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ইসলামিক ফাউন্ডেশন  

  [প্রমিষ্ঠািা : জামির মিিা বঙ্গবন্ধু শশখ মুমজবুর রহিান] 

প্রকল্প িমরচালন্ডকর কার্ যালয়  

“দারুল আরকাি ইবন্ডিদাময় িাদ্রাসা স্থািন ও িমরচালনা” শীর্ যক প্রকল্প  

আগারগাঁও শশন্ডরবাাংলা নগর,  ঢাকা-১২০৭।  

e-mail: pddarularkam@gmail.com  

 

মশক্ষক মনন্ডয়াগ/বহাল মবজ্ঞমি 

স্মারক নাং:১৬.০১.০০০০.০৪৩.০৪.০০১.২২.৪৭                                                           িামরখ:২৪ জানুয়ারী,২০২৩ মি. 

 

গণপ্রজািন্ত্রী বাাংলান্ডদশ সরকান্ডরর ধি য মবর্য়ক িন্ত্রণালন্ডয়র অধীন্ডন ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তযক বাস্তবায়নাধীন “দারুল আরকাি ইবন্ডিদাময় িাদ্রাসা 

স্থািন ও িমরচালনা” শীর্ যক প্রকন্ডল্পর আওিায় প্রমি উিন্ডজলায় গন্ডে ০২ (দুই)টি কন্ডর (উিন্ডজলা/শজান/সান্ডকযলসহ) শিাট ১০১০টি দারুল আরকাি ইবন্ডিদাময় 

িাদ্রাসা সম্পূণ য অস্থায়ীমিমিন্ডি প্রকন্ডল্পর শিয়াদকালীন (৩১ মিন্ডসম্বর ২০২৪ ির্ যন্ত) িমরচালনা করা হন্ডব। িসমজদমিমিক মশশু ও গণমশক্ষা কার্ যক্রি (৬ষ্ঠ ির্ যায়)  

১ি সাংন্ডশামধি” শীর্ যক সিাি প্রকন্ডল্পর আওিায় ইন্ডিাপূন্ডব য দারুল আরকাি িাদ্রাসায় মনন্ডয়াগপ্রাি মশক্ষকন্ডদর িন্ডে র্াঁরা প্রকল্প সিামির িরও িাদ্রাসাগুন্ডলা 

িমরচালনা/চালু শরন্ডখ িাঠদানরি আন্ডেন এবাং অমিজ্ঞিাসম্পন্ন িাঁন্ডদরন্ডক প্রকল্প দমলন্ডলর প্রমিশন শিািান্ডবক র্াচাই-বাোই করি: মনন্ডয়াগ/বহাল করার মনমিি 

শকবল িাঁন্ডদর িে শেন্ডক মনধ যামরি ফরন্ডি মনম্নমলমখি শিযাবমল িালন সান্ডিন্ডক্ষ বিযিান কি যস্থন্ডলর মিমিন্ডি শজলাওয়ামর দরখাস্ত আহবান করা র্ান্ডে। আন্ডবদন্ডনর 

জন্য মনধ যামরি ফরি ও এিদসাংক্রান্ত নীমিিালা এবাং মনন্ডয়ান্ডগর শিযাবমল ইসলামিক ফাউন্ডেশন্ডনর ওন্ডয়বসাইট: www.islamicfoundation.gov.bd শেন্ডক 

িাউনন্ডলাি কন্ডর  সাংগ্রহ করা র্ান্ডব।   

শিযাবমল: 

১. মশক্ষাগি শর্াগ্যিা : মনন্ডয়াগ/বহালপ্রােী প্রন্ডিেক মশক্ষকন্ডক মবর্য়মিমিক/চামহি মবর্ন্ডয় ২য় শেমণর স্নািক মিগ্রী অেবা সম্মানসহ সিিান্ডনর মজমিএ সম্পন্ন স্নািক মিগ্রী অেবা ৪ 

(চার) বের শিয়াদী মিিীয় শেমণর/সিিান্ডনর মজমিএ সম্পন্ন সম্মান মিগ্রী অেবা সিিান্ডনর িাদ্রাসা মিগ্রী/কওিী িাদ্রাসার সিিান্ডনর মিগ্রী/সনদধারী দাওরান্ডয় হাদীস িাশ হন্ডি 

হন্ডব। শকান্ডনা ির্ যান্ডয়ই ৩য় মবিাগ/শেমণ/সিিান্ডনর মজমিএ গ্রহণন্ডর্াগ্য নয়। কওিী শনসান্ডবর মশক্ষকন্ডদর শক্ষন্ডে িকবুল (৩য় শেমণ) গ্রহণন্ডর্াগ্য নয়। 

২. মনন্ডয়াগ/বহালপ্রােী প্রন্ডিেক মশক্ষকন্ডক িাঁর আন্ডবদন্ডন মনম্ন িােমিক/সিিান ির্ যায় শেন্ডক সন্ডব যাচ্চ ির্ যায় ির্ যন্ত প্রমিটি ধান্ডির সনদ/মিগ্রীর বণ যনা/িথ্য সরবরাহ করন্ডি হন্ডব।   

৩. দারুল আরকাি ইবন্ডিদাময় িাদ্রাসা মশক্ষক মনন্ডয়াগ/বহান্ডলর শক্ষন্ডে প্রােীন্ডদর সব যন্ডক্ষন্ডে ইসলান্ডির বাস্তব অনুসারী হন্ডি হন্ডব।  

৪. বহালপ্রাি হন্ডল/মনব যামচি হন্ডল িাঁন্ডক বাাংলান্ডদন্ডশর শর্ন্ডকান শজলা/উিন্ডজলায় িদায়ন/বদমল করা হন্ডল িাঁন্ডক িা িানন্ডি বাে োকন্ডি হন্ডব।   

৫. প্রােীন্ডদর সকল সনদিে সাংমিষ্ট মশক্ষা প্রমিষ্ঠান এবাং র্োর্ে কর্তযিন্ডক্ষর িােন্ডি র্াচাই করা হন্ডব। জাল-জামলয়ামিপূণ য শকান্ডনা সনদিে বা মিথ্যা িথ্য সরবরাহ করা হন্ডল িার 

মবরুন্ডে িাৎক্ষমণক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হন্ডব।  

৬. প্রােীন্ডদর দারুল আরকাি ইবন্ডিদাময় িাদ্রাসার কামরকুলাি এবাং িাঠ্যসূমচ অনুর্ায়ী ১ি হন্ডি ৪ে য শেমণ ির্ যন্ত সকল মবর্ন্ডয় িাঠদান্ডন সক্ষি হন্ডি হন্ডব।  

৭. আন্ডবদনিন্ডে সান্ডে প্রােীর সদ্য শিালা িাস যান্ডিাট য সাইন্ডজর ০২ (দুই) কমি েমব সাংযুক্ত করন্ডি হন্ডব।  

৮. আন্ডবদনিন্ডের সান্ডে প্রােীর মশক্ষাগি শর্াগ্যািা, অমিজ্ঞিা, চমরমেক সনদ, জািীয় িমরচয়িে, জন্ম মনবন্ধন সনদসহ অন্যান্য সকল সনদিন্ডের একন্ডসট সিোময়ি ফন্ডটাকমি জিা 

মদন্ডি হন্ডব।  

৯. প্রােীন্ডক িে শর্াগান্ডর্ান্ডগর ঠিকানা শলখা সম্বমলি ১০ (দশ) টাকা মূন্ডের িাকটিমকট যুক্ত ৯.৫৪.৫ ইমি সাইন্ডজর একটি শফরিখাি আন্ডবদনিন্ডের সান্ডে সাংযুক্ত করন্ডি হন্ডব।  

খান্ডির উিন্ডর আমলয়া/কওিী শকান্ শনসান্ডবর িা উন্ডেখসহ  আন্ডবদনকারীর বিযিান িাদ্রাসার পূণ য ঠিকানা স্পট কন্ডর মলখন্ডি হন্ডব।  

১০. মশক্ষকন্ডদরন্ডক দারুল আরকাি িাদ্রাসা িমরচালনা কমিটির সিািমি ও সাধারণ সম্পাদন্ডকর শর্ৌে প্রিেয়নিে আন্ডবদন্ডনর সান্ডে জিা মদন্ডি হন্ডব। প্রিেয়নিন্ডে  দারুল আরকাি 

ইবন্ডিদাময় িাদ্রাসার সিািমি ও সাধারণ সম্পাদন্ডকর  সীল, নাি, িদমব ও শিাবাইল নম্বর অবশ্যই োকন্ডি হন্ডব।  

১১. মনন্ডয়াগ/বহালপ্রাি হন্ডল িামসক সম্মামন িািা মনধ যামরি ১২,৫০০/- (বার হাজার িাঁচশি) টাকা এবাং বেন্ডর ০২ (দুই) টি উৎসব-িািা (ইনন্ডসনটিি) প্রাি হন্ডবন।    

১২. মনধ যামরি সিন্ডয়র ির শকান আন্ডবদনিে গ্রহণন্ডর্াগ্য হন্ডব না।  

১৩. প্রােীন্ডদর মনন্ডয়াগ িরীক্ষার িামরখ, সিয় ও স্থান র্োসিন্ডয় জানান্ডনা হন্ডব।  

১৪ মনন্ডয়াগ/বহাল মবজ্ঞমিন্ডি বমণ যি মনধ যামরি ফরি ব্যিীি এবাং অসম্পূণ য আন্ডবদনিে সরাসমর বামিল বন্ডল গণ্য হন্ডব।  

১৫. মশক্ষকন্ডদরন্ডক িাদ্রাসা ির্ যান্ডয় অবস্থান কন্ডর দদমনক ২টি মশফন্ডট শেমণ িাঠদান িমরচালনা করন্ডি হন্ডব।  

১৬. মশক্ষক মনন্ডয়াগ/বহাল/িদায়ন্ডনর শক্ষন্ডে শর্ শকান্ডনা প্রকার িদমবর/সুিামরশ প্রােীর অন্ডর্াগ্যিা বন্ডল মবন্ডবমচি হন্ডব।  

১৭. আন্ডবদনিন্ডের সান্ডে প্রােীর মশক্ষাগি শর্াগ্যািা, অমিজ্ঞিা ও অন্যান্য সকল সনদিন্ডের একন্ডসট সিোময়ি ফন্ডটাকমি জিা মদন্ডি হন্ডব। চূোন্ত র্াচাই-বাোইন্ডয়র িামরখ ও সিন্ডয় 

সকল সনন্ডদর মূল কমি সান্ডে মনন্ডয় আসন্ডি হন্ডব। 

১৮. শর্ শকান আন্ডবদনিে গ্রহণ/বামিল এবাং মশক্ষক মনন্ডয়াগ/বহাল সাংক্রান্ত শর্ শকান মবর্ন্ডয় কর্তযিন্ডক্ষর মসোন্তই চূোন্ত বন্ডল মবন্ডবমচি হন্ডব। িাোো বমণ যি শিযাবমল, এিদসাংক্রান্ত 

নীমিিালার মবর্য় সাংন্ডশাধন, সাংন্ডর্াজন, িমরবিযন বা বামিন্ডলর ক্ষিিা কর্তযিক্ষ সাংরক্ষণ কন্ডর। মিমিমিন্ডি/নীমিিালায় বমণ যি প্রাসমঙ্গক অন্যান্য শিযাবমলও িাঁন্ডদর জন্য প্রন্ডর্াজে 

হন্ডব। মনন্ডয়াগ/বহাল মবজ্ঞমি ও মনধ যামরি আন্ডবদন ফরি ইসলামিক ফাউন্ডেশন্ডনর ওন্ডয়বসাইট (www.islamicfoundation.gov.bd) শি িাওয়া র্ান্ডব। 

১৯. আগািী ৩১ জানুয়ারী, ২০২৩ িামরন্ডখর িন্ডে িাকন্ডর্ান্ডগ /সরাসমর মনধ যামরি ফরন্ডি আন্ডবদনিে  ইসলামিক ফাউন্ডেশন্ডনর সাংমিষ্ট মবিাগীয় /শজলা কার্ যালন্ডয় জিা মদন্ডি হন্ডব। 

প্রকল্প কার্ যালন্ডয় শকান আন্ডবদন িে জিা শনয়া হন্ডবনা । 

 

 

 

 

 (শিাোঃ আব্দুস সবুর) 

প্রকল্প িমরচালক  

                                                                                                                     “দারুল আরকাি ইবন্ডিদাময় িাদ্রাসা স্থািন ও  

িমরচালনা” শীর্ যক প্রকল্প। 

 

http://www.islamicfoundation.gov.bd/
http://www.islamicfoundation.gov.bd/
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মবদ্যিান মশক্ষকন্ডদর মনন্ডয়াগ /বহান্ডলর আন্ডবদন ফরি 

বরাবর 

প্রকল্প িমরচালক 

“দারুল আরকাি ইবন্ডিদাময় িাদ্রাসা স্থািন ও িমরচালনা” শীর্ যক প্রকল্প।  

ইসলামিক ফাউন্ডেশন,আগারগাঁও শশন্ডরবাাংলা নগর,  ঢাকা-১২০৭।  
 

বিষয়:“দারুল আরকাি ইবন্ডিদাময় িাদ্রাসা স্থািন ও িমরচালনা” শীর্ যক প্রকন্ডল্পর ইবন্ডিদাময় িাদ্রাসার মশক্ষক িন্ডদ মনন্ডয়াগ/  

          বহান্ডলর জন্য আন্ডবদন।  
 

১. মশক্ষক-মশমক্ষকার নাি (বাাংলায়) :  

২. মশক্ষক-মশমক্ষকার নাি (ইাংন্ডরমজন্ডি)  :  

৩. আইমি নাং (গণমশক্ষা প্রকন্ডল্পর আওিায় মনন্ডয়াগ িরীক্ষার 

শরাল নাং) 

:  

৪. মলঙ্গ :  পুরুর্/িমহলা 

৫. মিিা/স্বািীর নাি :  

৬. িািার নাি :  

৭. জন্ম িামরখ  :  

৮. মবজ্ঞমি প্রকান্ডশর িামরন্ডখ প্রােীর বয়স :  

৯. জন্মস্থান (ন্ডজলা) :  

১০. জন্ম মনবন্ধন নম্বর :  

১১. জািীয় িমরচয়িন্ডের নম্বর :  

১২. মশক্ষক-মশমক্ষকার বিযিান ঠিকানা :  

১৩ মশক্ষক-মশমক্ষকার স্থায়ী ঠিকানা :  

১৪. শিাবাইল নম্বর  :  

১৫. বিযিান্ডন দাময়ত্বরি িাদ্রাসা এলাকার নাি  :  

১৬. মবিাগ  :  

১৭. শজলা  :  

১৮. উিন্ডজলা/ন্ডজান/সান্ডকযল :  

১৯. ইউমনয়ন/ওয়াি য :  

২০. গ্রাি/এলাকা  :  

২১. জািীয়িা :  

২২. মশক্ষক/মশমক্ষকার ই-ন্ডিইল  :  

২৩. মশক্ষক/মশমক্ষকার ব্যাাংক মহসাব নম্বর ও ব্যাাংন্ডকর নাি :  

২৪. শাখার নাি  ও মহসান্ডবর ধরণ :  

২৫. মশক্ষক/মশমক্ষকার মশক্ষাগি শর্াগ্যিার মববরণ :  

মশক্ষকন্ডদর মশক্ষাগি শর্াগ্যিা সাংক্রান্ত িথ্য মনন্ডম্নাক্তিান্ডব সমন্নন্ডবমশি োকন্ডি হন্ডব (র্ার জন্য র্া প্রন্ডর্াজে)-
 

ক্রি িরীক্ষার নাি মবিাগ/ মবর্য় 

(িানমবক/ 

মবজ্ঞান/ 

বামণজে 

ইিোমদ) 

মশক্ষা প্রমিষ্ঠান/  

মবদ্যালয়/িাদ্রাসা/ 

মবশ্বমবদ্যালন্ডয়র নাি ও 

শফান/ন্ডিাবাইল নম্বর 

 (প্রন্ডর্ান্ডজে শক্ষন্ডে) 

িান্ডসর 

সন 

শবাি য/মবশ্ব 

মবদ্যালয় 

(কওিী 

িাদ্রাসা 

শবাি যসহ) 

শরমজন্ডেশন 

নম্বর  

(র্াচাইন্ডর্াগ্য) 

শরাল নম্বর 

(র্াচাইন্ডর্াগ্য) 

প্রাি নম্বর 

(র্াচাইন্ডর্াগ্য) 

প্রাি শগ্রি/ন্ডেমণ 

/মবিাগ 

(র্াচাইন্ডর্াগ্য) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

ক. িাস্টাস য/কামিল/দাওরা/ সিিান্ডনর 

অন্য শর্ন্ডকান মিগ্রী/সনদধারী 

        

খ. মিগ্রী (িাশ/অনাস য)/ 

ফামজল/ন্ডিশকাি/ সিিান্ডনর অন্য 

শর্ন্ডকান মিগ্রী/সনদধারী 

        

 

অির পৃষ্ঠা দ্র. 
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-০২- 

ক্রি িরীক্ষার নাি মবিাগ/ মবর্য় 

(িানমবক/ 

মবজ্ঞান/ 

বামণজে 

ইিোমদ) 

মশক্ষা প্রমিষ্ঠান/  

মবদ্যালয়/িাদ্রাসা/ 

মবশ্বমবদ্যালন্ডয়র 

নাি ও 

শফান/ন্ডিাবাইল 

নম্বর 

 (প্রন্ডর্ান্ডজে 

শক্ষন্ডে) 

িান্ডসর সন শবাি য/মবশ্ব 

মবদ্যালয় 

(কওিী 

িাদ্রাসা 

শবাি যসহ) 

শরমজন্ডেশন 

নম্বর  

(র্াচাইন্ডর্াগ্য) 

শরাল নম্বর 

(র্াচাইন্ডর্াগ্য) 

প্রাি নম্বর 

(র্াচাইন্ডর্াগ্য) 

প্রাি 

শগ্রি/ন্ডেমণ 

/মবিাগ 

(র্াচাইন্ডর্াগ্য) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

গ. এইচ.এস.মস/আমলি/ 

জালালাইন/ সিিান্ডনর 

অন্য শর্ন্ডকান 

মিগ্রী/সনদধারী 

        

ঘ. এস.এস.মস/দামখল/ 

শরন্ডহ 

শবকায়া/সিিান্ডনর অন্য 

শর্ন্ডকান িাদ্রাসা/ 

সাধারণ মশক্ষার 

সনদধারী 

        

ঙ. শজএসমস/ন্ডজমিমস/ 

নাহন্ডবিীর/সিিান্ডনর 

অন্য শর্ন্ডকান 

িাদ্রাসা/সাধারণ মশক্ষার 

সনদধারী 

        

চ. মিইমস(প্রাইিারী 

ইবন্ডিদাময় িাদ্রাসা)/ 

িাইসীর/ সিিান্ডনর 

অন্য শর্ন্ডকান 

িাদ্রাসা/সাধারণ মশক্ষার 

সনদধারী 

        

অন্যান্য শর্াগ্যিা(প্রন্ডর্াজে শক্ষন্ডে/র্মদ োন্ডক) 

ক. হান্ডফজ/কারীয়ানা সনদ         

খ. এি.এি/এি.ইন এি         

গ. মব.এি/মিি-ইন-এি         

ঘ. মস.ইন.এি(মিটিআই)         

ঙ. মিন্ডলািা/ন্ডিাস্ট মিন্ডলািা         

চ. অন্যান্য         

অমিজ্ঞিার মববরণ (প্রন্ডর্াজে শক্ষন্ডে):  

ক.          

অন্যান্য :  

২৬. মশক্ষক-মশমক্ষকার মশক্ষার ধরণ : আমলয়া/কওিী/সাধারণ 

২৭. মশক্ষক-মশমক্ষকার প্রমশক্ষণ সাংক্রান্ত িথ্য (প্রমশক্ষন্ডণর নাি ) :  

২৮. মশক্ষক  ইিাি মকনা  :  

২৯. মশক্ষক-মশমক্ষকার  সহীহিান্ডব িাজবীদ সহকান্ডর িমবে কুরআন শিলাওয়ান্ডির সনদ :  

 
       আমি এ িন্ডি য অঙ্গীকার করমে শর্, উিন্ডর বমণ যি িথ্যাবমল সম্পূণ য সিে। এর শকান ত্রুটি ও অসিে প্রিামণি হন্ডল কর্তযিক্ষ শর্ন্ডকান আইনগি ব্যবস্থা গ্রহণ করন্ডল িা শিন্ডন মনন্ডি বাে োকব 

এবাং শকান্ডনা ধরন্ডণর আইন-আদালন্ডির দারস্থ হন্ডি িারন্ডবা না। 

                

 আন্ডবদনকারীর  স্বাক্ষর   

সাংযুমক্ত:    

১. দুই কমি িাসন্ডিাট য সাইন্ডজর সিোময়ি েমব । 

২. শিাটার আইমি কাি য এর সিোময়ি কমি।  

৩. জন্ম সনন্ডদর সিোময়ি কমি । 

৪. মশক্ষাগি শর্াগ্যিার সনদিেসমূন্ডহর সিোময়ি কমি । 

৫. িাদ্রাসার সিািমি ও সাধারণ সম্পাদক কর্তযক শর্ৌে প্রিেয়ন িে। 

৬. ইন্ডিাপূন্ডব য “িসমজদমিমিক মশশু ও গণমশক্ষা কার্ যক্রি ৬ষ্ঠ ির্ যায়, ১ি সাংন্ডশামধি” শীর্ যক প্রকন্ডল্পর আওিায় প্রদি মনন্ডয়াগিে, শর্াগদানিে/শর্াগদানিে গৃহীি হওয়ার 

িে।  

 

 

 

িামরখ :  

        


