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  23)  যাোী শফশ্বশফদ্যাররয়য চধকতয উন্নয়ন (১ভ ম যায়)  ২০৩-২১২ 

  24)  ভাওরানা বাানী শফজ্ঞান ও প্রযুশি শফশ্বশফদ্যাররয়য উন্নয়ন (১ভ ংযাশধত)  ২১৩-২২১ 

  25)  ঢাকা চফশ্বচফদ্যাররয়য জযারকয়া ররয ৭ ভাি থ বফরনয ফচষ্টাং চনভ থাণ  ২২২-২৩১ 

  26)  াজী জভাাম্মদ দারন চফজ্ঞান ও প্রযুচক্ত চফশ্বচফদ্যারয় চক্তারীকযণ  ২৩২-২৩৯ 

  27)  Development of Stress Tolerant Peanut (Arachis hypogaea L) 

Breeding Lines Using Modern Biotechnology (Second 

Revised) 

 ২৪০-২৪৭ 

  28)  িট্টগ্রাভ জবরটচযনাযী এযন্ড এচনম্যার াআরন্স চফশ্বচফদ্যাররয়য উন্নয়ন  248-256 

৭)    যুফ ও ক্রীড়া ভন্ত্রণারয়   

  ভন্ত্রণারয়/চফবাগচবচত্তক ায-ংরে  ২৫৭-২৫৮ 

  29)  জদরয চফদ্যভান জজরা জস্টচিয়াভমূরয ংস্কায ও উন্নয়ন-১ভ ম থায় (ংরাচধত)।  ২৫৯-২৮৩ 

  30)  “চভযপুয জয -আ-ফাংরা জাতীয় চক্ররকট জস্টচিয়াভ , ঢাকা খান ারফ ওভান অরী 

জস্টচিয়াভ, নাযায়ণগঞ্জ এফং জহুয অরভদ জিৌধুযী জস্টচিয়াভ , িট্টগ্রাভ এয ংস্কায ও 

উন্নয়ন”। 

 ২৮৪-২৯৪ 

  31)  জযারায জস্কটিং কভরপ্ল্ক্স চনভ থাণ এফং জাতীয় ক্রীড়া চযলরদয চফদ্যভান 

জারস্টরমূ জভযাভত  ,ংস্কায ও উন্নয়ন  (ংরাচধত)  

 ২৯৫-৩০৮ 

  32)  চররট চফবাগীয় জস্টচিয়াভরক অন্তজথাচতক ভারনয চক্ররকট জস্টচিয়ারভ উন্নীতকযণ 

(১ভ ংরাচধত) 

 ৩০৯-৩১৬ 

৮)           ভৎস্য ও প্রাণী ম্পদ ভন্ত্রণারয় 

              ভন্ত্রণারয়/চফবাগচবচত্তক ায-ংরে                                                                                  ৩১৭-৩১৯ 

  33)  ফন্যা চনয়ন্ত্রণ ও জি প্রকে এরাকায় ও ন্যান্য জরারয় ভচিত ভৎস্য ও 

প্রাচণম্পদ উন্নয়ন 

 ৩২০-৩২৭ 

  34)  ফাংরাযদ নভশযন শপাশযে একাযেশভয প্রাশতষ্ঠাশনক উন্নয়ন ও নোযদাযকযণ (২য় 
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