
কপপিররাইট হসরান্তর দপলিলি

প্রথম পিক

পিপূরর নরামম
পপিতরার নরামম
মরাতরার নরামম
ঠঠিকরানরাম
ভভরাটরার আইপড নন-
ভমরাবরাইলিম
ই-মমইলিম
-----------------------------------------------------------------------------------(১ম পিক হসরান্তর দরাতরা)

পদ্বিততীয় পিক

পিপূরর নরামম
পপিতরার নরামম
মরাতরার নরামম
ঠঠিকরানরাম
ভভরাটরার আইপড নন-
ভমরাবরাইলিম
ই-মমইলিম
--------------------------------------------------------------------------------(২য় পিক হসরান্তর গ্রহতীতরা)

২। এ মমমর অঙতীকরার করপছ ভয,  আপম/আমররা ১ম পিক .............................  নরামক ভমমৌপলিক ...............................
কমরঠটর কপপিররাইমটর স্বতরাপধিকরারতী।

৩। কপপিররাইট আইন অননুযরায়তী আপম/আমররা ১ম পিক এককরালিতীন উপিযনুক সমরানতীর পবপনমময়/----%  হরামর
রয়য়রাপলিঠটর পবপনমময় ২য়পিক .......................................  ভক .............................  নরামক .........................................
কমমরর কপপিররাইট এর স্বত সমপূরর/.......... % হসরান্তর করলিরাম।

৪। কপপিররাইট আইন অননুযরায়তী ২য় পিক ..............................  এর নরামম .............................  (কমমরর পবষয়বসসতস্তুর
পববরর) নরামক কমমরর কপপিররাইট ভরজজিমস্ট্রেশন করমলি আমরার/আমরামদর ভকরান আপিপত থরাকমব নরা।

৫। আপম/আমররা ১ম পিক এ মমমর আমররা উমল্লেখ করপছ ভয,  এ হসরান্তপরত ........................  নরামক ................
কমরঠটর সমপূরর বরা আনপশক..............% স্বত ২য় পিক ................... মরাপলিক মমমর গরয় হমব।

৬। আপম/আমররা ১ম পিক আমররা উমল্লেখ করপছ ভয, ভপবষয়মত হসরান্তপরত সমপূরর বরা আনপশক উক ভমমৌপলিক .........
............... কমরঠটর কপপিররাইট স্বত আপম বরা আমরামদর উতররাপধিকরারতীগমরর মমধিয় ভকউ দরাপব করমত পিরারমব নরা। যপদ
ভকউ কমর তরাহমলি আইন অননুযরায়তী তরা বরাপতলি বমলি গরয় হমব। 

৭। ভপবষয়মত এ ....................  কমমরর মরাপলিকরানরা সমমকর ভকরান আইনগত জিঠটলিতরা ভদখরা পদমলি আপম/আমররা
বয়জকগতভরামব বরা পনময়রাগককৃত প্রপতপনপধির মরাধিয়মম এ হসরান্তর চস্তু জকর পিমক মতরামত/সরাকয় প্রদরান করমত বরাধিয়
থরাকব। 

৮। অদয় ..................... তরাপরখ হমত এ হসরান্তর দপলিলিঠট করাযরকর হমব।

৯। এ হসরান্তর দপলিলিঠট অদয় ......................... ইন তরাপরখ ভথমক ....................... ইন তরাপরখ পিযরন্ত -----সমময়র জিনয়
/আজিতীবন বলিবৎ থরাকমব। 

১০। এ হসরান্তর দপলিলিঠটর ভভমৌগপলিক পিপরপধি হমব সমগ্র বরানলিরামদশ।

১১। এ হসরান্তর দপলিমলির ভকরান শতর উভয় পিমকর পলিপখত সমপতক্রমম পিযররামলিরাচনরা,  বপধিরতকরর,  সনমযরাজিন বরা
পবময়রাজিন কররা যরামব।

১২। আপম/আমররা (১ম পিক হসরান্তর দরাতরা)  সমপূরর স্ব-জরামন,  স্ব-ইচরায়,  সনুস মজসমষ ও অনয় করামররা প্রমররাচনরা
বয়ততীত পন¤œ পলিপখত স্বরাকতীগমরর উপিপসপতমত এ হসরান্তর দপলিমলি স্বরাকর প্রদরান করলিরাম। আপম হসরান্তর গ্রহতীতরা ২য়
পিক  উমল্লেপখত কমমরর মরাপলিকরানরা স্বত গ্রহরপিপূবরক কপপিররাইট হসরান্তর দপলিমলি স্বরাকর প্রদরান করলিরাম।



স্বরাকতীগমরর স্বরাকরম .....................................
........................  স্বরাকর ও তরাপরখ
১। নরামম  (১ম পিক হসরান্তর দরাতরা)
পিপূরর ঠঠিকরানরাম
ভভরাটরার আইপড নন-
ই-মমইলি নন-

....................................... ........................................
২। নরামম স্বরাকর ও তরাপরখ
পিপূরর ঠঠিকরানরাম (২য় পিক হসরান্তর গ্রহতীতরা)
ভভরাটরার আইপড নন-
ই-মমইলি নন-

হসরান্তপরত স্বমতর পববরর
কমমরর নরাম:--------------------------------------------------------------------------------------
কমমরর প্রমনতরা:-----------------------------------------------------------------------------------
কমমরর প্রকরাশক (যপদ থরামক) :----------------------------------------------------------------------
কমরঠটর প্রথম প্রকরাশনরার বছর: --------------------------------------------------------------------
কমমরর ভরাষরা (প্রমযরাজিয় ভকমত): ---------------------------------------------------------------------
কমমরর পবষয়বসসতস্তু ও অনমশর পিপরমরান(%): ----------------------------------------------------------


