
া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৪, ২০২১

পেট, িডজাইন ও ডমাকস অিধদর

মািসক অজন িতেবদন

২০২০-২১ (অোবর - িডেসর)



া: ২ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৪, ২০২১

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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১
মধাসদ
রা;

৬০

[১.১] মধাসদ সিকত
আেবদেনর াথিমক িনি

[১.১.১] িডিজটাইেজশনত % ৭ ৯২ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭৬.৪৭

[১.১.২] পরীিত আেবদন
(ডমাকস)

% ৭ ৮৯ ৮৬ ৮৩ ৮০ ৭৫ ৩৩.৭২

[১.১.৩] পরীিত আেবদন (পেট) % ৫ ৭০ ৬৭ ৬৪ ৬১ ৫৮ ৪৩.৩৬

[১.১.৪] পরীিত আেবদন (িডজাইন) % ৫ ৮০ ৭৮ ৭৬ ৭৫ ৭৩ ৬২.০১

[১.১.৫] গেজট কািশত (পেট) সংা ৪ ০৪ ০৩ ০২ ২

[১.১.৬] জান াল কািশত (ডমাকস) সংা ৪ ০৪ ০৩ ০২ ৩

[১.১.৭] পরীিত আেবদন (িজআই) % ২ ৯০ ৮৫ ৮২ ৮০ ৭৫ ১০০

[১.২] মধাসদ সিকত
আেবদেনর ড়া িনি

[১.২.১] িনিত (ডমাকস) % ৩ ৮০ ৭৯ ৭৮ ৭৭ ৭৫ ১০.৬৯

[১.২.২] িনিত (পেট) % ২ ৮০ ৭৯ ৭৮ ৭৭ ৭৫ ৪০.৩১

[১.২.৩] িনিত (িডজাইন) % ২ ৮০ ৭৯ ৭৮ ৭৭ ৭৫ ২৭.৭৩

[১.৩] মধাসদ সিকত সনদ
দানেযা আেবদেনর িনি

[১.৩.১] দানত সনদ (ডমাকস) % ৬ ৬০ ৫৫ ৫০ ৩৯.৯৪

[১.৩.২] দানত সনদ (পেট) % ৩ ৬০ ৫৫ ৫০ ১০০

[১.৩.৩] দানত সনদ (িডজাইন) % ৩ ৬০ ৫৫ ৫০ ৫৭.০৫

[১.৪] িনবিত সনদ নবায়ন

[১.৪.১] নবায়নত সনদ (ডমাকস) % ৩ ৪০ ৩৮ ৩৬ ৩৪ ৩২ ১৬.৮৩

[১.৪.২] নবায়নত সনদ (পেট) % ২ ৯৬ ৯৫ ৯৪ ৯৩ ৯২ ৬৩

[১.৪.৩] নবায়নত সনদ (িডজাইন) % ২ ৭৮ ৭৬ ৭৪ ৭২ ৭০ ৬২.০১



া: ৩ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৪, ২০২১

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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

২
ািতািনক
সমতা ি;

১০

[২.১] আইিপ িবষয়ক ০১ (এক) 
গেবষণা কায ম

[২.১.১] গেবষণা বাবািয়ত তািরখ ১ ৩১-০৫-২০২১ ১৫-০৬-২০২১ ৩০-০৬-২০২১

[২.১.২] িশ মণালেয় াব িরত তািরখ ০.৫ ৩১-১০-২০২০ ৩০-১১-২০২০ ৩১-১২-২০২০ ২৭-০৮-২০২০

[২.২] কম কতােদর দতা িেত
ানীয় িশণ দান

[২.২.১] িশিত জনবল সংা ১ ২২ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ৫৯

[২.৩] কম কতােদর দতা িেত
WIPO/ -অথ ায়েন বেদিশক
িশণ দান

[২.৩.১] িশিত জনবল সংা ১ ১৫ ১৩ ১১ ৯ ১০

[২.৪] ণ াংগ Automation এর
লে ক ণয়েনর কায ম

[২.৪.১] ক ণীত তািরখ ০.৫ ৩১-০১-২০২১ ২৮-০২-২০২১ ৩১-০৩-২০২১

[২.৫] IP Database সংরেণ
দশী/িবেদশী উততর IT িশণ
দান

[২.৫.১] িশিত জনবল সংা ১ ০২ ০১

[২.৬] E-GP এর মােম য়
িয়াকরণ

[২.৬.১] য় িয়াত % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫

[২.৭] ািবত সাংগঠিনক কাঠােমার
অেমাদন

[২.৭.১] অেমাদেনর াব িরত তািরখ ০.৫ ৩০-০৪-২০২১ ৩১-০৫-২০২১ ৩০-০৬-২০২১ ৩১-১২-২০২০

[২.৮] িনেয়াগিবিধ সংেশাধেনর াব
রণ

[২.৮.১] িশ মণালেয় াব িরত তািরখ ০.৫ ৩১-১২-২০২০ ৩১-০১-২০২১ ২৮-০২-২০২১ ৩১-১২-২০২০

[২.৯] পেদািতর মােম রণেযা
পদ রণ

[২.৯.১] িশ মণালেয় াব িরত তািরখ ১ ৩১-১২-২০২০ ৩১-০১-২০২১ ২৮-০২-২০২১ ২৮-১০-২০২০

[২.১০] সরাসির িনেয়াগেযা 
পেদ শতভাগ িনেয়াগ

[২.১০.১] িনেয়াগত তািরখ ১ ৩১-১২-২০২০ ৩১-০১-২০২১ ২৮-০২-২০২১ ০১-১২-২০২০

[২.১১] কম কতাগেণর IAP দািখল
[২.১১.১] দািখলত % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ১০০

[২.১১.২] দািখলত তািরখ ০.৫ ৩১-০৭-২০২০ ১০-০৮-২০২০ ১৫-০৮-২০২০ ৩১-০৭-২০২০



া: ৪ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৪, ২০২১

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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৩

মধাসদ
িবষেয়
জনসেচতনতা
ি;

৫

[৩.১] দেশর অভের ভৗেগািলক
িনেদ শক প সিকত
জনসেচতনতালক কম িচ
(Outreach Program)

[৩.১.১] আেয়ািজত কম িচ সংা ২ ০৮ ০৬ ০৫ ০৪

[৩.২] সভা/সিমনােরর মােম
সেচতনতা ি

[৩.২.১] আেয়ািজত সভা/সিমনার সংা ২ ০৬ ০৫ ০৪

[৩.২.২] সেচতন জনেগাি সংা ১ ৩৮০ ৩৬০ ৩৪০ ৩০০ ২৫০ ৩০



া: ৫ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৪, ২০২১

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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.১

দািরক
কম কাে তা
ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

১০

[এম.১.১] বািষ ক কম সাদন
ি (এিপএ) বাবায়ন

[এম.১.১.১] এিপএ’র সকল
মািসক িতেবদন ওেয়বসাইেট
কািশত

সংা ২ ৪ ১

[এম.১.১.২] এিপএ েমর মািসক
সভা অিত

সংা ১ ১২ ১১ ৫

[এম.১.২] াচার/উম চচ ার
িবষেয় অংশীজনেদর সে
মতিবিনময়

[এম.১.২.১] মতিবিনময় সভা
অিত

সংা ২ ৪ ৩ ২ ২

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
বা িবষেয় সবাহীতা
/অংশীজনেদর অবিহতকরণ

[এম.১.৩.১] অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ১ ৪ ৩ ২ ২

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
িবষেয় সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[এম.১.৪.১] অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ২ ৪ ৩ ২ ২

[এম.১.৫] ত বাতায়ন
হালনাগাদ সংা মািসক
িতেবদন উতন কপের
িনকট রণ

[এম.১.৫.১] মািসক িতেবদন
িরত

সংা ২ ৪ ৩ ১



া: ৬ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৪, ২০২১

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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.২

কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান ি

৯

[এম.২.১] ই-নিথ বাবায়ন
[এম.২.১.১] ই-নিথেত নাট
িনিত

% ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৮০.৭

[এম.২.২] িডিজটাল সবা
চাকরণ

[এম.২.২.১] এক নন িডিজটাল
সবা চাত

তািরখ ২ ১৫-০২-২০২১ ১৫-০৩-২০২১ ১৫-০৪-২০২১ ১৫-০৫-২০২১

[এম.২.৩] সবা সহিজকরণ
[এম.২.৩.১] এক সহিজত সবা
অিধেে বাবািয়ত

তািরখ ২ ২৫-০২-২০২১ ২৫-০৩-২০২১ ২৫-০৪-২০২১ ২৫-০৫-২০২১

[এম.২.৪] কম চারীেদর িশণ
দান

[এম.২.৪.১] েতক কম চািরর জ
িশণ আেয়ািজত

জনঘা ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ১৪

[এম.২.৪.২] ১০ম ড ও ত
েতক কম চারীেক এিপএ িবষেয়
দ িশণ

জনঘা ১ ৫ ৪

[এম.২.৫] এিপএ বাবায়েন
েনাদনা দান

[এম.২.৫.১] নতম এক
আওতাধীন দর/ একজন
কম চারীেক এিপএ বাবায়েনর জ
েনাদনা দানত

সংা ১ ১



া: ৭ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৪, ২০২১

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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.৩
আিথ ক ও সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[এম.৩.১] বািষ ক য় পিরকনা
বাবায়ন

[এম.৩.১.১] য় পিরকনা অযায়ী
য় সািদত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭১

[এম.৩.২] বািষ ক উয়ন কম িচ
(এিডিপ)/বােজট বাবায়ন

[এম.৩.২.১] বািষ ক উয়ন কম িচ
(এিডিপ) /বােজট বাবািয়ত

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০

[এম.৩.৩] অিডট আপি িনি
কায েমর উয়ন

[এম.৩.৩.১] িপীয় সভায়
উপাপেনর জ মণালেয় াব
িরত

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ১০০

[এম.৩.৩.২] অিডট আপি
িনিত

% ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ ৩৬

[এম.৩.৪] াবর ও অাবর
সির তািলকা ত ও
হালনাগাদকরণ

[এম.৩.৪.১] াবর ও অাবর
সির তািলকা তত এবং
হালনাগাদত

তািরখ ১ ১৫-১২-২০২০ ১৪-০১-২০২১ ১৫-০২-২০২১ ১৫-১২-২০২০

*সামিয়ক (provisional) ত


