বিল
২০১৮ সনের ----েং আইে
কপিরাইট আইন- ২০১৮
কবিরাইট আইে-২০০০ (২০০৫ সানল সংন াবিত) সংন ািে ও সংহতকরণকনে প্রণীত আইে
যেনহতু কবিরাইট সংক্রান্ত বিিাোিলী সংন ািে ও সুসংহতকরনণর উনেন ে উহার
সংন ািেিূিবক িূেঃপ্রণয়ে সমীচীে ও প্রনয়াজেীয়;
যসনহতু এতদ্বারা বেরূিরূি আইে করা হইলঃঅধ্যায়-১
প্রারবিক
১। সংপিপ্ত পিররানাম, প্ররয়াগ এবং প্রবর্তন।- (১) এই আইে কবিরাইট আইে, ২০১৮
োনম অবিবহত হইনি।
(২) এই আইে সমগ্র িাংলানেন প্রনোজে হইনি।
(৩) সরকার, সরকাবর যেনজনট প্রজ্ঞািে দ্বারা যে তাবরখ বেিবারণ কবরনি, যসই তাবরনখ ইহা
কােবকর হইনি।
২। সংজ্ঞার্ব।- বিষয় িা প্রসংনের িবরিন্থী বকছু ো র্াবকনল, এই আইনে (১) “অনুপিপি” অর্ব িণব, বচত্র, ব্দ িা অেে যকাে মািেম িেিহার কবরয়া বলবখত, ব্দধ্ববে যরকব্বং, চলবিত্র, গ্রাবিক্স বচত্র িা অেে যকাে িস্তুেত প্রকৃ বত িা ব্বজটাল সংনকত
আকানর যকাে কনমবর িুেরুৎিােে (বির িা চলমাে), বদ্বমাবত্রক, বত্রমাবত্রক িা িরািাস্তি
বেবিবন নষ;
(২) “অনুপিপিকারী যন্ত্র” অর্ব যকাে েন্ত্র িা োবন্ত্রক িা ব্বজটাল যকৌ ল িা িদ্ধবত োহা
যকাে কনমবর যে যকাে িরনণর অেুবলবি ততরী িা িুেরুৎিােনের জেে িেিহৃত হয় িা হইনত
িানর;
(৩) “অপিরযাজন” অর্ব(ক) োটে কনমবর যেনত্র কমবটিনক োটে কমব িেতীত অেে যকাে কনমব রুিান্তর;
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(খ) সাবহতে িা ব েকনমবর যেনত্র, অবিেয় িা অেে যকাে উিানয় জেসমনে রুিান্তর;
(ে) সাবহতে িা োটেকনমবর যেনত্র, কনমবর সংনেিকরণ িা কমবটির এমে অেুিাে োহানত উক্ত
কনমবর বিষয় িা প্রিাি সম্পূণরু
ব নি িা প্রিােতঃ িুস্তক, সংিােিত্র, িবত্রকা, মোোবজে িা
সামবয়কীনত িুেঃপ্রকান র জেে ের্াের্ ছবির মািেনম প্রকা করা;
(ঘ) সংেীত কনমবর যেনত্র, উহার যে যকাে বিেোস িা প্রবতবলবিকরণ (transcription);
(ঙ) অেে যকাে কনমবর যেনত্র, সংবিষ্ট কনমবর িুেবিবেোস িা িবরিতব েক্রনম িেিহার।
(৪) “অনুসন্ধান” অর্ব কবিরাইট সংক্রান্ত যকাে তর্ে অিেত হইিার অর্িা যকাে অবিনোে
প্রমাে িা বিচারানর্ব গ্রহনণর উনেন ে িবরচাবলত িবরে বে, যকাে তর্ে গ্রহণ, মূবিত িা
ব্বজটাল মািেনম প্রকাব ত োবলবলক বেরীেণ, সনরজবমে িবরে বে ও অেে যে যকাে িরনণর
তেন্তােুষ্ঠাে;
(৪) “আরিাক পিত্রানুপিপি” অর্ব যকাে কনমবর িনটাকবি িা অেুরুি অেে মািেনম প্রণীত
অেুবলবি;
(৫) “একরিটিয়া িাইরসন্স” অর্ব এমে লাইনসন্স োহা দ্বারা যকিলমাত্র লাইনসন্স প্রািক িা
লাইনসন্স প্রািক হইনত েমতা প্রাপ্ত িেবক্তর অেুকূনল কবিরাইট স্বত্ব অবিবত হয় এিং একনচটিয়া
লাইনসন্স প্রািক তেেুসানর িোখোত হইনি;
(৬) “কপিরাইট” অর্ব এই আইনের িারা ১৪ এর বিিাোিলী স্বানিনে, সৃজেকারী কতৃব ক
সৃজে ীল কনমবর িুেরুৎিােে কবরিার অবিকার এিং সৃজে ীল কনমবর উির সৃজেকারীর
তেবতক, সামাবজক, োন্দবেক ও আবর্বক অবিকার, োহানত বরনলনট্ রাইট, িারিরমাসব
রাইট, যলাকজ্ঞাে ও যলাক সংস্কৃবত এিং অবিিেবক্ত সম্পবকব ত স্বত্বও িুঝাইনি;
(৭) “কপিরাইট সপমপর্” অর্ব এই আইনের িারা ৪১ এর উিিারা (৩) এর অিীে
বেিন্ধকৃ ত যকাে সবমবত;
(৮) “কপিরাইট িঙ্ঘনমূলক অনুপিপি” অর্ব(ক) সাবহতে, োটে, সংেীত িা অেে যকাে ব েকনমবর যেনত্র, অেে যকােিানি সমগ্র কমব িা
উহার অং বিন নষর িুেরুৎিােে;
(খ) চলবিত্র িা িনটাগ্রানির যেনত্র, উক্ত কমবটির সম্পূণব িা অং বিন ষ ইনলনরা-মোেনেটিক
েন্ত্র, ব্বজটাল িদ্ধবত িা অেে যেনকাে েন্ত্র িা িন্থা িেিহারিূিবক উহার িুেরুৎিােে িা
প্রণয়ে, োহা প্রেব বত হউক িা ো হউক;
(ে) ব্দ-ধ্ববে িারনণর যেনত্র যে যকাে মািেনম হুিহু ব্দ-ধ্ববে িারণকারী অেে যে যকাে
যরক্ব;
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(ঘ) এই আইনের অিীে সম্প্রচার, িুেরুৎিােে অর্িা সম্পােেকারীর অবিকার বিষয়ক
যকাে যপ্রাগ্রানমর যেনত্র, এই আইনের যকাে বিিাে লঙ্ঘেক্রনম সংবিষ্ট যপ্রাগ্রানমর িূণব িা
আংব ক চলবিত্র িা ব্দ-ধ্ববে িারণ িা ততবর করা িা আমোবে করা িা অেেুনমাবেতিানি
প্রচার করা;
(ঙ) কবম্পউটার-ব্বজটাল কনমবর যেনত্র যকাে কবম্পউটার-ব্বজটাল কনমবর সম্পূণব িা
অং বিন নষর িুেরুৎিােে িা িেিহার;
(৯) “কপিউটার” অর্ব যমকাবেকোল, ইনলনরানমকাবেকোল, ইনলরবেক, মোেনেটিক,
ইনলনরামোেনেটিক ব্বজটাল িা অিটিকোল িা অেে যকাে িদ্ধবতর ইমিালস িেিহার
কবরয়া লবজকোল িা োবণবতক যেনকাে একটি িা সকল কাজ কমব সম্পােে কনর এমে
যেনকাে তর্ে প্রবক্রয়াকরণ েন্ত্র িা বসনেম অন্তিূব ক্ত হইনি, অবিকন্তু ব্বজটাল েন্ত্রও িুঝাইনি;
(১০) “কপিউটার-পিপজটাি কমত " অর্ব যকাে সুবেবেব ষ্ট িলািল িাইিার উনেন ে তর্ে ও
উিাত্ত প্রবক্রয়াকরণ কনর এমে েন্ত্র ের্া কবম্পউটার, যমািাইল যিাে িা যকাে ব্বজটাল েন্ত্র
ইতোবেনত প্রতেে িা িনরােিানি সৃষ্ট ও িেিহৃত সৃজে ীল কােব, োহানত উহার অন্তিুব ক্ত
তর্ে-উিাত্ত, যসাসব যকা্, সারবণ, চাটব, গ্রাি, ব্দ-ধ্ববে, বচত্র, চলমাে বচত্র, েক া, যটক্সট,
বেনেব ো, সংনকত এিং এই িরনের কমব িেিহার করার বেনেব ব কানকও িুঝাইনি;
(১১) “কমত ” অর্ব বেম্নবলবখত যে যকাে কমব, ের্াঃ(ক) সাবহতে, োটে, সংেীত ও ব েকমব;
(খ) চলবিত্র;
(ে) ব্দ-ধ্ববে িারণ;
(ঘ) কবম্পউটার-ব্বজটাল কমব ের্া কবম্পউটার সফ্টওয়োর ও কবম্পউটার যপ্রাগ্রাবমং িাষা
িেিহার কবরয়া বেবমবত কবম্পউটার, যমািাইল যিাে িা অেে যকাে ব্বজটাল বমব্য়ায়
িেিহানরর বেবমত্ত যকাে সফ্টওয়ের, অোবিনক ে সফ্টওয়োর িা অেুরূি যকাে যমৌবলক
ব্বজটাল কমব; এিং
(ঙ) সম্প্রচার;
(১২) “খ াদাই” অর্ব িনটাগ্রাি িেতীত িাতি িস্তু, কাাঁচ, িার্র িা কানের উির িা
অিেন্তনর যখাোই কমব, ছাি এিং অেুরূি অেোেে কমব অন্তিুব ক্ত;
(১৩) “গ্রন্থাগার” অর্ব যে যকাে মািেনম িদ্ধবতেতিানি সংরবেত গ্রনন্থর িান্ডার িুঝাইনি;
(১৪) “িিপিত্র” অর্ব যে যকাে মািেনম েৃবষ্টগ্রাহে প্রবতচ্ছবিসমূনহর িারাক্রম োহা হইনত
চলমাে বচত্র ততবর করা োয় এিং োহা ব্দ-ধ্ববে িারণ সহনোনে েৃ েমাে কমব ততবর কনর।
অবিকন্তু “চলবিত্র” িবলনত বিব্ও, ছবিসহ কোনসট, বিব্ও বস, ব্, এল, ব্, ইন্টারনেট,
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কোিল যেটওয়াকব , সামাবজক যোোনোে মািেম অর্িা িবিষেনত চলবিনত্রর অেুরূি যকাে
মািেনম ততবর করা োয় এমে কমবনক িুঝাইনি;
(১৫) “জনসাধ্াররের সপির্ খযাগারযাগ” অর্ব যেনকাে কনমবর অেুবলবি সরিরাহ ো
কবরয়া উক্ত কমব জেসািারনণর যেখা, য াো িা অেেিানি তার ও যিতানরর মািেনম প্রতেে
উিনিানের সুনোে করা িা যেনকাে প্রকানরর প্রে বেী িা প্রচারণার মািেনম অেুরুি সুনোে
সৃবষ্ট করা, জেসািারনণর মনিে যকহ অেুরুিিানি কমবটি প্রকৃ তই উিনিাে করুক িা োই
করুক;
িোখো।- এই েিার উনে ে িূরণকনে, কৃ বত্রম উিগ্রহ (satellite), তার (cable) অর্িা অেে
যকাে েুেিৎ মািেনম একই সানর্ এনকর অবিক েৃহ িা িাসিাে, ব ো প্রবতষ্ঠাে, অবিস,
ক্লাি, কবমউবেটি যসন্টার, আিাবসক যহানটল অর্িা যহানটনলর একাবিক কনের সবহত একই
সনে যোোনোেনক “জেসািারনণর সবহত যোোনোে” িুঝাইনি;
(১৬) “জার্ীয় গ্রন্থাগার” অর্ব সরকার কতৃব ক িাবিত িা স্বীকৃ ত জাতীয় গ্রন্থাোর;
(১৭) “দন্ড-পবপধ্” অর্ব-The Penal Code, 1860 (XLV of 1860);
(১৮) “খদওয়ানী কাযত পবপধ্” অর্ব The Code of Civil Procedure, 1908 (V of 1908);
(২০) “পনধ্ত াপরর্” অর্ব এই আইনের অিীে প্রণীত বিবিমালা দ্বারা বেিবাবরত;
(২১) “নাটযকমত ” অর্ব চলবিত্র িেতীত যকাে সাবহতেকনমবর সিাক িা বেিবাক একক িা
সমনিত অবিেয় সরাসবর িা যকাে প্রচার মািেনম প্রে বেী, েৃ ে-বিেোস, বিনোেনের উনে ে
র্াকুক িা ো র্াকুক;
(২২) “িপিকাবর্ত ” অর্ব ১ জােুয়াবর হইনত ৩১ ব্নসম্বর িেবন্ত ইংনরজী িবিকািষব;
(২৩) “িান্ডুপিপি” অর্ব হস্তবলবখত, োবন্ত্রক িা ব্বজটাল িা অেে যকাে িদ্ধবতনত প্রস্তুতকৃ ত
কমব প্রকান র িূিব িেবন্ত উহার মূল েবলল, উহার িবরকেো, েক া, ব্জাইে, যলআউট,
যটাকা ও সংনকত;
(২১) “িুনঃসম্প্রিার” অর্ব যকাে সম্প্রচার কতৃব িনের দ্বারা িাংলানে িা অেে যেন র যকাে
সম্প্রচার কতৃব িনের অেুষ্ঠাে েুেিৎ িা িরিতীকানল সম্প্রচার এিং ব্বজটাল, তার িা
তারবিহীে মািেনম এরূি অেুষ্ঠাে বিতরণ অন্তিুব ক্ত হইনি;
(২২) “িুস্তক” অর্ব যে যকাে িাষায় প্রনতেক খন্ড, খনন্ডর অং িা িাে এিং আলাোিানি
মুবিত িা প্রস্তনর অবিত সংেীনতর প্রনতেক ীট, মােবচত্র, চাটব িা েক া অন্তিুব ক্ত, োহানত
যকাে সংিােিত্র অন্তিুব ক্ত হইনি ো;
(২৩) “খেট” অর্ব যে যকাে মুিণিলক িা অেেরকম যিট, ব্লক, ছাাঁনচ ততবর িুব্ং, ছাাঁচ, এক
মািেম হইনত অেে মািেনম িাোন্তর, যেনেটিি, িনজটিি, যটি, তার, অিটিকোল বিল্ম িা
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ব্বজটাল িরমোট িা অেেরকম যকৌ ল োহা যকাে কনমবর মুিণ িা িুেমুিনণর জেে িেিহৃত
হয় অর্িা িেিহানরর অবিপ্রায় করা হয়, এিং যে যকাে ছাাঁচ িা অেেরকম েন্ত্রিাবত োহা
দ্বারা ব েকমবটির শ্রুবতনিাি সম্বন্ধীয় উিিািোর জেে ব্দ-ধ্ববে যরক্ব ততবর করা হয় িা
উহার অবিপ্রায়ও ইহানত অন্তিুব ক্ত হইনি;
(২৪) “প্ররের্া” অর্ব(ক) সাবহতে িা োটেকনমবর যেনত্র কমবটির রচবয়তা;
(খ) সংেীত বিষয়ক কনমবর যেনত্র উহার সুরকার ও িাণী রচবয়তা;
(ে) িনটাগ্রাি িেতীত অেে যকাে বচত্রকনমবর যেনত্র উহার সৃজেকারী;
(ঘ) িনটাগ্রানির যেনত্র উহার আনলাকবচত্রগ্রাহক;
(ঙ) চলবিত্র, োটক অর্িা ব্দ-ধ্ববে িারনণর যেনত্র উহার প্রনোজক;
(চ) কবম্পউটার িা ব্বজটাল কনমবর মািেনম সৃষ্ট সাবহতে, োটক, সংেীত িা ব েসুলি
সৃজে ীল কনমবর যেনত্র কমবটির সৃবষ্টকারী িেবক্ত িা প্রবতষ্ঠাে;
(ছ) যলকচার িা িক্তৃতার যেনত্র িক্তা;
(জ) কবম্পউটার-ব্বজটাল কনমবর যেনত্র এর সৃবষ্টকারী িেবক্ত িা প্রবতষ্ঠাে।
(২৫) ‘প্ররযাজক” অর্ব চলবিত্র অর্িা ব্দ-ধ্ববে িারণ অর্িা সংেীত িারনণর যেনত্র, যসই
িেবক্তনক িুঝাইনি বেবে কমবটির বিষনয় উনেোে, বিবেনোে, িেিিািো ইতোবের োবয়ত্ব িালে
কবরনিে;
(২৬) “ফরটাগ্রাফ” অর্ব িনটা বলনর্াগ্রাি, িনটাগ্রাবি সেৃ িা ব্বজটাল প্রবক্রয়ায় প্রস্তুত যে
যকাে বির আনলাকবচত্র অন্তিুব ক্ত হইনি; বকন্তু চলবিনত্রর যকাে অং অন্তিুব ক্ত হইনি ো;
(২৬ক) “খফৌজদারী কাযত পবপধ্” অর্ব: the code of criminal procedure, 1898 (V of 1898);
(২৭) “বাংিারদিী কমত ” অর্ব এমে; সাবহতে, োটক, সংেীত, ব ে, চলবিত্র,

ব্দ-ধ্ববে

িারে, সম্প্রচার, কবম্পউটার-ব্বজটাল কমব(ক) োহার প্রনণতা িাংলানেন র োেবরক; িা
(খ) োহা প্রর্ম িাংলানেন প্রকাব ত হইয়ানছ; িা
(ে) অপ্রকাব ত কনমবর যেনত্র, োহার প্রনণতা উহা ততবরর সময় িাংলানেন র োেবরক
বছনলে।
(২৮) “খবািত” অর্ব এই আইনের িারা ১১ এর উি-িারা (১) এর অিীে েঠিত কবিরাইট
যিা্ব;
(২৯) “িাস্কযত কমত ” অর্ব ব্বজটালসহ সি রকম যখাোইকমব, ছাাঁনচ ঢালা িস্তু এিং মন্ল
অন্তিুব ক্ত হইনি;
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(৩০) “খযৌথ গ্রন্থকার কমত ” অর্ব েুই িা তনতাবিক গ্রন্থকানরর সহনোবেতায় প্রণীত কমব,
োহানত একজে গ্রন্থকানরর অিোে অির গ্রন্থকানরর অিোে হইনত স্বতন্ত্র েনহ;
(৩১) “রিপয়র্া” অর্ব যকাে সংেীনতর যেনত্র উহার েীবতকার, উহা স্বরবলবির মািেনম
যরক্বকৃ ত হউক িা ো হউক;
(৩২) “যরবজষ্ট্রার” অর্ব এই আইনের িারা ১০-এর উি-িারা (১) এর অিীনে বেেুক্ত
কবিরাইট যরবজষ্ট্রার এিং যরবজস্ট্রানরর কােব সম্পােেকারী য্িুটি যরবজস্ট্রারও অন্তিুব ক্ত
হইনি;
(৩৪) “খিকিার” অর্ব িােোে, িাষণ, িক্তৃতা ও উিনে মূলক িাষে অন্তিুব ক্ত হইনি;
(৩৫) “িব্দ-ধ্বপন ধ্ারে” অর্ব িারণ করার মািেম ও িদ্ধবত বেবিবন নষ

নব্দর এমে

প্রবক্রয়ায় িারে করা োহা হইনত উক্ত ব্দ িুেরূৎিােে করা োয়;
(৩৬) “পিল্পকমত ” অর্ব(ক) ব েসুলি গুণ র্াকুক িা ো র্াকুক, গ্রাবিক কমব, িনটাগ্রাবি কমব, িাস্কেবকমব, যিইেটিং,
অংকে, বচত্র, মােবচত্র, চাটব, েক া, যলনিল, প্রতীক িা যলানো, যখাোইকরা কমব, যিাষাক,
িাতু িা কাাঁনচর উির েক া িা বচত্র ততবর, প্রস্তনর অংবকত েক া হইনত মুিণ, মৃৎব ে, কাে
যখাোই, ব্বজটাল িা যকাে ইনলকট্রবেক েনন্ত্র সৃষ্ট ব্জাইে িা অেুরূি অেে যকাে কমব;
(খ) ত বেক গুণ সম্পন্ন িািতে িা বেমবাণ ব েকনমবর মন্ল িা েক া; এিং
(ে) ব েসুলি কারূকৃ বত সমৃদ্ধ অেে যকাে কমব;
(৩৭) “সংগীর্ কমত ” অর্ব সুর সম্ববলত কমব এিং উক্ত কনমবর স্বরবলবি, কর্া, েীবত, োে িা
অেুরূি বিষয় সৃজে প্রকা িা সম্পােে;
(৩৮) “সংস্থািন” অর্ব

ব্দ িা প্রবতচ্ছবি িা উিনয়র সংনোেকারী এমে যকৌ ল োহা

িরিতীকানল শ্রুবত িা েৃবষ্টনত যিািেমে করা োয়;
(৩৯) “সরকার” অর্ব েণপ্রজাতন্ত্রী িাংলানে সরকার;
(৪০) “সরকাপর কমত ” অর্ব বেম্নিবণবত যকাে কতৃব িনের দ্বারা িা তানের অিীনের প্রেত্ত
যকাে আনে , বেনেব িা বেয়ন্ত্রনণ সম্পাবেত িা জাবরকৃ ত কমবঃ(ক) সরকার িা সরকানরর যকাে বিিাে;
(খ) িাংলানেন র আইে প্রণয়েকারী কতৃব িে;
(ে) িাংলানেন র যকাে আোলত, ট্রাইিুেোল িা অেে যকাে বিচার বিিােীয় কতৃব িে;
(৪১) “সিাদন” অর্ব সম্পােেকারীর অবিকানরর যেনত্র এক িা একাবিক সম্পােেকারী
কতৃব ক ে বেসািে িা শ্রিণনোেে সরাসবর উিিািে;
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(৪২) “সিাদনকারী” অর্ব অবিনেতা, োয়ক, িােেেন্ত্রী, েৃতেব েী, আিৃবত্তব েী,
েড়ািাজকর, যিাজিাবজকর, জােুকর, সািুনড়, কর্াকু লী অর্িা অেুরূি যকাে কাজ
সম্পােে কনরে এমে যে যকাে িেবক্ত অন্তুিুব ক্ত হইনি;
(৪৩) “সম্প্রিার” অর্ব এক িা একাবিক রকনমর সংনকত, বচহ্ন, ছবি, ব্দ-ধ্ববে, ব্বজটাল
েন্ত্র, যমািাইল যিাে, যটবলবি ে ও যিতার েন্ত্রসহ উিগ্রহ, তার িা যিতার েন্ত্র, ব্বজটাল
অর্িা অেে যকাে িদ্ধবতর যে যকাে মািেনম জেসািারনণর সবহত যোোনোে এিং
িুেঃসম্প্রচার উহার অন্তিুব ক্ত হইনি;
(৪৪) “সম্প্রিার কর্তত িি” অর্ব এমে যকাে িেবক্ত িা কতৃব িে, বেবে িা যেত্রমত োহার
দ্বারা যকাে সম্প্রচার যকন্দ্র িবরচাবলত হয়;
(৪৫) “সরবরাি” অর্ব যকাে িক্তৃতার যেনত্র োবন্ত্রক, ব্বজটাল িা যিতার েনন্ত্রর মািেনম
সম্প্রচার অন্তিুব ক্ত হইনি;
(৪৬) “সাপির্যকমত ” অর্ব জেসািারনণর িেে-িােে ও শ্রিনণর উনেন ে মােবিক, িমীয়,
সামাবজক, তিজ্ঞাবেক ও অেে যকাে বিষনয় রবচত, গ্রবন্থত, অেূবেত, রূিান্তবরত,
অবিনোবজত, সৃবষ্ট ীল, েনিষণামূলক তর্ে-উিাত্ত সম্ববলত যে যকাে কমব;
(৪৭) “স্থাির্য কমত ” অর্ব ত বেক তিব ষ্টে সম্পন্ন অর্িা ব্জাইেকৃ ত যকাে োলাে িা
ইমারত অর্িা ঐরূি োলাে িা ইমারনতর যকাে মন্ল;
(৪৮) “পফল্ম আকতাইি” অর্ব সরকার কতৃব ক প্রবতবষ্ঠত িাংলানে বিল্ম আকব াইি;
(৪৯) “অথত ননপর্ক অপধ্কার” অর্ব প্রনণতার কমবটিনক িাবণবজেক উিানয় িেিহার কবরয়া
অর্বনেবতকিানি লািিাে হইিার উিায়;
(৫০) “ননপর্ক অপধ্কার” অর্ব প্রনণতার বিন ষ অবিকার, োহা যকাে কনমবর প্রনণতানক
উক্ত কনমবর প্রকৃ ত সৃজেকারী বহনসনি বচবহ্নত কবরনি;
(৫১) “পররিরটি রাইটস” অর্ব কবিরাইটনোেে কনমবর সনোঁ সংবিষ্ট কবিরাইট বিন্ন অেোেে
অবিকার যেমে িারিমবার, িনোগ্রাম প্রব্উসার, ব্র্কাবেং অেবাোইনজ ে, সম্পােক ও
গ্রনন্থর প্রকা ক ইতোবেনক িুঝাইনি;
(৫২) “সিাদক” অর্ব যে যকাে কনমবর বিেোস িা িুেবিবেোসকারী বকংিা িুস্তকাবের
সংকলকনক িুঝাইনি।
(৫৩) “িাবপিক খিারমইন” অর্ব োর কবিরাইট িা বরনলনট্ রাইটস-এর যময়াে উত্তীণব
হইয়া বেয়ানছ। িোখোঃ ইহা যে যকহ িেিহার কবরনত িাবরনি; তনি কনমবর মূল িাি, অর্ব,
বিষয়িস্তুর বিকৃ বত ঘটাইনত িাবরনি ো। ইহানত সৃজেকারীর তেবতক অবিকার িলিৎ
রাবখনত হইনি।
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(৫৪) “খিাকজ্ঞান” অর্ব ইবতহানস িূিবকাল হইনত অেোিবি িাংলানেন র তৃ ণমূলীয় জেেনণর
মনিে বিকব ত ও বিিবতব ত োিতীয় যলাক-যমিা, যলাক- তর্ে, যলাক-কৃ বষ্ট ইতোবে িুঝাইনিোহা প্রজন্ম যর্নক প্রজন্মান্তনর িারািাবহকিানি যমৌবখক, বলবখত িা অেুরূিিানি প্রচবলত
রবহয়ানছ ও র্াবকনি।
(৫৫) “খিাক সংস্কতপর্” অর্ব যলাক জ্ঞানের যমৌবখক ও অেেরূি অবিিেবক্ত বহনসনি সাবহতে,
আচার-আচরণ, সংেীত, েৃতেকলা, যলাক উিকরণ- হস্তব ে, মৃৎ ব ে, িাতি ব েসহ
োিতীয় মূতব ও বিমূতব যলাক উিাোে ও যলাক অবিিেবক্ত (যখলািুলা, োত্রা, যমলা, িটোে,
িটব েী ইতোবে) িুঝাইনি। ইহার মনিে িাংলানেন র সকল েু ি-েৃনোষ্ঠীর সংস্কৃবতও অন্তিুব ক্ত
হইনি।
(৫৬) “মধ্যস্থর্াকারী (Intermediary)” অর্ব যকাে যোোনোনের মািেম িা সামাবজক
যোোনোনের মািেম িা অেুরূি যকাে িবিষেৎ মািেম অর্িা যেটওয়াকব যসিা প্রোেকারী
িুঝাইনি।
৩। প্রকািনা এিং িাবেবজেক প্রকািনা অথত ।– (১) এই আইনে যকাে কনমবর “প্রকা ো”
অর্ব (ক) উহার অেুবলবি জেেনণর বেকট সরিরাহ করা,
(খ) সাবহতে, োটে, সেীত,

ব্দ-ধ্ববে, বচত্রকমব িা চলবিনত্রর যেনত্র উহা

িুেঃআহরণনোেে (retrival) ব্বজটাল িা ইনলরবেক মািেনম জেসািানণর বেকট
প্রাবপ্তসািে করাও ইহার অন্তিূব ক্ত হইনি;
এিং ইহানত সংবিষ্ট অেোেে অবিিেবক্তও উহার অন্তিূব ক্ত হইনি।
(২) এই অিোনয় সাবহতে, োটে, সেীত,

ব্দ-ধ্ববে, বচত্রকমব িা চলবিনত্র ইতোবে কনমবর

“িাবেবজেক প্রকা ো” অর্ব (ক) উহার ক্রয়-আনেন র বিিরীনত িাবেবজেক উনেন ে সরিরানহর িূনিব উহা
জেসািানণর বেকট সািারণিানি প্রাবপ্তসািে করা, অর্িা
(খ) উক্তরূি কমব িুেঃআহরণনোেে (retrival) ব্বজটাল িা ইনলরবেক মািেনম
জেসািানণর বেকট সািারণিানি প্রাবপ্তসািে করা;
এিং ইহানত সংবিষ্ট অেোেে অবিিেবক্তও উহার অন্তিূব ক্ত হইনি।
(৩) িািতে কনমবর যেনত্র িািো, িা উহানত অন্তিূব ক্ত ব েকমবসহ, বেমবাণ সম্পন্ন হওয়ার ির
কমবটি প্রকাব ত িবলয়া েণে হইনি।
(৪) এই অিেনয় বেম্নবলবখত কােব প্রকা ো িা িাবেবজেক প্রকা ো িবলয়া েণে হইনি ো -
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(ক) সাবহতে, োটে িা সেীত কনমবর যেনত্র উহার আিৃবত্ত িা িবরনি ে িা যশ্রেীকে ও
ব োমূলক কােবক্রনম উহার যলকচার প্রোে,
(খ) উক্তরূি কমব িুেঃআহরণনোেে (retrival) িেবতনরনক ব্বজটাল িা ইনলরবেক
মািেনম জেসািানণর বেকট িবরনি ে,
(ঘ) বচত্রব নের যেনত্র উহার প্রে বেী,
৪। কমত প্রকাপির্ বা প্রকারিয সিাদনকতর্ বপিয়া গেয না িওয়া।- কবিরাইট
লঙ্ঘনের উনে ে িেতীত বিো লাইনসনন্স িা কবিরাইট স্বত্বাবিকারীর অেুমবত িেবতনরনক
যকাে কমব প্রকাব ত, প্রকান ে সম্পােেকৃ ত িা যকাে যলকচার জেসমনে প্রেত্ত হইনলও উক্ত
প্রকাব ত িা প্রকান ে সম্পােেকৃ ত কমব এিং যকাে যলকচার জেসমনে প্রেত্ত হইয়ানছ িবলয়া
েণে হইনি ো।
৫। বাংিারদরি প্রথম প্রকাপির্ বপিয়া গেয কমত ।- িাংলানেন প্রকাব ত যকাে কমব অেে
যকাে যেন েুেিৎিানি প্রকাব ত হউক িা ো হউক, িাংলানেন

প্রর্ম প্রকাব ত হইয়ানছ

িবলয়া েণে হইনি, েবে উক্ত যে উক্তরূি কনমবর সংবেপ্ত যময়ানের কবিরাইট প্রোে ো কনর;
এিং যকাে কমব িাংলানে এিং অির যকাে যেন েুেিৎিানি প্রকাব ত িবলয়া েণে হইনি
েবে িাংলানেন এিং অির যেন উহার প্রকা কানলর মনিে িেিিাে অেবিক বত্র বেে অর্িা
সরকার কতৃব ক বেিবাবরত সময়সীমার মনিে প্রকাব ত হয়।
৬। আইরনর প্রাধ্ানয।- অেে যকাে আইনে োহা বকছু র্াকুক ো যকে, কবিরাইট বিষনয় এই
আইনের বিিাোিলী প্রািােে িাইনি।
৭। কমব সম্পােনের েনর্ষ্ট সময় অবতিাবহত হইিার ির উহা প্রকান র যেনত্র প্রনণতার
জাতীয়তা।- যকাে কমব সম্পাবেত হইিার েনর্ষ্ট সময় অবতিাবহত হইিার ির উহা প্রকান র
যেনত্র, এই আইনের উনে ে িূরণকনে, প্রনণতার জাতীয়তা বেিবাবরত হইনি বতবে িতব মানে যে
যেন র োেবরক, িা অবতিাবহত সমনয়র অবিকাং সময় যে োেবরক িা অবিিাসী বছনলে
িা আনছে িা প্রনণতার মৃতুে হইনল মৃতুের িূনিব বতবে যে যেন র োেবরক বছনলে তাহার
বিবত্তনত।
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৮। সংপবপধ্বদ্ধ সংস্থা বা স্থায়ী আবাস।- যকাে সংবিবিিদ্ধ সংিা, এই আইনের উনে ে
িূরণকনে, িাংলানেন র সংিা িবলয়া েণে হইনি েবে উক্ত সংিা িাংলানেন র প্রচবলত যকাে
আইনের অিীে প্রবতবষ্ঠত হয় অর্িা উহার যকাে িেিহাবরক অবিস িা িাে িাংলানেন
র্ানক।
অধ্যায়-২
কপিরাইট অপফস, খরপজস্ট্রার অি কপিরাইট এবং কপিরাইট খবািত
৯। কপিরাইট অপফস।- (১) এই আইনের উনে ে িূরণকনে কবিরাইট অবিস োনম একটি
অবিস িাবিত হইনি।
(২) সরকার কবিরাইট যরবজস্ট্রানরর বেয়ন্ত্রণািীে প্রনয়াজেীয়সংখেক কমবকতব া কমবচাবর
বেনয়াে কবরনি।
(৩) কবিরাইট অবিনসর একটি বেজস্ব সীলনমাহর ও মনোগ্রাম র্াবকনি।
১০। কপিরাইট খরপজস্ট্রার ও খিিুটি খরপজস্ট্রার।- (১) সরকার, এই আইনের উনে ে
িূরণকনে, িেমেবাোয় েুগ্মসবচনির বেনচ েয় এমে যকাে কমবকতব ানক কবিরাইট যরবজস্ট্রার
এিং তাহার অিীে প্রনয়াজেীয় সংখেক কবিরাইট য্িুটি যরবজস্ট্রার বেনয়াে কবরনি।
(২) কবিরাইট য্িুটি যরবজস্ট্রার, যরবজস্ট্রানরর তত্ত্বািিাে ও বেনেব

সানিনে, এই আইনের

অিীে যরবজস্ট্রানরর ঐ সকল োবয়ত্ব সম্পােে কবরনিে োহা যরবজস্ট্রার, সময় সময়, তাাঁহানক
অিবণ কবরনিে।
১১। কপিরাইট খবািত।- (১) সরকার, এই আইে কােবকর হওয়ার ির েত

ীঘ্র সিি,

কবিরাইট যিা্ব োনম একটি যিা্ব েেে কবরনি, োহা একজে যচয়ারমোে ও অেূেে েুইজে
বকন্তু অেবিক ছয় জে সেসে সমন্বনয় েঠিত হইনি।
(২) যচয়ারমোে ও সেসেেণ সরকার কতৃব ক বেেুক্ত হইনিে।
(৩) যিান্বর যচয়ারমোে ও অেোেে সেসে বিবি দ্বারা বেিবাবরত যময়াে ও তব ািীনে স্বীয় িনে
িহাল
র্াবকনিে এিং বিবি দ্বারা বেিবাবরত োবয়ত্ব িালে কবরনিে।
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(৪) সরকানরর অবতবরক্ত সবচি িেমেবাোর একজে কমবকতব া িা বসনলক ে যগ্র্ প্রাপ্ত
যজলাজজ বছনলে িা আনছে িা হাইনকানটবর বিচারিবত হইিার উিেুক্ত একজে আইেজীিী
কবিরাইট যিান্বর যচয়ারমোে বেেুক্ত হইনিে। তনি কবিরাইট আইনের গুরুত্ব ও কােবকর
প্রনয়ানের কর্া বিনিচোয় রাবখয়া েুেেতম একজে সেসে

কবিরাইট আইে বিষনয়

িারে ী/অবিজ্ঞ সনচতে িেবক্ত হইনত বেেুক্ত হইনিে।
(৫) যরবজস্ট্রার অি কবিরাইট যিান্বর সবচি হইনিে এিং বেিবাবরত োবয়ত্ব িালে কবরনিে।
(৬) যিা্ব অেবিক ৯০ বেে অন্তর কমিনে একটি সিায় বমবলত হইনি এিং সিায়
যচয়ারমোে ও অেে ২ জে সেনসের উিবিবতনত যকারাম িূণব হইনি।
১২। খবারিতর িমর্া ও কাযত িদ্ধপর্।- (১) যিা্ব, এই আইনের অিীে প্রণীত বিবি
সানিনে, উহার তিেনকর িাে ও সময় বেিবারণসহ কােবিদ্ধবত বেিবারণ কবরনত িাবরনি।
(২) এই আইনের অিীে যকাে বিষনয় বসদ্ধানন্তর যেনত্র সেসেেনণর মনিে মত-িার্বকে হইনল
সংখোেবরষ্ঠ সেনসের মতামত প্রািােে িাইনি ।
তনি তব র্ানক যে, যেনেনত্র সংখোেবরষ্ঠতা র্াবকনি ো, যস যেনত্র যচয়ারমোে বেণবায়ক
যিাট প্রোে কবরনত িাবরনিে।
(৩) যিৌজোরী কােববিবির বিবি ৪৮০ ও ৪৮২ এর উনে ে িূরণকনে, যিা্ব একটি যেওয়ােী
আোলতরূনি েণে হইনি এিং িেিিা গ্রহনণর জেে যিান্বর বেকট উিিাবিত সকল বিষয় েবিবির িারা ১৯৩ ও ২২৮ এর অনর্ব বিচার বিিােীয় কােবক্রম বহসানি েণে হইনি।
(৪) যিান্বর যকাে সেসে যিান্বর বেকট উত্থাবিত এমে যকাে কােবিারায় অং গ্রহণ কবরনিে
ো োহানত তাাঁহার িেবক্তেত স্বার্ব রবহয়ানছ।
(৫) কবিরাইট আইনের যকাে লঙ্ঘে যিান্বর যোচরীিূ ত করা হইনল যিা্ব উহার
প্রবতবিিােকনে প্রনয়াজেীয় িেনেি গ্রহণ কবরনত িাবরনি।
(৬) যিা্ব এই আইনের িারা ৯৯-যত উবিবখত েমতা যিান্বর যকাে সেসে িরাির প্রনয়ানের
জেে অিবণ কবরনত িাবরনি এিং এইরূি েমতাপ্রাপ্ত সেসে কতৃব ক প্রেত্ত আনে

িা কৃ ত

কাজকমব যিান্বর আনে িা কাজ বহসানি েণে হইনি।
(৭) যিান্বর যকাে সেসেিে ূেে রবহয়ানছ িা যিা্ব েেনে ত্রুটি রবহয়ানছ শুিুমাত্র এই কারনণ
যিান্বর যকাে কাজ িা কােবিারা অনিি হইনি ো িা উহার তিিতা লইয়া প্রশ্ন করা োইনি
ো।
অধ্যায়-৩
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কপিরাইট
১৩। কপিরাইরটর অথত ।- এই আইনের উনে ে িূরণকনে “কবিরাইট” অর্ব, যকাে কমব িা
কনমবর গুরুত্বিূণব অংন র বিষনয় বেম্নিবণবত যকাে বকছু করা িা করার েমতা অিবণ; ের্া:(১) সাবহতে, োটে িা সংেীত কনমবর যেনত্র,(ক) যকাে মািেনম কমবটি ইনলকট্রবেক, ব্বজটাল িা অেে যে যকাে উিানয় শ্রিণনোেে,
েৃবষ্টগ্রাহে, িা অেুিািেনোেে অেুবলবি িুেরুৎিােে ও িস্তুেত সংরেণ করাসহ যে
যকাে কােব;
(খ) সাকুব নল নে রবহয়ানছ এমে কনমবর অেুবলবি িেবতনরনক, কমবটির অেুবলবি জেেনণর
জেে প্রকা করা;
(ে) জেসমনে কমবটি সম্পােে করা এিং কমবটির শ্রিণনোেে িা েৃবষ্টগ্রাহে িা
অেুিািেনোেে অেুবলবি যে যকাে িদ্ধবতনত জেেণ িা যিাক্তার কানছ যিৌছানো িা
প্রচার করা;
(ঘ) কমবটির যকাে অেুিাে উৎিােে, িুেরুৎিােে, সম্পােে িা প্রকা করা;
(ঙ) কমবটির বিষনয় যকাে চলবিত্র িা ব্দ-ধ্ববে িারণ করা;
(চ) কমবটি সম্প্রচার করা িা কমবটির সম্প্রচারকৃ ত বিষয় মাইক িা অেুরূি অেে যকাে
েনন্ত্রর সাহানেে জেসািারণনক অিবহত করা;
(ছ) কমবটি অবিনোজে করা;
(জ) কমবটির অেুিাে িা অবিনোজে বিষনয় উিনরর (ক) হইনত (চ)-এ উবিবখত যকাে
কাজ করা।
(২) কবম্পউটার-ব্বজটাল কনমবর যেনত্র,(ক) েিা (১)-এ উবিবখত যে যকাে বকছু করা;
(খ) ইনতািূনিব একইরূি অেুবলবি বিক্রয় করা িা িাড়া প্রোে করা হউক িা ো হউক,
কবম্পউটার-ব্বজটাল কনমবর অেুবলবি বিক্রয় িা িাড়া প্রোে করা অর্িা বিক্রয় করা,
যসিা প্রোে করা, লাইনসন্স প্রোে িা িাড়া প্রোে কবরিার প্রস্তাি করা;
(৩) ব েকনমবর যেনত্র,(ক) যকাে একমাবত্রক কমবনক অেেমাবত্রক (বদ্বমাবত্রক, বত্রমাবত্রক, চতু মবাবত্রক ইতোবে) কনমব
রূিান্তরসহ যে যকাে আবেনক কমবটি িুেরুৎিােে করা;
(খ) কমবটি জেেনণর মনিে প্রচার করা;
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(ে) সাকুব নল নে রবহয়ানছ এমে অেুবলবি িেবতনরনক, কমবটির অেুবলবি জেেনণর জেে
ইসুে করা;
(ঘ) কমবটিনক যকাে চলবিনত্রর অন্তিুব ক্ত করা;
(ঙ) কমবটির অবিনোজে করা;
(চ) কমবটির অবিনোজে বিষনয় উিনরর (ক) হইনত (ঘ)-এ উবিবখত যকাে বকছু করা;
(ছ) কমবটি সম্প্রচার করা িা কমবটির সম্প্রচারকৃ ত বিষয় মাইক িা অেুরূি অেে যকাে
েন্ত্র িা কবম্পউটার-ব্জটাল িদ্ধবতনত জেসািারণনক অিবহত করা।
(৪) চলবিনত্রর যেনত্র,(ক) কমবটির অং বিন নষর প্রবতবিনম্বর িনটাগ্রািসহ বিবসবি, বিবসআর, বিবসব্,
ব্বিব্, ব্বজটাল িা অেে যকােিানি িা মািেনম উহার অেুবলবি ততবর করা;
(খ) ইনতািূনিব একইরূি অেুবলবি বিক্রয় িা িাড়া প্রোে করা হউক িা ো হউক বিবসবি,
বিবসআর, বিবসব্, ব্বিব্, ব্বজটাল িদ্ধবতনত িা অেে যকােিানি চলবিনত্রর
অেুবলবি বিক্রয় িা িাড়া প্রোে করা অর্িা বিক্রয় িা িাড়া প্রোে করার প্রস্তাি করা
িা অেুরূি কােবাবের জেে লাইনসন্স প্রোে করা বকংিা বিক্রয় িা অেে যকাে উনে ে
িূরণকনে উহার অেুবলবি সংরেণ, িহে, িাজারজাতকরণ িা জেসমনে িাবণবজেক
উনেন ে প্রে বে করা;
(ে) চলবিনত্রর বিবসবি, বিবসআর, বিবসব্, ব্বিব্, বিটিআর, কোিল, সোনটলাইট
চোনেল, যমািাইল যিাে, ইন্টারনেট, ব্বজটাল িা অেে যকাে উিানয় উহার শ্রিণনোেে
িা েৃবষ্টগ্রাহে িা অেুিািেনোেে অেুবলবি জেেনণর মনিে প্রচার ও প্রে বে করা।
(৫) ব্দ-ধ্ববে িারনণর যেনত্র,(ক) অবিন্ন যরকব্বং এর প্রবতবলবি কবরয়া যকাে ব্দ-ধ্ববে িারণ, োহানত ইনলকট্রবেক
িা আেে যকাে উিানয় ব্দ-ধ্ববে িারণও অন্তিূব ক্ত হইনি;
(খ) ইনতািূনিব একইরূি অেুবলবি বিক্রয়, লাইনসন্স িা িাড়া প্রোে করা হউক িা ো
হউক,

ব্দ-ধ্ববে িারনণর যকাে অেুবলবি বিক্রয়, লাইনসন্স িা িাড়া প্রোে করা িা

প্রোনের জেে প্রস্তাি করা;
(ে) যে যকাে মািেনম িারণকৃ ত ব্দ-ধ্ববে জেেনণর মনিে প্রচার করা।
১৪। কপিরাইট থারক এমন কমত ।- (১) এই িারার বিিাে এিং এই আইনের অেোেে
বিিাোিলী সানিনে বেম্নবলবখত যশ্রণীর কনমবর কবিরাইট বিেেমাে, ের্া:(ক) সাবহতে
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(খ) োটে
(ে) সেীত
(ঘ) ব ে
(ঙ) চলবিত্র
(চ) ব্দ-ধ্ববে িারণ
(ছ) িািতে েক্ া িা মন্ল
(জ) প্রবতষ্ঠানের বেজস্ব সাংস্কৃবতক কমবকান্ড অনর্ব সাংস্কৃবতক প্রবতষ্ঠাে
(ঝ) যলাকজ্ঞাে িা যলাক সাংস্কৃবতক অবিিেবক্ত
(ঞ) কবম্পউটার-ব্বজটাল কমব ইতোবে।
(২) িারা ৬৮ ও ৬৯ এর বিিানের অিীে প্রনোজে হয় এমে কমব িেতীত উি-িারা (১) এ
উবিবখত যকাে কনমবর যেনত্র কবিরাইট র্াবকনি ো, েবে(ক) যকাে প্রকাব ত কনমবর যেনত্র, কমবটি িাংলানেন প্রর্ম প্রকাব ত ো হইয়া র্ানক, িা যে
যেনত্র কমবটি িাংলানেন র িাবহনর প্রর্ম প্রকাব ত হইয়ানছ, যসনেনত্র উক্ত তাবরনখ উহার
প্রনণতা অর্িা ঐ তাবরনখ প্রনণতা জীবিত ো র্াবকনল মৃতুের তাবরনখ বতবে িাংলানেন র
োেবরক িা িায়ী িাবসন্দা ো হইয়া র্ানকে;
(খ) িািতে ব েকমব িেতীত যকাে অপ্রকাব ত কনমবর যেনত্র, কমবটি প্রস্তুনতর সময় প্রনণতা
িাংলানেন র োেবরক অর্িা িায়ী িাবসন্দা ো হইয়া র্ানকে:
তনি তব র্ানক যে, েিা (ক) ও (খ) এ োহা বকছু ই র্াকুক ো যকে, েবে যকাে চলবিনত্রর
প্রনোজনকর আিাস চলবিত্রটি বেমবানণর উনিখেনোেে িা সম্পূণব সমনয় িাংলানেন র্ানক তাহা
হইনল উক্ত চলবিনত্রর কবিরাইট িহাল র্াবকনি।
(ে) যকাে িািতে ব েকনমবর যেনত্র, কমবটি িাংলানেন অিবিত ো র্ানক;
িোখো।- যেৌর্ প্রনণতার কনমবর যেনত্র, এই উি-িারায় উবিবখত

তব ািলী কমবটির সকল

প্রনণতার যেনত্র প্রনোজে হইনি।
(৩) যকাে চলবিনত্রর কবিরাইট অেেনকাে কনমবর কবিরাইটনক প্রিাবিত কবরনি ো, োহার
উির বিবত্ত কবরয়া য নষাক্ত কমবটি বেবমবত হইয়ানছ; একইিানি যকাে

ব্দ-ধ্ববে িারনণর

যেনত্রও অেে যকাে ব্দ-ধ্ববে িারনণর কবিরাইটনক প্রিাবিত কবরনিো, োহার উির বিবত্ত
কবরয়া য নষাক্ত ব্দ-ধ্ববে িারণ করা হইয়ানছ।
(৪) িািতে ব েকনমবর যেনত্র কবিরাইট যকিল ত বেক তিব ষ্টে ও ব্জাইনে র্াবকনি এিং
বেমবাণ প্রবক্রয়া িা িদ্ধবতনত বিস্তৃত হইনি ো।
(৫) বেম্নিবণবত যেনত্র কবিরাইট িহাল র্াবকনি ো-
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(ক) চলবিনত্রর যেনত্র েবে চলবিত্রটির মূল অং

অেে যকাে কনমবর কবিরাইট লঙ্ঘে

কবরয়া ততবর হয়;
(খ) সাবহতে, োটে িা সেীত কমব দ্বারা ব্দ-ধ্ববে িারনণর যেনত্র, েবে ব্দ-ধ্ববে িারনণর
সময় উক্ত কনমবর কবিরাইট লঙ্ঘে করা হয়।
(৬) এই আইে িা আিাততঃ িলিৎ অেে যকাে আইনের বিিানের িবরিন্থী উিানয় যকাে
িেবক্ত যকাে প্রকাব ত িা অপ্রকাব ত কনমবর কবিরাইট িা অেুরূি যকাে স্বনত্বর অবিকারী
হইনিে ো, বকন্তু এই িারার যকাে বকছু এমেিানি িোখো করা োইনি ো োহানত যকাে
বিশ্বাস িা আিা যরাি কবরিার অবিকার রে হইনত িানর।
(৭) এই আইনের অেেত্র োহা বকছু ই র্াকুক ো যকে,
(ক) যিনটন্টস এোন্ড ব্জাইেস এোক্ট, ১৯১১ (১৯১১ সনের ২ েং আইে) এর অিীে
বেিবন্ধত যকাে ব্জাইনে এই আইনের অিীনে কবিরাইট র্াবকনি ো।
(খ) যিনটন্টস এোন্ড ব্জাইেস এোক্ট, ১৯১১ (১৯১১ সনের ২ েং আইে) এর অিীে বেিবন্ধত
হওয়ার যোেে বকন্তু ঐিানি বেিবন্ধত হয় োই এইরূি যেনকাে ব্জাইনের কবিরাইট তখেই
অিসাে হইনি েখে উক্ত ব্জাইনে প্রনয়াে করা হইয়ানছ এমে যকাে িস্তুর কবিরাইট উহার
স্বত্বাবিকারী দ্বারা িা তাহার অেুমবতসানিনে অেে যকাে িেবক্ত কতৃব ক ব ে উৎিােে
প্রবক্রয়ায় িঞ্চা িানরর যিব িুেরুৎিােে করা হইয়ানছ। িোখোঃ ব ে উৎিােে
অধ্যায়-৪
কপিরাইরটর স্বত্ব এবং মাপিকরদর অপধ্কার
১৫। কপিরাইরটর প্রথম স্বত্বাপধ্কারী।- এই আইনের বিিাোিলী সানিনে, যকাে কনমবর
প্রনণতা ঐ কনমবর কবিরাইনটর প্রর্ম স্বত্বাবিকারী হইনিে;
তনি তব র্ানক যে,(ক) চাকুরী িা ব োেবিসী চু বক্তর অিীে সংিােিত্র, মোোবজে িা সামবয়কী িা ব্বজটাল
মািেনমর

প্রকা ো প্রবতষ্ঠানে চাকুরীনত বেেুক্ত র্াকাকানল প্রনণতা কতৃব ক সংিােিত্র,

মোোবজে, সামবয়কী িা ব্বজটাল প্রকা োয় প্রকান র উনেন ে রবচত সাবহতে, োটে িা ব ে
সম্পবকব ত কনমবর যেনত্র, উক্ত প্রবতষ্ঠাে, বিন্নরূি যকাে চু বক্ত ো র্াকার

নতব , কমবটি

সংিােিত্র, মোোবজে িা সামবয়কীনত প্রকা িা িুেরুৎিােনের সবহত েতখাবে সম্পকব েুক্ত
ততখাবে কবিরাইনটর প্রর্ম স্বত্বাবিকারী হইনিে, বকন্তু অেে সকল বিষনয় প্রনণতা কমবটির
কবিরাইনটর প্রর্ম স্বত্বাবিকারী হইনিে;
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(খ) েিা (ক) এর বিিাে সানিনে, যকাে িেবক্তর উনেোনে এিং অনর্বর বিবেমনয় িনটাগ্রাি
লওয়া, ছবি িা প্রবতকৃ বত আাঁকা, সেীতকমব িা যরক্বকনমবর সৃবষ্ট, যখাোই কাজ িা চলবিত্র
বেমবাণ করার যেনত্র, উক্ত িেবক্ত, বিন্নরূি যকাে চু বক্ত ো র্াবকনল, উহার কবিরাইনটর প্রর্ম
স্বত্বাবিকারী হইনিে;
(ে) চাকুরী িা ব োেবিসীর চু বক্তর অিীে যকাে কনমবর প্রনণতার চাকুরীনত েিা (ক) িা (খ)
প্রনোজে হয় ো এমেিানি বেেুক্ত র্াকাকানল বেনয়ােকারী, বিন্নরূি যকাে চু বক্ত ো র্াবকনল,
ঐ কনমবর কবিরাইনটর প্রর্ম স্বত্বাবিকারী হইনিে;
(ঘ) জেসমনে প্রেত্ত িক্তৃতা িা বিিৃবতর যেনত্র, িক্তৃতা িা বিিৃবত প্রোেকারী িেবক্ত হইনিে
প্রর্ম স্বত্বাবিকারী অর্িা উক্ত িেবক্ত অেে যকাে িেবক্তর িনে যকাে িক্তৃতা িা বিিৃবত প্রোে
কবরয়া র্াবকনল োর িনে িক্তৃতা িা বিিৃবত যেয়া হইয়ানছ বতবে হইনিে প্রর্ম স্বত্বাবিকারী,
যকাে িক্তৃতা িা বিিৃবত প্রোেকারী িেবক্ত এমে যকাে িেবক্তর দ্বারা বেনয়ােপ্রাপ্ত র্ানকে বেবে
সংবিষ্ট িক্তৃতা িা বিিৃবতর আনয়াজে কবরয়ানছে, তাহা সনত্ত্বও এনেনত্র উক্ত িক্তৃতা িা বিিৃবত
প্রোেকারী িেবক্ত হইনিে প্রর্ম স্বত্বাবিকারী;
(ঙ) যকাে সরকাবর কনমবর যেনত্র, বিন্নতর যকাে চু বক্ত ো র্াবকনল, সরকার ঐ কনমবর
কবিরাইনটর প্রর্ম স্বত্বাবিকারী হইনিে;
(চ) যকাে িােীয় কতৃব িে কতৃব ক িা অেুরূি কতৃব িনের বেনেব

িা বেয়ন্ত্রনণ প্রর্ম প্রকাব ত

যকাে কনমবর যেনত্র, উক্ত িােীয় কতৃব িে, বিন্নতর যকাে চু বক্ত ো র্াবকনল, কমবটির
কবিরাইনটর প্রর্ম স্বত্বাবিকারী হইনি;
(ছ) িারা ৬৮ প্রনোজে হয় এমে কনমবর যেনত্র, সংবিষ্ট আন্তজবাবতক প্রবতষ্ঠাে উহার
কবিরাইনটর প্রর্ম স্বত্বাবিকারী হইনি;
(জ) কবম্পউটার-ব্বজটাল কনমবর যেনত্র, উক্ত কমব সম্পন্ন কবরিার জেে বেনয়ােকারী িেবক্ত,
িেবক্তিেব িা প্রবতষ্ঠাে প্রর্ম কবিরাইনটর অবিকারী হইনিে েবে ো িেিৃনন্দর মনিে বিন্নরূি
যকাে চু বক্ত র্ানক।
(ঝ) সংবিষ্ট প্রচবলত আইনের বিিাে সানিনে প্রেব বত চলবিত্র িা চলবিনত্রর যকাে েৃ ে ও েে
সংবিষ্ট সকল স্বত্বাবিকারীর আইেেত অেুমবত িেবতনরনক অেে যকাে চলবিনত্র িেিহার করা
োইনি ো;
(ঞ) যে যকাে িরনমনট (বসব্, ব্বিব্, চলবিনত্র িেিহৃত অেোেে) িেিহৃত োনের কর্া,
সুর ও বমউবজক সংবিষ্ট সকল স্বত্বাবিকারীর আইেেত অেুমবত িেবতনরনক যকাে চলবিত্র,
োটক, ব্দ-ধ্ববে িারণ িা অেুরূি যকাে কনমব িেিহার করা োইনি ো;
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(ট) জাতীয় সংেীত, যে াত্বনিািক ও িমীয় সংেীত (হাম্দ, োত, েজল, কীতব ে, কোরল
ইতোবে) এর কর্া, সুর ও বমউবজনকর িোনরাব্ িেিহার করা োইনি ো।
১৮। কপিরাইরটর স্বত্ব পনরয়াগ।- (১) যকাে বিেেমাে কনমবর কবিরাইনটর স্বত্বাবিকারী িা
িবিষেৎ কনমবর কবিরাইনটর স্বত্বাবিকারী যে যকাে িেবক্তর অেুকূনল উহার কবিরাইনটর
সম্পূণব িা আংব ক, সািারণিানি িা তব সানিনে কবিরাইনটর আংব ক িা িূণব যময়ানের জেে
বিবিদ্বারা বেিবাবরত িরনণর স্বত্ব বেনয়াে কবরনত িাবরনিে।
তনি তব র্ানক যে, িবিষেৎ কনমবর কবিরাইনটর স্বত্ব বেনয়ানের যেনত্র, কমবটি অবস্তত্ব ীল
হওয়ার ির স্বত্ব বেনয়াে কােবকর হইনি।
(২) কবিরাইট স্বত্বাবিকারী কবিরাইনটর যে িবরমাে স্বত্ব যে িেবক্তর অেুকূনল প্রোে কবরনিে
বতবে যসই িবরমাণ স্বনত্বর অবিকারী হইনিে এিং স্বত্ব প্রোেকারী যে িবরমাণ স্বত্ব প্রোে
কনরে োই বতবে বেনজই যসই িবরমাণ স্বনত্বর অবিকারী র্াবকনিে।
(৩) কবিরাইট স্বত্ব বেনয়াে িা হস্তান্তর েবলল কবিরাইট অবিস কতৃব ক যরবজবষ্ট্রকৃ ত হইনত
হইনি।
১৯। কপিরাইট স্বত্বাপধ্কারীর মৃতুের ির কপিরাইরটর স্বত্ব।– (১) যকাে কনমবর
কবিরাইনটর স্বত্বাবিকারীর মৃতুে হইনল উিিারা (২) এর বিিাে সানিনে তাহার আইোেুে
উত্তরাবিকারী িা উত্তরাবিকারীেণ উক্ত কবিরাইনটর স্বত্বাবিকারী হইনিে।
(২) যকাে কবিরাইনটর স্বত্বাবিকারীর মৃতুের িূনিব যকাে কনমবর স্বত্ব আইোেুেিানি সম্পাবেত
যকাে উইল, েবলল িা োেিনত্রর মািেনম স্বত্ব বেনয়াে কবরয়া র্ানকে তাহা হইনল বতবে
উক্তরূি উইল, েবলল িা োেিনত্র উবিবখত িবরমানের স্বত্বাবিকারী হইনিে।
(৩) যকাে কনমবর কবিরাইনটর স্বত্বাবিকারীর মৃতুের ির তাহার আইোেুে উত্তরাবিকারী িা
িারা ১৮ অেুোয়ী স্বনত্বর অবিকারী ো র্াবকনল িা ো িাওয়া যেনল উহার স্বত্ব যিা্ব কতৃব ক
বেিবাবরত হইনি।
১৯। স্বত্ব পনরয়ারগর তব ।- (১) যকাে কনমবর কবিরাইনটর স্বত্ব বেনয়াে তিি হইনি ো, েবে
তাহা স্বত্ব প্রোেকারী িা তাহার বেকট হইনত ের্াের্ েমতাপ্রাপ্ত প্রবতবেবি দ্বারা স্বােবরত ো
হয়।
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(২) যকাে কনমবর কবিরাইনটর স্বত্ব বেনয়াে িা হস্তান্তর েবলনল কমবটি সুবেবেব ষ্টিানি উবিবখত
র্াবকনি, োহানত স্বনত্বর অবিকার, উহার যময়াে এিং যিৌনোবলক িবরবি সুষ্পষ্টিানি উনিখ
র্াবকনত হইনি।
(৩) যকাে কনমবর কবিরাইনটর স্বত্ব বেনয়াে েবলনল প্রনণতা অর্িা তাহার উত্তরাবিকারীনক স্বত্ব
বেনয়াে কােবকর র্াকাকালীে প্রনেয় রয়োলটির উনিখ র্াবকনি এিং িারস্পবরক স্বীকৃ ত মনত
স্বত্ব বেনয়াে িুেঃবেরীেণ, িবিবতকরণ িা িাবতনলর িেিিা রাখা সানিনে সম্পাবেত হইনি।
(৪) েবে যকাে বেনয়ােপ্রাপ্ত স্বত্বাবিকারী তাহার বেকট এই িারার যকাে উি-িারার অিীে
প্রেত্ত অবিকার স্বত্ব বেনয়ানের তাবরখ হইনত এক িৎসর িেিহার ো কনরে, তাহা হইনল উক্ত
অবিকানরর স্বত্ব বেনয়াে উক্ত সময়সীমা উত্তীনণবর ির, স্বত্ব বেনয়াে েবলনল বিন্নরূি বকছু ো
র্াবকনল, তামাবে হইয়ানছ িবলয়া েণে হইনি।
(৫) েবে যকাে স্বত্ব বেনয়ানের যময়াে উনিখ ো র্ানক িা স্বত্ব বেনয়াে েবলনল বিন্নরূি বকছু ো
র্ানক, তাহা হইনল স্বত্ব বেনয়ানের তাবরখ হইনত িরিতী িাাঁচ িছনরর জেে উহা করা হইয়ানছ
িবলয়া েণে হইনি।
(৬) েবে স্বত্ব বেনয়ানের যিৌনোবলক িবরবি উনিখ ো র্ানক, তাহা হইনল উহার িবরবি
িাংলানেন র সিবত্র িবলয়া েণে হইনি।
২০। কপিরাইরটর স্বত্ব এিং স্বত্ব পনরয়াগ পবর্য়ক পবররাধ্ বেষ্পবত্ত।- (১) েবে
কবিরাইনটর যকাে স্বনত্বর বিষনয় যকাে বিনরানির উদ্ভি হয়, তাহা হইনল যিা্ব সংেু ব্ধ িনের
বেকট হইনত অবিনোে প্রাবপ্তর ির তৎকতৃব ক ের্াের্ অেুসন্ধােিূিবক স্বীয় বিনিচোয়
উিেুক্ত আনে প্রোে কবরনত িাবরনি।
(২) েবে কবিরাইনটর যকাে স্বত্ব বেনয়ানের বিষনয় যকাে বিনরানির উদ্ভি হয়, যিা্ব সংেু ব্ধ
িনের বেকট হইনত প্রাপ্ত অবিনোে এিং তৎবিবত্তনত তৎকতৃব ক ের্াের্ বিনিবচত তেনন্তর ির
রয়োলটি উদ্ধানরর আনে সহ স্বীয় বিনিচোয় উিেুক্ত আনে প্রোে কবরনত িাবরনি।
(৩) েবে যকাে বেনয়ােপ্রাপ্ত স্বত্বাবিকারী তাহার বেকট হস্তান্তরকৃ ত যকাে অবিকার িেিহার
কবরনত িের্ব হে এিং উক্ত িের্বতার জেে স্বত্ব প্রোেকারীর যকাে কােব িা কােবহীেতা োয়ী ো
হয়, তাহা হইনল যিা্ব, স্বত্ব প্রোেকারীর বেকট হইনত প্রাপ্ত অবিনোনের িবরনপ্রবেনত
তৎকতৃব ক ের্াের্ অেুসন্ধানের ির, উক্ত স্বত্ব বেনয়াে িাবতল কবরনত িাবরনি।
তনি

তব র্ানক যে, এই উি-িারার অিীনে যিা্ব বেনয়ােপ্রাপ্ত স্বত্বাবিকার িাবতল

কবরিার যকাে আনে প্রোে কবরনি ো েবে ো যিা্ব এই মনমব সন্তুষ্ট হয় যে, স্বত্ব বেনয়ানের
তব স্বত্ব প্রোেকারীর জেে, েবে বতবে প্রনণতা হে, কনোর হইয়ানছ।
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২১। িান্ডুপিপির কপিরাইট উইিমূরি িস্তান্তর।–যকাে িেবক্ত যকাে কনমবর প্রনণতার
মৃতুের িূনিব অপ্রকাব ত যকাে কনমবর যকাে উইলমূনল িান্ডুবলবির অবিকারী হইনল উইলকারীর
উইনল িা তৎসম্পবকব ত কব্বসনল বিন্নরূি যকাে অবিপ্রায় প্রকা

ো িাইনল, মৃতুের

অিেিবহত িূনিব উইলকারী ঐ কনমবর যে িবরমাণ কবিরাইনটর স্বত্বাবিকারী বছনলে যসই
িবরমাণ কবিরাইট উইনলর অন্তিুব ক্ত িবলয়া েণে হইনি।
২২। প্রনণতার কপিরাইট িপরর্যারগর অপধ্কার।- (১) যকাে কনমবর প্রনণতা কবিরাইনট
তাহার সকল িা যে যকাে স্বত্ব বেিবাবরত িরনম কবিরাইট যরবজস্ট্রার-এর িরািনর যোটি
বেয়া িবরতোে কবরনত িাবরনিে এিং তৎনপ্রবেনত উক্তরূি স্বত্ব উি-িারা (৩) এর বিিাে
সানিনে, যোটিন র তাবরখ হইনত বিলুপ্ত হইনি।
(২) উি-িারা (১) এর অিীে যোটি প্রাপ্ত হইনল, যরবজস্ট্রার তাহা সরকাবর যেনজনট িা তাহার
বিনিচোয় ের্াের্ িদ্ধবতনত প্রকা কবরনিে।
(৩) প্রনণতাকতৃব ক কনমবর কবিরাইনট অন্তিুব ক্ত সকল িা যে যকাে স্বত্ব িবরতোনের অবিপ্রানয়র
যোটি প্রোনের তাবরনখ উক্ত কনমবর উির অেে যকাে িেবক্তর যকাে অবিকারনক প্রিাবিত
কবরনি ো।
২৩। যকাে কমব িুেঃবিক্রনয়র যেনত্র উহার মূনলের িন্টে।- (১) যকাে বচত্রকমব, িাস্কেব,
যরখাবচত্র, োটক, সেীত িা অেে যকাে কনমবর িা যকাে সাবহতে কনমবর মূল িান্ডুবলবি
িুেঃবিক্রনয়র যেনত্র উক্ত কনমবর প্রনণতা িা তাহার উত্তরাবিকারী এই আইনের িারা ১৯ এর
অিীে স্বত্ববেনয়াে সনত্ত্বও উক্ত কমব িা িান্ডুবলবি িুেঃবিক্রয় মূনলের অং িাইিার অবিকারী
হইনিে।
তনি তব র্ানক যে, কমবটির কবিরাইনটর যময়াে উত্তীণব হইিার ির অেুরূি অবিকার বিলুপ্ত
হইনি।
(২) উি-িারা (১)-এ উবিবখত মূনলের অং যিা্ব কতৃব ক বেিবাবরত হইনি এিং এই বিষনয়
যিান্বর বসদ্ধান্ত চূ ড়ান্ত হইনি।
তনি তব র্ানক যে, এইরূি অং ১০% এর যিব হইনি ো।
(৩) যিা্ব বিবিন্ন যশ্রণীর কনমবর িুেঃবিক্রয় মূলে িন্টনের বেবমত্ত জেে বিন্ন িন্ন হার বেিবারণ
কবরনত িাবরনি। (৪) এই িারাি অিীে যকাে কােবক্রনমর বিষনয় যকাে বিনরাি উত্থাবিত
হইনল উহা যিান্ব যপ্রবরত হইনি এিং উহানত যিান্বর বসদ্ধান্ত চূ ড়ান্ত িবলয়া েণে হইনি।
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অধ্যায়-৫
কপিরাইরটর খময়াদ
২৪। প্রকাপির্ সাপির্য, নাটয, সঙ্গীর্ ও পিল্পকরমত কপিরাইরটর খময়াদ।- প্রনণতার
জীিেকানল প্রকাব ত যকাে সাবহতে, োটক, সেীত িা িনটাগ্রাি িেতীত,ব ে কনমবর
কবিরাইট তাহার জীিে ায় এিং তাহার মৃতুের ষাট িৎসর িেবন্ত বিেেমাে র্াবকনি।
িোখোঃ- এই িারায় যেৌর্িানি প্রণীত কনমবর যেনত্র, “প্রনণতা” অনর্ব যে প্রনণতার মৃতুে সিব
য নষ হইয়ানছ তাহানক িুবঝনত হইনি।
২৫। মররোত্তর করমত কপিরাইরটর খময়াদ।- (১) প্রনণতার মৃতুের তাবরনখ কবিরাইট
বিেেমাে র্ানক এমে সাবহতে, োটে িা সেীত কমব িা যখাোই-কমব, িা অেুরূি কনমবর যেৌর্
প্রনণতার যেনত্র, বেবে য নষ মৃতুেিরণ কনরে তাহার মৃতুের তাবরনখ িা উক্ত তাবরনখর িূনিব
বকন্তু উক্ত তাবরনখর িূনিব োহার অবিনোজে হয় োই, এইরূি যেনত্র, কমবটির প্রর্ম প্রকা
হইনত িা কমবটির যকাে অবিনোজে িূিবিতী যকাে িৎসনর প্রকাব ত হইয়া র্াবকনল যসই
িৎসনরর িরিতী ষাট িৎসর িেবন্ত কবিরাইট বিেেমাে র্াবকনি।
(২) এই িারার উনে ে িূরণকনে সাবহতে, োটে িা সেীত কমব িা উক্ত কনমবর অবিনোজে
প্রকাব ত হইয়ানছ িবলয়া েণে হইনি েবে ঐ কনমবর বিষনয় ততবর যকাে যরক্ব জেসািারনণর
বেকট বিক্রয় িা বিক্রনয়র প্রস্তাি করা হইয়া র্ানক।
২৬। িিপিরত্রর কপিরাইরটর খময়াদ।- যে যকাে িরণ িা যে যকাে তেঘবেনর চলবিনত্রর
যেনত্র, যে িৎসর কমবটি প্রকাব ত হইয়ানছ উহার িরিতী িবিকা-িনষবর শুরু হইনত ষাট
িৎসর িেবন্ত কবিরাইট বিেেমাে র্াবকনি।
২৭। িব্দ-ধ্বপে ধ্াররের কপিরাইরটর খময়াদ।- যকাে

ব্দ-ধ্ববণ িারনণর যেনত্র, যে

িৎসর যরকব্বং প্রকাব ত হইয়ানছ উহার িরিতী ষাট িৎসর িেবন্ত কবিরাইট বিেেমাে
র্াবকনি।

PC-2/F/Nazrul institute Law 2016 Final-4/P-20

২৮। ফরটাগ্রারফর কপিরাইরটর খময়াদ।- িনটাগ্রানির যেনত্র, যে িৎসর িনটাগ্রািটি
প্রকাব ত হইয়ানছ উহার িরিতী িবিকা-িনষবর শুরু হইনত ষাট িৎসর িেবন্ত কবিরাইট
বিেেমাে র্াবকনি।
২৯। কপিউটার-পিপজটাি সতষ্ট করমত র কপিরাইরটর খময়াদ।- কবম্পউটার-ব্বজটাল
সৃষ্ট কনমবর যেনত্র, যে িৎসর কমবটি প্রর্ম প্রকাব ত হইয়ানছ উহার িরিতী ষাট িৎসর িেবন্ত
কবিরাইট বিেেমাে র্াবকনি।
২৯। খবনামী এবং ছদ্মনাম পবপিষ্ট করমত র কপিরাইরটর খময়াদ।- যিোমী িা ছদ্মোনম
প্রকাব ত যকাে সাবহতে, োটক, সংেীত িা িনটাগ্রাি িেতীতব ে কনমবর যেনত্র, বিবিদ্বারা
বেিবাবরত তব ও সীমা সানিনে, যে িৎসর কমবটি প্রর্ম প্রকাব ত হইয়ানছ উহার িরিতী ষাট
িৎসর িেবন্ত কবিরাইট বিেেমাে র্বকনি।
তনি তব র্ানক যে, উক্ত যময়াে য ষ হওয়ার িূনিব প্রনণতার িবরচয় প্রকা িাইনল, যে িৎসর
প্রনণতার মৃতুে হয় উহার িরিতী ষাট িৎসর িেবন্ত কবিরাইট বিেেমাে র্াবকনি।
৩০। সরকাপর করমত কপিরাইরটর খময়াদ।- যকাে সরকাবর কনমবর কবিরাইনটর যেনত্র,
সরকার ঐ কনমবর কবিরাইনটর প্রর্ম স্বত্বাবিকারী হইনল যে িৎসর কমবটি প্রর্ম প্রকাব ত
হইয়ানছ উহার িরিতী ষাট িৎসর িেবন্ত বিেেমাে র্াবকনি।
৩১। স্থানীয় কর্তত িরির করমত র কপিরাইরটর খময়াদ।- যকাে িােীয় কতৃব িনের কনমবর
কবিরাইনটর যেনত্র, িােীয় কতৃব িে ঐ কনমবর কবিরাইনটর প্রর্ম স্বত্বাবিকারী হইনল যে িৎসর
কমবটি প্রর্ম প্রকাব ত হইয়ানছ উহার িরিতী ষাট িৎসর িেবন্ত কবিরাইট বিেেমাে র্াবকনি।
৩২। আন্তজতাপর্ক সংস্থার করমত র কপিরাইরটর খময়াদ।- িারা ৬৮ প্রনোজে হয় এমে
যকাে আন্তজবাবতক সংেেনের কনমবর যেনত্র, যে িৎসর কমবটি প্রর্ম প্রকাব ত হইয়ানছ উহার
িরিতী ষাট িৎসর িেবন্ত কবিরাইট বিেেমাে র্াবকনি।
অধ্যায়-৬
সম্প্রিার সংিা এবং সিাদনকারীর অপধ্কার
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৩৩। সম্প্রিার িুনরুৎিাদরনর অপধ্কার।- (১) প্রনতেক সম্প্রচার সংিার সম্প্রচাবরত
বিষনয় একটি বিন ষ অবিকার র্াবকনি, োহা “সম্প্রচার িুেরুৎিােে অবিকার” োনম
অবিবহত হইনি।
(২) সম্প্রচার যে িৎসর প্রর্ম করা হইয়ানছ উহার িরিতী িবিকা-িনষবর শুরু হইনত ২৫
িৎসর িেবন্ত সম্প্রচার িুেরুৎিােে অবিকার অেু ন্ন র্াবকনি।
(৩) যকাে সম্প্রচাবরত বিষনয় সম্প্রচার িুেরুৎিােে অবিকার অিোহত র্াকাকানল যকাে
িেবক্ত উক্ত অবিকানরর মাবলনকর লাইনসন্স িেতীত বেনম্নর যকাে একটি কােব িা সকল কােব
কনরে ের্া:(ক) সম্প্রচারটি িুেঃসম্প্ররচার করা;
(খ) অনর্বর বিবেমনয় সম্প্রচারটি জেেণনক যেখা িা য াোর িেিিা করা;
(ে) সম্প্রচারটির যে যকাে সংনোজে-বিনয়াজে/সম্পােো/িুেঃবেিবারে করা;
(ঘ) বিো লাইনসনন্স সম্প্রচারটির প্রার্বমক সম্পােো িা লাইনসন্স র্াবকিার যেনত্র উহার
উনেন ে িবহিূব ত যেনত্র সম্পােোটির িুেরুৎিােে করা;
(ঙ) েিা (ে) অর্িা (ঘ)-এ উবিবখত যকাে সম্পােো িা অেুরূি সম্পােনের িুেরুৎিােেনক
জেেনণর জেে বিক্রয় করা, িাড়া যেওয়া অর্িা বিক্রয় িা িাড়া প্রস্তাি করা।
তাহা হইনল িারা ৩৬ এর বিিাে সানিনে, তৎকতৃব ক উক্ত সম্প্রচার সংিার সম্প্রচার
িুেরুৎিােনের অবিকার লংঘে করা হইয়ানছ িবলয়া েণে হইনিে।
৩৪। অরনযর অপধ্কার িু ন্ন না িওয়া।– এই অিোনয় প্রেত্ত “সম্প্রচার িুেরুৎিােে
অবিকার” এর কারনণ সম্প্রচানর িেিহৃত যকাে সাবহতে োটক, সংেীত, অেে যকাে ব ে কমব
িা চলবিত্র িা ব্দ-ধ্ববণর কবিরাইট েু ণ্ন হইনি ো।
৩৫। অনবধ্ সম্প্রিার বরন্ধ কপিরাইট অপফরসর িমর্া।- যকাে কবিরাইট িা
বরনলনট্ রাইটস-এর স্বত্বাবিকারীর বলবখত অবিনোনের িবরনপ্রবেনত ের্াের্ অেুসন্ধানের
ির কবিরাইট অবিস যেনকাে অনিি সম্প্রচার িন্ধ কবরনত িাবরনি। এিং উক্তরূি
অবিনোনের বিষনয় কবিরাইট অবিস কতৃব ক অিবহত করা হইনল ের্াের্ িেিিা গ্রহণ সংবিষ্ট
কতৃব িনের অি ে কতব িে িবলয়া েণে হইনি।
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৩৫। সিাদনকারীর অপধ্কার।- (১) যেনেনত্র যকাে সম্পােেকারী যকাে সম্পােনে
আবিিূব ত িা বেনয়াবজত হে, তাহার উক্ত সম্পােনের বিষনয় একটি বিন ষ অবিকার র্াবকনি,
োহা “সম্পােেকারীর অবিকার” োনম অবিবহত হইনি।
(২) সম্পােে যে িছর প্রর্ম করা হইয়ানছ উহার িরিতী িঞ্চা িৎসর িেবন্ত সম্পােেকারীর
অবিকার বিেেমাে র্াবকনি।
(৩) যকাে সম্পােনের বিষনয় সম্পােেকারীর অবিকার অিোহত র্াকাকানল যকাে িেবক্ত িা
প্রবতষ্ঠাে সম্পােেকারীর অেুমবত িেতীত উক্ত সম্পােে অর্িা উহার যমৌবলক অংন র
বিষনয় বেনম্নাক্ত যকাে কােব কবরনল, ের্াঃ(ক) সম্পােেটির সম্পােো করা; িা
(খ) সম্পােেটির অেুরুি সম্পােোর িুেরুৎিােে করা, োহানত(i) সম্পােেকারীর সম্মবত র্ানক ো; িা
(ii) সম্পােকারীর সম্মবতনক বিন্ন উনেন ে িেিহার করা; িা
(iii) িারা ৩৬ এর বিিাোিলী সানিনে সম্পােোর উনে ে হইনত বিন্ন হয়; অর্িা
(ে) সম্পােেটি এমে যকাে যেনত্র সম্প্রচার করা যেনেনত্র উহার িারা ৩৬ অেুসরনণ
সম্পাবেত ব্দ-ধ্ববণ যরকব্বং িা ে বেসািে যরকব্বং হইনত ততবর েনহ, অর্িা একই সম্প্রচার
সংিা কতৃব ক ইবতিূনিব সম্প্রচাবরত বিষনয়র িুেঃসম্প্রচার োহা সম্পােেকারীর অবিকার
লঙ্ঘে কনর োই, ইহার িেবতক্রম বকছু করা হইনল;
(ঘ) জেেনণর বেকট প্রচারণা িেতীত অেেিানি সম্পােেটি জেেনণর বেকট সম্প্রচার করা।
(ঙ) যকাে সম্পাবেত িা সম্প্রচার মািেম যর্নক প্রেত্ত বিষয় জেেনের বেকট সািারণিানি
প্রচারো িেতীত অেে যকােিানি জেেনণর বেকট সম্প্রচার করা।
তাহা হইনল বতবে, িারা ৩৬ এর বিিাে সানিনে, সম্পােেকারীর অবিকার লঙ্ঘে কবরয়ানছে
কবলয়া েণে হইনি।
৩৬। সম্প্রিার িুনরুৎিাদন অপধ্কার বা সিাদনকারীর অপধ্কার িঙ্ঘন করর না
এমন কাযত ।- বেনম্নাক্ত কােবািলী দ্বারা যকাে সম্প্রচার িুেরুৎিােে অবিকার িা
সম্পােেকারীর অবিকার লংবঘত হইয়ানছ িবলয়া েণে হইনি ো(ক) ব্দ িারণ িা ে বেসািে যরকব্বং ততবরকারনকর িেবক্তেত িেিহার অর্িা যকিলমাত্র
ব োোে অর্িা েনিষণার উনে ে ততবর;
(খ) যকাে সম্পােে িা সম্পােনের উদ্বত্ত
ৃ অং সৎ উনে ে িেিহার, চলমাে ঘটো প্রচার,
িেবানলাচো, ব ো অর্িা েনিষণার জেে িেিহার;
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(ে) প্রনয়াজেীয় অবিনোজে এিং সংন ািেীসহ অেুরূি অেোেে কােব োহানত িারা ৭২ এর
অিীনে কবিরাইট লংঘে সংঘটিত হয় ো।
৩৭। সম্প্রিার িুনরুৎিাদন অপধ্কার এবং সিাদনকারীর অপধ্কাররর খিরত্র
প্ররযাজয অনযানয পবধ্ান।- যকাে সম্প্রচানরর যেনত্র সম্প্রচার িুেরুৎিােনের অবিকার
এিং সম্পােনের যেনত্র অবিকানরর বিষনয় এই আইনের িারা ১৮, ১৯, ৪৮, ৭৬, ৭৯, ৮৫,
৮৬ এিং ৯৩ এর বিিাোিলী, প্রনয়াজেীয় অবিনোজে ও িবরমাজবে সানিনে, যসইরূি
প্রনোজে হইনি যেইরূনি উহারা যকাে কনমবর কবিরাইনটর যেনত্র প্রনোজে হয়।
তনি

তব র্ানক যে, যকাে কমব িা সম্পােনের যেনত্র কবিরাইট িা সম্পেেকারীর

অবিকার বিেেমাে র্াবকনল কবিরাইনটর মাবলক িা, যেত্রমত, সম্পােেকারীর অর্িা
উিনয়র সম্মবত িেবতনরনক উক্ত সম্প্রচার িুেরুৎিােনের জেে প্রেত্ত যকাে অেুনমােে
কােবকর হইনি ো।
অধ্যায়-৭
প্রকাপির্ করমত র সংস্কররের অপধ্কার
৩৮। মুদ্রেনিিী সংরিে এবং সংরিরের খময়াদ।- (১) যকাে প্রকা ক িাবণবজেক
উনেন ে যকাে গ্রণ্র্ সংস্করনণর প্রকান র বেবমত্ত িনটাগ্রাবিক িা অেুরূি যকাে প্রবক্রয়ায়
মুিণন লীেত বিেোসিূিবক উহার কবি ততবর কবরিার েমতা প্রোনের অবিকার যিাে
কবরনিে এিং এইরূি অবিকার যে িৎসর সংস্করণটি প্রর্ম প্রকাব ত হইয়ানছ উহার িরিতী
িছনরর শুরু হইনত িাঁবচ িৎসর িেবন্ত বিেেমাে র্াবকনি।
তনি তব র্ানক যে, সাবহতে কনমবর যেনত্র, প্রর্ম স্বত্বাবিকারী উহার স্বত্ববেনয়ােীর সনে
সম্পাবেত চু বক্ত যমাতানিক যে যকাে সময় স্বত্ববেনয়াে প্রতোহার কবরনল প্রকা ক
মুিণন লীেত বিেোস এিং প্রচ্ছে েক া প্রণয়নের অবিকারী হইনিে ো, েবে বতবে উহার
প্রর্ম স্বত্বাবিকারী ো হে।
(২) চলবিনত্রর স্বত্বাবিকারীেণ িািেতামূলকিানি তাহানের বেবমবত িূণবনেঘবে, স্বেনেঘবে অর্িা
যে যকাে তেঘবেনর চলবিনত্রর কমিনে একটি কবি েীঘবনময়ােী সংরেণ, িবিষেনত েনিষণা িা
অেে যকাে প্রনয়াজনে িাংলানে বিল্ম আকব াইনি োবখল কবরনিে। িাংলানে বিল্ম আকব াইনি
চলবিনত্রর কবি োবখনলর যেনত্র বেম্নিবণবত তব প্রনোজে হইনিঃ-
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(ক) সরিরাহকৃ ত বিনল্মর কবিটি মূল চলবিত্র কনমবর হুিহু অেুরূি, বেখুাঁত এিং সনিবাত্তম
মানের হইনত হইনি;
(খ) চলবিত্র কনমবর যে যকাে েূতে সংস্করনণর যেনত্র, উি-িারা (১) এর বিিাে প্রনোজে হইনি
এিং ইহা প্রকাব ত হইিার ষাট বেনের মনিে বেজ খরনচ িাংলানে বিল্ম আকব াইনি জমা বেনত
হইনি;
(ে) সরিরাহকৃ ত চলবিনত্রর কবিটির জেে িাংলানে
োম,

বিল্ম আকব াইি কতৃব িে চলবিনত্রর

বিবতকাল, প্রকান র তাবরখ, স্বত্বাবিকারীর োম ও অেোেে

তর্ে সম্ববলত বলবখত প্রাবপ্ত রব ে প্রোে কবরনি।
৩৮ক। িাপস্ত।- িারা ৩৮ এর উি-িারা (২) এর েিা (খ) এ বেিবাবরত সমনয়র মনিে যকাে
িেবক্ত চলবিনত্রর কবি িাংলানে

বিল্ম আকব াইনি জমাোনে িের্ব হইনল বতবে অেূধ্বব ছয়

মানসর কারােন্ড অর্িা অেূধ্বব িঞ্চা

হাজার টাকা জবরমাো অর্িা উিয়েনন্ড েন্ডেীয়

হইনিে।
৩৮ । এই অধ্যারয় বপেত র্ অিরাধ্ পবিারাথত গ্রিে।- যিৌজোরী কােববিবিনত োহা
বকছু ই র্াকুক ো যকে, সািারণ িা বিন ষ আনে দ্বারা সরকার হইনত এতেুনেন ে েমতাপ্রাপ্ত
কমবকতব ার অবিনোে িেতীত যকাে আোলত এই অিোনয়র অিীে াবস্তনোেে যকাে অিরাি
বিচারার্ব গ্রহণ কবরনি ো।
৩৯। িঙ্ঘন ইর্যাপদ।– প্রকা নকর বেকট হইনত েমতাপ্রাপ্ত িেবক্ত িেবতনরনত যকাে িেবক্ত
িেবক্ত িাবণবজেক বিবত্তনত বিক্রনয়র উনেন ে িনটাগ্রাবিক, ব্বজটাল িা অেে যকাে প্রবক্রয়ায়
যকাে সংস্করণ িা উহার যমৌবলক অংন র মুিণন লীেত বিেোনসর কবি ততবর কবরনল িা
কবরিার কারণ ঘটাইনল, বতবে প্রকা নকর অবিকার লঙ্ঘে কবরয়ানছে িবলয়া েণে হইনিে;
এিং বিষয়িস্তুর প্রকৃ বতর গ্রহণনোেেতা সানিনে প্রকা ক এিং সংস্করণসমূনহর মুিণন লীেত
বিেোস ের্াক্রনম প্রনণতা ও কমব বহনসনি বিনিবচত হইনি।
িোখো ।- “মুিণন লীেত বিেোস” অনর্ব কোবলগ্রাবিও অন্তিুব ক্ত হইনি।
৪০। কপিরাইরটর সপির্ সম্বন্ধ।- সকল প্রকার সনন্দহ েূরীকরণার্ব এতদ্বারা যঘাষণা করা
হইল যে, এই অিোনয় প্রকা কনক প্রেত্ত অবিকার(ক) সংবিষ্ট সংস্করণটির কবিরাইট দ্বারা সংরবেত র্াকুক িা ো র্াকুক, বিেেমাে র্াবকনি;
(খ) তনি যকাে কনমবর কবিরাইট র্াবকনল উহানক প্রিািাবন্বত কবরনি ো।
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অধ্যায়-৭ক
খিাকজ্ঞান ও খিাকসংস্কতপর্র অপধ্কার সুরিা
৪০ক। খিাকজ্ঞান ও খিাকসংস্কতপর্র অপধ্কার।- (১) এই আইে দ্বারা যলাকজ্ঞাে ও
যলাকসংস্কৃবতর বেম্নরূি অবিিেবক্তসমূনহর অবিকার সুরো করা হইনি; ের্াঃ(ক) যলাকসংস্কৃবতর যমৌবখক অবিিেবক্ত;
(খ) যলাক সংস্কৃবতর সেীবতক অবিিেবক্তসমূহ;
(ে) যলাকসংস্কৃবতর ারীবরক কসরৎ-প্রিাে অবিিেবক্তসমূহ;
(ঙ) যলাকসংস্কৃবতর মূতব অবিিেবক্তসমূহ;
(চ) যলাকিাষা, বচহ্ন, প্রতীক ইতোবে;
(ছ) লুপ্ত িা লুপ্তপ্রায় অবিিেবক্ত;
(জ) সোক্তকৃ ত েূতে যকাে মূতব িা বিমূতব অবিিেবক্ত।
(২) উি-িারা (১) এ উবিবখত অবিিেবক্তসমূনহর যময়াে সংবিষ্ট সমাজ িা কমুেবেটি েতবেে
জীবিত র্াবকনি তনতাবেে বিেেমাে র্াবকনি এিং যকানো বিন ষ কারনণ যকাে কমুেবেটি
বিলুপ্ত হইনল সরকার যসই অবিকার সরকানর মাবলক হইনি।
(৩) সরকার সোক্তকৃ ত যলাকজ্ঞাে ও যলাকসংস্কৃবতর এিং তাবলকা যলাকজ্ঞাে ও
যলাকসংস্কৃবতর উৎস-সমাজ (Origin-community) এিং তাহানের প্রবতবেবিত্বকারী তিি
সংেেে/কবমবেউটি, বমউবজয়াম, ইতোবের হালোোে তাবলকা সংরেণ কবরনি।
(৪) যলাকজ্ঞাে ও যলাকসংস্কৃবতর অবিকার সুরো এিং যলাকজ্ঞাে ও যলাকসংস্কৃবতর
িাবণবজেক িেিহানরর বেবমত্ত সম্পাবেত চু বক্তর অিীে প্রাপ্ত অনর্বর িেিহার ইতোবের িদ্ধবত
বিবি দ্বারা বেিবাবরত হইনি।
৪০ঙ। খিাকজ্ঞান ও খিাকসংস্কতপর্র অপধ্কার িঙ্ঘরনর িাপস্ত।- যকাে িেবক্ত, যোষ্ঠী
িা প্রবতষ্ঠাে েবে যলাকজ্ঞাে ও যলাজসংস্কৃবতর যকাে অবিিেবক্তর ঐবতনহের যমৌবলক বিেোনস
িবরিতব ে ও বিকৃ বতসািে বকংিা িাবণবজেক অবিকার লঙ্ঘে কনর তাহা হইনল যস িেবক্ত,
যোবষ্ঠ িা প্রবতষ্ঠাে অেূধ্বব িাাঁচ িৎসর কারােন্ড িা অেূধ্বব এক লে টাকা অর্বেন্ড িা উিয়
েনন্ড েবন্ডত হইনিে।
অধ্যায়-৮
কপিরাইট সপমপর্
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৪১। কপিরাইট সপমপর্র পনবন্ধন।- (১) এই আইে িলিৎ হওয়ার ির, উি-িারা (৩) এর
অিীে বেিবন্ধত ো হইনল, যকাে িেবক্ত িা সবমবত কবিরাইট বিেেমাে অনছ এমে যকাে কনমবর
জেে অর্িা এই আইনের অিীে প্রেত্ত অেে যকাে অবিকানরর বিষনয় লাইনসন্স ইসুে কবরনত
অর্িা অিোহত রাবখনত িাবরনিে ো।
তনি তব র্ানক যে, যকাে কবিরাইনটর মাবলক যকাে বেিবন্ধত কবিরাইট সবমবতর সেসে
বহসানি তাহার উির প্রনেজে িািেিািকতার সবহত সেবতিূণব উিানয় বেজস্ব যকাে কনমবর
বিষনয় লাইনসন্স প্রোনের অবিকার অিোহত রাবখনত িাবরনিে।
(২) বেিবাবরত

তব িূরণকারী প্রনতেক সবমবত উি-িারা (১) এ উবিবখত কােবক্রনমর

অেুমবতর জেে যরবজস্ট্রানরর বেকট েরখাস্ত কবরনত িাবরনি, এিং যরবজস্ট্রার উক্ত েরখাস্ত
সরকানরর বেকট োবখল কবরনিে।
(৩) প্রনণতা এিং এই আইনের অিীে অেোেে অবিকানরর মাবলকনের স্বার্ব, জেস্বার্ব ও
জেেনণর সুবিিা এিং, বিন ষতঃ, লাইনসন্স প্রার্ী হইনত িানর এমে িেবক্তসমবষ্টর স্বার্ব ও
সুবিিা এিং েরখাস্তকারীনের যোেেতা এিং যি ােত েেতা বিনিচো কবরয়া সরকার,
বেিবাবরত তব সানিনে, যকাে সবমবতনক কবিরাইট সবমবতরূনি বেিবন্ধত কবরনি ।
তনি তব র্ানক যে, সরকার সািারণতঃ একই যশ্রণীর কনমবর কােবক্রম িবরচালোর জেে
এনকর অবিক সবমবতনক বেিবন্ধত কবরনি ো।
(৩) ক) উিিারা ৩ অেুোয়ী বেিবন্ধত সবমবতর যময়াে সনিবাি ৫ িছর িহাল র্াবকনি। এই
যময়াে অবতক্রান্ত হইিার িূনিব বেিবাবরত িরনম বেিবাবরত বিসহ িুেঃবেিন্ধনের আনিেে
কবরনত হইনি। উক্ত সবমবতর কােবক্রনমর উির যরবজস্ট্রার অি কবিরাইনটর োবখলকৃ ত
প্রবতনিেে সরকার কতৃব ক বিনিচে হইনি।
(৪) েবে সরকার এই মনমব সন্তুষ্ট হয় যে, যকাে কবিরাইট সবমবত কবিরাইট মাবলকনের স্বানর্বর
িবরিন্থীিানি উহার কােবক্রম িবরচালো কবরনতনছ, যসইনেনত্র সরকার ের্াের্
অেুসন্ধােিূিবক উক্ত সবমবতর যরবজনস্ট্র ে িাবতল কবরনত িাবরনি।
(৫) সরকার, যেইনেনত্র সংবিষ্ট কবিরাইট মাবলকনের স্বানর্ব প্রনয়াজে মনে কবরনি যসইনেনত্র
আনে

দ্বারা, উি-িারা (৪) এর অিীনে তেন্তািীে যকাে সবমবতর বেিন্ধে অেবিক এক

িছর িবেত কবরনত িাবরনি এিং উক্ত কবিরাইট সবমবতর কােব বেিবানহর জেে একজে
প্র াসক বেেুক্ত কবরনত িাবরনি।
(৬) যকাে বেবেব ষ্ট যসক্টনর কবিরাইট সবমবত েঠিত ো হইনল বকংিা যকাে সবমবতর কােবক্রম
িবেত র্াকাকানল বিবিদ্বারা বেিবাবরত িদ্ধবতনত কবিরাইট সবমবতর কােবক্রম কবিরাইট
অবিস কতৃব ক িবরচাবলত হইনি।

PC-2/F/Nazrul institute Law 2016 Final-4/P-27

(৭) সংবিষ্ট সবমবতসমূহ তানের আনয়র ৫% কবিরাইট অবিনসর বেিবাবরত যকান্ জমা প্রোে
কবরনি।
৪২। কপিরাইট সপমপর্ কর্তত ক মাপিকরদর অপধ্কার পনবত াি।- (১) এতেুনেন ে
বেিবাবরত তব সানিনে,(ক) যকাে কবিরাইট সবমবত যে যকাে অবিকানরর মাবলনকর বেকট হইনত লাইনসন্স প্রোে,
লাইনসন্স বি আোয় িা উিয়বিি কানেবর মািেনম তাাঁহার যকাে কনমবর যকাে অবিকার
িবরচালোর জেে একচ্ছত্র কতৃব ত্ব গ্রহণ কবরনত িাবরনি; এিং
(খ) সংবিষ্ট চু বক্তর অিীে কবিরাইট সবমবতর অবিকার েু ন্ন ো কবরয়া, যকাে অবিকানরর
মাবলনকর উক্তরূি কতৃব ত্ব প্রতোহার কবরয়া যেওয়ার “েমতা” র্াবকনি।
(২) এই আইনের অিীে উদ্ভূ ত অবিকানরর অেুরূি অবিকার িবরচালো কনর এইরূি বিনে ী
সবমবত িা সংিার সবহত যকাে কবিরাইট সবমবত বেম্নরূি কােব সম্পােনের বেবমত্ত চু বক্তনত
আিদ্ধ হইনত িানর; ের্া:(ক) উক্ত বিনে ী সবমবত িা সংিানক যকাে বিনে ী রানষ্ট্র উক্ত িাংলানে ী কবিরাইট সবমবতর
প্র াসোিীে যকাে অবিকার িেিিািোর োবয়ত্ব প্রোে;
(খ) উক্ত বিনে ী সবমবত িা সংিার িেিিািোিীে যকাে অবিকানরর িেিিািো িাংলানেন
িবরচালোর োবয়ত্ব অিবণ।
তনি তব র্ানক যে, অেুরূি যকাে সবমবত িা সংিা িাংলানে ী কমব এিং অেোেে কনমবর
লাইনসনন্সর তব িা আোয়কৃ ত বি িণ্টনের যেনত্র যকােরূি তিষমে কবরনত িাবরনি ো।
(৩) বেিবাবরত তব সানিনে, প্রনতেক কবিরাইট সবমবত (ক) এই আইনের আওতািীে যকাে অবিকানরর িোিানর িারা ৪৮ এর আওতায় লাইনসন্স
প্রোে কবরনত িাবরনি;
(খ) অেুরূি লাইনসন্স যমাতানিক বি আোয় কবরনত িাবরনি;
(ে) স্বীয় িেয় কতব েিূিবক অেুরূি বি অবিকানরর মাবলকনের মনিে িণ্টে কবরনত িাবরনি;
(ঘ) িারা ৪৪-এর বিিাোিলীর সবহত সামিসেিূণব অেে যে যকাে কােব কবরনত িাবরনি।
৪৩। কপিরাইট সপমপর্ কর্তত ক িাপরশ্রপমক প্রদান।- (১) সরকার েবে এই মনমব সন্তুষ্ট হয়
যে, যকাে বিন ষ যশ্রণীর কনমবর যকাে কবিরাইট সবমবত সমগ্র িাংলানে িোিী অেুরূি কনমবর
মাবলকনের অবিকার িবরচালো কবরনতনছ, তাহা হইনল সরকার যসই সবমবতনক এই িারার
উনেন ে বেেুক্ত কবরনি।
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(২) কবিরাইট সবমবত, এতেুনেন ে প্রণীত বিবি সানিনে, যকাে কনমবর প্রচার সংখো বিনিচো
কবরয়া কবিরাইনটর প্রনতেক মাবলকনক প্রনেয় িাবরশ্রবমনকর িবরমাণ বেিবারনণর জেে একটি
িবরকেো ততবর কবরনি।
তনি

তব র্ানক যে, উক্ত অর্ব কবিরাইট সবমবতর েুবক্তসেত বিনিচোয় কনমবর

প্রচারসংখের বিবত্তনত উহার মাবলকনের র মনিে সীবমত র্াবকনি।
৪৪। কপিরাইট সপমপর্র উির কপিরাইট/পররিরটিি রাইট মাপিকরদর পনয়ন্ত্রে।(১) িারা ৪২ এর উিিারা (২) এ িবণবত বিনে ী সবমবত িা সংিা কতৃব ক িবরচাবলত
অবিকারসমূনহর মাবলকেণ িেতীত কবিরাইট ও বরনলনট্ রাইট মাবলকেনণর যেৌর্
বেয়ন্ত্রণািীে প্রনতেক কবিরাইট সবমবত বিবিদ্বারা বেিবাবরত িদ্ধবতনতঃ
(ক) বিস আোয় ও িণ্টনের জেে কবিরাইট ও বরনলনট্ রাইট স্বত্বাবিকারীেনণর অেুনমােে
গ্রহণ কবরনি;
(খ) আোয়কৃ ত বিস হইনত অবিকানরর মাবলকেনণর মনিে িণ্টে িেতীত অেে যকাে উনেন ে
িেিহার করার জেে উক্ত অবিকানরর মাবলকনের অেুনমােে গ্রহণ কবরনি;
(ে) উক্ত মাবলকনেরনক তাহানের অবিকার িবরচালোর বিষনয় উহার কােবকলাি সম্পনকব
বেয়বমত িূণব ও বিস্তাবরত তর্ে প্রোে কবরনি;
(২) আোয়কৃ ত বিস অবিকানরর মাবলকনের মনিে, তাহানের কনমবর প্রকৃ ত িেিহানরর
অেুিানত, িণ্টে কবরনত হইনি।
৪৫। পরটােত এবং প্রপর্রবদন।- (১) প্রনতেক কবিরাইট সবমবত, বেিবাবরত সময়সীমায় এিং
িদ্ধবতনত, যে সকল কনমবর যেনত্র উহার লাইনসন্স প্রোে কবরিার এখবতয়ার রবহয়ানছ যসই
সকল লাইনসন্স প্রোেিািে যেসকল বিস, চাজব, রয়োলটি আোয় কবরিার প্রস্তাি কনর উহার
বিিরণসহ অেোেে বরটাণব প্রস্তুত কবরয়া যরবজস্ট্রানরর বেকট োবখল কবরনি।
(২) সরকার হইনত ের্াের্িানি েমতাপ্রাপ্ত যে যকাে কমবকতব া সবমবত কতৃব ক িবরচাবলত
অবিকার িািে আোয়কৃ ত বি এই আইনের বিিাোিলী অেুসানর ের্াের্িানি িেিহৃত ও
িবণ্টত হইনতনছ বকো যসই সম্পনকব সন্তুষ্ট হইিার জেে কবিরাইট সবমবত হইনত যে যকাে
প্রবতনিেে অর্িা েবর্ তলি কবরনত িাবরনি।
৪৬। পিসাব এবং পনরীিা।- (১) এই আইনের িারা ৪১ এর অিীনে বেেুক্ত প্রনতেক
কবিরাইট সবমবত ের্াের্িানি বহসাি ও অেোেে যরক্ব সংরেণ কবরনি এিং সরকার
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কতৃব ক কম্পনট্রালার ও অব্টর যজোনরনলর সবহত িরাম বক্রনম এতেুনেন ে প্রণীত িরনম
ের্াের্ িদ্ধবতনত প্রস্তুককৃ ত বহসাি বিিরণী এিং অেোেে কােবক্রনমর েবর্ সংরেণ কবরনি।
(২) সরকার হইনত প্রাপ্ত প্রনতেক কবিরাইট সবমবতর অনর্বর বহসাি কম্পনট্রালার ও অব্টর
যজোনরল কতৃব ক বেিবাবরত সমনয়র িেিিানে তৎকতৃব ক বেরীবেত হইনি এিং উক্ত বেরীো
িািে িেবয়ত অর্ব কবিরাইট সবমবত কতৃব ক কম্পনট্রালার ও অব্টর যজোনরলনক প্রনেয়
হইনি।
(৩) যকাে সরকাবর বহসাি বেরীোর যেনত্র কম্পনট্রালার ও অব্টর যজোনরল এর যেই
েমতা ও অবিকার র্ানক, উি-িারা (২) এ িবণবত কবিরাইট সবমবতর বহসাি বেরীোর যেনত্র
কম্পনট্রালার ও অব্টর-যজোনরল অর্িা তৎকতৃব ক বেেুক্ত িেবক্তর একই েমতা ও অবিকার
র্াবকনি, এিং বিন ষতঃ কম্পনট্রালার ও অব্টর যজোনরল িা তৎকতৃব ক বেেুক্ত িেবক্ত বহসাি
বেরীোর প্রনয়াজনে যে যকাে েবর্, িই, বহসাি এিং অেোেে েবললাবে এিং কােজিত্র তলি
কবরনত এিং কবিরাইট সবমবতর যে যকাে অবিস িবরে বে কবরনত িাবরনিে।
৪৭। অবযািপর্।-(১) এই অিোনয়র যকাে বকছু ই এই আইে িলিৎ হওয়ার িূনিবর যকাে কনমব
যকাে িারিরবমং রাইটস যসাসাইটি কতৃব ক অবজবত অবিকার িা উহার উির অবিবত োবয়নত্বর
অবিকার েু ন্ন কবরনি ো।
(২) এই অিোনয়র যকাে বকছু ই এই আইে িলিৎ হওয়ার িূনিবর যকাে কনমবর বিষনয়
িারিরবমং রাইটস যসাসাইটির অবিকার ও োবয়ত্ব বিষনয় উদ্ভূ ত যকাে বিচার বিিােীয়
কােবক্রমনক প্রিাবিত কবরনি ো।
অধ্যায়-৯
িাইরসন্স
৪৮। কপিরাইরটর স্বত্বাপধ্কারী প্রদত্ত িাইরসন্স।- যকাে বিেেমাে কনমবর কবিরাইনটর
স্বত্বাবিকারী িা যকাে িবিষেৎ কনমবর কবিরাইনটর সিািে স্বত্বাবিকারী তাহার, িা তাহার
বেকট হইনত ের্াের্িানি েমতাপ্রাপ্ত প্রবতবেবির, স্বােবরত অেুমবত িা লাইনসনন্সর মািেনম
কবিরাইনটর যে যকাে স্বার্ব প্রোে কবরনত িাবরনিে ।
তনি তব র্ানক যে, যকাে িবিষেত কনমবর কবিরাইট সম্পবকব ত লাইনসনন্সর যেনত্র, কমবটি
অবস্তত্ব ীল হওয়ার ির লাইনসন্স কােবকর হইনি।
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িেখোঃ যকাে িবিষেৎ কনমবর কবিরাইনটর লাইনসন্সপ্রাপ্ত িেবক্ত কমবটি অবস্তত্ব ীল হইিার িূনিব
মৃতুেিরণ কবরনল, তাহার আইোেুে প্রবতবেবি, লাইনসনন্স বিন্নরূি বকছু ো র্াবকনল,
লাইনসনন্সর সুবিিা যিাে কবরিার অবিকারী হইনিে।
৪৯। ধ্ারা ১৯ এবং ২০ এর প্ররয়াগ।- িারা ১৯ এিং ২০ এর বিিাোিলী, প্রনয়াজেীয়
অবিনোজে ও সংন ািে সানিনে, িারা ৪৮ এর অিীনে প্রেত্ত অেুমবত িা লাইনসনন্সর যেনত্র
এমেিানি প্রনোজে হইনি, যেিানি ঐ সকল বিিাে অেে যকাে কনমবর কবিরাইনটর স্বত্ব
বেনয়ানের যেনত্র প্রনোজে হয়।
৫০। কপিরাইরটর স্বত্বাপধ্কারী কতৃব ক অস্বীকৃ বতর যেনত্র করমত র বাধ্যর্ামূিক
িাইরসন্স প্রোে।- (১) প্রকাব ত িা জেসািারনণে সম্পাবেত িাংলানে ী যকাে কনমবর
কবিরাইনটর যময়ানের মনিে েবে এ মনমব যিান্বর বেকট েরখাস্ত করা হয় যে ঐ কনমবর
কবিরাইনটর স্বত্বাবিকারী(ক) কমবটি িুেঃ প্রকা কবরনত িা িুেঃ প্রকা কবরিার অেুমবত বেনত অস্বীকার কবরয়ানছে
অর্িা কমবটি জেসািারনণে সম্পােে কবরিার অেুমবত বেনত অস্বীকার কবরয়ানছে এিং
ঐরূি অস্বীকৃ বতর কারনণ কমবটি জেসািারনণের বেকট িাবরত রবহয়ানছ; অর্িা
(খ) কমবটি সম্প্রচানরর মািেনম জেেনের বেকট যিৌছাইিার অেুমবত বেনত অস্বীকার কনরে,
তাহা হইনল যিা্ব, ঐ কনমবর কবিরাইনটর স্বত্বাবিকারীনক েুবক্তসেত শুোবের সুনোে প্রোে
এিং ির তৎকতৃব ক ের্াের্ অেুসন্ধানের ির েবে এই মনমব সন্তষ্ট হে যে ঐরূি অস্বীকৃ বত
জেস্বানর্বর অেুকূল েনহ, িা ঐরূি অস্বীকৃ বতর কারণ েুবক্তসংেত েনহ, তাহা হইনল
আনিেেকারীনক কমবটি িুেঃপ্রকান র লাইনসন্স প্রোনের জেে যরবজস্ট্রারনক, যিা্ব যেরূি
বেিবারণ কবরনি কবিরাইনটর স্বত্বাবিকারীনক যসইরূি েবতিূরণ প্রোে সানিনে এিং যেত্রমত
অেে যকাে তব আনরাি কবরয়া, অনিেেকারীনক কমবটি িুেঃপ্রকা কবরিার, জেসািারনণে
সম্পােে কবরিার িা সম্প্রচার দ্বারা কমবটি জেসািারনণে সঞ্চাবরত কবরিার জেে লাইনসন্স
প্রোে কবরিার বেনেব বেনত িাবরনি; এিং অতঃির যরবজস্ট্রার যিান্বর বেনেব ািলী অেুসানর
আনিেেকারীনক বেিবাবরত বি িবরন ানির বিবেমনয় লাইনসন্স প্রোে কবরনি।
িোখো।- এই উি-িারা “িাংলানে ী কমব” অবিিেবক্ত দ্বারা যসই সকল চলবিত্র কমব এিং ব্দ
যরকব্বংও অন্তিুব ক্ত হইনি োহা িাংলানেন ততবর িা প্রস্তুত হইয়ানছ।
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(২) উি-িারা (১) এর অিীে েুই িা তনতাবিক িেবক্ত আনিেে যি

কবরনল, যিান্বর

বিনিচোয়, যে আনিেেকারী সনিবাৎকৃ ষ্টরূনি জেস্বার্ব রো কবরনি, যসই আনিেেকারীনক
লাইনসন্স প্রোে করা হইনি।
৫১। অপ্রকাপির্ বাংিারদিী করমত র বাধ্যর্ামূিক িাইরসন্স।- (১) যেনেনত্র যকাে
িাংলানে ী কনমবর প্রনণতা মৃত, অজ্ঞাত িা বেরুনে

অর্িা অেুরূি কনমবর কবিরাইনটর

মাবলনকর যকাে সন্ধাে োই, যসনেনত্র যে যকাে িেবক্ত উক্ত কমব প্রকান র িা যে যকাে িাষায়
উহার অেুিাে িা অবিনোজে প্রকান র অেুমবত চাবহয়া যিা্ব এর বেকট বিবিদ্বারা
বেিবাবরত িদ্ধবতনত আনিেে কবরনত িাবরনি।
(২) যিা্ব উিিারা (১) এর অিীে োবখলকৃ ত আনিেে বিনিচোর জেে প্রনয়াজেীয়
অেুসন্ধানের বেনেব প্রোে, রয়োলটি বেিবারণ এিং তব ও সীমা বেিবারণিূিবক েরখাস্তকারীর
অেুকুনল লাইনসন্স মিুর কবরিার জেে যরবজস্ট্রারনক বেনেব

বেনত িাবরনি এিং যরবজস্ট্রার

েরখাস্তকারীর অেুকূনল, তৎকতৃব ক রয়োলটি িবরন াি ও অেোেে তব াবে িবতিাবলত হইনল,
যিান্বর বেনেব অেুসানর লাইনসন্স প্রোে কবরনিে।
তনি তব র্ানক যে, কবিরাইনটর মাবলক িা, যেত্রমত, তাহার উত্তরাবিকারী, বেিবাহক িা
আইোেুে প্রবতবেবি যে যকাে সময় উক্ত রয়োলটি োবি কবরনত িাবরনিে।
(৩) উি-িারা (১) এ উবিবখত যকাে কনমবর যেনত্র েবে মূল প্রনণতা জীবিত ো র্ানকে তাহা
হইনল সরকার জেস্বানর্ব কমবটির প্রকা সমীচীে বিনিচো কবরনল বেিবাবরত সময়সীমার মনিে
কমবটি প্রকা কবরিার জেে, উিেুবক্ত বিিাোিলী েু ন্ন ো কবরয়া, প্রনণতার উত্তরাবিকারী,
বেিবাহক অর্িা তিি প্রবতবেবিনক আহ্বাে কবরনত িাবরনি।
(৪) উি-িারা (৩) এর অিীে সরকার কতৃব ক বেিবাবরত সময়সীমার মনিে যকাে কমব প্রকা
করা ো হইনল কমবটি প্রকান র অেুমবতর জেে, যকাে িেবক্তর আনিেনের িবরনপ্রবেনত, যিা্ব,
সংবিষ্ট িেেণনক শুোেীর সুনোে প্রোে করতঃ বেিবাবরত িদ্ধবতনত অিিা বিনিচো কবরয়া,
বেিবাবরত রয়োলটি প্রোনের নতব কমবটি প্রকান র অেুমবত বেনত িাবরনি।
৫২। অনুবাদ বা অপিরযাজন নর্পর ও প্রকারির িাইরসন্স।- (১) যকাে সাবহতে িা োটে
কনমবর প্রর্ম প্রকান র িাাঁচ িছর ির যকাে িেবক্ত িাংলানেন সািারণিানি িেিহৃত হয় এমে
যকাে িাষায় উহার অেুিাে িা অবিনোজে ততবর ও প্রকান র জেে যিান্বর বেকট লাইনসন্স
চাবহয়া আনিেে কবরনত িাবরনিে।
(২) উি-িারা (১) এ োহা বকছু ই র্াকুক ো যকে, ব েকতা, িৃবত্ত অর্িা েনিষণার উনেন ে
প্রনয়াজে হইনল, যকাে িেবক্ত মুিণ অর্িা িুেরুৎিানের অেুরূি যকাে মািেনম িাংলানে ী
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িেতীত অেে যকাে সাবহতে িা োটেকনমবর অেুিাে িা অবিনোজে ততবর ও প্রকান র জেে,
কমবটির প্রর্ম প্রকান র বতে িছর িনর, যিান্বর বেকট আনিেে কবরনত িাবরনিে।
তনি

তব র্ানক যে, যে যেনত্র অেুরূি অেুিাে িা অবিনোজে যকাে উন্নত যেন

সািারণিানি িেিহৃত হয় ো এমে িাষায় হয়, যস যেনত্র যকাে িেবক্ত অেুরূি েরখাস্ত উক্ত
কমবটি প্রকান র এক িছর িনর কবরনত িাবরনিে।
(৩) উি-িারা (১) ও (২)-এর অিীে প্রনতেক েরখাস্ত বেিবাবরত িরনম কবরনত হইনি এিং
কমবটির অেুিাে িা অবিনোজনের প্রবত কবির প্রস্তাবিত খুচরা মূলে উনিখ কবরনত হইনি ।
(৪) উি-িারা (১) ও (২) এর অিীে লাইনসনন্সর প্রনতেক েরখাস্তকারী তাহার েরখানস্তর সবহত
বেিবাবরত বিস যরবজস্ট্রানরর বেকট োবখল কবরনিে।
৫৩। কপর্িয় উরেরিয কমত িুনরুৎিাদন এবং প্রকাি করার িাইরসন্স।- (১) েবে
যকাে উিেোস, কবিতা, োটক, সংেীত, বচত্রকলা অর্িা তৎসংবিষ্ট যকাে কমব প্রর্ম
প্রকান র িরিতী ৭ িছর, প্রাকৃ বতক বিজ্ঞাে, িস্তুেত বিজ্ঞাে, অংক াস্ত্র, প্রেুবক্তবিেো অর্িা
তৎসংবিষ্ট যকাে কমব প্রর্ম প্রকান র িরিতী ৩ িছর, এিং অেে যে যকাে যেনত্র, কমবটি
প্রর্ম প্রকান র িরিতী ৫ িছর উত্তীণব হওয়ার ির উহার অেুবলবি িাংলানেন েবে িাওয়া ো
োয়, অর্িা অেুরূি অেুবলবি ৬ মাস সময়সীমার মনিে জেসারনণর জেে অর্িা িদ্ধবতেত
ব ো কােবক্রনমর জেে িুেরুৎিােনের অবিকানরর মাবলক িা তাহার বেকট হইনত
েমতাপ্রাপ্ত যকাে িেবক্ত কতৃব ক িাংলানেন েুবক্তসংেত মূনলে িাংলানেন বিক্রনয়র িেিিা করা
ো হয়, তাহ হইনল যে যকাে িেবক্ত অেুরূি কমব িদ্ধবতেত ব ো কােবক্রনমর উনেন ে অেুরূি
কনমবর যকাে সংস্করণ যে মূনলে বিক্রয় হয় যসই মূনলে অর্িা তেনিো কমমূনলে বিক্রনয়র জেে
িুেরূৎিােে ও প্রকান র জেে লাইনসন্স চাবহয়া যিান্বর বেকট আনিেে কবরনত িাবরনিে।
(২) লাইনসনন্সর জেে বেিবাবরত িরনম আনিেে কবরনত হইনি, োহানত কমবটির িুেরূৎিাবেত
প্রবতটি কবির প্রস্তাবিত খুচরা মূলে উনিখ র্াবকনি।
(৩) এই িারার অিীনে লাইনসন্স এর জেে আনিেেকারীনক বেিবাবরত বিস যরবজস্ট্রানরর
অেুকূনল জমা কবরনি।
৫৪। খকান করমত র অনুবাদ বা অপিরযাজরনর উরেরিয প্রদত্ত িাইরসরন্সর
বাপর্িকরে।- (১) িারা ৫২ এর উি-িারা (২) এর অিীনে যকাে িাষায় যকাে কনমবর
অেুিাে িা অবিনোজে ততবর ও প্রকা োর জেে লাইনসন্স, অতঃির লাইনসন্সকৃ ত কমবরূনি
উবিবখত, প্রোনের ির কমবটির কবিরাইনটর মাবলক অর্িা তাহার বেকট হইনত েমতাপ্রাপ্ত
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যকাে িেবক্ত েবে একই িাষায় কমবটির অেুিাে িা অবিনোজে প্রকা কনর, োহা অবিন্ন ও
একই রকনমর বিষনয় সমমােসম্পন্ন কনমবর অেুিানের িা অবিনোজনের মূনলের সবহত
তু লেীয়, তাহা হইনল প্রেত্ত লাইনসন্স িাবতল হইনি।
তনি তব র্ানক যে, অেুরূি িাবতল কােবকর হইনি ো, েবে লাইনসন্সিারী িেবক্তর প্রবত
অেুিানের িা অবিনোজনের অবিকানরর মাবলক কতৃব ক িূনিবাক্তমনত অেুিাে িা অবিনোজে
প্রকান র বিষয় অিেত কবরয়া বেিবাবরত িদ্ধবতনত প্রেত্ত যোটি

জাবরর ির বতে মাস

সময়সীমা অবতক্রান্ত হয়।
আনরা

তব র্ানক যে, লাইনসন্স িাবতল কােবকর হওয়ার িূনিব ততবর ও প্রকাব ত

লাইনসন্সকৃ ত কনমবর অেুবলবি বিক্রয় ও বিতরণ অিোহত র্াবকনি, েবে ো ইনতামনিে
ততারকৃ ত ও প্রকাব ত কবি বিবিদ্বারা বেিবাবরত যময়ানে বেঃন বষত ো হইয়া োয়।
(২) িারা ৫৩ এর অিীে যকাে কনমবর িুেরুৎিােে অর্িা অেুিাে ততবর ও প্রকান র জেে
লাইনসন্স মিুর করার িরিতী যকাে সমনয় িুেরুৎিােনের অবিকানরর মাবলক অর্িা তাহার
বেকট হইনত েমতাপ্রাপ্ত যকাে িেবক্ত েবে উক্ত কনমবর অেুবলবি বিক্রয় িা বিতরণ কনর, োহা
মূলতঃ অবিন্ন ও একই রকনমর বিষনয় সমমােসম্পন্ন কনমবর মূনলের সবহত তু লেীয়, তাহা
হইনল ঐরূি মিুরকৃ ত লাইনসন্সটি িাবতল হইনি।
তনি তব র্ানক যে, অেুরূি িাবতল কােবকর হইনি ো, েবে লাইনসন্সিারী িেবক্তর উির
িুেরুৎিােনের অবিকানরর মাবলক কতৃব ক কমবটির সংস্করণসমূনহর অেুবলবি বিক্রয় িা
বিতরনণর বিষয় অিেত কবরয়া প্রেত্ত যোটি জাবরর বতে মাস সময়সীমা অবতক্রান্ত ো
হয়।
আনরা

তব র্ানক যে, অেুরূি িাবতল কােবকর হওয়ার িূনিব লাইনসন্সিারী কতৃব ক

িুেরুৎিাবেত কবির বিক্রয় অর্িা বিতরণ অিোহত র্াবকনি েবে ইনতামনিে ততবরকৃ ত
অেুবলবি বিবিদ্বারা বেিবাবরত যময়ানে বেঃন বষত ো হইয়া র্ানক।
অধ্যায়-১০
কপিরাইট খরপজরস্ট্রিন
৫৬। কপিরাইট খরপজরস্ট্রিন।- (১) যকাে কনমবর প্রনণতা, প্রকা ক িা কবিরাইট ও
বরনলনট্ রাইনটর স্বত্বাবিকারী িা উহানত স্বার্ব আনছ এমে িেবক্ত কবিরাইনটর যরবজোনর
কমবটি অন্তিুব ক্ত কবরিার জেে বেিবাবরত িরনম এিং বেিবাবরত বিস িবরন াি কবরয়া
যরবজস্ট্রানরর বেকট আনিেে োবখলিূিবক যরবজবস্ট্রকৃ ত হইনিে।
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৫৭। কপিরাইরটর স্বত্বপনরয়াগ, ইর্যাপদর খরপজরস্ট্রিন।- (১) যকাে কবিরাইনটর স্বার্ব
প্রোনের আগ্রহী যকাে িেবক্তনক বেিবাবরত িরনম বেিবাবরত বিস প্রোে কবরয়া, যে স্বার্ব প্রোে
করা হইনতনছ উহার মূল এিং একটি অেুবলবি, যরবজস্ট্রানরর বেকট আনিেে োবখলিূিবক
স্বত্ববেনয়ানের যরবজনস্ট্র ে কবরনত হইনি।
৫৮। কপিরাইরটর খরপজস্টাররর অন্তিুত পি এবং ইনরিক্স ইর্যাপদর সংরিাধ্ন।কবিরাইট যরবজোনর যকাে িু ল িা অসম্পুণব তর্ে সবন্ননিব ত তর্ে সবন্ননিব ত হইনল
যরবজস্ট্রার স্ব-উনেোনে বকংিা স্বার্বেুক্ত িেবক্তর আনিেনের িবরনপ্রবেনত, সংবিষ্ট িেেণনক
েুবক্তসেত শুোেীর সুনোে প্রোে কবরয়া, যরবজোনর প্রনয়াজেীয় সংন ািে কবরনত
িাবরনিে।
৫৯। খবািত কর্তত ক খরপজস্টার সংরিাধ্রনর আরদি প্রদান।- কবিরাইট যরবজোনর যকাে
িু ল িা অসম্পুণব তর্ে সবন্ননিব ত হইয়ানছ বকন্তু িারা ৫৮ অেুোয়ী উহার সং ািে কবরনত
যরবজস্ট্রার বলবখতিানি অস্বীকৃ বত জাোইনল যিা্ব, যকাে িেবক্তর আনিেনের িবরনপ্রবেনত
েনর্ািেুক্ত অেুসন্ধােিূিব েবে এই মনমব সন্তুষ্ট হয় যে আনিেেকারীর োিী িূেঃবিনিচো
সমীচী ও প্রনয়াজেীয় তাহা হইনল, কবিরাইট যরবজোনর প্রনয়াজেীয় অন্তিূব বক্ত িা সংন ািেীর
আনে বেনত িাবরনি।
৬০। কপিরাইট খরপজস্টারর অন্তিুত ি পববরে আিার্ঃ (prima facie) িযত াপ্ত সািয
পিসারব গেয িওয়া।(১) কবিরাইনটর যরবজোর ও ইেন্ক্স এর যকাে বিিরণ আিাতঃ (prima facie) িেবাপ্ত
সােে বহসানি েণে হইনি এিং যরবজস্ট্রার কতৃব ক প্রতোবয়ত এিং কবিরাইট অবিনসর
সীলনমাহরকৃ ত কবিরাইট যরবজোর ও ইেন্ক্স এর যকাে অেুবলবি সিব আোলনত মূল েবলল
িা সােে বহসানি গ্রহণনোেে হইনি।
৫৫। কপিরাইরটর খরপজস্ট্রার, ইনরিক্স, ফরম এবং খরপজস্টার িপরদিত ন।- (১)
যরবজস্ট্রার কবিরাইট অবিনস বেিবাবরত িরনম কবিরাইনটর যরবজষ্টার োনম একটি যরবজষ্টার
সংরেণ কবরনিে, োহানত কনমবর োম ও ব নরাোম, গ্রন্থকার, প্রনণতা, প্রকা ক এিং
কবিরাইনটর স্বত্বাবিকারীর োম ও ঠিকাো এিং বেিবাবরত অেে সকল বিিরণ র্াবকনি।
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(২) যরবজস্ট্রার কবিরাইনটর যরবজোনরর বেিবাবরত ইেন্ক্সও রাবখনিে।
(৩) এই িারার অিীে সংরবেত কবিরাইনটর যরবজোর এিং উহার ইেন্ক্স েুবক্তসংেত
সকল সমনয় িবরে বনের জেে যখালা র্াবকনি, এিং যে যকাে িেবক্ত উক্ত যরবজোর িা
ইেন্নক্সর কবি িা উহানের অং বিন ষ, বেিবাবরত বিস প্রোে এর তব সানিনে, িাওয়ার
অবিকারী হইনিে।

৬১। কপিরাইট খরপজস্টাররর অন্তিুত ি র্রথযর প্রকাি।- কবিরাইট যরবজোনর অন্তিুব ক্ত
িারা ৫৬ এিং ৫৭ অেুোয়ী কবিরাইনটর বেিন্ধেসংক্রন্ত তর্োবে এিং িারা ৫৮ ও ৫৯
অেুোয়ী কৃ ত সংন ািেীর তর্ে যরবজস্ট্রার সরকাবর যেনজনট িা তাহার বিনিচোয় ের্াের্
যকাে উিানয় প্রকা কবরনিে।
অধ্যায়-১১
নযািনাি িাইরেপররর্ িুস্তক এবং সংবাদিত্র সরবরাি
৬২। জার্ীয় গ্রন্থাগারর িুস্তক সরবরাি।- বপ্রবন্টং যপ্রনসস এন্ড িািবলনক ন্স (ব্ক্লানর ে
এন্ড যরবজনস্ট্র ে) এোক্ট, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ২৩ েং) এর িারা ২৪ এর বিিাোিলী েু ন্ন ো
কবরয়া, এই আইে কােবকর হইিার ির আইে ও তেিীে বিবিমালা সানিনে, িাংলানেন
প্রকাব ত িুস্তনকর প্রকা ক, বিন্নরূি যকাে চু বক্ত সনত্ত্বও, প্রকা োর তাবরখ হইনত ষাট বেনের
মনিে বেজ খরনচ উহার একটি কবি, োহা মূল িই এ মোি ও বচত্রাবে র্াবকনল তাহা সহ িবরিূণব
এিং হুিহু কবি হইনত হইনি এিং উত্তম িাাঁিাই িা যসলাই িা বস্ট্রচকৃ ত এিং সনিবাত্তম কােনজ
মুবিত হইনত হইনি, জাতীয় গ্রন্থাোনর জমা কবরনিে; তনি িরিতী যকাে সংস্করনণ িুস্তকটিনত
যকাে তনর্ের সংনোজে িা িবরিতব ে আো ো হইনল তাহা প্রকান র যেনত্র এই িারার বিিাে
প্রনোজে হইনি ো।
৬৩। জার্ীয় গ্রন্থাগারর সামপয়কী ও সংবাদিত্র সরবরাি।- বপ্রবন্টং যপ্রনসস এন্ড
িািবলনক ন্স (ব্ক্লানর ে এন্ড যরবজনস্ট্র ে) এোক্ট, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ২৩ েং) এর িারা
২৬ এর বিিাোিলী েু ন্ন ো কবরয়া, এই আইে কােবকর হইিার ির আইে ও তেিীে
বিবিমালা সানিনে, িাংলানেন

প্রকাব ত প্রনতেক সামবয়কী ও সংিােিনত্রর প্রকা ক বেজ

খরনচ সংবিষ্ট সামবয়কী িা সংিােিনত্রর প্রবত সংখোর এক কবি উহা প্রকাব ত হওয়া মাত্রই
জাতীয় গ্রন্থাোনর সরিরাহ কবরনিে।
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৬৪। সরবরািকতর্ িুস্তরকর রপসদ।- েো োল লাইনব্রবরর োবয়নত্ব বেনয়াবজত িেবক্ত,
বিলবিওগ্রািার িা অেে যকাে িেিীর কমবচাবর অর্িা তাাঁহার বেকট হইনত েমতাপ্রাপ্ত যে
যকাে িেবক্ত িারা ৬২ িা ৬৩ অেুসানর প্রাপ্ত িুস্তক, সামবয়কী ও সংিােিত্র জাতীয় গ্রন্থাোনর
সরিরানহর প্রমাে বহনসনি উহার জমাকারীনক বলবখত রবসে প্রোে কবরনিে, োহার অেুবলবি
বতবে সংরেণ কবরনিে।
৬৫। িাপস্ত।- এই আইে িা তেিীে প্রণীত বিবি লঙ্ঘেকারী প্রকা ক ে হাজার টাকা এিং
সংবিষ্ট িুস্তক িা সামবয়কীর মূনলের সমিবরমাণ অর্বেনন্ড েন্ডেীয় হইনিে এিং উক্ত প্রকা ক
উক্ত অর্ব জাতীয় গ্রন্থাোনরর সরকাবর বহসানির অেুকূনল যট্রজারী চালানের মািেনম িবরনষাি
কবরনেে।
৬৬। এই অধ্যারয়র অিরাধ্ পবিারাথত গ্রিে।- (১) সািারণ িা বিন ষ আনে

দ্বারা

সরকার হইনত এতেুনেন ে েমতাপ্রাপ্ত কমবকতব ার অবিনোে িেতীত যকাে আোলত এই
অিোনয়র অিীে াবস্তনোেে যকাে অিরাি বিচারার্ব গ্রহণ কবরনি ো।
(২) যমনট্রািবলটে মোবজনস্ট্রট িা প্রর্ম যশ্রণীর মোবজনস্ট্রট িা সরকার কতৃব ক েমতাপ্রাপ্ত যকাে
বিন ষ আোলত এই অিোনয়র অিীে াবস্তনোেে যকাে অিরানির বিচার কবরনি।
৬৭। সরকার কর্তত ক প্রকাপির্ িুস্তক, সামপয়কী ও সংবাদিরত্রর খিরত্র অধ্যারয়র
প্ররয়াগ।- সরকার কতৃব ক িা সরকাবর যকাে কতৃব িনের অিীে প্রকাব ত িুস্তক, সামবয়কী ও
সংিােিনত্রর যেনত্রও এই অিোনয়র বিিাে প্রনোজে হইনি, বকন্তু শুিুমাত্র োপ্তবরক কানেব
িেিহানরর জেে প্রকাব ত িুস্তনকর যেনত্র প্রনোজে হইনি ো।
অধ্যায়-১২
আন্তজতাপর্ক কপিরাইট
৬৯। পবরদপি করমত কপিরাইট সম্প্রসারে কপরবার িমর্া।- (১) সরকার, সরকাবর
যেনজনট প্রজ্ঞািেদ্বারা, আনে

প্রোে কবরনত িাবরনি যে এই আইনের সকল িা যে যকাে

বিিাে বেম্নিবণবত যেনত্র প্রনোজে হইনি, ের্াঃ-
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(ক) যকাে কমব িাংলানেন র িাবহনরর যকাে িূ খনন্ড প্রর্ম প্রকাব ত হইয়ানছ োহানত এই
আনে টি এমেিানি সম্পবকব ত যেে উহা িাংলানেন প্রর্ম প্রকাব ত হইয়াবছল;
(খ) যকাে অপ্রকাব ত কমব িা কমবনশ্রেী োহার প্রনণতা িা প্রনণতােণ উহার প্রণয়েকানল যকাে
বিনে ী রানষ্ট্রর োেবরক হইনলও আনে টি এমেিানি সম্পবকব ত যেে প্রনণতা িাংলানেন র
োেবরক বছনলে;
(ে) যকাে কমব েহার প্রনণতা যকাে বিনেব

রানষ্ট্র অবিিাসী হইনলও আনে টি এমেিানি

সম্পবকব ত যেে বতবে িাংলানেন র অবিিাসী;
(ঘ) যকাে কমব োহার প্রনণতা উহার প্রর্ম প্রকা োর তাবরনখ যকাে বিনে ী রানষ্ট্রর োেবরক
বছনলে িা তাহার মৃতুে হইনল, উহার প্রকান র সময় বতবে যকাে বিনে ী রানষ্ট্রর োেবরক
বহনসনি মৃতুেিরণ করনলও আনে টি এমেিানি সম্পবকব ত যেে উহার প্রনণতা কমবটির
প্রকা কানল িাংলানেন র োেবরক বছনলে;
অতঃির এই অিোনয়র এিং উক্ত আনেন র বিিাোিলী সানিনে, এই আইে কােবকর হইনি;
তনি তব র্ানক যে,
(অ) সরকার, এই িারার বিিাে অেুোয়ী যকাে আনে জারী কবরিার িূনিব, যকাে বিনেব
রাষ্ট্র, োহার সবহত কবিরাইট বিষনয় িাংলানেন র যকাে চু বক্ত িলিৎ োই, সম্পনকব এই মনমব
সন্তুষ্ট হইনি যে উক্ত রাষ্ট্র এমে যকাে বিিাে প্রণয়ে কবরয়ানছ িা কবরিার উনেোে গ্রহণ
কবরয়ানছ োহানত এই আইনের বিিাোিলীর আওতায় উক্ত রানষ্ট্র উক্ত কনমবর কবিরাইনটর
অবিকার প্রবতরেনণর জেে উহা সমীচীে ও প্রনয়াজেীয়;
(আ) উক্ত আনেন

এই মনমব বিিাে করা োইনত িানর যে, এই আইনের বিিাোিলী

সািারণিানি অর্িা আনেন উবিবখত কমব যশ্রণী িা উক্ত যশ্রণীর বিষয়ািলীর যেনত্র প্রনোজে
হইনি;
(ই) উক্ত আনেন এই মনমব বিিাে করা োইনত িানর যে, িাংলানেন র কবিরাইনটর যময়াে যে
বিনেব

রানষ্ট্রর সবহত আনে টি সম্পবকব ত তাহার প্রণীত আইে দ্বারা বেিবাবরত যময়াে

অবতক্রম ো কনর;
(ঈ) উক্ত আনেন এই মনমব বিিাে করা োইনত িানর যে, েো োল লাইনব্রবরনত িুস্তনকর কবি
সরিরাহ সম্পবকব ত এই আইনের বিিাোিলী, আনেন র দ্বারা েতখাবে সিি বিিাে করা োয়
তাহা িেতীত, উক্ত রানষ্ট্র প্রর্ম প্রকাব ত কনমবর যেনত্র প্রনোজে হইনি ো;
(উ) কবিরাইনটর স্বত্ব সম্পনকব এই আইনের বিিাোিলী প্রনয়ানের যেনত্র, সংবিষ্ট বিনে ী
রানষ্ট্রর আইনের প্রবত েৃবষ্ট রাবখয়া েতেূর অিোহবত ও সংন ািনের বিনিচো করা োয়,
আনেন প্রনয়াজে অেুোয়ী যসইরূি বিিাে করা োইনি;

PC-2/F/Nazrul institute Law 2016 Final-4/P-38

(ঊ) উক্ত আনেন বিিাে করা োইনত িানর যে, এই আইে িা ইহার অং বিন ষ আনেন র
কােবকাবরতা আরি হওয়ার িূনিব প্রণীত িা প্রর্ম প্রকাব ত কনমবর যেনত্র প্রনোজে হইনি ো;
(ঋ) আনেন বিিাে করা োইনত িানর যে, এই আইে দ্বারা প্রেত্ত অবিকার এতেুনে ে প্রেত্ত
আনে দ্বারা বেিবাবরত তব ও আেুষ্ঠাবেকতা সানিনে কােবকর হইনি।
(২) সরকার উি-িারা (১) এর বিিাে িাংলানেন র িাবহনরর ব্দ যরকব্বং সংবিষ্ট অবিনেতা
ও প্রনোজক এিং সম্প্রচার কতৃব িনের যেনত্র প্রনয়াে কবরনত িাবরনি।
৬৮। কপর্িয় আন্তজতাপর্ক সংস্থার কমত সিপকতর্ পবধ্ান।- (১) সরকার, সরকাবর
যেনজনট প্রজ্ঞািে দ্বারা, এই মনমব যঘাষণা কবরনত িাবরনি যে, এই িারাটি প্রজ্ঞািনে উবিবখত
সংিার যেনত্র প্রনোজে হইনি। তনি উক্ত সংিায় অি েই এক িা একাবিক সািবনিৌম রাষ্ট্র
সেসে র্াবকনি।
(২) যে যেনত্র এই িারা প্রনোজে হয় এমে যকাে সংিার বেনেব

িা বেয়ন্ত্রণািীনে যকাে কমব

সম্পাবেত িা প্রর্ম প্রকাব ত হয়, এিং এই িারার িেিিা িেতীত অেে যকােিানি িাংলানেন
উক্ত কনমবর যকাে কবিরাইট র্াবকত ো, িা যেত্রমত, উহার প্রর্ম প্রকা িাংলানেন হইত
ো, এিং প্রকাব ত হইনলও উিবরউক্তিানি কমবটির প্রনণতার সবহত এমে চু বক্ত র্াবকত,
োহানত কবিরাইনটর স¦ত্বাবিকারীর অবিকার সংরেণ কনর ো, অর্িা এই আইনের িারা ১৭
এর অিীে কমবটি কবিরাইনটর যকাে সংিার মাবলকাোিীে, যসনেনত্র সমগ্র িাংলানেন
কমবটির কবিরাইট বিেেমাে র্াবকনি।
(৩) এই িারা প্রনোজে হয় এমে যকাে সংিা, োহার প্রাসবেক সমনয় সংবিবিিদ্ধ সংিার
আইেেত যোেেতা বছল ো, কবিরাইনটর অবিকারী হওয়া িা কবিরাইট সম্পবকব ত কােবাবে
করা সস্পবকব ত বিষনয় এিং কবিরাইট প্রনয়ানের উনেন ে সংবিবিিদ্ধ সংিারূনি উক্ত সংিার
আইেেত েমতাসম্পন্ন বছল এিং আনছ িবলয়া েণে হইনি।
৭০। বাংিারদরি প্রথম প্রকাপির্ পবরদপি প্ররের্ার করমত র স্বরত্বর খিরত্র পবপধ্ পনরর্রধ্
আররারির িমর্া।- সরকানরর বেকট েবে এই মনমব প্রতীয়মাে হয় যে, যকাে বিনেব রাষ্ট্র
িাংলানে ী কনমবর গ্রন্থকারনের স্বার্ব সংরেনণর িেিিা গ্রহণ কবরনতনছ ো, তাহা হইনল
সরকার সরকাবর যেনজনট প্রকা

কবরয়া এই মনমব আনে

জাবর কবরনত িাবরনি যে, এই

আইনের যে সকল বিিাে দ্বারা িাংলানেন প্রর্ম প্রকাব ত কনমবর কবিরাইট প্রোে করা হয়
যসই সকল বিিাে, আনেন উবিবখত তাবরনখর িনর প্রকাব ত ঐ সকল কনমবর যেনত্র প্রনোজে
হইনি ো, যে সকল কনমবর গ্রন্থকার ঐরূি বিনেব
অবিিাসী েনহে।
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রানষ্ট্রর োেবরক এিং িাংলানেন র

অধ্যায়-১৩
কপিরাইরটর িংঘন
৭১। কপিরাইট িঙ্ঘন।- যকাে কনমবর কবিরাইট লবঙ্ঘত হইয়ানছ িবলয়া েণে হইনি(ক) েখে যকাে িেবক্ত এই আইনের অিীে কবিরাইনটর মাবলক িা যরবজস্ট্রার কতৃব ক প্রেত্ত
লাইনসন্স িেতীত িা অেুরূিিানি প্রেত্ত লাইনসনন্সর তব িা এই আইনের অিীে যকাে উিেুক্ত
কতৃব িে কতৃব ক আনরাবিত যকাে তব লঙ্ঘে িূিবক(অ) এমে বকছু কনরে োহা কবরিার একনচটিয়া অবিকার এই আইে দ্বারা কবিরাইনটর
মাবলকনক যেওয়া হইয়ানছ, অর্িা
(আ) লািিাে হইিার উনেন ে জেসািারনণে এমে যকাে কমব সম্পােনের জেে অেুমবত
প্রোে কনরে োহানত কমবটির কবিরাইট লবঙ্ঘত হয়, েবে ইহা তাহার অজ্ঞানত হইয়া
র্ানক, এিং তাহার বেকট এই মনমব বিশ্বাস কবরিার েনর্ষ্ট েুবক্তসেত কারণ ো র্ানক যে
উক্ত কনমবর উিিাে িা সম্পােনের দ্বারা উহার কবিরাইনটর লঙ্ঘে হইনি; অর্িা
(খ) েখে যকাে িেবক্ত(১) কমবটির বিক্রয় িা িাড়া প্রোে কনরে িা বিক্রয় িা িাড়া প্রোনের জেে উিিািে
কনরে অর্িা িা িাবণবজেক উনেন ে প্রে বে কনরে িা বিক্রয় িা িাড়া প্রোনের প্রস্তাি কনরে;
(২) িাবণবজেক উনেন ে অর্িা কবিরাইনটর মাবলনকর অবিকার েু ন্ন হয় এইরূি মাত্রায়
উহার বিতরণ কনরে;
(৩) িাবণবজেকিানি উহা জেসািারণনক প্রে বে কনরে;
(৪) যকাে কনমবর অবিকার লবঙ্ঘত কবি িাংলানেন আমোবে কনরে।
িোখোঃ- এই িারার উনে ে িূরণকনে, সাবহতে, োটক, সেীত িা অেে যকাে ব েকমবনক
চলবিনত্র রূিান্তর উহার “অবিকার লঙ্ঘেকারী অেুবলবি” িবলয়া েণে হইনি।
৭২। কপর্িয় কাযত যািারর্ কপিরাইট িঙ্ঘন িইরব না।- (১) বেম্নবলবখত কােবগুবল
কবিরাইনটর লঙ্ঘে সংঘটিত কবরনি ো, ের্াঃ(ক) বেম্নিবণবত উনেন ে সাবহতে, োটে, সেীত িা ব েকনমবর সদ্বেিহার১. েনিষণাসহ িেবক্তেত অিেয়ে অর্িা িেবক্তেত িেিহার;
২. উক্ত কমব অর্িা অেে যকাে কনমবর সমানলাচো অর্িা িেবানলাচো;
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(খ) বেনম্ন উবিবখত মািেনম চলমাে ঘটো বিিৃত করার উনেন ে সাবহতে, োটে, সেীত অর্িা
ব েকনমবর সদ্বেিহার, ের্া:১. সংিােিত্র, মোোবজে িা সামবয়কী; িা
২. সম্প্রচার িা চলবিত্র, িনটাগ্রাবি িা ব্বজটাল মািেম;
৩. বিচার কােবিারা িা বিচার কােবিারার বরনিানটবর উনেন ে যকাে সাবহতে, োটে, সেীত
বিষয়ক িা ব েকনমবর িুেরুৎিােে;
৪. জাতীয় সংসে সবচিালয় কতৃব ক যকিলমাত্র সংসে সেসেনের সংসেীয় কােবাবে সংবিষ্ট
িা অেুরূি কনমবর িেিহানরর জেে সাবহতে, োটে, সেীত, ব েকমব িুেরুৎিােে;
৫. আিাততঃ িলিৎ যকাে আইে অেুসানর যকাে সাবহতে, োটে, সেীত, ব েকমব িা
অেুরূি কমবসমূনহর সাটিবিাই্ কবির িুেরুৎিােে;
চ. যকাে প্রকাব ত সাবহতে িা োটেকনমবর েুবক্তসেত উদ্ধৃবত জেসমনে িাে করা িা
আিৃবত্ত;
ছ. ব োমূলক প্রবতষ্ঠানে িেিহানরর জেে এিং অেুরূিিানি ব নরাোনম উবিবখত
সংকলনের প্রকা , োহা প্রিােতঃ েে-কবিরাইট বিষয় লইয়া মুবিত এিং যকাে প্রকা ক
কতৃব ক িা তাহার িনে জাবরকৃ ত কবিরাইট বিেেমাে রবহয়ানছ, বকন্তু োহা ব োমূলক
প্রবতষ্ঠানে িেিহানরর জেে প্রকাব ত েয়, এমে সাবহতে িা োটেকনমবর সংবেপ্ত অংন র প্রকা
;
তনি

তব র্ানক যে, িাাঁচ িৎসনরর সময়সীমার মনিে অবিন্ন প্রকা ক কতৃব ক একই

প্রনণতার েুই এর অবিক রচোর অং প্রকা করা োইনি ো।
িোখো।- যকাে যেৌর্ প্রনণতার কনমবর যেনত্র, এই েিায় কনমবর রচোর অংন র যরিানরন্স
অনর্ব এক িা একাবিক প্রনণতার অেে যে যকাে িেবক্তর সহনোবেতায় কৃ ত রচোর অং
অন্তিুব ক্ত হইনি ;
(জ) ব েক িা ছাত্র কতৃব ক ব োোে প্রবক্রয়ায় এিং যকিলমাত্র ব োোনের উনেন ে িা
িরীোয় উত্তরোে কবরনত হইনি এমে প্রশ্নিনত্রর অং রূনি িা অেুরূি প্রনশ্নর উত্তনর সাবহতে,
োটে, সেীত, ব েকমব িা অেুরূি কনমবর িুেরুৎিােে অর্িা অবিনোজে ;
(ঝ) যকাে সাবহতে, োটে িা সেীত ব ো প্রবতষ্ঠানের কমবতৎিরতার অং রূনি সংবিষ্ট
প্রবতষ্ঠানের অর্িা যকাে চলবিত্র িা ব্দ-ধ্ববে িারণ প্রবতষ্ঠানের কমবচাবর এিং ছাত্রনের
দ্বারা সম্পাবেত কমব, েবে অেুরূি কমবচাবর ও ছাত্রনের এিং ছাত্রনের বিতামাতা ও
অবিিািক এিং ঐ প্রবতষ্ঠানের তৎিরতার সবহত প্রতেেিানি েুক্ত িেবক্তেনণর মনিে
ে বকম-লী সীবমত র্ানক ;
(ঞ) যকাে কর্াসহ সেীত কনমবর বিষনয় ব্দ-ধ্ববে যরকব্বং ততবর, েবে-
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(অ) কমবটির কবিরাইনটর মাবলক কতৃব ক িা তাহার লাইনসন্স দ্বারা ইবতিূনিব ঐ কমবটির
ব্দ-ধ্ববে যরকব্বং হইয়া র্ানক; এিং
(আ)

ব্দ যরকব্বং প্রস্তুতকারী িেবক্ত

ব্দ যরকব্বং ততবর কবরিার ইচ্ছা জাোইয়া

বেিবাবরত িদ্ধবতনত যোটি বেয়া র্ানকে, যে সকল কিার ও যলনিল দ্বারা যরকব্বং বিক্রয়
হইনি যসই সকল কিার ও যলনিনলর অেুবলবি সরিরাহ কবরয়া র্ানকে এিং তৎকতৃব ক ততবর
করা হইনি এমে সমস্ত

ব্দ যরকব্বং িািে বেিবাবরত িদ্ধবতনত যিা্ব কতৃব ক এতেুনেন ে

বিরকৃ ত রয়োলটি কমবটির কবিরাইনটর মাবলকনক িবরন াি কবরয়া র্ানকে ।
তনি তব র্ানক যে (১) অেুরূি ব্দ-ধ্ববে যরক্ব প্রস্তুতকারী িেবক্ত কমবটির যকাে িবরিতব ে কবরনত িা উহা
হইনত বকছু িাে বেনত িাবরনিে ো, েবে ো অেুরূি িবরিতব ে অর্িা িজবে ইবতিূনিব
কবিরাইনটর মাবলক কতৃব ক িা তাহার
িবরিতব ে িা িজবে

লাইনসন্স দ্বারা করা হয়, অর্িা েবে ো অেুরূি

ব্দ-ধ্ববে যরকব্বং- এ কমবটির অবিনোজনের জেে েুবক্তসেতিানি

প্রনয়াজেীয় হয় ;
(২)

ব্দ-ধ্ববে যরকব্বং এমে িোনকট অর্িা এমে যলনিলসহ বিতরণ করা োইনি ো

োহানত জেসািারণনক উহার িবরবচবত বিষয় িু ল িারণা বেনত িা বিভ্রান্ত কবরনত িানর;
(৩) কমবটির প্রর্ম

ব্দ-ধ্ববে যরকব্বং ততবর হওয়ার িৎসর য নষর িরিতী েুইটি

িবিকা িষব য ষ হওয়ার িূনিব অেুরূি যকাে ব্দ-ধ্ববে যরকব্বং ততবর করা োইনি ো; এিং
(৪) অেুরূি ব্দ-ধ্ববে যরকব্বং প্রস্তুতকারী িেবক্ত কবিরাইনটর মাবলক অর্িা তাহার
বেকট হইনত েমতাপ্রাপ্ত এনজন্ট অর্িা প্রবতবেবিনক অেুরূি

ব্দ-ধ্ববে যরকব্বং বিষনয়

যরক্ব এিং বহসাি িবহ িবরে বনের সুনোে বেনিে।
আরও তব র্ানক যে, েবে যিান্বর বেকট এই মনমব যকাে অবিনোে আো হয় যে, এই
েিার অিীনে প্রস্তুতকৃ ত যকাে ব্দ-ধ্ববে যরকব্বং- এর জেে কবিরাইনটর মাবলক সম্পূণব অর্ব
প্রাপ্ত হে োই এিং যিা্ব
এক তরিা আনে

প্রার্বমকিানি সন্তুষ্ট হয় যে অবিনোেটি সতে, তাহা হইনল যিা্ব

দ্বারা অেুরূি

ব্দ-ধ্ববে যরকব্বং প্রস্তুতকারী িেবক্তনক অবিকতর

অেুবলবি ততবর িন্ধ কবরনত বেনেব বেনত িাবরনি এিং স্বীয়
য নষ রয়োলটি প্রোনের আনে

বিনিচোয় প্রনয়াজেীয় তেন্ত

োেসহ উহার বিনিচোয় উিেুক্ত অেুরূি আরও আনে

প্রোে কবরনত িাবরনি;
(ট) যকাে যরক্ব িেিহার কবরয়া যলাকজে িসিাস কনর এমে িানে (যহানটল িা অেুরূি
িাবণবজেক প্রবতষ্ঠাে িেতীত) যকিলমাত্র িা প্রিােতঃ িসিাসকারীনের সুবিিাবের অং রূনি
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িা মুোিার জেে িাবিত িা িবরচাবলত েনহ এইরূি যকাে ক্লাি, সবমবত িা অেোেে সংিার
তৎিরতার অং বহসানি শ্রুত হইয়া র্ানক;
(ে) যকাে অনি াোর ক্লাি িা সবমবত কতৃব ক বিোমূনলে অর্িা যকাে িমীয়, োতিে িা ব ো
প্রবতষ্ঠানের উিকারানর্ব উিিািে করা হয় এমে যকাে সাবহতে, োটে, সেীত বিষয়ক কনমবর
সম্পােে;
(্) সংিােিত্র, মোোবজে, সামবয়কী িা ব্বজটাল মািেনম প্রকাব ত অর্বনেবতক,
রাজনেবতক, সামাবজক িা িমীয় বেিনন্ধর িুেরুৎিােে করা োহার িুেরুৎিােনের
অবিকার কবিরাইট অবিস কতৃব ক সংরেণ করা হয় োই;
(ঢ) জেসািারনণে প্রেত্ত যকাে িক্তৃতার বরনিাটব সংিােিত্র, মোোবজে িা সামবয়কী িা
ব্বজটাল মািেনম প্রকা ;
(ণ) জেেণ কতৃব ক বিোমূনলে িেিহারনোেে অলািজেক গ্রন্থাোর অর্িা যকাে ব ো
প্রবতষ্ঠানের সবহত সংবিষ্ট গ্রন্থাোনরর োবয়নত্ব বেেুক্ত িেবক্ত দ্বারা িা তাাঁহার বেনেব ােুসানর
উক্ত গ্রন্থাোনর িেিহানরর জেে িাংলানেন িাওয়া োয় ো এইরূি যকাে িুস্তনকর (িবিকা,
স্বরবলবি, মোি, চাটব িা িােসহ) অেবিক বতে কবি ততবর;
(ত) েনিষণা িা িেবক্তেত অিেয়নের অবিপ্রানয় জেসািারনণর প্রনি াবিকার আনছ এমে
যকাে গ্রন্থাোর, বমউবজয়াম িা অেোেে প্রবতষ্ঠানে সংরবেত যকাে অপ্রকাব ত সাবহতে, োটে,
সেীত িা ব েকমব অেুরূি কনমবর িুেরুৎিােে।
তনি তব র্ানক যে, যেনেনত্র অেুরূি যকাে কনমবর প্রনণতার িবরচয় িা যেৌর্ প্রনণতার কনমবর
যেনত্র, প্রনণতােনণর মনিে যে কাহারও িবরচয় লাইনব্রবর, বমউবজয়াম িা, যেত্রমত, অেোেে
প্রবতষ্ঠানের জ্ঞাত র্ানক, যসনেনত্র এই েিার বিিাে যকিলমাত্র তখেই প্রনোজে হইনি েবে
অেুরূি প্রনণতার মৃতুের তাবরখ হইনত িা যেৌর্ প্রনণতার কনমবর যেনত্র, যে প্রনণতার িবরচয়
জ্ঞাত তাহার মৃতুের তাবরখ হইনত িা, েবে একাবিক প্রনণতার িবরচয় জ্ঞাত হয়, তাহা হইনত
ঐরূি প্রনণতােনণর মনিে সিবন নষ বেবে মৃতুেিরণ কনরে, তাহার মৃতুের তাবরখ হইনত ষাট
িৎসনরর িরিতী যকাে এক সমনয় করা হয়;
(র্) বেম্নিবণবত বিষনয়র িুেরুৎিােে অর্িা প্রকা ো ের্া:(অ) জাতীয় সংসে কতৃব ক প্রণীত আইে িেতীত সরকাবর যেনজনট প্রকাব ত হইয়ানছ
এমে যে যকাে বিষয়;
(আ) সরকার কতৃব ক িুেরুৎিােে িা প্রকা বেবষদ্ধ করা ো হইনল সরকার বেেুক্ত
কবমটি, কবম ে, কাউবন্সল, যিা্ব িা অেুরূি অেোেে সংিার বরনিাটব িুেরুৎিােে িা
প্রকা ;
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(ই) িাষে সহকানর িুেরুৎিাবেত িা প্রকাব ত হইয়ানছ জাতীয় সংসে কতৃব ক েৃহীত
এমে যকাে আইে;
(ঈ)

সংবিষ্ট আোলত, ট্রাইিুেোল িা অেোেে বিচার বিিােীয় কতৃব িে কতৃব ক

িুেরুৎিােে িা প্রকা ো বেবষদ্ধ করা ো হইনল উক্ত আোলত, ট্রাইিুেোল িা বিচার
বিিােীয় কর্রতৃবিনের রায় িা আনে িুেরুৎিােে িা প্রকা ;
(ে) বেনম্নিবণবত অিিায় জাতীয় সংসে কতৃব ক প্রণীত আইে এিং তেিীনে প্রণীত যকাে বিবি
অর্িা আনেন র যে যকাে িাষায় অেুিাে ততবর িা প্রকা ো, ের্া:(অ) উক্ত িাষায় অেুরূি আইে িা বিবি িা আনেন র অেুিাে ইবতিূনিব সরকার কতৃব ক
ততবর িা প্রকাব ত ো হওয়া; অর্িা
(আ) উক্ত িাষায় অেুরূি আইে িা বিবি িা আনেন র অেুিাে ইবতিূনিব সরকার কতৃব ক
ততবর ও প্রকাব ত হইয়া র্াবকনল, অেুিােটি জেেনণর কানছ বিক্রনয়র জেে মজুে োই ।
(ি) যকাে িািতে ব েকনমবর বচত্রাংকে, যরখাবচত্র, যখাোই, আনলাকবচত্র, ব্বজটাল কমব ততবর
িা প্রকা অর্িা যকাে িািতে ব েকনমবর প্রে বে করা;
(ে) প্রকা েিানে িা জেসািারনণর প্রনি াবিকার আনছ এমে িানে িায়ীিানি অিবিত িারা
২ এর েিা (৩৬) (ে) এর অন্তিুব ক্ত যকাে িাস্কেব িা অেোেে ব েকনমবর বচত্রাংকে, যরখাবচত্র,
যখাোই িা আনলাকবচত্র ততবর িা প্রকা ;
(ি) যকাে চলবিনত্র ের্া:(১) প্রকা ে িানে িা জেসািারনণর প্রনি াবিকার আনছ এমে যকাে িানে িায়ীিানি
অিবিত যকাে ব েকনমবর অন্তিুব বক্ত;
(২) অেোেে যে যকাে ব েকনমবর অন্তিুব বক্ত, েবে অেুরূি অন্তিুব বক্ত শুিুমাত্র িটিূ বমরূনি
হয় অর্িা ঐ কনমব রূিাবয়ত প্রিাে বিষনয়র সবহত যকাে কারনণ প্রাসংবেক হয়;
(ি) যকাে ব ে কমব সৃবষ্টর উনেন ে ততবরকৃ ত ছাাঁচ, েক্সা, িবরকেো, েমুো অর্িা আনলখে
িেিহার, যেনেনত্র প্রনণতা ঐ ব েকনমবর কবিরাইনটর মাবলক েয়। তনি তব র্ানক যে, বতবে
যেে ঐিানি ব েকমবটির মূল ব্জাইনের িুেরািৃবত্ত িা অেুকরণ ো কনরে;
(ি) যকাে িািতে েক্সা িা িবরকেো অেুসানর সংবিষ্ট আবে িিে িা কাোনমার অেুকরনণ
যকাে িিে িা কাোনমার িুেঃবেমবাণ।
তনি তব র্ানক যে, ঐরূি েক্সা িা িবরকেোর মাবলনকর সম্মবত িা লাইনসন্স সহকানর আবে
বেমবাণ কাজ করার তব িূরণ র্াবকনত হইনি ;
(ি) যকাে চলবিনত্রর যরক্বকৃ ত িা িুরুৎিাবেত যকাে সাবহতে, োটে, িা সেীত কনমবর
কবিরাইনটর যময়াে অবতক্রান্ত হইিার ির প্রে বেীঃ
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তনি তব র্ানক যে, েিা (ক) এর উি-েিা (২), েিা (খ) এর উি-েিা (১) এিং েিা (ঘ),
(চ), (ছ), (্) ও (ত) এর বিিাোিলী যকাে কােব সম্বনন্ধ প্রনোজে হইনি ো েবে ো উক্ত
কােবটি বেনম্নাক্তিানি প্রাবপ্ত স্বীকার সহকানর র্ানক(অ) ব নরাোমা িা অেোেে িণবো দ্বারা কমবটি সোক্তকরণ; এিং
(আ) েবে কমবটি যিোমী ো হয় অর্িা কমবটির প্রনণতা িূনিব সম্মত হে িা চানহে যে,
তাহার োনম প্রাবপ্তস্বীকার করা োইনি ো, প্রনণতানকও সোক্ত কবরয়া;
(ম) যকাে কবম্পউটার িা ব্বজটাল কনমবর অেুবলবির তিি েখলোর কতৃব ক উক্ত অেুবলবি
হইনত বেম্নিবণবত উনেন ে উক্ত কমবটির একটি অেুবলবি িা অবিনোজে ততবর(অ) উক্ত কমবটি যে উনেন ে সরিরাহ করা হইয়াবছল যসই উনেন ে িেিহানরর জেে;
অর্িা
(আ) যকিলামাত্র যে উনেন ে উক্ত কমবটি সরিরাহ করা হইয়াবছল যসই উনেন ে
িেিহানরর জেে হারানো, ধ্বংস িা েবত হইনত সম্পূণরূ
ব নি অিায়ী সুরো স্বরূি সহায়ক
অেুবলবি ততবর ;
(ে) যকাে সম্প্রচার সংিা কতৃব ক উহার বেজস্ব সুবিিা িেিহার কবরয়া বেজস্ব সম্প্রচানরর
জেে এমে যকাে কনমবর অিায়ী যরকব্বং করা োহানত উহার সম্প্রচার অবিকার আনছ এিং
কমবটির িেবতক্রমিমী োবলবলক চবরত্র র্াকার িবরনপ্রবেনত যরক্বটি আকব াইনি রাখার
উনেন ে সংরেণ করা;
(র) সরকার িা যকাে িােীয় কতৃব িে কতৃব ক যকাে সরকাবর অেুষ্ঠানে িা যকাে প্রকৃ ত িমীয়
অেুষ্ঠানের জেে সাবহতে, োটে িা সেীত ইতোবে বিষয়ক কমব সম্পােে করা অর্িা অেুরূি
কমব জেেনণর বেকট প্রচার করা িা উহার যকাে ব্দ-ধ্ববে যরকব্বং ততবর করা।
িোখো।- এই েিার উনে ে িূরণকনে িমীয় অেুষ্ঠাে অনর্ব বিিাহ য ািাোত্রা এিং বিিাহ
সংবিষ্ট অেোেে সামাবজক উৎসি অন্তিুব ক্ত হইনি।
(ল) যে যেনত্র যকাে কনমবর সািারণ িরমোট েৃবষ্ট-প্রবতিন্ধীনের িেিহানরর উিনোেী ো হইয়া
র্ানক যস যেনত্র েৃবষ্ট-প্রবতিন্ধীনের স্বানর্ব কাজ কবরয়া র্ানক এমে যকাে িেবক্ত িা প্রবতষ্ঠাে
কতৃব ক ততবরকৃ ত েৃবষ্ট-প্রবতিন্ধীনের িাে িা িেিহার উিনোেী যব্রইল িা অেে যকাে বিন ষ
বিেোস।
তনি তব র্ানক যে, উক্ত ততবরকৃ ত বিন ষ বিেোনসর কবি েৃবষ্ট-প্রবতিন্ধীনের মনিে উৎিােে
িেনয়র মূলে িেবতনরনক সম্পূণব অলািজেক বিবত্তনত বিতরণ কবরনত হইনি।
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আরও তব র্ানক যে, উক্ত িেবক্ত িা প্রবতষ্ঠাে কতৃব ক বেবিত কবরনত হইনি যে, উক্ত বিন ষ
বিেোনস ততবরকৃ ত কবি যকিল েৃবষ্ট-প্রবতিন্ধীেণ িেিহার কবরনি এিং ইহার িাবণবজেকীকরণ
িনন্ধ প্রনয়াজেীয় িেনেি গ্রহণ কবরনি।
(২) উি-িারা (১) এর বিিাোিলী সাবহতে, োটে িা সেীত বিষয়ক কনমবর অেুিানের যেনত্র
িা সাবহতে, োটে িা সেীত বিষয়ক কনমবর অবিনোজনের যেনত্র প্রনোজে হইনি, যেইিানি
উহারা আসল কমবটির যেনত্র প্রনোজে হয়।
৭৩। িব্দ-ধ্বপন খরকপিতং, পিপিও পিত্রিারণ এিং পিপজটাি করমত অন্তিুত ি তর্োবে।(১) ব্দ-ধ্ববে যরকব্বং এর যেনত্র যকাে িেবক্ত িা প্রবতষ্ঠাে বেনম্নাক্ত তর্ে অন্তিুব ক্ত ো কবরয়া
যকাে ব্দ-ধ্ববের যরকব্বং প্রকা কবরনি ো, ের্া:(ক) ব্দ-ধ্ববে যরকব্বং প্রস্তুতকারীর োম ও ঠিকাো,
(খ) উক্ত কনমবর কবিরাইনটর মাবলনকর োম ও ঠিকাো,
(ে) উহার প্রর্ম প্রকা োর িছর,
(ঘ) উহার িার যকা্ (েবে র্ানক)।
(২) বিব্ও বচত্র প্রে বেকানল িা বিব্ও কোনসনটর উির িা অেোেে িানত্র বেনম্নাক্ত
বিিরণীসমূহ প্রে বে ো কবরয়া যকাে িেবক্ত যকাে কনমবর বিব্ও বচত্র প্রকা

কবরনি ো,

ের্াঃ
(ক) বিব্ও বচত্র প্রস্তুতকারী িেবক্তর োম ও ঠিকাো;
(খ) অেুরূি িেবক্ত কতৃব ক উক্ত কমবটির কবিরাইনটর মাবলনকর বেকট হইনত বিব্ও বচত্র
ততবরর জেে প্রনয়াজেীয় লাইনসন্স অজবে কবরয়ানছে মনমব প্রেত্ত একটি যঘাষণািত্র;
(ে) অেুরূি কনমবর কবিরাইনটর মাবলনকর োম ও ঠিকাো; এিং
(ঘ) যেনেনত্র অেুরূি কমবটি একটি চলবিত্র, োহার প্রে বেীর জেে যসন্সর ীি অি বিল্ম
এোক্ট, ১৯৬৩ (১৯৬৩ সনের ১৮ েং আইে) এর ৪ িারার বিিাে অেুসানর সেেিত্র
আি েক হয়, যসনেনত্র উক্ত কনমবর বিষনয় িবণবত িারার অিীনে মিুবরকৃ ত সেেিনত্রর একটি
অেুবলবি।
(ঙ) ব্দ-ধ্ববে যরকব্বং, পিপিও পিত্র ব্বজটাল মািেনম প্রকা করার যেনত্রও উিিার (১)
ও (২) এর তব সমূহ প্রনোজে হইনি।
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৭৪। অপধ্কার িঙ্ঘনকারী অনুপিপি আমদাপন।- (১) িাংলানেন

ততবর করা হইনল

কবিরাইট আইে লঙ্ঘে হইত িাংলানেন র িাবহনর ততবরকৃ ত এইরূি কনমরব অেুবলবি আমোবে
করা োইনি ো।
(২) এই আইনের অিীনে প্রণীতিে বিবি সানিনে, যরবজস্ট্রার িা এতেুনেন ে তাহার বেকট
হইনত েমতাপ্রাপ্ত কমবকতব া উি-িারা (১) এ উবি-বখত অেুবলবি িাওয়া োইনত িানর এমে
যকাে উনড়াজাহাজ, জাহাজ, োেিাহে, ্ক িা আবেোয় প্রনি

কবরনত িাবরনিে এিং

অেুরূি অেুবলবি িরীো কবরনত িাবরনিে।
(৩) উি-িারা (১)-এর অিীনে প্রেত্ত যকাে আনে প্রনোজে হয় এইরূি অেুবলবি কােমস
এোক্ট, ১৯৬৯ (১৯৬৯ সনের ৪েং আইে) এর িারা ১৬ অেুসানর িাংলানেন

আমোবে

বেবষদ্ধ িা বেয়বন্ত্রত িণেিিেরূনি েণে হইনি এিং যসইমনত ঐ আইনের সমস্ত বিিাে কােবকর
হইনি।
তনি তব র্ানক যে, উক্ত আইনের অিীে িানজয়াপ্তকৃ ত অেুরূি সকল কবি সরকানর েেস্ত
কবরনত হইনি িা সরকারনক অিেত কবরয়া কমবটির কবিরাইনটর মাবলনকর আনিেনের
িবরনপ্রবেনত তাহানক যিরত প্রোে করা হইনি।
যকাে কনমবর কবিরাইনটর মাবলক িা তাহার বেকট হইনত েমতাপ্রাপ্ত যকাে প্রবতবেবির
েরখানস্তর বিবত্তনত এিং বেিবাবরত বিস িবরন াি সানিনে যরবজস্ট্রার, তাহার বিনিচোয়
উিেুক্ত তেনন্তর ির, এই মনমব আনে বেনত িাবরনিে যে,
অধ্যয়-১৪
খদওয়ানী প্রপর্কার
৭৫। সংজ্ঞা।- এই অিোনয়র উনে ে িূরণকনে, প্রসনের িবরিন্থী ো হইনল “কবিরাইনটর
মাবলক” অবিিেবক্ত অনর্ব(ক) একনচটিয়া লাইনসনন্সর অবিকারী;
(খ) অজ্ঞাতোমা িা ছদ্মোমীয় সাবহতে, োটে, সংেীত িা ব েকনমবর যেনত্র, যে িেবন্ত ো
প্রনণতার িবরচয় উেঘাটিত হইয়া র্ানক কমবটির প্রনণতা িা যেৌর্ প্রনণতার অজ্ঞাতোমা কনমবর
যেনত্র িা যেৌর্িানি রবচত যকাে কমব োহানের োনম প্রকাব ত তাহানের সকনল ছদ্মোমীয় হয়
এিং তাহা হইনল প্রনণতােনণর যে কাহানরা িবরচয় প্রকা ক কতৃব ক জেসািারনণে প্রকাব ত
হইয়া র্ানক, যসই প্রনণতা অর্িা তাহার আইোেুে প্রবতবেবি অন্তিুব ক্ত হইনিে।
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৭৬। কপিরাইট িঙ্ঘরনর জনয খদওয়ানী প্রপর্কার।- (১) যেনেনত্র যকাে কনমবর
কবিরাইট অর্িা এই আইনের অিীে অবিবত অেে যকাে অবিকার লঙ্ঘে করা হয়, যসনেনত্র
কবিরাইনটর িা, যেত্রমত, অেুরূি অেে অবিকানর স্বত্বাবিকারী, এই আইনে বিন্নরূি বিিাে
ো র্াকা সানিনে, বেনষিাজ্ঞা, েবতিূরণ, বহসাি এিং অেোেে সকল প্রবতকার এিং স্বত্ব
লঙ্ঘনের োনয় আইনে প্রেত্ত অেোেে প্রবতকার িাইনিে।
তনি

তব র্ানক যে, বিিােী েবে প্রমাণ কনরে যে, স্বত্ব লঙ্ঘনের তাবরনখ সংবিষ্ট কনমব

কবিরাইট বিেেমাে বছল মনমব বতবে অিেত বছনলে ো এিং ঐ কনমবর কবিরাইট বছল ো মনমব
তাহার বিশ্বাস কবরিার েুবক্তসংেত কারণ বছল, তাহা হইনল িােী, স্বত্ব লঙ্ঘে সম্পনকব
আোলনতর বেনষিাজ্ঞা ও আনে িেতীত স্বত্ব লঙ্ঘেকৃ ত কবি বিক্রনয়র মািেনম বিিােী কতৃব ক
অবজবত মুোিার িোিানর যকাে প্রবতকার িাইিার অবিকারী হইনিে ো।
(২) েখে যকাে সাবহতে, োটে ও সংেীত কনমবর যেনত্র কমবটি প্রকাব ত হওয়ার সময় উহার
কবির উির প্রনণতা িা যেত্রমত, প্রকা নকর অর্ব িহেকারী যকাে োম েৃবষ্টনোচর হয়, অর্িা
যকাে ব েকনমবর যেনত্র, কমবটি ততবর হওয়ার সময় উহার উির যকাে োম েৃবষ্টনোচর
হইয়াবছল, যসনেনত্র যে িেবক্তর োম ঐিানি েৃবষ্টনোচর হয় িা হইয়াবছল, ঐরূি কনমবর
কবিরাইট লঙ্ঘে সম্পনকব যে যকাে আইেেত কােবক্রনম ঐ িেবক্তনক প্রনণতা িা, যেত্রমত,
প্রকা ক বহসানি অেুমাে করা হইনি, েবে ো বিন্নরূি বকছু প্রমাবণত হইয়া র্ানক।
(৩) কবিরাইট লঙ্ঘে সম্পনকব যে যকাে আইেেত কােবক্রনম সকল িনের খরচাবে আোলনতর
বিচেণ েমতার বিনিচোিীে হইনি।
**। যেৌবেক কনমব উহার অন্তিূব ক্ত বিন্ন বিন্ন অবিকানরর রেণ।৭৭। িতথক অপধ্কাররর রিে।- এই আইনের বিিাে সানিনে, যেনেনত্র বিবিন্ন িেবক্ত যকাে
কনমবর কবিরাইনটর অন্তিুব ক্ত বিন্ন বিন্ন অবিকানরর মাবলক হে, যসইনেনত্র ঐরূি যে যকাে
অবিকানরর মাবলক ঐ অবিকানরর িবরসীমায় এই আইনে বিিৃত প্রবতকার িাইনিে এিং
যকাে মামলা োনয়র, িেিিা গ্রহণ িা অেোেে আইেেত কােবক্রনমর মািেনম ঐরূি মামলা িা
আইেেত কােবক্রনম অেে যে যকাে অবিকানরর মাবলকনক িে ো কবরয়া স্বতন্ত্রিানি ঐরূি
স্বত্ব প্রনয়াে কবরনত িাবরনিে।
৭৮। প্ররের্ার পবরির্ স্বত্ব।- যকাে কনমবর প্রনণতা ঐ কনমবর কবিরাইট স্বত্ব বেনয়াে িা
িবরতোে করা সনত্ত্বও, কমবটির প্রণয়ে-স্বত্ব োবি কবরনত িাবরনিে এিং উক্ত কনমবর যকাে
বিকৃ বত, অেহাবে িা অেোেে িবরিতব ে সম্পনকব অর্িা উক্ত কমবটির বিষনয় তাহার সম্মাে ও
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সুখোবত েু ন্ন হইনত িানর এমে অেোেে কানেবর জেে, বিবিদ্বারা বেিবাবরত িদ্ধবতনত,
েবতিূরণ এিং উক্তরূি কানেবর প্রবতকার োবি কবরনত িাবরনিে।
৭৯। অপধ্কার িঙ্ঘনকারী অনুপিপির দ িকার বা খিনরদনকারী বযপির পবরুরদ্ধ
মাপিরকর অপধ্কার।- কবিরাইট বিেেমাে আনছ এমে যকাে কনমবর অবিকার লঙ্ঘেকারী
সকল অেুবলবি এিং ঐরূি অবিকার লঙ্ঘেকারী অেুবলবি ততবরর জেে িেিহৃত িা
িেিহানরর জেে উেীষ্ট যিট এিং কবম্পউটার যপ্রাগ্রানমর যেনত্র সংবিষ্ট যসাসব যকা্
কমিাইনল ে, ্াটা, ব্জাইে ্কুনমনন্ট ে, যটবিল এিং আেুষবেক চাটবসমূহ কবিরাইনটর
মাবলনকর সম্পবত্ত িবলয়া েণে হইনি, বেবে উহানের েখল িুেরুদ্ধানরর িা উহানের রূিান্তর
সম্পনকব আইেেত কােবক্রম গ্রহণ কবরনত িাবরনিে ।
তনি

তব র্ানক যে, কবিরাইনটর মাবলক যকাে অবিকার লঙ্ঘেকারী অেুবলবির রূিান্তর

সম্পনকব যকাে প্রবতকার িাইনিে ো, েবে বিিােী আোলনত প্রমাণ কবরনত সেম হে যে,
(ক) কমবটির কবিরাইট বিেেমাে আনছ মনমব বতবে জ্ঞাত বছনলে ো এিং তাহার এই মনমব
বিশ্বাস কবরিার েুবক্তসেত কারণ বছল যে, কমবটির অেুবলবি অবিকার লঙ্ঘেকারী অেুবলবি
েয় এিং উহার কবিরাইট বিেেমাে বছল; িা
(খ) ঐরূি অেুবলবি িা যিট সম্পনকব যকাে কনমবর কবিরাইনটর অবিকার লঙ্ঘে সংবিষ্ট োই
মনমব তাহার বিশ্বাস কবরিার েুবক্তসেত কারণ বছল।
৮০। কপিরাইরটর মাপিক কাযত ধ্ারায় িি িইরব।- (১) যকাে একনচটিয়া লাইনসন্সিারী
কতৃব ক কবিরাইট লঙ্ঘে বিষনয় োনয়রকৃ ত প্রনতেক যেওয়ােী মামলা িা অেোেে যেওয়ােী
কােবিারায় কবিরাইনটর মাবলকনক বিিাবে কবরনত হইনি, েবে ো আোলত বিন্নরূি বেনেব
োে কনর, এিং যে যেনত্র এইরূি মাবলক বিিাবে হয়, একনচটিয়া লাইনসন্সিারীর োবির
বিনরাবিতা কবরিার অবিকার তাহার র্াবকনি।
(২) যেনেনত্র কবিরাইট লঙ্ঘে বিষনয় একনচটিয়া লাইনসন্সিারী কতৃব ক োনয়রকৃ ত যকাে
যেওয়ােী মামলা িা কােবিারা কৃ তকােব হয়, যসনেনত্র একই কারনণ কবিরাইনটর মাবলক কতৃব ক
আেীত েতু ে মামলা িা অেে যকাে যেওয়ােী কােবিারা রেণীয় হইনি ো।
৮১। আদািরর্র এ পর্য়ার।- কবিরাইট লঙ্ঘেজবেত প্রনতেক যেওয়ােী মামলা িা অেে
যকাে যেওয়ােী কােবিারা যসই যজলা জজ-এর আোলনত রুজু ও বিচার কবরনত হইনি, োহার
আবে অবিনেনত্রর িাবেক সীমার মনিে মামলাটি িা অেে কােবিারা োনয়র করার সময়,
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মামলাটি িা অেে কােবিারা োনয়রকারী িেবক্ত িা প্রবতষ্ঠাে র্ানকে, তাহানের মনিে যকহ
প্রকৃ তিনে এিং যস্বচ্ছায় িসিাস কনরে িা িেিসা িবরচালো কনরে িা িেবক্তেত লানির
জেে কাজ কনরে।
অধ্যায়-১৫
অিরাধ্ এবং িাপস্ত
৮২। কপিরাইট বা অনযানয অপধ্কার িঙ্ঘনজপনর্ অিরাধ্।-(১) যে িেবক্ত, চলবিত্র
িেবতনরনক, যকাে কনমবর কবিরাইট িা এই আইনের িারা ২৩ এর অিীে অবিবত অবিকার
িেতীত অেে যকাে অবিকার ইচ্ছাকৃ তিানি লঙ্ঘে কনরে িা কবরনত সহায়তা কনরে, বতবে
অেূধ্বব চার িৎসর বকন্তু অেূেে ছয় মাস যময়ানের কারােন্ড এিং অেূধ্বব েুই লে টাকা বকন্তু
অেূেে িঞ্চা হাজার টাকার অর্বেনন্ড েন্ডেীয় হইনিে:
তনি

তব র্ানক যে, েবে ইহা আোলনতর সন্তুবষ্টমনত প্রমাবণত হয় যে, লঙ্ঘেটি

িেিসাবয়ক িা িাবণবজেক কােবক্রনমর িারায় মুোিার উনেন ে সংঘটিত হয় োই, যসই যেনত্র
আোলত ছয় মাস যময়ানের কারােন্ড এিং ৫০,০০০ টাকার কম িবরমাণ জবরমাোর েন্ড
আনরাি কবরনত িাবরনি।
(২) যে িেবক্ত চলবিনত্রর কবিরাইনটর অবিকার িা এই আইনের িবণবত অেে যকাে অবিকার
ইচ্ছাকৃ তিানি লঙ্ঘে কনরে িা কবরনত সহায়তা কনরে, বতবে অেূধ্বব িাাঁচ িৎসর বকন্তু
অেূেে এক িৎসর যময়ানের কারােন্ড এিং অেূধ্বব িাাঁচ লে টাকা বকন্তু অেূেে এক লে
টাকার অর্বেনন্ড েন্ডেীয় হইনিে।
৮২ক। মধ্যস্থর্াকারী (Intermediary) িা যেটওয়াকব যসিা প্রোেকারীর োয়িদ্ধতা।মিেিতাকারী (Intermediary) িা যেটওয়াকব যসিা প্রোেকারী িা অেে যকাে তৃ ত্বীয় িনের
মািেনম যকাে কনমবর প্রনণতা িা তাহার তিি লাইনসন্সিারীর কবিরাইট িা অেোেে অবিকার
লবঙ্ঘত হইয়ানছ মনমব প্রতীয়মাে হইনল উক্ত কনমবর প্রনণতা িা তাহার তিি লাইনসন্সিারী িোবক্ত
িা প্রবতষ্ঠাে, মিেিতাকারী (Intermediary) িা যেটওয়াকব যসিা প্রোেকারী িা তৃ ত্বীয় িে
িরাির বলবখত আিবত্ত জাোনো সানিনে উক্ত মিেিতাকারী (Intermediary) িা যেটওয়াকব
যসিা প্রোেকারী িা তৃ ত্বীয় িে উক্ত আিবত্তকৃ ত কনমবর সমুেয় অেুবলবি তাহার বেয়ন্ত্রণািীে
যে যকাে মািেম হইনত ের্া ীঘ্র অিসারণিূিবক অবিনোেকারীনক বলবখতিানি অিবহত
কবরনি। অেের্ায় উক্ত মিেিতাকারী (Intermediary) িা যেটওয়াকব যসিা প্রোেকারী িা
তৃ ত্বীয় িে কবিরাইট লঙ্ঘে জবেত অিরানির জেে োয়ী হইনি।

PC-2/F/Nazrul institute Law 2016 Final-4/P-50

৮৩। পির্ীয় বা িরবর্ী অিরারধ্র বপধ্ত র্ িাপস্ত।- যে িেবক্ত ৮২ িারার অিীনে েবন্ডত
হইয়া িুেরায় অেুরূি যকাে অিরানি েবন্ডত হইনল বতবে বদ্বতীয় এিং িরিতী প্রনতেক
অিরানির জেে অেূধ্বব িাাঁচ িৎসর বকন্তু অেূেে এক িৎসর কারােন্ড এিং অেূধ্বব বতে লে
টাকা বকন্তু অেূেে এক লে টাকা অর্বেনন্ড েন্ডেীয় হইনিে:
তনি তব র্ানক যে, েবে ইহা আোলনতর সন্তুবষ্টমনত প্রমাবণত হয় যে, িারা ৮২ এর উি-িারা
(১) এ িবণবত লঙ্ঘেটি িেিসাবয়ক িা িাবণবজেক কােবক্রনমর িারায় মুোিার উনেন ে
সংঘটিত হয় োই, যসই যেনত্র আোলত ছয় মানসর কম যময়ানের কারােন্ড এিং ১ লে টাকার
কম িবরমাণ জবরমাোর েন্ড আনরাি কবরনত িাবরনিে।
আনরা তব র্ানক যে, এই িারার উনে ে িূরণকনে এই আইে প্রিবতব ত হওয়ার িূনিব প্রেত্ত যকাে
াবস্তনক আমনল যেওয়া হইনি ো।
৮৪। কপিউটার বা পিপজটাি করমত র িংপঘর্ কপি প্রকাি, বযবিার, ইর্যাপদর
অিরাধ্।- েবে যকাে িেবক্ত(ক) যকাে কবম্পউটার-ব্বজটাল কনমবর লংবঘত কবি অেুবলবি কবরয়া যে যকাে মািেনম
প্রকা , বিক্রয় িা একাবিক কবি বিতরণ কনরে, তাহা হনল বতবে অেূধ্বব চার িৎসর বকন্তু
অেূেে ছয় মাস যময়ানের কারােনন্ড এিং অেূধ্বব চার লে টাকা বকন্তু অেূেে এক লে টাকার
অর্বেনন্ড েন্ডেীয় হইনিে ;
(খ) কবিম্পউটার িা ব্বজটাল িা অেে যকাে েনন্ত্র যকাে লংবঘত কবি িেিহার কনরে, তাহা
হইনল বতবে অেূধ্বব বতে িৎসর বকন্তু অেূেে ছয় মাস যময়ানের কারােনরনন্ড অর্িা অেূধ্বব
বতে লে টাকা বকন্তু অেূেে এক লে টাকার অর্বেনন্ড েন্ডেীয় হইনিে।
তনি তব র্ানক যে, েবে আোলনতর সন্তুবষ্টনত প্রমাবণত হয় যে, কবম্পউটার কমবটি িেিসাবয়ক
িা িাবণবজেক কােবক্রনমর িারায় মুোিা লানির উনেন ে লংবঘত হয় োই, তাহা হইনল অেূেে
বতে মাস যময়ানের কারােনন্ড এিং অেূেে িাঁবচ

হাজার টাকার অর্বেন্ড আনরাি করা

োইনি।
৮৫। অপধ্কার িঙ্ঘনকারী অনুপিপি নর্পর কপরবার উরেরিয খি¬øট বা সফ্ট কপি
বা পিপজটাি বা অনুরূি অনয খকান কপি দ রি রা া।- যকাে িেবক্ত, বেবে
ইচ্ছাকৃ তিানি কবিরাইট বিেেমাে রবহয়ানছ এমে যকাে কনমবর অবিকার লঙ্ঘেকারী
অেুবলবি ততবর কবরিার উনেন ে যকাে যি¬ট িা সফ্ট িা িা ব্বজটাল িা অেুরূি অেে যকাে
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কবি ততবর কনরে িা েখনল রানখে, িা কবিরাইনটর মাবলনকর সম্মবত িেবতনরনক
ইচ্ছাকৃ তিানি এিং তাহার িেবক্তেত লানির জেে ঐরূি যকাে কনমবর জেসািারনণে
সম্পােনের কারণ ঘটাে, তাহা ইহনল বতবে অেূধ্বব েুই িৎসনরর কারােন্ড িা অেূধ্বব িঞ্চা
হাজার টাকা অর্ব েনন্ড িা উিয় েনন্ড েন্ডেীয় হইনিে।
৮৬। অপধ্কার িঙ্ঘনকারী অনুপিপি বা অপধ্কার িঙ্ঘনকারী অনুপিপি নর্পরর
উরেরিয বযবহৃর্ খে¬ট বা সফ্ট কপি পবপিবণ্টন।- এই আইনের অিীে যকাে অিরানির
বিচার কবরিারকানল, অবিেুক্ত অিরািী যোষী সািেস্ত হউক িা ো হউক, আোলত উহার
বেকট অবিকার লঙ্ঘেকারী অেুবলবি িা অবিকার লঙ্ঘেকারী অেুবলবি ততবর কবরিার
উনেন ে সংরবেত যিট িা সফ্ট িা ব্বজটাল িা অেুরূি অেে যকাে কবিরূনি প্রতীয়মাে িস্তুতর্া অবিেুক্ত অিরািীর েখলিু ক্ত কমবটির সমস্ত অেুবলবি িা সমস্ত যিট ধ্বংস কবরিার িা
কবিরাইনটর মাবলকনক িুঝাইয়া বেিার িা আোলত যেরূি উিেুক্ত মনে কনর যসিানি
বিবলিণ্টে কবরিার আনে বেনত িাবরনি।
িোখোঃ আোলত িবলনত কবিরাইট যিা্বনকও যিাঝাইনি।
৮৭। খরপজস্টারর পমথযা অন্তিুত পি, ইর্যাপদ অথবা পমথযা সািয উিস্থািনা বা
প্রদান কপরবার িাপস্ত।- যকাে িেবক্ত েবে (ক) কবিরাইট যরবজোনর যকাে বমর্ো অন্তিুব বক্ত সবন্ননি কনরে িা কবরিার কারণ ঘটাে,
িা
(খ) বমর্োিানি যরবজোনর যকাে অন্তিুব বক্তর অেুবলবির অর্ব িহেকারী যকাে যলখা বলনখে
িা বলখাে, িা
(ে) বমর্ো জাবেয়া ঐরূি যকাে অন্তিুব বক্ত িা যলখা সােে বহসানি উিিািে িা প্রোে কনরে
অর্িা উিিািে িা প্রোে কবরিার কারণ ঘটাে, বতবে অেূধ্বব েুই িৎসর কারােন্ড িা এক
লে টাকা অর্বেন্ড িা উিয় েনন্ড েন্ডেীয় হইনিে।
৮৮। প্রর্াপরর্ বা প্রিাপবর্ কপরবার উরেরিয পমথযা পববতপর্ প্রদারনর িাপস্ত।খকান বযপি(ক) যকাে কতৃব িে িা কমবকতব ানক এই আইনের যকাে বিিানের আওতায় তাহার যে যকাে
কােব সম্পােনে প্রতাবরত কবরিার অবিপ্রানয়, িা
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(খ) এই আইে িা ইহার অিীে যকাে বিষয় সম্পনকব যকাে বকছু কবরনত িা ো কবরনত
প্রিাবিত কবরিার অবিপ্রানয়, বমর্ো জাবেয়া যকাে বমর্ো বিিৃবত িা িোখো প্রোে কনরে,
বতবে অেূধ্বব েুই িৎসনরর কারােনন্ড িা অেূধ্বব েুই লে টাকা অর্বেনন্ড িা উিয় েনন্ড
েন্ডেীয় হইনিে।
৮৯। প্ররের্ার পমথযা কর্তত ত্ব আররাি।- যকাে িেবক্ত(ক) প্রনণতা েনহে এমে কাহানরা োম যকাে কনমবর বিতনর িা উিনর িা উক্ত কনমবর
িুেরুৎিাবেত অেুবলবির বিতনর িা উিনর এমেিানি সবন্ননি িা সংেুক্ত কনরে োহানত এই
মনমব ইবেত িহে কনর যে ঐরূি িেবক্ত কমবটির প্রনণতা; অর্িা
(খ)

এমে যকাে কমব প্রকা , বিক্রয় িা িাড়ায় প্রোে কনরে অর্িা িাবণবজেকিানি

জেসমনে প্রে বে কনরে যে, কনমবর বিতনর িা উিনর এমে যকাে িেবক্তর োম এমেিানি
সবন্ননি িা সংেুক্ত করা হইয়া র্ানক োহানত এই মনমব ইবেত িহে কনর যে, ঐরূি িেবক্ত
কমবটির প্রনণতা িা প্রকা ক, বকন্তু বেবে তাহার জাোমনত ঐরূি কনমবর প্রনণতা িা প্রকা ক
েনহে; অর্িা
(ে) েিা (খ) এ উবিবখত যকাে কমব কনরে িা যসই কনমবর িুেরুৎিােে বিতরণ কনরে যে,
কনমবর বিতর িা উিনর যকাে িেবক্তর োম এমেিানি সবন্ননি িা সংয্ক্ক্তু করা হয় োহানত
এই মনমব ইবেত িহে কনর যে, ঐরূি িেবক্ত কমবটির প্রনণতা, বকন্তু বেবে তাহার জাোমনত
ঐরূি কনমবর প্রনণতা েনহে, অর্িা কমবটি জেসমনে সম্পােে কনরে িা যকাে বিন ষ
প্রনণতার কমবরূনি কমবটি সম্প্রচার কনরে বেবে োহার জাোমনত ঐরূি কনমবর প্রনণতা েনহে;
বতবে অেূধ্বব েুই িৎসর কারােন্ড িা অেূধ্বব েুই লে টাকা অর্বেন্ড িা উিয়েনন্ড েন্ডেীয়
হইনিে।
৯০। ধ্ারা ৭৩ িঙ্ঘরনর িাপস্ত।-যকাে িেবক্ত েবে িারা ৭৩ এর বিিাে লঙ্ঘেিূিবক যকাে
যরক্ব িা বিব্ও বচত্র প্রকা কনরে, তাহা হইনল বতবে অেূধ্বব বতে িৎসর কারােন্ড িা
অেূধ্বব বতে লে টাকা অর্বেন্ড িা উিয় েনন্ড েন্ডেীয় হইনিে।
৯১। খকািানী কর্তত ক অিরাধ্।- (১) এই আইনের অিীে যকাে অিরাি যকাে যকাম্পােী
কতৃব ক সংঘটিত হইনল, অিরাি সংঘটনের সময় উক্ত যকাম্পােীর িেিসা িবরচালোর জেে
যকাম্পােীর োবয়নত্ব বছনলে এিং যকাম্পােীর বেকট োয়ী বছনলে এইরূি প্রনতেক িেবক্ত এিং
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অবিকন্তু ঐ যকাম্পােী ঐরূি অিরানির জেে যোষী িবলয়া েণে হইনিে এিং তাহারা
তাহানের বিরুনদ্ধ আইেেত কােবক্রম গ্রহনণর জেে এিং যসইমত ে-প্রাপ্ত হইনত োয়ী হইনিে।
তনি

তব র্ানক যে, এই উি-িারার যকাে বকছু ই যকাে িেবক্তনক যকাে

াবস্তর জেে োয়ী

কবরনি ো, েবে বতবে আোলনত প্রমাণ করনত সেম হে যে ঐ অিরাি তাহার অজ্ঞাতসানর
সংঘটিত হইয়াবছল অর্িা বতবে ঐরূি অিরাি সংঘটেনরাি কবরিার জেে ের্াসিি যচষ্টা
কবরয়াবছনলে।
(২) উি-িারা (১) এ োহাই র্াকুক ো যকে, এই আইনের অিীে যকাে যকাম্পােী কতৃব ক যকাে
অিরাি েবে সংঘটিত হয় এিং ইহা প্রমাবণত হয় যে, ঐ অিরাি যকাম্পােীর যকাে
িবরচালক, মোনেজার, যসনক্রটারী িা অেোেে অবিসানরর সম্মবত িা োবিলবতর কারনণ
সংঘটিত হইয়ানছ, তাহা হইনল উক্ত িবরচালক, মোনেজার, যসনক্রটাবর িা অেোেে অবিসারও
ঐ অিরানির জেে যোষী িবলয়া েণে হইনিে এিং তাহারা তাহানের বিরুনদ্ধ আইেেত
কােবক্রম গ্রহনণর জেে এিং যসইমনত ে-প্রাপ্ত হইনিে।
িোখো।- এই িারার উনেন ে(ক) “যকাম্পােী” অনর্ব যকাে সংবিবিিদ্ধ সংিা এিং যকাে িেিসা-প্রবতষ্ঠাে িা অেোেে
িেবক্তিনেবর সবমবতও অন্তিূব ক্ত হইনি ; এিং
(খ) িেিসা-প্রবতষ্ঠানের যেনত্র “িবরচালক” অনর্ব উহার অং ীোরনক িুঝাইনি।
৯২। অিরাধ্ পবিারাথত গ্রিে এবং অিরারধ্র আমিরযাগযর্া, আরিার্রযাগযর্া ও
জাপমনরযাগযর্া।(১) কবিরাইট যিা্ব এিং োয়রা জজ আোলত অনিো বেম্নতর যকাে আোলত এই আইনের
অিীে যকাে অিরাি বিচারার্ব গ্রহণ কবরনি ো। তনি এ সংক্রান্ত োিতীয় মামলা দ্রুত
বেষ্পবত্তর স্বানর্ব োয়রা জজ, চীি যমনট্রািবলটে মোবজনস্ট্রট আোলত এিং এ সংক্রান্ত বিন ষ
আোলত (েবে র্ানক িা েতু েিানি েঠিত হয়)-এ োনয়র করা োইনি। বকন্তু ১১ েম্বর
অিোনয়র সংবিষ্ট যকাে কবিরাইট লঙ্ঘেজবেত অিরাি িারা ৬৬ এর বিিাে সানিনে
বিচারার্ব গ্রহণ কবরনত হইনি।
(২) কবিরাইনটর অবিকার লঙ্ঘেজবেত অিরাি আমলনোেে, আনিাষনোেে ও জাবমেনোেে
হইনি।
৯৩। িপঙ্ঘর্ অনুপিপি জব্দ কপররর্ িুপিরির িমর্া।- (১) সাি-ইন্সনিক্টনরর বেম্নতর
িোবিকারী েনহে এমে যে যকাে িুবল
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কমবকতব া েবে এই মনমব কবিরাইট অবিনসর

যরবজস্ট্রার িা উিেুক্ত প্রবতবেবি দ্বারা অিবহত িা আবেষ্ট হে যে, িারা ৮২ এর অিীনে িবণবত
যকাে কনমবর িা িারা ৮৪ এর অিীনে যকাে কবম্পউটার িা ব্বজটাল কনমবর কবিরাইট
লঙ্ঘেজবেত যকাে অিরাি সংঘটিত হইয়ানছ, হইনতনছ িা হওয়ার সিািো যেখা বেনয়নছ,
তাহা হইনল বতবে যগ্রিতাবর িনরায়াো ছাড়াই কমবটির সকল অেুবলবি এিং লঙ্ঘেকারী
অেুবলবি ততবর, বিতরণ, প্রে বে ও িহনের উনেন ে িেিহৃত সকল যিট, সফ্ট িা ব্বজটাল িা
অেুরূি অেে যকাে কবি সামগ্রী, উিকরণ যেখানেই িাওয়া োক, জব্দ কবরনত িাবরনিে এিং
৮২ ও ৮৪ িারার লঙ্ঘেকারীনক যগ্রিতার কবরনত িাবরনিে এিং অেুরূিিানি জব্দকৃ ত
সকল কবি, যিট, সফ্ট কবি সামগ্রী, উিকরণ এিং যগ্রিতারকৃ ত িেবক্তনক ২৪ (চবি ) ঘন্টার
মনিে এখবতয়ারিূ ক্ত আোলত-এর সম্মুনখ উিিািে কবরনিে।
(২) উি-িারা (১) এর অিীনে জব্দকৃ ত যকাে কনমবর অেুবলবি িা েন্ত্রিাবত িা িিেসামগ্রী িা
যিনট িা সফ্ট িা ব্বজটাল িা অেুরূি অেে যকাে কবিনত িা অেুরূি িিোবেনত স্বার্ব রবহয়ানছ
এমে যে যকাে িেবক্ত ঐরূি জব্দ হওয়ার ১৫(িনের) বেনের মনিে অেুরূি অেুবলবি িা
েন্ত্রিাবত িা িিেসামগ্রী সফ্ট কবি িা যি¬ট তাহানক যিরত যেওয়ার জেে মোবজনস্ট্রনটর বেকট
েরখাস্ত কবরনত িানরে এিং মোবজনস্ট্রট, েরখাস্তকারী ও িােীর শুোবে গ্রহনণর ির এিং
প্রনয়াজে অেুোয়ী আনরা তেন্ত কবরয়া েরখানস্তর উির তাহার বিনিচোয় উিেুক্ত আনে
প্রোে কবরনিে অর্িা সংবেপ্ত বিচানরর মািেনম বিষয়টি বেস্পবত্ত কবরনত িাবরনিে।
৯৩ক। কপিরাইট িঙ্ঘন প্রপর্কারর টাস্করফাসত গঠন ও খমাবাইি খকাটত
িপরিািনা।- িাইনরবস িন্ধকনে উিেুক্ত সংখেক সেসে সমন্বনয় সরকার কবিরাইট
টাস্কনিাসব েেে এিং যমািাইল যকাটব িবরচালো কবরনত িাবরনি। উক্ত টাস্কনিাসব-এর
কােবক্রনমর িবরবি বকংিা যমািাইল যকাটব িবরচালো সম্পনকব সরকার কতৃব ক সমনয় সমনয়
আনে জাবর করা হইনি।
অধ্যায়-১৬
আিীি
৯৪। মযাপজরস্ট্ররটর কপর্িয় আরদরির পবরুরদ্ধ আিীি।- িারা ৮৬ িা ৯৩ এর উিিারা (২) এর অিীে প্রেত্ত আনেন সংেু ব্ধ যকাে িেবক্ত, আনে প্রোনের বত্র বেনের মনিে, যে
আোলনত আনে

প্রোেকারী আোলত হইনত সািারণতঃ আিীল করা চনল যসই আোলনত
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আিীল কবরনত িাবরনিে এিং ঐরূি আিীল আোলত কতৃব ক আিীল বেষ্পবত্ত ো হওয়া িেবন্ত
ঐ আনেন র কােবকাবরতা িবেত রাবখিার বেনেব প্রোে কবরনত িাবরনি।
৯৫। খরপজস্ট্রাররর আরদরির পবরুরদ্ধ আিীি।- (১) যরবজস্ট্রানরর যকাে চূ ড়ান্ত বসদ্ধান্ত িা
আনেন

সংেু ব্ধ যে যকাে িেবক্ত ঐ বসদ্ধান্ত িা আনে

প্রোনের বতে মানসর মনিে যিান্বর

বেকট আিীল কবরনত িাবরনিে। তনি যিা্ব েবে এই মনমব সন্তুষ্ট হয় যে, অবিনোেকারী
েুবক্তসংেত কারনণ বেবেব ষ্ট সময়সীমার মনিে অবিনোে োনয়র কবরনত িানরে োই, তাহা
হইনল উক্ত সময়সীমা অবতিাবহত হওয়ার িরও যিা্ব অবিনোে গ্রহণ কবরনত িাবরনিে।
(২) এই িারার অিীে যিান্বর শুোেী গ্রহণকানল যরবজস্ট্রার যিান্বর সেসে বহসানি শুোেীনত
উিবিত র্াবকনত িাবরনিে, বকন্তু বিচারকানেব অং গ্রহণ কবরনত িবরনিে ো।
৯৬। খবারিতর আরদরির পবরুরদ্ধ আিীি।- িারা ৯৫ এর অিীে আিীনল প্রেত্ত যকাে
বসদ্ধান্ত িা আনে িেতীত, যিান্বর যকাে চূ ড়ান্ত বসদ্ধান্ত িা আনেন সংেু ব্ধ যকাে িেবক্ত ঐ
বসদ্ধান্ত িা আনে প্রোনের বতে মানসর মনিে হাইনকাটব বিিানে আিীল কবরনত িাবরনিে।
৯৭। র্ামাপদ গেনা।- এই অিোনয়র অিীে আিীনলর জেে প্রেত্ত বতে মানসর সময়
েণোয়, যে আনে িা বসদ্ধানন্তর বিরুনদ্ধ আিীল করা হইয়ানছ, উহার সাটিবিাই্ কবি িা,
যেত্রমত, বসদ্ধানন্তর যরক্ব প্রোনের জেে েৃহীত সময় িাে বেনত হইনি।
৯৮। আিীরির িদ্ধপর্।- হাইনকাটব বিিাে এই আইনের সবহত সংেবত রাবখয়া িারা ৯৬
এর অিীনে উহার বেকট োনয়রকৃ ত আিীনল অেুসরণীয় িদ্ধবত বিষনয় বিবি প্রণয়ে কবরনত
িাবরনি।
অিোয়-১৭
বিবিি
৯৯। খরপজস্ট্রার এবং খবািত এর খদওয়ানী আদািরর্র কপর্িয় িমর্া।- যেওয়ােী
কােববিবির অিীনে যকাে যেওয়ােী মামলার বিচার করাকানল যরবজস্ট্রার ও যিা্ব এর
বেনম্নাক্ত বিষনয় যেওয়ােী আোলনতর েমতা র্াবকনি; ের্া ঃঃ
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(ক) সমে প্রোে করা এিং যকাে িেবক্তর উিবিবত বেবিত করা এিং তাহানক ির্ িূিবক
িরীো করা;
(খ) যকাে েবলল প্রে বে এিং উিিািে করানো।
(ে) হলিোমাসহ সােে গ্রহণ;
(ঘ) সােে িা েবলল িরীোর জেে কবম ে মিুর করা;
(ঙ) যকাে আোলত িা কােবালয় হইনত যকাে সরকাবর েবর্ িা উহার অেুবলবি তলি করা;
(চ) বেিবাবরতিে অেে যে যকাে বিষয়।
িোখো।- যেওয়ােী কােববিবি অেুসরণক্রনম সােীর উিবিবত িলিৎকরণার্ব, যরবজস্ট্রার িা,
যেত্রমত, যিান্বর অবিনেনত্রর িােীয় সীমাো হইনি সমগ্র িাংলানে ।
১০০। খরপজস্ট্রার বা খবািত কর্তত ক প্রদত্ত অথত প্রদারনর আরদি পিপির নযায় কাযত কর
িইরব।- যরবজস্ট্রার িা যিা্ব কতৃব ক এই আইনের অিীে প্রেত্ত অর্ব প্রোনের প্রনতেক আনে িা
যিা্ব কতৃব ক প্রেত্ত অেুরূি আনেন র বিরুনদ্ধ আেীত আিীনল হাইনকাটব বিিাে কতৃব ক প্রেত্ত
আনে , যরবজস্ট্রার, যিা্ব িা যেত্রমত, সুপ্রীমনকানটবর যরবজস্ট্রার কতৃব ক প্রেত্ত সাটিববিনকনটর
বিবত্তনত যেওয়ােী আোলনতর ব্ক্রী মনমব েণে হইনি এিং অেুরূি আোলনতর ব্ক্রীর েোয়
অবিন্ন িদ্ধবতনত কােবকরনোেে হইনি।
১০১। অবযািপর্।-এই আইনের উনে ে সািনে সরল বিশ্বানস কৃ ত িা করার অবিনোনের
জেে যকাে িেবক্তর বিরুনদ্ধ যকাে মামলা িা আইেেত কােবক্রম চবলনি ো।
১০২। জেনসিক।- এই আইনের অিীে বেেুক্ত প্রনতেক কমবকতব া এিং যিান্বর প্রনতেক সেসে
ে-বিবির িারা ২১ এ চাঁ েষরি ঝিৎািহঃ (জেনসিক) কর্াটি যে অনর্ব িেিহৃত হইয়ানছ যস
অনর্ব চাঁ েষরি ঝিৎািহঃ (জেনসিক) িবলয়া েণে হইনি।
১০৩। পবপধ্মািা প্রেয়রনর িমর্া ।- (১) সরকার সরকাবর যেনজনট প্রজ্ঞািে দ্বারা এই
আইনের উনে ে িূরণকনে বিবি প্রণয়ে কবরনত িাবরনি।
(২) িূনিবাবিবখত েমতার সামবগ্রকতা েু ন্ন ো কবরয়া, বেম্নিবণবত সকল িা যে যকাে বিষনয়
সরকার বিন ষ কবরয়া এিং উিবরউক্ত েমতা সামবগ্রকিানি েু ন্ন ো কবরয়া অেুরূি
বিবিনত বেম্নিবণবত সকল িা যে যকাে বিষনয় বিিাে করা োইনি, ের্া:(ক) যচয়ারমোে এিং যিান্বর অেোেে সেসেেনণর কনমবর যময়াে ও বেয়ানের তব ািলী;
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(খ) এই আইনের অিীে োবখলনোেে অবিনোে ও েরখাস্ত এিং মিুরীনোেে লাইনসনন্সর
িরম;
(ে) যরবজষ্ট্রার িা যিান্বর সমীনি কােবিারায় অেুসরণীয় িদ্ধবত;
(ঘ) িারা ৪১-এর উি-িারা (২) এর অিীে েরখাস্ত েবলনলর তব ািলী;
(ঙ) িারা ৪১-এর উি-িারা (৩) এর অিীে কবিরাইট সবমবত বেিন্ধে হওয়ার তব ািলী;
(চ) িারা ৪১-এর উি-িারা (৪) এর অিীে বেিন্ধে িাবতনলর তেন্ত;
(ছ)

িারা ৪২ এর উি-িারা (১) এর েিা (ক) এর অিীনে কবিরাইট সবমবতনক প্রনেয়

েমতার

তব এিং উক্ত উি-িারার েিা (খ) এর অিীে অবিকানরর মাবলকনের অেুরূি

েমতা অিবনণর েমতা প্রতোহানরর তব ািলী;
(জ) িারা ৪২ এর উি-িারা (৩) এর অিীে কবিরাইট সবমবত কতৃব ক লাইনসন্স ইসুেকরণ, বি
আোয় এিং অবিকানর মাবলকনের মনিে অেুরূি বি িন্টনের তব ািলী;
(ঝ) িারা ৪৪ এর উি-িারা (১) এর অিীনে বি আোয় ও িণ্টে বিষয় অবিকানর মাবলকনের
অেুনমােে, বি বহসানি আোয়কৃ ত যকাে অনর্বর সদ্বেিহার এিং অেুরূি মাবলকনের তাহানের
অবিকারসমূনহ প্র াসে সংবিষ্ট কােবািলীর তর্ে সরিরানহর িদ্ধবত;
(ঞ) িারা ৪৫ এর উি-িারা (১) এর অিীে কবিরাইট সবমবত কতৃব ক যরবজোনরর বেকট
বিিরণী োবখল;
(ট) এই আইনের অিীে প্রনেয় যকাে রয়োলটি বেিবারণ এিং অেুরূি রয়োলটি প্রোনের জেে
জামােত গ্রহনণর িদ্ধবত;
(ে) এই আইনের অিীে প্রনেয় রয়োলটি প্রোনের িদ্ধবত;
(্) কবিরাইট সবমবত কতৃব ক বহসাি এিং অেোেে আেুষংবেক েবর্ সংরেণ এিং িাবষবক
বহসাি বিিরণীর েমুো ও িদ্ধবত এিং িারা ৪২ এর উি-িারা (২) এর অিীে অবিকানরর
িেবক্ত মাবলকনক প্রেত্ত িাবরশ্রবমনকর িবরমাণ বেিবারনণর িদ্ধবত;
(ঢ) এই আইনের অিীে রবেতিে কবিরাইট যরবজোনরর িরম এিং উহানত অন্তিুব ক্ত কবরনত
হইনি এমে বিিরণী;
(ণ) যে সকল বিষনয় যরবজস্ট্রার এিং যিান্বর যেওয়ােী আোলনতর েমতা র্াবকনি;
(ত) এই আইনের অিীে প্রনেয় বিস;
(র্) এই আইে দ্বারা যরবজোনরর িেিিািোয় িা বেয়ন্ত্রনণ েেস্ত কবিরাইট অবিনসর কােবাবে
ও অেে সকল বিষয়।
১০৪। ইংররপজরর্ অনূপদর্ িাঠ প্রকাি।- এই আইে প্রিতব নের ির সরকার, সরকাবর
যেনজনট প্রজ্ঞািে দ্বারা, এই আইনের ইংনরবজনত অেূবেত একটি িাে প্রকা কবরনি োহা এই
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আইনের অেূবেত ইংনরবজ িাে (Authentic English Text) The Copyright Act 2018 োনম
অবিবহত হইনি:
তনি

তব র্ানক যে, এই আইে ও উক্ত ইংনরবজ িানের মনিে বিনরানির যেনত্র িাংলা িাে

প্রািােে িাইনি।
১০৫। রপির্করে, খিফাজর্ এবং িাপন্তকািীন পবধ্ান।- (১) এই আইে কােবকর করার
সানর্ সানর্ Copyright Ordinance, 1962 (Ord. No. XXXIVof 1962) এতদ্বারা রবহত করা
হইল।
(২) যেনেনত্র যকাে িেবক্ত এই আইে কােবকর হওয়ার িূনিব এমে যকাে কাজ কবরয়া র্ানকে
োহা দ্বারা বতবে সংবিষ্ট সমনয় আইে যমাতানিক যকাে কনমবর িুেরুৎিােে িা সম্পােনের
জেে অর্িা এই আইে কােবকর ো হইনল ঐরূি িুেরুৎিােে িা সম্পােে তিি হইত এমে
যকাে কনমবর িুেরুৎিােে িা সম্পােনের জেে যকাে প্রকার িেয় িা োনয়নর এর জেে োয়ী
হে, যসনেনত্র এই িারার যকাে বকছু ই ঐরূি কাজ হইনত িা তৎসূনত্র উদ্ভু ত যকাে অবিকার
িা স্বার্ব খিব িা েু ন্ন কবরনি ো, েবে ো এই আইেিনল িুেরুৎিােে িা সম্পােে কবরিার
অবিকারী িেবক্ত চু বক্তিনের েরুে যিা্ব যেরূি বেিবারণ কনর ঐরূি েবতিূরণ প্রোে কবরনত
সম্মত ো হে।
(৩) উি-িারা (১) এর অিীে রবহত আইনের অিীে যকাে কনমবর কবিরাইট বছল ো এমে
যকাে কনমবর যেনত্র এই আইনের অিীে কবিরাইট র্াবকনি ো।
(৪) এই আইে কােবকর হওয়ার অিেিবহত িূনিব যেনেনত্র যকাে কনমবর কবিরাইট বিেেমাে
বছল ঐরূি কবিরাইনটর অন্তিুব ক্ত অবিকার, এই আইে কােবকর হওয়ার তাবরখ হইনত, কমবটি
যে যশ্রণীর অন্তিুব ক্ত ঐ যশ্রণী সম্বনন্ধ িারা ১৪-এ উবিবখত অবিকার হইনি এিং েবে উক্ত িারা
দ্বারা যকাে েতু ে অবিকার প্রেত্ত হয়, তাহা হইনল উক্ত অবিকানরর মাবলক(ক) এই আইে কােবকর হওয়ার িূনিব কমবটির কবিরাইট সম্পূণব স্বত্ব বেনয়াে হইয়া র্াবকনল,
উক্ত বেনয়ােপ্রাপ্ত স্বত্বাবিকারী স্বানর্বর উত্তারাবিকারী হইনিে।
(খ) অেোেে যেনত্র, ঐ িেবক্ত হইনিে বেবে উি-িারা (১) এর অিীে িাবতলকৃ ত আইনে
কমবটির কবিরাইনটর প্রর্ম স্বত্বাবিকারী বছনলে।
(৫) এই আইনে বিন্নরূি বিিাে ো র্াবকনল, যকাে িেবক্ত এই আইে কােবকর হওয়ার
অিেিবহত িূনিব যকাে কনমবর কবিরাইট অর্িা যকাে অবিকার িা অবিকানরর অন্তেবত যকাে
স্বানর্বর আবিকারী র্াবকনল, তাহার যেনত্র এই আইে কােবকর ো হইনল যে সমনয়র জেে বতবে
ঐরূি অবিকার িা স্বানর্বর অবিকারী হইনতে তাহা অিোহত র্াবকনি।
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(৬) এই আইনের যকাে বকছু ই উহা কােবকর হওয়ার িূনিব কৃ ত যকাে কাজ কবিরাইট
লঙ্ঘেজবেত কাজ বহসানি িোখোবয়ত বহসানি েণে হইনি ো, েবে ঐ কাজ অেেিানি ঐরূি
অবিকারলঙ্ঘে েেে ো কবরয়া র্ানক।
(৭) এই িারায় বিন্নরূি বকছু ো র্াবকনল, রবহতকরনণর িলািনলর বিষনয় ১৮৯৭ সনের
যজোনরল ক্লনজস এোক্ট (১৮৯৭ সনের ১০েং আইে) প্রনোজে হইনি।
(৮) সরকার কবিরাইট আইনের ের্াের্ এিং কােবকর িাস্তিায়নের স্বানর্ব জে অিবহতকরণ
ও সংবিষ্টেনণর প্রব েনণর কােবকর িেিিা গ্রহণ কবরনি। এই জে অিবহতকরণ এিং প্রব েণ
কােবক্রম আইেটি কােবকর হইিার অিেিবহত িরিতী অিোহত র্াবকনি।
(৯) কবিরাইট আইে সঠিক, সুষ্ঠু ও সুচারূিানি িবরচালোর স্বানর্ব এ আইনের সনে ের্া সিি
সেবত রাবখয়া সরকার সময় সময় প্রনয়াজেীয় প্রজ্ঞািে িা আনে জাবর কবরনত িাবরনি।
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