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জোর দামরদ্র হ্রাসকরে ও আর্ য-সামামেক উন্নয়ন (১ম সংণলামিি) প্রকল্প। 
 275-283 

 38. দাচযদ্র্ি চফরভািরন ক্ষুদ্র্ কৃলক উন্নয়ন পাউরন্ডন (এএপচডএপ) কাম থক্রভ ম্প্রাযণ  284-298 

 39. চর জীধিকায়ন কর্ মসূচী (২য় পর্ মায়) ( ২য় সংশ াধিত)  299-309 

 40. জসাার প্যাণন স্থাপনসহ সমবায় ভবণনর অসমাপ্ত অংণলর জভৌি মনম যাে প্রকল্প।  310-317 

   ৮) র্ফজ্ঞান ও প্রযুর্ি ভন্ত্রণারয়   
 

           ভন্ত্রণারয়/চফবাগচবচিক ায-ংরে                                                                                ৩১৮-৩১৯ 
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