
া: ১ ণ তািরখ: মলবার, লাই ০৫, ২০২২

বাংলােদশ কিপরাইট অিফস

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (এিল - ন)



া: ২ ণ তািরখ: মলবার, লাই ০৫, ২০২২

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%



া: ৩ ণ তািরখ: মলবার, লাই ০৫, ২০২২

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১

কিপরাইট
িবষেয়
জনসেচতনতা
ি;

২৫

[১.১] কিপরাইট িবষেয়
ািধকারী ও ভাা
সাধারেণর সেচতনতা ি

[১.১.১] আেয়ািজত
সর িভিক
সিমনার, ওয়াকশপ।

সংা ১৫ ৫ ৪ ৩ ২ ০ ২

[১.১.২] আেয়ািজত
সর িভিক
ওয়াকশপ, সিমনাের
অংশহণকারী।

সংা ২ ৩৫০ ৩২০ ৩০০ ২৫০ ২০০ ১৬০

সংি মাণক
কায়াটারিভিক দািখল করা
হেয়েছ। মাণেকর পজ সংা
অেনক বিশ হওয়ায় সব েশষ
সিমনােরর অংশহণকারীর
ত মাণক িহেসেব দয়া
হেলা। সকল ত কপ
দখেত চাইেল কিপরাইট অিফস
তা দখােত বা থাকেব।

[১.২] কিপরাইট িবষেয়
সেচতনতা ির লে িবিভ
মলায় ল াপণ ও
অংশহণ

[১.২.১] ািপত
ল/বই মলায়
অংশহণ।

সংা ২ ২ ১ ১ ০ ০
সংি মাণক
কায়াটারিভিক দািখল করা
হেয়েছ।

[১.৩] ই-কিপরাইট িসেম
আপেড ও আিনকায়েনর
লে টিলটক বাংলােদশ
িলিমেটেডর সংেগ সমেঝাতা
ি (MOU) ারকরন।

[১.৩.১] সমেঝাতা
ি (MOU)
ারত

তািরখ ২ ৩০-০৯-২০২১ ৩১-১০-২০২১ ৩১-১২-২০২১

টিলটেকর সংেগ সমেঝাতা
ি ােরর িনিম খসড়া
িপ অেমাদেনর জ
মণালেয় রণ করা হেল
মণালয় হেত টিলটেকর
পিরবেত এআই এর সহায়তায়
এ িসেম আপেেডশেনর জ
বলা হয়।

[১.৪] মধাবী ও জনশীল
ি ও িতানেক ীিত

[১.৪.১] মধাসদ
রা সাননা ারক
দান

তািরখ ২ ২৫-০৬-২০২২ ২৮-০৬-২০২২ ৩০-০৬-২০২২ ২৩-০৪-২০২১

[১.৫] আজািতক কিপরাইট
িদবস উযাপন

[১.৫.১] শাভাযাা ও
আেলাচনা
সভা/সিমনার
আেয়াজন

তািরখ ২ ২৩-০৪-২০২২ ২৪-০৪-২০২২ ২৫-০৪-২০২২ ২৪-০৪-২০২২



া: ৪ ণ তািরখ: মলবার, লাই ০৫, ২০২২

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

২

জনশীল
মােষর
মধা
সংরণ;

২৫

[২.১] কিপরাইট রিজেশন [২.১.১] সনদ দান সংা ২০ ২৮০০ ২৬০০ ২৪০০ ২২০০ ২০০০ ৫৯০

সংি মাণক
কায়াটারিভিক দািখল করা
হেয়েছ। মাণেকর পজ সংা
অেনক বিশ হওয়ায় তয়নপ
মাণক িহেসেব দয়া হেলা।
সকল মাণক কপ দখেত
চাইেল কিপরাইট অিফস তা
দখােত বা থাকেব।

[২.২] কিপরাইট রিজেশন
সংা িবষেয় হেডের
মােম ত দান

[২.২.১] ত া
ি

সংা ৩ ৫০০ ৪৭৫ ৪৫০ ৪২৫ ৪০০ ২০

সংি মাণক
কায়াটারিভিক দািখল করা
হেয়েছ। মাণেকর পজ সংা
অেনক বিশ হওয়ায় থম িতন
মাস এবং শেষর িতন মােসর
এক পজ কের মাণক িহেসেব
দয়া হেলা। সকল পাতা
কপ দখেত চাইেল
কিপরাইট অিফস তা দখােত
বা থাকেব।

[২.৩] কিপরাইট টােফাস 
পিরচালনা

[২.৩.১] টােফাস 
অিভযান

সংা ২ ২ ১ ১ ০ ০

৩
ািতািনক
সমতা ি;

২০
[৩.১] কম কতা/কম চারীেদর
িশণ দান

[৩.১.১] আেয়ািজত
িশণ (সশন)

সংা ১০ ১২ ১০ ০৮ ০ ০ ৫

[৩.১.২] সমসামিয়ক
িবষেয় লািন ং সশন

সংা ১০ ০৬ ০৪ ০২ ০ ০



া: ৫ ণ তািরখ: মলবার, লাই ০৫, ২০২২

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.১

শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[এম.১.১] াচার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.১.১] াচার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া
নর

১০ ৯.৪১

মাণকসেহর ফাইল সাইজ ৫এমিব এর
অিধক হওয়ায় আপেলাড করা সব হে না।
তাই সকল মাণেকর হাড কিপ মণালেয়
রণ করা হেলা।

[এম.১.২] ই-গভা/
উাবন কম পিরকনা
বাবায়ন

[এম.১.২.১] ই-গভা/
উাবন কম পিরকনা
বাবািয়ত

া
নর

১০ ৯.৬২

মাণকসেহর ফাইল সাইজ ৫এমিব এর
অিধক হওয়ায় আপেলাড করা সব হে না।
তাই সকল মাণেকর হাড কিপ মণালেয়
রণ করা হেলা।

[এম.১.৩] অিভেযাগ
িতকার কম পিরকনা
বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার কম পিরকনা
বাবািয়ত

া
নর

৪ ৪

মাণকসেহর ফাইল সাইজ ৫এমিব এর
অিধক হওয়ায় আপেলাড করা সব হে না।
তাই সকল মাণেকর হাড কিপ মণালেয়
রণ করা হেলা।

[এম.১.৪] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবািয়ত

া
নর

৩ ৩

মাণকসেহর ফাইল সাইজ ৫এমিব এর
অিধক হওয়ায় আপেলাড করা সব হে না।
তাই সকল মাণেকর হাড কিপ মণালেয়
রণ করা হেলা।

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত
অিধকার কম পিরকনা
বাবািয়ত

া
নর

৩ ২.৫০

মাণকসেহর ফাইল সাইজ ৫এমিব এর
অিধক হওয়ায় আপেলাড করা সব হে না।
তাই সকল মাণেকর হাড কিপ মণালেয়
রণ করা হেলা।

*সামিয়ক (provisional) ত


