
তথ  অিধকার আইল (২০০৫)  
তথ  অিধকার আইন অনুযায়ী য কানও ভারতীয় নাগিরক িনিদ  অেথর িবিনমেয় জন কতৃপে র 
িনকট হেত তথ  পাওয়া সংিবধান ীকৃত অিধকার। 

আেবদন প িত 
 আপিন যা তথ  জানেত চান তা ভােব িনিদ  ক ন। কবলমা  তথ ই চাইেবন, অিনিদ  

তথ , অনিথভু  মতামত, আইনী ব াখা ইত ািদ জানেত চাইেবন না। 
 সুিনিদ  ভােব তা সাদা কাগেজ িলেখ অথবা টাইপ কের ফলনু। 
 DL&LRO, SDL&LRO বা BL&LRO কান অিফেসর কােছ সই তথ  আেছ তা িনিদ  ক ন। 
 Deputy DL&LRO, Murshidabad, িযিন এই অিফেসর SPIO তার কােছ তথ  আইেনর ৬(১) 

ধারা বেল আেবদন ক ন। 
 ওই আেবদন পে র উপের ১০ টাকা মেূল র কাট িফ া  সেঁট িদন অথবা সংেশািধত 

ল অনুযায়ী ১০ টাকা মেূল র ইি য়ান পা াল অডার, নন জুিডিশয়াল া  পপার, 
িডম া  াফট/ ব ার’স চেকর মাধ েমও দওয়া যেত পাের। 

 আপিন যিদ িব,িপ,এল তািলকাভূ  নাগিরক হান তাহেল আেবদন মলূ  লাগেব না।তেব 
সে ে  আেবদন পে র সে  িব,িপ,এল শংসা পে র নকল জুেড় দেবন। 

 আেবদন প  গৃহীত হওয়ার সেবা  ৩০ িদেনর মেধ  রাজ  জন তথ  আিধকািরক আপনােক 
তথ  সরবরাহ করেবন অথবা ঐ সময়সীমার মেধ  এই ব াপাের আপনার আইন অনুযায়ী িক 
িক করণীয় তা অবিহত করেবন বা য অিফেস ািথত তথ  আেছ সখােন আপনার 
আেবদনিট পািঠেয় পািঠেয় দেবন এবং আপনােকও তা জানােনা হেব।েয আিধকািরকেক 
আপনার আেবদনিট পাঠােনা হেব, িতিন Deemed SPIO িহেসেব িবেবিচত হেবন এবং 
আেবদনিট পাওয়ার ৩০ িদেনর মেধ  আপনার তথ  িদেত িতিন বাধ  থাকেবন। 

 িনিদ  সময়সীমার মেধ  জন তথ  আিধকািরক আপনার আেবদেনর িভি েত েয়াজনীয় তথ  
না িদেল অথবা অস ূণ ও ভুল তথ  িদেল অথবা তথ  িদেত অ ীকৃত হেল আপিন ১৯(১) 
ধারা অনুযায়ী DL&LRO, Murshidabad এর িনকট েয়াজনীয় কাগজপ  সহ থম অ ািপল 
করেত পােরন। 

 আপিন ১৮ ধারা অনুযায়ী জন তথ  আিধকািরেকর িস াে র িব ে  রাজ  তথ  কিমশেন 
েয়াজনীয় কাগজপ  সহ সরাসির অিভেযাগ করেত পােরন। 

 থম অ ািপল করার অথবা অ ািপেলট কতৃপে র িস াে র ৯০ িদেনর মেধ  রাজ  তথ  
কিমশেন ১৯(৩) ধারা অনুযায়ী ি তীয় অ ািপল করেত পােরন। 

 
িবঃ ঃ-  

 উপেরা  আেবদন প িত পি মব  সরকার ও পঃ বঃ সরকার পািষত িবিভ  দ েরর ে     
েযাজ  

 িব ািরত জানার জেন  তথ  অিধকার আইন, ২০০৫- এর িবিভ  ধারা িল দখুন। 
 িবিভ  দ েরর তথ  আিধকািরেকর নাম ও পদমযাদা জানেত রাজ  তথ  কিমশেনর 

ওেয়বসাইট www.wbic.gov.in দখুন। 
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