প্ৰপত্ৰ- ক
(বিবি-১৮ চাওক)
জৈৱ সম্পদ তথা সংবিষ্ট পৰম্পৰাগত জ্ঞানৰ আহৰণৰ িাবি অসম ৰাবৈিক জৈৱবিবচত্ৰি পবৰষদৰ অনু মবত
বিচৰা আবিদন পত্ৰ
অংশ –ক
১/ আবিদনকাৰীৰ বিশদ বিৱৰণ
ক) নাম
খ) স্থায়ী বিকনা (ফ ান নং, ইবমইল আবদ সহ)
গ) সংস্থাৰ বিৱৰণ (যবদবহ আবিদনকাৰী এৈন িিবি, ফতবে বনৈা িিবিগত চমূ ব াকা)
ঘ) কামৰ িৰণ
ঙ) সংস্থাৰ িছবৰ আয় ( কা ………………………………………………………….)
২. আহৰণ কবৰি ফখাৈা ৈীৱৈবনত সম্পদ আৰু সংবিষ্ট পৰম্পৰাগত জ্ঞান তথা আহৰণৰ প্ৰকৃবত সম্পবকে
বিশদ আৰু সু বনবদেষ্ট তথি
ক) জৈৱসম্পদৰ বচনাবক (জিজ্ঞাবনক নাম) আৰু ইয়াৰ পৰম্পৰাগত িিৱহাৰ
খ) প্ৰস্তাবৱত সংগ্ৰহস্থলৰ ফ ৌবগাবলক স্থান
গ) পৰম্পৰাগত জ্ঞানৰ বিৱৰণ/প্ৰকৃবত (ফমৌবখক/বলবপিদ্ধ)
ঘ) পৰম্পৰাগত জ্ঞান সম্পবকে অৱগত ফকাবনা বনবদেষ্ট িিবি/ৈনবগাষ্ঠী
ঙ) সংগ্ৰহ কবৰি লগীয়া জৈৱসম্পদৰ পবৰমাণ (সংগ্ৰহৰ পঞ্জী উবেখ কৰক)
চ) জৈৱ সম্পদ সংগ্ৰহ কবৰিলগীয়া সময়ৰ পবৰসৰ
ছ) বনিোচন কবৰিৰ িাবি ফকাম্পানীবয় কতৃেত্বপ্ৰদান কৰা িিবিৰ নাম আৰু িৰণ
ৈ) আহৰণ কৰাৰ উবেশি ফযবন গবৱষণাৰ িৰণ আৰু বিস্তৃবত, সম্পদৰ পৰা লা কৰা িা কৰাৰ সম্ভাৱনা
থকা িিৱসাবয়ক িিৱহাৰৰ িৰণ আবদ
ঝ) উি সংগ্ৰহৰ আহৰবণ জৈৱ জিবচত্ৰিৰ ফকাবনা উপাদানক বিপদগ্ৰস্ত কবৰি ফনবক অথিা আহৰণৰ

লত

ফকাবনা সংক ৰ সৃ বষ্ট হ’ি পাবৰ ফনবক, তাৰ উবেখ

৩. গবৱষণা আৰু বিকাশ কাযেিত ৈবিত ফহাৱা বযবকাবনা সংস্থাৰ বিৱৰণ
৪. আহৰণ কৰা সম্পদৰ প্ৰাথবমক গেিিস্থল আৰু য’ত গবৱষণা তথা বিকাশ কাযেি সংঘব ত হ’ি,
ফসই স্থানৰ বিৱৰণ
৫. আহবৰত হ’ি লগীয়া জৈৱ সম্পদ তথা সংবিষ্ট পৰম্পৰাগত জ্ঞানৰ পৰা লা কবৰিলগীয়া ফিৌবদ্ধক
সম্পবিৰ স্বত্ব (IPR), ফপব ণ্ট িা ফতবন ফকাবনা অথেবনবতক তথা অনিানি লা ালা , বযব া
আবিদনকাৰী িা আবিদনকাৰীৰ ফদবশ লা কবৰি

৬. আহবৰত হ’ি লগীয়া জৈৱ সম্পদ তথা সংবিষ্ট পৰম্পৰাগত জ্ঞানৰ পৰা লা কবৰিলগীয়া
জৈৱপ্ৰযু বিগত, জিজ্ঞাবনক, সামাবৈক িা ফতবন ফকাবনা লা ালা , বযব া আবিদনকাৰী িা
আবিদনকাৰীৰ ফদবশ লা কবৰি
৭. আহবৰত জৈৱ-সম্পদ আৰু পৰম্পৰাগত জ্ঞানৰ প্ৰবয়াগৰ

লত অসম/সংবিষ্ট ৈনসমবষ্টসমূ বহ

লা কবৰিলগীয়া লা ৰ আনু মাবনক বহচাপ
৮. লা ৰ সমবিতৰণৰ িাবি প্ৰস্তাবৱক কাযেিপ্ৰণালী আৰু িিৱস্থাৱলী
৯. প্ৰবয়াৈনীয় িুবল ৱা বযবকাবনা তথি

অংশ-খ
ফঘাষণা
মই/আবম ফঘাষণা কবৰাোঁ ফয,


প্ৰস্তাবৱত জৈৱসম্পদৰ সংগ্ৰবহ উি সম্পদৰ িহনক্ষমতাক বিৰূপ াবৱ প্ৰ াবৱত নকবৰ



প্ৰস্তাবৱত জৈৱসম্পদৰ আহৰবণ ফকাবনা িৰণৰ পাবৰবৱবশক প্ৰ াৱ বিস্তাৰ নকবৰ



প্ৰস্তাবৱত জৈৱসম্পদৰ আহৰবণ পবৰবস্থবততন্ত্ৰসমূ হবল ফকাবনািৰণ সংক ৰ সম্ভাৱনা িহন নকবৰ



প্ৰস্তাবৱত জৈৱসম্পদৰ আহৰবণ স্থানীয় ৰাইৈৰ ওপৰত ফকাবনা বিৰূপ প্ৰ াৱ বিস্তাৰ নকবৰ

মই /আবম লগবত ফঘাষণা কবৰাোঁ ফয এই আবিদনত দাবখল কৰা সকবলা তথিই সতি আৰু শুদ্ধ
আৰু
বযবকাবনা অশুদ্ধ/অসতি তথিৰ িাবি মই/আবম দায়িদ্ধ থাবকম।
স্বাক্ষৰ
নাম
উপাবি

স্থান:
তাবৰখ:

