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দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Department/Organization)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

কিপরাইট অিফস এক দওয়ানী আদালেতর ময াদা স িতান। গত িতন বছের ২২৭০ আেবদেনর িবপরীেত ১৮১২ জনশীল
কেম র রিজেশন সনদ দান করা হেয়েছ। কিপরাইট আইন সেক সেচতনতা ির লে ৯ সিমনার ও ২ ওয়াকশেপর আেয়াজন
করা হয়। এততীত জনসেচতনতালক কায েমর অংশ িহেসেব িত বছর ২৩ এিল আজািতক কিপরাইট িদবস উদযাপন করা হয়।
বতমােন জনশীল মধাসেদর রিজেশন কায ম ৩ থেক ৬ মােসর েল ৪৫িদেনর মে স করা হে। পরীালকভােব
অনলাইন রিজেশন কায ম শ করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

কিপরাইট অিফেসর সামিক কম কা সাদেনর জ কিপরাইট িবষেয় জনসেচতনতার অভাব, কিপরাইট সনদ দােনর জ দািখলত
কম  পরীা-িনরীার লে িগত যপািত, েয়াজনীয় ও দ জনবেলর অভাব।

ভিবৎ পিরকনা:

জনসেচতনতা ির জ সিমনার/ওয়াকশপ এর আেয়াজন ও িমিডয়ােত বল চােরর বা হণ। জনশীলকেম র পাইেরিস রােধ
টােফােস র অিভযান ি করা। লাক-সাংিতক অিভি সনা, সংহ, ায়ন ও সংরণ সংা িবেশষ কায ম পিরচালনা,
কিপরাইট আইন সংেশাধন ও গেপািগ করা এবং কিপরাইট অনলাইন রিজেশন কায ম সেক জনসেচতনতা ি করা।

২০১৮-১৯ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

গত বছেরর লানায় কিপরাইট রিজেশেনর সংা ২০% ি;
কিপরাইট আইন িবষেয় জনসেচতনতা ির লে ০৩ সিমনার ও কম শালার আেয়াজন;
পাইেরিস রাধকরেণ ৩ টােফাস  অিভযান পিরচালনা;
কিপরাইট আইন সংেশাধন ও গেপািগকরণ এবং
অনলাইন কিপরাইট রিজেশন কায ম বাবায়ন।
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াবনা (Preamble)

মণালয়/িবভাগসহ এবং আওতাধীন দর/সংাসেহর ািতািনক দতা ি, তা ও জবাবিদিহ
জারদার করা, শাসন সংহতকরণ এবং সেদর যথাযথ বহার িনিতকরেণর মােম পক ২০২১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

রিজার, বাংলােদশ কিপরাইট অিফস

এবং

সিচব, সংিত িবষয়ক মণালয়-এর মে ২০১৮ সােলর লাই মােসর ০৪ তািরেখ এই বািষ ক
কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

জনশীল কেম র মধা সেচতন মাষ

১.২ অিভল (Mission)
সবা ও সংরেনর মােম জনশীল মােষর মধাের িবকাশ ও উৎকষ  সাধন

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ দর/সংার কৗশলগত উেসহ

১. কিপরাইট িবষেয় জনসেচতনতা ি
২. জনশীল কেম র মধা সংরন

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. কায পিত, কম পিরেবশ ও সবার মােনায়ন
২. আিথ ক ও সদ বাপনার উয়ন
৩. বািষ ক কম সাদন ি বাবায়ন জারদারকরণ
৪. জাতীয় াচার কৗশল ও ত অিধকার বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. জনশীল মধাসেদর রিজেশন দান;
২. কিপরাইট সংা রিজিত কেম র ননা সংরণ;
৩. িবেদিশ কেম র বাংলায় অবাদ করার লাইেস দান;
৪. পাইেরিস ব করেণ পদেপ নয়া এবং
৫. কিপরাইট সিমিত/সাসাই িনবন।
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সকশন ২
দর/সংার িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব ড়া ফলাফল চক একক
ত অজন
২০১৬-১৭

ত অজন*
২০১৭-১৮

লমাা
২০১৮-১৯

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০১৯-২০ ২০২০-২১

মধা সংরেণ জনসেচতনতা
ি

কিপরাইট রিজেশন সংা
ি ও হার

% ৩.৬ ৩.১২ ৫.০ ৪.০ ৩.০
রা মণালয়, ত মণালয়, আই.িস.িবভাগ এবং
ত ও যাগােযাগ মণালয়

কিপরাইট অিফেসর সনদ
দােনর রিজার

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

অসাধারণ অিত উম উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[১] কিপরাইট
িবষেয়
জনসেচতনতা
ি

৪০

[১.১] কিপরাইট িবষেয়
ািধকারী ও ভাা সাধারেণর
সেচতনতা ি

[১.১.১] আেয়ািজত সর
িভিক ওয়াকশপ/
সিমনার

সংা ২০ ২ ৩ ৪ ৩ ২ ০ ০ ৫ ৬

[১.১.২] আেয়ািজত সর
িভিক ওয়াকশপ/
সিমনাের অংশহণকারী

সংা ১০ ৩০০ ৩০০ ৩৫০ ৩০০ ২৮০ ২৫০ ২০০ ৩৫০ ৪০০

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

[১.২.১] ািপত ল/বই
মলায় অংশহণ।

সংা ৬ ১ ৩ ৪ ৩ ২ ০ ০ ৪ ৫

[১.৩] আজািতক কিপরাইট
িদবস উযাপন

[১.৩.১] শাভাযাা ও
আেলাচনা সভা আেয়াজন

তািরখ ৪ ২৩.০৪.১৮ ২৩.০৪.১৮ ২৪.০৪.১৮ ২৫.০৪.১৮ ০ ০

[২] জনশীল
কেম র মধা
সংরন

৩৫

[২.১] কিপরাইট রিজেশন
দান (আেবদন িনি)

[২.১.১] কিপরাইট
রিজেশন দান
(আেবদন িনি)

% ২৯ ৯০ ৯৩ ৯৫ ৯২ ৯১ ৯০

[২.২] কিপরাইট রিজেশন
সংা িবষেয় হ ডের
মােম ত দান

[২.২.১] কিপরাইট
রিজেশন সংা িবষেয়
হ ডের মােম ত
দান

সংা ৩ ৪৯৫ ৫২০ ৬০০ ৫৯০ ৫৮০ ৫৭০ ৫৬০ ৬১০ ৬২০

[২.৩] কিপরাইট টােফাস 
পিরচালনা

[২.৩.১] কিপরাইট
টােফাস  পিরচালনা

সংা ৩ ২ ৩ ৩ ২ ১ ৪ ৪
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১] কায পিত,
কম পিরেবশ ও
সবার
মােনায়ন

১০

[১.১] ই-ফাইিলং পিত বাবায়ন

[১.১.১]  ডের মােম
হীত ডাক ই-ফাইিলং িসেেম
আপেলাডত

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৫০

[১.১.২] ই-ফাইেল নিথ
িনিত **

% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

[১.১.৩] ই-ফাইেল প
জারীত ***

% ১ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০

[১.২] দর/সংা কক অনলাইন
সবা চা করা

[১.২.১] নতম এক নন ই-
সািভ স চাত

তািরখ ১ ১০.০১.১৯ ২৪.০১.১৯ ২৮.০১.১৯ ৩১.০৩.১৯ ৩০.০৪.১৯

[১.৩] দর/সংা ও অধীন
কায ালয়সেহর উাবনী উোগ ও
 উয়ন ক (SIP)
বাবায়ন

[১.৩.১] উাবনী উোগ ও 
উয়ন ক (SIP) সেহর
হালনাগাদত ডাটােবইজ
ওেয়বসাইেট কািশত

তািরখ ১ ০৩.০২.১৯ ১১.০২.১৯ ১৮.০২.১৯ ২৫.০২.১৯ ০৪.০৩.১৯

[১.৩.২] ডাটােবজ অযায়ী
নতম  নন উাবনী
উোগ/ উয়ন ক
চাত

তািরখ ১ ০৮.০৪.১৯ ২২.০৪.১৯ ২০.০৫.১৯ ১৬.০৫.১৯ ৩০.০৫.১৯

[১.৪] িসেজস চাট ার বাবায়ন

[১.৪.১] হালনাগাদত
িসেজস চাট ার অযায়ী
দ সবা

% ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০

[১.৪.২] সবাহীতােদর
মতামত পিরবীণ বা
চাত

তািরখ ০.৫ ৩১.১২.১৮ ১৫.০১.১৯ ০৭.০২.১৯ ১৭.০২.১৯ ২৮.০২.১৯

[১.৫] অিভেযাগ িতকার বা
বাবায়ন

[১.৫.১] িনিদ  সমেয়র মে
অিভেযাগ িনিত

% ০.৫ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫০

[১.৬] িপআরএল র ২ মাস েব 
সংি কম চারীর িপআরএল ও 
নগদায়নপ জাির করা

[১.৬.১] িপআরএল আেদশ
জািরত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - -

[১.৬.২]  নগদায়নপ
জািরত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - -



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১১ ণ তািরখ: ধবার, অোবর ২৪, ২০১৮

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২] আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৯

[২.১] অিডট আপি িনি
কায েমর উয়ন

[২.১.১] িপীয় সভায় অিডট
আপি িনির জ
পািরশত

% ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০

[২.১.২] অিডট আপি
িনিত

% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

[২.২] াবর ও অাবর সির
হালনাগাদ তািলকা ত করা

[২.২.১] াবর সির
তািলকা হালনাগাদত

তািরখ ১ ০৩.০২.১৯ ১১.০২.১৯ ১৮.০২.১৯ ২৫.০২.১৯ ০৪.০৩.১৯

[২.২.২] অাবর সির
তািলকা হালনাগাদত

তািরখ ১ ০৩.০২.১৯ ১১.০২.১৯ ১৮.০২.১৯ ২৫.০২.১৯ ০৪.০৩.১৯

[২.৩] বািষ ক উয়ন কম িচ
বাবায়ন

[২.৩.১] বািষ ক উয়ন কম িচ
বাবািয়ত

% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[২.৪] অবত/অেকেজা যানবাহন
িবমান নীিতমালা অযায়ী
িনিকরণ

[২.৪.১] িনিত % ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০

[২.৫] বেকয়া িবৎ িবল পিরেশাধ
করা

[২.৫.১] িবৎ িবল
পিরেশািধত

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[২.৬]  পেদর িবপরীেত িনেয়াগ
দান

[২.৬.১] িনেয়াগ দানত সংা ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১২ ণ তািরখ: ধবার, অোবর ২৪, ২০১৮

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৩] বািষ ক
কম সাদন
ি বাবায়ন
জারদারকরণ

৩

[৩.১] মাঠ পয ােয়র কায ালেয়র
সে ২০১৮-১৯ অথ বছেরর বািষ ক
কম সাদন ি ার ও
ওেয়বসাইেট আপেলাড

[৩.১.১] বািষ ক কম সাদন
ি ািরত

তািরখ ০.৫ ২০.০৬.১৮ ২১.০৬.১৮ ২৪.০৬.১৮

[৩.২] ২০১৮-১৯ অথ বছেরর
বািষ ক কম সাদন ির অধ -
বািষ ক ায়ন িতেবদন সংি
মণালয়/িবভােগ দািখল

[৩.২.১] ায়ন িতেবদন
দািখলত

তািরখ ০.৫ ১৭.০১.১৯ ২০.০১.১৯ ২১.০১.১৯ ২২.০১.১৯ ২৩.০১.১৯

[৩.৩] মাঠ পয ােয়র কায ালেয়র
২০১৮-১৯ অথ বছেরর বািষ ক
কম সাদন ির অধ বািষ ক
ায়ন িতেবদন পয ােলাচনাে
ফলাবতক (feedback)
মণালয়/িবভােগ

[৩.৩.১] ফলাবতক
(feedback) দ

তািরখ ১ ২৪.০১.১৯ ৩১.০১.১৯ ০৪.০২.১৯ ০৮.০২.১৯ ১১.০২.১৯

[৩.৪] সরকাির কম সাদন
বাপনা পিতসহ অা
িবষেয় কম কতা/কম চারীেদর জ
িশণ আেয়াজন

[৩.৪.১] আেয়ািজত িশেণর
সময়

জনঘা
*

১ ৬০ - - - -



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৩ ণ তািরখ: ধবার, অোবর ২৪, ২০১৮

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৪] জাতীয়
াচার কৗশল
ও ত
অিধকার
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩

[৪.১] জাতীয় াচার
কম পিরকনা ও পিরবীণ
কাঠােমা বাবায়ন ****

[৪.১.১] মািসক িতেবদন
দািখলত

সংা ১ ৪ ৩ - - -

[৪.১.২] জাতীয় াচার
কম পিরকনা ও পিরবীণ
কাঠােমায় অ  লমাা
বাবািয়ত

% ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৪.২] ত বাতায়ন হালনাগাদকরণ

[৪.২.১] সকল অনলাইন সবা
ত বাতায়েন সংেযািজত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - -

[৪.২.২] ত বাতায়ন
হালনাগাদত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - -

[৪.৩] দর/সংার ২০১৭-১৮
অথ বছেরর বািষ ক িতেবদন
ণয়ন ও ওেয়বসাইেট কাশ

[৪.৩.১] বািষ ক িতেবদন
ওেয়বসাইেট কািশত

তািরখ ০.৫ ১৮.১০.১৮ ৩১.১০.১৮ ১৫.১১.১৮ ২৯.১১.১৮ ০৬.১২.১৮

*সামিয়ক (provisional) ত



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৪ ণ তািরখ: ধবার, অোবর ২৪, ২০১৮

আিম, রিজার, বাংলােদশ কিপরাইট অিফস, সিচব, সংিত িবষয়ক মণালয়-এর িনকট অীকার করিছ য এই
িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম, সিচব, সংিত িবষয়ক মণালয় িহসােব রিজার, বাংলােদশ কিপরাইট অিফস-এর িনকট অীকার করিছ
য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

রিজার
বাংলােদশ কিপরাইট অিফস
সংিত িবষয়ক মণালয়

তািরখ

সিচব
সংিত িবষয়ক মণালয়

তািরখ



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৫ ণ তািরখ: ধবার, অোবর ২৪, ২০১৮

সংেযাজনী-১
শসংেপ (Acronyms)

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ সিবম সংিত িবষয়ক মণালয়

২ WIPO World Intellectual Property Organization

৩ CMO Collective Management Organization

৪ WTO World Trade Organization

৫ TRIPS
Trade-Related Aspects of Intellectual Property
Rights

৬ WPPT WIPO Performances and Phonograms Treaty



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৬ ণ তািরখ: ধবার, অোবর ২৪, ২০১৮

সংেযাজনী- ২: কম সাদন চকসহ, বাবায়নকারী মণালয়/িবভাগ/সংা এবং পিরমাপ পিত-এর িববরণ

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা পিরমাপ পিত উপা 

[১.১] কিপরাইট িবষেয় ািধকারী ও
ভাা সাধারেণর সেচতনতা ি

[১.১.১] আেয়ািজত সর িভিক ওয়াকশপ/
সিমনার

কিপরাইট সেচতনতা ি ও লে সর িভিক সিমনার ও
ওয়াকশেপর আেয়াজন

কিপরাইট অিফস বাব গননা
সংি প এবং
ছিব

[১.১.২] আেয়ািজত সর িভিক ওয়াকশপ/
সিমনাের অংশহণকারী

আেয়ািজত ওয়াকশপ ও সিমনাের কিপরাইট সংি িবিভ
সরকাির বসরকাির ক হাারগণ উপিত থাকেবন

কিপরাইট অিফস ও সিবম বাব গননা
সংি প এবং
ছিব

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

[১.২.১] ািপত ল/বই মলায় অংশহণ।
কিপরাইট িবষেয় সেচতনতা ির লে এেশ বইেমলা সহ িবিভ
মলায় ল াপন কের জনগণেক কিপরাইট িবষেয় ত দান।

কিপরাইট অিফস, বাংলা একােডিম
ও জাতীয় েক।

বাব গননা সংি প

[১.৩] আজািতক কিপরাইট িদবস
উযাপন

[১.৩.১] শাভাযাা ও আেলাচনা সভা
আেয়াজন

সকল পয ােয় কিপরাইট িবষেয় জনসেচতনতা ির লে
আনজািতক কিপরাইট িদবস উযাপন উপলে শাভাযাা ও
আেলাচনা সভা আেয়াজন

শাসন শাখা, কিপরাইট অিফস কাড , উপিিত ানার

[২.১] কিপরাইট রিজেশন দান
(আেবদন িনি)

[২.১.১] কিপরাইট রিজেশন দান
(আেবদন িনি)

মধা সংরেন কিপরাইট রিজেশন সনদ দান রিজেশন শাখা, কিপরাইট অিফস আেবদন হণ িনি রিজার

[২.২] কিপরাইট রিজেশন সংা
িবষেয় হ ডের মােম ত দান

[২.২.১] কিপরাইট রিজেশন সংা
িবষেয় হ ডের মােম ত দান

কিপরাইট অিফেস ািপত হেড ও হলাইেনর মােম
জনগণেক কিপরাইট রিজেশন সংা ত দান

রিজেশন শাখা, কিপরাইট অিফস বাব গননা সংি রিজার

[২.৩] কিপরাইট টােফাস  পিরচালনা [২.৩.১] কিপরাইট টােফাস  পিরচালনা মধা ও পাইেরিস রােধ টােফাস  কায ম পিরচালনা করা হয়। কিপরাইট অিফস, রা মণালয় বাব গননা
সংি প এবং
ছিব
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সংেযাজনী ৩: অা মণালয়/িবভােগর/অিধদর/সংা-এর িনকট তািশত িনিদ  কম সাদন সহায়তাসহ

িতােনর ধরণ িতােনর নাম সংি কম সাদন চক
উ িতােনর িনকট সংি মণালয়/িবভােগর তািশত

সহায়তা
তাশার যৗিকতা

তাশা রণ না হেল
সা ভাব

মণালয়
জনিনরাপা িবভাগ, রা
মণালয়

কিপরাইট টােফাস  পিরচালনা
িলশ ও র্যাব সদেদর সহায়তায় টােফাস  অিভযান
পিরচালনাকরণ।

িলশ ও র্যাব সদেদর সহায়তা তীত
টােফাস  অিভযান পিরচালনা করা সব নয়।

পাইেরিস ি পােব।


