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৩ ভা  ১৪২৭

অিফসঅিফস  আেদশআেদশ
      সরকার কতকৃ ২০১২ সােল জাতীয় াচার কৗশল অ েমািদত হয়। জাতীয় াচার  কৗশল  বা বায়েন
 নিতকতা কিমিটর ভূিমকা অত   পূণ। 

২।     জাতীয়  াচার  কৗশল  বা বায়েন  নিতকতা  কিমিটর  কাযপিরিধ  িন প:
         ক. সংি  মাঠ পযায় কাযালেয় াচার িত ার ে  অিজত সাফল  এবং অ রায় িচি তকরণ;
         খ. পিরলি ত অ রায় দূরীকরেণ সময়াব  কম-পিরক না ণয়ন, বা বায়ন ও পিরবী ণ;
         গ. কম-পিরক না বা বায়েনর দািয়  কােদর ওপর  থাকেব তা িনধারণ এবং
         ঘ. উ তন কতপৃে র িনকট াচার বা বায়েনর অ গিত সং া  িতেবদন রণ। 

৩।      িন পভােব ইসলািমক ফাউে ডশেনর  নিতকতা  কিমিট  পুনগঠন  করা হল 

১  মহাপিরচালক, ইসলািমক ফাউে ডশন আ ায়ক
২.  ক  পিরচালক, মসিজদিভি ক িশ  ও গণিশ া কায ম সদ
৩.  ক  পিরচালক, িতিট জলা ও উপেজলা পযােয় ৫৬০িট 

মেডল     মসিজদ াপন  ও  ইসলািমক সাং িৃতক ক  িনমাণ 
ক

সদ

৪.  সিচব, ইসলািমক ফাউে ডশন সদ
৫.  পিরচালক, অথ ও িহসাব িবভাগ সদ
৬.  পিরচালক, পিরক না িবভাগ সদ
৭.  পিরচালক, ইসলািমক িমশন িবভাগ সদ
৮.  পিরচালক, ইমাম িশ ণ একােডমী সদ
 ৯.  পিরচালক, সম য় িবভাগ। সদ  সিচব

৪।       এ আেদশ ইসলািমক ফাউে ডশন-এর ােথ জাির করা হেলা।

১৮-৮-২০২০
আিনস মাহমদু
মহাপিরচালক
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অবগিত ও েয়াজনীয় ( েযাজ  ে ) ব ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) ক  পিরচালক, িতিট জলা ও উপেজলায় ১িট কের ৫৬০িট মেডল মসিজদ ও ইসলািমক
সাং িৃতক ক  াপন ক , ইসলািমক ফাউে ডশন
২) ক  পিরচালক, মসিজদিভি ক িশ  ও গণিশ া কায ম, ইসলািমক ফাউে ডশন
৩) সিচব, ইসলািমক ফাউে ডশন
৪) পিরচালক, ইসলািমক ফাউে ডশন
৫) পিরচালক , ইসলািমক িমশন িবভাগ, ইসলািমক ফাউে ডশন
৬) পিরচালক, ইমাম িশ ণ একােডিম, ইসলািমক ফাউে ডশন
৭) পিরচালক , সম য় িবভাগ, ইসলািমক ফাউে ডশন
৮) পিরচালক , পিরক না িবভাগ, ইসলািমক ফাউে ডশন
৯) মহাপিরচালেকর একা  সিচব-২, মহাপিরচালেকর দ র, ইসলািমক ফাউে ডশন
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আিনস মাহমদু
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