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  41.  অড়াআাোয টি থকারিায বন্টাযরক কৃচল প্রচেণ আনচিটিউরে উন্নচতকযণ প্রকে 

(২য় ংরাচধত) 

 

 415-423 



  পৃষ্ঠা নং 

৪) াচনম্পদ ভন্ত্রণারয়   

 ভন্ত্রণারয়/চফবাগচবচিক ায-ংরে  424-428 

  42.    429-432 

  43.   433-437 

  44.   438-443 

  45.  

 
 444-449 

  46.  বপনী বেরায  বপনী বেরায বানাগােী উরেরায় বপনী বযগুররেরযয বাটিরত 

াআরে িযারনর েনন এফং িট্টগ্রাভ বেরায চভযশ্বযাআ উরেরায় চিভ বোয়ায 
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  49.  “বনায়াোরী বেরায াচতয়া উরেরাধীন বাল্ডায নং-৭৩/১(এ+চফ) এয তভযম্নচিন  
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