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২০১৭-১৮ অর্ থ ফছরযয ফার্ল থক উন্নয়ন কভ থসূর্িরে ফযাদ্দর্ফীন অননুরভার্িে নতুন প্রকল্প প্রস্তাফ (র্ফর্নরয়াগ) 
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(ফাস্তফায়নকার) 

 

প্রকরল্পয ব্যয় প্রকল্প াারেয 

উৎ সভাট 

(বফ  ম ) 

’টাকা প্রকল্প াাে 

( টাকাং ) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১. সগাারগঞ্জ ইরার্ভক পাউরেন কভসেক্স র্নভ থাণ প্রকল্প  (Construction of Islamic Mission Health Care Services and Imam Training 

Complex at Gopalgonj)  
(জুরাই ২০১৭-জুন ২০২১) 

৪৫৮০.০০ ৪৫৮০.০০ -- র্িওর্ফ 

২. ৩টি াফ থেয সিরা ইরার্ভক র্ভন াাোর স্থান ও সফা ম্প্রাযণ প্রকল্প (যাঙ্গাভাটি, ফান্দযফান ও খাগড়াছর্ড়) (Construction of Islamic Mission 

Complex at 3 Hill District) and Expansion of Missionary Services (জুরাই ২০১৭-জুন ২০২১) 

১৩৯৬৪.০০ ১৩৯৬৪.০০ -- র্িওর্ফ 

৩. ইরার্ভক পাউরেন সিরা কভসেক্স র্নভ থাণ প্রকল্প  (Construction of Islamic Foundation District  Complex  

(জুরাই ২০১৭-জুন ২০২০) 

৫৪৪৮.০০ ৫৪৪৮.০০ -- র্িওর্ফ 

৪. ইভাভ প্রর্ক্ষণ একারডভী কভসেক্স র্নভ থাণ প্রকল্প (কুর্ভল্লা ভরডর ও ভয়ভনর্ং) (Construction of Imam Training Academy Complex)(Comilla 

Model & Mymensing) 
(জুরাই ২০১৭-জুন ২০২১) 

৪৭৪০.০০ ৪৭৪০.০০ -- র্িওর্ফ 

৫. ির্ভয়তুর পারা ভর্িরিয ম্প্রাযণ প্রকল্প (Extension of Jamiatul Falah Mosque Project) 

(জুরাই ২০১৭-জুন ২০২১) 

৯১৬.০০ ৯১৬.০০ -- র্িওর্ফ 

৬. র্ডর্িটার ইনপযরভন র্রেভ র্িারীকযণ, ছাাখানা আধুর্নকযণ এফং ল্যাঙ্গুরয়ি ল্যাফ স্থান প্রকল্প। (Strengthening of  Digital Information 

System, Modernization of  press and  establishment  of Language Lab Project). 
(জুরাই ২০১৭-জুন ২০২১) 

১৩৫০০.০০ ১৩৫০০.০০ -- র্িওর্ফ 

৭. ারপিরিয িন্য র্ক্ষা কার্যকুরাভ প্রণয়ন ও ভর্িে ইরার্ভ র্ক্ষা কাম থক্রভ িালুকযণ প্রকল্প (Curriculam Preparation and Intregated Education 

Program for Hafez Students) 
(জুরাই ২০১৭-র্ডরম্বয ২০২১) 

১৮২৫৫.০০ ১৮২৫৫.০০ -- র্িওর্ফ 

৮. ইরার্ভক র্ভন াাোর কভসেক্স র্নভ থাণ, র্যো, ভয়ভনর্ং এফং কারর্কনী, ভািাযীপুয। (Construction of Islamic Mission Hospital 

complex, Sirta, Mymensing  and Kalkini, Madaripur)   

(জুরাই ২০১৭- জুন ২০২০) 

৭৩৯৬.০০ ৭৩৯৬.০০ -- র্িওর্ফ 

৯. ভর্িি াঠাগায ম্প্রাযণ ও র্িারীকযণ প্রকল্প (২য় ম থায়) (Expansion And Strengthening  Mosque Library)(2
nd

   phase)  
(জুরাই ২০১৭-জুন ২০২২)   

৫০০০.০০ ৫০০০.০০ -- র্িওর্ফ 

 


