
 

২। প্রতিশ্রুি সেবােমূহ  

২.১)নাগতিক সেবা: 

ক্রম সেবাি নাম সেবা প্রদান পদ্ধতি প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাতিস্থান 

 

সেবাি মূল্য 

এবংপতিয় াধ পদ্ধতি 

সেবা প্রদায়নি 

েময়েীমা 

দাতয়ত্বপ্রাি কম মকিমা 

(নাম,পদতব,য় ান নম্বি ও 

ইয়মইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ িথ্য প্রদান সেবা প্রিযাত য়দি তনকট হয়ি েিােতি 

তকংবা ই-সমইয়ল আয়বদন প্রাতিি পি 

চাতহি িথ্য প্রদান কিা হয় । 

িথ্য অতধকাি আইন,২০০৯- এ 

উতিতিি তনধ মাতিি  িম িথ্য 

কতম য়নি ওয়য়বোইয়ট 

www.infocom.gov.bd 

এবং ইেলাতমক  াউয়ে য়নি 

ওয়য়বোইট 

www.islamicfoundation.go

v.bd-এ পাওয়া যায়ব। 

িথ্য প্রতি পৃষ্ঠা ২(দুই) 

টাকা অথবা প্রকৃি মূল্য 

সেজাতি চালায়নি 

মাধ্যয়মজমা সকাড নং- 

১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭-

এ জমা তদয়ি হয়ব। 

আয়বদন প্রাতিি ২০ 

কায মতদবয়েি ময়ধ্য 

এবং অনুয়িাধকৃি 

িয়থ্যি েতহি 

একাতধক িথ্য 

প্রদান ইঊতনট বা 

কতৃপয়েি 

েংতিষ্টিা থাকয়ল 

৩০ কায মতদবয়েি 

ময়ধ্য িথ্য প্রদান 

কিা হয়।  

এ সক এম  িীফুল হক 

উপ-েতচব(তেতনয়ি েহকািী 

েতচব) 

স ান : ৮১৮১৫১৮ 

ই-সমইল : 

depusecif@gmail.co

m 

২. জাতীয় শিশু-

শিশিার ইসলামী 

সাাংস্কৃশতি 

প্রশতশ াশিতায় 

শিজয়ীশের ডুশিশিট 

প্রতযয়নপত্র 

আশিেশনর প্রপ্রশিশত 

 থা থ ির্তপৃশির অনুশমােন 

সাশপশি 

প্রমাণিসহ আশিেনপত্র শিনামূশে ০৭ (সাত) 

িমশৃেিস 

মুহাম্মে শনজাম উশিন 

উপ-পশরচালি, সমন্বয় শিভাি 

ইসলাশমি ফাউশেিন 

প্রমািাইল প্রফান 

০১৭২০০৪০৪৩২ 

nizamshaheed@gmai

l.com 

 

ইেলাতমক  াউয়ে ন  

[প্রতিষ্ঠািা : জাতিি তপিা বঙ্গবন্ধু স ি মুতজবুি িহমান] 

আগািগাঁও, স য়িবাংলা নগি, ঢাকা-১২০৭ 

www.islamicfoundation.bd.org 

 

http://www.infocom.gov.bd/
mailto:nizamshaheed@gmail.com
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৩. েিকািীভায়ব হয়জ 

গময়নচ্ছুক ব্যতিি 

প্রাক-তনবন্ধন ও 

তনবন্ধন সেবা 

হ্জযাত্রীি জািীয় পতিচয় পয়ত্রি িথ্য 

তনধ মাতিি আইতডি মাধ্যয়ম েিকািী 

হজ্জ সপাট মায়লি েহায়িায় প্রাক-তনবন্ধন 

আয়বদন  িম পূিণ কয়ি ত  

জমাদায়নি জন্য ভাউচাি প্রদান ও 

ব্যাংয়ক অথ ম জমা প্রদান। 

প্রাক-তনবন্ধন ও তনবন্ধয়নি ভাউচাি 

কতপ 

দ্বীনী দাওয়াি ও েংস্কৃতি তবভাগ,  

বায়তুল মুকািিম, ঢাকা। 

তবনামূয়ল্য ০২ কায মতদবে (প্রমাোঃ আশনছুর রহমান সরিার) 

পশরচালি (চ.ো.) 

দ্বীনী োওয়াত ও সাংস্কৃশত শিভাি 

প্রফান: ০২-২২৩৩৮১৭২৫ 

E-mail: 

deenydawha@gmail.co

m 

৪. ইেলাতমক 

 াউয়ে ন 

তমলনায়িন ভাড়া 

প্রদান (বায়তুল 

মুকািিম,ঢাকা) 

১। প্রতিষ্ঠায়নি প্যায়ড আয়বদন। 

২। আয়বদনপত্র যাচাই বাছাই কয়ি 

কতৃমপয়েি অনুয়মাদন োয়পয়ে 

অনুমতি প্রদান। 

অনুমতিপত্র েিবিাহ 

দ্বীনী দাওয়াি ও েংস্কৃতি তবভাগ, 

বায়তুল মুকািিম, ঢাকা 

১০,০০০/-(দ হাজাি) 

টাকা ত  গ্রহণ এবং 

ই াি িাজস্বিায়ি 

সোনালী ব্যাংক, 

বায়তুল মুকািিম, 

 ািায় জমাপ্রদান 

১০ কায মতদবে 

৬. িাযতকয়া/ প্র ংো 

পত্র প্রদান 

  

ত ো েংক্রান্ত েনদ ও সযাগ্যিা যাচাই জািীয় পতিচয়পত্র/জন্মেনদ, স্থানীয় 

কতম নাি/সচয়ািম্যান এবং েব ময় ষ 

ত ো প্রতিষ্ঠায়নি প্রিযয়নপত্র-এি 

 য়টাকতপেহ আয়বদন। 

২০০/- টাকা  িত য়দি 

মাধ্যয়ম নগদ প্রদান। 

০৭ কম মতদবে পতিচালক 

গয়বষণা তবভাগ 

+৮৮০১৭১৬৩৭৫৪৬৮ 

n.m.alam52@gmail.

com 

৭. কাস্টমে সথয়ক 

আগি এবং 

আমদাতন ও 

িিাতনয়যাগ্যপুস্তকা

তদ যাচাই-বাছাই 

পূব মক অনাপতি পত্র 

প্রদান 

আগি ও সপ্রতিিব্য পুস্তকাতদয়ি 

িাষ্ট্রতবয়িাধী, েন্ত্রাে/জতঙ্গবাদয়ক উৎোহ 

প্রদান  এবং ধমীয় অনুভুতিয়ি আঘাি 

কয়ি এমন তবষয়াতদ যাচাই পূব মক 

প্রিযয়ন পত্র প্রদান 

পুস্তয়কি মূলকতপ ও আমদাতন/িিাতন-

ি স্বপয়ে প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র 

০১ সথয়ক ৩০০ পৃষ্ঠাি 

প্রতি বইয়য়ি জন্য 

৫০০/-টাকা এবং ৩০০ 

পৃষ্ঠাি পি প্রতি ৫০ 

পৃষ্ঠায় ৫০ টাকা হায়ি 

িত য়দি মাধ্যয়ম নগদ 

প্রদান 

১৫ কম মতদবে নূি সমাহাম্মদ আলম 

পতিচালক 

+৮৮০১৭১৬৩৭৫৪৬৮ 

n.m.alam52@gmail.

com 



 

৮. গয়বষণা প্রবন্ধ 

(ত্রত্রমাতেক) 

প্রাি প্রবন্ধ প্রাথতমক যাচাই-বাছাই পূব মক 

তিতভউ ও েম্পাদনা স য়ষ প্রকা  

ইয়িাপূয়ব ম প্রবন্ধটি অন্য সকাথাও প্রকা  

না হওয়া এবং জমা না সদওয়া ময়ম ম 

আয়বদয়নি মাধ্যয়ম জমাদান 

তবনামূয়ল্য ৯০ 

কম মতদবে 

সমাহাম্মদ নূি উদ্দীন, েহকািী 

পতিচালক  (ভাষা ত েক) 

+৮৮০১৮১৬৭৬৮৪৯৬ 

nuruddinifa@ 

gmail.com 

৯. আিবী ভাষায় 

অনুতদি ডকুয়মন্টে 

যাচাই-বাছাই পূব মক 

েিযায়ন 

প্রাি ডকুয়মন্টে-এি শুদ্ধিা যাচাই কিি 

প্রিযয়ন পত্র প্রদান 

 

মূল ভাষায় িতচি ডকুয়মন্টে ৫০/- টাকা (প্রতি পৃষ্ঠা) 

২৫/- টাকা (ছাত্র-ছাত্রী) 

িত য়দি মাধ্যয়ম নগদ 

প্রদান 

০৩ কম মতদবে মুহাম্মদ ওয়ালীয়ুি িহমান িান 

(মুহাতদ্দে) 

+৮৮০১৮১৯১১৮০১৫ 

idibd16@gmail.com 

১০. গয়বষণাধমী 

পাণ্ডুতলতপ মুদ্রণ 

প্রাি পাণ্ডুতলতপ প্রাথতমক যাচাই-বাছাই 

পূব মক তিতভউ ও েম্পাদনা স য়ষ প্রকা  

ইয়িাপূয়ব ম পাণ্ডুতলতপটি  অন্য সকাথাও 

প্রকা  না হওয়া এবং জমা না সদওয়া 

ময়ম ম আয়বদয়নি মাধ্যয়ম জমাদান 

তবনামূয়ল্য ২৭০ কম মতদবে 

োতদয়া  ািতমন (গয়বষণা 

কম মকিমা) 

+৮৮০১৯১৫৬৫৬০০৫ 

sadiasharmin 

05@gmail.com 

১১. নওমুেতলম/ 

মুেতলম েনদ/ 

প্রিযয়নপত্র প্রদান  

ধম মান্তয়িি প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্রেহ 

আয়বদনকািীিোোৎকাি গ্রহণ স য়ষ 

প্রিযয়ন পত্র প্রদান 

এত য়ডতভট, জািীয় পতিচয়পত্র, 

স্থানীয় কতম নাি/সচয়ািম্যান সথয়ক 

প্রিযয়নপত্র এবং মহিাি মেতজয়দি 

িিীব/ ইমাম োয়হব সথয়ক মেতজয়দি 

প্যায়ড ইেলাম গ্রহণ তবষয়য় 

প্রিযয়নপত্র-এি  য়টাকতপেহ োদা 

কাগয়জ আয়বদন। 

তবনামূয়ল্য ০৭ কম মতদবে 

মুহাম্মদ ওয়ালীয়ুি িহমান িান 

(মুহাতদ্দে) 

+৮৮০১৮১৯১১৮০১৫ 

idibd16@gmail.com 

 

 

mailto:idibd16@gmail.com
mailto:idibd16@gmail.com


 

১২. প্রবয়ন্ধি প্রিযয়ন পত্র প্রবয়ন্ধি তিতভউ তিয়পাট ম ইতিবাচক হয়ল 

কতৃমপয়েি অনুয়মাদন োয়পয়ে প্রিযয়ন 

পত্র  প্রদান 

প্রবয়ন্ধি সলিক পতিচালক গয়বষণা 

বিাবি আয়বদন  

তবনামূয়ল্য 

০৫ 

কম মতদবে 

োইফুল ইেলাম িান 

(গয়বষণা েহকািী) 

+৮৮০১৭২৬৯০৯৮০৪ 

khanmsissstt@gma

il.com 

 

১৩. িয়যাতলটি 

(পাণ্ডুতলতপ) 

পাণ্ডুতলতপ প্রকা  হওয়াি পি অথ ম ও 

তহোব তবভাগ কতৃমক যাচাই-বাছাই 

পূব মক অনুয়মাদন োয়পয়ে সচক প্রদান 

িয়যাতলটিি জন্য পতিচালক গয়বষণা 

বিাবি আয়বদন 

তবনামূয়ল্য 

৯০ 

কম মতদবে 

োতদয়া  ািতমন (গয়বষণা 

কম মকিমা) 

+৮৮০১৯১৫৬৫৬০০৫ 

sadiasharmin 

05@gmail.com 

 

১৪. 

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 কৃশিশিে মynv¤§` আশনসুজ্জামান, 

Dc cwiPvjK (cÖwkÿY), Bgvg 

cÖwkÿY GKv‡Wwg, AvMviMvI, 

†k‡ievsjv bMi, XvKv-1207 

eive‡i ‡cÖiY Ki‡eb|  

‡gvev †gvev : 01712732476  

‡dvb  ‡dvb: 8181540 

 B‡gBj-

ifitadhk@gmail.com 

  



১৫. 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| 

200 Kg© w`em ‡gvnv¤§` Av‡bvqvi Kwei 

m¤úv`K, 

cÖKvkbv wefvM 

†dvb: 8181519 

anowar_kabir@msn.co

m 

 

১৬. AMÖcw_K/meyRcvZ

v 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, AMÖcw_K, 

cÖKvkbv wefvM,  

†dvb: 8181519 

anowar_kabir@msn.co

m 

‡gv: Bqvwmb wgqv 

mnKvix m¤úv`K, 

meyRcvZv, 

cÖKvkbv wefvM 

†dvb: 8181192 

sabujpata@gmail.com 

 

  

mailto:sabujpata@gmail.com


১৭. ‡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 ‡gv: Rvnv½xi Avjg 

mnKvix cwiPvjK 

cÖKvkbv wefvM 

‡gv: 01724581921 

jahangirifa16@gmail.co

m 

১৮.  

 

 

G¨v‡jvc¨vw_K 

wPwKrmv সেবা প্রদান 

ইেলামিক মিশন প্রধান কার্ যালয়ের 

িাধ্যয়ি ডাোগনমিক সেন্টার বােতুল 

সিাকাররয়ি এ্যায়লাপ্যামিক মিমকৎো 

প্রদান 

েংমিি সকন্দ্র সিয়ক টিমকট েংগ্রয়ের 

িাধ্যয়ি 

G¨v‡jvc¨vw_K †ivMxi 

wU‡KU wd 10 UvKv 

Awdm PjvKvjxb 

mgq 

ডাাঃ শাোনা আফয়রাজ 

মেমনের সিমডয়কল অমফোর 

ডাোগনমিক সেন্টার বােতুল 

সিাকাররি, ঢাকা। 

সিাবাইলাঃ০১৭৫০৬৫৫১৫৬ 

১৯. ইেলামিক মিশন স্বাস্থ্য সেবা সকন্দ্র 

আগারগাঁও –এ্ এ্যায়লাপ্যামিক 

মিমকৎো সেবা  প্রদান 

 

েংমিি সকন্দ্র সিয়ক টিমকট েংগ্রয়ের 

িাধ্যয়ি 

G¨v‡jvc¨vw_K †ivMxi 

wU‡KU wd 10 UvKv 

Awdm PjvKvjxb 

mgq 

ডাাঃ শািমিো তািমনি মিপী 

সিমডয়কল অমফোর 

আগারগাঁও স্বাস্থ্য সেবা সকন্দ্র 

সিাবাইলাঃ ০১৮৪২১২১২৪২ 

  

mailto:jahangirifa16@gmail.com
mailto:jahangirifa16@gmail.com


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`y¾vgvb 

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 

২২. wPwKrmv 

eve` 

mnvqZv 

BmjvwgK dvD‡Ûk‡bi 

gnvcwiPvjK eivei 

Av‡e`‡bi ‡cÖwÿ‡Z 

hvKvZ †ev‡W©i Aby‡gv`b 

1. mv`v KvM‡R Av‡e`b 

cÎ 

2.‡fvUvi AvBwW Kv‡W©i 

d‡UvKwc/ bvMwiK 

webvg~‡j¨ 180 (GKk 

Avwk) Kg© 

w`em 



 mv‡c‡ÿ †P‡Ki gva¨‡g 

†mev cÖ`vb Kiv nq|  

 

mb`cÎ 

3. Avw_©K Am”QjZvi 

mb`cÎ I wPwKrmvi 

KvMRcÎ  

4. `yB Kwc Qwe 

 

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 

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@gmail

.com 

 

bvg : RvbœvZzj †di‡`Šm 



mvgMÖx, cÎ-cwÎKv 

Ges RvYv©j 

cvVKÿ (4_© Zjv) 

c`we : mnKvix cwiPvjK 

‡dvb : 01732663491 

B-‡gBj : 

jannatulfs82@gmail.co

m 

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@gmail

.com 

 

bvg : RvbœvZzj †di‡`Šm 

c`we : mnKvix cwiPvjK 

‡dvb : 01732663491 

B-‡gBj : 

jannatulfs82@gmail.co

m 

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 

 

  

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


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 

 

 

 

 

 

 

২৩.২) প্রাতিষ্ঠাতিক সেবা:  

১ প্রজলা িা াৃলশয়র 

িাশি ভািা 

চুশিপত্র নিায়ন 

প্রস্তাশির প্রপ্রশিশত 

 থা থ ির্তপৃশির 

অনুশমােন গ্রহণিরতোঃ 

পশত্রর মাধ্যশম জাশনশয় 

প্রেয়া হয় 

আশিেনপত্রসহ আনুিশিি িািজপত্র শিনামূশে ২০ (শিি) 

িমশৃেিস 

মুহাম্মে শনজাম উশিন 

উপ-পশরচালি, সমন্বয় শিভাি 

ইসলাশমি ফাউশেিন 

প্রমািাইল প্রফান ০১৭২০০৪০৪৩২ 

nizamshaheed@gmail.co

m 

২. শিক্রয়/শনলাম 

শিজ্ঞশি অনুশমােন 

প্রস্তাশির প্রপ্রশিশত 

 থা থ ির্তপৃশির 

অনুশমােন গ্রহণিরতোঃ 

পশত্রর মাধ্যশম জাশনশয় 

প্রেয়া হয় 

 

 

আশিেনপত্রসহ আনুিশিি িািজপত্র শিনামূশে ০৭ (সাত) 

িমশৃেিস 

প্রমাোঃ সাখাওয়াত প্রহাশসন 

সহিারী পশরচালি, সমন্বয় শিভাি 

ইসলাশমি ফাউশেিন 

প্রমািাইল প্রফান ০১৭১২৮৬১৭৬৫ 

hossainshakhawatif@gmail

.com 

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


৩. সমাবাইল স ায়নি 

মাধ্যয়ম  ইেলাম 

েম্পতকমি  

জ্ঞান/িথ্য সেবা 

জনগণয়ক প্রদায়নি 

লয়েয সেবা 

প্রদানকািী 

প্রতিষ্ঠানয়ক 

অনুমতি/ NOC 

প্রদান।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ি) প্রশতষ্ঠাশনর শনজস্ব 

প্যাশে আশিেন িরা 

হয়।  

খ) ইসলাশমি 

ফাউশেিন ির্তিৃ 

চাশহত েকুশমন্টস 

প াৃশলাচনা এিাং 

সশরজশমশন পশরেিনৃ 

প্রিশি ইশতিাচি 

প্রশতশিেশনর শভশিশত 

NOC প্রোন িরা 

হয়।  

আয়বদনপত্র, সেড লাইয়েন্স, োটি মত য়কট 

অব ইন কয়প মায়ি ন, ভযাট সিতজয়ে ন, 

টিআইএন, TVAS োটি মত য়কট, 

োতভ মে ট্যাতি  অনুয়মাদন, অপায়িটয়িি 

োয়থ চুতিপত্র, তবটিআিতে কতৃমক  ট ম 

সকায়ডি অনুয়মাদনপত্র, ইেলাতমক 

তবয় ষয়জ্ঞি িাতলকা প্রভৃতি। 

ক) অনুমতিপ্রাি প্রতিষ্ঠান চুতি সমািায়বক   প্রাি 

সেবা মূয়ল্যি আনুপাতিক হায়ি লভযাং  আইতেটি 

তবভায়গি তহোয়ব সচয়কি মাধ্যয়ম জমা প্রদান। 

ি) NOC এি সেয়ত্র সথাক ১৫,০০০/- টাকা সচয়কি 

মাধ্যয়ম আইতেটি তবভায়গ জমা প্রদান।  

৯০ কায মতদবে মুহাম্মে রশফি-উল ইসলাম 

পতিচালক, আইতেটি তবভাগ 

স ান: ৮১৮১৬৫৩ 

ifictcell@gmail.com  

৪. ত্রদতনক পতত্রকা ও 

ইয়লক্ট্রতনক 

তমতডয়ায় তবজ্ঞতি 

প্রকা । 

প্রপ্রস শরশলজ ততশর 

িশর ইশলিট্রশনক্স ও 

শপ্রন্ট শমশেয়াশত ই-

প্রমইল মারফত প্রপ্ররণ 

িরা হয়। 

সপ্রে তিতলজ, তস্থি তচত্র, তভতডও ফুয়টজ 

ইিযাতদ। প্রাতি স্থান: জনেংয়যাগ  ািা, 

আই তে টি তবভাগ। 

তবনামূয়ল্য োব মেতণক িায়লা িারশমন 

েহকািী জনেংয়যাগ কম মকিমা 

স ানঃ ৮১৮১৩৪০ 

aprooffice@gmail.com   

৫. 

 

পিিাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, 

ধম ম তবষয়ক 

মন্ত্রণালয় ও 

দূিাবায়েি 

চাতহদা অনুযায়ী 

আন্তজমাতিকতহ য

, 

তিিািওিা তেি

প্রতিয়যাতগিায় 

প্রাথী সপ্রিণ 

প্রতিয়যাতগিাি 

তনয়মাবলী উয়িি 

কয়ি ত্রদতনক 

পতত্রকায় তবজ্ঞতি 

প্রদান ও ইেলাতমক 

 াউয়ে য়নি 

ওয়য়বোইয়ট প্রকা  

কয়ি দিিাস্ত গ্রহণ 

ও তনব মাচনী পিীোি 

আয়য়াজন কয়ি প্রাথী 

বাছাই। 

ত োগি েনদপত্র, জন্ম তনবন্ধন, 

জািীয় পতিচয় পয়ত্রি  য়টাকতপ ও 

আয়বদন  িম প্রদান 

দ্বীনী দাওয়াি ও েংস্কৃতি তবভাগ, 

বায়তুল মুকািিম 

ইেলাতমক  াউয়ে ন 

ত য়িানায়ম ২০০/- টাকাি সপ-অড মাি/ব্যাংক 

ড্রা ট গ্রহণ। 

১৫কায মতদবে (সমাঃ আতনছুি িহমান েিকাি) 

পতিচালক (চ.দা.) 

দ্বীনী দাওয়াি ও েংস্কৃতি তবভাগ 

স ান: ০২-২২৩৩৮১৭২৫ 

E-mail: 

deenydawha@gmail.co

m 
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৬. তবতভন্ন েংস্থা/ 

দিয়িি চাতহদা 

সমািায়বক 

িািী/ইমাম/ 

তবয় ষজ্ঞ আয়লম 

সপ্রিণ 

তবতভন্ন 

মন্ত্রণালয়/েংস্থাি 

আয়বদন গ্রহণ, 

আয়বদন অনুযায়ী 

যাচাই বাছাই কয়ি 

কতৃমপয়েি 

অনুয়মাদন োয়পয়ে 

িািী/ইমাম/তবয় ষ

জ্ঞ আয়লম সপ্রিণ 

কিা হয়। 

েংতিষ্ট দিি/েংস্থা/মন্ত্রণালয় সথয়ক 

চাতহদা পত্র 

তবনামূয়ল্য 

 

০৩ 

কায মতদবে 

৭.

. 

আিবী ভাষা ত ো 

সকাে ম 

(তবয় ষ) 

কতৃমপয়েি অনুয়মাদন 

োয়পয়ে তবয় ষ 

আিবী ভাষা ত ো 

প্রদান 

েংতিষ্ট প্রতিষ্ঠান/মন্ত্রণালয়/তবভাগ সথয়ক 

পত্র সপ্রিণ  

ব্যয় প্রাক্কলন অনুযায়ী 

সচক প্রদান 

৯০ কম মতদবে 

সমাহাম্মদ নূি উদ্দীন, েহকািী 

পতিচালক  (ভাষা ত েক) 

+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 কৃশিশিে মynv¤§` আশনসুজ্জামান 

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 কৃশিশিে মynv¤§` আশনসুজ্জামান 

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 

 

১

০. 

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 



১

২. 

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: Rvnv½xi Avjg 

mnKvix cwiPvjK 

cÖKvkbv wefvM 

‡gv:01724581921 

jahangirifa16@gmail.co

m 

১

৩. 

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 

১৪

. 

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‡qkcÎ webvg~‡j¨ 7 Kvh©w`em Rbve Rwmg DwÏb, mnKvix 

e¨e ’̄vcK, Bdvt †cÖm 

01712834121 

 

ifpressproject.21@gmail.co

m 

 

 

mailto:jahangirifa16@gmail.com
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১

৫. 

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  Rbve Rwmg DwÏb, mnKvix 

e¨e ’̄vcK, Bdvt †cÖm 

01712834121 

ifpressproject.21@gmail.c

om 

১

৬

. 

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 Rbve Rwmg DwÏb, mnKvix 

e¨e ’̄vcK, Bdvt †cÖm 

01712834121 

ifpressproject.21@gmail.c

om 

১

৭

. 

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 Rbve †gv. Avãyjøvn Avj gvgyb 

mnKvix cwiPvjK 

01815930519 



১

৮. 

ইেলামিক 

মিশয়নর সিশনারী 

িালািাল ক্রে 

ইেলামিক মিশয়নর 

বাৎেমরক িামেদা 

অনুর্ােী 

িামেদা অনুর্ােী তামলকা ততরীর িাধ্যয়ি মবনামূয়ে ০৭ (োত) 

কি যমদবে 

ডাাঃ নামিি উল গমন খান 

উপ-পমরিালক 

ইেলামিক মিশন 

সিাবাইলাঃ০১৭১১১৮১৪৮৭ 

 

১

৯.

. 

০৩(মতন) পাব যতয 

সজলাে মিশয়নর 

উপয়কন্দ্রেমূয়ের 

বামি ভািা 

চুমিপত্র নবােন 

 

আয়বদয়নর সপ্রমিয়ত 

র্িার্ি কর্তযপয়ির 

অনুয়িাদন োয়পয়ি 

আয়বদনপত্রেে আনুষমিক কাগজপত্র মবনামূয়ে ০৭ (োত) 

কি যমদবে 

সিাোম্মৎ আয়িনা সবগি 

েেকারী পমরিালক 

ইেলামিক মিশন 

সিাবাইলাঃ ০১৬৭৮৬৮৪৪৩৫. 

২

০. 

ইেলামিক 

মিশয়নর 

সকন্দ্রেমূয়ের 

অমতমরি বরাদ্দ 

প্রদান 

আয়বদয়নর সপ্রমিয়ত 

র্িার্ি কর্তযপয়ির 

অনুয়িাদন োয়পয়ি 

প্রয়তযক সকয়ন্দ্রর বায়জট বরাদ্দ অনুর্ােী মবনামূয়ে ০৭ (োত) 

কি যমদবে 

জনাব সিাাঃ আমতোর রেিান 

মেোব রিণ কি যকতযা 

ইেলামিক মিশন 

সিাবাইলাঃ ০১৭২২৮৯০৮০৬ 



২

১. 

 †`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@gmail

.com 

২

২. 

হালাল েনদ প্রদান ১. আয়বদন যাচাই। 

২. কািিানা 

পতিদ মন, নমুনা 

েংগ্রহ। 

৩. পণ্য পিীেণ, 

পতিদ মন প্রতিয়বদন  

প্রদান। 

৪. েনদ কতমটি কতৃমক 

চূড়ান্ত অনুয়মাদন 

গ্রহণ। 

৫. ত  গ্রহণ। 

৬. েনদ প্রদান 

 

১ম ধাপ 

১. মহাপরিচালক, ইসলারমক 

ফাউন্ডেশন,  বিাবি আন্ডবদন পত্র। 

২. হালনাগাদ ট্রেড লাইন্ডসন্ডেি 

সত্যারিত্ ফন্ড াকরপ। 

৩.  ট্রেড মাকক ট্রিরিন্ডেশন (যরদ 

থান্ডক)। 

৪। ভ্যা  (VAT), টিন (TIN) 

সনন্ডদি সত্যারিত্ ফন্ড াকরপ।  

৫. হালনাগাদ রিরমন্ডসস লাইন্ডসে । 

৬. পণ্য ত্ারলকা। 

৭. পন্ডণ্যি উপকিণ রববিণী। 

৮. িন্ডসস ট্রলা চা ক।  

৯. পন্ডণ্যি স্ট্যাোড ক সনদ (যরদ থান্ডক)। 

১০. উপাদান্ডনি হালাল সনদ (যরদ 

থান্ডক)। 

২ি ধাপ 

১. রবএসটিআই-এি ত্ারলকাভূক্ত পণ্য 

সমূন্ডহি রবএসটিআই সাটি করফন্ডক  ও 

ট্র স্ট্ রিন্ডপা ক। 

২. ব্যাচ অনুযািী পন্ডণ্যি ইন হাউি 

ল্যাব ট্র স্ট্। 

৩. পন্ডণ্যি থাড ক পাটি ক ট্র স্ট্ 

১। ত ’ি পতিমাণ 

 কতৃমপে কোইিানা/যবাইিানা/কািিানাি ত  

তনধ মািণ কিয়ি পািয়ব। কািিানাি আকায়িি 

তভতিয়ি বাতষ মক ত ’ি পতিমাণ তনম্নরূপ :  

(1) কািিানাি সেয়ত্র 

 

সছাট আকায়িি 

কািিানা 
মাঝািী 

আকায়িি 

কািিানা 

বড় 

কািিানা 

টা ৫,০০০/- (পাঁচ 

হাজাি) 
টা ১০,০০০/- 

(দ  হাজাি) 
টা 

২০,০০০/- 

(তব  

হাজাি) 

 

 

(2) যবাইিানা/কোইিানাি সেয়ত্র   

সছাট আকায়িি  মাঝািী 

আকায়িি  
বড় আকায়িি 

টা ৫,০০০/- 

(পাঁচ হাজাি) 
টা ১০,০০০/- 

(দ  হাজাি) 
টা ২০,০০০/- 

(তব  হাজাি) 

 

৪৫ কায মতদবে। ১. ড. সমাঃ আবু ছায়লহ পায়টায়ািী 

মু ােতেি ও উপ-পতিচালক, 

হালাল েনদ তবভাগ, ইেলাতমক 

 াউয়ে ন। 

স ান অত ে:- ০২-৮১৮১৫৭৬ 

সমাবাইল:- ০১৭১১-০৪০৭৬৯ 

ইয়মইল:- 

drabusalehpatwary@gma

il.com 

 

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


রিন্ডপা ক(রবরসএসআইআি/আইরসরডরডআ

িরব/এসরিএস/ অন্যান্য গ্রহণন্ডযাগ্য 

ল্যাব। 

৪. কািখানাি ব্যবহৃত্ পারনি ট্র স্ট্ 

রিন্ডপা ক । 

৫. CIP রিন্ডপা ক। 

৬. পণ্য গুদামিাত্ কিাি ট্রেন্ডত্র 

GMP, GHP & ISO-এি 

নীরত্মালা অনুসিণ রনরিত্কিন্ডণি 

রিন্ডপা ক। 

৭. োেন্ডপান্ড কি পরিচ্ছন্নত্া 

রনরিত্কিন্ডণি রিন্ডপা ক। 

৮. সনদিাপ্ত ট্রভ্ন্ড ন্ডিরনিান কর্তকক 

ট্রপাস্ট্ মন্ড কম ও এরি মন্ড কম রিন্ডপা ক। 

৯.যবাই খানাি ট্রেন্ডত্র ট্রভ্ন্ড ন্ডিরনিান ও 

যবাইকািী আন্ডলন্ডমি িীবন রবত্তান্ত। 

১০. কযারমন্ডকলস সমূন্ডহি 

MSDS/Certificate of analysis 

Report। 

১১. আমদানীকৃি পয়ণ্যি সেয়ত্র 

িিানীকািক সদয় ি যথাযথ হালাল 

েনদ প্রদান কতৃমপে কতৃমক পয়ণ্যি 

অনুকূয়ল হালাল েনদ, এনালাইতেে 

তিয়পাট ম, অতিতজন োটি মত য়কট। 

১২. কমীন্ডদি ট্রহলথ োটি মত য়কট। 

১৩. েয়িজতমন পতিদ মনকায়ল যবাই 

কায মক্রম, ডকুয়মন্ট যাচাই-বাছাই কিা, 

উৎপাদন প্রতক্রয়া সদিা এবং পয়ণ্যি 

েঞ্চালন, েংিেণ, পতিবহণ, 

পয়ঃতনষ্কা ন ব্যবস্থা, কতম ময়দি ব্যতিগি 

পতিচ্ছন্নিা, কািিানাি পতিচ্ছন্নিা, 

স্বাস্থয ও েংিেণ পদ্ধতি পয মায়লাচনােহ 

(3) িাদ্য প্রতক্রয়াকিণ সদ ী 

সহায়টল/য়িস্টুয়িন্ট  

িাদ্য প্রতক্রয়াকিণ 

সহায়টল (য়দ ী) 
 সহায়টল (আন্তজমাতিক) 

টা ১,০০০/- (এক 

হাজাি) 
প্রতি ইউতনট িান্নাি 

জন্য 

টা ২,০০০/- (দুই হাজাি) 
প্রতি ইউতনট িান্নাি জন্য 

 

(4) হালাল িাদ্য, সভাগ্যপণ্য, প্রোধনোমগ্রী ও 
 াম মাতেউটিকযালেেহ অন্যান্য উপযুি 

পয়ণ্যি  সেয়ত্র সলায়গা ও েনদ প্রদান বাবদ 

 যাক্টিী মূয়ল্যি উপি  িকিা ০.০৫

০.০৮ টাকা এবং েনদ নবায়য়নি জন্য 

 িকিা ০.০৪০.০৫ (প্রতি এক ি 

টাকাি জন্য ৪/৫ (পয়ো) টাকা (েংয় াধন 

সযাগ্য) হায়ি মাতকমং ত  এবং নতুন েনয়দি 

জন্য আয়বদন ত  ১০০০/-(এক হাজাি) 

টাকা ও নবায়য়ণি আয়বদন ত  ৫০০/-(পাঁচ 

 ি) টাকা।  

(5)  ত  এি োয়থ েিকািী তবতধ সমািায়বক 
১৫% ভযাট প্রয়যাজয।  

 



পুয়িা কািিানা এলাকা পতিদ মন কিাি 

সেয়ত্র পতিদ মন কতমটিয়ক োতব মক 

েহয়যাতগিা প্রদান। 

১৪. পতিদ মন কতমটি, েনদ প্রদান 

কতমটি কতৃমক পয়ণ্যি হালাল 

তনতিিকিয়ণ তবতধ সমািায়বক চাতহিব্য 

ডকুয়মন্টেমূহ েব মিাহ তনতিি কিণ । 

১৫. পন্ডণ্যি ফযাক্টরি মূন্ডল্যি বাৎসরিক 

রহসাব িদান। 

২

৩. 

হালাল েনদ 

নবায়ন 

১. আয়বদন যাচাই। 

২. কািিানা 

পতিদ মন, নমুনা 

েংগ্রহ। 

৩. পণ্য পিীেণ, 

পতিদ মন প্রতিয়বদন  

প্রদান। 

৪.পতিদ মন কতমটি 

কতৃমক চাতহিব্য 

প্রয়য়াজনীয় ডকুয়মন্ট 

যাচাই । 

৫. েনদ কতমটি কতৃমক 

চূড়ান্ত অনুয়মাদন 

গ্রহণ। 

৬. ত  গ্রহণ। 

৭.েনদ কতমটিি 

তেদ্ধান্ত অনুযায়ী  েনদ 

প্রদান । 

হালাল েনদ নবায়নঃ 

১ ‘‘হালাল সাটি করফন্ডকন্ড ি ট্রমিাদ ট্রশষ 

হওিাি ১ মাস পূন্ডব ক মহাপতিচালক, 

ইেলাতমক  াউয়ে ন,  বিাবি পূন্ডব কি 

সনদ পন্ডত্রি ফন্ড াকরপসহ    আন্ডবদন 

িমাদান । 

২.  হালনাগাদ পণ্য সংরিষ্ঠ সকল 

কাগিপন্ডত্রি ফন্ড াকরপ। 

৩. পন্ডণ্যি ফযাক্টরি মূন্ডল্যি বাৎসরিক 

রহসাব । 

 

  ৪৫ কায মতদবে। ১. ড. সমাঃ আবু ছায়লহ পায়টায়ািী 

মু ােতেি ও উপ-পতিচালক, 

হালাল েনদ তবভাগ, ইেলাতমক 

 াউয়ে ন। 

স ান অত ে:- ০২-৮১৮১৫৭৬ 

সমাবাইল:- ০১৭১১-০৪০৭৬৯ 

ইয়মইল:- 

drabusalehpatwary@gma

il.com 

 



২.৩)আভযন্তিীণ সেবা 

ক্রতম

ক 

সেবাি নাম সেবা প্রদান পদ্ধতি প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাতিস্থান সেবাি মূল্য 

এবংপতিয় াধ পদ্ধতি 

সেবা প্রদায়নি 

েময়েীমা 

দাতয়ত্বপ্রাি কম মকিমা 

(নাম, পদতব, স ান নম্বি ও ইয়মইল) 

১ বতহঃ বাংলায়দ  ছুটি 

(কম মকিমা) 

আয়বদন পাওয়াি পি মন্ত্রনালয়য় 

সপ্রিণ কিা হয়। পিবতিময়ি 

মন্ত্রণালয় কতৃক  তজও জািী 

কিা হয়। 

১। আয়বদন পত্র 

২।যথাযথকতৃমপয়েিসুপাতি  

তবনামূয়ল্য ১৫ কায মতদবে িহতমনা ইয়াছতমন 

সেক নঅত োি-২ 

স ান : ৮১৮১৬৩৪ 

ইয়মইল: 

sectionofficer13@gmail.co

m 

২ বতহঃবাংলায়দ  ছুটি 

(কম মচািী) 

আয়বদন পাওয়াি পি 

কতৃমপয়েি অনুয়মাদন োয়পয়ে 

আয়দ  জাতি। 

১। আয়বদন পত্র 

২।যথাযথকতৃমপয়েিসুপাতি  

 

তবনামূয়ল্য ০৭ কায মতদবে িহতমনা ইয়াছতমন 

সেক নঅত োি-২ 

স ান : ৮১৮১৬৩৪ 

ই-সমইল: 

sect 

ionofficer13@gmail.com 

৩ অতজমি ছুটি মঞ্জুি আয়বদন পাওয়াি পি 

কতৃমপয়েি অনুয়মাদন োয়পয়ে 

আয়দ  জাতি। 

১।আয়বদন পত্র 

২।যথাযথকতৃমপয়েিসুপাতি । 

৩।ছুটিি তহোব 

তবনামূয়ল্য ০৭ কায মতদবে িহতমনা ইয়াছতমন 

সেক নঅত োি-২ 

স ান : ৮১৮১৬৩৪ 

ই-সমইল: 

sectionofficer13@gmail.co

m 

৪ শ্রাতন্ত ও তবয়নাদন ছুটি 

মঞ্জুি 

আয়বদন পাওয়াি পি 

কতৃমপয়েি অনুয়মাদন োয়পয়ে 

আয়দ  জাতি। 

১।আয়বদন পত্র 

২।পূয়ব মি মঞ্জুিকৃি ছুটিি অনুতলতপ 

৩।ছুটিি তহোব 

তবনামূয়ল্য ০৭ কায মতদবে িহতমনা ইয়াছতমন 

সেক নঅত োি-২ 

স ান : ৮১৮১৬৩৪ 

ই-সমইল: 

sectionofficer13@gmail.co

m 

৫ প্রসূতি ছুটি মঞ্জুি আয়বদন পাওয়াি পি 

কতৃমপয়েি অনুয়মাদন োয়পয়ে 

আয়দ  জাতি। 

১।আয়বদন পত্র 

২।ডািািী েনদ 

তবনামূয়ল্য ০৫ কায মতদবে িহতমনা ইয়াছতমন 

সেক নঅত োি-২ 

স ান : ৮১৮১৬৩৪ 

ই-সমইল: 

sectionofficer13@gmail.co

m 

৬ েকল সশ্রণীি কম মকিমা 

ও কম মচািীয়দি 

অবেয়িািি ছুটি মঞ্জুি 

আয়বদন পাওয়াি পি 

কতৃমপয়েি অনুয়মাদন োয়পয়ে 

আয়দ  জাতি। 

১।আয়বদনপত্র তবনামূয়ল্য ১৫ কায মতদবে িহতমনা ইয়াছতমন 

সেক নঅত োি-২ 

স ান : ৮১৮১৬৩৪ 

ইয়মইল: 

sectionofficer13@gmail.co

mailto:sectionofficer13@gmail.com


ক্রতম

ক 

সেবাি নাম সেবা প্রদান পদ্ধতি প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাতিস্থান সেবাি মূল্য 

এবংপতিয় াধ পদ্ধতি 

সেবা প্রদায়নি 

েময়েীমা 

দাতয়ত্বপ্রাি কম মকিমা 

(নাম, পদতব, স ান নম্বি ও ইয়মইল) 

m 

৭ অধ্যয়ন ছুটি আয়বদন পাওয়াি পি 

কতৃমপয়েি অনুয়মাদন োয়পয়ে 

আয়দ  জাতি। 

 

 

 

১।আয়বদনপত্র 

২।ভতিমেংক্রান্ত কাগজ পত্র 

তবনামূয়ল্য ৩০ কায মতদবে িহতমনা ইয়াছতমন 

সেক নঅত োি-২ 

স ান : ৮১৮১৬৩৪ 

ই-সমইল: 

sectionofficer13@gmail.co

m 

৮ পােয়পায়ট মি জন্য 

এনওতে প্রদান 

আয়বদন পাওয়াি পি 

কতৃমপয়েি অনুয়মাদন োয়পয়ে 

আয়দ  জাতি। 

১।আয়বদনপত্র 

২।এনওতে িম; 

পােয়পাট ম নবায়য়নি জন্য পূয়ব মি পােয়পায়ট মি 

েিযাতয়ি কতপ। 

islamicfoundation.gov.bd.com 

তবনামূয়ল্য ০৭ কায মতদবে িহতমনা ইয়াছতমন 

সেক নঅত োি-২ 

স ান : ৮১৮১৬৩৪ 

ই-সমইল: 

sectionofficer13@gmail.co

m 

 

৯ কম মকিমা ও 

কম মচাতিয়দি সপন নয়ক 

প্রতক্রয়াকিণ/ 

মঞ্জুিকিণ 

আয়বদন পাওয়াি পি 

কতৃমপয়েি অনুয়মাদন োয়পয়ে 

আয়দ  জাতি। 

১।আয়বদন পত্র 

১।এেএেতেেনদ 

২।ছুটিিতিয়পাট ম 

৩।না-দাতবপত্র 

৪।জািীয় পতিচয় পয়ত্রি ছায়া তলতপ 

তবনামূয়ল্য ১৫ কায মতদবে িহতমনা ইয়াছতমন 

সেক নঅত োি-২ 

স ান : ৮১৮১৬৩৪ 

ই-সমইল: 

sectionofficer13@gmail.co

m 

১০ কম মকিমা ও 

কম মচাতিগয়ণি োধািণ 

ভতবষ্য িহতবল হয়ি 

অতগ্রম মঞ্জুতি প্রদান 

আয়বদন পাওয়াি পি 

কতৃমপয়েি অনুয়মাদন োয়পয়ে 

আয়দ  জাতি। 

১।আয়বদনপত্র 

২।প্রিযয়নপত্র 

তবনামূয়ল্য ১০ কায মতদবে িহতমনা ইয়াছতমন 

সেক নঅত োি-২ 

স ান : ৮১৮১৬৩৪ 

ই-সমইল: 

sectionofficer13@gmail.co

m 

১১ কম মকিমা ও 

কম মচাতিগয়ণি 

ইনসুযয়িন্স 

আয়বদন পাওয়াি পি 

কতৃমপয়েি অনুয়মাদন োয়পয়ে 

আয়দ  জাতি। 

১। আয়বদন পত্র 

২।যথাযথকতৃমপয়েিসুপাতি  

 

তবনামূয়ল্য ০৭ কায মতদবে িহতমনা ইয়াছতমন 

সেক নঅত োি-২ 

স ান : ৮১৮১৬৩৪ 

ই-সমইল: 

sectionofficer13@gmail.co

m 

১২ কম মকিমা ও 

কম মচািীগয়ণি চাকুিী 

স্থায়ীকিণ 

আয়বদন পাওয়াি পি 

কতৃমপয়েি অনুয়মাদন োয়পয়ে 

চাকুিীস্থায়ীকিণ আয়দ  জাতি। 

১।আয়বদনপত্র 

২।এতেআি 

৩।আইন শংিলা িোকািী বাতহনীি প্রিযয়ন 

তবনামূয়ল্য ০৫ কায মতদবে সমাঃ তহিন সবপািী 

েহকািী পতিচালক (পায়ে মা) 

স ান : ০১৭২০১৯৫৭১২ 

ই-সমইল : 

mailto:sectionofficer13@gmail.com
mailto:sectionofficer13@gmail.com
mailto:sectionofficer13@gmail.com
mailto:sectionofficer13@gmail.com
mailto:sectionofficer13@gmail.com


ক্রতম

ক 

সেবাি নাম সেবা প্রদান পদ্ধতি প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাতিস্থান সেবাি মূল্য 

এবংপতিয় াধ পদ্ধতি 

সেবা প্রদায়নি 

েময়েীমা 

দাতয়ত্বপ্রাি কম মকিমা 

(নাম, পদতব, স ান নম্বি ও ইয়মইল) 

mhiron8@gmail.com 

১৩ তবতভন্ন তবভায়গি জন্য 

মতনহািী ও আনুষতঙ্গক 

দ্রব্যাতদ েিবিাহ ও 

েংিেণ 

তবতভন্ন তবভাগ সথয়ক প্রাি চাতহদা 

পয়ত্রি সপ্রতেয়ি কতৃমপয়েি 

অনুয়মাদন োয়পয়ে মতনহািী ও 

আনুষতঙ্গক দ্রব্যাতদ ক্রয়পূব মক 

েিবিাহ ও েংিেণ কিা হয়। 

১।মালামায়লি চাতহদা পত্র তবনামূয়ল্য ০১ কায মতদবে মুহাম্মদ জায়কি সহাোইন 

সষ্টাি অত োি 

স ান : ০১৭২২১২০২৬১ 

ই-সমইল : sagorif@gmail.com 

১৪ তবতভন্ন তবভায়গি জন্য 

আেবাবপত্র,কতম্পউটাি

, য়টাকতপয়াি এবং 

সটানাি ক্রয়পূব মক 

েিবিাহ েংিেণ ও 

তনবন্ধন কিা হয় 

তবতভন্ন তবভাগ সথয়ক প্রাি চাতহদা 

পয়ত্রি সপ্রতেয়ি কতৃমপয়েি 

অনুয়মাদন োয়পয়ে 

আেবাবপত্র,কতম্পউটাি, য়টাক

তপয়াি এবং সটানাি ক্রয়পূব মক 

েিবিাহ েংিেণ ও তনবন্ধন 

কিা হয়। 

১।মালামায়লি চাতহদা পত্র তবনামূয়ল্য ৪৫ কায মতদবে মুহাম্মদ জায়কি সহাোইন 

সষ্টাি অত োি 

স ান : ০১৭২২১২০২৬১ 

ই-সমইল : sagorif@gmail.com 

 

 

১৫ কম মকিমা/ কম মচািীয়দি 

গৃহতনম মাণ ঋণ মঞ্জুি 

আয়বদন প্রাতিি পি প্রচতলি 

তবতধ-তবধান অনুেিণপূব মক 

কতৃমপয়েি অনুয়মাদন োয়পয়ে 

গৃহতনম মাণ ঋণ মঞ্জুতি আয়দ  

জাতি এবং েংতিষ্টয়ক অবতহি 

কিণ। 

১।আয়বদনপত্র 

 

তবনামূয়ল্য ৩০ কায মতদবে সমাঃ  জলুল হুক 

উপ-পতিচালক (পায়ে মা) 

স ান : ০১৭১৬২৭৭৪১৪ 

ই-সমইল 

:ifddperso@gmail.com 

 

 

১৬ কম মকিমা/কম মচািীয়দি 

সমাটিযান ক্রয় ঋণ 

মঞ্জুি 

আয়বদন প্রাতিি পি  প্রচতলি 

তবতধ-তবধান অনুেিণপুব মক 

কতৃমপয়েি অনুয়মাদন োয়পয়ে 

সমাটিযান ক্রয় ঋণ মঞ্জুতি 

আয়দ  জাতি এবং  েংতিষ্টয়ক 

অবতহি কিণ। 

১।আয়বদনপত্র 

 

তবনামূয়ল্য ৩০ কায মতদবে সমাঃ  জলুল হুক 

উপ-পতিচালক (পায়ে মা) 

স ান : ০১৭১৬২৭৭৪১৪ 

ই-সমইল : 

ifddperso@gmail.com 

১৭ কম মকিমা/কম মচািীয়দি 

কতম্পউটাি  ক্রয় 

েংক্রান্ত ঋণ মঞ্জুি 

আয়বদন প্রাতিি পি  প্রচতলি 

তবতধ-তবধান অনুেিণপুব মক 

কতৃমপয়েি অনুয়মাদন োয়পয়ে 

কতম্পউটাি  ক্রয় েংক্রান্ত ঋণ 

মঞ্জুতি আয়দ  জাতি এবং 

েংতিষ্টয়ক অবতহি কিণ। 

১।আয়বদনপত্র 

 

তবনামূয়ল্য ৩০ কায মতদবে সমাঃ  জলুল হুক 

উপ-পতিচালক (পায়ে মা) 

স ান : ০১৭১৬২৭৭৪১৪ 

ই-সমইল:  

ifddperso@gmail.com 

mailto:ifddperso@gmail.com


ক্রতম

ক 

সেবাি নাম সেবা প্রদান পদ্ধতি প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাতিস্থান সেবাি মূল্য 

এবংপতিয় াধ পদ্ধতি 

সেবা প্রদায়নি 

েময়েীমা 

দাতয়ত্বপ্রাি কম মকিমা 

(নাম, পদতব, স ান নম্বি ও ইয়মইল) 

১৮. উন্নয়ন প্রিশের অথ ৃ

অিমুশির প্রস্তাি প্রপ্ররণ 

-প্রিে েির ির্তিৃ প্রণীত 

প্রশতশিেন                   

 াচাইিরণ; 

-মহাপশরচালশির অনুশমােন 

গ্রহণ; 

- অথ ৃঅিমুশির জন্য মন্ত্রণালশয় 

প্রপ্ররণ। 

 

শনর্াৃশরত ছি ও প্রশতশিেন। 

প্রাশিস্থান : পশরিেনা শিভাি, ইসলাশমি 

ফাউশেিন। 

শিনামূশে ০৪ িা শৃেিস প্রমা: মনজুরুল হি 

পশরিেনা সহিারী 

পশরিেনা শিভাি 

প্রফান-০১৭১৫১৮৯৯১৭ 

manzuplan636@gmail.com 

ifbddplanning@gmail.com 

১৯. শিভািীয় িা াৃলশয়র 

পশরচালিিশণর 

তনশমশিি ছুটি 

অনুশমােন। 

আশিেশনর প্রপ্রশিশত 

 থা থ ির্তপৃশির অনুশমােন 

সাশপশি 

ছুটির আশিেন শিনামূশে 

 

০৩  িমশৃেিস আশয়িা আিার 

সহিারী পশরচালি, সমন্বয় শিভাি 

ইসলাশমি ফাউশেিন 

প্রমািাইল প্রফান ০১৭১৮১০০৮৮১ 

ayashaif@gmail.com 

২০. শিভািীয় িা াৃলশয়র 

পশরচালিিশণর 

সফরসূশচ অনুশমােন 

আশিেশনর প্রপ্রশিশত 

 থা থ ির্তপৃশির অনুশমােন 

সাশপশি 

সফরসূশচর আশিেন শিনামূশে ০৭ িমশৃেিস আশয়িা আিার 

সহিারী পশরচালি, সমন্বয় শিভাি 

ইসলাশমি ফাউশেিন 

প্রমািাইল প্রফান ০১৭১৮১০০৮৮১ 

ayashaif@gmail.com 

২১. শিভািীয়/প্রজলা 

িা াৃলশয়র 

পশরচালি/উপ-

পশরচালিিশণর 

িেশলজশনত শিল 

অনুশমােন 

আশিেশনর প্রপ্রশিশত  থা থ 

ির্তপৃশির অনুশমােন সাশপশি 

আশিেনপত্রসহ আনুিশিি িািজপত্র শিনামূশে ১৫  িমশৃেিস আশয়িা আিার 

সহিারী পশরচালি, সমন্বয় শিভাি 

ইসলাশমি ফাউশেিন 

প্রমািাইল প্রফান ০১৭১৮১০০৮৮১ 

ayashaif@gmail.com 

২২. শিভািীয় িা াৃলশয়র 

পশরচালিিশণর টিএ/ 

শেএ অনুশমােন। 

আশিেশনর প্রপ্রশিশত  থা থ 

ির্তপৃশির অনুশমােন সাশপশি 

আশিেনপত্রসহ আনুিশিি িািজপত্র শিনামূশে ১৫ িমশৃেিস আশয়িা আিার 

সহিারী পশরচালি, সমন্বয় শিভাি 

ইসলাশমি ফাউশেিন 

প্রমািাইল প্রফান ০১৭১৮১০০৮৮১ 

ayashaif@gmail.com 

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


ক্রতম

ক 

সেবাি নাম সেবা প্রদান পদ্ধতি প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাতিস্থান সেবাি মূল্য 

এবংপতিয় াধ পদ্ধতি 

সেবা প্রদায়নি 

েময়েীমা 

দাতয়ত্বপ্রাি কম মকিমা 

(নাম, পদতব, স ান নম্বি ও ইয়মইল) 

২৩

. 

শিভািীয়/ প্রজলা 

িা াৃলয় প্রথশি প্রাি 

আশিেনপত্রসমূহ 

অনুশমােশনর জন্য 

অগ্রায়ণ 

আশিেশনর প্রপ্রশিশত  থা থ 

ির্তপৃশির অনুশমােশনর জন্য অগ্রায়ণ 

িরা হয়। 

আশিেনপত্রসহ আনুিশিি িািজপত্র শিনামূশে ০৭ িমশৃেিস প্রমাোঃ সাখাওয়াত প্রহাশসন 

সহিারী পশরচালি, সমন্বয় শিভাি 

ইসলাশমি ফাউশেিন 

প্রমািাইল প্রফান ০১৭১২৮৬১৭৬৫ 

hossainshakhawatif@gmail.co

m 

২৪. কম ককত্কা- 

কম কচারিগন্ডণিঅনুকূন্ডল

গৃহরনম কাণঋণিদান 

আন্ডবদন ও যথাযথ 

কর্তকপন্ডেিঅনুন্ডমাদন।  

িন্ডযািয ট্রেন্ডত্র সংরিষ্ট কাগিপত্র 

িারপ্তস্থান: অথ ক ও রহসাবরবভ্াগ 

রবনামূন্ডল্য 70 কায করদবস সুলত্ান উরিন আহমদ 

রহসাব িেণ কম ককত্কা 

(মূলপদ: সহকারি পরিচালক) 

অথ ক ও রহসাব রবভ্াগ 

ট্রমাবা: 01726367450 

sultun210663@gmail.com 

২৫. কম ককত্কা- 

কম কচারিগন্ডণি অনুকূন্ডল 

গৃহন্ডমিামত্ ঋণ িদান 

আন্ডবদন ও যথাযথ 

কর্তকপন্ডেিঅনুন্ডমাদন। 

িন্ডযািয ট্রেন্ডত্র সংরিষ্ট কাগিপত্র 

িারপ্তস্থান: অথ ক ও রহসাবরবভ্াগ 

রবনামূন্ডল্য 70 কায করদবস সুলত্ান উরিন আহমদ 

রহসাব িেণ কম ককত্কা 

(মূলপদ: সহকারি পরিচালক) 

অথ ক ও রহসাব রবভ্াগ 

ট্রমাবা: 01726367450 

sultun210663@gmail.com 

২৬. কম ককত্কা- 

কম কচারিগন্ডণি অনুকূন্ডল 

ট্রমা িযান ঋণ িদান 

আন্ডবদন ও যথাযথ 

কর্তকপন্ডেিঅনুন্ডমাদন। 

িন্ডযািযন্ডেন্ডত্রসংরিষ্টকাগিপত্র 

িারপ্তস্থান: অথ ক ও রহসাবরবভ্াগ 

রবনামূন্ডল্য 70 কায করদবস সুলত্ান উরিন আহমদ 

রহসাব িেণ কম ককত্কা 

(মূলপদ: সহকারি পরিচালক) 

অথ ক ও রহসাব রবভ্াগ 

ট্রমাবা: 01726367450 

sultun210663@gmail.com 

২৭. শ্রারন্ত রবন্ডনাদন ভ্াত্া 

পরিন্ডশাধ 

আন্ডবদন ও যথাযথ 

কর্তকপন্ডেিঅনুন্ডমাদন। 

শ্রারন্ত রবন্ডনাদন ভ্াত্াি মঞ্জুরি আন্ডদশ। 

িারপ্তস্থান: অথ ক ও রহসাব রবভ্াগ 

রবনামূন্ডল্য ০7(কায করদবস সুলত্ান উরিন আহমদ 

রহসাব িেণ কম ককত্কা 

(মূলপদ: সহকারি পরিচালক) 

অথ ক ও রহসাব রবভ্াগ 

ট্রমাবা: 01726367450 

sultun210663@gmail.com 

২৮. অবসিিাপ্ত কম ককত্কা ও 

কম কচারিগন্ডণি মারসক 

ব্যাংক রহসান্ডব পরিন্ডশাধ আন্ডবদনপত্র, অবসি ভ্াত্া মঞ্জুরি আন্ডদশ। রবনামূন্ডল্য 30 কায করদবস ট্রমা: সুিন আহন্ডমদ ট্রচৌধুিী 

সহকারি পরিচালক 

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


ক্রতম

ক 

সেবাি নাম সেবা প্রদান পদ্ধতি প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাতিস্থান সেবাি মূল্য 

এবংপতিয় াধ পদ্ধতি 

সেবা প্রদায়নি 

েময়েীমা 

দাতয়ত্বপ্রাি কম মকিমা 

(নাম, পদতব, স ান নম্বি ও ইয়মইল) 

অবসি ভ্াত্া পরিন্ডশাধ িারপ্তস্থান: ট্রপনশন ট্রসল । ট্রপনশন ট্রসল 

ট্রমাবা: 01711940935 

 suzanahmade5@gmail.com 

২৯. কম ককত্কা ও 

কম কচারিগন্ডণি ছুটি 

নগদািন ভ্াত্া 

পরিন্ডশাধ 

ট্রচন্ডকি মাধ্যন্ডম পরিন্ডশাধ আন্ডবদনপত্র ও মঞ্জুরি আন্ডদশ। 

িারপ্তস্থান: িশাসন রবভ্াগ । 

রবনামূন্ডল্য 15 কায করদবস ট্রমা: সুিন আহন্ডমদ ট্রচৌধুিী 

সহকারি পরিচালক 

ট্রপনশন ট্রসল 

ট্রমাবা: 01711940935 

suzanahmade5@gmail.com 

৩০. কম ককত্কা ও 

কম কচারিগন্ডণি ভ্রবষ্য 

ত্হরবন্ডল ঋণ িদান 

আন্ডবদন ও যথাযথ 

কর্তকপন্ডেিঅনুন্ডমাদন। 

িন্ডযািয িত্যিন পত্র 

িারপ্তস্থান: িশাসন রবভ্াগ, ইসলারমক 

ফাউন্ডেশন 

 

রবনামূন্ডল্য ০7 কায করদবস মাহমুদা ট্রবগম 

সহকারি পরিচালক 

ট্রপনসন ট্রসল 

ট্রমাবা: 01913485501 

mahmudabegumifa@gmail.com 

৩১. তমতডয়া স্টুতডও ভাড়া 

প্রদান। 

ি) শনর্াৃশরত ফরশম আশিেন 

িরা হয়। 

খ) িতাৃনু ায়ী ভািা প্রোন িরা 

হয়। 

আয়বদনপত্র, সেড লাইয়েন্স, োটি মত য়কট অব 

ইন কয়প মায়ি ন, ভযাট সিতজয়ে ন, 

টিআইএন,অতভজ্ঞিা েনদপত্র। 

চুতি সমািায়বক 

তনধ মাতিি হায়ি ভাড়া 

মূল্য সচয়কি মাধ্যয়ম 

প্রদান। 

০৩ কায মতদবে মুহাম্মে রশফি-উল ইসলাম 

পতিচালক, আইতেটি তবভাগ 

স ান: ৮১৮১৬৫৩ 

ifictcell@gmail.com 

৩২. ইেলাতমক  াউয়ে ন 

ওয়য়বোইট এি িথ্য 

হালনাগাদকিণ। 

ক) তবতভন্ন দিি সথয়ক িথ্যাতদ 

প্রাতি এবং ওয়য়বোইয়ট 

আপয়লাডকিণ; 

ি) ওয়য়বোইয়টি সেবাবক্সেমূহ 

প্রয়য়াজন অনুযায়ী 

হালনাগাদকিণ; 

গ) তবতভন্ন তবষয়য় তবজ্ঞতি, 

সনাটি  প্রদান, স্ব-প্রয়ণাতদি িথ্য 

প্রকা , ইেলাতমক  াউয়ে ন 

েংতিষ্ট েংবাদ প্রভৃতি 

ওয়য়বোইয়টি মাধ্যয়ম 

েব মোধািয়ণি তনকট তুয়ল ধিা; 

ঘ) তবতভন্ন তবভাগ/ দিয়িি প্রাি 

চাতহি িথ্যাতদ ও প্রয়য়াজনীয় নতথপত্র  

প্রাতি স্থান: েংতিষ্ট দিি/তবভাগ।  

তবনামূয়ল্য ০৩ কায মতদবে িাত  উতদ্দন আহয়মদ  

এল তড এ  

সমাবাইলঃ ০১৬৮০-৬৯৭৭১৫ 

rafiict123@gmail.com 

mailto:rafiict123@gmail.com


ক্রতম

ক 

সেবাি নাম সেবা প্রদান পদ্ধতি প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাতিস্থান সেবাি মূল্য 

এবংপতিয় াধ পদ্ধতি 

সেবা প্রদায়নি 

েময়েীমা 

দাতয়ত্বপ্রাি কম মকিমা 

(নাম, পদতব, স ান নম্বি ও ইয়মইল) 

িথ্য ও কম মকিমাগয়ণি 

েংয় াতধি িথ্য হালাদকিণ; 

ঙ) বাতষ মক কম মেম্পাদন চুতি 

(সু ােন ও েংস্কািমূলক  

কায মক্রমেহ) ত্রত্রমাতেক অগ্রগতি 

পতিবীেণ ওয়য়বোইয়ট 

আপয়লাড। 

১ ইন্টািয়নট, ল্যান, 

ওয়াই াই ও 

ে টওয়যাি 

ইন্সটয়ল ন। 

ক) ইন্টািয়নট েংয়যায়গি জন্য 

তবতভন্ন তবভাগ হয়ি চাতহদা প্রাতি 

ও িৎয়প্রতেয়ি েংয়যাগ স্থাপন। 

ি) তবতভন্ন তবভায়গি চাতহদা 

মাত ক ওয়াই াই ও 

ে টওয়যাি ইন্সটয়ল ন। 

চাতহদাপত্র, প্রয়য়াজনীয় েিঞ্জামাতদ  

প্রাতি স্থান: েংতিষ্ট দিি। 

তবনামূয়ল্য ০৭ কায মতদবে সমাঃ আতি  হাোন  

তপএ  

সমাবাইলঃ ০১৬৮০-৪৪৮২৪৪ 

arifict123@gmail.com 

 

িাত  উতদ্দন আহয়মদ  

এল তড এ  

সমাবাইলঃ ০১৬৮০-৬৯৭৭১৫ 

rafiict123@gmail.com 

২. হাড মওয়যাি সমিামি ও 

িেণায়বেণ। 

আই তে টি তবভায়গি স্টা  

কতৃমক েংতিষ্ট দিয়িি 

হাড মওয়যাি েয়িজতময়ন পতিদ মন 

কিা হয় এবং প্রয়য়াজনীয় 

যন্ত্রাংয় ি চাতহদা েম্বতলি  ীট 

ত্রিতি কিা হয়। চাতহদা  ীয়ট 

বতণ মি তডভাইে/েিঞ্জামাতদ 

প্রাতিি পি সমিামি কিা হয়। 

যন্ত্রাংয় ি/তডভাইয়েি চাতহদা েম্বতলি  ীট ও 

েিঞ্জামাতদ । 

তবনামূয়ল্য ০৭ কায মতদবে সমাঃ আতি  হাোন  

তপএ  

সমাবাইলঃ ০১৬৮০-৪৪৮২৪৪ 

arifict123@gmail.com 

 

িাত  উতদ্দন আহয়মদ  

এল তড এ  

সমাবাইলঃ ০১৬৮০-৬৯৭৭১৫ 

rafiict123@gmail.com 

 

৩. ইেলাতমক 

 াউয়ে য়নি শিশভন্ন 

অনলাইন তমটিং 

(ক) ইেলাতমক  াউয়ে য়নি 

০২টি জুম আইতড’ি মাধ্যয়ম 

তবতভন্ন অনলাইন তমটিং 

েংতিষ্ট তবভাগ/দিয়িি কতৃমপয়েি তলতিি 

চাতহদাপত্র। 

তবনামূয়ল্য ০১ িা শৃেিস সমাঃ আতি  হাোন  

তপএ  

সমাবাইলঃ ০১৬৮০-৪৪৮২৪৪ 

arifict123@gmail.com 

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


ক্রতম

ক 

সেবাি নাম সেবা প্রদান পদ্ধতি প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাতিস্থান সেবাি মূল্য 

এবংপতিয় াধ পদ্ধতি 

সেবা প্রদায়নি 

েময়েীমা 

দাতয়ত্বপ্রাি কম মকিমা 

(নাম, পদতব, স ান নম্বি ও ইয়মইল) 

পতিচালনা। পতিচালনা কিা হয়।   

িাত  উতদ্দন আহয়মদ  

এল তড এ  

সমাবাইলঃ ০১৬৮০-৬৯৭৭১৫ 

rafiict123@gmail.com 

৪. তেতে টিতভ িযাশমরা 

রিনাশিিণ 

প্রধান কায মালয় ৬৪টি তেতে টিতভ 

স্থাপন কিা  হয়য়য়ছ। প্রয়য়াজন 

অনুযায়ী সাংরশিত ফুয়টজ 

পয ময়বেণ কয়ি ব্যবস্থা গ্রহণ 

কিা হয়। 

প্রিাসন শিভাশির শনশেিৃনাপত্র। তবনামূয়ল্য ০১ িা শৃেিস সমাঃ আতি  হাোন  

তপএ  

সমাবাইলঃ ০১৬৮০-৪৪৮২৪৪ 

arifict123@gmail.com 

৫. 

 

মাশিশমশেয়া প্রশজক্টর 

পশরচালনা 

৪টি প্রয়জক্টয়িি মাধ্যয়ম তবতভন্ন 

তবভায়গি/ দিয়িি েভা-

সেতমনাি, ওয়াজ মাহত ল, 

অনুষ্ঠান চলাকালীন ধািণকৃি 

শভশেও তচত্র প্রদ মন কিা হয়। 

েংতিষ্ট তবভাগ/দিয়িি কতৃমপয়েি তলতিি 

চাতহদাপত্র। 

তবনামূয়ল্য ০১ িা শৃেিস সমাঃ আতি  হাোন  

তপএ  

সমাবাইলঃ ০১৬৮০-৪৪৮২৪৪ 

arifict123@gmail.com 

 

িাত  উতদ্দন আহয়মদ  

এল তড এ  

সমাবাইলঃ ০১৬৮০-৬৯৭৭১৫ 

rafiict123@gmail.com 

৬. নতুন ওশয়ি প্রমইল 

ততরী ও পুনরুদ্ধার  

শিশভন্ন শিভাি/েিশরর 

িমিৃতাৃিশণর চাশহো 

প্রমাতাশিি নতুন ওশয়িশমইল 

ততরী ও পাসওয়াে ৃপুনরুদ্ধার 

িরা।  

েংতিষ্ট তবভাগ/দিয়িি কতৃমপয়েি  

চাতহদাপত্র। 

তবনামূয়ল্য ০১ িা শৃেিস িাত  উতদ্দন আহয়মদ  

এল তড এ  

সমাবাইলঃ ০১৬৮০-৬৯৭৭১৫ 

rafiict123@gmail.com 

৭. প্রামান্য শচত্র ও শভশেও 

শচত্র ততরী  

শিশভন্ন প্রিে েির/ শিভাশির 

চাশহোর প্রপ্রশিশত শিপ্ট ততরী, 

শচত্রায়ন ও সম্পােনার মাধ্যশম 

প্রামান্য শচত্র ও শভশেও শচত্র 

ইসলাশমি ফাউশেিন ির্তিৃ িাস্তিায়নার্ীন 

প্রিে েিশরর/ শিভাশির চাশহোপত্র।  

শিনামূশে ৬০ িা শৃেিস ফখরুল আলম  

সহিারী সম্পােি (স্টুশেও) 

আইশসটি শিভাি 

প্রমািাইলোঃ ০১৯২৮-৯৮৫৯৮৯ 

mdfakhrulashiki@gmail.com  

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


ক্রতম

ক 

সেবাি নাম সেবা প্রদান পদ্ধতি প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাতিস্থান সেবাি মূল্য 

এবংপতিয় াধ পদ্ধতি 

সেবা প্রদায়নি 

েময়েীমা 

দাতয়ত্বপ্রাি কম মকিমা 

(নাম, পদতব, স ান নম্বি ও ইয়মইল) 

ততরী িরা হয়।  

৮. শেশজটাল হাশজরা 

পশরচালনা 

ইসলাশমি ফাউশেিন প্রর্ান 

িা াৃলয় ও িায়তুল প্রমািাররম 

জাতীয় মসশজশের িমিৃতাৃ-

িমচৃারীশের শেশজটাল হাশজরার 

 ািতীয় িা াৃশর্ তোরশি িরা।  

প্রিাসন শিভাশির শনশেিৃনাপত্র।  শিনামূশে ০১ িা শৃেিস সমাঃ আতি  হাোন  

তপএ  

সমাবাইলঃ ০১৬৮০-৪৪৮২৪৪ 

arifict123@gmail.com 

 

িাত  উতদ্দন আহয়মদ  

এল তড এ  

সমাবাইলঃ ০১৬৮০-৬৯৭৭১৫ 

rafiict123@gmail.com 

৯. েিকািী যাকাি 

 ায়েি জন্য যাকায়িি 

অথ ম েংগ্রহ 

১।পত্র পতত্রকায় তবজ্ঞতি প্রকায় ি 

মাধ্যয়ম জনোধািণয়ক 

অবতহিকিণ, বায়তুল মুকািিম 

মেতজয়দি চতুমতদয়ক ব্যানাি 

স্থাপন, তল য়লট প্রচাি ও তবতভন্ন 

তপ্রন্ট ও ইয়লকেতনক তমতডয়া 

এবং ইেলাতমক  াউয়ে ন 

ওয়য়বোইয়ট িথ্য প্রচাি কিা। 

২। অত্র তবভাগ কতৃমক যাকায়িি 

অথ ম গ্রহণ কয়ি িত দ প্রদান। 

৩। ব্যাংয়ক অথ ম জমা তদয়য় 

জমািত দ েংিেণ ও েিবিাহ 

প্রদান। 

যাকায়িি অথ ম গ্রহয়ণিপ্র িযয়নপত্র/ িত দ 

েিবিাহ 

 

দ্বীনী দাওয়াি ও েংস্কৃতি তবভাগ 

বায়তুল মুকািিম, ঢাকা 

তবনামূয়ল্য বছিব্যাপী (সমাঃ আতনছুি িহমান েিকাি) 

পতিচালক (চ.দা.) 

দ্বীনী দাওয়াি ও েংস্কৃতি তবভাগ 

স ান: ০২-২২৩৩৮১৭২৫ 

E-mail: 

deenydawha@gmail.com 

১০. 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 

mailto:arifict123@gmail.com
mailto:rafiict123@gmail.com
http://www.islamicfoundation.gov.bd.com/


ক্রতম

ক 

সেবাি নাম সেবা প্রদান পদ্ধতি প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাতিস্থান সেবাি মূল্য 

এবংপতিয় াধ পদ্ধতি 

সেবা প্রদায়নি 

েময়েীমা 

দাতয়ত্বপ্রাি কম মকিমা 

(নাম, পদতব, স ান নম্বি ও ইয়মইল) 

১১. ‡÷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 

 

১২.  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  

১৩. 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 

 

 

১৪. 

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 †gv: Avãyjøvn Avj gvgyb 

mnKvix cwiPvjK, †cÖm wefvM, Bdv 

01815930519 

adifapress.2017@gmail.com 



ক্রতম

ক 

সেবাি নাম সেবা প্রদান পদ্ধতি প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাতিস্থান সেবাি মূল্য 

এবংপতিয় াধ পদ্ধতি 

সেবা প্রদায়নি 

েময়েীমা 

দাতয়ত্বপ্রাি কম মকিমা 

(নাম, পদতব, স ান নম্বি ও ইয়মইল) 

১৫. 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 †gv: Avãyjøvn Avj gvgyb 

mnKvix cwiPvjK, †cÖm wefvM, Bdv 

01815930519 

adifapress.2017@gmail.com 

১৬. wewfbœ kvLvi Rb¨ 

gwbnvix I †÷kbvix 

`ªe¨vw` µqc~e©K 

mieivn 

Pvwn`vcÎ Pvwn`vcÎ I †÷vicÖvwß webvg~‡j¨ 15 Kvh©w`em  †gv: Avãyjøvn Avj gvgyb 

mnKvix cwiPvjK, †cÖm wefvM, Bdv 

01815930519 

adifapress.2017@gmail.com 

১৭. 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 †gv: Avãyjøvn Avj gvgyb 

mnKvix cwiPvjK, †cÖm wefvM, Bdv 

01815930519 

adifapress.2017@gmail.com 

১৮. মিশয়নর আওতাভুি 

৫০টি  সকয়ন্দ্রর 

কি যকতযা/কি যিারীয়দর 

েফরসূিী অনুয়িাদন 

আয়বদয়নর সপ্রমিয়ত র্িার্ি 

কর্তযপয়ির অনুয়িাদন োয়পয়ি 

েফয়রর মববরণ অনুর্ােী মবনামূয়ে ১০ (দশ) 

কি যমদবে 

ডাাঃ নামিি উল গমন খান 

উপ-পমরিালক 

ইেলামিক মিশন 

সিাবাইলাঃ০১৭১১১৮১৪৮৭ 

১৯. মিশয়নর আওতাভুি 

৫০টি  সকয়ন্দ্রর 

কি যকতযা/কি যিারীয়দর 

তনমিমিক ছুটি 

অনুয়িাদন 

আয়বদয়নর সপ্রমিয়ত র্িার্ি 

কর্তযপয়ির অনুয়িাদন োয়পয়ি 

ছুটির আয়বদন মবনামূয়ে ০৫ (পাঁি) 

কি যমদবে 

সিাোম্মৎ আয়িনা সবগি 

েেকারী পমরিালক 

ইেলামিক মিশন 

সিাবাইলাঃ ০১৬৭৮৬৮৪৪৩৫. 

২০. মিশয়নর আওতাভুি 

৫০টি  সকয়ন্দ্রর 

কি যকতযা/কি যিারীয়দর 

বদমলজমনত মবল 

অনুয়িাদন 

আয়বদয়নর সপ্রমিয়ত র্িার্ি 

কর্তযপয়ির অনুয়িাদন োয়পয়ি 

আয়বদনপত্রেে আনুষমিক কাগজপত্র মবনামূয়ে ১০ (দশ) 

কি যমদবে 

জনাব সিাাঃ আমতোর রেিান 

মেোব রিণ কি যকতযা 

ইেলামিক মিশন 

সিাবাইলাঃ ০১৭২২৮৯০৮০৬ 

২১. মিশয়নর আওতাভুি 

৫০টি  সকন্দ্র সিয়ক প্রাপ্ত 

আয়বদয়নর সপ্রমিয়ত র্িার্ি আয়বদনপত্রেে আনুষমিক কাগজপত্র মবনামূয়ে ০৫ (পাঁি) সিাোম্মৎ আয়িনা সবগি 

েেকারী পমরিালক 



ক্রতম

ক 
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(নাম, পদতব, স ান নম্বি ও ইয়মইল) 

মিঠিপত্রেমূে ও  

আয়বদনপত্রেমূে 

অগ্রােন 

কর্তযপয়ির অনুয়িাদন োয়পয়ি কি যমদবে ইেলামিক মিশন 

সিাবাইলাঃ০১৬৭৮৬৮৪৪৩৫. 

২২. 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|  

(সমাঃ আতনছুি িহমান েিকাি) 

পতিচালক (A.দা.) 

Ges  

‡gvt Av‡bvqviæj nK 

M‡elYv mnKvix 

j GÛ G‡÷U wefvM 

স ান: ০২-২২৩৩৮১৭২৫ 

২৩

. 

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 H 

 

২৪. 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 : 

২৫. 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 

২৬. 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 

২৭. mvaviY fwel¨ Znwej mvaviY fwel¨ Znwej 

wewagvjv, 1979 Abyhvqx 

wbav©wiZ di‡g Av‡e`b Abyhvqx webv g~‡j¨ 5(cuvP) 
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n‡Z AMÖxg gÄywi Av‡`k Rvwi Kvh©w`em jannatulfs82@gmail.com 

 

২৮. অবেি উিি ছুটিয়ি 

গমনকািীি অতডট 

আপতি েংক্রান্ত 

মিামি প্রদান 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র : েংতিষ্ট 

ব্যতিি কম মস্থয়লি তনিীো 

প্রতিয়বদন ও সদনাপাওনাি 

মিামি  েংক্রান্ত পত্র 

প্রাতি স্থান: অতডট সেল ও 

ব্যতিগি নতথ 

নতথয়ি তলতিি মিামি প্রদায়নি মাধ্যয়ম তবনামূয়ল্য ৫ কায ম তদবে ত্রেয়দা োতবহা ইেলাম, 

েহকািী পতিচালক, 

স ান: ০২-৮১৮১৫১৩ 

সমাবাইল নং: ০১৭৩২৫০৮৮৪১ 

ইয়মইল:  

auditcell2022@gmail.com  

২৯. অবেি উিি ছুটি 

গমনকািীি সপন ন 

 িয়ম ‘ঙ’ অংয়  

তনিীো মিামি প্রদান 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র: ব্যতিগি 

নতথ 

প্রাতি স্থান: ব্যতিগি নতথ 

নতথয়ি তলতিি মিামি ও ‘ঙ’  িম পূিয়ণি 

মাধ্যয়ম 
তবনামূয়ল্য ৯ কায ম তদবে ত্রেয়দা োতবহা ইেলাম, 

েহকািী পতিচালক, 

স ান: ০২-৮১৮১৫১৩ 

সমাবাইল নং: ০১৭৩২৫০৮৮৪১ 

ইয়মইল:  

auditcell2022@gmail.com  

 

mailto:jannatulfs82@gmail.com


 

৩. অমবন্ডমাগ প্রমতন্ডযাধ ব্যাফস্থানা (GRS) 

শফা প্রামিন্ডত অন্তুষ্ট ন্ডর দাময়ত্বপ্রাি কভ মকতমায ন্ডঙ্গ শমাগান্ডমাগ করুন। তায কাছ শথন্ডক ভাধান াওয়া না শগন্ডর মনন্ডম্নাি দ্ধমতন্ডত শমাগান্ডমাগ কন্ডয আনায ভস্যা 

অফমত করুন। 
 

ক্রমভক 

নাং 

কখন শমাগান্ডমাগ কযন্ডফন কায ন্ডঙ্গ শমাগান্ডমাগ কযন্ডফন শমাগান্ডমান্ডগয ঠিকানা (মনষ্পমি ও ভাধান) মনষ্পমিয ভয়ীভা 

১ দাময়ত্বপ্রাি কভ মকতমা মনধ মামযত ভয়ীভায  

ভন্ডধ্য ভাধান মদন্ডত না াযন্ডর। 
অমবন্ডমাগ  মনষ্পমি কভ মকতমা দাময়ত্বপ্রাি কভ মকতমা (নাভ, দফী, শপান ও ইন্ডভইর) 

জনাফ প্রভাাম্মদ আফদুর িাশদয প্রখ 

শচফ (উ-শচফ), ইরাশভি পাউশেন 

প্রপান:+৮৮০২-৮১৮১৫১৭ 

ই-প্রভইরোঃ 

abkaderuno@gmail.com 

 

 

৩০ কাম মমদফ 

 

 

 

২ অমবন্ডমাগ  মনস্পমি কভ মকতমা মনমদ মষ্ট 

ভয়ীভায ভন্ডধ্য ভাধান মদন্ডত না াযন্ডর। 
আমর কভ মকতমা জনাফ প্রভাোঃ যশফউর ইরাভ 

যুগ্ম-শচফ( ফাশজট ও শাফ), ধভ ৃ শফলয়ি 

ভন্ত্রণারয় 

প্রপানোঃ   ০২-৯৫৪০১৬৩ 

প্রভাফাইরোঃ ০১৮১৭৫৪৫৪১৪ 

ই-প্রভইরোঃ 

ds_budget@mora.gov.bd 

২০ কাম মমদফ 

 

 

৩ আমর কভ মকতমা মনমদ মষ্ট  ভয়ীভায ভন্ডধ্য 

ভাধান মদন্ডত না াযন্ডর। 
ধভ ম মফলয়ক ভন্ত্রণারয় মচফ, ধভ ম মফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

শপান: +৮৮-০২-৯৫১৪৫৩৩ 

পযাক্স: +৮৮-০২-৯৫১১১১৬, +৮৮-০২-৯৫১২২৮৬ 

ই-শভইর: moragovbd@gmail.com, 

secretary@mora.gov.bd 

ওন্ডয়ফাইট: www.mora.gov.bd 

  

৬০ কাম মমদফ 

 

 

 

http://www.mora.gov.bd/

