ৰাজহুৱা জাননী
অসম ৰাজ্জিক জজৱবৈজ্িত্ৰ্ি পজ্ৰষদ: গুৱাহাটী
অসমৰ “ভাৈুজ্কগ্ৰস্ত প্ৰজাজ্ি” সম্পককীয় জাননী
জজৱবৈজ্িত্ৰ্ি আইন, ২০০২ (২০০৩ িনৰ ১৮)ৰ ৩৮ নং ধাৰাৰ দ্বাৰা প্ৰাপ্ত অজ্ধকাৰ অনু সজ্ৰ, ককন্দ্ৰীয় িৰকাৰৰ,
অসম িৰকাৰৰ সৰি কহাৱা আৰ ািনা মৰমক, জ্নৰনাক্ত উজ্িদ আৰু প্ৰাণী প্ৰজাজ্িসমূ হক, সংৰক্ষণ কহিু অসমৰ কক্ষত্ৰ্ি
‘ভাৈুজ্কগ্ৰস্ত প্ৰজাজ্ি’ ৰূৰপ ক াষণা কজ্ৰৰে:
উজ্িদ প্ৰজাজ্িসমূ হ:
ক্ৰ. নং

পজ্ৰয়া

জৈজ্ঞাজ্নক নাম

ইংৰাজী নাম

স্থানীয় নাম

১

Magnolaceae

Magnolia cathcartii

Cathcart’s Magnolia

িঁপা গে

২

Magnolaceae

Magnolia griffithii

Griffith’s Magnolia

ক’ া িঁপা গে

৩

Magnolaceae

Magnolia mannii

Magnolia

িঁপা গে

৪

Calophyallaceae Mesua assamica

Nahar

জ্িয়া নাহৰ গে

৫

Orchidaceae

Lady’s Sleeper Orchid

কৰপৌ ফু

Paphiopedilum
spicerianum

৬

Diptocarpeceae

Vatica lanceaefolia

Morhal

ম’ৰশা গে

৭

Cycadaceae

Cycas pectinata

Cycas

নাগফণা

প্ৰাণী প্ৰজাজ্িসমূ হ
ক্ৰ. নং

পজ্ৰয়া

জৈজ্ঞাজ্নক নাম

ইংৰাজী নাম

স্থানীয় নাম

১

Accipitridae

Sarcogyps calvus

Red-headed Vulture

ৰজা শগুণ

২

Gekkonidae

Cnemaspis assamensis Assamese Day Gecko

অসমীয়া জ্দৈা কজঠী

৩

Gekkonidae

Gekko gecko

Tokay Gecko

ককৰকাঁ সাপ

৪

Trionychidae Nilssonia nigricans

Black Soft-shelled Turtle

ৈৰমূ ৰীয়া কাে

৫

Trionychidae Chitra indica

Narrow-headed Soft-

ৈাজ্ য়া কাে

shelled Turtle
৬

Testudinidae

Indotestudo elongata

Elongated Tortoise

হা ধীয়া কাে

৭

Testudinidae

Manouria emys

Brown Tortoise

পাহাৰী কাে

কগৰজট অৱ ইজ্িয়াি প্ৰকাজ্শি জাননী আমাৰ কৱৈিাইট asbb.gov.in (হুৱাটে জ্নউ জ্ৈভাগ)ৰ পৰা ডাউনৰ াড কজ্ৰৈ পৰা
যাৈ।
কসৰয়ৰহ, এজ্িয়াৰ পৰা, অসম ৰাজ্জিক জজৱবৈজ্িত্ৰ্ি পজ্ৰষদৰ আগিীয়া অনু মজ্ি অজ্ৈহৰন উপৰৰাক্ত িাজ্ কাি
সজ্িজ্ৱষ্ট উজ্িদ আৰু প্ৰাণী প্ৰজাজ্িসমূ হৰ সংগ্ৰহকাযকিক জ্নজ্ষদ্ধ ক াষণা কৰা জহৰে। এইৰক্ষত্ৰ্ি জ্নৰনাক্ত প্ৰৰয়াজনসমূ হ
সাৰপৰক্ষৰহ সংগ্ৰহৰ অনু মজ্ি জ্ৈিাজ্ৰ আৰৈদন কজ্ৰৈ পৰা যাৈ:
১. জৈজ্ঞাজ্নক গৰৱষণা;
২. জৈজ্ঞাজ্নক িথা জশজ্ক্ষক প্ৰজ্িষ্ঠানৰ হাৰৈকজ্ৰয়াম আৰু সংগ্ৰহা য়;
৩. প্ৰজনন-ৈংশৈৃ জ্দ্ধ
৪. অনিানি জ্যৰকাৰনা জৈজ্ঞাজ্নক অধিয়ন
অনু মজ্িৰ আৰৈদন ৈাৰৈ প্ৰপত্ৰ্-১ খন আমাৰ কৱৈিাইট asbb.gov.in ৰ পৰা ডাউনৰ াড কজ্ৰৈ পৰা যাৈ।
ওপৰি উৰেজ্খি প্ৰজাজ্িসমূ হৰ সংগ্ৰহ ৈিকমাৰন হািি থকা জ্যৰকাৰনা ৈিজ্ক্ত/সংস্থা/প্ৰজ্িষ্ঠাৰন, এই জাননী জাজ্ৰ
কৰাৰ ৩০ জ্দনৰ জ্ভিৰি জ্নজৰ হািি থকা প্ৰজাজ্িৰ িথি, কৱৈিাইটি উপ ব্ধ প্ৰপত্ৰ্-২ (ক) কযাৰগ ক াষণা কজ্ৰৈ
াজ্গৈ।
এই জাননীৰ জ্ৈজ্ধ অমানি কৰা জ্যৰকাৰনা কাযকিক জজৱবৈজ্িত্ৰ্ি আইন ২০০২ৰ ৫৬ নং ধাৰা অনু সজ্ৰ শাজ্স্তৰযাগি
ৈুজ্ জ্ৈৰৈিনা কৰা হ’ৈ।

সদসি সজ্িৱ,
অসম ৰাজ্জিক জজৱবৈজ্িত্ৰ্ি পজ্ৰষদ

