
ইরামভক পাউন্ডেন 

ধভ মমফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরান্ডদ যকায 

১. ভবন  ভভন                        

    
ভবনঃ ননভিকিা  আরাভী মূল্যবফাধ ম্পন্ন  ভাজ ভফভনভ মাণ। 

ভভনঃ ইরাভী মক্ষা ও াংস্কৃমতয মফকা, ধভীয় ননতৃবৃন্দন্ডক প্রমক্ষণ প্রদান, ধভীয় পুস্তক প্রকা এফাং দীনী দাওয়ামত কার্য্ক র্নভয ান্ডথ আন্ডরভ-ওরাভান্ডদয ম্পৃক্তকযন্ডণয ভাধ্যন্ডভ আদর্শর ভাজ গঠন। 

২.  সফা প্রদান প্রভিশ্রুভি 

২.১ ) নাগভযক সফা 

  

ক্রভ. 

নং 

সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধভি প্রবয়াজনীয় কাগজত্র এফং প্রাভিস্থান সফায মূল্য এফং 

ভযবাধ দ্ধভি 

সফা প্রদাবনয 

ভয়ীভা 

দাভয়ত্বপ্রাি কভ মকিমা 

(নাভ, দভফ, সপান নম্বয  আ-সভআর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১. চাঁদ সদখা  ভফভবন্ন ধভীয় 

গুরুত্বপূণ ম ভদফ ম্পবকম 

জনগণবক ফভিকযণ । 

চাঁদ সদখা ংক্রান্ত িথ্য ভপ্রন্ট 

ভভভডয়া  আবরাক্ট্রভনক্স ভভভডয়ায় 

প্রচায। 

সপ্র ভযভরজ  

জন-ংবমাগ াখা , আরাভভক পাউবেন। 

ভফনামূবল্য প্রভি চান্দ্র ভাবয 

২৯/৩০ িাভযখ। 

জন ংবমাগ কভ মকিমা 

নপানঃ ৮১৮১৩৪০ 

pro@islamicfoundation.gov.bd 
 

০২. জাতীয় ভমজদ ফায়তুর 

মুকাযযভ ভমজন্ডদ প্রদত্ত 

খুতফায ফাণী জনাধাযণনক 

অফমতকযণ।  

জাতীয় ভমজদ ফায়তুর 

মুকাযযভ- এয প্রমত জুম্মায় 

প্রন্ডদয় খুতফা জাতীয় মিকা ও 

অনরাইন্ডন  প্রকা কযায 

ভাধ্যন্ডভ জনাধাযণ অফমত 

ন। 

 

জাতীয় ভমজদ ফায়তুর মুকাযযভ- এয 

প্রমত জুম্মায  খুতফা নপ্র মযমরজ।   

প্রাভিস্থানঃ জনংবমাগ াখা, ইরামভক 

পাউন্ডেন 

আগায গাঁও, নন্ডযফাাংরা নগয, ঢাকা। 

ভফনামূবল্য প্রমত প্তান্ড জন ংবমাগ কভ মকিমা 

নপানঃ ৮১৮১৩৪০ 

pro@islamicfoundation.gov.bd 

 

 

০৩. অন্তজমাভিক ভপজ  

ভকযঅি প্রভিবমাভগিায 

জন্য প্রার্থী ভনফ মাচন । 

ভত্রকায় ভফজ্ঞভি প্রকাবয 

ভাধ্যবভ অবফদনত্র গ্রন, 

ভফবলজ্ঞ কভভটিয িত্ত্বাফধাবন 

ভনফ মাচনী যীক্ষা গ্রণপূফ মক 

উযুক্ত প্রার্থী ফাছাআ।  

অবফদনত্র, নদত্র, ছভফ, জন্মনদত্র 

চুড়ান্ত ভবনানয়ন িাভরকা । 

প্রাভিস্থানঃ দীনী দায়াি  ভফবাগংস্কৃভি, 

আরাভভক পাউবেন । 

ভফনামূবল্য ২-৩ ভা জনাফ নভাঃ আমনসুয যভান যকায 

উ-ভযচারক,  

দীনী দায়াি  ংস্কৃভি ভফবাগ। 

সপানঃ ৯৫৫৯৪৯৩ 

dd.deenidwah@islamicfoundation.gov.
bd 
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ক্রভ. 

নং 

সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধভি প্রবয়াজনীয় কাগজত্র এফং প্রাভিস্থান সফায মূল্য এফং 

ভযবাধ দ্ধভি 

সফা প্রদাবনয 

ভয়ীভা 

দাভয়ত্বপ্রাি কভ মকিমা 

(নাভ, দভফ, সপান নম্বয  আ-সভআর) 

০৪. সভাফাআর  সপাবন য ভাধ্যন্ডভ 

আরাভ ম্পমকরত জ্ঞান/িথ্য 

সফা জনগণন্ডক প্রদান্ডনয 

রন্ডক্ষে নফা প্রদানকাযী 

প্রমতষ্ঠান অনুন্ডভাদন প্রদান। 

সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠাননর 

আনবদননর সপ্রতিনি িানদর 

ব্যবোতিক প্রনিাজনীি 

কাজগপত্র ও তবটিআরতের 

অনুন াদনপত্র ইিযাতদ 

যাচাইিানে অনুন াতদি ইো ী 

জ্ঞান/িথ্য মুফতি কত টির 

 াধ্যন  যাচাই করার পর চুতি 

েম্পাদন েম্পন্ন কনর অনুন াদন 

প্রদান করা হি। 

আন্ডফদনি, নেড রাইন্ডন্স, ার্ট রমপন্ডকট 

অফ ইন কন্ড রান্ডযন, বোট নযমজন্ডেন, 

র্টআইএন, মফর্টআযম কতৃরক প্রদত্ত র্টর 

নকান্ডডয অনুন্ডভাদনি ও অমবজ্ঞতায 

নদি। 

 

প্রাভিস্থানঃ অ ইমর্ট মফবাগ, ইরামভক 

পাউন্ডেন, আগায গাঁও, নন্ডযফাাংরা নগয, 

ঢাকা-১২০৭। 

চুমক্ত নভাতান্ডফক 

প্রদত্ত নফা 

মূন্ডেয 

আনুামতক 

ান্ডযয রবোাং 

নেন্ডকয ভাধ্যন্ডভ 

জভা প্রদান। 

ছুর্টয মদন ব্যাতীত 

অমপ েরাকারীন 

ভয়। 

জনাফ সভাঃ ফজলুয যীদ 

উ-ভযচারক, অআভটি ভফবাগ 

সপান: ৮১৮১৬৫৩ 

dd.ict@islamicfoundation.gov.bd 

০৫. মভমডয়া ষু্টমডও বাড়া প্রদান । আগ্রী ব্যামক্তন্ডদয নথন্ডক প্রাপ্ত  

আন্ডফদনি কতৃরক্ষ কতৃরক 

অনুন্ডভাদন্ডনয য বাড়ায 

চুমক্তি ম্পাদন কন্ডয 

অনুন্ডভাদন ি প্রদান কযা য়। 

আন্ডফদনি, নেড রাইন্ডন্স, ার্ট রমপন্ডকট 

অফ ইন কন্ড রান্ডযন, বোট নযমজন্ডেন, 

র্টআইএন, অমবজ্ঞতায নদি। 

প্রাভিস্থানঃ অ ইমর্ট মফবাগ, ইরামভক 

পাউন্ডেন, আগায গাঁও, নন্ডযফাাংরা নগয, 

ঢাকা-১২০৭। 

চুমক্ত নভাতান্ডফক  

ভনধ মাভযি াবয 

বাড়া মূে 

নেন্ডকয ভাধ্যন্ডভ 

ব্যাাংন্ডক জভা 

প্রদান। 

ছুর্টয মদন ব্যাতীত 

অমপ েরাকারীন 

ভয়। 

জনাফ নভাঃ পখরুর অরভ 

কাযী ম্পদক 

অআভটি ভফবাগ 

সপান: ৮১৮১৬৫৩ 

dd.ict@islamicfoundation.gov.bd 

০৬. আরাভী মূল্যবফাধ সৃভি  

জািীয় আভিা ঐভিয 

ম্পবকম জনগণবক  ফভি 

কযায রবক্ষয নরখকন্ডদয 

মনকট নথন্ডক ান্ডুমরম গ্রণ 

ও প্রকা। 

ান্ডুভরভ গ্রণ, ভযভবউ, 

ভনফ মাচন, ম্পাদনা এফাং প্রকা 

কযা। 

ান্ডুভরভ, চুভক্তত্র। 

প্রাভি স্থানঃ প্রকানা ভফবাগ , ইরামভক 

পাউন্ডেন, আগায গাঁও, নন্ডযফাাংরা নগয, 

ঢাকা-১২০৭। 

ভনধ মাভযি ান্ডয 

সরখক যয়াভরটি 

নন্ডয় থান্ডকন। 

মুদ্রণ : পভ মা সববদ  

১-৩ ভা 

 

জনাফ এ.এভ.এভ. মযাজুর ইরাভ  

ভযচারক, প্রকানা ভফবাগ 

সপান: ৮১৮১৫৩৮ 

dir.publication@islamicfoundation.gov.bd 

০৭. পুস্তক/পুমস্তকা,ি-মিকা ও 

াভময়কী ড়ায সুমফধা। 

রাইন্ডেমযন্ডত আগত কর নেণীয 

াঠক ও গন্ডফলকবৃন্দন্ডক 

মনমযমফমর, মযচ্ছন্ন ও সুন্দয 

মযন্ডফন্ড ড়ায সুমফধা প্রদান্ডনয 

ভাধ্যন্ডভ । 

মফমবন্ন প্রকায পুস্তক/পুমস্তকা, ি-মিকা, 

াভময়কী, বুক নযমজষ্টায/ াঠক নযমজষ্টায, 

খাতা, ফইন্ডয়য তামরকা ইতোমদ ।  

প্রামপ্ত স্থান : ইরামভক পাউন্ডেন নকন্দ্রীয় 

রাইন্ডেযী, ফাইতুর মুকাযযভ । 

ভফনামূবল্য ভপ চরাকাভরন 

কার ১০টা সর্থবক 

যাি ৮টা । 

জনাফ মুাম্মদ অব্দু ারাভ, 

ভযচারক,  

আরাভভক পাউবেন নকন্দ্রীয় রাইন্ডেযী, 

সপানঃ ৯৫৫৬৭২২ । 

librarian.centrallibrary@islamicfoundati
on.gov.bd 

 

 

 

 

 

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

নং 

সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধভি প্রবয়াজনীয় কাগজত্র এফং প্রাভিস্থান সফায মূল্য এফং 

ভযবাধ দ্ধভি 

সফা প্রদাবনয 

ভয়ীভা 

দাভয়ত্বপ্রাি কভ মকিমা 

(নাভ, দভফ, সপান নম্বয  আ-সভআর) 

০৮. নযপান্ডযন্স ও তথ্য যফযা 

নফা। 

রাইন্ডেমযন্ডত আগত কর নেণীয 

াঠক ও গন্ডফলকনদয োমদা 

নভাতান্ডফক যাময নযপান্ডযন্স ও 

তথ্য যফযা নফা প্রদান।  

োমদা ি. নযপান্ডযন্স ীট, নযমজষ্টায 

ইতেমদ। 

প্রামপ্ত স্থান : ইরামভক পাউন্ডেন নকন্দ্রীয় 

রাইন্ডেযী, ফায়তুর মুকাযযভ, ঢাকা। 

মফনামূন্ডে ভপ চরাকাভরন 

কার ১০টা সর্থবক 

যাি ৮টা 

জনাফ মুাম্মদ অব্দু ারাভ, 

ভযচারক,  

আরাভভক পাউবেন নকন্দ্রীয় রাইন্ডেযী, 

সপানঃ ৯৫৫৬৭২২ । 

librarian.centrallibrary@islamicfoun
dation.gov.bd 

০৯. ার্ট রমপন্ডকট এফাং মফমবন্ন 

ডকুন্ডভন্ট অনুফাদ ও 

তোয়ন। 

আন্ডফদন্ডনয নপ্রমক্ষন্ডত মনধ রামযত 

ান্ডয মপ গ্রন্ডণয ভাধ্যন্ডভ। 

আন্ডফদনি, নদ/ ভাকীট/ মনকানাভা 

প্রাভি স্থানঃ অনুফাদ নর, আগায গাঁও, 

ঢাকা। 

অনুফাদ: কাজ নবন্ডদ  

৫০ নথন্ডক ৫০০ 

টাকা,  যমন্ডদয 

ভাধ্যন্ডভ গ্রণ। 

অনুফান্ডদয জন্য ২-

৫মদন এফাং 

তোয়ন 

তাৎক্ষমণকবান্ডফ। 

অনুফাদ নর 

আগায গাঁও, নন্ডযফাাংরা নগয, ঢাকা। 

 

১০.  ভারা- ভাাবয়র  

পিয়া প্রদান । 

প্রাি অবফদবনয ভবভিবি 

ভনধ মাভযি মুপভি কর্তমক পিয়া/ 

ভিাভি/ যাভ ম প্রদান । 

অবফদনত্র, ভরভখি পিয়া/ ভিাভি  ।  

প্রাভি স্থানঃ গবফলণা ভফবাগ, আরাভভক 

পাউবেন 

ভফনামূবল্য ৭ ভদন জনাফ মুপভি মুাম্মদ অব্দুল্লা 

মুপভি, গবফলণা 

সপান: ৮১৮১৫২১ 

dir.research@islamicfoundation.gov.bd 

১১. 

 

 

আরাভভক ভভবনয ভাধ্যবভ 

ভচভকৎা সফা প্রদান । 

ফভঃভফবাগ টিভকবটয ভাধ্যবভ 

ভবজ্ঞ  দক্ষ ভচভকৎক দ্বাযা 

ভচভকৎা সফা প্রদান। 

ফভঃভফবাগ টিভকট, ব্যফস্থাত্র প্রাভি স্থান : 

ংভিি আরাভভক ভভন ডায়াগভনি 

সন্টায, ফায়তুর মুকাযযভ, ঢাকা। 

এবরাপ্যাভর্থক ১০ 

টাকা  সাভভ 

প্যাভর্থক ৫ টাকা 

মূবল্যয টিভকট । 

ভপ চরাকাভরন 

ভবয়। 

ইনোর্জর, ডায়াগনমিক নন্টায 

আরাভভক ভভন ভফবাগ 

সপান: ৮১৮১৫৩৫ 

dd.mission@islamicfoundation.gov.bd 

১২. সেষ্ঠ আভাভ  খাভাভয ইভাভ 

 ভনফ মাচন । 

নজরা ও মফবাগীয় ম রায় নথন্ডক 

মনফামেত নেষ্ঠ ইভাভ ও খাভাযী 

গন্ডণয ভধ্য নথন্ডক ঢাকায় 

নকমন্দ্রয়বান্ডফ ইন্টাযমবউ গ্রণ 

কন্ডয জাতীয় ম রানয়য নেষ্ঠ 

ইভাভ ও নেষ্ঠ খাভাযী মনফ রামেত 

কযা য়। 

ভচত্র প্রভিবফদন, বযজভভবন ভযদ মন 

প্রভিবফদন, নজরা  ও মফবাগীয় ম রান্ডয়য  

মূল্যায়ণ প্রভিবফদন। 

প্রাভি স্থান : ইভাভ প্রমক্ষণ একান্ডডভী, 

আগায গাঁও, নন্ডযফাাংরা নগয, ঢাকা-১২০৭। 

ভফনা মূবল্য।  

 

৩-৬ ভা জনাফ জারার অভদ (চঃদাঃ) 

ভযচারক, আভাভ প্রভক্ষণ  একাবডভী 

সপান: ৮১৮১৫৩১ 

dir.ita@islamicfoundation.gov.bd 

১৩. সফকায যুফক  ভাদ্রাায 

ভক্ষার্থীবদয কভম্পউটায 

প্রভক্ষণ । 

ভত্রকায় ভফজ্ঞভি প্রকা এফং 

অবফদবনয ভবভিবি  ফাছাআ। 

ভত্রকায় ভফজ্ঞভি, অবফদনত্র ভক্ষাগি 

সমাগ্যিায কর নদত্র। 

প্রাভি স্থান : ইভাভ প্রমক্ষণ একান্ডডভী, 

আগায গাঁও, নন্ডযফাাংরা নগয, ঢাকা-১২০৭। 

ভফনা মূবল্য ২ ভা জনাফ জারার অভদ (চঃদাঃ) 

ভযচারক, আভাভ প্রভক্ষণ  একাবডভী 

সপান: ৮১৮১৫৩১ 

dir.ita@islamicfoundation.gov.bd  
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২.২)  প্রাভিষ্ঠাভনক সফা 

ক্রভ. 

নং 

সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধভি প্রবয়াজনীয় কাগজত্র এফং 

প্রাভিস্থান 

সফায মূল্য এফং 

ভযবাধ দ্ধভি 

সফা প্রদাবনয 

ভয়ীভা 

দাভয়ত্বপ্রাি কভ মকিমা (নাভ, দভফ, সপান নম্বয  আ-সভআর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১. 

 

ভমজদ মবমত্তক মশু ও 

গণ মক্ষা প্রকন্ডেয 

আওতায় নদন্ডয কর 

ভমজন্ডদয জুম্মায় প্রদত্ত 

খুতফা াং্ান্ত তথ্য 

নকমন্দ্রয়বান্ডফ ভমনটমযাং। 

ইরামভক পাউন্ডেন্ডনয 

মফবাগীয়, নজরা ও উন্ডজরা 

ম রান্ডয় ভমজদ মবমত্তক মশু ও 

গণমক্ষা প্রকন্ডেয 

নকয়াযন্ডটকায, ভাষ্টায নেইনায, 

মপল্ড সুাযবাইজায ও মপল্ড 

অমপানযয  ভাধ্যন্ডভ জুম্মায় 

প্রদত্ত খুতফা নভাফাইর 

ননটওয়ান্ডকরয ভাধ্যন্ডভ  াংযক্ষণ 

ও ভমনটমযাং। 

মনধ রামযত ছন্ডক তথ্য াংগ্র। 

প্রাভিস্থানঃ  ংভিি 

আরাভভক পাউবেন সজরা 

কাম মারয়। 

 

মফনামূন্ডে ১২ (ফায) ভা জনাফ এমফএভ মপকুর ইরাভ 

উ-মযোরক (কার্য্ক র্ভ) 

ভমজদ মবমত্তক মশু ও গণমক্ষা প্রকে 

dd.programme@islamicfoundation.gov.bd  

 

২. নজরা অমপন্ডক ভভজদ 

াঠাগাবযয জন্য ফআ 

প্রদান। 

োমদাি প্রদান ও নযমজিায 

খাতা।   

ভনধ মাভযি পযভ। 

প্রাভি স্থান: ভভজদ াঠাগায 

ম্প্রাযণ  ভক্তারীকযণ 

প্রকল্প দিয 

ভফনামূবল্য ১০-২০ মদন জনাফ সভাস্তপা ভনসুয অরভ খান 

প্রকল্প ভযচারক, ভভজদ াঠাগায ম্প্রাযণ  

ভক্তারীকযণ প্রকল্প  

সপান- ৮১৮১৪৪৬ 

ifamopa@gmail.com 
pd.mosque.library@islamicfoundation.gov.bd 

৩. নজরা অমপন্ডক ভভজদ 

াঠাগাবযয জন্য অরভাভয 

প্রদান। 

োমদাি প্রদান ও নযমজিায 

খাতা।   

ভনধ মাভযি পযভ। 

প্রাভি স্থান: ভভজদ াঠাগায 

ম্প্রাযণ  ভক্তারীকযণ 

প্রকল্প দপ্তয। 

ভফনামূবল্য ১০-২০ মদন জনাফ সভাস্তপা ভনসুয অরভ খান 

প্রকল্প ভযচারক, ভভজদ াঠাগায ম্প্রাযণ  

ভক্তারীকযণ প্রকল্প  

সপান- ৮১৮১৪৪৬ 

ifamopa@gmail.com 
pd.mosque.library@islamicfoundation.gov.bd 

৪. দ সৃজন, ংযক্ষণ  

স্থায়ীকযণ । 

আ-সভআর  ডাক সমাবগ প্রস্তাফ 

সপ্রযণ। 

ভন্ত্রণারয় কর্তমক নুবভাভদি 

প্রস্তাফনা । 

প্রাভিস্থান:আরাভভক 

পাউবেন প্রান ভফবাগ। 

ভফনামূবল্য ১ - ২ ভা জনাফ সভাঃ ভদুর আরাভ 

ভচফ, আরাভভক পাউবেন 

সপান: ৮১৮১৫১৭ 

secretary@islamicfoundation.gov.bd 

৫. ফাভল মক ক্রয় প্রস্তাফ । আ-সভআর  ডাক সমাবগ ক্রয় প্রস্তাফ 

ভন্ত্রণারবয় সপ্রযণ। 

ভন্ত্রণারয় কর্তমক নুবভাভদি 

প্রস্তাফনা  

প্রাভি স্থান:  আরাভভক পাউবেন 

প্রান ভফবাগ। 

ভফনামূবল্য ৭ মদন-১৫ মদন জনাফ সভাঃ ভদুর আরাভ 

ভচফ, আরাভভক পাউবেন 

সপান: ৮১৮১৫১৭ 

secretary@islamicfoundation.gov.bd 

 

 

 

mailto:ifamopa@gmail.com
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mailto:secretary@islamicfoundation.gov.bd
mailto:secretary@islamicfoundation.gov.bd
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ক্র. 

নং 

সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধভি প্রবয়াজনীয় কাগজত্র এফং 

প্রাভি স্থান 

সফায মূল্য 

এফং ভযবাধ 

দ্ধভি 

সফা প্রদাবনয ভয়ীভা দাভয়ত্বপ্রাি কভ মকিমা (নাভ, দভফ, সপান নম্বয      

আ-সভআর) 

৬. ভফদ্যভান টিএেআ 

ারনাগাদকযণ । 

আ-সভআর ফা ডাক সমাবগ 

প্রস্তাফ ভন্ত্রণারবয় সপ্রযণ। 

ভন্ত্রণারয় কর্তমক নুবভাভদি 

প্রস্তাফনা । 

প্রাভিস্থান:  আরাভভক 

পাউবেন প্রান ভফবাগ। 

ভফনামূবল্য ১০- ২০ মদন জনাফ সভাঃ জারার আভদ 

উভচফ, আরাভভক পাউবেন 

সপান: ৮১৮১৫১৭ 

ds.admin@islamicfoundation.gov.bd 

৭. উন্নয়ন প্রকল্প প্রনয়ণ, প্রভক্রয়া 

কযণ। 

ভনধ মাভযি ছবক প্রকল্প প্রস্তাফ 

ভন্ত্রণারবয় সপ্রযণ। 

ভডভভ  টিভভ। 

প্রাভিস্থান: ভযকল্পনা ভফবাগ, 

আরাভভক পাউবেন । 

ভফনামূবল্য ১৫ ভদন- ১ ভা  জনাফ সভাঃ লুৎপয যভান যকায 

ভযচারক, ভযকল্পনা ভফবাগ 

সপান: ৮১৮১৭২৫ 

dir.planning@islamicfoundation.gov.bd 

৮. প্রকল্প ফাস্তফায়ন গ্রগভি 

ভফলয়ক প্রভিবফদন,  উন্নয়ন 

ফাবজট প্রস্তাফ, র্থ ম ভফমুভক্তয 

প্রস্তাফ, প্রকল্প ভাভি 

প্রভিবফদন সপ্রযণ। 

ডাকবমাবগ  আ-সভআর এ 

সপ্রযণ। 

ভনধ মাভযি ছক  প্রভিবফদন। 

প্রাভিস্থান: ভযকল্পনা ভফবাগ, 

আরাভভক পাউবেন । 

ভফনামূবল্য ৩ ভদন। জনাফ সভাঃ লুৎপয যভান যকায 

ভযচারক, ভযকল্পনা ভফবাগ 

সপান: ৮১৮১৭২৫ 

dir.planning@islamicfoundation.gov.bd 

৯. নুন্নয়ণ ফাবজট প্রস্তাফ 

সপ্রযণ। 

ভন্ত্রণারবয় ডাক সমাবগ  আ-

সভআর এ প্রস্তাফ সপ্রযণ। 

 ফাবজট প্রস্তাফনা । 

প্রাভি স্থান: র্থ ম  ভাফ 

ভফবাগ, আরাভভক পাউবেন 

ভফনামূবল্য ১০-১৫ ভদন। জনাফ এ সক এভ ভভপজুয যভান 

ভযচারক, র্থ ম  ভাফ ভফবাগ 

সপান:৮১৮১৫৩৬ 

dir.finance@islamicfoundation.gov.bd 

১১. ভন্ত্রণারয় নথন্ডক যকাযী 

অনুন্ডভাদন্ডনয র্থ ম  

ছাড়কযন্ডণয প্রস্তাফ নপ্রযণ। 

অনুন্ডভামদত যকাযী ফান্ডজট 

ফযান্ডেয আন্ডরান্ডক ছাড়কৃত 

র্থ ম মফমবন্ন মফবান্ডগ নপ্রযণ।  

নুবভাভদি ফাবজটিয ব্যয় 

ভফবাজন, ভন্ত্রণরবয় সপ্রভযি ত্র, 

র্থ ম ভঞ্জুযীয ভজ, ধভ মভফলয়ক 

ভন্ত্রণারবয়য ভ.এ.. এভজভফ 

কাম মারবয় দাভখরকৃি ভফর, সচক 

আিযাভদ। 

 প্রাভিস্থান: র্থ ম  ভাফ 

ভফবাগ। 

যকাযী নফা, 

নেন্ডকয ভাধ্যন্ডভ। 

প্রমত র্থ ম  ফছন্ডয জুরাই নথন্ডক 

জুন , ৪ (োয) মকমস্ত। 

জনাফ সুরিান উভিন অভদ 

ভাফ যক্ষণ কভ মকিমা,  

র্থ ম  ভাফ ভফবাগ 

সপান: ০১৭২৬-৩৬৭৪৫০ 

ao.finance@islamicfoundation.gov.bd 

১২ যকাভয ভডট অভি 

ভনষ্পভিকযণ। 

ভনধ মাভযি ছবক ভন্ত্রণারবয় 

সপ্রযণ। 

প্রভাণক ত্র, ব্রডীট  । 

প্রাভিস্থান: অমডট নর, 

ইরামভক পাউন্ডেন। 

ভফনামূবল্য ৩ – ৬ ভা জনাফ সভা: জয়নার অবফদীন খান 

কাযী ভযচারক, ভডট সর । 

সপান:৮১৮১৫১৩ 

ad.audit@islamicfoundation.gov.bd 
১৩. অবেন্তযীন মনযীক্ষা আমত্ত 

মনষ্পমত্তকযণ। 

েডীট জফাফ প্রদান এফাং 

কতৃরন্ডক্ষয ভাধ্যন্ডভ 

মনষ্পমত্তকযণ। 

প্রভাণক ত্র, ব্রডীট  । 

প্রাভিস্থান: াংমিষ্ট মফবাগ/ 

ভডট সর।  

ভফনামূবল্য াংমিষ্ট মফবাগ/ াখা অমপ ও 

ভডট নর কর্তমক প্রদি 

ভয়ীভা 

জনাফ সভা: জয়নার অবফদীন খান 

কাযী ভযচারক, ভডট সর । 

সপান:৮১৮১৫১৩ 

ad.audit@islamicfoundation.gov.bd 
-৬- 

mailto:ds.admin@islamicfoundation.gov.bd
mailto:dir.planning@islamicfoundation.org.bd
mailto:dir.planning@islamicfoundation.gov.bd
mailto:dir.finance@islamicfoundation.org.bd
mailto:dir.mos.mar@islamicfoundation.org.bd
mailto:dir.mos.mar@islamicfoundation.org.bd


১৪. আরাভভক পাউবেবনয 

ভনয়ন্ত্রণাধীণ ভাবকমটমূবয 

ভযচারনা  যক্ষণাবফক্ষণ 

। 

সদাকান ফযাি প্রদান এফং 

যক্ষণাবফক্ষণ। 

 সটোয ভফজ্ঞভি, সটোয 

ভভডউর, চুভক্তনাভা। 

প্রাভি স্থান: ভভজদ  ভাবকমট 

ভফবাগ, আরাভভক পাউবেন 

প্রভি ফগ মফুট আরাভভক 

পাউবেন কর্তমক ভনধ মাভযি 

াবয বাড়া যভদ  সচবকয 

ভাধ্যবভ গ্রণ। 

ভাভক ভবভিবি জনাফ সভাঃ যমপকুর ইরাভ 

উভযচারক, ভভজদ  ভাবকমট ভফবাগ,  

সপান: ৯৫৭৭৮১৮ 

dd.market@islamicfoundation.gov.bd 

১৫. খাদ্য, ণ্য ও 

পাভ রামউর্টকোর াভগ্রী 

এয ারার নদ প্রদান। 

আন্ডফদন্ডনয নপ্রমক্ষন্ডত 

উৎাদন কাযখানা ও 

প্রন্ডয়াজনীয় তথ্যামদ মনধ রামযত 

কমভর্ট কতৃরক ন্ডযজমভন্ডন 

মাোইপূফ রক নদ প্রদান কযা 

য় । 

আন্ডফদন ি, নেড রাইন্ডন্স, 

বোট নযমজন্ডেন্ডনয নদ, র্টএন, 

আই এন ার্ট রমপন্ডকট, 

মফ.এ.র্ট.আই, ঔলধ প্রান ফা 

াংমিষ্ট কতৃরন্ডক্ষয নদি, 

মযন্ডফ অমধদপ্তন্ডযয ছাড়ি, 

ন্ডণ্যয উকযণ মফফযণী, ণ্য 

উৎাদন্ডনয নলা োট র, ন্ডণ্য 

ব্যফহৃত আভদানীকৃত 

উকযণামদ ফা নকমভকোর ন্ডর 

তায অনুকূন্ডর ন নদন্ডয ারার 

কতৃরন্ডক্ষয নদ ফা এনারাইম 

মযন্ডাট র। 

প্রাভিস্থানঃ ারার নদ মফবাগ, 

আরাভভক পাউবেন। 

ন্ডণ্যয মফ্য় মূন্ডেয উয 

তকযা ০৮% কন্ডয মপ 

গ্রণ কযা য়।  

মপ মযন্ডাধ দ্ধমতঃ ন- 

অড রায এয ভাধ্যন্ডভ 

ইরামভক পাউন্ডেন ারার 

নদ  মাফ মন্ডযানান্ডভ 

জভাদান। 

১-৩ ভা । জনাফ ভখভজয ায়াি খান 

ভযচারক (ভিভযক্ত দাভয়ত্ব),  

ারার নদ মফবাগ । 

নপান : ৮১৮১৫২১ 

drkbkhan @gmail.com  

halalcertificate@islamicfoundation.gov.bd 
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২.৩) বযন্তযীণ সফা   

ক্র. 

নং 

সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধভি প্রবয়াজনীয় কাগজত্র 

এফং প্রাভিস্থান 

সফায মূল্য এফং 

ভযবাধ দ্ধভি 

সফা প্রদাবনয 

ভয়ীভা 

দাভয়ত্বপ্রাি কভ মকিমা (নাভ, দভফ, সপান নম্বয  আ-

সভআর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১. আরাভভক পাউবেবন কভ মকিমা  

কভ মচাভযবদয ভনবয়াগ/বদান্নভি। 

অবফদন, ভনবয়াগ 

কভভটিয সুাভয, 

মর্থামর্থ কর্তমবক্ষয 

নুবভাদন। 

 

১। চুড়ান্ত ভনফ মাচবনয পরাপর। 

২। প্রবমাজয সক্ষবত্র ছাড়ত্র। 

৩। ACR. 

৪। ভনবয়াগ কভভটিয সুাভয। 

প্রাভি স্থান : প্রান ভফবাগ, 

আরাভভক পাউবেন । 

ভফনামূবল্য ৪-৬ ভা জনাফ সভাঃ ভদুর আরাভ 

ভচফ, আরাভভক পাউবেন 

সপান: ৮১৮১৫১৭ 

secretary@islamicfoundation.gov.bd  

২. কভ মকিমা  কভ মচাভযবদয সনন সক 

প্রভক্রয়াকযণ/ভঞ্জুয কযণ। 

ভনধ মাভযি সনন পবভ ম 

অবফদন, মর্থামর্থ 

কর্তমবক্ষয নুবভাদন। 

১। এ এ ভ নদ 

২। ছুটিয ভযবাট ম 

৩। না-দাভফ ত্র। 

প্রাভি স্থান : র্থ ম  

ভাফ ভফবাগ । 

ভফনামূবল্য ১০-১৫ ভদন। জনাফ সভাঃ ভদুর আরাভ 

ভচফ, আরাভভক পাউবেন 

সপান: ৮১৮১৫১৭ 

secretary@islamicfoundation.gov.bd  

৩. কিমকিমা  কভ মচাভযগবণয গ্রু 

আনসুযবযন্স/ বভফষ্য িভফবর জভাকৃি 

টাকা প্রাভি/অদাবয়য ব্যফস্থা গ্রণ  

ঋণ প্রদান। 

অবফদন, মর্থামর্থ 

কর্তমবক্ষয নুবভাদন। 

প্রবমাজয প্রিযয়নত্র 

প্রাভি স্থান : প্রান 

ভফবাগ 

ভফনামূবল্য ৩-৭ ভদন। জনাফ এ সক এভ ভভপজুয যভান 

ভযচারক, র্থ ম  ভাফ ভফবাগ, 

সপান: ৮১৮১৫৩৬ 

dir.finance@islamicfoundation.gov.bd 

 

৪. ফয প্রস্তুভিমূরক ছুটিবি মায়ায 

জন্য কর সেণীয কভ মকিমা  

কভ মচাভযবদয অবফদনবত্রয উয 

ব্যফস্থা গ্রণ/এর ভভ/না-দাভফনাভা 

প্রদান। 

অবফদন, মর্থামর্থ 

কর্তমবক্ষয নুবভাদন। 

১। এ এ ভ নদ 

২। ছুটিয ভযবাট ম 

প্রাভি স্থান : প্রান 

ভফবাগ, আরাভভক 

পাউবেন 

 

ভফনামূবল্য ৩-৭ ভদন। জনাফ সভাঃ ভদুর আরাভ 

ভচফ, আরাভভক পাউবেন 

সপান: ৮১৮১৫১৭ 

secretary@islamicfoundation.gov.bd 

 নজরা অমপ ফা প্রদত্ত ভমজদ মবমত্তক 

মশু ও গণমক্ষা প্রকন্ডেয নকন্দ্র, মক্ষক 

ও মযন্ডা র নন্টায অনুন্ডভাদন প্রদান। 

 ১। নকন্দ্র, মক্ষক ও 

মযন্ডা র নন্টান্ডযয তামরকা 

প্রাভি স্থান : প্রকল্প দিয 

ভফনামূবল্য ১৫ ভদন। জনাফ মুাম্মদ ভমজফ উল্লা পযাদ 

উ ভযচারক (েরমত দাময়ত্ব), 

ভভজদভবভিক ভশু  গণভক্ষা কাম মক্রভ প্রকল্প। 

সপানঃ ৮১৮১৫৫৪ 

dd.admin.moushik@islamicfoundation.gov.bd  
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ক্র. নং  সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধভি প্রবয়াজনীয় কাগজত্র 

এফং প্রাভিস্থান 

সফায মূল্য এফং ভযবাধ 

দ্ধভি 

সফা প্রদাবনয ভয়ীভা দাভয়ত্বপ্রাি কভ মকিমা (নাভ, দভফ, সপান নম্বয 

 আ-সভআর) 

৫. কর সেণীয কভ মকিমা  কভ মচাভযবদয 

ভফভবন্ন ভগ্রভ ভঞ্জুযী। 

অবফদন, মর্থামর্থ 

কর্তমবক্ষয নুবভাদন। 

প্রবমাজয সক্ষবত্র ংভিি 

কাগজত্র। 

প্রাভি স্থান : র্থ ম  ভাফ 

ভফবাগ । 

ভফনামূবল্য ১-৭ ভদন জনাফ এ সক এভ ভভপজুয যভান 

ভযচারক, র্থ ম  ভাফ ভফবাগ, 

সপান: ৮১৮১৫৩৬ 

dir.finance@islamicfoundation.gov.bd 

৬. কভ মচাযীবদয ানা/ভরফাবযজ । অবফদন,  কভভটিয 

সুাভয, মর্থামর্থ 

কর্তমবক্ষয নুবভাদন। 

প্রবমাজয সক্ষবত্র ংভিি 

কাগজত্র। 

প্রাভি স্থান : র্থ ম  ভাফ 

ভফবাগ । 

ভফনামূবল্য ১৫-২০ ভদন জনাফ এ সক এভ ভভপজুয যভান 

ভযচারক, র্থ ম  ভাফ ভফবাগ, 

সপান: ৮১৮১৫৩৬ 

dir.finance@islamicfoundation.gov.bd 

৮. োমন্ত মফন্ডনাদন বাতা মযন্ডাধ। আন্ডফদন্ডনয নপ্রমক্ষন্ডত 

ভন্জজুময আন্ডদন্ডয ভাধ্যন্ডভ  

আন্ডফদনি, োমন্ত মফন্ডনাদন 

বাতায ভন্জজুময আন্ডদ । 

প্রাভি স্থান : র্থ ম  ভাফ 

ভফবাগ । 

যকাযী নফা,  নেন্ডকয 

ভাধ্যন্ডভ নফতন্ডনয ভাধ্যন্ডভ 

০৭ (াত) কভ মভদফ জনাফ সুরিান উভিন অভদ 

ভাফ যক্ষণ কভ মকিমা,  

র্থ ম  ভাফ ভফবাগ 

সপান: ০১৭২৬-৩৬৭৪৫০ 

ao.finance@islamicfoundation.gov.bd 

৯.  কমম্পউটায  নভযাভত । োমদাি প্রামপ্তয য 

াংমিষ্ট মফবান্ডগয মন্ত্রামত 

মযক্ষা-মনযীক্ষা পূফ মক  নষ্ট 

মন্ত্রাাংন্ডয ফদন্ডর নতুন 

মন্ত্রাাং যফযা প্রামপ্ত 

ান্ডন্ডক্ষ নভযাভত ম্পন্ন 

কযা । 

োমদাি, নযমজষ্টায 

খাতা 

প্রামপ্ত স্থান : আইমর্ট 

মফবাগ 

মফনামুন্ডে ১-৭মদন দাময়ত্বপ্রাপ্ত কর্মরকতরা 

 অআভটি মফবাগ 

সপান: ৮১৮১৬৫৩ 

dd.ict@islamicfoundation.gov.bd 

১০. ইরামভক পাউন্ডেন্ডনয মবমডও 

কন্জপান্ডযন্স, মমর্টমব, ভামিমভমডয়া 

প্রন্ডজক্টয মযোরনা । 

মবমডও কন্জপান্ডযন্স 

ম্পাদন,  ভামিমভমডয়া 

প্রন্ডজক্টয মযোরনা 

ইতোমদ কতৃরন্ডক্ষয মনন্ডদ র 

অনুমায়ী াংমিষ্ট মফবান্ডগয 

োমদা নভাতান্ডফক 

ফাস্তফায়ন কযা । 

োমদাি, নযমজষ্টায 

খাতা 

প্রামপ্ত স্থান : আইমর্ট 

মফবাগ 

মফনামুন্ডে োমদাভত দাময়ত্বপ্রাপ্ত কর্মরকতরা 

 অআভটি মফবাগ 

সপান: ৮১৮১৬৫৩ 

dd.ict@islamicfoundation.gov.bd 

১১. ইন্টাযন্ডনট, োন, ওয়াইপাই, ই-নভইর 

ামব র ও পটওয়োয ইন্সটন্ডরন । 

ইন্টাযন্ডনট াফ মক্ষমণক ের 

যাখায জন্য নটকমনকোর 

নফা কাম র্ ভ োলু যাখা । 

োমদাি, নযমজষ্টায খাতা 

প্রামপ্ত স্থান : আইমর্ট 

মফবাগ। 

মফনামূন্ডে ১-২ মদন দাময়ত্বপ্রাপ্ত কর্মরকতরা 

 অআভটি মফবাগ 

সপান: ৮১৮১৬৫৩ 

dd.ict@islamicfoundation.gov.bd 

১২.  দদমনক মিকা ও ইন্ডরক্ট্রমনক্স মভমডয়ায় 

মফজ্ঞমপ্ত প্রকা  

ইরামভক পাউন্ডেন্ডনয 

মফমবন্ন মফবাগ নথন্ডক প্রাপ্ত 

মফজ্ঞমপ্ত কতৃরন্ডক্ষয 

অনুন্ডভাদন্ন্ডভ  মিকা ও 

ইন্ডরক্ট্রমনক্স মভমডয়ায় 

প্রকা। 

নপ্র মযমরজ, মস্থয মেি, 

মবমডও ফুন্ডটজ ইতোমদ। 

প্রামপ্ত স্থান : জন-াংন্ডমাগ 

মফবাগ। 

মফনামূন্ডে াফ মক্ষমণক  জনাফ নভাঃ মনজাভ উমেন 

জনাংন্ডমাগ াখা 

আইমর্ট মফবাগ 

সপান: ৮১৮১৩৪০ 

pro@islamicfoundation.gov.bd 
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ক্র. নং সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধভি প্রবয়াজনীয় কাগজত্র 

এফং প্রাভিস্থান 

সফায মূল্য এফং ভযবাধ 

দ্ধভি 

সফা প্রদাবনয ভয়ীভা দাভয়ত্বপ্রাি কভ মকিমা (নাভ, দভফ, সপান নম্বয 

 আ-সভআর) 

১৩. ইরামভক পাউন্ডেন্ডনয  কাম র্ ভ াং্ান্ত 

অমডও/মবমডও ধাযণ, ম্পাদনা, উস্থান ও 

াংযক্ষণ। 

কতৃরন্ডক্ষয অনুন্ডভাদন 

অনুান্ডয অমডও/মবমডও 

ধাযণ, ম্পাদনা এফাং 

ম্পাদনা কযা। 

প্রন্ডয়াজনীয় নমথি 

প্রামপ্ত স্থান : আইমর্ট 

মফবাগ। 

মফনামূন্ডে ৭-১০ মদন কাযী ম্পাদক 

স্টুমডও াখা 

অআভটি মফবাগ 

সপান: ৮১৮১৬৫৩ 

dd.ict@islamicfoundation.gov.bd 

১৪. ইরামভক পাউন্ডেন ওন্ডয়ফাইট ও 

ডাটান্ডফজ পটওয়োয এয তথ্য 

ারনাগাদকযণ। 

ওন্ডয়ফাইট ও ডাটান্ডফজ 

পটওয়ায এয তথ্য াংগ্র 

ও  কতৃরক্ষ কতৃরক 

াংন্ডাধন্ন্ডভ 

আন্ডরাডকযণ । 

োমত তথ্যামদ, 

প্রন্ডয়াজনীয় নমথি 

প্রামপ্ত স্থান : আইমর্ট 

মফবাগ । 

মফনামূন্ডে াফ মক্ষমণক কাযী নপ্রাগ্রাভায 

আইমর্ট মফবাগ 

সপান: ৮১৮১৬৫৩ 

asst.programmer@islamicfoundatio

n.gov.bd 

১৫. ইরামভক পাউবেবনয মুদ্রণ কাম মক্রভ। আরাভভক পাউবেবনয 

ংভিি ভফবাগ কর্তমক 

চাভদাবত্রয সপ্রভক্ষবি পুস্তক, 

ভত্রকা, সািায, ভরপবরট  

ন্যান্য মুদ্রণ কাজ আরাভভক 

পাউবেন সপ্র কর্তমক ম্পন্ন 

কযা য়। 

কাম রান্ডদ, ান্ডুমরম।  

প্রামপ্ত স্থান : আরাভভক 

পাউবেন সপ্র। 

আরাভভক পাউবেন সপ্র 

কর্তমক ভনধ মাভযি চাজম (পভ মা 

সববদ) ।  

নেন্ডকয ভাধ্যন্ডভ মযন্ডাধ। 

১৫-৩০মদন জনাফ সভাঃ িাবয সাবন 

ব্যফস্থাক, আরাভভক পাউবেন সপ্র। 

সপান: ৮১৮১৫৩৭ 

manager.press@islamicfoundation.

gov.bd  

১৬. ইরামভক পাউন্ডেন্ডনয মনয়ন্ত্রণাধীন 

মাফতীয় স্থানা াং্ান্ত ভাভরা-

নভাকােভা মযোরনা ও আইমন ায়তা 

প্রদান । 

মথামথ কতৃরন্ডক্ষয 

অনুন্ডভাদন্ন্ডভ আইন 

উন্ডদষ্টায ভাধ্যন্ডভ 

আইনজীমফ মনন্ডয়াগ 

কন্ডয। 

াংমিষ্ট নমথি, প্রভাণক 

দমররামদ, চুমক্ত ি,  

ইতোমদ । 

প্রামপ্ত স্থান : আরাভভক 

পাউবেন র‘ এে এন্ডষ্টট 

মফবাগ । 

মফনামূন্ডে ২-৩ ভা । জনাফ লুৎপয যভান যকায 

ভযচারক (ভিভযক্ত দাভয়ত্ব), র‘ এে এন্ডষ্টট 

মফবাগ । 

নপানঃ ৮১৮১৫৭৩ 

dir.law@islamicfoundation.gov.bd 
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২.৪) আওতাধীন অন্যান্য মফবাগ/ প্রকে কতৃরক প্রদত্ত নফা 

 www.islamicfoundationlibrary.gov.bd 

 www.islamicfoundation.district_name.gov.bd  

 

৩) ভববমাগ ব্যফস্থানা দ্ধভি(GRS) 

ক্র.নং কখন সমাগাবমাগ কযবফন কায ন্ডে নমাগান্ডমাগ সমাগাবমাবগয ঠিকানা ভনষ্পভিয ভয়ীভা 

১. দাভয়ত্বপ্রাি কভ মকিমা ভাধান ভদবি না াযবর। অমবন্ডমাগ মনস্পমত্ত কর্মরকতরা  (অমনক) নপাকার ন্ডয়ন্ট কর্মরকতরা  

ইরাভভক পাউবেন 

 সভাঃ ভদুর আরাভ 

ভচফ, আরাভভক পাউবেন 

সপান: ৮৮০২-৮১৮১৫১৭ 

secretary@islamicfoundation.gov.bd  

৩০ কাম মভদফ 

২. ভববমাগ ভনষ্পভি কভ মকিমা ভনভদ মি ভবয় ভাধান ভদবি না 

াযবর। 

আমর কর্মরকতরা াভীভ নভাাম্মদ আপজার 

ভামযোরক, আরাভভক পাউবেন 

নপানঃ   +৮৮০২-৮১৮১৫১৬ 

           +৮৮০২-৯৫৫৬৪০৭ 

ই-নভইরঃ dg_if@yahoo.com 

       dg@islamicfoundation.gov.bd 

এক ভা 

৩. আমর কর্মরকতরা  মনমদ রষ্ট ভন্ডয় ভাধান মদন্ডত না াযন্ডর নেয়াযম্যান, নফার্ডর অফ গবর্ণ্ র, ইরামভক 

পাউন্ডেন 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরান্ডদ যকায, ফাাংরান্ডদ 

মেফারয়, ঢাকা। 

 ৩ভা 

৪) অনায কাবছ অভাবদয প্রিযাা 

ক্র.নং প্রভিশ্রুি/কাভিি সফা প্রাভিয রক্ষয কযণীয় 

১. স্বয়ংম্পূণ ম অবফদন জভা প্রদান। 

২. মর্থামর্থ প্রভক্রয়ায় প্রবয়াজনীয় ভপ ভযবাধ কযা। 

৩. াক্ষাবিয জন্য ভনধ মাভযি ভবয়য পূবফ মআ উভস্থি র্থাকা। 
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