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  69.  “১০ টি চবচজ চিরজ ইরকচট্রক কারকারমাটিভ সংগ্রহ (১ম সংরলাচিি)”   ৫৫৬-৫61 

  70.  “বাংারদল করওরয়র জন্য ২০ কসর্ (চিন ইউচনরর্ এক কসর্) চিরজ ইরকচট্রক 

মাচিপ ইউচনর্ (চিইএমইউ) সংগ্রহ (১ম সংরলাচিি)”   

 ৫৬২-৫৬8 

  71.  “বাংারদল করওরয়র ভসয়দপুর-চিাহাটি কসকলন পুনব থাসন (১ম সংরলাচিি)”  

 

 ৫৬৯-৫৭8 

  72.  “বাংারদল করওরয়র জন্য এমচজ বগী ট্াংক ওয়াগন ও এমচজ বগী কেক ভুান 

সংগ্রহ  

(১ম সংরলাচিি)”  

 ৫৭৯-৫84 

  73.  জয়রদবপুর-ময়মনচসংহ কসকলরনর ১৩ টি কস্টলরনর চসগন্যাচং ব্যবস্থার পুনব থাসন ও 

আধুচনকীকরণ। 

 ৫৮৫-৫93 

  74.  নাভারন হরি সািেীরা হরয় মুচন্সগঞ্জ পয থন্ত করাইন চনম থারণর জন্য সম্ভব্যিা 

সমীো । 

 ৫৯৪-600 

  75.  “চট্টগ্রাভ হযরওলয়য হেন ইয়ার্ য বয-ভলর্বরং প্রকল্প (২য় ংলাবধত)  601-৬০8 

  76.  বাংারদল করওরয়র করন্টইনার পচরবহরণর জন্য ১৭০টি ফ্ল্ুার্ ওয়াগন (চবএিচসটি) 

ও ১১টি এমচজ এয়ার কেক ভুান (চবচবচভ) সংগ্রহ (১ম সংরলাচিি) 

 ৬০৯-৬13 

  77.  ফাংরালদ হযরওলয়য জন্য ১৮০ টি বফবজ ফবগ ট্াংক ওয়াগন এফং ৬টি বফবজ ফবগ 

হেক বুান এয়াযলেক ইকুুইলভন্ট ংগ্র (ংলাবধত ১৬৫টি বফবজ ফবগ ট্াংক 

ওয়াগন এবং ৬টি বফবজ ফবগ হেক বুান এয়াযলেক ইকুুইলভন্ট ংগ্র) 

 ৬১৪-৬১8 

৬) হতু বফবাগ   

    মন্ত্রণায়/চবভাগচভচিক সার-সংরেপ  619-620 

  78.  চিরর্ইল্ড চিজাইন স্টাচি ির চদ কন্সস্ট্রাকলন অব পদ্মা মাচিপারপাস েীজ (২য় 

সংরলাচিি)

 621-630 

৭) দ্যলম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়   

   মন্ত্রণায়/চবভাগচভচিক সার-সংরেপ  631-631 

  79.  কুাাবটি বফবডং পয বর্জাোয বযস্ক পাইন্যাবসং  632-637 

  80.  ফাংরালদলয  উকূরীয় এরাকায় ফহুমুখী ঘূবণ যঝড় আশ্রয়লকন্দ্র বনভ যাণ (১ভ ম যায়)  638-645 

৮) ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ   

   মন্ত্রণায়/চবভাগচভচিক সার-সংরেপ  646-646 

  81.  যশলোর সমধিত গজো কোয যোশয়র জন্য নতুন ভবন ধনম যোণ  647-650 

 


