
Tripura Biodiversity Board has three goals, (i) Conservation of biodiversity & 

its documentation, (ii)Sustainable use of biodiversity and its components, 

and (iii) Fair and equitable sharing of benefits arising from the use of genetic 

resources. After enacting the Tripura Biological Diversity Rules in the year 

2006, Tripura Biodiversity Board is working closely for the conservation of 

biodiversity of the State. In this aspect all the Biodiversity Management 

Committees (BMCs) at Village/ Block/ MC-NP/ District level are constituted 

and also documented the People’s Biodiversity Registers (PBRs) of the BMCs 

in the State under the provisions of the Biodiversity Act, 2002 and Tripura 

Biological Diversity Rules, 2006  

BMCs are empowered to levy fee for the commercial use of biodiversity 

elements listed in the People’s Biodiversity Registers (PBRs). Besides JFM 

Committees, the BMCs are one of the strongest legal entities fully 

empowered to link biodiversity conservation with economic benefits of the 

people of the given village. 

Any person seeking access of any natural bio-resources from Tripura for 

commercial purposes should sign an ABS Agreement with Tripura 

Biodiversity Board. For Details contact www.biodiversity.tripura.gov.in or 

Mobile: 8259891830. 

(For information of the public interest from Tripura Biodiversity Board) 

http://www.biodiversity.tripura.gov.in/


 পুরার জীবৈবিচ  বােডর িতন ট ল  রেয়েছ, (i) 
জীবৈবিচ  সংর ণ এবং এর ডকুেমে শন, (ii) জীব বিচ  এবং 
এর উপাদান িলর টকসই ব বহার, এবং (iii) জেন টক িরেসােসর 

ব বহার থেক উদ্ভূত সুিবধা িলর ন ায  ও ন ায়স ত ভাগাভািগ। 
2006 সােল পুরা জব বিচ  িবিধ কাযকর করার পের, পুরা 
জীবৈবিচ  বাড রােজ র জীবৈবিচ  সংর েণর জন  িনিবড়ভােব 
কাজ করেছ । এই িদক থেক পুরার সম  বােয়াডাইভারিস ট 
ম ােনজেম  কিম ট (িবএমিস), াম / ক / এমিস-এনিপ / জলা 
পযােয় গ ঠত হয় এবং  রােজ র িবএমিসর িপপলস বােয়াডাইভারিস ট 

র জØVÊ¡l (িপিবআর)এ নিথভ  করা হয় জীবৈবিচ  আইন, ২০০২ 

এর িবধােনর অধীেন এবং পুরার জিবক বিচ  িবিধ, 2006 
Ae¤p¡l। 
 িবএমিস িলেক জনগেণর জীবৈবিচ  িনব িলেত (িপিবআর) 

তািলকাভ  জীবৈবিচ  উপাদান িলর বািণ জ ক ব বহােরর জন  
িফ আদায় করার মতা দওয়া হয়। জএফএম কিম ট িল ছাড়াও, 

িবএমিস হল এক ট জারােলা আইনী স া যা দ  ােমর মানুেষর 
অথৈনিতক সুিবধার সােথ জীবৈবিচ  সংর ণ সংেযােগর জন  
স ূণ মতা া । 
 বািণ জ ক উে েশ  পুরার য কানও াকৃিতক জব-সং ান 

অ াে স চাইেছন য কানও ব  পুরা বােয়াডাইভারিস ট বােডর 

সােথ এক ট এিবএস চ  া র করেবন। িব ািরত জানার জন  mN 
Ae Ll¦e www.biodiversity.tripura.gov.in বা মাবাইল 

যাগােযাগ ক ন: 8259891830। 
 

( পুরা জীবৈবিচ  বােডর জন ােথর তেথ র জন ) 
 
 




