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Abstract 

The importance of Copyright in protection the rights of an author and how far that is 

protected by the Copyright Act and its impact on publishers all matters that have been 

taken into consideration in the present article. In Indian Copyright Act some sections 

consists of publication’s rights and author's rights. For example Act No. 5, 6, 20, 22, 23, 

28, 31, and 32 consists of the publication’s rights and Section 14, 16, 17, 18, 20, 23, 28 

and 31 are related to the author's rights. In the other acts are not related to publication’s 

rights and rights to creators. Act No. 33 to 43 are related to copyright society, Rights of 

Broadcasting Organization and of Performers, International Copyright. Act no. 63 to 79 

are related to Offences, Appeals, and Miscellaneous
1
. Some information has been 

collected from publishers and writers about publications of Bengali books. The 

information has been analyzed according to Copyright Act. The present paper focuses 

what is the real picture of the application of Copyright Act, and what the problem in 

applying Copyright Act. This paper also shows scenario of Bengali publication in India 

previous ten years.   
 

Key Words: Indian copyright act, Application of Copyright Act, Importance of 

Copyright, ISBN, Short stories. 
 

বূবভকাা (Introduction): ভানুরলয ভবস্তষ্ক উদ্ভাফন বিয ইধায, মায ভাধযরভ বফশ্রাভীনবারফ ইবফষ্কায র  

চরররছ  নূতন নূতন বজবন বফববন্ন রূর। কমভন, নতুন নতুন নকাা, াবতয, ঙ্গীত, নাটকা, ইবকািরটকাচায, 

স্থাতয-বাস্কমি এফাং ইয অরনকা বকাছু। মখন এন বজবন গুবর স্পিাতীত (intangible) বারফ ইবফবূিত  , 

তখন এবট ম্পরদ বযণত  , ইয কবটরকান কভধা ম্পদ ফরর, কমবট এয ইরগ ককাউ ককাানবদন ইবফষ্কায 

কারযবন।  ইয এন ম্পদ মখন ককাারনা ইনরনয  দ্বাযা ুযবিত কাযা   তখন তারকা ফরর কভধা্ত্ব  ইনন। মায 

দ্বাযা ৃবিকাতিা তায ৃবিয বঠকা ভূরয া ।2   
 

     কভধাম্পরদয ধাযনা কথরকা অথিাৎ ককাান ৃবিকাতিায বনজস্ব ভনন ফা বচন্তা ম্পবকািত ম্পবিয অবধকাায কথরকা 

্রন্থস্ত্ব  ইনন কাথাবট এররছ। বল্প াবরতযয কাথা ফররত কগরর ককাান কাবফ, বল্পী ফা করখরকায ধাযনা ফা 

বচন্তারকা যিা কাযায জনয  Copyright Act ফা ্রন্থস্ত্ব  ইনরনয ফযফায  । কাবযানরটয গুরুত্ব ম্পরকাি 

Anthony Trollope, an English novelist of the Victorian era. ফররবছররন “Take away from 
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English authors their copyright, and you would very soon take away from England 

authors”। কাবযানট র একাবট ইনন স্বীকাৃত অবধকাায। মাযদ্বাযা করখকা, প্রকাাকা, াঠকা ফান ুবফধা কবাগ 

কারযন।  কাবযানরটয ভাধযরভ  ইরযা কম উরেরয গুবর াবধত   কগুবর বনম্নরূ।     
 

্রন্থসর্ত্ব য প্রর াজনী তা (Importance of Copyright): মখন কথরকা ধাযনা র কম করখরকায ভনন বচন্তায 

ফবিঃপ্রকাারূর বরল্পয উন্নবত রে তখন  কাবযানরটয উৎবি অথিাৎ ভনন বচন্তায পর যিা কাযা একাান্ত 

দযকাায এফাং এন ভনন বচন্তান যফতিীকাারর ীল্পাংক্রান্ত ম্পবিরত বযনত রফ। নারকা যিা কাযায জনয 

কাবযানট ৃবি র রছ। ককাান করখরকায বচন্তাবাফনারকা বঠকাবারফ প্রকাা কারয অরনযয কাারছ তায কাারজয 

ফযফাযরকা কৌৌঁরছ কদ ায জনয কাবযানট দযকাায। মবদ  ককাউ ককাান বনবদিি করখরকায করখা বনর  কাাজ কাযরত 

চা , তারর ঐ বনবদিি করখরকায অনুভবত কন া দযকাায, অনুভবত না বনর  কাাজ কাযরত াযরফ না। ককাান 

গরফলণা মারত চুবয না  , ককাান করখরকায ফন মারত চুবয না  , অথিাৎ  ফন অনয করখকা মারত বনরজয নারভ না 

ছারত ারযন তায জনয কাবযানট দযকাায। অথিাৎ করখরকায উন্নবতয কিরে কাবযানট দযকাায।  
 

াবতয বফিণ (Literature Review):  Mondal, Shashiu Nath (2010) তাৌঁয গরফলণা রে ফরররছন 

কম ৃবথফীজুরে দদনবিন কমবারফ তথয প্রমুবিয উন্নবত ঘটরছ তারত রঙ্ঘরনয কাাজবট ইরযা কাজা  াধাযণ 

র  কগরছ। বকান্তু বাযতী  কাবযানট ইনন এখন এ বফলর য কভাকাাবফরায ম্মুবখন রত ারযবন।3  
 

     Gharami, Pradip (2013) তাৌঁয গরফলণা রে ফরররছন, ভানুল ভাজফদ্ধ জীফ, কন জনয তাৌঁয একাবট 

কাতিফয ইরছ কম বকাছু নতুন কাাজ, বাফনা, করখা, নতুন বকাছু ৃবি কারয ভাজরকা উন্নত কাযা, কমগুবর ভারজযন 

জনয বকান্তু তাৌঁয বনরজয ম্পবি কমবট একাবট াধাযণ অবধকাায বারফ প্রথভ কথরকান বচবিত র  ইরছ। এফাং 

কন অবধকাাযরকা যিায জনযন কাবযানট ইনরনয উৎবি। মখন ককাানবারফ ককাান ৃবিকাতিা তাৌঁয ৃবিয ইবথিকা 

িবতয ম্মুবখন   তখনন তাৌঁয অবধকাায রবঙ্ঘত হ্ ।
4

 
 

     Reddi, P.L. Jayanthi (2005) তাৌঁয গরফলণা রে কাবযানট ইনরনয দভ অধযার  ৫২ নাং ইননবট 

ভারজয জনয কাতটা মরথি ক বফল বট বতবন অনুন্ধান কাযফায কচিা কারযরছন।
5

 
 

     াবতয বফিণ কথরকা এটা কফাঝা মারে, ্রন্থসস্ব্ত্ব  বফল কা ইরনকা প্রকাানা থাকারর কগুবর কম বফল  বনর  

ইররাবচত র রছ কগুবর ফাাংরা প্রকাানা  ্রন্থসস্ব্ত্ব  ইনন প্রর াগ  ভযা বফলর য ন , তান এন গরফলণাবট 

মূ্পনি ইরাদা একাবট গরফলণা, কমখান কথরকা ফাাংরা প্রকাানা  ্রন্থসস্ব্ত্ব  ইনন প্রর াগ  ভযা বফলর য একাবট 

ইররাবচত পরাপর া া মারফ। তাছাো  ফাাংরা প্রকাানায ফাস্তফ বচে কমভন পুরট উঠরফ, প্রকাানা াংক্রান্ত 

ভযা গুবর কফাঝা মারফ।  
 

উরেয (Objectives):  কাবযানট ইনরনয কম অধযা   কম ইনন গুবর এন গরফলণায কিরে বফরলবারফ 

প্ররমাজয কন ইনন গুবর াংরির বফরেলন কাযা, এফাং এন ইনন গুবর ফতিভারন ফাাংরা প্রকাানায কিরে কাতটা 

কাামিকায রে এফাং ইনন প্রর ারগ  ককাাথা ভযা  রে বকানা তা অনুন্ধান কাযা। এফাং কন রঙ্গ ইনরন 

ককাাথা  ককাাথা  বযফতিন   া দযকাায তায ম্পরকাি একাবট মুবিমুি ভতাভত কালণ কাযা। এছাো ইরযা কম 

উরেযগুবর াধন কাযায জনয এন গরফলণা কগুবর বনরম্ন ফবণিত র। 
 

১) াম্পবেকা কাারর (২০০৭-২০১৬) ফাাংরা প্রকাানা বনযীিণ কাযা ।    

২) করখকা  প্রকাারকায ভরধয চুবিয বফল বট মিাররাচনা কাযা।  

৩) ্রন্থস্ত্ব  ইনন প্রর ারগ ককাাথা ভযা রে বকানা মবদ   তায ম্ভাফয কাাযন অনুন্ধান কাযা।     
 



বফগত দ ফছরয বাযরত ফাাংরা প্রকাানা  ্রন্থস্ত্ব  ইনন প্রর াগ0 ফাস্তফতা  ভযা           ককাৌবকা ভন্ডর 
 

Volume-V, Issue-IV                                               July 2019                                                                        18 

দ্ধবত (Methodology) : কমরতু এবট ফণিনা ভূরকা গরফলণা ইয এন গরফলণায ফ তথযন াং্রন কাযরত 

র রছ বফববন্ন করখকা  প্রকাারকায কাাছ কথরকা তান এরিরে জবয দ্ধবত অনুযণ কাযরত র রছ কমখারন 

মিরফিণ কাযা র রছ, কন ারথ ফন্ধ  কখারা প্ররেয ভাারয একাবট বভশ্র  প্রোফরী বনফিাচন কাযরত র রছ।      
 

তথয াং্রন (Data Collection): কযবজষ্ট্রায অফ াফবররকানস্  দপ্তরয জভা ো ফনর য বববিরত ফাাংরা 

প্রকাানায তথয কন া র রছ। দপ্তয কথরকা কম ফনগুবর যাজয ককান্দ্রী  ্রন্থসাগারয ইর এফাং কম  ্রন্থসঞ্জী প্রস্তুত 

কাযা  , কখারন  া তথয অনুমা ী ২০০৭-২০১৬ ারর প্রকাাবত ফাাংরা ফনর য াংখযা বনম্নরূ।6
 

 

 ফছয বববিকা প্রকাানা ভীিা  (২০০৭-২০১৬) 

২০১৬ ২০১৫ ২০১৪ ২০১৩ ২০১২ ২০১১ ২০১০ ২০০৯ ২০০৮ ২০০৭ কভাট াংখযা 

২০৯২ ৩১৬১ ৩০১৪ ২৮৮৫ ৩০১৯ ২৬২৮ ২৯৮৬ ৩০৮৩ ১৭২৯ ১৬৫ ২৪৭৬২ 

াযণী0 ১ ফছয বববিকা প্রকাানা ভীিা  (২০০৭-২০১৬)  
 

     এন ফন গুবর বড.বড.ব. বযকাল্পনা অনুমা ী ০০০-৯০০ কশ্রণীরত বফবি কাযরত কম তথয উরঠ এররছ তা 

বনম্নরূ। 

বফল   ২০১৬ ২০১৫ ২০১৪ 
২০১

৩ 
২০১২ ২০১১ 

২০১

০ 

২০০

৯ 

২০০

৮ 

২০০

৭ 

কভাট 

াংখযা 

াধাযন বফল  (০০০) ৩৩ ৪৫ ৯৩ ৮৯ ৯৬ ৬৫ ১০৫ ১০৬ ৫৫ ৬ ৬৯৩ 

দিন (১০০)  ১০ ১১ ১০ ১৬ ২২ ১০ ১৬ ৭ ১৬ 
 

১১৮ 

ধভি (২০০)  ৯৫ ১১১ ৬২ ৩২ ৪৩ ৪৭ ৬৮ ৭৫ ৫৫ ৮ ৫৯৬ 

ভাজ বফজ্ঞান (৩০০) ২০৫ ২৩৯ ১৩২ ৯৭ ১২৯ ৯১ ৮৪ ১২২ ৫২ ৯ ১১৬০ 

বালা (৪০০)  ৩০ ২৬ ৩৩ ২৪ ৩৭ ৩২ ২২ ১৫ ১৯ ২ ২৪০ 

বফজ্ঞান (৫০০)  ৭৮ ৯৯ ৯৩ ৬৬ ৬৯ ৬৩ ৯৪ ১০১ ৪২ ১ ৭০৬ 

প্রমবুি বফদযা (৬০০)  ২৭ ২৬ ৩৪ ৩২ ৩৯ ৩২ ৩৮ ৩৬ ৩৮ ১ ৩০৩ 

বল্পকারা (৭০০)  ৫৩ ৮৯ ৭৪ ৭৫ ৬১ ৩৮ ৩৮ ৫৯ ৩৪ ৮ ৫২৯ 

াবতয (৮০০)  ১২১৩ 
২১৭

৯ 

২১৮

৮ 

২১৯

৬ 

২২৮

০ 

২০৭

২ 

২২৯

৫ 

২৩১

০ 

১২৪

৩ 
১১০ ১৮০৮৬ 

নবতা,বরূগার,জীফ

নী (৯০০)  
৩৪৮ ৩৩৬ ২৯৫ ২৫৮ ২৪৩ ১৭৮ ২২৬ ২৫২ ১৭৫ ২০ ২৩৩১ 

কভাট াংখযা 
২৪৭৬

২ 

াযণী0 ২ বফল   ফছয বববিকা প্রকাানা তাবরকাা 
 

     এখারন াধাযণ বফল  ফররত াধাযণ জ্ঞান, কাবম্পউটায বফজ্ঞান, ্রন্থসাগায বফজ্ঞান এন বফল  গুবররকা যাখা 

র রছ। এখারন কদখা মারে ফরথরকা কফব াবরতযয ফন, তাযয ক্রভান্বর  নবতা,বূরগার,জীফনী, ভাজ 

বফজ্ঞান, বফজ্ঞান, াধাযণ বফল , ধভি, বল্পকারা, প্রমুবি বফদযা, বালা, দিন, এয ফন প্রকাাবত র রছ।   

 

 



বফগত দ ফছরয বাযরত ফাাংরা প্রকাানা  ্রন্থস্ত্ব  ইনন প্রর াগ0 ফাস্তফতা  ভযা           ককাৌবকা ভন্ডর 
 

Volume-V, Issue-IV                                               July 2019                                                                        19 

বফল  ২০১৬ ২০১৫ ২০১৪ ২০১৩ ২০১২ ২০১১ ২০১০ ২০০৯ ২০০৮ ২০০৭ কভাট াংখযা 

ফাাংরা াবতয ৬২৫ ১৪৯৫ ১৬৯৭ ১৬৮৬ ১৬৮৫ ১৫৪৬ ১৬৭৩ ১৬২৯ ৮৭২ ৮৫ ১২৯৯৩ 

বফরদী াবতয ২ ৮ ৭ ১০ ১৩ ৮ ২৫ ১৮ ১৫ 
 

১০৬ 

াংস্কতৃ  ববি 

াবতয 
৫ ২ ৫ ৪ ২ ১০ ২৫ ১৯ ১১ 

 
৮৩ 

ফাাংরা কাবফতা ২০১ ১৫৫ ৮৪ ৮৮ ১১১ ৮৮ ১০৩ ১০৫ ৫৮ ৫ ৯৯৮ 

ফাাংরা নাটকা ৩৯ ৭৫ ৫৮ ৫০ ৪৪ ৫৩ ৬০ ৫০ ২০ ৩ ৪৫২ 

ফাাংরা উনযা ২৩ ৪৫ ৮১ ৯১ ১৪১ ১১২ ১২৪ ১২৪ ৫৬ 
 

৭৯৭ 

ফাাংরা কছাটগল্প ৭২ ১২৩ ১১১ ১২০ ১৩৩ ১১৫ ১১০ ১৬৬ ৭১ ৫ ১০২৬ 

ফাাংরা যযগল্প ৪৭ ৯১ ৮৬ ৭২ ৬৫ ৫৮ ৬২ ৬৯ ৬৭ ৭ ৬২৪ 

ফাাংরা প্রফন্ধ ১৮৭ ১৫৪ ২৮ ৪২ ৫০ ৪৯ ৬৭ ৭৪ ৩৬ ৩ ৬৯০ 

ফাাংরা ে 

াবতয 
৪ 

 
৮ ১০ ১৩ ১৩ ১৫ ২৪ ৭ ১ ৯৫ 

ফাাংরা 

াযরকাৌতকুা 
৮ ৩১ ২৩ ২৩ ২৩ ২০ ৩১ ৩২ ৩০ ১ ২২২ 

কভাট াংখযা ১৮০৮৬ 

াযণী0 ৩ াবরতযয উবফবাগ  ফছয বববিকা তাবরকাা 
 

     এখারন কমরতু কছাটগরল্পয াংখযা অরনকা কফী কদখা মারে, তান বদ্ধান্ত কন া র রছ ফাাংরা 

কছাটগরল্পয করখকা  প্রকাাকারকা বনর  ইররাচনা কাযা রফ কম ফাাংরা কছাটগরল্প ্রন্থসস্ব্ত্ব  ইনন কাতটা অনুৃত 

র রছ। তান ফাাংরা প্রকাানা  ্রন্থসস্ব্ত্ব  ইনন প্রর াগ ফাস্তফতা  ভযা বফলর  ইররাচনা প্ররঙ্গ ফাাংরা 

কছাটগরল্পয উরয ীভাফদ্ধ কাযা র রছ। 
 

তথয বফরেলণ (Data Analysis): কভাট ১০২৬ বট কছাটগরল্পয ভরধয  ১৫৬ বট ফন এয ইন.এ.বফ.এন. নম্বয 

ইরছ এফাং ১৩৭ জন করখকা ন ১৫৬ বট গল্প বররখরছন এফাং ৭৯ বট প্রকাারকায ভাধযরভ  ফন গুবর প্রকাাবত 

র রছ। কছাটগরল্পয তাবরকাা কথরকা কম প্রকাারকায প্রকাানা াংখযা ৫ এয অবধকা এফাং কন ফ প্রকাারকায 

ারথ মুি করখকা করবখকাা মাৌঁযা ১ এয অবধকা ফন প্রকাা কারযরছন, কন কার প্রকাাকা  করখকা করবখকাায কাাছ 

কথরকা তথয াং্রন  কারয ্রন্থসস্ব্ত্ব  ইনন প্রর ারগয ফাস্তফতা  ভযায বফল বট ইররাচনা কাযা র রছ।  কন 

ভস্ত প্রায তথয বনরম্ন বফরেলণ কাযা র রছ।   
       

     কযবজষ্ট্রায অফ াফবররকানস্  দপ্তরয জভা ো ফনর য বববিরত, যাজয ককান্দ্রী  ্রন্থসাগারযয দ্বাযা প্রকাাবত 

২০০৭-২০১৬ ারর প্রকাাবত ভস্ত ফনর য তাবরকাা কথরকা ৫০বট প্রকাারকায কভাট প্রকাানায ক্রভাফনবত 

বববিরত কম তাবরকাা া া কগরছ, তা বনরচ (াযণী ৪)  কদ া র রছ।   
 

নাং প্রকাাকা কভাট ফন ইন.এ.বফ.এন করখকা/ররবখকাা 

১ কদ'জ াফবরবাং ৮৫৫ ২১৭ ৪০১ 

২ প্রবতবা ৬৭১ ১৪৮ ৩০০ 

৩ ইনি াফবরাি ৫৭৫ ২৪৫ ৯০ 

৪ কারুণা প্রকাানী ৩৩৬ ৪২ ৮০ 

৫ ারুর প্রকাানী ৩০২ ৯৩ ১৯৬ 

৬ বভে  কঘাল াফবরাি ২৮৯ ৬৬ ১৫০ 
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৭ ে বাযতী ২৫১ ৭৪ ১১৮ 

৮ একাু তকা ২৩৫ ২১ ১৯৩ 

৯ গাঙবচর ২০১ ৬০ ১৪৮ 

১০ এফাং ভুার যা ১৮৫ ৩২ ১২২ 

১১ অববমান াফবরাি ১৬৮ ৯০ ১০৯ 

১২ াবতয ইকাারদবভ ১২৮ ৪৫ ১১৫ 

১৩ যম্পযা প্রকাান ১২৫ ৪৫ ৯৫ 

১৪ মূবথকাা ফুকা স্টর ১২৫ ৫ ৬৫ 

১৫ বশু াবতয াংদ ১০৩ ১৭ ৭০ 

১৬ এন. ন.  াফবরাি ১০১ ২৬ ৬৫ 

১৭ বদ া াফবনরকান ৮৭ ৩৪ ৪৮ 

১৮ জ্ঞানীঠ াফবররকান ৮৪ ২৫ ৬৫ 

১৯ প্র াগ প্রকাানী ৮৩ ২৭ ৫৪ 

২০ কছাৌঁ া ৮১ ৪৮ ৬২ 

২১ কাভবরনী প্রকাান বফবাগ ৭৯ ১০ ৫১ 

২২ অবিতা প্রকাানী ৭৫ ১১ ৫৩ 

২৩ কাাবযগয ৭৪ ২৯ ৬০ 

২৪ বদ ী ফুকা এরজবি ৬৯ ৩৪ ৫০ 

২৫ উফুদ ৬৮ ১০ ৫৫ 

২৬ ইাদী ৬৫ ১৭ ৫৭ 

২৭ বপ্র া ফুকা াউ ৫৭ ১৫ ৩০ 

২৮ ভুখাবজি াফবরবাং ৫৩ ২৬ ২৮ 

২৯ এরবরনর কপ্র ৫০ ২৯ ৩৭ 

৩০ এব ান াফবররকান ৫০ ২০ ২৭ 

৩১ কাানন প্রকাানী ৪৮ ১২ ২৬ 

৩২ বল্পনগযী প্রকাানী ৪৮ ২৪ ৩৫ 

৩৩ কাান ৪২ ১৫ ৩০ 

৩৪ স্বণিািয প্রকাানী ৩৬ ১৫ ১৬ 

৩৫ রূারী ৩৪ ২০ ৩০ 

৩৬ কাবফবতকাা ৩২ ১৮ ২৮ 

৩৭ নার কা এণ্টাযপ্রানজ ৩০ ৭ ১৮ 

৩৮ প্রবতিণ ২৭ ১৬ ২১ 

৩৯ করাত প্রকাান ৩৩ ২৭ ৩১ 

৪০ গল্পযবণ ২২ ৩ ১০ 

৪১ কাাবরকারভ ২১ ৩ ১৪ 

৪২ এ. এ. াফবররকান ১৮ ৬ ১৪ 

৪৩ বততা ১৭ ৯ ১৩ 

৪৪ ককাারডক্স ১৬ ৪ ১৪ 

৪৫ উদ ারুণ যা  ১৫ ১৫ ৯ 

৪৬ দাগুপ্ত অযান্ড ককাাম্পানী ১৫ ৩ ১৩ 
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৪৭ দুরার চন্দ্র বাং ১৫ ১০ ১২ 

৪৮ বালা  াবতয ৬৫ ১৫ ৩৮ 

৪৯ করাকাখা ১০ ২ ৮ 

৫০ কখা াফনাভা ৬ ৪ ৬ 

কভাট াংখযা ৬১৭৫ ১৭৮৯ ৩৩৮০ 

াযণী0 ৪ ফন প্রকাারয বববিরত প্রকাারকায তাবরকাা  
 

     রযয বচরে কদখা মারে কদ’জ প্রকাাকা ফরথরকা কফব ফন প্রকাা কাযরর প্রকাাবত ফনর য 

ইন.এ.বফ.এন. এয াংখযা ইনি প্রকাারনয কথরকা কাভ। ইফায ইনি প্রকাান মা ফন প্রকাা কারযরছন তায 

তুরনা  কাভ করখকা করবখকাায ারথ মুি। ইফায মূবথকাা ফুকা স্টর ফন প্রকাারয তুরনা  ইন.এ.বফ.এন. নম্বয 

ফরথরকা কাভ।   
 

     ইনন অনুমা ী বনবদিি প্রেরেয াারময াযণী ৪এ উরেবখত ৫০ জন  প্রকাারকায কথরকা কম তথয া া 

কগরছ কগুবর বনরম্ন ইররাচনা কাযা র।    
 

ইনরনয ধাযা বফল  াংগৃীত  তথয তাাংরয বাফ 

৫ প্রকাানায স্থান 
বাযরত ৫০ ১০০ 

বাযরতয ফানরয ০ ০ 

৬ প্রকাাকা  করখরকায বফরযাধ 
বফরযাধ র রছ ১০ ২০ 

বফরযাধ  বন ৪০ ৮০ 

২০ াণু্ডবরব করখরকায ভৃতুযয য প্রকাাবত ফন 
প্রকাাবত র রছ ১২ ২৪ 

প্রকাাবত  বন ৩৮ ৭৬ 

২২ মুগ্ম করখরকায প্রকাাবত ফন 
প্রকাাবত র রছ ০ ০ 

প্রকাাবত  বন ৫০ ১০০ 

২৩ ছদ্মনারভ করখরকায  প্রকাাবত ফন 
প্রকাাবত র রছ ৫ ১০ 

প্রকাাবত  বন ৪৫ ৯০ 

২৮ যকাাবয ফন প্রকাা 
প্রকাাবত র রছ ০ ০ 

প্রকাাবত  বন ৫০ ১০০ 

২৮এ জনাধাযরনয  করখা ফন প্রকাা 
প্রকাাবত র রছ ০ ০ 

প্রকাাবত  বন ৫০ ১০০ 

৩১এ ভৃতুযয য ইত্মীর য দ্বাযা প্রকাাবত ফন 
প্রকাাবত র রছ ৫ ১০ 

প্রকাাবত  বন ৪৫ ৯০ 

৩১বফ বফকারাঙ্গরদয জনয প্রকাাবত ফন 
প্রকাাবত র রছ ০ ০ 

প্রকাাবত  বন ৫০ ১০০ 

৩২ অনুফাদ াবতয প্রকাা 
প্রকাাবত র রছ ০ ০ 

প্রকাাবত  বন ৫০ ১০০ 

৩২এ অনয বালা  প্রকাাবত ফন 
প্রকাাবত র রছ ০ ০ 

প্রকাাবত  বন ৫০ ১০০ 

৩২বফ অনয বালা  অনুফাদ কারয প্রকাা 
প্রকাাবত র রছ ০ ০ 

প্রকাাবত  বন ৫০ ১০০ 

াযণী: ৫ প্রকাারকায কথরকা প্রাপ্ত তরথযয বফরেলণ  
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প্রকাারকায ্রন্থসস্ব্ত্ব  বফল কা তরথযয বফরেলণ: 
 

     াযণী: ৫এ মারে কম ১০০ তাাং প্রকাাকান ফাাংরা বালা  কদরয ভরধযন প্রকাাবত র রছ। ককাান  

প্রবতবরব ফা কাব একান রঙ্গ অনয ককাান স্থান কথরকা প্রকাাবত  বন। (ইনরনয ধাযা ৫)  
 

     ২০ তাাং প্রকাারকায ারথ করখরকায প্রকাানা বফলর  বফরযাধ র রছ। ৮০ তাাং প্রকাারকায ারথ 

করখরকায প্রকাানা বফলর  বফরযাধ  বন। (ইনরনয ধাযা ৬)  
 

    ২৪ তাাং প্রকাাকা করখরকায ভৃতুযয য াণ্ডুবরব প্রকাা কারযরছন। ৭৬ তাাং প্রকাাকা করখরকায ভৃতুযয 

য াণ্ডুবরব  প্রকাা কারযনবন। (ইনরনয ধাযা ২০)  
 

    ১০০ তাাং প্রকাাকা মুগ্ম করখরকায ককাান ফন প্রকাা কারযনবন। মুগ্ম করখরকায কিরে একা করখকা ভাযা 

মাফায য কন ফন প্রকাাবত  বন। (ইনরনয ধাযা ২২) 
 

     ১০ তাাং প্রকাাকা ছদ্মনারভ করখরকায ফন প্রকাা কারযরছন। ফাবকা ৯৫ তাাং প্রকাাকা ছদ্মনারভ করখরকায 

ফন প্রকাা কারযনবন। (ইনরনয ধাযা ২৩) 
 

     ১০০ তাাং প্রকাাকান ককাান যকাাবয ককাান ফন ফা নবথ প্রকাা কারযনবন। (ইনরনয ধাযা ২৮) 
 

     ১০০ তাাং প্রকাাকান জনাধাযরনয  করখা ককাান ফন প্রকাা কারযনবন। (ইনরনয ধাযা ২৮এ) 
 

     ১০ তাাং প্রকাাকা করখরকায ভৃতুযয য তাৌঁরদয ইত্মীর য দ্বাযা  ফন প্রকাা কারযরছন। ফাবকা ৯৫ তাাং 

প্রকাাকা করখরকায ভৃতুযয য তাৌঁরদয ইত্মীর য দ্বাযা ফন প্রকাা কারযনবন। (ইনরনয ধাযা ৩১এ) 
 

     ১০০ তাাং প্রকাাকান বফকারাঙ্গরদয জনয ককাান ফন প্রকাা কারযনবন। (ইনরনয ধাযা ৩১বফ) 
 

     ১০০ তাাং প্রকাাকান অনুফাদ াবতয প্রকাা কারযনবন। (ইনরনয ধাযা ৩২) 
 

     ১০০ তাাং প্রকাাকান অনয বালা  ফন প্রকাা কারযনবন এফাং বাযরতয ফানরয ককাান কাব বফবক্র কারযনবন। 

(ইনরনয ধাযা ৩২এ)    
 

     ১০০ তাাং প্রকাাকান করখরকায বনরজন অনয বালা  অনুফাদ কারযরছন এভন ফন প্রকাা কারযনবন। 

(ইনরনয ধাযা ৩২বফ)  
 

    প্রকাারকায  কথরকা  া তথয অনুমা ী কদখা মারে কফবযবাগ প্রকাাকা ্রন্থসস্ব্ত্ব  বফলর  রচতন নন ফা 

উরদযাগী নন। এভন ইনরনয ফযফস্থা কাযা প্রর াজন কমখারন এন বফল  গুবর ইনরত রফ, ফন প্রকাা কাযরর 

প্রকাারকা এন বফলর  জানরত রফ, ইনরন এন বফলর  উরেখ কনন, ইনন াংরাধরনয ভধযরভ এন বফল বট 

ইনরন মুি কাযরত রফ। 
 

     ইন.এ.বফ.এন. মুি কছাটগরল্পয কম করখরকায তাবরকাা া া কগরছ কখান কথরকা কম করখকা/ররবখকাায 

প্রকাানা ১ এয অবধকা কন  কার করখকা/ররবখকাায কথরকা তথয াং্রন কারয ্রন্থসস্ব্ত্ব  ইনন প্রর ারগয ফাস্তফতা 

 ভযায বফল বট ইররাচনা কাযা র। 
 

     কযবজষ্ট্রায অফ াফবররকানস্  দপ্তরয জভা ো ফনর য বববিরত, যাজয ককান্দ্রী  ্রন্থসাগারযয দ্বাযা প্রকাাবত 

২০০৭-২০১৬ ারর প্রকাাবত ভস্ত ফনর য তাবরকাা কথরকা ৫০ জন করখকা/ররবখকাায কভাট প্রকাানায 

ক্রভাফনবত বববিরত কম তাবরকাা া া কগরছ, তা বনরচ (াযণী ৬)  কদ া র রছ।    
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াংখযা করখকা কভাট ফন ইন.এ.বফ.এন কাত প্রকাারকায ারথ মিু 

১ ঞ্জীফ চরটাাধযা  ৯২ ১৪ ৩০ 

২ তরুণ ভুরখাাধযা  ৬৮ ১৬ ৩৪ 

৩ বরলিি ুভুরখাাধযা  ৬৭ ১৫ ২২ 

৪ তন ফরিযাাধযা  ৪২ ১২ ১৩ 

৫ উজ্জ্বরকাুভায দা, ম্পা. ৩৮ ৬ ২৩ 

৬ ফুদ্ধরদফ গু ৩৭ ১৩ ৮ 

৭ কাাবরদা বদ্র ৩৪ ২ ১৩ 

৮ অভয বভে ৩৩ ৮ ১৫ 

৯ বনভান বটাচামি ২৭ ৩ ৬ 

১০ অতীন ফরিযাাধযা  ২৫ ৭ ২ 

১১ নীরাঞ্জন চরটাাধযা  ২৪ ৫ ৮ 

১২ ুনীর জানা ১৮ ৫ ৪ 

১৩ যতনতনু ঘাটী ১৮ ৯ ৭ 

১৪ অভরযন্দ্র চক্রফতিী ১৮ ৮ ২ 

১৫ স্বপ্নভ  চক্রফতিী ১৬ ৮ ৮ 

১৬ বফপ্লফ ভাজী ১৬ ৩ ৭ 

১৭ বফে যকাায ১৫ ৫ ১১ 

১৮ ভীয যবিত ১৫ ৫ ৬ 

১৯ ফাণী ফু ১৫ ৫ ৫ 

২০ নবরনী কফযা ১৩ ১ ১০ 

২১ া ন্তনী ূততুণ্ড ১৩ ৯ ৭ 

২২ ইযপী খাতুন ১২ ৮ ৬ 

২৩ ভৃণারকাাবন্ত দা ১২ ৭ ৯ 

২৪ কাৃরলি ুভুরখাাধযা  ১১ ৪ ২ 

২৫ নফকাুভায ফু ১১ ৩ ৪ 

২৬ অবনর কঘাল ১০ ৪ ৫ 

২৭ বফরনাদ কঘালার ১০ ৪ ৪ 

২৮ অতীন দা ৮ ২ ১ 

২৯ কমাগীন্দ্রনাথ যকাায ৮ ২ ৬ 

৩০ যজতভ্র ভজুভদায ৮ ১ ৬ 

৩১ াৌঁরী বভে ৭ ৩ ৬ 

৩২ অভয কদ ৭ ১ ১ 

৩৩ জগদী ভন্ডর ৭ ৩ ২ 

৩৪ প্রবাতকাুভায ভুরখাাধযা  ৭ ১ ৫ 

৩৫ কারনির বূার রাববে ৬ ১ ৩ 

৩৬ ুবভতা বটাচামি ৬ ৫ ৩ 

৩৭ বভরন দি ৫ ৪ ৩ 

৩৮ ঋতা ফু ৪ ২ ১ 

৩৯ ইরাউবেন ভণ্ডর ৪ ১ ২ 
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৪০ ককাৌবকা ফরিযাাধযা  ৪ ৩ ১ 

৪১ ভৃতুযঞ্জ  কন ৪ ৩ ১ 

৪২ অরাকাকাুভায বভে, ম্পা ৩ ১ ২ 

৪৩ াতযবকা ারদায ৩ ১ ৩ 

৪৪ ুদী চরটাাধযা  ৩ ১ ২ 

৪৫ কাাভার কারন ১ ১ ১ 

৪৬ চণ্ডী ভণ্ডর ১ ১ ১ 

৪৭ বদ কাবফতা ক্লাফ ১ ১ ১ 

৪৮ াযরবজ কারন ১ ১ ১ 

৪৯ ফাণীব্রত চক্রফতিী ১ ১ ১ 

৫০ ুদী দি ১ ১ ১ 

কভাট াংখযা ৮১০ ২৩০ ৩২৫ 

াযণী:  ৬ বনফিাবচত করখকা/ররবখকাায তাবরকাা    
 

     এখারন কদখা মারে বফে যকাায ফন প্রকাারয তুরনা  কফব প্রকাারকায ারথ মুি, বরলিিু ভুরখাাধযা  

ফন প্রকাারয তুরনা  কাভ প্রকাারকায ারথ মুি। ইফায কাাবরদা বরদ্রয প্রকাাবত ফনএয ভরধয 

ইন.এ.বফ.এন. নম্বরযয ফযফায ফরথরকা কাভ। ুনীর জানা ফরথরকা কাভ প্রকাানা কথরকা কফী ফন প্রকাা 

কারযরছন। ছ  জন করখকা একাবট কারয ফন প্রকাা কাযরর তাৌঁরদয ফন গুবররত ইন.এ.বফ.এন. নম্বয ফযফহৃত 

র রছ। 

 

     ইনন অনুমা ী বনবদিি প্রেরেয াারময াযণী ৬ এ উরেবখত ৫০ জন করখকা/ররবখকাায কথরকা কম তথয 

া া কগরছ কগুবর বনরম্ন ইররাচনা কাযা র।   

 

ইনরনয ধায বফল  াংগৃীত  তথয তাাংরয বাফ 

১৪ 
করখরকায অনুভবত ছাো অনয ককাাথা 

ফযফায 

ফযফায র রছ ৩ ৬ 

ফযফায  বন ৪৭ ৯৪ 

১৬ অনুভবত ছাো নকার  া 
নকার র রছ ৪ ৮ 

নকার  বন ৪৬ ৯২ 

১৭ প্রবতষ্ঠারনয জনয ককাান করখা 
বররখরছন ০ ০ 

কররখনবন ৫০ ১০০ 

১৮ কাবযানট স্তান্তয 
স্তান্তয র রছ ০ ০ 

স্তান্তয  বন ৫০ ১০০ 

১৯ নকার কাযায অনুভবত 
অনুভবত বদর রছন ০ ০ 

অনুভবত কদনবন ৫০ ১০০ 

২১ কাবযানট ফজিন 
ফজিন কারযরছন ০ ০ 

ফজিন কারযনবন ৫০ ১০০ 

৩০ 
কাবযানট ম্পন্ন কাাজ ফযাফারযয 

অনুভবত 

অনুভবত বদর রছন ০ ০ 

অনুভবত কদনবন ৫০ ১০০ 

৩২ অনুফাদ কারয ককাান করখা প্রকাা 
প্রকাাবত র রছ ০ ০ 

প্রকাাবত  বন ৫০ ১০০ 
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৩২বফ 

করখকা বনরজন ইনয বালা  অনুফাদ 

কারযরছন, কন রঙ্গ অনয ককাউ ন 

একান করখা অনুফাদ কারযরছন 

অনুফাদ কারযরছন ০ ০ 

অনুফাদ কারযনবন ৫০ ১০০ 

৪০ ্রন্থস্ত্ব  ইনন জানা 
ইনন জারনন ৮ ১৬ 

ইনন জারনননা ৪২ ৮৪ 

 াযণী: ৭ করখকা/ররখকাায কথরকা প্রাপ্ত তরথযয বফরেলণ 
 

করখকা/ররবখকাায ্রন্থসস্ব্ত্ব  বফল কা তরথযয বফরেলণ: 
 

াযণী: ৭এ  মারে কম ৬ তাাং  করখরকায অনুভবত ছাো তাৌঁরদয করখা অনয কাথা ফযফায র রছ। ৯৬ 

তাাং করখরকায  অনুভবত ছাো তাৌঁরদয করখা অনয কাথা ফযফায  বন। (ইনরনয ধাযা ১৪ )     
 

     ৮ তাাং  করখরকায অনুভবত ছাো তাৌঁয করখা নকার র রছ। ৯২ তাাং করখরকায অনুভবত ছাো  তাৌঁয 

করখা নকার  বন। (ইনরনয ধাযা ১৬)    
 

    ১০০ তাাং করখকান ককাান প্রবতষ্ঠারনয জনয ককাান করখা কররখনবন। (ইনরনয ধাযা ১৭)     
 

     ১০০ তাাং করখকান ককাান ভ  ককাান কাবযানট স্তান্তয কারযনবন। (ইনরনয ধাযা ১৮)      
 

     ১০০ তাাং করখকান ককাান ভ  ককাান করখা অনয কাাউরকা নকার কাযায অনুভবত কদনবন। (ইনরনয ধাযা 

১৯)     
 

     ১০০ তাাং করখকান ককাান ফনর য কিরে কাবযানট কফাডিরকা বরবখত জাবনর  কাবযানট ফজিন  কারযনবন। 

(ইনরনয ধাযা ২১)     
 

     ১০০ তাাং করখকান কাবযানট ম্পন্ন কাাজ ককাান ভ  ককাান করখা অনয কাাউরকা ফযাফারযয অনুভবত কদন 

বন। (ইনরনয ধাযা ৩০)     
 

     ১০০ তাাং করখকান ইনয বালা  অনুফাদ কারয ককাান করখা প্রকাা কারযনবন। (ইনরনয ধাযা ৩২)    
 

     ১০০ তাাং করখকান বনরজন ইনয বালা  অনুফাদ কারযনবন , কন রঙ্গ অনয ককাউ ন একান করখা 

অনুফাদ কারযনবন। (ইনরনয ধাযা ৩২বফ)     
 

     ১৬ তাাং করখকা/ররবখকাা ্রন্থস্ত্ব  ইনন জারনন। ৮৪ তাাং  করখকা/ররবখকাা ্রন্থস্ত্ব  ইনন জারনন। 

(ইনরনয ধাযা ৪০)      
 

    করখরকায কথরকা  া তথয অনুমা ী কদখা মারে কফবযবাগ করখকা ্রন্থসস্ব্ত্ব  বফলর  রচতন নন ফা উরদযাগী 

নন, ফা কাারযা কাারযা জানায প্রর াজন কনন। এভন ইনরনয ফযফস্থা কাযা প্রর াজন কমখারন এন বফল  গুবর 

ইনরত রফ, ফন প্রকাা কাযরর করখকারকা এন বফলর  জানরত রফ, ইনরন এন বফলর  উরেখ কনন, ইনন 

াংরাধরনয ভধযরভ এন বফল বট ইনরন মুি কাযরত রফ। 
  

পরাপর (Results):  ্রন্থসস্ব্ত্ব  ইনন অনুমা ী বনবদিি প্রেরেয াারময প্রকাাকা  করখরকায কথরকা মা তথয 

া া কগরছ তারত  ফাাংরা প্রকাানারত ্রন্থসস্ব্ত্ব  ইনন প্রর ারগয কম ফাস্তফ রূ  া কগরছ, তারত কফাঝা কগর  

্রন্থসস্ব্ত্ব  ইননবট ফাাংরা প্রকাানারত াররতযয কিরে মথামথ প্রর াগ রে না কাাযণ বনরম্ন ইররাচনা কাযা র। 
  

১) ্রন্থসস্ব্ত্ব  ইনন ুরযাুবয ভানা রর যচনাফরী প্রকাা কাযা মারফনা। যচনাফরীরত ককাান করখা প্রকাারয 

জনয করখকা টাকাা ান, ইফায একাকা প্রকাানা কারয করখকা প্রকাারকায কথরকা টাকাা ান। বাররা 
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করখরকায কথরকা প্রকাারকায াংখযা কফী  া  করখকারকা প্রকাাকা বকাছু ফররতন ারযন না। এবট ফ 

প্রকাাকান কভরন বনর রছ। 

২) একাবট প্রকাারকায ককাান বাররা ফন (রমবট কফী বফবক্র রে) কবট অনয প্রকাাকা তুরর বনর  বকাছু বযফতিন 

কারয তারদয প্রকাানায নারভ বফবক্র কারযন, এয পরর প্রকাাকা  করখকা উব ন িবত্রনস্থ ন। 

৩) ুযারনা ফন নূতন াংস্কযন প্রকাা রর কবটরত ইন.এ.বফ.এন. ফারনা রে। করখকা ককাান ককাান কিরে 

জানরত াযরছন না। 

৪) কম ফ ফনরত © কনন কগুবর কফবযবাগ ফন বনম্ন ভারনয ফা করখকা কন ফনর য জনয ্রন্থসস্ব্ত্ব  চনবন অথফা 

ফনগুবর াংকারন ফন। ফাাংরা প্রকাানারত এন ধযরনয ফনএয াংখযান কফব। করখরকাযা বাররা ভারনয ফন 

বরখরর কগুবর ইন.এ.বফ.এন. নম্বয কদ া রফ, ফনবটয গুরুত্ব ফােরফ। 

৫) করখরকাযা বনরজন ফন প্রকাা কারযন এফাং বনরজন ফন বফবক্র কারযন। এন ধযরনয প্রকাানারত ফন এয 

গুরুত্ব ফুঝরত াঠরকায অুবফধা  । তথাগত ফন প্রকাানায দ্ধবতরত ছি াযা । ইফায যকাায ককাান 

ককাান ভ  ফাবনবজযকা শুল্ক কথরকা ফবিত  । 

৬) ককাান ফনর য ককাান ৃষ্ঠায ২৪ রানরনয ভরধয মবদ ১৬ রানন মবদ একান   তারর কবট অযাধ, কাাযন 

্রন্থসস্ব্ত্ব  রঙ্ঘন  । এভন ঘটনা ঘরটরছ ককাান ফযবি অনয ককাান ফযবিয করখা হুফহু নকার কারয ফাজারয 

অরনকা কাব বফবক্র কারযরছন, অথচ ইর ফযবি কবট জানরত াযরছন না।  
 

     প্রকাারকায ারথ করখরকায চুবিয ধযণগুবর বনরম্ন ইররাচনা কাযা র, এন বফববন্ন চুবি কথরকা কফাঝা মা , 

করখায ধযণ, করখায ভান। এন বফলর  বনবদিি ককাান ইনন কনন, তান এন বফলর   বনবদিি ইনন প্রন রনয 

প্রর াজন ইরছ। 
 

কা. ১৫ তাাং প্রকাাকা ফরররছন বফবক্রয একাটা অাং Royalty বারফ কদ া    ফা ফনএয বকাছু কাব 

করখকারকা কদ া  ।  

খ. ৩ তাাং প্রকাাকা ফরররছন তকাযা বারফ কাযা  , কবট প্রকাাকা বঠকা কারযন।  

গ. ৫০ তাাং প্রকাাকা ফরররছন কথাকা টাকাা বদর  কদ া  ।  

ঘ. ৮ তাাং প্রকাাকা ফরররছন  একাবট ফন বফবক্র রর কাত তাাং  করখকা ারফন, কাত তাাং  প্রকাাকা 

ারফন তা চুবি রে করখা থারকা।  

ঙ. ১৫ তাাং প্রকাাকা ফরররছন ককাান করখকা ককাান করখা প্রকাাকারকা বফনা ভুররযন ছারত ফরররছন এফাং 

৫-৭ কাব বদরত ফরররছন। তখন প্রকাাকা ফনবটয গুরুত্ব ফুরঝ ফনবট বনরজয দাব রত্ব কছররছন এফাং 

অরনকা কাব বফবক্র কারযরছন। 

চ. ১৫ তাাং প্রকাাকা ফরররছন ফাৎবযকা চুবি র  থারকা।   

ছ. ২ তাাং প্রকাাকা ফরররছন প্রবত ফছয বফবক্রয য করখকা টাকাা ান। 

জ. ২ তাাং প্রকাাকা ফরররছন  ফনএয াংস্কযণ রর  করখকা কথাকা টাকাা কনন। 

ঝ. ৩ তাাং প্রকাাকা ফরররছন ইগাভ টাকাা করখকা বনর  কনন ফন বফবক্র কাকা ফা না কাকা।  

ঞ. ৫ তাাং প্রকাাকা ফরররছন ককাান করখকা ফন ছাররন খুব ককাান টাকাা কনন না। 

ট. ৫ তাাং প্রকাাকা ফরররছন মুগ্ম করখরকায কিে ্রন্থসস্ব্ত্ব  প্রকাাকারকান বদর  কদন।       

ঠ. ৩ তাাং প্রকাাকা ফরররছন ান্ডুবরব কদরখ কথাকা টাকাা কদ া  ।  

ড. ২০ তাাং প্রকাাকা ফরররছন ককাান ককাান কিরে কভৌবখকা চুবি র  থারকা।  
 

উাংায (Conclusion): ফাাংরা ফনর য ভূরয কমভন ইজ ইরছ, অতীরত বছর এফাং ববফলযরত থাকারফ।  

এন বফস্তৃত প্রকাানায ভরধয ফনর য বঠকাবারফ  প্রকাানা, বঠকাবারফ  ফযফায,   ফন এয বাররা ভরিয 
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বফচায এগুবর তপ্রতবারফ জবেত। এরফয জনয ইনন কাানুন থাকারর, তা কাতটা কাামিকাযী ফা ইরদৌ কাতটা 

ভানা রে তা বফচায কাযায প্রর াজন। কন কাাযরনন এন গরফলণায ুোত। 
 

     করখরকাযা ফন বরখরর তা বনবদিি ভানদরন্ডয রত রফ, মারত ফনবটরত স্টযান্ডাডি নম্বয কদ া মা । মারত 

াঠরকায ফনর য গুরুত্ব ফুঝরত অুবফধা না  । নরছত তা ছাারনা মারফ না।  তারত নূতন করখরকাযা  ত 

একাটু ভযা  েরত ারযন, বকান্তু এয পর ুদুয প্রাযী রফ। 
 

     প্রকাাকারদয করখকারদয প্রবত ানুীর  া প্রর াজন, “করখরকাযা ভরারটয বকা কফারঝন” এন ধযরনয 

ভন্তফয করখকারদয বনরূৎাবত কাযা। প্রকাাকারদয উবচত করখকারদয বঠকা রথ চারনা কাযা, এফাং প্রায 

“Royalty” বদর  করখকারদয বাররা করখারত উৎাবত কাযা, তাছাো  ফন  প্রকাানায জনয চুবিয  বনবদিি 

ককাান ইনন কনন, এন াংক্রান্ত ককাান ইনন থাকাাটা জরুবয।  
 

     এন কার বফল রকা ভাথা  কযরখ ইনরন ককাাথা াংরমাজন, ককাাথা াংরাধন কারয একাবট জ বালা  

ইনন প্রন রনয প্রর াজন ইরছ মায দ্বাযা করখকা, প্রকাাকা রজন ইননবট ফুঝরত ারযন, এফাং ফাাংরা 

প্রকাানায ফতিভান ইফস্থায বযফতিন ইর। তরফ এন অফস্থায বযফতিন ইনরত রর একাা একাা রফ না, 

করখকা, প্রকাাকা, যকাায ফানরকা এবগর  ইরত রফ। 
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