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১. মবন ও মভন                        

মবনঃ ইরামভ মূল্যন্ডফাধ ম্পন্ন ভাজ মফমনভ মাণ। 

মভনঃ ইরাভী মক্ষা ও াংস্কৃমতয প্রায, গন্ডফলণা, প্রমক্ষণ প্রদান, পুস্তক প্রকা এফাং দীনী দাওয়ামত কান্ডজয ভাধ্যন্ডভ ইরামভ মূল্যন্ডফাধ ম্পন্ন ভাজ মফমনভ মাণ। 

২.  সফা প্রদান প্রমতশ্রুমত : 

২.১)নাগমযক সফা: 

ক্রমভক সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধমত প্রন্ডয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রামিস্থান 

 

সফায মূল্য 

এফাংমযন্ডাধ দ্ধমত 

সফা প্রদান্ডনয 

ভয়ীভা 

দাময়ত্বপ্রাি কভ মকতমা 

(নাভ,দমফ,সপান নম্বয 

ও ইন্ডভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ তথ্য প্রদান সফা প্রতযামন্ডদয মনকট ন্ডত যাময 

মকাংফা ই-সভইন্ডর আন্ডফদন প্রামিয য 

চামত তথ্য াংযমক্ষত থাকন্ডর চামত 

তথ্য প্রদান কযা য়; 

তন্ডফ চামত তথ্য অন্য াখা াংমিষ্ট ন্ডর 

াংমিষ্ট াখা ন্ডত তথ্য াংগ্রপূফ মক 

প্রদান কযা য়। 

তথ্য অমধকায আইন,২০০৯- এ উমিমখত 

মনধ মামযত পযভ তথ্য কমভন্ডনয 

ওন্ডয়ফাইন্ডট www.infocom.gov.bd 

এফাং ইরামভক পাউন্ডেন্ডনয ওন্ডয়ফাইট 

www.islamicfoundation.gov.bd 
-এ াওয়া মান্ডফ। 

তথ্য অমধকায আইন 

অনুান্ডয প্রমত পৃষ্ঠা 

২(দুই) টাকা অথফা 

প্রকৃত মূল্য সেজাময 

চারান্ডনয ভাধ্যন্ডভ সকাড 

নাং-১-৩৩০১-০০০১-

১৮০৭-এ জভা মদন্ডত 

ন্ডফ। 

আন্ডফদন প্রামিয ২০ 

কাম মমদফন্ডয ভন্ডধ্য 

এফাং অনুন্ডযাধকৃত 

তন্ডথ্যয মত একামধক 

তথ্য প্রদান ইঊমনট ফা 

কতৃন্ডক্ষয াংমিষ্টতা 

থাকন্ডর ৩০ 

কাম মমদফন্ডয ভন্ডধ্য তথ্য 

প্রদান কযা য়।  

মভ োঃ ফজলুয যীদ 

উ-রযচ রক ( র স ) 

সপান : ৮১৮১৩৬৩ 

মভ ফ : ০১৭১৬০৭১৩৪০ 

ই-সভইর : 

ifddperso@gmail.com 

২. জ তীয় রশু-

রকর য ইর ভী 

 াংস্কৃরতক 

প্ররতরম রগত য় 

রফজয়ীরদয 

ডুরিরকট 

প্রতযয়নত্র 

আরফদরনয মপ্ররিরত 

মথ মথ কর্তসরিয অনুরভ দন  ররি 

প্রভ ণক আরফদনত্র রফন মূরে ১৫ কভ সরদফ মু ম্মদ রনজ ভ উরিন 

উ-রযচ রক 

ভন্বয় রফব গ 

মভ ফ : ০১৭২০০৪০৪৩২ 

ই-সভইর : 

nizamshaheed@gmail. 

com 

 

http://www.islamicfoundation.org.bd/
http://www.infocom.gov.bd/
http://www.islamicfoundation.gov.bd/
mailto:nizamshaheed@gmail.com
mailto:nizamshaheed@gmail.com


ক্রমভক সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধমত প্রন্ডয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রামিস্থান 

 

সফায মূল্য 

এফাংমযন্ডাধ দ্ধমত 

সফা 

প্রদান্ডনয 

ভয়ীভা 

দাময়ত্বপ্রাি কভ মকতমা 

(নাভ,দমফ,সপান নম্বয ও 

ইন্ডভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৩. যকাযীবান্ডফ 

ন্ডজ গভন্ডনচ্ছুক 

ব্যমিয প্রাক-

মনফন্ধন ও 

মনফন্ধন সফা 

হ্জ মাত্রীয জাতীয় মযচয় ন্ডত্রয তথ্য 

মনধ মামযত আইমডয ভাধ্যন্ডভ যকাযী জ্জ 

সাট মান্ডরয ায়তায় প্রাক-মনফন্ধন আন্ডফদন 

পযভ পূযণ কন্ডয মপ জভাদান্ডনয জন্য 

বাউচায প্রদান ও ব্যাাংন্ডক অথ ম জভা প্রদান।  

প্রাক মনফন্ধন ও মনফন্ধন্ডনয বাউচায কম 

দ্বীনী দাওয়াত ও াংস্কৃমত মফবাগ,  

ফায়তুর মুকাযযভ, ঢাকা। 

মফনামূন্ডল্য ০২ 

কাম মমদফ 

সভাঃ আমনছুয যভান যকায 

মযচারক  

দ্বীনী দাওয়াত ও াংস্কৃমত 

মফবাগ 

সপান: ৯৫৫৯৪৯৩ 

ই-সভইর : 

deenydawha@gmail.com 

৪. ইরামভক 

পাউন্ডেন 

মভরনায়তন 

বাড়া প্রদান 

(ফায়তুর 

মুকাযযভ, ঢাকা) 

১। প্রমতষ্ঠান্ডনয প্যান্ডড আন্ডফদন 

২। আন্ডফদনত্র মাচাই ফাছাই কন্ডয 

কতৃমন্ডক্ষয অনুন্ডভাদন ান্ডন্ডক্ষ অনুভমত 

প্রদান। 

অনুভমতত্র যফযা 

দ্বীনী দাওয়াত ও াংস্কৃমত মফবাগ, 

ফায়তুর মুকাযযভ, ঢাকা 

১০,০০০/- 

(দাজায) টাকা 

মপ গ্রণ এফাং 

ইপায যাজস্ব খান্ডত 

সানারী ব্যাাংক, 

ফায়তুর মুকাযযভ, 

াখায় জভা প্রদান 

১০ 

কাম মমদফ 

৫. তামমকয়া/ 

প্রাংা ত্র 

প্রদান   

মক্ষা াংক্রান্ত নদ ও সমাগ্যতা মাচাই। জাতীয় মযচয়ত্র/ জন্নদ, স্থানীয় 

কমভনায/ সচয়াযম্যান এফাং ফ মন্ডল মক্ষা 

প্রমতষ্ঠান্ডনয প্রতযয়নত্র-এয পন্ডটাকম 

আন্ডফদন। 

২০০/- টাকা  

যমন্ডদয ভাধ্যন্ডভ 

নগদ প্রদান। 

০৭ 

কভ মমদফ 

ড. ওয় রীয়ুয যভ ন খ ন 

মু রি 

গন্ডফলণা মফবাগ 

সপান: ৮১৮১৫২৯ 

মভ ফ : ০১৮১৯১১৮০১৫ 

ই-সভইর : 

idibd16@gmail.com 

৬. কাস্টভ সথন্ডক 

আগত এফাং 

আভদামন ও 

যিামনন্ডমাগ্যপুস্ত

কামদ মাচাই-

ফাছাই পূফ মক 

অনামি ত্র 

প্রদান 

আগত ও সপ্রমযতব্য পুস্তকামদন্ডত 

যাষ্ট্রমফন্ডযাধী, ন্ত্রা/জমিফাদন্ডক উৎা 

প্রদান  এফাং ধভীয় অনুভুমতন্ডত আঘাত কন্ডয 

এভন মফলয়ামদ মাচাই পূফ মক প্রতযয়ন ত্র 

প্রদান। 

পুস্তন্ডকয মূরকম ও আভদামন/যিামন-য 

স্বন্ডক্ষ প্রন্ডয়াজনীয় কাগজত্র 

০১ সথন্ডক ৩০০ 

পৃষ্ঠায প্রমত ফইন্ডয়য 

জন্য ৫০০/-টাকা 

এফাং ৩০০ পৃষ্ঠায 

য প্রমত ৫০ পৃষ্ঠায় 

৫০ টাকা ান্ডয 

যমন্ডদয ভাধ্যন্ডভ 

নগদ প্রদান । 

১৫ 

কভ মমদফ 

ড. ওয় রীয়ুয যভ ন খ ন 

মু রি 

গন্ডফলণা মফবাগ 

সপান: ৮১৮১৫২৯ 

মভ ফ : ০১৮১৯১১৮০১৫ 

ই-সভইর : 

idibd16@gmail.com 



ক্রমভক সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধমত প্রন্ডয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রামিস্থান 

 

সফায মূল্য 

এফাংমযন্ডাধ দ্ধমত 

সফা 

প্রদান্ডনয 

ভয়ীভা 

দাময়ত্বপ্রাি কভ মকতমা 

(নাভ,দমফ,সপান নম্বয ও 

ইন্ডভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৭. গন্ডফলণা প্রফন্ধ 

(ত্রত্রভামক) 

প্রাি প্রফন্ধ প্রাথমভক মাচাই-ফাছাই পূফ মক 

মযমবউ ও ম্পাদনা সন্ডল প্রকা 

ইন্ডতাপূন্ডফ ম প্রফন্ধটি অন্য সকাথাও প্রকা না 

ওয়া এফাং জভা না সদওয়া ভন্ডভ ম আন্ডফদন্ডনয 

ভাধ্যন্ডভ জভাদান 

মফনামূন্ডল্য ৯০ 

কভ মমদফ 

ড. ওয় রীয়ুয যভ ন খ ন 

মু রি 

গন্ডফলণা মফবাগ 

সপান: ৮১৮১৫২৯ 

মভ ফ : ০১৮১৯১১৮০১৫ 

ই-সভইর : 

idibd16@gmail.com 

৮. আযফী বালায় 

অনুমদত 

ডকুন্ডভন্ট মাচাই-

ফাছাই পূফ মক 

তযায়ন 

প্রাি ডকুন্ডভন্ট-এয শুদ্ধতা মাচাই কযত 

প্রতযয়ন ত্র প্রদান 

 

মূর বালায় যমচত ডকুন্ডভন্ট ৫০/- টাকা (প্রমত 

পৃষ্ঠা) 

২৫/- টাকা (ছাত্র-

ছাত্রী) 

যমন্ডদয ভাধ্যন্ডভ 

নগদ প্রদান 

০৩ 

কভ মমদফ 

ড. ওয় রীয়ুয যভ ন খ ন 

মু রি 

গন্ডফলণা মফবাগ 

সপান: ৮১৮১৫২৯ 

মভ ফ : ০১৮১৯১১৮০১৫ 

ই-সভইর : 

idibd16@gmail.com 

৯. গন্ডফলণাধভী 

াণ্ডুমরম মুদ্রণ 

প্রাি াণ্ডুমরম প্রাথমভক মাচাই-ফাছাই পূফ মক 

মযমবউ ও ম্পাদনা সন্ডল প্রকা 

ইন্ডতাপূন্ডফ ম াণ্ডুমরমটি  অন্য সকাথাও প্রকা 

না ওয়া এফাং জভা না সদওয়া ভন্ডভ ম 

আন্ডফদন্ডনয ভাধ্যন্ডভ জভাদান 

মফনামূন্ডল্য ২৭০ 

কভ মমদফ 

ড. ওয় রীয়ুয যভ ন খ ন 

মু রি 

গন্ডফলণা মফবাগ 

সপান: ৮১৮১৫২৯ 

মভ ফ : ০১৮১৯১১৮০১৫ 

ই-সভইর : 

idibd16@gmail.com 

১০. নওমুমরভ/ 

মুমরভ নদ/ 

প্রতযয়নত্র প্রদান  

ধভ মান্তন্ডযয প্রন্ডয়াজনীয় কাগজত্র 

আন্ডফদনকাযীযাক্ষাৎকায গ্রণ সন্ডল প্রতযয়ন 

ত্র প্রদান 

এমপন্ডডমবট, জাতীয় মযচয়ত্র, স্থানীয় 

কমভনায/সচয়াযম্যান সথন্ডক প্রতযয়নত্র এফাং 

ভিায ভমজন্ডদয খতীফ/ ইভাভ ান্ডফ সথন্ডক 

ভমজন্ডদয প্যান্ডড ইরাভ গ্রণ মফলন্ডয় 

প্রতযয়নত্র-এয পন্ডটাকম াদা কাগন্ডজ 

আন্ডফদন। 

মফনামূন্ডল্য ০৭ কভ মমদফ ড. ওয় রীয়ুয যভ ন খ ন 

মু রি 

গন্ডফলণা মফবাগ 

সপান: ৮১৮১৫২৯ 

মভ ফ : ০১৮১৯১১৮০১৫ 

ই-সভইর : 

idibd16@gmail.com  
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সফায মূল্য 

এফাংমযন্ডাধ দ্ধমত 

সফা 

প্রদান্ডনয 

ভয়ীভা 

দাময়ত্বপ্রাি কভ মকতমা 

(নাভ,দমফ,সপান নম্বয ও 

ইন্ডভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১১. প্রফন্ডন্ধয প্রতযয়ন ত্র প্রফন্ডন্ধয মযমবউ মযন্ডাট ম ইমতফাচক ন্ডর 

কতৃমন্ডক্ষয অনুন্ডভাদন ান্ডন্ডক্ষ প্রতযয়ন ত্র  

প্রদান 

প্রফন্ডন্ধয সরখক মযচারক গন্ডফলণা ফযাফয 

আন্ডফদন  

মফনামূন্ডল্য ০৫ 

কভ মমদফ 

ামদয়া াযমভন  

গন্ডফলণা কভ মকতমা 

+৮৮০১৯১৫৬৫৬০০৫ 

sadiasharmin05@gmail.

com 

১২. যয়যামরটি 

(াণ্ডুমরম) 

াণ্ডুমরম প্রকা ওয়ায য অথ ম ও মাফ 

মফবাগ কতৃমক মাচাই-ফাছাই পূফ মক অনুন্ডভাদন 

ান্ডন্ডক্ষ সচক প্রদান 

যয়যামরটিয জন্য মযচারক গন্ডফলণা 

ফযাফয আন্ডফদন 

মফনামূন্ডল্য ৯০ 

কভ মমদফ 

াইপৄর ইরাভ খান 

গন্ডফলণা কাযী 

গন্ডফলণা মফবাগ 

মভ ফ : ০১৭২৬-৯০৯৮০৪ 

khanmsissstt@gmail.com 

১৩. mb` c‡Îi cÖwZwjwc 

cÖ`vb 

mivmwi/WvK‡hv‡M 

 

1| cÖwkÿ‡Yi `j bs, †ivj bs,  †K‡›`ªi 

bvg, ¯’vqx wVKvb, cÖwkÿY MÖnbKvjxb 

gmwR‡`i wVKvbv D‡jøLmn WvK‡hv‡M 

A_ev mivmwi cwiPvjK Bgvg cÖwkÿY 

GKv‡Wwg, AvMviMuvI †k‡ievsjv bMi, 

XvKv-1207 eive‡i wjwLZ Av‡e`b cÎ 

2| mb`cÎ Pzwi A_ev nviv‡bvi wel‡q 

wRwW Gw›Ui d‡UvKwc  

3| mb`cÎ I cwiPq c‡Îi mZ¨vwqZ 

d‡UvKwc (hw` _v‡K)  

1| ÔcwiPvjK Bgvg 

cÖwkÿY GKv‡WwgÕ 

wk‡ivbv‡g 100/- 

(GKkZ) UvKvi 

A‡dr‡hvM¨ wW.wW/ 

µm †cvóvj AW©vi 

Av‡e`‡bi mv‡_ 

mshy³ Ki‡Z n‡e| 

 

 

10 Kvh©w`em মভ োঃ আরনসুজ্জ ভ ন রকদ য  

cwiPvjK 

Bgvg cÖwkÿY GKv‡Wwg,  

‡gvev   ‡dvb: ৮১৮১৫৩১ 

‡dvb   †gvev : ০১৭১৪৩৯৬৬৯৫ 

  B‡gBj :           

  ifitadhk@gmail.com 

১৪. Bmjvgx g~j¨‡eva m„wó 

I RvZxq BwZnvm 

HwZn¨ m¤ú‡K© 

RbMY‡K AewnZ 

Kivi j‡ÿ¨ 

†jLK‡`i wbKU 

†_‡K cvÐzwjwc MÖnY 

I cÖKvk| 

cÖKvkbv wefvM KZ©„K †jLK‡`i wbKU †_‡K 

mivmwi cvÐzwjwc MÖnY I Zv `yÕRb welq 

we‡klÁ w`‡q wiwfD Kiv‡bv nq| cÖKv‡ki 

Dchy³ we‡ewPZ n‡j cvÐzwjwc wbe©vPb I 

cy¯ÍK cybg©y`ªY KwgwUi mfvq Dc¯’vcb Kiv 

nq| KwgwU KZ©„K Aby‡gvw`Z n‡j cÖKv‡ki 

cÖ‡qvRbxq e¨e¯’v MÖnY Kiv nq| 

cvÐzwjwc, Pzw³cÎ| 

cÖKvkbv wefvM, BmjvwgK dvD‡Ûkb, 

AvMviMuvI, †k‡ievsjv bMi, XvKv-1207 

wba©vwiZ nv‡i †jLK 

iqvjwU †c‡q 

_v‡Kb| 

gy`ªY : dg©v 

†f‡` 180-

260 Kg© 

w`em 

‡gvnv¤§` Av‡bvqvi Kwei 

m¤úv`K 

cÖKvkbv wefvM 

†dvb: 8181519 

†gvev : ০১৮১৮৩৬৫১৯১ 

B‡gBj : 

anwar-kabir@gmail.com 



 

ক্রমভক সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধমত প্রন্ডয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রামিস্থান 

 

সফায মূল্য 

এফাংমযন্ডাধ 

দ্ধমত 

সফা 

প্রদান্ডনয 

ভয়ীভা 

দাময়ত্বপ্রাি কভ মকতমা 

(নাভ,দমফ,সপান নম্বয ও 

ইন্ডভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১৫. AMÖcw_K/meyRcvZv 

cwÎKvi  Rb¨ 

†jLK‡`i wbKU 

†_‡K cÖeÜ, KweZv 

MÖnY I cÖKvk| 

cÖKvkbv wefvM KZ©„K †jLK‡`i wbKU †_‡K 

mivmwi cÖeÜ, KweZv MÖnY Ges wbev©wPZ 

cÖeÜ, KweZv cÖKv‡ki cÖ‡qvRbxq e¨e ’̄v 

MÖnY Kiv nq| 

cÖeÜ, KweZv| cÖKvkbv wefvM, BmjvwgK 

dvD‡Ûkb, AvMviMuvI, †k‡ievsjv bMi, XvKv-

1207 

 

wba©vwiZ nv‡i 

†jLK m¤§vbx 

†c‡q _v‡Kb| 

gy`ªY : 60 

Kg© w`em 

‡gvnv¤§` Av‡bvqvi Kwei 

m¤úv`K 

অগ্ররথক 

cÖKvkbv wefvM 

†dvb: 8181519 

†gvev : ০১৮১৮৩৬৫১৯১ 

B‡gBj : 

anwar-kabir@gmail. com  

 

 

‡gv: Bqvwmb wgqv 

mnKvix m¤úv`K 

meyRcvZv 

cÖKvkbv wefvM 

†dvb: 8181192 

†gvev : ০১৯১২১৮৪৪২১ 

B‡gBj : 

ahsanulyasin@yahoo.com 

১৬. ‡mŠRb¨ cy¯ÍK cÖ`vb| gnvcwiPvjK g‡nv`q eivei Av‡e`b Ki‡Z 

nq| 

Av‡e`bcÎ| 

cÖKvkbv wefvM, BmjvwgK dvD‡Ûkb, 

AvMviMuvI, †k‡ievsjv bMi, XvKv-1207 

 

cÖ‡hvR¨ bq 30  

Kg© w`em 

মভ োঃ  খ ওয় ত ম রন 

ক যী রযচ রক 

প্রক ন  রফব গ 

†gvev : ০১৭১২৮৬১৭৬৫ 



 

১৮.  

 

 

G¨v‡jvc¨vw_K 

wPwKrmv সফা প্রদান 

ইরামভক মভন প্রধান কাম যারয়েয ভাধ্যয়ভ 

ডাোগনমিক সন্টায ফােতুর সভাকাযযয়ভ 

এ্যায়রাপ্যামথক মিমকৎা প্রদান 

ংমিি সকন্দ্র সথয়ক টিমকট ংগ্রয়য ভাধ্যয়ভ G¨v‡jvc¨vw_K 

†ivMxi wU‡KU 

wd 10 UvKv 

Awdm 

PjvKvjxb 

mgq 

ডাাঃ এ্. সক. এ্ভ ফদরুর আান 

মমনেয সভমডয়কর অমপায 

ডাোগনমিক সন্টায ফােতুর 

সভাকাযযভ, ঢাকা। 

সভাফা: ০১৭১৬৭৯৫৪১৭ 

ইরামভক মভন স্বাস্থ্য সফা সকন্দ্র আগাযগাঁও 

-এ্ এ্যায়রাপ্যামথক মিমকৎা সফা  প্রদান 

 

ংমিি সকন্দ্র সথয়ক টিমকট ংগ্রয়য ভাধ্যয়ভ G¨v‡jvc¨vw_K 

†ivMxi wU‡KU 

wd 10 UvKv 

Awdm 

PjvKvjxb 

mgq 

ডাাঃ াভমিো তািমনভ মিী 

সভমডয়কর অমপায 

আগাযগাঁও স্বাস্থ্য সফা সকন্দ্র 

সভাফাইরাঃ ০১৮৪২১২১২৪২ 

২০. hvKvZ A_© 

weZiY :  

 

(K)  cÖwZewÜ 

cybe©vmb  

(L)  cyiæl 

Kg©ms ’̄vb 

(M)  hvKvZ 

fvZv (gwnjv) 

cÖ`vb 

 

BmjvwgK dvD‡Ûk‡bi 

gnvcwiPvjK eivei Av‡e`‡bi 

‡cÖwÿ‡Z hvKvZ †ev‡W©i 

Aby‡gv`b mv‡c‡ÿ †P‡Ki 

gva¨‡g †mev cÖ`vb Kiv nq|  

 

1. mv`v KvM‡R Av‡e`b cÎ 

2.‡fvUvi AvBwW Kv‡W©i 

d‡UvKwc/bvMwiK mb`cÎ 

3. Av‡e`‡bi ¯̂c‡ÿ Avw_©K 

Am”QjZvi mb`cÎ  

4. `yB Kwc Qwe 

 

webvg~‡j¨ 180 

(GKk 

Avwk) 

Kg© w`em 

‡gvt Avmv ỳ¾vgvb 

f~uBqv 

wnmve iÿY Kg©KZ©v 

hvKvZ dvÛ wefvM 

02-8181238 

‡gvev: 01716-

301526 

asaduzzaman11

73@gmail.com 

২১. QvÎ- QvÎx 

wkÿve„wË 

 

BmjvwgK dvD‡Ûk‡bi 

gnvcwiPvjK eivei 

Av‡e`‡bi ‡cÖwÿ‡Z hvKvZ 

†ev‡W©i Aby‡gv`b mv‡c‡ÿ 

†P‡Ki gva¨‡g †mev cÖ`vb 

Kiv nq|  

 

1. mv`v KvM‡R Av‡e`b cÎ 

2.Rb¥wbeÜb/ bvMwiK mb`cÎ 

3.wkÿv_x‡`i cÖwZôvb cÖav‡bi 

cÖZ¨qb cÎ  

4.`yB Kwc Qwe 

 

webvg~‡j¨ 180 

(GKk 

Avwk) 

Kg© 

w`em 

‡gvt Avmv ỳ¾vgvb 

f~uBqv 

wnmve iÿY Kg©KZ©v 

hvKvZ dvÛ wefvM 

02-8181238 

‡gvev: 01716-

301526 

asaduzzaman11

73@gmail.com 



 

২২. wPwKrmv eve` 

mnvqZv 

 

BmjvwgK dvD‡Ûk‡bi 

gnvcwiPvjK eivei 

Av‡e`‡bi ‡cÖwÿ‡Z hvKvZ 

†ev‡W©i Aby‡gv`b mv‡c‡ÿ 

†P‡Ki gva¨‡g †mev cÖ`vb 

Kiv nq|  

 

1. mv`v KvM‡R Av‡e`b cÎ 

2.‡fvUvi AvBwW Kv‡W©i 

d‡UvKwc/ bvMwiK mb`cÎ 

3. Avw_©K Am”QjZvi mb`cÎ 

I wPwKrmvi KvMRcÎ  

4. `yB Kwc Qwe 

 

webvg~‡j¨ 180 

(GKk 

Avwk) 

Kg© 

w`em 

 

২৩.  bI gymwjg 

¯^vej¤̂xKiY 

BmjvwgK dvD‡Ûk‡bi 

gnvcwiPvjK eivei 

Av‡e`‡bi ‡cÖwÿ‡Z hvKvZ 

†ev‡W©i Aby‡gv`b mv‡c‡ÿ 

†P‡Ki gva¨‡g †mev cÖ`vb 

Kiv nq|  

 

1. mv`v KvM‡R Av‡e`b cÎ 

2.‡fvUvi AvBwW Kv‡W©i 

d‡UvKwc/ bvMwiK mb`cÎ 

3.Gwf‡Wwf‡Wi KvMRcÎ 

4. `yB Kwc Qwe 

webvg~‡j¨ 180 

(GKk 

Avwk) 

Kg© 

w`em 

২৪. cvVK †mev 

wkï cvV Kÿ,   

(bxP Zjv) evsjv 

fvlvi cvV Kÿ, 

Bs‡iRx fvlvi cvV 

Kÿ (2q Zjv) 

Aviex, D`~©, dvwm© 

fvlvi cvVKÿ 

(3q Zjv) 

‡`kx-we‡`kx cvV 

mvgMÖx, cÎ-cwÎKv 

Ges RvYv©j cvVKÿ 

(4_© Zjv) 

MÖš’Mv‡ii cvV mvgMÖx cvVK‡`i nv‡Z Pvwn`v 

†gvZv‡eK ‡cŠuQv‡bv 

BmjvwgK dvD‡Ûkb †K›`ªxq jvB‡eªix webv g~‡j¨ 1 (GK)  

Kvh©w`em 

bvg : ‡gvt knx`yj Bmjvg 

c`we : mnKvix jvB‡eªixqvb 

‡dvb : 01710854927 

B-‡gBj: 

mdshahidul6721@gm

ail.com 

 

bvg : RvbœvZzj †di‡`Šm 

c`we : mnKvix cwiPvjK 

‡dvb : 01732663491 

B-‡gBj : 

jannatulfs82@gmail

.com 

mailto:jannatulfs82@gmail.com
mailto:jannatulfs82@gmail.com


 

২৫. M‡elYv †mev  

 

M‡elK‡`i Pvwn`v †gvZv‡eK BmjvwgK dvD‡Ûkb †K›`ªxq jvB‡eªix  webv g~‡j¨ 3 (wZb) 

Kvh©w`em 

 

 

২৬. e½eÜz m¤úwKZ 

cvVKÿ 

bxP Zjv 

M‡elK‡`i Pvwn`v †gvZv‡eK BmjvwgK dvD‡Ûkb †K›`ªxq jvB‡eªix webv g~‡j¨ 3 (wZb) 

Kvh©w`em 

 

২৭. cÖwZeÜx‡`i cvVKÿ cÖwZeÜx cvVK‡`i  Pvwn`v ‡gvZv‡eK BmjvwgK dvD‡Ûkb †K›`ªxq jvB‡eªix webv g~‡j¨ 1 (GK)  

Kvh©w`em 
bvg : ‡gvt knx`yj Bmjvg 

c`we : mnKvix jvB‡eªixqvb 

‡dvb : 01710854927 

B-‡gBj: 

mdshahidul6721@gm

ail.com 

 

bvg : RvbœvZzj †di‡`Šm 

c`we : mnKvix cwiPvjK 

‡dvb : 01732663491 

B-‡gBj : 

jannatulfs82@gmail

.com 

২৮. ‡idv‡iÝ I Z_¨ 

mieivn †mev  

M‡elK‡`i Pvwn`v †gvZv‡eK BmjvwgK dvD‡Ûkb †K›`ªxq jvB‡eªix  webv g~‡j¨ 1 (GK)  

Kg©w`em 

 

২৯. d‡UvKwc †mev  cvVK‡`i Pvwn`v ‡gvZv‡eK BmjvwgK dvD‡Ûkb †K›`ªxq jvB‡eªix cÖ‡qvRbxq 

g~j¨ cwi‡kva 

‡hvM¨| 

1 (GK)  

Kvh©w`em 

৩০. cy¯ÍK avi cÖ`v‡bi 

e¨e ’̄v  

`vßwiK Pvwn`v †gvZv‡eK BmjvwgK dvD‡Ûkb †K›`ªxq jvB‡eªix webv g~‡j¨ 3 (wZb) 

Kvh©w`em 

 

৩১. B›Uvb©kxc †mev cÖ`vb  MÖš’Mvi I Z_¨ weÁvb wkÿv_©x‡`i Pvwn`v 

†gvZv‡eK 

BmjvwgK dvD‡Ûkb †K›`ªxq jvB‡eªix webv g~‡j¨ 15 

(c‡b‡iv) 

Kvh©w`em 

 
৩২. ‡`kx/we‡`kx ch©UK 

KZ…©K cwi`k©b †mev  

KZ©„c‡ÿi Aby‡gv`b µ‡g Pvwn`v †gvZv‡eK BmjvwgK dvD‡Ûkb †K›`ªxq jvB‡eªix webv 

g~‡j¨ 

1 (GK)  

Kvh©w`em 

 

mailto:jannatulfs82@gmail.com
mailto:jannatulfs82@gmail.com


 

২.২) প্রাতিষ্ঠাতিক সেবা:  

ক্রমভক সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধমত প্রন্ডয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রামিস্থান 

 

সফায মূল্য এফাংমযন্ডাধ দ্ধমত সফা 

প্রদান্ডনয 

ভয়ীভা 

দাময়ত্বপ্রাি কভ মকতমা 

(নাভ,দমফ,সপান নম্বয ও 

ইন্ডভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ মজর  

ক ম স ররয়য 

ফ রি ব ি  

চুরিত্র 

নফ য়ন 

আরফদরনয মপ্ররিরত 

মথ মথ কর্তসরিয অনুরভ দন 

 ররি 

আরফদনত্র আনুলরিক ক গজত্র রফন মূরে ২০ (রফ) 

কভ সরদফ 

মু ম্মদ রনজ ভ উরিন 

উ-রযচ রক, ভন্বয় রফব গ 

ইর রভক প উরেন 

মভ ফ ইর মপ ন 

০১৭২০০৪০৪৩২ 

nizamshaheed@g

mail.com 

২. রফক্রয়/রনর ভ 

রফজ্ঞরি 

অনুরভ দন 

আরফদরনয মপ্ররিরত 

মথ মথ কর্তসরিয অনুরভ দন 

 ররি 

আরফদনত্র আনুলরিক ক গজত্র রফন মূরে ৭ ( ত) 

কভ সরদফ 

আরয়  আি য 

ক যী রযচ রক, ভন্বয় 

রফব গ 

ইর রভক প উরেন 

মভ ফ ইর মপ ন 

০১৭১৮১০০৮৮১ 

ayashaif@gmail.

com  

mailto:nizamshaheed@gmail.com
mailto:nizamshaheed@gmail.com
mailto:ayashaif@gmail.com
mailto:ayashaif@gmail.com


 

ক্রমভক সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধমত প্রন্ডয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রামিস্থান 

 

সফায মূল্য এফাংমযন্ডাধ দ্ধমত সফা 

প্রদান্ডনয 

ভয়ীভা 

দাময়ত্বপ্রাি কভ মকতমা 

(নাভ,দমফ,সপান নম্বয ও 

ইন্ডভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৩. সভাফাইর 

সপান্ডনয 

ভাধ্যন্ডভ  

ইরাভ 

ম্পমকমত  

জ্ঞান/তথ্য 

সফা 

জনগণন্ডক 

প্রদান্ডনয 

রন্ডক্ষয সফা 

প্রদানকাযী 

প্রমতষ্ঠানন্ডক 

অনুভমত/ 

NOC 

প্রদান।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ক) প্রমতষ্ঠান্ডনয মনজস্ব প্যান্ডড 

আন্ডফদন কযা য়।  

খ) ইরামভক পাউন্ডেন কতৃমক 

চামত ডকুন্ডভন্ট ম মান্ডরাচনা 

এফাং ন্ডযজমভন্ডন মযদ মন 

সন্ডল ইমতফাচক প্রমতন্ডফদন্ডনয 

মবমিন্ডত NOC প্রদান কযা 

য়।  

আন্ডফদনত্র, সেড রাইন্ডন্প, াটি মমপন্ডকট অফ 

ইন কন্ড মান্ডযন, বযাট সযমজন্ডেন, 

টিআইএন, TVAS াটি মমপন্ডকট, ামব ম 

ট্যামযপ অনুন্ডভাদন, অান্ডযটন্ডযয ান্ডথ 

চুমিত্র, মফটিআযম কতৃমক ট ম সকান্ডডয 

অনুন্ডভাদনত্র, ইরামভক মফন্ডলন্ডজ্ঞয 

তামরকা প্রভৃমত। 

ক) অনুভমতপ্রাি প্রমতষ্ঠান চুমি 

সভাতান্ডফক   প্রাি সফা মূন্ডল্যয 

আনুামতক ান্ডয রবযাাং আইমটি 

মফবান্ডগয মান্ডফ সচন্ডকয ভাধ্যন্ডভ 

জভা প্রদান। 

খ) NOC এয সক্ষন্ডত্র সথাক 

১৫,০০০/- টাকা সচন্ডকয ভাধ্যন্ডভ 

আইমটি মফবান্ডগ জভা প্রদান।  

৯০ 

কাম মমদফ 

আফদুল্ল  আর ভ সুদ 

মযচারক (অমতঃদাঃ), 

আইমটি মফবাগ 

মভ ফ ইর: ০১৯১৫২২৫৮০২ 

ifictcell@gmail.c

om  

৪. ত্রদমনক মত্রকা 

ও ইন্ডরক্ট্রমনক 

মভমডয়ায় 

মফজ্ঞমি 

প্রকা। 

সপ্র মযমরজ ত্রতময কন্ডয 

ইন্ডরকেমনক্স ও মপ্রন্ট মভমডয়ান্ডত 

ই-সভইর ভাযপত সপ্রযণ কযা 

য়। 

সপ্র মযমরজ, মস্থয মচত্র, মবমডও পৄন্ডটজ 

ইতযামদ। প্রামি স্থান: জনাংন্ডমাগ াখা, আই 

ম টি মফবাগ। 

মফনামূন্ডল্য াফ মক্ষমণক  য়র   যরভন 

কাযী জনাংন্ডমাগ কভ মকতমা 

মভ ফ ইর: ০১৫৫৩৫৩৬২৭৬ 

aprooffice@gmail.co

m   

mailto:ifictcell@gmail.com
mailto:ifictcell@gmail.com
mailto:aprooffice@gmail.com
mailto:aprooffice@gmail.com


 

ক্রমভক সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধমত প্রন্ডয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রামিস্থান 

 

সফায মূল্য এফাংমযন্ডাধ 

দ্ধমত 

সফা প্রদান্ডনয 

ভয়ীভা 

দাময়ত্বপ্রাি কভ মকতমা 

(নাভ,দমফ,সপান নম্বয ও 

ইন্ডভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৫. যযাষ্ট্র 

ভন্ত্রণারয়, 

ধভ ম মফলয়ক 

ভন্ত্রণারয় ও 

দূতাফান্ডয 

চামদা 

অনুমায়ী 

আন্তজমামতক 

মপম, 

মিযাত ও 

তাপময 

প্রমতন্ডমামগতা

য় প্রাথী সপ্রযণ 

প্রমতন্ডমামগতায মনয়ভাফরী 

উন্ডিখ কন্ডয ত্রদমনক মত্রকায় 

মফজ্ঞমি প্রদান ও ইরামভক 

পাউন্ডেন্ডনয ওন্ডয়ফাইন্ডট 

প্রকা কন্ডয দযখাস্ত গ্রণ ও 

মনফ মাচনী যীক্ষায আন্ডয়াজন 

কন্ডয প্রাথী ফাছাই। 

মক্ষাগত নদত্র, জন্ মনফন্ধন, জাতীয় 

মযচয় ন্ডত্রয পন্ডটাকম ও আন্ডফদন 

পযভ প্রদান 

দ্বীনী দাওয়াত ও াংস্কৃমত মফবাগ,ফায়তুর 

মুকাযযভ 

ইরামভক পাউন্ডেন 

মন্ডযানান্ডভ ২০০/- 

টাকায স-অড মায/ ব্যাাংক 

ড্রাপট গ্রণ 

১৫ কাম মমদফ  

 

 

(সভাঃ আমনছুয যভান যকায) 

মযচারক 

দ্বীনী দাওয়াত ও াংস্কৃমত 

মফবাগ 

মভ ফ ইর: ০১৭৫৮-৪০৬৮৮৩ 

E-mail: 

deenydawha@gmail.com 

 

 

৬. মফমবন্ন 

াংস্থা/ 

দিন্ডযয 

চামদা 

সভাতান্ডফক 

িাযী/ ইভাভ/ 

মফন্ডলজ্ঞ 

আন্ডরভ সপ্রযণ 

মফমবন্ন ভন্ত্রণারয়/ াংস্থায 

আন্ডফদন গ্রণ, আন্ডফদন 

অনুমায়ী মাচাই ফাা্ছাই কন্ডয 

কতৃমন্ডক্ষয অনুন্ডভাদন 

ান্ডন্ডক্ষ িাযী/ ইভাভ/ 

মফন্ডলজ্ঞ আন্ডরভ সপ্রযণ কযা 

য়। 

াংমিষ্ট দিয/ াংস্থা/ ভন্ত্রণারয় সথন্ডক 

চামদা ত্র 

মফনামূন্ডল্য 

 

০৩ কাম মমদফ 

 
 

 



৭. আযফী বালা মক্ষা 

সকা ম 

(মফন্ডল) 

কতৃমন্ডক্ষয অনুন্ডভাদন ান্ডন্ডক্ষ 

মফন্ডল আযফী বালা মক্ষা প্রদান 

াংমিষ্ট প্রমতষ্ঠান/ভন্ত্রণারয়/মফবাগ সথন্ডক 

ত্র সপ্রযণ  

ব্যয় প্রাক্করন অনুমায়ী 

সচক প্রদান 

৯০ কভ মমদফ 

সভাাম্মদ নূয উদ্দীন, কাযী 

মযচারক  (বালা মক্ষক) 

+৮৮০১৮১৬৭৬৮৪৯৬ 

nuruddinifa@ 

gmail.com 

৮. wewfbœ cÖwZôv‡bi  

Pvwn`vi †cÖwÿ‡Z 

h_vh_ KZ©„c‡ÿi 

Aby‡gv`bµ‡g 

cÖwkÿYcÖvß 

Bgvg‡`i 

Z_¨/uRvZxq 

ch©v‡q †kÖô 

Bgvg‡`i Z_¨ 

cÖ`vb | 

 

 

 

 

miviwm/ WvK‡hv‡M PvwnZ Z_¨ m¤^wjZ `vßwiK cÎ webvg~‡j¨/ GZ`msµvšÍ hveZxq e¨q 

mswkøó  KZ…©cÿ enb Ki‡e/  Z_¨ 

AwaKvi AvBb Abymv‡i cÖwZ c„ôv 

2UvKv wn‡m‡e 

7 

Kvh©we`m 

কৃরলরফদ ভ ynv¤§` 

আরনসুজ্জ ভ ন 

Dc-cwiPvjK (cÖwkÿY), 

 Bgvg cÖwkÿY GKv‡Wwg, 

AvMviMvI, †k‡ievsjv bMi 

XvKv-1207 eive‡i mivmwi 

‡cÖiY Ki‡eb|  

‡gvevBj : 01712732476, 

‡dvb : 8181540 

B‡gBj- 

ifitadhk@gmail.com 

৯. wewfbœ cÖwZôv‡bi  

Pvwn`vi †cÖwÿ‡Z 

h_vh_ KZ©„c‡ÿi 

Aby‡gv`bµ‡g 

PvwnZ wel‡q 

Bgvg‡`i Rb¨ 

cÖwkÿ‡Yi 

Av‡qvRb | 

miviwm/WvK‡hv‡M  cÖwkÿY msµvšÍ `vßwiK cÎ  

 

GZ`msµvšÍ hveZxq e¨q mswkøó 

KZ…©cÿ enb Ki‡e| 

10 Kvh©we`m কৃরলরফদ ভ ynv¤§` 

আরনসুজ্জ ভ ন 

Dc-cwiPvjK (cÖwkÿY), 

Bgvg cÖwkÿY GKv‡Wwg, 

AvMviMvI, †k‡ievsjv bMi 

XvKv-1207 eive‡i mivmwi 

‡cÖiY Ki‡eb|  

‡gvevBj : 01712-732476 

‡dvb : 8181540 

B‡gBj- 

ifitadhk@gmail.com 



 

১০. 

Bgvg cÖwkÿb 

GKv‡Wwgi  †K›`ª 

cÖavb‡`i 

ˆbwgwËK QzwU 

Aby‡gv`b| 

miviwm/WvK‡hv‡M cwiPvjK, Bgvg cÖwkÿY GKv‡Wwg 

eive‡i wjwLZ Av‡e`b  | 

 

webvg~‡j¨ 2 Kvh©w`em Rbve ‡gvt RvwKi †nv‡mb 

Dc-cwiPvjK (cÖkvmb)    

 Bgvg cÖwkÿY GKv‡Wwg 

 ‡gvevBj-01716-884869 

‡dvb-8181530 

 B‡gBj- 

ifitadhk@gmail.com 

 

১১. Bgvg cÖwkÿb 

GKv‡Wwgi  

†K›`ªmg~‡ni 

Pvwn`vi wfwË‡Z 

ms¯‹vi,‡givgZ I 

Ab¨vb¨ Riæix 

cÖ‡qvRb wgUv‡bvi 

Rb¨ ev‡RU eivÏ 

miviwm/WvK‡hv‡M cÖ‡qvRbxqZv D‡jøLc~e©K cwiPvjK, 

Bgvg cÖwkÿY GKv‡Wwg eive‡i wjwLZ 

Av‡e`b  | 

 

webvg~‡j¨ 10 Kvh©w`em 

 

 

& 

‡gvt Avwbmy¾vgvb wmK`vi 

cwiPvjK 

 Bgvg cÖwkÿY GKv‡Wwg 

BmjvwgK dvD‡Ûkb 

B‡gBj- 

ifitadhk@gmail.com 

১১. gmwR`wfwËK 

wkï I MYwkÿv 

Kvh©µg, gmwR` 

cvVvMvi 

m¤úªmviY I 

kw³kvjxKiY 

cÖK‡í cy¯ÍK 

weµq| 

cwiPvjK cÖKvkbv wefvM 

eivei Av‡e`b Ki‡Z nq|  

Av‡e`bcÎ| 

cÖKvkbv wefvM, BmjvwgK dvD‡Ûkb, 

AvMviMuvI, †k‡ievsjv bMi, XvKv-

1207 

 

(3) cy¯ÍK wewµi Kwgk‡bi nvi t 

 

1 Ñ 5,000/-   = 25% 

5,001Ñ 10,000/-= 30% 

10,000/- E‡aŸ©   =  35% 

 

60 Kg© 

w`em 

‡gv:  খ ওয় ত ম রন 

mnKvix cwiPvjK 

cÖKvkbv wefvM 

‡gv: ০১৭১২৮৬১৭৬৫ 

hossainshakhawatif@g

mail.com  

mailto:hossainshakhawatif@gmail.com
mailto:hossainshakhawatif@gmail.com


১২. cweÎ gv‡n 

ighvb I C‡` 

wgjv`ybœex(mv.) 

Dcj‡ÿ ÷j 

eiv‡Ïi Av‡e`b 

wb®úwË| 

cwiPvjK cÖKvkbv wefvM 

eivei Av‡e`b Ki‡Z nq|  

Av‡e`bcÎ| 

cÖKvkbv wefvM, BmjvwgK dvD‡Ûkb, 

AvMviMuvI, †k‡ievsjv bMi, XvKv-

1207 

 

wba©vwiZ nv‡i wd cÖ`vb Ki‡Z nq| 30 Kg© 

w`em 

‡gv:kvniæj †nv`v miKvi 

mnKvix cwiPvjK 

‡K‡›`ªxq weµq kvLv 

cÖKvkbv wefvM 

‡gv:01763420088 

১৩. BmjvwgK 

dvD‡Ûk‡bi wewfbœ 

¸iæZ¡c~Y© Abyôv‡bi 

`vIqvZ cÎ I 

¯§iwYKvi wWRvBb 

cª¯`Z I mieivn 

h_vh_ KZ©„c‡ÿi Aby‡gv`b/ 

wb‡`©kbv 

digv‡qk cÎ webvg~‡j¨ 7 Kvh©w`em এ এভ আরনসুয যভ ন, 

mnKvix e¨e¯’vcK, Bdvt †cÖm 

মভ ফ ইরোঃ ০১৮১৯২৪৮৪১৪ 

ifpressproject.21@gmail

.com 

 

 

১৪. BmjvwgK 

dvD‡Ûk‡bi wewfbœ 

wefv‡Mi 

Kvh©v‡`‡ki 

Av‡jv‡K eB cy¯ÍK 

mvgwqKx gy`ªY I 

evuvavBc~e©K 

mieivn 

 h_vh_ KZ©„c‡ÿi Aby‡gv`b Kvh©v‡`kcÎ wba©vwiZ g~‡j¨ 60 Kvh©w`em  এ এভ আরনসুয যভ ন, 

mnKvix e¨e¯’vcK, Bdvt †cÖm 

মভ ফ ইরোঃ ০১৮১৯২৪৮৪১৪ 

ifpressproject.21@gmail

.com 

 

 



১৫. mivmwi µq 

c×wZ‡Z miKvix 

wewfbœ `ß‡ii gy`ªY 

I euvavB KvR 

m¤úbœ  

wcwcAvi wewai Av‡jv‡K 

KZ©„c‡ÿi wb‡`©kbv 

Kvh©v‡`kcÎ wba©vwiZ `‡i 30 Kvh©w`em এ এভ আরনসুয যভ ন, 

mnKvix e¨e¯’vcK, Bdvt †cÖm 

মভ ফ ইরোঃ ০১৮১৯২৪৮৪১৪ 

ifpressproject.21@gmail

.com 

 

 

১৬. BmjvwgK 

dvD‡Ûk‡bi wewfbœ 

wefv‡Mi 

Pvwn`vc‡Îi 

Av‡jv‡K eB cy¯ÍK 

mvgwqKxi cÖv°jb 

cÖ¯`Zc~e©K mieivn 

 h_vh_ KZ©„c‡ÿi Aby‡gv`b Pvwn`vcÎ webvg~‡j¨ 3 Kvh©w`em মভ োঃ মযরম য় নুর আরভ 

উৎ দন ব্যফস্থ ক 

মভ ফ ইরোঃ ০১৯৭০৩১০০৪১ 

১৭. ইরামভক 

মভয়নয সিনাযী 

ভারাভার ক্রে 

ইরামভক মভয়নয ফাৎমযক 

িামদা অনুমােী 

িামদা অনুমােী তামরকা ততযীয ভাধ্যয়ভ মফনামূয়ে ০৭ (াত) 

কভ যমদফ 

সভাাম্মৎ আয়ভনা সফগভ 

কাযী মযিারক 

ইরামভক মভন 

সভাফাইরাঃ ০১৬৭৮৬৮৪৪৩৫. 



 

১৮. 

০৩(মতন) াফ যতয 

সেরাে মভয়নয 

উয়কন্দ্রমূয়য 

ফামি বািা 

চুমিত্র নফােন 

 

আয়ফদয়নয সপ্রমিয়ত মথামথ 

কর্তযয়িয অনুয়ভাদন ায়য়ি 

আয়ফদনত্র আনুলমিক কাগেত্র মফনামূয়ে ০৭ (াত) 

কভ যমদফ 

সভাাম্মৎ আয়ভনা সফগভ 

কাযী মযিারক 

ইরামভক মভন 

সভাফাইরাঃ ০১৬৭৮৬৮৪৪৩৫. 

১৯. ইরামভক 

মভয়নয 

সকন্দ্রমূয়য 

অমতমযি ফযাদ্দ 

প্রদান 

আয়ফদয়নয সপ্রমিয়ত মথামথ 

কর্তযয়িয অনুয়ভাদন ায়য়ি 

প্রয়তযক সকয়ন্দ্রয ফায়েট ফযাদ্দ অনুমােী মফনামূয়ে ০৭ (াত) 

কভ যমদফ 

েনাফ সভাাঃ আমতোয যভান 

মাফ যিণ কভ যকতযা 

ইরামভক মভন 

সভাফাইরাঃ ০১৭২২৮৯০৮০৬ 

২০.  †`bv cvIbv 

wb®úwË Kib 

cÎ cÖvwß mv‡c‡ÿ BmjvwgK dvD‡Ûkb ‡K›`ªxq jvB‡eªix webvg~‡j¨ 5 (cuvP) 

Kvh©w`em 

 

bvg : ‡gvt knx`yj Bmjvg 

c`we : mnKvix jvB‡eªixqvb 

‡dvb : 01710854927 

B‡gBj: 

mdshahidul6721@g

mail.com 

mailto:mdshahidul6721@gmail.com
mailto:mdshahidul6721@gmail.com


 

২১. ারার নদ 

প্রদান 

১. আন্ডফদন মাচাই। 

২. কাযখানা মযদ মন, 

নমুনা াংগ্র। 

৩. ণ্য যীক্ষণ, 

মযদ মন প্রমতন্ডফদন  

প্রদান। 

৪. নদ কমভটি কতৃমক 

চূড়ান্ত অনুন্ডভাদন গ্রণ। 

৫. মপ গ্রণ। 

৬. নদ প্রদান 

 

১ভ ধা 

১. ভারযচারক, ইরারভক 

পাউন্ডেন,  ফযাফয আন্ডফদন ত্র। 

২. ারনাগাদ ট্রেড রাইন্ডন্ডেয 

ত্যারিত্ পন্ড াকর। 

৩.  ট্রেড ভাকক ট্রযরিন্ডেন (মরদ 

থান্ডক)। 

৪। বযা  (VAT), টিন (TIN) 

নন্ডদয ত্যারিত্ পন্ড াকর।  

৫. ারনাগাদ রিরভন্ড রাইন্ডে । 

৬. ণ্য ত্াররকা। 

৭. ন্ডণ্যয উকযণ রফফযণী। 

৮. িন্ড ট্রলা চা ক।  

৯. ন্ডণ্যয স্ট্যাোড ক নদ (মরদ থান্ডক)। 

১০. উাদান্ডনয ারার নদ (মরদ 

থান্ডক)। 

২ি ধা 

১. রফএটিআই-এয ত্াররকাভূক্ত ণ্য 

মূন্ডয রফএটিআই াটি করপন্ডক  ও 

ট্র স্ট্ রযন্ডা ক। 

২. ব্যাচ অনুমািী ন্ডণ্যয ইন াউি 

ল্যাফ ট্র স্ট্। 

৩. ন্ডণ্যয থাড ক াটি ক ট্র স্ট্ 

রযন্ডা ক(রফরএআইআয/আইররডরড

আযরফ/এরিএ/ অন্যান্য গ্রণন্ডমাগ্য 

ল্যাফ। 

৪. কাযখানাি ব্যফহৃত্ ারনয ট্র স্ট্ 

রযন্ডা ক । 

১। মপ’য মযভাণ 

 কতৃমক্ষ কাইখানা/মফাইখানা/কাযখানায মপ মনধ মাযণ 

কযন্ডত াযন্ডফ। কাযখানায আকান্ডযয মবমিন্ডত ফামল মক মপ’য 

মযভাণ মনম্নরূ :  

(1) কাযখানায সক্ষন্ডত্র 

 

সছাট 

আকান্ডযয 

কাযখানা 

ভাঝাযী 

আকান্ডযয 

কাযখানা 

ফড় কাযখানা 

টা ৫,০০০/- 

(াঁচ 

াজায) 

টা 

১০,০০০/

- (দ 

াজায) 

টা ২০,০০০/- 

(মফ াজায) 

 

 

(2) মফাইখানা/কাইখানায সক্ষন্ডত্র   

সছাট 

আকান্ডযয  
ভাঝাযী 

আকান্ডযয  
ফড় আকান্ডযয 

টা ৫,০০০/- 

(াঁচ 

াজায) 

টা 

১০,০০০/

- (দ 

াজায) 

টা ২০,০০০/- 

(মফ াজায) 

 

(3) খাদ্য প্রমক্রয়াকযণ সদী সান্ডটর/সযস্টুন্ডযন্ট  

খাদ্য প্রমক্রয়াকযণ 

সান্ডটর (সদী) 
 সান্ডটর (আন্তজমামতক) 

৪৫ 

কাম মমদ

ফ। 

১. ড. সভাঃ আবু ছান্ডর 

ান্ডটায়াযী 

মুপাময ও উ-

মযচারক, 

ারার নদ মফবাগ, 

ইরামভক পাউন্ডেন। 

সপান অমপ:- ০২-

৮১৮১৫৭৬ 

সভাফাইর:- ০১৭১১-

০৪০৭৬৯ 

ইন্ডভইর:- 

drabusalehpatwa

ry@gmail.com 

 



৫. CIP রযন্ডা ক। 

৬. ণ্য গুদাভিাত্ কযায ট্রেন্ডত্র 

GMP, GHP & ISO-এয 

নীরত্ভারা অনুযণ রনরিত্কযন্ডণয 

রযন্ডা ক। 

৭. োেন্ডান্ড কয রযচ্ছন্নত্া 

রনরিত্কযন্ডণয রযন্ডা ক। 

৮. নদিাপ্ত ট্রবন্ড ন্ডযরনিান কর্তকক 

ট্রাস্ট্ ভন্ড কভ ও এরি ভন্ড কভ রযন্ডা ক। 

৯.মফাই খানায ট্রেন্ডত্র ট্রবন্ড ন্ডযরনিান ও 

মফাইকাযী আন্ডরন্ডভয িীফন রফত্তান্ত। 

১০. কযারভন্ডকর মূন্ডয 

MSDS/Certificate of 

analysis Report। 

১১. আভদানীকৃত ন্ডণ্যয সক্ষন্ডত্র 

যিানীকাযক সদন্ডয মথামথ ারার 

নদ প্রদান কতৃমক্ষ কতৃমক ন্ডণ্যয 

অনুকূন্ডর ারার নদ, এনারাইম 

মযন্ডাট ম, অমযমজন াটি মমপন্ডকট। 

১২. কভীন্ডদয ট্ররথ াটি মমপন্ডকট। 

১৩. ন্ডযজমভন মযদ মনকান্ডর মফাই 

কাম মক্রভ, ডকুন্ডভন্ট মাচাই-ফাছাই কযা, 

উৎাদন প্রমক্রয়া সদখা এফাং ন্ডণ্যয 

ঞ্চারন, াংযক্ষণ, মযফণ, 

য়ঃমনষ্কান ব্যফস্থা, কমভ মন্ডদয 

ব্যমিগত মযচ্ছন্নতা, কাযখানায 

মযচ্ছন্নতা, স্বাস্থয ও াংযক্ষণ দ্ধমত 

ম মান্ডরাচনা পুন্ডযা কাযখানা এরাকা 

মযদ মন কযায সক্ষন্ডত্র মযদ মন 

কমভটিন্ডক ামফ মক ন্ডমামগতা প্রদান। 

টা ১,০০০/- (এক 

াজায) 
প্রমত ইউমনট যান্নায 

জন্য 

টা ২,০০০/- (দুই াজায) 
প্রমত ইউমনট যান্নায জন্য 

 

(4) ারার খাদ্য, সবাগ্যণ্য, প্রাধনাভগ্রী ও 

পাভ মামউটিকযার অন্যান্য উযুি ন্ডণ্যয  সক্ষন্ডত্র 

সরান্ডগা ও নদ প্রদান ফাফদ পযাক্টযী মূন্ডল্যয উয 

তকযা ০.০৫০.০৮ টাকা এফাং নদ নফায়ন্ডনয 

জন্য তকযা ০.০৪০.০৫ (প্রমত একত টাকায 

জন্য ৪/৫ (য়া) টাকা (াংন্ডাধন সমাগ্য) ান্ডয 

ভামকমাং মপ এফাং নতুন নন্ডদয জন্য আন্ডফদন মপ 

১০০০/-(এক াজায) টাকা ও নফায়ন্ডণয আন্ডফদন মপ 

৫০০/-(াঁচ ত) টাকা।  
(5)  মপ এয ান্ডথ যকাযী মফমধ সভাতান্ডফক ১৫% বযাট 

প্রন্ডমাজয।  
 



১৪. মযদ মন কমভটি, নদ প্রদান 

কমভটি কতৃমক ন্ডণ্যয ারার 

মনমিতকযন্ডণ মফমধ সভাতান্ডফক 

চামতব্য ডকুন্ডভন্টমূ ফ মযা মনমিত 

কযণ । 

১৫. ন্ডণ্যয পযাক্টরয মূন্ডল্যয ফাৎরযক 

রাফ িদান। 

২২. ারার নদ 

নফায়ন 

১. আন্ডফদন মাচাই। 

২. কাযখানা মযদ মন, 

নমুনা াংগ্র। 

৩. ণ্য যীক্ষণ, 

মযদ মন প্রমতন্ডফদন  

প্রদান। 

৪.মযদ মন কমভটি কতৃমক 

চামতব্য প্রন্ডয়াজনীয় 

ডকুন্ডভন্ট মাচাই । 

৫. নদ কমভটি কতৃমক 

চূড়ান্ত অনুন্ডভাদন গ্রণ। 

৬. মপ গ্রণ। 

৭.নদ কমভটিয মদ্ধান্ত 

অনুমায়ী  নদ প্রদান । 

 

ারার নদ নফায়নঃ 

১ ‘‘ারার াটি করপন্ডকন্ড য ট্রভিাদ ট্রল 

ওিায ১ ভা পূন্ডফ ক ভামযচারক, 

ইরামভক পাউন্ডেন,  ফযাফয পূন্ডফ কয 

নদ ন্ডত্রয পন্ড াকর    আন্ডফদন 

িভাদান । 

২.  ারনাগাদ ণ্য ংরিষ্ঠ কর 

কাগিন্ডত্রয পন্ড াকর। 

৩. ন্ডণ্যয পযাক্টরয মূন্ডল্যয ফাৎরযক 

রাফ । 

 

  ৪৫ 

কাম মমদ

ফ। 

১. ড. সভাঃ আবু ছান্ডর 

ান্ডটায়াযী 

মুপাময ও উ-

মযচারক, 

ারার নদ মফবাগ, 

ইরামভক পাউন্ডেন। 

সপান অমপ:- ০২-

৮১৮১৫৭৬ 

সভাফাইর:- ০১৭১১-

০৪০৭৬৯ 

ইন্ডভইর:- 

drabusalehpatwa

ry@gmail.com 

 

 



 

 

২.৩)আবযন্তযীণ সফা 

ক্রমভক সফায নাভ সফাপ্রদান দ্ধমত প্রন্ডয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রামিস্থান সফাযমূল্য 

এফাং মযন্ডাধ 

দ্ধমত 

সফা প্রদান্ডনয 

ভয়ীভা 

দাময়ত্বপ্রাি কভ মকতমা 

(নাভ,দমফ,সপান নম্বয ও ইন্ডভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ ফমঃফাাংরান্ডদ 

ছুটি(কভ মকতমা) 

আন্ডফদন াওয়ায য 

ভন্ত্রনারন্ডয় সপ্রযণ কযা 

য়। যফমতমন্ডত 

ভন্ত্রণারয় কতৃক মজও 

জাযী কযা য়। 

১। আন্ডফদন ত্র 

২।মথামথকতৃমন্ডক্ষযসুাময 

মফনামূন্ডল্য ৩ কাম মমদফ তমভনা ইয়াছমভন 

সকন অমপায-২ 

সপান : ৮১৮১৬৩৪ 

ই-সভইর : 

sectionofficer13@gmail

.com 

২. ফমঃফাাংরান্ডদ 

ছুটি(কভ মচাযী) 

আন্ডফদন াওয়ায য 

কতৃমন্ডক্ষয অনুন্ডভাদন 

ান্ডন্ডক্ষ আন্ডদ জাময। 

১। আন্ডফদন ত্র 

২।মথামথ কতৃমন্ডক্ষয সুাময 

মফনামূন্ডল্য ৩ কাম মমদফ তমভনা ইয়াছমভন 

সকন অমপায-২ 

সপান : ৮১৮১৬৩৪ 

ই-সভইর : 

sectionofficer13@gmail

.com 

৩. অমজমত ছুটি ভঞ্জুয আন্ডফদন াওয়ায য 

কতৃমন্ডক্ষয অনুন্ডভাদন 

ান্ডন্ডক্ষ আন্ডদ জাময। 

১।আন্ডফদন ত্র 

২।মথামথকতৃমন্ডক্ষযসুাময। 
মফনামূন্ডল্য ৭ কাম মমদফ তমভনা ইয়াছমভন 

সকনঅমপায-২ 

সপান : ৮১৮১৬৩৪ 

ই-সভইর : 

sectionofficer13@gmail

.com 

৪. শ্রামন্ত ও মফন্ডনাদন 

ছুটি ভঞ্জুয 

আন্ডফদন াওয়ায য 

কতৃমন্ডক্ষয অনুন্ডভাদন 

ান্ডন্ডক্ষ আন্ডদ জাময। 

১।আন্ডফদন ত্র 

২।পূন্ডফ ময ভঞ্জুযকৃত ছুটিয অনুমরম 

মফনামূন্ডল্য ৭ কাম মমদফ তমভনা ইয়াছমভন 

সকনঅমপায-২ 

সপান : ৮১৮১৬৩৪ 

ই-সভইর : 

sectionofficer13@gmail

.com 



 

৫. 

 

প্রসূমত ছুটি ভঞ্জুয আন্ডফদন াওয়ায য 

কতৃমন্ডক্ষয অনুন্ডভাদন 

ান্ডন্ডক্ষ আন্ডদ জাময। 

১।আফদন ত্র 

২।ন্ডক্ষ ডািাযী নদ 

মফনামূন্ডল্য ৫ 

কাম মমদফ 

তমভনা ইয়াছমভন 

সকনঅমপায-২ 

সপান : ৮১৮১৬৩৪ 

ই-সভইর : 

sectionofficer13@gmail.com 

৬. কর সশ্রণীয কভ মকতমা ও 

কভ মচাযীন্ডদয অফন্ডযািয 

ছুটি ভঞ্জুয 

আন্ডফদন াওয়ায য 

কতৃমন্ডক্ষয অনুন্ডভাদন 

ান্ডন্ডক্ষ আন্ডদ জাময। 

১।আন্ডফদনত্র মফনামূন্ডল্য ১৫ 

কাম মমদফ 

তমভনা ইয়াছমভন 

সকনঅমপায-২ 

সপান : ৮১৮১৬৩৪ 

ই-সভইর : 

sectionofficer13@gmail.com 

৭. অধ্যয়ন ছুটি আন্ডফদন াওয়ায য 

কতৃমন্ডক্ষয অনুন্ডভাদন 

ান্ডন্ডক্ষ আন্ডদ জাময। 

১।আন্ডফদনত্র 

২।বমতমাংক্রান্ত কাগজ ত্র 

মফনামূন্ডল্য ১০ 

কাম মমদফ 

তমভনা ইয়াছমভন 

সকনঅমপায-২ 

সপান : ৮১৮১৬৩৪ 

ই-সভইর :  

sectionofficer13@gmail.com 

৮. ান্ডান্ডট ময জন্য এনওম 

প্রদান 

আন্ডফদন াওয়ায য 

কতৃমন্ডক্ষয অনুন্ডভাদন 

ান্ডন্ডক্ষ আন্ডদ জাময। 

এনওমপযভ; 

ান্ডাট ম নফায়ন্ডনয জন্য পূন্ডফ ময 

ান্ডান্ডট ময তযাময়ত কম। 
islamicfoundation.gov.b

d  

মফনামূন্ডল্য ১৫ 

কাম মমদফ 

তমভনা ইয়াছমভন 

সকনঅমপায-২ 

সপান : ৮১৮১৬৩৪ 

ই-সভইর : 

sectionofficer13@gmail.com 

৯. কভ মকতমাওকভ মচামযন্ডদযন্ডন

নন্ডকপ্রমক্রয়াকযণ/ভঞ্জুয

কযণ 

আন্ডফদন াওয়ায য 

কতৃমন্ডক্ষয অনুন্ডভাদন 

ান্ডন্ডক্ষ আন্ডদ জাময। 

১।আন্ডফদন ত্র 

১।এএমনদ 

২।ছুটিযমযন্ডাট ম 

৩।না-দামফত্র 

৪।জাতীয়মযচয়ন্ডত্রযছায়ামরম 

মফনামূন্ডল্য ১৫ 

কাম মমদফ 

তমভনা ইয়াছমভন 

সকনঅমপায-২ 

সপান : ৮১৮১৬৩৪ 

ই-সভইর : 

sectionofficer13@gmail.com 

১০. কভ মকতমা ও কভ মচামযগন্ডণয 

াধাযণ বমফষ্য তমফর 

ন্ডত অমগ্রভ ভঞ্জুময প্রদান 

আন্ডফদন াওয়ায য 

কতৃমন্ডক্ষয অনুন্ডভাদন 

ান্ডন্ডক্ষ আন্ডদ জাময। 

১।আন্ডফদনত্র 

২।প্রতযয়নত্র 

মফনামূন্ডল্য ১০ 

কাম মমদফ 

তমভনা ইয়াছমভন 

সকনঅমপায-২ 

সপান : ৮১৮১৬৩৪ 

ই-সভইর : 

sectionofficer13@gmail.com 

mailto:sectionofficer13@gmail.com


 

১১. কভ মকতমা ও কভ মচামযগন্ডণয 

ইনসুযন্ডযন্প 

আন্ডফদন াওয়ায য 

কতৃমন্ডক্ষয অনুন্ডভাদন 

ান্ডন্ডক্ষ আন্ডদ জাময। 

১। আন্ডফদন ত্র 

২।মথামথ কতৃমন্ডক্ষয সুাময 

মফনামূন্ডল্য ৭ 

কাম মমদফ 

তমভনা ইয়াছমভন 

সকনঅমপায-২ 

সপান : ৮১৮১৬৩৪ 

ই-সভইর : sectionofficer13@gmail.com 

১২. কভ মকতমা ও কভ মচাযীগন্ডণয 

চাকুযী স্থায়ীকযণ 

আন্ডফদন াওয়ায য 

কতৃমন্ডক্ষয অনুন্ডভাদন 

ান্ডন্ডক্ষ চাকুযী স্থায়ী কযণ 

আন্ডদ জাময। 

১।আন্ডফদনত্র 

২।এমআয 

৩।আইন শাংখরা যক্ষাকাযী ফামনীয 

প্রতযয়ন 

মফনামূন্ডল্য ৫ 

কাম মমদফ 

সভাঃ মযন সফাযী 

কাযী মযচারক (ান্ড মা) 

সপান : ০১৭২০১৯৫৭১২ 

ই-সভইর : mhiron8@gmail.com 

১৩. মফমবন্ন মফবান্ডগয জন্য 

ভমনাযী ও আনুলমিক 

দ্রব্যামদ যফযা ও াংযক্ষণ 

মফমবন্ন মফবাগ সথন্ডক প্রাি 

চামদা ন্ডত্রয সপ্রমক্ষন্ডত 

কতৃমন্ডক্ষয অনুন্ডভাদন 

ান্ডন্ডক্ষ ভমনাযী ও 

আনুলমিক দ্রব্যামদ 

ক্রয়পূফ মক যফযা ও 

াংযক্ষণ কযা য়। 

১।ভারাভান্ডরয চামদা ত্র মফনামূন্ডল্য ১ 

কাম মমদফ 

ভমউয যভান ভ ূঁইয়া 

কাযী মযচারক 

সপান : ০১৯১১০৩৪৭৫৪ 

ই-সভইর : 

mashiur2682@gmail.com  

 

 

 

১৪. 

মফমবন্ন মফবান্ডগয জন্য 

আফাফত্র, কমম্পউটায, 

পন্ডটাকময়ায এফাং সটানায 

ক্রয়পূফ মক যফযা াংযক্ষণ 

ও মনফন্ধন কযা য় 

মফমবন্ন মফবাগ সথন্ডক প্রাি 

চামদা ন্ডত্রয সপ্রমক্ষন্ডত 

কতৃমন্ডক্ষয অনুন্ডভাদন 

ান্ডন্ডক্ষ 

আফাফত্র,কমম্পউটায,প

সটাকময়ায এফাং সটানায 

ক্রয়পূফ মক যফযা াংযক্ষণ 

ও মনফন্ধন কযা য়। 

১।ভারাভান্ডরয চামদা ত্র মফনামূন্ডল্য ৪৫ 

কাম মমদফ 

ভমউয যভান ভ ূঁইয়া 

কাযী মযচারক 

সপান : ০১৯১১০৩৪৭৫৪ 

ই-সভইর : 

mashiur2682@gmail.com  

 

 

১৫. কভ মকতমা/ কভ মচাযীন্ডদয 

গৃমনভ মাণ ঋণ ভঞ্জুয 

আন্ডফদন প্রামিয য 

প্রচমরত মফমধ-মফধান 

অনুযণপূফ মক কতৃমন্ডক্ষয 

অনুন্ডভাদন ান্ডন্ডক্ষ 

গৃমনভ মাণ ঋণ ভঞ্জুময 

আন্ডদ জাময এফাং 

াংমিষ্টন্ডক অফমত কযণ। 

১।আন্ডফদনত্র 

 

মফনামূন্ডল্য ৩০ 

কাম মমদফ 

মভ োঃ ফজলুয যীদ 

উ-রযচ রক ( র স ) 

সপান : ৮১৮১৩৬৩ 

মভ ফ : ০১৭১৬০৭১৩৪০ 

ই-সভইর : ifddperso@gmail.com 

mailto:mashiur2682@gmail.com
mailto:mashiur2682@gmail.com


 

১৬. কভ মকতমা/ কভ মচাযীন্ডদয 

সভাটযমান ক্রয় ঋণ ভঞ্জুয 

আন্ডফদন প্রামিয য  

প্রচমরত মফমধ-মফধান 

অনুযণপুফ মক কতৃমন্ডক্ষয 

অনুন্ডভাদন ান্ডন্ডক্ষ 

সভাটযমান ক্রয় ঋণ ভঞ্জুময 

আন্ডদ জাময এফাং  

াংমিষ্টন্ডক অফমত কযণ। 

১। আন্ডফদনত্র 

 

মফনামূন্ডল্য ৩০ 

কাম মমদফ 

মভ োঃ ফজলুয যীদ 

উ-রযচ রক ( র স ) 

সপান : ৮১৮১৩৬৩ 

মভ ফ : ০১৭১৬০৭১৩৪০ 

ই-সভইর : ifddperso@gmail.com 

১৭. কভ মকতমা/কভ মচাযীন্ডদয 

কমম্পউটায  ক্রয় াংক্রান্ত 

ঋণ ভঞ্জুয 

আন্ডফদন প্রামিয য  

প্রচমরত মফমধ-মফধান 

অনুযণপুফ মক কতৃমন্ডক্ষয 

অনুন্ডভাদন ান্ডন্ডক্ষ 

কমম্পউটায  ক্রয় াংক্রান্ত 

ঋণ ভঞ্জুময আন্ডদ জাময 

এফাং াংমিষ্টন্ডক অফমত 

কযণ। 

১। আন্ডফদনত্র 

 

মফনামূন্ডল্য ৩০ 

কাম মমদফ 

মভ োঃ ফজলুয যীদ 

উ-রযচ রক ( র স ) 

সপান : ৮১৮১৩৬৩ 

মভ ফ : ০১৭১৬০৭১৩৪০ 

ই-সভইর : ifddperso@gmail.com 

১৮. উন্নয়ন প্রকরেয অথ স 

অফমুরিয প্রস্ত ফ মপ্রযণ 

-প্রকে দিয কর্তসক প্রণীত 

প্ররতরফদন                   

ম চ ইকযণ; 

-ভ রযচ ররকয 

অনুরভ দন গ্রণ; 

- অথ স অফমুরিয জন্য 

ভন্ত্রণ ররয় মপ্রযণ। 

 

রনধ স রযত ছক ও প্ররতরফদন। 

প্র রিস্থ ন : রযকেন  রফব গ, ইর রভক 

প উরেন। 

রফন মূরে ৪ (চ য) 

ক ম সরদফ 

মভ : ভনজুরুর ক 

গরফলণ  কভ সকতস  

রযকেন  রফব গ 

মপ ন-০১৭১৫১৮৯৯১৭ 

manzuplan636@gmail.com 

ifbddplanning@gmail.com 

১৯. রফব গীয় ক ম স ররয়য 

রযচ রকগরণয ননরভরিক 

ছুটি অনুরভ দন। 

আরফদরনয মপ্ররিরত 

মথ মথ কর্তসরিয 

অনুরভ দন  ররি 

ছুটিয আরফদন রফন মূরে 

 

৫ (াঁচ) 

কভ সরদফ 

আরয়  আি য 

ক যী রযচ রক, ভন্বয় রফব গ 

ইর রভক প উরেন 

মভ ফ ইর মপ ন ০১৭১৮১০০৮৮১ 

ayashaif@gmail.com 

 

mailto:manzuplan636@gmail.com
mailto:ayashaif@gmail.com


 

২০. রফব গীয় ক ম স ররয়য 

রযচ রকগরণয পযসূরচ 

অনুরভ দন 

আরফদরনয মপ্ররিরত 

মথ মথ কর্তসরিয 

অনুরভ দন  ররি 

পযসূরচয আরফদন রফন মূরে ৭ ( ত) 

কভ সরদফ 

আরয়  আি য 

ক যী রযচ রক, ভন্বয় রফব গ 

ইর রভক প উরেন 

মভ ফ ইর মপ ন ০১৭১৮১০০৮৮১ 

ayashaif@gmail.com 

২১. রফব গীয়/মজর  ক ম স ররয়য 

রযচ রক/ উ-

রযচ রকগরণয 

ফদররজরনত রফর অনুরভ দন 

আরফদরনয মপ্ররিরত 

মথ মথ কর্তসরিয 

অনুরভ দন  ররি 

আরফদনত্র আনুলরিক ক গজত্র রফন মূরে ১৫ 

(রনয) 

কভ সরদফ 

আরয়  আি য 

ক যী রযচ রক, ভন্বয় রফব গ 

ইর রভক প উরেন 

মভ ফ ইর মপ ন ০১৭১৮১০০৮৮১ 

ayashaif@gmail.com 

২২. রফব গীয় ক ম স ররয়য 

রযচ রকগরণয টিএ/রডএ 

অনুরভ দন। 

আরফদরনয মপ্ররিরত 

মথ মথ কর্তসরিয 

অনুরভ দন  ররি 

আরফদনত্র আনুলরিক ক গজত্র রফন মূরে ১৫ 

(রনয) 

কভ সরদফ 

আরয়  আি য 

ক যী রযচ রক, ভন্বয় রফব গ 

ইর রভক প উরেন 

মভ ফ ইর মপ ন ০১৭১৮১০০৮৮১ 

ayashaif@gmail.com 

২৩. রফব গীয়/ মজর  ক ম স রয় 

মথরক প্র ি আরফদন 

ত্রমূ অগ্র য়ণ 

আরফদরনয মপ্ররিরত 

মথ মথ কর্তসরিয 

অনুরভ দন  ররি 

আরফদনত্র আনুলরিক ক গজত্র রফন মূরে ৭ ( ত) 

কভ সরদফ 

আরয়  আি য 

ক যী রযচ রক, ভন্বয় রফব গ 

ইর রভক প উরেন 

মভ ফ ইর মপ ন ০১৭১৮১০০৮৮১ 

ayashaif@gmail.com 

২৪. কভ ককত্কা- কভ কচারযগন্ডণয 

অনুকূন্ডর গৃরনভ কাণ 

ঋণিদান 

আন্ডফদন ও মথামথ 

কর্তকন্ডেয অনুন্ডভাদন।  
িন্ডমািয ট্রেন্ডত্র ংরিষ্ট কাগিত্র 

িারপ্তস্থান: অথ ক ও রাফ রফবাগ 

রফনামূন্ডল্য 70(ত্তয) 

কাম করদফ 

সভাাঃ নুরুর ইরাভ 

রাফ যেণ কভ ককত্কা 

(মূরদ: াখা িধান) 

অথ ক ও রাফ রফবাগ 

ট্রভাফা: ০১৭১৫৮৬৪৪৭৬ 

২৫. কভ ককত্কা- কভ কচারযগন্ডণয 

অনুকূন্ডর গৃন্ডভযাভত্ ঋণ 

িদান 

আন্ডফদন ও মথামথ 

কর্তকন্ডেয অনুন্ডভাদন। 

িন্ডমািয ট্রেন্ডত্র ংরিষ্ট কাগিত্র 

িারপ্তস্থান: অথ ক ও রাফ রফবাগ 

রফনামূন্ডল্য 70(ত্তয) 

কাম করদফ 

সভাাঃ নুরুর ইরাভ 

রাফ যেণ কভ ককত্কা 

(মূরদ: াখা িধান) 

অথ ক ও রাফ রফবাগ 

ট্রভাফা: ০১৭১৫৮৬৪৪৭৬ 

mailto:ayashaif@gmail.com
mailto:ayashaif@gmail.com
mailto:ayashaif@gmail.com
mailto:ayashaif@gmail.com


 

২৬. কভ ককত্কা- কভ কচারযগন্ডণয 

অনুকূন্ডর ট্রভা যমান 

ঋণিদান 

আন্ডফদন ও মথামথ কর্তকন্ডেয 

অনুন্ডভাদন। 
িন্ডমািয ট্রেন্ডত্র ংরিষ্ট 

কাগিত্র 

িারপ্তস্থান: অথ ক ও রাফ 

রফবাগ 

রফনামূন্ডল্য 70 (ত্তয) 

কাম করদফ 

সভাাঃ নুরুর ইরাভ 

রাফ যেণ কভ ককত্কা 

(মূরদ: াখা িধান) 

অথ ক ও রাফ রফবাগ 

ট্রভাফা: ০১৭১৫৮৬৪৪৭৬ 

২৭. শ্রারন্ত রফন্ডনাদন বাত্া 

রযন্ডাধ 

আন্ডফদন ও মথামথ কর্তকন্ডেয 

অনুন্ডভাদন। 
শ্রারন্ত রফন্ডনাদন বাত্ায ভঞ্জুরয 

আন্ডদ। 

িারপ্তস্থান: অথ ক ও রাফ 

রফবাগ 

রফনামূন্ডল্য 7(াত্) 

কাম করদফ 

সভাাঃ নুরুর ইরাভ 

রাফ যেণ কভ ককত্কা 

(মূরদ: াখা িধান) 

অথ ক ও রাফ রফবাগ 

ট্রভাফা: ০১৭১৫৮৬৪৪৭৬ 

২৮. অফযিাপ্ত কভ ককত্কা ও 

কভ কচারযগন্ডণয ভারক 

অফযবাত্া রযন্ডাধ 

ব্যাংক রান্ডফ রযন্ডাধ আন্ডফদনত্র, অফযবাত্া 

ভঞ্জুরয আন্ডদ। 

িারপ্তস্থান: ট্রনন ট্রর । 

রফনামূন্ডল্য 30 (রত্র) 

কাম করদফ 

ট্রভা: সুিন আন্ডভদ ট্রচৌধুযী 

কারয রযচারক 

ট্রনন ট্রর 

ট্রভাফা: 01711940935 

 suzanahmade5@gmail.com 

২৯. কভ ককত্কা ও কভ কচারযগন্ডণয 

ছুটি নগদািন বাত্া 

রযন্ডাধ 

ট্রচন্ডকয ভাধ্যন্ডভ রযন্ডাধ আন্ডফদনত্র ও ভঞ্জুরয আন্ডদ। 

িারপ্তস্থান: িান রফবাগ । 
রফনামূন্ডল্য 15(ন্ডনয) 

কাম করদফ 

ট্রভা: সুিন আন্ডভদ ট্রচৌধুযী 

কারয রযচারক 

ট্রনন ট্রর 

ট্রভাফা: 01711940935 

suzanahmade5@gmail.com 

৩০. কভ ককত্কা ও কভ কচারযগন্ডণয 

বরফষ্য ত্রফন্ডর ঋণ িদান 

আন্ডফদন ও মথামথ কর্তকন্ডেয 

অনুন্ডভাদন। 
িন্ডমািয িত্যিনত্র 

িারপ্তস্থান: িান রফবাগ, 

ইরারভক পাউন্ডেন 

 

রফনামূন্ডল্য 7(াত্) 

কাম করদফ 

ভামুদা ট্রফগভ 

কারয রযচারক 

ট্রনন ট্রর 

ট্রভাফা: 01913485501 

mahmudabegumifa@gmail.com 

৩১. মভমডয়া স্টুমডও বাড়া 

প্রদান। 

ক) মনধ মামযত পযন্ডভ আন্ডফদন কযা য়। 

খ) তমানুমায়ী বাড়া প্রদান কযা য়। 

আন্ডফদনত্র, সেড রাইন্ডন্প, 

াটি মমপন্ডকট অফ ইন 

কন্ড মান্ডযন, বযাট 

সযমজন্ডেন, 

টিআইএন,অমবজ্ঞতা নদত্র। 

চুমি 

সভাতান্ডফক 

মনধ মামযত 

ান্ডয বাড়া 

মূল্য সচন্ডকয 

ভাধ্যন্ডভ 

প্রদান। 

৩ 

কাম মমদফ 

আফদুল্ল  আর ভ সুদ 

মযচারক (অমতঃদাঃ), আইমটি মফবাগ 

মভ ফ ইর: ০১৯১৫২২৫৮০২ 

ifictcell@gmail.com  

mailto:ifictcell@gmail.com


৩২. ইরামভক পাউন্ডেন 

ওন্ডয়ফাইট এয তথ্য 

ারনাগাদকযণ। 

ক) মফমবন্ন দিয সথন্ডক তথ্যামদ প্রামি 

এফাং ওন্ডয়ফাইন্ডট আন্ডরাডকযণ; 

খ) ওন্ডয়ফাইন্ডটয সফাফক্সমূ 

প্রন্ডয়াজন অনুমায়ী ারনাগাদকযণ; 

গ) মফমবন্ন মফলন্ডয় মফজ্ঞমি, সনাটি 

প্রদান, স্ব-প্রন্ডণামদত তথ্য প্রকা, 

ইরামভক পাউন্ডেন াংমিষ্ট াংফাদ 

প্রভৃমত ওন্ডয়ফাইন্ডটয ভাধ্যন্ডভ 

ফ মাধাযন্ডণয মনকট তুন্ডর ধযা; 

ঘ) মফমবন্ন মফবাগ/ দিন্ডযয প্রাি তথ্য ও 

কভ মকতমাগন্ডণয াংন্ডামধত তথ্য 

ারাদকযণ; 

ঙ) ফামল মক কভ মম্পাদন চুমি (সুান 

ও াংস্কাযমূরক  কাম মক্রভ) 

ত্রত্রভামক অগ্রগমত মযফীক্ষণ 

ওন্ডয়ফাইন্ডট আন্ডরাড। 

চামত তথ্যামদ ও প্রন্ডয়াজনীয় 

নমথত্র  

প্রামি স্থান: াংমিষ্ট 

দিয/মফবাগ।  

মফনামূন্ডল্য ৩ 

কাম মমদফ 

যামপ উমদ্দন আন্ডভদ  

এর মড এ  

সভাফাইরঃ ০১৬৮০-৬৯৭৭১৫ 

rafiict123@gmail.com 

৩৩. ইন্টাযন্ডনট, ল্যান, ওয়াইপাই 

ও পটওয়যায ইন্পটন্ডরন। 

ক) ইন্টাযন্ডনট াংন্ডমান্ডগয জন্য মফমবন্ন 

মফবাগ ন্ডত চামদা প্রামি ও 

তৎন্ডপ্রমক্ষন্ডত াংন্ডমাগ স্থান। 

খ) মফমবন্ন মফবান্ডগয চামদা ভামপক 

ওয়াইপাই ও পটওয়যায ইন্পটন্ডরন। 

চামদাত্র, প্রন্ডয়াজনীয় 

যঞ্জাভামদ  

প্রামি স্থান: াংমিষ্ট দিয। 

মফনামূন্ডল্য ৭ 

কাম মমদফ 

সভাঃ আমযপ াান  

মএ  

সভাফাইরঃ ০১৬৮০-৪৪৮২৪৪ 

arifict123@gmail.com 
 

যামপ উমদ্দন আন্ডভদ  

এর মড এ  

সভাফাইরঃ ০১৬৮০-৬৯৭৭১৫ 

rafiict123@gmail.com 

mailto:rafiict123@gmail.com
mailto:arifict123@gmail.com
mailto:rafiict123@gmail.com


 

৩৪. াড মওয়যায সভযাভত ও 

যক্ষণান্ডফক্ষণ। 

আই ম টি মফবান্ডগয স্টাপ 

কতৃমক াংমিষ্ট দিন্ডযয 

াড মওয়যায ন্ডযজমভন্ডন 

মযদ মন কযা য় এফাং 

প্রন্ডয়াজনীয় মন্ত্রাাংন্ডয চামদা 

ম্বমরত ীট ত্রতময কযা য়। 

চামদা ীন্ডট ফমণ মত 

মডবাই/যঞ্জাভামদ প্রামিয 

য সভযাভত কযা য়। 

মন্ত্রাাংন্ডয/মডবাইন্ডয চামদা 

ম্বমরত ীট ও যঞ্জাভামদ । 
মফনামূন্ডল্য ৭ 

কাম মমদফ 

সভাঃ আমযপ াান  

মএ  

সভাফাইরঃ ০১৬৮০-৪৪৮২৪৪ 

arifict123@gmail.com 
 

যামপ উমদ্দন আন্ডভদ  

এর মড এ  

সভাফাইরঃ ০১৬৮০-৬৯৭৭১৫ 

rafiict123@gmail.com 

৩৫. ইরামভক পাউন্ডেন্ডনয 

রফরবন্ন অনরাইন মভটিাং 

মযচারনা। 

(ক) ইরামভক 

পাউন্ডেন্ডনয ০২টি জুভ 

আইমড’য ভাধ্যন্ডভ মফমবন্ন 

অনরাইন মভটিাং মযচারনা 

কযা য়।  

াংমিষ্ট মফবাগ/দিন্ডযয কতৃমন্ডক্ষয 

মরমখত চামদাত্র। 

মফনামূন্ডল্য ১ 

ক ম সরদফ 

সভাঃ আমযপ াান  

মএ  

সভাফাইরঃ ০১৬৮০-৪৪৮২৪৪ 

arifict123@gmail.com 
 

যামপ উমদ্দন আন্ডভদ  

এর মড এ  

সভাফাইরঃ ০১৬৮০-৬৯৭৭১৫ 

rafiict123@gmail.com 

৩৬. মম টিমব কয রভয  

যিন রফিণ 

প্রধান কাম মারয় ৬৪টি মম 

টিমব স্থান কযা  ন্ডয়ন্ডছ। 

প্রন্ডয়াজন অনুমায়ী াংযরিত 

পৄন্ডটজ ম মন্ডফক্ষণ কন্ডয 

ব্যফস্থা গ্রণ কযা য়। 

প্র ন রফব রগয রনরদ সন ত্র। মফনামূন্ডল্য ১ 

ক ম সরদফ 

সভাঃ আমযপ াান  

মএ  

সভাফাইরঃ ০১৬৮০-৪৪৮২৪৪ 

arifict123@gmail.com 

৩৭. 

 

ভ রিরভরডয়  প্ররজক্টয 

রযচ রন  

৪টি প্রন্ডজক্টন্ডযয ভাধ্যন্ডভ 

মফমবন্ন মফবান্ডগয/ দিন্ডযয 

বা-সমভনায, ওয়াজ 

ভামপর, অনুষ্ঠান 

চরাকারীন ধাযণকৃত রবরডও 

মচত্র প্রদ মন কযা য়। 

াংমিষ্ট মফবাগ/দিন্ডযয কতৃমন্ডক্ষয 

মরমখত চামদাত্র। 

মফনামূন্ডল্য ১ 

ক ম সরদফ 

সভাঃ আমযপ াান  

মএ  

সভাফাইরঃ ০১৬৮০-৪৪৮২৪৪ 

arifict123@gmail.com 
যামপ উমদ্দন আন্ডভদ  

এর মড এ  

সভাফাইরঃ ০১৬৮০-৬৯৭৭১৫ 

rafiict123@gmail.com 

mailto:arifict123@gmail.com
mailto:rafiict123@gmail.com
mailto:arifict123@gmail.com
mailto:rafiict123@gmail.com
mailto:arifict123@gmail.com
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৩৮. নতুন ওরয়ফ মভইর নতযী 

ও পুনরুদ্ধ য  

রফরবন্ন রফব গ/দিরযয 

কভ সকতস গরণয চ রদ  মভ ত রফক 

নতুন ওরয়ফরভইর নতযী ও 

 ওয় ড স পুনরুদ্ধ য কয ।  

াংমিষ্ট মফবাগ/দিন্ডযয কতৃমন্ডক্ষয  

চামদাত্র। 

মফনামূন্ডল্য ১ 

ক ম সরদফ 

যামপ উমদ্দন আন্ডভদ  

এর মড এ  

সভাফাইরঃ ০১৬৮০-৬৯৭৭১৫ 

rafiict123@gmail.com 

৩৯. প্র ভ ন্য রচত্র ও রবরডও 

রচত্র নতযী  

রফরবন্ন প্রকে দিয/ রফব রগয 

চ রদ য মপ্ররিরত রিপ্ট নতযী, 

রচত্র য়ন ও ম্প দন য ভ ধ্যরভ 

প্র ভ ন্য রচত্র ও রবরডও রচত্র নতযী 

কয  য়।  

ইর রভক প উরেন কর্তসক 

ফ স্তফ য়ন ধীন প্রকে দিরযয/ 

রফব রগয চ রদ ত্র।  

রফন মূরে ৬০ 

ক ম সরদফ 

আফদুল্ল  আর ভ সুদ 

মযচারক (অমতঃদাঃ), আইমটি মফবাগ 

মভ ফ ইর: ০১৯১৫২২৫৮০২ 

ifictcell@gmail.com  

৪০. রডরজট র  রজয  

রযচ রন  

ইর রভক প উরেন প্রধ ন 

ক ম স রয় ও ফ য়তুর মভ ক যযভ 

জ তীয় ভরজরদয কভ সকতস -

কভ সচ যীরদয রডরজট র  রজয য 

ম ফতীয় ক ম স রধ তদ যরক কয ।  

প্র ন রফব রগয রনরদ সন ত্র।  রফন মূরে ১ 

ক ম সরদফ 

সভাঃ আমযপ াান  

মএ  

সভাফাইরঃ ০১৬৮০-৪৪৮২৪৪ 

arifict123@gmail.com 
 

যামপ উমদ্দন আন্ডভদ  

এর মড এ  

সভাফাইরঃ ০১৬৮০-৬৯৭৭১৫ 

rafiict123@gmail.com 

৪১. যকাযী মাকাত পান্ডেয 

জন্য মাকান্ডতয অথ ম 

াংগ্র 

১। ত্র মত্রকায় মফজ্ঞমি প্রকান্ডয 

ভাধ্যন্ডভ জনাধাযণন্ডক 

অফমতকযণ, ফায়তুর মুকাযযভ 

ভমজন্ডদয চতুমমদন্ডক ব্যানায স্থান, 

মরপন্ডরট প্রচায ও মফমবন্ন মপ্রন্ট ও 

ইন্ডরকেমনক মভমডয়া এফাং 

ইরামভক পাউন্ডেন ওন্ডয়ফাইন্ডট 

তথ্য প্রচায কযা। 

২। অত্র মফবাগ কতৃমক মাকান্ডতয 

অথ ম গ্রণ কন্ডয যমদ প্রদান। 

৩। ব্যাাংন্ডক অথ ম জভা মদন্ডয় 

জভাযমদ াংযক্ষণ ও যফযা 

প্রদান। 

মাকান্ডতযঅথ মগ্রন্ডণযপ্রতযয়নত্র/য

মদযফযা 

 

দ্বীনীদাওয়াতওাংস্কৃমতমফবাগ 

ফায়তুরমুকাযযভ, ঢাকা 

মফনামূন্ডল্য ফছযব্যাী (সভাঃ আমনছুয যভান যকায) 

মযচারক 

দ্বীনী দাওয়াত ও াংস্কৃমত মফবাগ 

সপান: ০২-২২৩৩৮১৭২৫ 

E-mail: deenydawha@gmail.com 

mailto:rafiict123@gmail.com
mailto:ifictcell@gmail.com
mailto:arifict123@gmail.com
mailto:rafiict123@gmail.com


 

৪২. Av‡e`bcÎ AMÖvqb|     

miviwm/WvK‡hv‡M 

1. wba©vwiZ di‡g /mv`v KvM‡R Av‡e`b| 

2. Av‡e`b  mswkøó KvMRcÎ| 

3.  dig cÖvwßi ¯’vb t Bgvg cÖwkÿY 

GKv‡Wwg 

                    A_ev 

www.islamicfoundation.gov.bd.
com  
I‡qemvB‡U cvIqv hv‡e| 

webvg~‡j¨ 03 Kvh© w`em Rbve ‡gvt RvwKi †nv‡mb 

Dc-cwiPvjK (cÖkvmb), 

Bgvg cÖwkÿY GKv‡Wwg 

BmjvwgK dvD‡Ûkb 

‡gvevBj-01716-884869 

‡dvb-8181530 

B‡gBj- ifitadhk@gmail.com 

৪৩. ‡÷kbvwi mvgMÖx mieivn             mivmwi  wjwLZ  Pvwn`vcÎ                

webvg~‡j¨ 

 

   01 Kvh©w`em ‡gv¯ÍvwdRyi ingvb,  

mnKvix cwiPvjK  (cÖkvmb),  

Bgvg cÖwkÿY GKv‡Wwg 

‡gvevBj- 01684-019160 

 

৪৪.  wba©vwiZ fvovq 

†M÷nvDR/WiwgUwii 

iæg/wmU  cÖ`vb 

AwahvP‡bi gva¨‡g 

cÖvwß mv‡c‡ÿ 

cÖ‡qvRbxqZv D‡jøLc~e©K cwiPvjK, Bgvg 

cÖwkÿY GKv‡Wwg eive‡i mv`v KvM‡R wjwLZ 

Av‡e`b  | 

 

cÖwZôv‡bi bxwZgvjv 

Abyhvqx ‡Móiæg 

fvovi ˆ`wbK nvi 

wb¤œiæc- 

(K) Gwm-300/- 

(L) bb Gwm-

200/- 

(M) ỳB Avmb 

wewkó Kÿ, GKK 

Avmb (bb Gwm)-

100/- 

(N) Qq Avmb 

wewkó Kÿ,  

GKK Avmb (bb 

Gwm)-60/- 

01 Kvh©w`em 

 

dviæK Avn‡g` gyÝx 

mnKvix cwiPvjK (cÖwkÿY) 

‡gvevt 01917-288590 

B‡gBj- ifitadhk@gmail.com  

http://www.islamicfoundation.gov.bd.com/
http://www.islamicfoundation.gov.bd.com/


 

৪৫. óvd Kwgk‡b cy¯ÍK 

weµq| 

cwiPvjK cÖKvkbv 

wefvM eivei 

Av‡e`b Ki‡Z nq|  

 

Av‡e`bcÎ| 

cÖKvkbv wefvM, BmjvwgK dvD‡Ûkb, 

AvMviMuvI, †k‡ievsjv bMi, XvKv-1207 

 

Kwgk‡bi nvi: 

75% | 

 cÖwZ A_©eQ‡i 

mv‡eK I eZ©gvb  

Kg©KZ©v 5000/- 

UvKv Ges mv‡eK I 

eZ©gvb Kg©Pvix 

2000/- UvKvi 

cy¯ÍK µq Ki‡Z 

cvi‡eb| 

 

10-20 Kg© w`em ‡gv:kvniæj †nv`v miKvi 

mnKvix cwiPvjK 

‡K‡›`ªxq weµq kvLv 

cÖKvkbv wefvM 

‡gv:01763420088 

 

 

৪৬. 

Bdvt †cÖ‡mi Kg©Pvix‡`i 

wewfbœ QzwUi Av‡e`b 

AMÖvqb 

h_vh_ KZ…©c‡ÿi 

Aby‡gv`bµ‡g  

wba©vwiZ di‡g QzwUi Av‡e`b webvg~‡j¨ 03 Kvh© w`em মভ োঃ মযরম য় নুর আরভ 

উৎ দন ব্যফস্থ ক 

মভ ফ ইরোঃ ০১৯৭০৩১০০৪১ 

৪৭. Kg©KZv© I  Kg©Pvix‡`i 

M„nwbg©vY FY gÄy‡ii 

Av‡e`b AMÖvqb   

h_vh_ KZ…©c‡ÿi 

Aby‡gv`bµ‡g 

wba©vwiZ FY cÖvwßi Av‡e`b  dig   webvg~‡j¨ 60 Kvh©w`em মভ োঃ মযরম য় নুর আরভ 

উৎ দন ব্যফস্থ ক 

মভ ফ ইরোঃ ০১৯৭০৩১০০৪১ 

৪৮. wewfbœ kvLvi Rb¨ gwbnvix 

I †÷kbvix `ªe¨vw` 

µqc~e©K mieivn 

Pvwn`vcÎ Pvwn`vcÎ I †÷vicÖvwß webvg~‡j¨ 15 Kvh©w`em মভ োঃ মযরম য় নুর আরভ 

উৎ দন ব্যফস্থ ক 

মভ ফ ইরোঃ ০১৯৭০৩১০০৪১ 

৪৯. Kg©PvixM‡bi wewfbœ 

Av‡e`bcÎ KZ…©c‡ÿi 

wbKU AMÖvqY 

h_vh_ KZ©„c‡ÿi 

Aby‡gv`b 

wba©vwiZ dig/QK webvg~‡j¨ 3 Kvh©w`em মভ োঃ মযরম য় নুর আরভ 

উৎ দন ব্যফস্থ ক 

মভ ফ ইরোঃ ০১৯৭০৩১০০৪১ 

৫০. মভয়নয আওতাভুি 

৫০টি  সকয়ন্দ্রয 

কভ যকতযা/কভ যিাযীয়দয 

পযসূিী অনুয়ভাদন 

আয়ফদয়নয সপ্রমিয়ত 

মথামথ কর্তযয়িয 

অনুয়ভাদন ায়য়ি 

পয়যয মফফযণ অনুমােী মফনামূয়ে ১০ (দ) 

কভ যমদফ 

সভাাম্মৎ আয়ভনা সফগভ 

কাযী মযিারক 

ইরামভক মভন 

সভাফাইরাঃ ০১৬৭৮৬৮৪৪৩৫. 

৫১. মভয়নয আওতাভুি 

৫০টি  সকয়ন্দ্রয 

কভ যকতযা/কভ যিাযীয়দয 

তনমভমিক ছুটি অনুয়ভাদন 

আয়ফদয়নয সপ্রমিয়ত 

মথামথ কর্তযয়িয 

অনুয়ভাদন ায়য়ি 

ছুটিয আয়ফদন মফনামূয়ে ০৫ (াঁি) 

কভ যমদফ 

সভাাম্মৎ আয়ভনা সফগভ 

কাযী মযিারক 

ইরামভক মভন 

সভাফাইরাঃ ০১৬৭৮৬৮৪৪৩৫. 



 

৫২

. 

মভয়নয আওতাভুি 

৫০টি  সকয়ন্দ্রয 

কভ যকতযা/কভ যিাযীয়দয 

ফদমরেমনত মফর 

অনুয়ভাদন 

আয়ফদয়নয সপ্রমিয়ত মথামথ 

কর্তযয়িয অনুসভাদন 

ায়য়ি 

আয়ফদনত্র আনুলমিক 

কাগেত্র 

মফনামূয়ে ১০ (দ) 

কভ যমদফ 

েনাফ সভাাঃ আমতোয যভান 

মাফ যিণ কভ যকতযা 

ইরামভক মভন 

সভাফাইরাঃ ০১৭২২৮৯০৮০৬ 

৫৩

. 

মভয়নয আওতাভুি 

৫০টি  সকন্দ্র সথয়ক প্রাপ্ত 

মিঠিত্রমূ ও  

আয়ফদনত্রমূ অগ্রােন 

আয়ফদয়নয সপ্রমিয়ত মথামথ 

কর্তযয়িয অনুয়ভাদন 

ায়য়ি 

আয়ফদনত্র আনুলমিক 

কাগেত্র 

মফনামূয়ে ০৫ (াঁি) 

কভ যমদফ 

সভাাম্মৎ আয়ভনা সফগভ 

কাযী মযিারক 

ইরামভক মভন 

সভাফাইরাঃ০১৬৭৮৬৮৪৪৩৫. 

৫৪. BmjvwgK dvD‡Ûk‡bi 

m¤ú` iÿYv‡eÿY, 

Kg©KZ©v -Kg©Pvix‡`i 

wb‡qvM, c‡`vbœwZ 

BZ¨vw` msµvšÍ gvgjv 

cwiPvjbv 

 

1. mswkøó `ßi n‡Z gvgjvi 

bw_ I Av‡e`b MÖnY, 

2. weÁ AvBbRxwe wb‡qv‡Mi 

gva¨‡g gvgjvq AskMÖnY I 

cÖwZØwÜZv Kiv| 

mswkøó wefvM/`ßi n‡Z 

gvgjv cwiPvjbvi 

Kvh©v‡`kmn 

Av`vj‡ZiAviwR/ Reve/ 

ivq/Av‡`k/Awdm 

¯§viK/Kvh©weeiYx/ wm×všÍ I 

wb‡`©k m¤̂wjZ Kwc| 

AvBbRxex KZ…©K 

`vwLjK…Z 

wej|Awdm KZ…©K 

cixÿv-wbixÿv 

mv‡c‡ÿ †P‡Ki 

gva¨‡g wej 

cwi‡kva Kiv nq| 

gvgjv wb®úwË 

nIqv ch©šÍ| hv 

Av`vj‡Zi 

Kvh©µ‡gi Dci 

wbf©ikxj|  

(সভাঃ আমনছুয যভান যকায) 

মযচারক (A.দা.) 

Ges  

‡gvt Av‡bvqviæj nK 

M‡elYv mnKvix 

j GÛ G‡÷U wefvM 

সপান: ০২-২২৩৩৮১৭২৫ 

৫৫

. 

BmjvwgK dvD‡Ûk‡bi 

m¤ú` iÿYv‡eÿY, 

Kg©KZ©v -Kg©Pvix‡`i 

wb‡qvM,c‡`vbœwZ BZ¨vw` 

msµvšÍ AvBbMZ gZvgZ 

cÖ`vb 

weÁ AvBbRxwe wb‡qv‡Mi 

gva¨‡g wjwLZgZvgZ msMÖn 

I mieivn Kiv| 

mswkøó wefvM/ `ßi n‡Z 

KZ…©c‡ÿi wb‡`©km¤̂wjZ 

†bvU/cÎ/bw_/ivq/Av‡`‡ki 

Kwc 

H 7 w`b (সভাঃ আমনছুয যভান যকায) 

মযচারক (A.দা.) 

Ges  

‡gvt Av‡bvqviæj nK 

M‡elYv mnKvix 

j GÛ G‡÷U wefvM 

সপান: ০২-২২৩৩৮১৭২৫ 

৫৬. AwR©Z QzwU cÖkvmb wefvM KZ…©K gÄywi 

Av‡`k Rvwi 

Kg©KZ©v/Kg©PvixM‡Yi 

Av‡e`b Abyhvqx 

 

webv g~‡j¨ 5(cuvP) 

Kvh©w`em 

bvg : ‡gvt knx`yj Bmjvg 

c`we : mnKvix jvB‡eªixqvb 

‡dvb : 01710854927 

B-‡gBj: mdshahidul6721@gmail.com 

bvg : RvbœvZzj †di‡`Šm 

c`we : mnKvix cwiPvjK 

‡dvb : 01732663491 

B-‡gBj : jannatulfs82@gmail.com 

 

৫৭. AwR©Z QzwU 

(ewn: evsjv‡`k) 

cÖkvmb wefvM KZ…©K gÄywi 

Av‡`k Rvwi 
Kg©KZ©v/Kg©PvixM‡Yi 

Av‡e`b Abyhvqx 

 

webv g~‡j¨ 5(cuvP) 

Kvh©w`em 

৫৮. kÖvwšÍ we‡bv`b QzwU  cÖkvmb wefvM KZ…©K gÄywi 

Av‡`k Rvwi 
Kg©KZ©v/Kg©PvixM‡Yi 

Av‡e`b Abyhvqx 

 

webv g~‡j¨ 5(cuvP) 

Kvh©w`em 

mailto:jannatulfs82@gmail.com


 

৫৯. mvaviY fwel¨ Znwej 

n‡Z AMÖxg gÄywi 

mvaviY fwel¨ 

Znwej wewagvjv, 

1979 Abyhvqx 

Av‡`k Rvwi 

wbav©wiZ di‡g Av‡e`b Abyhvqx webv g~‡j¨ 5(cuvP) 

Kvh©w`em 

 

৬০. অফয উিয ছুটিন্ডত 

গভনকাযীয অমডট আমি 

াংক্রান্ত ভতাভত প্রদান 

প্রন্ডয়াজনীয় কাগজত্র 

: াংমিষ্ট ব্যমিয 

কভ মস্থন্ডরয মনযীক্ষা 

প্রমতন্ডফদন ও 

সদনাাওনায ভতাভত 

 াংক্রান্ত ত্র 
  
প্রামি স্থান: অমডট 

সর ও ব্যমিগত নমথ 

নমথন্ডত মরমখত ভতাভত প্রদান্ডনয ভাধ্যন্ডভ মফনামূন্ডল্য ৫ কাম ম মদফ ত্রয়দা ামফা ইরাভ, 
কাযী মযচারক, 
সপান: ০২-৮১৮১৫১৩ 
সভাফাইর নাং: ০১৭৩২৫০৮৮৪১ 
ইন্ডভইর: auditcell2022@gmail

.com  

৬১. অফয উিয ছুটি 

গভনকাযীয সনন 

পযন্ডভ ‘ঙ’ অাংন্ড মনযীক্ষা 

ভতাভত প্রদান 

প্রন্ডয়াজনীয় 

কাগজত্র: ব্যমিগত 

নমথ 
প্রামি স্থান: ব্যমিগত 

নমথ 

নমথন্ডত মরমখত ভতাভত ও ‘ঙ’ পযভ পূযন্ডণয 

ভাধ্যন্ডভ 
মফনামূন্ডল্য ৯ কাম ম মদফ ত্রয়দা ামফা ইরাভ, 

কাযী মযচারক, 
সপান: ০২-৮১৮১৫১৩ 
সভাফাইর নাং: ০১৭৩২৫০৮৮৪১ 
ইন্ডভইর: auditcell2022@g

mail.com  
 


