ইসরামভক পাউন্ডেন
আগাযগাঁও, শন্ডযফাাংরা নগয, ঢাকা-১২০৭।

ইসরামভক পাউন্ডেন কর্তক
ৃ ২০২১-২২ অথ ৃফছন্ডয ফাস্তফায়নাধীন উন্নয়ন প্রকন্ডেয তামরকা
অনুন্ডভামদত প্রকে:
(রক্ষ টাকায়)

ক্রমভক নাং

প্রকন্ডেয নাভ ও শভয়াদ

০১.

প্রমতটি শেরা ও উন্ডেরায় একটি কন্ডয ৫৬০টি ভন্ডডর ভসমেদ এফাং
ইসরামভক সাাংস্কৃমতক শকন্দ্র স্থান প্রকে (২য় সংশ োধিত)
এমপ্রর ২০১৭-জুন ২০২৪

০২.

শগাারগঞ্জ ইসরামভক পাউন্ডেন কভন্ডেক্স স্থান প্রকে
জুরাই ২০১৭-জুন ২০২২
হাওয এরাকায েনগন্ডণয েীফনভান উন্নয়ন ও েীফবফমিত্র্য সাংযক্ষন্ডণ
ইভাভন্ডদয ভাধ্যন্ডভ উদ্বুদ্ধকযণ কাম ৃক্রভ
জুরাই ২০১৯- জুন ২০২২
মসযতা, ভয়ভনমসাংহ ও কারমকমন, ভাদাযীপুয ইসরামভক মভন
হাসাতার কভন্ডেক্স বফন মনভৃাণ এফাং ফায়তুর শভাকাযযভ ডায়াগনমিক
শসন্টায মিারীকযণ প্রকে (১ম সংশ োধিত)
মডন্ডসম্বয ২০১৭- জুন ২০২২
ভসমেদ মবমিক মশু ও গণমক্ষা কাম ৃক্রভ (৭ভ ম ৃায়) প্রকে
োনুয়াময ২০২০ মডন্ডসম্বয ২০২৪

০৩.

০৪.

০৫.
০৬.

০৭.
০৮.

ইসরামভক পাউন্ডেন্ডনয মফদ্যভান ছাাখানায় নতুন শভমনাযীে
সাংন্ডমােন্ডনয ভাধ্যন্ডভ আধুমনকীকযণ
জুরাই ২০২০ জুন ২০২৩
ভসমেদ াঠাগায সম্প্রসাযণ ও মিারীকযণ প্রকে (৩য় ম ৃায়)
জুরাই ২০২১- জুন ২০২৪
ইসলোমী পুস্তক প্রকো নো কোর্ যক্রম(৩য় পর্ যোয়)
জুরাই ২০২০- জুন ২০২৩
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অননুন্ডভামদত প্রকল্পঃ
ক্রভ

প্রকন্ডল্পয নাভ ও সভয়াদ

০১.

কুমভল্লা (ভন্ডডর) ও ভয়ভনমাং ইভাভ প্রমক্ষণ একান্ডডভী কভন্ডপ্লক্স স্থান প্রকল্প
জুরাই ২০১৯-জুন ২০২২
ইরামভক পাউন্ডেন্ডনয মডমেটার ইনপযন্ডভন মন্ডেভ মিারীকযণ এফাং আযফী বালা ল্যাগুন্ডয়ে ল্যাফ
স্থান প্রকল্প
োনু-২০২০- মডন্ডম্বয ২০২২
দারুর আকযাভ এফন্ডতদায়ী ভাদ্রাা স্থান ও মযিারনা প্রকল্প
জুরাই-২০২০-জুন ২০২৫
েরঢাকা, নীরপাভাযী ও ইরাভপুয, োভারপুয ইরামভক মভন াাতার স্থান প্রকল্প
জুরাই ২০২০-জুন ২৩
ফাাংরান্ডদন্ডয গুরুত্বপূণ ৃ মফদ্যভান ভমেদ, কফযস্থান ও ঈদগা উন্নয়ন ও াংস্কায প্রকল্প
জুরাই ২০২০-জুন ২৩
ইরামভক মভনন্ডকন্দ্র ফাবুগঞ্জ ( ফমযার), ফড়কান (সভৌরবীফাোয), মততা (কুমভল্লা), সোকা (ভাগুযা),
ভধুপুয (কুমিয়া), নকরা (সযপুয), নাইক্ষাংছমড় (ফান্দযফান) এফাং সফাযানউমিন (সবারা) মনভৃাণ প্রকল্প
জুরাই ২০২০-জুন ২০২৩
েমভয়তুর পারা ভমেদ ম্প্রাযণ প্রকল্প
জুরাই ২০২০-জুন ২০২৩
ফাাংরান্ডদন্ডয কর উন্ডেরায় ইরামভক মভন্ডনয সফা কাম ৃক্রভ (ইফন্ডতদায়ী মক্ষা, প্রাথমভক স্বাস্থয সফা,
মক্ষা এফাং দামযদ্র মফন্ডভািন) ম্প্রাযণ প্রকল্প
জুরাই ২০২০-মডন্ডম্বয২৩

০২.

০৩.
০৪.
০৫.
০৬.

০৭.
০৮..
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ক্রভ

১০.
১১.
১২.
১৩.

প্রকন্ডল্পয নাভ ও সভয়াদ

টিপু সুরতান সযান্ডড ভন্ডডর মপেখানা স্থান
জুরাই ২০২০-জুন ২০২৩
ফায়তুর সভাকাযযভ ভমেন্ডদয পূফ ৃ ান্ড মভনায মনভৃাণ, অভাপ্ত কাে ভাপ্তকযণ ও সুমফধামদ বৃমদ্ধকযণ
জুরাই ২০২০-জুন ২০২৩
ারার নদত্র্ প্রদান কাম ৃক্রভ মিারীকযণ প্রকল্প
জুরাই ২০২০-জুন ২৩
আন্দযমকল্লা াম োন্ডভ ভমেদ পুন: মনভৃাণ প্রকল্প
জুরাই ২০২০-জুন ২০২৩
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