
ব্রি স োনোগোজীর ২০২২-২৩ অর্ থ বছররর ব্রনর্ থোণ, সর্রোর্ত ও  ংস্কোর কোরজর কর্ থপব্ররকল্পনো এবং 

 ম্পদ  ংগ্রহ ও ক্রয় পব্ররকল্পনো  

ক্রর্ ব্রজব্রন  ও সর্রোর্ত কোরজর নোর্ পব্ররর্োন/ ংখ্যো  ম্ভোব্য বোরজট 

(লক্ষ টোকোয়) 

র্ন্তব্য/রকোর্োয় ব্যবহোর হরব 

১  ীড কোউন্টোর   ১ 0.80 গরবষণোর বীজ গননো করো 

২ আরটোরর্টিক ওরয়দোর সেশন ১ 5.00 ব্রি স োনোগোজীর আবহোওয়োর তথ্য  ংগ্ররহর 

কোরজ ব্যবহৃত হরব 

৩ পাম্প হাউজ প্রয়য়াজন অনুযায়ী 15.00 নতুন স্থোব্রপত ২ টি এবং পুরোতন ১ টি পোরম্পর 

ব্রনরোপত্তোর (বজ্রপোত, চুব্রর ইতযোব্রদ) জন্য ব্যবহৃত 

হরব 

৪ গয়েষণা ও েীজ মায়ে ননরাপত্তা শেড ও োথরুম প্ররয়োজন অনুযোয়ী 9.00 অরনক বড় ফোর্ থ (প্রোয় ৮৮ একর) হওয়োয় কর্ থরত 

ব্রবজ্ঞোনী, কর্ থকতথো, কর্ থচোরী ও শ্রব্রর্করদররক 

হঠোৎ বজ্রপোত, ঝড়, বৃব্রি ইতযোব্রদ প্রোকৃব্রতক 

দুরয থোগ হরত রক্ষো, প্রকৃব্রতর ডোরক (প্রস্রোব, 

পোয়খোনো, ইতযোব্রদ)  োড়ো সদয়ো, কররনোর 

প্রব্রতররোরে হোত সেোয়ো ইতযোব্রদ। 

৫ ক্যাম্পায়ে পাক্া শেইন তৈনর প্ররয়োজন অনুযোয়ী 6.00 পোব্রন ব্রনষ্কোশরনর সুব্যবস্থো করোর জন্য 

৬ গাড ড ক্াম ওয়য়টিং রুম প্ররয়োজন অনুযোয়ী 3.00 গরবষণো খোর্োর এবং আবোব্র ক এলোকোর 

ব্রনরোপত্তোর জন্য 

৭ ব্রি স োনোগোজীর প্রেোন সগইরটর পোল্লো (এ এ ) প্ররয়োজন অনুযোয়ী 1.20 অব্রফ  কযোম্পোর  প্ররবরশর সর্ইনরগইট 

৮ আন োর কযোম্প প্ররয়োজন অনুযোয়ী 10.00 আন োর  দস্যরদর র্োকোর সুব্যবস্থো করোর জন্য 

৯ শডস্কটপ ক্নম্পউটার ৪ 4.00 অব্রফ  ও গরবষণোর কোরজ 

১০ নপ্রন্টার  ২ 0.50 অব্রফ  ও গরবষণোর কোরজ 

১১ কনফোররন্স রুরর্র জন্য এব্র  ২ 5.30 কনফোররন্স রুরর্র জন্য 

১২ কনফোররন্স রুরর্র  োউন্ড ব্র রের্ ১ 0.60 কনফোররন্স রুরর্র জন্য 

১৩ মানিনমনডয়া  ১ 0.60 কনফোররন্স রুরর্র জন্য 

১৪ ক্যায়মরা  ২ 1.20 গরবষণো  হ ব্রবব্রিন্ন কোয থকরর্র িোরলো ফরটো 

 ংগ্রহ করো 

১৫ েীজ গুদায়মর এনে ৩ 7.95 বীজ গুদোরর্ বীরজর গুণগত র্োন রক্ষোরর্ থ ব্যবহৃত 

হরব 

১৬ েীজ গুদায়মর নডনহউনমনডফায়ার ৩ 6.00 বীজ গুদোরর্ বীরজর গুণগত র্োন রক্ষোরর্ থ ব্যবহৃত 

হরব 

১৭ ব্র ব্র টিব্রি কযোরর্রো ২০ 2.00 গরবষণো খোর্োর এবং আবোব্র ক এলোকোর 

ব্রনরোপত্তোর জন্য 

১৮ স োলোর ব্র রের্  ১ 4.00 নতুন অব্রফর র জন্য 

১৯ সচয়োর (কব্রম্পউটোর) ৫ টি 0.35 অব্রফ  ও গরবষণোর কোরজ 

২০ সটব্রবল (কব্রম্পউটোর) ৫টি 0.40 অব্রফ  ও গরবষণোর কোরজ 

২১ সচয়োর (কনফোররন্স) ৩২ টি 2.24 কনফোররন্স রুরর্র জন্য 

২২ সটব্রবল (কনফোররন্স) ৮টি 0.64 কনফোররন্স রুরর্র জন্য 

২৩ ডোয়ো  ১ 0.22 কনফোররন্স রুরর্র জন্য 
  

সর্োট 86.00 

 

সর্োট কর্োয়: ব্রছয়োব্রশ লোখ ষোট হোজোর টোকো র্োত্র। 

 

 

০৩/০৭/২২ 

ড. নেশ্বনজৎ ক্ম ডক্ার 

নপ্রনিপাল োইনন্টনফক্ অনফোর এেিং প্রধান 

নি আঞ্চনলক্ ক্ায ডালয়, শোনাগাজী, শফনী। 


