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মোরযজ ট্াংক অন মডরবররভন্ট ল্যান্ড এুাট কুচভ থরটারা এচবরয়ন চডরা 

 175-181 
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  78.  চফশ্ব ব্াংরকয অথ থায়রন ফাস্তফাচয়তব্ প্রকেমূরয ম্ভাব্তায ভীো মপগাড থ 

চরচ ভীো চফস্তাচযত ইচঞ্জচনয়াচযং চডজাইন ও মটন্ডাচযং াচব থ প্রদারনয ররে 

কাচযগযী ায়তা 

 751-755 

  79.  ফাংরারদ মযরওরয়য প্রাচতষ্ঠাচনক ায়তায জন্য কাচযগচয ায়তা প্রকে  756-759 

  80.  ফাংরারদ মযরওরয়য জন্য টি চভটাযরগজ ও টি ব্রডরগজ মাত্রীফাী গাড়ী 

ংে আন্তেঃ অঙ্গ ব্য় ভন্বয়  

 760-775 

  81.  ফাংরাশদ মযরওরয়য 264টি এভচজ মাত্রীফাী গাড়ী ও 2টি চফচজ ইন্সরকন কায 

ংে 

 776-780 



  পৃষ্ঠা নং 

  82.   781-786 

  83.  কটকবনকুার এুাবশটন্স পয াফবযবজওনার কযর ট্রান্সশাট ম প্রশজক্ট বপ্রাশযটযী 

পুাববরটি (বফশল ংশাবধত)। 
 787-794 

  84.  চফশ্ব ব্াংরকয অথ থায়রন যপ্তানী অফকাঠারভা উন্নয়রনয জন্য কাচযগযী ায়তা প্রকে।  795-799 

  85.  যপ্তানী অফকাঠাশভা উন্নয়ন প্রকল্প  800-804 

  ৭) দ্যরম থাগ ব্ফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়।   

     ভন্ত্রণারয়/চফবাগচবচিক ায-ংরে  805-806 

  86.  ফন্যা প্রফণ ও নদী বাংগন এরাকায় ফন্যা আশ্রয়রকন্দ্র চনভ থাণ প্রকে (২য় ম থায়)   807-823 

           চচআয না াওয়ায কাযরণ ভাপ্ত মূল্যায়ন প্রচতরফদরনয চযফরতথ প্রকে ায-ংরে 

  87.  জাচে মক্টয পুাচচরটি।  824-825 

    

  

 


