FORMAT- I
(See Rule 18)
Application form for seeking approval of Assam Biodiversity Board for access to Biological
resources and associated traditional knowledge.
Part –A
1. Full particular of the applicant
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Name
Permanent address (with phone number, email etc)
Profile of the organisation ( personal profile in case the applicant is an
individual)
Nature of business
Turnover of the organization (in Rs……..)

2. Details and specific information about nature of access sought and biological
material and associated knowledge to be accessed
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)

(i)

identification (scientific name) of biological resources and its traditional
use
Geographical location of proposed collection
Description / nature of traditional knowledge (oral and documented)
Any identified individual / community holding the traditional knowledge
Quantity of biological resources to be collected (give the schedule)
Time span in which the biological resources is proposed to be collected
Name and nature of person authorized by company for making the
selection
The purpose for which the access is required including the type and
extend of research, commercial use being derived and expected to be
derived from it
Whether any collection of the resource endanger any component of
biological diversity and risks which may arise from the access.

3. Details of any institution which will participate in the Research and Development
activities
4. Primary destination of accessed resource and identity of the location where the R&D
will be carried out
5. The economic and other benefits including those arriving out of
any IPR, patent obtained out of accessed biological resources and knowledge that
are intended or may accrue to the applicant or to the country that he/she belongs
6. The biotechnology scientific social or any other benefits obtained
out of accessed biological resources and knowledge that are intended or may accrue
to the applicant or to the state that he/she belongs

7. Estimation of benefits, that would follow to Assam/ communities arising out of the
use of accessed bio-resources and traditional knowledge
8. Proposed mechanism and arrangements for benefits sharing
9. Any other information considered relevant

PART-B
DECLARATION
I/ we declared that





Collection of proposed biological resources shall not adversely affect the
sustainability of the resources
Collection of proposed biological resources shall not entail any environmental
impact.
Collection of proposed biological resources shall not pose any risk to ecosystems.
Collection of proposed biological resources shall not adversely affect the local
communities.

I /we further declare the information provided in the application is true and correct
and
I /we shall be responsible for any incorrect/ wrong information.

Signed
Name
Title
Place:
Date:

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:

