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ি ইট ই

কিপরাইট আইন, ২০০০
( ২০০০ সেনর ২৮ নং আইন )

[ ১৮ জলুাই, ২০০০ ]

কিপরাইট আইন সংেশাধন ও সংহতকরণকে� �ণীত আইন৷

   �যেহতু কিপরাইট িবষেয় �চিলত আইেনর সংেশাধন ও সংহতকরণ সমীচীন ও �েয়াজনীয়;
    �সেহতু এত� �ারা িন�◌্ন�প আইন করা হইল:-
   

সংি��
িশেরানামা,
�েয়াগ এবং
�বত�ন

১। (১) এই আইন কিপরাইট আইন, ২০০০ নােম অিভিহত হইেব।

    (২) ইহা সম� বাংলােদেশ �েযাজ� হইেব।

    (৩) সরকার, সরকারী �গেজেট ��াপন �ারা, �য তািরখ িনধ�ারণ কিরেব, �সই তািরেখ ইহা

কায�কর হইেব।

সং�া ২। িবষয় বা �সংেগর পিরপ�থী িকছু না থািকেল, এই আইেন,-

    [(১) "অ�িলিপ" অথ� বণ�, িচ�, শ� বা অ� �কান মাধ�ম ব�বহার কিরয়া িলিখত, শ� �রকিড�ং,

চলি��, �ািফ� িচ� বা অ� �কান ব�গত �কৃিত বা িডিজটাল সংেকত আকাের পনু�ৎপাদন

(ি�র বা চলমান), ি�মাি�ক, ি�মাি�ক বা পরাবা�ব িনিব�েশেষ;

    (২) "অ�িলিপকারী য�" অথ� �কান য� বা যাি�ক �কৗশল বা প�িত যাহা �কান কেম�র �য �কান

ধরেনর অ�িলিপ �তরী বা পনু�ৎপাদেনর জ� ব�ব�ত হয় বা হইেত পাের;]

    (৩) "অিভেযাজন" অথ�-

    (ক) নাট� কেম�র ��ে� কম�িটেক অ-নাট� কেম� �পা�র;

    (খ) সািহত� বা িশ�কেম�র ��ে�, অিভনয় বা অ� �কান উপােয় জনসমে� �পা�র;

    (গ) সািহত� বা নাট�কেম�র ��ে�, কেম�র সংে�পকরণ বা কম�িটর এমন অ�বাদ যাহােত উ�

কেম�র িবষয় বা �ভাব স�ণূ��েপ বা �ধানতঃ প�ুক, সংবাদপ�, পি�কা, ম�াগািজন বা

সামিয়কীেত পনুঃ�কােশর জ� যথাযথ ছিবর মাধ�েম �কাশ করা;

  (ঘ) সংগীত কেম�র ��ে�, উহার �য �কান িব�াস বা নকল;

    (ঙ) অ� �কান কেম�র ��ে�, সংি�� কেম�র পনুিব��াস বা পিরবত�ন�েম ব�বহার।
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    (৪) "আেলাক িচ�া�িলিপ" অথ� �কান কেম�র ফেটাকিপ বা অ��প অ� মাধ�েম �ণীত অ�িলিপ;

    (৫) "একেচিটয়া লাইেস�" অথ� এমন লাইেস� য�ারা অ� সকল ব�ি� বােদ �কবলমা�

লাইেস��াপক বা লাইেস��াপক হইেত �মতা�া� ব�ি�র অ��েল কিপরাইট �� অিপ�ত

হয় এবং একেচিটয়া লাইেস� �াপক তদ�সাের ব�াখ�াত হইেব;

    (৬) "কিপরাইট" অথ� এই আইেনর অধীন কিপরাইট;

    (৭) "কিপরাইট সিমিত" অথ� এই আইেনর ধারা ৪১ এর উপ-ধারা (৩) এর অধীন িনব�নকৃত

�কান সিমিত;

    (৮) "কিপরাইট ল�নকারী অ�িলিপ" অথ�-

    (ক) সািহত�, নাট�, সংগীত বা িশ�কেম�র ��ে�, চলি�� ছিব ব�তীত অ� �কানভােব সম�

কম� বা উহার অংশ িবেশেষর পনু�ৎপাদন;

    [(খ) চলি�� বা ফেটা�ােফর ��ে�, উ� কম�িটর স�ণূ� বা অংশিবেশষ ইেলে�া-ম�াগেনিটক

য� বা অ� �য �কান য� বা প�থায় �ণীত বা �দিশ�ত �হাক না �কন;]

    (গ) শ� �রকিড�ং এর ��ে�, �যেকান মাধ�েম অিভ� শ� �রকড� ধারণকারী অ� �য �কান

�রকড�;

    (ঘ) এই আইেনর অধীন সম�চার পনু�ৎপাদন অথবা স�াদনকারীর অিধকার িবষয়ক �কান

��া�ােমর ��ে�, এই আইেনর �কান িবধান ল�ন�েম সংি�� ��া�ােমর পণূ� বা আংিশক

চলি�� ছিব বা শ� �রকড� করা বা �তরী বা আমদানী করা;

    [(ঙ) কি�উটার ��া�ােমর ��ে�, �কান কি�উটার ��া�ােমর স�ণূ� বা অংশিবেশেষর

পনু�ৎপাদন বা ব�বহার;]

  [(৯) "কি�উটার" অেথ� �মকািনক�াল, ইেলে�াম�াকািনক�াল, ইেল�িনক, ম�াগেনিটক,

ইেলে�াম�াগেনিটক িডিজটাল বা অপিটক�াল বা অ� �কান প�িতর ইমপাল� ব�বহার কিরয়া

লিজক�াল বা গািণিতক �য �কান একিট বা সকল কাজকম� স�াদন কের এমন �য �কান তথ�

�ি�য়াকরণ য� বা িসে�ম অন◌�্তভু� হইেব;]

    (১০) "কি�উটার ��া�াম" অথ� পাঠেযাগ� মাধ�েম য�সহ শ�, সংেকত, পিরেলখ অথবা অ�

�কান আকাের �কািশত িনেদ�শাবলী, য�ারা কি�উটারেক �কান িবেশষ কাজ করােনা বা বা�েব

ফলদায়ক করােনা যায়;

    (১১) "কম�" অথ� িন�িলিখত �য �কান কম�, যথা:-

    (ক) সািহত�, নাট�, সংগীত বা িশ�কম�;

    (খ) চলি�� ছিব;
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    (গ) শ� �রকিড�ং; এবং

    (ঘ) সম�চার।

    (১২) "�খাদাই" অেথ� কাঁচ, পাথর বা কােঠর �খাদাই কম�, ছাপ এবং ফেটা�াফ ব�তীত অ��প

অ�া� কম� অ�ভ◌�ু� হইেব;

    [* * *]

    [(১৩ক) "��থাগার" অথ� িবনামেূল� ব�বহারেযাগ� এবং িশ�া �িত�ােনর সােথ সংি��

��থাগার যাহা অলাভজনক িভি�েত পিরচািলত হয়;]

    (১৪) "চলি�� ছিব বা চলি��" অথ� �য �কান মাধ�েম অবধািরত দিৃ��া� �িত�িবসমেূহর

অ��ম যাহা হইেত চলমান ছিব �তরী করা যায় এবং যাহা শ� �রকড� সহেযােগ দিৃ��া�

�রকড� অ�ভ◌�ু� কের এবং "চলি��" বিলেত িভিডও ছিবসহ ক�ােসট; িভিডও িস, িড, এল,

িড; ই�টারেনট, ক�াবল �নট-ওয়াক�স এবং ভিবষ�েত চলি�ে�র অ��প �কান মাধ�েম �তরী করা

যায় এমন কম�েক বঝুাইেব;

    (১৫) "জনসাধারেণর সিহত �যাগােযাগ" অথ� �য �কান কেম�র অ�িলিপ সরবরাহ না কিরয়া উ�

কম� জনসাধারেণর �দখা, �শানা বা অ�ভােব তার ও �বতােরর মাধ�েম �ত�� উপেভােগর

�েযাগ করা বা �য �কান �কােরর �দশ�নী বা �চারণার মাধ�েম অ��প �েযাগ সিৃ� করা,

জনসাধারেণর মেধ� �কহ অ��পভােব কম�িট �কৃতই উপেভাগ ক�ক বা নাই ক�ক;

  [ব�াখ�া।- এই দফার উে�শ� পরূণকে�, কৃি�ম উপ�হ (◌ংধঃবষষরঃব), তার (পধনষব)

অথবা অ� �কান যগুপৎ মাধ�েম একই সােথ এেকর অিধক গহৃ বা বাস�ান, িশ�া �িত�ান,

অিফস, �াব, কিমউিনিট �স�টার, আবািসক �হােটল অথবা �হােটেলর একািধক কে�র সিহত

একই সে� �যাগােযাগেক "জনসাধারেণর সিহত �যাগােযাগ" বঝুাইেব;]

    [(১৫ক) "জাতীয় ��থাগার" অথ� সরকার কতৃ�ক �ািপত বা �ীকৃত বাংলােদেশর জাতীয়

��থাগার;

    (১৫খ) "দ�িবিধ" অথ� ◌ঃযব চবহধষ ঈড়ফব, ১৮৬০ (ঢখঠ ড়ভ ১৮৬০);]

    (১৬) "দালান" অেথ� �কান ইমারত অ�ভ◌�ু� হইেব;

    [(১৬ক) "�দওয়ানী কায�িবিধ" অথ� ◌ঃযব ঈড়ফব ড়ভ ঈরারষ চৎড়পবফঁৎব, ১৯০৮ (ঠড়ভ

১৯০৮);]

    (১৭) "িনধ�ািরত" অথ� এই আইেনর অধীন �ণীত িবিধমালা �ারা িনধ�ািরত;

    (১৮) "নাট�কম�" অেথ� আবিৃ�র অংশ িবেশষ, সমেবত �দশ�নী বা িনব�াক �দশ�নীর মাধ�েম

িবেনাদন, দশৃ�-িব�াস বা �লখনী বা অ�ভােব [�িথত] অিভনেয়র আি�ক অ�ভ◌�ু� হইেব,
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িক�ু �কান চলি�� ছিব অ�ভ◌�ু্� হইেব না;

    (১৯) "পি�কা-বষ�" অথ� ১লা জা�য়ারী হইেত �� হয় এমন বষ�;

    [(২০) "পা�ুিলিপ" অথ� হ�িলিখত, যাি�ক বা িডিজটাল বা অ� �কান প�িতেত ��তকৃত

কেম�র আিদ দিলল এবং কেম�র পিরক�না, নকশা, িডজাইন, �ল-আউট, �টাকা, সংেকতও

উহার অ�ভ◌�ু� হইেব;]

    (২১) "পনুঃসম�চার" অথ� �কান সম�চার কত◌�ৃপে�র �ারা বাংলােদশ বা অ� �দেশর �কান

সম�চার কত◌�ৃপে�র অ��ান যগুপৎ বা পরবত�ীেত সম�চার এবং তােরর মাধ�েম এ�প

অ��ান িবতরণ অ�ভ◌�ু� হইেব এবং তদ�সাের পনুঃসম�চার ব�াখ�া করা হইেব;

    (২২) "প�ুক" অেথ� �য �কান ভাষার �েত�ক খ�, খে�র অংশ বা ভাগ এবং িপু্�কা এবং

আলাদাভােব মিু�ত বা ��ের অি�ত সংগীেতর �েত�ক শীট, মানিচ�, চাট� বা নকশা

অ�ভ◌�ু�, িক�ু �কান সংবাদপ� অ�ভ◌�ু� হইেব না;

  (২৩) "��ট" অেথ� �য �কান ম�ুণফলক বা অ�রকম ��ট, �ক, ছাঁেচ �তরী পিুডং, ছাঁচ, এক

মাধ�ম হইেত অ� মাধ�েম �ানা�র, �নেগিটভ, �টপ, তার, অপিটক�াল িফ� বা অ�রকম

�কৗশল যাহা �কান কেম�র ম�ুণ বা পনুঃম�ুেণর জ� ব�ব�ত হেয় অথবা ব�বহােরর অিভ�ায়

করা হয়, এবং �য �কান ছাঁচ বা অ�রকম য�পািত যাহার �ারা িশ�কম�িটর �িতেবাধ স��ীয়

উপ�াপনার জ� �রকড� �তরী করা হয় বা উহার অিভ�ায় করা অ�ভ◌�ু� হইেব;

    (২৪) "�েণতা" অথ�-

    (ক) সািহত� বা নাট�কেম�র ��ে�, কম�িটর [��থকার];

    (খ) সংগীত িবষয়ক কেম�র ��ে�, উহার �রকার বা রচিয়তা;

    (গ) ফেটা�াফ ব�তীত অ� �কান িশ��লভ কেম�র ��ে�, উহার িনম�াতা;

    (ঘ) ফেটা�ােফর ��ে�, উহার িচ��াহক;

    (ঙ) চলি�� অথবা শ� �রকিড�ং এর ��ে�, উহার �েযাজক;

    (চ) কি�উটার মাধ�েম স�ৃ সািহত�, নাট�, সংগীত বা িশ� �লভ কেম�র ��ে�, কম�িটর

সিৃ�কারী ব�ি� [বা �িত�ান];

    (২৫) "�েযাজক" অেথ� চলি�� ছিব অথবা শ� �রকিড�ং এর ��ে�, �সই ব�ি�েক বঝুাইেব

িযিন কম�িটর িবষেয় উেদ�াগ, িবিনেয়াগ এবং দািয়� পালন কিরেবন;

    (২৬) "ফেটা�াফ" অেথ� ফেটা িলেথা�াফ এবং ফেটা�ািফ সদশৃ �কান �ি�য়ায় ��ত �যেকান

কম� অ�ভ◌�ু� হইেব; িক�ু চলি�� ছিবর �কান অংশ অ�ভ◌�ু� হইেব না;

    

11
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[(২৬ক) "�ফৗজদারী কায�িবিধ" অথ� ◌ঃযব ঈড়ফব ড়ভ ঈৎরসরহধষ চৎড়পবফঁৎব, ১৮৯৮ (ঠ

ড়ভ ১৮৯৮);]

    (২৭) "বাংলােদশী কম�" অথ� এমন সািহত�, নাট�, সংগীত বা িশ� কম�-

    (ক) যাহার �েণতা বাংলােদেশর নাগিরক; বা

  (খ) যাহা �থম বাংলােদেশ �কািশত হইয়ােছ; বা

    (গ) অ�কািশত কেম�র ��ে�, যাহার �েণতা উহা �তরীর সময় বাংলােদেশর নাগিরক িছেলন;

    (২৮) "�বাড�" অথ� এই আইেনর ধারা ১১ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন গিঠত কিপরাইট �বাড�;

    (২৯) "ভা�য� কম�" অেথ� ছাঁেচ ঢালা ব� এবং মেডল অ�ভ◌�ু� হইেব;

    [(৩০) "�যৗথ ��থকার কম�" অথ� �ই বা তেতািধক ��থকােরর সহেযািগতায় �ণীত কম�,

যাহােত একজন ��থকােরর অবদান অপর ��থকােরর অবদান হইেত �ত� নেহ;]

    (৩১) "রচিয়তা" অথ�, �কান সংগীেতর ��ে�, উহার গীিতকার, উহা �রিলিপর মাধ�েম

�রকড�কৃত হউক বা না হউক;

    (৩২) "�রিজ�ার" অথ� এই আইেনর ধারা ১০ এর উপ-ধারা (১) এর অধীেন িনয�ু কিপরাইট

�রিজ�ার এবং �রিজ�ােরর কায� স�াদনকারী �ডপিুট �রিজ�ারও অ�ভ◌�ু� হইেবন;

    [* * *]

    (৩৪) "�লকচার" অেথ� ভাষণ, ব�ৃতা ও ধেম�াপেদশ অ�ভ◌�ু� হইেব;

    (৩৫) "শ� �রকিড�ং" অথ� �রকড� করার মাধ�েম ও প�িত িনিব�েশেষ, শে�র এমন �ি�য়ায়

�রকিড�ং করা যাহা হইেত উ� শ� উৎপাদন করা যায়;

    (৩৬) "িশ� কম�" অথ�-

    (ক) িশ��লভ �ণ থা�ক বা না থা�ক, িচ�কম�, ভা�য�, �িয়ং (�রখািচ�, মানিচ�, চাট�,

নকশাসহ), �খাদাই বা ফেটা�াফ;

    (খ) �াপত� িশ�কম�; এবং

    (গ) িশ��লভ কািরকর সম�ৃ অ� �কান কম�;

    (৩৭) "সংগীত কম�" অথ� �র স�িলত কম� এবং উ� কেম�র �রিলিপর প�িত অ�ভ◌�ু� হইেব

িক�ু �কান কথা বা কাজেক গােনর মাধ�েম �কাশ বা স�াদন করা অ�ভ◌�ু� হইেব না;

  (৩৮) "সং�াপন" অথ� শ� বা �িত�িব বা উভেয়র সংেযাগকারী এমন �কৗশল যাহা পরবত�ীেত

�বণ বা দিৃ�েত �বাধগম� করা যায়;

    (৩৯) "সরকার" অথ� গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার;

14
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    (৪০) "সরকারী কম�" অথ� িন�বিণ�ত �কান কত◌�ৃপে�র �ারা বা অধীন �দ� �কান আেদশ,

িনেদ�শ বা িনয়�েণ স�ািদত বা জারীকৃত কম�:-

    (ক) সরকার বা সরকােরর �কান িবভাগ;

    (খ) বাংলােদেশর আইন �ণয়নকারী কত◌�ৃপ�;

    (গ) বাংলােদেশর �কান আদালত, �াইবু্যনাল বা অ� �কান িবচার িবভাগীয় কত◌�ৃপ�;

    (৪১) "স�াদন" অথ�, স�াদনকারীর অিধকােরর ��ে�, এক বা একািধক স�াদনকারী

কত◌�ৃক দশ�নসাধ� বা �বণেযাগ� জীব� উপ�াপন;

    (৪২) "স�াদনকারী" অথ� অিভেনতা, গায়ক, বাদ�য�ী, নতৃ�কারী, দড়াবাজকর, �ভাজবািজকর,

জা�কর, সাপেুড়, �লকচারদাতা অথবা িকছু স�াদন কেরন এমন �য �কান ব�ি� অ�ভ◌�ু�

হইেব;

    [(৪৩) "সম�চার" অথ� এক বা একািধক রকেমর সংেকত, িচ�, শ�, ই�টারেনট, সংয�ু

কি�উটার, �টিলিভশন ও �বতার য�সহ উপ�হ, তার বা �বতার য� অথবা অ� �কান প�িতর

�য �কান মাধ�েম জনসাধারেণর সিহত �যাগােযাগ এবং পনুঃসম�চারও উহার অ�ভ◌�ু� হইেব;]

    (৪৪) "সম�চার কত◌�ৃপ�" অথ� এমন �কান ব�ি� বা কত◌�ৃপ�, িযিন বা, ���মত, যাহার �ারা

�কান সম�চার �ক� পিরচািলত হয়;

    (৪৫) "সরবরাহ" অেথ� �কান ব�ৃতার ��ে�, যাি�ক বা �বতার যে�র মাধ�েম সম�চার অ�ভু��

হইেব;

    [(৪৬) "সািহত�কম�" অেথ� জনসাধারেণর পঠন-পাঠন ও �বেণর উে�েশ� মানিবক, ধম◌�ীয়,

সামািজক, �ব�ািনক ও অ� �কান িবষেয় রিচত, �ি�থত, অনিূদত, �পা�িরত, অিভেযািজত,

সিৃ�শীল, গেবষণামলূক, তথ�মলূক �য �কান কম� এবং কি�উটার স�ৃ সজৃনশীল কম�সহ

কি�উটার ��া�ামও উহার অ�ভ◌�ু� হইেব;]

    (৪৭) "�াপত� কম�" অথ� �শি�ক চির� অথবা িডজাইনকৃত �কান দালান বা ইমারত অথবা

ঐ�প দালান বা ইমারেতর �কান মেডল [;

  (৪৮) "িফ� আক�াইভ" অথ� সরকার কতৃ�ক �িতি�ত বাংলােদশ িফ� আক�াইভ।]

17
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�কাশনার অথ� ৩। এই আইেনর উে�শ� পরূণকে�, "�কাশনা" অথ� �কান কেম�র অ�িলিপ জনগেণর িনকট

সরবরাহ করার অথবা �পঁ◌ৗছােনার ব�ব�া করা:

    তেব শত� থােক �য, এই আইেন িভ��প িকছু না থািকেল �কাশনা অেথ� িন�বিণ�ত কায�

অ�ভ◌�ু� হইেব না, যথা:-

    (ক) নাট�কম�, নাট�সংগীত, চলি�� বা স�ীত কম�;
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    (খ) জনসমে� সািহত� কেম�র আবিৃ�;

    (গ) [তার, �বতার বা অ� �য �কান মাধ�েম] �যাগােযাগ, সািহত� বা িশ�কেম�র সম�চার;

    (ঘ) িশ�কেম�র �দশ�নী;

    (ঙ) �াপত� িশে�র িনম�াণ।

20

কম� �কািশত বা
�কােশ�
স�াদনকৃত
বিলয়া গণ� না
হওয়া

৪। িবনা লাইেসে� বা কিপরাইট ��ািধকারীর অ�মিত ব�িতেরেক �কান কম� �কািশত,

�কােশ� স�াদনকৃত বা �কান �লকচার জনসমে� �দ� হইেলও, কিপরাইট লংঘেনর উে�শ�

ব�তীত, উ� �কািশত বা �কােশ� স�াদনকৃত বিলয়া গণ� হইেব না এবং �কান �লকচার

জনসমে� �দ� হইয়ােছ বিলয়া গণ� হইেব না।

বাংলােদেশ
�থম �কািশত
বিলয়া গণ� কম�

৫। এই আইেনর উে�শ� পরূণকে�, বাংলােদেশ �কািশত �কান কম� অ� �কান �দেশ

যগুপৎভােব �কািশত হওয়া সে�ও বাংলােদেশ �থম �কািশত হইয়ােছ বিলয়া গণ� হইেব, যিদ

না উ� কম� �দশ উ��প কেম�র কিপরাইট সংি��তর �ময়ােদর জ� �দান করার িবধান কের;

এবং �কান কম� বাংলােদশ এবং অপর �কান �দেশ যগুপৎভােব �কািশত বিলয়া গণ� হইেব যিদ

বাংলােদেশ এবং অপর �দেশ �কাশকােলর মেধ� ব�বধান [ি�শ িদন অথবা সংি�� প�গেণর

মেধ� স�ািদত �কাশনা সং�া� চুি�েত িনধ�ািরত সময়সীমা, যাহা পেূব� সংঘিঠত হয়, অথবা]

সরকার কত◌�ৃক, �দশ িবেশেষর জ� এতদউে�েশ� িনধ�ািরত সময়সীমা, অিত�া� না হয়।

21

কিতপয় িবেরাধ
�বাড� কত◌�ৃক
িন�ি�তব�

৬। �কান কম� �কািশত হইয়ােছ িকনা অথবা প�ম অধ�ােয়র উে�শ� পরূণকে� কম�িটর

�কাশনার তািরখ স�েক�, বা অ� �কান �দেশ �কান কেম�র কিপরাইেটর �ময়াদ এই আইেনর

অধীন উ� কেম�র কিপরাইেটর �ময়াদ হইেত সংি��তর িকনা �সই স�েক�, �কান িবেরাধ

�দখা িদেল িবেরাধিট �বােড� ��রণ করা হইেব এবং উ� িবষেয় �বােড�র িস�া� চূড়া� হইেব:

    তেব শত� থােক �য, যিদ �বাড� এই মেম� স�ু� হয় �য, জনগেণর িনকট ই�্যকৃত অ�িলিপ বা

ধারা ৩-এ উি�লিখত জনগেণর সিহত �যাগােযাগ নগণ� ধরেনর, তাহা হইেল উহা ধারার অধীন

�কাশনা িহসােব গণ� হইেব না।

অ�কািশত
কেম�র সময়সীমা
পয�া� হওয়ার
��ে�
��থকােরর
জাতীয়তা

৭। �কান অ�কািশত কেম�র ��ে�, কম� স�াদেনর সময়সীমা পয�া� হইেল উহার ��থকার, এই

আইেনর উে�শ� পরূণকে�, ঐ �দেশর নাগিরক বা �ায়ী বািস�া বিলয়া গণ� হইেবন �য �দেশ

িতিন উ� পয�া� সমেয়র অিধকাংশ সময়কােলর নাগিরক [বা �ায়ী বািস�া, বা �য �দেশর

িতিন বত�মান নাগিরক, বা মতুৃ্যর পেূব� �য �দেশর নাগিরক, িছেলন]।

22

সংিবিধব� সং�া
বা �ায়ী আবাস

৮। �কান সংিবিধব� সং�া, এই আইেনর উে�শ� পরূণকে�, বাংলােদেশর সং�া বিলয়া গণ�

হইেব যিদ উ� সং�া বাংলােদেশর �চিলত �কান আইেনর অধীন �িতি�ত হয় অথবা উহার
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অধ�ায়-২
কিপরাইট অিফস, �রিজ�ার অব কিপরাইট এবং কিপরাইট �বাড�

�কান ব�বহািরক অিফস বা �ান বাংলােদেশ থােক।

কিপরাইট
অিফস

৯। (১) এই আইেনর উে�শ� পরূণকে� কিপরাইট অিফস নােম একিট অিফস �ািপত হইেব।

    (২) কিপরাইট অিফস কিপরাইেটর �রিজ�ােরর �ত�� িনয়�ণাধীন থািকেব এবং কিপরাইট

�রিজ�ার সরকােরর ত�াবধান ও িনেদ�শ সােপে� তাহার দািয়� পালন কিরেবন।

    (৩) কিপরাইট অিফেসর একিট সীলেমাহর থািকেব যাহার ছাপ িবচার িবভাগীয় অবগিতর

অ�ভ◌�ু� হইেব।

কিপরাইট
�রিজ�ার ও
�ডপিুট �রিজ�ার

১০। (১) সরকার, এই আইেনর উে�শ� পরূণকে�, একজন কিপরাইট �রিজ�ার িনেয়াগ

কিরেবন এবং সরকার কত◌�ৃক িনধ�ািরত সংখ�ক কিপরাইট �ডপিুট �রিজ�ার িনেয়াগ কিরেত

পািরেব।

  (২) �রিজ�ার-

    (ক) এই আইেনর অধীেন রি�ত [কিপরাইট �রিজ�ােরর] সকল এি��েত �া�র কিরেবন;

    (খ) কিপরাইট অিফেসর সীলেমাহর �ারা কিপরাইেটর সকল িনব�ন সনদপ� �মাহরাি�ত

কিরেবন ও সত�ািয়ত কিপেত �া�র কিরেবন;

    (গ) এই আইন �ারা বা উহার অধীেন তাঁহার উপর �দ� সকল �মতা �েয়াগ এবং দািয়�

পালন কিরেবন;

    (ঘ) িবিধ �ারা িনধ�ািরত অ�া� কায�াবলী স�াদন কিরেবন।

    (৩) কিপরাইট �ডপিুট �রিজ�ার, �রিজ�ােরর ত�াবধান ও িনেদ�শ সােপে�, এই আইেনর অধীন

�রিজ�ােরর ঐ সকল দািয়�, স�াদন কিরেবন যাহা �রিজ�ার, সময় সময়, তাঁহােক অপ�ণ

কিরেবন; এবং এই আইেন "�রিজ�ার" অেথ� �ডপিুট �রিজ�ারও অ�ভ◌�ু� হইেব।

23

কিপরাইট �বাড� ১১। (১) সরকার, এই আইন কায�কর হওয়ার পর যত শী� স�ব, কিপরাইট �বাড� নােম একিট

�বাড� গঠন কিরেব, যাহা, একজন �চয়ারম�ান ও অনূ্যন �ইজন িক�ু অনিধক ছয় জন সদস�

সম�েয় গিঠত হইেব।

    (২) �চয়ারম�ান ও সদস�গণ সরকার কত◌�ৃক িনয�ু হইেবন।

    (৩) �বােড�র �চয়ারম�ান ও অ�া� সদস� িবিধ �ারা িনধ�ািরত �ময়াদ ও শত�াধীেন �ীয় পেদ

বহাল থািকেবন।
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অধ�ায়-৩
কিপরাইট

(৪) িসেলকশন ��ড �া� �জলাজজ িছেলন বা আেছন বা সরকােরর অিতির� সিচব পদময�াদার

একজন কম�কত�া বা হাইেকােট�র িবচারপিত হইবার উপয�ু একজন আইনজীবী �চয়ারম�ান

িনয�ু হইেবন।

    (৫) �রিজ�ার �বােড�র সিচব হইেবন এবং িনধ�ািরত দািয়� পালন কিরেবন।

�বােড�র �মতা
ও কায�প�িত

১২। (১) �বাড�, এই আইেনর অধীন �ণীত িবিধ সােপে�, উহার �বঠেকর �ান ও সময়

িনধ�ারণসহ কায�প�িত িনধ�ারণ কিরেত পািরেব।

    (২) এই আইেনর অধীন �কান িবষেয় িস�াে�র ��ে� সদস�গেণর মেধ� মত-পাথ�ক� হইেল,

সংখ�াগির� সদেস�র মতামত �াধা� পাইেব:

    তেব শত� থােক �য, �যে�ে� সংখ�াগির�তা থািকেব না, �স ��ে� �চয়ারম�ােনর মতামত

�াধা� পাইেব।

    (৩) �বাড� ধারা ৯৯ এর অধীন �কান সদেস�র উপর উহার �য �কান �মতা �েয়ােগর জ� অপ�ণ

কিরেত পািরেব এবং এই�প �মতা�া� সদস� কত◌�ৃক �দ� আেদশ বা কৃত কাজকম� �বােড�র

আেদশ বা কাজ িহসােব গণ� হইেব।

    (৪) �ধমুা� �বােড�র �কান সদস�পদ শ�ূ রিহয়ােছ বা �বাড� গঠেন �িট রিহয়ােছ �ধমুা� এই

কারেণ �বােড�র �কান কাজ বা কায�ধারা অৈবধ হইেব না বা উহার �বধতা লইয়া �� করা যাইেব

না।

    (৫) �ফৗজদারী [কায�িবিধ ধারা ৪৮০ ও ৪৮২ এর উে�শ� পরূণকে�, �বাড� একিট �দওয়ানী

আদালত�েপ গণ� হইেব এবং ব�ব�া �হেণর জ� �বােড�র িনকট উপ�ািপত সকল িবষয়

দ�িবিধর ধারা ১৯৩ ও ২২৮ এর অেথ� িবচার িবভাগীয় কায��ম িহসােব গণ� হইেব।]

    (৬) �বােড�র �কান সদস� �বােড�র িনকট উ�ািপত এমন �কান কায�ধারায় অংশ�হণ কিরেবন না

যাহােত তাঁহার ব�ি�গত �াথ� রিহয়ােছ।

24

এই আইেনর
িবধান বিহভূ�ত
কিপরাইট
থািকেব না

১৩। এই আইন বা আপাততঃ বলবৎ অ� �কান আইেনর িবধােনর পিরপ�থী উপােয় �কান

ব�ি� �কান �কািশত বা অ�কািশত কেম�র কিপরাইট বা অ��প �কান �ে�র অিধকারী হইেবন

না, িক�ু এই ধারার �কান িকছু এমনভােব ব�াখ�া করা যাইেব না যাহােত �কান িব�াসভ� বা

আ�া �রাধ কিরবার অিধকার রদ হইেত পাের।

কিপরাইেটর
অথ�

১৪। এই আইেনর উে�শ� পরূণকে� "কিপরাইট" অথ�, এই আইেনর িবধানাবলী সােপে�,

�কান কম� বা কেম�র ���পণূ� অংেশর িবষেয় িন�বিণ�ত �কান িকছু করা বা করার �মতা অপ�ণ,
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যথা:-

    (১) কি�উটার ��া�াম ব�তীত, সািহত�, নাট� বা সংগীত কেম�র ��ে�,-

    (ক) �য �কান উপােয় ইেলক�িন� মাধ�েম কম�িট সংর�ণ করাসহ �য �কান ব�গত আংিগেক

কম�িটর পনু�ৎপাদন করা;

    (খ) সাক◌�ুেলশেন রিহয়ােছ এমন অ�িলিপ ব�িতেরেক, কম�িটর অ�িলিপ জনগেণর জ� ই�্য

করা;

  (গ) জনসমে� কম�িট স�াদন করা অথবা উহা জনগেণর মেধ� �চার করা;

    (ঘ) কম�িটর �কান অ�বাদ উৎপাদন, পনু�ৎপাদন, স�াদন বা �কাশ করা;

    (ঙ) কম�িটর িবষেয় �কান চলি�� ছিব বা শ� �রকড� করা;

    (চ) কম�িট সম�চার করা বা কম�িটর সম�চারকৃত িবষয় মাইক বা অ��প অ� �কান যে�র

সাহােয� জনসাধারণেক অবিহত করা;

    (ছ) কম�িট অিভেযাজন করা;

    (জ) কম�িটর অ�বাদ বা অিভেযাজন িবষেয় উপেরর (ক) হইেত (চ)-এ উি�লিখত �কান কাজ

করা।

    (২) কি�উটার ��া�ােমর ��ে�,-

    (ক) দফা (১)-এ উি�লিখত �য �কান িকছু করা;

    (খ) ইেতাপেূব� একই�প অ�িলিপ িব�য় করা বা ভাড়া �দান করা হউক বা না হউক,

কি�উটার ��া�ােমর অ�িলিপ িব�য় বা ভাড়া �দান করা অথবা িব�য় বা ভাড়া �দান করার

��াব করা।

    (৩) িশ� কেম�র ��ে�,-

    (ক) �কান ি�মাি�ক কেম�র ি�মাি�ক কেম� অথবা ি�মাি�ক কেম�র ি�মাি�ক কেম� অংকনসহ �য

�কান ব�গত আি�েক কম�িট পনু�ৎপাদন করা;

    (খ) কম�িট জনগেণর মেধ� �চার করা;

    (গ) সাক◌�ুেলশেন রিহয়ােছ এমন অ�িলিপ ব�িতেরেক, কম�িটর অ�িলিপ জনগেণর জ� ই�্য

করা;

    (ঘ) কম�িটেক �কান চলি�ে�র ছিবর অ�ভ◌�ু� করা;

    (ঙ) কম�িটর অিভেযাজন করা;

    (চ) কম�িটর অিভেযাজন িবষেয় উপেরর (ক) হইেত (ঘ)-এ উি�লিখত �কান িকছু করা;
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    (ছ) কম�িট সম�চার করা বা কম�িটর সম�চারকৃত িবষয় মাইক বা অ��প অ� �কান যে�র

সাহােয� জনসাধারণেক অবিহত করা।

    [(৪) চলি�� িফ� এর ��ে�,-

    (ক) কম�িটর অংশিবেশেষর �িতিবে�র ফেটা�াফসহ িভিসিপ, িভিসআর, িভিসিড, িডিভিড বা

অ� �কানভােব উহার অ�িলিপ �তরী করা;

  (খ) ইেতাপেূব� একই�প অ�িলিপ িব�য় বা ভাড়া �দান করা হউক বা না হউক, িভিসিপ,

িভিসআর, িভিসিড, িডিভিড এর মাধ�েম বা অ� �কানভােব িফ� এর অ�িলিপ িব�য় বা ভাড়া

�দান করা অথবা িব�য় বা ভাড়া �দান করার ��াব করা;

    (গ) িফ�িটর িভিসিপ, িভিসআর, িভিসিড, িডিভিড বা অ� �কানভােব উহার �বণেযাগ� বা

দিৃ��া� অ�িলিপ জনগেণর মেধ� �চার ও �দশ�ন করা।]

    (৫) শ� �রকিড�ং এর ��ে�,-

    (ক) অিভ� �রকিড�ং অংগীভূত কিরয়া অ� �কান শ� �রকিড�ং �তরী করা;

    (খ) ইেতাপেূব� একই�প অ�িলিপ িব�য় বা ভাড়া �দান করা হউক বা না হউক, শ� �রকিড�ং

এর �কান অ�িলিপ িব�য় করা বা ভাড়া �দান করা অথবা িব�য় বা ভাড়া �দান করার ��াব

করা;

    (গ) শ� �রকিড�ং জনগেণর মেধ� �চার করা।

    ব�াখ�া।- এই ধারার উে�শ� পরূণকে�, একবার িব�য় হইয়ােছ এমন অ�িলিপ ইেতামেধ�

সাক◌�ুেলশেন থাকা অ�িলিপ বিলয়া গণ� হইেব।

25

কিপরাইট থােক
এমন কম�

১৫। (১) এই ধারার িবধান এবং এই আইেনর অ�া� িবধানাবলী সােপে�, িন�িলিখত ��ণীর

কেম�র কিপরাইট িবদ�মান, যথা:-

    (ক) সািহত�, নাট�, সংগীত ও িশ��লভ আিদ কম�;

    (খ) চলি�� ছিব;

    (গ) শ� �রকিড�ং।

    (২) ধারা ৬৮ বা ৬৯ �েযাজ� হয় এমন কম� ব�তীত উপ-ধারা (১) এ উি�লিখত �কান কেম�র

��ে� কিপরাইট থািকেব না, যিদ-

    (ক) �কান �কািশত কেম�র ��ে�, কম�িট বাংলােদেশ �থম �কািশত হয়, বা �যে�ে� কম�িট

বাংলােদেশর বািহের �কািশত হইবার ��ে�, উহার �কাশনার তািরেখ �েণতা, বা ঐ তািরেখ
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অধ�ায়-৪
কিপরাইেটর �� এবং মািলকেদর অিধকার

�েণতা জীিবত না থািকেল, মতুৃ্যর তািরেখ বাংলােদেশর নাগিরক বা �ায়ী বািস�া না হইয়া

থােকন;

    (খ) �াপত� িশ�কম� ব�তীত �কান অ�কািশত কেম�র ��ে�, কম�িট ��েতর সময় �েণতা

বাংলােদেশর নাগিরক অথবা �ায়ী বািস�া না হইয়া থােকন:

    তেব শত� থােক �য, দফা (ক) ও (খ) এ যাহা িকছুই থা�ক না �কন, যিদ �কান চলি�� িফে�র

�েযাজেকর সদর দ�র বা সচরাচর আবাস িফ�িট িনম�ােণর উে�খেযাগ� বা স�ণূ� সমেয়

বাংলােদেশ থােক তাহা হইেল উ� চলি�� িফে�র কিপরাইট বহাল থািকেব।

  (গ) �কান �াপত� িশ�কেম�র ��ে�, কম�িট বাংলােদেশ অবি�ত না থােক।

    ব�াখ�া।- �যৗথ �েণতার কেম�র ��ে�, এই উপ-ধারায় উি�লিখত শত�াবলী কম�িটর সকল

�েণতার ��ে� �েযাজ� হইেব।

    (৩) িন�বিণ�ত ��ে� কিপরাইট বহাল থািকেব না-

    (ক) চলি�� িফ� এর ��ে� যিদ িফ�িটর �মৗিলক অংশ অ� �কান কেম�র কিপরাইট

ল�নজিনত হয়;

    (খ) সািহত�, নাট� বা সংগীত কম� �ারা শ� �রকিড�ং এর ��ে�, যিদ শ� �রকড� করার সময়

উ� কেম�র কিপরাইট ল�ন করা হয়।

    (৪) চলি�� িফ� বা শ� �রকিড�ং এর কিপরাইট এমন �কান কেম�র �ত� কিপরাইটেক

�ভািবত কিরেব না �য স�িক�ত িবষেয় কম�িট বা উহার �মৗিলক অংশ বা ���মত, শ� �রকিড�ং

�তরী হইয়ােছ।

    (৫) �াপত� িশ�কেম�র ��ে�, কিপরাইট �কবল �শি�ক �বিশ�� ও িডজাইেন থািকেব এবং

িনম�াণ �ি�য়া বা প�িতেত িব�তৃ হইেব না।

১৯১১ সেনর ২
নং আইেনর
অধীন িনবি�ত
বা িনবি�তব�
িডজাইন
স�িক�ত
কিপরাইট

১৬। (১) �পেট�টস এ�া�ড িডজাইনস এ�া�, ১৯১১ (১৯১১ সেনর ২ নং আইন) এর অধীন

িনবি�ত �কান িডজাইেন এই আইেনর অধীন কিপরাইট থািকেব না।

    (২) �পেট�টস এ�া�ড িডজাইনস এ�া�, ১৯১১ (১৯১১ সেনর ২ নং আইন) এর অধীন িনবি�ত

হওয়ার �যাগ� িক�ু ঐভােব িনবি�ত হয় নাই এ�প �য �কান িডজাইেনর কিপরাইেটর অবসান

হইেব যখনই উ� িডজাইেন �েয়াগ করা হইয়ােছ এমন �কান ব�র কিপরাইট উহার

��ািধকারী �ারা বা তাহার অ�মিত সহকাের অ� �কান ব�ি� কত◌�ৃক িশ� উৎপাদন �ি�য়ায়

প�াশবােরর �বশী পনু�ৎপাদন করা হইয়ােছ।
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কিপরাইেটর
�থম
��ািধকারী

১৭। এই আইেনর িবধানাবলী সােপে�, �কান কেম�র �েণতা ঐ কেম�র কিপরাইেটর �থম

��ািধকারী হইেবন:

    তেব শত� থােক �য,-

    (ক) চা�রী বা িশ�ানিবসী চুি�র অধীন সংবাদপ�, ম�াগািজন বা সামিয়কীর মািলেকর

চা�রীেত িনয�ু থাকাকােল �েণতা কত◌�ৃক সংবাদপ�, ম�াগািজন বা সামিয়কীেত �কােশর

উে�েশ� রিচত

  সািহত�, নাট� বা িশ� স�িক�ত কেম�র ��ে�, উ� মািলক, িভ��প �কান চুি� না থাকার

শেত�, কম�িট সংবাদপ�, ম�াগািজন বা সামিয়কীেত �কাশ বা পনু�ৎপাদেনর সিহত যতখািন

স�ক�য�ু ততখািন কিপরাইেটর �থম ��ািধকারী হইেবন, িক�ু অ� সকল িবষেয় �েণতা

কম�িটর কিপরাইেটর �থম ��ািধকারী হইেবন;

    (খ) দফা (ক) এর িবধান সােপে�, �কান ব�ি�র উেদ�ােগ এবং অেথ�র িবিনমেয় ফেটা�াফ

লওয়া, ছিব বা �িতকৃিত অ◌াঁকা, �খাদাই কাজ বা চলি�� িনম�াণ করার ��ে�, উ� ব�ি�,

িভ��প �কান চুি� না থাকা সােপে�, উহার কিপরাইেটর �থম ��ািধকারী হইেবন;

    (গ) চা�রী বা িশ�ানিবসীর চুি�র অধীন �কান কেম�র �েণতার চা�রীেত দফা (ক) বা (খ)

�েযাজ� হয় না এমন িনয�ু থাকাকােল িনেয়াগকারী, িভ��প �কান চুি�র অ�পি�িতেত, ঐ

কেম�র কিপরাইেটর �থম ��ািধকারী হইেবন;

    (ঘ) জনসমে� �দ� ব�ৃতা বা িববিৃতর ��ে�, ব�ৃতা বা িববিৃত �দানকারী ব�ি� অথবা উ�

ব�ি� অ� �কান ব�ি�র পে� উ� ব�ৃতা বা িববিৃত �দান কিরয়া থািকেল, উ� অপর ব�ি�,

উ� ব�ৃতা বা িববিৃত �দানকারী ব�ি� বা যাহার পে� উ� ব�ৃতা বা িববিৃত �দান করা

হইয়ােছ �সই ব�ি� অপর �কান এমন ব�ি�র �ারা িনেয়াগ�া� িছেলন, িযিন সংি�� ব�ৃতা বা

িববিৃতর ব�ব�া করা বা ব�ৃতা বা িববিৃত �দােনর �ােনর ব�ব�া করা সে�ও উহার কিপরাইেটর

�থম ��ািধকারী হইেবন;

    (ঙ) �কান সরকারী কেম�র ��ে�, িভ�তর �কান চুি� না থািকেল, সরকার ঐ কেম�র কিপরাইেটর

�থম ��ািধকারী হইেবন;

    (চ) �কান �ানীয় কত◌�ৃপ� কত◌�ৃক বা অ��প কত◌�ৃপে�র িনেদ�শ বা িনয়�েণ �থম �কািশত

�কান কেম�র ��ে�, উ� �ানীয় কত◌�ৃপ�, িভ�তর �কান চুি� না থািকেল, কম�িটর কিপরাইেটর

�থম ��ািধকারী হইেব;

    (ছ) ধারা ৬৮ �েযাজ� হয় এমন �কান কেম�র ��ে�, সংি�� আ�জ�ািতক �িত�ান উহার

কিপরাইেটর �থম ��ািধকারী হইেব [;
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(জ) কি�উটার ��া�ােমর ��ে�, উ� ��া�াম স�� করার জ� িনেয়াগকারী ব�ি�, ব�ি�বগ�

বা �িত�ান �থম কিপরাইেটর অিধকারী হইেবন যিদ না প�বেৃ�র মেধ� িভ��প �কান চুি�

থােক।]

কিপরাইেটর
�� িনেয়াগ

১৮। (১) �কান িবদ�মান কেম�র কিপরাইেটর ��ািধকারী বা ভিবষ�ৎ কেম�র কিপরাইেটর স�াব�

��ািধকারী �য �কান ব�ি�র িনকট �কান কিপরাইেটর স�ণূ� বা আংিশক, সাধারণভােব বা

শত�সােপে� এবং কিপরাইেটর পণূ� �ময়াদ বা আংিশক �ময়ােদর জ� �� িনেয়াগ কিরেত

পােরন:

    তেব শত� থােক �য, ভিবষ�ৎ কেম�র কিপরাইেটর �� িনেয়ােগর ��ে�, কম�িটর অি��শীল

হওয়ার পর �� িনেয়াগ কায�কর হইেব।

    (২) �যে�ে� কিপরাইেটর �� িনেয়াগী কিপরাইেটর অ�ভ◌�ু� �কান �ে�র অিধকারী হন,

�সে�ে�, �� িনেয়াগী �য পিরমাণ �� লাভ কিরয়ােছন এবং �� �দানকারী �য পিরমাণ ��

�দান কেরন নাই তৎস�েক� �� �দানকারী এই আইেনর উে�শ� পরূণকে�, কিপরাইেটর

��ািধকারী িহসােব গণ� হইেবন এবং তদ�সাের এই আইেনর িবধানাবলী কায�কর হইেব।

    ব�াখ�া।- এই ধারায় "�� িনেয়াগী" �কান ভিবষ�ৎ কেম�র কিপরাইেটর ��ে� �� িনেয়াগীর

আইনা�গ �িতিনিধ অ�ভ◌�ু� হইেব যিদ কম�িট অি��শীল হইবার পেূব�ই �� িনেয়াগীর মতুৃ্য

হয়।

�� িনেয়ােগর
ধরন

১৯। (১) �কান কেম�র কিপরাইেটর �� িনেয়াগ �বধ হইেব না, যিদ তাহা �� �দানকারী বা

তাহার িনকট হইেত যথাযথভােব �মতা�া� �িতিনিধর �ারা �া�িরত না হয়।

    (২) �কান কেম�র কিপরাইেটর �� িনেয়াগ অবশ�ই কম�িটেক িচি�ত কিরেব, এবং ��

িনেয়াগকৃত অিধকার ও অিধকােরর �ময়াদ এবং �� িনেয়ােগর �ভৗেগািলক পিরিধ দিলেল

উে�খ থািকেব।

    (৩) �কান কেম�র কিপরাইেটর �� িনেয়াগ দিলেল �েণতা অথবা তাহার উ�রািধকারীেক ��

িনেয়াগ কায�কর থাকাকালীন সমেয় �েদয় রয়�ালিটর উে�খ থািকেব এবং পার�িরক �ীকৃত

মেত �� িনেয়াগ পনুঃরী�ণ, বিধ�তকরণ বা বািতেলর ব�ব�া রাখা সােপে� হইেব।

    (৪) �য ��ে� [িনেয়াগ�া� ��ািধকারী] তাহার িনকট এই ধারার �কান উপ-ধারার অধীন

�দ� অিধকার �� িনেয়ােগর তািরখ হইেত এক বৎসর ব�বহার না কেরন, উ� অিধকােরর ��

িনেয়াগ উ� সময়সীমা উ�ীেণ�র পর, �� িনেয়াগ দিলেল িভ��প িকছু না থািকেল, তামািদ

হইয়ােছ বিলয়া গণ� হইেব।

  (৫) যিদ �কান �� িনেয়ােগর �ময়াদ উে�খ না থােক [বা �� িনেয়াগ দিলেল িভ��প িকছু

না থােক], তাহা হইেল �� িনেয়ােগর তািরখ হইেত পরবত�ী পাঁচ বছেরর জ� উহা করা হইয়ােছ
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বিলয়া গণ� হইেব।

    (৬) যিদ �� িনেয়ােগর �ভৗেগািলক পিরিধ উে�খ না থােক, তাহা হইেল উহার পিরিধ

বাংলােদেশর সব�� বিলয়া গণ� হইেব।

    (৭) উপ-ধারা (২), (৩), (৪), (৫) ও (৬)-এ উে�িখত িবধানাবলীর �কান িকছুই এই আইন

কায�কর হওয়ার পেূব� স�ািদত �� িনেয়ােগর ��ে� কায�কর হইেব না।

কিপরাইেটর
[�� িনেয়াগী

] িবষয়ক
িবেরাধ

29
২০। (১) যিদ �কান [িনেয়াগ�া� ��ািধকারী তাহার িনকট হ�া�রকৃত �কান অিধকার

ব�বহার কিরেত ব�থ� হন এবং উ� ব�থ�তার জ� �� �দানকারীর] �কান কায� বা কায�হীনতা

দায়ী না হয়, তাহা হইেল �বাড�, �� �দানকারীর িনকট হইেত অিভেযাগ পাইয়া, তদিভি�েত

তৎকত◌�ৃক যথাযথ িবেবিচত তদে�র পর, �� িনেয়াগ বািতল কিরেত পািরেব।

    (২) যিদ কিপরাইেটর �কান �� িনেয়ােগর িবষেয় �কান িবেরােধর উ�ব হয়, �বাড� সং�ু�

পে�র িনকট হইেত অিভেযাগ �াি� এবং তদিভি�েত তৎকত◌�ৃক যথাযথ িবেবিচত তদে�র পর

রয়�ালিট উ�ােরর আেদশসহ �ীয় িবেবচনায় উপয�ু আেদশ �দান কিরেত পািরেব:

    তেব শত� থােক �য, এই উপ-ধারার অধীেন �বাড� [িনেয়াগ�া� ��ািধকার বািতল করার �কান

আেদশ �দান কিরেব না যিদ না �বাড�] এই মেম� স�ু� হয় �য, �� িনেয়ােগর শত� ��

�দানকারীর জ�, যিদ িতিন �েণতা হন, কেঠার হইয়ােছ:

    আরও শত� থােক �য, এই উপ-ধারার অধীন �কান �� িনেয়াগ রেদর আেদশ �� িনেয়ােগর

পরবত�ী ৫ বছর সময়সীমার মেধ� �দান করা যাইেব না।

30

31

[পা�ডুিলিপর
] কিপরাইট
উইলমূেল
হ�া�র

32
২১। �যে�ে� �কান ব�ি� উইলমেূল �কান সািহত�, নাট� বা সংগীত কম�, বা িশ� কেম�র

[পা�ুিলিপর] অিধকারী হয়, এবং কম�িট উইলকারীর মতুৃ্যর পেূব� �কািশত না হইয়া থােক,

�সে�ে� উইলকারীর উইেল বা তৎস�িক�ত কিডিসেল িভ��প �কান অিভ�ায় �কাশ না

পাইেল, মতুৃ্যর অব�বিহত পেূব� উইলকারী ঐ কেম�র �য পিরমাণ কিপরাইেটর ��ািধকারী

িছেলন �সই পিরমাণ কিপরাইট উইেলর অ�ভ◌�ু� বিলয়া ধিরেত হইেব।

    ব�াখ�া।- এই ধারায় " [পা�ুিলিপ]" অথ� কম�িট ধারণকারী মলূ দিলল, হ�িলিখত হউক বা না

হউক।

33

34

��ািধকারীর
কিপরাইট
পিরত�ােগর
অিধকার

২২। (১) �কান কেম�র �েণতা কিপরাইেট তাহার সকল বা �য �কান �� িনধ�ািরত ফরেম

�রিজ�ার-এর বরাবের �নািটশ িদয়া পিরত�াগ কিরেত পােরন এবং তৎে�ি�েত উ��প ��

উপ-ধারা (৩) এর িবধান সােপে�, �নািটেশর তািরখ হইেত িবল�ু হইেব।

    (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন �নািটশ �া� হইেল, �রিজ�ার তাহা সরকারী �গেজেট তাহার

িবেবচনায় যথাযথ প�িতেত �কাশ কিরেবন।
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অধ�ায়-৫
কিপরাইেটর �ময়াদ

    (৩) �কান কেম�র কিপরাইেট অ�ভ◌�ু� সকল বা �য �কান �ে�র পিরত�াগ �কান ব�ি�র পে�

উপ-ধারা (১)-এ উি�লিখত �নািটশ িদবার তািরেখ িবদ�মান �য �কান ��েক �ভািবত কিরেব

না।

মূল অ�িলিপর
পনুঃিব�েয়র
�শয়ার

২৩। (১) �কান িচ�কম�, ভা�য� বা �রখািচে�র মলূ কিপর বা �কান সািহত� কেম�র মলূ

[পা�ুিলিপ] বা �কান নাট� বা সংগীত কেম�র মলূ অ�িলিপর পনুঃিব�েয়র ��ে�, অ��প

কেম�র �েণতা যিদ ধারা ১৭ এর অধীন �থম অিধকােরর মািলক বা তাহার �বধ উ�রািধকারী

হন, তাহা হইেল, উ� কেম�র কিপরাইেটর ��িনেয়াগ সে�ও, এই ধারার িবধান অ�সাের

অ��প মলূ অ�িলিপ বা [পা�ুিলিপর] পনুঃিব�য় মেূল�র অংশ পাইবার অিধকারী হইেবন:

  তেব শত� থােক �য, কম�িটর কিপরাইেটর �ময়াদ উ�ীণ� হইবার পর অ��প অিধকার িবল�ু

হইেব।

    (২) উপ-ধারা (১)-এ উি�লিখত অংশ �বাড� কত◌�ৃক িনধ�ািরত হইেব এবং এই িবষেয় �বােড�র

িস�া� চূড়া� হইেব:

    তেব শত� থােক �য, �বাড� িবিভ� ��ণীর কেম�র জ� িবিভ� রকম অংশ ধায� কিরেত পািরেব:

    আরও শত� থােক �য, �কান ��ে�ই এই�প অংশ পনুঃিব�য় মেূল�র ১০% এর �বশী হইেব না।

    (৩) এই ধারার �ারা অিপ�ত অিধকােরর িবষেয় �কান িবেরাধ সিৃ� হইেল, উহা �বােড� ��িরত

হইেব এবং উহােত �বােড�র িস�া� চূড়া� হইেব।

  

35

36

�কািশত
সািহত�, নাট�,
সংগীত ও িশ�
কেম�
কিপরাইেটর
�ময়াদ

২৪। অতঃপর িভ��প িবধান করা না হইেল, �েণতার জীবনকােল �কািশত �কান সািহত�,

নাট�, সংগীত বা িশ� কেম�র (ফেটা�াফ ব�তীত) কিপরাইট তাহার মতুৃ্যর পরবত�ী পি�কা-

বৎসর হইেত গণনা কিরয়া ষাট বৎসর পয�� িবদ�মান থািকেব।

    ব�াখ�া।- এই ধারায় �যৗথভােব �ণীত কেম�র ��ে�, "�েণতা" অেথ� �য �েণতার মতুৃ্য �শেষ

হইয়ােছ তাহােক বিুঝেত হইেব।

মরেণা�র কেম�
কিপরাইেটর
�ময়াদ

২৫। (১) �েণতার মতুৃ্যর তািরেখ কিপরাইট িবদ�মান থােক এমন সািহত�, নাট� বা সংগীত কম�

বা �খাদাই-কম�, বা অ��প কেম�র �যৗথ �েণতার ��ে�, িযিন �শেষ মতুৃ্যবরণ কেরন তাহার

মতুৃ্যর তািরেখ বা উ� তািরেখর পেূব� িক�ু যাহা বা যাহার অিভেযাজন উ� তািরেখর পেূব� হয়

নাই, ত�প ��ে�, কম�িটর �থম �কােশর পরবত�ী পি�কা-বেষ�র �� হইেত বা কম�িটর �কান

অিভেযাজন পবূ�বত�ী �কান বৎসের �কািশত হইয়া থািকেল �সই বৎসেরর পরবত�ী পি�কা-বেষ�র

�� হইেত ষাট বৎসর পয�� কিপরাইট িবদ�মান থািকেব।

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/1
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/2


bdlaws.minlaw.gov.bd/act-print-846.html 17/61

09/07/2021 কিপরাইট আইন, ২০০০

ি ইট ই

    (২) এই ধারার উে�শ� পরূণকে� সািহত�, নাট� বা সংগীত কম� বা উ� কেম�র অিভেযাজন

�কািশত হইয়ােছ বিলয়া গণ� হইেব যিদ ঐ কেম�র িবষেয় �তরী �কান �রকড� জনসাধারেণর

িনকট িব�য় বা িব�েয়র ��াব করা হইয়া থােক।

চলি�� িফে�র
কিপরাইেটর
�ময়াদ

২৬। �কান চলি�� িফে�র ��ে�, �য বৎসর কম�িট �কািশত হইয়ােছ উহার পরবত�ী পি�কা-

বেষ�র �� হইেত ষাট বৎসর পয�� কিপরাইট িবদ�মান থািকেব।

শ� �রকিড�ংেয়র
কিপরাইেটর
�ময়াদ

২৭। �কান শ� �রকিড�ং এর ��ে�, �য বৎসর �রকিড�ং �কািশত হইয়ােছ উহার পরবত�ী

পি�কা-বেষ�র �� হইেত ষাট বৎসর পয�� কিপরাইট িবদ�মান থািকেব।

ফেটা�ােফর
কিপরাইেটর
�ময়াদ

২৮। ফেটা�ােফর ��ে�, �য বৎসর ফেটা�াফিট �কািশত হইয়ােছ উহার পরবত�ী পি�কা-বেষ�র

�� হইেত ষাট বৎসর পয�� কিপরাইট িবদ�মান থািকেব।

কি�উটার স�ৃ
কেম�র
কিপরাইেটর
�ময়াদ

[২৮ক। কি�উটার স�ৃ কেম�র ��ে�, �য বৎসর কম�িট �থম �কািশত হইয়ােছ উহার

পরবত◌�ী পি�কা-বেষ�র �� হইেত ষাট বৎসর পয�� কিপরাইট িবদ�মান থািকেব।]

37

�বনামী এবং
ছ�নাম িবিশ�
কেম�র
কিপরাইেটর
�ময়াদ

২৯। (১) �বনামী বা ছ�নােম �কািশত �কান সািহত�, নাট�, সংগীত বা িশ� কেম�র (ফেটা�াফ

ব�তীত) ��ে�, �য বৎসর কম�িট �থম �কািশত হইয়ােছ উহার পরবত�ী পি�কা-বেষ�র ��

হইেত ষাট বৎসর পয�� কিপরাইট িবদ�মান থািকেব:

    তেব শত� থােক �য, উ� �ময়াদ �শষ হওয়ার পেূব� �েণতার পিরচয় �কাশ পাইেল, �য বৎসর

�েণতার মতুৃ্য হয় উহার পরবত�ী পি�কা-বেষ�র �� হইেত ষাট বৎসর পয�� কিপরাইট

িবদ�মান থািকেব।

    (২) উপ-ধারা (১) এ উি�লিখত �বনামী �যৗথ �েণতার কেম�র ��ে�, "�েণতা" অেথ�-

    (ক) একজন �েণতার পিরচয় �কােশর ��ে�, ঐ �েণতা,

    (খ) একািধক �েণতার পিরচেয়র ��ে�, উ�সব �েণতার মেধ� সব�েশেষ িযিন মতুৃ্যবরণ

কিরয়ােছন �সই �েণতা,

    �ক বিুঝেত হইেব।

    (৩) উপ-ধারা (১)-এ �কান ছ�নাম িবিশ� �যৗথভােব �ণীত কেম�র ��ে� �েণতার অথ� বিুঝেত

হইেব-

    (ক) �েণতাগেণর মেধ� এক বা একািধক �েণতার নাম (সকেলর নেহ) ছ�নাম হইেল এবং

তাহার বা তাহােদর পিরচয় অ�কািশত থািকেল, যাহার নাম ছ�নাম নেহ তাহার উে�খ বা �ই
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অধ�ায়-৬
স�চার সং�া এবং স�াদনকারীর অিধকার

বা তেতািধক �েণতাগেণর নাম ছ�নাম না হইেল, ঐ�প �েণতার উে�খ িযিন �শেষ মতুৃ্যবরণ

কিরয়ােছন;

  (খ) �েণতাগেণর মেধ� এক বা একািধক �েণতার নাম (সকেলর নেহ) ছ�নাম হইেল এবং

তাহােদর মেধ� এক বা একািধক �েণতার নাম �কািশত হইেল, �েণতাগেণর মধ� হইেত

যাহােদর নাম ছ�নাম নেহ তাহােদর মেধ� িযিন �শেষ মতুৃ্যবরণ কেরন, এবং �য �েণতাগেণর

নাম ছ�নাম ও �কািশত তাহােদর উে�খ;

    (গ) সকল �েণতাগেণর নাম ছ�নাম হইেল এবং তাহােদর মেধ� একজেনর পিরচয় �কািশত

হইেল �য �েণতার পিরচয় �কািশত হইয়ােছ তাহার উে�খ বা, এই�প �ই বা তেতািধক

�েণতার পিরচয় �কািশত হইেল, ঐ�প �েণতার মেধ� িযিন �শেষ মতুৃ্যবরণ কিরয়ােছন তাহার

উে�খ।

    ব�াখ�া।- এই ধারার উে�শ� পরূণকে�, �কােনা �েণতার পিরচয় �কাশ হইয়ােছ বিলয়া গণ�

হইেব যিদ �েণতা এবং �কাশক উভেয়র �ারা �েণতার পিরচয় জনসাধারেণ� �কাশ হইয়া

পেড় অথবা �সই �েণতা অ�ভােব �বােড�র স�ুি�মেত তাহা �িতি�ত কেরন।

সরকারী কেম�
কিপরাইেটর
�ময়াদ

৩০। �কান সরকারী কেম�র কিপরাইেটর ��ে�, সরকার ঐ কেম�র কিপরাইেটর �থম

��ািধকারী হইেল �য বৎসর কম�িট �থম �কািশত হইয়ােছ উহার পরবত�ী পি�কা-বেষ�র ��

হইেত ষাট বৎসর পয�� িবদ�মান থািকেব।

�ানীয়
কত◌�ৃপে�র
কেম�র
কিপরাইেটর
�ময়াদ

৩১। �কান �ানীয় কত◌�ৃপে�র কেম�র কিপরাইেটর ��ে�, �ানীয় কত◌�ৃপ� ঐ কেম�র

কিপরাইেটর �থম ��ািধকারী হইেল �য বৎসর কম�িট �থম �কািশত হইয়ােছ উহার পরবত�ী

পি�কা-বষ� �� হইেত ষাট বৎসর পয�� কিপরাইট িবদ�মান থািকেব।

আ�জ�ািতক
সং�ার কেম�র
কিপরাইেটর
�ময়াদ

৩২। ধারা ৬৮ �েযাজ� হয় এমন �কান আ�জ�ািতক সংগঠেনর কেম�র ��ে�, �য বৎসর কম�িট

�থম �কািশত হইয়ােছ উহার পরবত�ী পি�কা-বেষ�র �� হইেত ষাট বৎসর পয�� কিপরাইট

িবদ�মান থািকেব।

  

সম�চার
পনু�ৎপাদেনর
অিধকার

৩৩। (১) �েত�ক সম�চার সং�া কত◌�ৃক সম�চািরত িবষেয় উহার একিট িবেশষ অিধকার

থািকেব, যাহা "সম�চার পনু�ৎপাদন অিধকার" নােম অিভিহত হইেব।

    (২) সম�চার �য বৎসর �থম করা হইয়ােছ উহার পরবত�ী পি�কা-বেষ�র �� হইেত ২৫ বছর

পয�� সম�চার পনু�ৎপাদন অিধকার অ�ু� থািকেব।
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(৩) �কান সম�চািরত িবষেয় সম�চার পনু�ৎপাদন অিধকার অব�াহত থাকাকােল �কান ব�ি�

উ� অিধকােরর মািলেকর লাইেস� ব�তীত সম�চার অথবা উহার �মৗিলক অংেশর িবষেয়

িনে�া� �কান কায� কিরেল, িতিন, ধারা ৩৬ এর িবধান সােপে�, সংি�� সম�চার সং�ার

সম�চার পনু�ৎপাদেনর অিধকার লংঘন কিরয়ােছ বিলয়া গণ� হইেবন, এবং িবষয়িটর

�কৃিতগত সীমাব�তা সােপে�, অধ�ায় ১৩, ১৪, ১৫, ১৬ এবং ১৭ এর িবধানাবলী সম�চার

সং�া ও সম�চােরর ��ে� এমনভােব �েযাজ� হইেব �যন উহারা যথা�েম �েণতা এবং কম�

িছল, যথা:-

    (ক) সম�চারিট পনুঃসম�চার করা; বা

    (খ) অেথ�র িবিনমেয় সম�চারিট জনগণেক �দখা বা �শানার ব�ব�া করা; বা

    (গ) সম�চারিটর সং�াপন করা; বা

    (ঘ) িবনা লাইেসে� �াথিমক সং�াপন বা লাইেস� থাকার ��ে� উহার উে�শ� বিহভ◌�ূত

��ে� সং�াপনিটর পনু�ৎপাদন করা; বা

    (ঙ) উপ-দফা (গ) অথবা (ঘ)-এ উি�লিখত �কান সং�াপন বা অ��প সং�াপেনর

পনু�ৎপাদনেক জনগেণর জ� িব�য় করা, ভাড়া �দওয়া অথবা িব�য় বা ভাড়া ��াব করা।

অ�েদর
অিধকার �ু� না
হওয়া

৩৪। সে�হ দূরীকরণাথ� এত�ারা �ঘাষণা করা হইল �য, সম�চার সং�া �দ� অিধকার �কান

সািহত�, নাট�, সংগীত, িশ� বা চলি�� িফ� অথবা সম�চাের ব�ব�ত শ� �রকিড�ং এর

কিপরাইট �িত�� কিরেব না।

স�াদনকারীর
অিধকার

৩৫। (১) �যে�ে� �কান স�াদনকারী �কান স�াদেন আিবভূ�ত বা িনেয়ািজত হন, তাহার উ�

স�াদন এর িবষেয় একিট িবেশষ অিধকার থািকেব, যাহা "স�াদনকারীর অিধকার" নােম

অিভিহত হইেব।

    (২) স�াদন �য বছর �থম করা হইয়ােছ উহার পরবত�ী পি�কা-বেষ�র �� হইেত প�াশ বৎসর

পয�� স�াদনকারীর অিধকার িবদ�মান থািকেব।

    (৩) �কান স�াদেনর িবষেয় স�াদনকারীর অিধকার অব�াহত থাকাকােল �কান ব�ি�

স�াদনকারীর অ�মিত ব�তীত উ� স�াদন অথবা উহার �মৗিলক অংেশর িবষেয় িনে�া�

�কান কায� কিরেল, িতিন, ধারা ৩৬ এর িবধান সােপে�, স�াদনকারীর অিধকার লংঘন

কিরয়ােছন বিলয়া গণ� হইেবন এবং িবষয়িটর �কৃিতগত সীমাব�তা সােপে�, অধ�ায় ১১, ১২

ও ১৩ এর িবধানাবলী স�াদনকারী ও স�াদেনর িবষেয় এমনভােব �েযাজ� হইেব �যন

তাহারা যথা�েম �েণতা ও কম� িছল, যথা:-

    (ক) স�াদনিটর সং�াপন করা; বা
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অধ�ায়-৭

  (খ) স�াদনিটর সং�াপন পনু�ৎপাদন করা, যাহােত-

    (অ) স�াদনকারীর স�িত থােক না; বা

    (আ) স�াদনকারীর স�িতর উে�শ� বিহভ◌�ূতভােব করা; বা

    (ই) ধারা ৩৬ এর িবধানাবলীর অ�সরেণ �তরী সং�াপন ধারা ৩৬-এ উি�লিখত উে�শ� হইেত

িভ� উে�েশ� �তরী করা; অথবা

    (গ) স�াদনিট এমন �কান ��ে� সম�চার করা �যে�ে� উহার ধারা ৩৬ অ�সরেণ রিচত শ�

�রকিড�ং বা দশ�নসাধ� �রকিড�ং হইেত �তরী �রকিড�ং নেহ অথবা উহা এমন �কান সম�চার যাহা

একই সম�চার সং�া কত◌�ৃক ইিতপেূব� সম�চািরত িবষেয়র সম�চার এবং যাহা স�াদনকারীর

অিধকার লংঘন একই সম�চার সং�া কত◌�ৃক ইিতপেূব� সম�চািরত িবষেয়র সম�চার এবং

যাহা স�াদনকারীর অিধকার লংঘন কের নাই; বা

    (ঘ) সং�াপন বা সম�চার হইেত জনগেণর িনকট �চারণা ব�তীত অ�ভােব স�াদনিট

জনগেণর িনকট সম�চার করা।

সম�চার
পনু�ৎপাদন
অিধকার বা
স�াদনকারীর
অিধকার লংঘন
কের না এমন
কায�

৩৬। িনে�া� কায�াবলী �ারা �কান সম�চার পনু�ৎপাদন অিধকার বা স�াদনকারীর অিধকার

লংিঘত হইয়ােছ বিলয়া গণ� হইেব না-

    (ক) শ� �রকিড�ং বা দশ�নসাধ� �রকিড�ং �তরীকারেকর ব�ি�গত ব�বহার অথবা �কবলমা�

িশ�াদান অথবা গেবষণার উে�শ� �তরী; বা

    (খ) �কান স�াদন বা স�াদেনর উ��ৃ অংশ সৎ উে�শ� ব�বহার, চলমান ঘটনা �চার,

পয�ােলাচনা, িশ�া অথবা গেবষণার জ� ব�বহার; বা

    (গ) �েয়াজনীয় অিভেযাজন এবং সংেশাধনীসহ অ��প অ�া� কায� যাহােত ধারা [৭২] এর

অধীেন কিপরাইট লংঘন সংঘিটত হয় না।

38

সম�চার
পনু�ৎপাদন
অিধকার এবং
স�াদনকারীর
অিধকােরর
��ে� �েযাজ�
অ�া� িবধান

৩৭। এই আইেনর ধারা ১৮, ১৯, ৪৮, ৭৬, ৭৯, ৮৫, ৮৬ এবং ৯৩ �েয়াজনীয় অিভেযাজন ও

সংেশাধন সােপে�, �য �কান সম�চােরর ��ে� সম�চার পনু�ৎপাদন অিধকার এবং

স�াদেনর ��ে� অিধকােরর িবষেয় �সই�প �েযাজ� হইেব �যই�েপ উহারা �কান কেম�র

��ে� �েযাজ� হয়:

  তেব শত� থােক �য, �কান কম� বা স�াদেনর ��ে� কিপরাইট বা স�াদনকারীর অিধকার যিদ

িবদ�মান থােক �সে�ে� উ� সম�চার পনু�ৎপাদেনর জ� �দ� �কান লাইেস� কায�কর

হইেব না, যিদ না উহা কিপরাইেটর মািলক বা, ���মত, স�াদনকারীর অথবা উভেয়র

স�িত�েম �দ� হয়।
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�কািশত কেম�র সং�রেণর অিধকার

মু�ণৈশলী
সংর�ণ এবং
সংর�েণর
�ময়াদ

[৩৮। (১) �কান কেম�র �কান সং�রেণর �কাশক বািণিজ�ক িভি�েত িব�েয়র উে�েশ�,

ফেটা�ািফক বা অ��প �কান �ি�য়ায় ঐ সং�রেণর ম�ুণৈশলীগত িব�ােসর কিপ �তরী

কিরবার �মতা �দােনর অিধকার �ভাগ কিরেবন এবং এই�প অিধকার �য বৎসর সং�রণিট

�থম �কািশত হইয়ােছ উহার পরবত◌�ী পি�কা-বেষ�র �� হইেত পঁিচশ বৎসর পয�� িবদ�মান

থািকেব:

    তেব শত� থােক �য, সািহত� কেম�র ��ে�, �থম ��ািধকারীর সিহত িনেয়াগ�া� ��ািধকারীর

চুি� �মাতােবক স�ািদত �থম ��ািধকার �য �কান সময় িনেয়াগ�া� ��ািধকারীর িনকট

হইেত �� �ত�াহার কিরেলও �কাশক ম�ুণৈশলীগত িব�াস এবং ��দসহ অ�া� িচ�া�ন,

যিদ না �থম ��ািধকারী উহার মািলক হন, ���া� হইেবন না।

    (২) চলি�ে�র ��ািধকারীগণ কতৃ�ক বাধ�তামলূকভােব তাহােদর িনিম�ত পণূ�ৈদঘ��, ��ৈদঘ��

অথবা �য �কান �দেঘ��র চলি�ে�র কমপে� একিট কিপ বাংলােদশ িফ� আক�াইেভ দীঘ�েময়াদী

সংর�েণর, ভিবষ�েত গেবষণার বা অ� �কান �েয়াজেন জমা �দওয়ার ��ে� িন�বিণ�ত শত�

�েযাজ� হইেব, যথা:-

    (ক) সরবরাহকৃত িফে�র কিপিট মলূ চলি�� কেম�র �ব� অ��প, িনখূঁত এবং সেব◌�া�ম

মােনর হইেত হইেব;

    (খ) চলি�� কেম�র �য �কান নতূন সং�রেণর ��ে�, উপ-ধারা (১) এর িবধান �েযাজ� হইেব

এবং ইহা �কািশত হইবার ষাট িদেনর মেধ� িনজ খরেচ বাংলােদশ িফ� আক�াইেভ জমা িদেত

হইেব;

    (গ) সরবরাহকৃত চলি�ে�র কিপিটর জ� বাংলােদশ িফ� আক�াইভ কতৃ�প� চলি�ে�র নাম,

ি�িতকাল, �কােশর তািরখ, ��ািধকারীর নাম ও অ�া� তথ�স�িলত িলিখত �াি� রিশদ

�দান কিরেব।]

39

শাি� [৩৮ক। ধারা ৩৮ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (খ) এ িনধ�ািরত সমেয়র মেধ� �কান ব�ি� যিদ

চলি�ে�র কিপ বাংলােদশ িফ� আক�াইেভ জমাদােন ব�থ� হন, তাহা হইেল িতিন অনধূ◌�� ছয়

মােসর কারাদ� অথবা অনধূ◌�� প�াশ হাজার টাকা জিরমানা অথবা উভয়দে� দ�নীয় হইেবন।

40

এই অধ�ােয়
বিণ�ত অপরাধ
িবচারাথ� �হণ

৩৮খ। �ফৗজদারী কায�িবিধেত যাহা িকছুই থা�ক না �কন, সাধারণ বা িবেশষ আেদশ �ারা

সরকার হইেত এত�ে�েশ� �মতা�া� কম�কত�ার অিভেযাগ ব�তীত �কান আদালত এই

অধ�ােয়র অধীন শাি�েযাগ� �কান অপরাধ িবচারাথ� �হণ কিরেব না।]

ল�ন ইত�ািদ

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/1
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/1
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অধ�ায়-৮
কিপরাইট সিমিত

৩৯। �কাশক হইেত �মতা�া� না হইয়া �কান ব�ি� বািণিজ�ক িভি�েত িব�েয়র উে�েশ�

ফেটা�ািফক বা অ��প �কান �ি�য়ায় �কান সং�রণ বা উহার �মৗিলক অংেশর ম�ুণৈশলীগত

িব�ােসর কিপ �তরী কিরেল বা কিরবার কারণ ঘটাইেল, িতিন �কাশেকর অিধকার ল�ন

কিরয়ােছন বিলয়া গণ� হইেবন এবং িবষয়ব�র �কৃিতর �হণেযাগ�তার সীমার মেধ�, ি�তীয়

অধ�ােয়র িবধানাবলী �কাশক এবং সং�রণসমেূহর ম�ুণৈশলীগত িব�ােসর ��ে� এই�েপ

�েযাজ� হইেব �যন উহারা যথা�েম �েণতা ও কম� িছল।

    ব�াখ�া।- "ম�ুণৈশলীগত িব�াস" অেথ� ক�ািল�ািফক অ�ভ◌�ু� হইেব।

কিপরাইেটর
সিহত স��

৪০। সকল �কার সে�হ দূরীকরণাথ� এত�ারা �ঘাষণা করা হইল �য, এই অধ�ােয়র �কাশকেক

�দ� অিধকার-

    (ক) সং�রণিট কিপরাইট �ারা সংরি�ত বা সংরি�ত নেহ এই �� িনিব�েশেষ, িবদ�মান

থািকেব;

    (খ) সািহত�, নাট�, সংগীত, বা িশ�কেম�র কিপরাইট, যিদ থােক, উহােক �ভাবাি�ত কিরেব

না।

  

কিপরাইট
সিমিতর িনব�ন

৪১। (১) এই আইন বলবৎ হওয়ার পর, উপ-ধারা (৩) এর অধীন িনবি�ত না হইেল, �কান

ব�ি� বা সিমিত কিপরাইট িবদ�মান আেছ এমন �কান কেম�র জ� অথবা এই আইেনর অধীন

�দ� অ� �কান অিধকােরর িবষেয় লাইেস� ই�্য করার বা ম�রু করার ব�বসা �� কিরেত

অথবা অব�াহত রািখেত পািরেবন না:

    তেব শত� থােক �য, কিপরাইেটর �কান মািলক �কান িনবি�ত কিপরাইট সিমিতর সদস� িহসােব

ব�ি�গত এখিতয়াের তাহার দািয়ে�র সিহত স�িতপণূ� িনজ� কেম�র ব�াপাের লাইেস�

�দােনর অিধকার অব�াহত রািখেত পািরেবন:

    আেরা শত� থােক �য, এই আইন �বিত�ত হওয়ার অব�বিহত পেূব� কিপরাইট অধ�ােদশ, ১৯৬২

(১৯৬২ সেনর ৩৪ নং অধ�ােদশ) এর অধীেন কায�রত পারফিম�ং রাইটস �সাসাইিট, এই

অধ�ােয়র উে�শ� পরূণকে�, কিপরাইট সিমিত মেম� গণ� হইেব এবং অ��প সকল সিমিতেক

এই আইন বলবৎ হওয়ার এক বছেরর মেধ� িনব�ীকৃত হইেত হইেব।

  (২) িনধ�ািরত শত� পরূণকারী �েত�ক সিমিত উপ-ধারা (১) এ উি�লিখত ব�বসা করার অ�মিতর

জ� �রিজ�ােরর িনকট দরখা� কিরেত পািরেব, িযিন উ� দরখা� সরকােরর িনকট দািখল

কিরেবন।
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 (৩) �েণতা এবং এই আইেনর অধীন অ�া� অিধকােরর মািলকেদর �াথ�, জন�াথ� ও জনগেণর

�িবধা এবং, িবেশষতঃ লাইেস� �াথ�ী হইেত পাের এমন ব�ি�সমি�র �াথ� ও �িবধা এবং

দরখা�কারীেদর �যাগ�তা এবং �পশাগত দ�তা িবেবচনা কিরয়া সরকার, িনধ�ািরত শত�

সােপে�, �কান সিমিতেক কিপরাইট সিমিত�েপ িনবি�ত কিরেব:

    তেব শত� থােক �য, সরকার সাধারণতঃ একই ��ণীর কেম�র ব�বসা করার জ� এেকর অিধক

সিমিতেক িনবি�ত কিরেব না।

    (৪) যিদ সরকার এই মেম� স�ু� হয় �য, �কান কিপরাইট সিমিত কিপরাইট মািলকেদর �ােথ�র

পিরপ�থীভােব উহার কায��ম পিরচালনা কিরেতেছ, �সে�ে� সরকার িনধ�ািরত প�িতেত

তদ�পবূ�ক উ� সিমিতর �রিজে�শন বািতল কিরেত পািরেব।

    (৫) �যে�ে� সংি�� কিপরাইট মািলকেদর �ােথ� �েয়াজন মেন কিরেব �সে�ে� সরকার,

আেদশ �ারা, উপ-ধারা (৪) এর অধীেন তদ�াধীন �কান সিমিতর িনব�ন অনিধক এক বছেরর

জ� আেদেশ বিণ�ত সময়সীমার জ� �িগত কিরেত পািরেব এবং সরকার উ� কিপরাইট

সিমিতর কায� িনব�ােহর জ� একজন �শাসক িনয�ু কিরেত পািরেব।

কিপরাইট
সিমিত কত◌�ৃক
মািলকেদর
অিধকার িনব�াহ

৪২। (১) এতদউে�েশ� িনধ�ািরত শত� সােপে�,-

    (ক) �কান কিপরাইট সিমিত �য �কান অিধকােরর মািলেকর িনকট হইেত লাইেস� �দান,

লাইেস� িফ আদায় বা উভয়িবধ কােয�র মাধ�েম তাঁহার �কান কেম�র �কান অিধকার

পিরচালনার জ� এক�� কত◌�ৃ� �হণ কিরেত পািরেব; এবং

    (খ) সংি�� চুি�র অধীন কিপরাইট সিমিতর অিধকার �ু� না কিরয়া, �কান অিধকােরর

মািলেকর উ��প কত◌�ৃ� �ত�াহার কিরয়া �নওয়ার "�মতা" থািকেব।

    (২) এই আইেনর অধীন উ�ূত অিধকােরর অ��প অিধকার পিরচালনা কের এই�প িবেদশী

সিমিত বা সং�ার সিহত �কান কিপরাইট সিমিত িন��প কায� স�াদেনর িনিম� চুি�েত আব�

হইেত পাের, যথা:-

    (ক) উ� িবেদশী সিমিত বা সং�ােক �কান িবেদশী রাে� উ� বাংলােদশী কিপরাইট সিমিতর

�শাসনাধীন �কান অিধকার �শাসন করার দািয়� �দান;

  (খ) উ� িবেদশী সিমিত বা সং�ার �শাসনাধীন �কান অিধকােরর �শাসন বাংলােদেশ

পিরচালনার দািয়� অপ�ণ:

    তেব শত� থােক �য, অ��প �কান সিমিত বা সং�া বাংলােদশী কম� এবং অ�া� কেম�র

লাইেসে�র শত� বা আদায়কৃত িফ ব�টেনর ��ে� �কান�প �বষম� কিরেত পািরেব না।

    (৩) িনধ�ািরত শত� সােপে�, �েত�ক কিপরাইট সিমিত-
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 (ক) এই আইেনর অধীন �কান অিধকােরর ব�াপাের ধারা ৪৮ এর অধীন লাইেস� �দান কিরেত

পািরেব;

    (খ) অ��প লাইেস� �মাতােবক িফ আদায় কিরেত পািরেব;

    (গ) �ীয় ব�য় কত�নপবূ�ক অ��প িফ অিধকােরর মািলকেদর মেধ� ব�টন কিরেত পািরেব;

    (ঘ) ধারা ৪৪ এর িবধানাবলীর সিহত সাম�স�পণূ� অ� �য �কান কায� কিরেত পািরেব।

কিপরাইট
সিমিত কত◌�ৃক
পাির�িমক
�দান

৪৩। (১) সরকার যিদ এই মেম� স�ু� হয় �য, �কান িবেশষ ��ণীর কেম�র �কান কিপরাইট

সিমিত সম� বাংলােদশব�াপী অ��প কেম�র মািলকেদর অিধকার পিরচালনা কিরেতেছ, তাহা

হইেল সরকার �সই সিমিতেক এই ধারার উে�েশ� িনয�ু কিরেব।

    (২) কিপরাইট সিমিত, এত�ে�েশ� �ণীত িবিধ সােপে�, �কান কেম�র �চার সংখ�া িবেবচনা

কিরয়া কিপরাইেটর �েত�ক মািলকেক �েদয় পাির�িমেকর পিরমাণ িনধ�ারেণর জ� একিট

পিরক�না �তরী কিরেব:

    তেব শত� থােক �য, অ��প পিরক�নায় �েদয় অথ� কিপরাইট সিমিতর িবেবচনায় যিু�সংগত

�চারণার পয�ােয় উপনীত কেম�র কিপরাইট মািলেকর মেধ� সীিমত থািকেব।

কিপরাইট
সিমিতর উপর
কিপরাইট
মািলকেদর
িনয়�ণ

৪৪। (১) �েত�ক কিপরাইট সিমিত �সই সকল কিপরাইট মািলকগেণর �যৗথ িনয়�ণাধীন

থািকেব যাহােদর অিধকার উ� সিমিত পিরচালনা কের (ধারা ৪২ এর উপ-ধারা (২)-এ বিণ�ত

িবেদশী সিমিত বা সং�া কত◌�ৃক পিরচািলত অিধকারসমেূহর মািলকগণ নেহ) এবং িনধ�ািরত

প�িতেত-

    (ক) িফ আদায় ও [ব�েনর] জ� কিপরাইট মািলকেদর অ�েমাদন সং�হ কের;

  (খ) আদায়কৃত িফ হইেত �কান অংেকর টাকা অিধকােরর মািলকগেণর মেধ� [ব�ন] ব�তীত

অ� �কান উে�েশ� ব�বহার করার জ� উ� অিধকােরর মািলকেদর অ�েমাদন �হণ কের;

    (গ) উ� মািলকেদরেক তাহােদর অিধকার পিরচালনার িবষেয় উহার কায�কলাপ স�েক�

িনয়িমত পণূ� ও িব�ািরত তথ� �দান কের।

    (২) সকল িফ অিধকােরর মািলকেদর মেধ�, যতদূর স�ব, তাহােদর কেম�র �কৃত ব�বহােরর

অ�পােত [ব�ন] কিরেত হইেব।

41

42

43

িরটাণ� এবং
�িতেবদন

৪৫। (১) �েত�ক কিপরাইট সিমিত, িনধ�ািরত সময়সীমার মেধ� এবং িনধ�ািরত প�িতেত, �য

সকল কেম�র ��ে� উহার লাইেস� ম�রু করার কত◌�ৃ� আেছ �সই সব লাইেস� বাবদ �য িফ,

চাজ�, রয়�ালিট আদায় করার ��াব কের উহাসহ িনধ�ািরত অ�া� আদােয়র একিট িববরণ

��ত ও �কাশ কিরয়া �রিজ�ােরর িনকট দািখল কিরেব।
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অধ�ায়-৯
লাইেস�

 (২) সরকার হইেত যথাযথভােব �মতা�া� �য �কান কম�কত�া সিমিত কত◌�ৃক পিরচািলত

অিধকার বাবদ আদায়কৃত িফ এই আইেনর িবধানাবলী অ�সাের যথাযথভােব ব�ব�ত ও বি�টত

হইেতেছ িকনা �স স�েক� স�ু� হইবার জ� কিপরাইট সিমিত হইেত �য �কান �িতেবদন

অথবা নিথ তলব কিরেত পািরেব।

িহসাব এবং
িনরী�া

৪৬। (১) এই আইেনর ধারা ৪১ এর অধীেন িনয�ু �েত�ক কিপরাইট সিমিত যথাযথভােব

িহসাব ও অ�া� �রকড� সংর�ণ কিরেব এবং সরকার কত◌�ৃক ক�ে�ালার ও অিডটর-

�জনােরেলর সিহত পরামশ��েম এত�উে�েশ� �ণীত ফরম ও প�িতেত যথাযথ িহসাব এবং

অ�া� নিথ সংর�ণ কিরেব এবং িহসাব িববরণী �ণয়ন কিরেব।

    (২) সরকার হইেত �া� �েত�ক কিপরাইট সিমিতর অেথ�র িহসাব ক�ে�ালার ও অিডটর-

�জনােরল কত◌�ৃক িনধ�ািরত সমেয়র ব�বধােন তৎকত◌�ৃক িনরীি�ত হইেব এবং উ� িনরী�া

বাবদ ব�িয়ত অথ� কিপরাইট সিমিত কত◌�ৃক ক�ে�ালার ও অিডটর-�জনােরলেক �েদয় হইেব।

    (৩) �কান সরকারী িহসাব িনরী�ার ��ে� ক�ে�ালার ও অিডটর-�জনােরল এর �য �মতা ও

অিধকার থােক, উপ-ধারা (২) এ বিণ�ত [কিপরাইট সিমিতর] িহসাব িনরী�ার ��ে�

ক�ে�ালার ও অিডটর-�জনােরল

  অথবা তৎকত◌�ৃক িনয�ু ব�ি�র একই �মতা ও অিধকার থািকেব, এবং িবেশষতঃ ক�ে�ালার

ও অিডটর-�জনােরল বা তৎকত◌�ৃক িনয�ু ব�ি� িহসাব িনরী�ার �েয়াজেন �য �কান বই,

িহসাব এবং অ�া� দিললাদী এবং কাগজপে�র উপ�াপন দাবী কিরেত এবং কিপরাইট

সিমিতর �য �কান অিফস পিরদশ�ন কিরেত পািরেবন।

44

অব�াহিত ৪৭। (১) এই অধ�ােয়র �কান িকছুই এই আইন বলবৎ হওয়ার পেূব� �কান কেম� �কান

পারফরিম�ং রাইটস �সাসাইিট কত◌�ৃক অিজ�ত অিধকার বা উহার উপর অিপ�ত দািয়� �ু� কিরেব

না।

    (২) এই অধ�ােয়র �কান িকছুই এই আইন বলবৎ হওয়ার পেূব� �কান কেম�র িবষেয় পারফরিমং

রাইটস �সাসাইিটর অিধকার ও দািয়� িবষেয় উ�ূত �কান িবচার িবভাগীয় কায��মেক

�ভাবাি�ত কিরেব না।

  

কিপরাইেটর
��ািধকারী
�দ� লাইেস�

৪৮। �কান িবদ�মান কেম�র কিপরাইেটর ��ািধকারী বা �কান ভিবষ�ৎ কেম�র কিপরাইেটর

স�াব� ��ািধকারী তাহার, বা তাহার িনকট হইেত যথাযথভােব �মতা�া� �িতিনিধর,

�া�িরত লাইেসে�র মাধ�েম কিপরাইেটর �য �কান �াথ� �দান কিরেত পািরেবন:
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তেব শত� থােক �য, �কান ভিবষ�ৎ কেম�র কিপরাইট স�িক�ত লাইেসে�র ��ে�, কম�িট

অি��শীল হওয়ার পর লাইেস� কায�কর হইেব।

    ব�াখ�া।- এই ধারার অধীন �কান ভিবষ�ৎ কেম�র কিপরাইেটর লাইেস��া� ব�ি� কম�িট

অি��শীল হইবার পেূব� মতুৃ্যবরণ কিরেল, তাহার আইনা�গ �িতিনিধ, লাইেসে� িভ��প িকছু

না থািকেল, লাইেসে�র �িবধা �ভাগ কিরবার অিধকারী হইেবন।

ধারা ১৯ এবং
২০ এর �েয়াগ

৪৯। ধারা ১৯ এবং ২০ এর িবধানাবলী, �েয়াজনীয় অিভেযাজন ও সংেশাধন সােপে�, ধারা

৪৮ এর অধীেন �দ� লাইেসে�র ��ে� এমনভােব �েযাজ� হইেব, �যভােব ঐ সকল িবধান

অ� �কান কেম�র কিপরাইেটর �� িনেয়ােগর ��ে� �েযাজ� হয়।

জনসাধারেণর
িনকট বািরত
কেম�র
বাধ�তামূলক
লাইেস�

৫০। (১) �কািশত বা জনসাধারেণ� স�ািদত বাংলােদশী �কান কেম�র কিপরাইেটর �ময়ােদর

মেধ� যিদ এই মেম� �বােড�র িনকট দরখা� করা হয় �য ঐ কেম�র কিপরাইেটর ��ািধকারী-

    (ক) কম�িট পনুঃ �কাশ কিরেত বা পনুঃ �কাশ কিরবার অ�মিত িদেত অ�ীকার কিরয়ােছন

অথবা কম�িট জনসাধারেণ� স�াদন কিরবার অ�মিত িদেত অ�ীকার কিরয়ােছন এবং ঐ�প

অ�ীকৃিতর কারেণ কম�িট জনসাধারেণ�র িনকট বািরত রিহয়ােছ; অথবা

  (খ) ঐ�প কেম�র স�চার �ারা গণেযাগােযােগর অ�মিত িদেত অ�ীকার কিরয়ােছন, তাহা

হইেল �বাড�, ঐ কেম�র কিপরাইেটর ��ািধকারীেক �নািনর যিু�স�ত �েযাগ �দােনর পর

এবং তৎকত◌�ৃক যথাযথ িবেবিচত তদ� অ��ােনর পর যিদ এই মেম� স�ু� হন �য ঐ�প

অ�ীকৃিত জন�ােথ�র অ��ল নেহ, বা ঐ�প অ�ীকৃিতর কারণ যিু�সংগত নেহ, তাহা হইেল

আেবদনকারীেক কম�িট পনুঃ�কােশর লাইেস� �দােনর জ� �রিজ�ারেক, �বাড� �য�প িনধ�ারণ

কিরেব কিপরাইেটর ��ািধকারীেক �সই�প �িতপরূণ �দান করা সােপে� এবং ���মত, অ�

�কান শত� আেরাপ করা সােপে�, আেবদনকারীেক কম�িট পনুঃ�কাশ কিরবার, জনসাধারেণ�

স�াদন কিরবার বা সম�চার �ারা কম�িট জনসাধারেণ� স�ািরত কিরবার জ� লাইেস� �দান

কিরবার িনেদ�শ িদেত পািরেব; এবং অতঃপর �রিজ�ার �বােড�র িনেদ�শাবলী অ�সাের

আেবদনকারীেক িনধ�ািরত িফ পিরেশােধর িবিনমেয় লাইেস� �দান কিরেব।

    ব�াখ�া।- এই উপ-ধারা "বাংলােদশী কম�" অিভব�ি� �ারা �সই সকল চলি�� কম� অথবা শ�

�রকিড�ং অ�ভ◌�ু� হইেব যাহা বাংলােদেশ �তরী বা ��ত হইয়ােছ।

    (২) উপ-ধারা (১) এর অধীেন �ই বা তেতািধক ব�ি� আেবদন �পশ কিরেল, �বােড�র মেত, �য

ব�ি� জনসাধারেণর �ােথ� সব�ােপ�া ভাল কাজ কিরেব, �সই আেবদনকারীেক লাইেস� �দান

করা হইেব।

অ�কািশত
বাংলােদশী
কেম�র

৫১। (১) �যে�ে� �কান বাংলােদশী কেম�র ��থকার মতৃ, অ�াত বা িন�ি��� অথবা অ��প

কেম�র কিপরাইেটর মািলেকর �কান স�ান নাই, �সে�ে� �য �কান ব�ি� উ� কম� অথবা �য
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বাধ�তামূলক
লাইেস�

�কান ভাষায় উহার [অ�বাদ বা অিভেযাজন] �কােশর জ� লাইেস� চািহয়া �বাড� এর িনকট

দরখা� কিরেত পািরেব।

    (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন �কান দরখা� দািখেলর পেূব� দরখা�কারী তাহার ��াব

বাংলােদেশ �চািরত একিট বাংলা ও একিট ইংেরজী ভাষার �দিনক সংবাদপে�র �িতিটর একিট

সংখ�ায় �কাশ কিরেব; এবং যিদ কম�িট অ� �কান ভাষায় [অ�বাদ বা অিভেযাজন] �কােশর

জ� দরখা� করা হয়, �সে�ে� উ� ভাষায় �কািশত একিট �দিনক সংবাদপে�ও ��াবিট,

এই শেত� �কাশ কিরেত হইেব �য, বাংলােদেশ উ� ভাষায় একিট সংবাদপ� �কািশত হইয়া

থােক।

  (৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন এর �েত�ক দরখা�-

    (ক) িনধ�ািরত ফরেম,

    (খ) উপ-ধারা (২) এর অধীন �কািশত িব�াপেনর একিট অ�িলিপ সংেযািজত কিরয়া,

    (গ) িনধ�ািরত িফ সংেযােগ,

    দািখল কিরেত হইেব।

    (৪) এই ধারার অধীন �বােড�র িনকট দরখা� দািখল করা হইেল, �বাড�, িনধ�ািরত প�িতেত

তদ�স��, কিরয়া, �রিজ�ারেক, �বাড� কত◌�ৃক িনধ�ািরত রয়�ালিট �দান ও অ�া� শত�পরূণ

সােপে�, কম�িট অথবা উহার [অ�বাদ বা অিভেযাজন] দরখাে� বিণ�ত ভাষায় �কােশর জ�

দরখা�কারীেক লাইেস� ম�রু করার িনেদ�শ িদেত পািরেব এবং �রিজ�ার দরখা�কারীর

অ��েল �বােড�র িনেদ�শ অ�সাের লাইেস� ম�রু কিরেব।

    (৫) �যে�ে� এই ধারার অধীন লাইেস� ম�রু করা হয়, �সে�ে� �রিজ�ার দরখা�কারীেক

�বাড� কত◌�ৃক িনধ�ািরত রয়�ালিট তৎকত◌�ৃক িনিদ��কৃত িহসােব জমা দােনর জ�, আেদশ �ারা,

িনেদ�শ িদেত পািরেব এবং তৎিভি�েত কিপরাইেটর মািলক বা, ���মত, তাহার উ�রািধকারী,

িনব�াহক বা আইনা�গ �িতিনিধ �য �কান সময় উ� রয়�ালিট দাবী কিরেত পািরেবন।

    (৬) এই ধারায় উপির-উি�লিখত িবধানাবলী �ু� না কিরয়া, উপ-ধারা (১) এ উি�লিখত �কান

কেম�র ��ে� যিদ মলূ �েণতা জীিবত না থােকন, তাহা হইেল সরকার জাতীয় �ােথ� কম�িটর

�কাশনা �ত�ািশত িবেবচনা কিরেল, িনধ�ািরত সময়সীমার মেধ� কম�িট �কাশ কিরবার জ�

�েণতার উ�রািধকারী, িনব�াহক অথবা �বধ �িতিনিধেক আ�ান কিরেত পািরেব।

    (৭) �যে�ে� উপ-ধারা (৬) এর অধীন সরকার কত◌�ৃক িনধ�ািরত সময়সীমার মেধ� �কান কম�

�কািশত না হয়, �সে�ে�, কম�িট �কােশর অ�মিতর জ�, �কান ব�ি�র দরখাে�র িভি�েত,

�বাড�, সংি�� প�গণেক �নানীর �েযাগ �দান করতঃ িনধ�ািরত প�িতেত অব�া িবেবচনা

কিরয়া, িনধ�ািরত রয়�ালিট �দােনর শেত� কম�িট �কােশর অ�মিত িদেত পািরেব।
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[ অ�বাদ বা
অিভেযাজন ]
�তরী ও
�কােশর
লাইেস�

48
৫২। (১) �কান সািহত� বা নাট� কেম�র �থম �কােশর পাঁচ বছর পের বাংলােদেশ সাধারণভােব

ব�ব�ত �য �কান ভাষায় উহার [অ�বাদ বা

  অিভেযাজন] �তরী ও �কােশর জ� �য �কান ব�ি� �বােড�র িনকট লাইেস� চািহয়া আেবদন

কিরেত পািরেবন।

    (২) উপ-ধারা (১) এ যাহা িকছুই থা�ক না �কন, িশ�কতা, বিৃ� অথবা গেবষণার উে�েশ�

�েয়াজন হইেল, �কান ব�ি� ম�ুণ অথবা পনু�ৎপাদেনর অ��প �কান মাধ�েম বাংলােদশী

ব�তীত অ� �কান সািহত� বা নাট�কেম�র বাংলােদেশ সাধারণতঃ ব�ব�ত �কান ভাষায়

[অ�বাদ বা অিভেযাজন] �তরী ও �কােশর জ�, কম�িটর �থম �কােশর িতন বছর পের,

�বােড�র িনকট দরখা� কিরেত পািরেবন:

    তেব শত� থােক �য, �যে�ে� অ��প [অ�বাদ বা অিভেযাজন] �কান উ�ত �দেশ

সাধারণভােব ব�ব�ত হয় না এমন ভাষায় হয়, �সে�ে� �কান ব�ি� অ��প দরখা� উ� কম�িট

�কােশর এক বছর পের কিরেত পািরেবন।

    (৩) উপ-ধারা (১) ও (২) এর অধীন �েত�ক দরখা� িনধ�ািরত ফরেম কিরেত হইেব এবং

কম�িটর [অ�বাদ বা অিভেযাজেনর] �িত কিপর ��ািবত খচুরা মলূ� উে�খ কিরেত হইেব।

    (৪) উপ-ধারা (১) ও (২) এর অধীন লাইেসে�র �েত�ক দরখা�কারী তাহার দরখাে�র সিহত

িনধ�ািরত িফ �রিজ�ােরর িনকট জমা দান কিরেবন।

    (৫) �যে�ে� উপ-ধারা (১) ও (২) এর অধীন এর �বােড�র িনকট দরখা� দািখল করা হয়,

�সে�ে� �বাড�, িনধ�ািরত তদ� অ��ান �শেষ, �রিজ�ারেক দরখাে� বিণ�ত ভাষায় কম�িটর

[অ�বাদ বা অিভেযাজন] �তরী ও �কােশর একেচিটয়া নেহ এমন লাইেস� �দােনর িনেদ�শ

িদেত পািরেবন।

    (৬) উপ-ধারা (৫) এর অধীন �বােড�র িনেদ�শ িনে�া� শত� সােপে� হইেব, যথা:-

    (ক) আেবদনকারী ঐ কেম�র কিপরাইেটর মািলকেক জনসাধারেণর িনকট কম�িটর [অ�বাদ বা

অিভেযাজন] িব�েয়র জ� রয়�ালিট �দান কিরেব, যাহা �বাড� কত◌�ৃক, �েত�ক ��ে�র অব�া

িবেবচনা�েম িনধ�ািরত প�থায় ধায� করা হইেব;

  (খ) যিদ লাইেস�িট উপ-ধারা (২) এর অধীেন দািখলকৃত দরখাে�র িভি�েত �দ� হয়,

�সে�ে� উহা উ� কম�িটর [অ�বাদ বা অিভেযাজেনর] কিপ বাংলােদেশর বািহের র�ানীর

জ� �েযাজ� হইেব না এবং অ��প [অ�বাদ বা অিভেযাজেনর] �েত�কিটর অ�িলিপেত এই

ভাষায় কিপিট �য �কবলমা� বাংলােদেশ িবতরেণর জ� তৎমেম� একিট �নািটশ থািকেত হইেব:

    তেব শত� থােক �য, সরকার বা সরকােরর অধীন� �কান কত◌�ৃপ� কত◌�ৃক ইংেরজী, ফরাসী বা

��ািনশ ভাষা ব�তীত অ� �কান ভাষায় কম�িটর [অ�বাদ বা অিভেযাজেনর] কিপ �কান
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�দেশ র�ানীর ��ে� [এই দফার] িবধান কায�কর হইেব না, যিদ-

    (অ) অ��প কিপ বাংলােদেশর বািহের বসবাসরত বাংলােদেশর নাগিরকেদর িনকট অথবা

বাংলােদেশর বািহের অ��প নাগিরকেদর �কান সিমিতর িনকট ��িরত হয়; বা

    (আ) অ��প কিপ ব�বহােরর উে�শ� িশ�কতা, বিৃ� অথবা গেবষণাকায� হয় এবং �কান

বািণিজ�ক উে�েশ� না হয়; বা

    (ই) উপেরর (অ) এবং (আ) এর ��ে�, অ��প র�ানীর অ�মিত ঐ �দেশর সরকার কত◌�ৃক

�দ� হয়:

    আেরা শত� থােক �য,-

    (অ) উপ-ধারা (১) এর অধীন �কান লাইেস� �দান করা হইেব না যিদ না আেবদনপে�

উি�লিখত ভাষায় কম�িটর �কান [অ�বাদ বা অিভেযাজন] উহার কিপরাইেটর মািলক অথবা

তাহার িনকট হইেত �মতা�া� �কান ব�ি� কম�িটর �থম �কােশর ৫ বছেরর মেধ� �কাশ না

কিরয়া থােকন, বা �কািশত হইয়া থািকেল, উহা িনঃেশষ না হইয়া থােক;

    (আ) উপ-ধারা (২) এর শত�াংেশর অধীন দরখা� ব�তীত উ� উপ-ধারার অধীন �কান লাইেস�

ম�রু করা হইেব না, যিদ দরখাে� উে�িখত

  ভাষায় কম�িটর [অ�বাদ বা অিভেযাজন] কিপরাইেটর মািলক বা তাহার িনকট হইেত

�মতা�া� ব�ি� কত◌�ৃক উহার �থম �কােশর ৩ বছেরর মেধ� �কাশ না কিরয়া থােকন বা,

�কািশত হইয়া থািকেল, উহা িনঃেশষ না হইয়া থােক;

    (ই) উপ-ধারা (২) এর শত�াংেশর অধীন �কান লাইেস� ম�রু করা হইেব না যিদ দরখাে�

উি�লিখত ভাষায় কম�িটর [অ�বাদ বা অিভেযাজন] উহার কিপরাইেটর মািলক বা তাহার

িনকট হইেত �মতা�া� �কান ব�ি� �থম �কােশর এক বছেরর মেধ� �দান না কিরয়া থােকন

বা, �কািশত হইয়া থািকেল, উহা িনঃেশষ না হইয়া থােক:

    আেরা শত� থােক �য, উভয় ��ে�ই �কান লাইেস� ম�রু করা হইেব না যিদ-

    (অ) আেবদনকারী �বােড�র স�ুি�মেত �মাণ কিরেত না পােরন �য, ঐ�প [অ�বাদ বা

অিভেযাজন] �তরী ও �কাশ কিরবার জ� �মতা চািহয়া িতিন কিপরাইেটর মািলকেক অ�েরাধ

কিরয়ািছেলন এবং উ� অ�েরাধ �ত�াখ�াত হইয়ােছ অথবা িনজ তরফ হইেত উপয�ু �েচ�া

সে�ও িতিন কিপরাইেটর মািলেকর স�ান লাভ কিরেত ব�থ� হইয়ােছন [বা িতিন ��ািবত

অ�বাদ বা অিভেযাজন �কােশর জ� ��ািবত �কাশনার বাংলােদেশ িব�য়মেূল�র �চিলত

হােরর অিধক রয়�ালিট বা অেযৗি�ক �কান শত� আেরাপ কিরয়ােছন];

    (আ) �যে�ে� আেবদনকারী কিপরাইেটর মািলেকর স�ান লাভ কিরেত ব�থ� হন �সে�ে�, িতিন

লাইেসে�র জ� দরখা� কিরবার অনূ্যন �ইমাস পেূব� কম�িটেত উি�লিখত �কাশকেক
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�রিজ�াড� ডাকেযােগ অ��প �মতা �দােনর জ� �য অ�েরাধপ� িদয়ােছন �সই

অ�েরাধপে�র কিপ ��রণ কিরয়া না থােকন;

    (ই) উপ-ধারা (২) এর শত�াংেশর অধীন দরখা� ব�তীত উ� উপ-ধারার অধীন দরখাে�র ��ে�

৬ মাস, অথবা উ� উপ-ধারার শত�াংেশর অধীেন দািখলকৃত দরখাে�র ��ে� ৯ মাস, এই উপ-

ধারার দফা (ক) এর অধীেন অ�েরাধ করার পের অথবা �যে�ে� দফা (খ) এর

  অধীেন অ�েরােধর অ�িলিপ ��িরত হইয়ােছ �স ��ে� উ� অ�িলিপ ��রেণর তািরখ হইেত

অিত�া� হইয়া থােক এবং উ� ৬ মাস বা ���মত ৯ মাস সময় সীমার মেধ� দরখাে� বিণ�ত

ভাষায় কম�িটর কিপরাইেটর মািলক অথবা তাহার িনকট হইেত �মতা�া� �কান ব�ি� কত◌�ৃক

কম�িটর [অ�বাদ বা অিভেযাজন] �কািশত না হইয়া থােক;

    (ঈ) উপ-ধারা (২) এর অধীেন দািখলকৃত দরখাে�র ��ে�-

    (১) �েণতার নাম এবং কম�িটর িনিদ�� সং�রেণর িশেরানাম ��ািবত [অ�বাদ বা

অিভেযাজেনর] সকল কিপেত মিু�ত হইয়া থােক;

    (২) কম�িট মখূ�তঃ িচ�কম� পিরপণূ� হওয়ার ��ে�, ধারা [৫৩] এর িবধানাবলীও �িতপািলত

হইয়া থােক;

    (উ) �বাড� এই মেম� স�ু� হয় �য, আেবদনকারী কম�িটর সিঠক [অ�বাদ বা অিভেযাজন] �তরী

ও �কাশ কিরেত উপয�ু এবং এই ধারার অধীেন কিপরাইেটর মািলকেক �েদয় রয়�ালিট

পিরেশাধ কিরবার সামথ� তাহার থােক;

    (ঊ) �েণতা কম�িটর কিপসমহূ বাজার হইেত �ত�াহার কেরন; এবং

    (ঋ) বা�েবািচত ��ে� কম�িটর কিপরাইেটর মািলকেক �নানীর �েযাগ �দওয়া হয়।

    (৭) �কান সম�চার কত◌�ৃপ� �বাড� এর িনকট িন�িলিখত কেম�র সম�চার, িশ�াদান বা

কািরগির অথবা �ব�ািনক গেবষণার ফলাফল িব�িৃতর উে�েশ� �েযাজনা ও �কাশনার জ�

লাইেস� চািহয়া দরখা� কিরেত পািরেব।

    (ক) ম�ুণ অথবা অ��প পনু�ৎপাদেনর মাধ�েম �কািশত এবং উপ-ধারা (২) এ উি�লিখত

�কান কম�;

    (খ) অিডও-িভজু্যয়�াল যে� ধারণ করা হইয়ােছ এবং �কবলমা� প�িতগত পাঠদান কম�কাে�র

জ� �ণীত �কািশত �কান পাঠ:

  তেব শত� থােক �য, ঐ�প লাইেস� ম�রু করা হইেব না যিদ না-

    (অ) [অ�বাদ বা অিভেযাজনিট] আইন অ�যায়ী �তরী বা অিজ�ত কম� হইেত কৃত হয়;

    (আ) সম�চারিট শ� এবং িভজু্যয়�াল �রকিড�ং-এর মাধ�েম করা হয়;
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    (গ) অ��প �রকিড�ং বাংলােদেশ সম�চােরর উে�েশ� দরখা�কারী অথবা অ� �য �কান

সম�চার এেজ�ী কত◌�ৃক �বধভােব এবং একেচিটয়াভােব �তরীকৃত হয়;

    (ঘ) [অ�বাদ বা অিভেযাজনিট] এবং অ��প অ�বােদর সম�চার �কান বািণিজ�ক উে�েশ�

ব�ব�ত হয়।

    (৮) উপ-ধারা (৩) হইেত (৫) এর িবধানাবলী উপ-ধারা (২) এর অধীেন দািখলকৃত দরখাে�র

��ে� �যভােব �েযাজ� হয়, উপ-ধারা (৭) এর অধীেন লাইেস� ম�েুরর ��ে�, �েয়াজনীয়

সংেশাধনসহ, একইভােব �েযাজ� হইেব।

    ব�াখ�া।- এই ধারার উে�শ� পরূণকে�-

    (ক) "গেবষণার উে�শ�" অেথ� িশ� গেবষণা, বািণিজ�ক উে�শ� সংিবিধব� সং�ার গেবষণার

(সরকারী মািলকানাধীন অথবা িনয়�ণাধীন সংিবিধব� সং�া ব�তীত) অথবা অ�া� সিমিত বা

ব�ি�র সংেঘর গেবষণা অ�ভ◌�ু� হইেব না;

    (খ) "িশ�াদান, গেবষণা অথবা বিৃ�মলূক উে�শ�" অেথ� িব�িবদ�ালয়, কেলজ, �ুল এবং

িটউেটািরয়াল ইনি�িটউশনসহ সকল পয�ােয়র িশ�া �িত�ােন িশ�াদানমলূক কায��েমর

উে�শ� এবং অ� সকল �কােরর �ািত�ািনক িশ�াদান কায��েমর উে�শ� অ�ভ◌�ু� হইেব।

69

কিতপয়
উে�েশ� কম�
পনু�ৎপাদন
এবং �কাশ
করার লাইেস�

৫৩। (১) �যে�ে� উপ�াস, কিবতা, নাটক, সংগীত, িচ�কলা অথবা তৎসংি�� �কান কম� �থম

�কােশর পরবত�ী ৭ বছর, �াকৃিতক িব�ান, ব�গত িব�ান, অংকশা�, �যিু�িবদ�া অথবা

তৎসংি�� �কান কম� �থম �কােশর পরবত�ী ৩ বছর, এবং অ� �য �কান ��ে�, কম�িট �থম

�কােশর পরবত�ী ৫ বছর উ�ীণ� হওয়ার পর কম�িটর অ�িলিপ বাংলােদেশ যিদ পাওয়া না

যায়,অথবা অ��প অ�িলিপ ৬ মাস সময়সীমার মেধ� জনসাধারেণর জ� অথবা প�িতগত

িশ�ামলূক কায��েমর জ� পনু�ৎপাদেনর অিধকােরর মািলক বা তাহার িনকট হইেত

�মতা�া� �কান ব�ি� কত◌�ৃক বাংলােদেশ সাধারণভােব ধায�তব� মেূল�র

  সংেগ যিু�সংগতভােব স�ক�য�ু মেূল� বাংলােদেশ িব�েয়র ব�ব�া করা না হয়, �সে�ে� �য

�কান ব�ি� অ��প কম� প�িতগত িশ�ামলূক কায��েমর উে�েশ� অ��প কেম�র �কান

সং�রণ �য মেূল� িব�য় হয় �সই মেূল� অথবা তদেপ�া কমমেূল� িব�েয়র জ� পনু�ৎপাদন

ও �কােশর জ� লাইেস� চািহয়া �বােড�র িনকট দরখা� কিরেত পািরেবন।

    (২) লাইেসে�র জ� �েত�ক দরখা� িনধ�ািরত ফরেম কিরেত হইেব, যাহােত কম�িটর

পনু�ৎপািদত �িতিট কিপর ��ািবত খচুরা মলূ� উে�খ থািকেব।

    (৩) এই ধারার অধীেন লাইেস� এর জ� �েত�ক দরখা�কারী দরখাে�র িনধ�ািরত িফ জমা

কিরেব।
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(৪) এই ধারার অধীন �বাড� এর িনকট দরখা� দািখল করা হইেল, �বাড� িনধ�ািরত তদ� অ��ান

�শেষ, �রিজ�ারেক দরখাে� উি�লিখত কম�িটর পনু�ৎপাদন ও �কােশর জ� দরখা�কারীেক,

িন�বিণ�ত শত�াধীেন, একেচিটয়া নয় এমন লাইেস� ম�রু কিরেত িনেদ�শ িদেত পািরেব, যথা:-

    (ক) দরখা�কারী কম�িটর কিপরাইেটর মািলকেক জনগেণর িনকট িব�ীত কম�িটর

পনু�ৎপাদেনর অ�িলিপ বাবদ �বাড� িনধ�ািরত প�িতেত ধায�কৃত রয়�ালিট �দান;

    (খ) এই ধারার অধীেন ম�রুকৃত লাইেসে�র অধীন কম�িটর পনু�ৎপািদত অ�িলিপ

বাংলােদেশর বািহের র�ানী িনিষ� রাখা;

    (গ) �কবলমা� বাংলােদেশ িব�য় ও িবতরেণর জ� উে�খ কিরয়া একিট �নািটশ পনু�ৎপািদত

�িতিট অ�িলিপর অ�ভ◌�ু� করা।

    (৫) এই ধারার অধীন �কান লাইেস� ম�রু করা হইেব না বা, ���মত, ম�রু করার পর উহা

কায�কর রাখা হইেব না, যিদ-

    (ক) আেবদনকারী �বােড�র স�ুি�মেত �মাণ না কেরন �য, ঐ�প অ�বাদ [বা পনু�ৎপাদন]

�তরী ও �কাশ কিরবার জ� �মতা চািহয়া িতিন কিপরাইেটর মািলকেক অ�েরাধ কিরয়ািছেলন

এবং উ� অ�েরাধ �ত�াখ�াত হইয়ােছ অথবা িনজ তরফ হইেত উপয�ু �েচ�া সে�ও িতিন

কিপরাইেটর মািলেকর স�ান লাভ কিরেত ব�থ� হইয়ােছন এবং এই�প অ�েরােধর সােথ সংি��

�য �দেশ কম�িটর �কাশেকর ব�বসােয়র �ধান কায�ালয় রিহয়ােছ বিলয়া িব�াস করার কারণ

থােক, িতিন �স �দেশর সরকার কত◌�ৃক এত�ে�েশ� িনধ�ািরত �কান জাতীয় বা আ�জ�ািতক

তথ� �ক�েক খবর িদয়ােছন;

  (খ) �যে�ে� আেবদনকারী কিপরাইেটর মািলেকর স�ান লাভ কিরেত ব�থ� হন, �সে�ে�

লাইেসে�র জ� দরখা� কিরবার অনূ্যন িতন মাস পেূব� কম�িটেত উি�লিখত �কাশকেক

�রিজ�াড� ডাকেযােগ তাহােক অ��প �মতা �দােনর জ� �য অ�েরাধ কিরয়ােছন �সই

অ�েরাধ পে�র কিপ আেবদেনর সিহত সংয�ু না কেরন এবং অ��প অ� একিট কিপ

উপিরউি�লিখত জাতীয় বা আ�জ�ািতক তথ� �কে� ��রণ না কেরন;

    (গ) �বাড� এই মেম� স�ু� হয় �য, আেবদনকারী কম�িটর সিঠক অ�বাদ [বা পনু�ৎপাদন]

�তরী ও �কাশ কিরেত উপয�ু এবং এই ধারার অধীেন কিপরাইেটর মািলকেক �েদয় রয়�ালিট

�দােনর সামথ� তাহার আেছ;

    (ঘ) দরখা�কারী �বাড� কত◌�ৃক ধায�কৃত মেূল�, যাহা অিভ� বা একই রকেমর িবষেয়

সমমানস�� কেম�র মেূল�র সিহত তুলনীয়, কম�িট পনু�ৎপাদন ও �কােশ উেদ�াগী না হন;

    (ঙ) �াকৃিতক িব�ান, পদাথ� িব�ান, অংকশা� অথবা কািরগরী কেম�র পনু�ৎপাদন ও �কােশর

দরখাে�র ��ে� আেবদনকারী কত◌�ৃক শত� পরূণ করার তািরখ বা দফা (ক) এর অধীন অ�েরাধ

করার তািরখ হইেত, অথবা �যে�ে� অ�েরােধর অ�িলিপ দফা (খ) এর অধীেন ��িরত হয়,
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উ� অ�িলিপ ��রেণর তািরখ হইেত, ৬ মাস অিত�া� না হয়, এবং কম�িটর কিপরাইেটর

মািলক অথবা তাহার িনকট হইেত �মতা�া� ব�ি� কত◌�ৃক কম�িটর পনু�ৎপাদন উ� ৬ মাস

সময়সীমার মেধ� �কাশ করা না হয়;

    (চ) অ� �য �কান কম� পনু�ৎপাদেনর দরখাে�র ��ে� দফা (ক) �ত বিণ�ত অ�েরাধ করার

অথবা �য ��ে� অ�েরােধর অ�িলিপ দফা (খ) এর অধীেন ��িরত হয়, �সে�ে� অ�িলিপ

��রেণর পরবত�ী ৩ মাস অিত�া� না হয়, এবং কম�িটর কিপরাইেটর বা তাহার িনকট হইেত

�মতা�া� ব�ি� কত◌�ৃক কম�িটর পনু�ৎপাদন উ� িতন মাস সময়সীমার মেধ� �কাশ করা না

হয়;

    (ছ) �েণতার নাম এবং কম�িটর পনু�ৎপাদেনর ��ািবত িনিদ�� সং�রেণর িশেরানাম

পনু�ৎপািদত সকল কিপেত মিু�ত না হয়;

    (জ) �েণতা কম�িটর কিপ বাজার হইেত �ত�াহার না কেরন; এবং

    (ঝ) �য ��ে� স�ব, কম�িটর িবেশষ সং�রেণর কিপরাইেটর মািলকেক �নানীর �েযাগ �দওয়া

না হয়।

  [(৬) এই ধারার অধীন �কান কেম�র অ�বাদ বা পনু�ৎপাদন �কাশ করার লাইেস� ম�রু

করা হইেব না যিদ না উ� অ�বাদ বা পনু�ৎপাদন উহার মািলক অথবা তাহার িনকট হইেত

�মতা�া� ব�ি� কতৃ�ক �কািশত না হয় এবং অ�বাদ বা পনু�ৎপাদনিট বাংলােদেশ

সাধারণভােব ব�ব�ত ভাষায় না হইয়া থােক।]

    (৭) এই ধারার িবধানাবলী [* * *] প�িতগত িশ�াগত কায��েমর উে�েশ� অিডও

িভজু্যয়�াল মাধ�েম ধারণকৃত �য �কান পাঠ এর পনু�ৎপাদন এবং �কাশনা অথবা বাংলােদেশ

সাধারণভােব �চিলত �কান ভাষায় অ�বােদর ��ে� �েযাজ� হইেব।
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এই অধ�ােয়র
অধীন �দ�
লাইেসে�র
বািতলকরণ

৫৪। (১) যিদ ধারা ৫২ এর উপ-ধারা (২) এর অধীেন �কান ভাষায় �কান কেম�র [অ�বাদ বা

অিভেযাজন] �তরী ও �কাশনার জ� লাইে�স �দােনর পর (অতঃপর এই উপ-ধারার

লাইেস�কৃত কম��েপ উি�লিখত) কম�িটর কিপরাইেটর মািলক অথবা তাহার িনকট হইেত

�মতা�া� �কান ব�ি� যিদ একই ভাষায় কম�িটর [অ�বাদ বা অিভেযাজন] �কাশ কের, যাহা

মলূতঃ অিভ� ও একই রকেমর িবষেয় সমমানস�� কেম�র [অ�বাদ বা অিভেযাজেনর]

মেূল�র সিহত তুলনীয়, তাহা হইেল ঐ�প ম�রুকৃত লাইেস� বািতল হইেব:

    তেব শত� থােক �য, অ��প বািতল কায�কর হইেব না, যিদ লাইেস�ধারী ব�ি�র �িত

[অ�বাদ বা অিভেযাজেনর] অিধকােরর মািলক কত◌�ৃক পেূব�া�মেত [অ�বাদ বা

অিভেযাজন] �কােশর িবষয় অবগত কিরয়া িনধ�ািরত প�িতেত �দ� �নািটশ জারীর পর িতন

মাস সময়সীমা অিত�া� না হয়:
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অধ�ায়-১০
কিপরাইট �রিজে�শন

    আেরা শত� থােক �য, লাইেস� বািতল কায�কর হওয়ার পেূব� �তরী ও �কািশত লাইেস�কৃত

কেম�র অ�িলিপ িব�য় ও িবতরণ অব�াহত থািকেব যিদ না ইেতামেধ� �তরীকৃত ও �কািশত

কিপ িনঃেশিষত না হইয়া থােক।

  (২) যিদ ধারা ৫৩ এর অধীন �কান কেম�র পনু�ৎপাদন অথবা অ�বাদ �তরী ও �কােশর জ�

লাইেস� ম�রু করার পরবত�ী �কান সমেয় পনু�ৎপাদেনর অিধকােরর মািলক অথবা তাহার

িনকট হইেত �মতা�া� �কান ব�ি� উ� কেম�র অ�িলিপ [* * *] িব�য় বা িবতরণ কের,

যাহা মলূতঃ অিভ� ও একই রকেমর িবষেয় সমমানস�� কেম�র মেূল�র সিহত তুলনীয়, তাহা

হইেল ঐ�প ম�রুকৃত লাইেস�িট বািতল হইেব:

    তেব শত� থােক �য, অ��প বািতল কায�কর হইেব না, যিদ লাইেস�ধারী ব�ি�র উপর

পনু�ৎপাদেনর অিধকােরর মািলক কত◌�ৃক পেূব�া�মেত কম�িটর সং�রণসমেূহর অ�িলিপ িব�য়

বা িবতরেণর িবষয় অবগত কিরয়া �দ� �নািটশ জারীর পের ৩ মাস সময়সীমা অিত�া� হইয়া

না থােক:

    আেরা শত� থােক �য, অ��প বািতল কায�কর হওয়ার পেূব� লাইেস�ধারী কত◌�ৃক পনু�ৎপািদত

কিপর িব�য় অথবা িবতরণ অব�াহত থািকেব যিদ না ইেতামেধ� �তরীকৃত অ�িলিপ িনঃেশিষত

না হইয়া থােক।
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কিপরাইেটর
�রিজ�ার,
ইনেড�, ফরম
এবং �রিজ�ার
পিরদশ�ন

৫৫। (১) �রিজ�ার কিপরাইট অিফেস িনধ�ািরত ফরেম কিপরাইেটর �রিজ�ার নােম একিট

�রিজ�ার সংর�ণ কিরেবন, যাহােত কেম�র নাম ও িশেরানাম, [��থকার, �েণতা] �কাশক

এবং কিপরাইেটর ��ািধকারীর নাম ও িঠকানা এবং িনধ�ািরত অ� সকল িববরণ থািকেব।

    (২) �রিজ�ার কিপরাইেটর �রিজ�ােরর িনধ�ািরত ইনেড�ও রািখেবন।

    (৩) এই ধারার অধীন সংরি�ত কিপরাইেটর �রিজ�ার এবং উহার ইনেড� যিু�সংগত সকল

সমেয় পিরদশ�েনর জ� �খালা থািকেব, এবং �য �কান ব�ি� উ� �রিজ�ার বা ইনেডেঙ� কিপ বা

উহােদর অংশ িবেশষ, িনধ�ািরত িফ �দান এর শত� সােপে�, পাওয়ার অিধকারী হইেবন।

80

কিপরাইট
�রিজে�শন

৫৬। (১) �কান কেম�র �েণতা, �কাশক বা কিপরাইেটর ��ািধকারী বা উহােত �াথ� আেছ এমন

ব�ি� কিপরাইেটর �রিজ�াের কম�িটর িববরণ অ�ভ◌�ু� কিরবার জ� �রিজ�ােরর িনকট

িনধ�ািরত ফরেম এবং িনধ�ািরত িফ সহেযােগ দরখা� কিরেত পািরেবন [।]

  [* * *]

    (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন �কান কেম�র দরখা� �াি�র পর �রিজ�ার, তাহার িবেবচনায়

উপয�ু তদ� অ��ােনর পর কম�িটর িববরণ কিপরাইেটর �রিজ�াের অ�ভ◌�ু� কিরেবন এবং
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ঐ�প �রিজে�শেনর একিট সনদপ� দরখা�কারীেক �দান কিরেবন যিদ না িতিন, তৎকত◌�ৃক

িলিখত কারেণ, ঐ�প অ�ভ◌�ুি� সিঠক হইেব না বিলয়া মেন কেরন।

কিপরাইেটর
��িনেয়াগ,
ইত�ািদর
�রিজে�শন

৫৭। (১) �কান কিপরাইেটর �াথ� �দােনর আ�হী �কান ব�ি� উ��প �দােনর িববরণ

কিপরাইেটর �রিজ�াের অ�ভ◌�ুি�র জ� িনধ�ািরত ফরেম, িনধ�ািরত িফ �দান কিরয়া, �য �াথ�

�দান করা হইেতেছ উহার মলূ দিলল এবং উ� দিলেল একিট সত�ািয়ত অ�িলিপসহ

�রিজ�ােরর িনকট আেবদন কিরেত পািরেবন।

    (২) উপ-ধারা (২) এর অধীন �কান কেম�র আেবদন �াি�র পর �রিজ�ার, তাহার িবেবচনায়

উপয�ু তদ� অ��ােনর পর কিপরাইেটর �রিজ�াের উ� �দােনর িববরণ সি�নেবিশত

কিরেবন, যিদ না িতিন, তৎকত◌�ৃক িলিখত কারেণ, মেন কেরন �য উ� �দান স�েক� �কান

অ�ভ◌�ুি� করা উিচত হইেব না।

    (৩) �য �াথ� �দান করা হইয়ােছ উহার সত�ািয়ত অ�িলিপিট কিপরাইট অিফেস রািখয়া �দওয়া

হইেব এবং মলূ দিলল এনেডাস�কৃত বা তৎসে� �রিজে�শেনর সািট�িফেকট সংয�ু কিরয়া, উহার

জমাদানকারীেক �ফরত িদেত হইেব।

কিপরাইেটর
�রিজ�ােরর
অ�ভ◌�ুি� এবং
ইনেড�
ইত�ািদর
সংেশাধন

৫৮। �রিজ�ার িনধ�ািরত ��ে� এবং িনধ�ািরত শত� সােপে� কিপরাইট �রিজ�ার এবং ইনেড�

�◌অ�ভ◌�ু� �কান নাম, িঠকানা এবং িববরেণর ভুল বা বাদ পড়াসহ আকি�ক অ� �কান

কারেণ সংঘিটত ভুল �� কিরয়া সংেশাধন বা পিরবত�ন কিরেত পািরেবন।

কিপরাইট �বাড�
কত◌�ৃক
�রিজ�ার
সংেশাধন

৫৯। �রিজ�ার বা �কান সং�ু� ব�ি�র দরখাে�র িভি�েত �বাড� কিপরাইট �রিজ�ােরর িন��প

সংেশাধেনর আেদশ িদেত পািরেবন, যথা:-

    (ক) ভুল�েম বাদ পড়া �কান এ��ী �রিজ�াের অ�ভ◌�ু� করা;

    (খ) �রিজ�ােরর �কান এ��ী বাদ িদয়া বা �কান এ��ী উহােত অ�ভ◌�ু� করা;

    (গ) �রিজ�ােরর �কান ভুল বা �িটর সংেশাধন করা।

কিপরাইট
�রিজ�াের
অ�ভ◌�ু�
িববরণ আপাতঃ
পয�া� সা��
িহসােব গণ�
হওয়া

৬০। (১) কিপরাইেটর �রিজ�ার ও ইনেড� এর �কান িববরণ আপাতঃ পয�া� সা�� িহসােব গণ�

হইেব এবং �রিজ�ার কত◌�ৃক �ত�ািয়ত এবং কিপরাইট অিফেসর সীলেমাহরকৃত কিপরাইট

�রিজ�ােরর �কান অ�ভ◌�ুি� বা উহার �কান

  উ�িৃত সকল আদালেত মলূ দিলল বা মলূকিপর উপ�াপন ব�তীত সা�� িহসােব �হণেযাগ�

হইেব।
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অধ�ায়-১১
জাতীয় ��থাগাের প�ুক এবং সংবাদপ� সরবরাহ

(২) �কান কেম�র কিপরাইেটর �রিজে�শন সািট�িফেকট উ� কেম�র কিপরাইট থাকার িবষেয়

আপাতঃ পয�া� সা�� িহসােব গণ� হইেব এবং সািট�িফেকেট �য ব�ি�েক কিপরাইেটর

��ািধকারী িহসােব �দখােনা হইয়ােছ িতিন ঐ�প কিপরাইেটর ��ািধকারী।

কিপরাইট
�রিজ�ােরর
অ�ভ◌�ুি�
ইত�ািদ �কাশ
করা

৬১। কিপরাইট �রিজ�াের অ�ভ◌�ু� �কান এ��ী, ধারা ৫৬ এবং ৫৭ এর অধীন অ�ভ◌�ু� �কান

কেম�র িববরণ, ধারা ৫৮ এর অধীন �রিজ�াের কৃত সংেশাধনী এবং ধারা ৫৯ এর অধীেন কৃত

সংেশাধনী �রিজ�ার কত◌�ৃক সরকারী �গেজেট �কাশ করা হইেব।

  
83

[ জাতীয়
��থাগাের]
প�ুক সরবরাহ

84
৬২। (১) এই আইেনর অধীন �ণীতব� �কান িবিধ সােপে�, িক�ু ি�ি�টং ��েসস এ�ড

পাবিলেকশ� (িড�ােরশন এ�ড �রিজে�শন) এ�া�, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সেনর ২৩ নং এ�া�) এর

ধারা ২৪ এর িবধানাবলী �ু� না কিরয়া, এই আইন কায�কর হইবার পর বাংলােদেশ �কািশত

�েত�ক প�ুেকর �কাশক, িভ��প �কান চুি� সে�ও, তাহার �কাশনার তািরখ হইেত ষাট

িদেনর মেধ� িনজ খরেচ এক কিপ প�ুক [জাতীয় ��থাগাের জমা িদেবন]।

    (২) [* * *] জাতীয় ��থাগাের সরবরাহকৃত কিপিট ম�াপ ও িচ�ািদসহ পিরপণূ� এবং �ব�

কিপ হইেত হইেব এবং উ�ম বাঁধাই, �সলাই বা ি�চকৃত এবং সেব�া�ম কাগেজ মিু�ত হইেত

হইেব।

    [* * *]

    (৪) উপ-ধারা (১) এর �কান িকছুই প�ুকিটর ি�তীয় বা পরবত�ী এমন সং�রেণর ��ে� �েযাজ�

হইেব না �য সং�রেণর �লটার ��স, ম�াপ, বই ছাপা বা অ� �খাদাই কেম� �কান সংেযাজন বা

পিরবত�ন করা হয় নাই, এবং প�ুকিটর �থম বা অ� �য �কান সং�রেণর কিপ এই ধারা

অ�সাের িবতরণ করা হইয়ােছ।

85
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[ জাতীয়
��থাগাের ]
সামিয়কী ও
সংবাদপ�
সরবরাহ

88
৬৩। এই আইেনর অধীন �ণীতব� িবিধ সােপে� িক�ু ি�ি�টং ��েসস এ�ড পাবিলেকশ�

(িড�ােরশন এ�ড �রিজে�শন) এ�া�, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সেনর ২৩ নং এ�া�) এর ধারা ২৬ এর

িবধানাবলী �ু� না কিরয়া, বাংলােদেশ �কািশত �েত�ক সামিয়কী ও সংবাদপে�র �কাশক

িনজ খরেচ সংি�� সামিয়কী বা সংবাদপে�র �িত সংখ�ার এক কিপ উহা �কািশত হওয়া মা�ই

[জাতীয় ��থাগাের সরবরাহ কিরেবন]।

সরবরাহকৃত
প�ুেকর রিসদ

৬৪। [জাতীয় ��থাগােরর] দািয়ে� িনেয়ািজত ব�ি� (লাইে�িরয়ান বা অ� �য নােমই

অিভিহত হউন) অথবা এত�উে�েশ� তাঁহার িনকট হইেত �মতা�া� �য �কান ব�ি� ধারা ৬২

বা ৬৩ অ�সাের �া� প�ুেকর িলিখত রিসদ �দান কিরেবন।
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অধ�ায়-১২
আ�জ�ািতক কিপরাইট

শাি� ৬৫। এই আইেনর িবধান বা তদধীন �ণীত িবিধ ল�নকারী �কাশক এক হাজার টাকা পয��

অথ�দে� দ�নীয় হইেবন, এবং উ��প ল�ন যিদ �কান প�ুক বা সামিয়কীর ��ে� হয়, তাহা

হইেল উ� প�ুক বা সামিয়কীর মেূল�র সমপিরমাণ অথ�দে�ও িতিন দ�নীয় হইেবন, এবং এই

অপরােধর িবচারকারী আদালত এই মেম� িনেদ�শ �দান কিরেত পািরেব �য, তাহার িনকট হইেত

আদায়কৃত স�ণূ� বা আংিশক জিরমানা, �িতপরূণ িহসােব, �য [জাতীয় ��থাগাের] প�ুক,

সামিয়কী বা, ���মত, সংবাদপ� সরবরাহ করা হইত �স [জাতীয় ��থাগাের] �দান করা

হউক।
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এই অধ�ােয়র
অপরাধ িবচারাথ�
�হণ

৬৬। (১) সাধারণ বা িবেশষ আেদশ �ারা সরকার হইেত এত�ে�েশ� �মতা�া� কম�কত�ার

অিভেযাগ ব�তীত �কান আদালত এই অধ�ােয়র অধীন শাি�েযাগ� �কান অপরাধ িবচারাথ� �হণ

কিরেব না।

    (২) �মে�াপিলটন ম�ািজে�ট বা �থম ��ণীর ম�ািজে�ট অেপ�া িন�তর �কান আদালত এই

অধ�ােয়র অধীন শাি�েযাগ� �কান অপরােধর িবচার কিরেব না।

সরকার কত◌�ৃক
�কািশত প�ুক,
সামিয়কী ও
সংবাদপে�র
��ে� অধ�ােয়র
�েয়াগ

৬৭। সরকার কত◌�ৃক বা সরকারী কত◌�ৃপে�র অধীেন �কািশত প�ুক, সামিয়কী ও

সংবাদপে�র ��ে�ও এই অধ�ােয় �েযাজ� হইেব, িক�ু �ধমুা� দা�িরক কােয� ব�বহােরর জ�

�কািশত প�ুেকর ��ে� �েযাজ� হইেব না।

  

কিতপয়
আ�জ�ািতক
সং�ার কম�
স�িক�ত িবধান

৬৮। (১) সরকার, সরকারী �গেজেট ��াপন �ারা, এই মেম� �ঘাষণা কিরেত পািরেব �য, এই

ধারা ��াপেন উি�লিখত সং�ার ��ে� �েযাজ� হইেব তেব সং�ায় অবশ�ই এক বা একািধক

সাব�েভৗম রা� সদস� থািকেব।

    (২) �য ��ে� এই ধারা �েযাজ� হয় এমন �কান সং�ার িনেদ�শ বা িনয়�ণাধীেন �কান কম�

স�ািদত বা �থম �কািশত হয় এবং এই ধারার ব�ব�া ব�তীত অ� �কানভােব বাংলােদেশ

উ� কেম�র �কান কিপরাইট থািকত না বা, ���মত, উহার �থম �কাশ বাংলােদেশ হইত না,

এবং হয় উপিরউ�ভােব কম�িটর �েণতার সিহত এমন চুি� �মাতােবক, যাহােত কিপরাইেটর

��ািধকারীর অিধকার সংর�ণ কের না অথবা কম�িটর কিপরাইেটর ধারা ১৭ এর অধীন �কান

সং�ার মািলকানাধীন, �সে�ে� সম� বাংলােদেশ কম�িটর কিপরাইট িবদ�মান থািকেব।

    (৩) এই ধারা �েযাজ� হয় এমন �কান সং�া, যাহার �াসি�ক সমেয় সংিবিধব� সং�ার

আইনগত �যাগ�তা িছল না, কিপরাইেটর অিধকারী হওয়া বা কিপরাইট স�িক�ত কায�ািদ করা
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স�িক�ত িবষেয় এবং কিপরাইট �েয়ােগর উে�েশ� সংিবিধব� সং�া�েপ আইনগত

�মতাস�� িছল এবং আেছ বিলয়া গণ� হইেব।

িবেদশী কেম�
কিপরাইট
সম�সারণ
করার �মতা

৬৯। (১) সরকার, সরকাির �গেজেট আেদশ �ারা, এই মেম� িনেদ�শ �দান কিরেত পািরেব �য,

এই আইেনর সকল বা �য �কান িবধান [এই অধ�ােয়র িবধানাবলী সােপে� িন�বিণ�ত ��ে�

�েযাজ� হইেব], যথা:-

    (ক) �কান িবেদশী রাে� �থম �কািশত এমন কম� যাহার সিহত আেদশিট এমনভােব স�িক�ত

�যন উহা বাংলােদেশ �থম �কািশত হইয়ািছল;

    (খ) �কান অ�কািশত কম� বা কম�ে�ণী যাহার �েণতা কম�িট স�াদনকােল এমন �কান িবেদশী

রাে�র �জা বা নাগিরক িছেলন �য রাে�র সিহত আেদশিট এমনভােব স�িক�ত �যন �েণতা

বাংলােদেশর নাগিরক িছেলন;

  (গ) �কান িবেদশী রাে�র এমন �ডািমসাইেলর ��ে� �য রাে�র সিহত আেদশিট এমনভােব

স�িক�ত �যন ঐ�প �ডািমসাইল� ব�ি� বাংলােদেশর;

    (ঘ) এমন �কান কম� যাহার �েণতা উহার �থম �কাশনার তািরেখ, বা �েণতা মতৃ হইেল তাহার

মতুৃ্যকােল িতিন এমন �কান িবেদশী রাে�র �জা বা নাগিরক িছেলন �য রাে�র সিহত আেদশিট

এমনভােব স�িক�ত �যন �েণতা �সই তািরখ বা সমেয় বাংলােদেশর নাগিরক িছেলন:

    তেব শত� থােক �য,

    (অ) এই ধারা অ�সাের �কান িবেদশী রা� (�য �দেশর সিহত বাংলােদেশর �কান চুি� রিহয়ােছ

বা �য �দশ এমন �কান কিপরাইট কনেভনশেনর প� �য কনেভনশেন অ� একিট প�

বাংলােদশ ব�তীত) স�ে� �কান আেদশ জারীর পেূব� সরকার এই মেম� স�ু� হইেব �য, ঐ

িবেদশী রা� এই আইেনর িবধানাবলী অ�সাের �সই �দেশ কিপরাইেটর অিধকারী কেম�র ��

র�ার জ� �েয়াজনীয় একই�প িবধান �ণয়ন কিরয়ােছ বা �ণয়ন কিরেতেছ;

    (আ) আেদেশ এই মেম� িবধান করা যাইেত পাের �য, এই আইেনর িবধানাবলী সাধারণভােব

অথবা আেদেশ উি�লিখত কম� ��ণী বা ��ণীর মামলা স�েক� �েযাজ� হইেব;

    (ই) আেদেশ িবধান করা যাইেত পাের �য, �য �দেশর সিহত আেদশিট স�িক�ত বাংলােদেশর

কিপরাইেটর �ময়াদ ঐ িবেদশী রাে�র আইন �ারা িনধ�ািরত �ময়ােদর অিতির� হইেব না;

    (ঈ) আেদেশ িবধান করা যাইেত পাের �য, [জাতীয় ��থাগাের] প�ুেকর কিপ সরবরাহ

স�িক�ত এই আইেনর িবধানাবলী, আেদেশর �ারা যতদূর িবধান করা হয় তাহা ব�তীত, উ�

রাে� �থম �কািশত কেম�র ��ে� �েযাজ� হইেব না;

    (উ) কিপরাইেটর �� স�েক� এই আইেনর িবধানাবলী �েয়ােগর ��ে�, সংি�� িবেদশী রাে�র

আইেনর �িত দিৃ� রািখয়া আেদেশ �েয়াজন অ�যায়ী অব�াহিত ও সংেশাধেনর িবধান করা
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অধ�ায়-১৩
কিপরাইেটর লংঘন

যাইেব;

    (ঊ) আেদেশ িবধান করা যাইেত পাের �য, এই আইন বা ইহার অংশিবেশষ আেদেশর

কায�করতা আর� হওয়ার পেূব� �ণীত বা �থম �কািশত কেম�র ��ে� �েযাজ� হইেব না;

  (ঋ) আেদেশ িবধান করা যাইেত পাের �য, এই আইন �ারা �দ� অিধকার এত�ে�েশ� �দ�

আেদশ �ারা িনধ�ািরত শত� ও আ�ষি�কতা সােপে� কায�কর হইেব।

    (২) সরকার উপ-ধারা (১) এর িবধান বাংলােদেশর বািহেরর শ� �রকিড�ং এবং সম�চার

কত◌�ৃপে�র অিভেনতা ও �েযাজেকর ��ে� �েয়াগ কিরেত পািরেব।

বাংলােদেশ
�থম �কািশত
িবেদশী �েণতার
কেম�র �ে�র
��ে� িবিধ
িনেষেধর �মতা

৭০। সরকােরর িনকট যিদ ইহা �তীয়মান হয় �য, �কান িবেদশী রা� বাংলােদশী কেম�র

��থকারেদর পয�া� �াথ� সংর�ণ কিরেতেছ না বা �াথ� সংর�েণর ব�ব�া �হণ কিরেতেছ না,

তাহা হইেল, সরকার, সরকারী �গেজেট �কািশত আেদশ �ারা, এই মেম� িনেদ�শ জারী কিরেত

পািরেব �য, এই আইেনর �য সকল িবধান �ারা বাংলােদেশর �থম �কািশত কেম�র কিপরাইট

�দান কের �সই সকল িবধান, আেদেশ উি�লিখত তািরেখর পের �কািশত ঐ সকল কেম�র

��ে� �েযাজ� হইেব না �য সকল কেম�র ��থকার ঐ�প িবেদশী রাে�র �জা বা নাগিরক এবং

বাংলােদেশর �ডািমসাইল নেহন।

  

কিপরাইট ল�ন ৭১। �কান কেম�র কিপরাইট লি�ত হইয়ােছ বিলয়া গণ� হইেব-

    (ক) যখন �কান ব�ি� এই আইেনর অধীন কিপরাইেটর মািলক বা �রিজ�ার কত◌�ৃক �দ�

লাইেস� ব�তীত বা অ��পভােব �দ� লাইেসে�র শত� বা এই আইেনর অধীন �কান উপয�ু

কত◌�ৃপ� কত◌�ৃক আেরািপত �কান শত� ল�নপবূ�ক-

    (অ) এমন িকছু কেরন যাহা কিরবার একেচিটয়া অিধকার এই আইন �ারা কিপরাইেটর

মািলকেক �দওয়া হইয়ােছ; অথবা

    (আ) অবগত না থাকার এবং সে�েহর �কান যিু�সংগত কারেণর অ�পি�িতেত, মনুাফার

উে�েশ� জনসাধারেণ� এমন �কান কম� স�াদেনর জ� �কান �ান ব�বহােরর অ�মিত �দন

যাহােত কম�িটর কিপরাইট ল�ন কের, যিদ না ইহা �মাণ করা হয় �য, িবষয়িট স�ে� িতিন

অবগত িছেলন না বা অ��প স�াদন কিপরাইেটর ল�ন হইেব মেম� িব�াস কিরবার তাহার

�কান যিু�সংগত কারণ িছল না; বা

    (খ) যখন �কান ব�ি�-

    (অ) কম�িটর অিধকার ল�নকারী অ�িলিপ িব�য় বা ভাড়া কেরন বা িব�য় বা ভাড়া করান বা

বািণিজ�কভােব �দশ�নী কেরন বা িব�েয়র িকংবা ভাড়ার ��াব কেরন; বা



bdlaws.minlaw.gov.bd/act-print-846.html 40/61

09/07/2021 কিপরাইট আইন, ২০০০

ি ইট ই

  (আ) বািণিজ�ক উে�েশ� অথবা কিপরাইেটর মািলেকর অিধকার �ু� হয় এই�প পিরসীমায়

িবতরণ কেরন; বা

    (ই) বািণিজ�কভােব জনসাধারেণ� �দশ�ন কেরন; বা

    (ঈ) �কান কেম�র অিধকার লংিঘত অ�িলিপ বাংলােদেশ আমদানী কেরন।

    ব�াখ�া।- এই ধারার উে�শ� পরূণকে�, সািহত�, নাট�, সংগীত িবষয়ক বা িশ� কম�েক

চলি�� িশ� কেম� পনু�ৎপাদন একিট "অিধকার ল�নকারী অ�িলিপ" িহসােব গণ� হইেব।

কিতপয় কায�
কিপরাইট ল�ন
নয়

৭২। (১) িন�িলিখত কায��িল কিপরাইট লংঘন হইেব না, যথা:-

    [(ক) িন�বিণ�ত উে�েশ� সািহত�, নাট�, সংগীত বা িশ�কেম�র স��বহার-

    (অ) গেবষণাসহ ব�ি�গত অধ�য়ন অথবা ব�ি�গত ব�বহার; বা

    (আ) উ� কম� অথবা অ� �কান কেম�র সমােলাচনা অথবা পয�ােলাচনা;]

    (খ) িনে� উি�লিখত মাধ�েম চলমান ঘটনা িববতৃ করার উে�েশ� সািহত�, নাট�, সংগীত অথবা

িশ�কেম�র স��বহার, যথা:-

    (অ) সংবাদপ�, ম�াগািজন বা সামিয়কী; বা

    (আ) সম�চার বা চলি�� ছিব অথবা ফেটা�ািফ;

    ব�াখ�া।- জনসমে� �দ� ব�ৃতা বা িববিৃতর সংকলন �কাশনােক এই দফার অেথ� উ� কেম�র

স��বহার বঝুাইেব না;

    (গ) িবচার কায�ধারা বা িবচার কায�ধারার িরেপােট�র উে�েশ� �কান সািহত�, নাট�, সংগীত

িবষয়ক বা িশ�কেম�র পনু�ৎপাদন;

    (ঘ) জাতীয় সংসদ সিচবালয় কত◌�ৃক �কবলমা� সংসদ সদস�েদর ব�বহােরর জ� সািহত�,

নাট�, সংগীত িবষয়ক বা িশ�কেম�র পনু�ৎপাদন;

    (ঙ) আপাততঃ বলবৎ �কান আইন অ�সাের �কান সািহত�, নাট�, সংগীত িবষয়ক বা

িশ�কেম�র সািট�ফাইড কিপর মাধ�েম পনু�ৎপাদন;

    (চ) �কান �কািশত সািহত� বা নাট�কেম�র যিু�সংগত উ�িৃত জনসমে� পাঠ করা বা আবিৃ�;

  (ছ) িশ�ামলূক �িত�ােন ব�বহােরর জ� এবং অ��পভােব িশেরানােম উি�লিখত সংকলেনর

�কাশ, যাহা �ধানতঃ নন-কিপরাইট িবষয় লইয়া মিু�ত এবং �কান �কাশক কত◌�ৃক বা তাহার

পে� জারীকৃত কিপরাইট িবদ�মান রিহয়ােছ, িক�ু িশ�ামলূক �িত�ােন ব�বহােরর জ�

�কািশত নয়, এমন সািহত� বা নাট�কেম�র সংি�� অংেশর �কাশ;
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তেব শত� থােক �য, পাঁচ বৎসেরর সময়সীমার অিভ� �কাশক কত◌�ৃক একই �েণতার �ই এর

অিধক রচনার অংশ �কাশ করা যাইেব না।

    ব�াখ�া।- �কান �যৗথ �েণতার কেম�র ��ে�, এই দফায় কেম�র রচনার অংেশর �রফাের� অেথ�

এক বা একািধক �েণতার অ� �য �কান ব�ি�র সহেযািগতায় কৃত রচনার অংশ অ�ভ◌�ু�

হইেব;

    (জ) িশ�ক বা ছা� কত◌�ৃক িশ�াদান �ি�য়ায় এবং �কবলমা� িশ�াদােনর উে�েশ� বা

পরী�ায় উ�রদান কিরেত হইেব এমন ��পে�র অংশ�েপ বা অ��প �ে�র উ�ের সািহত�,

নাট�, সংগীত অথবা িশ�কেম�র পনু�ৎপাদন অথবা অিভেযাজন;

    (ঝ) �কান সািহত�, নাট� বা সংগীত িশ�া �িত�ােনর কম�তৎপরতায় অংশ�েপ সংি��

�িত�ােনর অথবা �কান চলি�� ছিব বা শ� �রকিড�ং এর �িত�ােনর কম�চারী এবং ছা�েদর

�ারা স�ািদত কম�, যিদ অ��প কম�চারী ও ছা�েদর এবং ছা�েদর িপতামাতা ও অিভভাবক

এবং ঐ �িত�ােনর তৎপরতার সিহত �ত��ভােব য�ু ব�ি�গেণর মেধ� দশ�কম�লী সীিমত

থােক;

    (ঞ) �কান [কথাসহ] সংগীত কেম�র িবষেয় শ� �রকিড�ং �তরী, যিদ-

    (অ) কম�িটর কিপরাইেটর মািলক কত◌�ৃক বা তাহার লাইেস� �ারা ইিতপেূব� ঐ কম�িটর শ�

�রকিড�ং হইয়া থােক; এবং

    (আ) শ� �রকিড�ং ��তকারী ব�ি� শ� �রকিড�ং �তরী কিরবার ই�া জানাইয়া িনধ�ািরত

প�িতেত �নািটশ িদয়া থােকন, �য সকল কভার ও �লেভল �ারা �রকিড�ং িব�য় হইেব �সই

সকল কভার ও �লেভেলর অ�িলিপ সরবরাহ কিরয়া থােকন এবং তৎকত◌�ৃক �তরী করা হইেব

এমন সম� শ� �রকিড�ং বাবদ িনধ�ািরত প�িতেত �বাড� কত◌�ৃক এত�ে�েশ� ি�রকৃত রয়�ালিট

কম�িটর কিপরাইেটর মািলকেক পিরেশাধ কিরয়া থােকন:

  তেব শত� থােক �য,

    (১) অ��প শ� �রকড� ��তকারী ব�ি� কম�িটর �কান পিরবত�ন কিরেত বা উহা হইেত িকছু

বাদ িদেত পািরেবন না, যিদ না অ��প পিরবত�ন অথবা বজ�ন ইেতাপেূব� কিপরাইেটর মািলক

কত◌�ৃক বা তাহার লাইেস� �ারা করা হয়, অথবা যিদ না অ��প পিরবত�ন বা বজ�ন শ�

�রকিড�ং এ কম�িটর অিভেযাজেনর জ� যিু�সংগতভােব �েয়াজনীয় হয়;

    (২) শ� �রকিড�ং এমন প�ােকট অথবা এমন �লেবলসহ িবতরণ করা যাইেব না যাহােত

জনসাধারণেক উহার পিরিচিত িবষেয় ভুল ধারণা িদেত বা িব�া� কিরেত পাের;

    (৩) কম�িটর �থম শ� �রকিড�ং �তরী হওয়ার বছর �শেষর পরবত�ী �ইিট পি�কা বষ� �শষ

হওয়ার পেূব� অ��প �কান শ� �রকিড�ং �তরী করা যাইেব না; এবং
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    (৪) অ��প শ� �রকিড�ং ��তকারী ব�ি� কিপরাইেটর মািলক অথবা তাহার িনকট হইেত

�মতা�া� এেজ�ট অথবা �িতিনিধেক অ��প শ� �রকিড�ং িবষেয় �রকড� এবং িহসাব বিহ

পিরদশ�েনর �েযাগ িদেবন:

    আরও শত� থােক �য, যিদ �বােড�র িনকট এই মেম� �কান অিভেযাগ আনা হয় �য, এই দফার

অধীন ��তকৃত �কান শ� �রকিড�ং এর জ� কিপরাইেটর মািলক স�ণূ� অথ� �া� হন নাই এবং

�বাড� �াথিমকভােব স�ু� হয় �য অিভেযাগিট সত�, তাহা হইেল �বাড� এক তরফা আেদশ �ারা

অ��প শ� �রকিড�ং ��তকারী ব�ি�েক অিধকতর অ�িলিপ �তরী ব� কিরেত িনেদ�শ িদেত

পািরেব এবং �ীয় িবেবচনায় �েয়াজনীয় তদ� �শেষ রয়�ালিট �দােনর আেদশ দানসহ উহার

িবেবচনায় উপয�ু অ��প আরও আেদশ �দান কিরেত পািরেব;

    (ট) �কান �রকড� ব�বহার কিরয়া �রকিড�ং �লাকজন বাস কের এমন �ােন (�হােটল বা অ��প

বািণিজ�ক �িত�ান ব�তীত) �কবলমা� বা �ধানতঃ বসবাসকারীেদর �িবধািদর অংশ�েপ বা

মনুাফার জ� �ািপত বা পিরচািলত নেহ এই�প �কান �াব, সিমিত বা অ�া� সং�ার

তৎপরতার অংশ িহসােব �ত হইবার কারণ ঘটােনা;

    (ঠ) �কান অেপশাদার �াব বা সিমিত কত◌�ৃক িবনামেূল� অথবা �কান ধম�ীয়, দাতব� বা িশ�া

�িত�ােনর উপকারােথ� উপ�াপন করা হয় এমন �কান সািহত�, নাট�, সংগীত িবষয়ক কেম�র

স�াদন;

  (ড) কিপরাইেটর মািলক কত◌�ৃক পনু�ৎপাদেনর অিধকার সংর�ণ করা হয় নাই সংবাদপ�,

ম�াগািজন বা সামিয়কীেত এমন চলিত অথ�ৈনিতক, রাজৈনিতক, সামািজক বা ধম�ীয় িনবে�র

পনু�ৎপাদন করা;

    (ঢ) জনসাধারেণ� �দ� �কান ব�ৃতার িরেপাট� সংবাদপ�, ম�াগািজন বা সামিয়কীেত �কাশ;

    (ণ) [* * *] জনগণ কত◌�ৃক িবনামেূল� ব�বহারেযাগ� অলাভজনক ��থাগার অথবা �কান িশ�া

�িত�ােনর সিহত সংি�� ��থাগােরর দািয়ে� িনয�ু ব�ি� �ারা বা তাঁহার িনেদ�শা�সাের

অ��প ��থাগাের ব�বহােরর জ� বাংলােদেশ পাওয়া যায় না এই�প �কান প�ুেকর (পিু�কা,

�রিলিপ, ম�াপ, চাট� বা �ানসহ) অনিধক িতন কিপ �তরী;

    (ত) গেবষণা বা ব�ি�গত অধ�য়েনর অিভ�ােয় জনসাধারেণর �েবশািধকার আেছ এমন �কান

��থাগার, িমউিজয়াম বা অ�া� �িত�ােন সংরি�ত �কান অ�কািশত সািহত�, নাট�, সংগীত

িবষয়ক বা িশ�কেম�র পনু�ৎপাদন:

    তেব শত� থােক �য, �যে�ে� অ��প �কান কেম�র �েণতার পিরচয় বা �যৗথ �েণতার কেম�র

��ে�, �েণতাগেণর মেধ� �য কাহারও পিরচয় লাইে�রী, িমউিজয়াম বা, ���মত, অ�া�

�িত�ােনর �াত থােক, �সে�ে� এই দফার িবধান �কবলমা� তখনই �েযাজ� হইেব যিদ

অ��প �েণতার মতুৃ্যর তািরখ হইেত বা �যৗথ �েণতার কেম�র ��ে�, �য �েণতার পিরচয়
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�াত তাহার মতুৃ্যর তািরখ হইেত বা, যিদ একািধক �েণতার পিরচয় �াত হয়, তাহা হইেত

ঐ�প �েণতাগেণর মেধ� সব�েশেষ িযিন মতুৃ্যবরণ কেরন, তাহার মতুৃ্যর তািরখ হইেত ষাট

বৎসেরর পরবত�ী �কান এক সমেয় করা হয়;

    (থ) িনে�বিণ�ত িবষেয়র পনু�ৎপাদন অথবা �কাশনা, যথা:-

    (অ) জাতীয় সংসদ কত◌�ৃক �ণীত আইন ব�তীত সরকারী �গেজেট �কািশত হইয়ােছ এমন �য

�কান িবষয়;

    (আ) সরকার কত◌�ৃক পনু�ৎপাদন বা �কাশ িনিষ� করা না হইেল, সরকার িনয�ু কিমিট,

কিমশন, কাউি�ল, �বাড� বা অ��প অ�া� সং�ার িরেপাট� পনু�ৎপাদন বা �কাশ;

    (ই) ভাষ� সহকাের পনু�ৎপািদত বা �কািশত হইয়ােছ জাতীয় সংসদ কত◌�ৃক গহৃীত এমন

�কান আইন;

  (ঈ) সংি�� আদালত, �াইবু্যনাল বা অ�া� িবচার িবভাগীয় কত◌�ৃপ� কত◌�ৃক পনু�ৎপাদন

বা �কাশনা িনিষ� করা না হইেল, উ� আদালত, �াইবু্যনাল বা িবচার িবভাগীয় কত◌�ৃপে�র

রায় বা আেদশ পনু�ৎপাদন বা �কাশ;

    (দ) িনে�বিণ�ত অব�ায় জাতীয় সংসদ কত◌�ৃক �ণীত আইন এবং তদধীেন �ণীত �কান িবিধ

অথবা আেদেশর �য �কান ভাষায় অ�বাদ �তরী বা �কাশনা, যথা:-

    (অ) উ� ভাষায় অ��প আইন বা িবিধ বা আেদেশর অ�বাদ ইেতাপেূব� সরকার কত◌�ৃক �তরী

বা �কািশত না হওয়া; অথবা

    (আ) উ� ভাষায় অ��প আইন বা িবিধ বা আেদেশর অ�বাদ ইেতাপেূব� সরকার কত◌�ৃক �তরী

ও �কািশত হইয়া থািকেল, অ�বাদিট জনগেণর কােছ িব�েয়র জ� মজদু নাই:

    তেব শত� থােক �য, অ��প অ�বােদর উে�খেযাগ� �ােন এই মেম� একিট িববিৃত থািকেত হইেব

�য, অ�বাদিট সরকার কত◌�ৃক �ামািণক মেম� অ�েমািদত বা গহৃীত হয় নাই;

    (ধ) �কান �াপত� িশ�কেম�র িচ�াংকন, �রখািচ�, �খাদাই বা আেলাকিচ� �তরী বা �কাশ

অথবা �কান �াপত� িশ�কেম�র �দশ�ন করা;

    (ন) �কাশ��ােন বা জনসাধারেণর �েবশািধকার আেছ এমন �ােন �ায়ীভােব অবি�ত ধারা ২

এর [দফা (৩৬)(গ)] এর অ�ভ◌�ু� �কান ভা�য� বা অ�া� িশ�কেম�র িচ�াংকন, �রখািচ�,

�খাদাই বা আেলাকিচ� �তরী বা �কাশ;

    (প) �কান চলি�� িফে�, যথা:-

    (১) �কাশ� �ােন বা জনসাধারেণর �েবশািধকার আেছ এমন �কান �ােন �ায়ীভােব অবি�ত

�কান িশ�কেম�র অ�ভু�ি�;
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   (২) অ�া� �য �কান িশ�কেম�র অ�ভ◌�ুি�, যিদ অ��প অ�ভ◌�ুি� �ধমুা� পটভূিম�েপ হয়

অথবা ঐ কেম� �পািয়ত �ধান িবষেয়র সিহত �কান কারেণ �াসংিগক হয়;

    (ফ) �কান িশ�কেম�র [��থকার] কত◌�ৃক িশ�কেম�র উে�েশ� �তরীকৃত ছাঁচ, ন�◌া,

পিরক�না, নমনুা অথবা আেলখ� ব�বহার, �যে�ে� �েণতা ঐ িশ�কেম�র কিপরাইেটর মািলক

নয়:

  তেব শত� থােক �য, িতিন ঐভােব িশ�কম�িটর মলূ িডজাইেনর পনুরাবিৃ� বা অ�করণ না কেরন;

    (ব) �কান �াপত� ন�◌া বা পিরক�না অ�সাের সংি�� আিদ ভবন বা কাঠােমার অ�করেণ

�কান ভবন বা কাঠােমার পনুঃিনম�াণঃ

    তেব শত� থােক �য, ঐ�প ন�◌া বা পিরক�নার মািলেকর স�িত বা লাইেস� সহকাের আিদ

িনম�াণ কাজ করার শত� পরূণ থািকেত হইেব;

    (ভ) �কান চলি�� ছিবেত �রকড�কৃত বা পনু�ৎপািদত �কান সািহত�, নাট� বা সংগীত কেম�র

কিপরাইেটর �ময়াদ অিত�া� হইবার পর �দশ�নী:

    তেব শত� থােক �য, দফা (ক) এর উপ-দফা (আ), দফা (খ) এর উপদফা (অ) এবং দফা (ঘ),

(চ), (ছ), [(ড) ও (ত)] এর িবধানাবলী �কান কায� স�ে� �েযাজ� হইেব না যিদ না উ�

কায�িট িনে�া�ভােব �াি� �ীকার সহকাের থােক-

    (অ) িশেরানামা বা অ�া� বণ�না �ারা কম�িট সনা�করণ; এবং

    (আ) যিদ কম�িট �বনামী না হয় অথবা কম�িটর �েণতা পেূব� স�ত হন বা চােহন �য, তাহার নােম

�াি��ীকার করা যাইেব না, �েণতােকও সনা� কিরয়া;

    (ম) �কান কি�উটার ��া�ােমর অ�িলিপর �বধ দখলদার কত◌�ৃক উ� অ�িলিপ হইেত

িন�বিণ�ত উে�েশ� কি�উটার [��াগামিটর একিট অ�িলিপ] বা অিভেযাজন �তরী-

    (অ) কি�উটার ��া�ামিট �য উে�েশ� সরবরাহ করা হইয়ািছল �সই উে�েশ� ব�বহােরর জ�;

অথবা

    (আ) �কবলমা� �য উে�েশ� কি�উটার ��া�ামিট সরবরাহ করা হইয়ািছল �সই উে�েশ�

ব�বহােরর জ� হারােনা, �ংস বা �িত হইেত স�ণূ��েপ অ�ায়ী �র�া ��প সহায়ক অ�িলিপ

�তরী;

    [(ই) কি�উটার ��া�ােমর উ�িমত (◌ঁঢ়মৎধফব) করার জ�;]

  (য) �কান সম�চার সং�া কত◌�ৃক উহার িনজ� �িবধা ব�বহার কিরয়া িনজ� সম�চােরর জ�

এমন �কান কেম�র অ�ায়ী �রকিড�ং করা যাহােত উহার সম�চার অিধকার আেছ এবং কম�িটর

ব�িত�মধম�ী দািলিলক চির� থাকার ��ি�েত �রকড�িট আক�াইেভ রাখার উে�েশ� সংর�ণ করা;
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   (র) সরকার বা �কান �ানীয় কত◌�ৃপ� কত◌�ৃক �কান সরকারী অ��ােন বা �কান �কৃত ধম�ীয়

অ��ােন সািহত�, নাট� বা সংগীত িবষয়ক কম� স�াদন করা অথবা অ��প কম� জনগেণর

িনকট �চার করা বা উহার �কান শ� �রকিড�ং �তরী করা।

    ব�াখ�া।- এই দফার উে�শ� পরূণকে�, ধম�ীয় অ��ান অেথ� িববাহ �শাভাযা�া এবং িববাহ

সংি�� অ�া� সামািজক উৎসব অ�ভ◌�ু� হইেব।

    (২) উপ-ধারা (১) এর িবধানাবলী সািহত�, নাট� বা সংগীত িবষয়ক কেম�র অ�বােদর ��ে� বা

সািহত�, নাট� বা সংগীত িবষয়ক কেম�র অিভেযাজেনর ��ে� �েযাজ� হইেব �যইভােব উহারা

�য়ং কম�িটর ��ে� �েযাজ� হয়।

শ� �রকিড�ং ও
িভিডও িচে�
অ�ভ◌�ু্�ব�
িববরণী

৭৩। (১) �কান ব�ি� শ� �রকিড�ং এবং উহার পাে�র উপর িনে�া� িববরণী �দশ�ন ব�তীত

�কান কেম�র িবষেয় �কান শ� �রকিড�ং �কাশ কিরেব না, যথা:-

    (ক) শ�-�রকিড�ং ��তকারীর নাম ও িঠকানা;

    (খ) উ� কেম�র কিপরাইেটর মািলেকর নাম ও িঠকানা; এবং

    (গ) উহার �থম �কাশনার বছর।

    (২) িভিডও িচ� �দশ�নকােল বা িভিডও ক�ােসেটর উপর বা অ�া� পাে� িনে�া� িববরণীসমহূ

�দশ�ন না কিরয়া �কান ব�ি� �কান কেম�র িভিডও িচ� �কাশ কিরেব না, যথা:-

    (ক) িভিডও িচ� ��তকারী ব�ি�র নাম ও িঠকানা;

    (খ) অ��প ব�ি� কত◌�ৃক উ� কম�িটর কিপরাইেটর মািলেকর িনকট হইেত িভিডও িচ� �তরীর

জ� �েয়াজনীয় লাইেস� অজ�ন কিরয়ােছন মেম� �দ� একিট �ঘাষণাপ�;

    (গ) অ��প কেম�র কিপরাইেটর মািলেকর নাম ও িঠকানা; এবং

  (ঘ) �যে�ে� অ��প কম�িট একিট চলি��, যাহার �দশ�নীর জ� [�স�রশীপ অব িফ�

এ�া�], ১৯৬৩ (১৯৬৩ সেনর ১৮ নং আইন) এর ৪ ধারার িবধান অ�সাের সনদপ� আবশ�ক

হয়, �সে�ে� উ� কেম�র িবষেয় বিণ�ত ধারার অধীেন ম�রুীকৃত সনদপে�র একিট অ�িলিপ।

102

অিধকার
ল�নকারী
অ�িলিপ
আমদানী

৭৪। (১) �কান কেম�র কিপরাইেটর মািলক বা তাহার িনকট হইেত �মতা�া� �িতিনিধর

দরখাে�র িভি�েত এবং িনধ�ািরত িফ পিরেশাধ সােপে�, �রিজ�ার, তাহার িবেবচনায় উপয�ু

তদে�র পর, এই মেম� আেদশ িদেত পািরেবন �য, বাংলােদেশ �তরী করা হইেল কিপরাইট

ল�ন হইেতা এই�প কেম�র বাংলােদেশর বািহের �তরীকৃত অ�িলিপ আমদানী করা যাইেব না।

    (২) এই আইেনর অধীেন �ণীতব� িবিধ সােপে�, �রিজ�ার বা এত�ে�েশ� তাঁহার িনকট হইেত

�মতা�া� ব�ি� উপ-ধারা (১) এ উি�লিখত অ�িলিপ পাওয়া যাইেত পাের এমন �কান
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অধ�ায়-১৪
�দওয়ানী �িতকার

উেড়াজাহাজ, জাহাজ, যানবাহন, ডক বা আি�নায় �েবশ কিরেত পািরেবন এবং অ��ুপ

অ�িলিপ পরী�া কিরেত পািরেবন।

    (৩) উপ-ধারা (১) এর অধীেন �দ� �কান আেদশ �েযাজ� হয় এই�প অ�িলিপ কা�মস এ�া�,

১৯৬৯ (১৯৬৯ সােলর ৪নং আইন) এর ধারা ১৬ অ�সাের বাংলােদেশ আমদািন িনিষ� বা

িনয়ি�ত পণ��ব��েপ গণ� হইেব এবং �সইমেত ঐ আইেনর সম� িবধান কায�কর হইেব:

    তেব শত� থােক �য, উ� আইেনর অধীন বােজয়া�কৃত অ��প সকল কিপ সরকাের �� না

কিরয়া কম�িটর কিপরাইেটর মািলকেক �পঁ◌ৗছাইয়া িদেত হইেব।

  

সং�া ৭৫। এই অধ�ােয়র উে�শ� পরূণকে�, �সে�র পিরপ�থী না হইেল "কিপরাইেটর মািলক"

অিভব�ি� অেথ�-

    (ক) একেচিটয়া লাইেসে�র অিধকারী;

    (খ) অ�াতনামা বা ছ�নামীয় সািহত�, নাট�, সংগীত বা িশ�কেম�র ��ে�, �য পয�� না

�েণতার পিরচয় উদঘািটত হইয়া থােক কম�িটর �েণতা বা �যৗথ �েণতার অ�াতনামা কেম�র

��ে� বা �যৗথভােব রিচত �কান কম� যাহােদর নােম �কািশত তাহােদর সকেল ছ�নামীয় হয়

এবং তাহা হইেল �েণতাগেণর �য কাহােরা পিরচয় �কাশক কত◌�ৃক জনসাধারেণ� �কািশত

হইয়া থােক, �সই �েণতা অথবা তাহার আইনা�গ �িতিনিধ অ�ভ◌�ু� হইেবন।

কিপরাইট
ল�েনর জ�
�দওয়ানী
�িতকার

৭৬। (১) �যে�ে� �কান কেম�র কিপরাইট অথবা এই আইেনর অধীন অিপ�ত অ� �কান

অিধকার ল�ন করা হয়, �সে�ে� কিপরাইেটর বা, ���মত, অ��প অ� অিধকাের

��ািধকারী, এই আইেন িভ��প িবধান না থাকা সােপে�, িনেষধা�া, �িতপরূণ, িহসাব এবং

অ�া� সকল �িতকার এবং �� ল�েনর দােয় আইেনর �দ� অ�া� �িতকার পাইেবন:

    তেব শত� থােক �য, িববাদী যিদ �মাণ কেরন �য, �� ল�েনর তািরেখ সংি�� কেম� কিপরাইট

িবদ�মান িছল মেম� িতিন অবগত িছেলন না এবং ঐ কেম�র কিপরাইট িছল না মেম� তাহার িব�াস

কিরবার যিু�সংগত কারণ িছল, তাহা হইেল বাদী, �� ল�ন স�েক� িনেষধা�া এবং ��

ল�ন�েম কিপ িব�েয়র মাধ�েম িববাদী কত◌�ৃক অিজ�ত মনুাফার সম� বা অংশিবেশেষর

ব�াপাের �কান আেদশ ব�তীত, �কান �িতকার পাইবার অিধকারী হইেবন।

    (২) যখন �কান সািহত�, নাট� ও সংগীত কেম�র ��ে� কম�িট �কািশত হওয়ার সময় উহার

কিপর উপর �েণতা বা; ���মত, �কাশেকর অথ� বহনকারী �কান নাম দিৃ�েগাচর হয়, অথবা

�কান িশ�কেম�র ��ে�, কম�িট �তরী হওয়ার সময় উহার উপর দিৃ�েগাচর হইয়ািছল, �সে�ে�

�য ব�ি�র নাম ঐভােব দিৃ�েগাচর হয় বা হইয়ািছল, ঐ�প কেম�র কিপরাইট ল�ন স�েক� �য
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�কান আইনগত কায��েম ঐ ব�ি�েক �েণতা বা, ���মত, �কাশক িহসােব অ�মান করা

হইেব যিদ না িভ��প িকছু �মািণত হইয়া থােক।

    (৩) কিপরাইট ল�ন স�েক� �য �কান আইনগত কায��েম সকল পে�র খরচািদ আদালেতর

িবচ�ণ �মতার অধীন হইেব।

পথৃক
অিধকােরর
র�ণ

৭৭। এই আইেনর িবধান সােপে�, �যে�ে� িবিভ� ব�ি� �কান কেম�র কিপরাইেটর অ�ভ◌�ু�

িভ� িভ� অিধকােরর মািলক হন, �সে�ে� ঐ�প �য �কান অিধকােরর মািলক ঐ অিধকােরর

পিরসীমায় এই আইেন িবধতৃ �িতকার পাইেবন এবং �কান মামলা দােয়র, ব�ব�া �হণ বা

অ�া� আইনগত কায��েমর মাধ�েম ঐ�প মামলা বা আইনগত কায��েম অ� �য �কান

অিধকােরর মািলকেক প� না কিরয়া �ত�ভােব ঐ�প �� �েয়াগ কিরেত পািরেবন।

�েণতার িবেশষ
��

৭৮। (১) �কান কেম�র �েণতা ঐ কেম�র কিপরাইট [�� িনেয়াগ] বা পিরত�াগ করা সে�ও,

কম�িটর রচনা�� দাবী কিরেত পািরেবন এবং উ� কেম�র �কান িবকৃিত, অ�হািন বা অ�া�

পিরবত�ন স�েক� অথবা উ� কম�িটর িবষেয় তাহার স�ান ও �খ�ািত �ু� হইেত পাের এমন

অ�া� কােয�র জ� �িতপরূণ বা কােয�র উপর িনবারণ দাবী কিরেত পািরেবন:

  তেব শত� থােক �য, ধারা [৭২] এর উপ-ধারা (১) এর উপ-দফা (ম) �েযাজ� হয় এমন

কি�উটার ��া�ােমর �কান অিভেযাজন িনয়�েণর বা ঐ বাবদ �িতপরূণ দাবী কিরবার �কান

অিধকার উ� ��থকােরর থািকেব না।

    ব�াখ�া।- �কান কম� �দশ�েন বা �েণতার স�ুি�মেত উহা �দশ�েন ব�থ�তা এই ধারার অধীন

অিধকার ল�ন মেম� গণ� হইেব না।

    (২) �কান কেম�র রচনা�� দাবী কিরবার অিধকার ব�তীত, উপ-ধারা (১) এর অধীন �কান কেম�র

�েণতােক �দ� অ� �কান অিধকার ঐ �েণতার আইনা�গ �িতিনিধর �ারা �েয়াগ করা

যাইেব।

103
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অিধকার
ল�নকারী
অ�িলিপর
দখলকার বা
�লনেদনকারী
ব�ি�র িব�ে�
মািলেকর
অিধকার

৭৯। কিপরাইট িবদ�মান আেছ এমন �কান কেম�র অিধকার ল�নকারী সকল অ�িলিপ এবং

ঐ�প অিধকার ল�নকারী অ�িলিপ �তরীর জ� ব�ব�ত বা ব�বহােরর জ� উ�ী� ��ট

[এবং কি�উটার ��া�ােমর ��ে� সংি�� �সাস� �কাড কমপাইেলশন, ডাটা, িডজাইন

ড�েমে�টশন, �টিবল এবং আ�ষি�ক চাট�সমহূ] কিপরাইেটর মািলেকর স�ি� বিলয়া গণ�

হইেব, িযিন উহােদর দখল পনু��ােরর বা উহােদর �পা�র স�েক� আইনগত কায��ম �হণ

কিরেত পািরেবন:

    তেব শত� থােক �য, কিপরাইেটর মািলক �কান অিধকার ল�নকারী অ�িলিপর �পা�র স�েক�

�কান �িতকার পাইেবন না, যিদ িববাদী �মাণ কেরন �য-
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অধ�ায়-১৫
অপরাধ এবং শাি�

 (ক) কিমিটর কিপরাইট িবদ�মান আেছ মেম� িতিন �াত িছেলন না এবং তাহার এই মেম� িব�াস

কিরবার যিু�স�ত কারণ িছল �য, কম�িটর অ�িলিপ অিধকার ল�নকারী অ�িলিপ নয় এবং

উহার কিপরাইট িবদ�মান িছল; বা

    (খ) ঐ�প অ�িলিপ বা ��ট স�েক� �কান কেম�র কিপরাইেটর অিধকার ল�ন সংি�� নাই মেম�

তাহার িব�াস কিরবার যিু�সংগত কারণ িছল।

কিপরাইেটর
মািলক
কায�ধারায় প�
হইেব

৮০। (১) �কান একেচিটয়া লাইেস�ধারী কত◌�ৃক কিপরাইট ল�ন িবষেয় দােয়রকৃত �েত�ক

�দওয়ানী মামলা বা অ�া� �দওয়ানী কায�ধারায় কিপরাইেটর মািলকেক িববাদী কিরেত হইেব,

যিদ না আদালত িভ��প িনেদ�শ দান কের, এবং �য ��ে� এই�প মািলক িববাদী হয়,

একেচিটয়া লাইেস�ধারীর দাবীর িবেরািধতা কিরবার অিধকার তাহার থািকেব।

  (২) �য ��ে� কিপরাইট ল�ন িবষেয় একেচিটয়া লাইেস�ধারী কত◌�ৃক দােয়রকৃত �কান

�দওয়ানী মামলা বা কায�ধারা কৃতকায� হয়, �সে�ে� একই কারেণ কিপরাইেটর মািলক কত◌�ৃক

আনীত নতুন মামলা বা অ� �কান �দওয়ানী কায�ধারা র�ণীয় হইেব না।

আদালেতর
এখিতয়ার

৮১। কিপরাইট ল�নজিনত �েত�ক �দওয়ানী মামলা বা অ� �কান �দওয়ানী কায�ধারা �সই

�জলা জজ আদালেত �জ ুও িবচার কিরেত হইেব যাহার আিদ অিধে�ে�র �ানীয় সীমার মেধ�

মামলািট বা অ� কায�ধারা দােয়র করা কােল, মামলািট বা অ� কায�ধারা দােয়রকারী ব�ি� বা

�যে�ে� অ��প একািধক ব�ি� থােকন, তাহােদর মেধ� �কহ �কৃতপে� এবং ���ায় বসবাস

কেরন বা ব�বসা পিরচালনা কেরন বা ব�ি�গত লােভর জ� কাজ কেরন।

  

কিপরাইট বা
অ�া� অিধকার
ল�নজিনত
অপরাধ

[৮২। (১) �য ব�ি�, চলি�� ব�িতেরেক, �কান কেম�র কিপরাইট বা এই আইেনর ধারা ২৩

এর অধীন অিপ�ত অিধকার ব�তীত অ� �কান অিধকার ই�াকৃতভােব ল�ন কেরন বা কিরেত

সহায়তা কেরন, িতিন অনধূ◌�� চার বৎসর িক�ু অনূ্যন ছয়মাস �ময়ােদর কারাদ� এবং অনধূ◌��

�ই ল� টাকা িক�ু অনূ্যন প�াশ হাজার টাকার অথ�দে� দ�ণীয় হইেবন:

    তেব শত� থােক �য, যিদ ইহা আদালেত স�ুি�মেত �মািনত হয় �য, ল�নিট ব�বসািয়ক বা

বািণিজ�ক কায��েমর ধারায় মনুাফার উে�েশ� সংঘিটত হয় নাই, �সই ��ে� আদালত ছয়

মােসর কম �ময়ােদর কারাদ� এবং ৫০,০০০ টাকার কম পিরমাণ জিরমানার দ� আেরাপ

কিরেত পািরেব।

    (২) �য ব�ি� চলি�ে�র কিপরাইেটর অিধকার বা এই আইেন বিণ�ত অ� �কান অিধকার

ই�াকৃতভােব ল�ন কেরন বা কিরেত সহায়তা কেরন, িতিন অনধূ◌�� পাঁচ বৎসর িক�ু অনূ্যন
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এক বৎসর �ময়ােদর কারাদ� এবং অনধূ◌�� পাঁচ ল� টাকা িক�ু অনূ্যন এক ল� টাকার

অথ�দে� দ�ণীয় হইেবন।]

ি�তীয় বা
পরবত�ী
অপরােধর বিধ�ত
শাি�

৮৩। �য ব�ি� ধারা ৮২ এর অধীেন দি�ত হইয়া পনুরায় অ��প �কান অপরােধ দি�ত হইেল

িতিন ি�তীয় এবং পরবত�ী �েত�ক অপরােধর জ� অনধূ�ব িতন বৎসর িক�ু অনূ্যন ছয় মােসর

কারাদ� এবং অনধূ�ব িতন ল� টাকা িক�ু অনূ্যন এক ল� টাকা অথ�দে� দ�নীয় হইেবন:

  [তেব শত� থােক �য, যিদ ইহা আদালেতর স�ুি�মেত �মািণত হয় �য, ধারা ৮২ এর উপ-

ধারা (১) এ বিণ�ত ল�নিট ব�বসািয়ক বা বািণিজ�ক কায��েমর ধারায় মনুাফার উে�েশ�

সংঘিটত হয় নাই, �সই ��ে� আদালত ছয় মােসর কম �ময়ােদর কারাদ� এবং ১ ল� টাকার

কম পিরমাণ জিরমানার দ� আেরাপ কিরেত পািরেবন] :

    আেরা শত� থােক �য, এই ধারার উে�শ� পরূণকে� এই আইন �বিত�ত হওয়ার পেূব� �দ�

�কান শাি�েক আমেল �নওয়া হইেব না।

107

কি�উটার
��া�ােমর
লংিঘত কিপ
�কাশ, ব�বহার,
ইত�ািদর
অপরাধ

[৮৪। যিদ �কান ব�ি�-

    (ক) �কান কি�উটার ��া�াম এর লংিঘত কিপ অ�িলিপ কিরয়া �য �কান মাধ�েম �কাশ,

িব�য় বা একািধক কিপ িবতরণ কেরন, তাহা হেল িতিন অনধূ◌�� চার বৎসর িক�ু অনূ্যন ছয়

মাস �ময়ােদর কারাদে� এবং অনধূ◌�� চার ল� টাকা িক�ু অনূ্যন এক ল� টাকার অথ�দে�

দ�ণীয় হইেবন;

    (খ) কি�উটাের �কান লংিঘত কিপ ব�বহার কেরন, তাহা হইেল িতিন অনধূ◌�� িতন বৎসর িক�ু

অনূ্যন ছয় মাস �ময়ােদর কারাদে� অথবা অনধূ◌�� িতন ল� টাকা িক�ু অনূ্যন এক ল� টাকার

অথ� দে� দ�ণীয় হইেবন:

    তেব শত� থােক �য, যিদ আদালেতর স�ুি�েত �মািণত হয় �য, কি�উটার ��া�ামিট

ব�বসািয়ক বা বািণিজ�ক কায��েমর ধারায় মনুাফা লােভর উে�েশ� লংিঘত হয় নাই, তাহা

হইেল অনূ্যন িতন মাস �ময়ােদর কারাদে� এবং অনূ্যন পঁিচশ হাজার টাকার অথ�দ� আেরাপ

করা যাইেব।]

108

অিধকার
ল�নকারী
অ�িলিপ �তরী
কিরবার
উে�েশ� ��ট
দখেল রাখা

৮৫। �কান ব�ি�, িযিন ই�াকৃতভােব কিপরাইট িবদ�মান রিহয়ােছ এমন �কান কেম�র অিধকার

ল�নকারী অ�িলিপ �তরী কিরবার উে�েশ� �কান ��ট �তরী কেরন বা দখেল রােখন, বা

কিপরাইেটর মািলেকর স�িত ব�িতেরেক ই�াকৃতভােব এবং তাহার ব�ি�গত লােভর জ�

ঐ�প �কান কেম�র জনসাধারেণ� স�াদেনর কারণ ঘটান, তাহা হইেল িতিন অনধূ◌�� �ই

বৎসেরর কারাদ� বা অনধূ◌�� প�াশ হাজার টাকা অথ�দে� বা উভয় দে� দ�নীয় হইেবন।

অিধকার
ল�নকারী
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অ�িলিপ বা
অিধকার
ল�নকারী
অ�িলিপ �তরীর
উে�েশ�
ব�ব�ত ��ট
িবিলব�ন

৮৬। এই আইেনর অধীন �কান অপরােধর িবচার কিরবার কােল, অিভয�ু অপরাধী �দাষী

সাব�� হউক বা না হউক, আদালত উহার িনকট অিধকার ল�নকারী অ�িলিপ বা অিধকার

ল�নকারী অ�িলিপ �তরী কিরবার উে�েশ� সংরি�ত ��ট�েপ �তীয়মান, অিভয�ু অপরাধীর

দখলভু� কম�িটর সম� অ�িলিপ বা সম� ��ট �ংস কিরবার বা কিপরাইেটর মািলকেক

বঝুাইয়া িদবার বা আদালত �য�প উপয�ু মেন কের �সভােব িবিলব�ন কিরবার আেদশ িদেত

পািরেব।

�রিজ�াের িমথ�া
অ�ভ◌�ুি�,
ইত�ািদ, অথবা
িমথ�া সা��
উপ�াপনা বা
�দান করার
শাি�

৮৭। �কান ব�ি� যিদ-

    (ক) কিপরাইট �রিজ�াের �কান িমথ�া অ�ভ◌�ুি� সি�নেবশ কেরন বা কিরবার কারণ ঘটান, বা

    (খ) িমথ�াভােব �রিজ�াের �কান অ�ভ◌�ুি�র অ�িলিপর অথ� বহনকারী �কান �লখা িলেখন বা

িলখান, বা

    (গ) িমথ�া জািনয়া ঐ�প �কান অ�ভ◌�ুি� বা �লখা সা�� িহসােব উপ�াপন বা �দান কেরন

অথবা উপ�াপন বা �দান করার কারণ ঘটান,

    িতিন অনধূ◌�� �ই বৎসর কারাদ� বা দশ হাজার টাকা অথ�দ� বা উভয় দে� দ�নীয় হইেবন।

�তািরত বা
�ভািবত
কিরবার
উে�েশ� িমথ�া
িববিৃত �দােনর
শাি�

৮৮। �কান ব�ি�-

    (ক) �কান কত◌�ৃপ� বা কম�কত�ােক এই আইেনর �কান িবধােনর আওতায় তাহার �য �কান কায�

স�াদেন �তািরত কিরবার অিভ�ােয়, বা

    (খ) এই আইন বা ইহার অধীন �কান িবষয় স�েক� �কান িকছু কিরেত বা না কিরেত �ভািবত

কিরবার অিভ�ােয়,

    িমথ�া জািনয়া �কান িমথ�া িববিৃত বা ব�াখ�া �দান কেরন, িতিন অনধূ◌�� �ই বৎসেরর কারাদে�

বা অনধূ� পঁিচশ হাজার টাকা অথ�দে� বা উভয় দে� দ�নীয় হইেবন।

�েণতার িমথ�া
কত◌�ৃ� আেরাপ

৮৯। �কান ব�ি�-

    (ক) �েণতা নেহন এমন কাহােরা নাম �কান কেম�র িভতের বা উপের বা উ� কেম�র

পনু�ৎপািদত অ�িলিপর িভতের বা উপের এমনভােব সি�নেবশ বা সংয�ু কেরন যাহােত এই

মেম� ইি�ত বহন কের �য ঐ�প ব�ি� কম�িটর �েণতা; অথবা

    (খ) এমন �কান কম� �কাশ, িব�য় বা ভাড়ায় �দান কেরন অথবা বািণিজ�কভােব জনসমে�

�দশ�ন কেরন �য, কেম�র িভতের বা উপের এমন �কান ব�ি�র নাম এমনভােব সি�নেবশ বা

সংয�ু করা হইয়া থােক যাহােত এই মেম� ইি�ত বহন কের �য, ঐ�প ব�ি� কম�িটর �েণতা বা

�কাশক, িক�ু িযিন তাহার জানামেত ঐ�প কেম�র �েণতা বা �কাশক নেহন; অথবা
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    (গ) দফা (খ) এ উি�লিখত �কান কম� কেরন বা �সই কেম�র পনু�ৎপাদন িবতরণ কেরন �য

কেম�র িভতর বা উপের �কান ব�ি�র নাম এমনভােব সি�নেবশ বা সংয�ু করা হয় যাহােত এই

মেম� ইি�ত কের �য, ঐ�প ব�ি� কম�িটর �েণতা, িক�ু িযিন তাহার জানামেত ঐ�প কেম�র

�েণতা নেহন, অথবা কম�িট জনসমে� স�াদন কেরন বা �কান িবেশষ �েণতার কম��েপ

কম�িট সম�চার কেরন িযিন যাহার জানামেত ঐ�প কেম�র �েণতা নেহন;

  িতিন অনধূ◌�� �ই বৎসর কারাদ� বা অনধূ◌�� পঁিচশ হাজার টাকা অথ�দ� বা উভয়দে� দ�নীয়

হইেবন।

ধারা [৭৩]
ল�েনর শাি�

109
৯০। �কান ব�ি� যিদ ধারা [৭৩] এর িবধান ল�নপবূ�ক �কান �রকড� বা িভিডও িচ� �কাশ

কেরন, তাহা হইেল িতিন অনধূ◌�� িতন বছর কারাদ� বা অনধূ◌�� িতন ল� টাকা অথ�দ� বা উভয়

দে� দ�নীয় হইেবন।

110

�কা�ানী
কত◌�ৃক অপরাধ

৯১। (১) এই আইেনর অধীন �কান অপরাধ �কান �কা�ানী কত◌�ৃক সংঘিটত হইেল, অপরাধ

সংঘটেনর সময় উ� �কা�ানীর ব�বসা পিরচালনার জ� �কা�ানীর দািয়ে� িছেলন এবং

�কা�ানীর িনকট দায়ী িছেলন এই�প �েত�ক ব�ি� এবং অিধক�ু ঐ �কা�ানী ঐ�প

অপরােধর জ� �দাষী বিলয়া গণ� হইেবন এবং তাহারা তাহােদর িব�ে� আইনগত কায��ম

�হেণর জ� এবং �সইমত দ��া� হইেত দায়ী হইেবন:

    তেব শত� থােক �য, এই উপ-ধারার �কান িকছুই �কান ব�ি�েক �কান শাি�র জ� দায়ী কিরেব

না, যিদ িতিন �মাণ কেরন �য ঐ অপরাধ তাহার অ�াতসাের সংঘিটত হইয়ািছল অথবা িতিন

ঐ�প অপরাধ সংঘটনেরাধ কিরবার জ� যথাস�ব �চ�া কিরয়ািছেলন।

    (২) উপ-ধারা (১) এ যাহাই থা�ক না �কন, এই আইেনর অধীন �কান �কা�ানী কত◌�ৃক �কান

অপরাধ যিদ সংঘিটত হয় এবং ইহা �মািণত হয় �য, ঐ অপরাধ �কা�ানীর �কান পিরচালক,

ম�ােনজার, �সে�টারী বা অ�া� অিফসােরর স�িত বা গাফলিতর কারেণ সংঘিটত হইয়ােছ,

তাহা হইেল উ� পিরচালক, ম�ােনজার, �সে�টারী বা অ�া� অিফসারও ঐ অপরােধর জ�

�দাষী বিলয়া গণ� হইেবন এবং তাহারা তাহােদর িব�ে� আইনগত কায��ম �হেণর জ� এবং

�সইমেত দ��া� হইেবন।

    ব�াখ�া।- এই ধারার উে�েশ�-

    (ক) "�কা�ানী" অেথ� �কান সংিবিধব� সং�া এবং �কান ব�বসা-�িত�ান বা অ�া�

ব�ি�বেগ�র সিমিতও অ�ভ◌�ু� হইেব; এবং

    (খ) ব�বসা-�িত�ােনর ��ে� "পিরচালক" অেথ� উহার অংশীদারেক বঝুাইেব।

অপরাধ িবচারাথ�
�হণ
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অধ�ায়-১৬
আপীল

৯২। দায়রা জজ আদালত অেপ�া িন�তর �কান আদালত এই আইেনর অধীন �কান অপরাধ,

ধারা ৬৬ এর িবধান সােপে�, িবচারাথ� �হণ কিরেব না।

লি�ত অ�িলিপ
জ� কিরেত
পিুলেশর �মতা

৯৩। (১) সাব-ইনসেপ�েরর িন�তর পদািধকারী নেহন এমন �য �কান পিুলশ কম�কত�া যিদ এই

মেম� স�ু� হন �য, [ধারা ৮২ এর অধীেন �কান কেম�র বা ধারা ৮৪ এর অধীেন �কান

কি�উটার কেম�র] কিপরাইট ল�নজিনত �কান অপরাধ সংঘিটত হইয়ােছ, হইেতেছ বা হওয়ার

স�াবনা �দখা িদয়ােছ, তাহা হইেল িতিন ��ফতারী পেরায়ানা ছাড়াই কম�িটর সকল অ�িলিপ

এবং ল�নকারী অ�িলিপ �তরীর উে�েশ� ব�ব�ত সকল ��ট, �যখােনই পাওয়া যাক, জ�

কিরেত পািরেবন এবং অ��পভােব জ�কৃত সকল কিপ এবং ��ট যত �ত স�ব, একজন

ম�ািজে�েটর স�েুখ উপ�াপন কিরেবন।

    (২) উপ-ধারা (১) এর অধীেন জ�কৃত �কান কেম�র [অ�িলিপ বা য�পািত বা �ব�সাম�ী বা

��েট �াথ� রিহয়ােছ এমন �য �কান ব�ি� ঐ�প জ� হওয়ার ১৫(পেনর) িদেনর মেধ� অ��প

অ�িলিপ বা য�পািত বা �ব�সাম�ী বা ��ট তাহােক �ফরত �দওয়ার] জ� ম�ািজে�েটর িনকট

দরখা� কিরেত পােরন এবং ম�ািজে�ট, দরখা�কারী ও বাদীর �নানী �হেণর পর এবং

�েয়াজন অ�যায়ী আেরা তদ� কিরয়া দরখাে�র উপর তাহার িবেবচনায় উপয�ু আেদশ �দান

কিরেবন।

  

111

112

ম�ািজে�েটর
কিতপয়
আেদেশর
িব�ে� আপীল

৯৪। ধারা ৮৬ বা ধারা ৯৩ এর উপ-ধারা (২) এর অধীন �দ� আেদেশ সং�ু� �কান ব�ি�,

আেদশ �দােনর ি�শ িদেনর মেধ�, �য আদালেত আেদশ �দানকারী আদালত হইেত

সাধারণতঃ আপীল করা চেল �সই আদালেত আপীল কিরেত পািরেবন এবং ঐ�প আপীল

আদালত কত◌�ৃক আপীল িন�ি� না হওয়া পয�� ঐ আেদেশর কায�কািরতা �িগত রািখবার

িনেদ�শ �দান কিরেত পািরেব।

�রিজ�ােরর
আেদেশর
িব�ে� আপীল

৯৫। (১) �রিজ�ােরর �কান চূড়া� িস�া� বা আেদেশ সং�ু� �য �কান ব�ি� ঐ িস�া� বা

আেদশ �দােনর িতন মােসর মেধ� �বােড�র িনকট আপীল কিরেত পািরেবন।

    (২) এই ধারার অধীন �বােড�র �নানী �হণকােল �রিজ�ার �বােড�র সদস� িহসােব উপি�ত

থািকেবন না।

�বােড�র
আেদেশর
িব�ে� আপীল

৯৬। ধারা ৯৫ এর অধীন আপীেল �দ� �কান িস�া� বা আেদশ ব�তীত, �বােড�র �কান চূড়া�

িস�া� বা আেদেশ সং�ু� �কান ব�ি� ঐ িস�া� বা আেদশ �দােনর িতন মােসর মেধ�

হাইেকাট� িবভােগ আপীল কিরেত পািরেবন :

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/1
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/2


bdlaws.minlaw.gov.bd/act-print-846.html 53/61

09/07/2021 কিপরাইট আইন, ২০০০

ি ইট ই

অধ�ায়১৭
িবিবধ

    তেব শত� থােক �য, ধারা ৬ এর আওতায় �বােড�র �কান িস�াে�র িব�ে� অ��প �কান আপীল

চিলেব না।

তামাদী গণনা ৯৭। এই অধ�ােয়র অধীন আপীেলর জ� �দ� িতন মােসর সময় গণনায়, �য আেদশ বা

িস�াে�র িব�ে� আপীল করা হইয়ােছ, উহার সািট�ফাইড কিপ বা, ���মত, িস�াে�র �রকড�

�দােনর জ� গহৃীত সময় বাদ িদেত হইেব।

আপীেলর প�িত ৯৮। হাইেকাট� িবভাগ এই আইেনর সিহত সংগিত রািখয়া ধারা ৯৬ এর অধীেন উহার িনকট

দােয়রকৃত আপীেল অ�সরণীয় প�িত িবষেয় িবিধ �ণয়ন কিরেত পািরেব।

�রিজ�ার এবং
�বাড� এর
�দওয়ানী
আদালেতর
কিতপয় �মতা

৯৯। [�দওয়ানী কায�িবিধর] অধীেন �কান �দওয়ানী মামলার িবচার করা কােল �রিজ�ার ও

�বাড� এর িনে�া� িবষেয় �দওয়ানী আদালেতর �মতা থািকেব, যথা:-

    (ক) সমন �দান করা এবং �কান ব�ি�র উপি�িত িনি�ত করা এবং তাহােক শপথপবূ�ক পরী�া

করা;

    (খ) �কান দিলল �দশ�ন এবং উপ�াপন করােনা;

    (গ) হলফনামাসহ সা�� �হণ;

    (ঘ) সা�� বা দিলল পরী�ার জ� কিমশন ম�রু করা;

    (ঙ) �কান আদালত বা কায�ালয় হইেত �কান সরকারী নিথ বা উহার অ�িলিপ তলব করা;

    (চ) িনধ�ািরতব� অ� �য �কান িবষয়।

    ব�াখ�া।- সা�ীর উপি�িত বলবৎকরণাথ�, �রিজ�ার বা, ���মত, �বাড� এর অিধে�ে�র �ানীয়

সীমানা হইেব সম� বাংলােদশ।

113

�রিজ�ার বা
�বাড� কত◌�ৃক
�দ� অথ�
�দােনর আেদশ
িড�ীর �ায়
কায�কর হইেব

১০০। �রিজ�ার বা �বাড� কত◌�ৃক এই আইেনর অধীন �দ� অথ� �দােনর �েত�ক আেদশ বা

�বাড� কত◌�ৃক �দ� অ��প আেদেশর িব�ে� আনীত আপীেল হাইেকাট� িবভাগ কত◌�ৃক �দ�

আেদশ, �রিজ�ার, �বাড� বা ���মত, ��ীমেকােট�র �রিজ�ার কত◌�ৃক �দ� সািট�িফেকেটর

িভি�েত �দওয়ানী আদালেতর িড�ী মেম� গণ� হইেব এবং অ��প আদালেতর িড�ীর �ায়

অিভ� প�িতেত কায�করেযাগ� হইেব।

অব�াহিত ১০১। এই আইেনর উে�শ� সাধেন সরল িব�ােস কৃত বা করার অিভ�ায় এর জ� �কান

ব�ি�র িব�ে� �কান মামলা বা আইনগত কায��ম চিলেব না।
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জনেসবক ১০২। এই আইেনর অধীন িনয�ু �েত�ক কম�কত�া এবং �বােড�র �েত�ক সদস� [দ�িবিধর]

ধারা ২১ এ ঢ়ঁনষরপ ◌ংবৎাধহঃ (জনেসবক) কথািট �য অেথ� ব�ব�ত হইয়ােছ �স অেথ� ঢ়ঁনষরপ

◌ংবৎাধহঃ (জনেসবক) বিলয়া গণ� হইেব।

114

িবিধমালা
�ণয়েনর �মতা

১০৩। (১) সরকার, সরকারী �গেজেট ��াপন �ারা, এই আইেনর উে�শ� পরূণকে� িবিধ

�ণয়ন কিরেত পািরেব।

    (২) পেূব�াি�লিখত �মতার সামি�কতা �ু� না কিরয়া, িন�বিণ�ত সকল বা �য �কান িবষেয়

সরকার িবেশষ কিরয়া এবং উপিরউ� �মতার সামি�কভােব �ু� না কিরয়া অ��প িবিধেত

িন�বিণ�ত সকল বা �য �কান িবষেয় িবধান করা যাইেব, যথা:-

    (ক) �চয়ারম�ান এবং �বােড�র অ�া� সদস�গেণর কেম�র �ময়াদ ও চা�রীর শত�াবলী;

    (খ) এই আইেনর অধীন দািখলতব� অিভেযাগ ও দরখা� এবং ম�রুীতব� লাইেসে�র ফরম;

    (গ) �রিজ�ার বা �বােড�র সমীেপ কায�ধারায় অ�সরণীয় প�িত;

    (ঘ) ধারা ৪১ এর উপ-ধারা (২) এর অধীন দরখা� দিলেলর শত�াবলী;

    (ঙ) ধারা ৪১ এর উপ-ধারা (৩) এর অধীন কিপরাইট সিমিত িনব�ন হওয়ার শত�াবলী;

    (চ) ধারা ৪১ এর উপ-ধারা (৪) এর অধীন িনব�ন বািতেলর তদ�;

    (ছ) ধারা ৪২ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) এর অধীেন কিপরাইট সিমিতেক �েদয় �মতার

শত� এবং উ� উপ-ধারার দফা (খ) এর অধীন অিধকােরর মািলকেদর অ��প �মতা অপ�েণর

�মতা �ত�াহােরর শত�াবলী;

  (জ) ধারা ৪২ এর উপ-ধারা (৩) এর অধীন কিপরাইট সিমিত কত◌�ৃক লাইেস� ই�্যকরণ, িফ

আদায় এবং অিধকাের মািলকেদর মেধ� অ��প িফ ব�েনর শত�াবলী;

    (ঝ) ধারা ৪৪ এর উপ-ধারা (১) এর অধীেন িফ আদায় ও ব�ন িবষয় অিধকাের মািলকেদর

অ�েমাদন, িফ িহসােব আদায়কৃত �কান অেথ�র স��বহার এবং অ��প মািলকেদর তাহােদর

অিধকারসমেূহ �শাসন সংি�� কায�াবলীর তথ� সরবরােহর প�িত;

    (ঞ) ধারা ৪৫ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন কিপরাইট সিমিত কত◌�ৃক �রিজ�ােরর িনকট

িববরণী দািখল;

    (ট) এই আইেনর অধীন �েদয় �কান রয়�ালিট িনধ�ারণ এবং অ��প রয়�ালিট �দােনর জ�

জামানত �হেণর প�িত;

    (ঠ) এই আইেনর অধীন �েদয় রয়�ালিট �দােনর প�িত;
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(ড) কিপরাইট সিমিত কত◌�ৃক িহসাব এবং অ�া� আ�ষংিগক নিথ সংর�ণ এবং বািষ�ক িহসাব

িববরণীর নমনুা ও প�িত এবং ধারা ৪২ এর উপ-ধারা (২) এর অধীন অিধকােরর ব�ি�

মািলকেক �দ� পাির�িমেকর পিরমাণ িনধ�ারেণর প�িত;

    (ঢ) এই আইেনর অধীন রি�তব� কিপরাইট �রিজ�ােরর ফরম এবং উহােত অ�ভ◌�ু� কিরেত

হইেব এমন িববরণী;

    (ণ) �য সকল িবষেয় �রিজ�ার এবং �বােড�র �দওয়ানী আদালেতর �মতা থািকেব;

    (ত) এই আইেনর অধীন �েদয় িফস;

    (থ) এই আইন �ারা �রিজ�ােরর ব�ব�াপনায় বা িনয়�েণ �� কিপরাইট অিফেসর কায�ািদ ও

অ� সকল িবষয়।

ইংেরজীেত
অনিূদত পাঠ
�কাশ

১০৪। এই আইন �বত�েনর পর সরকার, সরকারী �গেজেট ��াপন �ারা, এই আইেনর

ইংেরজীেত অনিূদত একিট পাঠ �কাশ কিরেব যাহা এই আইেনর অনিূদত ইংেরজী পাঠ

(অঁঃযবহঃরপ ঊহমষরংয ঞবীঃ) নােম অিভিহত হইেব:

    তেব শত� থােক �য, এই আইন ও উ� ইংেরজী পােঠর মেধ� িবেরােধর ��ে� এই আইন �াধা�

পাইেব।

রিহতকরণ,
�হফাজত এবং
�াি�কালীন
িবধান

১০৫। (১) ঈড়ঢ়ু-ৎরমযঃ ঙৎফরহধহপব, ১৯৬২ (ঙৎফ. ঘড়. ঢঢঢওঠ ড়ভ ১৯৬২) এত�ারা

রিহত করা হইল।

    (২) �যে�ে� �কান ব�ি� এই আইন কায�কর হওয়ার পেূব� এমন �কান কাজ কিরয়া থােকন

য�ারা িতিন সংি�� সমেয় আইন �মাতােবক �কান কেম�র পনু�ৎপাদন বা স�াদেনর জ�

অথবা এই আইন কায�কর না হইেল ঐ�প

  পনু�ৎপাদন বা স�াদন �বধ হইত এমন �কান কেম�র পনু�ৎপাদন বা স�াদেনর জ� �কান

�কার ব�য় বা দায় এর জ� দায়ী হন, �সে�ে� এই ধারার �কান িকছুই ঐ�প কাজ হইেত বা

তৎসূে� উ�ুত �কান অিধকার বা �াথ� খব� বা �ু� কিরেব না, যিদ না এই আইনবেল

পনু�ৎপাদন বা স�াদন কিরবার অিধকারী ব�ি� চুি�ভে�র দ�ণ �বাড� �য�প িনধ�ারণ কের

ঐ�প �িতপরূণ �দান কিরেত স�ত না হন।

    (৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন রিহত আইেনর অধীন �কান কেম�র কিপরাইট িছল না এমন �কান

কেম�র ��ে� এই আইেনর অধীন কিপরাইট থািকেব না।

    (৪) এই আইন কায�কর হওয়ার অব�বিহত পেূব� �যে�ে� �কান কেম�র কিপরাইট িবদ�মান িছল

ঐ�প কিপরাইেটর অ�ভ◌�ু্� অিধকার, এই আইন কায�কর হওয়ার তািরখ হইেত, কম�িট �য
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ি ইট ই

 দফা (১) ও (২) কিপরাইট (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ১৪ নং আইন) এর ২ ধারাবেল �িত�ািপত৷

 উপ-দফা (খ) কিপরাইট (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ১৪ নং আইন) এর ২ ধারাবেল �িত�ািপত৷

 উপ-দফা (ঙ) কিপরাইট (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ১৪ নং আইন) এর ২ ধারাবেল সংেযািজত৷

 দফা (৯) কিপরাইট (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ১৪ নং আইন) এর ২ ধারাবেল �িত�ািপত৷

 দফা (১৩) কিপরাইট (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ১৪ নং আইন) এর ২ ধারাবেল িবল�ু৷

 দফা (১৩ক) কিপরাইট (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ১৪ নং আইন) এর ২ ধারাবেল সি�েবিশত৷

 ব�াখ�ািট কিপরাইট (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ১৪ নং আইন) এর ২ ধারাবেল �িত�ািপত৷

 দফা (১৫ক) ও (১৫খ) কিপরাইট (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ১৪ নং আইন) এর ২ ধারাবেল সি�েবিশত৷

 দফা (১৬ক) কিপরাইট (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ১৪ নং আইন) এর ২ ধারাবেল সি�েবিশত৷

 “�িথত” শ�িট “��ািথত” শে�র পিরবেত� কিপরাইট (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ১৪ নং আইন) এর ২ ধারাবেল �িত�ািপত৷

 দফা (২০) কিপরাইট (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ১৪ নং আইন) এর ২ ধারাবেল �িত�ািপত৷

 “��থকার” শ�িট “��থাকার” শে�র পিরবেত� কিপরাইট (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ১৪ নং আইন) এর ২ ধারাবেল �িত�ািপত৷

 “বা �িত�ান” শ��িল কিপরাইট (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ১৪ নং আইন) এর ২ ধারাবেল সংেযািজত৷

��ণীর অ�ভ◌�ু� ঐ ��ণী স�ে� ধারা ১৪-এ উি�লিখত অিধকার হইেব এবং যিদ উ� ধারা

�ারা �কান নতুন অিধকার �দ� হয়, তাহা হইেল উ� অিধকােরর মািলক-

    (ক) এই আইন কায�কর হওয়ার পেূব� কম�িটর কিপরাইেটর স�ণূ� ��-িনেয়াগ হইয়া থািকেল,

উ� [িনেয়াগ�া� ��ািধকারী] �ােথ�র উ�রািধকারী হইেবন।

    (খ) অ�া� ��ে�, ঐ ব�ি� হইেবন িযিন উপ-ধারা (১) এর অধীন বািতলকৃত আইেন কম�িটর

কিপরাইেটর �থম ��ািধকারী িছেলন।

    (৫) এই আইেন িভ��প িবধান না থািকেল, �কান ব�ি� এই আইন কায�কর হওয়ার অব�বিহত

পেূব� �কান কেম�র কিপরাইট অথবা �কান অিধকার বা অিধকােরর অ�গ�ত �কান �ােথ�র

অিধকারী থািকেল, তাহার ��ে� এই আইন কায�কর না হইেল �য সমেয়র জ� িতিন ঐ�প

অিধকার বা �ােথ�র অিধকারী হইেতন তাহা অব�াহত থািকেব।

    (৬) এই আইেনর �কান িকছুই উহা কায�কর হওয়ার পেূব� কৃত �কান কাজ কিপরাইট ল�নজিনত

কাজ িহসােব ব�াখ�ািয়ত িহসােব গণ� হইেব না, যিদ ঐ কাজ অ�ভােব ঐ�প অিধকারল�ন

গঠন না কিরয়া থােক।

    (৭) [এই ধারায় িভ��প িকছু না থািকেল], রিহতকরেণর ফলাফেলর িবষেয় ১৮৯৭ সেনর

�জনােরল �েজস এ�া� (১৮৯৭ সেনর ১০নং আইন) �েযাজ� হইেব।
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09/07/2021 কিপরাইট আইন, ২০০০

ি ইট ই

 দফা (২৬ক) কিপরাইট (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ১৪ নং আইন) এর ২ ধারাবেল সি�েবিশত৷

 দফা (৩০) কিপরাইট (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ১৪ নং আইন) এর ২ ধারাবেল �িত�ািপত৷

 দফা (৩৩) কিপরাইট (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ১৪ নং আইন) এর ২ ধারাবেল িবল�ু৷

 দফা (৪৩) কিপরাইট (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ১৪ নং আইন) এর ২ ধারাবেল �িত�ািপত৷

 দফা (৪৬) কিপরাইট (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ১৪ নং আইন) এর ২ ধারাবেল �িত�ািপত৷

 দাঁিড়র (৷) পিরবেত� �সিম-�কালন (;) �িত�ািপত এবং অতঃপর দফা (৪৮) কিপরাইট (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ১৪ নং আইন) এর ২
ধারাবেল সংেযািজত৷

 “তার, �বতার বা অ� �য �কান মাধ�েম” শ��িল ও কমািট “তােরর মাধ�েম” শ��িলর পিরবেত� কিপরাইট (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ১৪
নং আইন) এর ৩ ধারাবেল �িত�ািপত৷

 "ি�শ িদন অথবা সংি�� প�গেণর মেধ� স�ািদত �কাশনা সং�া� চুি�েত িনধ�ািরত সময়সীমা, যাহা পেূব� সংঘিঠত হয়, অথবা" শ��িল ও কমা�িল
"ি�শ িদন অথবা" শ��িলর পিরবেত� কিপরাইট (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ১৪ নং আইন) এর ৪ ধারাবেল �িত�ািপত।

 “বা �ায়ী বািস�া, বা �য �দেশর িতিন বত�মান নাগিরক, বা মতুৃ�র পেূব� �য �দেশর নাগিরক, িছেলন” শ��িল ও কমা�িল “বা �ায়ী বািস�া িছেলন”
শ��িলর পিরবেত� কিপরাইট (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ১৪ নং আইন) এর ৫ ধারাবেল �িত�ািপত৷

 “কিপরাইট �রিজ�ােরর” শ��িল “কিপরাইট �রিজ�ােরর” শ��িলর পিরবেত� কিপরাইট (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ১৪ নং আইন) এর
৬ ধারাবেল �িত�ািপত৷

 উপ-ধারা (৫) কিপরাইট (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ১৪ নং আইন) এর ৭ ধারাবেল �িত�ািপত |

 উপ-ধারা (৪) কিপরাইট (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ১৪ নং আইন) এর ৮ ধারাবেল �িত�ািপত৷

 দাঁিড়র (৷) পিরবেত� �সিম-�কালন (;) �িত�ািপত এবং অতঃপর প�ারা (জ) কিপরাইট (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ১৪ নং আইন) এর ৯
ধারাবেল সি�েবিশত৷

 “িনেয়াগ�া� ��ািধকারী” শ��িল “�� িনেয়াগীকারী” শ��িলর পিরবেত� কিপরাইট (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ১৪ নং আইন) এর ১০
ধারাবেল �িত�ািপত৷

 “বা �� িনেয়াগ দিলেল িভ��প িকছু না থােক” শ��িল কিপরাইট (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ১৪ নং আইন) এর ১০ ধারাবেল
সি�েবিশত৷

 “�� িনেয়াগ” শ��িল “�� িনেয়াগী” শ��িলর পিরবেত� কিপরাইট (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ১৪ নং আইন) এর ১১ ধারাবেল
�িত�ািপত

 “িনেয়াগ�া� ��ািধকারী তাহার িনকট হ�া�রকৃত �কান অিধকার ব�বহার কিরেত ব�থ� হন এবং উ� ব�থ�তার জ� �� �দানকারীর” শ��িল “��
িনেয়াগী তাহার িনকট হ�া�রকৃত �কান অিধকার ব�বহার কিরেত ব�থ� হন এবং উ� ব�থ�তার জ� �� িনেয়াগীকারীর” শ��িলর পিরবেত� কিপরাইট
(সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ১৪ নং আইন) এর ১১ ধারাবেল �িত�ািপত৷

 “িনেয়াগ�া� ��ািধকার বািতল করার �কান আেদশ �দান কিরেব না যিদ না �বাড�” শ��িল “�� িনেয়াগী বািতল করার �কান আেদশ �দান কিরেব না
যিদ �বাড�” শ��িলর পিরবেত� কিপরাইট (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ১৪ নং আইন) এর ১১ ধারাবেল �িত�ািপত |

 “পা�ুিলিপর” শ�িট “পা�ডুিলিপর” শে�র পিরবেত� কিপরাইট (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ১৪ নং আইন) এর ১২ ধারাবেল �িত�ািপত৷

 “পা�ুিলিপর” শ�িট “পা�ডুিলিপর” শে�র পিরবেত� কিপরাইট (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ১৪ নং আইন) এর ১২ ধারাবেল �িত�ািপত৷

 “পা�ুিলিপর” শ�িট “পা�ডুিলিপর” শে�র পিরবেত� কিপরাইট (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ১৪ নং আইন) এর ১২ ধারাবেল �িত�ািপত৷

 "পা�ডুিলিপ" শ�িট "পা�ডুিলিপ" শে�র পিরবেত� কিপরাইট (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ১৪ নং আইন) এর ১৩ ধারাবেল �িত�ািপত।

 "পা�ডুিলিপর" শ�িট "পা�ডুিলিপর" শে�র পিরবেত� কিপরাইট (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ১৪ নং আইন) এর ১৩ ধারাবেল �িত�ািপত।

 ধারা ২৮ক কিপরাইট (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ১৪ নং আইন) এর ১৪ ধারাবেল সি�েবিশত |

 “৭২” সংখ�ািট “৭৩” সংখ�ার পিরবেত� কিপরাইট (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ১৪ নং আইন) এর ১৫ ধারাবেল �িত�ািপত৷
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09/07/2021 কিপরাইট আইন, ২০০০

ি ইট ই

 ধারা ৩৮ কিপরাইট (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ১৪ নং আইন) এর ১৬ ধারাবেল �িত�ািপত৷

 ধারা ৩৮ক ও ৩৮খ কিপরাইট (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ১৪ নং আইন) এর ১৭ ধারাবেল সি�েবিশত

 “ব�েনর” শ�িট “ব�টেনর” শে�র পিরবেত� কিপরাইট (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ১৪ নং আইন) এর ১৮ ধারাবেল �িত�ািপত

 “ব�ন” শ�িট “ব�টন” শে�র পিরবেত� কিপরাইট (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ১৪ নং আইন) এর ১৮ ধারাবেল �িত�ািপত৷

 “ব�ন” শ�িট “ব�টন” শে�র পিরবেত� কিপরাইট (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ১৪ নং আইন) এর ১৮ ধারাবেল �িত�ািপত৷

 “কিপরাইট সিমিতর” শ��িল “কিপরাইট অিফেসর” শ��িলর পিরবেত� কিপরাইট (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ১৪ নং আইন) এর ১৯
ধারাবেল �িত�ািপত৷

 “অ�বাদ বা অিভেযাজন” শ��িল “অ�বাদ” শে�র পিরবেত� কিপরাইট (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ১৪ নং আইন) এর ২০ ধারাবেল
�িত�ািপত৷

 “অ�বাদ বা অিভেযাজন” শ��িল “অ�বাদ” শে�র পিরবেত� কিপরাইট (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ১৪ নং আইন) এর ২০ ধারাবেল
�িত�ািপত৷

 “অ�বাদ বা অিভেযাজন” শ��িল “অ�বাদ” শে�র পিরবেত� কিপরাইট (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ১৪ নং আইন) এর ২০ ধারাবেল
�িত�ািপত |

 “অ�বাদ বা অিভেযাজন” শ��িল “অ�বাদ” শে�র পিরবেত� কিপরাইট (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ১৪ নং আইন) এর ২১ ধারাবেল
�িত�ািপত৷ |

 “অ�বাদ বা অিভেযাজন” শ��িল “অ�বাদ” শে�র পিরবেত� কিপরাইট (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ১৪ নং আইন) এর ২১ ধারাবেল
�িত�ািপত৷ |

 “অ�বাদ বা অিভেযাজন” শ��িল “অ�বাদ” শে�র পিরবেত� কিপরাইট (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ১৪ নং আইন) এর ২১ ধারাবেল
�িত�ািপত৷

 “অ�বাদ বা অিভেযাজন” শ��িল “অ�বাদ” শে�র পিরবেত� কিপরাইট (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ১৪ নং আইন) এর ২১ ধারাবেল
�িত�ািপত৷

 “অ�বাদ বা অিভেযাজেনর” শ��িল “অ�বােদর” শে�র পিরবেত� কিপরাইট (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ১৪ নং আইন) এর ২১ ধারাবেল
�িত�ািপত৷

 “অ�বাদ বা অিভেযাজন” শ��িল “অ�বাদ” শে�র পিরবেত� কিপরাইট (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ১৪ নং আইন) এর ২১ ধারাবেল
�িত�ািপত৷

 “অ�বাদ বা অিভেযাজন” শ��িল “অ�বাদ” শে�র পিরবেত� কিপরাইট (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ১৪ নং আইন) এর ২১ ধারাবেল
�িত�ািপত৷

 “অ�বাদ বা অিভেযাজেনর” শ��িল “অ�বােদর” শে�র পিরবেত� কিপরাইট (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ১৪ নং আইন) এর ২১ ধারাবেল
�িত�ািপত৷

 “অ�বাদ বা অিভেযাজেনর” শ��িল “অ�বােদর” শে�র পিরবেত� কিপরাইট (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ১৪ নং আইন) এর ২১ ধারাবেল
�িত�ািপত৷ |

 “অ�বাদ বা অিভেযাজেনর” শ��িল “অ�বােদর” শে�র পিরবেত� কিপরাইট (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ১৪ নং আইন) এর ২১ ধারাবেল
�িত�ািপত |

 “এই দফার” শ��িল “দফা (ক) এর” শ��িল ও ব�নীর পিরবেত� পিরবেত� কিপরাইট (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ১৪ নং আইন) এর ২১
ধারাবেল �িত�ািপত |

 “অ�বাদ বা অিভেযাজন” শ��িল “অ�বাদ” শে�র পিরবেত� কিপরাইট (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ১৪ নং আইন) এর ২১ ধারাবেল
�িত�ািপত |

 “অ�বাদ বা অিভেযাজন” শ��িল “অ�বাদ” শে�র পিরবেত� কিপরাইট (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ১৪ নং আইন) এর ২১ ধারাবেল
�িত�ািপত৷
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09/07/2021 কিপরাইট আইন, ২০০০

ি ইট ই

 “অ�বাদ বা অিভেযাজন” শ��িল “অ�বাদ” শে�র পিরবেত� কিপরাইট (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ১৪ নং আইন) এর ২১ ধারাবেল
�িত�ািপত৷|

 “অ�বাদ বা অিভেযাজন” শ��িল “অ�বাদ” শে�র পিরবেত� কিপরাইট (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ১৪ নং আইন) এর ২১ ধারাবেল
�িত�ািপত |

 “বা িতিন ��ািবত অ�বাদ বা অিভেযাজন �কােশর জ� ��ািবত �কাশনার বাংলােদেশ িব�য়মেূল�র �চিলত হােরর অিধক রয়�ালিট বা অেযৗি�ক
�কান শত� আেরাপ কিরয়ােছন” শ��িল কিপরাইট (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ১৪ নং আইন) এর ২১ ধারাবেল সি�েবিশত |

 “অ�বাদ বা অিভেযাজন” শ��িল “অ�বাদ” শে�র পিরবেত� কিপরাইট (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ১৪ নং আইন) এর ২১ ধারাবেল
�িত�ািপত |

 “অ�বাদ বা অিভেযাজেনর” শ��িল “অ�বােদর” শে�র পিরবেত� কিপরাইট (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ১৪ নং আইন) এর ২১ ধারাবেল
�িত�ািপত |

 “৫৩” সংখ�ািট “৫৪” সংখ�ার পিরবেত� কিপরাইট (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ১৪ নং আইন) এর ২১ ধারাবেল �িত�ািপত |

 “অ�বাদ বা অিভেযাজন” শ��িল “অ�বাদ” শে�র পিরবেত� কিপরাইট (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ১৪ নং আইন) এর ২১ ধারাবেল
�িত�ািপত |

 “অ�বাদ বা অিভেযাজনিট” শ��িল “অ�বাদ” শে�র পিরবেত� কিপরাইট (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ১৪ নং আইন) এর ২১ ধারাবেল
�িত�ািপত |

 “অ�বাদ বা অিভেযাজনিট” শ��িল “অ�বাদ” শে�র পিরবেত� কিপরাইট (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ১৪ নং আইন) এর ২১ ধারাবেল
�িত�ািপত |

 “বা পনু�ৎপাদন” শ��িল কিপরাইট (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ১৪ নং আইন) এর ২২ ধারাবেল সি�েবিশত৷

 “বা পনুর“ৎপাদন” শ��িল কিপরাইট (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ১৪ নং আইন) এর ২২ ধারাবেল সি�েবিশত৷

 উপ-ধারা (৬) কিপরাইট (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ১৪ নং আইন) এর ২২ ধারাবেল �িত�ািপত|

 “িবল�ু হেব” শ��িল কিপরাইট (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ১৪ নং আইন) এর ২২ ধারাবেল িবল�ু৷

 “অ�বাদ বা অিভেযাজন” শ��িল “অ�বাদ” শে�র পিরবেত� কিপরাইট (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ১৪ নং আইন) এর ২৩ ধারাবেল
�িত�ািপত

 “অ�বাদ বা অিভেযাজন” শ��িল “অ�বাদ” শে�র পিরবেত� কিপরাইট (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ১৪ নং আইন) এর ২৩ ধারাবেল
�িত�ািপত|

 “অ�বাদ বা অিভেযাজেনর” শ��িল “অ�বােদর” শে�র পিরবেত� কিপরাইট (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ১৪ নং আইন) এর ২৩ ধারাবেল
�িত�ািপত|

 “অ�বাদ বা অিভেযাজেনর” শ��িল “অ�বােদর” শে�র পিরবেত� কিপরাইট (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ১৪ নং আইন) এর ২৩ ধারাবেল
�িত�ািপত|

 “অ�বাদ বা অিভেযাজন” শ��িল “অ�বাদ” শে�র পিরবেত� কিপরাইট (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ১৪ নং আইন) এর ২৩ ধারাবেল
�িত�ািপত|

 “বা অ�বাদ একই ভাষা” শ��িল কিপরাইট (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ১৪ নং আইন) এর ২৩ ধারাবেল িবল�ু৷

 “��থকার, �েণতা” শ��িল ও কমািট “��থাকার” শে�র পিরবেত� কিপরাইট (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ১৪ নং আইন) এর ২৪ ধারাবেল
�িত�ািপত|

 দাঁিড়িট (৷) �কালেনর (:) পিরবেত� কিপরাইট (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ১৪ নং আইন) এর ২৫ ধারাবেল �িত�ািপত|

 শত�াংশিট কিপরাইট (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ১৪ নং আইন) এর ২৫ ধারাবেল িবল�ু৷

 "জাতীয় ��থাগাের" শ��িল "গণ��থাগাের" শ��িলর পিরবেত� কিপরাইট (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ১৪ নং আইন) এর ২৬ ধারাবেল
�িত�ািপত।
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09/07/2021 কিপরাইট আইন, ২০০০

ি ইট ই

 “জাতীয় ��থাগাের” শ��িল “গণ��থাগাের” শ��িলর পিরবেত� কিপরাইট (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ১৪ নং আইন) এর ২৭ ধারাবেল
�িত�ািপত৷

 “জাতীয় ��থাগাের জমা িদেবন” শ��িল “সরকার কতৃ�ক অ�েমািদত ছয়িট গণ��থাগােরর �েত�কিটেত িবতরণ কিরেবন” শ��িলর পিরবেত� কিপরাইট
(সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ১৪ নং আইন) এর ২৭ ধারাবেল �িত�ািপত৷

 “বাংলােদেশর” শ�িট কিপরাইট (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ১৪ নং আইন) এর ২৭ ধারাবেল িবল�ু

 উপ-ধারা (৩) কিপরাইট (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ১৪ নং আইন) এর ২৭ ধারাবেল িবল�ু৷

 “জাতীয় ��থাগাের” শ��িল “গণ��থাগাের” শ��িলর পিরবেত� কিপরাইট (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ১৪ নং আইন) এর ২৮ ধারাবেল
�িত�ািপত৷

 “জাতীয় ��থাগােরর” শ��িল “গণ��থাগােরর” শ��িলর পিরবেত� কিপরাইট (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ১৪ নং আইন) এর ২৯ ধারাবেল
�িত�ািপত|

 “জাতীয় ��থাগাের” শ��িল “��থাগাের” শ��িলর পিরবেত� কিপরাইট (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ১৪ নং আইন) এর ৩০ ধারাবেল
�িত�ািপত|

 “জাতীয় ��থাগাের” শ��িল “��থাগাের” শ��িলর পিরবেত� কিপরাইট (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ১৪ নং আইন) এর ৩০ ধারাবেল
�িত�ািপত

 “এই অধ�ােয়র িবধানাবলী সােপে� িন�বিণ�ত ��ে� �েযাজ� হইেব” শ��িল “িন�বিণ�ত ��ে� �েযাজ� হইেব এই অধ�ােয়র িবধানাবলী এবং আেদশ
সােপে� এই আইন �েযাজ� হইেব” শ��িলর পিরবেত� কিপরাইট (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ১৪ নং আইন) এর ৩১ ধারাবেল �িত�ািপত

 “জাতীয় ��থাগাের” শ��িল “গণ��থাগারসমেূহ” শে�র পিরবেত� কিপরাইট (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ১৪ নং আইন) এর ৩১ ধারাবেল
�িত�ািপত৷

 দফা (ক) কিপরাইট (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ১৪ নং আইন) এর ৩২ ধারাবেল �িত�ািপত৷

 “কথাসহ” শ�িট “গীিতকারসহ” শে�র পিরবেত� কিপরাইট (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ১৪ নং আইন) এর ৩২ ধারাবেল �িত�ািপত৷

 “�কান গণ��থাগার বা” শ��িল কিপরাইট (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ১৪ নং আইন) এর ৩২ ধারাবেল িবল�ু৷

 “দফা (৩৬)(গ)” শ�, সংখ�া ও ব�নী�িল “দফা (২)(গ)” শ�, সংখ�া ও ব�নী�িলর পিরবেত� কিপরাইট (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ১৪
নং আইন) এর ৩২ ধারাবেল �িত�ািপত৷

 “��থকার” শ�িট “��থাকার” শে�র পিরবেত� কিপরাইট (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ১৪ নং আইন) এর ৩২ ধারাবেল �িত�ািপত৷

 “(ড) ও (ত)” সংখ�া�িল, শ� ও ব�নী�িল “(ব) ও (ন)” সংখ�া�িল, শ� ও ব�নী�িলর পিরবেত� কিপরাইট (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর
১৪ নং আইন) এর ৩২ ধারাবেল �িত�ািপত৷

 “��াগামিটর একিট অ�িলিপ” শ��িল “��া�ামিটর অ�িলিপ” শ��িলর পিরবেত� কিপরাইট (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ১৪ নং আইন)
এর ৩২ ধারাবেল �িত�ািপত৷

 উপ-দফা (ই) কিপরাইট (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ১৪ নং আইন) এর ৩২ ধারাবেল সংেযািজত৷

 “�স�রশীপ অব িফ� এ�া�” শ��িল “চলি�� �স�রশীপ আইন” শ��িলর পিরবেত� কিপরাইট (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ১৪ নং
আইন) এর ৩৩ ধারাবেল �িত�ািপত৷

 “�� িনেয়াগ” শ��িল “�� িনেয়াগীর” শ��িলর পিরবেত� কিপরাইট (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ১৪ নং আইন) এর ৩৪ ধারাবেল
�িত�ািপত|

 “৭২” সংখ�ািট “৭১” সংখ�ািটর পিরবেত� কিপরাইট (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ১৪ নং আইন) এর ৩৪ ধারাবেল �িত�ািপত৷

 “এবং কি�উটার ��া�ােমর ��ে� সংি�� �সাস� �কাড কমপাইেলশন, ডাটা, িডজাইন ড�েমে�টশন, �টিবল এবং আ�ষি�ক চাট�সমহূ” শ��িল ও
কমা�িল কিপরাইট (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ১৪ নং আইন) এর ৩৫ ধারাবেল সি�েবিশত৷

 ধারা ৮২ কিপরাইট (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ১৪ নং আইন) এর ৩৬ ধারাবেল �িত�ািপত৷

 শত�াংশিট কিপরাইট (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ১৪ নং আইন) এর ৩৭ ধারাবেল �িত�ািপত৷
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09/07/2021 কিপরাইট আইন, ২০০০

 ধারা ৮৪ কিপরাইট (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ১৪ নং আইন) এর ৩৮ ধারাবেল �িত�ািপত৷

 “৭৩” সংখ�ািট “৭২” সংখ�ািটর পিরবেত� কিপরাইট (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ১৪ নং আইন) এর ৩৯ ধারাবেল �িত�ািপত৷

 “৭৩” সংখ�ািট “৭২” সংখ�ািটর পিরবেত� কিপরাইট (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ১৪ নং আইন) এর ৩৯ ধারাবেল �িত�ািপত

 “ধারা ৮২ এর অধীেন �কান কেম�র বা ধারা ৮৪ এর অধীেন �কান কি�উটার কেম�র” শ��িল ও সংখ�া�িল “ধারা ৮১ এর অধীেন �কান কেম�র” শ��িল
ও সংখ�ািটর পিরবেত� কিপরাইট (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ১৪ নং আইন) এর ৪০ ধারাবেল �িত�ািপত৷

 “অ�িলিপ বা য�পািত বা �ব�সাম�ী বা ��ট �াথ� রিহয়ােছ এমন �য �কান ব�ি� ঐ�প জ� হওয়ার ১৫(পেনর) িদেনর মেধ� অ��প অ�িলিপ বা
য�পািত বা �ব�সাম�ী বা ��ট তাহােক �ফরত �দওয়ার” শ��িল, সংখ�া ও ব�নী “অ�িলিপেত বা ��ট �াথ� রিহয়ােছ এমন �য �কান ব�ি� ঐ�প জ�
হওয়ার ১৫ িদেনর মেধ� অ��প অ�িলিপ বা ��ট তাহােক �ফরত িদবার” শ��িল ও সংখ�ার পিরবেত� কিপরাইট (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর
১৪ নং আইন) এর ৪০ ধারাবেল �িত�ািপত|

 “�দওয়ানী কায�িবিধর” শ��িল “�দওয়ানী কায�িবিধ, ১৯০৮ (১৯০৮ সেনর ৫নং আইন) এর” শ��িল, কমা, সংখ�া�িল ও ব�নীর পিরবেত� কিপরাইট
(সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ১৪ নং আইন) এর ৪১ ধারাবেল �িত�ািপত|

 “দ�িবিধর” শ�িট “দ�িবিধ (১৮৬০ সেনর ৪৫নং আইন) এর” শ��িল, সংখ�া�িল ও ব�নীর পিরবেত� কিপরাইট (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫
সেনর ১৪ নং আইন) এর ৪২ ধারাবেল �িত�ািপত

 “িনেয়াগ�া� ��ািধকারী” শ��িল “�� িনেয়াগী” শ��িলর পিরবেত� কিপরাইট (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সেনর ১৪ নং আইন) এর ৪৩
ধারাবেল �িত�ািপত৷

 “এই ধারায় িভ��প িকছু না থািকেল” শ��িল “এই ধারায় িভ��প িকছু থািকেল” শ��িলর পিরবেত� কিপরাইট (সংেশাধন) আইন, ২০০৫ (২০০৫
সেনর ১৪ নং আইন) এর ৪৩ ধারাবেল �িত�ািপত৷
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