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ভবৌগ োলরক লনগদে ক ণ্য (লনফন্ধন ও ুযক্ষো) আইন, ২০১৩ 

 
( ২০১৩ ননয ৫৪ নং অআন ) 

 

  [১০ ননবম্বয, ২০১৩ ] 

      

      

ভবৌগ োলরক লনগদে ক গণ্যয লনফন্ধন ও ুযক্ষো ম্পলকে ত লফধোন প্রণ্য়নকগে প্রণ্ীত আইন 

  

যমনতু যবৌন োলরক লননদেক নযেয লনফন্ধন  ুযক্ষো এফং অনুললিক নেোনে লফলনে লফধোন কযো 
ভীচীন  প্রনেোজনীে;  

 

যনতু এতদ্দ্বোযো লনম্নরূ অআন কযো আর :- 

    
 

  

প্রথভ অধযোয় 

প্রোযলিক  

  
  ংলক্ষপ্ত লগযোনোভ, 

প্রগয়ো  ও প্রফতে ন 

  

১। (১) এআ অআন যবৌন োলরক লননদেক যে (লনফন্ধন  ুযক্ষো) অআন, 

২০১৩ নোনভ লবলত আনফ। 

 

(২) এআ অআন প্রফতে ননয ূনফে লফদেভোন ংযক্ষযনমো ে যবৌন োলরক লননদেক 

নযেয যক্ষনে  

 

এআ অআন একআবোনফ প্রনমোজে আনফ, যমআবোনফ আো কোমেকয আফোয যফতী 
ংযক্ষযনমো ে যবৌন োলরক লননদেক নযেয যক্ষনে প্রনমোজে আনফ। 

 

(৩) আো লফরনম্ব কোমেকয আনফ। 

 

    
 

    
 

  
  ংজ্ঞো 

  

২। লফলে ফো প্রনিয লযন্থী যকোন লকছু নো থোলকনর, এআ অআনন,- 

 

(১) ‘‘নুনভোলদত ফেফোযকোযী’’ থে এআ অআননয ধীন লনফন্ধনকৃত যকোন 

যবৌন োলরক লননদেক নযেয নুনভোলদত ফেফোযকোযী, এফং যকোন ফেলিফ ে 
ফো ঈৎোদনকোযী নযয ভন্বনে  ঠিত যকোন লভলত ফো ং ঠন ফো নে 
যকোন প্রলতষ্ঠোন ফো ংস্থো আোয ন্তবুে ি আনফ, মোোযো লনফন্ধনফলনত ফলযেত 

যবৌন োলরক এরোকোে যকোন যে রআেো কোমেক্রভ লযচোরনো কনয এফং মোোয 

নোভ যকোন যবৌন োলরক লননদেক নযেয ফেফোযকোযী লোনফ লনফন্ধন ফলনত 

লরলফদ্ধ যলেোনছ; 

 

(২) ‘‘ঈমুি যজরো অদোরত’’ থে যকোন যজরো অদোরত মোোয স্থোনীে 
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লধনক্ষনেয ভনধে ভোভরো দোনেযকোযী এক ফো একোলধক ফেলি প্রকৃতননক্ষ 

এফং োধোযযত ফফো কনযন থফো ফেফো লযচোরনো কনযন থফো 
ফেলি ত রোবজনক যকোন কোনমে লনমুি যলেোনছন; 

 

(৩) ‘‘ঈৎোদনকোযী’’ থে যকোন ফেলি লমলন, লফক্রে ফো ফোলযলজেক 

ঈনেনে,- 
 

() যকোন কৃললজোত যে ঈৎোদন কনযন; 

 

(অ) প্রকৃলতজোত যে অযয কনযন; 

 

(আ) স্তলল্পজোত ফো লল্পজোত যে প্রস্ত্তত কনযন; এফং 
 

(ই) লমলন ূনফে ঈলিলিত নযেয ঈৎোদন, অযয, ততযীকযয ফো প্রস্তুতকযয 

ম্পলকে ত কোযফোয ফো ফেফো কনযন; 

 

(৪) ‘‘যজননলযক নোভ ফো লননদেক’’ থে যকোন নযেয যবৌন োলরক লযচে 

লননদেক নোভ মোো যেটি প্রথনভ যমিোনন ঈৎোলদত, অলযত ফো প্রস্ত্তত 

আত যআ স্থোন থফো ঞ্চনরয লত ম্পকে মুি এফং ঐ জোতীে নযেয 

োধোযয নোনভ লযযত আেোনছ এফং ঈি নযেয ঈোলধ লোনফ ফো ঈোয 

প্রকোয, প্রকৃলত, ধযন ফো নেোনে গুযোফরী ফো তফলনযেয লযচোেক লোনফ 

ফেফহৃত আনতনছ;  

 

(৫) ‘‘ট্রোআফুেনোর’’ থে যযলজস্ট্রোয ফো যক্ষেভত, তদ্কতৃে ক ক্ষভতোপ্রোপ্ত যকোন 

কভেকতে ো মোোয লনকট যকোন কোমেধোযো লনষ্পন্নোধীন যলেোনছ; 

 

(৬) ‘‘লনধেোলযত’’ থে এআ অআননয ধীন প্রযীত লফলধ দ্বোযো লনধেোলযত; 

 

(৭) ‘‘লনফন্ধনফল’’ থে এআ অআননয ধোযো ১৭ এ ঈলিলিত লনফন্ধনফল; 
 

(৮) ‘‘যে’’ থে কৃললজোত ফো প্রকৃলতজোত যকোন দ্রফে থফো স্তলল্পজোত ফো 
লল্প কোযিোনোজোত যকোন দ্রফে, এফং িোদে োভগ্রী ঈোয ন্তবুে ি আনফ। 

 

(৯) ‘‘যবৌন োলরক লননদেক যে’’ থে যবৌন োলরক লননদেক ম্পন্ন এআরূ 

কৃললজোত ফো প্রকৃলতজোত থফো প্রস্ত্ততকৃত যে, মোোয দ্বোযো ঈি যে 
যকোন লফনল যদন ফো বূিনে ফো ঈি যদ ফো বূিনেয যকোন লফনল ঞ্চর 

ফো এরোকোে জোত ফো প্রস্ত্ততকৃত ফুঝোে, যমআনক্ষনে ঈি নযেয লফনল 

গুযোগুয, ুনোভ ফো ননে তফলযেভূ অফলেকবোনফ ঈোয যবৌন োলরক 

ঈৎলতস্থনরয ঈয প্রমুি; এফং যেটি মলদ প্রস্ত্ততকৃত যে ে, তোো আনর 

মোোয দ্বোযো ঈোয প্রস্ত্ততকযয কোমেোফরীয ভনধে ঈৎোদন ফো প্রলক্রেোকযয 
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ফো প্রস্ত্ততকযয কোনমেয যকোন একটি কোমে নুরূ বূিে, ঞ্চর ফো এরোকোে 

ম্পন্ন েোনক ফুঝোআনফ; 

 

(১০) ‘‘েোলয কননবনন’’ থে ভনে ভনে ংনোলধত অকোনয লল্প 

ম্পদ ংযক্ষনযয রনক্ষে ২০ ভোচে , ১৮৮৩ তোলযনি  ৃীত েোলয 

কননবনন, মোোনত ফোংরোনদ ৩ ভোচে , ১৯৯১ তোলযনি ক্ষবুি আেোনছ; 

 

(১১) ‘‘প্রতোযযোভূরকবোনফ োদৃেূযে যবৌন োলরক লননদেক’’ থে এআরূ 

যকোন যবৌন োলরক লননদেক, মোো য যকোন নযেয যবৌন োলরক লননদেনকয 

লত োদৃেূযে মোোয পনর প্রতোযযো ফো লফভ্রোলন্তয ৃলয আনত োনয; 

 

(১২) ‘‘লফলধ’’ থে এআ অআননয ধীন প্রযীত লফলধ; 

 

(১৩) ‘‘যভোড়ক’’ থে যকোন যক, ফোক্স, ধোযক, কোবোয, যপোল্ডোয, 

লযনপ্ট্েোনকর, যবনর, কেোনকট, যফোতর, য  ্ মোোয যরনফর, ফেোে, টিনকট, 

যীর, যেভ, কেোুর, কেো, লছল, স্টোয এফং ককে ; 
 

(১৪) ‘‘যযলজস্ট্রোয’’ থে এআ অআননয ধোযো ৫ এয ধীন যবৌন োলরক 

লননদেক যে লনফন্ধন এফং ঈোয লত ংলিয নেোনে কোমেোফরী 
ম্পোদননয জনে দোলেত্বপ্রোপ্ত যযলজস্ট্রোয; 

 

(১৫) ‘‘যেযী’’ থে েোল্ডে  আন্টনরকচুেেোর প্রোটিে   েোনোআনজন (WIPO) 

কতৃে ক য োললত অন্তজে োলতক যেযী; 
 

(১৬) ‘‘ভনোভীে যবৌন োলরক লননদেক’’ থে যআ কর নযেয যবৌন োলরক 

লননদেক মোোনদয োদৃেূযে নোভ যলেোনছ; 

 

(১৭) ‘‘যকোয’’ থে যবৌন োলরক লননদেক যে লনফন্ধননয যক্ষনে তদ্ংলিয 

প্রোলনক ভন্ত্রযোরে ফো লফবোন য লচফ এফং নেোনে যক্ষনে প্রোলনক 

ভন্ত্রযোরে ফো লফবো । 

    
 

    
 

  
  আইগনয প্রোধোনয 

  
৩। অোতত ফরফৎ নে যকোন অআনন লবন্নতয মোো লকছুআ থোকুক নো 
যকন, এআ অআননয লফধোনোফরী প্রোধোনে োআনফ।  

    
 

    
 

  

লিতীয় অধযোয় 

ভবৌগ োলরক লনগদে ক ইউলনট  
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ভবৌগ োলরক 

লনগদে ক ইউলনট 

  

৪। (১) এআ অআননয ঈনেে ূযযকনল্প, যনটন্ট, লডজোআন  যট্রডভোকে  

লধদপ্তনযয অতোধীন একটি যবৌন োলরক লননদেক আঈলনট থোলকনফ, 

যমিোনন এআ অআননয ধীন যবৌন োলরক লননদেক যে ংলিস্ট কর কোমে 
ম্পোলদত আনফ। 

 

(২) যবৌন োলরক লননদেক আঈলননটয একটি দোপ্তলযক ীরনভোয থোলকনফ, 

মোোয ভোলজে নন ‘‘যবৌন োলরক লননদেক যে’’ ব্দোফরী ঈৎকীযে থোলকনফ এফং 
ঈি ীরনভোনযয ছো লফচোলযকবোনফ গ্রোে এফং োক্ষে লোনফ  ৃীত আনফ। 

 

    
 

    
 

  
  ভবৌগ োলরক 

লনগদে ক ইউলনট 

এয জনফর 

  

৫। (১) যনটন্ট, লডজোআন  যট্রডভোকে  লধদপ্তনয লনমুি যযলজস্ট্রোয 

দোলধকোযফনর যবৌন োলরক লননদেক নযেয যযলজস্ট্রোয লোনফ দোলেত্ব োরন 

কলযনফন এফং যবৌন োলরক লননদেক আঈলননটয কোমেোফরী তত্ত্বোফধোন  

লনেন্ত্রয কলযনফন। 

 

(২) এআ অআননয ঈনেে ূযযকনল্প, যকোয, যবৌন োলরক লননদেক আঈলননটয 

জনে প্রনেোজনীে ংিেক জনফর যনটন্ট, লডজোআন  যট্রডভোকে  লধদপ্তনয 

কভেযত কভেকতে ো  কভেচোযীনদয ভধে আনত লননেো  কলযনত োলযনফন এফং 
তোোনদয চোকুযীয তে োফরী লফলধ দ্বোযো লনধেোলযত আনফ। 

 

    
 

    
 

  

তৃতীয় অধযোয় 

ভবৌগ োলরক লনগদে ক গণ্যয ুযক্ষো  

  
  ভবৌগ োলরক 

লনগদে ক গণ্যয 

ুযক্ষো 

  

৬। (১) যকোন যবৌন োলরক লননদেক যে এফং ঈোয ুলনলদেয বূিে, ঞ্চর 

ফো যক্ষেভত, এরোকো ম্পলকে ত যকোন যবৌন োলরক লননদেক, এআ অআননয 

ধীন লনফলন্ধত ঈক ফো নো ঈক, য এআরূ যকোন যবৌন োলরক লননদেক 

নযেয লফযীনত ুযক্ষো োআনফ, মোো অক্ষলযক নথে যেটি ঈৎলতয বূিে, 

ঞ্চর ফো এরোকো লোনফ ঠিক েো নত্ত্ব, জনোধোযযনক লভথেোবোনফ 

এভন ধোযযো প্রদোন কনয যম, যেটি য যকোন যদ, বূিে, ঞ্চর ফো 
এরোকোে ঈৎন্ন আেোনছ। 

 

(২) যযলজস্ট্রোয যবৌন োলরক লননদেক যে লনফন্ধননয ঈনেনে ঈোয 

অন্তজে োলতক যেযী নুমোেী যেযীলফনেো কলযনফন। 

 

(৩) নযেয যেযী থফো ঈোয ঈৎোদনকোযী যদ, বূিে, ঞ্চর, এরোকো ফো 
জনদ ম্পনকে  যকোন প্রশ্ন ঈদূ্ভত আনর, যযলজস্ট্রোয কতৃে ক ঈো লনষ্পলত আনফ 

এফং এআনক্ষনে তোোয লদ্ধোন্তআ চূড়োন্ত ফলরেো  যে আনফ। 
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(৪) এআ অআননয ঈনেে ূযযকনল্প, যবৌন োলরক লননদেক আঈলনট যবৌন োলরক 

লননদেক নযেয একটি তোলরকো ংযক্ষয কলযনফ। 

    
 

    
 

  
  ভনোভীয় 

ভবৌগ োলরক 

লনগদে ক গণ্যয 

লনফন্ধন ও ুযক্ষো   

৭। (১) এআ অআননয ধীন ভনোভীে যবৌন োলরক লননদেক নযেয লনফন্ধন 

কযো মোআনফ। 

 

(২) একআ যেযীবুি ভনোভীে যবৌন োলরক লননদেক নযেয লনফন্ধননয যক্ষনে, 

নুরূ প্রনতেক যে ঈৎোদনকোযীনক প্রলতটি যবৌন োলরক লননদেক নযেয 

জনে নেোেং ত ভূরেোেন  ুযক্ষো প্রদোন কলযনত আনফ। 

 

    
 

    
 

  
  কলতয় 

ভবৌগ োলরক 

লনগদে ক ণ্য 
লনফন্ধগন 

লনগলধোজ্ঞো 

  

৮। অোতত ফরফৎ নে যকোন অআনন মোো লকছুআ থোকুক নো যকন, যকোন 

যবৌন োলরক লননদেক যে লনফলন্ধত আনফ নো, মলদ- 

 

(ক) ঈো এআ অআনন প্রদত ংজ্ঞোয লত োভঞ্জেূযে নো ে; ফো 
 

(ি) ঈোয ফেফোয দ্বোযো লফভ্রোলন্ত ৃলয ফো প্রতোযযোয অঙ্কো থোনক; ফো 
 

( ) ঈোয ফেফোয ফোংরোনদন প্রচলরত যকোন অআননয লযন্থী ে; ফো 
 

( ) ঈো জনৃঙ্খরো ফো তনলতকতোয লযন্থী ে; ফো 
 

(ঙ) ঈো এভন যকোন লফলে ভন্বনে  ঠিত ে ফো ঈোনত এভন যকোন লফলে 

থোনক, মোোনত ফোংরোনদনয যকোন নো লযনকয ধভীে নুবূলতনত অ োত 

রোল ফোয অঙ্কো থোনক; ফো 
 

(চ) ঈো নে যকোনবোনফ অদোরনতয ুযক্ষোরোনবয লধকোয িফে কনয ফো 
কলযনত  

 

োনয; ফো 
 

(ছ) ঈো যজননলযক নোভ ফো লযচে লোনফ লস্থযীকৃত ে, থফো ঈো ঈৎ 

যদন ংযলক্ষত নো ে, ফো ংযক্ষনযয লধকোয োযোে, ফো প্রচলরত আেো 
নড়; ফো 
 

(জ) নযেয ঈৎস্থর লোনফ অক্ষলযক নথে বূিণ্ড, ঞ্চর ফো এরোকোয ঈনিি 

ঠিক আনর, লভথেোবোনফ প্রতীেভোন ে যম, যেটিয ঈৎ স্থর নে যকোন 
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বূিণ্ড, ঞ্চর ফো এরোকো। 

    
 

    
 

  

চতুথে অধযোয় 

ভবৌগ োলরক লনগদে ক গণ্যয লনফন্ধন  

  
  ভবৌগ োলরক 

লনগদে ক ণ্য 
লনফন্ধগনয আগফদন   

৯। যবৌন োলরক লননদেক যে ঈৎোদনকোযী ফেলিফন েয ফো তোোনদয স্বোনথেয 

প্রলতলনলধত্বকোযী প্রচলরত অআননয ধীন  ঠিত ফো লনফলন্ধত যকোন লভলত, 

ং ঠন, যকোলয ংস্থো ফো কতৃে ক্ষ যবৌন োলরক লননদেক যে লনফন্ধননয 

জনে লনধেোলযত পযভ  দ্ধলতনত লনধেোলযত লপ প্রদোনূফেক যযলজস্ট্রোয 

ফযোফয লরলিত অনফদন কলযনত োলযনফ। 

 

    
 

    
 

  
  অনুগভোলদত 

ফযফোযকোযী 
লোগফ লনফন্ধন 

  

১০। ধোযো ৯ এয লফধোন োননক্ষ, যকোন ফেলি থফো ফেলি যেযী লমলন ফো 
মোোযো এআ অআননয ধীন লনফলন্ধত যকোন যবৌন োলরক লননদেক নযেয 

ঈৎোদনকোযী, অযযকোযী, প্রস্ত্ততকোযী ফো প্রলক্রেোজোতকোযী লোনফ দোলফ 

কনযন, লতলন ফো তোোযো নুরূ যবৌন োলরক লননদেক নযেয নুনভোলদত 

ফেফোযকোযী লোনফ লনফন্ধননয জনে লনধেোলযত দ্ধলতনত অনফদন কলযনত 

োলযনফন। 

 

    
 

    
 

  
  আগফদন প্রতযোখ্যোন 

  

১১। মলদ যযলজস্ট্রোনযয লনকট প্রতীেভোন ে যম, যকোন লনফন্ধননয অনফদন 

বুরক্রনভ লকংফো লবন্ন নোনভ  লনযোনোনভ গ্রয কযো আেোনছ, থফো ংলিয 

যক্ষনে যবৌন োলরক লননদেক যে লনফন্ধন কযো ভীচীন আনফ নো, তোো আনর 

লতলন অনফদনকোযীনক শুনোনীয ুনমো  প্রদোন কলযেো অনফদনটি প্রতেোিেোন 

কলযনত োলযনফন। 

 

    
 

    
 

  
  আগফদগনয লফজ্ঞলপ্ত 

প্রচোয   

১২।যবৌন োলরক লননদেক যে লনফন্ধননয অনফদন যীক্ষোয য যযলজস্ট্রোয 

মলদ এআ ভনভে ন্তুয ন যম, অনফদনটি কর তে  ূযয কলযেোনছ, তোো আনর 

লতলন লনধেোলযত দ্ধলতনত অনফদনটি লফজ্ঞলপ্ত অকোনয প্রকো কলযনফন। 
 

    
 

    
 

  
  লনফন্ধগনয 

লফগযোধীতো   
১৩। (১) ংলিয যম যকোন ফেলি, প্রলতষ্ঠোন ফো কতৃে ক্ষ, ধোযো ১২ এয ধীন 

লনফন্ধননয জনে অনফদন ম্পনকে  লফজ্ঞলপ্ত প্রকোনয তোলযি আনত দআু ভোনয  
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ভনধে, যযলজস্ট্রোয ফযোফয যবৌন োলরক লননদেক যে লনফন্ধননয লফনযোধীতো 
কলযেো লনধেোলযত দ্ধলতনত যনোটি প্রদোন কলযনত োলযনফন। 

 

(২) ঈ-ধোযো (১) এ ঈলিলিত ভে ীভো লতক্রোন্ত আফোয য ংলিয যম 

যকোন ফেলি, প্রলতষ্ঠোন ফো কতৃে ক্ষ, যকোনযয নুনভোদন গ্রয োননক্ষ, 

যযলজস্ট্রোয ফযোফয লফনযোধীতোয লফলনে যনোটি প্রদোন কলযনত োলযনফ। 

 

(৩) ঈ-ধোযো (১)  (২) এয ধীন লনফন্ধননয লফনযোধীতো কলযেো প্রদত 

যনোটিন ঈিরূ লফনযোধীতোয কোযয লোনফ আো ঈনিি কলযনত আনফ যম, 

অনফদনকোযী কতৃে ক লনফন্ধননয ঈনেনে ঈস্থোলত যবৌন োলরক লননদেক 

যে -  
 

(ক) এআ অআননয ধীন ‘‘যবৌন োলরক লননদেক যে’’ লবফেলিয 

ংজ্ঞোলেত নথেয অতোে নড় নো; 
 

(ি) জনৃঙ্খরো ফো তনলতকতোয লযন্থী; 
 

( ) জনোধোযনযয লফশ্বো ফো ধভীে নুবূলতনত অ োত রোল ফোয অঙ্কো 
যলেোনছ; 

 

( ) ঈৎ যদন ংযলক্ষত নে ফো ংযক্ষনযয লধকোয োযোআেোনছ; ফো 
 

(ঙ) ঈৎ যদন প্রচলরত আেো লড়েোনছ। 
    

 
    

 
  

  আগফদনকোযী 
কতৃে ক োল্টো-
লফফৃলত ও জফোফ 

  

১৪। (১) যযলজস্ট্রোয, লফনযোধীতোয যনোটিনয একটি কল অনফদনকোযীয 

ঈয জোলয কলযনফন। 

 

(২) ঈ-ধোযো (১) এয ধীন যনোটি প্রোলপ্তয দআু ভোনয ভনধে অনফদনকোযী 
যযলজস্ট্রোয ফযোফয ঈোয জফোফ ফো লনফন্ধননয জনে তোোয অনফদননয 

ভথেনন মুলি ঈস্থোনূফেক লনধেোলযত দ্ধলতনত একটি োল্টো-লফফৃলত যপ্রযয 

কলযনফন। 

 

(৩) অনফদনকোযী োল্টো লফফৃলত যপ্রযয কলযনর, যযলজস্ট্রোয ঈোয একটি কল 

লফনযোধীতোয যনোটি প্রদোনকোযী ফেলিয ঈয জোযী কলযনফন। 

 

(৪) লফনযোলধতোকোযী ফো অনফদনকোযী যকোন োক্ষে প্রভোনযয ঈয লনবে য 

কলযনর, যযলজস্ট্রোয কতৃে ক লনধেোলযত দ্ধলতনত  ভনেয ভনধে ঈো তোোয 

লনকট দোলির কলযনফন, এফং ক্ষ য আচ্ছো প্রকো কলযনর, যযলজস্ট্রোয 
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তোোনদযনক শুনোনীয ুনমো  প্রদোন কলযনফন। 

 

(৫) যযলজস্ট্রোয ক্ষ যনক শুনোনীয য োক্ষে প্রভোয োননক্ষ  ভোভরোয 

মথোথেতো (Merit) লফনফচনোক্রনভ লনফন্ধননয অনফদন ভঞ্জযু ফো নোকচ 

কলযনফন।  

 

(৬) অনফদনকোযী ঈ-ধোযো (২) এ ফলযেত ভে ীভোয ভনধে ফো যযলজস্ট্রোয 

কতৃে ক ফলধেত লতলযি নলধক এক ভো ভনেয ভনধে লফনযোধীতোয জফোফ 

প্রদোনন ফেথে আনর, লতলন লনফন্ধননয অনফদন লযতেো  কলযেোনছন ভনভে  যে 
আনফ। 

    
 

    
 

  
  ভবৌগ োলরক 

লনগদে ক ণ্য 
লনফন্ধন 

  

১৫। (১) যমআনক্ষনে ধোযো ১৩ এয ধীন যকোন অলত নো থোনক, থফো 
যযলজস্ট্রোয এআ ভনভে ন্তুয ন যম, যবৌন োলরক লননদেক যে লনফন্ধননয জনে 
অনফদনন প্রনেোজনীে কর তে  ূযয কযো আেোনছ, যআনক্ষনে যযলজস্ট্রোয 

অনফদনন ঈলিলিত যবৌন োলরক লননদেক যে লনফন্ধন কলযনফন। 

 

(২) যবৌন োলরক লননদেক যে লনফন্ধননয অনফদন দোলিনরয তোলযি আনত 

ঈোয লনফন্ধন কোমেকয আনফ। 

 

(৩) যযলজস্ট্রোয মথোমথ ীরনভোয প্রদোনূফেক লনধেোলযত পযনভ 

অনফদনকোযীনক লনফন্ধননয একটি োটিে লপনকট প্রদোন কলযনফন। 

 

    
 

    
 

  
  লনফন্ধগনয ভভয়োদ, 

নফোয়ন, ইতযোলদ 

  

১৬। (১) এআ অআননয লধন ফোলতর ফো নেবোনফ বফধ নো েো মেন্ত 

যবৌন োলরক লননদেক নযেয লনফন্ধন তফধ থোলকনফ। 

 

(২) লনফলন্ধত যবৌন োলরক লননদেক নযেয নুনভোলদত ফেফোযকোযী 
লনফন্ধননয যভেোদ আনফ  

 

৫ (োাঁচ) ফৎয। 

 

(৩) যযলজস্ট্রোয, লনধেোলযত দ্ধলতনত লনফলন্ধত নুনভোলদত ফেফোযকোযী 
কতৃে ক লনধেোলযত ভনেয ভনধে লনধেোলযত লপ প্রদোন কলযনর, ভূর লনফন্ধননয 

যভেোদ ভোপ্ত আফোয তোলযি আনত থফো লনফন্ধননয যল নফোেননয 

যভেোনদয তোলযি আনত যফতী ৩ (লতন) ফৎনযয জনে লনফন্ধন নফোেন 

কলযনত োলযনফন। 
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(৪) নুনভোলদত ফেফোযকোযী লনধেোলযত ভনেয ভনধে লনফন্ধন নফোেন 

কলযনত ফেথে আনর, লফলধ দ্বোযো লনধেোলযত জলযভোনো প্রদোন োননক্ষ, লনফন্ধন 

নফোেন কযো মোআনফ। 

    
 

    
 

  
  ভবৌগ োলরক 

লনগদে ক ণ্য 
লনফন্ধনফল 

  

১৭। যযলজস্ট্রোনযয কোমেোরনে ‘‘যবৌন োলরক লননদেক যে লনফন্ধনফল’’ নোনভ 

একটি লনফন্ধনফল থোলকনফ, মোোনত যবৌন োলরক লননদেক যে লনফন্ধন 

ংক্রোন্ত কর তথে ংযলক্ষত থোলকনফ এফং এআরূ তথে দোপ্তলযক তথে 
লোনফ গ্রযনমো ে আনফ। 

 

    
 

    
 

  
  লনফন্ধনূগে প্রোপ্ত 

অলধকোয 

  

১৮। (১) এআ অআননয নেোনে লনধোনোফরী োননক্ষ, যকোন যবৌন োলরক 

লননদেক যে লনফলন্ধত আনর, ঈোয নুনভোলদত ফেফোযকোযী লনম্নফলযেত 

লধকোয রোব কলযনফ, মথো :- 
 

(ক) এআ অআনন ফলযেত দ্ধলতনত যবৌন োলরক লননদেক রঙ্ঘননয জনে প্রলতকোয 

োআফোয লধকোয; এফং  
 

(ি) যম যে ম্পনকে  যবৌন োলরক লননদেক লনফলন্ধত আেোনছ, যআ যে 
ম্পনকে  ঈি যবৌন োলরক লননদেক ফেফোয কলযফোয লধকোয।  

 

(২) ঈ-ধোযো (১) এয দপো (ি) এয ধীন প্রদত যবৌন োলরক লননদেক 

ফেফোনযয লধকোয লনধেোলযত তে   ফোধেফোধকতো োননক্ষ, আনফ। 

 

    
 

    
 

  
  স্বত্বলনগয়ো , 

স্তোন্তয, ইতযোলদ 

লনললদ্ধ 

  

১৯। (১) অোতত ফরফৎ নে যকোন অআনন মোো লকছুআ থোকুক নো যকন, 

লনফলন্ধত যবৌন োলরক লননদেক যে ম্পলকে ত যকোন লধকোয স্বত্বলননেো , 

স্তোন্তয, রোআনলসং, জোভোনত ফো ফন্ধক প্রদোন কযো মোআনফ নো, ফো নুরূ 

যকোন লফলনে চুলিফদ্ধ েো মোআনফ নো। 

 

(২) যকোন লনফলন্ধত যবৌন োলরক লননদেক নযেয নুনভোলদত ফেফোযকোযী 
ভৃতুেফযয কলযনর, ঈি যবৌন োলরক লননদেক নযেয লধকোয তোোয তফধ 

ঈতযোলধকোযীয ঈয ফতে োআনফ। 

 

(৩) নুনভোলদত প্রলতষ্ঠোননয ফোেন, লফরুলপ্ত আতেোলদ যক্ষনে, স্বেংলক্রেবোনফ 

নুনভোলদত ফেফোযকোযীয লনফন্ধন ফোলতর আনফ। 
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  কনগবননবুক্ত 

যোগেয ভক্ষগে 

লফগল লফধোন 

  

২০। েোলয কননবনন ফো েোল্ডে  আন্টনরকচুেেোর প্রোটিে   েোনোআনজন 

(WIPO) এয দেবুি যকোন যোষ্ট্র যবৌন োলরক লননদেক যে লনফন্ধন এফং 
ংযক্ষনয ঈোয নো লযকনদয জনে যমআ যকভ ুলফধো প্রদোন কনয, যআ যকভ 

ুলফধো ফোংরোনদনয যকোন নো লযকনক প্রদোন কলযনর, ঈিরূ যোনষ্ট্রয লত 

ম্পোলদত চুলি, কননবনন ফো ভনঝোতো ফোস্তফোেননয যরক্ষে যকোয, 

যকোলয য নজনট প্রজ্ঞোন দ্বোযো, ঈিরূ যোষ্ট্র ফো যোষ্ট্রভূনক কননবনন 

যোষ্ট্র লোনফ য োলযো কলযনত োলযনফ। 

 

    
 

    
 

  

ঞ্চভ অধযোয় 

ভেডভোকে  ম্পলকে ত লফগল লফধোন  

  
  ভেডভোকে গক গণ্যয 

ভবৌগ োলরক 

লনগদে ক লোগফ 

লনফন্ধগন লফলধ-

লনগলধ 

  

২১। (১) যট্রডভোকে  অআন, ২০০৯ (২০০৯ ননয ১৯ নং অআন) এ মোো 
লকছুআ থোকুক নো যকন, যযলজস্ট্রোয, স্বতঃপ্রনযোলদত আেো থফো ংকু্ষব্ধ ফো 
স্বোথেংলিয যকোন নক্ষয নুনযোনধয যপ্রলক্ষনত, যকোন যট্রডভোনকে য লনফন্ধন 

প্রতেোিেোন ফো ফোলতর কলযনত োলযনফন, মলদ- 

 

(ক) যট্রডভোকে টি এআরূ যকোন যে ফো যফোয যবৌন োলরক লননদেক ংফলরত 

ফো ভন্বনে  ঠিত ে, মোো ঈি যবৌন োলরক লননদেক যমআ যদনয বূিণ্ড ফো 
ঈি বূিনণ্ডয যমআ ঞ্চর ফো এরোকোয জনে ফেফহৃত ে, যআ যদ ফো ঈোয 

যআ বূিণ্ড, ঞ্চর ফো এরোকোে ঈৎন্ন নো ে; এফং 
 

(ি) এআরূ যে ফো যফোয যট্রডভোনকে  যবৌন োলরক লননদেক এআরূবোনফ 

ফেফোয কযো ে, মোোনত ঈি যে ফো যফোয প্রকৃত ঈৎলতস্থর ম্পনকে  
জন নযয লফভ্রোন্ত আফোয ফো বুর ফুলঝফোয ফকো থোনক। 

 

(২) যকোয, যকোলয য নজনট প্রজ্ঞোন দ্বোযো, নযেয নোভ ঈনিিূফেক 

কলতে যেনক লধকতয ুযক্ষো প্রদোন কলযনত োলযনফ। 

 

    
 

    
 

  
  কলতয় ভেডভোকে  

ংযক্ষণ্ 

  

২২। (১) যমআনক্ষনে-  

 

(ক) এআ অআন প্রফতে ননয ূনফে; ফো 
 

(ি) এআ অআননয ধীন যকোন যবৌন োলরক লননদেক যে লনফন্ধননয অনফদন 

দোলিনরয ূনফে; 
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ঈি যবৌন োলরক লননদেক ম্বলরত ফো ঈোয ভন্বনে  ঠিত যকোন যট্রডভোকে  
লনফন্ধননয জনে অনফদন কযো ে, থফো যট্রডভোকে  ম্পলকে ত অোতত 

ফরফৎ নে যকোন অআননয ধীন যর লফশ্বোন লনফলন্ধত ে, থফো 
যমআনক্ষনে যর লফশ্বোন ফেফোনযয ভোধেনভ নুরূ যট্রডভোনকে য ঈয 

লধকোয লজে ত ে, যআনক্ষনে ঈি যট্রডভোকে   ঈি যবৌন োলরক লননদেক 

লবন্ন ফো একআ যকভ এআ জুোনত যট্রডভোকে  ম্পলকে ত অোতত ফরফৎ 

যকোন অআননয ধীন ঈি যট্রডভোনকে য লনফন্ধননমো েতো ফো তফধতো থফো 
ঈো ফেফোনযয লধকোযনক কু্ষণ্ণ কলযনফ নো। 

 

(২) এআ অআননয যকোন লকছুআ যকোন ফেলিনক যকোন নযেয ফেফো 
লযচোরনোকোনর যআ ফেলিয নোভ থফো তোোয ফেফোলেক ূফেূযীয নোভ 

ফেফোনযয লধকোযনক কু্ষণ্ণ কলযনফ নো,  
 

মলদ নো ঈি নোভ এআরূবোনফ ফেফহৃত ে মোোনত জন নযয লফভ্রোন্ত আফোয 

ফো বুর ফুলঝফোয ফকো থোনক। 

    
 

    
 

  

লষ্ঠ অধযোয় 

লনফন্ধন ফোলতর  

  
  লনফন্ধন ফোলতর ফো 

ংগোধন 

  

২৩। (১) স্বোথেংলিয যম যকোন ফেলি লনম্নফলযেত যকোন কোযনয যবৌন োলরক 

লননদেক নযেয লনফন্ধন ফোলতর ফো ংনোধননয জনে যযলজস্ট্রোয ফযোফয 

লনধেোলযত দ্ধলতনত অনফদন কলযনত োলযনফন, মথো :- 
 

(ক) এআ অআননয ধীন যেটিয যবৌন োলরক লননদেক ংযক্ষনযয জনে যমো ে 
নন; 

 

(ি) লনফন্ধনন ঈলিলিত যবৌন োলরক এরোকোয লত ংলস্দয যবৌন োলরক 

লননদেনকয লভর নোআ; থফো 
 

( ) যেটিয লত যম যবৌন োলরক লননদেক প্রমুি আনফ থফো যবৌন োলরক 

লননদেকটি নযেয যম গুযোগুয, ুনোভ ফো তফলযেনক লননদে কনয তোো 
প্রকৃতনক্ষ নুলস্থত ফো নন্তোলজনক নন। 

 

(২) ঈ-ধযো (১) এয ধীন যকোন অনফদন কযো আনর যযলজস্ট্রোয ঈি 

অনফদননয লত স্বোথেংলিয কর ক্ষনক লফলেটি ম্পনকে  যনোটি প্রদোন 

কলযনফন। 

 

(৩) যযলজস্ট্রোয স্বোথেংলিয কর ক্ষনক শুনোনীয ুনমো  প্রদোন কলযেো 
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লনফন্ধন ংনোধন ফো ফোলতর কলযনত োলযনফন। 

    
 

    
 

  
  লনফন্ধনফল 

ংগোধন   

২৪। নুনভোলদত ফেফোযকোযীয অনফদননয যপ্রলক্ষনত যযলজস্ট্রোয লনধেোলযত 

দ্ধলতনত লনফন্ধনফল ংনোধন, লযফতে ন, লযভোজে ন, লযফধেন কলযনত 

োলযনফন। 
 

    
 

    
 

  

প্তভ অধযোয় 

ভযলজস্ট্রোগযয ক্ষভতো  

  
  ভযলজস্ট্রোগযয 

ক্ষভতো 

  

২৫। (১) এআ অআননয ঈনেে ূযযকনল্প যযলজস্ট্রোনযয লনম্নফলযেত ক্ষভতো 
থোলকনফ, মথো :- 
 

(ক) যকোন অনফদন গ্রয, ফোলতর ফো লযভোজে ন এফং মুলিং ত কোযনয লনজ 

লদ্ধোন্ত ুনলফেনফচনো; 
 

(ি) োক্ষী োলজযোয যনোটি প্রদোন, থ লযচোরনো, োক্ষী যীক্ষো  

োক্ষীনক যীক্ষোয জনে কলভন আুে; 
 

( ) ক্ষ যনক যকোন দলরর ঈদ্ধোয এফং ঈস্থোননয লননদে প্রদোন; 

 

( ) যকোন ক্ষনক নলধক ৫০০০ (োাঁচ োজোয) টোকো িযচ লযনোনধয 

অনদ প্রদোন; 

 

(ঙ) যকোন যকোলয োনো অদোনেয জনে Public Demands Recovery 

Act, 1913 (Act No. III of 1913) এয ধীন একজন োটিে লপনকট 

লপোনযয ক্ষভতো প্রনেো ; এফং 
 

(চ) ঈবেক্ষনক মথোমথ শুনোনীয ুনমো  প্রদোন োননক্ষ, এআ অআননয 

ধীন নেোনে ক্ষভতো প্রনেো । 

 

(২) এআ অআননয ধীন ক্ষভতো প্রনেোন য যক্ষনে, যযলজস্ট্রোয ফো তৎকতৃে ক 

ক্ষভতোপ্রোপ্ত যকোন কভেকতে ো ট্রোআফুেনোর লোনফ  যে আনফন। 

 

    
 

    
 

  
  ভযলজস্ট্রোগযয লনকট 

োক্ষয   
২৬। এআ অআননয ধীন যকোন কোমেধোযোে, যযলজস্ট্রোনযয লনকট 

রপনোভো োক্ষে প্রদোন কলযনত আনফ :  
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তনফ তে  থোনক যম, যযলজস্ট্রোয, ঈমুি ভনন কলযনর, রপনোভো োক্ষে 
গ্রনযয লতলযি ফো লযফনতে , যভৌলিক োক্ষে গ্রয কলযনত োলযনফন। 

    
 

    
 

  

অষ্টভ অধযোয় 

আীর  

  
  আীর 

  

২৭। (১) এআ অআননয ধীন যযলজস্ট্রোয কতৃে ক প্রদত যকোন অনদ ফো 
লদ্ধোভত্ম দ্বোযো যকোন ফেলি ংকু্ষব্ধ আনর, লতলন নুরূ অনদ ফো লদ্ধোন্ত 

ফলত আফোয তোলযি আনত দআু ভোনয ভনধে যকোনযয লনকট ঈোয 

লফযম্ননদ্ধ অীর দোনেয কলযনত োলযনফন এফং ঈিরূ অীর লনষ্পলতয 

যক্ষনে, যকোয কতৃে ক প্রদত যকোন অনদ ফো লদ্ধোন্ত চূড়োন্ত ফলরেো  যে 
আনফ। 

 

(২) লনধেোলযত পযভ  দ্ধলতনত, লনধেোলযত লপ লযনোধূফেক যকোনযয 

লনকট অীর দোনেয কলযনত আনফ এফং যম অনদ ফো লদ্ধোনন্তয লফরুনদ্ধ 

অীর দোনেয কযো আনফ, অীর অনফদননয লত ঈোয একটি কল 

ংমুি কলযনত আনফ। 

 

    
 

    
 

  

নফভ অধযোয় 

অযোধ ও লফচোয  

  
  লনফলন্ধত 

ভবৌগ োলরক 

লনগদে ক রঙ্ঘন 

  

২৮। (১) যকোন লনফলন্ধত যবৌন োলরক লননদেক রলঙ্ঘত আনফ, মলদ 

নুনভোলদত ফেফোযকোযী নো েো নত্ত্ব, যকোন ফেলি- 

 

(ক) যকোন নযেয নোনভ ফো ঈস্থোনন ঈি যবৌন োলরক লননদেক এআরূবোনফ 

ফেফোয কনযন, মোোনত এভন আলিত ফো ধোযযো প্রকো োে যম, যেটি ঈোয 

প্রকৃত ঈৎলত স্থর আনত লবন্ন যবৌন োলরক এরোকোে ঈৎন্ন আেোনছ এফং 
ঈোয পনর জনোধোযয যেটিয যবৌন োলরক ঈৎস্থর ম্পনকে  লফভ্রোন্ত ে; ফো 
 

(ি) যকোন যবৌন োলরক লননদেক এআরূবোনফ ফেফোয কনযন যম, ঈো নেোে 

প্রলতনমো ীতোয (unfair competition) ৃলয কনয এফং যকোন লনফলন্ধত 

যবৌন োলরক লননদেক লোনফ চোরোননো ে (passing off); ফো 
 

( ) যেটিনত এআরূ যকোন যবৌন োলরক লননদেক ফেফোয কনযন, মোো 
অক্ষলযক নথে যেটিয ঈৎলতয বূিণ্ড, ঞ্চর ফো এরোকো লোনফ ঠিক, 

তনফ জনোধোযযনক লভথেোবোনফ এআরূ ধোযযো প্রদোন কনয যম, যেটিয 
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ঈৎলত যআ বূিণ্ড, ঞ্চর, ফো এরোকোে, মোোয লত লনফলন্ধত যকোন 

যবৌন োলরক লননদেকটি ংলিয; ফো 
 

( ) যকোন নযেয ঈৎলত যবৌন োলরক লননদেক দ্বোযো লননদে লত স্থোনন নো 
েো নত্ত্ব, ঈি নযে ঈি যবৌন োলরক লননদেক ফেফোয কনযন, থফো 
ঠিক ঈৎলতস্থর ঈনিি কলযেো যেটিনত নে যবৌন োলরক লননদেক 

ফেফোয কনযন, থফো প্রকৃত ঈৎলতস্থনরয নোনভয নুফোদ কলযেো য 

যবৌন োলরক লননদেক ফেফোয কনযন, থফো যবৌন োলরক লননদেনকয লত 

‘‘ভত’’, ‘‘ধযননয’’, ‘‘নুকযনয’’ ফো নুরূ বোফপ্রকোক ব্দ ফেফোয 

কনযন। 

 

(২) ঈ-ধোযো (১) এয দপো (ি) এয ঈনেে ূযযকনল্প, ‘নেোে প্রলতনমো ীতো 
(unfair competition)’ ফলরনত এভন প্রলতনমো ীতোভূরক কোমেনক ফুঝোআনফ 

মোো লল্প ফো ফোলযজে যক্ষনে ৎ অচযনযয লযন্থী, এফং লনম্নফলযেত কোমে 
নেোে প্রলতনমো ীতোভূরক কোমে ফলরেো  যে আনফ, মথো :- 
 

(ক) এভন যকোন প্রকৃলতয কোমে মোো যকোন প্রলতনমো ীয যকোন প্রলতষ্ঠোন, যে, 
লল্প ফো ফোলযলজেক কোমেোফরী ম্পনকে  জনোধোযযনক লফভ্রোন্ত কলযনত োনয; 

 

(ি) ফেফো লযচোরনোকোনর এভন ধযননয লভথেো লবনমো  ঈত্থোন কযো, 
মোো যকোন প্রলতনমো ীয যকোন প্রলতষ্ঠোন, যে, লল্প ফো ফোলযলজেক কোমেোফরীয 

ুনোভ কু্ষণ্ণ কলযনত োনয; এফং 
 

( ) ফেফো লযচোরনোকোনর যকোন যবৌন োলরক লননদেনকয ফেফোয, মোো 
যকোন নযেয লযভোয, প্রকৃলত, প্রস্ত্তত প্রলক্রেো, তফলয, োমুজেতো আতেোলদ 

লফলনে ফেোধোযযনক লফভ্রোন্ত কলযনত োনয। 

 

(৩) এআ ধযোে মোো লকছুআ থোকুক নো যকন, যকোন যবৌন োলরক লননদেক যে 
লনফলন্ধত আনর, তোো মলদ ঈি যবৌন োলরক লননদেক নযেয নুনভোলদত 

ফেফোযকোযী ফেতীত, য যকোন ফেলি কতৃে ক অআন তবোনফ লজে ত ে, 

তোো আনর এআরূ ফেফোযকোযী কতৃে ক ঈি নযেয প্রলক্রেোকযয ফো 
েোনকটজোতকযয যফতী ফেফোলেক যরননদন, ফোজোযজোতকযনযয য 

নযেয ভোন ক্ষলতগ্রস্ত আফোয যক্ষে ফেতীত, ঈি যবৌন োলরক লননদেক এয 

রঙ্ঘন ফলরেো  যে আনফ নো। 

 

(৪) যকোন অগ্রী ফেলি থফো অগ্রী ঈৎোদক ফো যবোিো গ্রু যকোন 

যবৌন োলরক লননদেক রঙ্ঘন প্রলতনযোনধয জনে ঈমুি যজরো অদোরনত 

ভোভরো দোনেয কলযনত োলযনফন, মলদ নযেয নোভকযয ফো ঈস্থোনোে 

এআরূ দ্ধলতয ফেফোয কযো ে, মোোনত এআরূ আলিত ফো ধোযযো প্রকো 
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োে যম, লফনফচে যেটি ঈোয প্রকৃত ঈৎলতস্থর আনত লবন্ন যকোন 

যবৌন োলরক এরোকোে ঈৎন্ন আেোনছ এফং ঈো এভনবোনফ কযো আেোনছ যম, 

যেটিয যবৌন োলরক ঈৎলতস্থর ম্পনকে  জনোধোযয লফভ্রোন্ত আনত োনয। 

 

(৫) এআ ধোযোয ধীন ভোভরোে অদোরত লননলধোজ্ঞো জোযী ক্ষলতূযয 

প্রদোন এফং ঈমুি ভনন কলযনর, য যম যকোন যদেোনী প্রলতকোয প্রদোন 

কলযনত োলযনফ। 

 

(৬) যকোন ফেলি লনফলন্ধত যবৌন োলরক লননদেক রঙ্ঘন প্রলতনযোনধয জনে 
থফো ঈো রঙ্ঘনজলনত ক্ষলতূযয অদোনেয জনে যকোন ভোভরো দোনেয 

কলযনত োলযনফন নো। 

 

(৭) এআ অআননয যকোন লকছুআ, যকোন যেনক ননেয যে লোনফ চোরোআফোয 

(passing off) কোযনয যকোন ফেলিয লফরুনদ্ধ ফেফস্থো গ্রয কলযফোয থফো 
ঈোয প্রলতকোয রোনবয লধকোয কু্ষণ্ণ কলযনফ নো। 

    
 

    
 

  
  ভবৌগ োলরক 

লনগদে ক লভথযো 
প্রলতন্ন ফো 
লভথযোবোগফ 

ফযফোয ও দণ্ড 

  

২৯। (১) যকোন ফেলি যবৌন োলরক লননদেক লভথেো প্রলতন্ন ফো লভথেোবোনফ 

ফেফোয কলযনর, তোোয ঈিরূ কোমে যোধ লোনফ  যে আনফ এফং 
তোোয লফরুনদ্ধ অআন ত কোমেধোযো রুজ ুকযো মোআনফ এফং অদোরত কতৃে ক 

যদোলী োফেস্ত আনর, লতলন নূর্ধ্ে ৩ (লতন) ফৎয, তনফ নূেন ৬ (ছে) 

ভোনয কোযোদণ্ড থফো নফেোচ্চ ২ (দআু) রক্ষ টোকো, তনফ ফেলনম্ন ৫০,০০০ 

(ঞ্চো োজোয) টোকো থেদণ্ড থফো ঈবে দনণ্ড দলণ্ডত আনফন। 

 

(২) যকোন ফেলি ফো ংস্থো কতৃে ক যবৌন োলরক লননদেক লভথেো প্রলতন্ন ফো 
লভথেোবোনফ ফেফোয কযো আেোনছ ফলরেো  যে আনফ, মলদ ঈি ফেলি ফো 
ংস্থো 
 

(ক) ঈমুি কতৃে নক্ষয নুনভোদন ফেলতনযনক, যকোন যেনক লনফলন্ধত 

যবৌন োলরক লননদেক যে ফলরেো দোফী কনয; ফো  
 

(ি) প্রতোযযোভূরকবোনফ লনফলন্ধত যবৌন োলরক লননদেক নযেয োদৃে যে 
ততযী কনয; ফো 
 

( ) যকোন নযেয লনফলন্ধত যবৌন োলরক লননদেক ম্পনকে  এভন য োলযো প্রদোন 

কনয যম, ঈো লনফলন্ধত নন; ফো 
 

( ) এআরূ প্রচোয কনয যম, যকোন যবৌন োলরক লননদেক নযেয লনফন্ধন ঈো 
ফেফোনযয লনযঙু্ক লধকোয প্রদোন কলযেোনছ, থচ ফস্ত্ততনক্ষ ঈি 
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লনফন্ধন এআরূ যকোন লধকোয প্রদোন কনয নোআ। 

 

(৩) এআ ধোযোয ঈনেে ূযযকনল্প, ফোংরোনদন যকোন যবৌন োলরক লননদেক 

নযেয যক্ষনে ‘‘লনফলন্ধত যবৌন োলরক লননদেক’’ ব্দগুলর থফো, ফেি ফো 
ফেিবোনফ, লনফন্ধন ম্পলকে ত নুরূ নে যকোন লবফেলি, প্রতীক ফো 
লচনেয ফেফোয কযো আনর, ঈো লনফন্ধন ফলনত ফলযেত লনফন্ধননয ঈনিি 

ফলরেো  যে আনফ, মলদ নো -  
 

(ক) ঈি ব্দ ফো নে যকোন লবফেলি, প্রতীক ফো লচে ক্ষয লোনফ 

লচলেত য ব্দোফরীয প্রতেক্ষ ংনমোন  ফেফহৃত ে, ন্তত ততটুকু ফড় 

অকোনয, যম অকোনয ঈি ব্দ, লবফেলি, প্রতীক ফো লচে লচলেত আেোনছ, 

এফং ফোংরোনদনয ফোলনযয যকোন যদনয যকোন যবৌন োলরক লননদেক লোনফ 

লনফন্ধননয ঈনিি, ঈি যদনয প্রচলরত অআনন ঈি লনফন্ধন কোমেকয 

যলেোনছ ভনভে ধোযযো প্রদোন কনয; থফো 
 

 

 

(ি) ঈি লবফেলি, প্রতীক ফো লচে ঈোনক জোতবোনফআ দপো (ক) এ 

ফলযেত লনফন্ধননয যযপোনযস লোনফ প্রকো কনয; থফো  
 

( ) ব্দটি নে যকোন যদনয অআননয ধীন লনফলন্ধত যকোন যবৌন োলরক 

লননদেক নযে ফেফহৃত ে এফং ঈো যকফর ঈি যদন ফেফোনযয জনে 
যপ্তোলন আনফ, এআরূ যকোন নযেয যক্ষনে ফেফহৃত ে। 

    
 

    
 

  
  প্রতোযণ্োভূরকবোগফ 

োদৃযণূ্ে 
ভবৌগ োলরক 

লনগদে ক ফযফোয ও 

দণ্ড 

  

৩০। (১) যকোন ফেলি প্রতোযযোভূরকবোনফ যকোন নযে ফো নযেয যভোড়নক 

োদৃেূযে যবৌন োলরক লননদেক ফেফোয কলযনর, তোোয ঈিরূ কোমে 
যোধ লোনফ  যে আনফ এফং তোোয লফরুনদ্ধ অআন ত কোমেধোযো রুজ ু

কযো মোআনফ এফং অদোরত কতৃে ক যদোলী োফেস্ত আনর, লতলন নূর্ধ্ে ৩ (লতন) 

ফৎয, তনফ নূেন ৬ (ছে) ভোনয কোযোদণ্ড থফো নফেোচ্চ ২ (দআু) রক্ষ, 

তনফ ফেলনম্ন ৫০,০০০ (ঞ্চো োজোয) টোকো থেদণ্ড থফো ঈবে দনণ্ড 

দলণ্ডত আনফন। 

 

(২) এআ ধোযোয ঈনেে ূযযকনল্প, লনম্নফলযেত কোমেোফরী প্রতোযযোভূরকবোনফ 

োদৃেূযে যবৌন োলরক লননদেক ফেফোয ফলরেো  যে আনফ, মথো :- 
 

(ক) যকোন যবৌন োলরক লননদেক নযেয নুনভোলদত ফেফোযকোযীয প্রকৃত 

যে ফেতীত নে যকোন যে যভোড়কফদ্ধ কলযফোয ফো ঈোনত বলযফোয ফো 
ঈো দ্বোযো জড়োআফোয ঈনেনে ঈি যবৌন োলরক লননদেক নযেয নুরূ ফো 
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প্রতোযযোভূরকবোনফ োদৃেূযে যবৌন োলরক লননদেক ম্বলরত যকোন যভোড়ক 

ফেফোয কযো; ফো 
 

(ি) লফকৃত ফো লযফতে ন থফো ভুলছেো যপলরফোয ভোধেনভ যকোন প্রকৃত 

যবৌন োলরক লননদেক লভথেো প্রলতন্ন কযো; ফো 
 

( ) যকোন যে যম যদন ফো স্থোনন ততলয ফো ঈৎন্ন আেোনছ, তোোয প্রকৃত 

লযচে থফো প্রস্ত্ততকোযীয ফো মোোয জনে যেগুলর ততলয আেোনছ তোোয 

প্রকৃত নোভ  ঠিকোনো ফেফোয কযো অফেক জোলনেো যকোন নযে নুরূ 

যদনয, প্রস্ত্ততকোযীয ফো স্থোননয লভথেো লযচে, নোভ থফো ঠিকোনো ফেফোয 

কযো। 

    
 

    
 

  
  লভথযো ভবৌগ োলরক 

লনগদে ক ণ্য 
উৎোদন, 

লযফন, 

গুদোভজোতকযণ্ ও 

লফক্রগয়য দণ্ড 

  

৩১। মলদ যকোন ফেলি ফো প্রলতষ্ঠোন-  

 

(ক) লভথেোবোনফ যকোন নযে যবৌন োলরক লননদেক ফেফোয কনয, থফো ঈি 

যে ঈৎোদন, লযফন, গুদোভজোত ফো ফোজোনয লফক্রে কনয; ফো 
 

(ি) যকোন যবৌন োলরক লননদেক যে লভথেো প্রলতন্ন কলযফোয ঈনেনে থফো 
লভথেো প্রলতন্ন কলযফোয কোনমে ফেফোনযয জনে যকোন ডোআ, ব্লক, যভলন, 

যেট ফো নে যকোন মন্ত্রোলত ততলয ফো লফক্রে কনয ফো দিনর যোনি; ফো 
 

( ) যবৌন োলরক লননদেকমুি যে ফো যেটিয প্রস্ত্তত ফো ঈৎোদনকোযী যদ 

ফো স্থোননয লননদেক, প্রস্ত্ততকোযী ফো মোোয জনে যেটি প্রস্ত্তত কযো আেোনছ 

তোোয নোভ এফং ঠিকোনো থফো যকোন লননদেক ফেতীত যকোন যে ফো োভগ্রী 
লফক্রে কনযন থফো লফক্রনেয জনে প্রদেন কনযন থফো বোড়ো কনযন ফো 
লফক্রনেয জনে দিনর যোনিন; 

 

তোো আনর ঈি ফেলি ফো প্রলতষ্ঠোননয ঈিরূ কোমে যোধ লোনফ  যে 
আনফ এফং ঈি ফেলি ফো প্রলতষ্ঠোননয লফরুনদ্ধ অআন ত কোমেধোযো রুজ ুকযো 
মোআনফ এফং অদোরত কতৃে ক যদোলী োফেস্ত আনর, ঈি ফেলি ফো ঈি 

প্রলতষ্ঠোননয দোলেনত্ব থোকো ফেলি নূর্ধ্ে ৩ (লতন) ফৎয, তনফ নূেন ৬ 

(ছে) ভোনয কোযোদণ্ড থফো নফেোচ্চ ২ (দআু) রক্ষ টোকো, তনফ ফেলনম্ন 

৫০,০০০ (ঞ্চো োজোয) টোকো থেদণ্ড থফো ঈবে দনণ্ড দলণ্ডত আনফন। 

 

    
 

    
 

  
  নফোয়ন নো কলযয়ো 

ফোজোযজোতকযগণ্য 
  
৩২। লনফন্ধননয যভেোদ ঈতীযে আফোয য যকোন নুনভোলদত ফেফোযকোযী 
ফেলি ফো প্রলতষ্ঠোন কতৃে ক মলদ লনফলন্ধত যবৌন োলরক লননদেক যেটিয  
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দণ্ড নফোেন নো কলযেো ঈি নযেয ঈৎোদন, গুদোভজোতকযয, 

ফোজোযজোতকযয, লযফন থফো লফক্রে কযো ে, তোো আনর ঈি ফেলি 

ফো প্রলতষ্ঠোননয ঈিরূ কোমে যোধ লোনফ  যে আনফ এফং ঈি ফেলি ফো 
প্রলতষ্ঠোননয লফরুনদ্ধ অআন ত কোমেধোযো রুজ ুকযো মোআনফ এফং অদোরত 

কতৃে ক যদোলী োফেস্ত আনর, ঈি ফেলি ফো ঈি প্রলতষ্ঠোননয দোলেনত্ব থোকো 
ফেলি নূর্ধ্ে ৩ (লতন) ফৎয, তনফ নূেন ৬ (ছে) ভোনয কোযোদণ্ড থফো 
নফেোচ্চ ২ (দআু) রক্ষ টোকো, তনফ ফেলনম্ন ৫০,০০০ (ঞ্চো োজোয) টোকো 
থেদণ্ড থফো ঈবে দনণ্ড দলণ্ডত আনফন। 

    
 

    
 

  
  লনফন্ধগনয তে োফরী 

বঙ্গ কলযফোয দণ্ড 

  

৩৩। যকোন ফেলি ফো প্রলতষ্ঠোন কতৃে ক মলদ যবৌন োলরক লননদেক যে 
লনফন্ধননয যকোন তে  বি কযো ে, তোো আনর ঈি ফেলি ফো প্রলতষ্ঠোন এআ 

অআননয ধীন যোধ কলযেোনছ ফলরেো  যে আনফ এফং ঈি ফেলি ফো 
প্রলতষ্ঠোননয লফরুনদ্ধ অআন ত কোমেধোযো যম্নজ ুকযো মোআনফ এফং অদোরত 

কতৃে ক যদোলী োফেস্ত আনর, ঈি ফেলি ফো প্রলতষ্ঠোননয লনফন্ধন ফোলতর আনফ 

এফং এআরূ যোনধয জনে ঈি ফেলি ফো ঈি প্রলতষ্ঠোননয দোলেনত্ব থোকো 
ফেলি নূর্ধ্ে ৩ (লতন) ফৎয, তনফ নূেন ৬ (ছে) ভোনয কোযোদণ্ড থফো 
নলধক ২ (দআু) রক্ষ টোকো, তনফ ফেলনম্ন ৫০,০০০ (ঞ্চো োজোয) টোকো 
থেদণ্ড থফো ঈবে দনণ্ড দলণ্ডত আনফন। 

 

    
 

    
 

  
  লনফন্ধনফলয এলি 

জোরকযগণ্য দণ্ড 

  

৩৪। মলদ যকোন ফেলি লনফন্ধন ফলনত যকোন লভথেো এলি কনযন ফো কযোন 

থফো লভথেোবোনফ এভন যকোন লরলিত কো জ ততলয কনযন ফো কযোন, মোো 
লনফন্ধনফলয যকোন এলিয নুলরল ফলরেো ভনন ে, থফো নুরূ এলি ফো 
লরলিত কো জ লভথেো ফলরেো জোনো নত্ত্ব োক্ষে গ্রযকোনর ঈো য ফো 
দোলির কনযন, তোো আনর লতলন নূর্ধ্ে দআু (২) ফৎয, তনফ নূেন ৬ (ছে) 

ভোনয কোযোদণ্ড থফো নলধক ২ (দআু) রক্ষ টোকো, তনফ ফেলনম্ন ৫০,০০০ 

(ঞ্চো োজোয) টোকো থেদণ্ড থফো ঈবে দনণ্ড দলণ্ডত আনফন। 

 

    
 

    
 

  
  লিতীয় ফো যফতী 

অযোগধয ভক্ষগে 

দণ্ড 
  

৩৫। মলদ যকোন ফেলি এআ অআননয ধীন একআ যোধ লদ্বতীে ফো 
যফতীনত ং টন কনযন, তোো আনর লতলন নূর্ধ্ে ৫ (োাঁচ) ফৎয, তনফ 

ফেলনম্ন ২ (দআু) ফৎনযয কোযোদণ্ড থফো নলধক ৪ (চোয) রক্ষ টোকো, তনফ 

ফেলনম্ন ২ (দআু) রক্ষ টোকো থেদণ্ড থফো ঈবে দনণ্ড দলণ্ডত আনফন। 
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  ণ্য ফোগজয়োপ্তকযণ্ 

  

৩৬। (১) এআ অআননয ধীন জব্দকৃত ভোরোভোর দিনর যোলিফোয ফো ফেফোয 

কলযফোয তফধেতো প্রভোয কলযনত ফেথে আনর, ংলিয অদোরত ঈি ভোরোভোর 

যকোনযয নুকূনর ফোনজেোপ্ত কলযনত োলযনফ। 

 

(২) যমআনক্ষনে যকোন োজো প্রদোননয অনদনয লত ফোনজেোপ্তকযনযয অনদ 

প্রদোন কযো ে এফং ঈি োজো প্রদোননয অনদটি অীরনমো ে ে, 

যআনক্ষনে ফোনজেোপ্তকযনযয অনদ অীরনমো ে আনফ। 

 

(৩) যকোন যেোভগ্রী ফোনজেোপ্ত কলযফোয অনদ প্রদোন কযো আনর এফং 
ফোনজেোপ্তকযয অনদ প্রদোননয ৩০ (লে) লদননয ভনধে অীরনমো ে ভোভরোে 

ঈি ফোনজেোপ্তকযয অনদ প্রদোনকোযী অদোরনতয অনদনয লফরুনদ্ধ যম 

অদোরনত অীর দোনেয কযো মোআনফ, যআ অদোরনত ফোনজেোপ্তকযয 

অনদনয লফরুনদ্ধ অীর কযো মোআনফ। 

 

(৪) োজো প্রদোননয অনদনয লত ফোনজেোপ্তকযয অনদ প্রদোন কযো আনর, 

োজো প্রদোনকোযী অদোরত, ঈোয স্বীে লফনফচনোে, ফোনজেোপ্তকৃত যকোন দ্রফে 
লফনয কলযফোয ফো নেবোনফ লনষ্পলত কলযফোয অনদ প্রদোন কলযনত 

োলযনফ। 

 

    
 

    
 

  
  ভকোম্পোনী ফো 

প্রলতষ্ঠোন কতৃে ক 

অযোধ ংঘটন 

  

৩৭। এআ অআননয ধীন যকোন যোধ যকোন যকোম্পোনী ফো প্রলতষ্ঠোন কতৃে ক 

ং টিত আেো থোলকনর, ঈিরূ যোনধয লত প্রতেক্ষ ংলিযতো 
যলেোনছ এআরূ প্রনতেক ভোলরক, লযচোরক, ফেফস্থোক, লচফ ফো নে 
যকোন কভেকতে ো ফো কভেচোযী ফো প্রলতলনলধ ঈি যোধ ং টন কলযেোনছন 

ফলরেো  যে আনফন, মলদ নো লতলন প্রভোয কলযনত ক্ষভ ন যম, ঈি যোধ 

তোোয জ্ঞোতোনয ং টিত আেোনছ থফো ঈি যোধ যযোধ কলযফোয 

জনে লতলন মথোোধে যচযো কলযেোনছন। 

 

ফেোিেো। - এআ ধোযোে-  

 

(ক) ‘যকোম্পোনী ফো প্রলতষ্ঠোন’ ফলরনত যকোন ংলফলধফদ্ধ ংস্থো, ফোলযলজেক 

প্রলতষ্ঠোন, ংীদোলয কোযফোয, লভলত ফো এক ফো একোলধক ফেলিয ভন্বনে 

 ঠিত ং ঠন ন্তবুে ি আনফ; এফং 
 

(ি) ‘লযচোরক’ ফলরনত যকোন ংীদোয ফো লযচোরনো যফোডে , যম নোনভআ 

লবলত ঈক, এয দেনক ফুঝোআনফ। 
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  অযোধ লফচোযোগথে 

গ্রণ্ 

  

৩৮। (১) যকোন অদোরত এআ অআননয ধীন ং টিত যকোন যোধ 

লফচোযোনথে গ্রয কলযনফ নো, মলদ নো-  
 

(ক) যযলজস্ট্রোয ফো তৎকতৃে ক ক্ষভতোপ্রোপ্ত যকোন কভেকতে ো কতৃে ক লরলিতবোনফ 

লবনমো  কযো ে; থফো 
 

(ি) যোধ ং টননয ৩০ (লে) লদননয ভনধে ঈি যোনধয প্রলতকোয 

প্রতেোী ফো ংকু্ষব্ধ যকোন ফেলি ঈি যোনধয লফলনে যযলজস্ট্রোয ফো 
তৎকতৃে ক ক্ষভতোপ্রোপ্ত কভেকতে ো ফযোফনয যনোটি প্রদোন কলযেো থোনকন। 

 

(২) এআ অআননয ধীন লফচোযোধীন যকোন ভোভরো লফচোনযয যক্ষনে যপৌজদোলয 

কোমেলফলধ, ১৮৯৮ (১৮৯৮ ননয ৫নং অআন) প্রনমোজে আনফ। 

 

(৩) ঈ-লযদেক ফো ভদভমেোদোয লননম্নয যকোন ুলর কভেকতে ো এআ 

অআননয ধীন ং টিত যকোন যোধ তদন্ত কলযনত োলযনফন নো। 

 

(৪) এআ অআননয ধীন ং টিত যোধ প্রথভ যেযীয জলুডলেোর 

ভেোলজনস্ট্রট অদোরত কতৃে ক লফচোমে আনফ এফং কর যোধ জোলভননমো ে 
আনফ। 

 

    
 

    
 

  
  ফোংরোগদগয 

ফোলগয ংঘটিত 

অযোগধ 

প্রগযোচনোয দণ্ড   

৩৯। মলদ যকোন ফেলি ফোংরোনদন ফস্থোন কলযেো ফোংরোনদনয ফোলনয 

ং টিত এআরূ যকোন কোনমে এআরূ প্রনযোচনো প্রদোন কনযন যম, ঈি কোমে 
ফোংরোনদন ং টিত আনর, এআ অআননয ধীন একটি যোধ ফলরেো  যে 
আত, তোো আনর ঈি ফেলিনক ফোংরোনদনয যম স্থোনন োেো মোআনফ, যআ 

স্থোনন ঈিরূ প্রনযোচনো প্রদোননয লবনমোন  লফচোয কযো মোআনফ এফং লতলন 

স্বেং ঈি যোধ ং টন কলযনর, যমআরূ দণ্ডপ্রোপ্ত আনতন, তোোনক 

যআরূ দণ্ড প্রদোন কযো মোআনফ। 

 

    
 

    
 

  

দভ অধযোয় 

লফলফধ  

  
  লযচয়মকু্ত 

ভবৌগ োলরক 

লনগদে ক ণ্য 
লফক্রয় গযোক্ষ 

  

৪০। লফক্রেনমো ে নযেয ঈয থফো যকোন যে লফক্রনেয চুলিয যক্ষনে, 

যবৌন োলরক লননদেক ফেফোয কযো আনর, ফেফহৃত যবৌন োলরক লননদেকটি 

প্রকৃত যবৌন োলরক লননদেক এফং তেরূন ফেফোয কযো ে নোআ ভনভে 
লফনক্রতো লনশ্চেতো প্রদোন কলযেোনছন ফলরেো  যে আনফ, মতক্ষয মেন্ত নো 
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লনশ্চয়তোমকু্ত 

ফলরয়ো  ণ্য ইগফ 

লফনক্রতো ফো তোোয প্রলতলনলধ কতৃে ক লরলিত  স্বোক্ষলযত অকোনয লবন্নভত 

প্রকো কযো ে এফং তোো যেটি লফক্রেকোনর ফো চুলি ম্পোদনকোনর প্রদোন 

কযো ে এফং যক্রতো কতৃে ক  ৃীত ে। 

    
 

    
 

  
  কলতয় 

কোমেধোযোয় 

অনুগভোলদত 

ফযফোযকোযীগক 

ক্ষবুক্ত কযো   

৪১। (১) এআ অআননয ধীন প্রলতটি অআন ত কোমেধোযোে, নুরূ 

কোমেধোযোয লত মৃ্পি যবৌন োলরক লননদেক নযেয নুনভোলদত 

ফেফোযকোযীনক ক্ষবুি কলযনত আনফ। 

 

(২) অোতত ফরফৎ নে যকোন অআনন মোো লকছুআ থোকুক নো যকন, ঈ-

ধোযো (১) এয ধীন ক্ষবুি যকোন নুনভোলদত ফেফোযকোযীয লফরুনদ্ধ 

যকোন িযচ প্রদোননয অনদ যদেো মোআনফ নো, মলদ নো লতলন ঈি কোমেধোযোে 

োলজযো যদন এফং ংগ্রয কনযন। 

 

    
 

    
 

  
  ভবৌগ োলরক 

লনগদে ক গণ্যয 

ভূর উৎোদনস্থর, 

ইতযোলদ প্রদেন 

  

৪২। যকোয, যকোলয য নজনট প্রজ্ঞোন দ্বোযো, এআ ভনভে লননদে প্রদোন কলযনত 

োলযনফ যম, প্রজ্ঞোনন লনধেোলযত তোলযি আনত, মোো লতন ভোনয কভ আনফ 

নো, প্রজ্ঞোনন ফলযেত যেভূন,-  

 

(ক) মোো ফোংরোনদনয বূিনণ্ডয ফোলনয প্রস্ত্ততকৃত  ঈৎোলদত এফং 
ফোংরোনদন অভদোলনকৃত, থফো 
 

 

 

(ি) মোো ফোংরোনদনয বূিনণ্ডয ভনধেআ প্রস্ত্ততকৃত ফো ঈৎোলদত, 

 

ঈোয প্রস্ত্তত ফো ঈৎোদনকোযী যদ ফো স্থোননয যবৌন োলরক লননদেক 

ফেফোয কলযনত আনফ এফং প্রস্ত্ততকোযী ফো মোোয জনে যেটি প্রস্ত্তত কযো 
আেোনছ তোোয নোভ  ঠিকোনো ঈনিি কলযনত আনফ। 

 

    
 

    
 

  
  ফযফোলয়ক প্রথো, 

ইতযোলদ লফগফচনো 
  

৪৩। যবৌন োলরক লননদেক যে ংলিয ভোভরোে, অদোরত যবৌন োলরক 

লননদেক যে ম্পলকে ত প্রথো এফং নেোনে ফেলি কতৃে ক তফধবোনফ ফেফহৃত 

যকোন প্রোলিক যবৌন োলরক লননদেক যে ম্পলকে ত প্রথোনক োক্ষে লোনফ 

গ্রয কলযনফ। 
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  লপ ও োযচোজে  

  
৪৪। এআ অআননয ধীন অনফদন  লনফন্ধন নেোনে লফলনে লফলধ দ্বোযো 
লনধেোলযত দ্ধলতনত লপ  নেোনে োনো লযনোধ কলযনত আনফ।  

    
 

    
 

  
  লফলধ প্রণ্য়গনয 

ক্ষভতো   
৪৫। এআ অআননয ঈনেে ূযযকনল্প, যকোয, যকোলয য নজনট প্রজ্ঞোন 

দ্বোযো, লফলধ প্রযেন কলযনত োলযনফ।  

    
 

    
 

  
  ইংগযলজগত অনূলদত 

োঠ প্রকো 

  

৪৬। এআ অআন প্রফতে ননয য যকোয, যকোলয য নজনট প্রজ্ঞোন দ্বোযো, এআ 

অআননয আংনযলজনত নূলদত একটি লনবে যনমো ে োঠ (Authentic English 

Text) প্রকো কলযনফ : 

 

তনফ তে  থোনক যম, এআ অআননয ফোংরো  আংনযলজ োনঠয ভনধে লফনযোনধয 

যক্ষনে ফোংরো োঠ প্রোধোনে োআনফ। 
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