
া: ১ ণ তািরখ: মলবার, এিল ১২, ২০২২

পেট, িডজাইন ও ডমাকস অিধদর

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (জায়ারী - মাচ )



া: ২ ণ তািরখ: মলবার, এিল ১২, 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
মধাসেদর
াথিমক কায 
িনি;

২৫
[১.১] মধাসদ সিকত
আেবদেনর াথিমক িনি

[১.১.১] িডিজটাইেজশনত % ৫ ৯৪ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৯৮

[১.১.২] পরীিত আেবদন
(ডমাকস)

% ৪ ৯০ ৮৭ ৮৪ ৮১ ৭৮ ৮২.৭২

[১.১.৩] পরীিত আেবদন (পেট) % ৪ ৭২ ৬৯ ৬৭ ৬৩ ৬০ ৬৩.৮৮

[১.১.৪] পরীিত আেবদন (িডজাইন) % ৪ ৮২ ৭৮ ৭৬ ৭৪ ৭২ ৭০.২০

[১.১.৫] গেজট কািশত (পেট) সংা ৪ ৪ ৩ ২

[১.১.৬] জান াল কািশত
(ডমাকস)

সংা ৩ ৪ ৩ ২ ৬

[১.১.৭] পরীিত আেবদন (িজআই) % ১ ৯১ ৮৮ ৮৪ ৮০ ৭৬ ১০০

২

মধাসেদর
রা ও
পরবত
বাপনা;

২৫

[২.১] মধাসদ সিকত
আেবদেনর ড়া িনি

[২.১.১] িনিত (পেট) % ৩ ৭২ ৭০ ৬৫ ৬২ ৬০ ৬২.৯৩

[২.১.২] িনিত (িডজাইন) % ৩ ৭২ ৭০ ৬৫ ৬২ ৬০ ৭৪.৪৯

[২.১.৩] িনিত (ডমাকস) % ২ ৭২ ৭০ ৬৫ ৬২ ৬০ ৩৫.৫০

[২.২] মধাসদ সিকত সনদ
দানেযা আেবদেনর িনি

[২.২.১] দানত সনদ (ডমাকস) % ৪ ৬৮ ৬৫ ৬৩ ৬১.১৭

[২.২] মধাসদ সিকত সনদ
দানেযা আেবদেনর িনি

[২.২.২] দানত সনদ (পেট) % ৩ ৮০ ৭৫ ৭০ ৭২.২৫

[২.২.৩] দানত সনদ (িডজাইন) % ৩ ৮০ ৭৫ ৭০ ৭৯.১৮

[২.৩] িনবিত সনদ নবায়ন

[২.৩.১] নবায়নত সনদ
(ডমাকস)

% ৩ ৫০ ৪৫ ৪০ ৪২.৯০

[২.৩.২] নবায়নত সনদ (পেট) % ২ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৯৬.৩৫

[২.৩.৩] নবায়নত সনদ (িডজাইন) % ২ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৭৭.৯৮



া: ৩ ণ তািরখ: মলবার, এিল ১২, 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

ািতািনক
সমতা ও
মধাসদ
িবষেয়
জনসেচতনতা
ি;

২০

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

[৩.১.১] গেবষণা বাবািয়ত তািরখ ২ ৩১-০৫-২০২২ ১৫-০৬-২০২২ ৩০-০৬-২০২২

[৩.১.২] িশ মণালেয় াব
িরত

তািরখ ০.৫ ৩১-১০-২০২১ ৩০-১১-২০২১ ৩০-১২-২০২১

[৩.২] কম কতােদর দতা িেত
ানীয় িশণ দান

[৩.২.১] িশিত জনবল সংা ২ ২২ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ৩৮

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

[৩.৩.১] িশিত জনবল সংা ১ ১৬ ১৪ ১২ ১০ ১৩

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

[৩.৪.১] ক ণীত তািরখ ০.৫ ৩১-০৩-২০২২ ৩০-০৪-২০২২ ৩১-০৫-২০২২

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

[৩.৫.১] িশিত জনবল সংা ১ ০২ ০১ ২



া: ৪ ণ তািরখ: মলবার, এিল ১২, 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%

[৩.৬] E-GP এর মােম য়
িয়াকরণ

[৩.৬.১] য় িয়াত % ২ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৪৫

[৩.৭] িনেয়াগিবিধ সংেশাধেনর
াব রণ

[৩.৭.১] অেমাদেনর াব িরত তািরখ ০.৫ ৩১-১২-২০২১ ৩১-০১-২০২২ ২৮-০২-২০২২

[৩.৮] ািবত সাংগঠিনক
কাঠােমার অেমাদন

[৩.৮.১] িশ মণালেয় াব
িরত

তািরখ ০.৫ ৩১-১২-২০২১ ৩১-০১-২০২২ ২৮-০২-২০২২

[৩.৯] পেদািতর মােম রণেযা
পদ রণ

[৩.৯.১] িশ মণালেয় াব
িরত

তািরখ ২ ৩১-১২-২০২১ ৩১-০১-২০২২ ২৮-০২-২০২২

[৩.১০] সরাসির িনেয়াগেযা 
পেদ িনেয়াগ

[৩.১০.১] িনেয়াগত তািরখ ২ ৩১-১২-২০২১ ৩১-০১-২০২২ ২৮-০২-২০২২

[৩.১১] কম কতাগেণর IAP দািখল
[৩.১১.১] দািখলত % ১ ১০০ ৯৫ ৯০

[৩.১১.২] দািখলত তািরখ ১ ৩১-০৭-২০২১ ১০-০৮-২০২১ ১৫-০৮-২০২১

[৩.১২] দেশর অভের
সভা/সিমনােরর মােম সেচতনতা
ি (ভৗেগািলক িনেদ শক পসহ)

[৩.১২.১] আেয়ািজত সভা/সিমনার/
কম িচ

সংা ৩ ১০ ০৮ ০৬ ০৪

[৩.১২.২] সেচতন জনেগাি সংা ১ ২৫০ ২২৫ ২০০ ১৭৫



া: ৫ ণ তািরখ: মলবার, এিল ১২, 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 ৫.৬৫

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

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

া নর ১০ ৩.৭৫

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪ ০.৯২

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ১.৬২

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ২.১

*সামিয়ক (provisional) ত


