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রেদেন্ট, জিজাইন ও রেিমাককস অজিেপ্তর (জিজেজিটি) এর কম কসম্পােদনর সাজব কক জিত্র 

(Overview of the Performance of the Department of Patent, Design and Trademarks) 

 

সাম্প্রজতক অজকণ, িযাদলঞ্জ এবাং িজবষ্যত েজরকল্পনা 

সাম্প্রজতক বছর সমূদহর (৩ বছর) প্রিান অজকণসমূহঃ 

২০০৯ সাদলর রেিমাককস আইনদক ২০১৫ সাদল অজিকতর সাংদশািন করা হদয়দছ। রেিমাককস জবজিমালা-২০১৫ এবাং রিৌদগাজলক জনদে কশক েণ্য 

(Geographical Indecations of Goods) (জনবন্ধন ও সুরক্ষা) জবজিমালা-২০১৫ জাজর করা হদয়দছ। বাাংলাদেশ রেদেন্ট আইন-২০১৭ 

এবাং বাাংলাদেশ          জিজাইন আইন-২০১৭ এর খসড়া প্রণয়ন করা হদয়দছ। এছাড়াও রমিাসম্পে নীজতমালা (IP Policy) এর খসড়া প্রণয়ন 

করা হদয়দছ। এ অজিেপ্তদরর রাজস্ব (Non Tax revenue) আোয় ২০১৩-২০১৪ অর্ কবছদর ১০,৫৯,০৪,৫১৩/- োকা, ২০১৪-২০১৫ অর্ কবছদর 

১৪,২৩,৩১,০৫০/- োকা, ২০১৫-২০১৬ অর্ কবছদর ১৬,১৬,৮২,৫০০/- োকা এবাং ২০১৬-২০১৭ অর্ কবছদর (রম/১৭ ের্ কন্ত)  ১৫,৪১,৪৬,৫০০/- োকা।      

অর্ ক বছর        ক্রমবি কমান হাদর রাজস্ব (Non Tax revenue) আোয় বৃজদ্ধ রেদয়দছ। রেদেন্ট সনে প্রোন ২০১৪-১৫ অর্ ক বছদর ১০০টি, 

২০১৫-১৬ অর্ ক বছদর ১০৫ টি     ২০১৬-১৭ অর্ ক বছদর (রম/১৭ ের্ কন্ত) ২৬৬  ।                   দ প্রোন ২০১৪-১৫ অর্ ক বছদর ৮৭৮  , 

২০১৫-১৬ অর্ ক বছদর ৭৯৯       ২০১৬-১৭ অর্ ক বছদর (দম/১৭ ের্ কন্ত) ৭২৯  । রেিমাককস   দ প্রোন ২০১৪-১৫ অর্ ক বছদর ৪৫৭৫  , ২০১৫-১৬ অর্ ক 

বছদর ৪৬০১       ২০১৬-১৭ অর্ ক বছদর (দম/১৭ ের্ কন্ত) ৩৬৫৩  ।        রমিা সম্পে (IP)                                       

            ।            জনজস্ব     ভ                শুরু হদয়দছ। 

 

সমস্যা এবাং িযাদলঞ্জ সমূহঃ 

রেদেন্ট, জিজাইন ও রেিমাককস অজিেপ্তর (জিজেজিটি)-        সম্পে                             দ                দ           জনবদলর 

স্বল্পতা জবদ্যমান রদয়দছ। জনজস্ব অবকাঠাদমা না র্াকায়                  দ                             । অজফস ব্যবস্থােনা Full 

Automation  েদ্ধজত না র্াকায় মান সম্মত রসবা প্রোন ব্যহত হদে। রমিা সম্পে (IP) সাংক্রান্ত সকল আইন, েজলজস ও জবজিজবিান সমূহ যুদগােদর্াগী 

না হওয়া। এছাড়াও আইজে জবষয়ক জবজিন্ন প্রদোকদলর সেস্য না হওয়া। 

 

িজবষ্যৎ েজরকল্পনাঃ 

এ অজিেপ্তরদক আন্তজাজতকক মাদনর PI অজফদস েজরণত করার লদক্ষয          e-Service           অভ      Full Automation        

       ।                                                 দ                                               । জনজস্ব 

িবদনর জনম কান বাস্তবায়ণ। িারাবাজহক িাদব রাজস্ব )eon var xNTNnuN(  আোদয়র হার বৃজদ্ধ। অজিেপ্তদরর নতুন                         

অনুদমােদনর কার্ কক্রম গ্রহণ করা। রমিা সম্পে (IP) সাংক্রান্ত আইন ও জবজিমালা যুদগােদর্াগী করদণর উদদ্যাগ গ্রহণ। 

 

২০১৭-২০১৮ অর্ কবছদরর সম্ভাব্য প্রিান অজকণসমূহ: 

 রাজস্ব )eon var xNTNnuN(  আোয় শতকরা ১০ ভ   বৃজদ্ধ করা। 

 জনজস্ব িবন জনম কান বাস্তবায়ণ। 

 খসড়া বাাংলাদেশ রেদেন্ট আইন-২০১৭, খসড়া বাাংলাদেশ          জিজাইন আইন-২০১৭ এবাং খসড়া রমিাসম্পে নীজতমালা ও রকৌশল 

(PI Iolicy & Strategy)-২০১৭ চুড়ান্তকরণ। 

 সকল কম কসম্পােন সূিদকর )INxaoxmancN Pnmicatox(  শতিাগ বাস্তবায়ন। 
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উেক্রমজণকা (Preamble) 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর জশল্প মন্ত্রণালদয়র জনয়ন্ত্রণািীন রেদেন্ট, জিজাইন ও রেিমাককস অজিেপ্তদরর ররজজস্ট্রার 

এবাং 

 গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর মাননীয় মন্ত্রীর প্রজতজনজি জহদসদব জসজনয়র সজিব, জশল্প মন্ত্রণালদয়র মদে ২০১৭ সাদলর 

১৪ জুলাই তাজরদখ এই বাজষ কক কম কসম্পােন চুজি স্বাক্ষজরত হদলা 

  

 এই চুজিদত স্বাক্ষরকারী উিয় েক্ষ জন্নলজলজখত জবষয়সমূদহ সম্মত হদলন: 
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রসকশন ১ 

 অজিেপ্তদরর রূেকল্প (Vision), অজিলক্ষয (Mission),রকৌশলগত উদেশ্যসমূহ এবাং কার্ কাবজল 

১.১ রূেকল্প (Vision): 

রমিাসম্পে সুরক্ষায় জবশ্বমাদনর রসবা। 

 

১.২ অজিলক্ষয(Mission) : 

রমিাসম্পে সাংরক্ষণ ও সদিতনতা বৃজদ্ধর মােদম সৃজিশীলতায় (Innovation) গজত আনয়নসহ কার্ ককর ও যুগদোদর্াগী রসবা 

জনজিতকরণ। 

১.৩ রকৌশলগত উদেশ্যসমূহ (Strategic Objectives) : 

১.৩.১ জিজেজিটির রকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

০১. রমিাসম্পে                      কার্ ক জনস্পজি; 

০২. রমিাসম্পে                  /                     ; 

০৩. রমিাসম্পে জবষদয় দ                  েক্ষ মানব সম্পদের উন্নয়ন   সদিতনতা সৃজি।  

১.৩.২  আবজশ্যক রকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

 ০১. দ                      দ             ; 

০২.                          ;   

০৩.                    ; 

০৪. দ                   ; 

০৫.    অ              দ                 ; 

 

১.৪ কার্ কাবজল (Functions) 

১.৪.১ রেদেন্ট মঞ্জুর ও জিজাইন জনবন্ধন করা 

১.৪.২ রেিমাককস ও জজআই সনে ইসুয 

১.৪.৩ রেদেন্ট, জিজাইন, রেিমাককস ও জজ.আই সনে নবায়ন 

১.৪.৪ অেজজশন ও ররকটিজফদকশন মামলা েজরিালনা 

১.৪.৫ রমিাসম্পে সাংক্রান্ত আইন ও জবজি যুদগােদর্াগীকরণ 

১.৪.৬                  প্রোন। 

১.৪.৭ Technology Transfer এবাং Commercialization এর কাদজ সহায়তা করা 

১.৪.৮ IP সাংক্রান্ত জবজিন্ন প্রদোকদল রর্াগোন 

১.৪.৯ IP জবষদয় প্রজশক্ষণ প্রোন 

১.৪.১০ প্রজশক্ষদণর মােদম এ অজিেপ্তদরর মানব সম্পে উন্নয়ন 

১.৪.১১ রমিাসম্পে উন্নয়দন রসজমনার, জসদম্পাজজয়াদমর আদয়াজন  

১.৪.১২ IP সাংক্রান্ত জবজিন্ন রেদশর সাংদগ Knowledge Sharing Program এ রর্াগোন 
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রসকশন-২ 

জিজেজিটি’র জবজিন্ন কার্ কক্রদমর চূড়ান্ত ফলাফল/প্রিাব(Outcome/Impact) 

চূড়ান্ত 

ফলাফল/প্রিাব 

(Outcome) 

কম কসম্পােন সূিকসমূহ 

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

    লক্ষয মাত্রা 

২০১৭-১৮ 

প্রদক্ষেন জনি কাজরত 

লক্ষমাত্রা 

অজকদনর রক্ষদত্র 

রর্ৌর্িাদব 

োয়ীত্বপ্রাপ্ত 

মন্ত্রণালয়/জবিাগ

/ সাংস্থাসমূদহর 

নাম 

উোিসূত্র 

(Source of 

Data) ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭* 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

রমিাসম্পে 

সম্পজককত 

সুরক্ষা  বৃজদ্ধ 

রমিাসম্পদের সুরক্ষা 

(         সনে 

প্রোদনর মােদম) 

সাংখ্যা ৬৪৪২৪ ৬৭০৮৯ ৭৫০০০ ৮০০০০ ৮২০০০ 
জশল্প মন্ত্রণালয় 

ও জিজেজিটি 

WIPO    

       

প্রজতদবেন 

রমিাসম্পে 

সম্পজককত সুরক্ষায় 

আদবেন বৃজদ্ধ 

সাংখ্যা ১৪৭৯১ ৮৪৭৬ ১৩৮০০ ১৩৯০০ ১৪০০০ 
জশল্প মন্ত্রণালয় 

ও জিজেজিটি 

WIPO    

       

প্রজতদবেন 

* ফেব্রুয়ারি, ২০১৭      
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রসকশন-৩ 

রকৌশলগত উদেশ্য,অগ্রাজিকার, কার্ কক্রম,কম কসম্পােন সূিক ও লক্ষযমাত্রাসমূহ 

রকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

রকৌশলগত 

উদেদশ্যর মান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কার্ কক্রম 

(Activities) 

কম কসম্পােন সূিক 

(Performance Indicators) 

একক  

(Unit) 

কম ক সম্পােন 

সূিদকর মান 

(Weight of 

Performanc

e Indicators) 

প্রকৃত অজকণ লক্ষয মাত্রা/জনণ কায়ক ২০১৭-১৮ 

(Target/Criteria Value for FY 2017-18) প্রদক্ষেন 

(Projection) 

২০১৮-১৯ 

প্রদক্ষেন 

(Projection)      
২০১৯-২০ 

২০১৫-১৬ *২০১৬-১৭ অসািারণ অজত উিম উিম িলজত মান 
িলজত মাদনর 

জন্নল 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

জিজেজিটির রকৌশলগত উদেশ্যসমূহ  

রমিাসম্পে 

      

      

         কার্ ক 

জনস্পজি 

২৫ 

রমিাসম্পে আদবেদনর 

জিজজোইদজশন 

প্রাপ্ত আদবেদনর জিজজোইদজশদনর 

হার 
% ০৫ - ৫৮.২৯% ৯০% ৮৫% ৮০% ৭৫% ৭০% ৯১% ৯২% 

রমিাসম্পে সম্পজককত 

আদবেন         

োপ্তজরক প্রার্জমক জনস্পজি 

েরীক্ষীত আদবেন (     )      ০৭ ২২১ ১৭৫ ২৪২ ২৩২ ২২২ ২১২ ২০২ ২৪৪ ২৪৮ 

েরীক্ষীত আদবেন (      ) % ০৭ ৮৮৩ ৫৯.০৭% 

    

   দ    

৯০% 

      

    

   দ    

৮৫% 

      

    

   দ    

৮০% 

      

    

   দ    

৭৫% 

      

    

   দ    

৭০%       

       দ    

৯২%       

       দ    

৯৪%       

েরীক্ষীত আদবেন (        ) % ০৫ ১০০% 
৮০.৮৩

% 

    

   দ    

৭০% 

      

    

   দ    

৬৫% 

      

    

   দ    

৬০% 

      

- - 
       দ    

৭২%       

       দ    

৭৪%       

েরীক্ষীত আদবেন (    )      ০১ - ৬ ১০ ০৯ ০৮ ০৭ ০৬ ১১ ১২ 

২০ 

রমিাসম্পে সম্পজককত 

আদবেন         

োপ্তজরক চুড়ান্ত জনষ্পজি 

জনষ্পজিকৃত (     )      ০৫ ১৯৬ ২৩৮ ২১৫ ২০৫ ১৯৫ ১৮৫ ১৭৫ ২২০ ২২৫ 

জনষ্পজিকৃত (      )      ০৫ ৪৭৬ ৭১২ ৮৩০ ৮১০ ৭৯০ ৭৭০ ৭৫০ ৮৫০ ৮৭০ 

জনষ্পজিকৃত (        ) % ১০ ১২০০০ ৭৬৫২ 

    

   দ    

৭৫% 

      

    

   দ    

৭০% 

      

    

   দ    

৬৫% 

      

    

   দ    

৬০% 

      

- 
       দ    

৭৭%       

       দ    

৮০%       

রমিাসম্পে 

      

      

        

             

        

২০ 
জনবজন্ধত সনে নবায়ন 

 

নবায়নকৃত সনে (দেদেন্ট) % ০৫ ২৫৪ ৫১.৪৯% 

       

   দ    

৯২% 

      

       

   দ    

৮৭% 

      

       

   দ    

৮২% 

      

       

   দ    

৮০% 

      

       

   দ    

৭০%       

       

   দ    

৯৩%       

       

   দ    

৯৪%       

নবায়নকৃত সনে (জিজাইন) % ০৫ ১৪৭ ৮৭.২৫% 

       

   দ    

৯০% 

      

       

   দ    

৮৫% 

      

       

   দ    

৮০% 

      

       

   দ    

৭০% 

      

       

   দ    

৬০%       

       

   দ    

৯২%       

       

   দ    

৯৪%       

নবায়নকৃত সনে (দেিমাককস)      ১০ ২০০০ ১৭২৯ ৩০০০ ২৭৫০ ২৫০০ ২২৫০ ২০০০ ৩১০০ ৩২০০ 

* মাি ক, ২০১৭      
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রকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

রকৌশলগত 

উদেদশ্যর মান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কার্ কক্রম 

(Activities) 

কম কসম্পােন সূিক 

(Performance Indicators) 

একক  

(Unit) 

কম ক সম্পােন 

সূিদকর মান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজকণ লক্ষয মাত্রা/জনণ কায়ক ২০১৭-১৮ 

(Target/Criteria Value for FY 2017-18) 

প্রদক্ষেন 

(Projection) 

২০১৮-১৯ 

প্রদক্ষেন 

(Projection)      
২০১৯-২০ 

২০১৫-১৬ *২০১৬-১৭ 

অসািারণ অজত উিম উিম িলজত মান 
িলজত মাদনর 

জন্নল 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

জিজেজিটির রকৌশলগত উদেশ্যসমূহ  

রমিাসম্পে 

জবষদয় দ      

      

      েক্ষ 

মানব সম্পদের 

উন্নয়ন   

সদিতনতা সৃজি 

১৫ 

কম ককতকাদের েক্ষতা 

বৃজদ্ধদত রেশী/জবদেশী 

প্রজশক্ষণ প্রোন 

প্রজশজক্ষত জনবল সাংখ্যা ০৪ - ২০ ০৮ ০৬ ০৫ - - ১০ ১২ 

কম ককতকা/কম কিাজরর 

োপ্তজরক In house 

      প্রোন 

প্রজশজক্ষত জনবল সাংখ্যা ০৩ - ১৮ ২৫ ২০ ১৫ ১২ ১০ ২৮ ৩০ 

IP Database 

        দ  /জবদেশী 

      IT প্রজশক্ষণ 

প্রোন 

প্রজশজক্ষত জনবল সাংখ্যা ০৩ - - ০২ ০১ - - - ০২ ০৩ 

সিা/দসজমনাদরর 

আদয়াজন 
আদয়াজজত সিা/দসজমনার সাংখ্যা ০২ ০৪ - ০২ ০২ ০১ ০১ ০১ ০৩ ০৪ 

রমিাসম্পে জবষদয় 

সদিতনতা মূলক কার্ কক্রম 
সদিতন জনদগাজি সাংখ্যা ০৩ ১৭০ - ১৬০ ১৫৮ ১৫৫ ১৫০ ১৪৫ ১৮০ ২০০ 

* মাি ক, ২০১৭      
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রকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

রকৌশলগত 

উদেদশ্যর মান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কার্ কক্রম 

(Activities) 

কম কসম্পােন সূিক 

(Performance Indicators) 

একক  

(Unit) 

কম ক সম্পােন 

সূিদকর মান 

(Weight of 

Performanc

e Indicators) 

 প্রকৃত অজকণ 
লক্ষয মাত্রা/জনণ কায়ক ২০১৭-১৮ 

(Target/Criteria Value for FY 2017-18) প্রদক্ষেন 

(Projection) 

২০১৮-১৯ 

প্রদক্ষেন 

(Projection)      
২০১৯-২০ 

২০১৫-

১৬ 

*২০১

৬-১৭ 

অসািারণ অজত উিম উিম িলজত মান 
িলজত মাদনর 

জন্নল 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

জিজেজিটির আবজশ্যক রকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

দ         

       

      দ  

    

        

৪ 

২০১৭-১৮ অ                    

      দ      দ     

                      

               /  ভ    

দ       

      .৫   ১৯      
২৩ 

     
২৫      

২৬ 

     
২৭        

                            ২০১৭-

১৮ অ                     দ      

     

                      

           
      ১   ১৫    ১৮    ১৯    ২০    ২১      

২০১৬-১৭ অ                     দ  

                দ  দ     

                       

     দ  দ       
      ১   ১৬      ১৮      ১৯      ২০      ২৩        

২০১৭-১৮ অ                     দ  

                     

             দ  

দ       
     .৫   ৪ ৩ - - -   

২০১৭-১৮ অ                     দ  

     অ                    দ  

দ     

                অ         

           দ  

দ       

      ১   
১৪ 

        

১৬ 

        

১৮ 

        

২১ 

        

২২ 

        
  

           

      

         

৯ 

 -                     -                  % ১   ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০   

                         
               

        
% .৫   ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০   

           ২                

                       দ    

                   

              দ    

            
% .৫   ১০০ ৯০ ৮০ - -   

               অ            দ   
                      

অ            দ     
% ১   ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০   

অ ভ                                 অ ভ     % ১   ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০   

                          দ  

                             

                

          দ        

                     

% ১   ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০   

দ  /                অ      

             

          অ      

           
      ১   

৩১ 

       

৩১ 

        

২৮ 

        
- -   

দ  /            ৩             

       

      ৩             

       
      ১   

৩১ 

       

৩১ 

        

২৮ 

        
১৫      -   

দ  /       অ                  

               Small 

Improvement Project 

(SIP)         

               SIP-

                    
      ১   

৪ 

        

১১ 

        

১৮ 

        

২৫ 

        

৩১ 

        
  

               SIP 

          
     ১   ২৫ ২০ ১৫ ১০    
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রকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

রকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মান(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কার্ কক্রম (Activities) 
কম কসম্পােন সূিক 

(Performance Indicators) 

একক  

(Unit) 

কম ক সম্পােন 

সূিদকর মান 

(Weight of 

Performanc

e Indicators) 

প্রকৃত অজকণ* 

লক্ষয মাত্রা/জনণ কায়ক ২০১৭-১৮ 

(Target/Criteria Value for FY 2017-18) 

প্রদক্ষেন 

(Projection) 

২০১৮-১৯ 

প্রদক্ষেন 

(Projection)      
২০১৯-২০ 

অসািারণ অজত উিম উিম িলজত মান 
িলজত 

মাদনর জন্নল 

২০১৫-

১৬ 

*২০১

৬-১৭ ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

জিজেজিটির আবজশ্যক রকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

      

              
৩ 

অ               অ                 % ১   ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০   

    /অ                  দ 

               

                  দ 

       
      ১   ১         

১৫ 

        

২৮ 

        
২৮      

১৫ 

     
  

অ                  দ 

       
      .৫   ১         

১৫ 

        

২৮ 

        
২৮      

১৫ 

     
  

দ  /                          

    

                      

                    
      .৫   

১৫ 

অ      

২৯ 

অ      

১৫ 

  ভ   

৩০ 

  ভ   

১৪ 

       
  

 

 

 

দ      

              

 

 

 

২ 

             দ          

                 ভ  

       /        দ           

       

 

            

 

      

 

১ 

   

৬০ 

 

৫৫ 

 

৫০ 

 

৪৫ 

 

৪০ 

  

 

                           

২০১৭-১৮ অ        

               

               

                

               

দ       

 

      

 

.৫ 

   

১৩      

 

০১      

 

- 

 

- 

 

- 

  

                      

                

     দ  দ       

     .৫   ৪ ৩ - - -   

 

   অ        

      দ     

             

 

 

২ 

                 দ                     দ   % .৫   ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫   

অ     দ                দ            % .৫   ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫   

           দ              
            দ  

                 

 

      

 

১ 
  

১৫ 

অ      

২৯ 

অ      

১৫ 

  ভ   

৩০ 

  ভ   

১৪ 
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সাংদর্াজনী-১ 

Acronym 

ক্রজমক নম্বর Acronym জববরণ 

1.  IP Intellectual Property 

2.  TM Trademarks 

3.  LP Letters Patent 

4.  IP Intellectual Property 

5.  IPRs Intellectual Property Rights 

6.  DPDT Department of Patent Design and Trademarks 

7.  KPIs Key Performance Indicators 

8.  PIs Performance Indicators 

9.  ID Industrial Designs 

10.  GI Geographical Indications 
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সাংদর্াজনী-২ : কম কসম্পােন সূিক বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/জবিাগ/সাংস্থা এবাং েজরমাে েদ্ধজত এর জববরণ 

ক্ররিক 

নম্বি 

কম কসম্পােন 

সূিকসমূহ 

জববরণ বাস্তবায়নকারী 

েপ্তর /সাংস্থা  

েজরমাে েদ্ধজত এবাং 

উোিসূত্র 

সািারণ মন্তব্য 

1.  েরীক্ষীত আদবেন 

(     ) 

  

েরীক্ষীত আদবেন 

(    ) 

রমিাসম্পে সম্পজককত (        

জজআই) আদবেদনর সকল প্রকার 

আইন ও জবজি রমাতাদবক 

প্রদয়াজনীয় কাগজ েত্র ও সরকাজর 

জফ প্রোন করা রহদয়দছ জকনা তার 

েরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়। 

েরবজতকদত আদবেন সমূদহর 

                     সম্পন্ন 

      । 

জিজেজিটি 

(DPDT) 

(    ) 

 

                   

               প্রর্ম 

উেস্থাজেত েরীক্ষা 

প্রজতদবেদনর সাংখ্যা 

- 

2.  েরীক্ষীত আদবেন 

(      )  

   

েরীক্ষীত আদবেন 

(        ) 

রমিাসম্পে সম্পজককত (         

রেিমাককস) আদবেদনর সকল 

প্রকার আইন ও জবজি রমাতাদবক 

প্রদয়াজনীয় কাগজ েত্র ও সরকাজর 

জফ প্রোন করা রহদয়দছ জকনা তার 

েরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়। 

েরবজতকদত আদবেন সমূদহর 

                     সম্পন্ন 

      । 

জিজেজিটি 

(DPDT) 

(%) 

         রেিমাককস 

          দ      

                  

প্রর্ম উেস্থাজেত েরীক্ষা 

প্রজতদবেদনর শতকরা হার 

 

3.  জনষ্পজিকৃত  

(     ) 

   

জনষ্পজিকৃত 

(      ) 

                    দ  

োপ্তজরকিাদব Acceptance/ 

Refused / 

Abandoned     

জিজেজিটি 

(DPDT) 

(    ) 

  দ  দ               

                 

 

4.  জনষ্পজিকৃত 

(        ) 

            দ  োপ্তজরকিাদব 

Acceptance/ 

Refused/ Abandoned 

    

জিজেজিটি 

(DPDT) 

(%) 

   দ               দ  

 দ                 

                

 

5.  নবায়নকৃত সনে 

(     , 

      ) 

সরকার জনি কাজরত জফ প্রোন 

সাদেদক্ষ পূদব কর জনবজন্ধত সনদের 

নবায়ন করা হয়। 

জিজেজিটি 

(DPDT) 

(%) 

                   দ    

         দ         

শতকরা হার 

 

6.  নবায়নকৃত সনে 

(        ) 

সরকার জনি কাজরত জফ প্রোন 

সাদেদক্ষ পূদব কর জনবজন্ধত সনদের 

নবায়ন করা হয়। 

জিজেজিটি 

(DPDT) 

(    ) 

                   দ    

         দ         

শতকরা হার 

 

7.  প্রাপ্ত আদবেদনর 

জিজজোইদজশদনর 

হার 

িাোকযােিাজরাং হদে রেদেন্ট,  

জিজাইন ও রেিমাককস সাংক্রান্ত 

র্াবতীয় তথ্য/জিত্র ইদমদজ রুোন্তর 

কদর িাোদবদস রাখা 

জিজেজিটি 

(DPDT) 

% 

আইটি শাখা 

প্রজতজেদনর 

িাো প্রজতজেন 

কযােিার করা 

হয় 

8.  আদয়াজজত 

সিা/দসজমনার 

সিা/ রসজমনার/ জসদম্পাজজয়াম 

আদয়াজন 

জিজেজিটি 

(DPDT) 

সাংখ্যা 

প্রশাসন ও অর্ ক শাখা 

- 
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সাংদর্াজনী-৩ : অন্য মন্ত্রণালয়/জবিাদগর জনকে সুজনজে কি কম কসম্পােন িাজহোসমূহ 

প্রজতিাদনর িরণ প্রজতিাদনর নাম সাংজিি 

কম কসম্পােন সূিক 

উি প্রজতিাদনর 

জনকে সাংজিি 

মন্ত্রণালয় জবিাদগর 

িাজহো 

িাজহো /প্রতযাশার 

রর্ৌজিকতা 

উি প্রজতিাদনর 

জনকে িাজহোর 

মাত্রা উদেখ করুন 

প্রতযাশা পূরণ না 

হদল সম্ভাব্য প্রিাব 

মন্ত্রণালয় জশল্প মন্ত্রণালয় সকল কম কসম্পােন 

সূিক 

জনবল (কম ককতকা 

ও কম কিারী) 

অজফস সরঞ্জামাজে 

এবাং বাদজে 

শতিাগ 

কম কসম্পােন 

সূিক অজকদণর 

জন্য 

অগ কাদনাগ্রাম 

অনুর্ায়ী 

শতিাগ 

কম কসম্পােন সূিক 

অজকণ ব্যহত হদব 

জন প্রশাসন 

মন্ত্রণালয় 

সকল কম কসম্পােন 

সূিক 

জনবল (কম ককতকা) শতিাগ 

কম কসম্পােন 

সূিক অজকদণর 

জন্য 

অগ কাদনাগ্রাম 

অনুর্ায়ী 

শতিাগ 

কম কসম্পােন সূিক 

অজকণ ব্যহত হদব 

জবিাগ বাাংলাদেশ 

সরকাজর মুদ্রণালয় 

জনবন্ধনকৃত 

রেিমাককস সনদের 

সাংখ্যা 

জাণ কাল প্রকাশ রেিমাককস আইন-

২০০৯ এর ১৭ 

অনুদেে অনুর্ায়ী 

জিজেজিটির িজহো 

অনুর্ায়ী 

শতিাগ 

কম কসম্পােন সূিক 

অজকণ ব্যহত হদব 

রেদেন্ট মঞ্জুদরর 

সাংখ্যা 

রগদজে প্রকাশ রেদেন্ট এবাং 

জিজাইন আইন-

১৯১১ এর ৬৬ 

অনুদেে অনুর্ায়ী 

জিজেজিটির িজহো 

অনুর্ায়ী 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


