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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:

বাংলােদশ কিপরাইট অিফেস অনলাইন রিজেশন কায ম বতন করা হেয়েছ। িবগত িতন বছের ৮৬২১  আেবদেনর িবপরীেত ৬২৩৪
 জনশীল কেম র রিজেশন সনদ দান করা হেয়েছ। বাৎসিরক গড় রিজেশন সংা ৫৯৭ থেক ি পেয় ৩৬২১ ত উীত এবং
বাৎসিরক রাজের আয় ায় ৬০৬.৫৩% ি েয়েছ। কিপরাইট আইন সেক সেচতনতা ির লে ১৬ সিমনার ও ৫
ওয়াকশেপর আেয়াজন করা হয়। এততীত জনসেচতনতালক কায েমর অংশ িহেসেব িত বছর ২৩ এিল আজািতক কিপরাইট িদবস
উদযাপন করা হয়। বতমােন জনশীল মধা সেদর রিজেশন কায ম ৩ থেক ৬ মােসর েল ৪৫িদেনর মে স করা হে।

সমা এবং চােলসহ:

বাংলােদশ কিপরাইট অিফেসর সামিক কম কা সাদেনর জ দ-িশিত জনবেলর ঘাটিত, কিপরাইট সনদ দােনর জ দািখলত
কম  পরীা-িনরীা এবং িডিজটাল পাইেরিস (Digital Infringement) মাকােবলার লে িান, টকিনকাল
ইইপেম ও সািব কভােব জনসেচতনতার অভাব। বতমান কািভড-১৯ পিরিিতর কারেণ এবং কেরানা িতেরােধর িনিম সমািজক
 বজায় রাখার সরকাির িনেদ শনা িতপালেনর জ কিপরাইট অিফেসর িনেয়ািমত িক িক কায ম যমন-অংশীজনেদর সরাসির
অংশহেন সভা, সিমনার, ওয়াকশপ আেয়াজন করা চােলের সুখীন হেব।

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, কিপরাইট ভবন িনম াণ এবং কিপরাইট অনলাইন রিজেশন কায ম সেক জনসেচতনতা
ি করা।

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

িবগত বছেরর লানায় কিপরাইট রিজেশেনর সংার হার 1০% ি;
কিপরাইট আইন িবষেয় জনসেচতনতা ির লে ০5 সিমনার ও কম শালার আেয়াজন;
পাইেরিস রাধকরেণ কমপে ২ টােফাস  অিভযান পিরচালনা;
TCE ও TK সংা িবেশষ কম িচর পাইলট কায েমর বাবায়ন এবং
অনলাইন কিপরাইট রিজেশন কায েমর ণ া 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 ২০৪১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

রিজার, বাংলােদশ কিপরাইট অিফস

এবং

সিচব, সংিত িবষয়ক মণালয়-এর মে ২০২১ সােলর ন মােসর ২৯ 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), কম সাদেনর  এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

জনশীল সাংিতক কেম র মধা সেচতন মাষ।

১.২ অিভল (Mission)
জনসেচতনতা ির মােম জনশীল মােষর মধা সংরণ করা।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ দর/সংার কম সাদেনর 

১. কিপরাইট িবষেয় জনসেচতনতা ি;
২. জনশীল মােষর মধা সংরণ;
৩. ািতািনক সমতা ি;

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর 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 বকরেণ পদেপ নয়া এবং
৫. কিপরাইট সিমিত/সাসাই িনবন।
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০১৯-২০

ত অজন*
২০২০-২১

লমাা
২০২১-২২

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর
নাম

উপা
২০২২-২০২৩ ২০২৩-২০২৪

মধা সংরেণ জনসেচতনতা ি। কিপরাইট রিজেশন সংা ি সংা -- -- ২৮০০ ২৯০০ ৩০০০ --
কিপরাইট অিফেসর সনদ
দােনর রিজার

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] কিপরাইট
িবষেয়
জনসেচতনতা
ি;

২৫

[১.১] কিপরাইট িবষেয়
ািধকারী ও ভাা
সাধারেণর সেচতনতা ি

[১.১.১] আেয়ািজত
সর িভিক
সিমনার,
ওয়াকশপ।

সমি সংা ১৫ ৪ ৪ ৫ ৪ ৩ ২ ০ ৫ ৬

[১.১.২] আেয়ািজত
সর িভিক
ওয়াকশপ,
সিমনাের
অংশহণকারী।

সমি সংা ২ ৩৫০ ৩৫০ ৩৫০ ৩২০ ৩০০ ২৫০ ২০০ ৩৫০ ৪০০

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

[১.২.১] ািপত
ল/বই মলায়
অংশহণ।

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২ ১ ১ ০ ০ ৩ ৪

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

[১.৩.১] সমেঝাতা
ি (MOU)
ারত

তািরখ তািরখ ২ ৩০.০৯.২১ ৩১.১০.২১ ৩১.১২.২১

[১.৪] মধাবী ও জনশীল
ি ও িতানেক
ীিত

[১.৪.১] মধাসদ
রা সাননা
ারক দান

তািরখ তািরখ ২ ২৫.০৬.২২ ২৮.০৬.২২ ৩০.০৬.২২

[১.৫] আজািতক
কিপরাইট িদবস উযাপন

[১.৫.১] শাভাযাা
ও আেলাচনা
সভা/সিমনার
আেয়াজন

তািরখ তািরখ ২ ২৩.০৪.২১ ২৩.০৪.২২ ২৪.০৪.২২ ২৫.০৪.২২
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[২] জনশীল
মােষর মধা
সংরণ;

২৫

[২.১] কিপরাইট
রিজেশন

[২.১.১] সনদ দান সমি সংা ২০ ২৮০০ ২৬০০ ২৪০০ ২২০০ ২০০০ ২৯০০ ৩০০০

[২.২] কিপরাইট
রিজেশন সংা
িবষেয় হেডের
মােম ত দান

[২.২.১] ত া
ি

সমি সংা ৩ ৬০০ ৬০০ ৫০০ ৪৭৫ ৪৫০ ৪২৫ ৪০০ ৫১০ ৫২০

[২.৩] কিপরাইট
টােফাস  পিরচালনা

[২.৩.১] টােফাস 
অিভযান

সমি সংা ২ ১ ২ ২ ১ ১ ০ ০ ৩ ৩

[৩] ািতািনক
সমতা ি;

২০
[৩.১]
কম কতা/কম চারীেদর
িশণ দান

[৩.১.১] আেয়ািজত
িশণ (সশন)

সমি সংা ১০ ০ ০ ১২ ১০ ০৮ ০ ০ ০ ০

[৩.১.২]
সমসামিয়ক িবষেয়
লািন ং সশন

সমি সংা ১০ ০ ০ ০৬ ০৪ ০২ ০ ০ ০ ০
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

[১] শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[১.১] াচার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.১.১] াচার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-
গভা/ উাবন
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪

[১.৪] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৪.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৫.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

*সামিয়ক (provisional) ত
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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

তািরখ

সিচব
সংিত িবষয়ক মণালয়

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ BCO Bangladesh Copyright Office

২ DI Digital Infringement

৩ MOCA Ministry of Cultural Affairs

৪ TCE Traditional Cultural Expression

৫ TK Traditional Knowledge

৬ WIPO World Intellectual Property Organization
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সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

[১.১] কিপরাইট িবষেয় ািধকারী ও ভাা সাধারেণর সেচতনতা ি
[১.১.১] আেয়ািজত সর িভিক সিমনার, ওয়াকশপ। শাসন শাখা, বাংলােদশ কিপরাইট অিফস সংি প/অিফস আেদশ এবং ছিব

[১.১.২] আেয়ািজত সর িভিক ওয়াকশপ, সিমনাের
অংশহণকারী।

শাসন শাখা, বাংলােদশ কিপরাইট অিফস সংি প/অিফস আেদশ এবং ছিব

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

[১.২.১] ািপত ল/বই মলায় অংশহণ। শাসন শাখা, বাংলােদশ কিপরাইট অিফস সংি প/অিফস আেদশ এবং ছিব

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

[১.৩.১] সমেঝাতা ি (MOU) ারত শাসন শাখা, বাংলােদশ কিপরাইট অিফস সংি প/অিফস আেদশ এবং ছিব

[১.৪] মধাবী ও জনশীল ি ও িতানেক ীিত [১.৪.১] মধাসদ রা সাননা ারক দান শাসন শাখা, বাংলােদশ কিপরাইট অিফস সংি প/অিফস আেদশ এবং ছিব

[১.৫] আজািতক কিপরাইট িদবস উযাপন [১.৫.১] শাভাযাা ও আেলাচনা সভা/সিমনার আেয়াজন শাসন শাখা, বাংলােদশ কিপরাইট অিফস কাড , ছিব ও ানার

[২.১] কিপরাইট রিজেশন [২.১.১] সনদ দান রিজেশন শাখা, বাংলােদশ কিপরাইট অিফস িনি রিজার

[২.২] কিপরাইট রিজেশন সংা িবষেয় হেডের মােম ত দান [২.২.১] ত া ি রিজেশন শাখা, বাংলােদশ কিপরাইট অিফস ত দান রিজার

[২.৩] কিপরাইট টােফাস  পিরচালনা [২.৩.১] টােফাস  অিভযান শাসন শাখা, বাংলােদশ কিপরাইট অিফস সংি প/অিফস আেদশ এবং ছিব

[৩.১] কম কতা/কম চারীেদর িশণ দান
[৩.১.১] আেয়ািজত িশণ (সশন) শাসন শাখা, বাংলােদশ কিপরাইট অিফস সংি প/অিফস আেদশ এবং ছিব

[৩.১.২] সমসামিয়ক িবষেয় লািন ং সশন শাসন শাখা, বাংলােদশ কিপরাইট অিফস সংি প/অিফস আেদশ এবং ছিব



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ন ২৯, ২০২১ ১৬:২৩ া: ১৪ ণ তািরখ: মলবার, ন ২৯, ২০২১

সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সে সংি কম সাদন চকসহ

কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল
কিপরাইট টােফাস  পিরচালনা টােফাস  অিভযান ঢাকা মোপিলটন িলশ িলশ ও র্যাব সদেদর সহায়তা তীত টােফাস  অিভযান পিরচালনা করা সব নয়।



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ন ২৯, ২০২১ ১৬:২৩ া: ১৫ ণ তািরখ: মলবার, ন ২৯, ২০২১

সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


