 
গেজেটড 

কমকতােদর ে  
৭ কমিদবস 
(গ) ক াডার  
কমকতােদর ে  
৭ কম িদবস। 

৪ িসেলকশন ড/ 
টাইমে ল ম ির 

অথ িবভাগ ক ক সমেয় সমেয় 
জাির ত আেদশ অ যায়ী 
সরকাির ম ির আেদশ 
মাতােবক া  আেবদেনর 

িভি েত ধান সহকারী ক ক 
রিজ ার অফ কিপরাইটস/ 

ম ণালেয় রণ । 

(ক) য কান ফরেমেট আেবদন প  
খ) হালনাগাদ বািষক গাপনীয় 

িতেবদন (২য় নীর কমকতােদর 
িসেলকশন ড ম িরর ে  ৪ 
বছেরর এিসআর এবং ৩য় নীর 
কমচারীেদর ে  টাইমে ল 
৮/১২/১৫ বছেরর এিসআর) 

িবনা ে  (ক) নন গেজেটড 
কমচারীেদর ে  
১০ কমিদবস 
(খ) ১ম ও ২য় 

নীর গেজেটড 
কমকতােদর ে  
১০ কমিদবস 

রিজ ার অফ কিপরাইটস 

৫ চা রী ায়ীকরণ সংিশ  িনেয়াগ িবিধমালা   
অ যায়ী সরকারী ম ির আেদশ 
জািরেমাতােবক া  আেবদেনর 
িভি েত ধান সহকারী ব া 
হেণর িনিমে  রিজ ার অব 

কিপরাইট / ম ণালেয় রণ । 

(ক) য কান ফরেমেট আেবদন প  
খ) হালনাগাদ বািষক গাপনীয় 

িতেবদন ( পেদা িতর ে  ০১ 
বছর এবং সরাসির িনেয়ােগর ে  
০২বছেরর এিসআর) 

িবনা ে  (ক) নন গেজেটড 
কমচারীেদর  
০৫ কমিদবস 
(খ) ১ম ও ২য় 

নীর গেজেটড 
কমকতােদর  
০৭ কমিদবস 

রিজ ার অফ কিপরাইটস 

৬ সাধারণ ভিব ত 
তহিবল হেত অি ম 
ম ির 

সাধারণ ভিব ত তহিবল 
িবিধমালা ১৯৭৯ অ যায়ী 
আেবদন িন ি  কের সরকাির 
আেদশ জাির 

(ক) িনধািরত ফরেম আেবদন 
(বাংলােদশ ফরম নং-
২৬৩৯, গেজেটড/নন গেজেটড) । 

াি ান: িহসাবর ণ কমকতার 
কাযালয়। 
খ) সাধারণ ভিব ত তহিবেল 
সবেশষ জমা ত অেথর িহসাব 
িববরণী ( ধান িহসাবর ণ কমকতা 
ক ক দ ) ( ল কিপ,ম ির 
আেদশ জািরর পর ফরতেযা ) 

িবনা ে  (ক )নন গেজেটড 
কমচািরেদর ে  
৫ কমিদবস 
(খ) নন ক াডার 
গেজেটড 

কমকতােদর ে  
৭ কম িদবস। 
(গ) ক াডার  
কমকতােদর ে  
14 কম িদবস। 

রিজ ার অফ কিপরাইটস 

৭ আবািসক ও দা িরক 
টিলেফান সংেযাগ 

সমি ত সরকাির টিলেফান 
নীিতমালা-২০০৪ অ যায়ী 

ক) সমি ত সরকাির টিলেফান 
নীিতমালা-২০০৪ অ যায়ী িনধািরত 

িবনা ে  ৩০ কম িদবস রিজ ার অফ কিপরাইটস 



ব া ব া হণ ছেক আেবদন। 
৮ কিপরাইট অিফেসর 

কমকতা/কমচািরেদর 
হিনমাণ ঋণ 

 
 
 

সরকাির ম ির আেদশ জাির ১) য কান ফরেমেট আেবদন 
২) য জিমেত হ িনমাণ  মরামত 
করা হেব স জিমর দিলল/বায়নাপ  
৩) 300 টাকার নন িডিশয়াল 

াে  অ ীকারনামা 
৪) যথাযথ ক প র পািরশ 

িবনা ে  
 
 

১৫ কম িদবস রিজ ার অফ কিপরাইটস 

৯ কিপরাইট অিফেসর 
কমকতা/কমচারীেদর 
মাটরযান য় অি ম 

 
 

সরকাির ম রী আেদশ জারী  ১) য কান ফরেমেট আেবদন 
২) 300 টাকার নন িডিশয়াল 

াে  অ ীকারনামা 
৪) মাটর সাইেকল িব য়কারীর 
অ ীকারনামা 

িবনা ে  ৩০ কম িদবস রিজ ার অফ কিপরাইটস 

 
 
 
৩) অিভেযাগ ব াপনা প িত (GRS) 
সবা াি েত অস  হেল দািয় া  কমকতার সােথ যাগােযাগ ক ন। িতিন সমাধান িদেত থ হেল িনে া  প িতেত যাগােযাগ কের আপনার সম া অবিহত কর ন। 

 
িমক নং কখন যাগােযাগ করেবন যাগােযােগর কানা িন ি র সময়সীমা  

১ দািয় া  কমকতা সমাধান িদেত থ হেল 
 

কিপরাইট ড  রিজ ার ৭ কম িদবস  

২ ড  রিজ ার িনিদ  সমেয় সমাধান িদেত থ হেল 
 

রিজ ার অফ কিপরাইটস ৭ কমিদবস  

 
৪) আপনার কােছ আমােদর ত াশা 
 

িমক নং িত িত/কাি ত সবা স াি র লে  করণীয় 
১ িনধািরত ফরেম স ণভােব রণ ত আেবদন জমা দান। 
২ স ক মা েম েয়াজনীয় িফস পিরেশাধ করা। 
৩ সা ােতর জ  িনধািরত সমেয়র েবই উপি ত থাকা। 
 


