
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ধম িবষযক় ম ণালয ়

হজ-১ শাখা 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা

www.mora.gov.bd

ারক ন র: ১৬.০০.০০০০.০০৩.২৫.০০১.২২.৫২ তািরখ: 
২৭ ফ যা়ির ২০২৩

১৪ ফা ন ১৪২৯

িবষয:় ১৪৪৪১৪৪৪  িহজ িরিহজির //২০২৩২০২৩  স ােলসােল   হ েজহেজ   গমেনগমেন   হজযা ীেদরহজযা ীেদর   িশ ণিশ ণ   দােনরদােনর   লেলে   জলাজলা   পযােয়রপযােয়র
িশ কেদরিশ কেদর   িশ ণিশ ণ  (ToT)  (ToT) দােনরদােনর   সময় চীসময় চী।।

        
       উপ  িবষেয় জানােনা যাে  য, ১৪৪৪ িহজির/২০২৩ সেনর হজ মৗ েমর হজযা ীেদর জলা পযােয় “হজ পালন িবষয়ক

িশ ণ” কায ম সফলভােব স করেণর লে  Training of Trainers (ToT) এর সদ েদর িন বিণত সময় চী
অ যায়ী এক িদেনর িশ ণ হজ অিফস, আশেকানা, ঢাকায় অ ি ত হেব:

. তািরখ ও সময় জলার নাম
০১ ০৯.০৩.২০২৩ ি . (সকাল: ৯.০০ টা হেত িবকাল ৪.০০ পয ) ঢাকা জলা তীত সকল জলা

০২।       এমতাব ায়, মেনানীত ToT সদ গণেক যথাসমেয় উপি ত হেয় উ  িশ েণ অংশ হণ করার জ  িনেদশ েম
অ েরাধ করা হেলা এবং আগামী ১ মাচ ২০২৩ হেত ৭ মাচ ২০২৩ তািরেখর মে  www.hajj.gov.bd ত online
Registration স  করার জ  অ েরাধ করা হেলা।

০৩।       িবষয়  অিতব জ রী।

সং ি : িশ ণাথ েদর তািলকা।

২৭-২-২০২৩

জনাব................................(সকল িশ ণাথ )।

আ ল কােশম হা াদ শাহীন
উপসিচব

ফান: +৮৮-০২-৫৫১০১১১৮
ফ া : +৮৮-০২-৯৫১২২৮৬

ইেমইল: hajj_sec1@mora.gov.bd

ারক ন র: ১৬.০০.০০০০.০০৩.২৫.০০১.২২.৫২/১(১৮) তািরখ: ১৪ ফা ন ১৪২৯
২৭ ফ যা়ির ২০২৩

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা/ ধানম ীর সিচব, ধানম ীর
কাযালয়, তজ াও, ঢাকা
২) সিচব, া  সবা িবভাগ, া  ও পিরবার ক াণ ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা
৩) মহাপিরচালক, ইসলািমক ফাউে শন, আগার াও, ঢাকা
৪) িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, .............................. (সকল)

১



৫) পিরচালক, হজ অিফস, আশেকানা, ঢাকা
৬) জলা শাসক, .......................... (সকল জলা)
৭) িতম ীর একা  সিচব, ধম িবষয়ক ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা (মাননীয় িতম ীর সদয়
অবগিতর জ )
৮) উপসিচব, মাঠ শাসন সম য় অিধশাখা, মি পিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা (প  জলা

শাসকগণেক অবিহতকরণ ও ভােব পিরবী ণ করার জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা)
৯) সিচেবর একা  সিচব, সিচেবর দ র, ধম িবষয়ক ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা (সিচব মেহাদেয়র
সদয় অবগিতর জ )
১০) িসিভল সাজন .................................................. (সকল জলা)
১১) িসে ম এনািল , আইিস  শাখা, ধম িবষয়ক ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা (প  সংি
সকেলর িনকট রণ এবং অবিহতকরেণর অ েরাধসহ)
১২) পিরচালক, আইিস  সল, ইসলািমক ফাউে শন, আগার াও, ঢাকা (প  সকল জলার
পিরচালক/উপপিরচালক এর িনকট রেণর অ েরাধসহ)
১৩) পিরচালক, ইসলািমক ফাউে শন.......................... (সকল িবভাগ)
১৪) া ামার, আইিস  শাখা, ধম িবষয়ক ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা
১৫) উপপিরচালক, ইসলািমক ফাউে শন ........................ (সকল জলা)
১৬) সভাপিত/মহাসিচব, হজ এেজি জ এ ােসািসেয়শন অব বাংলােদশ (হাব), সা ারা স ার, হােটল
িভে ারী, নয়াপ ন, ঢাকা
১৭) ব াপনা পিরচালক, িবজেনস অেটােমশন িলিমেটড, ১২ কারওয়ান বাজার, ঢাকা (প  সংি
সকেলর িনকট রণ ও অবিহতকরণ, হজ পাটােল কাশ, online Registration মিডউল ত
কের ম ণালেয়র অ েমাদন হণ করতঃ আগামী ১ মাচ ২০২৩ হেত ৮ মাচ ২০২৩ তািরখ পয  online
Registration এর েয়াজনীয় কায ম হণ ও সকল িশ ণাথ েদরেক SMS রেণর জ  অ েরাধ
করা হেলা)
১৮) অিফস কিপ

২৭-২-২০২৩
আ ল কােশম হা াদ শাহীন 

উপসিচব

২
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িহজির ১৪৪৪/২০২৩ সােল হেজ গমেন  হজযা ীেদর িশ ণ দােনর লে  জলা পযােয় িশ কেদর িশ ণ (TOT) 
দােনর লে  মেনানয়ন ত কমকতা/ িতিনিধেদর নাম: 

িবভাগ জলা অিফস/কম ল নাম ও পদবী মাবাইল ন র what's App 
Number 

ই- মইল 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
রাজশাহী 

 
 
 
 
 
 
রাজশাহী 

রাজশাহী জনাব মা: আিন ল ইসলাম 
অিতির  জলা শাসক (উ য়ন 
ও মানস দ ব াপনা) 

01714637422 01714637422 anisul.duph@gmail.c
om 

িসিভল সাজেনর 
কাযালয় 

ডা: স ম বােয়জীদ-উল ইসলাম 
মিডেকল অিফসার 

(এমওিসএস) 

01749994000 01749994000 drbayezid@gmail.co
m 

ইফা, রাজশাহী জনাব হা দ জালাল আহমদ, 
পিরচালক 

01914757949 01914757949 jalalahmed22466@g
mail.com 

ইফা, রাজশাহী জনাব এ.েক.এম জািহ ল 
ইসলাম, সহকারী পিরচালক 

01712848337 01712848337 muzahid1370@gmail.
com 

ইসলািমক ািডজ 
িবভাগ, রাজশাহী 
িব িব ালয় ও খিতব, 
বায় ল আমান জােম 
মসিজদ, কািদরগ , 
রাজশাহী 

ড. হা. বার াহ িবন- র, 
সহেযাগী অ াপক,  

01711117008 01711117008 drbarkullah3@gmail.c
om 

জলা ইমাম ও 
য়াি ন সিমিত 

জনাব মাও: মা: আ ল গিণ, 
সভাপিত 

01712480570 01712480570 ifrajshahi@gmail.com 

হাব এর 
িতিনিধ 

জনাব মা: আকবর আলী, 
সদ , হাব ও ািধকারী, 
আত- াইয় ারা ােভ: ই া: 
(হ:লানং-৩০১) 

01819760065 01819760065 attyaaratravels@gmai
l.com 

 
 
পাবনা 

পাবনা জলা জনাব আ াহ-আল-মা ন,  
অিতির  জলা শাসক (সািবক) 

01762621020 01762621020 adcgpabna@mopa.gov.b
d 

িসিভল সাজেনর 
কাযালয় 

জনাব ডা. মাহা দ খাই ল কিবর 
ড  িসিভল সাজন 

01715440007 01715440007 khurulkabir@gmail.com 

ইসলািমক 
ফাউে শন, পাবনা 

জনাব হা দ ইমা ল ইসলাম, 
উপপিরচালক 

01714332141 01714332141 pabnaislammicfoundatio
n@yahoo.com 

হতািমম 
জািময়া ল উ িময়া 
ইসলািময়া কওমী 
মাদরাসা 

জনাব মাওলানা ফিত ইমরান 
 (হজ িবষেয় অিভ ) 
 

01714667135   

জলা ইমাম 
সিমিত, পাবনা 

মাওলানা মা: আ স শা র 
িজহাদী, সভাপিত 

01720432737   

হাব এর িতিনিধ জনাব মা: আ ল হাসাইন, 
ািধকারী, রাহবাের হারামাইন : 

এ  া: (হ:লানং-১১১৪) 

01711485526 - rhtt_2013@yahoo.co
m 

 
 
 
ব ড়া 

ব ড়া  জনাব িন ফা ইয়াছিমন, 
অিতির  জলা শাসম (িশ া 
ও আইিস ) 

01733335405   

িসিভল সাজেনর 
কাযালয় 

ডা: সা াদ উল হক, মিডেকল 
অিফসার 

01717496968   

ইসলািমক 
ফাউে শন, ব ড়া 

জনাব মা: শাহজাহান, 
উপপিরচালক 

01723327127   

ইফা, ব ড়া জনাব মা: শাহ আলম, মা ার 
ইনার 

01712340345   

ইমাম সিমিত, 
ব ড়া 

জনাব মা: মা ািকম হাসাইন, 
সাধারণ স াদক 

01712777058   

হাব এর 
িতিনিধ 

জনাব এহসা ল কিরম, সদ , 
হাব ক ীয় পিরষদ, 

ািধকারী, এহসান এয়ার 
ােভলস (হ:লা:নং-২৯৭) 

 

01713082094 - ehsanairtravels@yaho
o.com 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/
http://www.pabna.gov.bd/
http://www.bogra.gov.bd/
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িবভাগ জলা অিফস/কম ল নাম ও পদবী মাবাইল ন র what's App 
Number 

ই- মইল 

 
 
 
নােটার 

নােটার  জনাব শামীম আহেমদ, 
জলা শাসক 

01713201515 01713201515 dcnatoure@mopa.gov.b
d 

িসিভল সাজেনর 
কাযালয় 

ডাঃ রাজী আরা খা ন, 
িসিভল সাজন 

01715233471 01715233471 natore@cs.dghs.gov.bd 

ইসলািমক 
ফাউে শন, 
রাজশাহী 

জনাব হা দ জালাল আহমদ, 
পিরচালক 

01777368078 01777368078 ifrajshahi@gmail.com 

ইসলািমক 
ফাউে শন, নােটার 

জনাব মা: আ ল কােশম, 
উপপিরচালক 

01718234545 01718234545 if.natore14@gmail.com 

ক ীয় জােম 
মসিজদ, নােটার 

ফিত মাসউ র রহমান, খিতব 01708091588 01708091588 masudqasemi52@gmail.
com 

ইমাম সিমিত, 
নােটার 

হােফজ মাওঃ মাঃ গালাম 
মা ফা, সাধারণ স াদক 

01718690912 01718690912 mdgolamm436@gmail.c
om 

হাব এর িতিনিধ জনাব এ,এস,এম, সাই ল 
ইসলাম, ািধকারী, এয়ার 
িকং ােভল এ  রস (হ:নং-
৩৬৩) 

01911357423 - ari_king2002@yahoo.co
m 

 
 
 
 
িসরাজগ  

িসরাজগ  জনাব মীর মাহা দ মাহ র 
রহমান, জলা শাসক 

01713202049 01713202049 dcsirajganj@mopa.gov.
bd 

িসিভল সাজেনর 
কাযালয় 

ডাঃ মা ফা মঈন উি ন, 
ড  িসিভল সাজন 

01748688963 01748688963 mostafamoin79@gmail.
com 

ইসলািমক 
ফাউে শন 

জনাব মাহা দ ফা ক 
আহেমদ, উপপিরচালক 

01755414936 01755414936 farokahamed2020@gma
il.com 

জলা ইমাম 
সিমিত 

হযরত মাওলানা আ  বকর 
িসি ক, সভাপিত 

01714231319 01714231319 gen.dcsiraj@yahoo.com 

ক ীয় জােম 
মসিজদ, 
িসরাজগ  

হযরত মাওলানা আ াহ 
সরকার, পশ ইমাম 

01710834271 01710834271 gen.dcsiraj@yahoo.com 

হাব এর 
িতিনিধ 

জনাব এহসা ল কিরম, সদ , 
হাব ক ীয় পিরষদ, 

ািধকারী, এহসান এয়ার 
ােভলস (হ:লা:নং-২৯৭) 

 

01713082094 - ehsanairtravels@yaho
o.com 

 
 
 
 
জয় রহাট  

জলা শাসেকর 
কাযালয় 

জনাব মা: আেনায়ার পারেভজ, 
অিতির  জলা শাসক 
(সািবক) 

01318247132 01722715198 adcgjoypurhat@mopa
.gov.bd 

িসিভল সাজেনর 
কাযালয় 

জনাব ডা: বাইর মাঃ আল 
ফয়সাল, মিডেকল অিফসার 

01717548159 01717548159 zubairmdalfaisal@gm
ail.com 

ইসলািমক 
ফাউে শন 

জনাব মা: িরয়া ল ইসলাম, 
উপপিরচালক 

01728910380 01728910380 ifjoypurhat@gmail.co
m 

জয় রহাট 
িসি কীয়া 
কািমল মা াসা 

জনাব মা: আ ল মিতন, 
অ  

01712265911 01712265911 jskmammadrasha1965
@gmail.com 

জলা ইমাম ও 
মায়াি ন সিমিত 

জনাব মা: আ ল ফাতাহ, 
সভাপিত 

01749088354 01749088354 a.fatah8354@gmail.c
om 

হাব এর িতিনিধ জনাব সাঈদ আহেমদ, 
অংশীদার, এহসান এয়ার 
ােভলস (হ:লানং-৭৫২) 

01755569964 
01713082094 

- ehsanairtravels@yaho
o.com 

 
 
 
 
 

জলা শাসেকর 
কাযালয়, নওগ  

জনাব এস, এম, জািকর হােসন  
অিতির  জলা শাসক (িশ া 
ও আইিস ) 

01765792973 01765792973 adcedunaogaon@gmail.
com 

িসিভল সাজেনর 
কাযালয় 

ডা: মা: রিফ ল ইসলাম  
মিডেকল অিফসার 

01916490238 01916490238 dryafiq78@gmail.com 

ইসলািমক জনাব মা: গালাম মা ফা 01718854755 01718854755 ifanaogaon@gmail.com 
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িবভাগ জলা অিফস/কম ল নাম ও পদবী মাবাইল ন র what's App 
Number 

ই- মইল 

নওগ  ফাউে শন উপপিরচালক 
নামাজগড় গাউ ল 
আজম কািমল 
মা াসা, নওগ  

মাও: আ ন ম আকরাম 
হাসাইন, হাি ছ (অব:) 

01712752666 01712752666 anmakramhossain63@g
mail.com 

নামাজগড় গাউ ল 
আজম কািমল 
মা াসা, নওগ  

মাওঃ মাঃ ইসমাইল হােসন, 
সাধারণ স াদক, ইমাম-
য়াি ন সিমিত ও সহকারী 

অ াপক 

01740856044 01740856044 ismil.@gmail.com 

হাব এর িতিনিধ জনাব মা: মাজাে ল হক, 
অংশীদার, সামস ােভলস এ  

রস (হ:লানং-১৩২৯) 

01792662282 - samstravelbd@gmail.co
m 

 
 
চ পাইনবাবগ  

জলা শাসেকর 
কাযালয় 

জনাব আহেমদ মাহ ব-উল-ইসলাম 
অিতির  জলা শাসক (সািবক) 

01318320102 01318320102 mahbubagkadr@gmail.c
om 

ইসলািমক 
ফাউে শন 

িষিবদ মা: মাহ দার রহমান 
উপপিরচালক 

01718409390 01718409390 ifchapai@gmail.com 

িসিভল সাজেনর 
কাযালয় 

ডাঃ মাঃ মা ম সােহব 
মিডেকল অিফসার 

01731011856 01731011856 masumshaheb@gmail.c
om 

ক াণ র জােম 
মসিজদ, 
চ পাইনবাবগ  

মাওলানা মাঃ তির ল ইসলাম, 
ইমাম 

01720616155 01738695733 mstmahbuba@gmail.co
m 

 ইসলািমক 
ফাউে শন, 
চ পাইনবাবগ  

জনাব হা দ শির ল ইসলাম 
(হজ ব াপনা িবেশষ ) 

01716388992 01716388992 sharifborno@gmail.com 

 হাব এর 
িতিনিধ 

জনাব মা: আ ল জা ার, 
ািধকারী, রাজ ােভলস 

(হ:লানং-৯৩৫) 

01733111463 
 

- rajtravels.bd@gmail.co
m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
লনা 

িবভাগ 

 
 
 
যেশার 

জলা শাসেকর 
কাযালয় 

জনাব মাহা দ মেনায়ার হােসন, 
অিতির  জলা শাসক (িশ া ও 

আইিস ) 

01318252904 01318252904  

রামনগর ইউিনয়ন 
সাব স ার, 
যেশার সদর 

ডা: িজ এম সাফাত আলদীন 
 PDS Code-138990 

01914661497 01914661497  

ইসলািমক 
ফাউে শন 

জনাব িব াল িবন কােশম 
উপপিরচালক 

01711784227 01711784227 ifjessore@gmail.com 

যেশার আিমিনয়া 
কািমল মা াসা 

মওলানা সাখাওয়াত হােসন 
অ  

01711047433 01711047433  

ধর র মা াসা 
জােম মসিজদ, 

অভয়নগর, যেশার 

মাওলানা আ ল আিজজ, ইমাম 01716236562 01716236562  

হাব এর 
িতিনিধ 

জনাব মা: আ ল কিরম, 
ািধকারী, া ােভলস 
(হ:লানং-১০৫৭) 

01712681646 - muktatravelbd@gmail.c
om 

 
 
 
 
সাত ীরা 

জলা শাসেকর 
কাযালয় 

জনাব শখ মঈ ল ইসলাম মঈন 
অিতির  জলা শাসক (সািবক) 

01711586851 01711586851 adcgsatkhira@mopa.gov
.bd 

ইফা, সাত ীরা জনাব হা দ আ ল কালাম 
আজাদ, উপপিরচালক 

01930703978 01930703978 satkhiraifa@gmail.com 

সাত ীরা জনাব ডা: মা: সাই ল আলম, 
মিডেকল অিফসার (আ েবিদক) 

01717757717 01717757717 dr.samollik@gmail.com 

কােল েরট 
মসিজদ 

জনাব মাওলানা মা: আ াহ, 
ইমাম 

01917995880 01917995880 abdullahsalauddin@gma
il.com 

জাতীয় ইমাম 
সিমিত 

জনাব হােফজ জাহা ীর আলম, 
স াদক 

01719635309 01719635309 mdjahangiralam1979@g
mail.com 

হাব এর 
িতিনিধ 

জনাব মা: আ ল হাদী, 
ািধকারী, নাঈম ই া: া: 

এ  রস (হ:লানং-৫১৮) 

01715001142 01715001142 nitravels518@gmail.co
m 

 জলা শাসেকর 
কাযালয় 

জনাব িলউজা-উল-জা াত  
অিতির  জলা শাসক 

01758321968 01758321968 admmeherpur@mopa.go
v.bd 
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িবভাগ জলা অিফস/কম ল নাম ও পদবী মাবাইল ন র what's App 
Number 

ই- মইল 

 
 
 
 
মেহর র  

ািজে ট 
িসিভল সাজন 
অিফস 

ডা: জওয়ােহ ল আনা িসি কী 01715393692 01715393692 meherpur@cs.dghs.gov.
bd 

ইফা, লনা 
িবভাগ 

জনাব শখ আকরা ল হক, 
পিরচালক 

01714353964 01714353964 itakhulna@gmail.com 
dir.khulna@islamicfoun
dation.gov.bd 

ইফা, মেহর র জনাব এ জ এম িসরা ম নীর  
উপপিরচালক  

01745678055 01745678055 ddislamicfoundationmeh
erpur@gmail.com 

জািময়া 
ইসলািময়া 

ফতী হািফ র রহমান, 
পিরচালক 

01714442745 01714442745 jamiaislamia16@gmail.c
om 

ইমাম সিমিত জনাব মা: রাক ামান 
সভাপিত 

01716037930 01716037930 rokon1971rz@gmail.co
m 

হাব এর 
িতিনিধ 

জনাব আরহা  মীর মিহউি ন, 
ািধকারী, মীর এ  

এেসািসেয়টস :এ  া: 
হজ লা:নং -৯৩৪ 

01711942797 - mirtravels@gmail.com 

 
 
 
 
 
নড়াইল 

জলা শাসেকর 
কাযালয় 

জনাব মা: ফক ল হাসান, 
অিতির  জলা শাসক 

(সািবক) 

01324179377 01761876810 fokrulhasan29bcs@yaho
o.com 

উপেজলা া  
অিফস, নড়াইল 

ডা: ইসমাইল হােসন বা ী, 
মিডেকল অিফসার 

017548000143 017548000143 Ismailbappinarail@gmai
l.com 

ইফা, নড়াইল জনাব িমজা র রহমান,  
উপপিরচালক 

01312869842 01312869842 ddifnarail16@gmail.co
m 

ক ীয় জােম 
মসিজদ, নড়াইল 

ফিত মা: ওযািকউ ামান, 
খিতব (হজ িবষেয় অিভ ) 

01920690505 01920690505 wakiuzzaman81@gmail.
com 

িলশ লাই  
জােম মসিজদ, 

নড়াইল 

জনাব মা: বলাল সাইন, 
ইমাম 

01717726011 01717726011 mdbelalhossain129@gm
ail.com 

হাব এর 
িতিনিধ 

জনাব মা: হানজালা, 
ািধকারী, মাব র এয়ার 

ােভলস (হ:লানং-৯৭৪) 

01920021190 
01912887666 

- mabrurairtravels@yahoo
.com 

 
 
 
 
য়াডা া 

জলা শাসেকর 
কাযালয় 

জনাব মাহা দ আিম ল 
ইসলাম খান, 
জলা শাসক 

01715049725 01715049725 dcchuadanga@mopa.
gov.bd 

িসিভল সাজন 
অিফস, য়াডা া 

জনাব ডা: মা: সা াৎ হাসান, 
িসিভল সাজন 

01927366175 01927366175 chuadanga@cs.dghs.g
ov.bd 

লনা িবভাগীয় 
কাযালয়, ইফা 

জনাব শখ আকরা ল হক, 
পিরচালক 

01714353964 01714353964 dir.khulna@islamicfo
undation.gov.bd 

ইফা, য়াডা া জনাব এ.েক.এম শাহীন কিবর  
উপপিরচালক 

01715485108 01715485108 ifachuadanga@gmail.
com 

কাট মসিজদ, 
য়াডা া 

জনাব ফিত ল আিমন, 
ইমাম 

01924753973 01924753973 muftiruhulamin01@g
mail.com 

জলা ইমাম 
সিমিত 

জনাব মওলানা মা: ল 
আিমন, সাধারণ স াদক 

01917936939 - - 

হাব এর 
িতিনিধ 

জনাব আরহা  মীর মিহউি ন, 
ািধকারী, মীর এ  

এেসািসেয়টস :এ  া: 
হজ লা:নং -৯৩৪ 

01711942797 - mirtravels@gmail.com, 
mirmohiuddindu@gmail
.com 

 
 
 
 

ি য়া 

জলা শাসেকর 
কাযালয় 

জনাব মাহা দ সাই ল 
ইসলাম, জলা শাসক 

01715464646 01715464646 dckushtia@mopa.gov.
bd 

িসিভল সাজন 
অিফস, ি য়া 

ডা: এইচ.এম আেনায়া ল 
ইসলাম, িসিভল সাজন, 

01712040706 01712040706 kushtia@cs.dghs.gov.
bd 

লনা িবভাগীয় 
কাযালয়, ইফা 

জনাব মা: আজমল হক, 
পিরচালক 

01714766847 01714766847 itakhulna@gmail.com 
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িবভাগ জলা অিফস/কম ল নাম ও পদবী মাবাইল ন র what's App 
Number 

ই- মইল 

ইফা, ি য়া জনাব মা: হলাল উ ামান, 
উপপিরচালক 

01712718705 01712718705 ddifkushtia@gmail.co
m 

হজ িবষেয় 
অিভ  আেলম 

জনাব মা: আ  আই ব 
আনছারী, হজ িবষেয় অিভ  
আেলম 

01718704458 01718704458 ddifkushtia@gmail.co
m 

ইমাম সিমিত জনাব মা: আ ল হা ান, 
সভাপিত 

01712664271 01712664271 abdul.1965.hannan@
gmail.com 

হাব এর 
িতিনিধ 

জনাব মা: রহা ল ইসলাম, 
ািধকারী, বষা ওভা: 

(হ:লানং-৬৯৭) 

01727216016 01727216016 barshaoverseas@gmai
l.com 

 
 
 
 
 
মা রা 

জলা শাসেকর 
কাযালয় 

জনাব মাহা দ আ  নােসর 
বগ, জলা শাসক 

01720222518 01720222518 dcmagura@mopa.gov
.bd 

মা রা ডা: শহী াহ দওয়ান, িসিভল 
সাজন 

01712530201 01712530201 magura@cs.dghs.gov.
bd 

ইসলািমক 
ফাউে শন 

জনাব শখ আকরা ল হক, 
উপপিরচালক 

01714353964 01714353964 ddifamagura@gmail.c
om 

হজ িবষেয় 
অিভ  

মাওলানা মা: আিম ল ইসলাম,  01716911685 01716911685 amirulislam1000100
@gmail.com 

জলা ইমাম ও 
য়াি ন সিমিত, 

মা রা 

জনাব মা: আমজাত হাসাইন, 
সাধারণ স াদক 

01812820593 01812820593 - 

হাব এর 
িতিনিধ 

জনাব আলহা  জামাল হােসন, 
সদ , ঢাকা আ: পিরষদ হাব ও 

ব াপনা পিরচালক, িস াবাদ 
: এ  া: (হ:লানং-১২০১) 

01714296091 - sindabad1201@yahoo
.com 

 
 
 
 
 
লনা 

লনা জনাব খ কার ইয়ািসর 
আেরফীন, 
জলা শাসক  

01713401010 01713401010 dckhulna@mopa.gov.
bd 

লনা ডা:  জাত আহেমদ, 
িসিভল সাজন 

01789356484 01789356484 khulna@cs.dghs.gov.
bd 

ইসলািমক 
ফাউে শন, 

লনা 

জনাব শখ আকরা ল হক, 
পিরচালক, লনা িবভাগীয়  
কাযালয় 

01714353964 01714353964 islamicfoundationkhul
na@yahoo.com 

িশ ণ 
একােডমী, ইফা, 

লনা 

মাওলানা রিফ ল ইসলাম, 
ধম য় িশ ক, ইমাম  

01712744726 01712744726 - 

ইমাম সিমিত, 
লনা জলা 

ফিত মাঃ রিফ ল ইসলাম, 
সভাপিত 

01912738941 01912738941 - 

হাব এর 
িতিনিধ 

জনাব কাজী আ ল কালাম 
সাম ীন, ািধকারী, িলমা 
ােভল এেজি  (হ:লানং-৯০৬) 

01911064231 01911064231 limatravelagency@gmai
l.com 

 
 
 
 
বােগরহাট 

জলা শাসেকর 
কাযালয় 

জনাব মাহা দ আিজ র 
রহমান, জলা শাসক 

01720460406 01720460406 dcbagerhat@mopa.go
v.bd 

িসিভল সাজন 
কাযালয় 

ডা: জালাল উি ন আহেমদ, 
িসিভল সাজন 

01711458168 01711458168 9333@hrm.dghs.gov.
bd 

ইসলািমক 
ফাউে শন 

জনাব এ, িব, এম তিব র 
রহমান, উপপিরচালক 

01911925592 01911925592 islamicfoundationbag
erhat@gmail.com 

জলা ইমাম ও 
মায়াি ন 
সিমিত 

জনাব মাও: মা: ল আিমন, 
সভাপিত 

01718180869 01718180869 ruhulmn95@gmail.co
m 

বােগরহাট কািমল 
(আলীয়া) মা াসা, 

বােগরহাট 

জনাব মাও: মা: এমদা ল হক, 
খিতব 

01915190727 01915190727 haqueemdadul522@g
mail.com 
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িবভাগ জলা অিফস/কম ল নাম ও পদবী মাবাইল ন র what's App 
Number 

ই- মইল 

হাব এর 
িতিনিধ 

ইি . এইচ এম আতাউর রহমান, 
জনসংেযাগ সিচব, হাব ও 
ব াপনা পিরচালক, সািফর 

ােভলস (হলানং-১৪২৯) 

01712704705 - attaur76@gmail.com 

 
 
 
িঝনাইদহ 

জলা শাসেকর 
কাযালয় 

জনাব মিনরা বগম, 
জলা শাসক 

01715213041 01715213041 dcjhenaidah@mopa.g
ov.bd 

িসিভল সাজন 
কাযালয় 

া রানী দবনাথ, িসিভল 
সাজন 

01712957978 01712957978 jhenaidah@cs.dghs.g
ov.bd 

ইসলািমক 
ফাউে শন 

জনাব মা: আ ল হািমদ খান, 
উপপিরচালক 

01716748118 01716748118 Ifj7300@gmail.com 

য়ারগাতী 
আিলম মা াসা, 

িঝনাইদহ 

জনাব হা: আ  বকর িছ ীক, 
 অ  

01716499791 01537240875 scabubakarsiddiq@g
mail.com 

 রাতন 
কােল েরট 

জােম মসিজদ, 
িঝনাইদহ 

হােফজ মাও: হা াহ, 
খিতব 

01712000983 01712000983 - 

 হাব এর 
িতিনিধ 

জনাব মাহা দ মাকাররম 
হােসন, ব াপনা পিরচালক, 

মাকাররম র এ  া: 
(হ:লানং-১০৪৫) 

01775999475 - m.d.mokarrom@gmai
l.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ঢাকা 
িবভাগ 

      
 
 
 
 
 
 
 
গাজী র 

জলা শাসেকর 
কাযালয় 

জনাব মা: মা ল কিরম  
অিতির  জলা শাসক 
(সািবক) 

01783865881 01783865881 adcgeneralgazipur48
@gmail.com 

িসিভল সাজেনর 
কাযালয় 

ডাঃ এফ. এম আহসান উ াহ, 
সহকারী সাজন 

01931858825 01931858825 fahadahsancmc50@g
mail.com 

ইসলািমক 
ফাউে শন, 
িবভাগীয় 
কাযালয়,ঢাকা 

এ.েক.এম ফজ র রহমান 
পিরচালক 

01711938319 01711938319 Islamicfoundationddo
@gmail.com 

ইসলািমক 
ফাউে শন, 
গাজী র 

জনাব মা: মন ল আলম 
ম মদার, উপপিরচালক 

01772346944 01816861826 ifgazipur89@gmail.co
m 

ইসলািমক 
ফাউে শন, 
গাজী র 

জনাব মা: ের আলম, মা ার 
ইনার 

01715816144 01715816144 ifgazipur89@gmail.co
m 

ইমাম ও য়াি ন 
সিমিত 

মাও: মা: আ ার হােসন 
গাজী রী, সভাপিত 

01712859806 01712859806 aktarhossaingazipure
@gmail.com 

হাব এর িতিনিধ জনাব মাওলানা মা: ফজ র 
রহমান, সহ-সভাপিত ও 

ব াপনা পিরচালক, মিদনা 
এয়ার ােভলস (হ:লানং-৩৩৫) 

01715157339 01715157339 madina355@gmail.co
m, 
faizubn@yahoo.com 

 
 
 
শরীয়ত র 

জলা শাসেকর 
কাযালয় 

জনাব মা: পারেভজ হাসান, 
জলা শাসক 

01715193893 01715193893 dcshariatpur@mopa.g
ov.bd 

িসিভল সাজেনর 
কাযালয় 

ডাঃ আ ল হািদ মাহা দ শাহ 
পরান, িসিভল সাজন 

01716139043 01716139043 shariatpur@cs.dghs.g
ov.bd 

ইসলািমক 
ফাউে শন 

জনাব হা দ আশরাফ আলী, 
উপপিরচালক 

01714296424 01714296424 ddifashariatpur@gmai
l.com 

শরীয়ত র 
ইসলািময়া 
কািমল মা াসা 

জনাব হা দ িমজা র রহমান,  
অ  

01712785442 01712785442 shariatpur.ik.madrasa
h@gmail.com 

জলা কারাগার 
জােম মসিজদ, 

মাওলানা মাঃ এমদা ল হক, 
ইমাম (েজলা ইমাম ও য়াি ন 

01729842685 01729842685 amdadul10993@gmai
l.com 
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িবভাগ জলা অিফস/কম ল নাম ও পদবী মাবাইল ন র what's App 
Number 

ই- মইল 

শরীয়ত র সিমিতর সাধারণ স াদক) 
হাব এর 

িতিনিধ 
জনাব মা: হািব র রহমান 
হাবীব, ািধকারী সািকব 
এিভেয়শন (হ:লানং-৩২৬) 

01712507527, 
01911499257 

 shakibaviation@yaho
o.com 

 
 
 
 
নারায়ণগ  

জলা শাসেকর 
কাযালয় 

জনাব মা: ম ল হািফজ, 
জলা শাসক 

01713081353 01713081353 dcnarayanganj@mopa
.gov.bd 

িসিভল সাজেনর 
কাযালয় 

জনাব ডা: এ এফ এম িশউর 
রহমান, িসিভল সাজন 

01711443855 01711443855 dr.afmmushiurahman
@gmail.com 

ইসলািমক 
ফাউে শন 

জনাব মা: মিহউি ন, 
উপপিরচালক 

01711367458 01711367458 deputydirectorifn@g
mail.com 

হজ িবষেয় 
অিভ  

জনাব ফতী কবীর আহেমদ,  
আেলম 

01942998447 01942998447 mkobirahmad@gmail.
com 

জলা ইমাম 
সিমিত 

জনাব মা: শাহাব উি ন ঞা, 
সভাপিত 

01712648881 01712648881 mdshahabuddinbhuiy
an1971@gmail.com 

হাব িতিনিধ জনাব মাওলানা ইয়া ব 
শরাফতী, িসিনয়র সহ-সভাপিত, 
হাব ও ব াপনা পিরচালক, 
ওয়ার টাচ িলিমেটড (হ:লানং-
০২) 

01713064642 - airtouch.sharafati@g
mail.com 

  
 
 
 
 
িকেশারগ  

জলা শাসেকর 
কাযালয় 

জনাব মাহা দ আ ল কালাম 
আজাদ, জলা শাসক 

01713457357 01713457357 dckishoreganj@mopa.
gov.bd 

িসিভল সাজেনর 
কাযালয় 

ডা. সাই ল ইসলাম  
িসিভল সাজন 

01711950871 01711950871 kishoreganj@cs.dghs.
gov.bd 

ইসলািমক 
ফাউে শন 

জনাব মাহা দ মহিসন খান, 
উপপিরচালক 

01711289225 01711289225 Ifb.Kishoreganj@gma
il.com 

িকেশারগ  মাওলানা য়াইব আ র রউফ, 
হজ িবষয়ক অিভ  

01752749536 01752749536 Shoaibkganj@gmail.c
om 

কােল েরট 
জােম মসিজদ, 
িকেশারগ  

মাওলানা হলাল উি ন, 
িশ ণ া  ইমাম 

01918259687 01918259687 - 

হাব িতিনিধ 
িকেশারগ  

জনাব মা: হািফ র রহমান, 
ািধকারী, বা স সালাম াই 

এয়ারওেয়জ (হ:লানং-১৪২১) 

01715533069  bassa069@gmail.com 

     
 
 
 
 
মািনকগ  

মািনকগ  জনাব হা দ আ ল লিতফ 
জলা শাসক 

01713353300 01713353300 dcmanikganj@mopa.
gov.bd 

িসিভল সাজন 
অিফস 

ডা: মায়াে ম আলী খান 
চৗ রী, িসিভল সাজন 

01711132999 01711132999 manikganj@csdghs.g
ov.bd 

ইফা, িবভাগীয় 
কাযালয় 

এ.েক.এম ফজ ল রহমান, 
পিরচালক 

01711938319 01711938319 islamicfoundationddo
@gmail.com 

ইসলািমক 
ফাউে শন 

জনাব মা: হােরস িসনহা,  
উপপিরচালক 

01840304401 01840304401 haressinha48@gmail.
com 

ইসলািমক 
ফাউে শন 

ফিত আশরা ল আলম, 
মা ার ইনার (হজ িবষেয় 

অিভ ) 

01612738508 01612738508 Asharaful8508@gmai
l.com 

িশ ণ া  
ইমাম সিমিত 

জনাব মাও: আ: মােলক, 
সভাপিত 

01734603582 01734603582 - 

হাব এর 
িতিনিধ 

আলহাজ বিশর রজা, 
ািধকারী, িসি কীয়া ােভলস 

এ  রস (হ:লানং-১৪৫৪) 

01711673792 01711673792 siddikiatravelsandtour
s@gmail.com 

 ি গ  জনাব মা: আ ল কািদর িময়া, 
অিতির  জলা শাসক (সািবক) 

01762687252 01762687252 adcgeneralmunsiganj
@gmail.com 
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িবভাগ জলা অিফস/কম ল নাম ও পদবী মাবাইল ন র what's App 
Number 

ই- মইল 

 
ি গ  

িসিভল সাজন 
অিফস 

জনাব মা: সাহাগ হাসান, 
মিডেকল অিফসার 

01627837709 01627837709 Shohaghasan.bk@gm
ail.com 

ইসলািমক 
ফাউে শন 

জনাব মাহা দ খিল র রহমান 
উপপিরচালক 

01715196162 01715196162 dd.if.munshiganj@gm
ail.com 

ি গ  ফিত সরওয়ার হাসাইন, হজ 
িবষেয় অিভ  

01917135281 01917135281 shadinsarwar@gmail.
com 

জাতীয় ইমাম 
সিমিত 

মাওলানা আ স সাবহান, 
সভাপিত 

01819992315 01819992315 Abdussubhan@gmail.
com 

হাব িতিনিধ জনাব মাওলানা ইয়া ব 
শরাফতী, িসিনয়র সহ-সভাপিত, 
হাব ও ব াপনা পিরচালক, 
ওয়ার টাচ িলিমেটড (হ:লানং-
০২) 

01713064642  airtouch.sharafati@g
mail.com 

 
 
 
 
রাজবাড়ী 

রাজবাড়ী জনাব আ  কায়সার খান 
জলা শাসক 

01733336400 01733336400 dcrajbari@mopa.gov.
bd 

িসিভল সাজন 
অিফস 

ডা. মাহা দ ই ািহম টন 
িসিভল সাজন 

01712185565 01712185565 rajbari@cs.dghs.gov.b
d 

ইসলািমক 
ফাউে শন, রাজবাড়ী 

জনাব মাহা দ ইয়ািছন মা া 
উপপিরচালক 

01712611949 01712611949 dd.if.rajbari@gmail.c
om 

ভা ািরয়া 
িসি িকয়া কািমল 
মা াসা, রাজবাড়ী 

জনাব আ ল এরশাদ মাহা দ 
িসরা ম িনর, 
অ  

01715441008 01715441008 ershadbssm@gmail.c
om 

ইমাম য়াি ন 
ক াণ া  

জনাব মা: ইিলয়াস মা া, 
সভাপিত 

01757713444 01757713444 - 

হাব এর 
িতিনিধ 

জনাব মা: ওিলউ াহ, সদ  
ঢাকা আ িলক পিরষদ, হাব ও 

ািধকারী িযকরা হজ রস 
এ  ােভলস (হ:লানং-৮৬০) 

01921487554  jikrahajj860@gmail.c
om 

 
 
 
মাদারী র  

মাদারী র  ড. রিহমা খা ন, জলা শাসক 02478810777 - dcmadaripur@mopa.g
ov.bd 

িসিভল সাজন 
অিফস 

ডা: নীর আহমদ খান, িসিভল 
সাজন 

01715586393 - munirkhan1968@gma
il.com 

ইসলািমক 
ফাউে শন, িবভাগীয় 
কাযালয়, ঢাকা 

জনাব এ ক এম ফজ র রহমান 
পিরচালক 

01711938319 - islamicfoundationd
do@gmail.com 

ইসলািমক 
ফাউে শন, 
মাদারী র  

জনাব আব র রা াক রিন, 
উপপিরচালক 

01712435138 - madaripurif@gmail.
com 

পৗরসভা জােম 
মসিজদ, মাদারী র 

হা. মাও. মাঃ ল আমীন, 
খিতব 

01714719627 - hafiz.amin051@gm
ail.com 

জলা ইমাম ও 
য়াি ন সিমিত 

জনাব মা: জািহ ল আলম, 
সাধারণ স াদক 

01716768432 - silarchardm910@g
mail.com 

হাব এর 
িতিনিধ 

জনাব মা: জাহা ীর আলম, 
ব াপনা পিরচালক, 

রহমািনয়াহ হজ এ  ওমরাহ 
ােভলস িল: (হ:লানং-১৩২৮) 

01748974707 - rahmaniahhajjomrahtr
avels@gmail.com 

 
 
 
 
 
গাপালগ  

গাপালগ  জনাব কাজী মাহ ল আলম, 
জলা শাসক ও িব  জলা 
ািজে ট 

01715168498 01715168498 - 

িসিভল সাজেনর 
কাযালয় 

জনাব ডা: িনয়াজ মাহা দ, 
িসিভল সাজন 

- - - 

িবভাগীয় কাযালয়, 
ইসলািমক 
ফাউে শন 

জনাব ফজ র রহমান, 
পিরচালক 

01711938319 01711938319 - 

ইসলািমক জনাব আ  অবায়দা মাহা দ 01912003255 01912003255 ifgopalganj@gmail.co
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িবভাগ জলা অিফস/কম ল নাম ও পদবী মাবাইল ন র what's App 
Number 

ই- মইল 

ফাউে শন মাস-উ- ল হক, উপপিরচালক m 
গাপালগ  মাওলানা শাহজাহান আলী, হজ 

িবষয়ক আেলম 
01717128461 - - 

জলা ইমাম 
সিমিত 

মাওলানা ফতী আ াহ আল 
মা ন, সভাপিত 

- - - 

হাব এর 
িতিনিধ 

জনাব আলহা  হােফজ 
মাওলানা মাহ র রহমান, 
চয়ার ান, এয়ার িপস ােভলস 

িল: (হ:লানং-২৩৮) 

01711196964 - airpeace45@gmail.co
m 

 
 
 
 
ফিরদ র 

ফিরদ র জনাব মা: কাম ল আহসান 
তা কদার িপএএ, জলা 

শাসক 

01741118886 01741118886 dcfaridpur@mopa.go
v.bd 

িসিভল সাজেনর 
কাযালয় 

ডা: মা: িছি র রহমান, 
িসিভল সাজন 

01717285721 01717285721 faridpur@cs.dghs.gov
.bd 

ইসলািমক 
ফাউে শন 

জনাব মা: সাহা ীন, 
উপপিরচলক 

01718648386 01718648386 ddiffaridpur@gmail.c
om 

শাহ ফিরদ জােম 
মসিজদ 

মাও: মা: আ ল কালাম 
আজাদ, খিতব (অিভ  আেলম) 

01712100833 01712100833 ak.azad@gmail.com 

জলা ইমাম 
য়াি ন ক াণ 

সিমিত 

মাওলানা মা: আিম ল ইসলাম, 
সভাপিত 

01722409659 01722409659 aminulhojur@gmail.c
om 

হাব এর 
িতিনিধ 

জনাব মা: আখতার উ ামান, 
চয়ার ান, ই  বাংলা হজ 

সািভস িলিমেটড (হ:লানং-
৭৪৬) 

01911380940  eastbanglahajj@yaho
o.com 

 
 
 
নরিসংদী 

নরিসংদী আ  নইম মাহা দ মা ফ খান, 
জলা শাসক ও জলা 
ািজে ট 

01766188288 01766188288 dcnarsingdi@mopa.g
ov.bd 

ঢাকা নরিসংদী ডা: মা: ল ইসলাম, িসিভল 
সাজন 

01712196276 01712196276 norshingdi@cs.dghs.g
ov.bd 

িবভাগীয় কাযালয়, 
ইসলািমক 
ফাউে শন, ঢাকা 

পিরচালক - - - 

ইসলািমক 
ফাউে শন, নরিসংদী 

জনাব মাহা দ আ ল কােশম, 
উপপিরচালক 

01924249855 01924249855 islamicfoundationnar
@gmail.com 

সদর উপেজলা 
পিরষদ জােম 

মসিজদ, নরিসংদী 

মাও: আিতক উ াহ, খিতব 01778294121 01778294121 muftuatiqullah@gmai
l.com 

জলা ইমাম ও 
য়াি ন সিমিত 

মা: আলতাব হাসাইন, সাধারণ 
স াদক 

01714780728 01714780728 altafhossainsarker100
0@gmail.com 

হাব এর 
িতিনিধ 

জনাব শওকত হাসাইন সরকার, 
ািধকার, সরকার ােভলস 

এ  রস (হ:লানং-১৩৩০) 

01711560556 - sarkartravels1330@g
mail.com 

 
 
 
 
 
টা াইল 

টা াইল জনাব মা: ওিলউ ামান, 
অিতির  জলা শাসক 
(সািবক) 

01918007838 01918007838 oli29bcs@gmail.com 

উপেজলা া  
কমে , টা াইল 

ডা: হা দ শির ল ইসলাম, 
উপেজলা া  ও প:প: কমকতা 

01722118079 01722118079 sharifzcad1@gmail.co
m 

ইসলািমক 
ফাউে শন 

জনাব মাহা দ আলী, 
উপপিরচালক 

01710770422 01710770422 tangailif@gmail.com 

ইসলািমক 
ফাউে শন, 
টা াইল 

মাও: শিফ ল ইসলাম, মা ার 
ইনার 

01926274015 01926274015 sofiqulif566@gmail.c
om 

 জাতীয় ইমাম জনাব মা: আ  হািনফ, 01716045701 01716045701 hanif568999@gmail.c
om 
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িবভাগ জলা অিফস/কম ল নাম ও পদবী মাবাইল ন র what's App 
Number 

ই- মইল 

য়াি ন ক াণ 
সিমিত 

সভাপিত 

 হাব এর 
িতিনিধ 

জনাব জািহদ আলম, সদ , হাব 
ক ীয় কিম  ও ািধকারী, 

বাংলােদশ এয়ার ােভলস 
(হ:লানং-৬৯৩) 

01772336633, 
01711936012 

- bangladeshairtravels
@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
চ াম 
িবভাগ 

 
 
 

িম া  

িম া  জনাব মাহা দ শামীম আলম, 
জলা শাসক 

01733354900 01733354900 dccomilla@mopa.gov
.bd 

িসিভল সাজন 
অিফস 

ডা. িনসগ মরাজ চৗ রী, 
িসিভল সাজন (ভার া ) 

01716212692 01716212692 nisharga786@gmail.c
om 

ইসলািমক 
ফাউে শন 

জনাব মাহা দ আব াহ আল 
মা ন, উপপিরচালক 

01950035832 01950035832 ifacomilla1980@gmai
l.com 

কাি রপাড় 
ক ী জােম 

মসিজদ, িম া 

হােফজ মাওলানা মাহা দ 
ই াহীম আল কােদরী,  
ইমাম ও খিতব 

01718527272 01789454845 mohammad.ibrahim.4
54845@gmail.com 

জলা ইমাম 
সিমিত, িম া 

মাওলানা মা: িমজা র রহমান, 
সভাপিত 

01733932261 01733932261 - 

হাব এর 
িতিনিধ 

জনাব এম. শাহাদাত হাসাইন 
তসিলম, সভাপিত, হাব ও 

ব াপনা পিরচালক, ডাই াি  
ােভলস িল: (হ:লানং-৭৪৫) 

01819244324 - dynastytravelsltd@ya
hoo.com, 

taslim76@yahoo.com 

 
 
 
 
 
ফনী  

জলা শাসেকর 
কাযালয় 

জনাব মা: মা র রহমান, 
অিতির  জলা শাসক 
(সািবক) 

01713187301 01713187301 adcgfeni@gmail.com 

ইফা, ফনী জনাব মীর মাহা দ নয়ামত 
উ াহ, উপপিরচালক (চলিত 
দািয় ) 

01818030999 01818030999 ddifafeni@gmail.com 

ফনী সদর 
হাসপাতাল 

ডা: মাহা দ ইমা ল হাসান, 
মিডেকল অিফসার 

01736266936 01736266936 imambjmc@gmail.co
m 

ীপাড়া জােম 
মসিজদ ল য়া, 
ফনী সদর 

জনাব মাহা দ আ ল হাছনাত, 
ভাষক (ইসলাম ধম ও নিতক 

িশ া), খিতব 

01716599964 
01816823235 

01816823235 - 

জাতীয় ইমাম 
সিমিত, ফনী 

জনাব হােফজ মাওলানা বরকত 
উ াহ, সভাপিত 

01819617096 01819617096 abulhasnat342@gmail
.com 

হাব িতিনিধ জনাব মাহা দ িজ র রহমান 
হািমিদ, ািধকারী, দা ল 
ইহসান হজ কােফলা ােভল এ  

রস (হ:লানং-১৪৯৫) 

01819361771 - darulehsan77@gmail.
com 

 
 
 
া ণবািড়

য়া 

জলা শাসেকর 
কাযালয় 

জনাব মাহা দ ল আিমন, 
অিতির  জলা শাসক 
(সািবক) 

01705411206 01705411206 adcgenbb@gmail.com 

িসিভল সাজন 
অিফস 

ডা: মা:  মাহ ল হাসান, 
এমওিসএম 

01761607544 01761607544 drmhasan@gmail.co
m 

জলা জােম 
মসিজদ 

ফিত িসবগা াহ র 
খিতব 

01712657255 01712657255 safuannur57@gmail.c
om 

জলা ইমাম ও 
য়াি ন সিমিত 

জনাব মাও: মা াক আহেমদ,  01717293990 01717293990 mustak293990@gmai
l.com 

ইসলািমক 
ফাউে শন 

জনাব আেশ র রহমান,  
উপ-পিরচালক 

01712761448 01712761448 ifbrahmanbaria@yaho
o.com 

হাব এর 
িতিনিধ 

জনাব আলহা  শাহ আলম 
চৗ রী, ািধকারী, স  
ােভলস এ  রস (হ:লানং-

১১৮০) 

01715042660 - shatutravels@gmail.c
om 
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িবভাগ জলা অিফস/কম ল নাম ও পদবী মাবাইল ন র what's App 
Number 

ই- মইল 

 
 
 
 
রা ামা   

রা ামা   জনাব মাহা দ িমজা র 
রহমান, জলা শাসক 

01550601401 01550601401 dcrangamati@mopa.g
ov.bd 

িসিভল সাজন 
অিফস 

ডা: িবপাশ খীসা, িসিভল সাজন 01817706554 01817706554 drpipash@yahoo.com 

ইসলািমক 
ফাউে শন 

জনাব হা দ ইকবাল বাহার 
চৗ রী, উপপিরচালক 

01818379936 01818379936 Iqbalbahar22@gmail.
com 

বন ও িষ 
আবািসক জােম 
মসিজদ, ফের  
কেলানী 

মাওলানা আশহা ল ইসলাম, 
খিতব 

01814362626 01814362626 - 

জলা ইমাম 
য়াি ন সিমিত 

মাও: ারী ওসমান গিন চৗ রী, 
সভাপিত 

01828895468 01828895468 - 

হাব এর 
িতিনিধ 

জনাব মাহা দ মা ম, সদ , 
চ াম আ িলক পিরষদ, হাব 
ও পিরচালক, মা ন ােভল 
িলিমেটড (হ:লা নং-০৯৯৭) 

01711720558 - mamuntravelsltd@ya
hoo.com 

 
 
 
নায়াখালী  

নায়াখালী  জনাব দওয়ান মাহ র রহমান, 
জলা শাসক 

01713121154 01713121154 dcnoakhali@mopa.go
v.bd 

িসিভল সাজন 
অিফস 

িসিভল সাজন 01775111921 01775111921 noakhali@cs.dghs.go
v.bd 

ইসলািমক 
ফাউে শন 

উপপিরচালক 01718273564 01718273564 ifanoakhalibd@gmail.
com 

জলা জােম 
মসিজদ, 
নায়াখালী  

ফিত মাও. িদলাওয়ার 
হাসাইন কােসমী, খিতব 

01819977616 01819977616 - 

জলা ইমাম 
সিমিত 

মাও: শাহ আলম, সভাপিত 01821331256 01821331256 - 

হাব এর িতিনিধ জনাব র আহমদ, ািধকারী, 
র হজ ােভলস এ  রস 

(হ:লানং-১০৮৩) 

01712510726 - noorhajj1083@gma
il.com 

 
 
 
চ দ র 

চ দ র জনাব এ.এস.এম. মাসা, 
অিতির  জলা ািজে ট 

01730067053 01730067053 admchandpur@gmail.
com 

িসিভল সাজন 
অিফস,চ দ র 

ডা: মা: সাখাওয়াত হােসন, 
মিডেকল অিফসার 

01818798537 01733999449 drsashakhwat1990@g
mail.com 

ইসলািমক 
ফাউে শন 

জনাব মা: ল আিমন, 
উপপিরচালক 

01575352820 01575352820 ddifed@gmail.com 

শাহী জােম 
মসিজদ, চ দ র 

জনাব মা: আ াহ , খিতব 
(হজ িবষেয় অিভ  আেলম) 

01816630254 01816630254 amd33134@gmail.co
m 

ইমাম য়াি ন 
ক াণ া  

জনাব মাওলানা মাহা দ 
আ স সালাম, স াদক 

01917291613 01917291613 mawlanaabdussalam1
971@gmail.com 

হাব এর 
িতিনিধ 

জনাব ফিত তাফােয়ল 
আহেমদ, সদ , ঢাকা, 
আ িলক পিরষদ, হাব ও 

ািধকারী, ফা  ওয়ান ই া: 
(হ:লানং-০৭৭২) 

01815006566 01815006566 tofa.one0772@gmail.
com 

 
 
 
 
ল ী র  

ল ী র  জনাব মা: আেনায়ার হাছাইন 
আক , জলা শাসক 

01788577701 01788577701 dclakshmipur@mop
a.gov.bd 

ল ী র  ডা: আহা দ কবীর, 
িসিভল সাজন 

01842587456 01842587456 laksmipur@cs.dghs.
gov.bd 

িবভাগীয় 
কাযালয়, ইফা 

জনাব বারহান উ ীন মা: আ  
আহসান, পিরচালক 

01817248143 01817248143 islamicfoundationct
g@gmail.com 

ইফা, ল ী র  জনাব হা দ জােক হাসাইন, 
উপপিরচালক 

01722120261 01722120261 iflakshmipur@gmai
l.com 

মাকাজ জােম মাওলানা হা ন আল মাদানী, 01711203290 01711203290 - 
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িবভাগ জলা অিফস/কম ল নাম ও পদবী মাবাইল ন র what's App 
Number 

ই- মইল 

মসিজদ, সদর খিতব 
ফিরদগ  
মিজিদয়া কািমল 
মা াসা, সদর, 
ল ী র 

ফিত মাওলানা হলাল উি ন, 
ফিকহ 

01716470690 01716470690 halal.ifb@gmail.co
m 

হাব এর 
িতিনিধ 

জনাব মাহা দ খােলদ 
সাই াহ, ািধকারী, দা স 
সালাম ােভলস এ  রস 
(হ:লানং-০৯২৭) 

01556343415 
01714376208 

- info.darussalamtrav
el@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
চ াম 

চ াম জনাব আ ল বাসার মাহা দ 
ফখ ামান, জলা শাসক 

01713104332 01713104332 dcchittagong@mopa.
gov.bd 

িসিভল সাজেনর 
কাযালয় 

ডা: মাহা দ ইিলয়াছ চৗ রী, 
িসিভল সাজন 

01819614925 01819614925 chittagong@cs.dghs.g
ov.bd 

ইফা, চ াম, 
িবভাগ 

জনাব মাহা দ তৗিহ ল 
আেনায়ার, পিরচালক 

01711153981 01711153981 dir.chittagong@islami
cfoundation.gov.bd 

ইফা, চ াম জনাব হা দ জািকর হাসাইন, 
উপপিরচালক 

01712213020 01712213020 dd.chittagong@islami
cfoundation.gov.bd 

জিময় ল ফালাহ 
মসিজদ 

হােফজ মাওলানা হা দ 
আহম র হক, পশ ইমাম 

01815660768 01815660768 islamicfoundationctg.
@gmail.com 

আ রিক া শাহী 
জােম মসিজদ 

হােফয মাওলানা হা দ 
আেনায়া ল হক আযহারী, পশ 
ইমাম 

01918242482 01918242482 islamicfoundationctg.
@gmail.com 

হাব, চ াম আলহা  মাহা দ শাহ আলম, 
সহ-সভাপিত, হাব ও 

ািধকারী, গালফ ােভল 
(হ;লানং-৭৯৭) 

01711815360 01711815360 gulftrv@gmail.com, 
gulf@fnfbd.net 

 
 
 
 
ক বাজার 

ক বাজার জনাব হ দ শাহীন ইমরান, 
জলা শাসক 

01713160093 01713160093 dccoxsbazar@mopa.gov
.bd 

ক বাজার ডা: মা: মাহ র রহমান, 
িসিভল সাজন 

01715282637 01715282637 coxsbazar@cs.dghs.gov.
bd 

ইসলািমক 
ফাউে শন, িবভাগীয় 
কাযালয়, চ াম 

জনাব বারহান উি ন মা: আ  
আহসান, পিরচালক 

01817248143 01817248143 ifacox1988@gmail.com 

ইসলািমক 
ফাউে শন, 
ক বাজার 

জনাব ফাহিমদা বগম, 
উপপিরচালক 

01731888226 01731888226 ifacox1988@gmail.com 

রিতয়া মা াসা 
ক বাজার 

জনাব মাওলানা মাহা দ 
ইি ছ, সােবক অ  

01753775547 01309725362 princess013shamima@g
mail.com 

ইমাম সিমিত 
ক বাজার 

জনাব আলহা  িসরা ল 
ইসলাম িসি কী, সভাপিত 

01814078434 01796668470 ifacox1988@gmail.com 

হাব আলহা  মা: আ ল মােলক, 
মহাসিচব হাব ও ব াপনা 

পিরচালক, স জ বাংলা ই া: 
(হ:লানং-৫৬৫) 

01813182838 01813182838 sabujbangla@100gmail.
com 

 
 
 
 
 
খাগড়াছিড় 

পাবত  জলা জনাব মা: নজ ল ইসলাম. 
অিতির  জলা শাসক (সািবক) 

01550604502 01550604502 adcgkhagrachari@mopa.
gov.bd 

িসিভল সাজেনর 
কাযালয় 

ডা. মাহা দ ছােবর, 
িসিভল সাজন 

01816339231 01816339231 khagrachari@cs.dghs.go
v.bd 

ইসলািমক 
ফাউে শন, িবভাগীয় 
কাযালয়, চ াম 

জনাব মাহা দ তৗিহ ল 
আেনায়ার, পিরচালক 

01711153981 01711153981 islamicfoundationctg@g
mail.com 

ইসলািমক 
ফাউে শন, 
খাগড়াছিড় 

জনাব মা: নাজ স সািকব, 
উপপিরচালক 

01819956787 01819956787 islamicfoundationkhagra
chari@yahoo.com 

ইসলািমক জনাব মা: হাবী র রহমান, মা ার 01572770699 01572770699 islamicfoundationkhagra
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িবভাগ জলা অিফস/কম ল নাম ও পদবী মাবাইল ন র what's App 
Number 

ই- মইল 

ফাউে শন, 
খাগড়াছিড় 

ইনার, মউিশক chari@yahoo.com 

জলা ইমাম 
সিমিত 

মাওলানা কাজী সিফ ল ইসলাম, 
সভাপিত 

01777692120 01777692120 islamicfoundationkhagra
chari@yahoo.com 

হাব এর 
িতিনিধ 

জনাব আলহা  হযরত মাওলানা 
ইয়ািছন আনছারী আলমাদানী, 
সদ , আ িলক পিরষদ, হাব ও 

ািধকারী, আল হাসনাইন হজ 
কা: া: : (হ:লা:নং-৬৪৭) 

01815522252 - alhasnainhajjkafela@gm
ail.com 

 
 
 
 
বা রবান 

পাবত  জলা, 
বা রবান 

জনাব ইয়াছিমন পারভীন িতবরীিজ, 
জলা শাসক 

01556766666 01556766666 dcbandarban@mopa.gov
.bd 

িসিভল সাজেনর 
কাযালয় 

ডা: নীহার র ন ন ী 
িসিভল সাজন 

01556497470 01556497470 bandarban@cs.dghs.gov
.bd 

ইসলািমক 
ফাউে শন 

জনাব মা: সিলম উি ন, 
উপপিরচালক 

01858055382 01858055382 ddifabban@gmail.com 

বা রবান ক ীয় 
জােম মসিজদ 

মাওলানা আলাউি ন ইমামী, খিতব 01864750301 01864750301 - 

 জলা ইমাম 
য়াি ন ক াণ 
া  ও ইমাম ফিকর 

পাড়া জােম মসিজদ 
লাইিঝির, লামা 

জনাব মাওলানা জয়নাল আেবদীন, 
সাধারণ স াদক 

01580404823 01580404823 - 

 হাব এর 
িতিনিধ 

জনাব হা দ আ ল আেনায়ার, 
অথ স াদক, চ াম আ: পির: 
হাব ও ািধকারী, িবসিম াহ 
ওভারসীজ এ  হজ সািভস 
(হজ:লানং-১৪২৮) 

01817740462 
01711785094 

- bismillahohs@gmai
l.com 

 
 
 
 
 
 
ময়মনিসংহ 

 
 
 
শর র 

জলা শাসেকর 
কাযালয় 

জনাব সােহলা আ ার 
জলা শাসক 

01711594901 01711594901 dcsherpur@mopa.gov
.bd 

িসিভল সাজেনর 
কাযালয় 

ডা. মা: আসমাউল ইসলাম, 
িতিনিধ 

01746762855 01746762855 asmaul.angur@gmail.
com 

ইসলািমক 
ফাউে শন 

জনাব এস এম মাহাইেমা ল 
ইসলাম, উপপিরচালক 

01729384658 01729384658 ifa.sherpur@gmail.co
m 

বায় ন র জােম 
মসিজদ, 
চকপাঠক, শর র 

হােফজ মাওলানা ফতী মা: 
খলী র রহমান, ইমাম ও খিতব 
(হজ িবষেয় িবিশ  আেলম) 

01727977729 01727977729 mtkhalilurrahman@g
mail.com 

জলা ইমাম 
সিমিত, শর র 

জনাব মাওলানা মা: আ ল 
হািলম, সভাপিত 

01724453688 01724453688 mh.abdulhalim100@g
mail.com 

হাব জনাব ইয়ািসন খান শিফক, 
ািধকারী িনিবড় ই া: : এ  

া: (হ:লানং-১০৮১) 

01716180808 01716180808 nibirhajj.group@gmai
l.com 

 
 
ময়মনিসংহ 

ময়মনিসংহ জনাব মা: সিফ ল ইসলাম 
(উপসিচব), অিতির  জলা 

শাসক (িশ া ও আইিস ) 

01733373304 - adcictmymensingh@g
mail.com 

িসিভল সাজন 
অিফস 

ডা: ফয়সাল আহেমদ, 
ওমওিসএস 

01715458709 - mymensinghif@gmail
.com 

ইফা, িবভাগীয় 
কাযালয়, 
ময়মনিসংহ 

জনাব মাহা দ তৗিহ ল 
আেনায়ার, পিরচালক 

01711153981 - mymensinghif@gmail
.com 

ইফা, িবভাগীয় 
কাযালয়, 
ময়মনিসংহ 

জনাব এ িব এম গালাম 
সরওয়ার, সহকারী পিরচালক 

01995951685 - golamsorowor320@g
mail.com 

উপেজলা পিরষদ 
জােম মসিজদ, 

লবাড়ীয়া 

ফতী মাওলানা ের আলম 
িসি িক, খিতব 

01712351313 - - 

জলা িশ ণ 
া  ইমাম 

জনাব হযরত মাও:তা ল 
ইসলাম কােসমী, সভাপিত 

01781996000 
01923971425 

- - 
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িবভাগ জলা অিফস/কম ল নাম ও পদবী মাবাইল ন র what's App 
Number 

ই- মইল 

সিমিত 
হাব এর 

িতিনিধ 
জনাব মা: হািফ র রহমান, 

ািধকারী, বা স সালাম াই 
এয়ার ওেয়জ (হ:লানং-১৪২১) 

01711533069 - bssa069@gmail.co
m 

 
 
 
 
জামাল র 

জামাল র জনাব মাহা দ মাকেল র 
রহমান, অিতির  জলা 

শাসক (সািবক) 

01716170656 01716170656 muklesurr28@gmail.c
om 

িসিভল সাজেনর 
কাযালয় 
 

ডা: ািফ র রহমান,  01788627840 - mustafizur10324@gm
ail.com 

ইসলািমক 
ফাউে শন, িবভাগীয় 
কাযালয়, 
ময়মনিসংহ 

জনাব মা: তৗিহ ল আেনায়ার, 
পিরচালক 

01552343983 - mymensinghif@gmail
.com 

ইসলািমক 
ফাউে শন, 
জামাল র 

জনাব মা: আ র রা াক, 
উপিরচালক 

01712568230 01712568230 islamicfoundationjam
alpur 

কামালখান হাট 
ফািজল মা াসা, 
জামাল র 

মাওলানা আখতা ামান 
িসি কী, অ  

01711118742 01711118742 - 

ইমাম সিমিত, 
জামাল র 

হােফজ মা: হা ন অর রিশদ, 
সভাপিত,  

01717449650 01717449650 - 

হাব এর 
িতিনিধ 

জনাব মা: শািহ র রহমান, 
চয়ার ান, হির হজ এ  রস 

িল: (হ:লা:নং-১৪১৯) 

01715438191 - holyhajjdhaka@gm
ail.com 

 
 
 
 
ন েকাণা 

জলা শাসেকর 
কাযালয় 

জনাব মা: মা ন খ কার  
অিতির  জলা শাসক 
(সািবক) 

01318251403 01318251403 adcgennetrokana@gm
ail.com 

- ডা: মা: রজাউল করীম, 
মিডেকল অিফসার 

01521253224 01521253224 rezaulkarimdme71@g
mail.com 

ইফা, ন েকাণা জনাব শিফ র রহমান সরকার 
উপপিরচালক 

01718662128 01718662128 shafikurrahman11198
6@gmail.com 

আেলম হােফজ মাও: মা: দেলায়ার 
হােসন, হজ িবষেয় অিভ  

আেলম 

01713572174 01713572174 - 

ইমাম ও 
য়াি ন সিমিত 

মাও: মা: আলাউি ন, সভাপিত 01724816244 01724816244 - 

হাব এর 
িতিনিধ 

জনাব আ ল মােলক 
চয়ার ান, আবািবল ই া: হজ 
: এ  া: িল: (হ:লানং-

১২৯৫) 

01913308844 - ababil.hajj@gmail.co
m 

 
 
 
 
 
 
 
 
িসেলট 

 
 
 
 
 
 
িসেলট 

জলা শাসেকর 
কাযালয় 

জনাব মাহা দ মাবারক 
হােসন, অিতির  জলা 
শাসক (সািবক) 

01730331014 01730331014 adcgsylhet@mopa.go
v.bd 

িসিভল সাজেনর 
কাযালয় 

ডা: আহমদ শাহিরয়ার, িসিভল 
সাজন 

019115111128 019115111128 sylhet@cs.dghs.gov.b
d 

ইসলািমক 
ফাউে শন, িসেলট 
িবভাগীয় কাযালয় 

পিরচালক 01819656804 01819656804 ifs.sylhet@gmail.com 

ইমাম িশ ণ 
একােডমী, িসেলট  

শাহ হা দ নজ ল ইসলাম, 
উপপিরচালক 

01798414125 01798414125 Smnislam2005@yaho
o.com 

জিকগ  ক ীয় 
মসিজদ 

ফিত আ ল হাসান, ইমাম ও 
খিতব 

01819599397 01819599397 ifs.sylhet@gmail.com 

মহানগর ইমাম 
সিমিত 

জনাব মাওলানা হািবব আহমদ 
িশহাব, সভাপিত 

01712912363 
 

01712912363 
 

ifs.sylhet@gmail.com 
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িবভাগ জলা অিফস/কম ল নাম ও পদবী মাবাইল ন র what's App 
Number 

ই- মইল 

হাব এর 
িতিনিধ 

জনাব মাতাহার হােসন বা ল, 
ািধকারী, সামা ই া: 

সািভেসস (হ:লানং-১২৩৭) 

01730073610 - sumahajj@gmail.com 

 
 
 
 
মৗলভীবা

জার 

জলা শাসেকর 
কাযালয় 

জনাব মীর নািহদ আহসান, 
জলা শাসক 

01715171786 01715171786 dcmoulvibazar@mop
a.gov.bd 

িসিভল সাজেনর 
কাযালয় 

জনাব ডা: মা: রিবউস সািন, 
মিডেকল অিফসার  

01670284918 01670284918 rabiussani94@gmail.c
om 

ইফা, িবভাগীয় 
কাযালয়, িসেলট 

জনাব আ  িছি র রহমান, 
পিরচালক 

01819656804 - ifs.sylhet@gmail.com 

ইফা, 
মৗলভীবাজার 

জনাব মা: আেনায়া ল কািদর, 
উপপিরচালক 

01712650905 01712650905 mdkadirita@gmail.co
m 

টাউন দওয়ানী 
জােম মসিজদ 

জনাব সয়দ িহত উি ন, পশ 
ইমাম 

01712137879 01712137879 syedmuhiuddin@gma
il.com 

টাউন কািমল 
মা াসা 

জনাব মাও. মা: শাম ল 
ইসলাম, অ  

01322830323 01322830323 mbazartownkamilm@
gmail.com 

িসেলট আ িলক 
পিরষদ, হাব 

জনাব আহমদ িবলাল, িসেলট 
আ : পিরষদ হাব ও 

ািধকারী, িনবরাস ই া: া: 
(হ:লনং-১৩২৪) 

01726357988 - nibrasinttravels@yah
oo.com 

 
 
 
 
 
হিবগ   

জলা শাসেকর 
কাযালয় 

জনাব হা দ সািদ র রহমান, 
অিতির  জলা শাসক (িশ া 
ও আইিস ) 

01914210284 01914210284 adceduicthabiganj@m
opa.gov.bd 

িসিভল সাজেনর 
কাযালয় 

জনাব ডা: মাহা দ ল হক, 
িসিভল সাজন 

01711026474 01711026474 habiganj@cs.dghs.go
v.bd 

ইসলািমক 
ফাউে শন, হিবগ  

জনাব হা দ িন ামান, 
উপপিরচালক 

01819863554 01819863554 mmzaman554@gmail
.com 

ের মাহা িদয়া 
ি য়া আিলম 

মাদরাসা বনগ ও, 
হিবগ  

মাওলানা ফিত বদ র রজা 
সিলম (আেলম), পার 

01718183244 01718183244 - 

জাতীয় ইমাম 
সিমিত, হিবগ  
জলা 

মাওলানা আিম ল হক আল-
কাদরী, সাধারণ স াদক 

01718979223 01718979223 - 

হাব এর িতিনিধ জনাব মা: িগয়াস উি ন, সদ  
 মহাসিচব, হাব ও 
ািধকারী, িডসকভারী িসেলট 

া: : (হ:লানং-৭৪২) 

01710903730 
01711342387 

- discoverysyl@hotm
ail.com 

 
 
 
 

নামগ  

জলা শাসেকর 
কাযালয় 

জনাব শখ মিহ উি ন 
অিতির  জলা শাসক (িশ া 
ও আইিস ) 

01720331104 01720331104 adceduictsunamganj
@gmail.com 

িসিভল সাজেনর 
কাযালয় 

জনাব ডা: আহ দ হােসন 
িসিভল সাজন 

01712113831 01712113831 sunamganj@cs.dghs.g
ov.bd 

ইসলািমক 
ফাউে শন, হিবগ  

িষিবদ মাহা দ মাশারফ 
হােসন, উপপিরচালক 

01739174097 01739174097 mdmosharofhossenita
@gmail.com 

ওেয়জখালী 
ক ীয় জােম 

মসিজদ 

মাওলানা মা: আশরাফ উি ন, 
খিতব (হজ িবষেয় অিভ ) 

01712398832 01712398832 ashrafu847@gmail.co
m 

উপেজলা পিরষদ 
জােম মসিজদ 

মাওলানা মা: িজ র রহমান, 
খিতব 

01754509990 01754509990 - 

 হাব এর 
িতিনিধ 

জনাব জিহ র কবীর চৗ রী 
(িশ ), সহসভাপিত, হাব ও 

ব াপনা পিরচালক সানশাইন 
া: এ  ু: (হ:লানং-১২৪১) 

01939778866 - sunshinetravels1241
@gmail.com 
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িবভাগ জলা অিফস/কম ল নাম ও পদবী মাবাইল ন র what's App 
Number 

ই- মইল 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
বিরশাল 

 
 
 
 
 
ঝালকা  

জলা শাসেকর 
কাযালয় 

জলা শাসক 01705411000 01705411000 dcjhalokati@gmail.com 

িসিভল সাজেনর 
কাযালয় 

িসিভল সাজন 01711705058 01711705058 shihab.rana@yahoo.com 

িবভাগীয় কাযালয়, 
ইসলািমক 
ফাউে শন, বিরশাল 

িষিবদ মা: ল ইসলাম, 
পিরচালক 

0191655561 - ifbarisal@gmail.com 

ইসলািমক 
ফাউে শন, ঝালকা  

জনাব মা: মিশউর রহমান, 
উপপিরচালক 

01726202796 01726202796 ifjhalakathi@gmail.com 

ঝালকা  জনাব মাও: মিশউর রহমান, 
িবিশ  আেলম 

01715817671 -  

জলা ইমাম 
সিমিত 

জনাব মাও: আ: হাই িনজামী, 
সভাপিত 

01712558799 -  

হাব এর 
িতিনিধ 

জনাব আ: গফফার খান, সদ  
ঢাকা আ : পিরষদ হাব ও 

ব াপনা পিরচালক, নীড় ােভলস 
(হ:লানং-১০৭৬) 

01711127103 - alwasitravels@gmail.
com 

 
 
প য়াখালী 

জলা শাসেকর 
কাযালয় 

জনাব মাঃ শরী ল ইসলাম, 
জলা শাসক 

01715168296 01715168296 dcpatuakhali@mopa.gov
.bd 

িসিভল সাজেনর 
কাযালয় 

ডাঃ এস এম কিবর হাসান, 
িসিভল সাজন 

01712231088 01712231088 patuakhali@cs.dghs.gov
.bd 

ইসলািমক 
ফাউে শন 

জনাব মাহা দ মাহ ল আলম 
উপপিরচালক 

01716879303 01716879303 ddifaptk@gmail.com 

প য়াখালী মাওঃ মাঃ আ ল হািলম 
হজ িবষেয় অিভ  আেলম 

01716426377 01716426377 mdabhalim@gmail.com 

জলা ইমাম ও 
মায়াি ন 

সিমিত 

হাঃ মাওঃ আঃ কােদর,  
স াদক 

01718421144 01718421144 abdulkaderptk@gmail.c
om 

হাব এর 
িতিনিধ 

জনাব মাও: াে ল হাসাইন 
খান, ব াপনা অংশীদার 

01712310570 - muzahidtravel@gmail.c
om 

 
 
 
 
 
িপেরাজ র  

জলা শাসেকর 
কাযালয় 

জনাব মিনরা পারভীন, অিতির  
জলা শাসক (সািবক) 

01321134004 - - 

িসিভল সাজেনর 
কাযালয় 

ডা: সািকল সেরায়ার, 
এমওিসএস 

01712191785 - - 

ইফা িবভাগীয় 
কাযালয়, 
বিরশাল 

িষিবদ মা: ল ইসলাম, 
পিরচালক 

01916955561 - - 

ইফা, িপেরাজ র জনাব মা: মা ন কিবর, 
উপপিরচালক 

01717252539 - - 

আেলম জনাব মা: রিফ ল ইসলাম, 
হজ িবষেয় অিভ  

01756973223 - - 

জলা ইমাম 
সিমিত 

হােফজ মাওলানা মীর মা: 
আ াহ আল ফা ক, সভাপিত 

01721493689 - - 

হাব এর 
িতিনিধ 

জনাব গালাম কিবর, 
ািধকারী, িমডওেয় 

এিভেয়শন (হ:লানং-১০২৩) 

01715004710 - midwayaviation@gm
ail.com 

 
 
 
 
 
বিরশাল 

জলা শাসেকর 
কাযালয় 

জনাব মা: সােহল মা ফ, 
অিতির  জলা শাসক 
(সািবক) 

01318256302 01318256302 adcgbarishal@mopa.g
ov.bd 

িসিভল সাজেনর 
কাযালয় 

ডা: হা দ হাইিম ল ইসলাম, 
মিডেকল অিফসার ( িব এ  
লে াসী) 

01714900706 01714900706 muhaiminulislam001
@gmail.com 

ইসলািমক 
ফাউে শন, 

িষিবদ মাঃ ল ইসলাম, 
পিরচালক 

01916955561 01916955561 ifbarisal@gmail.com 
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িবভাগ জলা অিফস/কম ল নাম ও পদবী মাবাইল ন র what's App 
Number 

ই- মইল 

বিরশাল 

ইমাম, িশ ণ 
একােডমী, বিরশাল 

জনাব মাঃ আলম হােসন, 
উপপিরচালক 

01711993128 01711993128 hmd.alam2014@gmai
l.com 

জােম কসাই 
মসিজদ, বিরশাল 
(সভাপিত, . া  
ইমাম সিমিত) 

আলহা  মাওঃ কাজী আ ল 
মা ান, খিতব 

01718992516 01718992516 - 

জােম বায় ল 
মাকাররম মসিজদ, 

বিরশাল সে টারী, 
ইও .ক. া. সিমিত) 

আলহা  মাও: শাম ল আলম, 
পশ ইমাম 

01712308116 01712308116 - 

হাব এর 
িতিনিধ 

জনাব ফতী হা দ নােয়দ 
লজার, সদ , হাব ক ীয় কিম  

ও ািধকারী, জাবাল ই র া: 
এ  : (হ:লানং-১৪৩৯) 

01712034999 

01972034999 

- jabalenurtravels@gm
ail.com 

 
 
 
 
ভালা 

জলা শাসেকর 
কাযালয় 

জনাব তািমম আল ইয়াসীন, 
অিতির  জলা শাসক 
(সািবক) 

01776008130 01776008130 tamim.al.yiameen@g
mail.com 

িসিভল সাজেনর 
কাযালয় 

জনা ডা: মা: ফাহিমদ খান, 
এমও িসএস 

01784876495 01784876495 fahmid.sakib07@gma
il.com 

ইফা, িবভাগীয় 
কাযালয়, বিরশাল 

িষিবদ মা: ল ইসলাম, 
পিরচালক 

01916955561 01916955561 ifbarisal@gmail.com 

ইফা, ভালা জনাব এম মাক র রহামান, 
উপপিরচালক 

01818251041 01818251041 ifabhola2015@gmail.
com 

সদার বাড়ী জােম 
মসিজদ, পৗর 
কাঠালী, ভালা 

ফিত মা: িরয়াজ উি ন 
কােসমী, খিতব (হজ িবষয়ক 
অিভ ) 

01724429849 01724429849 m.r.quasami@gmail.c
om 

জলা ইমাম 
সিমিত 

মীর মাওলানা মা: বলােয়ত 
হােসন, সভাপিত 

01718640433 - mdbalyethossain500
@gmail.com 

হাব িতিনিধ জনাব মাসউ র রহমান, সদ , 
ঢাকা আ : পিরষদ হাব ও 

ব াপনা পিরচালক, ম া 
মিদনা : এ  া: িল: 
(হ:লানং-৯৭৭) 

01711032986 - info@macca-
madina.com 

 
 
 
বর না 

 জনাব হািব র রহমান, জলা 
শাসক 

01733348080 01733348080 dcbarguna@mopa.gov.b
d 

 ডা: মাহা দ ফজ ল হক, 
িসিভল সাজন 

01712138396 01712138396 barguna@cs.dghs.gov.b
d 

ইফা, বর না জনাব গাজী আেনায়া ল হক, 
উপপিরচালক 

01818651652 01818651652 ifabarguna@gmail.com 

হজ িবষেয় 
অিভ  আেলম 

মাও: মা: মা ম িব াহ, হজ 
িবষেয় অিভ  আেলম 

01716486185 01716486185 masum.muhith84@gmai
l.com 

 জলা ইমাম ও 
য়াি ন সিমিত 

হা: মাও: মা: নজ ল ইসলাম, 
স াদক 

01911193793 01911193793 hafejmaolananazrulisla
m@gmail.com 

 হাব এর 
িতিনিধ 

জনাব মা: নািসর উি ন, 
ব াপনা পিরচালক, 

জ.এম. ােভলস িল: (হ:লানং-
১৩৫৯) 

01720030566 - jmtravels1359@gmail.c
om 

 
 

 
 

জলা শাসেকর 
কাযালয় 

জনাব মা: িরয়াজ উি ন 
অিতির  জলা শাসক 
(সািবক) 

01708397702 01708397702 adcgpanchagarh@gmail.
com 
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িবভাগ জলা অিফস/কম ল নাম ও পদবী মাবাইল ন র what's App 
Number 

ই- মইল 

 
রং র 

প গড় িসিভল সাজেনর 
কাযালয় 

ডা: মা: মাহ ব রহমান মন 
মিডেকল অিফসার 

01714692047 01714692047 mahabubsumon9521@g
mail.com 

ইসলািমক 
ফাউে শন 

জনাব মা: শামীম িসি ক 
উপপিরচালক 

01717948884 01717948884 ifapancha@gmail.com 

ইসলািমক 
ফাউে শন, 
প গড় 

ফিত মা: আ স সামাদ, 
মা ার ইনার 

01716380080 01716380080 ifapancha@gmail.com 

ইমাম ও য়াি ন 
ক াণ া  

মাওলানা মা: আ স সামাদ, 
সভাপিত 

01718880139 01718880139 ifapancha@gmail.com 

হাব এর 
িতিনিধ 

জনাব জাবােয়র সাঈদ, 
ািধকারী, জাবােয়র এয়ার 

ােভলস (হ:লানং-৮৬১) 

01718041817 - jobairairtravels@yahoo.
com 

 
 
 
 
 
 
 
িদনাজ র 

জলা শাসেকর 
কাযালয় 

জনাব মা: মেহদী হাসান, 
অিতির  জলা শাসক 
(রাজ ) 

01761493521 01761493521 adcrdinajpur@mopa.g
ov.bd 

িসিভল সাজেনর 
কাযালয় 

জনাব ডা: কাওছার আহেমদ, 
িসিভল সাজন 

01724034803 01724034803 krkausarahmed49@g
mail.com 

ইসলািমক 
ফাউে শন, 
িবভাগীয় কাযালয় 

পিরচালক - - directorifarangp@gm
ail.com 

ইফা, িদনাজ র জনাব মা: মা ািফ র রহমান, 
উপপিরচালক 

01756258868 01756258868 manik1985binance@
gmail.com 

িবিশ  আেলম জনাব মাওলানা মিতউর রহমান 
কােসমী 

01712663649 01712663649 ifa_dinajpur@yahoo.c
om 

জলা ইমাম 
সিমিত 

জনাব মাওলানা মা: রিফ াহ 
মাযহারী, সাধারণ স াদক 

01712361118 01712361118 ifa_dinajpur@yahoo.c
om 

হাব এর 
িতিনিধ 

জনাব জাবােয়র সাঈদ, 
ািধকারী, জাবােয়র এয়ার 

ােভলস (হ:লানং-৮৬১) 

01718041817 - jobairairtravels@yahoo.
com 

 
 
 
 
লালমিনরহাট  

জলা শাসেকর 
কাযালয় 

জনাব মাহা দ উ াহ, জলা 
শাসক 

01302016101 01302016101 dclalmonirhat@mopa.
gov.bd 

ইসলািমক 
ফাউে শন 

জনাব মা: রািজউর রহমান, 
উপপিরচালক 

01716399258 01716399258 islamicfoundationlalm
onirhat@gmail.com 

িসিভল সাজেনর 
কাযালয় 

ডা. দেলায়ার হােসন রা , 
মিডেকল অিফসার (সম য়) 

01685301062 01685301062 razudelwar1@gmai.c
om 

ক ীয় জােম 
মসিজদ, 
লালমিনরহাট 

মাওলানা মা: আিত র রহমান, 
ইমাম 

01755344760 01755344760 atiqurrahman1980@g
mail.com 

জাতীয় ইমাম 
য়াি ন ক াণ 

সিমিত, লাল 

ফিত মা: আশরাফ আলী, 
সভাপিত 

01767025575 01767025575 - 

হাব এর 
িতিনিধ 

জনাব মা: খারেশ র রহমান, 
অংশীদার, সাবওেয় ােভলস 
এ  হিলেড (হ:লানং-১২৩৩) 

01715748874 - subwaytravels@gmail
.com 

 
 
 
 

জলা শাসেকর 
কাযালয় 

জনাব মাঃ সাই র রহমান 
(উপসিচব), 
অিতির  জলা শাসক 
(সািবক) 

01733390646 01733390646 adcgnilphamari@m
opa.gov.bd 

িসিভল সাজেনর ডাঃ মাঃ আ াহ আল মা ন,  0163964366 0163964366 rumman.email02@
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িবভাগ জলা অিফস/কম ল নাম ও পদবী মাবাইল ন র what's App 
Number 

ই- মইল 

 
নীলফামারী 

কাযালয় মিডেকল অিফসার gmail.com 
ইসলািমক 
ফাউে শন 

জনাব এ.েক.এম. 
জািকউ ামান, 
উপপিরচালক 

01740959545 01740959545 ddifnil2015@gmail.
com 

কাট মসিজদ আলহাজ ফিত একরা ল হক,  
ইমাম ও খিতব 

01712977957 01712977957  

ক ীয় বড় 
মসিজদ 

আলহাজ খ কার আশরা ল 
হক রী, 
ইমাম ও খিতব 

01718616388 01718616388  

হাব এর 
িতিনিধ 

জনাব ফতী আ ল কােদর 
মা া, অথসিচব হাব ও 

ািধকারী, ঢাকা এয়ার 
এিভেয়শন সািভস (হ:লানং-
৭৩১) 

01815400731 - dhakaair0731@gma
il.com 

 
 
 
গাইবা া 

জলা শাসেকর 
কাযালয় 

জনাব মা: জািহদ হাসান 
িসি কী, িব  অিতির  জলা 

ািজে ট 

01762695053 01762695053 admgaibandha@gmai
l.com 

ইফা, গাইবা া জনাব মা: িমরা ল ইসলাম, 
উপপিরচালক 

01717452498 01717452498 ifagaibandha@gmail.
com 

িসিভল সাজেনর 
কাযালয় 

জনাব ডা: সােহল মাহ দ, 
মিডেকল অিফসার (েরাগ 

িনয় ণ) 

01721969992 01721969992 gaibandha@cs.dghs.g
ov.bd 

িবিশ  আেলম জনাব ফিত যাবােয়র আহমদ, 
িবিশ  আেলম 

01724019990 01724019990 zubayerahmad7347@
gmail.com 

ইমাম ও 
য়াি ন সিমিত, 

গাইবা া 

আলহা  মাও: হলাল উ ীন 
সরকার, স াদক 

01728405677 01728405677 - 

হাব এর 
িতিনিধ 

জনাব মা: আ ল হা ান, 
ািধকারী, এয়ার কােনকশন 

ই া: (১৪২৭) 

01711882039 
01712880318 

- aci.hannan@gmail.
com 

 
 
 
ঠা রগ ও 

জলা শাসেকর 
কাযালয় 

জনাব মা: মা ন ইঁয়া, 
অিতির  জলা শাসক 

(সািবক) 

01730138033 01730138033 manunbcs30@gmail.c
om 

িসিভল সাজন 
অিফস 

ডা: সািকব ইবেন শহী াহ, 
িসিভল সাজন 

01521255265 01521255265 drsakib2015@gmail.c
om 

ইফা জনাব মা: মিশউর রহমান, 
উপপিরচালক 

01747764440 01747764440 mdmosiur1981@gmai
l.com 

িবিশ  আেলম জনাব মা: আ র রিশদ, 
মা ার ইনার 

01718680946 01718680946 a.rashidifb197@gmail
.com 

হাব এর 
িতিনিধ 

জনাব জাবােয়র সাঈদ, 
ািধকারী, জাবােয়র এয়ার 

ােভলস (হ:লানং-৮৬১) 

01718041817 - jobairairtravels@yahoo.
com 

 
 
 
 
রং র 

জলা শাসেকর 
কাযালয় 

ড. িচ েলখা নাজনীন 
জলা শাসক 

01713201818 01713201818 dcrangpur@mopa.g
ov.bd 

িসিভল সাজেনর 
কাযালয় 

ডা. শামীম আহেমদ, িসিভল 
সাজন 

01712769940 01712769940 rangpur@cs.dghs.g
ov.bd 

ইফা, িবভাগীয় 
কাযালয়, রং র 

জনাব মা: শাহজাহান, 
পিরচালক 

01723327127 01723327127 directorifarangp@g
mail.com 

ইফা, রং র জনাব মা: মাছাি ল আলম, 
সহকারী পিরচালক,  

01787084758 01787084758 if.mosaddik@gmail
.com 

জলা মেডল 
মসিজদ ও 
ইসলািমক 

ফিত হা দ জািহ ল 
ইসলাম, ইমাম  
(হজ িবষেয় অিভ ) 

01728995068 01728995068 - 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/
http://www.nilphamari.gov.bd/
http://www.gaibandha.gov.bd/
http://www.thakurgaon.gov.bd/


C:\Users\HP\Downloads\ToT List 23.doc                                                          20 
 

িবভাগ জলা অিফস/কম ল নাম ও পদবী মাবাইল ন র what's App 
Number 

ই- মইল 

সাং িতক ক  
জলা ইমাম 

সিমিত, রং র 
মাওলানা বােয়জীদ হাসাইন, 
সভাপিত 

01717816771 01717816771 - 

হাব এর 
িতিনিধ 

জনাব হা দ িমজা র রহমান, 
সদ , ঢাকা আ : পিরষদ হাব ও 

ব াপনা পিরচালক, কাবার পেথ 
রস এ  ােভলস (হ:লানং-৮৭১) 

 

01841835364 - mizanyes2015@gm
ail.com 

 
 
 

িড় াম 

জলা শাসেকর 
কাযালয় 

জনাব মাহা দ সাই ল আরীফ, 
জলা শাসক 

01709974500 01709974500 dckurigram@mopa.go
v.bd 

িসিভল সাজেনর 
কাযালয় 

জনাব ডা: ম র এ মারেশদ, 
িসিভল সাজন 

01705682230 01705682230 kurigram@csdghs.go
v.bd 

ইসলািমক 
ফাউে শন 

জনাব মা: মা ফ রায়হান 
উপপিরচালক 

01717821586 01717821586 baburaihan100@yaho
o.com 

ইফা, িড় াম জনাব মাওলানা মা: মিশউর 
রহমান, মা ার ইনার 

01798112092 01798112092 moshiurif@gmail.co
m 

 জলা ইমাম 
সিমিত 

জনাব মাওলানা হা: র বখত, 
সভাপিত 

01716263318 01716263318 kkm.122302@gmail.c
om 

 হাব এর 
িতিনিধ 

জনাব মাওলানা মাহ ল হক, 
অংশীদার, ইকরা এিভেয়শন 
(হ:লানং-৩৬১) 

01711320867 - northsouthnst@yahoo
.com 
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