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সংবাদ্েপ্লের নাম যাচাইপ্লয়র িনয নীফত-ফনপ্লদ্েফিকা 

 

 

  

 

(১) ১৮৬৭ সাপ্ললর রেস অযাি ররজিপ্লস্ট্রিন অি বকুস ্আইপ্লন সংবাদ্েেগুফলর নফথ্ভুজিকরপ্লের 

উপ্লিখ রপ্লয়প্লে। এই আইপ্লন সংবাদ্েেগুফলপ্লক মুফিত সামফয়ক েজেকা ফিসাপ্লব বে েনা করা িপ্লয়প্লে 

এবং রসখাপ্লন সব েসািারপ্লের খবর বা এসংক্রান্ত মতামত থ্াকপ্লব বপ্লল উপ্লিখ রপ্লয়প্লে। 

 

  

 

(২)   রয রকানও আগ্রিী বযজি সংবাদ্েে েকাপ্লির িনয সংফিষ্ট কতত েেপ্লের কাপ্লে সংবাদ্েেটির 

েস্তাফবত নাম সি আপ্লবদ্নেে দ্াফখল করপ্লত োপ্লরন। এর ের, সংফিষ্ট কতত েেে রেস ররজিস্ট্রাপ্লরর 

কাে রথ্প্লক ফনম্নফলফখত ফবষয়গুফল সম্পপ্লকে অবগত িওয়ার ের দ্াফখল করা আপ্লবদ্নেপ্লের ববিতা 

যাচাই করপ্লব : 

 

 



ক) একটি রাপ্লিয রয রকানও ভাষায় একই বা অনুরূে সংবাদ্েে যফদ্ না থ্াপ্লক অথ্বা 

 

খ) সারা রদ্প্লি একই ভাষাপ্লত সংবাদ্েপ্লের নাম একই রকম বা অনুরূে না িয় 

 

  

 

(৩)  সংবাদ্েপ্লের নাম যাচাইপ্লয়র আপ্লবদ্ন িানাপ্লনার েূপ্লব ে আপ্লবদ্নকারীপ্লক আরএনআই – এর 

ওপ্লয়বসাইপ্লি ফগপ্লয় রভফরিাপ্লয়ড িাইপ্লিল সাচে ফলপ্লে ফিক কপ্লর রসখাপ্লন ইফতমপ্লিযই যাচাই িওয়া 

সংবাদ্েপ্লের নাপ্লমর তাফলকা খফতপ্লয় রদ্খপ্লত িপ্লব। রসই সপ্লে, আপ্লবদ্নকারীপ্লক সুফনজিত করপ্লত িপ্লব 

রয, আরএনআই – এর েে রথ্প্লক ইফতমপ্লিযই যাচাই করা সংবাদ্েপ্লের নাপ্লমর সপ্লে রযন েস্তাফবত 

সংবাদ্েেটির নাম  এক বা অনুরূে না িয়। আরএনআই - এর ওপ্লয়বসাইপ্লি রদ্খাপ্লনা সংবাদ্েপ্লের 

নামগুফল ইফতমপ্লিযই যাচাই কপ্লর রদ্খা িপ্লয়প্লে। তাই, যাচাই িওয়া সংবাদ্েপ্লের নাপ্লমর তাফলকায় 

রকানও সংবাদ্েপ্লের নাম উপ্লিখ করার ফবষয়টি সব েপ্লেপ্লে েপ্লযািয নয়। 

 

 

সংবাদ্েপ্লের নাপ্লমর স্বীকত ফতদ্ান তথ্া খাফরি করার েূে ে েমতা রেস ররজিস্ট্রারপ্লক রদ্ওয়া িপ্লয়প্লে। 

 

 

  

 

(৪)  সংবাদ্েে/সামফয়ক েে-েজেকাগুফলর নাম যাচাই করার িনয আপ্লবদ্নেে রকবল অনলাইপ্লনই 

দ্াফখল করপ্লত িপ্লব। আপ্লবদ্নেপ্লের িম ে আরএনআই – এর 

ওপ্লয়বসাইপ্লি (http//www.rni.nic.in)  রদ্ওয়া রপ্লয়প্লে। এই আপ্লবদ্নেপ্লের েফতফলফে সংফিষ্ট 

কতত েেে (রিলািাসক/সংফিষ্ট রিলার কায েফনব োিী রিলািাসক) আরএনআই – এর কাপ্লে োঠাপ্লত 

োরপ্লব। 

 

  

 

(৫)  আপ্লবদ্নেেটি আরএনআই – এর কাপ্লে োঠাপ্লনার সময় সুফনজিত করপ্লত িপ্লব রয, উেযুি 

কতত েেপ্লের সীল ও স্বাের রযন অফত অবিযই সংবাদ্েপ্লের নাম যাচাই আপ্লবদ্প্লনর েফতটি োতায় 

সুস্পষ্টভাপ্লব দ্তিযমান এবং সিিপ্লবািয িয়। 

 

 

  

 

(৬)  রিলািাসক/উেযুি কতত েেপ্লের মািযপ্লম োঠাপ্লনা সংবাদ্েপ্লের নাম যাচাই সংক্রান্ত 

আপ্লবদ্নেপ্লের রকবল েকত ত কফেগুফল আরএনআই খফতপ্লয় রদ্খপ্লব। রকানও িপ্লিাকফে গ্রািয করা 

http://www.rni.nic.in/


িপ্লব না। এমনফক, সংবাদ্েপ্লের নাম যাচাই সংক্রান্ত আপ্লবদ্নেপ্লে রকানও রকম অযাফচত িস্তপ্লেে 

বা রিায়াইি ি্লুইপ্লডর বযবিার অথ্বা কযাপ্লেপ্ললিন/েুনফল েখন ফবপ্লবচনা করা িপ্লব না। 

 

 

  

 

(৭)   যফদ্ আপ্লবদ্নেপ্লে একাফিক ভাষার উপ্লিখ থ্াপ্লক, তা িপ্লল োপ্ত আপ্লবদ্নেেটিপ্লক 

ফিভাফষক/বিুভাফষক সংবাদ্েপ্লের নাম যাচাইপ্লয়র আপ্লবদ্ন ফিসাপ্লব িপ্লর ফনপ্লয় রসই অনুযায়ী, ফবপ্লবচনা 

করা িপ্লব। 

 

 

  

 

(৮)   একটি সংবাদ্েে বা েকািনা একটি ভাষাপ্লতই িপ্লত োপ্লর। তপ্লব, সংবাদ্েপ্লের সংস্করে 

বিুভাফষক বা ফিভাফষকও িপ্লত োপ্লর। যখন রকানও সংস্করে ফিভাফষক বা বিুভাফষক িপ্লব, তখন 

রসখাপ্লন সমস্ত ভাষাপ্লতই সংবাদ্ বা ফনবন্ধ থ্াকপ্লত োপ্লর। যফদ্ েতথ্ক েতথ্ক ভাষায় ফভন্ন ফভন্ন সংস্করে 

েকাি করা িয়, তা িপ্লল আপ্লবদ্নকারীপ্লক েফতটি সংস্করপ্লের িনয েতথ্ক আপ্লবদ্নেে িমা ফদ্প্লত 

িপ্লব। 

 

  

 

(৯)   বতেমাপ্লন েকািনা রপ্লয়প্লে, এমন রেপ্লে একই রািয ও একই ভাষায় অনয রিলা রথ্প্লক নতুন 

সংস্করে েকাপ্লির িনয নাম যাচাইপ্লয়র আগাম েপ্লয়ািন রনই। তপ্লব, েকািক সরাসফর র াষোেে 

এবং েপ্লয়ািনীয় নফথ্েে িমা কপ্লর আরএনআই – এর কাে রথ্প্লক নতুন সংস্করেটির িনয 

ররজিপ্লস্ট্রিন নম্বর এবং সাটিেফিপ্লকি চাইপ্লত োপ্লরন। অবিয, েস্তাফবত নতুন সংস্করেটি যফদ্ অনয 

রািয বা অনয ভাষায় েকাি করার েফরকল্পনা থ্াপ্লক, তা িপ্লল আগাম সংবাদ্েপ্লের নাম যাচাই করা 

েপ্লয়ািন। 

 

  

 

(১০)  একিন আপ্লবদ্নকারী, যফদ্ তাাঁর কাপ্লে ফনফদ্েষ্ট ভাষা, রািয ও সামফয়ক েে-েজেকার নাপ্লমর স্বত্ত্ব 

থ্াপ্লক, তা িপ্লল ঐ একই নাপ্লম অনয রকানও ভাষা, অনয রকানও রািয এবং অনয সামফয়ক েে-

েজেকার মাফলকানার ওের তাাঁর রকানও দ্াফব-দ্াওয়া থ্াকপ্লব না। 

 

 

  

 



(১১)  অনয রািয, ভাষা বা সামফয়ক েে-েজেকার রেপ্লে আপ্লগ রথ্প্লকই োওয়া নাপ্লমর স্বত্ত্ব যাচাইপ্লয়র 

ফবষয়টি আরএনআই – এর নীফত-ফনপ্লদ্েফিকা অনুযায়ী নতুন নাম োফপ্তর ওের ফনভের করপ্লব। 

 

 

  

 

(১২)  রকানও আপ্লবদ্নকারী যাাঁর ইফতমপ্লিযই আরএনআই – এর ররকপ্লডে েজেকার নাম নফথ্ভুি 

রপ্লয়প্লে, রসপ্লেপ্লে তাাঁপ্লক নতুন সংবাদ্েে েকাপ্লির িনয নতুন নাম আপ্লবদ্ন করার েূপ্লব ে 

আরএনআই – এর কায োলপ্লয় ইফতমপ্লিযই ফনবন্ধীকত ত সংবাদ্েেটির বযাোপ্লর সব েপ্লিষ বাফষ েক তথ্য 

দ্াফখল করপ্লত িপ্লব। 

 

 

  

 

(১৩)  সংবাদ্েপ্লের নাম যাচাইপ্লয়র অসমূ্পে ে আপ্লবদ্ন বাফতলপ্লযাগয বপ্লল ফবপ্লবচয িপ্লব। 

 

 

  

 

(১৪)  আপ্লবদ্নেেগুফল যাচাই েজক্রয়ার িনয রেস ররজিস্ট্রার রয সমস্ত সুফবনযস্ত নীফত-ফনপ্লদ্েফিকা 

গ্রিে কপ্লরপ্লে, তা ফনম্নরূে : 

 

 

  

 

ক)  একটি রাপ্লিয রয রকানও ভাষায় অথ্বা সারা রদ্প্লি একই ভাষায় একই নাপ্লমর রেপ্লে একই 

িরপ্লনর বা অনুরূে নাপ্লমর আপ্লবদ্ন যাচাই কপ্লর রদ্খা িপ্লব। 

 

 

খ)  ফবপ্লদ্ফি সংবাদ্েে/মযাগাজিপ্লনর সপ্লে অনুরূে নাপ্লমর ফবষয়টি যাচাই করা িপ্লব না, যতেে েয েন্ত 

না ফবপ্লদ্ফি সংবাদ্েে বা মযাগাজিপ্লনর ঐ একই নামিারী মাফলপ্লকর েে রথ্প্লক রকানও রকম ববি 

চুজি সংক্রান্ত কফে আরএনআই – এর কাপ্লে রেি করা িপ্লব। 

 

 

গ)  একিন আপ্লবদ্নকারী সংবাদ্েপ্লের নতুন নাপ্লমর িনয তখনই আপ্লবদ্ন করপ্লত োরপ্লবন, যখন 

রসই আপ্লবদ্নকারীপ্লক আপ্লগই েপ্লদ্য় সংবাদ্েপ্লের নাম ররজিস্ট্রার কপ্লর রাখপ্লবন। 



 

 

 )   আপ্লবদ্নকারীরা একবাপ্লর ৩টির রবফি নাম যাচাই সংক্রান্ত আপ্লবদ্ন দ্াফখল করপ্লত োরপ্লবন না। 

যফদ্ ১ িন আপ্লবদ্নকারীর কাে রথ্প্লক। ফতনটির রবফি নাম যাচাই সংক্রান্ত আপ্লবদ্নেে 

আপ্লস, রসপ্লেপ্লে রকবল ফতনটি আপ্লবদ্নেেপ্লকই নাম যাচাইপ্লয়র িনয ফবপ্লবচনা করা িপ্লব। বাফকগুফল 

বাফতল বপ্লল গেয িপ্লব। 

 

 

ঙ)  ফনম্নফলফখত ফবষয়গুফল োড়া োপ্ত আপ্লবদ্নগুফল আপ্লগ এপ্লল আপ্লগ ফবপ্লবচয িপ্লব - এই ফভফিপ্লত 

যাচাই করা িপ্লব : 

 

 

(i)            ফবপ্লদ্ফি নাপ্লমর রেপ্লে যখন আপ্লবদ্নকারী তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রপ্লকর কাে রথ্প্লক এনওফস 

িংসােে রেি করপ্লব। 

 

  

(ii)          আদ্ালত অথ্বা রয রকানও ফবফিবদ্ধ কতত েেপ্লের কাে রথ্প্লক যখন ফনপ্লদ্েি আসপ্লব এবং এ 

ফবষপ্লয় ফসদ্ধাপ্লন্ত উেনীত িওয়া যাপ্লব রয, যফদ্ আদ্ালত অথ্বা ফবফিবদ্ধ কতত েেপ্লের কাে রথ্প্লক আসা 

ফনপ্লদ্েিগুফলর ফবরুপ্লদ্ধ আপ্লবদ্ন না করা িয়। 

 

  

(iii)         রেস ররজিস্ট্রাপ্লরর অনুপ্লমাদ্ন সম্বফলত িনস্বাথ্ ে সংক্রান্ত ফবষয়গুফলর রেপ্লে। 

 

  

 

চ)    আপ্লবদ্নেে েূরপ্লের সময় যফদ্ আপ্লবদ্নকারী বানান ভুল কপ্লর থ্াপ্লকন, রসপ্লেপ্লে সংবাদ্েপ্লের 

নাম যাচাই সংক্রান্ত আপ্লবদ্নেে বাফতল িপ্লল আরএনআই দ্ায়বদ্ধ থ্াকপ্লব না। 

 

 

ে)  ১৮৬৭ সাপ্ললর রেস অযাি ররজিপ্লস্ট্রিন অি বকুস ্আইপ্লনর ১ নম্বর িারার আওতায় উফিফখত 

সংবাদ্েে ও সামফয়ক েেগুফলপ্লকই আরএনআই রকবল ররজিস্ট্রার কপ্লর থ্াপ্লক। ফনম্নফলফখত 

রেেীগুফলপ্লত নাপ্লমর আপ্লবদ্নেে যাচাই সংক্রান্ত ফবষয়গুফল আরএনআই ফবপ্লবচনা কপ্লর না : 

 

 

(i)            সংবাদ্ সংস্থা 



  

(ii)           ফিচার এপ্লিজে 

  

(iii)         সংবাদ্-ফভফিক ওপ্লয়বসাইি 

  

(iv)         ফনউি চযাপ্লনল 

  

(v)          েকািনার ই-সংস্করে, রযখাপ্লন নাপ্লমর রেপ্লে িব্দ ফিসাপ্লব ডি কম, ডি ইন, ই-

, ব্লগ, রোিোল, রিসবুক, িুযইিার, অকুেি, ফলেডইন, ইউটিউব, ইয়ািু, গুগল, উইফকফেফডয়া, উইফকফলক্স 

বযবিার করা িয়। 

  

 

(১৫)  েস্তাফবত সংবাদ্েপ্লের িনয ফনম্নফলফখত রেপ্লে সংবাদ্েপ্লের নাম ফনি োরপ্লের ফবষয়গুফল ফবপ্লবচয 

িপ্লব না : 

 

(i)            সংবাদ্েপ্লের নাপ্লমর মপ্লিয যফদ্ সরকাফর দ্প্তর, সরকাফর সংগঠন, ফবপ্লদ্ফি সরকার এবং 

রাষ্ট্রসঙ্ঘ, ফবশ্ব স্বাস্থয সংস্থা, আন্তিোফতক েম সংগঠপ্লনর মপ্লতা আন্তিোফতক েফতষ্ঠাপ্লনর নাম উপ্লিখ 

রথ্প্লক থ্াপ্লক। কারে, এ িরপ্লনর নাপ্লমর বযবিার সংফিষ্ট েফতষ্ঠানগুফলর সপ্লে যুি বযজিপ্লদ্র ফবভ্রান্ত 

করপ্লত োপ্লর। 

  

(ii)          রকন্দ্র/রািয সরকার অথ্বা সরকাফর সংগঠন বা স্থানীয় েিাসনগুফল েফরচাফলত 

িনকলযােমলূক েকল্পগুফলর সপ্লে সম্পকে যুি সংবাদ্েপ্লের নাম। 

  

(iii)         সংবাদ্েপ্লের ফিপ্লরানাপ্লমর িব্দসমূপ্লি যফদ্ ফবজ্ঞােন, িাফসিাপ্লয়ড, রিিার, ফরপ্লয়ল 

এপ্লেি, কযাপ্ললিার, মযাটিপ্লমাফনয়াল, ইয়াপ্ললা রেি (সািারেত এগুফল সাদ্া ও রগালাফে বপ্লে ে সংবাদ্েপ্লের 

নাপ্লমর েূপ্লব ে বসাপ্লনা থ্াপ্লক), গাইড, ডাপ্লয়ফর, জিে, িযাক্টফসি, বুপ্ললটিন, রেমপ্লেি,  ররাফসওর এবং 

ফডকিনাফর িপ্লব্দর বযবিার করা যাপ্লব না। কারে, এ িরপ্লনর সংবাদ্েপ্লের সংস্করপ্লে 

সংবাদ্/মতামত/ফনবপ্লন্ধর মপ্লতা ফবষপ্লয়র উপ্লিখ থ্াপ্লক না। 

  

(iv)         সংবাদ্েপ্লের নাপ্লম ফব২ফব, এ২রিড – এর মপ্লতা যফদ্ সংফেপ্ত সার বা অনয িপ্লব্দর 

অদ্যাের ফনপ্লয় গটঠত িব্দ বযবিার করা িয়। 

  

(v)          সংবাদ্েপ্লের নাপ্লম ফেপ্লক্টাগ্রাি, ফভফডওগ্রাম, িলমাকে, রলাপ্লগা, রমাপ্লনাগ্রাম, রিাপ্লনাগ্রাম,  ইপ্লমাজি 

সি রয রকানও িরপ্লনর ইফেত বা েতীক বযবিার করা যাপ্লব না। 

  

(vi)         সংবাদ্েপ্লের নাপ্লম েফব বা েতীপ্লকর মপ্লতা আলিা-রমটিক সংখযার বযবিার করা যাপ্লব না। 

 

(vii)        সংবাদ্েপ্লের নাপ্লম যফদ্ অথ্ েিীন বা অবাস্তব রকানও িব্দ বা সংখযা বযবিার করা িয়, তা 

িপ্লল যাচাইপ্লয়র অপ্লযাগয িপ্লব ফবপ্লবফচত িপ্লব। গফেত ও সংখযাসূচক রয রকানও িরপ্লনর 

েতীক, রযমন +, * েভত ফত সংবাদ্েপ্লের নাপ্লম বযবিার করা যাপ্লব না। এমনফক, সংবাদ্েপ্লের নাপ্লম যফদ্ 

সাপ্তাফিক উইকফল, সান্ধয ইফভফনং, রডইফল বদ্ফনক ফনউি – এর মপ্লতা অথ্ েিীন িব্দসমূি বযবিার করা 



িয়, তা িপ্লল তা যাচাইপ্লয়র িনয ফবপ্লবচয িপ্লব না। 

  

(viii)      সংবাদ্েপ্লের নাপ্লম যফদ্ িমীয় ভাব েকািক অথ্ ে বযবিার করা িয় এবং তা যফদ্ িনগপ্লের 

ভাবাপ্লবগ ফবপ্লরািী িয়, তা িপ্লল তা ফবপ্লবচয িপ্লব না। 

  

(ix)         সংবাদ্েপ্লের নাপ্লম যফদ্ রনফতবাচক ভাবাথ্ ে িব্দ অথ্বা রসই িরপ্লনর িব্দ, রযমন – অেরাি 

বা দু্নীফত, যা বযবহৃত িপ্লল তার অেবযাখযার সম্ভাবনা রপ্লয়প্লে, রসগুফল যাচাই করা িপ্লব না। 

  

  

(x)          রকবলমাে েফতষ্ঠান/সফমফত/রকাম্পাফন/িাে – এর েে রথ্প্লক সংবাদ্েপ্লের নাম যাচাইপ্লয়র 

আপ্লবদ্প্লন এমেয়প্লমন্ট/ররািগার/রকফরয়ার/িব/রনাকফর িব্দ বযবিার করা রযপ্লত োপ্লর। তপ্লব, এ 

িরপ্লনর িব্দ রকানও বযজি-ফবপ্লিষ তাাঁর আপ্লবদ্প্লন নাম যাচাইপ্লয়র িনয রাখপ্লত োরপ্লবন না। 

  

(xi)         সংবাদ্েপ্লের নাপ্লমর অপ্লথ্ ে যফদ্ ১৯৫০ সাপ্ললর দ্য এমপ্লব্লম অযাি রনম (অথ্ েিীন বযবিার 

বিেন) আইন লফঙ্ঘত িয়, তা িপ্লল তা ফবপ্লবচয িপ্লব না। 

  

(xii)        সংবাদ্েপ্লের নাম যফদ্, রয রকানও িরপ্লনর িাতীয় েতীক, িাতীয় রমাপ্লিার মপ্লতা ফবষপ্লয় 

এক বা অনুরূে িয় অথ্বা এ রথ্প্লক যফদ্ রকন্দ্রীয় সরকার/রািয সরকার/স্থানীয় কতত েেেগুফল ফবভ্রান্ত 

িয়, তা িপ্লল তা ফবপ্লবচয িপ্লব না। 

  

(xiii)      সংবাদ্েপ্লের নাপ্লম ফনয়ন্ত্রেমূলক/আইন বলবৎকারী ফবফভন্ন সংস্থা, রযমন – 

েুফলি, বযুপ্লরা, তদ্ন্তকারী দ্প্তর, নিরদ্াফর সংস্থা, ফসআইফড, ফসফবআই – এর মপ্লতা নাম বযবিার করা 

যাপ্লব না। রকবলমাে, উি েফতষ্ঠানগুফল তাপ্লদ্র েকাফিত সংবাদ্েে বা মযাগাজিন েকাপ্লির রেপ্লে 

এ িরপ্লনর নাম বযবিার করপ্লত োপ্লর। 

  

(xiv)      রয রািয রথ্প্লক েকািনাটি ফনবন্ধীকত ত িপ্লে, রসখানকার বতেমান রািযোল ও মুখযমন্ত্রীর 

োিাোফি, রদ্প্লির বতেমান বা োিন রাষ্ট্রেফত এবং েিানমন্ত্রী সি বতেমাপ্লন রদ্প্লির মুখয 

ফবচারেফত, কম্পপ্লিালার ও অফডির রিনাপ্লরল এমনফক, মুখয ফনব োচন কফমিনাপ্লরর নাম সংবাদ্েপ্লের 

নাম যাচাইপ্লয়র আপ্লবদ্প্লন বযবিার করা যাপ্লব না। 

  

(xv)        সংবাদ্েপ্লের নাম যাচাইপ্লয়র আপ্লবদ্প্লন িাতীয় স্তপ্লরর রনতত বতন্দ বা ফবফিষ্ট িাতীয় স্তপ্লরর 

রনতত বতন্দ, সরকার েিান, রকন্দ্র ও রািয সরকারগুফলর কম েকতোপ্লদ্র নাপ্লমর সমরূে িব্দ বযবিার করা 

যাপ্লব না। অবিয, িাতীয় ও রািয স্তপ্লর স্বীকত ত রািননফতক দ্লগুফলর রেপ্লে 
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