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 ইসলামিক ফাউন্ডেশন 

ধি মমিষয়ক িন্ত্রণালয় 

গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলান্ডেশ সরকার 

 

১. মিশন ও মিশন                        

মিশনঃ ননমতকতা ও ইসলািী মূল্যন্ডিাধ সম্পন্ন  সিাজ মিমনি মাণ। 

মিশনঃ ইসলািী মশক্ষা ও সাংস্কৃমতর মিকাশ, ধিীয় ননতৃবৃন্দন্ডক প্রমশক্ষণ প্রোন, ধিীয় পুস্তক প্রকাশ এিাং েীনী োওয়ামত কার্য্ক ম্ন্ডির সান্ডে আন্ডলি-ওলািান্ডের সম্পৃক্তকরন্ডণর িাধ্যন্ডি আেশ ম সিাজ গঠন। 

২.  নসিা প্রোন প্রমতশ্রুমত 

২.১ ) নাগমরক নসিা 

  

্ি. 

নাং 

নসিার নাি নসিা প্রোন্ডনর 

সন্ডি মাচ্চ সিয় 

প্রন্ডয়াজনীয় 

কাগজপত্র 

প্রন্ডয়াজনীয় 

কাগজপত্র/আন্ডিেন ফরি 

প্রামিস্থান 

নসিার মূল্য এিাং 

পমরন্ডশাধ পদ্ধমত 

শাখার নাি সহ োময়ত্বপ্রাি কি মকতমার 

পেমি, রুি নম্বর, নজলা/উপন্ডজলার 

নকাড, অমফমসয়াল নেমলন্ডফান ও ই-

নিইল 

ঊর্ধ্মতন কি মকতমার 

পেমি, রুি নম্বর, নজলা/উপন্ডজলার নকাড, 

অমফমসয়াল নেমলন্ডফান ও ই-নিইল 

১ ২ ৬ ৩ ৪ ৫ ৭ ৮ 

০১. চাঁে নেখা ও মিমিন্ন 

ধিীয় গুরুত্বপূণ ম 

মেিস সম্পন্ডকম 

জনগণন্ডক 

অিমহতকরণ । 

প্রমত চান্দ্র িান্ডসর 

২৯/৩০ তামরখ। 

 নপ্রস মরমলজ  

জনসাংন্ড াগ শাখা, 

আগারগাঁও, ইসলামিক 

ফাউন্ডেশন। 

মিনামূন্ডল্য জনসাংন্ড াগ কি মকতমা 

নফানঃ ৮১৮১৩৪০ 

pro@islamicfoundation.gov.

bd 

পমরচালক 

েীনী োওয়াত ও সাংস্কৃমত মিিাগ। 

নফানঃ ৯৫৫৯৪৯৩ 

dd.deenidwah@islamicfoundatio

n.gov.bd 

০২. জাতীয় িসমজে 

িায়তুল মুকাররি 

িসমজন্ডে প্রেত্ত 

খুতিার িাণী 

জনসাধারণন্ডক 

অিমহতকরণ।  

প্রমত সিান্ডহ  জনসাংন্ড াগ শাখা, 

ইসলামিক ফাউন্ডেশন 

আগার গাঁও, নশন্ডরিাাংলা 

নগর, ঢাকা। 

মিনামূন্ডল্য জনসাংন্ড াগ কি মকতমা 

নফানঃ ৮১৮১৩৪০ 

pro@islamicfoundation.gov.

bd 

পমরচালক 

েীনী োওয়াত ও সাংস্কৃমত মিিাগ। 

নফানঃ ৯৫৫৯৪৯৩ 

dd.deenidwah@islamicfoundatio

n.gov.bd 

০৩. আন্তজমামতক মহফজ 

ও মকরআত 

প্রমতন্ড ামগতার জন্য 

প্রােী মনি মাচন । 

২-৩ িাস আন্ডিেনপত্র, 

সনেপত্র, ছমি, 

জন্মসনেপত্র চুড়ান্ত 

িন্ডনানয়ন তামলকা । 

 

েীনী োওয়াত ও সাংস্কৃমত 

মিিাগ, ইসলামিক 

ফাউন্ডেশন । 

মিনামূন্ডল্য সহকারী পমরচালক, েীমন োওয়া ও 

সাংস্কৃমত মিিাগ 

নফানঃ ৯৫৭৩১৪৪ 

jubair_azhar@yahoo.com 

 

পমরচালক 

েীনী োওয়াত ও সাংস্কৃমত মিিাগ। 

নফানঃ ৯৫৫৯৪৯৩ 

dd.deenidwah@islamicfoundatio

n.gov.bd 
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্ি. 

নাং 

নসিার নাি নসিা প্রোন্ডনর 

সন্ডি মাচ্চ সিয় 

প্রন্ডয়াজনীয় কাগজপত্র প্রন্ডয়াজনীয় 

কাগজপত্র/আন্ডিেন ফরি 

প্রামিস্থান 

নসিার মূল্য 

এিাং পমরন্ডশাধ 

পদ্ধমত 

শাখার নাি সহ োময়ত্বপ্রাি কি মকতমার 

পেমি, রুি নম্বর, নজলা/উপন্ডজলার নকাড, 

অমফমসয়াল নেমলন্ডফান ও ই-নিইল 

ঊর্ধ্মতন কি মকতমার 

পেমি, রুি নম্বর, নজলা/উপন্ডজলার নকাড, 

অমফমসয়াল নেমলন্ডফান ও ই-নিইল 

১ ২ ৬ ৩ ৪ ৫ ৭ ৮ 

০৪. নিািাইল  নফান্ডনর 

িাধ্যন্ডি ইসলাি 

সম্পমকমত 

জ্ঞান/তথ্য নসিা 

জনগণন্ডক প্রোন্ডনর 

লন্ডক্ষে নসিা 

প্রোনকারী 

প্রমতষ্ঠান 

অনুন্ডিােন প্রোন। 

ছুটির মেন ব্যাতীত 

অমফস চলাকালীন 

সিয়। 

আন্ডিেনপত্র, নেড 

লাইন্ডসন্স, সাটি মমফন্ডকে 

অি ইন কন্ডপ মান্ডরশন, 

িোে নরমজন্ডেশন, 

টিআইএন, মিটিআরমস 

কতৃমক প্রেত্ত সর্টম 

নকান্ডডর অনুন্ডিােনপত্র 

ও অমিজ্ঞতার 

সনেপত্র। 

 

আইমসটি মিিাগ (৪ে ম 

তলা), ইসলামিক 

ফাউন্ডেশন, আগারগাঁও, 

নশন্ডরিাাংলা নগর, ঢাকা-

১২০৭। 

চুমক্ত 

নিাতান্ডিক 

প্রেত্ত নসিা 

মূন্ডল্যর 

আনুপামতক 

হান্ডরর 

লিোাংশ 

নচন্ডকর 

িাধ্যন্ডি জিা 

প্রোন। 

জনসাংন্ড াগ কি মকতমা 

নফানঃ ৮১৮১৩৪০ 

pro@islamicfoundation.gov.bd 

পমরচালক, আইমসটি মিিাগ 

নফান: ৮১৮১৬৫৩ 

dir.ict@islamicfoundation.gov

.bd 

ifictcell@gmail.com 

০৫. মিমডয়া ষ্টুমডও 

িাড়া প্রোন । 

ছুটির মেন ব্যাতীত 

অমফস চলাকালীন 

সিয়। 

আন্ডিেনপত্র, নেড 

লাইন্ডসন্স, সাটি মমফন্ডকে 

অি ইন কন্ডপ মান্ডরশন, 

িোে নরমজন্ডেশন, 

টিআইএন, অমিজ্ঞতার 

সনেপত্র। 

আইমসটি মিিাগ(৩য় তলা), 

ইসলামিক ফাউন্ডেশন, 

আগার গাঁও, নশন্ডরিাাংলা 

নগর, ঢাকা-১২০৭। 

চুমক্ত 

নিাতান্ডিক  

মনধ মামরত হান্ডর 

িাড়া মূল্য 

নচন্ডকর 

িাধ্যন্ডি 

ব্যাাংন্ডক জিা 

প্রোন। 

সহকারী সম্পেক, আইমসটি মিিাগ 

নফান: ৮১৮১৬৫৩ 

dd.ict@islamicfoundation.gov.

bd 
ifictcell@gmail.com 

পমরচালক, আইমসটি মিিাগ 

নফান: ৮১৮১৬৫৩ 

dir.ict@islamicfoundation.gov

.bd 

ifictcell@gmail.com 

০৬. ইসলািী মূল্যন্ডিাধ 

সৃমষ্ট ও জাতীয় 

ইমতহাস ঐমতহে 

সম্পন্ডকম জনগণন্ডক  

অিমহত করার 

লন্ডক্ষে নলখকন্ডের 

মনকে নেন্ডক 

পান্ডুমলমপ গ্রহণ ও 

প্রকাশ। 

মুদ্রণ : ফি মা নিন্ডে  

১-৩ িাস 

 

 পান্ডুমলমপ, চুমক্তপত্র। 

প্রামি স্থানঃ প্রকাশনা 

মিিাগ, ইসলামিক 

ফাউন্ডেশন, আগার গাঁও, 

নশন্ডরিাাংলা নগর, ঢাকা-

১২০৭। 

মনধ মামরত হান্ডর 

নলখক 

রয়ামলটি নপন্ডয় 

োন্ডকন। 

উপ-পমরচালক, প্রকাশনা মিিাগ 

নফান: ৮১৮১৫২৬ 

dir.publication@islamicfoundatio

n.gov.bd 

পমরচালক, প্রকাশনা মিিাগ 

নফান: ৮১৮১৫৩৮ 

dir.publication@islamicfoundatio

n.gov.bd 

 

 

 

 

mailto:com.operator@islamicfoundation.org.bd
mailto:com.operator@islamicfoundation.org.bd
mailto:com.operator@islamicfoundation.org.bd
mailto:com.operator@islamicfoundation.org.bd
mailto:com.operator@islamicfoundation.org.bd
mailto:com.operator@islamicfoundation.org.bd
mailto:dir.publication@islamicfoundation.gov.bd
mailto:dir.publication@islamicfoundation.gov.bd
mailto:dir.publication@islamicfoundation.gov.bd
mailto:dir.publication@islamicfoundation.gov.bd


3 

্ি. 

নাং 

নসিার নাি নসিা প্রোন্ডনর 

সন্ডি মাচ্চ সিয় 

প্রন্ডয়াজনীয় কাগজপত্র প্রন্ডয়াজনীয় 

কাগজপত্র/আন্ডিেন ফরি 

প্রামিস্থান 

নসিার মূল্য 

এিাং পমরন্ডশাধ 

পদ্ধমত 

শাখার নাি সহ োময়ত্বপ্রাি কি মকতমার 

পেমি, রুি নম্বর, নজলা/উপন্ডজলার নকাড, 

অমফমসয়াল নেমলন্ডফান ও ই-নিইল 

ঊর্ধ্মতন কি মকতমার 

পেমি, রুি নম্বর, নজলা/উপন্ডজলার নকাড, 

অমফমসয়াল নেমলন্ডফান ও ই-নিইল 

১ ২ ৬ ৩ ৪ ৫ ৭ ৮ 

০৭. পুস্তক/পুমস্তকা,পত্র-

পমত্রকা ও 

সািময়কী পড়ার 

সুমিধা। 

অমফস চলাকামলন 

সকাল ১০ো নেন্ডক 

রাত ৮ো । 

 মিমিন্ন প্রকার 

পুস্তক/পুমস্তকা, পত্র-পমত্রকা, 

সািময়কী, বুক নরমজষ্টার/ 

পাঠক নরমজষ্টার, খাতা, 

িইন্ডয়র তামলকা ইতোমে ।  

প্রামি স্থান : ইসলামিক 

ফাউন্ডেশন নকন্দ্রীয় 

লাইন্ডেরী, িাইতুল 

মুকাররি । 

মিনামূন্ডল্য সহকারী লাইন্ডেমরয়ান  

ইসলামিক ফাউন্ডেশন নকন্দ্রীয় লাইন্ডেরী 

নফানঃ ৭১১৫৯৯৩এক্স -১০ । 

librarian.centrallibrary@islam

icfoundation.gov.bd 

লাইন্ডেমরয়ান  

ইসলামিক ফাউন্ডেশন নকন্দ্রীয় লাইন্ডেরী 

নফানঃ ৯৫৫৬৭২২ । 

librarian.centrallibrary@isla

micfoundation.gov.bd 

০৮. নরফান্ডরন্স ও তথ্য 

সরিরাহ নসিা। 

অমফস চলাকামলন 

সকাল ১০ো নেন্ডক 

রাত ৮ো 

 

 

চামহো পত্র. নরফান্ডরন্স 

শীে, নরমজষ্টার ইতেমে। 

প্রামি স্থানঃ ইসলামিক 

ফাউন্ডেশন নকন্দ্রীয় 

লাইন্ডেরী, িায়তুল 

মুকাররি, ঢাকা। 

মিনামূন্ডল্য সহকারী লাইন্ডেমরয়ান  

ইসলামিক ফাউন্ডেশন নকন্দ্রীয় লাইন্ডেরী 

নফানঃ ৭১১৫৯৯৩এক্স -১০ । 

librarian.centrallibrary@islam

icfoundation.gov.bd 

লাইন্ডেমরয়ান  

ইসলামিক ফাউন্ডেশন নকন্দ্রীয় লাইন্ডেরী 

নফানঃ ৯৫৫৬৭২২ । 

librarian.centrallibrary@isla

micfoundation.gov.bd 

০৯. সাটি মমফন্ডকে এিাং 

মিমিন্ন ডকুন্ডিন্ট 

অনুিাে ও 

সতোয়ন। 

অনুিান্ডের জন্য ২-

৫মেন এিাং 

সতোয়ন 

তাৎক্ষমণকিান্ডি। 

আন্ডিেনপত্র, সনে/ 

িাকমশীে/ মনকাহনািা 

 

প্রামি স্থানঃ অনুিাে নসল, 

আগার গাঁও, ঢাকা। 

অনুিাে: কাজ 

নিন্ডে  ৫০ 

নেন্ডক ৫০০ 

োকা, রমশন্ডের 

িাধ্যন্ডি গ্রহণ। 

পমরচালক 

অনুিাে ও সাংকলন মিিাগ 

 

 

পমরচালক 

অনুিাে ও সাংকলন মিিাগ 

নফানঃ ৮১৮১৫২৫ 

dir.trans.compil@islamicfoundation.g

ov.bd 

১০.  িাসআলা- 

িাসান্ডয়ল ও 

ফতওয়া প্রোন । 

৭ মেন  আন্ডিেনপত্র, মলমখত 

ফতওয়া/ িতািত  ।  

প্রামি স্থানঃ গন্ডিষণা 

মিিাগ, ইসলামিক 

ফাউন্ডেশন 

মিনামূন্ডল্য মুফমত, গন্ডিষণা 

নফান: ৮১৮১৫২১ 

 

মুফমত, গন্ডিষণা 

নফান: ৮১৮১৫২১ 

১১. 

 

 

ইসলামিক 

মিশন্ডনর িাধ্যন্ডি 

মচমকৎসা নসিা 

প্রোন । 

অমফস চলাকামলন 

সিন্ডয়। 

িমহঃমিিাগ টিমকে, 

ব্যিস্থাপত্র 

সাংমিষ্ট ইসলামিক মিশন 

নকন্দ্র। 

এন্ডলাপ্যামেক 

১০ োকা ও 

নহামিও 

প্যামেক ৫ 

োকা মূন্ডল্যর 

টিমকে । 

উপ-পমরচালক, ইসলামিক মিশন মিিাগ 

নফান: ৮১৮১৫৩৩ 

dir.mission@islamicfoundation.go

v.bd 

ifamission@yahoo.com 

পমরচালক, ইসলামিক মিশন মিিাগ 

নফান: ৮১৮১৫৩৫ 

dir.mission@islamicfoundation.g

ov.bd 

ifamission@yahoo.com 

  

mailto:dir.mission@islamicfoundation.gov.bd
mailto:dir.mission@islamicfoundation.gov.bd
mailto:dir.mission@islamicfoundation.gov.bd
mailto:dir.mission@islamicfoundation.gov.bd
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্ি. 

নাং 

নসিার নাি নসিা প্রোন্ডনর 

সন্ডি মাচ্চ সিয় 

প্রন্ডয়াজনীয় কাগজপত্র প্রন্ডয়াজনীয় 

কাগজপত্র/আন্ডিেন ফরি 

প্রামিস্থান 

নসিার মূল্য 

এিাং পমরন্ডশাধ 

পদ্ধমত 

শাখার নাি সহ োময়ত্বপ্রাি কি মকতমার 

পেমি, রুি নম্বর, নজলা/উপন্ডজলার নকাড, 

অমফমসয়াল নেমলন্ডফান ও ই-নিইল 

ঊর্ধ্মতন কি মকতমার 

পেমি, রুি নম্বর, নজলা/উপন্ডজলার নকাড, 

অমফমসয়াল নেমলন্ডফান ও ই-নিইল 

১ ২ ৬ ৩ ৪ ৫ ৭ ৮ 

১২. নেষ্ঠ ইিাি ও 

খািামর ইিাি 

মনি মাচন । 

৩-৬ িাস সমচত্র প্রমতন্ডিেন, 

সন্ডরজমিন্ডন পমরেশ মন 

প্রমতন্ডিেন, নজলা  ও 

মিিাগীয় প মান্ডয়র  

মূল্যায়ণ প্রমতন্ডিেন। 

 

ইিাি প্রমশক্ষণ একান্ডডিী, 

আগার গাঁও, নশন্ডরিাাংলা 

নগর, ঢাকা-১২০৭। 

মিনা মূন্ডল্য।  

 

উপ-পমরচালক(প্রশাসন), ইিাি প্রমশক্ষণ  

একান্ডডিী 

নফান: ৮১৮১৪৭৭ 

dir.ita@islamicfoundation.gov.

bd 

পমরচালক, ইিাি প্রমশক্ষণ  একান্ডডিী 

নফান: ৮১৮১৫৩১ 

dir.ita@islamicfoundation.gov

.bd 

১৩. নিকার যুিক ও 

িাদ্রাসার 

মশক্ষােীন্ডের 

কমম্পউোর 

প্রমশক্ষণ । 

২ িাস পমত্রকায় মিজ্ঞমি, 

আন্ডিেনপত্র মশক্ষাগত 

ন াগ্যতার সকল 

সনেপত্র। 

 

ইিাি প্রমশক্ষণ একান্ডডিী, 

আগার গাঁও, নশন্ডরিাাংলা 

নগর, ঢাকা-১২০৭। 

মিনা মূন্ডল্য উপ-পমরচালক(প্রশাসন), ইিাি প্রমশক্ষণ  

একান্ডডিী 

নফান: ৮১৮১৪৭৭ 

dir.ita@islamicfoundation.gov.

bd 

পমরচালক, ইিাি প্রমশক্ষণ  একান্ডডিী 

নফান: ৮১৮১৫৩১ 

dir.ita@islamicfoundation.

gov.bd 

১৪. 

 

 

 

 

 

মনয়মিত ইিাি 

প্রমশক্ষণ (৪৫ 

মেন)। 

২ িাস পমত্রকায় মিজ্ঞমি, 

আন্ডিেনপত্র, মশক্ষাগত 

ন াগ্যতার সকল 

সনেপত্রসহ ইিািমতর 

সনেপত্র, জাতীয় 

পমরচয়পত্র। 

ইফা ৬৪ নজলা অমফস। মিনা মূন্ডল্য উপ-পমরচালক(প্রশাসন), ইিাি প্রমশক্ষণ  

একান্ডডিী 

নফান: ৮১৮১৪৭৭ 

dir.ita@islamicfoundation.gov.

bd 

পমরচালক, ইিাি প্রমশক্ষণ  একান্ডডিী 

নফান: ৮১৮১৫৩১ 

dir.ita@islamicfoundation.

gov.bd 

১৫. অভিয োগ ভিষ্পভি ৭ মেন-১৫ মেন অভিয োগকোরী কর্তকৃ 

দোভিল করযে হযে। 

অভিয োগকোরী কর্তকৃ 

দোভিল করযে হযে। 

মিনামূন্ডল্য উপ-পমরচালক (পান্ডস মা) 

প্রশাসন মিিাগ 

প্রধান কা মালয়,ঢাকা। 

নফান-৮১৮১৩৬৩  

ই-নিইল  

উপ-সমচি 

ইসলামিক ফাউন্ডেশন 

প্রধান কা মালয়,ঢাকা। 

নফান-৮১৮১৫১৮ 

ই-নিইল ds.admin@gmail.com  
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্ি. 

নাং 

নসিার নাি নসিা প্রোন্ডনর 

সন্ডি মাচ্চ সিয় 

প্রন্ডয়াজনীয় কাগজপত্র প্রন্ডয়াজনীয় 

কাগজপত্র/আন্ডিেন ফরি 

প্রামিস্থান 

নসিার মূল্য 

এিাং পমরন্ডশাধ 

পদ্ধমত 

শাখার নাি সহ োময়ত্বপ্রাি কি মকতমার 

পেমি, রুি নম্বর, নজলা/উপন্ডজলার নকাড, 

অমফমসয়াল নেমলন্ডফান ও ই-নিইল 

ঊর্ধ্মতন কি মকতমার 

পেমি, রুি নম্বর, নজলা/উপন্ডজলার নকাড, 

অমফমসয়াল নেমলন্ডফান ও ই-নিইল 

১ ২ ৬ ৩ ৪ ৫ ৭ ৮ 

১৬. প্রশোসি, জভি ও 

কোভরগভর সসেো 

৩-৭ মেন আযেদি  থো থ 

কর্তপৃযের সুপোভরশ 

সসেো প্রোথীর আযেদি মিনামূন্ডল্য উপ- প্রকল্প পমরচালক 

৫৬০ িযেল িসভজদ ও ইসলোভিক 

সোাংস্কৃভেক সকন্দ্র স্থোপি প্রকল্প 

সিোেোইলঃ ০১৬৭৭০০৫০০ 

 

প্রকল্প পমরচালক 

৫৬০ িযেল িসভজদ ও ইসলোভিক 

সোাংস্কৃভেক সকন্দ্র স্থোপি প্রকল্প 

স োিঃ ৮১৮১১৮৮ 

ই-নিইলঃ 

pdmodelmosque@gmail.com 

১৭. জভি সাংক্রোন্ত 

প্রশোসভিক সসেো 

৩-৭ মেন আযেদি  থো থ 

কর্তপৃযের সুপোভরশ 

সসেো প্রোথীর আযেদি মিনামূন্ডল্য এমপমড(প্রশাসন ও ভূমি) 

৫৬০ িযেল িসভজদ ও ইসলোভিক 

সোাংস্কৃভেক সকন্দ্র স্থোপি প্রকল্প 

সিোেোইলঃ ০১৭১৪২২৩৯৮১ 

প্রকল্প পমরচালক 

৫৬০ িযেল িসভজদ ও ইসলোভিক 

সোাংস্কৃভেক সকন্দ্র স্থোপি প্রকল্প 

স োিঃ ৮১৮১১৮৮ 

ই-নিইলঃ 

pdmodelmosque@gmail.com 

১৮. কোভরগভর সসেো ৩-৫ মেন আযেদি  থো থ 

কর্তপৃযের সুপোভরশ 

সসেো প্রোথীর আযেদি মিনামূন্ডল্য উপ-সহকামর প্রন্ডকৌশলী (মসমিল) 

৫৬০ িযেল িসভজদ ও ইসলোভিক 

সোাংস্কৃভেক সকন্দ্র স্থোপি প্রকল্প 

ই-নিইলঃ 

pdmodelmosque@gmail.com 

প্রকল্প পমরচালক 

৫৬০ িযেল িসভজদ ও ইসলোভিক 

সোাংস্কৃভেক সকন্দ্র স্থোপি প্রকল্প 

স োিঃ ৮১৮১১৮৮ 

ই-নিইলঃ 

pdmodelmosque@gmail.com 
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২.২)  প্রামতষ্ঠামনক নসিা 

্ি. 

নাং 

নসিার নাি নসিা প্রোন্ডনর 

সন্ডি মাচ্চ সিয় 

প্রন্ডয়াজনীয় কাগজপত্র প্রন্ডয়াজনীয় 

কাগজপত্র/আন্ডিেন ফরি 

প্রামিস্থান 

নসিার মূল্য 

এিাং পমরন্ডশাধ 

পদ্ধমত 

শাখার নাি সহ োময়ত্বপ্রাি কি মকতমার 

পেমি, রুি নম্বর, নজলা/উপন্ডজলার নকাড, 

অমফমসয়াল নেমলন্ডফান ও ই-নিইল 

ঊর্ধ্মতন কি মকতমার 

পেমি, রুি নম্বর, নজলা/উপন্ডজলার নকাড, 

অমফমসয়াল নেমলন্ডফান ও ই-নিইল 

১ ২ ৬ ৩ ৪ ৫ ৭ ৮ 

১. 

 

িসমজে মিমত্তক 

মশশু ও গণ মশক্ষা 

প্রকন্ডল্পর আওতায় 

নেন্ডশর সকল 

িসমজন্ডের জুম্মায় 

প্রেত্ত খুতিা 

সাং্ান্ত তথ্য 

নকন্দ্রীয়িান্ডি 

িমনেমরাং। 

১২ (িার) িাস  মনধ মামরত ছন্ডক তথ্য সাংগ্রহ। 

প্রামিস্থানঃ  সাংমিষ্ট 

ইসলামিক ফাউন্ডেশন 

নজলা কা মালয়। 

 

মিনামূন্ডল্য উপ-পমরচালক (প্রশাসন) 

িসমজে মিমত্তক মশশু ও গণমশক্ষা কা ম্ ি-

৬ষ্ঠ প মায় 

নফান- ৮১৮১৫২৩ 

dd.programe.moushik@islamic

foundation.gov.bd  

moushik.if@gmail.com 

 

প্রকল্প পমরচালক 

িসমজে মিমত্তক মশশু ও গণমশক্ষা 

কা ম্ ি-৬ষ্ঠ প মায় 

নফান- ৮১৮১৫৫৪ 

pd.moushik@islamicfoundatio

n.gov.bd  

moushik.if@gmail.com 

 

২. নতুন িসমজে 

পাঠাগার স্থাপন। 

জুলাই-জুন মনধ মামরত ফরি। 

 

িসমজে পাঠাগার 

সম্প্রসারণ ও 

শমক্তশালীকরণ প্রকল্প েির 

ও ইফা ওন্ডয়িসাইে। 

মিনামূন্ডল্য সহকারী পমরচালক, িসমজে পাঠাগার 

সম্প্রসারণ ও শমক্তশালীকরণ প্রকল্প  

নফান- ৮১৮১৪৪৬ 

ifamopa@gmail.com 

 

প্রকল্প পমরচালক, িসমজে পাঠাগার 

সম্প্রসারণ ও শমক্তশালীকরণ প্রকল্প  

নফান- ৮১৮১৪৪৬ 

ifamopa@gmail.com 

pd.mosque.library@islamicfo

undation.gov.bd 

৩. পুস্তক সরিরান্ডহর 

আলিারী 

-ঐ- মনধ মামরত ফরি। 

 

িসমজে পাঠাগার 

সম্প্রসারণ ও 

শমক্তশালীকরণ প্রকল্প 

েির। 

মিনামূন্ডল্য সহকারী পমরচালক, িসমজে পাঠাগার 

সম্প্রসারণ ও শমক্তশালীকরণ প্রকল্প  

নফান- ৮১৮১৪৪৬ 

ifamopa@gmail.com 

 

প্রকল্প পমরচালক, িসমজে পাঠাগার 

সম্প্রসারণ ও শমক্তশালীকরণ প্রকল্প  

নফান- ৮১৮১৪৪৬ 

ifamopa@gmail.com 

pd.mosque.library@islamicfo

undation.gov.bd 

৪. মিদ্যিান টিওএেই 

হালনাগােকরণ। 

১-৩ িাস  িন্ত্রণালয় কতৃমক 

অনুন্ডিামেত প্রস্তািনা। 

প্রামিস্থান:  ইসলামিক 

ফাউন্ডেশন প্রশাসন মিিাগ। 

মিনামূন্ডল্য উপ-সমচি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন 

নফান: ৮১৮১৫১৭ 
ds.admin@islamicfoundation.g

ov.bd 

সমচি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন 

নফান: ৮১৮১৫১৭ 

secretary@islamicfoundation.

gov.bd 

  

mailto:dd.programe.moushik@islamicfoundation.gov.bd
mailto:dd.programe.moushik@islamicfoundation.gov.bd
mailto:pd.moushik@islamicfoundation.gov.bd
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mailto:ifamopa@gmail.com
mailto:ifamopa@gmail.com
mailto:ifamopa@gmail.com
mailto:ifamopa@gmail.com
mailto:ds.admin@islamicfoundation.gov.bd
mailto:ds.admin@islamicfoundation.gov.bd
mailto:secretary@islamicfoundation.gov.bd
mailto:secretary@islamicfoundation.gov.bd
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নসিার নাি নসিা প্রোন্ডনর 

সন্ডি মাচ্চ সিয় 

প্রন্ডয়াজনীয় কাগজপত্র প্রন্ডয়াজনীয় 

কাগজপত্র/আন্ডিেন ফরি 

প্রামিস্থান 

নসিার মূল্য 

এিাং পমরন্ডশাধ 

পদ্ধমত 

শাখার নাি সহ োময়ত্বপ্রাি কি মকতমার 

পেমি, রুি নম্বর, নজলা/উপন্ডজলার নকাড, 

অমফমসয়াল নেমলন্ডফান ও ই-নিইল 

ঊর্ধ্মতন কি মকতমার 

পেমি, রুি নম্বর, নজলা/উপন্ডজলার নকাড, 

অমফমসয়াল নেমলন্ডফান ও ই-নিইল 

১ ২ ৬ ৩ ৪ ৫ ৭ ৮ 

৫. উন্নয়ন প্রকল্প 

প্রনয়ণ, প্রম্য়া 

করণ। 

১৫ মেন- ১ িাস   মডমপমপ ও টিমপমপ। 

প্রামিস্থান: পমরকল্পনা 

মিিাগ, ইসলামিক 

ফাউন্ডেশন। 

মিনামূন্ডল্য উপ-পমরচালক, পমরকল্পনা মিিাগ 

নফান: ৮১৮১৭২৫ 

ifbddplaning@gmail.com 

পমরচালক, পমরকল্পনা মিিাগ 

নফান: ৮১৮১৭২৫ 

dir.planning@islamicfoundatio

n.gov.bd 
ifbddplaning@gmail.com 

৬. প্রকল্প িাস্তিায়ন 

অগ্রগমত মিষয়ক 

প্রমতন্ডিেন,  

উন্নয়ন িান্ডজে 

প্রস্তাি, প্রকল্প 

সিামি প্রমতন্ডিেন 

নপ্ররণ। 

৩ মেন।  মনধ মামরত ছক ও 

প্রমতন্ডিেন। 

প্রামিস্থান: পমরকল্পনা 

মিিাগ, ইসলামিক 

ফাউন্ডেশন। 

মিনামূন্ডল্য উপ-পমরচালক, পমরকল্পনা মিিাগ 

নফান: ৮১৮১৭২৫ 

ifbddplaning@gmail.com 

পমরচালক, পমরকল্পনা মিিাগ 

নফান: ৮১৮১৭২৫ 

dir.planning@islamicfoundatio

n.gov.bd 
ifbddplaning@gmail.com 

৯. উন্নয়ন প্রকন্ডল্পর 

অে ম অিমুমক্তর 

প্রস্তাি নপ্ররণ 

৫-৭ মেন।  মনধ মামরত ছক ও 

প্রমতন্ডিেন। 

প্রামিস্থান: পমরকল্পনা 

মিিাগ, ইসলামিক 

ফাউন্ডেশন। 

মিনামূন্ডল্য উপ-পমরচালক, পমরকল্পনা মিিাগ 

নফান: ৮১৮১৭২৫ 

ifbddplaning@gmail.com 

পমরচালক, পমরকল্পনা মিিাগ 

নফান: ৮১৮১৭২৫ 

dir.planning@islamicfoundatio

n.gov.bd 
ifbddplaning@gmail.com 

১০. অনুন্নয়ণ িান্ডজে 

প্রস্তাি নপ্ররণ। 

১০-১৫ মেন।  িান্ডজে প্রস্তািনা। 

প্রামি স্থান: অে ম ও মহসাি 

মিিাগ, ইসলামিক 

ফাউন্ডেশন 

মিনামূন্ডল্য মহসাি মনয়ন্ত্রক, অে ম ও মহসাি মিিাগ 

নফান:৮১৮১৫৩৪ 

ca.finance@islamicfoundation.g

ov.bd 

পমরচালক, অে ম ও মহসাি মিিাগ 

নফান:৮১৮১৫৩৬ 

dir.finance@islamicfoundation

.gov.bd 

  

mailto:dir.planning@islamicfoundation.org.bd
mailto:dir.planning@islamicfoundation.org.bd
mailto:dir.planning@islamicfoundation.org.bd
mailto:dir.planning@islamicfoundation.org.bd
mailto:dir.planning@islamicfoundation.org.bd
mailto:dir.planning@islamicfoundation.org.bd
mailto:ca.finance@islamicfoundation.gov.bd
mailto:ca.finance@islamicfoundation.gov.bd
mailto:dir.finance@islamicfoundation.org.bd
mailto:dir.finance@islamicfoundation.org.bd
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নাং 

নসিার নাি নসিা প্রোন্ডনর 

সন্ডি মাচ্চ সিয় 

প্রন্ডয়াজনীয় কাগজপত্র প্রন্ডয়াজনীয় 

কাগজপত্র/আন্ডিেন ফরি 

প্রামিস্থান 

নসিার মূল্য 

এিাং পমরন্ডশাধ 

পদ্ধমত 

শাখার নাি সহ োময়ত্বপ্রাি কি মকতমার 

পেমি, রুি নম্বর, নজলা/উপন্ডজলার নকাড, 

অমফমসয়াল নেমলন্ডফান ও ই-নিইল 

ঊর্ধ্মতন কি মকতমার 

পেমি, রুি নম্বর, নজলা/উপন্ডজলার নকাড, 

অমফমসয়াল নেমলন্ডফান ও ই-নিইল 

১ ২ ৬ ৩ ৪ ৫ ৭  

১১. িন্ত্রণালয় নেন্ডক 

সরকারী 

অনুন্ডিােন্ডনর অে ম  

ছাড়করন্ডণর প্রস্তাি 

নপ্ররণ। 

প্রমত অে ম  িছন্ডর 

জুলাই নেন্ডক জুন , 

৪ (চার) মকমস্ত। 

 অনুন্ডিামেত িান্ডজটির ব্যয় 

মিিাজন, িন্ত্রণলন্ডয় নপ্রমরত 

পত্র, অে ম িঞ্জুরীর মজও, 

ধি মমিষয়ক িন্ত্রণালন্ডয়র 

মস.এ.ও. এমজমি কা মালন্ডয় 

োমখলকৃত মিল, নচক 

ইতোমে। 

 প্রামিস্থান: অে ম ও মহসাি 

মিিাগ। 

সরকারী নসিা, 

নচন্ডকর 

িাধ্যন্ডি। 

মহসাি মনয়ন্ত্রক, অে ম ও মহসাি মিিাগ 

নফান:৮১৮১৫৩৪ 

ca.finance@islamicfoundation.g

ov.bd 

পমরচালক, অে ম ও মহসাি মিিাগ 

নফান:৮১৮১৫৩৬ 

dir.finance@islamicfoundation

.gov.bd 

১২ সরকামর অমডে 

আপমত্ত 

মনষ্পমত্তকরণ। 

৩ – ৬ িাস  তথ্য প্রিাণকসহ 

মনস্পমত্তমূলক েডশীে 

জিাি। 

প্রামিস্থান: আপমত্তর সান্ডে 

জমরত সাংমিষ্ট কা মালয় ও 

অমডে নসল, ইসলামিক 

ফাউন্ডেশন। 

মিনামূন্ডল্য সহকারী পমরচালক, অমডে নসল । 

নফান:৮১৮১৫১৩ 

dir.audit@islamicfoundation.go

v.bd 

পমরচালক, অমডে নসল । 

নফান:৮১৮১৫১৩ 

dir.audit@islamicfoundation.g

ov.bd 

১৩. অিেন্তরীন মনরীক্ষা 

আপমত্ত 

মনষ্পমত্তকরণ। 

সাংমিষ্ট মিিাগ/ 

শাখা অমফস ও 

অমডে নসল কতৃমক 

প্রেত্ত সিয়সীিা 

 তথ্য প্রিাণকসহ 

মনস্পমত্তমূলক েডশীে 

জিাি প্রোন। 

প্রামিস্থান: সাংমিষ্ট 

মিিাগ/কা মালয় ও অমডে 

নসল।  

মিনামূন্ডল্য সহকারী পমরচালক, অমডে নসল । 

নফান:৮১৮১৫১৩ 

dir.audit@islamicfoundation.go

v.bd 

পমরচালক, অমডে নসল । 

নফান:৮১৮১৫১৩ 

dir.audit@islamicfoundation.g

ov.bd 

১৪. ইসলামিক 

ফাউন্ডেশন্ডনর 

মনয়ন্ত্রণাধীণ 

িান্ডকমেসমূন্ডহর 

পমরচালনা ও 

রক্ষণান্ডিক্ষণ। 

িামসক মিমত্তন্ডত   নেোর মিজ্ঞমি, নেোর 

মসমডউল, চুমক্তনািা। 

প্রামি স্থান: িসমজে ও 

িান্ডকমে মিিাগ, ইসলামিক 

ফাউন্ডেশন 

প্রমত িগ মফুে 

ইসলামিক 

ফাউন্ডেশন 

কতৃমক 

মনধ মামরত হান্ডর 

িাড়া রমশে ও 

নচন্ডকর 

িাধ্যন্ডি গ্রহণ। 

উপ-পমরচালক, িসমজে ও িান্ডকমে মিিাগ 

নফান: ৯৫৭৭৮১৮ 

dd.mosque@islamicfoundation.gov.bd 

পমরচালক, িসমজে ও িান্ডকমে মিিাগ 

নফান: ৯৫৭৭৮১৮ 

dir.mosque.market@islamicfoundatio

n.gov.bd 

  

mailto:ca.finance@islamicfoundation.gov.bd
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mailto:dir.finance@islamicfoundation.org.bd
mailto:dir.finance@islamicfoundation.org.bd
mailto:dir.mos.mar@islamicfoundation.org.bd
mailto:dir.mos.mar@islamicfoundation.org.bd
mailto:dir.mos.mar@islamicfoundation.org.bd
mailto:dir.mos.mar@islamicfoundation.org.bd
mailto:dir.mos.mar@islamicfoundation.org.bd
mailto:dir.mos.mar@islamicfoundation.org.bd
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সন্ডি মাচ্চ সিয় 

প্রন্ডয়াজনীয় কাগজপত্র প্রন্ডয়াজনীয় 

কাগজপত্র/আন্ডিেন ফরি 

প্রামিস্থান 

নসিার মূল্য 

এিাং পমরন্ডশাধ 

পদ্ধমত 

শাখার নাি সহ োময়ত্বপ্রাি কি মকতমার 

পেমি, রুি নম্বর, নজলা/উপন্ডজলার নকাড, 

অমফমসয়াল নেমলন্ডফান ও ই-নিইল 

ঊর্ধ্মতন কি মকতমার 

পেমি, রুি নম্বর, নজলা/উপন্ডজলার নকাড, 

অমফমসয়াল নেমলন্ডফান ও ই-নিইল 

১ ২ ৬ ৩ ৪ ৫ ৭  

১৫. খাদ্য, পণ্য ও 

ফাি মামসউটিকোলস 

সািগ্রী এর হালাল 

সনে প্রোন। 

১-৩ িাস । আন্ডিেন পত্র, নেড 

লাইন্ডসন্স, িোে 

নরমজন্ডেশন্ডনর সনে, 

টিএন, আই এন 

সাটি মমফন্ডকে, 

মি.এস.টি.আই, ঔষধ 

প্রশাসন িা সাংমিষ্ট 

কতৃমপন্ডক্ষর সনেপত্র, 

পমরন্ডিশ অমধেিন্ডরর 

ছাড়পত্র, পন্ডণ্যর 

উপকরণ মিিরণী, পণ্য 

উৎপােন্ডনর নলা চাে ম, 

পন্ডণ্য ব্যিহৃত 

আিোনীকৃত 

উপকরণামে িা 

নকমিকোল হন্ডল তার 

অনুকূন্ডল নস নেন্ডশর 

হালাল কতৃমপন্ডক্ষর সনে 

িা এনালাইমসস 

মরন্ডপাে ম। 

 

হালাল সনে মিিাগ, 

ইসলামিক ফাউন্ডেশন। 

পন্ডণ্যর মি্য় 

মূন্ডল্যর উপর 

শতকরা 

০৮% কন্ডর 

মফ গ্রহণ করা 

হয়।  

মফ পমরন্ডশাধ 

পদ্ধমতঃ নপ- 

অড মার এর 

িাধ্যন্ডি 

ইসলামিক 

ফাউন্ডেশন 

হালাল সনে  

মহসাি 

মশন্ডরানান্ডি 

জিাোন। 

উপ-পমরচালক 

হালাল সনে মিিাগ। 

নফান : ৮১৮১৫১৭ 

halalcertificate@islamicfoundation

.gov.bd 

পমরচালক 

হালাল সনে মিিাগ। 

নফান : ৮১৮১৫২১ 

halalcertificate@islamicfoundatio

n.gov.bd 

১৬. পে সৃজন, 

সাংরক্ষণ ও 

স্থায়ীকরণ। 

১ - ২ িাস িন্ত্রণালয় কতৃমক 

অনুন্ডিামেত প্রস্তািনা। 

 

প্রশাসন মিিাগ, ইসলামিক 

ফাউন্ডেশন  

মিনামূন্ডল্য সহকারী-পমরচালক-১ 

প্রশাসন মিিাগ 

প্রধান কা মালয়,ঢাকা। 

নফান-৮১৮১৫৭৩  

ই-নিইল ad1.admin@islamicfoudation.gov.bd 

িহাপমরচালক 

প্রধান কা মালয় 

ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা। 

নফান- ৮১৮১৫১৬ 

ই-নিইল dg_if@yahoo.com 

১৭. মিদ্যিান 

টিওএেই 

হালনাগােকরণ। 

১-৩ িাস িন্ত্রণালয় কতৃমক 

অনুন্ডিামেত প্রস্তািনা। 

 

প্রশাসন মিিাগ, ইসলামিক 

ফাউন্ডেশন 

মিনামূন্ডল্য সহকারী-পমরচালক-( ান) 

প্রশাসন মিিাগ 

প্রধান কা মালয়,ঢাকা। 

নফান-৮১৮১৫১৪  

ই-নিইল rezailkarim_29@yahoo.com 

উপ-সমচি 

ইসলামিক ফাউন্ডেশন 

প্রধান কা মালয়,ঢাকা। 

নফান-৮১৮১৫১৮ 

ই-নিইল ds.admin@ islamicfoudation.gov.bd 

gmail.com 

  



10 

্ি. 

নাং 

নসিার নাি নসিা প্রোন্ডনর 

সন্ডি মাচ্চ সিয় 

প্রন্ডয়াজনীয় কাগজপত্র প্রন্ডয়াজনীয় 

কাগজপত্র/আন্ডিেন ফরি 

প্রামিস্থান 

নসিার মূল্য 

এিাং পমরন্ডশাধ 

পদ্ধমত 

শাখার নাি সহ োময়ত্বপ্রাি কি মকতমার 

পেমি, রুি নম্বর, নজলা/উপন্ডজলার নকাড, 

অমফমসয়াল নেমলন্ডফান ও ই-নিইল 

ঊর্ধ্মতন কি মকতমার 

পেমি, রুি নম্বর, নজলা/উপন্ডজলার নকাড, 

অমফমসয়াল নেমলন্ডফান ও ই-নিইল 

১ ২ ৬ ৩ ৪ ৫ ৭  

১৮. িামষ মক ্য় 

প্রস্তাি। 

৭ মেন-১৫ মেন িন্ত্রণালয় কতৃমক 

অনুন্ডিামেত প্রস্তািনা  

 

প্রশাসন মিিাগ, ইসলামিক 

ফাউন্ডেশন 

মিনামূন্ডল্য নটার অমফসার 

প্রশাসন মিিাগ 

প্রধান কা মালয়,ঢাকা। 

নিািা- ০১৯১৪৬০৩৬১৭ 

 

িহাপমরচালক 

প্রধান কা মালয় 

ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা। 

নফান- ৮১৮১৫১৬ 

ই-নিইল dg_if@yahoo.com 

১৯. কি মকতমান্ডের িমহ: 

িাাংলান্ডেশ অমজমত 

ছুটি 

৭ মেন-১৫ মেন। আন্ডিেন,  ো ে 

কতৃমপন্ডক্ষর সুপামরশ 

islamicfoundation.g

ov.bd.com 

মিনামূন্ডল্য  নসকশন অমফসার-২ 

প্রশাসন মিিাগ 

প্রধান কা মালয়,ঢাকা। 

নফান- ৮১৮১৫১৪ 

ই-নিইল sectionofficer13@gmail.com 

িহাপমরচালক 

প্রধান কা মালয় 

ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা। 

নফান- ৮১৮১৫১৬ 

ই-নিইল dg_if@yahoo.com 

২০. সাংসন্ডের প্রন্ডনাত্তর িন্ত্রণালয় কতৃমক 

প্রেত্ত মনধ মামরত 

সিয় 

িন্ত্রণালয় কতৃমক নপ্রমরত 

পত্র 

িন্ত্রণালয় কতৃমক নপ্রমরত 

পত্র 

মিনামূন্ডল্য  নসকশন অমফসার-২ 

প্রশাসন মিিাগ 

প্রধান কা মালয়,ঢাকা। 

নফান- ৮১৮১৫১৪ 

ই-নিইল sectionofficer13@gmail.com 

িহাপমরচালক 

প্রধান কা মালয় 

ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা। 

নফান- ৮১৮১৫১৬ 

ই-নিইল dg_if@yahoo.com 

২১. সাংসদীয় স্থোয়ী 

কভিটির সিোয় 

অাংশগ্রহণ, ভসদ্ধোন্ত 

েোস্তেোয়ি 

িন্ত্রণালয় কতৃমক 

প্রেত্ত মনধ মামরত 

সিয় 

িন্ত্রণালয় কতৃমক নপ্রমরত 

পত্র 

িন্ত্রণালয় কতৃমক নপ্রমরত 

পত্র 

মিনামূন্ডল্য  নসকশন অমফসার-২ 

প্রশাসন মিিাগ 

প্রধান কা মালয়,ঢাকা। 

নফান- ৮১৮১৫১৪ 

ই-নিইল sectionofficer13@gmail.com 

িহাপমরচালক 

প্রধান কা মালয় 

ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা। 

নফান- ৮১৮১৫১৬ 

ই-নিইল dg_if@yahoo.com 

২২. সজলো প্রশোসক 

সযেলযির ভসদ্ধোন্ত 

েোস্তেোয়ি 

িন্ত্রণালয় কতৃমক 

প্রেত্ত মনধ মামরত 

সিয় 

িন্ত্রণালয় কতৃমক নপ্রমরত 

পত্র 

িন্ত্রণালয় কতৃমক নপ্রমরত 

পত্র 

মিনামূন্ডল্য  নসকশন অমফসার-২ 

প্রশাসন মিিাগ 

প্রধান কা মালয়,ঢাকা। 

নফান- ৮১৮১৫১৪ 

ই-নিইল sectionofficer13@gmail.com 

িহাপমরচালক 

প্রধান কা মালয় 

ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা। 

নফান- ৮১৮১৫১৬ 

ই-নিইল dg_if@yahoo.com 

২৩. পোসযপোযটরৃ জন্য 

এিওভস প্রদোি 

৭ মেন-১৫ মেন এনওমস 

ফরি;পাসন্ডপাে ম 

নিায়ন্ডনর জন্য পূন্ডি মর 

পাসন্ডপান্ডে মর সতোময়ত 

কমপ; 

এনওমস ফরি, 

islamicfoundation.g

ov.bd 

মিনামূন্ডল্য  নসকশন অমফসার-২ 

প্রশাসন মিিাগ 

প্রধান কা মালয়,ঢাকা। 

নফান- ৮১৮১৫১৪ 

ই-নিইল sectionofficer13@gmail.com 

িহাপমরচালক 

প্রধান কা মালয় 

ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা। 

নফান- ৮১৮১৫১৬ 

ই-নিইল dg_if@yahoo.com 
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্ি. 

নাং 

নসিার নাি নসিা প্রোন্ডনর 

সন্ডি মাচ্চ সিয় 

প্রন্ডয়াজনীয় কাগজপত্র প্রন্ডয়াজনীয় 

কাগজপত্র/আন্ডিেন ফরি 

প্রামিস্থান 

নসিার মূল্য 

এিাং পমরন্ডশাধ 

পদ্ধমত 

শাখার নাি সহ োময়ত্বপ্রাি কি মকতমার 

পেমি, রুি নম্বর, নজলা/উপন্ডজলার নকাড, 

অমফমসয়াল নেমলন্ডফান ও ই-নিইল 

ঊর্ধ্মতন কি মকতমার 

পেমি, রুি নম্বর, নজলা/উপন্ডজলার নকাড, 

অমফমসয়াল নেমলন্ডফান ও ই-নিইল 

১ ২ ৬ ৩ ৪ ৫ ৭  

২৪. িোভসক প্রভেযেদি িন্ত্রণালয় কতৃমক 

প্রেত্ত মনধ মামরত 

সিয় 

প্রন্ড াজে নয়  প্রন্ড াজে নয় মিনামূন্ডল্য সহকারী-পমরচালক-১ 

প্রশাসন মিিাগ 

প্রধান কা মালয়,ঢাকা। 

নফান-৮১৮১৫৭৩  

ই-নিইল ad1.admin@islamicfoudation.gov.bd 

সমচি 

ইসলামিক ফাউন্ডেশন 

প্রধান কা মালয়,ঢাকা। 

নফান-৮১৮১৫১৭ 
ই-নিইল secretary@ islamicfoudation.gov.bd 

 

 

২.৩) অিেন্তরীণ নসিা   

্ি. 

নাং 

নসিার নাি নসিা প্রোন্ডনর 

সন্ডি মাচ্চ সিয় 

প্রন্ডয়াজনীয় কাগজপত্র প্রন্ডয়াজনীয় 

কাগজপত্র/আন্ডিেন ফরি 

প্রামিস্থান 

নসিার মূল্য 

এিাং পমরন্ডশাধ 

পদ্ধমত 

শাখার নাি সহ োময়ত্বপ্রাি কি মকতমার 

পেমি, রুি নম্বর, নজলা/উপন্ডজলার নকাড, 

অমফমসয়াল নেমলন্ডফান ও ই-নিইল 

ঊর্ধ্মতন কি মকতমার 

পেমি, রুি নম্বর, নজলা/উপন্ডজলার নকাড, 

অমফমসয়াল নেমলন্ডফান ও ই-নিইল 

১ ২ ৬ ৩ ৪ ৫ ৭ ৮ 

্ি. 

নাং 

নসিার নাি নসিা প্রোন্ডনর 

সন্ডি মাচ্চ সিয় 

প্রন্ডয়াজনীয় কাগজপত্র প্রন্ডয়াজনীয় 

কাগজপত্র/আন্ডিেন ফরি 

প্রামিস্থান 

নসিার মূল্য 

এিাং পমরন্ডশাধ 

পদ্ধমত 

শাখার নাি সহ োময়ত্বপ্রাি কি মকতমার 

পেমি, রুি নম্বর, নজলা/উপন্ডজলার নকাড, 

অমফমসয়াল নেমলন্ডফান ও ই-নিইল 

ঊর্ধ্মতন কি মকতমার 

পেমি, রুি নম্বর, নজলা/উপন্ডজলার নকাড, 

অমফমসয়াল নেমলন্ডফান ও ই-নিইল 

১ ২ ৬ ৩ ৪ ৫ ৭ ৮ 

১. কতমকতমা ও 

কি মচামরগন্ডণর গ্রুপ 

ইনসুেন্ডরন্স/ িমিষ্য 

তহমিন্ডল জিাকৃত 

োকা 

প্রামি/আোন্ডয়র 

ব্যিস্থা গ্রহণ ও 

ঋণ প্রোন। 

৩-৭ মেন। আন্ডিেন,  ো ে 

কতৃমপন্ডক্ষর অনুন্ডিােন। 

প্রন্ড াজে প্রতেয়নপত্র 

প্রামি স্থান : প্রশাসন 

মিিাগ। 

ইসলামিক ফাউন্ডেশন। 

মিনামূন্ডল্য মহসাি মনয়ন্ত্রক, অে ম ও মহসাি মিিাগ 

নফান:৮১৮১৫৩৪ 

ca.finance@islamicfoundation.g

ov.bd 

পমরচালক, অে ম ও মহসাি মিিাগ 

নফান: ৮১৮১৫৩৬ 

dir.finance@islamicfoundatio

n.gov.bd 

 

২. নজলা অমফস িা 

প্রেত্ত িসমজে 

মিমত্তক মশশু ও 

গণমশক্ষা প্রকন্ডল্পর 

নকন্দ্র, মশক্ষক ও 

মরন্ডসাস ম নসন্টার 

অনুন্ডিােন প্রোন। 

১৫-৩০ মেন। আন্ডিেন,  ো ে 

কতৃমপন্ডক্ষর অনুন্ডিােন। 

১। নকন্দ্র, মশক্ষক ও 

মরন্ডসাস ম নসন্টান্ডরর তামলকা 

প্রামি স্থান : প্রকল্প েির, 

নজলা কা মালয়, উপন্ডজলা 

মরন্ডসাস ম নসন্টার। 

মিনামূন্ডল্য উপ-প্রকল্প পমরচালক, প্রশাসন (নপ্রষন্ডণ), 

িসমজেমিমত্তক মশশু ও গণমশক্ষা কা ম্ ি 

প্রকল্প-৬ষ্ঠ প মায় 

নফানঃ ৮১৮১৫৫৪ 

dd.admin.moushik@islamicfou

ndation.gov.bd 

প্রকল্প পমরচালক 

িসমজে মিমত্তক মশশু ও গণমশক্ষা 

কা ম্ ি-৬ষ্ঠ প মায় 

নফান- ৮১৮১৫৫৪ 

pd.moushik@islamicfoundatio

n.gov.bd  

moushik.if@gmail.com 

mailto:ca.finance@islamicfoundation.gov.bd
mailto:ca.finance@islamicfoundation.gov.bd
mailto:dir.finance@islamicfoundation.org.bd
mailto:dir.finance@islamicfoundation.org.bd
mailto:pd.moushik@islamicfoundation.gov.bd
mailto:pd.moushik@islamicfoundation.gov.bd
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্ি. 

নাং 

নসিার নাি নসিা প্রোন্ডনর 

সন্ডি মাচ্চ সিয় 

প্রন্ডয়াজনীয় কাগজপত্র প্রন্ডয়াজনীয় 

কাগজপত্র/আন্ডিেন ফরি 

প্রামিস্থান 

নসিার মূল্য 

এিাং পমরন্ডশাধ 

পদ্ধমত 

শাখার নাি সহ োময়ত্বপ্রাি কি মকতমার 

পেমি, রুি নম্বর, নজলা/উপন্ডজলার নকাড, 

অমফমসয়াল নেমলন্ডফান ও ই-নিইল 

ঊর্ধ্মতন কি মকতমার 

পেমি, রুি নম্বর, নজলা/উপন্ডজলার নকাড, 

অমফমসয়াল নেমলন্ডফান ও ই-নিইল 

১ ২ ৬ ৩ ৪ ৫ ৭ ৮ 

৩. সকল নেণীর 

কি মকতমা ও 

কি মচামরন্ডের 

মিমিন্ন অমগ্রি 

িঞ্জুরী। 

১-৭ মেন আন্ডিেন,  ো ে 

কতৃমপন্ডক্ষর অনুন্ডিােন। 

প্রন্ড াজে নক্ষন্ডত্র সাংমিষ্ট 

কাগজপত্র 

প্রামি স্থান : অে ম ও মহসাি 

মিিাগ। 

মিনামূন্ডল্য মহসাি মনয়ন্ত্রক, অে ম ও মহসাি মিিাগ 

নফান:৮১৮১৫৩৪ 

ca.finance@islamicfoundation.g

ov.bd 

পমরচালক, অে ম ও মহসাি মিিাগ, 

নফান: ৮১৮১৫৩৬ 

dir.finance@islamicfoundatio

n.gov.bd 

৪. কি মচারীন্ডের 

পাওনা/মলিান্ডরজ 

। 

১৫-২০ মেন আন্ডিেন,  কমিটির 

সুপামরশ,  ো ে 

কতৃমপন্ডক্ষর অনুন্ডিােন। 

প্রন্ড াজে নক্ষন্ডত্র সাংমিষ্ট 

কাগজপত্র। 

প্রামি স্থান : অে ম ও মহসাি 

মিিাগ। 

মিনামূন্ডল্য মহসাি মনয়ন্ত্রক, অে ম ও মহসাি মিিাগ 

নফান:৮১৮১৫৩৪ 

ca.finance@islamicfoundation.g

ov.bd 

পমরচালক, অে ম ও মহসাি মিিাগ 

নফান: ৮১৮১৫৩৬ 

dir.finance@islamicfoundatio

n.gov.bd 

৫. োমন্ত মিন্ডনােন 

িাতা পমরন্ডশাধ। 

০৭ (সাত) 

কি মমেিস 

আন্ডিেন্ডনর নপ্রমক্ষন্ডত 

িন্জজুমর আন্ডেন্ডশর 

িাধ্যন্ডি।  

আন্ডিেনপত্র, োমন্ত মিন্ডনােন 

িাতার িন্জজুমর আন্ডেশ। 

প্রামি স্থান : অে ম ও মহসাি 

মিিাগ। 

সরকারী নসিা,  

নচন্ডকর 

িাধ্যন্ডি 

নিতন্ডনর 

িাধ্যন্ডি 

মহসাি মনয়ন্ত্রক, অে ম ও মহসাি মিিাগ 

নফান:৮১৮১৫৩৪ 

ca.finance@islamicfoundation.g

ov.bd 

পমরচালক, অে ম ও মহসাি মিিাগ 

নফান: ৮১৮১৫৩৬ 

dir.finance@islamicfoundatio

n.gov.bd 

৬.  কমম্পউোর  

নিরািত। 

১-৭মেন চামহোপত্র প্রামির পর 

সাংমিষ্ট মিিান্ডগর 

 ন্ত্রপামত পমরক্ষা-মনরীক্ষা 

পূি মক  নষ্ট  ন্ত্রাাংন্ডশর 

িেন্ডল নতুন  ন্ত্রাাংশ 

সরিরাহ প্রামি সান্ডপন্ডক্ষ 

নিরািত সম্পন্ন করা । 

চামহোপত্র, নরমজষ্টার 

খাতা। 

প্রামি স্থান : আইমসটি 

মিিাগ 

আইমসটি 

মিিান্ডগর 

অনুকূন্ডল 

মনধ মামরত 

পমরিান অে ম 

পমরন্ডশাধন্ড াগ্য 

সহকারী পমরচালক, আইমসটি মিিাগ 

নফান: ৮১৮১৬৫৩ 
ifictcell@gmail.com 

পমরচালক, আইমসটি মিিাগ 

নফান: ৮১৮১৬৫৩ 

dir.ict@islamicfoundation.gov

.bd 

ifictcell@gmail.com 

৭. ইসলামিক 

ফাউন্ডেশন্ডনর 

মিমডও 

কন্জফান্ডরন্স, 

মসমসটিমি, 

িামিমিমডয়া 

প্রন্ডজক্টর 

পমরচালনা। 

চামহোিত মিমডও কন্জফান্ডরন্স 

সম্পােন,  িামিমিমডয়া 

প্রন্ডজক্টর পমরচালনা 

ইতোমে কতৃমপন্ডক্ষর 

মনন্ডে মশ অনু ায়ী সাংমিষ্ট 

মিিান্ডগর চামহো 

নিাতান্ডিক িাস্তিায়ন 

করা । 

চামহোপত্র, নরমজষ্টার খাতা 

প্রামি স্থান : আইমসটি 

মিিাগ 

মিনামুন্ডল্য নিইনন্ডেন্ডনন্স সহকারী , আইমসটি মিিাগ 

নফান: ৮১৮১৬৫৩ 
ifictcell@gmail.com 

পমরচালক, আইমসটি মিিাগ 

নফান: ৮১৮১৬৫৩ 

dir.ict@islamicfoundation.gov

.bd 

ifictcell@gmail.com 

  

mailto:ca.finance@islamicfoundation.gov.bd
mailto:ca.finance@islamicfoundation.gov.bd
mailto:dir.finance@islamicfoundation.org.bd
mailto:dir.finance@islamicfoundation.org.bd
mailto:ca.finance@islamicfoundation.gov.bd
mailto:ca.finance@islamicfoundation.gov.bd
mailto:dir.finance@islamicfoundation.org.bd
mailto:dir.finance@islamicfoundation.org.bd
mailto:ca.finance@islamicfoundation.gov.bd
mailto:ca.finance@islamicfoundation.gov.bd
mailto:dir.finance@islamicfoundation.org.bd
mailto:dir.finance@islamicfoundation.org.bd
mailto:com.operator@islamicfoundation.org.bd
mailto:com.operator@islamicfoundation.org.bd
mailto:com.operator@islamicfoundation.org.bd
mailto:com.operator@islamicfoundation.org.bd
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্ি. 

নাং 

নসিার নাি নসিা প্রোন্ডনর 

সন্ডি মাচ্চ সিয় 

প্রন্ডয়াজনীয় কাগজপত্র প্রন্ডয়াজনীয় 

কাগজপত্র/আন্ডিেন ফরি 

প্রামিস্থান 

নসিার মূল্য 

এিাং পমরন্ডশাধ 

পদ্ধমত 

শাখার নাি সহ োময়ত্বপ্রাি কি মকতমার 

পেমি, রুি নম্বর, নজলা/উপন্ডজলার নকাড, 

অমফমসয়াল নেমলন্ডফান ও ই-নিইল 

ঊর্ধ্মতন কি মকতমার 

পেমি, রুি নম্বর, নজলা/উপন্ডজলার নকাড, 

অমফমসয়াল নেমলন্ডফান ও ই-নিইল 

১ ২ ৬ ৩ ৪ ৫ ৭ ৮ 

৮. ইন্টারন্ডনে, ল্যান, 

ওয়াইফাই ও 

সফেওয়োর 

ইন্সেন্ডলশন । 

১-২ মেন ইন্টারন্ডনে সাি মক্ষমণক 

সচল রাখার জন্য 

নেকমনকোল নসিা 

কা ম্ ি চালু রাখা । 

চামহোপত্র, নরমজষ্টার খাতা 

প্রামি স্থান : আইমসটি 

মিিাগ। 

মিনামূন্ডল্য নিইনন্ডেন্ডনন্স সহকারী , আইমসটি মিিাগ 

নফান: ৮১৮১৬৫৩ 
ifictcell@gmail.com 

পমরচালক, আইমসটি মিিাগ 

নফান: ৮১৮১৬৫৩ 

dir.ict@islamicfoundation.gov

.bd 

ifictcell@gmail.com 

৯.  নেমনক পমত্রকা ও 

ইন্ডলক্ট্রমনক্স 

মিমডয়ায় মিজ্ঞমি 

প্রকাশ  

সাি মক্ষমণক ইসলামিক ফাউন্ডেশন্ডনর 

মিমিন্ন মিিাগ নেন্ডক 

প্রাি মিজ্ঞমি কতৃমপন্ডক্ষর 

অনুন্ডিােন্ন্ডি  পমত্রকা 

ও ইন্ডলক্ট্রমনক্স মিমডয়ায় 

প্রকাশ। 

নপ্রস মরমলজ, মস্থর মচত্র, 

মিমডও ফুন্ডেজ ইতোমে। 

প্রামি স্থান : জনসাংন্ড াগ 

শাখা, আইমসটি মিিাগ। 

মিনামূন্ডল্য জনসাংন্ড াগ শাখা, আইমসটি মিিাগ 

নফান: ৮১৮১৩৪০ 

pro@islamicfoundation.gov.bd 

পমরচালক, আইমসটি মিিাগ 

নফান: ৮১৮১৬৫৩ 

dir.ict@islamicfoundation.gov

.bd 

ifictcell@gmail.com 

১০. ইসলামিক 

ফাউন্ডেশন্ডনর  

কা ম্ ি সাং্ান্ত 

অমডও/মিমডও 

ধারণ, সম্পােনা, 

উপস্থাপন ও 

সাংরক্ষণ। 

৭-১০ মেন কতৃমপন্ডক্ষর অনুন্ডিােন 

অনুসান্ডর অমডও/মিমডও 

ধারণ, সম্পােনা এিাং 

সম্পােনা করা। 

প্রন্ডয়াজনীয় নমেপত্র 

প্রামি স্থান : আইমসটি 

মিিাগ। 

মিনামূন্ডল্য সহকারী সম্পােক 

স্টুমডও শাখা, আইমসটি মিিাগ 

নফান: ৮১৮১৬৫৩ 
ifictcell@gmail.com 

পমরচালক, আইমসটি মিিাগ 

নফান: ৮১৮১৬৫৩ 

dir.ict@islamicfoundation.gov

.bd 

ifictcell@gmail.com 

১১. ইসলামিক 

ফাউন্ডেশন 

ওন্ডয়িসাইে ও 

ডাোন্ডিজ 

সফেওয়োর এর 

তথ্য 

হালনাগােকরণ ই-

নিইল সামি মস।  

সাি মক্ষমণক ওন্ডয়িসাইে ও ডাোন্ডিজ 

সফেওয়ার এর তথ্য 

সাংগ্রহ ও  কতৃমপক্ষ 

কতৃমক সাংন্ডশাধন্ন্ডি 

আপন্ডলাডকরণ। 

চামহত তথ্যামে, প্রন্ডয়াজনীয় 

নমেপত্র 

প্রামি স্থান : আইমসটি 

মিিাগ। 

মিনামূন্ডল্য নপ্রাগ্রািার সহকারী, আইমসটি মিিাগ 

নফান: ৮১৮১৬৫৩ 

asst.programmer@islamicfoun

dation.gov.bd 

ifictcell@gmail.com 

পমরচালক, আইমসটি মিিাগ 

নফান: ৮১৮১৬৫৩ 

dir.ict@islamicfoundation.gov

.bd 

ifictcell@gmail.com 

  

mailto:com.operator@islamicfoundation.org.bd
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্ি. 

নাং 

নসিার নাি নসিা প্রোন্ডনর 

সন্ডি মাচ্চ সিয় 

প্রন্ডয়াজনীয় কাগজপত্র প্রন্ডয়াজনীয় 

কাগজপত্র/আন্ডিেন ফরি 

প্রামিস্থান 

নসিার মূল্য 

এিাং পমরন্ডশাধ 

পদ্ধমত 

শাখার নাি সহ োময়ত্বপ্রাি কি মকতমার 

পেমি, রুি নম্বর, নজলা/উপন্ডজলার নকাড, 

অমফমসয়াল নেমলন্ডফান ও ই-নিইল 

ঊর্ধ্মতন কি মকতমার 

পেমি, রুি নম্বর, নজলা/উপন্ডজলার নকাড, 

অমফমসয়াল নেমলন্ডফান ও ই-নিইল 

১ ২ ৬ ৩ ৪ ৫ ৭ ৮ 

১২. ইসলামিক 

ফাউন্ডেশন্ডনর মুদ্রণ 

কা ম্ ি। 

১৫-৩০মেন ইসলামিক 

ফাউন্ডেশন্ডনর সাংমিষ্ট 

মিিাগ কতৃমক 

চামহোপন্ডত্রর নপ্রমক্ষন্ডত 

পুস্তক, পমত্রকা, নপাষ্টার, 

মলফন্ডলে ও অন্যান্য 

মুদ্রণ কাজ ইসলামিক 

ফাউন্ডেশন নপ্রস কতৃমক 

সম্পন্ন করা হয়। 

কা মান্ডেশ, পান্ডুমলমপ।  

প্রামি স্থান : ইসলামিক 

ফাউন্ডেশন নপ্রস। 

ইসলামিক 

ফাউন্ডেশন 

নপ্রস কতৃমক 

মনধ মামরত চাজম 

(ফি মা নিন্ডে) ।  

নচন্ডকর 

িাধ্যন্ডি 

পমরন্ডশাধ। 

সহকারী ব্যিস্থাপক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন 

নপ্রস। 

নফান: ৮১৮১৫৩৭ 

manager.press@islamicfounda

tion.gov.bd 

ব্যিস্থাপক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন নপ্রস। 

নফান: ৮১৮১৫৩৭ 

manager.press@islamicfound

ation.gov.bd  

১৩. ইসলামিক 

ফাউন্ডেশন্ডনর 

মনয়ন্ত্রণাধীন 

 ািতীয় স্থাপনা 

সাং্ান্ত িািলা-

নিাকাদ্দিা 

পমরচালনা ও 

আইমন সহায়তা 

প্রোন । 

২-৩ িাস।  ো ে কতৃমপন্ডক্ষর 

অনুন্ডিােন্ন্ডি আইন 

উপন্ডেষ্টার িাধ্যন্ডি 

আইনজীমি মনন্ডয়াগ 

কন্ডর। 

সাংমিষ্ট নমেপত্র, প্রিাণক 

েমললামে, চুমক্ত পত্র,  

ইতোমে । 

প্রামি স্থান : ইসলামিক 

ফাউন্ডেশন ল‘ এে এন্ডষ্টে 

মিিাগ । 

মিনামূন্ডল্য সহকারী পমরচালক, ল‘ এে এন্ডষ্টে মিিাগ । 

নফানঃ ৮১৮১৫৭৩ 

ad.law@islamicfoundation.gov

.bd 

পমরচালক (অমতমরক্ত োময়ত্ব), ল‘ এে 

এন্ডষ্টে মিিাগ । 

নফানঃ ৮১৮১৫৭৩ 

dir.law@islamicfoundation.go

v.bd 

১৪. ইসলামিক 

ফাউন্ডেশন্ডন 

কি মকতমা ও 

কি মচামরন্ডের 

মনন্ডয়াগ/পন্ডোন্নমত। 

৪-৬ িাস ১। চুড়ান্ত মনি মাচন্ডনর 

ফলাফল। 

২। প্রন্ড াজে নক্ষন্ডত্র 

ছাড়পত্র। 

৩। এ.মস.আর. 

৪। মনন্ডয়াগ কমিটির 

সুপামরশ। 

 প্রন্ড াজে নয়  মিনামূন্ডল্য সহকারী-পমরচালক-১ 

প্রশাসন মিিাগ 

প্রধান কা মালয়,ঢাকা। 

নফান-৮১৮১৫৭৩  

ই-নিইল 

ad2.admin@islamicfoudation.g

ov.bd 

মসমলকশন কমিটি ও নিাড ম অি গি মনস 

ইসলামিক ফাউন্ডেশন 
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্ি. 

নাং 

নসিার নাি নসিা প্রোন্ডনর 

সন্ডি মাচ্চ সিয় 

প্রন্ডয়াজনীয় কাগজপত্র প্রন্ডয়াজনীয় 

কাগজপত্র/আন্ডিেন ফরি 

প্রামিস্থান 

নসিার মূল্য 

এিাং পমরন্ডশাধ 

পদ্ধমত 

শাখার নাি সহ োময়ত্বপ্রাি কি মকতমার 

পেমি, রুি নম্বর, নজলা/উপন্ডজলার নকাড, 

অমফমসয়াল নেমলন্ডফান ও ই-নিইল 

ঊর্ধ্মতন কি মকতমার 

পেমি, রুি নম্বর, নজলা/উপন্ডজলার নকাড, 

অমফমসয়াল নেমলন্ডফান ও ই-নিইল 

১ ২ ৬ ৩ ৪ ৫ ৭ ৮ 

১৫. কি মকতমা ও 

কি মচামরন্ডের 

নপনশন নকস 

প্রম্য়াকরণ/িঞ্জুর 

করণ। 

১০-১৫ মেন। ১। এস এস মস সনে 

২। ছুটির মরন্ডপাে ম 

৩। না-োমি পত্র। 

৪। জাতীয় পমরচয় 

পন্ডত্রর ছায়ামলমপ 

 প্রশাসন মিিাগ । 

ইসলামিক ফাউন্ডেশন। 

 

মিনামূন্ডল্য  নসকশন অমফসার-২ 

প্রশাসন মিিাগ 

প্রধান কা মালয়,ঢাকা। 

নফান- ৮১৮১৫১৪ 

ই-নিইল 

sectionofficer13@gmail.com 

িহাপমরচালক 

প্রধান কা মালয় 

ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা। 

নফান- ৮১৮১৫১৬ 

ই-নিইল dg_if@yahoo.com 

১৬. কতমকতমা ও 

কি মচামরগন্ডণর 

িমিষ্য তহমিন্ডল 

জিাকৃত োকা 

প্রামি/আোন্ডয়র 

ব্যিস্থা গ্রহণ ও 

ঋণ প্রোন। 

৭ মেন-১৫ মেন প্রন্ড াজে প্রতেয়নপত্র, 

নসিা প্রামে মর োমখলকৃত 

আন্ডিেনপত্র 

 

নসিা প্রামে মর োমখলকৃত 

আন্ডিেনপত্র 

 

মিনামূন্ডল্য  নসকশন অমফসার-২ 

প্রশাসন মিিাগ 

প্রধান কা মালয়,ঢাকা। 

নফান- ৮১৮১৫১৪ 

ই-নিইল 

sectionofficer13@gmail.com 

িহাপমরচালক 

প্রধান কা মালয় 

ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা। 

নফান- ৮১৮১৫১৬ 

ই-নিইল dg_if@yahoo.com 

১৭. সকল নেণীর 

কি মকতমা ও 

কি মচামরন্ডের 

অিসন্ডরাত্তর ছুটি 

িঞ্জুর  

৭ মেন-১৫ মেন। নসিা প্রামে মর োমখলকৃত 

আন্ডিেনপত্র 

 

 নসিা প্রামে মর োমখলকৃত 

আন্ডিেনপত্র 

 

 

মিনামূন্ডল্য  নসকশন অমফসার-২ 

প্রশাসন মিিাগ 

প্রধান কা মালয়,ঢাকা। 

নফান- ৮১৮১৫১৪ 

ই-নিইল 

sectionofficer13@gmail.com 

িহাপমরচালক 

প্রধান কা মালয় 

ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা। 

নফান- ৮১৮১৫১৬ 

ই-নিইল dg_if@yahoo.com 

১৮. অমজমত ছুটি, 

প্রসূমত ছুটি, োমন্ত 

মিন্ডনােন ছুটি, 

৭ মেন-১৫ মেন। আন্ডিেন,  ো ে 

কতৃমপন্ডক্ষর সুপামরশ 

আন্ডিেন,  ো ে 

কতৃমপন্ডক্ষর সুপামরশ 

মিনামূন্ডল্য  নসকশন অমফসার-২ 

প্রশাসন মিিাগ 

প্রধান কা মালয়,ঢাকা। 

নফান- ৮১৮১৫১৪ 

ই-নিইল 

sectionofficer13@gmail.com 

িহাপমরচালক 

প্রধান কা মালয় 

ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা। 

নফান- ৮১৮১৫১৬ 

ই-নিইল dg_if@yahoo.com 
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্ি. 

নাং 

নসিার নাি নসিা প্রোন্ডনর 

সন্ডি মাচ্চ সিয় 

প্রন্ডয়াজনীয় কাগজপত্র প্রন্ডয়াজনীয় 

কাগজপত্র/আন্ডিেন ফরি 

প্রামিস্থান 

নসিার মূল্য 

এিাং পমরন্ডশাধ 

পদ্ধমত 

শাখার নাি সহ োময়ত্বপ্রাি কি মকতমার 

পেমি, রুি নম্বর, নজলা/উপন্ডজলার নকাড, 

অমফমসয়াল নেমলন্ডফান ও ই-নিইল 

ঊর্ধ্মতন কি মকতমার 

পেমি, রুি নম্বর, নজলা/উপন্ডজলার নকাড, 

অমফমসয়াল নেমলন্ডফান ও ই-নিইল 

১ ২ ৬ ৩ ৪ ৫ ৭ ৮ 

১৯. কতমকতমা ও 

কি মচামরগন্ডণর 

ইনসুেন্ডরন্স 

৭ মেন-১৫ মেন। আন্ডিেন,  ো ে 

কতৃমপন্ডক্ষর সুপামরশ 

নসিা প্রামে মর আন্ডিেন  মিনামূন্ডল্য  নসকশন অমফসার-২ 

প্রশাসন মিিাগ 

প্রধান কা মালয়,ঢাকা। 

নফান- ৮১৮১৫১৪ 

ই-নিইল 

sectionofficer13@gmail.com 

িহাপমরচালক 

প্রধান কা মালয় 

ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা। 

নফান- ৮১৮১৫১৬ 

ই-নিইল dg_if@yahoo.com 

২০. কি মচারীন্ডের 

নিন্ডেমশক ছুটি 

৭ মেন-১৫ মেন। আন্ডিেন,  ো ে 

কতৃমপন্ডক্ষর সুপামরশ 

নসিা প্রামে মর আন্ডিেন  মিনামূন্ডল্য  নসকশন অমফসার-২ 

প্রশাসন মিিাগ 

প্রধান কা মালয়,ঢাকা। 

নফান- ৮১৮১৫১৪ 

ই-নিইল 

sectionofficer13@gmail.com 

িহাপমরচালক 

প্রধান কা মালয় 

ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা। 

নফান- ৮১৮১৫১৬ 

ই-নিইল dg_if@yahoo.com 

২১. কতমকতমা ও 

কি মচামরগন্ডণর 

চাকরী স্থায়ীকরণ 

৭ মেন-১৫ মেন। নসিা প্রামে মর োমখলকৃত 

আন্ডিেনপত্র, এমসআর 

প্রশাসন মিিাগ । 

ইসলামিক ফাউন্ডেশন। 

মিনামূন্ডল্য সহকারী-পমরচালক (পান্ডস মা) 

প্রশাসন মিিাগ 

প্রধান কা মালয়,ঢাকা। 

নফান-৮১৮১৫৭৩  

ই-নিইল 

ad.perso@islamicfoundation.go

v.bd 

িহাপমরচালক 

প্রধান কা মালয় 

ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা। 

নফান- ৮১৮১৫১৬ 

ই-নিইল dg_if@yahoo.com 
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২.৪) আওতাধীন অন্যান্য মিিাগ/ প্রকল্প কতৃমক প্রেত্ত নসিা 

 www.islamicfoundationlibrary.gov.bd 

 www.islamicfoundation.district_name.gov.bd  

 

৩) অমিন্ড াগ ব্যিস্থাপনা পদ্ধমত(GRS) 

্.নাং কখন ন াগান্ড াগ করন্ডিন কার সন্ডে ন াগান্ড াগ ন াগান্ড ান্ডগর ঠিকানা মনষ্পমত্তর সিয়সীিা 

১. োময়ত্বপ্রাি কি মকতমা সিাধান মেন্ডত না পারন্ডল। অমিন্ড াগ মনস্পমত্ত কি মকতমা (অমনক) নফাকাল পন্ডয়ন্ট কি মকতমা  

ইসলামিক ফাউন্ডেশন 

উপ-পমরচালক (পান্ডস মা), ইসলামিক ফাউন্ডেশন 

নফান-৮১৮১৩৬৩ 

৩০ কা মমেিস 

২. অমিন্ড াগ মনষ্পমত্ত কি মকতমা মনমে মষ্ট সিন্ডয় সিাধান মেন্ডত না 

পারন্ডল। 

আমপল কি মকতমা িহাপমরচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন 

নফানঃ   +৮৮০২-৮১৮১৫১৬ 

           +৮৮০২-৯৫৫৬৪০৭ 

ই-নিইলঃ dg_if@yahoo.com 

       dg@islamicfoundation.gov.bd 

এক িাস 

৩. আমপল কি মকতমা মনমে মষ্ট সিন্ডয় সিাধান মেন্ডত না পারন্ডল নচয়ারম্যান, নিাড ম অি গিন মর, ইসলামিক 

ফাউন্ডেশন 

গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলান্ডেশ সরকার, িাাংলান্ডেশ 

সমচিালয়, ঢাকা। 

 ৩িাস 

 

৪) আপনার কান্ডছ আিান্ডের প্রতোশা 

্.নাং প্রমতশ্রুত/কামিত নসিা প্রামির লক্ষে করণীয় 

১. স্বয়াংসম্পূণ ম আন্ডিেন জিা প্রোন। 

২.  ো ে প্রম্য়ায় প্রন্ডয়াজনীয় মফস পমরন্ডশাধ করা। 

৩. সাক্ষান্ডতর জন্য মনধ মামরত সিন্ডয়র পূন্ডি মই উপমস্থত োকা। 

 

http://www.islamicfoundationlibrary.org.bd/
http://www.islamicfoundation.district_name.gov.bd/

