

 পটেন্ট কি? 


 পটেন্ট র পিোন িোকযগকয ভস্যোয িোকযগকয ভোধোন (Technical 

Solution of a Technical Problem) । যিোয ির্তিৃ  পটেন্ট 

নুটভোদটনয ভোধ্যটভ পিোন উদ্ভোফিটি তোয নতুন পিোন উদ্ভোফটনয স্বীকৃকতস্বরূ 

এিটি কনকদসৃ্ট পভয়োটদয জন্য কনযন্কু ফো এিচ্ছত্র স্বত্বোকধিোয (Exclusive 

Rights) প্রদোন িযো য়।  


 মূরত প্রযুকি য পম পিোন পেটত্র উদ্ভোকফত পিোন  নতুন ণ্য ফো দ্ধকত , মো কটে 

প্রটয়োগটমোগ্য এফং মোটত আনটবকন্টব পস্ট  যটয়পে তো পটেন্টটমোগ্য ফটর কফটফকিত 

য়।  


 যিোয ির্তিৃ উদ্ভোফিটি পটেটন্টয স্বত্বোকধিোযী প্রদোন িযোয পটর স্বত্বোকধিোযী 

তোয পটেন্টকৃত উদ্ভোফন ফোকিকজিিবোটফ উৎোদন, ব্যফোয, অভদোকন ও কফকি 

িযটত োটযন এফং ন্যটি ও এরূ নুভকত প্রদোন িযটত োটযন । পটেন্ট 

স্বত্বোকধিোযীয নুভকত েোড়ো ন্য  পিউ পটেন্টকৃত উদ্ভোফটনয ফোকিকজিি উৎোদন, 

ব্যফোয, অভদোকন ও কফকি িযটত োযপফন নো।  


 ফোংরোটদ পটেন্ট ও কিজোআন অআন, ১৯১১ এয অওতোয় ১৬ ফেটযয জন্য পিোন 

পটেন্ট স্বত্বোকধিোযীটি এরূ এিটিটিয়ো কধিোয প্রদোন িযো য়।  পটেটন্টয 

স্বত্বোকধিোযী ১৬ ফেয মনৃ্ত এ রূ কনযন্কু কধিোয পবোগ িযটত োটযন। এযয 

জনোধোযটিয পম পিউ িোআটর উি উদ্ভোকফত প্রযুকি পটেন্ট স্বত্বোকধিোযীয 

কফনোনুভকতটত ব্যফোয িযটত োটযন। 




 পটেন্ট সুযেোয িোমিৃোকযতো (Effect) স্থোকনি (Territorial)- 


 পম পদটয ভূখটে পটেন্ট সুযেোয জন্য দযখোস্ত িযো য়  পিফরভোত্র পটদটয 

পবৌগকরি ীভোনোয ভটধ্যআ উো িোমিৃয থোটি। থোৃৎ পটেন্ট সুযেোয কফলয়টি 

স্থোকনি। ফোংরোটদট পিোন পটেন্ট গৃীত টর পিফরভোত্র ফোংরোটদটয ীভোনোয 

ভটধ্যআ উো িোমিৃয থোিটফ। তোআ ফোকিকজিি উটেটে এিোকধি পদট পটেটন্টয  

সুযেো পটত টর িোকিত  প্রকতটি পদটআ পটেন্ট সুযেোয জন্য কনয়ভোনুমোয়ী 

পৃথিবোটফ অটফদন িযটত টফ।  


 পটেন্টটমোগ্য উদ্ভোফনঃ 


 প্রযুকিয পম পিোন পেটত্র (In any field of Technology)  উদ্ভোকফত 

পিোন ণ্য (Product) ফো দ্ধকত (Process) , মোটত নতুনত্ব 

(Novelty), আনটবকন্টব পস্ট (inventive step) ও কটে 

প্রটয়োগটমোগ্যতো (Capable of Industrial Application) যটয়পে 

তো পটেন্টটমোগ্য ফটর কফটফকিত টফ।   


 পম পিোন উদ্ভোফন নূতন  কোটফ কফটফকিত টফ, মকদ উো প্রোয়য অে ৃ(prior art) 

দ্বোযো ধোযিোটমোগ্য নো য়। 


 প্রোয়য অে  ৃ( prior art) ফরটত, অটফদটনয পূটফ ৃফো  উদ্ভোফটনয দোকফ িযতঃ 

পটেন্ট অটফদন দোকখটরয তোকযটখয পূটফ,ৃ কফটেয পম পিোন স্থোটন দৃেভোন পযটভ 

ফো ব্যফোটযয ভোধ্যটভ ফো ন্য পম পিোন  বোটফ জনোধোযটিয  কনিে প্রিোকত পম 

পিোন  কিছুটি বুঝোয়। 




 পিোন উদ্ভোফটন  নতুনত্ব (Novelty) অটে কি নো তো  কফটফকিত টফ মকদ, 

দোকফকৃত উদ্ভোফপন,  আনটবনটিব পস্ট (inventive step) থোটি এফং  উো 

প্রোয়য অে ৃ ( prior art) এয ভটধ্য োথিৃি ও োদৃে কফটফিনোয়, অটফদটনয 

তোকযটখ থফো পেত্রভত, গ্রোকধিোয তোকযটখ, প্রোয়য অে ৃ (prior art) এ 

োযদী ব্যকিয কনিে দোকফকৃত উদ্ভোফনটি োভকগ্রিবোটফ সুস্পষ্টবোটফ প্রতীয়ভোন 

নো য়। 


 আনটবনটিব পস্ট  ( Inventive Step) ফরটত োধোযনত বুঝোয়, পিোন 

উদ্ভোফটনয কফলয়, মোটত কফেভোন জ্ঞোন বোেোটযয তুরনোয় িোকযগকয 

তিোধুকনিতো/গ্রীরতো (Technological Advancement) 

এফং অকথিৃ সুকফধো/তোৎম ৃ(Financial Advantages) থফো 

উবয়আ কফেভোন যটয়টে মো উি কফলটয় ংকিষ্ট পিোন ব্যকিয কনিে অটদৌ 

জোনো। 


 পিোন উদ্ভোফন কটে প্রটয়োগটমোগ্য কিনো তো কফটফকিত টফ মকদ উো পিোন কটেয 

জন্য প্রস্তুত য় থফো ব্যফহৃত য়। ‘ কে’’ ব্দটি আোয ব্যোি টথ ৃব্যফহৃত 

টফ, পমভন- ভোনুলটি পম পিোন থনৃনকতি িোমিৃভ  ফো পম পিোন ণ্য উৎোদন 

ফো পফো প্রদোটন েভ কফটলত স্তকে, কৃকল, ভৎস্য ও পফো ংিোন্ত ির কিছু 

আোয ন্তর্ভিৃ টফ। 

 




 Article 27 of the TRIPs Agreement নুমোয়ী কনম্নফকিতৃ 

কফলয়োকদ পটেন্ট ংযেটিয অওতো ফকভূতৃ টফঃ 


 অকফষ্কোয ( Discoveries), বফজ্ঞোকনি তত্ত্ব (Scientific Theory), 

গোকিকতি দ্ধকত  (Mathmatical Methods);  


 োজৃোকয ফো পথযোকয ভোধ্যটভ ভোনফটদ  (Human) ফো প্রোকিয ( Animals) 

কিকিৎো দ্ধকত এফং ভোনফটদ ফো  প্রোকিয  (Animals) পযোগ কনিয়ৃ 

(Diagnostic) দ্ধকত;   


 ভোআটিো-গোৃকনজভ ব্যতীত উকদ্ভদ  (Plants)  ও প্রো কি (Animals), উোটদয 

ং এফং নজফ (Non-biological) ও ভোআটিো ফোটয়োটরোকজিোর প্রকিয়ো 

ব্যতীত, উকদ্ভদ ফো প্রো কি ও উোটদয ং উৎোদটনয জন্য অফেিীয় বজকফি 

প্রকিয়ো; 

 


 পটেন্ট গ্রটিয সুকফধোমূঃ 


 টনি শ্রভ ও কফকনটয়োগরব্ধ উদ্ভোকফত পিোন  নতুন প্রযুকি ন্য পিউ পটেন্ট 

ভোকরটিয (Patent Owner) নুভকত ব্যকতটযটি ফোকিকজিি ব্যফোটযয 

ভোধ্যটভ রোবফোন টত োটয নো; 


 পটেটন্টয ভোকরি তোয উদ্ভোফটনয ব্যফোয, কফনন, আজোযো আতিোকদয ভোধ্যটভ 

এিটিটিয়োবোটফ ১৬ ফেয অকথিৃবোটফ রোবফোন টত োটযন এফং সুনোভ জৃন 

িযটত োটযন; 




 পটেন্ট ভোকরিোনো টত প্রোপ্ত অয় গটফলি/উদ্ভোফিটি অটযো শ্রভ ও কফকনটয়োগ 

িযটত উৎোকত িটয। এবোটফ নফ নফ উদ্ভোফটনয ভোধ্যটভ কটেোন্নয়ন এফং 

প্রযুকিয স্তোন্তয (Technology Transfer) ঘটে।    
       


 পটেন্ট গ্রি নো িযোয সুকফধোমূঃ 


 মকদ পিউ তোয উদ্ভোকফত ণ্য ফো দ্ধকতয পটেন্ট গ্রি নো িটযন তটফ ন্য পিউ তো 

পটেন্ট িটয ফোকিকজিি সুকফধো রোব িযটত োটযন। এটত উদ্ভোফটিয মূদয় শ্রভ ও 

কফকনটয়োগ ে টয় পমটত োটয। 


