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 ইরামভও পাউন্ডেন 

ধভ মমফলয়ও ভন্ত্রণারয় 

কণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরান্ডদ যওায 

 

১. মবন  মভন                        

মবনঃ ননমতওতা  ইরাভী মূল্যন্ডফাধ ম্পন্ন  ভাজ মফমনভ মাণ। 

মভনঃ ইরাভী মক্ষা  াংস্কৃমতয মফওা, ধভীয় ননতৃবৃন্দন্ডও প্রমক্ষণ প্রদান, ধভীয় পুস্তও প্রওা এফাং দীনী দায়ামত ওার্য্ক ম্ন্ডভয ান্ডথ আন্ডরভ-রাভান্ডদয ম্পৃক্তওযন্ডণয ভাধ্যন্ডভ আদ ম ভাজ কঠন। 
২.  নফা প্রদান প্রমতশ্রুমত 

২.১ ) নাকমযও নফা 

  

্ভ. 

নাং 

নফায নাভ নফা প্রদান্ডনয 

ন্ডফ মাচ্চ ভয় 

প্রন্ডয়াজনীয় 

ওাকজত্র 

প্রন্ডয়াজনীয় 

ওাকজত্র/আন্ডফদন পযভ 

প্রামিস্থান 

নফায মূল্য 

এফাং মযন্ডাধ 

দ্ধমত 

াঔায নাভ  দাময়ত্বপ্রাি ওভ মওতমায 

দমফ, রুভ নম্বয, নজরা/উন্ডজরায নওাড, 

অমপময়ার নেমরন্ডপান  ই-নভইর 

ঊর্ধ্মতন ওভ মওতমায 

দমফ, রুভ নম্বয, নজরা/উন্ডজরায নওাড, 

অমপময়ার নেমরন্ডপান  ই-নভইর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০১. চাঁদ নদঔা  

মফমবন্ন ধভীয় 

গুরুত্বপূণ ম মদফ 

মনধ মাযণ । 

প্রমত চান্দ্র ভান্ডয 

২৯/৩০ তামযঔ। 

 নপ্র মযমরজ  

জনাংন্ডমাক াঔা, 

আকাযকাঁ, ইরামভও 

পাউন্ডেন। 

মফনামূন্ডল্য মুাম্মদ মনজাভ উমিন 

জনাংন্ডমাক ওভ মওতমা 

নপানঃ ৮১৮১৩৪০ 

pro@islamicfoundation.gov.bd 

 

জনাফ নভাঃ আমনছুয যভান যওায 

মযচারও 

দীনী দায়াত  াংস্কৃমত মফবাক। 

নপানঃ ৯৫৫৯৪৯৩ 

dd.deenidwah@islamicfoundation.g

ov.bd  

০২. আন্তজমামতও 

মপজ  

মওযআত 

প্রমতন্ডমামকতায 

জন্য প্রাথী মনফ মাচন 

। 

২-৩ ভা আন্ডফদনত্র, 

নদত্র, ছমফ, 

জন্মনদত্র চুড়ান্ত 

ভন্ডনানয়ন তামরওা । 

 

দীনী দায়াত  াংস্কৃমত 

মফবাক, ইরামভও 

পাউন্ডেন । 

মফনামূন্ডল্য জুফাইয আাম্মদ আর-আমাযী 

ওাযী মযচারও, দীমন দায়া  াংস্কৃমত 

মফবাক 

নপানঃ ৯৫৭৩১৪৪ 

jubair_azhar@yahoo.com 

 

জনাফ নভাঃ আমনছুয যভান যওায 

মযচারও 

দীনী দায়াত  াংস্কৃমত মফবাক। 

নপানঃ ৯৫৫৯৪৯৩ 

dd.deenidwah@islamicfoundation.g

ov.bd 

০৩. জাতীয় ম মান্ডয় 

দাওাতুর মপতয-

এয ায মনধ মাযণ 

প্রমত যভজান 

ভান্ড 

 নপ্র মযমরজ  

জনাংন্ডমাক াঔা, 

আকাযকাঁ, ইরামভও 

পাউন্ডেন। 

মফনামূন্ডল্য মুাম্মদ মনজাভ উমিন 

জনাংন্ডমাক ওভ মওতমা 

নপানঃ ৮১৮১৩৪০ 

pro@islamicfoundation.gov.bd 

 

জনাফ নভাঃ আমনছুয যভান যওায 

মযচারও 

দীনী দায়াত  াংস্কৃমত মফবাক। 

নপানঃ ৯৫৫৯৪৯৩ 

dd.deenidwah@islamicfoundation.gov.bd  
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্ভ. 

নাং 

নফায নাভ নফা প্রদান্ডনয 

ন্ডফ মাচ্চ ভয় 

প্রন্ডয়াজনীয় ওাকজত্র প্রন্ডয়াজনীয় 

ওাকজত্র/আন্ডফদন পযভ 

প্রামিস্থান 

নফায মূল্য 

এফাং মযন্ডাধ 

দ্ধমত 

াঔায নাভ  দাময়ত্বপ্রাি ওভ মওতমায 

দমফ, রুভ নম্বয, নজরা/উন্ডজরায নওাড, 

অমপময়ার নেমরন্ডপান  ই-নভইর 

ঊর্ধ্মতন ওভ মওতমায 

দমফ, রুভ নম্বয, নজরা/উন্ডজরায নওাড, 

অমপময়ার নেমরন্ডপান  ই-নভইর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০৪. নভাফাইর  নপান্ডনয 

ভাধ্যন্ডভ ইরাভ 

ম্পমওমত 

জ্ঞান/তথ্য নফা 

জনকণন্ডও প্রদান্ডনয 

রন্ডক্ষে নফা 

প্রদানওাযী 

প্রমতষ্ঠান 

অনুন্ডভাদন প্রদান। 

ছুটিয মদন ব্যাতীত 

অমপ চরাওারীন 

ভয়। 

আন্ডফদনত্র, নেড 

রাইন্ডন্স, াটি মমপন্ডওে 

অফ ইন ওন্ড মান্ডযন, 

বোে নযমজন্ডেন, 

টিআইএন, মফটিআযম 

ওতৃমও প্রদত্ত র্টম 

নওান্ডডয অনুন্ডভাদনত্র 

 অমবজ্ঞতায 

নদত্র। 
 

আইমটি মফবাক (৪থ ম 

তরা), ইরামভও 

পাউন্ডেন, আকাযকাঁ, 

নন্ডযফাাংরা নকয, ঢাওা-

১২০৭। 

চুমক্ত 

নভাতান্ডফও 

প্রদত্ত নফা 

মূন্ডল্যয 

আনুামতও 

ান্ডযয 

রবোাং 

নচন্ডওয 

ভাধ্যন্ডভ জভা 

প্রদান। 

মুাম্মদ মনজাভ উমিন 

জনাংন্ডমাক ওভ মওতমা 

নপানঃ ৮১৮১৩৪০ 

pro@islamicfoundation.gov.bd 

জনাফ মুাম্মদ যমপও উর ইরাভ 

মযচারও, আইমটি মফবাক 

নপান: ৮১৮১৬৫৩ 

dir.ict@islamicfoundation.gov

.bd 
ifictcell@gmail.com 

০৫. মভমডয়া ষ্টুমড 

বাড়া প্রদান । 
ছুটিয মদন ব্যাতীত 

অমপ চরাওারীন 

ভয়। 

আন্ডফদনত্র, নেড 

রাইন্ডন্স, াটি মমপন্ডওে 

অফ ইন ওন্ড মান্ডযন, 

বোে নযমজন্ডেন, 

টিআইএন, অমবজ্ঞতায 

নদত্র। 

আইমটি মফবাক(৩য় তরা), 

ইরামভও পাউন্ডেন, 

আকায কাঁ, নন্ডযফাাংরা 

নকয, ঢাওা-১২০৭। 

চুমক্ত 

নভাতান্ডফও  

মনধ মামযত ান্ডয 

বাড়া মূল্য 

নচন্ডওয 

ভাধ্যন্ডভ 

ব্যাাংন্ডও জভা 

প্রদান। 

জনাফ নভাঃ পঔরুর আরভ 

ওাযী ম্পদও, আইমটি মফবাক 

নপান: ৮১৮১৬৫৩ 

dd.ict@islamicfoundation.gov.

bd 
ifictcell@gmail.com 

জনাফ মুাম্মদ যমপও উর ইরাভ 

মযচারও, আইমটি মফবাক 

নপান: ৮১৮১৬৫৩ 

dir.ict@islamicfoundation.gov

.bd 
ifictcell@gmail.com 

০৬. ইরাভী মূল্যন্ডফাধ 

সৃমষ্ট  জাতীয় 

ইমতা ঐমতে 

ম্পন্ডওম জনকণন্ডও  

অফমত ওযায 

রন্ডক্ষে নরঔওন্ডদয 

মনওে নথন্ডও 

ান্ডুমরম গ্রণ  

প্রওা। 

মুদ্রণ : পভ মা নবন্ডদ  

১-৩ ভা 

 

 ান্ডুমরম, চুমক্তত্র। 
প্রামি স্থানঃ প্রওানা 

মফবাক, ইরামভও 

পাউন্ডেন, আকায কাঁ, 

নন্ডযফাাংরা নকয, ঢাওা-

১২০৭। 

মনধ মামযত ান্ডয 

নরঔও 

যয়ামরটি নন্ডয় 

থান্ডওন। 

ড. আফদুর জমরর 

উ-মযচারও, প্রওানা মফবাক 

নপান: ৮১৮১৫২৬ 

dir.publication@islamicfoundatio

n.gov.bd 

জনাফ ড. আব্দু ারাভ 

মযচারও, প্রওানা মফবাক 

নপান: ৮১৮১৫৩৮ 

dir.publication@islamicfoundatio

n.gov.bd 
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্ভ. 

নাং 

নফায নাভ নফা প্রদান্ডনয 

ন্ডফ মাচ্চ ভয় 

প্রন্ডয়াজনীয় ওাকজত্র প্রন্ডয়াজনীয় 

ওাকজত্র/আন্ডফদন পযভ 

প্রামিস্থান 

নফায মূল্য 

এফাং মযন্ডাধ 

দ্ধমত 

াঔায নাভ  দাময়ত্বপ্রাি ওভ মওতমায 

দমফ, রুভ নম্বয, নজরা/উন্ডজরায নওাড, 

অমপময়ার নেমরন্ডপান  ই-নভইর 

ঊর্ধ্মতন ওভ মওতমায 

দমফ, রুভ নম্বয, নজরা/উন্ডজরায নওাড, 

অমপময়ার নেমরন্ডপান  ই-নভইর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০৭. পুস্তও/পুমস্তওা,ত্র-

মত্রওা  

াভময়ওী ড়ায 

সুমফধা। 

অমপ চরাওামরন 

ওার ১০ো নথন্ডও 

যাত ৮ো । 

 মফমবন্ন প্রওায 

পুস্তও/পুমস্তওা, ত্র-মত্রওা, 

াভময়ওী, বুও নযমজষ্টায/ 

াঠও নযমজষ্টায, ঔাতা, 

ফইন্ডয়য তামরওা ইতোমদ ।  
প্রামি স্থান : ইরামভও 

পাউন্ডেন নওন্দ্রীয় 

রাইন্ডেযী, ফাইতুর 

মুওাযযভ । 

মফনামূন্ডল্য নভাঃ ীদুর ইরাভ 

ওাযী রাইন্ডেমযয়ান  

ইরামভও পাউন্ডেন নওন্দ্রীয় রাইন্ডেযী 

নপানঃ ৭১১৫৯৯৩এক্স -১০ । 
librarian.centrallibrary@islam

icfoundation.gov.bd 

ান্ডজযা ঔাতুন 

রাইন্ডেমযয়ান  

ইরামভও পাউন্ডেন নওন্দ্রীয় রাইন্ডেযী 

নপানঃ ৯৫৫৬৭২২ । 
librarian.centrallibrary@isla

micfoundation.gov.bd 

০৮. নযপান্ডযন্স  তথ্য 

যফযা নফা। 
অমপ চরাওামরন 

ওার ১০ো নথন্ডও 

যাত ৮ো 

 

 

চামদা ত্র. নযপান্ডযন্স 

ীে, নযমজষ্টায ইতেমদ। 
প্রামি স্থানঃ ইরামভও 

পাউন্ডেন নওন্দ্রীয় 

রাইন্ডেযী, ফায়তুর 

মুওাযযভ, ঢাওা। 

মফনামূন্ডল্য নভাঃ ীদুর ইরাভ 

ওাযী রাইন্ডেমযয়ান  

ইরামভও পাউন্ডেন নওন্দ্রীয় রাইন্ডেযী 

নপানঃ ৭১১৫৯৯৩এক্স -১০ । 
librarian.centrallibrary@islam

icfoundation.gov.bd 

ান্ডজযা ঔাতুন 

রাইন্ডেমযয়ান  

ইরামভও পাউন্ডেন নওন্দ্রীয় রাইন্ডেযী 

নপানঃ ৯৫৫৬৭২২ । 

librarian.centrallibrary@isla

micfoundation.gov.bd 

০৯. াটি মমপন্ডওে এফাং 

মফমবন্ন ডকুন্ডভন্ট 

অনুফাদ  

তোয়ন। 

অনুফান্ডদয জন্য ২-

৫মদন এফাং 

তোয়ন 

তাৎক্ষমণওবান্ডফ। 

আন্ডফদনত্র, নদ/ 

ভাওমীে/ মনওানাভা 

 

প্রামি স্থানঃ অনুফাদ নর, 

আকায কাঁ, ঢাওা। 
অনুফাদ: ওাজ 

নবন্ডদ  ৫০ 

নথন্ডও ৫০০ 

োওা, যমন্ডদয 

ভাধ্যন্ডভ গ্রণ। 

আবু ফামওয মযয়াজুর ও 

মযচারও, অনুফাদ  াংওরন মফবাক 

 

 

ড. ারুনুয যীদ 

মযচারও, অনুফাদ  াংওরন মফবাক 

নপানঃ ৮১৮১৫২৫ 

dir.trans.compil@islamicfoundation.g

ov.bd 

১০.  ভাআরা- 

ভাান্ডয়র  

পতয়া প্রদান । 

৭ মদন  আন্ডফদনত্র, মরমঔত 

পতয়া/ ভতাভত  ।  

প্রামি স্থানঃ কন্ডফলণা 

মফবাক, ইরামভও 

পাউন্ডেন 

মফনামূন্ডল্য জনাফ মুপমত ভারানা মুাম্মদ আব্দুল্লা 

মুপমত, কন্ডফলণা 

নপান: ৮১৮১৫২১ 

 

জনাফ মুপমত ভারানা মুাম্মদ আব্দুল্লা 

মুপমত, কন্ডফলণা 

নপান: ৮১৮১৫২১ 

১১. 

 

 

ইরামভও 

মভন্ডনয ভাধ্যন্ডভ 

মচমওৎা নফা 

প্রদান । 

অমপ চরাওামরন 

ভন্ডয়। 

ফমঃমফবাক টিমওে, 

ব্যফস্থাত্র 

াংমিষ্ট ইরামভও মভন 

নওন্দ্র। 

এন্ডরাপ্যামথও 

১০ োওা  

নামভ 

প্যামথও ৫ 

োওা মূন্ডল্যয 

টিমওে । 

ডাঃ নামছভ উর কমন ঔান 

উ-মযচারও, ইরামভও মভন মফবাক 

নপান: ৮১৮১৫৩৩ 

dir.mission@islamicfoundation.go

v.bd 

ifamission@yahoo.com 

জনাফ ডাঃ এ মফ এভ জাাঙ্গীয আরভ 

মযচারও, ইরামভও মভন মফবাক 

নপান: 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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্ভ. 

নাং 

নফায নাভ নফা প্রদান্ডনয 

ন্ডফ মাচ্চ ভয় 

প্রন্ডয়াজনীয় ওাকজত্র প্রন্ডয়াজনীয় 

ওাকজত্র/আন্ডফদন পযভ 

প্রামিস্থান 

নফায মূল্য 

এফাং মযন্ডাধ 

দ্ধমত 

াঔায নাভ  দাময়ত্বপ্রাি ওভ মওতমায 

দমফ, রুভ নম্বয, নজরা/উন্ডজরায নওাড, 

অমপময়ার নেমরন্ডপান  ই-নভইর 

ঊর্ধ্মতন ওভ মওতমায 

দমফ, রুভ নম্বয, নজরা/উন্ডজরায নওাড, 

অমপময়ার নেমরন্ডপান  ই-নভইর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১২. নেষ্ঠ ইভাভ  

ঔাভাময ইভাভ 

মনফ মাচন । 

৩-৬ ভা মচত্র প্রমতন্ডফদন, 

ন্ডযজমভন্ডন মযদ মন 

প্রমতন্ডফদন, নজরা   

মফবাকীয় ম মান্ডয়য  

মূল্যায়ণ প্রমতন্ডফদন। 

 

ইভাভ প্রমক্ষণ এওান্ডডভী, 

আকায কাঁ, নন্ডযফাাংরা 

নকয, ঢাওা-১২০৭। 

মফনা মূন্ডল্য।  

 

আরভকীয ায়দায 

উ-মযচারও(প্রান), ইভাভ প্রমক্ষণ  

এওান্ডডভী 

নপান: ৮১৮১৪৭৭ 

dir.ita@islamicfoundation.gov.

bd 

জনাফ জারার আভদ  

মযচারও, ইভাভ প্রমক্ষণ  এওান্ডডভী 

নপান: ৮১৮১৫৩১ 

dir.ita@islamicfoundation.gov

.bd 

১৩. নফওায যুফও  

ভাদ্রাায 

মক্ষাথীন্ডদয 

ওমম্পউোয 

প্রমক্ষণ । 

২ ভা মত্রওায় মফজ্ঞমি, 

আন্ডফদনত্র মক্ষাকত 

নমাগ্যতায ওর 

নদত্র। 

 

ইভাভ প্রমক্ষণ এওান্ডডভী, 

আকায কাঁ, নন্ডযফাাংরা 

নকয, ঢাওা-১২০৭। 

মফনা মূন্ডল্য আরভকীয ায়দায 

উ-মযচারও(প্রান), ইভাভ প্রমক্ষণ  

এওান্ডডভী 

নপান: ৮১৮১৪৭৭ 

dir.ita@islamicfoundation.gov.

bd 

জনাফ জারার আভদ  

মযচারও, ইভাভ প্রমক্ষণ  এওান্ডডভী 

নপান: ৮১৮১৫৩১ 

dir.ita@islamicfoundation.

gov.bd 

১৪. 

 

 

 

 

 

মনয়মভত ইভাভ 

প্রমক্ষণ (৪৫ 

মদন)। 

২ ভা মত্রওায় মফজ্ঞমি, 

আন্ডফদনত্র, মক্ষাকত 

নমাগ্যতায ওর 

নদত্র ইভাভমতয 

নদত্র, জাতীয় 

মযচয়ত্র। 

ইপা ৬৪ নজরা অমপ। মফনা মূন্ডল্য আরভকীয ায়দায 

উ-মযচারও(প্রান), ইভাভ প্রমক্ষণ  

এওান্ডডভী 

নপান: ৮১৮১৪৭৭ 

dir.ita@islamicfoundation.gov.

bd 

জনাফ জারার আভদ  

মযচারও, ইভাভ প্রমক্ষণ  এওান্ডডভী 

নপান: ৮১৮১৫৩১ 

dir.ita@islamicfoundation.

gov.bd 

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

দোভিল করযে হযে। 

অভিয োগকোরী কর্তকৃ 

দোভিল করযে হযে। 

মফনামূন্ডল্য উ-মযচারও (ান্ড মা) 

প্রান মফবাক 

প্রধান ওাম মারয়,ঢাওা। 

নপান-৮১৮১৩৬৩  

ই-নভইর 

azadali78686@gmail.com 

উ-মচফ 

ইরামভও পাউন্ডেন 

প্রধান ওাম মারয়,ঢাওা। 

নপান-৮১৮১৫১৮ 

ই-নভইর ds.admin@gmail.com  
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্ভ. 

নাং 

নফায নাভ নফা প্রদান্ডনয 

ন্ডফ মাচ্চ ভয় 

প্রন্ডয়াজনীয় ওাকজত্র প্রন্ডয়াজনীয় 

ওাকজত্র/আন্ডফদন পযভ 

প্রামিস্থান 

নফায মূল্য 

এফাং মযন্ডাধ 

দ্ধমত 

াঔায নাভ  দাময়ত্বপ্রাি ওভ মওতমায 

দমফ, রুভ নম্বয, নজরা/উন্ডজরায নওাড, 

অমপময়ার নেমরন্ডপান  ই-নভইর 

ঊর্ধ্মতন ওভ মওতমায 

দমফ, রুভ নম্বয, নজরা/উন্ডজরায নওাড, 

অমপময়ার নেমরন্ডপান  ই-নভইর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৬. প্রশোসি, জভি ও 

কোভরগভর সসেো 

৩-৭ মদন আযেদি  থো থ 

কর্তপৃযের সুপোভরশ 

সসেো প্রোথীর আযেদি মফনামূন্ডল্য নভাঃ লুৎপয যভান যওায 

উ- প্রওল্প মযচারও 

৫৬০ িযেল িসভজদ ও ইসলোভিক 

সোাংস্কৃভেক সকন্দ্র স্থোপি প্রকল্প 

সিোেোইলঃ ০১৬৭৭০০৫০০ 

 

প্রওল্প মযচারও 

৫৬০ িযেল িসভজদ ও ইসলোভিক 

সোাংস্কৃভেক সকন্দ্র স্থোপি প্রকল্প 

স োিঃ ৮১৮১১৮৮ 

ই-নভইরঃ 

pdmodelmosque@gmail.com 

১৭. জভি সাংক্রোন্ত 

প্রশোসভিক সসেো 

৩-৭ মদন আযেদি  থো থ 

কর্তপৃযের সুপোভরশ 

সসেো প্রোথীর আযেদি মফনামূন্ডল্য নভাঃ তমপকুর ইরাভ  

এমমড(প্রান  ভূমভ) 

৫৬০ িযেল িসভজদ ও ইসলোভিক 

সোাংস্কৃভেক সকন্দ্র স্থোপি প্রকল্প 

সিোেোইলঃ ০১৭১৪২২৩৯৮১ 

প্রওল্প মযচারও 

৫৬০ িযেল িসভজদ ও ইসলোভিক 

সোাংস্কৃভেক সকন্দ্র স্থোপি প্রকল্প 

স োিঃ ৮১৮১১৮৮ 

ই-নভইরঃ 

pdmodelmosque@gmail.com 

১৮. কোভরগভর সসেো ৩-৫ মদন আযেদি  থো থ 

কর্তপৃযের সুপোভরশ 

সসেো প্রোথীর আযেদি মফনামূন্ডল্য নভাঃ মভজানুয যভান  

উ-ওাময প্রন্ডওৌরী (মমবর) 

৫৬০ িযেল িসভজদ ও ইসলোভিক 

সোাংস্কৃভেক সকন্দ্র স্থোপি প্রকল্প 

ই-নভইরঃ 

pdmodelmosque@gmail.com 

প্রওল্প মযচারও 

৫৬০ িযেল িসভজদ ও ইসলোভিক 

সোাংস্কৃভেক সকন্দ্র স্থোপি প্রকল্প 

স োিঃ ৮১৮১১৮৮ 

ই-নভইরঃ 

pdmodelmosque@gmail.com 
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২.২)  প্রামতষ্ঠামনও নফা 

্ভ. 

নাং 

নফায নাভ নফা প্রদান্ডনয 

ন্ডফ মাচ্চ ভয় 

প্রন্ডয়াজনীয় ওাকজত্র প্রন্ডয়াজনীয় 

ওাকজত্র/আন্ডফদন পযভ 

প্রামিস্থান 

নফায মূল্য 

এফাং মযন্ডাধ 

দ্ধমত 

াঔায নাভ  দাময়ত্বপ্রাি ওভ মওতমায 

দমফ, রুভ নম্বয, নজরা/উন্ডজরায নওাড, 

অমপময়ার নেমরন্ডপান  ই-নভইর 

ঊর্ধ্মতন ওভ মওতমায 

দমফ, রুভ নম্বয, নজরা/উন্ডজরায নওাড, 

অমপময়ার নেমরন্ডপান  ই-নভইর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১. 

 

ভমজদ মবমত্তও 

মশু  কণ মক্ষা 

প্রওন্ডল্পয আতায় 

নদন্ডয ওর 

ভমজন্ডদয জুম্মায় 

প্রদত্ত খুতফা 

াং্ান্ত তথ্য 

নওন্দ্রীয়বান্ডফ 

ভমনেমযাং। 

১২ (ফায) ভা  মনধ মামযত ছন্ডও তথ্য াংগ্র। 
প্রামিস্থানঃ  াংমিষ্ট 

ইরামভও পাউন্ডেন 

নজরা ওাম মারয়। 

 

মফনামূন্ডল্য নভাঃ নভাস্তামপজুয যাভান 

উ-মযচারও (প্রান) 

ভমজদ মবমত্তও মশু  কণমক্ষা ওাম ম্ ভ-

৬ষ্ঠ ম মায় 

নপান- ৮১৮১৫২৩ 

dd.programe.moushik@islamic

foundation.gov.bd  

moushik.if@gmail.com 

 

জনাফ নভাঃ ামফবুয যভান 

প্রওল্প মযচারও 

ভমজদ মবমত্তও মশু  কণমক্ষা 

ওাম ম্ ভ-৬ষ্ঠ ম মায় 

নপান- ৮১৮১৫৫৪ 

pd.moushik@islamicfoundatio

n.gov.bd  

moushik.if@gmail.com 

 

২. নতুন ভমজদ 

াঠাকায স্থান। 

জুরাই-জুন মনধ মামযত পযভ। 

 

ভমজদ াঠাকায 

ম্প্রাযণ  

মক্তারীওযণ প্রওল্প দিয 

 ইপা ন্ডয়ফাইে। 

মফনামূন্ডল্য নও.এভ.মজন্নাত আরী 

ওাযী মযচারও, ভমজদ াঠাকায 

ম্প্রাযণ  মক্তারীওযণ প্রওল্প  

নপান- ৮১৮১৪৪৬ 

ifamopa@gmail.com 

 

জনাফ নভাস্তপা ভনসুয আরভ ঔান 

প্রওল্প মযচারও, ভমজদ াঠাকায 

ম্প্রাযণ  মক্তারীওযণ প্রওল্প  

নপান- ৮১৮১৪৪৬ 

ifamopa@gmail.com 

pd.mosque.library@islamicfo

undation.gov.bd 

৩. পুস্তও যফযান্ডয 

আরভাযী 

-ঐ- মনধ মামযত পযভ। 

 

ভমজদ াঠাকায 

ম্প্রাযণ  

মক্তারীওযণ প্রওল্প 

দিয। 

মফনামূন্ডল্য নও.এভ.মজন্নাত আরী 

ওাযী মযচারও, ভমজদ াঠাকায 

ম্প্রাযণ  মক্তারীওযণ প্রওল্প  

নপান- ৮১৮১৪৪৬ 

ifamopa@gmail.com 

 

জনাফ নভাস্তপা ভনসুয আরভ ঔান 

প্রওল্প মযচারও, ভমজদ াঠাকায 

ম্প্রাযণ  মক্তারীওযণ প্রওল্প  

নপান- ৮১৮১৪৪৬ 

ifamopa@gmail.com 

pd.mosque.library@islamicfo

undation.gov.bd 

৪. মফদ্যভান টিএেই 

ারনাকাদওযণ। 
১-৩ ভা  ভন্ত্রণারয় ওতৃমও 

অনুন্ডভামদত প্রস্তাফনা। 
প্রামিস্থান:  ইরামভও 

পাউন্ডেন প্রান মফবাক। 

মফনামূন্ডল্য জনাফ নভাঃ জারার আভদ 

উ-মচফ(অমতমযক্ত দাময়ত্ব), ইরামভও 

পাউন্ডেন 

নপান: ৮১৮১৫১৭ 
ds.admin@islamicfoundation.g

ov.bd 

জনাফ ওাজী নূরুর ইরাভ 

মচফ, ইরামভও পাউন্ডেন 

নপান: ৮১৮১৫১৭ 

secretary@islamicfoundation.

gov.bd 
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mailto:pd.moushik@islamicfoundation.gov.bd
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mailto:ifamopa@gmail.com
mailto:ifamopa@gmail.com
mailto:ifamopa@gmail.com
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mailto:ds.admin@islamicfoundation.gov.bd
mailto:ds.admin@islamicfoundation.gov.bd
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প্রামিস্থান 

নফায মূল্য 

এফাং মযন্ডাধ 

দ্ধমত 

াঔায নাভ  দাময়ত্বপ্রাি ওভ মওতমায 

দমফ, রুভ নম্বয, নজরা/উন্ডজরায নওাড, 

অমপময়ার নেমরন্ডপান  ই-নভইর 

ঊর্ধ্মতন ওভ মওতমায 

দমফ, রুভ নম্বয, নজরা/উন্ডজরায নওাড, 

অমপময়ার নেমরন্ডপান  ই-নভইর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৫. উন্নয়ন প্রওল্প 

প্রনয়ণ, প্রম্য়া 

ওযণ। 

১৫ মদন- ১ ভা   মডমম  টিমম। 

প্রামিস্থান: মযওল্পনা 

মফবাক, ইরামভও 

পাউন্ডেন। 

মফনামূন্ডল্য নভাঃ ফজলুয যমদ  

উ-মযচারও, মযওল্পনা মফবাক 

নপান: ৮১৮১৭২৫ 

ifbddplaning@gmail.com 

মুাম্মদ যমপও উর ইরাভ 

মযচারও, মযওল্পনা মফবাক 

নপান: ৮১৮১৭২৫ 

dir.planning@islamicfoundatio

n.gov.bd 

ifbddplaning@gmail.com 

৬. প্রওল্প ফাস্তফায়ন 

অগ্রকমত মফলয়ও 

প্রমতন্ডফদন,  

উন্নয়ন ফান্ডজে 

প্রস্তাফ, প্রওল্প 

ভামি প্রমতন্ডফদন 

নপ্রযণ। 

৩ মদন।  মনধ মামযত ছও  

প্রমতন্ডফদন। 

প্রামিস্থান: মযওল্পনা 

মফবাক, ইরামভও 

পাউন্ডেন। 

মফনামূন্ডল্য নভাঃ ফজলুয যমদ  

উ-মযচারও, মযওল্পনা মফবাক 

নপান: ৮১৮১৭২৫ 

ifbddplaning@gmail.com 

মুাম্মদ যমপও উর ইরাভ 

মযচারও, মযওল্পনা মফবাক 

নপান: ৮১৮১৭২৫ 

dir.planning@islamicfoundatio

n.gov.bd 
ifbddplaning@gmail.com 

৯. উন্নয়ন প্রওন্ডল্পয 

অথ ম অফমুমক্তয 

প্রস্তাফ নপ্রযণ 

৫-৭ মদন।  মনধ মামযত ছও  

প্রমতন্ডফদন। 

প্রামিস্থান: মযওল্পনা 

মফবাক, ইরামভও 

পাউন্ডেন। 

মফনামূন্ডল্য নভাঃ ফজলুয যমদ  

উ-মযচারও, মযওল্পনা মফবাক 

নপান: ৮১৮১৭২৫ 

ifbddplaning@gmail.com 

মুাম্মদ যমপও উর ইরাভ 

মযচারও, মযওল্পনা মফবাক 

নপান: ৮১৮১৭২৫ 

dir.planning@islamicfoundatio

n.gov.bd 
ifbddplaning@gmail.com 

১০. অনুন্নয়ণ ফান্ডজে 

প্রস্তাফ নপ্রযণ। 

১০-১৫ মদন।  ফান্ডজে প্রস্তাফনা। 
প্রামি স্থান: অথ ম  মাফ 

মফবাক, ইরামভও 

পাউন্ডেন 

মফনামূন্ডল্য সুরতান উমিন আভদ 

মাফ মনয়ন্ত্রও, অথ ম  মাফ মফবাক 

নপান:৮১৮১৫৩৪ 

ca.finance@islamicfoundation.g

ov.bd 

নভাঃ আপজার উমিন 

মযচারও, অথ ম  মাফ মফবাক 

নপান: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
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নফায মূল্য 

এফাং মযন্ডাধ 

দ্ধমত 

াঔায নাভ  দাময়ত্বপ্রাি ওভ মওতমায 

দমফ, রুভ নম্বয, নজরা/উন্ডজরায নওাড, 
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১১. ভন্ত্রণারয় নথন্ডও 

যওাযী 

অনুন্ডভাদন্ডনয অথ ম  

ছাড়ওযন্ডণয প্রস্তাফ 

নপ্রযণ। 

প্রমত অথ ম  ফছন্ডয 

জুরাই নথন্ডও জুন , 

৪ (চায) মওমস্ত। 

 অনুন্ডভামদত ফান্ডজটিয ব্যয় 

মফবাজন, ভন্ত্রণরন্ডয় নপ্রমযত 

ত্র, অথ ম ভঞ্জুযীয মজ, 

ধভ মমফলয়ও ভন্ত্রণারন্ডয়য 

ম.এ.. এমজমফ ওাম মারন্ডয় 

দামঔরকৃত মফর, নচও 

ইতোমদ। 

 প্রামিস্থান: অথ ম  মাফ 

মফবাক। 

যওাযী নফা, 

নচন্ডওয 

ভাধ্যন্ডভ। 

সুরতান উমিন আভদ 

মাফ মনয়ন্ত্রও, অথ ম  মাফ মফবাক 

নপান:৮১৮১৫৩৪ 

ca.finance@islamicfoundation.g

ov.bd 

নভাঃ আপজার উমিন 

মযচারও, অথ ম  মাফ মফবাক 

নপান:৮১৮১৫৩৬ 

dir.finance@islamicfoundation

.gov.bd 

১২ যওাময অমডে 

আমত্ত 

মনষ্পমত্তওযণ। 

৩ – ৬ ভা  তথ্য প্রভাণও 

মনস্পমত্তমূরও েডীে 

জফাফ। 
প্রামিস্থান: আমত্তয ান্ডথ 

জমযত াংমিষ্ট ওাম মারয়  

অমডে নর, ইরামভও 

পাউন্ডেন। 

মফনামূন্ডল্য নভাঃ জয়নার আন্ডফদীন ঔান 

ওাযী মযচারও, অমডে নর । 
নপান:৮১৮১৫১৩ 
dir.audit@islamicfoundation.go

v.bd 

মভন্ড যান্ডদা আক্তায 

মযচারও, অমডে নর । 
নপান:৮১৮১৫১৩ 

dir.audit@islamicfoundation.g

ov.bd 

১৩. অবেন্তযীন মনযীক্ষা 

আমত্ত 

মনষ্পমত্তওযণ। 

াংমিষ্ট মফবাক/ 

াঔা অমপ  

অমডে নর ওতৃমও 

প্রদত্ত ভয়ীভা 

 তথ্য প্রভাণও 

মনস্পমত্তমূরও েডীে 

জফাফ প্রদান। 
প্রামিস্থান: াংমিষ্ট 

মফবাক/ওাম মারয়  অমডে 

নর।  

মফনামূন্ডল্য নভাঃ জয়নার আন্ডফদীন ঔান 

ওাযী মযচারও, অমডে নর । 
নপান:৮১৮১৫১৩ 
dir.audit@islamicfoundation.go

v.bd 

মভন্ড যান্ডদা আক্তায 

মযচারও, অমডে নর । 
নপান:৮১৮১৫১৩ 

dir.audit@islamicfoundation.g

ov.bd 

১৪. ইরামভও 

পাউন্ডেন্ডনয 

মনয়ন্ত্রণাধীণ 

ভান্ডওমেমূন্ডয 

মযচারনা  

যক্ষণান্ডফক্ষণ। 

ভামও মবমত্তন্ডত   নেোয মফজ্ঞমি, নেোয 

মমডউর, চুমক্তনাভা। 
প্রামি স্থান: ভমজদ  

ভান্ডওমে মফবাক, ইরামভও 

পাউন্ডেন 

প্রমত ফক মফুে 

ইরামভও 

পাউন্ডেন 

ওতৃমও 

মনধ মামযত ান্ডয 

বাড়া যমদ  

নচন্ডওয 

ভাধ্যন্ডভ গ্রণ। 

নভাাম্মদ যমপকুর ইরাভ 

উ-মযচারও, ভমজদ  ভান্ডওমে মফবাক 

নপান: ৯৫৭৭৮১৮ 

dd.mosque@islamicfoundation.gov.bd 

জনাফ নভাাম্মদ ভীউমিন ভজুভদায 

মযচারও, ভমজদ  ভান্ডওমে মফবাক 

নপান: ৯৫৭৭৮১৮ 

dir.mosque.market@islamicfoundati

on.gov.bd 
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প্রামিস্থান 

নফায মূল্য 

এফাং মযন্ডাধ 

দ্ধমত 

াঔায নাভ  দাময়ত্বপ্রাি ওভ মওতমায 
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৫. ঔাদ্য, ণ্য  

পাভ মামউটিওোর 

াভগ্রী এয ারার 

নদ প্রদান। 

১-৩ ভা । আন্ডফদন ত্র, নেড 

রাইন্ডন্স, বোে 

নযমজন্ডেন্ডনয নদ, 

টিএন, আই এন 

াটি মমপন্ডওে, 

মফ.এ.টি.আই, লধ 

প্রান ফা াংমিষ্ট 

ওতৃমন্ডক্ষয নদত্র, 

মযন্ডফ অমধদিন্ডযয 

ছাড়ত্র, ন্ডণ্যয 

উওযণ মফফযণী, ণ্য 

উৎাদন্ডনয নলা চাে ম, 

ন্ডণ্য ব্যফহৃত 

আভদানীকৃত 

উওযণামদ ফা 

নওমভওোর ন্ডর তায 

অনুকূন্ডর ন নদন্ডয 

ারার ওতৃমন্ডক্ষয নদ 

ফা এনারাইম 

মযন্ডাে ম। 
 

ারার নদ মফবাক, 

ইরামভও পাউন্ডেন। 

ন্ডণ্যয মফ্য় 

মূন্ডল্যয উয 

তওযা 

০৮% ওন্ডয 

মপ গ্রণ ওযা 

য়।  
মপ মযন্ডাধ 

দ্ধমতঃ ন- 

অড মায এয 

ভাধ্যন্ডভ 

ইরামভও 

পাউন্ডেন 

ারার নদ  

মাফ 

মন্ডযানান্ডভ 

জভাদান। 

ড. ভা. নভাঃ আবু ছান্ডর ান্ডোয়াযী  

উ-মযচারও 

ারার নদ মফবাক। 
নপান : ৮১৮১৫১৭ 

halalcertificate@islamicfoundation

.gov.bd 

জনাফ নভাঃ আবুর ওারাভ 

মযচারও 

ারার নদ মফবাক। 
নপান : ৮১৮১৫২১ 

halalcertificate@islamicfoundatio

n.gov.bd 

১৬. দ সৃজন, 

াংযক্ষণ  

স্থায়ীওযণ। 

১ - ২ ভা ভন্ত্রণারয় ওতৃমও 

অনুন্ডভামদত প্রস্তাফনা। 

 

প্রান মফবাক, ইরামভও 

পাউন্ডেন  

মফনামূন্ডল্য ওাযী-মযচারও-১ 

প্রান মফবাক 

প্রধান ওাম মারয়,ঢাওা। 

নপান-৮১৮১৫৭৩  

ই-নভইর ad2.admin@islamicfoudation.gov.bd 

ভামযচারও 

প্রধান ওাম মারয় 

ইরামভও পাউন্ডেন, ঢাওা। 

নপান- ৮১৮১৫১৬ 

ই-নভইর dg_if@yahoo.com 

১৭. মফদ্যভান 
টিএেই 

ারনাকাদওযণ। 

১-৩ ভা ভন্ত্রণারয় ওতৃমও 
অনুন্ডভামদত প্রস্তাফনা। 

 

প্রান মফবাক, ইরামভও 

পাউন্ডেন 

মফনামূন্ডল্য ওাযী-মযচারও-(মান) 

প্রান মফবাক 

প্রধান ওাম মারয়,ঢাওা। 

নপান-৮১৮১৫১৪  

ই-নভইর rezailkarim_29@yahoo.com 

উ-মচফ 

ইরামভও পাউন্ডেন 

প্রধান ওাম মারয়,ঢাওা। 

নপান-৮১৮১৫১৮ 

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

gmail.com 
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্ভ. 

নাং 

নফায নাভ নফা প্রদান্ডনয 

ন্ডফ মাচ্চ ভয় 

প্রন্ডয়াজনীয় ওাকজত্র প্রন্ডয়াজনীয় 

ওাকজত্র/আন্ডফদন পযভ 

প্রামিস্থান 

নফায মূল্য 

এফাং মযন্ডাধ 

দ্ধমত 

াঔায নাভ  দাময়ত্বপ্রাি ওভ মওতমায 

দমফ, রুভ নম্বয, নজরা/উন্ডজরায নওাড, 

অমপময়ার নেমরন্ডপান  ই-নভইর 

ঊর্ধ্মতন ওভ মওতমায 

দমফ, রুভ নম্বয, নজরা/উন্ডজরায নওাড, 

অমপময়ার নেমরন্ডপান  ই-নভইর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৮. ফামল মও ্য় 

প্রস্তাফ। 

৭ মদন-১৫ মদন ভন্ত্রণারয় ওতৃমও 

অনুন্ডভামদত প্রস্তাফনা  

 

প্রান মফবাক, ইরামভও 

পাউন্ডেন 

মফনামূন্ডল্য নটায অমপায 

প্রান মফবাক 

প্রধান ওাম মারয়,ঢাওা। 

নভাফা- ০১৯১৪৬০৩৬১৭ 

 

ভামযচারও 

প্রধান ওাম মারয় 

ইরামভও পাউন্ডেন, ঢাওা। 

নপান- ৮১৮১৫১৬ 

ই-নভইর dg_if@yahoo.com 

১৯. ওভ মওতমান্ডদয ফম: 

ফাাংরান্ডদ অমজমত 

ছুটি 

৭ মদন-১৫ মদন। আন্ডফদন, মথামথ 

ওতৃমন্ডক্ষয সুাময 

islamicfoundation.g

ov.bd.com 

মফনামূন্ডল্য  নওন অমপায-২ 

প্রান মফবাক 

প্রধান ওাম মারয়,ঢাওা। 

নপান- ৮১৮১৫১৪ 

ই-নভইর sectionofficer13@gmail.com 

ভামযচারও 

প্রধান ওাম মারয় 

ইরামভও পাউন্ডেন, ঢাওা। 

নপান- ৮১৮১৫১৬ 

ই-নভইর dg_if@yahoo.com 

২০. াংন্ডদয প্রন্ডনাত্তয ভন্ত্রণারয় ওতৃমও 

প্রদত্ত মনধ মামযত 

ভয় 

ভন্ত্রণারয় ওতৃমও নপ্রমযত 

ত্র 

ভন্ত্রণারয় ওতৃমও নপ্রমযত 

ত্র 

মফনামূন্ডল্য  নওন অমপায-২ 

প্রান মফবাক 

প্রধান ওাম মারয়,ঢাওা। 

নপান- ৮১৮১৫১৪ 

ই-নভইর sectionofficer13@gmail.com 

ভামযচারও 

প্রধান ওাম মারয় 

ইরামভও পাউন্ডেন, ঢাওা। 

নপান- ৮১৮১৫১৬ 

ই-নভইর dg_if@yahoo.com 

২১. সাংসদীয় স্থোয়ী 

কভিটির সিোয় 

অাংশগ্রহণ, ভসদ্ধোন্ত 

েোস্তেোয়ি 

ভন্ত্রণারয় ওতৃমও 

প্রদত্ত মনধ মামযত 

ভয় 

ভন্ত্রণারয় ওতৃমও নপ্রমযত 

ত্র 

ভন্ত্রণারয় ওতৃমও নপ্রমযত 

ত্র 

মফনামূন্ডল্য  নওন অমপায-২ 

প্রান মফবাক 

প্রধান ওাম মারয়,ঢাওা। 

নপান- ৮১৮১৫১৪ 

ই-নভইর sectionofficer13@gmail.com 

ভামযচারও 

প্রধান ওাম মারয় 

ইরামভও পাউন্ডেন, ঢাওা। 

নপান- ৮১৮১৫১৬ 

ই-নভইর dg_if@yahoo.com 

২২. সজলো প্রশোসক 

সযেলযির ভসদ্ধোন্ত 

েোস্তেোয়ি 

ভন্ত্রণারয় ওতৃমও 

প্রদত্ত মনধ মামযত 

ভয় 

ভন্ত্রণারয় ওতৃমও নপ্রমযত 

ত্র 

ভন্ত্রণারয় ওতৃমও নপ্রমযত 

ত্র 

মফনামূন্ডল্য  নওন অমপায-২ 

প্রান মফবাক 

প্রধান ওাম মারয়,ঢাওা। 

নপান- ৮১৮১৫১৪ 

ই-নভইর sectionofficer13@gmail.com 

ভামযচারও 

প্রধান ওাম মারয় 

ইরামভও পাউন্ডেন, ঢাওা। 

নপান- ৮১৮১৫১৬ 

ই-নভইর dg_if@yahoo.com 

২৩. পোসযপোযটরৃ জন্য 

এিওভস প্রদোি 

৭ মদন-১৫ মদন এনম 

পযভ;ান্ডাে ম 

নফায়ন্ডনয জন্য পূন্ডফ ময 

ান্ডান্ডে ময তোময়ত 

ওম; 

এনম পযভ, 

islamicfoundation.g

ov.bd 

মফনামূন্ডল্য  নওন অমপায-২ 

প্রান মফবাক 

প্রধান ওাম মারয়,ঢাওা। 

নপান- ৮১৮১৫১৪ 

ই-নভইর sectionofficer13@gmail.com 

ভামযচারও 

প্রধান ওাম মারয় 

ইরামভও পাউন্ডেন, ঢাওা। 

নপান- ৮১৮১৫১৬ 

ই-নভইর dg_if@yahoo.com 
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্ভ. 

নাং 

নফায নাভ নফা প্রদান্ডনয 

ন্ডফ মাচ্চ ভয় 

প্রন্ডয়াজনীয় ওাকজত্র প্রন্ডয়াজনীয় 

ওাকজত্র/আন্ডফদন পযভ 

প্রামিস্থান 

নফায মূল্য 

এফাং মযন্ডাধ 

দ্ধমত 

াঔায নাভ  দাময়ত্বপ্রাি ওভ মওতমায 

দমফ, রুভ নম্বয, নজরা/উন্ডজরায নওাড, 

অমপময়ার নেমরন্ডপান  ই-নভইর 

ঊর্ধ্মতন ওভ মওতমায 

দমফ, রুভ নম্বয, নজরা/উন্ডজরায নওাড, 

অমপময়ার নেমরন্ডপান  ই-নভইর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২৪. িোভসক প্রভেযেদি ভন্ত্রণারয় ওতৃমও 

প্রদত্ত মনধ মামযত 

ভয় 

প্রন্ডমাজে নয়  প্রন্ডমাজে নয় মফনামূন্ডল্য ওাযী-মযচারও-১ 

প্রান মফবাক 

প্রধান ওাম মারয়,ঢাওা। 

নপান-৮১৮১৫৭৩  

ই-নভইর ad2.admin@islamicfoudation.gov.bd 

মচফ 

ইরামভও পাউন্ডেন 

প্রধান ওাম মারয়,ঢাওা। 

নপান-৮১৮১৫১৭ 
ই-নভইর secretary@ islamicfoudation.gov.bd 

 

 

২.৩) অবেন্তযীণ নফা   

্ভ. 

নাং 

নফায নাভ নফা প্রদান্ডনয 

ন্ডফ মাচ্চ ভয় 

প্রন্ডয়াজনীয় ওাকজত্র প্রন্ডয়াজনীয় 

ওাকজত্র/আন্ডফদন পযভ 

প্রামিস্থান 

নফায মূল্য 

এফাং মযন্ডাধ 

দ্ধমত 

াঔায নাভ  দাময়ত্বপ্রাি ওভ মওতমায 

দমফ, রুভ নম্বয, নজরা/উন্ডজরায নওাড, 

অমপময়ার নেমরন্ডপান  ই-নভইর 

ঊর্ধ্মতন ওভ মওতমায 

দমফ, রুভ নম্বয, নজরা/উন্ডজরায নওাড, 

অমপময়ার নেমরন্ডপান  ই-নভইর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১. ওতমওতমা  

ওভ মচামযকন্ডণয গ্রু 

ইনসুেন্ডযন্স/ বমফষ্য 

তমফন্ডর জভাকৃত 

োওা 

প্রামি/আদান্ডয়য 

ব্যফস্থা গ্রণ  

ঋণ প্রদান। 

৩-৭ মদন। আন্ডফদন, মথামথ 

ওতৃমন্ডক্ষয অনুন্ডভাদন। 

প্রন্ডমাজে প্রতেয়নত্র 

প্রামি স্থান : প্রান 

মফবাক। 
ইরামভও পাউন্ডেন। 

মফনামূন্ডল্য সুরতান উমিন আভদ 

মাফ মনয়ন্ত্রও, অথ ম  মাফ মফবাক 

নপান:৮১৮১৫৩৪ 

ca.finance@islamicfoundation.g

ov.bd 

জনাফ নভাঃ আপজার উমিন 

মযচারও, অথ ম  মাফ মফবাক 

নপান: ৮১৮১৫৩৬ 

dir.finance@islamicfoundatio

n.gov.bd 

 

২. নজরা অমপ ফা 

প্রদত্ত ভমজদ 

মবমত্তও মশু  

কণমক্ষা প্রওন্ডল্পয 

নওন্দ্র, মক্ষও  

মযন্ডা ম নন্টায 

অনুন্ডভাদন প্রদান। 

১৫-৩০ মদন। আন্ডফদন, মথামথ 

ওতৃমন্ডক্ষয অনুন্ডভাদন। 

১। নওন্দ্র, মক্ষও  

মযন্ডা ম নন্টান্ডযয তামরওা 

প্রামি স্থান : প্রওল্প দিয, 

নজরা ওাম মারয়, উন্ডজরা 

মযন্ডা ম নন্টায। 

মফনামূন্ডল্য এ নও এভ পজলুয যভান 

উ-প্রওল্প মযচারও, প্রান (নপ্রলন্ডণ), 

ভমজদমবমত্তও মশু  কণমক্ষা ওাম ম্ ভ 

প্রওল্প-৬ষ্ঠ ম মায় 

নপানঃ ৮১৮১৫৫৪ 

dd.admin.moushik@islamicfou

ndation.gov.bd 

জনাফ নভাঃ ামফবুয যভান 

প্রওল্প মযচারও 

ভমজদ মবমত্তও মশু  কণমক্ষা 

ওাম ম্ ভ-৬ষ্ঠ ম মায় 

নপান- ৮১৮১৫৫৪ 

pd.moushik@islamicfoundatio

n.gov.bd  

moushik.if@gmail.com 

্ভ. 

নাং 

নফায নাভ নফা প্রদান্ডনয 

ন্ডফ মাচ্চ ভয় 

প্রন্ডয়াজনীয় ওাকজত্র প্রন্ডয়াজনীয় 

ওাকজত্র/আন্ডফদন পযভ 

প্রামিস্থান 

নফায মূল্য 

এফাং মযন্ডাধ 

দ্ধমত 

াঔায নাভ  দাময়ত্বপ্রাি ওভ মওতমায 

দমফ, রুভ নম্বয, নজরা/উন্ডজরায নওাড, 

অমপময়ার নেমরন্ডপান  ই-নভইর 

ঊর্ধ্মতন ওভ মওতমায 

দমফ, রুভ নম্বয, নজরা/উন্ডজরায নওাড, 

অমপময়ার নেমরন্ডপান  ই-নভইর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

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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৩. ওর নেণীয 

ওভ মওতমা  

ওভ মচামযন্ডদয 

মফমবন্ন অমগ্রভ 

ভঞ্জুযী। 

১-৭ মদন আন্ডফদন, মথামথ 

ওতৃমন্ডক্ষয অনুন্ডভাদন। 

প্রন্ডমাজে নক্ষন্ডত্র াংমিষ্ট 

ওাকজত্র 

প্রামি স্থান : অথ ম  মাফ 

মফবাক। 

মফনামূন্ডল্য সুরতান উমিন আভদ 

মাফ মনয়ন্ত্রও, অথ ম  মাফ মফবাক 

নপান:৮১৮১৫৩৪ 

ca.finance@islamicfoundation.g

ov.bd 

জনাফ নভাঃ আপজার উমিন 

মযচারও, অথ ম  মাফ মফবাক, 

নপান: ৮১৮১৫৩৬ 

dir.finance@islamicfoundatio

n.gov.bd 

৪. ওভ মচাযীন্ডদয 

ানা/মরফান্ডযজ 

। 

১৫-২০ মদন আন্ডফদন,  ওমভটিয 

সুাময, মথামথ 

ওতৃমন্ডক্ষয অনুন্ডভাদন। 

প্রন্ডমাজে নক্ষন্ডত্র াংমিষ্ট 

ওাকজত্র। 

প্রামি স্থান : অথ ম  মাফ 

মফবাক। 

মফনামূন্ডল্য সুরতান উমিন আভদ 

মাফ মনয়ন্ত্রও, অথ ম  মাফ মফবাক 

নপান:৮১৮১৫৩৪ 

ca.finance@islamicfoundation.g

ov.bd 

জনাফ নভাঃ আপজার উমিন 

মযচারও, অথ ম  মাফ মফবাক 

নপান: ৮১৮১৫৩৬ 

dir.finance@islamicfoundatio

n.gov.bd 

৫. োমন্ত মফন্ডনাদন 

বাতা মযন্ডাধ। 
০৭ (াত) 

ওভ মমদফ 

আন্ডফদন্ডনয নপ্রমক্ষন্ডত 

ভন্জজুময আন্ডদন্ডয 

ভাধ্যন্ডভ।  

আন্ডফদনত্র, োমন্ত মফন্ডনাদন 

বাতায ভন্জজুময আন্ডদ। 
প্রামি স্থান : অথ ম  মাফ 

মফবাক। 

যওাযী নফা,  

নচন্ডওয 

ভাধ্যন্ডভ 

নফতন্ডনয 

ভাধ্যন্ডভ 

সুরতান উমিন আভদ 

মাফ মনয়ন্ত্রও, অথ ম  মাফ মফবাক 

নপান:৮১৮১৫৩৪ 

ca.finance@islamicfoundation.g

ov.bd 

জনাফ নভাঃ আপজার উমিন 

মযচারও, অথ ম  মাফ মফবাক 

নপান: ৮১৮১৫৩৬ 

dir.finance@islamicfoundatio

n.gov.bd 

৬.  ওমম্পউোয  

নভযাভত। 
১-৭মদন চামদাত্র প্রামিয য 

াংমিষ্ট মফবান্ডকয 

মন্ত্রামত মযক্ষা-মনযীক্ষা 

পূফ মও  নষ্ট মন্ত্রাাংন্ডয 

ফদন্ডর নতুন মন্ত্রাাং 

যফযা প্রামি ান্ডন্ডক্ষ 

নভযাভত ম্পন্ন ওযা । 

চামদাত্র, নযমজষ্টায 

ঔাতা। 
প্রামি স্থান : আইমটি 

মফবাক 

আইমটি 

মফবান্ডকয 

অনুকূন্ডর 

মনধ মামযত 

মযভান অথ ম 

মযন্ডাধন্ডমা

গ্য 

নভাঃ আময আন্ডফমদন 

ওাযী মযচারও, আইমটি মফবাক 

নপান: ৮১৮১৬৫৩ 
ifictcell@gmail.com 

জনাফ মুাম্মদ যমপও উর ইরাভ 

মযচারও, আইমটি মফবাক 

নপান: ৮১৮১৬৫৩ 

dir.ict@islamicfoundation.gov

.bd 
ifictcell@gmail.com 

৭. ইরামভও 

পাউন্ডেন্ডনয 

মবমড 

ওন্জপান্ডযন্স, 

মমটিমব, 

ভামিমভমডয়া 

প্রন্ডজক্টয 

মযচারনা। 

চামদাভত মবমড ওন্জপান্ডযন্স 

ম্পাদন,  ভামিমভমডয়া 

প্রন্ডজক্টয মযচারনা 

ইতোমদ ওতৃমন্ডক্ষয 

মনন্ডদ ম অনুমায়ী াংমিষ্ট 

মফবান্ডকয চামদা 

নভাতান্ডফও ফাস্তফায়ন 

ওযা । 

চামদাত্র, নযমজষ্টায ঔাতা 

প্রামি স্থান : আইমটি 

মফবাক 

মফনামুন্ডল্য নভাঃ আমযপ াান 

নভইনন্ডেন্ডনন্স ওাযী , আইমটি মফবাক 

নপান: ৮১৮১৬৫৩ 
ifictcell@gmail.com 

জনাফ মুাম্মদ যমপও উর ইরাভ 

মযচারও, আইমটি মফবাক 

নপান: 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
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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
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্ভ. 

নাং 

নফায নাভ নফা প্রদান্ডনয 

ন্ডফ মাচ্চ ভয় 

প্রন্ডয়াজনীয় ওাকজত্র প্রন্ডয়াজনীয় 

ওাকজত্র/আন্ডফদন পযভ 

প্রামিস্থান 

নফায মূল্য 

এফাং মযন্ডাধ 

দ্ধমত 

াঔায নাভ  দাময়ত্বপ্রাি ওভ মওতমায 

দমফ, রুভ নম্বয, নজরা/উন্ডজরায নওাড, 

অমপময়ার নেমরন্ডপান  ই-নভইর 

ঊর্ধ্মতন ওভ মওতমায 

দমফ, রুভ নম্বয, নজরা/উন্ডজরায নওাড, 

অমপময়ার নেমরন্ডপান  ই-নভইর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৮. ইন্টাযন্ডনে, ল্যান, 

য়াইপাই  

পেয়োয 

ইন্সেন্ডরন । 

১-২ মদন ইন্টাযন্ডনে াফ মক্ষমণও 

চর যাঔায জন্য 

নেওমনওোর নফা 

ওাম ম্ ভ চালু যাঔা । 

চামদাত্র, নযমজষ্টায ঔাতা 

প্রামি স্থান : আইমটি 

মফবাক। 

মফনামূন্ডল্য নভাঃ আমযপ াান 

নভইনন্ডেন্ডনন্স ওাযী , আইমটি মফবাক 

নপান: ৮১৮১৬৫৩ 
ifictcell@gmail.com 

জনাফ মুাম্মদ যমপও উর ইরাভ 

মযচারও, আইমটি মফবাক 

নপান: ৮১৮১৬৫৩ 

dir.ict@islamicfoundation.gov

.bd 
ifictcell@gmail.com 

৯.  নদমনও মত্রওা  

ইন্ডরক্ট্রমনক্স 

মভমডয়ায় মফজ্ঞমি 

প্রওা  

াফ মক্ষমণও ইরামভও পাউন্ডেন্ডনয 

মফমবন্ন মফবাক নথন্ডও প্রাি 

মফজ্ঞমি ওতৃমন্ডক্ষয 

অনুন্ডভাদন্ন্ডভ  মত্রওা 

 ইন্ডরক্ট্রমনক্স মভমডয়ায় 

প্রওা। 

নপ্র মযমরজ, মস্থয মচত্র, 

মবমড ফুন্ডেজ ইতোমদ। 
প্রামি স্থান : জনাংন্ডমাক 

াঔা, আইমটি মফবাক। 

মফনামূন্ডল্য জনাফ নভাঃ মনজাভ উমিন 

জনাংন্ডমাক াঔা, আইমটি মফবাক 

নপান: ৮১৮১৩৪০ 

pro@islamicfoundation.gov.bd 

জনাফ মুাম্মদ যমপও উর ইরাভ 

মযচারও, আইমটি মফবাক 

নপান: ৮১৮১৬৫৩ 

dir.ict@islamicfoundation.gov

.bd 
ifictcell@gmail.com 

১০. ইরামভও 

পাউন্ডেন্ডনয  

ওাম ম্ ভ াং্ান্ত 

অমড/মবমড 

ধাযণ, ম্পাদনা, 

উস্থান  

াংযক্ষণ। 

৭-১০ মদন ওতৃমন্ডক্ষয অনুন্ডভাদন 

অনুান্ডয অমড/মবমড 

ধাযণ, ম্পাদনা এফাং 

ম্পাদনা ওযা। 

প্রন্ডয়াজনীয় নমথত্র 

প্রামি স্থান : আইমটি 

মফবাক। 

মফনামূন্ডল্য পঔরুর আরভ 

ওাযী ম্পাদও 

স্টুমড াঔা, আইমটি মফবাক 

নপান: ৮১৮১৬৫৩ 
ifictcell@gmail.com 

জনাফ মুাম্মদ যমপও উর ইরাভ 

মযচারও, আইমটি মফবাক 

নপান: ৮১৮১৬৫৩ 

dir.ict@islamicfoundation.gov

.bd 
ifictcell@gmail.com 

১১. ইরামভও 

পাউন্ডেন 

ন্ডয়ফাইে  

ডাোন্ডফজ 

পেয়োয এয 

তথ্য 

ারনাকাদওযণ ই-

নভইর ামব ম।  

াফ মক্ষমণও ন্ডয়ফাইে  ডাোন্ডফজ 

পেয়ায এয তথ্য 

াংগ্র   ওতৃমক্ষ 

ওতৃমও াংন্ডাধন্ন্ডভ 

আন্ডরাডওযণ। 

চামত তথ্যামদ, প্রন্ডয়াজনীয় 

নমথত্র 

প্রামি স্থান : আইমটি 

মফবাক। 

মফনামূন্ডল্য যামপ উমিন আন্ডভদ 

নপ্রাগ্রাভায ওাযী, আইমটি মফবাক 

নপান: ৮১৮১৬৫৩ 

asst.programmer@islamicfoun

dation.gov.bd 

ifictcell@gmail.com 

জনাফ মুাম্মদ যমপও উর ইরাভ 

মযচারও, আইমটি মফবাক 

নপান: ৮১৮১৬৫৩ 

dir.ict@islamicfoundation.gov

.bd 
ifictcell@gmail.com 
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্ভ. 

নাং 

নফায নাভ নফা প্রদান্ডনয 

ন্ডফ মাচ্চ ভয় 

প্রন্ডয়াজনীয় ওাকজত্র প্রন্ডয়াজনীয় 

ওাকজত্র/আন্ডফদন পযভ 

প্রামিস্থান 

নফায মূল্য 

এফাং মযন্ডাধ 

দ্ধমত 

াঔায নাভ  দাময়ত্বপ্রাি ওভ মওতমায 

দমফ, রুভ নম্বয, নজরা/উন্ডজরায নওাড, 

অমপময়ার নেমরন্ডপান  ই-নভইর 

ঊর্ধ্মতন ওভ মওতমায 

দমফ, রুভ নম্বয, নজরা/উন্ডজরায নওাড, 

অমপময়ার নেমরন্ডপান  ই-নভইর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১২. ইরামভও 

পাউন্ডেন্ডনয মুদ্রণ 

ওাম ম্ ভ। 

১৫-৩০মদন ইরামভও 

পাউন্ডেন্ডনয াংমিষ্ট 

মফবাক ওতৃমও 

চামদান্ডত্রয নপ্রমক্ষন্ডত 

পুস্তও, মত্রওা, নাষ্টায, 

মরপন্ডরে  অন্যান্য 

মুদ্রণ ওাজ ইরামভও 

পাউন্ডেন নপ্র ওতৃমও 

ম্পন্ন ওযা য়। 

ওাম মান্ডদ, ান্ডুমরম।  
প্রামি স্থান : ইরামভও 

পাউন্ডেন নপ্র। 

ইরামভও 

পাউন্ডেন 

নপ্র ওতৃমও 

মনধ মামযত চাজম 

(পভ মা নবন্ডদ) ।  

নচন্ডওয 

ভাধ্যন্ডভ 

মযন্ডাধ। 

জমভ উমিন 

ওাযী ব্যফস্থাও, ইরামভও পাউন্ডেন 

নপ্র। 

নপান: ৮১৮১৫৩৭ 

manager.press@islamicfounda

tion.gov.bd 

জনাফ নুয নভাাম্মদ আরভ 

ব্যফস্থাও, ইরামভও পাউন্ডেন নপ্র। 

নপান: ৮১৮১৫৩৭ 

manager.press@islamicfound

ation.gov.bd  

১৩. ইরামভও 

পাউন্ডেন্ডনয 

মনয়ন্ত্রণাধীন 

মাফতীয় স্থানা 

াং্ান্ত ভাভরা-

নভাওািভা 

মযচারনা  

আইমন ায়তা 

প্রদান । 

২-৩ ভা। মথামথ ওতৃমন্ডক্ষয 

অনুন্ডভাদন্ন্ডভ আইন 

উন্ডদষ্টায ভাধ্যন্ডভ 

আইনজীমফ মনন্ডয়াক 

ওন্ডয। 

াংমিষ্ট নমথত্র, প্রভাণও 

দমররামদ, চুমক্ত ত্র,  

ইতোমদ । 
প্রামি স্থান : ইরামভও 

পাউন্ডেন র‘ এে এন্ডষ্টে 

মফবাক । 

মফনামূন্ডল্য নভাছামিকুর আরভ 

ওাযী মযচারও, র‘ এে এন্ডষ্টে মফবাক । 
নপানঃ ৮১৮১৫৭৩ 

ad.law@islamicfoundation.gov

.bd 

জনাফ নভাঃ আমনছুয যভান যওায 

মযচারও (অমতমযক্ত দাময়ত্ব), র‘ এে 

এন্ডষ্টে মফবাক । 
নপানঃ ৮১৮১৫৭৩ 

dir.law@islamicfoundation.go

v.bd 

১৪. ইরামভও 

পাউন্ডেন্ডন 

ওভ মওতমা  

ওভ মচামযন্ডদয 

মনন্ডয়াক/ন্ডদান্নমত। 

৪-৬ ভা ১। চুড়ান্ত মনফ মাচন্ডনয 

পরাপর। 

২। প্রন্ডমাজে নক্ষন্ডত্র 

ছাড়ত্র। 

৩। এ.ম.আয. 

৪। মনন্ডয়াক ওমভটিয 

সুাময। 

 প্রন্ডমাজে নয়  মফনামূন্ডল্য ওাযী-মযচারও-১ 

প্রান মফবাক 

প্রধান ওাম মারয়,ঢাওা। 

নপান-৮১৮১৫৭৩  

ই-নভইর 

ad2.admin@islamicfoudation.g

ov.bd 

মমরওন ওমভটি  নফাড ম অফ কব মন 

ইরামভও পাউন্ডেন 
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্ভ. 

নাং 

নফায নাভ নফা প্রদান্ডনয 

ন্ডফ মাচ্চ ভয় 

প্রন্ডয়াজনীয় ওাকজত্র প্রন্ডয়াজনীয় 

ওাকজত্র/আন্ডফদন পযভ 

প্রামিস্থান 

নফায মূল্য 

এফাং মযন্ডাধ 

দ্ধমত 

াঔায নাভ  দাময়ত্বপ্রাি ওভ মওতমায 

দমফ, রুভ নম্বয, নজরা/উন্ডজরায নওাড, 

অমপময়ার নেমরন্ডপান  ই-নভইর 

ঊর্ধ্মতন ওভ মওতমায 

দমফ, রুভ নম্বয, নজরা/উন্ডজরায নওাড, 

অমপময়ার নেমরন্ডপান  ই-নভইর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৫. ওভ মওতমা  

ওভ মচামযন্ডদয 

ননন নও 

প্রম্য়াওযণ/ভঞ্জুয 

ওযণ। 

১০-১৫ মদন। ১। এ এ ম নদ 

২। ছুটিয মযন্ডাে ম 

৩। না-দামফ ত্র। 

৪। জাতীয় মযচয় 

ন্ডত্রয ছায়ামরম 

 প্রান মফবাক । 

ইরামভও পাউন্ডেন। 

 

মফনামূন্ডল্য  নওন অমপায-২ 

প্রান মফবাক 

প্রধান ওাম মারয়,ঢাওা। 

নপান- ৮১৮১৫১৪ 

ই-নভইর 

sectionofficer13@gmail.com 

ভামযচারও 

প্রধান ওাম মারয় 

ইরামভও পাউন্ডেন, ঢাওা। 

নপান- ৮১৮১৫১৬ 

ই-নভইর dg_if@yahoo.com 

১৬. ওতমওতমা  

ওভ মচামযকন্ডণয 

বমফষ্য তমফন্ডর 

জভাকৃত োওা 

প্রামি/আদান্ডয়য 

ব্যফস্থা গ্রণ  

ঋণ প্রদান। 

৭ মদন-১৫ মদন প্রন্ডমাজে প্রতেয়নত্র, 

নফা প্রামথ ময দামঔরকৃত 

আন্ডফদনত্র 

 

নফা প্রামথ ময দামঔরকৃত 

আন্ডফদনত্র 

 

মফনামূন্ডল্য  নওন অমপায-২ 

প্রান মফবাক 

প্রধান ওাম মারয়,ঢাওা। 

নপান- ৮১৮১৫১৪ 

ই-নভইর 

sectionofficer13@gmail.com 

ভামযচারও 

প্রধান ওাম মারয় 

ইরামভও পাউন্ডেন, ঢাওা। 

নপান- ৮১৮১৫১৬ 

ই-নভইর dg_if@yahoo.com 

১৭. ওর নেণীয 

ওভ মওতমা  

ওভ মচামযন্ডদয 

অফন্ডযাত্তয ছুটি 

ভঞ্জুয  

৭ মদন-১৫ মদন। নফা প্রামথ ময দামঔরকৃত 

আন্ডফদনত্র 

 

 নফা প্রামথ ময দামঔরকৃত 

আন্ডফদনত্র 

 

 

মফনামূন্ডল্য  নওন অমপায-২ 

প্রান মফবাক 

প্রধান ওাম মারয়,ঢাওা। 

নপান- ৮১৮১৫১৪ 

ই-নভইর 

sectionofficer13@gmail.com 

ভামযচারও 

প্রধান ওাম মারয় 

ইরামভও পাউন্ডেন, ঢাওা। 

নপান- ৮১৮১৫১৬ 

ই-নভইর dg_if@yahoo.com 

১৮. অমজমত ছুটি, 

প্রসূমত ছুটি, োমন্ত 

মফন্ডনাদন ছুটি, 

৭ মদন-১৫ মদন। আন্ডফদন, মথামথ 

ওতৃমন্ডক্ষয সুাময 

আন্ডফদন, মথামথ 

ওতৃমন্ডক্ষয সুাময 

মফনামূন্ডল্য  নওন অমপায-২ 

প্রান মফবাক 

প্রধান ওাম মারয়,ঢাওা। 

নপান- ৮১৮১৫১৪ 

ই-নভইর 

sectionofficer13@gmail.com 

ভামযচারও 

প্রধান ওাম মারয় 

ইরামভও পাউন্ডেন, ঢাওা। 

নপান- ৮১৮১৫১৬ 

ই-নভইর dg_if@yahoo.com 
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্ভ. 

নাং 

নফায নাভ নফা প্রদান্ডনয 

ন্ডফ মাচ্চ ভয় 

প্রন্ডয়াজনীয় ওাকজত্র প্রন্ডয়াজনীয় 

ওাকজত্র/আন্ডফদন পযভ 

প্রামিস্থান 

নফায মূল্য 

এফাং মযন্ডাধ 

দ্ধমত 

াঔায নাভ  দাময়ত্বপ্রাি ওভ মওতমায 

দমফ, রুভ নম্বয, নজরা/উন্ডজরায নওাড, 

অমপময়ার নেমরন্ডপান  ই-নভইর 

ঊর্ধ্মতন ওভ মওতমায 

দমফ, রুভ নম্বয, নজরা/উন্ডজরায নওাড, 

অমপময়ার নেমরন্ডপান  ই-নভইর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৯. ওতমওতমা  

ওভ মচামযকন্ডণয 

ইনসুেন্ডযন্স 

৭ মদন-১৫ মদন। আন্ডফদন, মথামথ 

ওতৃমন্ডক্ষয সুাময 

নফা প্রামথ ময আন্ডফদন  মফনামূন্ডল্য  নওন অমপায-২ 

প্রান মফবাক 

প্রধান ওাম মারয়,ঢাওা। 

নপান- ৮১৮১৫১৪ 

ই-নভইর 

sectionofficer13@gmail.com 

ভামযচারও 

প্রধান ওাম মারয় 

ইরামভও পাউন্ডেন, ঢাওা। 

নপান- ৮১৮১৫১৬ 

ই-নভইর dg_if@yahoo.com 

২০. ওভ মচাযীন্ডদয 

নফন্ডদমও ছুটি 

৭ মদন-১৫ মদন। আন্ডফদন, মথামথ 

ওতৃমন্ডক্ষয সুাময 

নফা প্রামথ ময আন্ডফদন  মফনামূন্ডল্য  নওন অমপায-২ 

প্রান মফবাক 

প্রধান ওাম মারয়,ঢাওা। 

নপান- ৮১৮১৫১৪ 

ই-নভইর 

sectionofficer13@gmail.com 

ভামযচারও 

প্রধান ওাম মারয় 

ইরামভও পাউন্ডেন, ঢাওা। 

নপান- ৮১৮১৫১৬ 

ই-নভইর dg_if@yahoo.com 

২১. ওতমওতমা  

ওভ মচামযকন্ডণয 

চাওযী স্থায়ীওযণ 

৭ মদন-১৫ মদন। নফা প্রামথ ময দামঔরকৃত 

আন্ডফদনত্র, এমআয 

প্রান মফবাক । 

ইরামভও পাউন্ডেন। 

মফনামূন্ডল্য ওাযী-মযচারও (ান্ড মা) 

প্রান মফবাক 

প্রধান ওাম মারয়,ঢাওা। 

নপান-৮১৮১৫৭৩  

ই-নভইর 

ad.perso@islamicfoundation.go

v.bd 

ভামযচারও 

প্রধান ওাম মারয় 

ইরামভও পাউন্ডেন, ঢাওা। 

নপান- ৮১৮১৫১৬ 

ই-নভইর dg_if@yahoo.com 
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২.৪) আতাধীন অন্যান্য মফবাক/ প্রওল্প ওতৃমও প্রদত্ত নফা 

 www.islamicfoundationlibrary.gov.bd 

 www.islamicfoundation.district_name.gov.bd  

 

৩) অমবন্ডমাক ব্যফস্থানা দ্ধমত(GRS) 

্.নাং ওঔন নমাকান্ডমাক ওযন্ডফন ওায ন্ডঙ্গ নমাকান্ডমাক নমাকান্ডমান্ডকয ঠিওানা মনষ্পমত্তয ভয়ীভা 

১. দাময়ত্বপ্রাি ওভ মওতমা ভাধান মদন্ডত না াযন্ডর। অমবন্ডমাক মনস্পমত্ত ওভ মওতমা (অমনও) নপাওার ন্ডয়ন্ট ওভ মওতমা  

ইরামভও পাউন্ডেন 

জনাফ আজাদ আরী 

উ-মযচারও, ইরামভও পাউন্ডেন 

নপান:  

azadali786786@gmail.com 

৩০ ওাম মমদফ 

২. অমবন্ডমাক মনষ্পমত্ত ওভ মওতমা মনমদ মষ্ট ভন্ডয় ভাধান মদন্ডত না 

াযন্ডর। 

আমর ওভ মওতমা াভীভ নভাাম্মদ আপজার 

ভামযচারও, ইরামভও পাউন্ডেন 

নপানঃ   +৮৮০২-৮১৮১৫১৬ 

           +৮৮০২-৯৫৫৬৪০৭ 

ই-নভইরঃ dg_if@yahoo.com 

       dg@islamicfoundation.gov.bd 

এও ভা 

৩. আমর ওভ মওতমা মনমদ মষ্ট ভন্ডয় ভাধান মদন্ডত না াযন্ডর নচয়াযম্যান, নফাড ম অফ কবন ময, ইরামভও 

পাউন্ডেন 

কণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরান্ডদ যওায, ফাাংরান্ডদ 

মচফারয়, ঢাওা। 
 ৩ভা 

 

৪) আনায ওান্ডছ আভান্ডদয প্রতোা 

্.নাং প্রমতশ্রুত/ওামিত নফা প্রামিয রক্ষে ওযণীয় 

১. স্বয়াংম্পূণ ম আন্ডফদন জভা প্রদান। 

২. মথামথ প্রম্য়ায় প্রন্ডয়াজনীয় মপ মযন্ডাধ ওযা। 

৩. াক্ষান্ডতয জন্য মনধ মামযত ভন্ডয়য পূন্ডফ মই উমস্থত থাওা। 

 

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

