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িবষয:় ইমামইমাম   িশ ণিশ ণ   একােডিমরএকােডিমর   ২০২০২০২০--২০২১২০২১   অথঅথ   বছেরবছের   িনয়িমতিনয়িমত   িশ ণিশ ণ   কােসকােস   ইমামইমাম   রণরণ
সেসে ।।

ইমাম িশ ণ একােডিম, ইসলািমক ফাউে শন-এর উে ােগ ইমাম িশ ণ একােডিম, ইসলািমক ফাউে শন-এর উে ােগ
২০২০-২০২১ অথ বছের িনয়িমত িশ ণ কােস ৪৫ িদন াপী িনয়িমত ইমাম িশ েণর থম কাস কেরানা ভাইরাস
সং মেনর া ভাব শষ হওয়ার সােথ সােথ  হেব ইনশাআ াহ। উে িখত কােস িশ েণর জ  জাতীয় পি কায় ইমাম
ভিতর িব ি  কাশ করা হেয়েছ। পি কার িব ি র আেলােক কেরানা ভাইরাস সং মনজিনত কারেণ েয়াজনীয় সং ক
আেবদন নাও পাওয়া যেত পাের। ি েত, আপনার জলা থেক িফ  পারভাইজার, মেডল কয়ার টকার, সাধারণ কয়ার
টকার এবং গণিশ ার িশ কেদর সহায়তায় ০৯/০৮/২০২০ ি : তািরেখর মে  আপনার িবধাজনক সমেয় সং  তািলকা

অ যায়ী িনধািরত সং ক ইমামেক সংি  কে  িনে বিণত শত মাতােবক িশ েণর জ  বাছাই কের িশ ণ র েবর
িদন িবকাল ৪.০০ টার মে  মশারী ও মৗ ম উপেযাগী েয়াজনীয় িবছানাপ সহ রণ ও িনধািরত সমেয়র মে  ইমামেদর
উপি িত িনি তকরেণর জ  আপনােক অ েরাধ করা যাে  (তািলকা সং )। আপনার জলা কাটার ১০% সহকারী
ইমাম/ য়াি ন বাছাই করা যােব।
০২।    াথিমকভােব বাছাই ত ইমামেদর তািলকা ও কাগজপ  (িনধািরত ছক অ যায়ী Nikosh Font-এ কে াজ কের)
১২/০৮/২০২০ ি : তািরেখর মে  সংি  কে র ই- মইেল রণ িনি ত করেত হেব। 
০৩।    উে  য, ইমাম সােহবেদরেক েদয় িশ ণ ভাতা িশ ণ  হওয়ার ায় ১০িদন পর দয়া হেব িবধায় ১০ িদেনর
খাওয়া-দাওয়া ও পেকট খরচ বাবদ েয়াজনীয় অথ ইমামগণেক সােথ িনেয় আসেত হেব। আপনার জলার আওতাধীন েত ক
থানা/উপেজলা ও েত ক ইউিনয়ন থেক ইমাম বাছাই কের পাঠােনার ব া করেবন। বাছাইেয়র সময় মউিশক িশ কেদর
অ ািধকার িদেত হেব। িসরাত ও রেত ইমাম মেন হয় না এমন কান ইমামেক িশ েণর জ  বাছাই না করার জ  অ েরাধ
করা হেলা। য সকল ইমাম বাছাই-এর শত রণ করেবন না এবং ভােব বাংলা িলখেত পােরন না তােদরেক বাছাই করা যােব
না। অেপ মান তািলকায় কান ইমাম রণ করা যােব না। আমােদর ল মা া অজেন আপনােদর সহেযািগতা একা ভােব কা ।
                                  
০৪।   ভিত রভিত র  য া ত ায া ত া  ওও  েয় াজন ীয়েয় াজন ীয়   কাগজপকাগজপ  :  : 
(ক) বয়সসীমা ২০-৫০ বছর এবং  ও সবল দেহর অিধকারী হেত 

হেব। জাতীয় পিরচায়পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ জমা িদেত 
হেব। 

(খ) িশ াগত যা তা কমপে  দািখল বা সমমান মা াসা পরী ায় 
পাশ (হােফজ ও ারীেদর ে  বাংলা ভাষায় ভাল ান থাকেল 
িশ াগত যা তা িশিথলেযাগ)।

(গ) িশ াগত যা তার সকল সনদপে র সত ািয়ত ফেটাকিপ জমা 
িদেত হেব। তেব ড়া  বাছাইেয়র সময় সকল িশ াগত সনেদর 

লকিপ, সনদ না পেয় থাকেল িশ া িত ান ক ক দ  
ল শংসাপ  কিম র িনকট উপ াপন করেত হেব। 

(ঘ) ানীয় ইউিনয়ন পিরষদ চয়ার ান/ওয়াড কিমশনার ক ক 
ইমামিতর পে  দ  মাণপ ।

১



(ঙ) জলা কাযালয় ক ক ইমামিতেত িনেয়ািজত আেছন তা 
িনি ত হেয় াথিমকভােব মেনানীত হওয়ার পর ড়া  বাছাই 
হওয়া সােপে  জলা কাযালয় থেক সরবরাহ ত িনধািরত 
ফরেম মসিজদ কিম র সভাপিত/ সে টারীর িনকট থেক ৪৫ 
িদেনর র অ েমাদনপ  দািখল করেত হেব এবং িশ ণ 
চলাকােল হাে েল অব ান করেত হেব। িশ া িত ােন 
কমরত ইমামেদর ে  যথাযথ ক পে র অ মিতপ  জমা 
িদেত হেব। 

(চ) এক কিপ পাসেপাট সাইেজর সত ািয়ত ছিব দরখােস র সােথ 
জমা িদেত হেব, এক কিপ পাসেপাট সাইজ ও ই কিপ া  
সাইজ ছিব সংি  ইমাম িশ ণ কে  ড়া  ভিতর সময় 
িদেত হেব। অস ণ আেবদনপ  বািতলেযা ।

(ছ) িবনা ে  ভিতর ফরম সরবরাহ করা হয় এবং ভিত হওয়ার জ  
কান িফ বা িবিনময় িদেত হয় না। তেব ইমামেদর ক ােণ 

গ ত ইমাম ও য়াি ন ক াণ াে  মািসক ১০/- টাকা িফ 
িদেয় াে র সদ  পদ লাভ করেত পােরন। 

(জ) একােডিমর সংি  কে  বা িবভাগীয়/ জলা কাযালেয় উপি ত 
হওয়ার জ  কান কার .এ/িড.এ দান করা হেব না। 

০৫।        ইমাম নন এমন ি  যােত াথিমক বাছাইেয় মেনানীত হওয়ার েযাগ না পায় সজ  অত  সতকতার সােথ বাছাই
কাজ স  করার জ  আপনােক িবেশষভােব অ েরাধ করা হেলা। ভিত হওয়ার পর যিদ কানভােব মাণ হয় য, িশ ণাথ

ত ইমাম নন তেব সােথ সােথ তার ভিত বািতল করা হেব এবং সংি  জলা কমকতার িব ে  ব া নয়া হেব বেল
মহাপিরচালক মেহাদয় জািনেয়েছন। আমােদর ল মা া অজেন আপনােদর সহেযািগতা একা ভােব কা ।

২৭-৭-২০২০

পিরচালক/উপ-পিরচালক (সকল)
ইসলািমক ফাউে শন িবভাগীয়/ জলা কাযালয়

মাঃ আিন ামান িসকদার
পিরচালক

ারক ন র: ১৬.০১.০০০০.০০৪.২৫.০০১.২০.১২/১(৭) তািরখ: ১২ াবণ ১৪২৭
২৭ লাই ২০২০

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক, সম য় িবভাগ, ইসলািমক ফাউে শন
২) উপ-পিরচালক , ইমাম িশ ণ একােডিম (সকল)
৩) সহকারী পিরচালক (অথ), ইমাম িশ ণ একােডিম, ইসলািমক ফাউে শন
৪) সহকারী পিরচালক ( শাসন), ইমাম িশ ণ একােডিম ঢাকা
৫) মহাপিরচালেকর একা  সিচব-১, মহাপিরচালেকর দ র, ইসলািমক ফাউে শন
৬) কয়ার টকার, ইমাম িশ ণ একােডিম ঢাকা
৭) রকড কীপার, ইমাম িশ ণ একােডিম ঢাকা

২৭-৭-২০২০
মাঃ আিন ামান 
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উপপিরচালক ( িশ ণ)


