
 

  
 

কিপরাiট আiন, 2000 
 

( 2000 সেনর 8 নং আiন ) 2 
 

[18 জলুাi, 2000]
  
কিপরাiট আiন সংেশাধন o সংহতকরণকেl pণীত আiন৷  
  
 
েযেহতু কিপরাiট িবষেয় pচিলত আiেনর সংেশাধন o সংহতকরণ সমীচীন o pেয়াজনীয়; 
 
েসেহতু eতddারা িনm◌্নরূপ আiন করা হiল:-  

  
সচূী 

 
ধারাসমহূ 
  

1। সংিkp িশেরানামা, pেয়াগ eবং pবর্তন  

2। সংjা  

3। pকাশনার aর্থ  

4। কর্ম pকািশত বা pকােশয্ সmাদনকৃত বিলয়া গণয্ না হoয়া  

5। বাংলােদেশ pথম pকািশত বিলয়া গণয্ কর্ম  

6। কিতপয় িবেরাধ েবার্ড কতr◌ৃক িন িtতবয্  

7। apকািশত কের্মর সময়সীমা পরয্াp হoয়ার েkেt gnকােরর জাতীয়তা  

8। সংিবিধবd সংsা বা sায়ী আবাস  

aধয্ায়-2 
কিপরাiট aিফস, েরিজ ার aব কিপরাiট eবং কিপরাiট েবার্ড 

9। কিপরাiট aিফস  

10। কিপরাiট েরিজ ার o েডপিুট েরিজ ার  

11। কিপরাiট েবার্ড  

12। েবাের্ডর kমতা o কারয্পdিত  

aধয্ায়-3 
কিপরাiট 

13। ei আiেনর িবধান বিহর্ভূত কিপরাiট থািকেব না  

14। কিপরাiেটর aর্থ  

15। কিপরাiট থােক eমন কর্ম  

16। 1911 সেনর 2 নং আiেনর aধীন িনবিnত বা িনবিnতবয্ িডজাiন সmির্কত কিপরাiট  

aধয্ায়-4 
কিপরাiেটর st eবং মািলকেদর aিধকার 

17। কিপরাiেটর pথম stািধকারী  



18। কিপরাiেটর st িনেয়াগ  

19। st িনেয়ােগর ধরন  

20। কিপরাiেটর [st িনেয়াগী ] িবষয়ক িবেরাধ  

21। [পাnুিলিপর ] কিপরাiট uiলমেূল হsাnর  

22। stািধকারীর কিপরাiট পিরতয্ােগর aিধকার  

23। মলূ aনিুলিপর পনুঃিবkেয়র েশয়ার  

aধয্ায়-5 
কিপরাiেটর েময়াদ 

24। pকািশত সািহতয্, নাটয্, সংগীত o িশl কের্ম কিপরাiেটর েময়াদ  

25। মরেণাtর কের্ম কিপরাiেটর েময়াদ  

26। চলিct িফেlর কিপরাiেটর েময়াদ  

27। শb েরকির্ডংেয়র কিপরাiেটর েময়াদ  

28। ফেটাgােফর কিপরাiেটর েময়াদ  

28ক। কিmuটার সৃ  কের্মর কিপরাiেটর েময়াদ  

29। েবনামী eবং ছdনাম িবিশ  কের্মর কিপরাiেটর েময়াদ  

30। সরকারী কের্ম কিপরাiেটর েময়াদ  

31। sানীয় কতr◌ৃপেkর কের্মর কিপরাiেটর েময়াদ  

32। আnর্জািতক সংsার কের্মর কিপরাiেটর েময়াদ  

aধয্ায়-6 
সmpচার সংsা eবং সmাদনকারীর aিধকার 

33। সমpচার পনুর�ুপাদেনর aিধকার  

34। aনয্েদর aিধকার kু  না হoয়া  

35। সmাদনকারীর aিধকার  

36। সমpচার পনুর�ুপাদন aিধকার বা সmাদনকারীর aিধকার লংঘন কের না eমন কারয্  

37। সমpচার পনুর�ুপাদন aিধকার eবং সmাদনকারীর aিধকােরর েkেt pেযাজয্ aনয্ানয্ িবধান  

aধয্ায়-7 
pকািশত কের্মর সংsরেণর aিধকার 

38। মdুণৈশলী সংরkণ eবং সংরkেণর েময়াদ  

38ক। শািs  

38খ। ei aধয্ােয় বির্ণত aপরাধ িবচারার্থ gহণ  

39। ল ন iতয্ািদ  

40। কিপরাiেটর সিহত সmn  

aধয্ায়-8 
কিপরাiট সিমিত 

41। কিপরাiট সিমিতর িনবnন  

42। কিপরাiট সিমিত কতr◌ৃক মািলকেদর aিধকার িনরব্াহ  

43। কিপরাiট সিমিত কতr◌ৃক পাির িমক pদান  



44। কিপরাiট সিমিতর uপর কিপরাiট মািলকেদর িনয়ntণ  

45। িরটার্ণ eবং pিতেবদন  

46। িহসাব eবং িনরীkা  

47। aবয্াহিত  

aধয্ায়-9 
লাiেসn 

48। কিপরাiেটর stািধকারী pদt লাiেসn  

49। ধারা 19 eবং 20 eর pেয়াগ  

50। জনসাধারেণর িনকট বািরত কের্মর বাধয্তামলূক লাiেসn  

51। apকািশত বাংলােদশী কের্মর বাধয্তামলূক লাiেসn  

52। [ aনবুাদ বা aিভেযাজন ] ৈতরী o pকােশর লাiেসn  

53। কিতপয় uেdেশয্ কর্ম পনুর�ুপাদন eবং pকাশ করার লাiেসn  

54। ei aধয্ােয়র aধীন pদt লাiেসেnর বািতলকরণ  

aধয্ায়-10 
কিপরাiট েরিজে শন 

55। কিপরাiেটর েরিজ ার, iনেডঙ্, ফরম eবং েরিজ ার পিরদর্শন  

56। কিপরাiট েরিজে শন  

57। কিপরাiেটর stিনেয়াগ, iতয্ািদর েরিজে শন  

58। কিপরাiেটর েরিজ ােরর anভr◌ুিk eবং iনেডঙ্ iতয্ািদর সংেশাধন  

59। কিপরাiট েবার্ড কতr◌ৃক েরিজ ার সংেশাধন  

60। কিপরাiট েরিজ াের anভr◌ুk িববরণ আপাতঃ পরয্াp সাkয্ িহসােব গণয্ হoয়া  

61। কিপরাiট েরিজ ােরর anভr◌ুিk iতয্ািদ pকাশ করা  
1 aধয্ায়-11 

জাতীয় gnাগাের পুsক eবং সংবাদপt সরবরাহ 

62। [ জাতীয় gnাগাের] পsুক সরবরাহ  

63। [ জাতীয় gnাগাের ] সামিয়কী o সংবাদপt সরবরাহ  

64। সরবরাহকৃত পsুেকর রিসদ  

65। শািs  

66। ei aধয্ােয়র aপরাধ িবচারার্থ gহণ  

67। সরকার কতr◌ৃক pকািশত পsুক, সামিয়কী o সংবাদপেtর েkেt aধয্ােয়র pেয়াগ  

aধয্ায়-12 
আnর্জািতক কিপরাiট 

68। কিতপয় আnর্জািতক সংsার কর্ম সmির্কত িবধান  

69। িবেদশী কের্ম কিপরাiট সমpসারণ করার kমতা  

70। বাংলােদেশ pথম pকািশত িবেদশী pেণতার কের্মর sেtর েkেt িবিধ িনেষেধর kমতা  

aধয্ায়-13 
কিপরাiেটর লংঘন 



71। কিপরাiট ল ন  

72। কিতপয় কারয্ কিপরাiট ল ন নয়  

73। শb েরকির্ডং o িভিডo িচেt anভr◌ু◌্kবয্ িববরণী  

74। aিধকার ল নকারী aনিুলিপ আমদানী  

aধয্ায়-14 
েদoয়ানী pিতকার 

75। সংjা  

76। কিপরাiট ল েনর জনয্ েদoয়ানী pিতকার  

77। পথৃক aিধকােরর রkণ  

78। pেণতার িবেশষ st  

79। aিধকার ল নকারী aনিুলিপর দখলকার বা েলনেদনকারী বয্িkর িবরেুd মািলেকর aিধকার  

80। কিপরাiেটর মািলক কারয্ধারায় পk হiেব  

81। আদালেতর eখিতয়ার  

aধয্ায়-15 
aপরাধ eবং শািs 

82। কিপরাiট বা aনয্ানয্ aিধকার ল নজিনত aপরাধ  

83। িdতীয় বা পরবর্তী aপরােধর বির্ধত শািs  

84। কিmuটার েpাgােমর লংিঘত কিপ pকাশ, বয্বহার, iতয্ািদর aপরাধ  

85। aিধকার ল নকারী aনিুলিপ ৈতরী কিরবার uেdেশয্ েpট দখেল রাখা  

86। aিধকার ল নকারী aনিুলিপ বা aিধকার ল নকারী aনিুলিপ ৈতরীর uেdেশয্ বয্ব ত েpট িবিলব ন  

87। েরিজ াের িমথয্া anভr◌ুিk, iতয্ািদ, aথবা িমথয্া সাkয্ uপsাপনা বা pদান করার শািs  

88। pতািরত বা pভািবত কিরবার uেdেশয্ িমথয্া িববিৃত pদােনর শািs  

89। pেণতার িমথয্া কতr◌ৃt আেরাপ  

90। ধারা [73] ল েনর শািs  

91। েকাmানী কতr◌ৃক aপরাধ  

92। aপরাধ িবচারার্থ gহণ  

93। লি ত aনিুলিপ জb কিরেত পুিলেশর kমতা  

aধয্ায়-16 
আপীল 

94। ময্ািজে েটর কিতপয় আেদেশর িবরেুd আপীল  

95। েরিজ ােরর আেদেশর িবরেুd আপীল  

96। েবাের্ডর আেদেশর িবরেুd আপীল  

97। তামাদী গণনা  

98। আপীেলর পdিত  
aধয্ায়17 
িবিবধ 

99। েরিজ ার eবং েবার্ড eর েদoয়ানী আদালেতর কিতপয় kমতা  



100। েরিজ ার বা েবার্ড কতr◌ৃক pদt aর্থ pদােনর আেদশ িডkীর নয্ায় কারয্কর হiেব  

101। aবয্াহিত  

102। জনেসবক  

103। িবিধমালা pণয়েনর kমতা  

104। iংেরজীেত aনিূদত পাঠ pকাশ  

105। রিহতকরণ, েহফাজত eবং kািnকালীন িবধান  
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কিপরাiট আiন, 2000 
 

( 2000 সেনর 8 নং আiন ) 2 
  [18 জলুাi, 2000]
    
      কিপরাiট আiন সংেশাধন o সংহতকরণকেl pণীত আiন৷ 

  
 
েযেহতু কিপরাiট িবষেয় pচিলত আiেনর সংেশাধন o সংহতকরণ সমীচীন o pেয়াজনীয়; 
 
েসেহতু eতddারা িনm◌্নরূপ আiন করা হiল:-  

    
  

  
সংিkp িশেরানামা, 
pেয়াগ eবং pবর্তন 

  

1। (1) ei আiন কিপরাiট আiন, 2000 নােম aিভিহত হiেব।  
 
 
 
(2) iহা সমg বাংলােদেশ pেযাজয্ হiেব।  
 
 
 
(3) সরকার, সরকারী েগেজেট pjাপন dারা, েয তািরখ িনর্ধারণ কিরেব, েসi তািরেখ iহা 
কারয্কর হiেব।  

    
 
    

  
  
সংjা 

  

2। িবষয় বা pসংেগর পিরপnী িকছু না থািকেল, ei আiেন,-  
 
 
 
1[ (1) "aনিুলিপ" aর্থ বর্ণ, িচt, শb বা aনয্ েকান মাধয্ম বয্বহার কিরয়া িলিখত, শb 
েরকির্ডং, চলিct, gািফঙ্ িচt বা aনয্ েকান বsগত pকৃিত বা িডিজটাল সংেকত আকাের 
পনুর�ুপাদন (িsর বা চলমান), িdমািtক, িtমািtক বা পরাবাsব িনিরব্েশেষ;  
 
 
 
(2) "aনিুলিপকারী যnt" aর্থ েকান যnt বা যািntক েকৗশল বা পdিত যাহা েকান কের্মর েয েকান 
ধরেনর aনিুলিপ ৈতরী বা পনুর�ুপাদেনর জনয্ বয্ব ত হয় বা হiেত পাের;]  
 
 
 
(3) "aিভেযাজন" aর্থ-  

 



 
 
 
(ক) নাটয্ কের্মর েkেt কর্মিটেক a-নাটয্ কের্ম রপূাnর;  
 
 
 
(খ) সািহতয্ বা িশlকের্মর েkেt, aিভনয় বা aনয্ েকান uপােয় জনসমেk রপূাnর;  
 
 
 
(গ) সািহতয্ বা নাটয্কের্মর েkেt, কের্মর সংেkপকরণ বা কর্মিটর eমন aনবুাদ যাহােত uk 
কের্মর িবষয় বা pভাব সmর্ণরেূপূ  বা pধানতঃ পsুক, সংবাদপt, পিtকা, ময্াগািজন বা 
সামিয়কীেত পনুঃpকােশর জনয্ যথাযথ ছিবর মাধয্েম pকাশ করা;  
 
(ঘ) সংগীত কের্মর েkেt, uহার েয েকান িবনয্াস বা নকল;  
 
 
 
(ঙ) aনয্ েকান কের্মর েkেt, সংি  কের্মর পনুিরব্নয্াস বা পিরবর্তনkেম বয্বহার।  
 
 
 
(4) "আেলাক িচtানিুলিপ" aর্থ েকান কের্মর ফেটাকিপ বা aনরুূপ aনয্ মাধয্েম pণীত aনিুলিপ; 
 
 
 
(5) "eকেচিটয়া লাiেসn" aর্থ eমন লাiেসn যdারা aনয্ সকল বয্িk বােদ েকবলমাt 
লাiেসnpাপক বা লাiেসnpাপক হiেত kমতাpাp বয্িkর aনkুেল কিপরাiট st aির্পত হয় 
eবং eকেচিটয়া লাiেসnস pাপক তদনসুাের বয্াখয্াত হiেব;  
 
 
 
(6) "কিপরাiট" aর্থ ei আiেনর aধীন কিপরাiট;  
 
 
 
(7) "কিপরাiট সিমিত" aর্থ ei আiেনর ধারা 41 eর uপ-ধারা (3) eর aধীন িনবnনকৃত 
েকান সিমিত;  
 
 
 
(8) "কিপরাiট ল নকারী aনিুলিপ" aর্থ-  
 
 
 
(ক) সািহতয্, নাটয্, সংগীত বা িশlকের্মর েkেt, চলিct ছিব বয্তীত aনয্ েকানভােব সমg কর্ম 
বা uহার aংশ িবেশেষর পনুর�ুপাদন;  
 



 
 
2[ (খ) চলিct বা ফেটাgােফর েkেt, uk কর্মিটর সmর্ণূ  বা aংশিবেশষ iেলেkা-ময্াগেনিটক 
যnt বা aনয্ েয েকান যnt বা পnায় pণীত বা pদির্শত েহাক না েকন;]  
 
 
 
(গ) শb েরকির্ডং eর েkেt, েযেকান মাধয্েম aিভn শb েরকর্ড ধারণকারী aনয্ েয েকান 
েরকর্ড;  
 
 
 
(ঘ) ei আiেনর aধীন সমpচার পনুর�ুপাদন aথবা সmাদনকারীর aিধকার িবষয়ক েকান 
েpাgােমর েkেt, ei আiেনর েকান িবধান ল নkেম সংি  েpাgােমর পূর্ণ বা আংিশক চলিct 
ছিব বা শb েরকর্ড করা বা ৈতরী বা আমদানী করা;  
 
 
 
3[ (ঙ) কিmuটার েpাgােমর েkেt, েকান কিmuটার েpাgােমর সmর্ণূ  বা aংশিবেশেষর 
পনুর�ুপাদন বা বয্বহার;]  
 
4[ (9) "কিmuটার" aের্থ েমকািনকয্াল, iেলেkাময্াকািনকয্াল, iেলkিনক, ময্াগেনিটক, 
iেলেkাময্াগেনিটক িডিজটাল বা aপিটকয্াল বা aনয্ েকান পdিতর iমপালs বয্বহার কিরয়া 
লিজকয্াল বা গািণিতক েয েকান eকিট বা সকল কাজকর্ম সmাদন কের eমন েয েকান তথয্ 
pিkয়াকরণ যnt বা িসেsম aনr◌্তভুk হiেব;]  
 
 
 
(10) "কিmuটার েpাgাম" aর্থ পাঠেযাগয্ মাধয্েম যntসহ শb, সংেকত, পিরেলখ aথবা aনয্ 
েকান আকাের pকািশত িনের্দশাবলী, যdারা কিmuটারেক েকান িবেশষ কাজ করােনা বা বাsেব 
ফলদায়ক করােনা যায়;  
 
 
 
(11) "কর্ম" aর্থ িনmিলিখত েয েকান কর্ম, যথা:-  
 
 
 
(ক) সািহতয্, নাটয্, সংগীত বা িশlকর্ম;  
 
 
 
(খ) চলিct ছিব;  
 
 
 
(গ) শb েরকির্ডং; eবং  
 
 



 
(ঘ) সমpচার।  
 
 
 
(12) "েখাদাi" aের্থ কঁাচ, পাথর বা কােঠর েখাদাi কর্ম, ছাপ eবং ফেটাgাফ বয্তীত aনরুূপ 
aনয্ানয্ কর্ম anভr◌ুk হiেব;  
 
 
 
5[ * * *]  
 
 
 
6[ (13ক) "gnাগার" aর্থ িবনামেূলয্ বয্বহারেযাগয্ eবং িশkা pিত ােনর সােথ সংি  
gnাগার যাহা aলাভজনক িভিtেত পিরচািলত হয়;]  
 
 
 
(14) "চলিct ছিব বা চলিct" aর্থ েয েকান মাধয্েম aবধািরত দিৃ gাহয্ pিতcিবসমেূহর 
aনkুম যাহা হiেত চলমান ছিব ৈতরী করা যায় eবং যাহা শb েরকর্ড সহেযােগ দিৃ gাহয্ েরকর্ড 
anভr◌ুk কের eবং "চলিct" বিলেত িভিডo ছিবসহ কয্ােসট; িভিডo িস, িড, eল, িড; 
inারেনট, কয্াবল েনট-oয়ার্কস eবং ভিবষয্েত চলিcেtর aনরুূপ েকান মাধয্েম ৈতরী করা যায় 
eমন কর্মেক বঝুাiেব;  
 
 
 
(15) "জনসাধারেণর সিহত েযাগােযাগ" aর্থ েয েকান কের্মর aনিুলিপ সরবরাহ না কিরয়া uk 
কর্ম জনসাধারেণর েদখা, েশানা বা aনয্ভােব তার o েবতােরর মাধয্েম pতয্k uপেভােগর সেুযাগ 
করা বা েয েকান pকােরর pদর্শনী বা pচারণার মাধয্েম aনরুপূ সেুযাগ সিৃ  করা, জনসাধারেণর 
মেধয্ েকহ aনরুপূভােব কর্মিট pকৃতi uপেভাগ করকু বা নাi করকু;  
 
7[ বয্াখয্া।- ei দফার uেdশয্ পূরণকেl, কৃিtম uপgহ (◌ংধঃবষষরঃব), তার (পধনষব) 
aথবা aনয্ েকান যগুপ� মাধয্েম eকi সােথ eেকর aিধক গহৃ বা বাসsান, িশkা pিত ান, 
aিফস, kাব, কিমuিনিট েসnার, আবািসক েহােটল aথবা েহােটেলর eকািধক কেkর সিহত eকi 
সে  েযাগােযাগেক "জনসাধারেণর সিহত েযাগােযাগ" বঝুাiেব;]  
 
 
 
8[ (15ক) "জাতীয় gnাগার" aর্থ সরকার কর্তৃক sািপত বা sীকৃত বাংলােদেশর জাতীয় 
gnাগার;  
 
 
 
(15খ) "দ িবিধ" aর্থ ◌ঃযব চবহধষ ঈড়ফব, 1860 (ঢখঠ ড়ভ 1860);]  
 
 
 
(16) "দালান" aের্থ েকান iমারত anভr◌ুk হiেব;  



 
 
 
9[ (16ক) "েদoয়ানী কারয্িবিধ" aর্থ ◌ঃযব ঈড়ফব ড়ভ ঈরারষ চ�ড়পবফঁ�ব, 1908 
(ঠড়ভ 1908);]  
 
 
 
(17) "িনর্ধািরত" aর্থ ei আiেনর aধীন pণীত িবিধমালা dারা িনর্ধািরত;  
 
 
 
(18) "নাটয্কর্ম" aের্থ আবিৃtর aংশ িবেশষ, সমেবত pদর্শনী বা িনরব্াক pদর্শনীর মাধয্েম 
িবেনাদন, দশৃয্-িবনয্াস বা েলখনী বা aনয্ভােব 10[ gিথত] aিভনেয়র আি ক anভr◌ুk হiেব, 
িকn েকান চলিct ছিব anভr◌ু◌্k হiেব না;  
 
 
 
(19) "পি কা-বর্ষ" aর্থ 1লা জানয়ুারী হiেত শরু ুহয় eমন বর্ষ;  
 
 
 
11[ (20) "পা ু িলিপ" aর্থ হsিলিখত, যািntক বা িডিজটাল বা aনয্ েকান পdিতেত psতকৃত 
কের্মর আিদ দিলল eবং কের্মর পিরকlনা, নকশা, িডজাiন, েল-আuট, েটাকা, সংেকতo uহার 
anভr◌ুk হiেব;]  
 
 
 
(21) "পনুঃসমpচার" aর্থ েকান সমpচার কতr◌ৃপেkর dারা বাংলােদশ বা aনয্ েদেশর েকান 
সমpচার কতr◌ৃপেkর aনু ান যগুপ� বা পরবর্তীেত সমpচার eবং তােরর মাধয্েম eরপূ 
aনু ান িবতরণ anভr◌ুk হiেব eবং তদনসুাের পনুঃসমpচার বয্াখয্া করা হiেব;  
 
 
 
(22) "পsুক" aের্থ েয েকান ভাষার pেতয্ক খ , খে র aংশ বা ভাগ eবং পু্ি◌sকা eবং 
আলাদাভােব মিুdত বা psের aি ত সংগীেতর pেতয্ক শীট, মানিচt, চার্ট বা নকশা 
anভr◌ুk, িকn েকান সংবাদপt anভr◌ুk হiেব না;  
 
(23) "েpট" aের্থ েয েকান মdুণফলক বা aনয্রকম েpট, bক, ছঁােচ ৈতরী পিুডং, ছঁাচ, eক 
মাধয্ম হiেত aনয্ মাধয্েম sানাnর, েনেগিটভ, েটপ, তার, aপিটকয্াল িফl বা aনয্রকম েকৗশল 
যাহা েকান কের্মর মdুণ বা পনুঃমdুেণর জনয্ বয্ব ত হেয় aথবা বয্বহােরর aিভpায় করা হয়, 
eবং েয েকান ছঁাচ বা aনয্রকম যntপািত যাহার dারা িশlকর্মিটর িতেবাধ সmnীয় 
uপsাপনার জনয্ েরকর্ড ৈতরী করা হয় বা uহার aিভpায় করা anভr◌ুk হiেব;  
 
 
 
(24) "pেণতা" aর্থ-  
 
 



 
(ক) সািহতয্ বা নাটয্কের্মর েkেt, কর্মিটর 12[ gnকার];  
 
 
 
(খ) সংগীত িবষয়ক কের্মর েkেt, uহার সরুকার বা রচিয়তা;  
 
 
 
(গ) ফেটাgাফ বয্তীত aনয্ েকান িশlসলুভ কের্মর েkেt, uহার িনর্মাতা;  
 
 
 
(ঘ) ফেটাgােফর েkেt, uহার িচtgাহক;  
 
 
 
(ঙ) চলিct aথবা শb েরকির্ডং eর েkেt, uহার pেযাজক;  
 
 
 
(চ) কিmuটার মাধয্েম সৃ  সািহতয্, নাটয্, সংগীত বা িশl সলুভ কের্মর েkেt, কর্মিটর 
সিৃ কারী বয্িk 13[ বা pিত ান];  
 
 
 
(25) "pেযাজক" aের্থ চলিct ছিব aথবা শb েরকির্ডং eর েkেt, েসi বয্িkেক বঝুাiেব িযিন 
কর্মিটর িবষেয় uেদয্াগ, িবিনেয়াগ eবং দািয়t পালন কিরেবন;  
 
 
 
(26) "ফেটাgাফ" aের্থ ফেটা িলেথাgাফ eবং ফেটাgািফ সদশৃ েকান pিkয়ায় psত েযেকান 
কর্ম anভr◌ুk হiেব; িকn চলিctর ছিবর েকান aংশ anভr◌ুk হiেব না;  
 
 
 
14[ (26ক) "েফৗজদারী কারয্িবিধ" aর্থ ◌ঃযব ঈড়ফব ড়ভ ঈ�রসরহধষ চ�ড়পবফঁ�ব, 
1898 (ঠ ড়ভ 1898);]  
 
 
 
(27) "বাংলােদশী কর্ম" aর্থ eমন সািহতয্, নাটয্, সংগীত বা িশl কর্ম-  
 
 
 
(ক) যাহার pেণতা বাংলােদেশর নাগিরক; বা  
 
(খ) যাহা pরথম বাংলােদেশ pকািশত হiয়ােছ; বা  
 



 
 
(গ) apকািশত কের্মর েkেt, যাহার pেণতা uহা ৈতরীর সময় বাংলােদেশর নাগিরক িছেলন;  
 
 
 
(28) "েবার্ড" aর্থ ei আiেনর ধারা 11 eর uপ-ধারা (1) eর aধীন গিঠত কিপরাiট 
েবার্ড;  
 
 
 
(29) "ভাsরয্ কর্ম" aের্থ ছঁােচ ঢালা বs eবং মেডল anভr◌ুk হiেব;  
 
 
 
15[ (30) "েযৗথ gnকার কর্ম" aর্থ দiু বা তেতািধক gnকােরর সহেযািগতায় pণীত কর্ম, 
যাহােত eকজন gnকােরর aবদান aপর gnকােরর aবদান হiেত sতnt নেহ;]  
 
 
 
(31) "রচিয়তা" aর্থ, েকান সংগীেতর েkেt, uহার গীিতকার, uহা sরিলিপর মাধয্েম 
েরকর্ডকৃত হuক বা না হuক;  
 
 
 
(32) "েরিজ ার" aর্থ ei আiেনর ধারা 10 eর uপ-ধারা (1) eর aধীেন িনযkু কিপরাiট 
েরিজ ার eবং েরিজ ােরর কারয্ সmাদনকারী েডপিুট েরিজ ারo anভr◌ুk হiেবন;  
 
 
 
16[ * * *]  
 
 
 
(34) "েলকচার" aের্থ ভাষণ, বkৃতা o ধের্মাপেদশ anভr◌ুk হiেব;  
 
 
 
(35) "শb েরকির্ডং" aর্থ েরকর্ড করার মাধয্েম o পdিত িনিরব্েশেষ, শেbর eমন pিkয়ায় 
েরকির্ডং করা যাহা হiেত uk শb u�পাদন করা যায়;  
 
 
 
(36) "িশl কর্ম" aর্থ-  
 
 
 
(ক) িশlসলুভ গণু থাkক বা না থাkক, িচtকর্ম, ভাsরয্, িয়ং (েরখািচt, মানিচt, চার্ট, 
নকশাসহ), েখাদাi বা ফেটাgাফ;  



 
 
 
(খ) sাপতয্ িশlকর্ম; eবং  
 
 
 
(গ) িশlসলুভ কািরকর সমdৃ aনয্ েকান কর্ম;  
 
 
 
(37) "সংগীত কর্ম" aর্থ সরু সmিলত কর্ম eবং uk কের্মর sরিলিপর পdিত anভr◌ুk 
হiেব িকn েকান কথা বা কাজেক গােনর মাধয্েম pকাশ বা সmাদন করা anভr◌ুk হiেব না;  
 
(38) "সংsাপন" aর্থ শb বা pিতcিব বা uভেয়র সংেযাগকারী eমন েকৗশল যাহা পরবর্তীেত
বণ বা দিৃ েত েবাধগময্ করা যায়;  

 
 
 
(39) "সরকার" aর্থ গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার;  
 
 
 
(40) "সরকারী কর্ম" aর্থ িনmবির্ণত েকান কতr◌ৃপেkর dারা বা aধীন pদt েকান আেদশ, 
িনের্দশ বা িনয়ntেণ সmািদত বা জারীকৃত কর্ম:-  
 
 
 
(ক) সরকার বা সরকােরর েকান িবভাগ;  
 
 
 
(খ) বাংলােদেশর আiন pণয়নকারী কতr◌ৃপk;  
 
 
 
(গ) বাংলােদেশর েকান আদালত, াiবু্যনাল বা aনয্ েকান িবচার িবভাগীয় কতr◌ৃপk;  
 
 
 
(41) "সmাদন" aর্থ, সmাদনকারীর aিধকােরর েkেt, eক বা eকািধক সmাদনকারী 
কতr◌ৃক দর্শনসাধয্ বা বণেযাগয্ জীবn uপsাপন;  
 
 
 
(42) "সmাদনকারী" aর্থ aিভেনতা, গায়ক, বাদয্যntী, নতৃয্কারী, দড়াবাজকর, 
েভাজবািজকর, জাদকুর, সাপেুড়, েলকচারদাতা aথবা িকছু সmাদন কেরন eমন েয েকান বয্িk 
anভr◌ুk হiেব;  
 



 
 
17[ (43) "সমpচার" aর্থ eক বা eকািধক রকেমর সংেকত, িচh, শb, inারেনট, সংযkু 
কিmuটার, েটিলিভশন o েবতার যntসহ uপgহ, তার বা েবতার যnt aথবা aনয্ েকান পdিতর 
েয েকান মাধয্েম জনসাধারেণর সিহত েযাগােযাগ eবং পনুঃসমpচারo uহার anভr◌ুk হiেব;]  
 
 
 
(44) "সমpচার কতr◌ৃপk" aর্থ eমন েকান বয্িk বা কতr◌ৃপk, িযিন বা, েktমত, যাহার 
dারা েকান সমpচার েকnd পিরচািলত হয়;  
 
 
 
(45) "সরবরাহ" aের্থ েকান বkৃতার েkেt, যািntক বা েবতার যেntর মাধয্েম সমpচার anর্ভুk
হiেব;  
 
 
 
18[ (46) "সািহতয্কর্ম" aের্থ জনসাধারেণর পঠন-পাঠন o বেণর uেdেশয্ মানিবক, 
ধমr◌ীয়, সামািজক, ৈবjািনক o aনয্ েকান িবষেয় রিচত, gিnত, aনিূদত, রপূাnিরত, 
aিভেযািজত, সিৃ শীল, গেবষণামূলক, তথয্মলূক েয েকান কর্ম eবং কিmuটার সৃ  সজৃনশীল 
কর্মসহ কিmuটার েpাgামo uহার anভr◌ুk হiেব;]  
 
 
 
(47) "sাপতয্ কর্ম" aর্থ ৈশিlক চিরt aথবা িডজাiনকৃত েকান দালান বা iমারত aথবা 
ঐরপূ দালান বা iমারেতর েকান মেডল 19[ ;  
 
(48) "িফl আর্কাiভ" aর্থ সরকার কর্তৃক pিতি ত বাংলােদশ িফl আর্কাiভ।]  

    
 
    

  
  
pকাশনার aর্থ 

  

3। ei আiেনর uেdশয্ পূরণকেl, "pকাশনা" aর্থ েকান কের্মর aনিুলিপ জনগেণর িনকট 
সরবরাহ করার aথবা েপ◌ঁৗছােনার বয্বsা করা:  
 
 
 
তেব শর্ত থােক েয, ei আiেন িভnরূপ িকছু না থািকেল pকাশনা aের্থ িনmবির্ণত কারয্ 
anভr◌ুk হiেব না, যথা:-  
 
 
 
(ক) নাটয্কর্ম, নাটয্সংগীত, চলিct বা স ীত কর্ম;  
 
 
 
(খ) জনসমেk সািহতয্ কের্মর আবিৃt;  



 
 
 
(গ) 20[ তার, েবতার বা aনয্ েয েকান মাধয্েম] েযাগােযাগ, সািহতয্ বা িশlকের্মর সমpচার;  
 
 
 
(ঘ) িশlকের্মর pদর্শনী;  
 
 
 
(ঙ) sাপতয্ িশেlর িনর্মাণ।  

    
 
    

  
  
কর্ম pকািশত বা 
pকােশয্ সmাদনকৃত 
বিলয়া গণয্ না হoয়া   

4। িবনা লাiেসেn বা কিপরাiট stািধকারীর aনমুিত বয্িতেরেক েকান কর্ম pকািশত, pকােশয্ 
সmাদনকৃত বা েকান েলকচার জনসমেk pদt হiেলo, কিপরাiট লংঘেনর uেdশয্ বয্তীত, uk 
pকািশত বা pকােশয্ সmাদনকৃত বিলয়া গণয্ হiেব না eবং েকান েলকচার জনসমেk pদt 
হiয়ােছ বিলয়া গণয্ হiেব না।  

    
 
    

  
  
বাংলােদেশ pথম 
pকািশত বিলয়া গণয্ 
কrম 

  

5। ei আiেনর uেdশয্ পূরণকেl, বাংলােদেশ pকািশত েকান কর্ম aনয্ েকান েদেশ যগুপ�ভােব 
pকািশত হoয়া সেtto বাংলােদেশ pথম pকািশত হiয়ােছ বিলয়া গণয্ হiেব, যিদ না uk কর্ম 
েদশ ukরপূ কের্মর কিপরাiট সংিkpতর েময়ােদর জনয্ pদান করার িবধান কের; eবং েকান 
কর্ম বাংলােদশ eবং aপর েকান েদেশ যগুপ�ভােব pকািশত বিলয়া গণয্ হiেব যিদ বাংলােদেশ 
eবং aপর েদেশ pকাশকােলর মেধয্ বয্বধান 21[ িtশ িদন aথবা সংি  পkগেণর মেধয্ 
সmািদত pকাশনা সংkাn চুিkেত িনর্ধািরত সময়সীমা, যাহা পূেরব্ সংঘিঠত হয়, aথবা] 
সরকার কতr◌ৃক, েদশ িবেশেষর জনয্ eতদuেdেশয্ িনর্ধািরত সময়সীমা, aিতkাn না হয়।  

    
 
    

  
  
কিতপয় িবেরাধ েবার্ড 
কতr◌ৃক িন িtতবয্ 

  

6। েকান কর্ম pকািশত হiয়ােছ িকনা aথবা প ম aধয্ােয়র uেdশয্ পূরণকেl কর্মিটর 
pকাশনার তািরখ সmের্ক, বা aনয্ েকান েদেশ েকান কের্মর কিপরাiেটর েময়াদ ei আiেনর 
aধীন uk কের্মর কিপরাiেটর েময়াদ হiেত সংিkpতর িকনা েসi সmের্ক, েকান িবেরাধ েদখা 
িদেল িবেরাধিট েবাের্ড েpরণ করা হiেব eবং uk িবষেয় েবাের্ডর িসdাn চূড়াn হiেব:  
 
 
 
তেব শর্ত থােক েয, যিদ েবার্ড ei মের্ম সn  হয় েয, জনগেণর িনকট iসু্যকৃত aনিুলিপ বা 
ধারা 3-e uিlলিখত জনগেণর সিহত েযাগােযাগ নগণয্ ধরেনর, তাহা হiেল uহা ধারার aধীন 
pকাশনা িহসােব গণয্ হiেব না।  

    



 
    

  
  
apকািশত কের্মর 
সময়সীমা পরয্াp 
হoয়ার েkেt 
gnকােরর জাতীয়তা 

  

7। েকান apকািশত কের্মর েkেt, কর্ম সmাদেনর সময়সীমা পরয্াp হiেল uহার gnকার, ei 
আiেনর uেdশয্ পূরণকেl, ঐ েদেশর নাগিরক বা sায়ী বািসnা বিলয়া গণয্ হiেবন েয েদেশ িতিন 
uk পরয্াp সমেয়র aিধকাংশ সময়কােলর নাগিরক 22[ বা sায়ী বািসnা, বা েয েদেশর িতিন 
বর্তমান নাগিরক, বা মতুৃযর্  পূেরব্ েয েদেশর নাগিরক, িছেলন]�  

    
 
    

  
  
সংিবিধবd সংsা বা 
sায়ী আবাস   

8। েকান সংিবিধবd সংsা, ei আiেনর uেdশয্ পূরণকেl, বাংলােদেশর সংsা বিলয়া গণয্ হiেব 
যিদ uk সংsা বাংলােদেশর pচিলত েকান আiেনর aধীন pিতি ত হয় aথবা uহার েকান 
বয্বহািরক aিফস বা sান বাংলােদেশ থােক।  

    
 
    

 
aধয্ায়-2 

কিপরাiট aিফস, েরিজ ার aব কিপরাiট eবং কিপরাiট েবার্ড 
  
কিপরাiট aিফস 

  

9। (1) ei আiেনর uেdশয্ পূরণকেl কিপরাiট aিফস নােম eকিট aিফস sািপত হiেব।  
 
(2) কিপরাiট aিফস কিপরাiেটর েরিজ ােরর pতয্k িনয়ntণাধীন থািকেব eবং কিপরাiট 
েরিজ ার সরকােরর তttাবধান o িনের্দশ সােপেk তাহার দািয়t পালন কিরেবন।  
 
(3) কিপরাiট aিফেসর eকিট সীলেমাহর থািকেব যাহার ছাপ িবচার িবভাগীয় aবগিতর 
anভr◌ুk হiেব।  

    
 
    

  
  
কিপরাiট েরিজ ার o 
েডপিুট েরিজ ার 

  

10। (1) সরকার, ei আiেনর uেdশয্ পূরণকেl, eকজন কিপরাiট েরিজ ার িনেয়াগ কিরেবন 
eবং সরকার কতr◌ৃক িনর্ধািরত সংখয্ক কিপরাiট েডপুিট েরিজ ার িনেয়াগ কিরেত পািরেব।  
 
(2) েরিজ ার-  
 
(ক) ei আiেনর aধীেন রিkত 23[ কিপরাiট েরিজsােরর] সকল eিnেত sাkর কিরেবন;  
 
(খ) কিপরাiট aিফেসর সীলেমাহর dারা কিপরাiেটর সকল িনবnন সনদপt েমাহরাি ত 
কিরেবন o সতয্ািয়ত কিপেত sাkর কিরেবন;  
 
(গ) ei আiন dারা বা uহার aধীেন তঁাহার uপর pদtত সকল kমতা pেয়াগ eবং দািয়t 
পালন কিরেবন;  
 
(ঘ) িবিধ dারা িনর্ধািরত aনয্ানয্ কারয্াবলী সmাদন কিরেবন।  
 



(3) কিপরাiট েডপিুট েরিজ ার, েরিজ ােরর তttাবধান o িনের্দশ সােপেk, ei আiেনর aধীন 
েরিজ ােরর ঐ সকল দািয়t, সmাদন কিরেবন যাহা েরিজ ার, সময় সময়, তঁাহােক aর্পণ 
কিরেবন; eবং ei আiেন "েরিজ ার" aের্থ েডপিুট েরিজ ারo anভr◌ুk হiেব।  

    
 
    

  
  
কিপরাiট েবার্ড 

  

11। (1) সরকার, ei আiন কারয্কর হoয়ার পর যত শী  সmব, কিপরাiট েবার্ড নােম eকিট 
েবার্ড গঠন কিরেব, যাহা, eকজন েচয়ারময্ান o aনূ্যন দiুজন িকn aনিধক ছয় জন সদসয্ 
সমnেয় গিঠত হiেব।  
 
(2) েচয়ারময্ান o সদসয্গণ সরকার কতr◌ৃক িনযkু হiেবন।  
 
(3) েবাের্ডর েচয়ারময্ান o aনয্ানয্ সদসয্ িবিধ dারা িনর্ধািরত েময়াদ o শর্তাধীেন sীয় পেদ 
বহাল থািকেবন।  
 
(4) িসেলকশন েgড pাp েজলাজজ িছেলন বা আেছন বা সরকােরর aিতিরk সিচব পদমরয্াদার 
eকজন কর্মকর্তা বা হাiেকাের্টর িবচারপিত হiবার uপযkু eকজন আiনজীবী েচয়ারময্ান 
িনযkু হiেবন�  
 
(5) েরিজ ার েবাের্ডর সিচব হiেবন eবং িনর্ধািরত দািয়t পালন কিরেবন।  

    
 
    

  
  
েবাের্ডর kমতা o 
কারয্পdিত 

  

12। (1) েবার্ড, ei আiেনর aধীন pণীত িবিধ সােপেk, uহার ৈবঠেকর sান o সময় 
িনর্ধারণসহ কারয্পdিত িনর্ধারণ কিরেত পািরেব।  
 
 
 
(2) ei আiেনর aধীন েকান িবষেয় িসdােnর েkেt সদসয্গেণর মেধয্ মত-পার্থকয্ হiেল, 
সংখয্াগির  সদেসয্র মতামত pাধানয্ পাiেব:  
 
 
 
তেব শর্ত থােক েয, েযেkেt সংখয্াগির তা থািকেব না, েস েkেt েচয়ারময্ােনর মতামত pাধানয্ 
পাiেব।  
 
 
 
(3) েবার্ড ধারা 99 eর aধীন েকান সদেসয্র uপর uহার েয েকান kমতা pেয়ােগর জনয্ aর্পণ 
কিরেত পািরেব eবং eiরপূ kমতাpাp সদসয্ কতr◌ৃক pদt আেদশ বা কৃত কাজকর্ম েবাের্ডর 
আেদশ বা কাজ িহসােব গণয্ হiেব।  
 
 
 
(4) শধুমুাt েবাের্ডর েকান সদসয্পদ শনূয্ রিহয়ােছ বা েবার্ড গঠেন tিট রিহয়ােছ শধুমুাt ei 
কারেণ েবাের্ডর েকান কাজ বা কারয্ধারা aৈবধ হiেব না বা uহার ৈবধতা লiয়া p  করা যাiেব 



না।  
 
 
 
(5) েফৗজদারী 24[ কারয্িবিধ ধারা 480 o 482 eর uেdশয্ পূরণকেl, েবার্ড eকিট েদoয়ানী 
আদালতরেূপ গণয্ হiেব eবং বয্বsা gহেণর জনয্ েবাের্ডর িনকট uপsািপত সকল িবষয় 
দ িবিধর ধারা 193 o 228 eর aের্থ িবচার িবভাগীয় কারয্kম িহসােব গণয্ হiেব।]  
 
 
 
(6) েবাের্ডর েকান সদসয্ েবাের্ডর িনকট utািপত eমন েকান কারয্ধারায় aংশgহণ কিরেবন না 
যাহােত তঁাহার বয্িkগত sার্থ রিহয়ােছ।  

    
 
    

 aধয্ায়-3 
কিপরাiট 

  
ei আiেনর িবধান 
বিহর্ভূত কিপরাiট 
থািকেব না   

13। ei আiন বা আপাততঃ বলব� aনয্ েকান আiেনর িবধােনর পিরপnী uপােয় েকান বয্িk 
েকান pকািশত বা apকািশত কের্মর কিপরাiট বা aনরুূপ েকান sেtর aিধকারী হiেবন না, 
িকn ei ধারার েকান িকছু eমনভােব বয্াখয্া করা যাiেব না যাহােত েকান িব াসভ  বা আsা 
েরাধ কিরবার aিধকার রদ হiেত পাের।  

    
 
    

  
  
কিপরাiেটর aর্থ 

  

14। ei আiেনর uেdশয্ পূরণকেl "কিপরাiট" aর্থ, ei আiেনর িবধানাবলী সােপেk, েকান 
কর্ম বা কের্মর গরুtুপূর্ণ aংেশর িবষেয় িনmবির্ণত েকান িকছু করা বা করার kমতা aর্পণ, 
যথা:-  
 
(1) কিmuটার েpাgাম বয্তীত, সািহতয্, নাটয্ বা সংগীত কের্মর েkেt,-  
 
(ক) েয েকান uপােয় iেলক িনঙ্ মাধয্েম কর্মিট সংরkণ করাসহ েয েকান বsগত আংিগেক 
কর্মিটর পনুর�ুপাদন করা;  
 
(খ) সাকr◌ুেলশেন রিহয়ােছ eমন aনিুলিপ বয্িতেরেক, কর্মিটর aনিুলিপ জনগেণর জনয্ iসু্য 
করা;  
 
(গ) জনসমেk কর্মিট সmাদন করা aথবা uহা জনগেণর মেধয্ pচার করা;  
 
(ঘ) কর্মিটর েকান aনবুাদ u�পাদন, পনুর�ুপাদন, সmাদন বা pকাশ করা;  
 
(ঙ) কর্মিটর িবষেয় েকান চলিct ছিব বা শb েরকর্ড করা;  
 
(চ) কর্মিট সমpচার করা বা কর্মিটর সমpচারকৃত িবষয় মাiক বা aনরুূপ aনয্ েকান যেntর 
সাহােযয্ জনসাধারণেক aবিহত করা;  
 
(ছ) কর্মিট aিভেযাজন করা;  
 



(জ) কর্মিটর aনবুাদ বা aিভেযাজন িবষেয় uপেরর (ক) হiেত (চ)-e uিlলিখত েকান কাজ 
করা।  
 
(2) কিmuটার েpাgােমর েkেt,-  
 
(ক) দফা (1)-e uিlলিখত েয েকান িকছু করা;  
 
(খ) iেতাপূেরব্ eকiরপূ aনিুলিপ িবkয় করা বা ভাড়া pদান করা হuক বা না হuক, 
কিmuটার েpাgােমর aনিুলিপ িবkয় বা ভাড়া pদান করা aথবা িবkয় বা ভাড়া pদান করার 
psাব করা।  
 
(3) িশl কের্মর েkেt,-  
 
(ক) েকান িdমািtক কের্মর িtমািtক কের্ম aথবা িtমািtক কের্মর িdমািtক কের্ম aংকনসহ েয 
েকান বsগত আি েক কর্মিট পনুর�ুপাদন করা;  
 
(খ) কর্মিট জনগেণর মেধয্ pচার করা;  
 
(গ) সাকr◌ুেলশেন রিহয়ােছ eমন aনিুলিপ বয্িতেরেক, কর্মিটর aনিুলিপ জনগেণর জনয্ iসু্য 
করা;  
 
(ঘ) কর্মিটেক েকান চলিcেtর ছিবর anভr◌ুk করা;  
 
(ঙ) কর্মিটর aিভেযাজন করা;  
 
(চ) কর্মিটর aিভেযাজন িবষেয় uপেরর (ক) হiেত (ঘ)-e uিlলিখত েকান িকছু করা;  
 
(ছ) কর্মিট সমpচার করা বা কর্মিটর সমpচারকৃত িবষয় মাiক বা aনরুূপ aনয্ েকান যেntর 
সাহােযয্ জনসাধারণেক aবিহত করা।  
 
25[ (4) চলিct িফl eর েkেt,-  
 
(ক) কর্মিটর aংশিবেশেষর pিতিবেmর ফেটাgাফসহ িভিসিপ, িভিসআর, িভিসিড, িডিভিড বা 
aনয্ েকানভােব uহার aনিুলিপ ৈতরী করা;  
 
(খ) iেতাপূেরব্ eকiরপূ aনিুলিপ িবkয় বা ভাড়া pদান করা হuক বা না হuক, িভিসিপ, 
িভিসআর, িভিসিড, িডিভিড eর মাধয্েম বা aনয্ েকানভােব িফl eর aনিুলিপ িবkয় বা ভাড়া 
pদান করা aথবা িবkয় বা ভাড়া pদান করার psাব করা;  
 
(গ) িফlিটর িভিসিপ, িভিসআর, িভিসিড, িডিভিড বা aনয্ েকানভােব uহার বণেযাগয্ বা 
দিৃ gাহয্ aনিুলিপ জনগেণর মেধয্ pচার o pদর্শন করা।]  
 
(5) শb েরকির্ডং eর েkেt,-  
 
(ক) aিভn েরকির্ডং aংগীভূত কিরয়া aনয্ েকান শb েরকির্ডং ৈতরী করা;  
 
(খ) iেতাপূেরব্ eকiরপূ aনিুলিপ িবkয় বা ভাড়া pদান করা হuক বা না হuক, শb েরকির্ডং 
eর েকান aনিুলিপ িবkয় করা বা ভাড়া pদান করা aথবা িবkয় বা ভাড়া pদান করার psাব 
করা;  



 
(গ) শb েরকির্ডং জনগেণর মেধয্ pচার করা।  
 
বয্াখয্া।- ei ধারার uেdশয্ পূরণকেl, eকবার িবkয় হiয়ােছ eমন aনিুলিপ iেতামেধয্ 
সাকr◌ুেলশেন থাকা aনিুলিপ বিলয়া গণয্ হiেব।  

    
 
    

  
  
কিপরাiট থােক eমন 
কর্ম 

  

15। (1) ei ধারার িবধান eবং ei আiেনর aনয্ানয্ িবধানাবলী সােপেk, িনmিলিখত ে ণীর 
কের্মর কিপরাiট িবদয্মান, যথা:-  
 
(ক) সািহতয্, নাটয্, সংগীত o িশlসলুভ আিদ কর্ম;  
 
(খ) চলিct ছিব;  
 
(গ) শb েরকির্ডং।  
 
(2) ধারা 68 বা 69 pেযাজয্ হয় eমন কর্ম বয্তীত uপ-ধারা (1) e uিlলিখত েকান কের্মর 
েkেt কিপরাiট থািকেব না, যিদ-  
 
(ক) েকান pকািশত কের্মর েkেt, কর্মিট বাংলােদেশ pথম pকািশত হয়, বা েযেkেt কর্মিট 
বাংলােদেশর বািহের pকািশত হiবার েkেt, uহার pকাশনার তািরেখ pেণতা, বা ঐ তািরেখ 
pেণতা জীিবত না থািকেল, মতুৃযর্  তািরেখ বাংলােদেশর নাগিরক বা sায়ী বািসnা না হiয়া 
থােকন;  
 
(খ) sাপতয্ িশlকর্ম বয্তীত েকান apকািশত কের্মর েkেt, কর্মিট psেতর সময় pেণতা 
বাংলােদেশর নাগিরক aথবা sায়ী বািসnা না হiয়া থােকন:  
 
তেব শর্ত থােক েয, দফা (ক) o (খ) e যাহা িকছুi থাkক না েকন, যিদ েকান চলিct িফেlর 
pেযাজেকর সদর দpর বা সচরাচর আবাস িফlিট িনর্মােণর uেlখেযাগয্ বা সmর্ণূ  সমেয় 
বাংলােদেশ থােক তাহা হiেল uk চলিct িফেlর কিপরাiট বহাল থািকেব।  
 
(গ) েকান sাপতয্ িশlকের্মর েkেt, কর্মিট বাংলােদেশ aবিsত না থােক।  
 
বয্াখয্া।- েযৗথ pেণতার কের্মর েkেt, ei uপ-ধারায় uিlলিখত শর্তাবলী কর্মিটর সকল 
pেণতার েkেt pেযাজয্ হiেব।  
 
(3) িনmবির্ণত েkেt কিপরাiট বহাল থািকেব না-  
 
(ক) চলিct িফl eর েkেt যিদ িফlিটর েমৗিলক aংশ aনয্ েকান কের্মর কিপরাiট 
ল নজিনত হয়;  
 
(খ) সািহতয্, নাটয্ বা সংগীত কর্ম dারা শb েরকির্ডং eর েkেt, যিদ শb েরকর্ড করার সময় 
uk কের্মর কিপরাiট ল ন করা হয়।  
 
(4) চলিct িফl বা শb েরকির্ডং eর কিপরাiট eমন েকান কের্মর sতnt কিপরাiটেক pভািবত 
কিরেব না েয সmির্কত িবষেয় কর্মিট বা uহার েমৗিলক aংশ বা েktমত, শb েরকির্ডং ৈতরী 



হiয়ােছ।  
 
(5) sাপতয্ িশlকের্মর েkেt, কিপরাiট েকবল ৈশিlক ৈবিশ য্ o িডজাiেন থািকেব eবং িনর্মাণ 
pিkয়া বা পdিতেত িবsতৃ  হiেব না।  

    
 
    

  
  
1911 সেনর 2 নং 
আiেনর aধীন 
িনবিnত বা 
িনবিnতবয্ িডজাiন 
সmির্কত কিপরাiট   

16। (1) েপেটnস eয্াn িডজাiনস eয্াk, 1911 (1911 সেনর 2 নং আiন) eর aধীন 
িনবিnত েকান িডজাiেন ei আiেনর aধীন কিপরাiট থািকেব না।  
 
(2) েপেটnস eয্াn িডজাiনস eয্াk, 1911 (1911 সেনর 2 নং আiন) eর aধীন িনবিnত 
হoয়ার েযাগয্ িকn ঐভােব িনবিnত হয় নাi eরপূ েয েকান িডজাiেনর কিপরাiেটর aবসান 
হiেব যখনi uk িডজাiেন pেয়াগ করা হiয়ােছ eমন েকান বsর কিপরাiট uহার stািধকারী 
dারা বা তাহার aনমুিত সহকাের aনয্ েকান বয্িk কতr◌ৃক িশl u�পাদন pিkয়ায় 
প াশবােরর েবশী পনুর�ুপাদন করা হiয়ােছ।  

    
 
    

 aধয্ায়-4 
কিপরাiেটর st eবং মািলকেদর aিধকার 

  
কিপরাiেটর pথম 
stািধকারী 

  

17। ei আiেনর িবধানাবলী সােপেk, েকান কের্মর pেণতা ঐ কের্মর কিপরাiেটর pথম 
stািধকারী হiেবন:  
 
তেব শর্ত থােক েয,-  
 
(ক) চাkরী বা িশkানিবসী চুিkর aধীন সংবাদপt, ময্াগািজন বা সামিয়কীর মািলেকর 
চাkরীেত িনযkু থাকাকােল pেণতা কতr◌ৃক সংবাদপt, ময্াগািজন বা সামিয়কীেত pকােশর 
uেdেশয্ রিচত  
 
সািহতয্, নাটয্ বা িশl সmির্কত কের্মর েkেt, uk মািলক, িভnরূপ েকান চুিk না থাকার শের্ত, 
কর্মিট সংবাদপt, ময্াগািজন বা সামিয়কীেত pকাশ বা পনুর�ুপাদেনর সিহত যতখািন 
সmর্কযkু ততখািন কিপরাiেটর pথম stািধকারী হiেবন, িকn aনয্ সকল িবষেয় pেণতা 
কর্মিটর কিপরাiেটর pথম stািধকারী হiেবন;  
 
(খ) দফা (ক) eর িবধান সােপেk, েকান বয্িkর uেদয্ােগ eবং aের্থর িবিনমেয় ফেটাgাফ 
লoয়া, ছিব বা pিতকৃিত aঁাকা, েখাদাi কাজ বা চলিct িনর্মাণ করার েkেt, uk বয্িk, 
িভnরপূ েকান চুিk না থাকা সােপেk, uহার কিপরাiেটর pথম stািধকারী হiেবন;  
 
(গ) চাkরী বা িশkানিবসীর চুিkর aধীন েকান কের্মর pেণতার চাkরীেত দফা (ক) বা (খ) 
pেযাজয্ হয় না eমন িনযkু থাকাকােল িনেয়াগকারী, িভnরপূ েকান চুিkর aনপুিsিতেত, ঐ 
কের্মর কিপরাiেটর pথম stািধকারী হiেবন;  
 
(ঘ) জনসমেk pদt বkৃতা বা িববিৃতর েkেt, বkৃতা বা িববিৃত pদানকারী বয্িk aথবা uk 
বয্িk aনয্ েকান বয্িkর পেk uk বkৃতা বা িববিৃত pদান কিরয়া থািকেল, uk aপর বয্িk, 
uk বkৃতা বা িববিৃত pদানকারী বয্িk বা যাহার পেk uk বkৃতা বা িববিৃত pদান করা 
হiয়ােছ েসi বয্িk aপর েকান eমন বয্িkর dারা িনেয়াগpাp িছেলন, িযিন সংি  বkৃতা বা 
িববিৃতর বয্বsা করা বা বkৃতা বা িববিৃত pদােনর sােনর বয্বsা করা সেtto uহার কিপরাiেটর 



pথম stািধকারী হiেবন;  
 
(ঙ) েকান সরকারী কের্মর েkেt, িভnতর েকান চুিk না থািকেল, সরকার ঐ কের্মর কিপরাiেটর
pথম stািধকারী হiেবন;  
 
(চ) েকান sানীয় কতr◌ৃপk কতr◌ৃক বা aনরুপূ কতr◌ৃপেkর িনের্দশ বা িনয়ntেণ pথম 
pকািশত েকান কের্মর েkেt, uk sানীয় কতr◌ৃপk, িভnতর েকান চুিk না থািকেল, কর্মিটর 
কিপরাiেটর pথম stািধকারী হiেব;  
 
(ছ) ধারা 68 pেযাজয্ হয় eমন েকান কের্মর েkেt, সংি  আnর্জািতক pিত ান uহার 
কিপরাiেটর pথম stািধকারী হiেব 26[ ;  
 
(জ) কিmuটার েpাgােমর েkেt, uk েpাgাম সmn করার জনয্ িনেয়াগকারী বয্িk, বয্িkবর্গ 
বা pিত ান pথম কিপরাiেটর aিধকারী হiেবন যিদ না পkবেৃnর মেধয্ িভnরপূ েকান চুিk 
থােক।]  

    
 
    

  
  
কিপরাiেটর st 
িনেয়াগ 

  

18। (1) েকান িবদয্মান কের্মর কিপরাiেটর stািধকারী বা ভিবষয্� কের্মর কিপরাiেটর 
সmাবয্ stািধকারী েয েকান বয্িkর িনকট েকান কিপরাiেটর সmর্ণূ  বা আংিশক, সাধারণভােব 
বা শর্তসােপেk eবং কিপরাiেটর পূর্ণ েময়াদ বা আংিশক েময়ােদর জনয্ st িনেয়াগ কিরেত 
পােরন:  
 
তেব শর্ত থােক েয, ভিবষয্� কের্মর কিপরাiেটর st িনেয়ােগর েkেt, কর্মিটর aিstশীল 
হoয়ার পর st িনেয়াগ কারয্কর হiেব।  
 
(2) েযেkেt কিপরাiেটর st িনেয়াগী কিপরাiেটর anভr◌ুk েকান sেtর aিধকারী হন, 
েসেkেt, st িনেয়াগী েয পিরমাণ st লাভ কিরয়ােছন eবং st pদানকারী েয পিরমাণ st pদান 
কেরন নাi ত�সmের্ক st pদানকারী ei আiেনর uেdশয্ পূরণকেl, কিপরাiেটর stািধকারী 
িহসােব গণয্ হiেবন eবং তদনসুাের ei আiেনর িবধানাবলী কারয্কর হiেব।  
 
বয্াখয্া।- ei ধারায় "st িনেয়াগী" েকান ভিবষয্� কের্মর কিপরাiেটর েkেt st িনেয়াগীর 
আiনানগু pিতিনিধ anভr◌ুk হiেব যিদ কর্মিট aিstশীল হiবার পূেরব্i st িনেয়াগীর মতুৃয্  
হয়।  

    
 
    

  
  
st িনেয়ােগর ধরন 

  

19। (1) েকান কের্মর কিপরাiেটর st িনেয়াগ ৈবধ হiেব না, যিদ তাহা st pদানকারী বা 
তাহার িনকট হiেত যথাযথভােব kমতাpাp pিতিনিধর dারা sাkিরত না হয়।  
 
(2) েকান কের্মর কিপরাiেটর st িনেয়াগ aবশয্i কর্মিটেক িচিhত কিরেব, eবং st িনেয়াগকৃত
aিধকার o aিধকােরর েময়াদ eবং st িনেয়ােগর েভৗেগািলক পিরিধ দিলেল uেlখ থািকেব।  
 
(3) েকান কের্মর কিপরাiেটর st িনেয়াগ দিলেল pেণতা aথবা তাহার utরািধকারীেক st 
িনেয়াগ কারয্কর থাকাকালীন সমেয় pেদয় রয়য্ালিটর uেlখ থািকেব eবং পারsিরক sীকৃত 
মেত st িনেয়াগ পুনঃরীkণ, বির্ধতকরণ বা বািতেলর বয্বsা রাখা সােপেk হiেব।  



 
(4) েয েkেt 27[ িনেয়াগpাp stািধকারী] তাহার িনকট ei ধারার েকান uপ-ধারার aধীন 
pদt aিধকার st িনেয়ােগর তািরখ হiেত eক ব�সর বয্বহার না কেরন, uk aিধকােরর 
st িনেয়াগ uk সময়সীমা utীের্ণর পর, st িনেয়াগ দিলেল িভnরপূ িকছু না থািকেল, তামািদ 
হiয়ােছ বিলয়া গণয্ হiেব।  
 
(5) যিদ েকান st িনেয়ােগর েময়াদ uেlখ না থােক 28[ বা st িনেয়াগ দিলেল িভnরপূ িকছু না 
থােক], তাহা হiেল st িনেয়ােগর তািরখ হiেত পরবর্তী পাঁচ বছেরর জনয্ uহা করা হiয়ােছ 
বিলয়া গণয্ হiেব।  
 
(6) যিদ st িনেয়ােগর েভৗেগািলক পিরিধ uেlখ না থােক, তাহা হiেল uহার পিরিধ 
বাংলােদেশর সরব্t বিলয়া গণয্ হiেব।  
 
(7) uপ-ধারা (2), (3), (4), (5) o (6)-e uেlিখত িবধানাবলীর েকান িকছুi ei আiন 
কারয্কর হoয়ার পূেরব্ সmািদত st িনেয়ােগর েkেt কারয্কর হiেব না।  

    
 
    

  
  
কিপরাiেটর 29[ st 
িনেয়াগী ] িবষয়ক 
িবেরাধ 

  

20। (1) যিদ েকান 30[ িনেয়াগpাp stািধকারী তাহার িনকট হsাnরকৃত েকান aিধকার 
বয্বহার কিরেত বয্র্থ হন eবং uk বয্র্থতার জনয্ st pদানকারীর] েকান কারয্ বা কারয্হীনতা 
দায়ী না হয়, তাহা হiেল েবার্ড, st pদানকারীর িনকট হiেত aিভেযাগ পাiয়া, তদিভিtেত 
ত�কতr◌ৃক যথাযথ িবেবিচত তদেnর পর, st িনেয়াগ বািতল কিরেত পািরেব।  
 
 
 
(2) যিদ কিপরাiেটর েকান st িনেয়ােগর িবষেয় েকান িবেরােধর udব হয়, েবার্ড সংkbু  পেkর 
িনকট হiেত aিভেযাগ pািp eবং তদিভিtেত ত�কতr◌ৃক যথাযথ িবেবিচত তদেnর পর 
রয়য্ালিট udােরর আেদশসহ sীয় িবেবচনায় uপযkু আেদশ pদান কিরেত পািরেব:  
 
 
 
তেব শর্ত থােক েয, ei uপ-ধারার aধীেন েবার্ড 31[ িনেয়াগpাp stািধকার বািতল করার েকান
আেদশ pদান কিরেব না যিদ না েবার্ড] ei মের্ম সn  হয় েয, st িনেয়ােগর শর্ত st 
pদানকারীর জনয্, যিদ িতিন pেণতা হন, কেঠার হiয়ােছ:  
 
 
 
আরo শর্ত থােক েয, ei uপ-ধারার aধীন েকান st িনেয়াগ রেদর আেদশ st িনেয়ােগর 
পরবর্তী 5 বছর সময়সীমার মেধয্ pদান করা যাiেব না।  

    
 
    

  
  
32[ পাnুিলিপর ] 
কিপরাiট uiলমেূল 
হsাnর 

  
21। েযেkেt েকান বয্িk uiলমেূল েকান সািহতয্, নাটয্ বা সংগীত কর্ম, বা িশl কের্মর 33[ 
পা ু িলিপর] aিধকারী হয়, eবং কর্মিট uiলকারীর মতুৃযর্  পূেরব্ pকািশত না হiয়া থােক, 
েসেkেt uiলকারীর uiেল বা ত�সmির্কত কিডিসেল িভnরপূ েকান aিভpায় pকাশ না পাiেল, 



মতুৃযর্  aবয্বিহত পূেরব্ uiলকারী ঐ কের্মর েয পিরমাণ কিপরাiেটর stািধকারী িছেলন েসi 
পিরমাণ কিপরাiট uiেলর anভr◌ুk বিলয়া ধিরেত হiেব।  
 
 
 
বয্াখয্া।- ei ধারায় " 34[ পা ু িলিপ]" aর্থ কর্মিট ধারণকারী মলূ দিলল, হsিলিখত হuক বা 
না হuক।  

    
 
    

  
  
stািধকারীর 
কিপরাiট পিরতয্ােগর 
aিধকার 

  

22। (1) েকান কের্মর pেণতা কিপরাiেট তাহার সকল বা েয েকান st িনর্ধািরত ফরেম 
েরিজ ার-eর বরাবের েনািটশ িদয়া পিরতয্াগ কিরেত পােরন eবং ত�েpিkেত ukরপূ st uপ-
ধারা (3) eর িবধান সােপেk, েনািটেশর তািরখ হiেত িবলpু হiেব।  
 
(2) uপ-ধারা (1) eর aধীন েনািটশ pাp হiেল, েরিজ ার তাহা সরকারী েগেজেট তাহার 
িবেবচনায় যথাযথ পdিতেত pকাশ কিরেবন।  
 
(3) েকান কের্মর কিপরাiেট anভr◌ুk সকল বা েয েকান sেtর পিরতয্াগ েকান বয্িkর পেk 
uপ-ধারা (1)-e uিlলিখত েনািটশ িদবার তািরেখ িবদয্মান েয েকান stেক pভািবত কিরেব 
না।  

    
 
    

  
  
মূল aনিুলিপর 
পুনঃিবkেয়র েশয়ার 

  

23। (1) েকান িচtকর্ম, ভাsরয্ বা েরখািচেtর মলূ কিপর বা েকান সািহতয্ কের্মর মলূ 35[ 
পা ু িলিপ] বা েকান নাটয্ বা সংগীত কের্মর মলূ aনিুলিপর পনুঃিবkেয়র েkেt, aনরুপূ কের্মর 
pেণতা যিদ ধারা 17 eর aধীন pথম aিধকােরর মািলক বা তাহার ৈবধ utরািধকারী হন, 
তাহা হiেল, uk কের্মর কিপরাiেটর stিনেয়াগ সেtto, ei ধারার িবধান aনসুাের aনরুূপ মলূ 
aনিুলিপ বা 36[ পা ু িলিপর] পনুঃিবkয় মেূলয্র aংশ পাiবার aিধকারী হiেবন:  
 
তেব শর্ত থােক েয, কর্মিটর কিপরাiেটর েময়াদ utীর্ণ হiবার পর aনরুূপ aিধকার িবলpু 
হiেব।  
 
(2) uপ-ধারা (1)-e uিlলিখত aংশ েবাrড কতr◌ৃক িনর্ধািরত হiেব eবং ei িবষেয় 
েবাের্ডর িসdাn চূড়াn হiেব:  
 
তেব শর্ত থােক েয, েবার্ড িবিভn ে ণীর কের্মর জনয্ িবিভn রকম aংশ ধারয্ কিরেত পািরেব:  
 
আরo শর্ত থােক েয, েকান েkেti eiরপূ aংশ পনুঃিবkয় মেূলয্র 10% eর েবশী হiেব না।  
 
(3) ei ধারার dারা aির্পত aিধকােরর িবষেয় েকান িবেরাধ সিৃ  হiেল, uহা েবাের্ড েpিরত 
হiেব eবং uহােত েবাের্ডর িসdাn চূড়াn হiেব।  

    
 
    

 aধয্ায়-5 
কিপরাiেটর েময়াদ 



  
pকািশত সািহতয্, 
নাটয্, সংগীত o িশl 
কের্ম কিপরাiেটর 
েময়াদ   

24। aতঃপর িভnরপূ িবধান করা না হiেল, pেণতার জীবনকােল pকািশত েকান সািহতয্, নাটয্, 
সংগীত বা িশl কের্মর (ফেটাgাফ বয্তীত) কিপরাiট তাহার মতুৃযর্  পরবর্তী পি কা-ব�সর 
হiেত গণনা কিরয়া ষাট ব�সর পরয্n িবদয্মান থািকেব।  
 
বয্াখয্া।- ei ধারায় েযৗথভােব pণীত কের্মর েkেt, "pেণতা" aের্থ েয pেণতার মতুৃয্  েশেষ 
হiয়ােছ তাহােক বিুঝেত হiেব।  

    
 
    

  
  
মরেণাtর কের্ম 
কিপরাiেটর েময়াদ 

  

25। (1) pেণতার মতুৃযর্  তািরেখ কিপরাiট িবদয্মান থােক eমন সািহতয্, নাটয্ বা সংগীত কর্ম 
বা েখাদাi-কর্ম, বা aনরুপূ কের্মর েযৗথ pেণতার েkেt, িযিন েশেষ মতুৃযবরণ্  কেরন তাহার 
মতুৃযর্  তািরেখ বা uk তািরেখর পূেরব্ িকn যাহা বা যাহার aিভেযাজন uk তািরেখর পূেরব্ হয় 
নাi, তdপ েkেt, কর্মিটর pথম pকােশর পরবর্তী পি কা-বের্ষর শরু ুহiেত বা কর্মিটর েকান 
aিভেযাজন পূরব্বর্তী েকান ব�সের pকািশত হiয়া থািকেল েসi ব�সেরর পরবর্তী পি কা-
বের্ষর শরু ুহiেত ষাট ব�সর পরয্n কিপরাiট িবদয্মান থািকেব।  
 
(2) ei ধারার uেdশয্ পূরণকেl সািহতয্, নাটয্ বা সংগীত কর্ম বা uk কের্মর aিভেযাজন 
pকািশত হiয়ােছ বিলয়া গণয্ হiেব যিদ ঐ কের্মর িবষেয় ৈতরী েকান েরকrড জনসাধারেণর 
িনকট িবkয় বা িবkেয়র psাব করা হiয়া থােক।  

    
 
    

  
  
চলিct িফেlর 
কিপরাiেটর েময়াদ   

26। েকান চলিct িফেlর েkেt, েয ব�সর কর্মিট pকািশত হiয়ােছ uহার পরবর্তী পি কা-
বের্ষর শরু ুহiেত ষাট ব�সর পরয্n কিপরাiট িবদয্মান থািকেব।  

    
 
    

  
  
শb েরকির্ডংেয়র 
কিপরাiেটর েময়াদ   

27। েকান শb েরকির্ডং eর েkেt, েয ব�সর েরকির্ডং pকািশত হiয়ােছ uহার পরবর্তী 
পি কা-বের্ষর শরু ুহiেত ষাট ব�সর পরয্n কিপরাiট িবদয্মান থািকেব।  

    
 
    

  
  
ফেটাgােফর 
কিপরাiেটর েময়াদ   

28। ফেটাgােফর েkেt, েয ব�সর ফেটাgাফিট pকািশত হiয়ােছ uহার পরবর্তী পি কা-বের্ষর 
শরু ুহiেত ষাট ব�সর পরয্n কিপরাiট িবদয্মান থািকেব।  

    
 
    

  
  
কিmuটার সৃ  
কের্মর কিপরাiেটর   

37[ 28ক। কিmuটার সৃ  কের্মর েkেt, েয ব�সর কর্মিট pথম pকািশত হiয়ােছ uহার 



েময়াদ পরবতr◌ী পি কা-বের্ষর শরু ুহiেত ষাট ব�সর পরয্n কিপরাiট িবদয্মান থািকেব।]  
    
 
    

  
  
েবনামী eবং ছdনাম 
িবিশ  কের্মর 
কিপরাiেটর েময়াদ 

  

29। (1) েবনামী বা ছdনােম pকািশত েকান সািহতয্, নাটয্, সংগীত বা িশl কের্মর (ফেটাgাফ 
বয্তীত) েkেt, েয ব�সর কর্মিট pথম pকািশত হiয়ােছ uহার পরবর্তী পি কা-বের্ষর শরু ু
হiেত ষাট ব�সর পরয্n কিপরাiট িবদয্মান থািকেব:  
 
তেব শর্ত থােক েয, uk েময়াদ েশষ হoয়ার পূেরব্ pেণতার পিরচয় pকাশ পাiেল, েয ব�সর 
pেণতার মতুৃয্  হয় uহার পরবর্তী পি কা-বের্ষর শরু ুহiেত ষাট ব�সর পরয্n কিপরাiট 
িবদয্মান থািকেব।  
 
(2) uপ-ধারা (1) e uিlলিখত েবনামী েযৗথ pেণতার কের্মর েkেt, "pেণতা" aের্থ-  
 
(ক) eকজন pেণতার পিরচয় pকােশর েkেt, ঐ pেণতা,  
 
(খ) eকািধক pেণতার পিরচেয়র েkেt, ukসব pেণতার মেধয্ সরব্েশেষ িযিন মতুৃযবরণ্  
কিরয়ােছন েসi pেণতা,  
 
েক বিুঝেত হiেব।  
 
(3) uপ-ধারা (1)-e েকান ছdনাম িবিশ  েযৗথভােব pণীত কের্মর েkেt pেণতার aর্থ বিুঝেত 
হiেব-  
 
(ক) pেণতাগেণর মেধয্ eক বা eকািধক pেণতার নাম (সকেলর নেহ) ছdনাম হiেল eবং তাহার 
বা তাহােদর পিরচয় apকািশত থািকেল, যাহার নাম ছdনাম নেহ তাহার uেlখ বা দiু বা 
তেতািধক pেণতাগেণর নাম ছdনাম না হiেল, ঐরপূ pেণতার uেlখ িযিন েশেষ মতুৃযবরণ্  
কিরয়ােছন;  
 
(খ) pেণতাগেণর মেধয্ eক বা eকািধক pেণতার নাম (সকেলর নেহ) ছdনাম হiেল eবং 
তাহােদর মেধয্ eক বা eকািধক pেণতার নাম pকািশত হiেল, pেণতাগেণর মধয্ হiেত যাহােদর 
নাম ছdনাম নেহ তাহােদর মেধয্ িযিন েশেষ মতুৃযবরণ্  কেরন, eবং েয pেণতাগেণর নাম ছdনাম 
o pকািশত তাহােদর uেlখ;  
 
(গ) সকল pেণতাগেণর নাম ছdনাম হiেল eবং তাহােদর মেধয্ eকজেনর পিরচয় pকািশত হiেল 
েয pেণতার পিরচয় pকািশত হiয়ােছ তাহার uেlখ বা, eiরপূ দiু বা তেতািধক pেণতার পিরচয় 
pকািশত হiেল, ঐরপূ pেণতার মেধয্ িযিন েশেষ মতুৃযবরণ্  কিরয়ােছন তাহার uেlখ।  
 
বয্াখয্া।- ei ধারার uেdশয্ পূরণকেl, েকােনা pেণতার পিরচয় pকাশ হiয়ােছ বিলয়া গণয্ হiেব 
যিদ pেণতা eবং pকাশক uভেয়র dারা pেণতার পিরচয় জনসাধারেণয্ pকাশ হiয়া পেড় aথবা 
েসi pেণতা aনয্ভােব েবাের্ডর সnি মেত তাহা pিতি ত কেরন।  

    
 
    

  
  
সরকারী কের্ম   30। েকান সরকারী কের্মর কিপরাiেটর েkেt, সরকার ঐ কের্মর কিপরাiেটর pথম stািধকারী 



কিপরাiেটর েময়াদ হiেল েয ব�সর কর্মিট pথম pকািশত হiয়ােছ uহার পরবর্তী পি কা-বের্ষর শরু ুহiেত ষাট 
ব�সর পরয্n িবদয্মান থািকেব।  

    
 
    

  
  
sানীয় কতr◌ৃপেkর 
কের্মর কিপরাiেটর 
েময়াদ 

  
31। েকান sানীয় কতr◌ৃপেkর কের্মর কিপরাiেটর েkেt, sানীয় কতr◌ৃপk ঐ কের্মর 
কিপরাiেটর pথম stািধকারী হiেল েয ব�সর কর্মিট pথম pকািশত হiয়ােছ uহার পরবর্তী 
পি কা-বর্ষ শরু ুহiেত ষাট ব�সর পরয্n কিপরাiট িবদয্মান থািকেব।  

    
 
    

  
  
আnর্জািতক সংsার 
কের্মর কিপরাiেটর 
েময়াদ 

  
32। ধারা 68 pেযাজয্ হয় eমন েকান আnর্জািতক সংগঠেনর কের্মর েkেt, েয ব�সর কর্মিট 
pথম pকািশত হiয়ােছ uহার পরবর্তী পি কা-বের্ষর শরু ুহiেত ষাট ব�সর পরয্n কিপরাiট 
িবদয্মান থািকেব।  

    
 
    

 aধয্ায়-6 
সmpচার সংsা eবং সmাদনকারীর aিধকার 

  
সমpচার 
পুনর�ুপাদেনর 
aিধকার 

  

33। (1) pেতয্ক সমpচার সংsা কতr◌ৃক সমpচািরত িবষেয় uহার eকিট িবেশষ aিধকার 
থািকেব, যাহা "সমpচার পনুর�ুপাদন aিধকার" নােম aিভিহত হiেব।  
 
(2) সমpচার েয ব�সর pথম করা হiয়ােছ uহার পরবর্তী পি কা-বের্ষর শরু ুহiেত 25 বছর 
পরয্n সমpচার পনুর�ুপাদন aিধকার akু  থািকেব।  
 
(3) েকান সমpচািরত িবষেয় সমpচার পনুর�ুপাদন aিধকার aবয্াহত থাকাকােল েকান বয্িk 
uk aিধকােরর মািলেকর লাiেসn বয্তীত সমpচার aথবা uহার েমৗিলক aংেশর িবষেয় 
িনেmাk েকান কারয্ কিরেল, িতিন, ধারা 36 eর িবধান সােপেk, সংি  সমpচার সংsার 
সমpচার পনুর�ুপাদেনর aিধকার লংঘন কিরয়ােছ বিলয়া গণয্ হiেবন, eবং িবষয়িটর 
pকৃিতগত সীমাবdতা সােপেk, aধয্ায় 13, 14, 15, 16 eবং 17 eর িবধানাবলী সমpচার 
সংsা o সমpচােরর েkেt eমনভােব pেযাজয্ হiেব েযন uহারা যথাkেম pেণতা eবং কর্ম িছল, 
যথা:-  
 
(ক) সমpচারিট পনুঃসমpচার করা; বা  
 
(খ) aের্থর িবিনমেয় সমpচারিট জনগণেক েদখা বা েশানার বয্বsা করা; বা  
 
(গ) সমpচারিটর সংsাপন করা; বা  
 
(ঘ) িবনা লাiেসেn pাথিমক সংsাপন বা লাiেসn থাকার েkেt uহার uেdশয্ বিহভr◌ূত েkেt 
সংsাপনিটর পনুর�ুপাদন করা; বা  
 
(ঙ) uপ-দফা (গ) aথবা (ঘ)-e uিlলিখত েকান সংsাপন বা aনরুূপ সংsাপেনর 
পনুর�ুপাদনেক জনগেণর জনয্ িবkয় করা, ভাড়া েদoয়া aথবা িবkয় বা ভাড়া psাব করা।  



    
 
    

  
  
aনয্েদর aিধকার 
kু  না হoয়া   

34। সেnহ দরূীকরণার্থ eতdারা েঘাষণা করা হiল েয, সমpচার সংsা pদt aিধকার েকান 
সািহতয্, নাটয্, সংগীত, িশl বা চলিct িফl aথবা সমpচাের বয্ব ত শb েরকির্ডং eর 
কিপরাiট kিতgs কিরেব না।  

    
 
    

  
  
সmাদনকারীর 
aিধকার 

  

35। (1) েযেkেt েকান সmাদনকারী েকান সmাদেন আিবর্ভূত বা িনেয়ািজত হন, তাহার uk 
সmাদন eর িবষেয় eকিট িবেশষ aিধকার থািকেব, যাহা "সmাদনকারীর aিধকার" নােম 
aিভিহত হiেব।  
 
(2) সmাদন েয বছর pথম করা হiয়ােছ uহার পরবর্তী পি কা-বের্ষর শরু ুহiেত প াশ 
ব�সর পরয্n সmাদনকারীর aিধকার িবদয্মান থািকেব।  
 
(3) েকান সmাদেনর িবষেয় সmাদনকারীর aিধকার aবয্াহত থাকাকােল েকান বয্িk 
সmাদনকারীর aনমুিত বয্তীত uk সmাদন aথবা uহার েমৗিলক aংেশর িবষেয় িনেmাk 
েকান কারয্ কিরেল, িতিন, ধারা 36 eর িবধান সােপেk, সmাদনকারীর aিধকার লংঘন 
কিরয়ােছন বিলয়া গণয্ হiেবন eবং িবষয়িটর pকৃিতগত সীমাবdতা সােপেk, aধয্ায় 11, 12 o 
13 eর িবধানাবলী সmাদনকারী o সmাদেনর িবষেয় eমনভােব pেযাজয্ হiেব েযন তাহারা 
যথাkেম pেণতা o কর্ম িছল, যথা:-  
 
(ক) সmাদনিটর সংsাপন করা; বা  
 
(খ) সmাদনিটর সংsাপন পনুর�ুপাদন করা, যাহােত-  
 
(a) সmাদনকারীর সmিত থােক না; বা  
 
(আ) সmাদনকারীর সmিতর uেdশয্ বিহভr◌ূতভােব করা; বা  
 
(i) ধারা 36 eর িবধানাবলীর aনসুরেণ ৈতরী সংsাপন ধারা 36-e uিlলিখত uেdশয্ হiেত 
িভn uেdেশয্ ৈতরী করা; aথবা  
 
(গ) সmাদনিট eমন েকান েkেt সমpচার করা েযেkেt uহার ধারা 36 aনসুরেণ রিচত শb 
েরকির্ডং বা দর্শনসাধয্ েরকির্ডং হiেত ৈতরী েরকির্ডং নেহ aথবা uহা eমন েকান সমpচার যাহা 
eকi সমpচার সংsা কতr◌ৃক iিতপূেরব্ সমpচািরত িবষেয়র সমpচার eবং যাহা সmাদনকারীর 
aিধকার লংঘন eকi সমpচার সংsা কতr◌ৃক iিতপূেরব্ সমpচািরত িবষেয়র সমpচার eবং 
যাহা সmাদনকারীর aিধকার লংঘন কের নাi; বা  
 
(ঘ) সংsাপন বা সমpচার হiেত জনগেণর িনকট pচারণা বয্তীত aনয্ভােব সmাদনিট 
জনগেণর িনকট সমpচার করা।  

    
 
    

  



  
সমpচার 
পুনর�ুপাদন 
aিধকার বা 
সmাদনকারীর 
aিধকার লংঘন কের 
না eমন কারয্ 

  

36। িনেmাk কারয্াবলী dারা েকান সমpচার পনুর�ুপাদন aিধকার বা সmাদনকারীর 
aিধকার লংিঘত হiয়ােছ বিলয়া গণয্ হiেব না-  
 
(ক) শb েরকির্ডং বা দর্শনসাধয্ েরকির্ডং ৈতরীকারেকর বয্িkগত বয্বহার aথবা েকবলমাt 
িশkাদান aথবা গেবষণার uেdশয্ ৈতরী; বা  
 
(খ) েকান সmাদন বা সmাদেনর udtৃ aংশ স� uেdশয্ বয্বহার, চলমান ঘটনা pচার, 
পরয্ােলাচনা, িশkা aথবা গেবষণার জনয্ বয্বহার; বা  
 
(গ) pেয়াজনীয় aিভেযাজন eবং সংেশাধনীসহ aনরুপূ aনয্ানয্ কারয্ যাহােত ধারা 38[ 72] eর 
aধীেন কিপরাiট লংঘন সংঘিটত হয় না।  

    
 
    

  
  
সমpচার 
পুনর�ুপাদন 
aিধকার eবং 
সmাদনকারীর 
aিধকােরর েkেt 
pেযাজয্ aনয্ানয্ 
িবধান 

  

37। ei আiেনর ধারা 18, 19, 48, 76, 79, 85, 86 eবং 93 pেয়াজনীয় aিভেযাজন o 
সংেশাধন সােপেk, েয েকান সমpচােরর েkেt সমpচার পনুর�ুপাদন aিধকার eবং সmাদেনর 
েkেt aিধকােরর িবষেয় েসiরপূ pেযাজয্ হiেব েযiরেূপ uহারা েকান কের্মর েkেt pেযাজয্ হয়:  
 
তেব শর্ত থােক েয, েকান কর্ম বা সmাদেনর েkেt কিপরাiট বা সmাদনকারীর aিধকার যিদ 
িবদয্মান থােক েসেkেt uk সমpচার পনুর�ুপাদেনর জনয্ pদt েকান লাiেসn কারয্কর হiেব 
না, যিদ না uহা কিপরাiেটর মািলক বা, েktমত, সmাদনকারীর aথবা uভেয়র সmিতkেম 
pদt হয়।  

    
 
    

 aধয্ায়-7 
pকািশত কের্মর সংsরেণর aিধকার 

  
মdুণৈশলী সংরkণ 
eবং সংরkেণর 
েময়াদ 

  

39[ 38। (1) েকান কের্মর েকান সংsরেণর pকাশক বািণিজয্ক িভিtেত িবkেয়র uেdেশয্, 
ফেটাgািফক বা aনরুপূ েকান pিkয়ায় ঐ সংsরেণর মdুণৈশলীগত িবনয্ােসর কিপ ৈতরী কিরবার
kমতা pদােনর aিধকার েভাগ কিরেবন eবং eiরপূ aিধকার েয ব�সর সংsরণিট pথম 
pকািশত হiয়ােছ uহার পরবতr◌ী পি কা-বের্ষর শরু ুহiেত পিঁচশ ব�সর পরয্n িবদয্মান 
থািকেব:  
 
তেব শর্ত থােক েয, সািহতয্ কের্মর েkেt, pথম stািধকারীর সিহত িনেয়াগpাp stািধকারীর 
চুিk েমাতােবক সmািদত pথম stািধকার েয েকান সময় িনেয়াগpাp stািধকারীর িনকট হiেত 
st pতয্াহার কিরেলo pকাশক মdুণৈশলীগত িবনয্াস eবং pcদসহ aনয্ানয্ িচtা ন, যিদ না 
pথম stািধকারী uহার মািলক হন, stpাp হiেবন না।  
 
(2) চলিcেtর stািধকারীগণ কর্তৃক বাধয্তামলূকভােব তাহােদর িনির্মত পূর্ণৈদর্ঘয্, slৈদর্ঘয্ 
aথবা েয েকান ৈদের্ঘয্র চলিcেtর কমপেk eকিট কিপ বাংলােদশ িফl আর্কাiেভ দীর্ঘেময়াদী 
সংরkেণর, ভিবষয্েত গেবষণার বা aনয্ েকান pেয়াজেন জমা েদoয়ার েkেt িনmবির্ণত শর্ত 
pেযাজয্ হiেব, যথা:-  
 
(ক) সরবরাহকৃত িফেlর কিপিট মলূ চলিct কের্মর হুবহু aনরুপূ, িনখূতঁ eবং সেবr◌াtম 
মােনর হiেত হiেব;  



 
(খ) চলিct কের্মর েয েকান নতূন সংsরেণর েkেt, uপ-ধারা (1) eর িবধান pেযাজয্ হiেব 
eবং iহা pকািশত হiবার ষাট িদেনর মেধয্ িনজ খরেচ বাংলােদশ িফl আর্কাiেভ জমা িদেত 
হiেব;  
 
(গ) সরবরাহকৃত চলিcেtর কিপিটর জনয্ বাংলােদশ িফl আর্কাiভ কর্তৃপk চলিcেtর নাম, 
িsিতকাল, pকােশর তািরখ, stািধকারীর নাম o aনয্ানয্ তথয্সmিলত িলিখত pািp রিশদ pদান 
কিরেব।]  

    
 
    

  
  
শািs 

  

40[ 38ক। ধারা 38 eর uপ-ধারা (2) eর দফা (খ) e িনর্ধািরত সমেয়র মেধয্ েকান বয্িk 
যিদ চলিcেtর কিপ বাংলােদশ িফl আর্কাiেভ জমাদােন বয্র্থ হন, তাহা হiেল িতিন aনধূr◌্ব 
ছয় মােসর কারাদ  aথবা aনধূr◌্ব প াশ হাজার টাকা জিরমানা aথবা uভয়দে  দ নীয় 
হiেবন।  

    
 
    

  
  
ei aধয্ােয় বির্ণত 
aপরাধ িবচারার্থ 
gহণ 

  
38খ। েফৗজদারী কারয্িবিধেত যাহা িকছুi থাkক না েকন, সাধারণ বা িবেশষ আেদশ dারা 
সরকার হiেত eতদেুdেশয্ kমতাpাp কর্মকর্তার aিভেযাগ বয্তীত েকান আদালত ei aধয্ােয়র 
aধীন শািsেযাগয্ েকান aপরাধ িবচারার্থ gহণ কিরেব না।]  

    
 
    

  
  
ল ন iতয্ািদ 

  

39। pকাশক হiেত kমতাpাp না হiয়া েকান বয্িk বািণিজয্ক িভিtেত িবkেয়র uেdেশয্ 
ফেটাgািফক বা aনরুপূ েকান pিkয়ায় েকান সংsরণ বা uহার েমৗিলক aংেশর মdুণৈশলীগত 
িবনয্ােসর কিপ ৈতরী কিরেল বা কিরবার কারণ ঘটাiেল, িতিন pকাশেকর aিধকার ল ন 
কিরয়ােছন বিলয়া গণয্ হiেবন eবং িবষয়বsর pকৃিতর gহণেযাগয্তার সীমার মেধয্, িdতীয় 
aধয্ােয়র িবধানাবলী pকাশক eবং সংsরণসমেূহর মdুণৈশলীগত িবনয্ােসর েkেt eiরেূপ pেযাজয্ 
হiেব েযন uহারা যথাkেম pেণতা o কর্ম িছল।  
 
বয্াখয্া।- "মdুণৈশলীগত িবনয্াস" aের্থ কয্ািলgািফক anভr◌ুk হiেব।  

    
 
    

  
  
কিপরাiেটর সিহত 
সmn 

  

40। সকল pকার সেnহ দরূীকরণার্থ eতdারা েঘাষণা করা হiল েয, ei aধয্ােয়র pকাশকেক 
pদt aিধকার-  
 
(ক) সংsরণিট কিপরাiট dারা সংরিkত বা সংরিkত নেহ ei p  িনিরব্েশেষ, িবদয্মান থািকেব; 
 
(খ) সািহতয্, নাটয্, সংগীত, বা িশlকের্মর কিপরাiট, যিদ থােক, uহােক pভাবািnত কিরেব 
না।  



    
 
    

 aধয্ায়-8 
কিপরাiট সিমিত 

  
কিপরাiট সিমিতর 
িনবnন 

  

41। (1) ei আiন বলব� হoয়ার পর, uপ-ধারা (3) eর aধীন িনবিnত না হiেল, েকান 
বয্িk বা সিমিত কিপরাiট িবদয্মান আেছ eমন েকান কের্মর জনয্ aথবা ei আiেনর aধীন 
pদt aনয্ েকান aিধকােরর িবষেয় লাiেসn iসু্য করার বা ম রু করার বয্বসা শরু ুকিরেত 
aথবা aবয্াহত রািখেত পািরেবন না:  
 
তেব শর্ত থােক েয, কিপরাiেটর েকান মািলক েকান িনবিnত কিপরাiট সিমিতর সদসয্ িহসােব 
বয্িkগত eখিতয়াের তাহার দািয়েtর সিহত স িতপূর্ণ িনজsব কের্মর বয্াপাের লাiেসn pদােনর 
aিধকার aবয্াহত রািখেত পািরেবন:  
 
আেরা শর্ত থােক েয, ei আiন pবির্তত হoয়ার aবয্বিহত পূেরব্ কিপরাiট aধয্ােদশ, 1962 
(1962 সেনর 34 নং aধয্ােদশ) eর aধীেন কারয্রত পারফির্মং রাiটস েসাসাiিট, ei 
aধয্ােয়র uেdশয্ পূরণকেl, কিপরাiট সিমিত মের্ম গণয্ হiেব eবং aনরুপূ সকল সিমিতেক ei 
আiন বলব� হoয়ার eক বছেরর মেধয্ িনবnীকৃত হiেত হiেব।  
 
(2) িনর্ধািরত শর্ত পূরণকারী pেতয্ক সিমিত uপ-ধারা (1) e uিlলিখত বয্বসা করার 
aনমুিতর জনয্ েরিজ ােরর িনকট দরখাs কিরেত পািরেব, িযিন uk দরখাs সরকােরর িনকট 
দািখল কিরেবন।  
 
(3) pেণতা eবং ei আiেনর aধীন aনয্ানয্ aিধকােরর মািলকেদর sার্থ, জনsার্থ o জনগেণর 
সিুবধা eবং, িবেশষতঃ লাiেসn pার্থী হiেত পাের eমন বয্িkসমি র sার্থ o সিুবধা eবং 
দরখাsকারীেদর েযাগয্তা eবং েপশাগত দkতা িবেবচনা কিরয়া সরকার, িনর্ধািরত শর্ত সােপেk, 
েকান সিমিতেক কিপরাiট সিমিতরেূপ িনবিnত কিরেব:  
 
তেব শর্ত থােক েয, সরকার সাধারণতঃ eকi ে ণীর কের্মর বয্বসা করার জনয্ eেকর aিধক 
সিমিতেক িনবিnত কিরেব না।  
 
(4) যিদ সরকার ei মের্ম সn  হয় েয, েকান কিপরাiট সিমিত কিপরাiট মািলকেদর sাের্থর 
পিরপnীভােব uহার কারয্kম পিরচালনা কিরেতেছ, েসেkেt সরকার িনর্ধািরত পdিতেত 
তদnপূরব্ক uk সিমিতর েরিজে শন বািতল কিরেত পািরেব।  
 
(5) েযেkেt সংি  কিপরাiট মািলকেদর sাের্থ pেয়াজন মেন কিরেব েসেkেt সরকার, আেদশ 
dারা, uপ-ধারা (4) eর aধীেন তদnাধীন েকান সিমিতর িনবnন aনিধক eক বছেরর জনয্ 
আেদেশ বির্ণত সময়সীমার জনয্ sিগত কিরেত পািরেব eবং সরকার uk কিপরাiট সিমিতর 
কারয্ িনরব্ােহর জনয্ eকজন pশাসক িনযkু কিরেত পািরেব।  

    
 
    

  
  
কিপরাiট সিমিত 
কতr◌ৃক মািলকেদর 
aিধকার িনরব্াহ   

42। (1) eতদuেdেশয্ িনর্ধািরত শর্ত সােপেk,-  
 
(ক) েকান কিপরাiট সিমিত েয েকান aিধকােরর মািলেকর িনকট হiেত লাiেসn pদান, লাiেসn
িফ আদায় বা uভয়িবধ কােরয্র মাধয্েম তঁাহার েকান কের্মর েকান aিধকার পিরচালনার জনয্ 
eকct কতr◌ৃt gহণ কিরেত পািরেব; eবং  



 
(খ) সংি  চুিkর aধীন কিপরাiট সিমিতর aিধকার kু  না কিরয়া, েকান aিধকােরর 
মািলেকর ukরপূ কতr◌ৃt pতয্াহার কিরয়া েনoয়ার "kমতা" থািকেব।  
 
(2) ei আiেনর aধীন udতূ  aিধকােরর aনরুপূ aিধকার পিরচালনা কের eiরপূ িবেদশী 
সিমিত বা সংsার সিহত েকান কিপরাiট সিমিত িনmরপূ কারয্ সmাদেনর িনিমt চুিkেত আবd 
হiেত পাের, যথা:-  
 
(ক) uk িবেদশী সিমিত বা সংsােক েকান িবেদশী রাে  uk বাংলােদশী কিপরাiট সিমিতর 
pশাসনাধীন েকান aিধকার pশাসন করার দািয়t pদান;  
 
(খ) uk িবেদশী সিমিত বা সংsার pশাসনাধীন েকান aিধকােরর pশাসন বাংলােদেশ 
পিরচালনার দািয়t aর্পণ:  
 
তেব শর্ত থােক েয, aনরুপূ েকান সিমিত বা সংsা বাংলােদশী কর্ম eবং aনয্ানয্ কের্মর 
লাiেসেnর শর্ত বা আদায়কৃত িফ বnেনর েkেt েকানরূপ ৈবষময্ কিরেত পািরেব না।  
 
(3) িনর্ধািরত শর্ত সােপেk, pেতয্ক কিপরাiট সিমিত-  
 
(ক) ei আiেনর aধীন েকান aিধকােরর বয্াপাের ধারা 48 eর aধীন লাiেসn pদান কিরেত 
পািরেব;  
 
(খ) aনরুপূ লাiেসn েমাতােবক িফ আদায় কিরেত পািরেব;  
 
(গ) sীয় বয্য় কর্তনপূরব্ক aনরুপূ িফ aিধকােরর মািলকেদর মেধয্ বnন কিরেত পািরেব;  
 
(ঘ) ধারা 44 eর িবধানাবলীর সিহত সাম সয্পূর্ণ aনয্ েয েকান কারয্ কিরেত পািরেব।  

    
 
    

  
  
কিপরাiট সিমিত 
কতr◌ৃক পাির িমক 
pদান 

  

43। (1) সরকার যিদ ei মের্ম সn  হয় েয, েকান িবেশষ ে ণীর কের্মর েকান কিপরাiট সিমিত
সমg বাংলােদশবয্াপী aনরুপূ কের্মর মািলকেদর aিধকার পিরচালনা কিরেতেছ, তাহা হiেল 
সরকার েসi সিমিতেক ei ধারার uেdেশয্ িনযkু কিরেব।  
 
(2) কিপরাiট সিমিত, eতদেুdেশয্ pণীত িবিধ সােপেk, েকান কের্মর pচার সংখয্া িবেবচনা 
কিরয়া কিপরাiেটর pেতয্ক মািলকেক pেদয় পাির িমেকর পিরমাণ িনর্ধারেণর জনয্ eকিট 
পিরকlনা ৈতরী কিরেব:  
 
তেব শর্ত থােক েয, aনরুপূ পিরকlনায় pেদয় aর্থ কিপরাiট সিমিতর িবেবচনায় যিুkসংগত 
pচারণার পরয্ােয় uপনীত কের্মর কিপরাiট মািলেকর মেধয্ সীিমত থািকেব।  

    
 
    

  
  
কিপরাiট সিমিতর 
uপর কিপরাiট 
মািলকেদর িনয়ntণ 

  
44। (1) pেতয্ক কিপরাiট সিমিত েসi সকল কিপরাiট মািলকগেণর েযৗথ িনয়ntণাধীন থািকেব 
যাহােদর aিধকার uk সিমিত পিরচালনা কের (ধারা 42 eর uপ-ধারা (2)-e বির্ণত িবেদশী 



সিমিত বা সংsা কতr◌ৃক পিরচািলত aিধকারসমেূহর মািলকগণ নেহ) eবং িনর্ধািরত পdিতেত-
 
(ক) িফ আদায় o 41[ ব েনর] জনয্ কিপরাiট মািলকেদর aনেুমাদন সংgহ কের;  
 
(খ) আদায়কৃত িফ হiেত েকান aংেকর টাকা aিধকােরর মািলকগেণর মেধয্ 42[ ব ন] বয্তীত 
aনয্ েকান uেdেশয্ বয্বহার করার জনয্ uk aিধকােরর মািলকেদর aনেুমাদন gহণ কের;  
 
(গ) uk মািলকেদরেক তাহােদর aিধকার পিরচালনার িবষেয় uহার কারয্কলাপ সmের্ক 
িনয়িমত পূর্ণ o িবsািরত তথয্ pদান কের।  
 
(2) সকল িফ aিধকােরর মািলকেদর মেধয্, যতদরূ সmব, তাহােদর কের্মর pকৃত বয্বহােরর 
aনপুােত 43[ ব ন] কিরেত হiেব।  

    
 
    

  
  
িরটার্ণ eবং 
pিতেবদন 

  

45। (1) pেতয্ক কিপরাiট সিমিত, িনর্ধািরত সময়সীমার মেধয্ eবং িনর্ধািরত পdিতেত, েয 
সকল কের্মর েkেt uহার লাiেসn ম রু করার কতr◌ৃt আেছ েসi সব লাiেসn বাবদ েয িফ, 
চার্জ, রয়য্ালিট আদায় করার psাব কের uহাসহ িনর্ধািরত aনয্ানয্ আদােয়র eকিট িববরণ 
psত o pকাশ কিরয়া েরিজ ােরর িনকট দািখল কিরেব।  
 
(2) সরকার হiেত যথাযথভােব kমতাpাp েয েকান কর্মকর্তা সিমিত কতr◌ৃক পিরচািলত 
aিধকার বাবদ আদায়কৃত িফ ei আiেনর িবধানাবলী aনসুাের যথাযথভােব বয্ব ত o বিnত 
হiেতেছ িকনা েস সmের্ক সn  হiবার জনয্ কিপরাiট সিমিত হiেত েয েকান pিতেবদন aথবা 
নিথ তলব কিরেত পািরেব।  

    
 
    

  
  
িহসাব eবং িনরীkা 

  

46। (1) ei আiেনর ধারা 41 eর aধীেন িনযkু pেতয্ক কিপরাiট সিমিত যথাযথভােব িহসাব
o aনয্ানয্ েরকর্ড সংরkণ কিরেব eবং সরকার কতr◌ৃক কmে ালার o aিডটর-েজনােরেলর 
সিহত পরামর্শkেম eতduেdেশয্ pণীত ফরম o পdিতেত যথাযথ িহসাব eবং aনয্ানয্ নিথ 
সংরkণ কিরেব eবং িহসাব িববরণী pণয়ন কিরেব।  
 
(2) সরকার হiেত pাp pেতয্ক কিপরাiট সিমিতর aের্থর িহসাব কmে ালার o aিডটর-
েজনােরল কতr◌ৃক িনর্ধািরত সমেয়র বয্বধােন ত�কতr◌ৃক িনরীিkত হiেব eবং uk িনরীkা
বাবদ বয্িয়ত aর্থ কিপরাiট সিমিত কতr◌ৃক কmে ালার o aিডটর-েজনােরলেক pেদয় হiেব। 
 
(3) েকান সরকারী িহসাব িনরীkার েkেt কmে ালার o aিডটর-েজনােরল eর েয kমতা o 
aিধকার থােক, uপ-ধারা (2) e বির্ণত 44[ কিপরাiট সিমিতর] িহসাব িনরীkার েkেt 
কmে ালার o aিডটর-েজনােরল  
 
aথবা ত�কতr◌ৃক িনযkু বয্িkর eকi kমতা o aিধকার থািকেব, eবং িবেশষতঃ 
কmে ালার o aিডটর-েজনােরল বা ত�কতr◌ৃক িনযkু বয্িk িহসাব িনরীkার pেয়াজেন েয 
েকান বi, িহসাব eবং aনয্ানয্ দিললাদী eবং কাগজপেtর uপsাপন দাবী কিরেত eবং কিপরাiট 
সিমিতর েয েকান aিফস পিরদর্শন কিরেত পািরেবন।  

    
 



    
  

  
aবয্াহিত 

  

47। (1) ei aধয্ােয়র েকান িকছুi ei আiন বলব� হoয়ার পূেরব্ েকান কের্ম েকান পারফরির্মং 
রাiটস েসাসাiিট কতr◌ৃক aির্জত aিধকার বা uহার uপর aির্পত দািয়t kু  কিরেব না।  
 
(2) ei aধয্ােয়র েকান িকছুi ei আiন বলব� হoয়ার পূেরব্ েকান কের্মর িবষেয় পারফরিমং 
রাiটস েসাসাiিটর aিধকার o দািয়t িবষেয় udতূ  েকান িবচার িবভাগীয় কারয্kমেক 
pভাবািnত কিরেব না।  

    
 
    

 aধয্ায়-9 
লাiেসn 

  
কিপরাiেটর 
stািধকারী pদt 
লাiেসn 

  

48। েকান িবদয্মান কের্মর কিপরাiেটর stািধকারী বা েকান ভিবষয্� কের্মর কিপরাiেটর 
সmাবয্ stািধকারী তাহার, বা তাহার িনকট হiেত যথাযথভােব kমতাpাp pিতিনিধর, sাkিরত 
লাiেসেnর মাধয্েম কিপরাiেটর েয েকান sার্থ pদান কিরেত পািরেবন:  
 
তেব শর্ত থােক েয, েকান ভিবষয্� কের্মর কিপরাiট সmির্কত লাiেসেnর েkেt, কর্মিট 
aিstশীল হoয়ার পর লাiেসn কারয্কর হiেব।  
 
বয্াখয্া।- ei ধারার aধীন েকান ভিবষয্� কের্মর কিপরাiেটর লাiেসnpাp বয্িk কর্মিট 
aিstশীল হiবার পূেরব্ মতুৃযবরণ্  কিরেল, তাহার আiনানগু pিতিনিধ, লাiেসেn িভnরপূ িকছু 
না থািকেল, লাiেসেnর সিুবধা েভাগ কিরবার aিধকারী হiেবন।  

    
 
    

  
  
ধারা 19 eবং 20 
eর pেয়াগ   

49। ধারা 19 eবং 20 eর িবধানাবলী, pেয়াজনীয় aিভেযাজন o সংেশাধন সােপেk, ধারা 48 
eর aধীেন pদt লাiেসেnর েkেt eমনভােব pেযাজয্ হiেব, েযভােব ঐ সকল িবধান aনয্ েকান 
কের্মর কিপরাiেটর st িনেয়ােগর েkেt pেযাজয্ হয়।  

    
 
    

  
  
জনসাধারেণর িনকট 
বািরত কের্মর 
বাধয্তামূলক লাiেসn 

  

50। (1) pকািশত বা জনসাধারেণয্ সmািদত বাংলােদশী েকান কের্মর কিপরাiেটর েময়ােদর 
মেধয্ যিদ ei মের্ম েবাের্ডর িনকট দরখাs করা হয় েয ঐ কের্মর কিপরাiেটর stািধকারী-  
 
(ক) কর্মিট পনুঃ pকাশ কিরেত বা পনুঃ pকাশ কিরবার aনমুিত িদেত asীকার কিরয়ােছন 
aথবা কর্মিট জনসাধারেণয্ সmাদন কিরবার aনমুিত িদেত asীকার কিরয়ােছন eবং ঐরপূ 
asীকৃিতর কারেণ কর্মিট জনসাধারেণয্র িনকট বািরত রিহয়ােছ; aথবা  
 
(খ) ঐরপূ কের্মর সmpচার dারা গণেযাগােযােগর aনমুিত িদেত asীকার কিরয়ােছন, তাহা 
হiেল েবার্ড, ঐ কের্মর কিপরাiেটর stািধকারীেক শনুািনর যিুkসmত সেুযাগ pদােনর পর eবং 
ত�কতr◌ৃক যথাযথ িবেবিচত তদn aনু ােনর পর যিদ ei মের্ম সn  হন েয ঐরপূ asীকৃিত 
জনsাের্থর aনkুল নেহ, বা ঐরপূ asীকৃিতর কারণ যিুkসংগত নেহ, তাহা হiেল 
আেবদনকারীেক কর্মিট পনুঃpকােশর লাiেসn pদােনর জনয্ েরিজ ারেক, েবার্ড েযরপূ িনর্ধারণ 



কিরেব কিপরাiেটর stািধকারীেক েসiরপূ kিতপূরণ pদান করা সােপেk eবং েktমত, aনয্ 
েকান শর্ত আেরাপ করা সােপেk, আেবদনকারীেক কর্মিট পনুঃpকাশ কিরবার, জনসাধারেণয্ 
সmাদন কিরবার বা সমpচার dারা কর্মিট জনসাধারেণয্ স ািরত কিরবার জনয্ লাiেসn pদান 
কিরবার িনের্দশ িদেত পািরেব; eবং aতঃপর েরিজ ার েবাের্ডর িনের্দশাবলী aনসুাের 
আেবদনকারীেক িনর্ধািরত িফ পিরেশােধর িবিনমেয় লাiেসn pদান কিরেব।  
 
বয্াখয্া।- ei uপ-ধারা "বাংলােদশী কর্ম" aিভবয্িk dারা েসi সকল চলিct কrম aথবা শb 
েরকির্ডং anভr◌ুk হiেব যাহা বাংলােদেশ ৈতরী বা psত হiয়ােছ।  
 
(2) uপ-ধারা (1) eর aধীেন দiু বা তেতািধক বয্িk আেবদন েপশ কিরেল, েবাের্ডর মেত, েয 
বয্িk জনসাধারেণর sাের্থ সরব্ােপkা ভাল কাজ কিরেব, েসi আেবদনকারীেক লাiেসn pদান করা
হiেব।  

    
 
    

  
  
apকািশত বাংলােদশী 
কের্মর বাধয্তামূলক 
লাiেসn 

  

51। (1) েযেkেt েকান বাংলােদশী কের্মর gnকার মতৃ, ajাত বা িনরিুর্d  aথবা aনরুপূ 
কের্মর কিপরাiেটর মািলেকর েকান সnান নাi, েসেkেt েয েকান বয্িk uk কর্ম aথবা েয েকান 
ভাষায় uহার 45[ aনবুাদ বা aিভেযাজন] pকােশর জনয্ লাiেসn চািহয়া েবার্ড eর িনকট 
দরখাs কিরেত পািরেব।  
 
(2) uপ-ধারা (1) eর aধীন েকান দরখাs দািখেলর পূেরব্ দরখাsকারী তাহার psাব বাংলােদেশ 
pচািরত eকিট বাংলা o eকিট iংেরজী ভাষার ৈদিনক সংবাদপেtর pিতিটর eকিট সংখয্ায় 
pকাশ কিরেব; eবং যিদ কর্মিট aনয্ েকান ভাষায় 46[ aনবুাদ বা aিভেযাজন] pকােশর জনয্ 
দরখাs করা হয়, েসেkেt uk ভাষায় pকািশত eকিট ৈদিনক সংবাদপেto psাবিট, ei শের্ত 
pকাশ কিরেত হiেব েয, বাংলােদেশ uk ভাষায় eকিট সংবাদপt pকািশত হiয়া থােক।  
 
(3) uপ-ধারা (2) eর aধীন eর pেতয্ক দরখাs-  
 
(ক) িনর্ধািরত ফরেম,  
 
(খ) uপ-ধারা (2) eর aধীন pকািশত িবjাপেনর eকিট aনিুলিপ সংেযািজত কিরয়া,  
 
(গ) িনর্ধািরত িফ সংেযােগ,  
 
দািখল কিরেত হiেব।  
 
(4) ei ধারার aধীন েবাের্ডর িনকট দরখাs দািখল করা হiেল, েবার্ড, িনর্ধািরত পdিতেত 
তদnসmn, কিরয়া, েরিজ ারেক, েবার্ড কতr◌ৃক িনর্ধািরত রয়য্ালিট pদান o aনয্ানয্ শর্তপূরণ
সােপেk, কর্মিট aথবা uহার 47[ aনবুাদ বা aিভেযাজন] দরখােs বির্ণত ভাষায় pকােশর জনয্ 
দরখাsকারীেক লাiেসn ম রু করার িনের্দশ িদেত পািরেব eবং েরিজ ার দরখাsকারীর aনkুেল 
েবাের্ডর িনের্দশ aনসুাের লাiেসn ম রু কিরেব।  
 
(5) েযেkেt ei ধারার aধীন লাiেসn ম রু করা হয়, েসেkেt েরিজ ার দরখাsকারীেক েবার্ড 
কতr◌ৃক িনর্ধািরত রয়য্ালিট ত�কতr◌ৃক িনির্দ কৃত িহসােব জমা দােনর জনয্, আেদশ dারা, 
িনের্দশ িদেত পািরেব eবং ত�িভিtেত কিপরাiেটর মািলক বা, েktমত, তাহার utরািধকারী, 
িনরব্াহক বা আiনানগু pিতিনিধ েয েকান সময় uk রয়য্ালিট দাবী কিরেত পািরেবন।  
 
(6) ei ধারায় uপির-uিlলিখত িবধানাবলী kু  না কিরয়া, uপ-ধারা (1) e uিlলিখত েকান



কের্মর েkেt যিদ মলূ pেণতা জীিবত না থােকন, তাহা হiেল সরকার জাতীয় sাের্থ কর্মিটর 
pকাশনা pতয্ািশত িবেবচনা কিরেল, িনর্ধািরত সময়সীমার মেধয্ কর্মিট pকাশ কিরবার জনয্ 
pেণতার utরািধকারী, িনরব্াহক aথবা ৈবধ pিতিনিধেক আhান কিরেত পািরেব।  
 
(7) েযেkেt uপ-ধারা (6) eর aধীন সরকার কতr◌ৃক িনর্ধািরত সময়সীমার মেধয্ েকান কর্ম 
pকািশত না হয়, েসেkেt, কর্মিট pকােশর aনমুিতর জনয্, েকান বয্িkর দরখােsর িভিtেত, 
েবার্ড, সংি  পkগণেক শনুানীর সেুযাগ pদান করতঃ িনর্ধািরত পdিতেত aবsা িবেবচনা 
কিরয়া, িনর্ধািরত রয়য্ালিট pদােনর শের্ত কর্মিট pকােশর aনমুিত িদেত পািরেব।  

    
 
    

  
  
48[ aনবুাদ বা 
aিভেযাজন ] ৈতরী 
o pকােশর লাiেসn  

  

52। (1) েকান সািহতয্ বা নাটয্ কের্মর pথম pকােশর পাঁচ বছর পের বাংলােদেশ সাধারণভােব 
বয্ব ত েয েকান ভাষায় uহার 49[ aনবুাদ বা  
 
aিভেযাজন] ৈতরী o pকােশর জনয্ েয েকান বয্িk েবাের্ডর িনকট লাiেসn চািহয়া আেবদন 
কিরেত পািরেবন।  
 
 
 
(2) uপ-ধারা (1) e যাহা িকছুi থাkক না েকন, িশkকতা, বিৃt aথবা গেবষণার uেdেশয্ 
pেয়াজন হiেল, েকান বয্িk মdুণ aথবা পনুর�ুপাদেনর aনরুপূ েকান মাধয্েম বাংলােদশী বয্তীত 
aনয্ েকান সািহতয্ বা নাটয্কের্মর বাংলােদেশ সাধারণতঃ বয্ব ত েকান ভাষায় 50[ aনবুাদ বা 
aিভেযাজন] ৈতরী o pকােশর জনয্, কর্মিটর pথম pকােশর িতন বছর পের, েবাের্ডর িনকট 
দরখাs কিরেত পািরেবন:  
 
 
 
তেব শর্ত থােক েয, েযেkেt aনরুপূ 51[ aনবুাদ বা aিভেযাজন] েকান unত েদেশ সাধারণভােব 
বয্ব ত হয় না eমন ভাষায় হয়, েসেkেt েকান বয্িk aনরুপূ দরখাs uk কর্মিট pকােশর eক 
বছর পের কিরেত পািরেবন।  
 
 
 
(3) uপ-ধারা (1) o (2) eর aধীন pেতয্ক দরখাs িনর্ধািরত ফরেম কিরেত হiেব eবং 
কর্মিটর 52[ aনবুাদ বা aিভেযাজেনর] pিত কিপর psািবত খচুরা মলূয্ uেlখ কিরেত হiেব।  
 
 
 
(4) uপ-ধারা (1) o (2) eর aধীন লাiেসেnর pেতয্ক দরখাsকারী তাহার দরখােsর সিহত 
িনর্ধািরত িফ েরিজ ােরর িনকট জমা দান কিরেবন।  
 
 
 
(5) েযেkেt uপ-ধারা (1) o (2) eর aধীন eর েবাের্ডর িনকট দরখাs দািখল করা হয়, 
েসেkেt েবার্ড, িনর্ধািরত তদn aনু ান েশেষ, েরিজ ারেক দরখােs বির্ণত ভাষায় কর্মিটর 53[ 
aনবুাদ বা aিভেযাজন] ৈতরী o pকােশর eকেচিটয়া নেহ eমন লাiেসn pদােনর িনের্দশ িদেত 
পািরেবন।  



 
 
 
(6) uপ-ধারা (5) eর aধীন েবাের্ডর িনের্দশ িনেmাk শর্ত সােপেk হiেব, যথা:-  
 
 
 
(ক) আেবদনকারী ঐ কের্মর কিপরাiেটর মািলকেক জনসাধারেণর িনকট কর্মিটর 54[ aনবুাদ 
বা aিভেযাজন] িবkেয়র জনয্ রয়য্ালিট pদান কিরেব, যাহা েবার্ড কতr◌ৃক, pেতয্ক েkেtর 
aবsা িবেবচনাkেম িনর্ধািরত পnায় ধারয্ করা হiেব;  
 
(খ) যিদ লাiেসnিট uপ-ধারা (2) eর aধীেন দািখলকৃত দরখােsর িভিtেত pদt হয়, েসেkেt 
uহা uk কর্মিটর 55[ aনবুাদ বা aিভেযাজেনর] কিপ বাংলােদেশর বািহের রpানীর জনয্ 
pেযাজয্ হiেব না eবং aনরুূপ 56[ aনবুাদ বা aিভেযাজেনর] pেতয্কিটর aনিুলিপেত ei ভাষায়
কিপিট েয েকবলমাt বাংলােদেশ িবতরেণর জনয্ ত�মের্ম eকিট েনািটশ থািকেত হiেব:  
 
 
 
তেব শর্ত থােক েয, সরকার বা সরকােরর aধীনs েকান কতr◌ৃপk কতr◌ৃক iংেরজী, ফরাসী 
বা sয্ািনশ ভাষা বয্তীত aনয্ েকান ভাষায় কর্মিটর 57[ aনবুাদ বা aিভেযাজেনর] কিপ েকান 
েদেশ রpানীর েkেt 58[ ei দফার] িবধান কারয্কর হiেব না, যিদ-  
 
 
 
(a) aনরুূপ কিপ বাংলােদেশর বািহের বসবাসরত বাংলােদেশর নাগিরকেদর িনকট aথবা 
বাংলােদেশর বািহের aনরুূপ নাগিরকেদর েকান সিমিতর িনকট েpিরত হয়; বা  
 
 
 
(আ) aনরুূপ কিপ বয্বহােরর uেdশয্ িশkকতা, বিৃt aথবা গেবষণাকারয্ হয় eবং েকান 
বািণিজয্ক uেdেশয্ না হয়; বা  
 
 
 
(i) uপেরর (a) eবং (আ) eর েkেt, aনরুপূ রpানীর aনমুিত ঐ েদেশর সরকার কতr◌ৃক 
pদt হয়:  
 
 
 
আেরা শর্ত থােক েয,-  
 
 
 
(a) uপ-ধারা (1) eর aধীন েকান লাiেসn pদান করা হiেব না যিদ না আেবদনপেt 
uিlলিখত ভাষায় কর্মিটর েকান 59[ aনবুাদ বা aিভেযাজন] uহার কিপরাiেটর মািলক aথবা 
তাহার িনকট হiেত kমতাpাp েকান বয্িk কর্মিটর pথম pকােশর 5 বছেরর মেধয্ pকাশ না 
কিরয়া থােকন, বা pকািশত হiয়া থািকেল, uহা িনঃেশষ না হiয়া থােক;  
 
 



 
(আ) uপ-ধারা (2) eর শর্তাংেশর aধীন দরখাs বয্তীত uk uপ-ধারার aধীন েকান 
লাiেসn ম রু করা হiেব না, যিদ দরখােs uেlিখত  
 
ভাষায় কর্মিটর 60[ aনবুাদ বা aিভেযাজন] কিপরাiেটর মািলক বা তাহার িনকট হiেত 
kমতাpাp বয্িk কতr◌ৃক uহার pথম pকােশর 3 বছেরর মেধয্ pকাশ না কিরয়া থােকন বা, 
pকািশত হiয়া থািকেল, uহা িনঃেশষ না হiয়া থােক;  
 
 
 
(i) uপ-ধারা (2) eর শর্তাংেশর aধীন েকান লাiেসn ম রু করা হiেব না যিদ দরখােs 
uিlলিখত ভাষায় কর্মিটর 61[ aনবুাদ বা aিভেযাজন] uহার কিপরাiেটর মািলক বা তাহার 
িনকট হiেত kমতাpাp েকান বয্িk pথম pকােশর eক বছেরর মেধয্ pদান না কিরয়া থােকন 
বা, pকািশত হiয়া থািকেল, uহা িনঃেশষ না হiয়া থােক:  
 
 
 
আেরা শর্ত থােক েয, uভয় েkেti েকান লাiেসn ম রু করা হiেব না যিদ-  
 
 
 
(a) আেবদনকারী েবাের্ডর সnি মেত pমাণ কিরেত না পােরন েয, ঐরপূ 62[ aনবুাদ বা 
aিভেযাজন] ৈতরী o pকাশ কিরবার জনয্ kমতা চািহয়া িতিন কিপরাiেটর মািলকেক aনেুরাধ 
কিরয়ািছেলন eবং uk aনেুরাধ pতয্াখয্াত হiয়ােছ aথবা িনজ তরফ হiেত uপযkু pেচ া 
সেtto িতিন কিপরাiেটর মািলেকর সnান লাভ কিরেত বয্র্থ হiয়ােছন 63[ বা িতিন psািবত 
aনবুাদ বা aিভেযাজন pকােশর জনয্ psািবত pকাশনার বাংলােদেশ িবkয়মেূলয্র pচিলত 
হােরর aিধক রয়য্ালিট বা aেযৗিkক েকান শর্ত আেরাপ কিরয়ােছন];  
 
 
 
(আ) েযেkেt আেবদনকারী কিপরাiেটর মািলেকর সnান লাভ কিরেত বয্র্থ হন েসেkেt, িতিন 
লাiেসেnর জনয্ দরখাs কিরবার aনূ্যন দiুমাস পূেরব্ কর্মিটেত uিlলিখত pকাশকেক েরিজ ার্ড 
ডাকেযােগ aনরুপূ kমতা pদােনর জনয্ েয aনেুরাধপt িদয়ােছন েসi aনেুরাধপেtর কিপ েpরণ 
কিরয়া না থােকন;  
 
 
 
(i) uপ-ধারা (2) eর শর্তাংেশর aধীন দরখাs বয্তীত uk uপ-ধারার aধীন দরখােsর 
েkেt 6 মাস, aথবা uk uপ-ধারার শর্তাংেশর aধীেন দািখলকৃত দরখােsর েkেt 9 মাস, ei 
uপ-ধারার দফা (ক) eর aধীেন aনেুরাধ করার পের aথবা েযেkেt দফা (খ) eর  
 
aধীেন aনেুরােধর aনিুলিপ েpিরত হiয়ােছ েস েkেt uk aনিুলিপ েpরেণর তািরখ হiেত 
aিতkাn হiয়া থােক eবং uk 6 মাস বা েktমত 9 মাস সময় সীমার মেধয্ দরখােs বির্ণত 
ভাষায় কর্মিটর কিপরাiেটর মািলক aথবা তাহার িনকট হiেত kমতাpাp েকান বয্িk কতr◌ৃক 
কর্মিটর 64[ aনবুাদ বা aিভেযাজন] pকািশত না হiয়া থােক;  
 
 
 
(ঈ) uপ-ধারা (2) eর aধীেন দািখলকৃত দরখােsর েkেt-  
 



 
 
(1) pেণতার নাম eবং কর্মিটর িনির্দ  সংsরেণর িশেরানাম psািবত 65[ aনবুাদ বা 
aিভেযাজেনর] সকল কিপেত মিুdত হiয়া থােক;  
 
 
 
(2) কর্মিট মখূয্তঃ িচtকর্ম পিরপূর্ণ হoয়ার েkেt, ধারা 66[ 53] eর িবধানাবলীo pিতপািলত 
হiয়া থােক;  
 
 
 
(u) েবার্ড ei মের্ম সn  হয় েয, আেবদনকারী কর্মিটর সিঠক 67[ aনবুাদ বা aিভেযাজন] 
ৈতরী o pকাশ কিরেত uপযkু eবং ei ধারার aধীেন কিপরাiেটর মািলকেক pেদয় রয়য্ালিট 
পিরেশাধ কিরবার সামর্থ তাহার থােক;  
 
 
 
(ঊ) pেণতা কর্মিটর কিপসমহূ বাজার হiেত pতয্াহার কেরন; eবং  
 
 
 
(ঋ) বাsেবািচত েkেt কর্মিটর কিপরাiেটর মািলকেক শনুানীর সেুযাগ েদoয়া হয়।  
 
 
 
(7) েকান সমpচার কতr◌ৃপk েবার্ড eর িনকট িনmিলিখত কের্মর সমpচার, িশkাদান বা 
কািরগির aথবা ৈবjািনক গেবষণার ফলাফল িবsিতরৃ  uেdেশয্ pেযাজনা o pকাশনার জনয্ 
লাiেসn চািহয়া দরখাs কিরেত পািরেব।  
 
 
 
(ক) মdুণ aথবা aনরুপূ পনুর�ুপাদেনর মাধয্েম pকািশত eবং uপ-ধারা (2) e uিlলিখত 
েকান কর্ম;  
 
 
 
(খ) aিডo-িভজু্যয়য্াল যেnt ধারণ করা হiয়ােছ eবং েকবলমাt পdিতগত পাঠদান কর্মকাে র 
জনয্ pণীত pকািশত েকান পাঠ:  
 
তেব শর্ত থােক েয, ঐরপূ লাiেসn ম রু করা হiেব না যিদ না-  
 
 
 
(a) 68[ aনবুাদ বা aিভেযাজনিট] আiন aনযুায়ী ৈতরী বা aির্জত কর্ম হiেত কৃত হয়;  
 
 
 
(আ) সমpচারিট শb eবং িভজু্যয়য্াল েরকির্ডং-eর মাধয্েম করা হয়;  



 
 
 
(গ) aনরুপূ েরকির্ডং বাংলােদেশ সমpচােরর uেdেশয্ দরখাsকারী aথবা aনয্ েয েকান সমpচার 
eেজnী কতr◌ৃক ৈবধভােব eবং eকেচিটয়াভােব ৈতরীকৃত হয়;  
 
 
 
(ঘ) 69[ aনবুাদ বা aিভেযাজনিট] eবং aনরুূপ aনবুােদর সমpচার েকান বািণিজয্ক uেdেশয্ 
বয্ব ত হয়।  
 
 
 
(8) uপ-ধারা (3) হiেত (5) eর িবধানাবলী uপ-ধারা (2) eর aধীেন দািখলকৃত দরখােsর 
েkেt েযভােব pেযাজয্ হয়, uপ-ধারা (7) eর aধীেন লাiেসn ম েুরর েkেt, pেয়াজনীয় 
সংেশাধনসহ, eকiভােব pেযাজয্ হiেব।  
 
 
 
বয্াখয্া।- ei ধারার uেdশয্ পূরণকেl-  
 
 
 
(ক) "গেবষণার uেdশয্" aের্থ িশl গেবষণা, বািণিজয্ক uেdশয্ সংিবিধবd সংsার গেবষণার 
(সরকারী মািলকানাধীন aথবা িনয়ntণাধীন সংিবিধবd সংsা বয্তীত) aথবা aনয্ানয্ সিমিত 
বা বয্িkর সংেঘর গেবষণা anভr◌ুk হiেব না;  
 
 
 
(খ) "িশkাদান, গেবষণা aথবা বিৃtমলূক uেdশয্" aের্থ িব িবদয্ালয়, কেলজ, sলু  eবং 
িটuেটািরয়াল iনি িটuশনসহ সকল পরয্ােয়র িশkা pিত ােন িশkাদানমূলক কারয্kেমর uেdশয্ 
eবং aনয্ সকল pকােরর pািত ািনক িশkাদান কারয্kেমর uেdশয্ anভr◌ুk হiেব।  

    
 
    

  
  
কিতপয় uেdেশয্ কর্ম 
পুনর�ুপাদন eবং 
pকাশ করার লাiেসn 

  

53। (1) েযেkেt uপনয্াস, কিবতা, নাটক, সংগীত, িচtকলা aথবা ত�সংি  েকান কর্ম 
pথম pকােশর পরবর্তী 7 বছর, pাকৃিতক িবjান, বsগত িবjান, aংকশাst, pযিুkিবদয্া 
aথবা ত�সংি  েকান কর্ম pথম pকােশর পরবর্তী 3 বছর, eবং aনয্ েয েকান েkেt, কর্মিট 
pথম pকােশর পরবর্তী 5 বছর utীর্ণ হoয়ার পর কর্মিটর aনিুলিপ বাংলােদেশ যিদ পাoয়া না 
যায়,aথবা aনরুপূ aনিুলিপ 6 মাস সময়সীমার মেধয্ জনসাধারেণর জনয্ aথবা পdিতগত 
িশkামূলক কারয্kেমর জনয্ পনুর�ুপাদেনর aিধকােরর মািলক বা তাহার িনকট হiেত 
kমতাpাp েকান বয্িk কতr◌ৃক বাংলােদেশ সাধারণভােব ধারয্তবয্ মেূলয্র  
 
সংেগ যিুkসংগতভােব সmর্কযkু মেূলয্ বাংলােদেশ িবkেয়র বয্বsা করা না হয়, েসেkেt েয 
েকান বয্িk aনরুপূ কর্ম পdিতগত িশkামলূক কারয্kেমর uেdেশয্ aনরুপূ কের্মর েকান সংsরণ 
েয মেূলয্ িবkয় হয় েসi মেূলয্ aথবা তদেপkা কমমেূলয্ িবkেয়র জনয্ পনুর�ুপাদন o pকােশর 
জনয্ লাiেসn চািহয়া েবাের্ডর িনকট দরখাs কিরেত পািরেবন।  
 



(2) লাiেসেnর জনয্ pেতয্ক দরখাs িনর্ধািরত ফরেম কিরেত হiেব, যাহােত কর্মিটর 
পনুর�ুপািদত pিতিট কিপর psািবত খচুরা মলূয্ uেlখ থািকেব।  
 
(3) ei ধারার aধীেন লাiেসn eর জনয্ pেতয্ক দরখাsকারী দরখােsর িনর্ধািরত িফ জমা 
কিরেব।  
 
(4) ei ধারার aধীন েবার্ড eর িনকট দরখাs দািখল করা হiেল, েবার্ড িনর্ধািরত তদn aনু ান
েশেষ, েরিজ ারেক দরখােs uিlলিখত কর্মিটর পনুর�ুপাদন o pকােশর জনয্ দরখাsকারীেক, 
িনmবির্ণত শর্তাধীেন, eকেচিটয়া নয় eমন লাiেসn ম রু কিরেত িনের্দশ িদেত পািরেব, যথা:-  
 
(ক) দরখাsকারী কর্মিটর কিপরাiেটর মািলকেক জনগেণর িনকট িবkীত কর্মিটর 
পনুর�ুপাদেনর aনিুলিপ বাবদ েবার্ড িনর্ধািরত পdিতেত ধারয্কৃত রয়য্ালিট pদান;  
 
(খ) ei ধারার aধীেন ম রুকৃত লাiেসেnর aধীন কর্মিটর পনুর�ুপািদত aনিুলিপ 
বাংলােদেশর বািহের রpানী িনিষd রাখা;  
 
(গ) েকবলমাt বাংলােদেশ িবkয় o িবতরেণর জনয্ uেlখ কিরয়া eকিট েনািটশ পনুর�ুপািদত 
pিতিট aনিুলিপর anভr◌ুk করা।  
 
(5) ei ধারার aধীন েকান লাiেসn ম রু করা হiেব না বা, েktমত, ম রু করার পর uহা 
কারয্কর রাখা হiেব না, যিদ-  
 
(ক) আেবদনকারী েবাের্ডর সnি মেত pমাণ না কেরন েয, ঐরপূ aনবুাদ 70[ বা পনুর�ুপাদন] 
ৈতরী o pকাশ কিরবার জনয্ kমতা চািহয়া িতিন কিপরাiেটর মািলকেক aনেুরাধ কিরয়ািছেলন 
eবং uk aনেুরাধ pতয্াখয্াত হiয়ােছ aথবা িনজ তরফ হiেত uপযkু pেচ া সেtto িতিন 
কিপরাiেটর মািলেকর সnান লাভ কিরেত বয্র্থ হiয়ােছন eবং eiরপূ aনেুরােধর সােথ সংি  েয
েদেশ কর্মিটর pকাশেকর বয্বসােয়র pধান কারয্ালয় রিহয়ােছ বিলয়া িব াস করার কারণ থােক, 
িতিন েস েদেশর সরকার কতr◌ৃক eতদেুdেশয্ িনর্ধািরত েকান জাতীয় বা আnর্জািতক তথয্ 
েকndেক খবর িদয়ােছন;  
 
(খ) েযেkেt আেবদনকারী কিপরাiেটর মািলেকর সnান লাভ কিরেত বয্র্থ হন, েসেkেt 
লাiেসেnর জনয্ দরখাs কিরবার aনূ্যন িতন মাস পূেরব্ কর্মিটেত uিlলিখত pকাশকেক 
েরিজ ার্ড ডাকেযােগ তাহােক aনরুপূ kমতা pদােনর জনয্ েয aনেুরাধ কিরয়ােছন েসi aনেুরাধ 
পেtর কিপ আেবদেনর সিহত সংযkু না কেরন eবং aনরুপূ aনয্ eকিট কিপ uপিরuিlলিখত 
জাতীয় বা আnর্জািতক তথয্ েকেnd েpরণ না কেরন;  
 
(গ) েবার্ড ei মের্ম সn  হয় েয, আেবদনকারী কর্মিটর সিঠক aনবুাদ 71[ বা পনুর�ুপাদন] 
ৈতরী o pকাশ কিরেত uপযkু eবং ei ধারার aধীেন কিপরাiেটর মািলকেক pেদয় রয়য্ালিট 
pদােনর সামর্থ তাহার আেছ;  
 
(ঘ) দরখাsকারী েবার্ড কতr◌ৃক ধারয্কৃত মেূলয্, যাহা aিভn বা eকi রকেমর িবষেয় 
সমমানসmn কের্মর মেূলয্র সিহত তুলনীয়, কর্মিট পনুর�ুপাদন o pকােশ uেদয্াগী না হন;  
 
(ঙ) pাকৃিতক িবjান, পদার্থ িবjান, aংকশাst aথবা কািরগরী কের্মর পনুর�ুপাদন o 
pকােশর দরখােsর েkেt আেবদনকারী কতr◌ৃক শর্ত পূরণ করার তািরখ বা দফা (ক) eর 
aধীন aনেুরাধ করার তািরখ হiেত, aথবা েযেkেt aনেুরােধর aনিুলিপ দফা (খ) eর aধীেন 
েpিরত হয়, uk aনিুলিপ েpরেণর তািরখ হiেত, 6 মাস aিতkাn না হয়, eবং কর্মিটর 
কিপরাiেটর মািলক aথবা তাহার িনকট হiেত kমতাpাp বয্িk কতr◌ৃক কর্মিটর পনুর�ুপাদন
uk 6 মাস সময়সীমার মেধয্ pকাশ করা না হয়;  
 



(চ) aনয্ েয েকান কর্ম পনুর�ুপাদেনর দরখােsর েkেt দফা (ক) েত বির্ণত aনেুরাধ করার 
aথবা েয েkেt aনেুরােধর aনিুলিপ দফা (খ) eর aধীেন েpিরত হয়, েসেkেt aনিুলিপ েpরেণর 
পরবর্তী 3 মাস aিতkাn না হয়, eবং কর্মিটর কিপরাiেটর বা তাহার িনকট হiেত kমতাpাp 
বয্িk কতr◌ৃক কর্মিটর পনুর�ুপাদন uk িতন মাস সময়সীমার মেধয্ pকাশ করা না হয়;  
 
(ছ) pেণতার নাম eবং কর্মিটর পনুর�ুপাদেনর psািবত িনির্দ  সংsরেণর িশেরানাম 
পনুর�ুপািদত সকল কিপেত মিুdত না হয়;  
 
(জ) pেণতা কর্মিটর কিপ বাজার হiেত pতয্াহার না কেরন; eবং  
 
(ঝ) েয েkেt সmব, কর্মিটর িবেশষ সংsরেণর কিপরাiেটর মািলকেক শনুানীর সেুযাগ েদoয়া না 
হয়।  
 
72[ (6) ei ধারার aধীন েকান কের্মর aনবুাদ বা পনুর�ুপাদন pকাশ করার লাiেসn ম রু 
করা হiেব না যিদ না uk aনবুাদ বা পনুর�ুপাদন uহার মািলক aথবা তাহার িনকট হiেত 
kমতাpাp বয্িk কর্তৃক pকািশত না হয় eবং aনবুাদ বা পনুর�ুপাদনিট বাংলােদেশ 
সাধারণভােব বয্ব ত ভাষায় না হiয়া থােক।]  
 
(7) ei ধারার িবধানাবলী 73[ * * *] পdিতগত িশkাগত কারয্kেমর uেdেশয্ aিডo 
িভজু্যয়য্াল মাধয্েম ধারণকৃত েয েকান পাঠ eর পনুর�ুপাদন eবং pকাশনা aথবা বাংলােদেশ 
সাধারণভােব pচিলত েকান ভাষায় aনবুােদর েkেt pেযাজয্ হiেব।  

    
 
    

  
  
ei aধয্ােয়র aধীন 
pদt লাiেসেnর 
বািতলকরণ 

  

54। (1) যিদ ধারা 52 eর uপ-ধারা (2) eর aধীেন েকান ভাষায় েকান কের্মর 74[ aনবুাদ বা
aিভেযাজন] ৈতরী o pকাশনার জনয্ লাiেnস pদােনর পর (aতঃপর ei uপ-ধারার 
লাiেসnকৃত কর্মরেূপ uিlলিখত) কর্মিটর কিপরাiেটর মািলক aথবা তাহার িনকট হiেত 
kমতাpাp েকান বয্িk যিদ eকi ভাষায় কর্মিটর 75[ aনবুাদ বা aিভেযাজন] pকাশ কের, যাহা
মলূতঃ aিভn o eকi রকেমর িবষেয় সমমানসmn কের্মর 76[ aনবুাদ বা aিভেযাজেনর] 
মেূলয্র সিহত তুলনীয়, তাহা হiেল ঐরপূ ম রুকৃত লাiেসn বািতল হiেব:  
 
তেব শর্ত থােক েয, aনরুপূ বািতল কারয্কর হiেব না, যিদ লাiেসnধারী বয্িkর pিত 77[ 
aনবুাদ বা aিভেযাজেনর] aিধকােরর মািলক কতr◌ৃক পূেরব্াkমেত 78[ aনবুাদ বা 
aিভেযাজন] pকােশর িবষয় aবগত কিরয়া িনর্ধািরত পdিতেত pদt েনািটশ জারীর পর িতন 
মাস সময়সীমা aিতkাn না হয়:  
 
আেরা শর্ত থােক েয, লাiেসn বািতল কারয্কর হoয়ার পূেরব্ ৈতরী o pকািশত লাiেসnকৃত 
কের্মর aনিুলিপ িবkরয় o িবতরণ aবয্াহত থািকেব যিদ না iেতামেধয্ ৈতরীকৃত o pকািশত 
কিপ িনঃেশিষত না হiয়া থােক।  
 
(2) যিদ ধারা 53 eর aধীন েকান কের্মর পনুর�ুপাদন aথবা aনবুাদ ৈতরী o pকােশর জনয্ 
লাiেসn ম রু করার পরবর্তী েকান সমেয় পনুর�ুপাদেনর aিধকােরর মািলক aথবা তাহার 
িনকট হiেত kমতাpাp েকান বয্িk uk কের্মর aনিুলিপ 79[ * * *] িবkয় বা িবতরণ কের, 
যাহা মলূতঃ aিভn o eকi রকেমর িবষেয় সমমানসmn কের্মর মেূলয্র সিহত তুলনীয়, তাহা 
হiেল ঐরপূ ম রুকৃত লাiেসnিট বািতল হiেব:  
 
তেব শর্ত থােক েয, aনরুপূ বািতল কারয্কর হiেব না, যিদ লাiেসnধারী বয্িkর uপর 



পনুর�ুপাদেনর aিধকােরর মািলক কতr◌ৃক পূেরব্াkমেত কর্মিটর সংsরণসমেূহর aনিুলিপ 
িবkয় বা িবতরেণর িবষয় aবগত কিরয়া pদt েনািটশ জারীর পের 3 মাস সময়সীমা aিতkাn 
হiয়া না থােক:  
 
আেরা শর্ত থােক েয, aনরুূপ বািতল কারয্কর হoয়ার পূেরব্ লাiেসnধারী কতr◌ৃক 
পনুর�ুপািদত কিপর িবkয় aথবা িবতরণ aবয্াহত থািকেব যিদ না iেতামেধয্ ৈতরীকৃত 
aনিুলিপ িনঃেশিষত না হiয়া থােক।  

    
 
    

 aধয্ায়-10 
কিপরাiট েরিজে শন 

  
কিপরাiেটর 
েরিজ ার, iনেডঙ্, 
ফরম eবং েরিজ ার 
পিরদর্শন 

  

55। (1) েরিজ ার কিপরাiট aিফেস িনর্ধািরত ফরেম কিপরাiেটর েরিজ ার নােম eকিট 
েরিজ ার সংরkণ কিরেবন, যাহােত কের্মর নাম o িশেরানাম, [ gnকার, pেণতা] pকাশক eবং 
কিপরাiেটর stািধকারীর নাম o িঠকানা eবং িনর্ধািরত aনয্ সকল িববরণ থািকেব।  
 
(2) েরিজ ার কিপরাiেটর েরিজ ােরর িনর্ধািরত iনেডঙ্o রািখেবন।  
 
(3) ei ধারার aধীন সংরিkত কিপরাiেটর েরিজ ার eবং uহার iনেডঙ্ যিুkসংগত সকল 
সমেয় পিরদর্শেনর জনয্ েখালা থািকেব, eবং েয েকান বয্িk uk েরিজ ার বা iনেডে  কিপ বা 
uহােদর aংশ িবেশষ, িনর্ধািরত িফ pদান eর শর্ত সােপেk, পাoয়ার aিধকারী হiেবন।  

    
 
    

  
  
কিপরাiট েরিজে শন 

  

56। (1) েকান কের্মর pেণতা, pকাশক বা কিপরাiেটর stািধকারী বা uহােত sার্থ আেছ eমন 
বয্িk কিপরাiেটর েরিজ াের কর্মিটর িববরণ anভr◌ুk কিরবার জনয্ েরিজ ােরর িনকট 
িনর্ধািরত ফরেম eবং িনর্ধািরত িফ সহেযােগ দরখাs কিরেত পািরেবন 81[ �]  
 
82[ * * *]  
 
(2) uপ-ধারা (1) eর aধীন েকান কের্মর দরখাs pািpর পর েরিজ ার, তাহার িবেবচনায় 
uপযkু তদn aনু ােনর পর কর্মিটর িববরণ কিপরাiেটর েরিজ াের anভr◌ুk কিরেবন eবং 
ঐরপূ েরিজে শেনর eকিট সনদপt দরখাsকারীেক pদান কিরেবন যিদ না িতিন, ত�কতr◌ৃক 
িলিখত কারেণ, ঐরপূ anভr◌ুিk সিঠক হiেব না বিলয়া মেন কেরন।  

    
 
    

  
  
কিপরাiেটর 
stিনেয়াগ, iতয্ািদর 
েরিজে শন 

  

57। (1) েকান কিপরাiেটর sার্থ pদােনর আgহী েকান বয্িk ukরপূ pদােনর িববরণ 
কিপরাiেটর েরিজ াের anভr◌ুিkর জনয্ িনর্ধািরত ফরেম, িনর্ধািরত িফ pদান কিরয়া, েয sার্থ 
pদান করা হiেতেছ uহার মলূ দিলল eবং uk দিলেল eকিট সতয্ািয়ত aনিুলিপসহ েরিজ ােরর 
িনকট আেবদন কিরেত পািরেবন।  
 
(2) uপ-ধারা (2) eর aধীন েকান কের্মর আেবদন pািpর পর েরিজ ার, তাহার িবেবচনায় 
uপযkু তদn aনু ােনর পর কিপরাiেটর েরিজ াের uk pদােনর িববরণ সিnনেবিশত কিরেবন, 
যিদ না িতিন, ত�কতr◌ৃক িলিখত কারেণ, মেন কেরন েয uk pদান সmের্ক েকান 



anভr◌ুিk করা uিচত হiেব না।  
 
(3) েয sার্থ pদান করা হiয়ােছ uহার সতয্ািয়ত aনিুলিপিট কিপরাiট aিফেস রািখয়া েদoয়া 
হiেব eবং মলূ দিলল eনেডার্সকৃত বা ত�সে  েরিজে শেনর সাির্টিফেকট সংযkু কিরয়া, uহার 
জমাদানকারীেক েফরত িদেত হiেব।  

    
 
    

  
  
কিপরাiেটর 
েরিজ ােরর 
anভr◌ুিk eবং 
iনেডঙ্ iতয্ািদর 
সংেশাধন 

  

58। েরিজ ার িনর্ধািরত েkেt eবং িনর্ধািরত শর্ত সােপেk কিপরাiট েরিজ ার eবং iনেডঙ্ 
ে◌anভr◌ুk েকান নাম, িঠকানা eবং িববরেণর ভুল বা বাদ পড়াসহ আকিsক aনয্ েকান 
কারেণ সংঘিটত ভুল শdু কিরয়া সংেশাধন বা পিরবrতন কিরেত পািরেবন।  

    
 
    

  
  
কিপরাiট েবার্ড 
কতr◌ৃক েরিজ ার 
সংেশাধন 

  

59। েরিজ ার বা েকান সংkbু  বয্িkর দরখােsর িভিtেত েবার্ড কিপরাiট েরিজ ােরর িনmরূপ 
সংেশাধেনর আেদশ িদেত পািরেবন, যথা:-  
 
(ক) ভুলkেম বাদ পড়া েকান enী েরিজ াের anভr◌ুk করা;  
 
(খ) েরিজ ােরর েকান enী বাদ িদয়া বা েকান enী uহােত anভr◌ুk করা;  
 
(গ) েরিজ ােরর েকান ভুল বা tিটর সংেশাধন করা।  

    
 
    

  
  
কিপরাiট েরিজ াের 
anভr◌ুk িববরণ 
আপাতঃ পরয্াp সাkয্ 
িহসােব গণয্ হoয়া 

  

60। (1) কিপরাiেটর েরিজ ার o iনেডঙ্ eর েকান িববরণ আপাতঃ পরয্াp সাkয্ িহসােব গণয্ 
হiেব eবং েরিজ ার কতr◌ৃক pতয্ািয়ত eবং কিপরাiট aিফেসর সীলেমাহরকৃত কিপরাiট 
েরিজ ােরর েকান anভr◌ুিk বা uহার েকান  
 
udিতৃ  সকল আদালেত মলূ দিলল বা মলূকিপর uপsাপন বয্তীত সাkয্ িহসােব gহণেযাগয্ হiেব। 
 
(2) েকান কের্মর কিপরাiেটর েরিজে শন সাির্টিফেকট uk কের্মর কিপরাiট থাকার িবষেয় 
আপাতঃ পরয্াp সাkয্ িহসােব গণয্ হiেব eবং সাির্টিফেকেট েয বয্িkেক কিপরাiেটর stািধকারী 
িহসােব েদখােনা হiয়ােছ িতিন ঐরপূ কিপরাiেটর stািধকারী।  

    
 
    

  
  
কিপরাiট েরিজ ােরর 
anভr◌ুিk iতয্ািদ 
pকাশ করা 

  
61। কিপরাiট েরিজ াের anভr◌ুk েকান enী, ধারা 56 eবং 57 eর aধীন anভr◌ুk 
েকান কের্মর িববরণ, ধারা 58 eর aধীন েরিজ াের কৃত সংেশাধনী eবং ধারা 59 eর aধীেন 
কৃত সংেশাধনী েরিজ ার কতr◌ৃক সরকারী েগেজেট pকাশ করা হiেব।  

    



 
    

 aধয্ায়-11 
জাতীয় gnাগাের পsুক eবং সংবাদপt সরবরাহ 

  
83[ জাতীয় 
gnাগাের] পুsক 
সরবরাহ 

  

62। (1) ei আiেনর aধীন pণীতবয্ েকান িবিধ সােপেk, িকn িpিnং েpেসস en 
পাবিলেকশn (িডkােরশন en েরিজে শন) eয্াk, 1973 (1973 সেনর 23 নং eয্াk) eর 
ধারা 24 eর িবধানাবলী kু  না কিরয়া, ei আiন কারয্কর হiবার পর বাংলােদেশ pকািশত 
pেতয্ক পsুেকর pকাশক, িভnরপূ েকান চুিk সেtto, তাহার pকাশনার তািরখ হiেত ষাট িদেনর 
মেধয্ িনজ খরেচ eক কিপ পsুক 84[ জাতীয় gnাগাের জমা িদেবন]�  
 
 
 
(2) 85[ * * *] জাতীয় gnাগাের সরবরাহকৃত কিপিট ময্াপ o িচtািদসহ পিরপূর্ণ eবং হুবহু 
কিপ হiেত হiেব eবং utম বাঁধাi, েসলাi বা ি চকৃত eবং সেরব্াtম কাগেজ মিুdত হiেত হiেব। 
 
 
 
86[ * * *]  
 
 
 
(4) uপ-ধারা (1) eর েকান িকছুi পsুকিটর িdতীয় বা পরবর্তী eমন সংsরেণর েkেt pেযাজয্ 
হiেব না েয সংsরেণর েলটার েpস, ময্াপ, বi ছাপা বা aনয্ েখাদাi কের্ম েকান সংেযাজন বা 
পিরবর্তন করা হয় নাi, eবং পsুকিটর pথম বা aনয্ েয েকান সংsরেণর কিপ ei ধারা 
aনসুাের িবতরণ করা হiয়ােছ।  

    
 
    

  
  
87[ জাতীয় gnাগাের 
] সামিয়কী o 
সংবাদপt সরবরাহ   

63। ei আiেনর aধীন pণীতবয্ িবিধ সােপেk িকn িpিnং েpেসস en পাবিলেকশn 
(িডkােরশন en েরিজে শন) eয্াk, 1973 (1973 সেনর 23 নং eয্াk) eর ধারা 26 eর 
িবধানাবলী kু  না কিরয়া, বাংলােদেশ pকািশত pেতয্ক সামিয়কী o সংবাদপেtর pকাশক িনজ 
খরেচ সংি  সামিয়কী বা সংবাদপেtর pিত সংখয্ার eক কিপ uহা pকািশত হoয়া মাti 88[ 
জাতীয় gnাগাের সরবরাহ কিরেবন]�  

    
 
    

  
  
সরবরাহকৃত পুsেকর 
রিসদ   

64। 89[ জাতীয় gnাগােরর] দািয়েt িনেয়ািজত বয্িk (লাiেbিরয়ান বা aনয্ েয নােমi 
aিভিহত হuন) aথবা eতduেdেশয্ তঁাহার িনকট হiেত kমতাpাp েয েকান বয্িk ধারা 62 বা 
63 aনসুাের pাp পsুেকর িলিখত রিসদ pদান কিরেবন।  

    
 
    

  
  



শািs 

  

65। ei আiেনর িবধান বা তদধীন pণীত িবিধ ল নকারী pকাশক eক হাজার টাকা পরয্n 
aর্থদে  দ নীয় হiেবন, eবং ukরপূ ল ন যিদ েকান পsুক বা সামিয়কীর েkেt হয়, তাহা 
হiেল uk পsুক বা সামিয়কীর মেূলয্র সমপিরমাণ aর্থদে o িতিন দ নীয় হiেবন, eবং ei 
aপরােধর িবচারকারী আদালত ei মের্ম িনের্দশ pদান কিরেত পািরেব েয, তাহার িনকট হiেত 
আদায়কৃত সmর্ণূ  বা আংিশক জিরমানা, kিতপূরণ িহসােব, েয 90[ জাতীয় gnাগাের] পsুক, 
সামিয়কী বা, েktমত, সংবাদপt সরবরাহ করা হiত েস 91[ জাতীয় gnাগাের] pদান করা 
হuক।  

    
 
    

  
  
ei aধয্ােয়র aপরাধ 
িবচারার্থ gহণ 

  

66। (1) সাধারণ বা িবেশষ আেদশ dারা সরকার হiেত eতদেুdেশয্ kমতাpাp কর্মকর্তার 
aিভেযাগ বয্তীত েকান আদালত ei aধয্ােয়র aধীন শািsেযাগয্ েকান aপরাধ িবচারার্থ gহণ 
কিরেব না।  
 
(2) েমে াপিলটন ময্ািজে ট বা pথম ে ণীর ময্ািজে ট aেপkা িনmতর েকান আদালত ei 
aধয্ােয়র aধীন শািsেযাগয্ েকান aপরােধর িবচার কিরেব না।  

    
 
    

  
  
সরকার কতr◌ৃক 
pকািশত পুsক, 
সামিয়কী o 
সংবাদপেtর েkেt 
aধয্ােয়র pেয়াগ 

  

67। সরকার কতr◌ৃক বা সরকারী কতr◌ৃপেkর aধীেন pকািশত পsুক, সামিয়কী o 
সংবাদপেtর েkেto ei aধয্ােয় pেযাজয্ হiেব, িকn শধুমুাt দাpিরক কােরয্ বয্বহােরর জনয্ 
pকািশত পsুেকর েkেt pেযাজয্ হiেব না।  

    
 
    

 aধয্ায়-12 
আnর্জািতক কিপরাiট 

  
কিতপয় আnর্জািতক 
সংsার কর্ম সmির্কত 
িবধান 

  

68। (1) সরকার, সরকারী েগেজেট pjাপন dারা, ei মের্ম েঘাষণা কিরেত পািরেব েয, ei 
ধারা pjাপেন uিlলিখত সংsার েkেt pেযাজয্ হiেব তেব সংsায় aবশয্i eক বা eকািধক 
সারব্েভৗম রা  সদসয্ থািকেব।  
 
(2) েয েkেt ei ধারা pেযাজয্ হয় eমন েকান সংsার িনের্দশ বা িনয়ntণাধীেন েকান কর্ম 
সmািদত বা pথম pকািশত হয় eবং ei ধারার বয্বsা বয্তীত aনয্ েকানভােব বাংলােদেশ uk 
কের্মর েকান কিপরাiট থািকত না বা, েktমত, uহার pথম pকাশ বাংলােদেশ হiত না, eবং হয় 
uপিরukভােব কর্মিটর pেণতার সিহত eমন চুিk েমাতােবক, যাহােত কিপরাiেটর stািধকারীর 
aিধকার সংরkণ কের না aথবা কর্মিটর কিপরাiেটর ধারা 17 eর aধীন েকান সংsার 
মািলকানাধীন, েসেkেt সমg বাংলােদেশ কর্মিটর কিপরাiট িবদয্মান থািকেব।  
 
(3) ei ধারা pেযাজয্ হয় eমন েকান সংsা, যাহার pাসি ক সমেয় সংিবিধবb সংsার আiনগত 
েযাগয্তা িছল না, কিপরাiেটর aিধকারী হoয়া বা কিপরাiট সmির্কত কারয্ািদ করা সmির্কত 
িবষেয় eবং কিপরাiট pেয়ােগর uেdেশয্ সংিবিধবd সংsারেূপ আiনগত kমতাসmn িছল eবং 
আেছ বিলয়া গণয্ হiেব।  

    
 



    
  

  
িবেদশী কের্ম 
কিপরাiট সমpসারণ 
করার kমতা 

  

69। (1) সরকার, সরকাির েগেজেট আেদশ dারা, ei মের্ম িনের্দশ pদান কিরেত পািরেব েয, ei
আiেনর সকল বা েয েকান িবধান 92[ ei aধয্ােয়র িবধানাবলী সােপেk িনmবির্ণত েkেt pেযাজয্
হiেব], যথা:-  
 
(ক) েকান িবেদশী রাে  pথম pকািশত eমন কর্ম যাহার সিহত আেদশিট eমনভােব সmির্কত 
েযন uহা বাংলােদেশ pথম pকািশত হiয়ািছল;  
 
(খ) েকান apকািশত কর্ম বা কর্মে ণী যাহার pেণতা কর্মিট সmাদনকােল eমন েকান িবেদশী 
রাে র pজা বা নাগিরক িছেলন েয রাে র সিহত আেদশিট eমনভােব সmির্কত েযন pেণতা 
বাংলােদেশর নাগিরক িছেলন;  
 
(গ) েকান িবেদশী রাে র eমন েডািমসাiেলর েkেt েয রাে র সিহত আেদশিট eমনভােব 
সmির্কত েযন ঐরূপ েডািমসাiলড্ বয্িk বাংলােদেশর;  
 
(ঘ) eমন েকান কর্ম যাহার pেণতা uহার pথম pকাশনার তািরেখ, বা pেণতা মতৃ হiেল তাহার 
মতুৃযকােল্  িতিন eমন েকান িবেদশী রাে র pজা বা নাগিরক িছেলন েয রাে র সিহত আেদশিট 
eমনভােব সmির্কত েযন pেণতা েসi তািরখ বা সমেয় বাংলােদেশর নাগিরক িছেলন:  
 
তেব শর্ত থােক েয,  
 
(a) ei ধারা aনসুাের েকান িবেদশী রা  (েয েদেশর সিহত বাংলােদেশর েকান চুিk রিহয়ােছ বা 
েয েদশ eমন েকান কিপরাiট কনেভনশেনর পk েয কনেভনশেন aনয্ eকিট পk বাংলােদশ 
বয্তীত) সmেn েকান আেদশ জারীর পূেরব্ সরকার ei মের্ম সn  হiেব েয, ঐ িবেদশী রা  ei 
আiেনর িবধানাবলী aনসুাের েসi েদেশ কিপরাiেটর aিধকারী কের্মর st রkার জনয্ pেয়াজনীয়
eকiরপূ িবধান pণয়ন কিরয়ােছ বা pণয়ন কিরেতেছ;  
 
(আ) আেদেশ ei মের্ম িবধান করা যাiেত পাের েয, ei আiেনর িবধানাবলী সাধারণভােব aথবা
আেদেশ uিlলিখত কর্ম ে ণী বা ে ণীর মামলা সmের্ক pেযাজয্ হiেব;  
 
(i) আেদেশ িবধান করা যাiেত পাের েয, েয েদেশর সিহত আেদশিট সmির্কত বাংলােদেশর 
কিপরাiেটর েময়াদ ঐ িবেদশী রাে র আiন dারা িনর্ধািরত েময়ােদর aিতিরk হiেব না;  
 
(ঈ) আেদেশ িবধান করা যাiেত পাের েয, 93[ জাতীয় gnাগাের] পsুেকর কিপ সরবরাহ 
সmির্কত ei আiেনর িবধানাবলী, আেদেশর dারা যতদরূ িবধান করা হয় তাহা বয্তীত, uk 
রাে  pথম pকািশত কের্মর েkেt pেযাজয্ হiেব না;  
 
(u) কিপরাiেটর st সmের্ক ei আiেনর িবধানাবলী pেয়ােগর েkেt, সংি  িবেদশী রাে র 
আiেনর pিত দিৃ  রািখয়া আেদেশ pেয়াজন aনযুায়ী aবয্াহিত o সংেশাধেনর িবধান করা 
যাiেব;  
 
(ঊ) আেদেশ িবধান করা যাiেত পাের েয, ei আiন বা iহার aংশিবেশষ আেদেশর কারয্করতা 
আরm হoয়ার পূেরব্ pণীত বা pথম pকািশত কের্মর েkেt pেযাজয্ হiেব না;  
 
(ঋ) আেদেশ িবধান করা যাiেত পাের েয, ei আiন dারা pদt aিধকার eতদেুdেশয্ pদt 
আেদশ dারা িনর্ধািরত শর্ত o আনষুি কতা সােপেk কারয্কর হiেব।  
 



(2) সরকার uপ-ধারা (1) eর িবধান বাংলােদেশর বািহেরর শb েরকির্ডং eবং সমpচার 
কতr◌ৃপেkর aিভেনতা o pেযাজেকর েkেt pেয়াগ কিরেত পািরেব।  

    
 
    

  
  
বাংলােদেশ pথম 
pকািশত িবেদশী 
pেণতার কের্মর sেtর 
েkেt িবিধ িনেষেধর 
kমতা   

70। সরকােরর িনকট যিদ iহা pতীয়মান হয় েয, েকান িবেদশী রা  বাংলােদশী কের্মর 
gnকারেদর পরয্াp sার্থ সংরkষণ কিরেতেছ না বা sার্থ সংরkেণর বয্বsা gহণ কিরেতেছ না, 
তাহা হiেল, সরকার, সরকারী েগেজেট pকািশত আেদশ dারা, ei মের্ম িনের্দশ জারী কিরেত 
পািরেব েয, ei আiেনর েয সকল িবধান dারা বাংলােদেশর pথম pকািশত কের্মর কিপরাiট 
pদান কের েসi সকল িবধান, আেদেশ uিlলিখত তািরেখর পের pকািশত ঐ সকল কের্মর েkেt 
pেযাজয্ হiেব না েয সকল কের্মর gnকার ঐরপূ িবেদশী রাে র pজা বা নাগিরক eবং 
বাংলােদেশর েডািমসাiল নেহন।  

    
 
    

 aধয্ায়-13 
কিপরাiেটর লংঘন 

  
কিপরাiট ল ন 

  

71। েকান কের্মর কিপরাiট লি ত হiয়ােছ বিলয়া গণয্ হiেব-  
 
(ক) যখন েকান বয্িk ei আiেনর aধীন কিপরাiেটর মািলক বা েরিজ ার কতr◌ৃক pদt 
লাiেসn বয্তীত বা aনরুপূভােব pদt লাiেসেnর শর্ত বা ei আiেনর aধীন েকান uপযkু 
কতr◌ৃপk কতr◌ৃক আেরািপত েকান শর্ত ল নপূরব্ক-  
 
(a) eমন িকছু কেরন যাহা কিরবার eকেচিটয়া aিধকার ei আiন dারা কিপরাiেটর মািলকেক 
েদoয়া হiয়ােছ; aথবা  
 
(আ) aবগত না থাকার eবং সেnেহর েকান যিুkসংগত কারেণর aনপুিsিতেত, মনুাফার 
uেdেশয্ জনসাধারেণয্ eমন েকান কর্ম সmাদেনর জনয্ েকান sান বয্বহােরর aনমুিত েদন 
যাহােত কর্মিটর কিপরাiট ল ন কের, যিদ না iহা pমাণ করা হয় েয, িবষয়িট সmেn িতিন 
aবগত িছেলন না বা aনরুূপ সmাদন কিপরাiেটর ল ন হiেব মের্ম িব াস কিরবার তাহার 
েকান যিুkসংগত কারণ িছল না; বা  
 
(খ) যখন েকান বয্িk-  
 
(a) কর্মিটর aিধকার ল নকারী aনিুলিপ িবkয় বা ভাড়া কেরন বা িবkয় বা ভাড়া করান 
বা বািণিজয্কভােব pদর্শনী কেরন বা িবkেয়র িকংবা ভাড়ার psাব কেরন; বা  
 
(আ) বািণিজয্ক uেdেশয্ aথবা কিপরাiেটর মািলেকর aিধকার kু  হয় eiরপূ পিরসীমায় 
িবতরণ কেরন; বা  
 
(i) বািণিজয্কভােব জনসাধারেণয্ pদর্শন কেরন; বা  
 
(ঈ) েকান কের্মর aিধকার লংিঘত aনিুলিপ বাংলােদেশ আমদানী কেরন।  
 
বয্াখয্া।- ei ধারার uেdশয্ পূরণকেl, সািহতয্, নাটয্, সংগীত িবষয়ক বা িশl কর্মেক চলিct 
িশl কের্ম পনুর�ুপাদন eকিট "aিধকার ল নকারী aনিুলিপ" িহসােব গণয্ হiেব।  



    
 
    

  
  
কিতপয় কারয্ 
কিপরাiট ল ন নয় 

  

72। (1) িনmিলিখত কারয্গিুল কিপরাiট লংঘন হiেব না, যথা:-  
 
94[ (ক) িনmবির্ণত uেdেশয্ সািহতয্, নাটয্, সংগীত বা িশlকের্মর সdয্বহার-  
 
(a) গেবষণাসহ বয্িkগত aধয্য়ন aথবা বয্িkগত বয্বহার; বা  
 
(আ) uk কর্ম aথবা aনয্ েকান কের্মর সমােলাচনা aথবা পরয্ােলাচনা;]  
 
(খ) িনেm uিlলিখত মাধয্েম চলমান ঘটনা িববতৃ করার uেdেশয্ সািহতয্, নাটয্, সংগীত aথবা 
িশlকের্মর সdয্বহার, যথা:-  
 
(a) সংবাদপt, ময্াগািজন বা সামিয়কী; বা  
 
(আ) সমpচার বা চলিct ছিব aথবা ফেটাgািফ;  
 
বয্াখয্া।- জনসমেk pদt বkৃতা বা িববিৃতর সংকলন pকাশনােক ei দফার aের্থ uk কের্মর 
সdয্বহার বঝুাiেব না;  
 
(গ) িবচার কারয্ধারা বা িবচার কারয্ধারার িরেপাের্টর uেdেশয্ েকান সািহতয্, নাটয্, সংগীত 
িবষয়ক বা িশlকের্মর পনুর�ুপাদন;  
 
(ঘ) জাতীয় সংসদ সিচবালয় কতr◌ৃক েকবলমাt সংসদ সদসয্েদর বয্বহােরর জনয্ সািহতয্, 
নাটয্, সংগীত িবষয়ক বা িশlকের্মর পনুর�ুপাদন;  
 
(ঙ) আপাততঃ বলব� েকান আiন aনসুাের েকান সািহতয্, নাটয্, সংগীত িবষয়ক বা 
িশlকের্মর সাির্টফাiড কিপর মাধয্েম পনুর�ুপাদন;  
 
(চ) েকান pকািশত সািহতয্ বা নাটয্কের্মর যিুkসংগত udিতৃ  জনসমেk পাঠ করা বা আবিৃt;  
 
(ছ) িশkামলূক pিত ােন বয্বহােরর জনয্ eবং aনরুূপভােব িশেরানােম uিlলিখত সংকলেনর 
pকাশ, যাহা pধানতঃ নন-কিপরাiট িবষয় লiয়া মিুdত eবং েকান pকাশক কতr◌ৃক বা তাহার 
পেk জারীকৃত কিপরাiট িবদয্মান রিহয়ােছ, িকn িশkামলূক pিত ােন বয্বহােরর জনয্ pকািশত
নয়, eমন সািহতয্ বা নাটয্কের্মর সংিkp aংেশর pকাশ;  
 
তেব শর্ত থােক েয, পাঁচ ব�সেরর সময়সীমার aিভn pকাশক কতr◌ৃক eকi pেণতার দiু eর 
aিধক রচনার aংশ pকাশ করা যাiেব না।  
 
বয্াখয্া।- েকান েযৗথ pেণতার কের্মর েkেt, ei দফায় কের্মর রচনার aংেশর েরফােরn aের্থ 
eক বা eকািধক pেণতার aনয্ েয েকান বয্িkর সহেযািগতায় কৃত রচনার aংশ anভr◌ুk 
হiেব;  
 
(জ) িশkক বা ছাt কতr◌ৃক িশkাদান pিkয়ায় eবং েকবলমাt িশkাদােনর uেdেশয্ বা 
পরীkায় utরদান কিরেত হiেব eমন p পেtর aংশরেূপ বা aনরুপূ pে র utের সািহতয্, নাটয্, 
সংগীত aথবা িশlকের্মর পনুর�ুপাদন aথবা aিভেযাজন;  



 
(ঝ) েকান সািহতয্, নাটয্ বা সংগীত িশkা pিত ােনর কর্মত�পরতায় aংশরেূপ সংি  
pিত ােনর aথবা েকান চলিct ছিব বা শb েরকির্ডং eর pিত ােনর কর্মচারী eবং ছাtেদর 
dারা সmািদত কর্ম, যিদ aনরুপূ কর্মচারী o ছাtেদর eবং ছাtেদর িপতামাতা o aিভভাবক 
eবং ঐ pিত ােনর ত�পরতার সিহত pতয্kভােব যkু বয্িkগেণর মেধয্ দর্শকম লী সীিমত 
থােক;  
 
(ঞ) েকান 95[ কথাসহ] সংগীত কের্মর িবষেয় শb েরকির্ডং ৈতরী, যিদ-  
 
(a) কর্মিটর কিপরাiেটর মািলক কতr◌ৃক বা তাহার লাiেসn dারা iিতপূেরব্ ঐ কর্মিটর শb 
েরকির্ডং হiয়া থােক; eবং  
 
(আ) শb েরকির্ডং psতকারী বয্িk শb েরকির্ডং ৈতরী কিরবার icা জানাiয়া িনর্ধািরত 
পdিতেত েনািটশ িদয়া থােকন, েয সকল কভার o েলেভল dারা েরকির্ডং িবkয় হiেব েসi সকল 
কভার o েলেভেলর aনিুলিপ সরবরাহ কিরয়া থােকন eবং ত�কতr◌ৃক ৈতরী করা হiেব eমন 
সমs শb েরকির্ডং বাবদ িনর্ধািরত পdিতেত েবার্ড কতr◌ৃক eতদেুdেশয্ িsরকৃত রয়য্ালিট 
কর্মিটর কিপরাiেটর মািলকেক পিরেশাধ কিরয়া থােকন:  
 
তেব শর্ত থােক েয,  
 
(1) aনরুপূ শb েরকর্ড psতকারী বয্িk কর্মিটর েকান পিরবর্তন কিরেত বা uহা হiেত িকছু 
বাদ িদেত পািরেবন না, যিদ না aনরুূপ পিরবর্তন aথবা বর্জন iেতাপূেরব্ কিপরাiেটর মািলক 
কতr◌ৃক বা তাহার লাiেসn dারা করা হয়, aথবা যিদ না aনরুূপ পিরবর্তন বা বর্জন শb 
েরকির্ডং e কর্মিটর aিভেযাজেনর জনয্ যিুkসংগতভােব pেয়াজনীয় হয়;  
 
(2) শb েরকির্ডং eমন পয্ােকট aথবা eমন েলেবলসহ িবতরণ করা যাiেব না যাহােত 
জনসাধারণেক uহার পিরিচিত িবষেয় ভুল ধারণা িদেত বা িব াn কিরেত পাের;  
 
(3) কর্মিটর pথম শb েরকির্ডং ৈতরী হoয়ার বছর েশেষর পরবর্তী দiুিট পি কা বর্ষ েশষ 
হoয়ার পূেরব্ aনরুূপ েকান শb েরকির্ডং ৈতরী করা যাiেব না; eবং  
 
(4) aনরুূপ শb েরকির্ডং psতকারী বয্িk কিপরাiেটর মািলক aথবা তাহার িনকট হiেত 
kমতাpাp eেজn aথবা pিতিনিধেক aনরুপূ শb েরকির্ডং িবষেয় েরকর্ড eবং িহসাব বিহ 
পিরদর্শেনর সেুযাগ িদেবন:  
 
আরo শর্ত থােক েয, যিদ েবাের্ডর িনকট ei মের্ম েকান aিভেযাগ আনা হয় েয, ei দফার 
aধীন psতকৃত েকান শb েরকির্ডং eর জনয্ কিপরাiেটর মািলক সmর্ণূ  aর্থ pাp হন নাi eবং 
েবার্ড pাথিমকভােব সn  হয় েয aিভেযাগিট সতয্, তাহা হiেল েবার্ড eক তরফা আেদশ dারা 
aনরুপূ শb েরকির্ডং psতকারী বয্িkেক aিধকতর aনিুলিপ ৈতরী বn কিরেত িনের্দশ িদেত 
পািরেব eবং sীয় িবেবচনায় pেয়াজনীয় তদn েশেষ রয়য্ালিট pদােনর আেদশ দানসহ uহার 
িবেবচনায় uপযkু aনরুপূ আরo আেদশ pদান কিরেত পািরেব;  
 
(ট) েকান েরকর্ড বয্বহার কিরয়া েরকির্ডং েলাকজন বাস কের eমন sােন (েহােটল বা aনরুূপ 
বািণিজয্ক pিত ান বয্তীত) েকবলমাt বা pধানতঃ বসবাসকারীেদর সিুবধািদর aংশরেূপ বা 
মনুাফার জনয্ sািপত বা পিরচািলত নেহ eiরপূ েকান kাব, সিমিত বা aনয্ানয্ সংsার 
ত�পরতার aংশ িহসােব ত হiবার কারণ ঘটােনা;  
 
(ঠ) েকান aেপশাদার kাব বা সিমিত কতr◌ৃক িবনামেূলয্ aথবা েকান ধর্মীয়, দাতবয্ বা িশkা 
pিত ােনর uপকারাের্থ uপsাপন করা হয় eমন েকান সািহতয্, নাটয্, সংগীত িবষয়ক কের্মর 



সmাদন;  
 
(ড) কিপরাiেটর মািলক কতr◌ৃক পনুর�ুপাদেনর aিধকার সংরkণ করা হয় নাi সংবাদপt, 
ময্াগািজন বা সামিয়কীেত eমন চলিত aর্থৈনিতক, রাজৈনিতক, সামািজক বা ধর্মীয় িনবেnর 
পনুর�ুপাদন করা;  
 
(ঢ) জনসাধারেণয্ pদt েকান বkৃতার িরেপার্ট সংবাদপt, ময্াগািজন বা সামিয়কীেত pকাশ;  
 
(ণ) 96[ * * *] জনগণ কতr◌ৃক িবনামেূলয্ বয্বহারেযাগয্ aলাভজনক gnাগার aথবা েকান 
িশkা pিত ােনর সিহত সংি  gnাগােরর দািয়েt িনযkু বয্িk dারা বা তঁাহার িনের্দশানসুাের 
aনরুপূ gnাগাের বয্বহােরর জনয্ বাংলােদেশ পাoয়া যায় না eiরপূ েকান পুsেকর (পিু কা, 
sরিলিপ, ময্াপ, চার্ট বা pানসহ) aনিধক িতন কিপ ৈতরী;  
 
(ত) গেবষণা বা বয্িkগত aধয্য়েনর aিভpােয় জনসাধারেণর pেবশািধকার আেছ eমন েকান 
gnাগার, িমuিজয়াম বা aনয্ানয্ pিত ােন সংরিkত েকান apকািশত সািহতয্, নাটয্, সংগীত 
িবষয়ক বা িশlকের্মর পনুর�ুপাদন:  
 
তেব শর্ত থােক েয, েযেkেt aনরুপূ েকান কের্মর pেণতার পিরচয় বা েযৗথ pেণতার কের্মর েkেt, 
pেণতাগেণর মেধয্ েয কাহারo পিরচয় লাiেbরী, িমuিজয়াম বা, েktমত, aনয্ানয্ pিত ােনর 
jাত থােক, েসেkেt ei দফার িবধান েকবলমাt তখনi pেযাজয্ হiেব যিদ aনরুপূ pেণতার 
মতুৃযর্  তািরখ হiেত বা েযৗথ pেণতার কের্মর েkেt, েয pেণতার পিরচয় jাত তাহার মতুৃযর্  
তািরখ হiেত বা, যিদ eকািধক pেণতার পিরচয় jাত হয়, তাহা হiেত ঐরপূ pেণতাগেণর মেধয্ 
সরব্েশেষ িযিন মতুৃযবরণ্  কেরন, তাহার মতুৃযর্  তািরখ হiেত ষাট ব�সেরর পরবর্তী েকান eক 
সমেয় করা হয়;  
 
(থ) িনেmবির্ণত িবষেয়র পনুর�ুপাদন aথবা pকাশনা, যথা:-  
 
(a) জাতীয় সংসদ কতr◌ৃক pণীত আiন বয্তীত সরকারী েগেজেট pকািশত হiয়ােছ eমন েয 
েকান িবষয়;  
 
(আ) সরকার কতr◌ৃক পনুর�ুপাদন বা pকাশ িনিষd করা না হiেল, সরকার িনযkু কিমিট, 
কিমশন, কাuিnল, েবার্ড বা aনরুূপ aনয্ানয্ সংsার িরেপার্ট পনুর�ুপাদন বা pকাশ;  
 
(i) ভাষয্ সহকাের পনুর�ুপািদত বা pকািশত হiয়ােছ জাতীয় সংসদ কতr◌ৃক গহৃীত eমন 
েকান আiন;  
 
(ঈ) সংি  আদালত, াiবু্যনাল বা aনয্ানয্ িবচার িবভাগীয় কতr◌ৃপk কতr◌ৃক 
পনুর�ুপাদন বা pকাশনা িনিষd করা না হiেল, uk আদালত, াiবু্যনাল বা িবচার িবভাগীয় 
কতr◌ৃপেkর রায় বা আেদশ পনুর�ুপাদন বা pকাশ;  
 
(দ) িনেmবির্ণত aবsায় জাতীয় সংসদ কতr◌ৃক pণীত আiন eবং তদধীেন pণীত েকান িবিধ 
aথবা আেদেশর েয েকান ভাষায় aনবুাদ ৈতরী বা pকাশনা, যথা:-  
 
(a) uk ভাষায় aনরুপূ আiন বা িবিধ বা আেদেশর aনবুাদ iেতাপূেরব্ সরকার কতr◌ৃক ৈতরী 
বা pকািশত না হoয়া; aথবা  
 
(আ) uk ভাষায় aনরুপূ আiন বা িবিধ বা আেদেশর aনবুাদ iেতাপূেরব্ সরকার কতr◌ৃক ৈতরী
o pকািশত হiয়া থািকেল, aনবুাদিট জনগেণর কােছ িবkেয়র জনয্ মজদু নাi:  



 
তেব শর্ত থােক েয, aনরুপূ aনবুােদর uেlখেযাগয্ sােন ei মের্ম eকিট িববিৃত থািকেত হiেব 
েয, aনবুাদিট সরকার কতr◌ৃক pামািণক মের্ম aনেুমািদত বা গহৃীত হয় নাi;  
 
(ধ) েকান sাপতয্ িশlকের্মর িচtাংকন, েরখািচt, েখাদাi বা আেলাকিচt ৈতরী বা pকাশ aথবা 
েকান sাপতয্ িশlকের্মর pদর্শন করা;  
 
(ন) pকাশয্sােন বা জনসাধারেণর pেবশািধকার আেছ eমন sােন sায়ীভােব aবিsত ধারা 2 
eর 97[ দফা (36)(গ)] eর anভr◌ুk েকান ভাsরয্ বা aনয্ানয্ িশlকের্মর িচtাংকন, 
েরখািচt, েখাদাi বা আেলাকিচt ৈতরী বা pকাশ;  
 
(প) েকান চলিct িফেl, যথা:-  
 
(1) pকাশয্ sােন বা জনসাধারেণর pেবশািধকার আেছ eমন েকান sােন sায়ীভােব aবিsত 
েকান িশlকের্মর anর্ভুিk;  
 
(2) aনয্ানয্ েয েকান িশlকের্মর anভr◌ুিk, যিদ aনরুপূ anভr◌ুিk শধুমুাt পটভূিমরেূপ হয় 
aথবা ঐ কের্ম রপূািয়ত pধান িবষেয়র সিহত েকান কারেণ pাসংিগক হয়;  
 
(ফ) েকান িশlকের্মর 98[ gnকার] কতr◌ৃক িশlকের্মর uেdেশয্ ৈতরীকৃত ছঁাচ, নঙ্◌া, 
পিরকlনা, নমনুা aথবা আেলখয্ বয্বহার, েযেkেt pেণতা ঐ িশlকের্মর কিপরাiেটর মািলক 
নয়:  
 
তেব শর্ত থােক েয, িতিন ঐভােব িশlকর্মিটর মলূ িডজাiেনর পনুরাবিৃt বা aনকুরণ না কেরন; 
 
(ব) েকান sাপতয্ নঙ্◌া বা পিরকlনা aনসুাের সংি  আিদ ভবন বা কাঠােমার aনকুরেণ 
েকান ভবন বা কাঠােমার পনুঃিনর্মাণঃ  
 
তেব শর্ত থােক েয, ঐরপূ নঙ্◌া বা পিরকlনার মািলেকর সmিত বা লাiেসn সহকাের আিদ 
িনর্মাণ কাজ করার শর্ত পূরণ থািকেত হiেব;  
 
(ভ) েকান চলিct ছিবেত েরকর্ডকৃত বা পনুর�ুপািদত েকান সািহতয্, নাটয্ বা সংগীত কের্মর 
কিপরাiেটর েময়াদ aিতkাn হiবার পর pদর্শনী:  
 
তেব শর্ত থােক েয, দফা (ক) eর uপ-দফা (আ), দফা (খ) eর uপদফা (a) eবং দফা (ঘ), 
(চ), (ছ), 99[ (ড) o (ত)] eর িবধানাবলী েকান কারয্ সmেn pেযাজয্ হiেব না যিদ না uk 
কারয্িট িনেmাkভােব pািp sীকার সহকাের থােক-  
 
(a) িশেরানামা বা aনয্ানয্ বর্ণনা dারা কর্মিট সনাkকরণ; eবং  
 
(আ) যিদ কর্মিট েবনামী না হয় aথবা কর্মিটর pেণতা পূেরব্ সmত হন বা চােহন েয, তাহার 
নােম pািpsীকার করা যাiেব না, pেণতােকo সনাk কিরয়া;  
 
(ম) েকান কিmuটার েpাgােমর aনিুলিপর ৈবধ দখলদার কতr◌ৃক uk aনিুলিপ হiেত 
িনmবির্ণত uেdেশয্ কিmuটার 100[ েpাগামিটর eকিট aনিুলিপ] বা aিভেযাজন ৈতরী-  
 
(a) কিmuটার েpাgামিট েয uেdেশয্ সরবরাহ করা হiয়ািছল েসi uেdেশয্ বয্বহােরর জনয্; 
aথবা  



 
(আ) েকবলমাt েয uেdেশয্ কিmuটার েpাgামিট সরবরাহ করা হiয়ািছল েসi uেdেশয্ 
বয্বহােরর জনয্ হারােনা, ংস বা kিত হiেত সmর্ণরেূপূ  asায়ী সরুkা sরপূ সহায়ক aনিুলিপ 
ৈতরী;  
 
[ (i) কিmuটার েpাgােমর unিমত (◌ঁঢ়ম�ধফব) করার জনয্;]  
 
(য) েকান সমpচার সংsা কতr◌ৃক uহার িনজs সিুবধা বয্বহার কিরয়া িনজs সমpচােরর জনয্ 
eমন েকান কের্মর asায়ী েরকির্ডং করা যাহােত uহার সমpচার aিধকার আেছ eবং কর্মিটর 
বয্িতkমধর্মী দািলিলক চিরt থাকার েpিkেত েরকর্ডিট আর্কাiেভ রাখার uেdেশয্ সংরkণ করা; 
 
(র) সরকার বা েকান sানীয় কতr◌ৃপk কতr◌ৃক েকান সরকারী aনু ােন বা েকান pকৃত 
ধর্মীয় aনু ােন সািহতয্, নাটয্ বা সংগীত িবষয়ক কর্ম সmাদন করা aথবা aনরুূপ কর্ম 
জনগেণর িনকট pচার করা বা uহার েকান শb েরকির্ডং ৈতরী করা।  
 
বয্াখয্া।- ei দফার uেdশয্ পূরণকেl, ধর্মীয় aনু ান aের্থ িববাহ েশাভাযাtা eবং িববাহ 
সংি  aনয্ানয্ সামািজক u�সব anভr◌ুk হiেব।  
 
(2) uপ-ধারা (1) eর িবধানাবলী সািহতয্, নাটয্ বা সংগীত িবষয়ক কের্মর aনবুােদর েkেt বা 
সািহতয্, নাটয্ বা সংগীত িবষয়ক কের্মর aিভেযাজেনর েkেt pেযাজয্ হiেব েযiভােব uহারা sয়ং 
কর্মিটর েkেt pেযাজয্ হয়।  

    
 
    

  
  
শb েরকির্ডং o 
িভিডo িচেt 
anভr◌ু◌্kবয্ 
িববরণী 

  

73। (1) েকান বয্িk শb েরকির্ডং eবং uহার পােtর uপর িনেmাk িববরণী pদর্শন বয্তীত 
েকান কের্মর িবষেয় েকান শb েরকির্ডং pকাশ কিরেব না, যথা:-  
 
(ক) শb-েরকির্ডং psতকারীর নাম o িঠকানা;  
 
(খ) uk কের্মর কিপরাiেটর মািলেকর নাম o িঠকানা; eবং  
 
(গ) uহার pথম pকাশনার বছর।  
 
(2) িভিডo িচt pদর্শনকােল বা িভিডo কয্ােসেটর uপর বা aনয্ানয্ পােt িনেmাk িববরণীসমহূ 
pদর্শন না কিরয়া েকান বয্িk েকান কের্মর িভিডo িচt pকাশ কিরেব না, যথা:-  
 
(ক) িভিডo িচt psতকারী বয্িkর নাম o িঠকানা;  
 
(খ) aনরুপূ বয্িk কতr◌ৃক uk কর্মিটর কিপরাiেটর মািলেকর িনকট হiেত িভিডo িচt 
ৈতরীর জনয্ pেয়াজনীয় লাiেসn aর্জন কিরয়ােছন মের্ম pদt eকিট েঘাষণাপt;  
 
(গ) aনরুপূ কের্মর কিপরাiেটর মািলেকর নাম o িঠকানা; eবং  
 
(ঘ) েযেkেt aনরুূপ কর্মিট eকিট চলিct, যাহার pদর্শনীর জনয্ [ েসnরশীপ aব িফl eয্াk], 
1963 (1963 সেনর 18 নং আiন) eর 4 ধারার িবধান aনসুাের সনদপt আবশয্ক হয়, 
েসেkেt uk কের্মর িবষেয় বির্ণত ধারার aধীেন ম রুীকৃত সনদপেtর eকিট aনিুলিপ।  

    



 
    

  
  
aিধকার ল নকারী 
aনিুলিপ আমদানী 

  

74। (1) েকান কের্মর কিপরাiেটর মািলক বা তাহার িনকট হiেত kমতাpাp pিতিনিধর 
দরখােsর িভিtেত eবং িনর্ধািরত িফ পিরেশাধ সােপেk, েরিজ ার, তাহার িবেবচনায় uপযkু 
তদেnর পর, ei মের্ম আেদশ িদেত পািরেবন েয, বাংলােদেশ ৈতরী করা হiেল কিপরাiট ল ন 
হiেতা eiরপূ কের্মর বাংলােদেশর বািহের ৈতরীকৃত aনিুলিপ আমদানী করা যাiেব না।  
 
(2) ei আiেনর aধীেন pণীতবয্ িবিধ সােপেk, েরিজ ার বা eতদেুdেশয্ তঁাহার িনকট হiেত 
kমতাpাp বয্িk uপ-ধারা (1) e uিlলিখত aনিুলিপ পাoয়া যাiেত পাের eমন েকান 
uেড়াজাহাজ, জাহাজ, যানবাহন, ডক বা আি নায় pেবশ কিরেত পািরেবন eবং aন◌ুুরপূ 
aনিুলিপ পরীkা কিরেত পািরেবন।  
 
(3) uপ-ধারা (1) eর aধীেন pদt েকান আেদশ pেযাজয্ হয় eiরপূ aনিুলিপ কা মস eয্াk, 
1969 (1969 সােলর 4নং আiন) eর ধারা 16 aনসুাের বাংলােদেশ আমদািন িনিষd বা 
িনয়িntত পণয্dবয্রেূপ গণ্য হiেব eবং েসiমেত ঐ আiেনর সমs িবধান কারয্কর হiেব:  
 
তেব শর্ত থােক েয, uk আiেনর aধীন বােজয়াpকৃত aনরুপূ সকল কিপ সরকাের নয্s না 
কিরয়া কর্মিটর কিপরাiেটর মািলকেক েপ◌ঁৗছাiয়া িদেত হiেব।  

    
 
    

 aধয্ায়-14 
েদoয়ানী pিতকার 

  
সংjা 

  

75। ei aধয্ােয়র uেdশয্ পূরণকেl, pসে র পিরপnী না হiেল "কিপরাiেটর মািলক" 
aিভবয্িk aের্থ-  
 
 
 
(ক) eকেচিটয়া লাiেসেnর aিধকারী;  
 
 
 
(খ) ajাতনামা বা ছdনামীয় সািহতয্, নাটয্, সংগীত বা িশlকের্মর েkেt, েয পরয্n না 
pেণতার পিরচয় uদঘািটত হiয়া থােক কর্মিটর pেণতা বা েযৗথ pেণতার ajাতনামা কের্মর 
েkেt বা েযৗথভােব রিচত েকান কর্ম যাহােদর নােম pকািশত তাহােদর সকেল ছdনামীয় হয় eবং 
তাহা হiেল pেণতাগেণর েয কাহােরা পিরচয় pকাশক কতr◌ৃক জনসাধারেণয্ pকািশত হiয়া 
থােক, েসi pেণতা aথবা তাহার আiনানগু pিতিনিধ anভr◌ুk হiেবন।  

    
 
    

  
  
কিপরাiট ল েনর 
জনয্ েদoয়ানী 
pিতকার 

  

76। (1) েযেkেt েকান কের্মর কিপরাiট aথবা ei আiেনর aধীন aির্পত aনয্ েকান aিধকার 
ল ন করা হয়, েসেkেt কিপরাiেটর বা, েktমত, aনরুূপ aনয্ aিধকাের stািধকারী, ei 
আiেন িভnরপূ িবধান না থাকা সােপেk, িনেষধাjা, kিতপূরণ, িহসাব eবং aনয্ানয্ সকল 
pিতকার eবং st ল েনর দােয় আiেনর pদt aনয্ানয্ pিতকার পাiেবন:  
 



তেব শর্ত থােক েয, িববাদী যিদ pমাণ কেরন েয, st ল েনর তািরেখ সংি  কের্ম কিপরাiট 
িবদয্মান িছল মের্ম িতিন aবগত িছেলন না eবং ঐ কের্মর কিপরাiট িছল না মের্ম তাহার িব াস
কিরবার যিুkসংগত কারণ িছল, তাহা হiেল বাদী, st ল ন সmের্ক িনেষধাjা eবং st 
ল নkেম কিপ িবkেয়র মাধয্েম িববাদী কতr◌ৃক aির্জত মনুাফার সমg বা aংশিবেশেষর 
বয্াপাের েকান আেদশ বয্তীত, েকান pিতকার পাiবার aিধকারী হiেবন।  
 
(2) যখন েকান সািহতয্, নাটয্ o সংগীত কের্মর েkেt কর্মিট pকািশত হoয়ার সময় uহার 
কিপর uপর pেণতা বা; েktমত, pকাশেকর aর্থ বহনকারী েকান নাম দিৃ েগাচর হয়, aথবা 
েকান িশlকের্মর েkেt, কর্মিট ৈতরী হoয়ার সময় uহার uপর দিৃ েগাচর হiয়ািছল, েসেkেt েয 
বয্িkর নাম ঐভােব দিৃ েগাচর হয় বা হiয়ািছল, ঐরপূ কের্মর কিপরাiট ল ন সmের্ক েয েকান 
আiনগত কারয্kেম ঐ বয্িkেক pেণতা বা, েktমত, pকাশক িহসােব aনমুান করা হiেব যিদ 
না িভnরূপ িকছু pমািণত হiয়া থােক।  
 
(3) কিপরাiট ল ন সmের্ক েয েকান আiনগত কারয্kেম সকল পেkর খরচািদ আদালেতর 
িবচkণ kমতার aধীন হiেব।  

    
 
    

  
  
পথৃক aিধকােরর 
রkণ 

  

77। ei আiেনর িবধান সােপেk, েযেkেt িবিভn বয্িk েকান কের্মর কিপরাiেটর anভr◌ুk 
িভn িভn aিধকােরর মািলক হন, েসেkেt ঐরপূ েয েকান aিধকােরর মািলক ঐ aিধকােরর 
পিরসীমায় ei আiেন িবধতৃ pিতকার পাiেবন eবং েকান মামলা দােয়র, বয্বsা gহণ বা aনয্ানয্
আiনগত কারয্kেমর মাধয্েম ঐরপূ মামলা বা আiনগত কারয্kেম aনয্ েয েকান aিধকােরর 
মািলকেক পk না কিরয়া sতntভােব ঐরপূ st pেয়াগ কিরেত পািরেবন।  

    
 
    

  
  
pেণতার িবেশষ st 

  

78। (1) েকান কের্মর pেণতা ঐ কের্মর কিপরাiট [ st িনেয়াগ] বা পিরতয্াগ করা সেtto, 
কর্মিটর রচনাst দাবী কিরেত পািরেবন eবং uk কের্মর েকান িবকৃিত, a হািন বা aনয্ানয্ 
পিরবর্তন সmের্ক aথবা uk কর্মিটর িবষেয় তাহার সmান o সখুয্ািত kু  হiেত পাের eমন 
aনয্ানয্ কােরয্র জনয্ kিতপূরণ বা কােরয্র uপর িনবারণ দাবী কিরেত পািরেবন:  
 
তেব শর্ত থােক েয, ধারা [ 72] eর uপ-ধারা (1) eর uপ-দফা (ম) pেযাজয্ হয় eমন 
কিmuটার েpাgােমর েকান aিভেযাজন িনয়ntেণর বা ঐ বাবদ kিতপূরণ দাবী কিরবার েকান 
aিধকার uk gnকােরর থািকেব না।  
 
বয্াখয্া।- েকান কর্ম pদর্শেন বা pেণতার সnি মেত uহা pদর্শেন বয্র্থতা ei ধারার aধীন 
aিধকার ল ন মের্ম গণয্ হiেব না।  
 
(2) েকান কের্মর রচনাst দাবী কিরবার aিধকার বয্তীত, uপ-ধারা (1) eর aধীন েকান 
কের্মর pেণতােক pদt aনয্ েকান aিধকার ঐ pেণতার আiনানগু pিতিনিধর dারা pেয়াগ করা 
যাiেব।  

    
 
    

  
  



aিধকার ল নকারী 
aনিুলিপর দখলকার 
বা েলনেদনকারী 
বয্িkর িবরেুd 
মািলেকর aিধকার 

  

79। কিপরাiট িবদয্মান আেছ eমন েকান কের্মর aিধকার ল নকারী সকল aনিুলিপ eবং 
ঐরপূ aিধকার ল নকারী aনিুলিপ ৈতরীর জনয্ বয্ব ত বা বয্বহােরর জনয্ udী  েpট [ eবং 
কিmuটার েpাgােমর েkেt সংি  েসার্স েকাড কমপাiেলশন, ডাটা, িডজাiন ডkেমেnশন, 
েটিবল eবং আনষুি ক চার্টসমহূ] কিপরাiেটর মািলেকর সmিt বিলয়া গণয্ হiেব, িযিন uহােদর 
দখল পনুরdুােরর বা uহােদর রপূাnর সmের্ক আiনগত কারয্kম gহণ কিরেত পািরেবন:  
 
তেব শর্ত থােক েয, কিপরাiেটর মািলক েকান aিধকার ল নকারী aনিুলিপর রপূাnর সmের্ক 
েকান pিতকার পাiেবন না, যিদ িববাদী pমাণ কেরন েয-  
 
(ক) কিমিটর কিপরাiট িবদয্মান আেছ মের্ম িতিন jাত িছেলন না eবং তাহার ei মের্ম িব াস 
কিরবার যিুkস ত কারণ িছল েয, কর্মিটর aনিুলিপ aিধকার ল নকারী aনিুলিপ নয় eবং 
uহার কিপরাiট িবদয্মান িছল; বা  
 
(খ) ঐরপূ aনিুলিপ বা েpট সmের্ক েকান কের্মর কিপরাiেটর aিধকার ল ন সংি  নাi মের্ম 
তাহার িব াস কিরবার যিুkসংগত কারণ িছল।  

    
 
    

  
  
কিপরাiেটর মািলক 
কারয্ধারায় পk হiেব 

  

80। (1) েকান eকেচিটয়া লাiেসnধারী কতr◌ৃক কিপরাiট ল ন িবষেয় দােয়রকৃত pেতয্ক 
েদoয়ানী মামলা বা aনয্ানয্ েদoয়ানী কারয্ধারায় কিপরাiেটর মািলকেক িববাদী কিরেত হiেব, 
যিদ না আদালত িভnরপূ িনের্দশ দান কের, eবং েয েkেt eiরপূ মািলক িববাদী হয়, eকেচিটয়া 
লাiেসnধারীর দাবীর িবেরািধতা কিরবার aিধকার তাহার থািকেব।  
 
(2) েয েkেt কিপরাiট ল ন িবষেয় eকেচিটয়া লাiেসnধারী কতr◌ৃক দােয়রকৃত েকান 
েদoয়ানী মামলা বা কারয্ধারা কৃতকারয্ হয়, েসেkেt eকi কারেণ কিপরাiেটর মািলক কতr◌ৃক 
আনীত নতুন মামলা বা aনয্ েকান েদoয়ানী কারয্ধারা রkণীয় হiেব না।  

    
 
    

  
  
আদালেতর eখিতয়ার 

  

81। কিপরাiট ল নজিনত pেতয্ক েদoয়ানী মামলা বা aনয্ েকান েদoয়ানী কারয্ধারা েসi 
েজলা জজ আদালেত রজু ুo িবচার কিরেত হiেব যাহার আিদ aিধেkেtর sানীয় সীমার মেধয্ 
মামলািট বা aনয্ কারয্ধারা দােয়র করা কােল, মামলািট বা aনয্ কারয্ধারা দােয়রকারী বয্িk 
বা েযেkেt aনরুূপ eকািধক বয্িk থােকন, তাহােদর মেধয্ েকহ pকৃতপেk eবং েscায় বসবাস 
কেরন বা বয্বসা পিরচালনা কেরন বা বয্িkগত লােভর জনয্ কাজ কেরন।  

    
 
    

 aধয্ায়-15 
aপরাধ eবং শািs 

  
কিপরাiট বা aনয্ানয্ 
aিধকার ল নজিনত 
aপরাধ 

  

[ 82। (1) েয বয্িk, চলিct বয্িতেরেক, েকান কের্মর কিপরাiট বা ei আiেনর ধারা 23 eর 
aধীন aির্পত aিধকার বয্তীত aনয্ েকান aিধকার icাকৃতভােব ল ন কেরন বা কিরেত 
সহায়তা কেরন, িতিন aনধূr◌্ব চার ব�সর িকn aনূ্যন ছয়মাস েময়ােদর কারাদ  eবং 
aনধূr◌্ব দiু লk টাকা িকn aনূ্যন প াশ হাজার টাকার aর্থদে  দ ণীয় হiেবন:  
 
তেব শর্ত থােক েয, যিদ iহা আদালেত সnি মেত pমািনত হয় েয, ল নিট বয্বসািয়ক বা 



বািণিজয্ক কারয্kেমর ধারায় মনুাফার uেdেশয্ সংঘিটত হয় নাi, েসi েkেt আদালত ছয় মােসর 
কম েময়ােদর কারাদ  eবং 50,000 টাকার কম পিরমাণ জিরমানার দ  আেরাপ কিরেত 
পািরেব।  
 
(2) েয বয্িk চলিcেtর কিপরাiেটর aিধকার বা ei আiেন বির্ণত aনয্ েকান aিধকার 
icাকৃতভােব ল ন কেরন বা কিরেত সহায়তা কেরন, িতিন aনধূr◌্ব পাঁচ ব�সর িকn 
aনূ্যন eক ব�সর েময়ােদর কারাদ  eবং aনধূr◌্ব পাঁচ লk টাকা িকn aনূ্যন eক লk 
টাকার aর্থদে  দ ণীয় হiেবন।]  

    
 
    

  
  
িdতীয় বা পরবর্তী 
aপরােধর বির্ধত 
শািs 

  

83। েয বয্িk ধারা 82 eর aধীেন দি ত হiয়া পনুরায় aনরুূপ েকান aপরােধ দি ত হiেল 
িতিন িdতীয় eবং পরবর্তী pেতয্ক aপরােধর জনয্ aনরূ্ধব িতন ব�সর িকn aনূ্যন ছয় 
মােসর কারাদ  eবং aনরূ্ধব িতন লk টাকা িকn aনূ্যন eক লk টাকা aর্থদে  দ নীয় 
হiেবন:  
 
[ তেব শর্ত থােক েয, যিদ iহা আদালেতর সnি মেত pমািণত হয় েয, ধারা 82 eর uপ-ধারা 
(1) e বির্ণত ল নিট বয্বসািয়ক বা বািণিজয্ক কারয্kেমর ধারায় মনুাফার uেdেশয্ সংঘিটত 
হয় নাi, েসi েkেt আদালত ছয় মােসর কম েময়ােদর কারাদ  eবং 1 লk টাকার কম পিরমাণ 
জিরমানার দ  আেরাপ কিরেত পািরেবন] :  
 
আেরা শর্ত থােক েয, ei ধারার uেdশয্ পূরণকেl ei আiন pবির্তত হoয়ার পূেরব্ pদt েকান 
শািsেক আমেল েনoয়া হiেব না।  

    
 
    

  
  
কিmuটার েpাgােমর 
লংিঘত কিপ pকাশ, 
বয্বহার, iতয্ািদর 
aপরাধ 

  

[ 84। যিদ েকান বয্িk-  
 
(ক) েকান কিmuটার েpাgাম eর লংিঘত কিপ aনিুলিপ কিরয়া েয েকান মাধয্েম pকাশ, িবkয় 
বা eকািধক কিপ িবতরণ কেরন, তাহা হেল িতিন aনধূr◌্ব চার ব�সর িকn aনূ্যন ছয় মাস
েময়ােদর কারাদে  eবং aনধূr◌্ব চার লk টাকা িকn aনূ্যন eক লk টাকার aর্থদে  
দ ণীয় হiেবন;  
 
(খ) কিmuটাের েকান লংিঘত কিপ বয্বহার কেরন, তাহা হiেল িতিন aনূধr◌্ব িতন ব�সর 
িকn aনূ্যন ছয় মাস েময়ােদর কারাদে  aথবা aনধূr◌্ব িতন লk টাকা িকn aনূ্যন eক 
লk টাকার aর্থ দে  দ ণীয় হiেবন:  
 
তেব শর্ত থােক েয, যিদ আদালেতর সnি েত pমািণত হয় েয, কিmuটার েpাgামিট বয্বসািয়ক 
বা বািণিজয্ক কারয্kেমর ধারায় মনুাফা লােভর uেdেশয্ লংিঘত হয় নাi, তাহা হiেল aনূ্যন 
িতন মাস েময়ােদর কারাদে  eবং aনূ্যন পিঁচশ হাজার টাকার aর্থদ  আেরাপ করা যাiেব।]  

    
 
    

  
  



aিধকার ল নকারী 
aনিুলিপ ৈতরী 
কিরবার uেdেশয্ েpট 
দখেল রাখা 

  

85। েকান বয্িk, িযিন icাকৃতভােব কিপরাiট িবদয্মান রিহয়ােছ eমন েকান কের্মর aিধকার 
ল নকারী aনিুলিপ ৈতরী কিরবার uেdেশয্ েকান েpট ৈতরী কেরন বা দখেল রােখন, বা 
কিপরাiেটর মািলেকর সmিত বয্িতেরেক icাকৃতভােব eবং তাহার বয্িkগত লােভর জনয্ ঐরপূ 
েকান কের্মর জনসাধারেণয্ সmাদেনর কারণ ঘটান, তাহা হiেল িতিন aনধূr◌্ব দiু ব�সেরর 
কারাদ  বা aনধূr◌্ব প াশ হাজার টাকা aর্থদে  বা uভয় দে  দ নীয় হiেবন।  

    
 
    

  
  
aিধকার ল নকারী 
aনিুলিপ বা aিধকার 
ল নকারী aনিুলিপ 
ৈতরীর uেdেশয্ 
বয্ব ত েpট 
িবিলব ন 

  

86। ei আiেনর aধীন েকান aপরােধর িবচার কিরবার কােল, aিভযkু aপরাধী েদাষী 
সাবয্s হuক বা না হuক, আদালত uহার িনকট aিধকার ল নকারী aনিুলিপ বা aিধকার 
ল নকারী aনিুলিপ ৈতরী কিরবার uেdেশয্ সংরিkত েpটরেূপ pতীয়মান, aিভযkু aপরাধীর 
দখলভুk কর্মিটর সমs aনিুলিপ বা সমs েpট ংস কিরবার বা কিপরাiেটর মািলকেক বঝুাiয়া
িদবার বা আদালত েযরপূ uপযkু মেন কের েসভােব িবিলব ন কিরবার আেদশ িদেত পািরেব।  

    
 
    

  
  
েরিজ াের িমথয্া 
anভr◌ুিk, iতয্ািদ, 
aথবা িমথয্া সাkয্ 
uপsাপনা বা pদান 
করার শািs 

  

87। েকান বয্িk যিদ-  
 
(ক) কিপরাiট েরিজ াের েকান িমথয্া anভr◌ুিk সিnনেবশ কেরন বা কিরবার কারণ ঘটান, বা
 
(খ) িমথয্াভােব েরিজ াের েকান anভr◌ুিkর aনিুলিপর aর্থ বহনকারী েকান েলখা িলেখন বা 
িলখান, বা  
 
(গ) িমথয্া জািনয়া ঐরপূ েকান anভr◌ুিk বা েলখা সাkয্ িহসােব uপsাপন বা pদান কেরন 
aথবা uপsাপন বা pদান করার কারণ ঘটান,  
 
িতিন aনধূr◌্ব দiু ব�সর কারাদ  বা দশ হাজার টাকা aর্থদ  বা uভয় দে  দ নীয় 
হiেবন।  

    
 
    

  
  
pতািরত বা pভািবত 
কিরবার uেdেশয্ 
িমথয্া িববিৃত pদােনর 
শািs 

  

88। েকান বয্িk-  
 
(ক) েকান কতr◌ৃপk বা কর্মকর্তােক ei আiেনর েকান িবধােনর আoতায় তাহার েয েকান 
কারয্ সmাদেন pতািরত কিরবার aিভpােয়, বা  
 
(খ) ei আiন বা iহার aধীন েকান িবষয় সmের্ক েকান িকছু কিরেত বা না কিরেত pভািবত 
কিরবার aিভpােয়,  
 
িমথয্া জািনয়া েকান িমথয্া িববিৃত বা বয্াখয্া pদান কেরন, িতিন aনধূr◌্ব দiু ব�সেরর 
কারাদে  বা aনরূ্ধ পিঁচশ হাজার টাকা aর্থদে  বা uভয় দে  দ নীয় হiেবন।  

    
 



    
  

  
pেণতার িমথয্া 
কতr◌ৃt আেরাপ 

  

89। েকান বয্িk-  
 
(ক) pেণতা নেহন eমন কাহােরা নাম েকান কের্মর িভতের বা uপের বা uk কের্মর 
পনুর�ুপািদত aনিুলিপর িভতের বা uপের eমনভােব সিnনেবশ বা সংযkু কেরন যাহােত ei 
মের্ম iি ত বহন কের েয ঐরপূ বয্িk কর্মিটর pেণতা; aথবা  
 
(খ) eমন েকান কর্ম pকাশ, িবkয় বা ভাড়ায় pদান কেরন aথবা বািণিজয্কভােব জনসমেk 
pদর্শন কেরন েয, কের্মর িভতের বা uপের eমন েকান বয্িkর নাম eমনভােব সিnনেবশ বা 
সংযkু করা হiয়া থােক যাহােত ei মের্ম iি ত বহন কের েয, ঐরপূ বয্িk কর্মিটর pেণতা বা 
pকাশক, িকn িযিন তাহার জানামেত ঐরপূ কের্মর pেণতা বা pকাশক নেহন; aথবা  
 
(গ) দফা (খ) e uিlলিখত েকান কর্ম কেরন বা েসi কের্মর পনুর�ুপাদন িবতরণ কেরন েয 
কের্মর িভতর বা uপের েকান বয্িkর নাম eমনভােব সিnনেবশ বা সংযkু করা হয় যাহােত ei 
মের্ম iি ত কের েয, ঐরপূ বয্িk কর্মিটর pেণতা, িকn িযিন তাহার জানামেত ঐরপূ কের্মর 
pেণতা নেহন, aথবা কর্মিট জনসমেk সmাদন কেরন বা েকান িবেশষ pেণতার কর্মরেূপ কর্মিট 
সমpচার কেরন িযিন যাহার জানামেত ঐরপূ কের্মর pেণতা নেহন;  
 
িতিন aনধূr◌্ব দiু ব�সর কারাদ  বা aনধূr◌্ব পিঁচশ হাজার টাকা aর্থদ  বা uভয়দে  
দ নীয় হiেবন।  

    
 
    

  
  
ধারা [ 73] ল েনর 
শািs   

90। েকান বয্িk যিদ ধারা [ 73] eর িবধান ল নপূরব্ক েকান েরকর্ড বা িভিডo িচt pকাশ 
কেরন, তাহা হiেল িতিন aনধূr◌্ব িতন বছর কারাদ  বা aনধূr◌্ব িতন লk টাকা aর্থদ  
বা uভয় দে  দ নীয় হiেবন।  

    
 
    

  
  
েকাmানী কতr◌ৃক 
aপরাধ 

  

91। (1) ei আiেনর aধীন েকান aপরাধ েকান েকাmানী কতr◌ৃক সংঘিটত হiেল, aপরাধ 
সংঘটেনর সময় uk েকাmানীর বয্বসা পিরচালনার জনয্ েকাmানীর দািয়েt িছেলন eবং 
েকাmানীর িনকট দায়ী িছেলন eiরপূ pেতয্ক বয্িk eবং aিধকn ঐ েকাmানী ঐরপূ aপরােধর 
জনয্ েদাষী বিলয়া গণয্ হiেবন eবং তাহারা তাহােদর িবরেুd আiনগত কারয্kম gহেণর জনয্ 
eবং েসiমত দ pাp হiেত দায়ী হiেবন:  
 
তেব শর্ত থােক েয, ei uপ-ধারার েকান িকছুi েকান বয্িkেক েকান শািsর জনয্ দায়ী কিরেব 
না, যিদ িতিন pমাণ কেরন েয ঐ aপরাধ তাহার ajাতসাের সংঘিটত হiয়ািছল aথবা িতিন 
ঐরপূ aপরাধ সংঘটনেরাধ কিরবার জনয্ যথাসmব েচ া কিরয়ািছেলন।  
 
(2) uপ-ধারা (1) e যাহাi থাkক না েকন, ei আiেনর aধীন েকান েকাmানী কতr◌ৃক েকান 
aপরাধ যিদ সংঘিটত হয় eবং iহা pমািণত হয় েয, ঐ aপরাধ েকাmানীর েকান পিরচালক, 
ময্ােনজার, েসেkটারী বা aনয্ানয্ aিফসােরর সmিত বা গাফলিতর কারেণ সংঘিটত হiয়ােছ, 
তাহা হiেল uk পিরচালক, ময্ােনজার, েসেkটারী বা aনয্ানয্ aিফসারo ঐ aপরােধর জনয্ 
েদাষী বিলয়া গণয্ হiেবন eবং তাহারা তাহােদর িবরেুd আiনগত কারয্kম gহেণর জনয্ eবং 



েসiমেত দ pাp হiেবন।  
 
বয্াখয্া।- ei ধারার uেdেশয্-  
 
(ক) "েকাmানী" aের্থ েকান সংিবিধবd সংsা eবং েকান বয্বসা-pিত ান বা aনয্ানয্ 
বয্িkবের্গর সিমিতo anভr◌ুk হiেব; eবং  
 
(খ) বয্বসা-pিত ােনর েkেt "পিরচালক" aের্থ uহার aংশীদারেক বঝুাiেব।  

    
 
    

  
  
aপরাধ িবচারার্থ 
gহণ   

92। দায়রা জজ আদালত aেপkা িনmতর েকান আদালত ei আiেনর aধীন েকান aপরাধ, 
ধারা 66 eর িবধান সােপেk, িবচারার্থ gহণ কিরেব না।  

    
 
    

  
  
লি ত aনিুলিপ জb 
কিরেত পুিলেশর 
kমতা 

  

93। (1) সাব-iনসেপkেরর িনmতর পদািধকারী নেহন eমন েয েকান পিুলশ কর্মকর্তা যিদ ei 
মের্ম সn  হন েয, [ ধারা 82 eর aধীেন েকান কের্মর বা ধারা 84 eর aধীেন েকান 
কিmuটার কের্মর] কিপরাiট ল নজিনত েকান aপরাধ সংঘিটত হiয়ােছ, হiেতেছ বা হoয়ার 
সmাবনা েদখা িদয়ােছ, তাহা হiেল িতিন েgফতারী পেরায়ানা ছাড়াi কর্মিটর সকল aনিুলিপ eবং 
ল নকারী aনিুলিপ ৈতরীর uেdেশয্ বয্ব ত সকল েpট, েযখােনi পাoয়া যাক, জb কিরেত 
পািরেবন eবং aনরুপূভােব জbকৃত সকল কিপ eবং েpট যত dত সmব, eকজন ময্ািজে েটর 
সmেখু  uপsাপন কিরেবন।  
 
(2) uপ-ধারা (1) eর aধীেন জbকৃত েকান কের্মর [ aনিুলিপ বা যntপািত বা dবয্সামgী বা 
েpেট sার্থ রিহয়ােছ eমন েয েকান বয্িk ঐরপূ জb হoয়ার 15(পেনর) িদেনর মেধয্ aনরুপূ 
aনিুলিপ বা যntপািত বা dবয্সামgী বা েpট তাহােক েফরত েদoয়ার] জনয্ ময্ািজে েটর িনকট 
দরখাs কিরেত পােরন eবং ময্ািজে ট, দরখাsকারী o বাদীর শনুানী gহেণর পর eবং pেয়াজন 
aনযুায়ী আেরা তদn কিরয়া দরখােsর uপর তাহার িবেবচনায় uপযkু আেদশ pদান কিরেবন। 

    
 
    

 aধয্ায়-16 
আপীল 

  
ময্ািজে েটর কিতপয় 
আেদেশর িবরেুd 
আপীল   

94। ধারা 86 বা ধারা 93 eর uপ-ধারা (2) eর aধীন pদt আেদেশ সংkbু  েকান বয্িk, 
আেদশ pদােনর িtশ িদেনর মেধয্, েয আদালেত আেদশ pদানকারী আদালত হiেত সাধারণতঃ 
আপীল করা চেল েসi আদালেত আপীল কিরেত পািরেবন eবং ঐরপূ আপীল আদালত কতr◌ৃক 
আপীল িন িt না হoয়া পরয্n ঐ আেদেশর কারয্কািরতা sিগত রািখবার িনের্দশ pদান কিরেত 
পািরেব।  

    
 
    

  
  
েরিজ ােরর আেদেশর   95। (1) েরিজ ােরর েকান চূড়াn িসdাn বা আেদেশ সংkbু  েয েকান বয্িk ঐ িসdাn বা আেদশ 



িবরেুd আপীল pদােনর িতন মােসর মেধয্ েবাের্ডর িনকট আপীল কিরেত পািরেবন।  
 
 
 
(2) ei ধারার aধীন েবাের্ডর শনুানী gহণকােল েরিজ ার েবাের্ডর সদসয্ িহসােব uপিsত 
থািকেবন না।  

    
 
    

  
  
েবাের্ডর আেদেশর 
িবরেুd আপীল 

  

96। ধারা 95 eর aধীন আপীেল pদt েকান িসdাn বা আেদশ বয্তীত, েবাের্ডর েকান চূড়াn 
িসdাn বা আেদেশ সংkbু  েকান বয্িk ঐ িসdাn বা আেদশ pদােনর িতন মােসর মেধয্ হাiেকার্ট 
িবভােগ আপীল কিরেত পািরেবন :  
 
তেব শর্ত থােক েয, ধারা 6 eর আoতায় েবাের্ডর েকান িসdােnর িবরেুd aনরুপূ েকান আপীল 
চিলেব না।  

    
 
    

  
  
তামাদী গণনা 

  
97। ei aধয্ােয়র aধীন আপীেলর জনয্ pদt িতন মােসর সময় গণনায়, েয আেদশ বা িসdােnর
িবরেুd আপীল করা হiয়ােছ, uহার সাির্টফাiড কিপ বা, েktমত, িসdােnর েরকর্ড pদােনর জনয্
গহৃীত সময় বাদ িদেত হiেব।  

    
 
    

  
  
আপীেলর পdিত 

  
98। হাiেকার্ট িবভাগ ei আiেনর সিহত সংগিত রািখয়া ধারা 96 eর aধীেন uহার িনকট 
দােয়রকৃত আপীেল aনসুরণীয় পdিত িবষেয় িবিধ pণয়ন কিরেত পািরেব।  

    
 
    

 
aধয্ায়17 
িবিবধ 

  
েরিজ ার eবং েবার্ড 
eর েদoয়ানী 
আদালেতর কিতপয় 
kমতা 

  

99। [ েদoয়ানী কারয্িবিধর] aধীেন েকান েদoয়ানী মামলার িবচার করা কােল েরিজ ার o 
েবার্ড eর িনেmাk িবষেয় েদoয়ানী আদালেতর kমতা থািকেব, যথা:-  
 
(ক) সমন pদান করা eবং েকান বয্িkর uপিsিত িনি ত করা eবং তাহােক শপথপূরব্ক পরীkা 
করা;  
 
(খ) েকান দিলল pদর্শন eবং uপsাপন করােনা;  
 
(গ) হলফনামাসহ সাkয্ gহণ;  
 
(ঘ) সাkয্ বা দিলল পরীkার জনয্ কিমশন ম রু করা;  
 



(ঙ) েকান আদালত বা কারয্ালয় হiেত েকান সরকারী নিথ বা uহার aনিুলিপ তলব করা;  
 
(চ) িনর্ধািরতবয্ aনয্ েয েকান িবষয়।  
 
বয্াখয্া।- সাkীর uপিsিত বলব�করণার্থ, েরিজ ার বা, েktমত, েবার্ড eর aিধেkেtর sানীয়
সীমানা হiেব সমg বাংলােদশ।  

    
 
    

  
  
েরিজ ার বা েবার্ড 
কতr◌ৃক pদt aর্থ 
pদােনর আেদশ 
িডkীর নয্ায় 
কারয্কর হiেব 

  

100। েরিজ ার বা েবার্ড কতr◌ৃক ei আiেনর aধীন pদt aর্থ pদােনর pেতয্ক আেদশ বা 
েবার্ড কতr◌ৃক pদt aনরুূপ আেদেশর িবরেুd আনীত আপীেল হাiেকার্ট িবভাগ কতr◌ৃক pদt 
আেদশ, েরিজ ার, েবার্ড বা েktমত, সpুীমেকাের্টর েরিজ ার কতr◌ৃক pদt সাির্টিফেকেটর 
িভিtেত েদoয়ানী আদালেতর িডkী মের্ম গণয্ হiেব eবং aনরুপূ আদালেতর িডkীর নয্ায় aিভn
পdিতেত কারয্করেযাগয্ হiেব।  

    
 
    

  
  
aবয্াহিত 

  
101। ei আiেনর uেdশয্ সাধেন সরল িব ােস কৃত বা করার aিভpায় eর জনয্ েকান বয্িkর 
িবরেুd েকান মামলা বা আiনগত কারয্kম চিলেব না।  

    
 
    

  
  
জনেসবক 

  
102। ei আiেনর aধীন িনযkু pেতয্ক কর্মকর্তা eবং েবাের্ডর pেতয্ক সদসয্ [ দ িবিধর] 
ধারা 21 e ঢ়ঁনষরপ ◌ংব�◌াধহঃ (জনেসবক) কথািট েয aের্থ বয্ব ত হiয়ােছ েস aের্থ 
ঢ়ঁনষরপ ◌ংব�◌াধহঃ (জনেসবক) বিলয়া গণয্ হiেব।  

    
 
    

  
  
িবিধমালা pণয়েনর 
kমতা 

  

103। (1) সরকার, সরকারী েগেজেট pjাপন dারা, ei আiেনর uেdশয্ পূরণকেl িবিধ pণয়ন 
কিরেত পািরেব।  
 
(2) পূেরব্ািlলিখত kমতার সামিgকতা kু  না কিরয়া, িনmবির্ণত সকল বা েয েকান িবষেয় 
সরকার িবেশষ কিরয়া eবং uপিরuk kমতার সামিgকভােব kু  না কিরয়া aনরুপূ িবিধেত 
িনmবির্ণত সকল বা েয েকান িবষেয় িবধান করা যাiেব, যথা:-  
 
(ক) েচয়ারময্ান eবং েবাের্ডর aনয্ানয্ সদসয্গেণর কের্মর েময়াদ o চাkরীর শর্তাবলী;  
 
(খ) ei আiেনর aধীন দািখলতবয্ aিভেযাগ o দরখাs eবং ম রুীতবয্ লাiেসেnর ফরম;  
 
(গ) েরিজ ার বা েবাের্ডর সমীেপ কারয্ধারায় aনসুরণীয় পdিত;  
 
(ঘ) ধারা 41 eর uপ-ধারা (2) eর aধীন দরখাs দিলেলর শর্তাবলী;  



 
(ঙ) ধারা 41 eর uপ-ধারা (3) eর aধীন কিপরাiট সিমিত িনবnন হoয়ার শর্তাবলী;  
 
(চ) ধারা 41 eর uপ-ধারা (4) eর aধীন িনবnন বািতেলর তদn;  
 
(ছ) ধারা 42 eর uপ-ধারা (1) eর দফা (ক) eর aধীেন কিপরাiট সিমিতেক pেদয় kমতার 
শর্ত eবং uk uপ-ধারার দফা (খ) eর aধীন aিধকােরর মািলকেদর aনরুপূ kমতা aর্পেণর 
kমতা pতয্াহােরর শর্তাবলী;  
 
(জ) ধারা 42 eর uপ-ধারা (3) eর aধীন কিপরাiট সিমিত কতr◌ৃক লাiেসn iসু্যকরণ, 
িফ আদায় eবং aিধকাের মািলকেদর মেধয্ aনরুপূ িফ ব েনর শর্তাবলী;  
 
(ঝ) ধারা 44 eর uপ-ধারা (1) eর aধীেন িফ আদায় o ব ন িবষয় aিধকাের মািলকেদর 
aনেুমাদন, িফ িহসােব আদায়কৃত েকান aের্থর সdয্বহার eবং aনরুূপ মািলকেদর তাহােদর 
aিধকারসমেূহ pশাসন সংি  কারয্াবলীর তথয্ সরবরােহর পdিত;  
 
(ঞ) ধারা 45 eর uপ-ধারা (1) eর aধীন কিপরাiট সিমিত কতr◌ৃক েরিজ ােরর িনকট 
িববরণী দািখল;  
 
(ট) ei আiেনর aধীন pেদয় েকান রয়য্ালিট িনর্ধারণ eবং aনরুূপ রয়য্ালিট pদােনর জনয্ 
জামানত gহেণর পdিত;  
 
(ঠ) ei আiেনর aধীন pেদয় রয়য্ালিট pদােনর পdিত;  
 
(ড) কিপরাiট সিমিত কতr◌ৃক িহসাব eবং aনয্ানয্ আনষুংিগক নিথ সংরkণ eবং বাির্ষক 
িহসাব িববরণীর নমনুা o পdিত eবং ধারা 42 eর uপ-ধারা (2) eর aধীন aিধকােরর বয্িk 
মািলকেক pদt পাির িমেকর পিরমাণ িনর্ধারেণর পdিত;  
 
(ঢ) ei আiেনর aধীন রিkতবয্ কিপরাiট েরিজ ােরর ফরম eবং uহােত anভr◌ুk কিরেত 
হiেব eমন িববরণী;  
 
(ণ) েয সকল িবষেয় েরিজ ার eবং েবাের্ডর েদoয়ানী আদালেতর kমতা থািকেব;  
 
(ত) ei আiেনর aধীন pেদয় িফস;  
 
(থ) ei আiন dারা েরিজ ােরর বয্বsাপনায় বা িনয়ntেণ নয্s কিপরাiট aিফেসর কারয্ািদ o 
aনয্ সকল িবষয়।  

    
 
    

  
  
iংেরজীেত aনিূদত 
পাঠ pকাশ 

  

104। ei আiন pবর্তেনর পর সরকার, সরকারী েগেজেট pjাপন dারা, ei আiেনর iংেরজীেত 
aনিূদত eকিট পাঠ pকাশ কিরেব যাহা ei আiেনর aনিূদত iংেরজী পাঠ (aঁ◌ঃযবহঃরপ 
ঊহমষরংয ঞবীঃ) নােম aিভিহত হiেব:  
 
তেব শর্ত থােক েয, ei আiন o uk iংেরজী পােঠর মেধয্ িবেরােধর েkেt ei আiন pাধানয্ 
পাiেব।  

    



 
    

  
  
রিহতকরণ, েহফাজত 
eবং kািnকালীন 
িবধান 

  

105। (1) ঈড়ঢ়ু-�রমযঃ ঙ�ফরহধহপব, 1962 (ঙ�ফ. ঘড়. ঢঢঢoঠ ড়ভ 1962) 
eতdারা রিহত করা হiল।  
 
(2) েযেkেt েকান বয্িk ei আiন কারয্কর হoয়ার পূেরব্ eমন েকান কাজ কিরয়া থােকন যdারা 
িতিন সংি  সমেয় আiন েমাতােবক েকান কের্মর পনুর�ুপাদন বা সmাদেনর জনয্ aথবা ei 
আiন কারয্কর না হiেল ঐরপূ  
 
পনুর�ুপাদন বা সmাদন ৈবধ হiত eমন েকান কের্মর পনুর�ুপাদন বা সmাদেনর জনয্ েকান 
pকার বয্য় বা দায় eর জনয্ দায়ী হন, েসেkেt ei ধারার েকান িকছুi ঐরপূ কাজ হiেত বা 
ত�সেূt udতু  েকান aিধকার বা sার্থ খরব্ বা kু  কিরেব না, যিদ না ei আiনবেল 
পনুর�ুপাদন বা সmাদন কিরবার aিধকারী বয্িk চুিkভে র দরণু েবাrড েযরপূ িনর্ধারণ কের 
ঐরপূ kিতপূরণ pদান কিরেত সmত না হন।  
 
(3) uপ-ধারা (1) eর aধীন রিহত আiেনর aধীন েকান কের্মর কিপরাiট িছল না eমন েকান 
কের্মর েkেt ei আiেনর aধীন কিপরাiট থািকেব না।  
 
(4) ei আiন কারয্কর হoয়ার aবয্বিহত পূেরব্ েযেkেt েকান কের্মর কিপরাiট িবদয্মান িছল 
ঐরপূ কিপরাiেটর anভr◌ু◌্k aিধকার, ei আiন কারয্কর হoয়ার তািরখ হiেত, কর্মিট েয 
ে ণীর anভr◌ুk ঐ ে ণী সmেn ধারা 14-e uিlলিখত aিধকার হiেব eবং যিদ uk ধারা 
dারা েকান নতুন aিধকার pদt হয়, তাহা হiেল uk aিধকােরর মািলক-  
 
(ক) ei আiন কারয্কর হoয়ার পূেরব্ কর্মিটর কিপরাiেটর সmর্ণূ  st-িনেয়াগ হiয়া থািকেল, 
uk [ িনেয়াগpাp stািধকারী] sাের্থর utরািধকারী হiেবন।  
 
(খ) aনয্ানয্ েkেt, ঐ বয্িk হiেবন িযিন uপ-ধারা (1) eর aধীন বািতলকৃত আiেন কর্মিটর 
কিপরাiেটর pথম stািধকারী িছেলন।  
 
(5) ei আiেন িভnরপূ িবধান না থািকেল, েকান বয্িk ei আiন কারয্কর হoয়ার aবয্বিহত 
পূেরব্ েকান কের্মর কিপরাiট aথবা েকান aিধকার বা aিধকােরর anর্গত েকান sাের্থর 
aিধকারী থািকেল, তাহার েkেt ei আiন কারয্কর না হiেল েয সমেয়র জনয্ িতিন ঐরপূ 
aিধকার বা sাের্থর aিধকারী হiেতন তাহা aবয্াহত থািকেব।  
 
(6) ei আiেনর েকান িকছুi uহা কারয্কর হoয়ার পূেরব্ কৃত েকান কাজ কিপরাiট ল নজিনত 
কাজ িহসােব বয্াখয্ািয়ত িহসােব গণয্ হiেব না, যিদ ঐ কাজ aনয্ভােব ঐরপূ aিধকারল ন 
গঠন না কিরয়া থােক।  
 
(7) [ ei ধারায় িভnরপূ িকছু না থািকেল], রিহতকরেণর ফলাফেলর িবষেয় 1897 সেনর 
েজনােরল kেজস eয্াk (1897 সেনর 10নং আiন) pেযাজয্ হiেব।  

    
 
    
    

 
  
1 দফা (1) o (2) কিপরাiট (সংেশাধন) আiন, 2005 (2005 সেনর 14 নং আiন) eর 2 ধারাবেল pিতsািপত৷ 
 



2 uপ-দফা (খ) কিপরাiট (সংেশাধন) আiন, 2005 (2005 সেনর 14 নং আiন) eর 2 ধারাবেল pিতsািপত৷ 
 
3 uপ-দফা (ঙ) কিপরাiট (সংেশাধন) আiন, 2005 (2005 সেনর 14 নং আiন) eর 2 ধারাবেল সংেযািজত৷ 
 
4 দফা (9) কিপরাiট (সংেশাধন) আiন, 2005 (2005 সেনর 14 নং আiন) eর 2 ধারাবেল pিতsািপত৷ 
 
5 দফা (13) কিপরাiট (সংেশাধন) আiন, 2005 (2005 সেনর 14 নং আiন) eর 2 ধারাবেল িবলpু৷ 
 
6 দফা (13ক) কিপরাiট (সংেশাধন) আiন, 2005 (2005 সেনর 14 নং আiন) eর 2 ধারাবেল সিnেবিশত৷ 
 
7 বয্াখয্ািট কিপরাiট (সংেশাধন) আiন, 2005 (2005 সেনর 14 নং আiন) eর 2 ধারাবেল pিতsািপত৷ 
 
8 দফা (15ক) o (15খ) কিপরাiট (সংেশাধন) আiন, 2005 (2005 সেনর 14 নং আiন) eর 2 ধারাবেল সিnেবিশত৷ 
 
9 দফা (16ক) কিপরাiট (সংেশাধন) আiন, 2005 (2005 সেনর 14 নং আiন) eর 2 ধারাবেল সিnেবিশত৷ 
 
10 “gিথত” শbিট “েgািথত” শেbর পিরবের্ত কিপরাiট (সংেশাধন) আiন, 2005 (2005 সেনর 14 নং আiন) eর 2 ধারাবেল pিতsািপত৷ 
 
11 দফা (20) কিপরাiট (সংেশাধন) আiন, 2005 (2005 সেনর 14 নং আiন) eর 2 ধারাবেল pিতsািপত৷ 
 
12 “gnকার” শbিট “gnাকার” শেbর পিরবের্ত কিপরাiট (সংেশাধন) আiন, 2005 (2005 সেনর 14 নং আiন) eর 2 ধারাবেল pিতsািপত৷ 
 
13 “বা pিত ান” শbগিুল কিপরাiট (সংেশাধন) আiন, 2005 (2005 সেনর 14 নং আiন) eর 2 ধারাবেল সংেযািজত৷ 
 
14 দফা (26ক) কিপরাiট (সংেশাধন) আiন, 2005 (2005 সেনর 14 নং আiন) eর 2 ধারাবেল সিnেবিশত৷ 
 
15 দফা (30) কিপরাiট (সংেশাধন) আiন, 2005 (2005 সেনর 14 নং আiন) eর 2 ধারাবেল pিতsািপত৷ 
 
16 দফা (33) কিপরাiট (সংেশাধন) আiন, 2005 (2005 সেনর 14 নং আiন) eর 2 ধারাবেল িবলpু৷ 
 
17 দফা (43) কিপরাiট (সংেশাধন) আiন, 2005 (2005 সেনর 14 নং আiন) eর 2 ধারাবেল pিতsািপত৷ 
 
18 দফা (46) কিপরাiট (সংেশাধন) আiন, 2005 (2005 সেনর 14 নং আiন) eর 2 ধারাবেল pিতsািপত৷ 
 
19 দঁািড়র (৷) পিরবের্ত েসিম-েকালন (;) pিতsািপত eবং aতঃপর দফা (48) কিপরাiট (সংেশাধন) আiন, 2005 (2005 সেনর 14 নং 
আiন) eর 2 ধারাবেল সংেযািজত৷ 
 
20 “তার, েবতার বা aনয্ েয েকান মাধয্েম” শbগিুল o কমািট “তােরর মাধয্েম” শbগিুলর পিরবের্ত কিপরাiট (সংেশাধন) আiন, 2005 
(2005 সেনর 14 নং আiন) eর 3 ধারাবেল pিতsািপত৷ 
 
21 `িtশ িদন aথবা সংি  পkগেণর মেধয্ সmািদত pকাশনা সংkাn চুিkেত িনর্ধািরত সময়সীমা, যাহা পূেরব্ সংঘিঠত হয়, aথবা` শbগিুল o 
কমাগিুল `িtশ িদন aথবা` শbগিুলর পিরবের্ত কিপরাiট (সংেশাধন) আiন, 2005 (2005 সেনর 14 নং আiন) eর 4 ধারাবেল pিতsািপত। 
 
22 “বা sায়ী বািসnা, বা েয েদেশর িতিন বর্তমান নাগিরক, বা মতুৃয্র পূেরব্ েয েদেশর নাগিরক, িছেলন” শbগিুল o কমাগিুল “বা sায়ী বািসnা 
িছেলন” শbগিুলর পিরবের্ত কিপরাiট (সংেশাধন) আiন, 2005 (2005 সেনর 14 নং আiন) eর 5 ধারাবেল pিতsািপত৷ 
 
23 “কিপরাiট েরিজsােরর” শbগিুল “কিপরাiট েরিজsােরর” শbগিুলর পিরবের্ত কিপরাiট (সংেশাধন) আiন, 2005 (2005 সেনর 14 নং 
আiন) eর 6 ধারাবেল pিতsািপত৷ 
 
24 uপ-ধারা (5) কিপরাiট (সংেশাধন) আiন, 2005 (2005 সেনর 14 নং আiন) eর 7 ধারাবেল pিতsািপত | 
 
25 uপ-ধারা (4) কিপরাiট (সংেশাধন) আiন, 2005 (2005 সেনর 14 নং আiন) eর 8 ধারাবেল pিতsািপত৷ 
 
26 দঁািড়র (৷) পিরবের্ত েসিম-েকালন (;) pিতsািপত eবং aতঃপর পয্ারা (জ) কিপরাiট (সংেশাধন) আiন, 2005 (2005 সেনর 14 নং 
আiন) eর 9 ধারাবেল সিnেবিশত৷ 
 
27 “িনেয়াগpাp stািধকারী” শbগিুল “st িনেয়াগীকারী” শbগিুলর পিরবের্ত কিপরাiট (সংেশাধন) আiন, 2005 (2005 সেনর 14 নং আiন) 
eর 10 ধারাবেল pিতsািপত৷ 



 
28 “বা st িনেয়াগ দিলেল িভnরপূ িকছু না থােক” শbগিুল কিপরাiট (সংেশাধন) আiন, 2005 (2005 সেনর 14 নং আiন) eর 10 ধারাবেল 
সিnেবিশত৷ 
 
29 “st িনেয়াগ” শbগিুল “st িনেয়াগী” শbগিুলর পিরবের্ত কিপরাiট (সংেশাধন) আiন, 2005 (2005 সেনর 14 নং আiন) eর 11 
ধারাবেল pিতsািপত 
 
30 “িনেয়াগpাp stািধকারী তাহার িনকট হsাnরকৃত েকান aিধকার বয্বহার কিরেত বয্র্থ হন eবং uk বয্র্থতার জনয্ st pদানকারীর” 
শbগিুল “st িনেয়াগী তাহার িনকট হsাnরকৃত েকান aিধকার বয্বহার কিরেত বয্র্থ হন eবং uk বয্র্থতার জনয্ st িনেয়াগীকারীর” শbগিুলর 
পিরবের্ত কিপরাiট (সংেশাধন) আiন, 2005 (2005 সেনর 14 নং আiন) eর 11 ধারাবেল pিতsািপত৷ 
 
31 “িনেয়াগpাp stািধকার বািতল করার েকান আেদশ pদান কিরেব না যিদ না েবার্ড” শbগিুল “st িনেয়াগী বািতল করার েকান আেদশ pদান 
কিরেব না যিদ েবার্ড” শbগিুলর পিরবের্ত কিপরাiট (সংেশাধন) আiন, 2005 (2005 সেনর 14 নং আiন) eর 11 ধারাবেল pিতsািপত | 
 
32 “পা ু িলিপর” শbিট “পাnুিলিপর” শেbর পিরবের্ত কিপরাiট (সংেশাধন) আiন, 2005 (2005 সেনর 14 নং আiন) eর 12 ধারাবেল 
pিতsািপত৷ 
 
33 “পা ু িলিপর” শbিট “পাnুিলিপর” শেbর পিরবের্ত কিপরাiট (সংেশাধন) আiন, 2005 (2005 সেনর 14 নং আiন) eর 12 ধারাবেল 
pিতsািপত৷ 
 
34 “পা ু িলিপর” শbিট “পাnুিলিপর” শেbর পিরবের্ত কিপরাiট (সংেশাধন) আiন, 2005 (2005 সেনর 14 নং আiন) eর 12 ধারাবেল 
pিতsািপত৷ 
 
35 `পাnুিলিপ` শbিট `পাnুিলিপ` শেbর পিরবের্ত কিপরাiট (সংেশাধন) আiন, 2005 (2005 সেনর 14 নং আiন) eর 13 ধারাবেল 
pিতsািপত। 
 
36 `পাnুিলিপর` শbিট `পাnুিলিপর` শেbর পিরবের্ত কিপরাiট (সংেশাধন) আiন, 2005 (2005 সেনর 14 নং আiন) eর 13 ধারাবেল 
pিতsািপত। 
 
37 ধারা 28ক কিপরাiট (সংেশাধন) আiন, 2005 (2005 সেনর 14 নং আiন) eর 14 ধারাবেল সিnেবিশত | 
 
38 “72” সংখয্ািট “73” সংখয্ার পিরবের্ত কিপরাiট (সংেশাধন) আiন, 2005 (2005 সেনর 14 নং আiন) eর 15 ধারাবেল pিতsািপত৷ 
 
39 ধারা 38 কিপরাiট (সংেশাধন) আiন, 2005 (2005 সেনর 14 নং আiন) eর 16 ধারাবেল pিতsািপত৷ 
 
40 ধারা 38ক o 38খ কিপরাiট (সংেশাধন) আiন, 2005 (2005 সেনর 14 নং আiন) eর 17 ধারাবেল সিnেবিশত 
 
41 “ব েনর” শbিট “বnেনর” শেbর পিরবের্ত কিপরাiট (সংেশাধন) আiন, 2005 (2005 সেনর 14 নং আiন) eর 18 ধারাবেল 
pিতsািপত 
 
42 “ব ন” শbিট “বnন” শেbর পিরবের্ত কিপরাiট (সংেশাধন) আiন, 2005 (2005 সেনর 14 নং আiন) eর 18 ধারাবেল pিতsািপত৷ 
 
43 “ব ন” শbিট “বnন” শেbর পিরবের্ত কিপরাiট (সংেশাধন) আiন, 2005 (2005 সেনর 14 নং আiন) eর 18 ধারাবেল pিতsািপত৷ 
 
44 “কিপরাiট সিমিতর” শbগিুল “কিপরাiট aিফেসর” শbগিুলর পিরবের্ত কিপরাiট (সংেশাধন) আiন, 2005 (2005 সেনর 14 নং আiন) 
eর 19 ধারাবেল pিতsািপত৷ 
 
45 “aনবুাদ বা aিভেযাজন” শbগিুল “aনবুাদ” শেbর পিরবের্ত কিপরাiট (সংেশাধন) আiন, 2005 (2005 সেনর 14 নং আiন) eর 20 
ধারাবেল pিতsািপত৷ 
 
46 “aনবুাদ বা aিভেযাজন” শbগিুল “aনবুাদ” শেbর পিরবের্ত কিপরাiট (সংেশাধন) আiন, 2005 (2005 সেনর 14 নং আiন) eর 20 
ধারাবেল pিতsািপত৷ 
 
47 “aনবুাদ বা aিভেযাজন” শbগিুল “aনবুাদ” শেbর পিরবের্ত কিপরাiট (সংেশাধন) আiন, 2005 (2005 সেনর 14 নং আiন) eর 20 
ধারাবেল pিতsািপত | 
 
48 “aনবুাদ বা aিভেযাজন” শbগিুল “aনবুাদ” শেbর পিরবের্ত কিপরাiট (সংেশাধন) আiন, 2005 (2005 সেনর 14 নং আiন) eর 21 
ধারাবেল pিতsািপত৷ | 
 
49 “aনবুাদ বা aিভেযাজন” শbগিুল “aনবুাদ” শেbর পিরবের্ত কিপরাiট (সংেশাধন) আiন, 2005 (2005 সেনর 14 নং আiন) eর 21 



ধারাবেল pিতsািপত৷ | 
 
50 “aনবুাদ বা aিভেযাজন” শbগিুল “aনবুাদ” শেbর পিরবের্ত কিপরাiট (সংেশাধন) আiন, 2005 (2005 সেনর 14 নং আiন) eর 21 
ধারাবেল pিতsািপত৷ 
 
51 “aনবুাদ বা aিভেযাজন” শbগিুল “aনবুাদ” শেbর পিরবের্ত কিপরাiট (সংেশাধন) আiন, 2005 (2005 সেনর 14 নং আiন) eর 21 
ধারাবেল pিতsািপত৷ 
 
52 “aনবুাদ বা aিভেযাজেনর” শbগিুল “aনবুােদর” শেbর পিরবের্ত কিপরাiট (সংেশাধন) আiন, 2005 (2005 সেনর 14 নং আiন) eর 21 
ধারাবেল pিতsািপত৷ 
 
53 “aনবুাদ বা aিভেযাজন” শbগিুল “aনবুাদ” শেbর পিরবের্ত কিপরাiট (সংেশাধন) আiন, 2005 (2005 সেনর 14 নং আiন) eর 21 
ধারাবেল pিতsািপত৷ 
 
54 “aনবুাদ বা aিভেযাজন” শbগিুল “aনবুাদ” শেbর পিরবের্ত কিপরাiট (সংেশাধন) আiন, 2005 (2005 সেনর 14 নং আiন) eর 21 
ধারাবেল pিতsািপত৷ 
 
55 “aনবুাদ বা aিভেযাজেনর” শbগিুল “aনবুােদর” শেbর পিরবের্ত কিপরাiট (সংেশাধন) আiন, 2005 (2005 সেনর 14 নং আiন) eর 21
ধারাবেল pিতsািপত৷ 
 
56 “aনবুাদ বা aিভেযাজেনর” শbগিুল “aনবুােদর” শেbর পিরবের্ত কিপরাiট (সংেশাধন) আiন, 2005 (2005 সেনর 14 নং আiন) eর 
21 ধারাবেল pিতsািপত৷ | 
 
57 “aনবুাদ বা aিভেযাজেনর” শbগিুল “aনবুােদর” শেbর পিরবের্ত কিপরাiট (সংেশাধন) আiন, 2005 (2005 সেনর 14 নং আiন) eর 21 
ধারাবেল pিতsািপত | 
 
58 “ei দফার” শbগিুল “দফা (ক) eর” শbগিুল o বnনীর পিরবের্ত পিরবের্ত কিপরাiট (সংেশাধন) আiন, 2005 (2005 সেনর 14 নং 
আiন) eর 21 ধারাবেল pিতsািপত | 
 
59 “aনবুাদ বা aিভেযাজন” শbগিুল “aনবুাদ” শেbর পিরবের্ত কিপরাiট (সংেশাধন) আiন, 2005 (2005 সেনর 14 নং আiন) eর 21 
ধারাবেল pিতsািপত | 
 
60 “aনবুাদ বা aিভেযাজন” শbগিুল “aনবুাদ” শেbর পিরবের্ত কিপরাiট (সংেশাধন) আiন, 2005 (2005 সেনর 14 নং আiন) eর 21 
ধারাবেল pিতsািপত৷ 
 
61 “aনবুাদ বা aিভেযাজন” শbগিুল “aনবুাদ” শেbর পিরবের্ত কিপরাiট (সংেশাধন) আiন, 2005 (2005 সেনর 14 নং আiন) eর 21 
ধারাবেল pিতsািপত৷| 
 
62 “aনবুাদ বা aিভেযাজন” শbগিুল “aনবুাদ” শেbর পিরবের্ত কিপরাiট (সংেশাধন) আiন, 2005 (2005 সেনর 14 নং আiন) eর 21 
ধারাবেল pিতsািপত | 
 
63 “বা িতিন psািবত aনবুাদ বা aিভেযাজন pকােশর জনয্ psািবত pকাশনার বাংলােদেশ িবkয়মেূলয্র pচিলত হােরর aিধক রয়য্ালিট বা 
aেযৗিkক েকান শর্ত আেরাপ কিরয়ােছন” শbগিুল কিপরাiট (সংেশাধন) আiন, 2005 (2005 সেনর 14 নং আiন) eর 21 ধারাবেল সিnেবিশত 
| 
 
64 “aনবুাদ বা aিভেযাজন” শbগিুল “aনবুাদ” শেbর পিরবের্ত কিপরাiট (সংেশাধন) আiন, 2005 (2005 সেনর 14 নং আiন) eর 21 
ধারাবেল pিতsািপত | 
 
65 “aনবুাদ বা aিভেযাজেনর” শbগিুল “aনবুােদর” শেbর পিরবের্ত কিপরাiট (সংেশাধন) আiন, 2005 (2005 সেনর 14 নং আiন) eর 
21 ধারাবেল pিতsািপত | 
 
66 “53” সংখয্ািট “54” সংখয্ার পিরবের্ত কিপরাiট (সংেশাধন) আiন, 2005 (2005 সেনর 14 নং আiন) eর 21 ধারাবেল pিতsািপত | 
 
67 “aনবুাদ বা aিভেযাজন” শbগিুল “aনবুাদ” শেbর পিরবের্ত কিপরাiট (সংেশাধন) আiন, 2005 (2005 সেনর 14 নং আiন) eর 21 
ধারাবেল pিতsািপত | 
 
68 “aনবুাদ বা aিভেযাজনিট” শbগিুল “aনবুাদ” শেbর পিরবের্ত কিপরাiট (সংেশাধন) আiন, 2005 (2005 সেনর 14 নং আiন) eর 21 
ধারাবেল pিতsািপত | 
 



69 “aনবুাদ বা aিভেযাজনিট” শbগিুল “aনবুাদ” শেbর পিরবের্ত কিপরাiট (সংেশাধন) আiন, 2005 (2005 সেনর 14 নং আiন) eর 21 
ধারাবেল pিতsািপত | 
 
70 “বা পুনরতু্পাদন” শbগিুল কিপরাiট (সংেশাধন) আiন, 2005 (2005 সেনর 14 নং আiন) eর 22 ধারাবেল সিnেবিশত৷ 
 
71 “বা পুনর“ত্পাদন” শbগিুল কিপরাiট (সংেশাধন) আiন, 2005 (2005 সেনর 14 নং আiন) eর 22 ধারাবেল সিnেবিশত৷ 
 
72 uপ-ধারা (6) কিপরাiট (সংেশাধন) আiন, 2005 (2005 সেনর 14 নং আiন) eর 22 ধারাবেল pিতsািপত| 
 
73 “িবলpু হেব” শbগিুল কিপরাiট (সংেশাধন) আiন, 2005 (2005 সেনর 14 নং আiন) eর 22 ধারাবেল িবলpু৷ 
 
74 “aনবুাদ বা aিভেযাজন” শbগিুল “aনবুাদ” শেbর পিরবের্ত কিপরাiট (সংেশাধন) আiন, 2005 (2005 সেনর 14 নং আiন) eর 23 
ধারাবেল pিতsািপত 
 
75 “aনবুাদ বা aিভেযাজন” শbগিুল “aনবুাদ” শেbর পিরবের্ত কিপরাiট (সংেশাধন) আiন, 2005 (2005 সেনর 14 নং আiন) eর 23 
ধারাবেল pিতsািপত| 
 
76 “aনবুাদ বা aিভেযাজেনর” শbগিুল “aনবুােদর” শেbর পিরবের্ত কিপরাiট (সংেশাধন) আiন, 2005 (2005 সেনর 14 নং আiন) eর 
23 ধারাবেল pিতsািপত| 
 
77 “aনবুাদ বা aিভেযাজেনর” শbগিুল “aনবুােদর” শেbর পিরবের্ত কিপরাiট (সংেশাধন) আiন, 2005 (2005 সেনর 14 নং আiন) eর 23
ধারাবেল pিতsািপত| 
 
78 “aনবুাদ বা aিভেযাজন” শbগিুল “aনবুাদ” শেbর পিরবের্ত কিপরাiট (সংেশাধন) আiন, 2005 (2005 সেনর 14 নং আiন) eর 23 
ধারাবেল pিতsািপত| 
 
79 “বা aনবুাদ eকi ভাষা” শbগিুল কিপরাiট (সংেশাধন) আiন, 2005 (2005 সেনর 14 নং আiন) eর 23 ধারাবেল িবলpু৷ 
 
“gnকার, pেণতা” শbগিুল o কমািট “gnাকার” শেbর পিরবের্ত কিপরাiট (সংেশাধন) আiন, 2005 (2005 সেনর 14 নং আiন) eর 24 
ধারাবেল pিতsািপত| 
 
81 দঁািড়িট (৷) েকালেনর (:) পিরবের্ত কিপরাiট (সংেশাধন) আiন, 2005 (2005 সেনর 14 নং আiন) eর 25 ধারাবেল pিতsািপত| 
 
82 শর্তাংশিট কিপরাiট (সংেশাধন) আiন, 2005 (2005 সেনর 14 নং আiন) eর 25 ধারাবেল িবলpু৷ 
 
83 “জাতীয় gnাগাের” শbগিুল “গণgnাগাের” শbগিুলর পিরবের্ত কিপরাiট (সংেশাধন) আiন, 2005 (2005 সেনর 14 নং আiন) eর 27 
ধারাবেল pিতsািপত৷ 
 
84 “জাতীয় gnাগাের জমা িদেবন” শbগিুল “সরকার কর্তৃক aনেুমািদত ছয়িট গণgnাগােরর pেতয্কিটেত িবতরণ কিরেবন” শbগিুলর পিরবের্ত 
কিপরাiট (সংেশাধন) আiন, 2005 (2005 সেনর 14 নং আiন) eর 27 ধারাবেল pিতsািপত৷ 
 
85 “বাংলােদেশর” শbিট কিপরাiট (সংেশাধন) আiন, 2005 (2005 সেনর 14 নং আiন) eর 27 ধারাবেল িবলpু 
 
86 uপ-ধারা (3) কিপরাiট (সংেশাধন) আiন, 2005 (2005 সেনর 14 নং আiন) eর 27 ধারাবেল িবলpু৷ 
 
87 “জাতীয় gnাগাের” শbগিুল “গণgnাগাের” শbগিুলর পিরবের্ত কিপরাiট (সংেশাধন) আiন, 2005 (2005 সেনর 14 নং আiন) eর 28 
ধারাবেল pিতsািপত৷ 
 
88 “জাতীয় gnাগাের জমা িদেবন” শbগিুল “সরকার কর্তৃক aনেুমািদত ছয়িট গণgnাগােরর pেতয্কিটেত িবতরণ কিরেবন” শbগিুলর পিরবের্ত 
কিপরাiট (সংেশাধন) আiন, 2005 (2005 সেনর 14 নং আiন) eর 27 ধারাবেল pিতsািপত৷ 
 
89 “জাতীয় gnাগােরর” শbগিুল “গণgnাগােরর” শbগিুলর পিরবের্ত কিপরাiট (সংেশাধন) আiন, 2005 (2005 সেনর 14 নং আiন) eর 
29 ধারাবেল pিতsািপত| 
 
90 “জাতীয় gnাগাের” শbগিুল “gnাগাের” শbগিুলর পিরবের্ত কিপরাiট (সংেশাধন) আiন, 2005 (2005 সেনর 14 নং আiন) eর 30 
ধারাবেল pিতsািপত| 
 
91 “জাতীয় gnাগাের” শbগিুল “gnাগাের” শbগিুলর পিরবের্ত কিপরাiট (সংেশাধন) আiন, 2005 (2005 সেনর 14 নং আiন) eর 30 
ধারাবেল pিতsািপত 



 
92 “ei aধয্ােয়র িবধানাবলী সােপেk িনmবির্ণত েkেt pেযাজয্ হiেব” শbগিুল “িনmবির্ণত েkেt pেযাজয্ হiেব ei aধয্ােয়র িবধানাবলী eবং 
আেদশ সােপেk ei আiন pেযাজয্ হiেব” শbগিুলর পিরবের্ত কিপরাiট (সংেশাধন) আiন, 2005 (2005 সেনর 14 নং আiন) eর 31 ধারাবেল 
pিতsািপত 
 
93 “জাতীয় gnাগাের” শbগিুল “গণgnাগারসমেূহ” শেbর পিরবের্ত কিপরাiট (সংেশাধন) আiন, 2005 (2005 সেনর 14 নং আiন) eর 31 
ধারাবেল pিতsািপত৷ 
 
94 দফা (ক) কিপরাiট (সংেশাধন) আiন, 2005 (2005 সেনর 14 নং আiন) eর 32 ধারাবেল pিতsািপত৷ 
 
95 “কথাসহ” শbিট “গীিতকারসহ” শেbর পিরবের্ত কিপরাiট (সংেশাধন) আiন, 2005 (2005 সেনর 14 নং আiন) eর 32 ধারাবেল 
pিতsািপত৷ 
 
96 “েকান গণgnাগার বা” শbগিুল কিপরাiট (সংেশাধন) আiন, 2005 (2005 সেনর 14 নং আiন) eর 32 ধারাবেল িবলpু৷ 
 
97 “দফা (36)(গ)” শb, সংখয্া o বnনীগিুল “দফা (2)(গ)” শb, সংখয্া o বnনীগিুলর পিরবের্ত কিপরাiট (সংেশাধন) আiন, 2005 
(2005 সেনর 14 নং আiন) eর 32 ধারাবেল pিতsািপত৷ 
 
98 “gnকার” শbিট “gnাকার” শেbর পিরবের্ত কিপরাiট (সংেশাধন) আiন, 2005 (2005 সেনর 14 নং আiন) eর 32 ধারাবেল 
pিতsািপত৷ 
 
99 “(ড) o (ত)” সংখয্াগিুল, শb o বnনীগিুল “(ব) o (ন)” সংখয্াগিুল, শb o বnনীগিুলর পিরবের্ত কিপরাiট (সংেশাধন) আiন, 2005 
(2005 সেনর 14 নং আiন) eর 32 ধারাবেল pিতsািপত৷ 
 
100 “েpাগামিটর eকিট aনিুলিপ” শbগিুল “েpাgামিটর aনিুলিপ” শbগিুলর পিরবের্ত কিপরাiট (সংেশাধন) আiন, 2005 (2005 সেনর 14 নং
আiন) eর 32 ধারাবেল pিতsািপত৷ 
 
uপ-দফা (i) কিপরাiট (সংেশাধন) আiন, 2005 (2005 সেনর 14 নং আiন) eর 32 ধারাবেল সংেযািজত৷ 
 
“েসnরশীপ aব িফl eয্াk” শbগিুল “চলিct েসnরশীপ আiন” শbগিুলর পিরবের্ত কিপরাiট (সংেশাধন) আiন, 2005 (2005 সেনর 14 নং 
আiন) eর 33 ধারাবেল pিতsািপত৷ 
 
“st িনেয়াগ” শbগিুল “st িনেয়াগীর” শbগিুলর পিরবের্ত কিপরাiট (সংেশাধন) আiন, 2005 (2005 সেনর 14 নং আiন) eর 34 ধারাবেল 
pিতsািপত| 
 
“72” সংখয্ািট “71” সংখয্ািটর পিরবের্ত কিপরাiট (সংেশাধন) আiন, 2005 (2005 সেনর 14 নং আiন) eর 34 ধারাবেল pিতsািপত৷ 
 
“eবং কিmuটার েpাgােমর েkেt সংি  েসার্স েকাড কমপাiেলশন, ডাটা, িডজাiন ডkেমেnশন, েটিবল eবং আনষুি ক চার্টসমহূ” শbগিুল o 
কমাগিুল কিপরাiট (সংেশাধন) আiন, 2005 (2005 সেনর 14 নং আiন) eর 35 ধারাবেল সিnেবিশত৷ 
 
ধারা 82 কিপরাiট (সংেশাধন) আiন, 2005 (2005 সেনর 14 নং আiন) eর 36 ধারাবেল pিতsািপত৷ 
 
শর্তাংশিট কিপরাiট (সংেশাধন) আiন, 2005 (2005 সেনর 14 নং আiন) eর 37 ধারাবেল pিতsািপত৷ 
 
ধারা 84 কিপরাiট (সংেশাধন) আiন, 2005 (2005 সেনর 14 নং আiন) eর 38 ধারাবেল pিতsািপত৷ 
 
“73” সংখয্ািট “72” সংখয্ািটর পিরবের্ত কিপরাiট (সংেশাধন) আiন, 2005 (2005 সেনর 14 নং আiন) eর 39 ধারাবেল pিতsািপত৷ 
 
“73” সংখয্ািট “72” সংখয্ািটর পিরবের্ত কিপরাiট (সংেশাধন) আiন, 2005 (2005 সেনর 14 নং আiন) eর 39 ধারাবেল pিতsািপত 
 
“ধারা 82 eর aধীেন েকান কের্মর বা ধারা 84 eর aধীেন েকান কিmuটার কের্মর” শbগিুল o সংখয্াগিুল “ধারা 81 eর aধীেন েকান 
কের্মর” শbগিুল o সংখয্ািটর পিরবের্ত কিপরাiট (সংেশাধন) আiন, 2005 (2005 সেনর 14 নং আiন) eর 40 ধারাবেল pিতsািপত৷ 
 
“aনিুলিপ বা যntপািত বা dবয্সামgী বা েpট sার্থ রিহয়ােছ eমন েয েকান বয্িk ঐরপূ জb হoয়ার 15(পেনর) িদেনর মেধয্ aনরুপূ aনিুলিপ বা 
যntপািত বা dবয্সামgী বা েpট তাহােক েফরত েদoয়ার” শbগিুল, সংখয্া o বnনী “aনিুলিপেত বা েpট sার্থ রিহয়ােছ eমন েয েকান বয্িk ঐরপূ 
জb হoয়ার 15 িদেনর মেধয্ aনরুপূ aনিুলিপ বা েpট তাহােক েফরত িদবার” শbগিুল o সংখয্ার পিরবের্ত কিপরাiট (সংেশাধন) আiন, 2005 
(2005 সেনর 14 নং আiন) eর 40 ধারাবেল pিতsািপত| 
 
“েদoয়ানী কারয্িবিধর” শbগিুল “েদoয়ানী কারয্িবিধ, 1908 (1908 সেনর 5নং আiন) eর” শbগিুল, কমা, সংখয্াগিুল o বnনীর পিরবের্ত 



কিপরাiট (সংেশাধন) আiন, 2005 (2005 সেনর 14 নং আiন) eর 41 ধারাবেল pিতsািপত| 
 
“দ িবিধর” শbিট “দ িবিধ (1860 সেনর 45নং আiন) eর” শbগিুল, সংখয্াগিুল o বnনীর পিরবের্ত কিপরাiট (সংেশাধন) আiন, 2005 
(2005 সেনর 14 নং আiন) eর 42 ধারাবেল pিতsািপত 
 
“িনেয়াগpাp stািধকারী” শbগিুল “st িনেয়াগী” শbগিুলর পিরবের্ত কিপরাiট (সংেশাধন) আiন, 2005 (2005 সেনর 14 নং আiন) eর 43 
ধারাবেল pিতsািপত৷ 
 
“ei ধারায় িভnরপূ িকছু না থািকেল” শbগিুল “ei ধারায় িভnরপূ িকছু থািকেল” শbগিুলর পিরবের্ত কিপরাiট (সংেশাধন) আiন, 2005 
(2005 সেনর 14 নং আiন) eর 43 ধারাবেল pিতsািপত৷ 
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