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  গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

টেক্সোইল ইঞ্জিঞ্জিয়াঞ্জরাং কদলজ  

 টবগমগি, টিায়াখালী। 
 

সেবা প্রদানের প্রতিশ্রুতি ( Citizen's Charter) 

১. ঞ্জমশি ও ঞ্জিশিঃ 
 

রুপকল্প (Vision)  : বববববব ববববব বববব বববববববববব বববববব বববববববব ববববব  
  

অঞ্জিলক্ষ্য (Mission)  : কাঞ্জরগঞ্জর জ্ঞাি অজজ ি এবাং তথ্য ও ট াগাদ াগ প্র ুঞ্জি বযবহাদরর মাধ্যদম  ুবববপদ াগী প্রদকৌশলী ততরী করা। 
 

২. প্রঞ্জতশ্রুত টসবাসমূহঃ 
 

২.১ (ক) ছাত্র-ছাত্রীদের ঞ্জশক্ষ্া ঞ্জবষয়ক টসবা : 
 

ক্রঞ্জম
ক িাং 

টসবার িাম টসবা প্রোদি সদবার্চ্জ  
সময় 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র/ 

আদবেি ফরম প্রাঞ্জিস্থাি 

টসবার মলূয এবাং 
পঞ্জরদশাধ্ পদ্ধঞ্জত 

( ঞ্জে থ্াদক) 

শাখার িামসহ োঞ্জয়ত্বপ্রাি 

কমজকতজ ার 

 (পেঞ্জব, রুম িম্বর, টফাি িম্বর ও 

ই-টমইল) 

উর্ধ্জতি কমজকতজ া  
(পেঞ্জব, রুম িম্বর, 

টেঞ্জলদফাি ও ই-টমইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১. 

 

 

 

ঞ্জব. এসঞ্জস ইি 

টেক্সোইল 

ইঞ্জিঞ্জিয়াঞ্জরাং, 
টলদিল-১ এ 

িঞ্জতজ । 

িঞ্জতজ  পরীক্ষ্ার 

ঞ্জবজ্ঞঞ্জিদত  উদেঞ্জখত 

সমদয়র মদধ্য। 

ববববব বববববববব ববব 

ববববববব ববববববব 

বববববববব 

ব) বববববববববব বববববব 

বববববববববব বব ববববববববব 

বববববব বববববববববব 

বববববব বববববববব ববব 

বববব 

ব) িঞ্জতজ  ঞ্জবজ্ঞঞ্জিদত উদেঞ্জখত এস.এস.ঞ্জস ও 

এইচ.এস.ঞ্জসদত িূযিতম ঞ্জজঞ্জপএ থ্াকদত হদব।   

গ) ববববব ববববববববব 

ববববববব ববববববববব 

বববববববব বব ববববব বববব 

বববব 

 

(ক) বববববব ববব 

ববব 

ববববববববববব  

ববববববব বববববব 

ববববব বববব ববব 

(খ) ববববব 

ববববববববব, 

ববববববববববব, 

ববববববব 

বববববববব, ববববব 

বববববব ববববববব 

বববব বববব 

ববববববববব বব 

বববব ববববব বববব 

ববববববব 

বববববববব বববব 

ববববব 

বববববববব 

ববববববব 

বববব বববব 

বববববব 

বববববববব 

বববববব ববব 

বববব ববববব 

বববববব SMS  

বববব বববব 

অধ্যক্ষ্ (টকঞ্জিয় িঞ্জতজ  কঞ্জমটির 

সেসয) 
কক্ষ্ িাং-২০১ 

টেঞ্জলদফাি-০৩২১-৫১৭৫৮ 

ই-টমইল-akmfazlulhaque1 @gmail.com 

মহা-পঞ্জরচালক  

(টকববববববয় িঞ্জতজ  
কঞ্জমটির আহবায়ক) 

কক্ষ্ িাং-০১ 

টেঞ্জলদফাি-০২-৯১১২২৮৮ 

ই-টমইল-
toponmostafiz@gmail.com 
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ক্রঞ্জম
ক িাং 

টসবার িাম টসবা প্রোদি সদবার্চ্জ  
সময় 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র/ 

আদবেি ফরম প্রাঞ্জিস্থাি 

টসবার মলূয এবাং 
পঞ্জরদশাধ্ পদ্ধঞ্জত 

( ঞ্জে থ্াদক) 

শাখার িামসহ োঞ্জয়ত্বপ্রাি 

কমজকতজ ার 

 (পেঞ্জব, রুম িম্বর, টফাি িম্বর ও 

ই-টমইল) 

উর্ধ্জতি কমজকতজ া  
(পেঞ্জব, রুম িম্বর, 

টেঞ্জলদফাি ও ই-টমইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ববববব বববব 

২.  ববববব 

ববববববব

ব 

বববববব

বব 

বববববববব 

ববব ব ববববব 

বব বববববব 

MCQ বববববববব ববববব 

ববববববব ববববব বববব OMR 

ববব ব বববববব বববব বববববব 

ববব ববব 

িঞ্জতজ  ঞ্জবজ্ঞঞ্জিদত িঞ্জতজ  পরীক্ষ্ার 

ঞ্জিয়মাবলী টেয়া আদছ  া বস্ত্র 

অঞ্জধ্েির ও অত্র কদলদজর 

ওদয়ি সাইে, টিাটিশ টবার্জ , 
জাতীয় পঞ্জত্রকা ও টিঞ্জি 

চযাদিদল প্রচার করা হয়। 

আদবেদির সময় টিয়া 
হদব।  

ঐ ঐ 

৩. িঞ্জতজ  পরীক্ষ্ার  

ফলাফল প্রকাশ 

িঞ্জতজ  পরীক্ষ্ার ০২ 

ঞ্জেদির মদধ্য ফলাফল 

প্রকাশ করা হয়।  

প্রাথ্ী ঞ্জিবজাচি ও ফলাফল প্রণয়িঃ 
িঞ্জতজ  পরীক্ষ্ায় প্রাি িম্বদরর সাদথ্ এস.এস.ঞ্জস বা 
সমমাদির পরীক্ষ্ায় প্রাি ঞ্জজঞ্জপএ এর ৮ গুি ও 

এইচ.এস.ঞ্জস বা সমমাদির পরীক্ষ্ায় প্রাি ঞ্জজঞ্জপএ 

এর ১২ গুি ট াগ কদর  টকিীয়িাদব টমধ্া 
তাঞ্জলকা ঞ্জিধ্জারণ করা হদব। প্রাথ্ীর টমধ্া ও 

পছদের ক্রম অিু ায়ী িঞ্জতজ র জিয ঞ্জিবজাঞ্জচত 

প্রাথ্ীদের টমধ্াতাঞ্জলকা কদলজ ঞ্জিঞ্জিক প্রকাশ 

করা হব। আসি শূণয থ্াকা সাদপদক্ষ্ কদলজ 

ঞ্জিঞ্জিক অদপক্ষ্ামাি তাঞ্জলকা প্রকাশ করা হব 

এবাং িঞ্জতজ কৃত ছাত্র-ছাত্রীদের টমধ্া ও পছদের 

ক্রম অিু ায়ী কদলজ পঞ্জরবতজ দির সুদ াগ 

থ্াবব। 

িঞ্জতজ  পরীক্ষ্ার ফলাফল বস্ত্র 

অঞ্জধ্েির এবাং অত্র কদলদজর 

ওদয়ি সাইদে ও টিাটিশজ টবার্জ  
এ পাওয়া  াদব এবাং িঞ্জতজ  
ট াগয ছাত্রছাত্রীদেরদক 

এসএমএস এর মাধ্যদম তা 
জাঞ্জিদয় টেয়া হদব। 

ঞ্জবিামূদলয ঐ ঐ 

৪. ঞ্জবিাগ বন্টি ক্লাশ শুরুর পূদবজ িঞ্জতজ র সময় ঞ্জবিাগ পছদের আদবেি টিয়া হয়। িঞ্জতজ র সময় আদবেিকারীর 

পছে ও টমধ্ার ঞ্জিঞ্জিদত 

ঞ্জবিাগ (ইয়জাি, টফঞ্জিক, ওদয়ে 

প্রদসস, এযাপাদরল) বন্টি করা 
হয়। 

ঞ্জবিামূদলয টরঞ্জজষ্ট্রার, অত্র প্রঞ্জতষ্ঠাি। 

কক্ষ্ িাং-২০২ 

টমাবাইল 01922201214 

ই-টমইল daudhossen.ft@ gmail.com 

অধ্যক্ষ্, অত্র প্রঞ্জতষ্ঠাি 

কক্ষ্ িাং-২০১ 

টেঞ্জলদফাি-০৩২১-

৫১৭৫৮ 

ই-টমইল-akmfazlulhaque1 
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ক্রঞ্জম
ক িাং 

টসবার িাম টসবা প্রোদি সদবার্চ্জ  
সময় 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র/ 

আদবেি ফরম প্রাঞ্জিস্থাি 

টসবার মলূয এবাং 
পঞ্জরদশাধ্ পদ্ধঞ্জত 

( ঞ্জে থ্াদক) 

শাখার িামসহ োঞ্জয়ত্বপ্রাি 

কমজকতজ ার 

 (পেঞ্জব, রুম িম্বর, টফাি িম্বর ও 

ই-টমইল) 

উর্ধ্জতি কমজকতজ া  
(পেঞ্জব, রুম িম্বর, 

টেঞ্জলদফাি ও ই-টমইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
@gmail.com 

৫. টরঞ্জজদষ্ট্রশি ঞ্জবশ্বঞ্জবেযালয় কতৃজ ক 

ঞ্জিধ্জাঞ্জরত সময়। 

ঞ্জবশ্বঞ্জবেযালয় কতৃজ ক প্রেি টরঞ্জজদষ্ট্রশি ফরম। অত্র কদলদজর টরঞ্জজস্ট্রার 

অঞ্জফস 

িঞ্জতজ র সময় টিয়া হয়। ঐ ঐ 

৬. পঞ্জরচয় পত্র ১ (এক) সিাহ ছাত্র-ছাত্রীরা ১(এক) কঞ্জপ রঞ্জিি ষ্ট্যাম্প সাইজ 

ছঞ্জব প্রোি পূবজক প্রঞ্জতষ্ঠাি প্রধ্াি কতৃজ ক 

স্বাক্ষ্ঞ্জরত পঞ্জরচয়পত্র  টেয়া হয়। 

ঠিকািা ও ছঞ্জবসহ সাো 
কাগদজ আদবেিপত্র ঞ্জেদত হয়। 

ঐ টকাসজ টকা- অঞ্জর্দিের, অত্র 

প্রঞ্জতষ্ঠাি। 

কক্ষ্ িাং-১১০ 

টমাবাইল 01818948178 

ই-টমইলmsattar500@ gmail.com 

ঐ 

৭. বববববব

ববব 

বববববব 

সাবজক্ষ্ঞ্জিক/২৪ ঘন্টা ববববব বববব ববববব ববব সহকারী অধ্যাপক 

(কঞ্জম্পউোর)-এর অঞ্জফস 

বববববব ববব 

ববববব ববব 
সহকারী অধ্যাপক (কঞ্জম্পউোর)-

বববব বববববববববব 

ব 

কক্ষ্ িাং-১০৭ 

টমাবাইল  01670343584 
ই-টমইল tanjim_cse@yahoo. com 

ঐ 

৮. লাইদিরী কার্জ  ক্লাশ শুরু হওয়ার এক 

সিাহ পর 

ছাত্র-ছাত্রীদের টথ্দক ১ (এক) কঞ্জপ রঞ্জিি ষ্ট্যাম্প 

সাইজ ছঞ্জব টিওয়া হয়।  

লাইদিরী-এর অঞ্জফস কদক্ষ্  ঐ লাইদিরীয়াি, অত্র প্রঞ্জতষ্ঠাি। 

কক্ষ্ িাং-২০১(ওয়াকজ শপ-এর ঞ্জিতীয় 

তলা) 
টমাবাইল 01963391255 
ই-টমইল sadottex-2008@yahoo. com 

ঐ 

৯. পাঠোি পাঠোি ১৫ 

(পদিদরা) সিাহ চদল। 

ঞ্জবশ্বঞ্জবেযালয় কতৃজ ক প্রেি 

পাঠযক্রম(ঞ্জসদলবাস) ও প্রিীত ক্লাশ রুটিি 

প্রথ্ম ক্লাদশ ছাত্র-ছাত্রীদেরদক টেয়া হয়। 

তাঞ্জিক ও বযবহাঞ্জরক ঞ্জবষদয় 

ইাংদরঞ্জজ মাধ্যদম পাঠোি 

করা হয়। টরফাদরন্স বই ও 

টিাে ঞ্জসে টেয়া হয়। 

পাঠযক্রদমর মলূয 
িঞ্জতজ র সময় টিয়া 
হয় এবাং ক্লাশ রুটিি 

ঞ্জবিামূদলয টেয়া হয়। 

অত্র প্রঞ্জতষ্ঠাদির ঞ্জশক্ষ্কগণ 

ও ঞ্জবঞ্জিন্ন ঞ্জবশ্বঞ্জবেযালয় হদত 

আগত ঞ্জশক্ষ্কবৃে। 

ঐ 

ব০. ববব 

ববববব 

ববববব 

ববববব ববব 

ববববববববব ববববব 

বববববববব ববববববব 
সাংঞ্জিষ্ট্ পদবজর টকাসজ 
অঞ্জর্জ দিের-এর েির  

ঞ্জমল ঞ্জিঞ্জজে বব 

বববববব ববব 

প্রঞ্জত টলদিদলর টকাসজ টকা-
অঞ্জর্জ দিেরগণ। 

ঐ 
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ক্রঞ্জম
ক িাং 

টসবার িাম টসবা প্রোদি সদবার্চ্জ  
সময় 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র/ 

আদবেি ফরম প্রাঞ্জিস্থাি 

টসবার মলূয এবাং 
পঞ্জরদশাধ্ পদ্ধঞ্জত 

( ঞ্জে থ্াদক) 

শাখার িামসহ োঞ্জয়ত্বপ্রাি 

কমজকতজ ার 

 (পেঞ্জব, রুম িম্বর, টফাি িম্বর ও 

ই-টমইল) 

উর্ধ্জতি কমজকতজ া  
(পেঞ্জব, রুম িম্বর, 

টেঞ্জলদফাি ও ই-টমইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ববব ববব 

বববববববব 

ববববব ববব 

ববববববববব ব ববববববব 

বববববব বববব বববববব 

ববববব ববব বববববব ববব 

ববব  

বববব ববব   

ব১. এঞ্জিফরম ১ (এক) ঞ্জেি ২ (েইু) কঞ্জপ পাসদপােজ  সাইদজর ছঞ্জব 

(সতযাঞ্জয়ত ছাড়া) সহ ঞ্জবশ্বঞ্জবেযালয় কতৃজ ক 

প্রেি এঞ্জন্টফরম। 

অত্র কদলদজর টরঞ্জজস্ট্রার 

অঞ্জফস 

ঞ্জবশ্বঞ্জবেযালয় কতৃজ ক 

ঞ্জিধ্জাঞ্জরত পরীক্ষ্া ঞ্জফ 

ঞ্জহসাব শাখায় জমা 
ঞ্জেদয় টরঞ্জজষ্ট্রার শাখা 
টথ্দক ফরম ঞ্জিদত 

হদব  া পূরি কদর 

টরঞ্জজষ্ট্রার শাখায় 

জমা ঞ্জেদত হদব।  

টরঞ্জজষ্ট্রার-অত্র প্রঞ্জতষ্ঠাি। 

কক্ষ্ িাং-২০২ 

টমাবাইল 01922201214 

ই-টমইল daudhossen.ft@ gmail.com  

ও ঞ্জহসাবরক্ষ্ক - অত্র 

প্রঞ্জতষ্ঠাি। 

কক্ষ্ িাং-২০৬ 

টমাবাইল 01920812979 

ই-টমইল parvazeahmed@yahoo. com 

ঐ 

১২. প্রদবশপত্র পরীক্ষ্া শুরু হওয়ার 

এক সিাহ পূদবজ 
ঞ্জবশ্বঞ্জবেযালয় কতৃজ ক প্রেি প্রদবশপত্র প্রোি। অত্র কদলদজর টরঞ্জজস্ট্রার 

অঞ্জফস 

ঞ্জবিামূদলয টরঞ্জজষ্ট্রার, অত্র প্রঞ্জতষ্ঠাি। 

কক্ষ্ িাং-২০২ 

টমাবাইল 01922201214 

ই-টমইল daudhossen.ft@ gmail.com 

ঐ 

১৩. পরীক্ষ্া গ্রহণ ও 

ফলাফল 

প্রকাশ।  

ক্লাশ শুরুর ১৫ ঞ্জেি 

পর হদত ধ্ারাবাঞ্জহক 

তাঞ্জিক পরীক্ষ্া টিয়া 
হয়। প্রঞ্জত মাদস ১টি 

কদর টমাে ৪টি 

ধ্ারাবাঞ্জহক তাঞ্জিক 

পরীক্ষ্া টিয়া হয় এবাং 

ব) ববববববববব বববববববব 

ববববববববব বববববব 

ববববববব বববববব ব 

বববববব ববববব বববব 

বববববব কদরি। 

খ) চূড়ান্ত পরীক্ষ্ায় ঞ্জবশ্বঞ্জবেযালয় কতৃজ ক প্রেি 

বববববব ব বববববব ববববব 

বববব ববববববকদরি। 

বববববববব 

ববববব 

বববববববববববব

ব ববব বববব 

বববববব বববব 

ববববব ব ববববব 

ববববব ব বববববব 

ববব ববব 

এঞ্জিফরম পূরদণর 

সময় পরীক্ষ্ার ঞ্জফ 

টিয়া হয়। 

টকি প্রধ্াি (অধ্যক্ষ্)  

কক্ষ্ িাং-২০১ 

টেঞ্জলদফাি-০৩২১-৫১৭৫৮ 

ই-টমইল-akmfazlulhaque1 @gmail.com 

র্ীি, বাাংলাদেশ 

টেক্সোইল 

ঞ্জবশ্বঞ্জবেযালয়। 

কক্ষ্ িাং-১১০ 

টেঞ্জলদফাি-০২-

৯১২৩৮৩৬ 

ই-টমইল-
sharfun71@yahoo.com 
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ক্রঞ্জম
ক িাং 

টসবার িাম টসবা প্রোদি সদবার্চ্জ  
সময় 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র/ 

আদবেি ফরম প্রাঞ্জিস্থাি 

টসবার মলূয এবাং 
পঞ্জরদশাধ্ পদ্ধঞ্জত 

( ঞ্জে থ্াদক) 

শাখার িামসহ োঞ্জয়ত্বপ্রাি 

কমজকতজ ার 

 (পেঞ্জব, রুম িম্বর, টফাি িম্বর ও 

ই-টমইল) 

উর্ধ্জতি কমজকতজ া  
(পেঞ্জব, রুম িম্বর, 

টেঞ্জলদফাি ও ই-টমইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৫ম মাদস চূড়ান্ত 

বযবহাঞ্জরক পরীক্ষ্া 
টিয়া হয়।  

 

১৪. ঞ্জমল 

এযাোচ্টমন্ট 

২ (েইু) মাস বযাঞ্জপ 

ঞ্জমল টেঞ্জিাং এবাং 
টঘাঞ্জষত তাঞ্জরখ 

টমাতাদবক ঞ্জমল 

টেঞ্জিাং পরীক্ষ্া হয়। 

ঞ্জমল প্রঞ্জশক্ষ্ণ টশদষ ঞ্জরদপােজ  প্রোি এবাং 
পরীক্ষ্া গ্রহব ববব ববব 

টরঞ্জজস্ট্রার অঞ্জফস  এঞ্জিফরম পূরদির 

সময় ঞ্জমল টেঞ্জিাং ঞ্জফ 

টিয়া হয়। 

ঞ্জশল্প কারখািা ও ঞ্জশক্ষ্া 
প্রঞ্জতষ্ঠাদির সুপািাইজারগণ। 

অধ্যক্ষ্, অত্র প্রঞ্জতষ্ঠাি 

কক্ষ্ িাং-২০১ 

টেঞ্জলদফাি-০৩২১-

৫১৭৫৮ 

ই-টমইল-akmfazlulhaque1 

@gmail.com 

ব৫. প্রদজক্ট ওয়াকজ  ও 

ঞ্জথ্ঞ্জসস 

২ (েইু) সিাহ প্রদজক্ট 

ওয়াকজ  করদত হয় 

এবাং প্রদজক্ট ওয়াকজ  
টশদষ টঘাঞ্জষত ১ 

(এক) ঞ্জেি পরীক্ষ্া 
টিয়া হয়। 

প্রদজক্ট ওয়াকজ  সম্পন্ন হয়ার পর ঞ্জথ্ঞ্জসস 

টপপার ততরী  করদত হয়।  

প্রদজক্ট ওয়াকজ  
সুপারিাইজাদরর কা জালয় 

এঞ্জিফরম পূরদির 

সময় ঞ্জফ টিয়া হয়। 

প্রদজক্ট সুপারিাইজারগণব ঐ 

ব৬

. 

কমঞ্জপ্রদহিঞ্জসি 

িাইিা 
২ -৩ ঞ্জেি। ববববব হল রুম ঐ িাইিা কঞ্জমটির সেসযবৃে ঐ 

ব৭. চুড়ান্ত পরীক্ষ্ার  

ফলাফল 

পরীক্ষ্ার ফলাফল ২ 

মাদসর মদধ্য 
প্রকাঞ্জশত হয়। 

১। উিীি ছাত্র-ছাত্রীদেরদক কদলজ টথ্দক 

একাদর্ঞ্জমক োন্সঞ্জক্রপ্ট ও প্রশাংসাপত্র টেয়া 
হয়। 

২। জমা কৃত এস.এস.ঞ্জস এবাং এইচ.এস.ঞ্জস 

পরীক্ষ্ার মলূ োন্সঞ্জক্রপ্ট ও প্রশাংসাপত্র টফরৎ 

ববববববব 

বববববববব 

ববববব ঞ্জবশ্বঞ্জবেযালয় 

এবাং অত্র কদলদজর ওদয়ি 

সাইে ও টিাটিজ শ টবাদর্জ  

ঐ পরীক্ষ্া ঞ্জিয়ন্ত্রক, বাাংলাদেশ 

টেক্সোইল ঞ্জবশ্বঞ্জবেযালয় ও 

টরঞ্জজষ্ট্রার-অত্র প্রঞ্জতষ্ঠাি  

কক্ষ্ িাং-২০২ 

টমাবাইল 01922201214 

অধ্যক্ষ্, অত্র প্রঞ্জতষ্ঠাি  

কক্ষ্ িাং-২০১ 

টেঞ্জলদফাি-০৩২১-

৫১৭৫৮ 

ই-টমইল-akmfazlulhaque1 

@gmail.com  



6 

 

C:\Program Files (x86)\pdfconverter\temp\NVDC\E2BC9874-B3B8-4DF2-AF39-EC00B6D0F6A7\6c253da4-f10d-47a6-a85f-93d59c1b91c6.doc 

ক্রঞ্জম
ক িাং 

টসবার িাম টসবা প্রোদি সদবার্চ্জ  
সময় 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র/ 

আদবেি ফরম প্রাঞ্জিস্থাি 

টসবার মলূয এবাং 
পঞ্জরদশাধ্ পদ্ধঞ্জত 

( ঞ্জে থ্াদক) 

শাখার িামসহ োঞ্জয়ত্বপ্রাি 

কমজকতজ ার 

 (পেঞ্জব, রুম িম্বর, টফাি িম্বর ও 

ই-টমইল) 

উর্ধ্জতি কমজকতজ া  
(পেঞ্জব, রুম িম্বর, 

টেঞ্জলদফাি ও ই-টমইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

টেয়া হয়। 

৩। ঞ্জবশ্বঞ্জবেযালয় কতৃজ পক্ষ্ সিেপত্র প্রোি 

করা হয়।  

প্রোি করা হয়। ই-টমইল daudhossen.ft@ gmail.com  

 

পরীক্ষ্া ঞ্জিয়ন্ত্রক, 

বাাংলাদেশ টেক্সোইল  

ঞ্জবশ্বঞ্জবেযালয়  

কক্ষ্ িাং-২১৫ 

টেঞ্জলদফাি-০২-

৯১২৩৮০৮ 

ই-টমইল-
rezaulhaque.exam@butex. 
edu.bd 
 

 

 

 

2.২ (ক) ছাত্র-ছাত্রীদের আবাসি টসবা: 
 

ক্রঞ্জমক 

িাং 
টসবার িাম টসবা প্রোদি সদবার্চ্জ  

সময় 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র/ 

আদবেি ফরম প্রাঞ্জিস্থাি 

টসবার মলূয এবাং 
পঞ্জরদশাধ্ পদ্ধঞ্জত 

( ঞ্জে থ্াদক) 

শাখার িামসহ োঞ্জয়ত্বপ্রাি 

কমজকতজ ার 

 (পেঞ্জব, রুম িম্বর, টফাি িম্বর ও 

ই-টমইল) 

উর্ধ্জতি কমজকতজ া  
(পেঞ্জব, রুম িম্বর, 

টেঞ্জলদফাি ও ই-টমইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১. আবাসি ঞ্জসে খাঞ্জল হওয়ার ২ 

(েইু) সিাদহর মদধ্য 
বরাদ্দ টেয়া হয়। 

টমধ্ার ঞ্জিঞ্জিদত ঞ্জসে বরাদ্দ টেয়া হয়। বরাদ্দ 

প্রািরা সাো কাগদজ ঞ্জসে বরাদ্ধ প্রাঞ্জির 

আদবেি করদব। ১ (এক) কঞ্জপ পাসদপােজ  
সাইদজর ছঞ্জব সহ ঞ্জসে বরাদ্দ প্রািদেরদক  

ঞ্জিধ্জাঞ্জরত আদবেি ফরম পরূণ করদত হয়। 

টহাদেল সুপার অঞ্জফস সরকার কতৃজ ক 

ঞ্জিধ্জাঞ্জরত িাড়া 
টহাদেল সুপার, অত্র প্রঞ্জতষ্ঠাি। 

কক্ষ্ িাং-১০৫ 

টমাবাইল 01916114273 

ই-টমইল smhali933@ gmail.com 

 

অধ্যক্ষ্, অত্র প্রঞ্জতষ্ঠাি 

কক্ষ্ িাং-২০১ 

টেঞ্জলদফাি-০৩২১-

৫১৭৫৮ 

ই-টমইল-akmfazlulhaque1 

@gmail.com 
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২.২ (খ)ঞ্জশক্ষ্ক কমজকতজ া ও কমজচারীদের আবাসি টসবা:  
  

ক্রঞ্জমক 

িাং 
টসবার িাম টসবা প্রোদি সদবার্চ্জ  সময় প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র/ 

আদবেি ফরম প্রাঞ্জিস্থাি 

টসবার মলূয এবাং 
পঞ্জরদশাধ্ পদ্ধঞ্জত 

( ঞ্জে থ্াদক) 

শাখার িামসহ োঞ্জয়ত্বপ্রাি 

কমজকতজ ার 

 (পেঞ্জব, রুম িম্বর, টফাি 

িম্বর ও ই-টমইল) 

উর্ধ্জতি কমজকতজ া  
(পেঞ্জব, রুম িম্বর, 

টেঞ্জলদফাি ও ই-টমইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২. আবাসি ২ সিাদহর মদধ্য বরাদ্দ টেয়া 
হয়। 

i) আদবেি পত্র টিয়া হয়। 

ii) অিুদমােি পত্র প্রোি করা হয়। 

অত্র প্রঞ্জতষ্ঠাদির প্রশাসি 

শাখা 
সরকার কতৃজ ক 

ঞ্জিধ্জাঞ্জরত িাড়া 
উর্চ্মাি সহকারী-অত্র 

প্রঞ্জতষ্ঠাি 

কক্ষ্ িাং-২০৫ 

টমাবাইল-01913706980 

ই-টমইল- zahirulud@ gmail.com 

ঐ 

 

২.৩ অিযন্তরীি টসবা (ঞ্জশক্ষ্ক কমজকতজ া কমজচারীদের): 

ক্রঞ্জমক 

িাং 
টসবার িাম টসবা প্রোদি সদবার্চ্জ  সময় প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র/ 

আদবেি ফরম প্রাঞ্জিস্থাি 

টসবার মলূয এবাং 
পঞ্জরদশাধ্ পদ্ধঞ্জত 

( ঞ্জে থ্াদক) 

শাখার িামসহ োঞ্জয়ত্বপ্রাি 

কমজকতজ ার 

 (পেঞ্জব, রুম িম্বর, টফাি 

িম্বর ও ই-টমইল) 

উর্ধ্জতি কমজকতজ া  
(পেঞ্জব, রুম িম্বর, 

টেঞ্জলদফাি ও ই-টমইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১ অঞ্জজজ ত ছুটি ক) ১ম ও ২য় টেণীর 

কমজকতজ াদের জিয বস্ত্র অঞ্জধ্েির, 

প্রধ্াি কা জালয়, কতৃজ ক ঞ্জিধ্াঞ্জরত 

সমদয়র মদধ্য। 

খ) ৩য় ও ৪থ্জ টেণীর 

কমজচারীদের জিয অত্র 

প্রঞ্জতষ্ঠাদির অধ্যক্ষ্  ০১ (এক) 

ঞ্জেদির মদধ্য ঞ্জিস্পঞ্জি কদরি।  

ক) সাো কাগদজ আদবেি করদত হয়। 

খ) ঞ্জিধ্জাঞ্জরত ফরদম (বাাংলাদেশ ফরম 

িম্বর-২৩৯৫) উপদজলা ঞ্জহসাব রক্ষ্ণ 

কমজকতজ া কতৃজ ক প্রেি ছুটি প্রাপযতার 

প্রঞ্জতদবেি (টগদজদের্ কমজকতজ াদের 

টক্ষ্দত্র)  

গ) ফরম পূরণ বববব  থ্া থ্ 

কতৃজ পদক্ষ্র সুপাঞ্জরশ (িি টগদজদের্ 

কমজচারীদের টক্ষ্দত্র প্রদ াজয িয়) কদর 

উর্ধ্জতি কতৃজ পদক্ষ্র ঞ্জিকে পাঠাি। 

উপদজলা ঞ্জহসাব রক্ষ্ি 

কমজকতজ ার কা জালয়/অত্র 

প্রঞ্জতষ্ঠাি (প্রশাসি 

শাখা)। 

ঞ্জবিামূদলয অধ্যক্ষ্, অত্র প্রঞ্জতষ্ঠাি 

কক্ষ্ িাং-২০১ 

টেঞ্জলদফাি-০৩২১-৫১৭৫৮ 

ই-টমইল-akmfazlulhaque1 

@gmail.com 

মহা-পঞ্জরচালক, বস্ত্র 

অঞ্জধ্েির, ঢাকা। 

কক্ষ্ িাং-০১ 

টেঞ্জলদফাি-০২-৯১১২২৮৮ 

ই-টমইল- 

toponmostafiz@gmail.com 
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ক্রঞ্জমক 

িাং 
টসবার িাম টসবা প্রোদি সদবার্চ্জ  সময় প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র/ 

আদবেি ফরম প্রাঞ্জিস্থাি 

টসবার মলূয এবাং 
পঞ্জরদশাধ্ পদ্ধঞ্জত 

( ঞ্জে থ্াদক) 

শাখার িামসহ োঞ্জয়ত্বপ্রাি 

কমজকতজ ার 

 (পেঞ্জব, রুম িম্বর, টফাি 

িম্বর ও ই-টমইল) 

উর্ধ্জতি কমজকতজ া  
(পেঞ্জব, রুম িম্বর, 

টেঞ্জলদফাি ও ই-টমইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ঘ) অত্র কদলদজর প্রশাসি শাখা টথ্দক 

ছুটি প্রাপযতা  াচাই কদর অধ্যক্ষ্ ছুটি 

মিরুী কদরি। (িি টগদজদের্ 

কমজচারীদের টক্ষ্দত্র)। 
২ োঞ্জন্ত ও ঞ্জচি 

ঞ্জবদিােি ছুটি 

ক) ১ম ও ২য় টেণীর 

কমজকতজ াদের জিয বস্ত্র অঞ্জধ্েির, 

প্রধ্াি কা জালয় কতৃজ ক ঞ্জিধ্াঞ্জরত 

সমদয়র মদধ্য। 

খ) ৩য় ও ৪থ্জ টেণীর 

কমজচারীদের জিয অত্র 

প্রঞ্জতষ্ঠাদির অধ্যক্ষ্  ০১ (এক) 

ঞ্জেদির মদধ্য ঞ্জিস্পঞ্জি কদরি। 

ক) সাো কাগদজ আদবেি। 

খ) ঞ্জিধ্জাঞ্জরত ফরদম (বাাংলাদেশ ফরম 

িম্বর-২৩৯৫) উপদজলা ঞ্জহসাব রক্ষ্ণ 

কমজকতজ া কতৃজ ক প্রেি ছুটি প্রাপযতার 

প্রঞ্জতদবেি (টগদজদের্ কমজকতজ াদের 

টক্ষ্দত্র)  

গ) ফরম পূরি করতঃ  থ্া থ্ 

কতৃজ পদক্ষ্র সুপাঞ্জরশ (১ম ও ২য় টেণীর 

জিয)। 

ঘ) অত্র কদলদজর প্রশাসি শাখা টথ্দক 

ছুটি প্রাপযতা  াচাই কদর অধ্যক্ষ্ ছুটি 

মিরুী কদরি। (িি টগদজদের্ 

কমজচারীদের টক্ষ্দত্র)। 

 উপদজলা ঞ্জহসাব রক্ষ্ি 

কমজকতজ ার কা জালয়/ 

অত্র প্রঞ্জতষ্ঠাি (প্রশাসি 

শাখা)। 

ঞ্জবিামূদলয উর্চ্মাি সহকারী-অত্র 

প্রঞ্জতষ্ঠাি 

কক্ষ্ িাং-২০৫ 

টমাবাইল-01913706980 

ই-টমইল- zahirulud@ gmail.com 

 

মহা-পঞ্জরচালক, বস্ত্র 

অঞ্জধ্েির, ঢাকা। 

কক্ষ্ িাং-০১ 

টেঞ্জলদফাি-৯১১২২৮৮ 

ই-টমইল- 

toponmostafiz@gmail.com 

ও 

অধ্যক্ষ্, অত্র প্রঞ্জতষ্ঠাি 

কক্ষ্ িাং-২০১ 

টেঞ্জলদফাি-০৩২১-

৫১৭৫৮ 

ই-টমইল-akmfazlulhaque1 

@gmail.com 

৩ সাধ্ারণ 

িঞ্জবষয 
তহঞ্জবল হদত 

অঞ্জগ্রম মিঞু্জর 

ক) ১ম ও ২য় টেণীর 

কমজকতজ াদের জিয বস্ত্র অঞ্জধ্েির, 

প্রধ্াি কা জালয় কতৃজ ক ঞ্জিধ্াঞ্জরত 

সমদয়র মদধ্য। 

খ) ৩য় ও ৪থ্জ টেণীর 

কমজচারীদের জিয অত্র 

ক) টগদজদের্/িি-টগদজদের্ 

কমজকতজ াদের টক্ষ্দত্র ঞ্জিধ্জাঞ্জরত ফরদম 

(বাাংলাদেশ ফরম িম্বর-২৬৩৯) 

আদবেি করদত হয়।    

খ) সাধ্ারি িঞ্জবষয তহঞ্জবদল সবজদশষ 

জমাকৃত অদথ্জর ঞ্জহসাব ঞ্জববরণী 

উপদজলা ঞ্জহসাব রক্ষ্ি 

কমজকতজ ার কা জালয়/অত্র 

প্রঞ্জতষ্ঠাি (প্রশাসি 

শাখা)। 

ঞ্জবিামূদলয ঐ ঐ 
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ক্রঞ্জমক 

িাং 
টসবার িাম টসবা প্রোদি সদবার্চ্জ  সময় প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র/ 

আদবেি ফরম প্রাঞ্জিস্থাি 

টসবার মলূয এবাং 
পঞ্জরদশাধ্ পদ্ধঞ্জত 

( ঞ্জে থ্াদক) 

শাখার িামসহ োঞ্জয়ত্বপ্রাি 

কমজকতজ ার 

 (পেঞ্জব, রুম িম্বর, টফাি 

িম্বর ও ই-টমইল) 

উর্ধ্জতি কমজকতজ া  
(পেঞ্জব, রুম িম্বর, 

টেঞ্জলদফাি ও ই-টমইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

প্রঞ্জতষ্ঠাদির অধ্যক্ষ্  ০২ (েইু) 

ঞ্জেদির মদধ্য ঞ্জিস্পঞ্জি কদরি। 

(উপদজলা ঞ্জহসাব রক্ষ্ি কমজকতজ া কতৃজ ক 

প্রেি) মূল কঞ্জপ আদবেদির সাদথ্ জমা 
ঞ্জেদত হয়। 

গ) টগদজদের্ কমজকতজ াদের জিয 
 থ্া থ্ কতৃজ পদক্ষ্র সুপাঞ্জরশ কদর 

উর্ধ্জতি কতৃজ পদক্ষ্র ঞ্জিকে পাঠাদিা 
হয়। 

ঘ) সাধ্ারি িঞ্জবষয তহঞ্জবদল সবজদশষ 

জমাকৃত অদথ্জর ঞ্জহসাব ঞ্জববরণী 
উপদজলা ঞ্জহসাব রক্ষ্ি কমজকতজ া কতৃজ ক 

প্রাপযতা সাদপদক্ষ্ অদথ্জর মিরুী টেয়া 
হয়। (িি টগদজদের্ কমজচারীদের 

টক্ষ্দত্র)। 

৪ কমজকতজ া-
কমজচারীদের 

গৃহঞ্জিমজাণ 

ঋণ এর 

সুপাঞ্জরশ 

বস্ত্র অঞ্জধ্েির, প্রধ্াি কা জালয় 

কতৃজ ক ঞ্জিধ্জাঞ্জরত সমদয়র 

মাধ্যদম। 

ক. সাো কাগদজ আদবেি 

খ. ট  জঞ্জমদত গৃহ ঞ্জিমাণজ/টমরামত করা 
হদব টস জঞ্জমর েঞ্জলল/বায়িাপত্র।  

গ. ৩০০/- োকার িি জঞু্জর্ঞ্জশয়াল 

ষ্ট্যাদম্প অঞ্জিকারিামা। 

ঘ.  থ্া থ্ কতৃজ পদক্ষ্র সুপাঞ্জরশ। 

 

প্রচঞ্জলত ঞ্জবঞ্জধ্ ঞ্জবধ্াি 

অিুসরণ পূবজক গৃহ 

ঞ্জিমাণজ ঋণ মিঞু্জরর 

সুপাঞ্জরশ বস্ত্র অঞ্জধ্েির, 

ঢাকায় টপ্ররণ করা হয়।  

ঞ্জবিামূদলয ঐ ঐ 

৫ কমজচারীদের 

টমাের াি 

ক্রয় অঞ্জগ্রম 

বস্ত্র অঞ্জধ্েির, প্রধ্াি কা জালয় 

কতৃজ ক ঞ্জিধ্জাঞ্জরত সমদয়র 

মাধ্যদম। 

ক. সাো কাগদজ আদবেি। 

খ. ৩০০/- োকার িি জঞু্জর্ঞ্জশয়াল 

ষ্ট্যাদম্প অঞ্জিকারিামা। 

প্রচঞ্জলত ঞ্জবঞ্জধ্ ঞ্জবধ্াি 

অিুসরণ পূবজক  

টমাের াি ক্রয় অঞ্জগ্রম 

ঞ্জবিামূদলয ঐ ঐ 
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ক্রঞ্জমক 

িাং 
টসবার িাম টসবা প্রোদি সদবার্চ্জ  সময় প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র/ 

আদবেি ফরম প্রাঞ্জিস্থাি 

টসবার মলূয এবাং 
পঞ্জরদশাধ্ পদ্ধঞ্জত 

( ঞ্জে থ্াদক) 

শাখার িামসহ োঞ্জয়ত্বপ্রাি 

কমজকতজ ার 

 (পেঞ্জব, রুম িম্বর, টফাি 

িম্বর ও ই-টমইল) 

উর্ধ্জতি কমজকতজ া  
(পেঞ্জব, রুম িম্বর, 

টেঞ্জলদফাি ও ই-টমইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

এর সুপাঞ্জরশ গ.  টমাের  াি ঞ্জবক্রয়কারী 
বববববব ববববববব 

বববব ববব ববববববববব 

ববববববববব ববববববব 

বব ববববববববব 

ঘ.  থ্া থ্ কতৃজ পদক্ষ্র সুপাঞ্জরশ। 

মিঞু্জরর সপুাঞ্জরশ বস্ত্র 

অঞ্জধ্েির, ঢাকায় টপ্ররণ 

করা হয়।  

৬ কমজচারীদের 

কঞ্জম্পউোর 

ক্রয় অগ্রীম 

এর সুপাঞ্জরশ 

বস্ত্র অঞ্জধ্েির, প্রধ্াি কা জালয় 

কতৃজ কঞ্জিধ্জাঞ্জরত সমদয়র মাধ্যদম। 

ক. সাো কাগদজ আদবেি। 

খ. ৩০০ োকার িি জঞু্জর্ঞ্জশয়াল 

ষ্ট্যাদম্প অঞ্জিকারিামা। 

গ.  কঞ্জম্পউোর ঞ্জবদক্রতা কতৃজ ক তথ্য 
সম্বঞ্জলত প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র। 

ঘ.  থ্া থ্ কতৃজ পদক্ষ্র সুপাঞ্জরশ।  

প্রচঞ্জলত ঞ্জবঞ্জধ্ ঞ্জবধ্াি 

অিুসরণ পূবজক  

কঞ্জম্পউোর ক্রয় অঞ্জগ্রম 

মিঞু্জরর সপুাঞ্জরশ বস্ত্র 

পঞ্জরেির, ঢাকায় টপ্ররণ 

করা হয়।  

ঞ্জবিামূদলয ঐ ঐ 

ব বববববব 

ববববব 

বববববববব বববববব 

ববববববব 

ববববববববব ববববব 

বববববব 

ব) ববববববববব বববব 

বববববব 

ব) বববববববব ববব বব 

ববববববব ববববববববব 

বববব বববব, বববব 

বববববব বববববব ব 

বববববববব বববব 

ববববব 

ব) ববববব ববববব 

বববববব ববববববব 

ব) ববববব 

ববববববববববব 

বববববববব 

ববববববববব 

বববব ববববব 

বব 

ববববববববব 

বববববববব 

ববববববব বব 

বববববব 

বববববব 

বববববব ববব 

ববব 

বববববববববব অধ্যক্ষ্, অত্র প্রঞ্জতষ্ঠাি 

কক্ষ্ িাং-২০১ 

টেঞ্জলদফাি-০৩২১-৫১৭৫৮ 

ই-টমইল-akmfazlulhaque1 

@gmail.com 

সহকারী পঞ্জরচালক, 

বববববববব 

বববববব 

বববববববব 

বববববব 

ববববব, চট্টগ্রামব 

ব বববববব বস্ত্র অঞ্জধ্েির, প্রধ্াি কা জালয় ব) বববব ববববব ববববব ববববববব ববববববটলয ব সঞ্জচব, বস্ত্র ও পাে 



11 

 

C:\Program Files (x86)\pdfconverter\temp\NVDC\E2BC9874-B3B8-4DF2-AF39-EC00B6D0F6A7\6c253da4-f10d-47a6-a85f-93d59c1b91c6.doc 

ক্রঞ্জমক 

িাং 
টসবার িাম টসবা প্রোদি সদবার্চ্জ  সময় প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র/ 

আদবেি ফরম প্রাঞ্জিস্থাি 

টসবার মলূয এবাং 
পঞ্জরদশাধ্ পদ্ধঞ্জত 

( ঞ্জে থ্াদক) 

শাখার িামসহ োঞ্জয়ত্বপ্রাি 

কমজকতজ ার 

 (পেঞ্জব, রুম িম্বর, টফাি 

িম্বর ও ই-টমইল) 

উর্ধ্জতি কমজকতজ া  
(পেঞ্জব, রুম িম্বর, 

টেঞ্জলদফাি ও ই-টমইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

বববববব কতৃজ কঞ্জিধ্জাঞ্জরত সমদয়র মাধ্যদম। ব) বববববব ববববববববব 

ববববববববব বববব 

বববব 

বববব ববববব 

বববববব 

বববববব 

ববববববব বব 

বববববববব 

ববববববববববব 

বববব বববববব 

ববব ববব 

মন্ত্রণালয়/মহা-
পঞ্জরচালক, বস্ত্র 

অঞ্জধ্েির, ঢাকা। 

ব বববববব 

বববব 

বববব 

বববববববববববব 

ববববববব ব (বব) 

বববববব বববববব 

বববববব ববববব 

ববববববববব 

বববববব ববববব 

ববববববববব 

ববববববববববববববব 

একাদর্ঞ্জমক ববববববববববব। 

প্রশাসি শাখা, অত্র 

প্রঞ্জতষ্ঠাি  

বববববববববব উর্চ্মাি সহকারী-অত্র 

প্রঞ্জতষ্ঠাি 

কক্ষ্ িাং-২০৫ 

টমাবাইল-01913706980 

ই-টমইল- zahirulud@ gmail.com 

অধ্যক্ষ্, অত্র প্রঞ্জতষ্ঠাি 

কক্ষ্ িাং-২০১ 

টেঞ্জলদফাি-০৩২১-

৫১৭৫৮ 

ই-টমইল-akmfazlulhaque1 

@gmail.com 
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২.৪ ২২২২২২২২ সেক্সোইল ইতিতেয়াতরিং কনলজ েমুনের োনে স াগান ানগর ঠিকাোাঃ 
 

অধ্যক্ষ্ 

শহীে আবেরু রব টসরঞ্জিয়াবাত টেক্সোইল 

ইঞ্জিঞ্জিয়াঞ্জরাং কদলজ, 

ঞ্জসএন্ডঞ্জব টরার্, বঞ্জরশাল।  

E-mail : arstec_barisal@yahoo.com 

ওদয়ব সাইেঃ www.arstecb.com 

টফািঃ ০৪৩১-৬৩৬৫৯, টমাবাইল-

০১৯৩৯-৭৮১০৯১ 

অধ্যক্ষ্ 

পাবিা টেক্সোইল ইঞ্জিঞ্জিয়াঞ্জরাং কদলজ,  

শালগাড়ীয়া, পাবিা 
E-mail : pabtec2006@gmail.com 

             ptec2006@yahoo.com 

ওদয়ব সাইে : www.pabtec.gov.bd 

টফাি িাং- ০৭৩১-৬৬১০৩ 

বববববববববববববববববব/ববববববববববব 

অধ্যক্ষ্ 

টেক্সোইল ইঞ্জিঞ্জিয়াঞ্জরাং কদলজ,   

টজারারগি, ঞ্জমরসরাই, চট্টগ্রাম 

E-mail : 
tex_collegectg@yahoo.com 

ওদয়ব সাইে : www.ctec.gov.bd. 

টমাবাইলঃ ০১৭৯৫-১৯৭৯৭৮ 

 

ববববববব 

ববববববব 

ববববববববব 

বববববববববববব 

বববব 

ববববববববববব, 

বববববব ববববব ববব, 

বববববববব  
E-mail: Sktecjhenaidha.org.bd 

ববববববব ববববব-

বববববব 

অধ্যক্ষ্ 

বিবনু্ধ টেক্সোইল ইঞ্জিঞ্জিয়াঞ্জরাং 
কদলজ 

কাঞ্জলহাঞ্জত, োাংগাইল 

E-mail: 
abdulmozidbtec@gmail.com 

ওদয়ব সাইেঃ www.btec.gov.bd 

টমাবাইলঃ ০১৮৪৮ ৩৭৯৮২৬ 

 

 

২.৫ অতিন াগ বযবস্থাপো পদ্ধতিাঃ 
 

টসবা প্রাঞ্জিদত অসন্তুষ্ট্ হদল োঞ্জয়ত্বপ্রাি কমজকতজ ার সাংদগ ট াগাদ াগ করুি। ঞ্জতঞ্জি সমাধ্াি ঞ্জেদত বযথ্জ হদল ঞ্জিদনাি পদ্ধঞ্জতদত ট াগাদ াগ কদর আপিার সমসযা অবঞ্জহত করুি। 
 

ক্রঃ িাং কখি ট াগাদ াগ করদবি  ট াগাদ াদগর ঠিকািা ঞ্জিষ্পঞ্জির সময়সীমা 
১ োঞ্জয়ত্বপ্রাি কমজকতজ া সমাধ্াি ঞ্জেদত বযথ্জ হদল িাম ও পেবীঃ জিাব এ.টক.এম. ফজলুল হক,অধ্যক্ষ্ 

টফাি িাং- ০৩৫১-৫১৭৫৮ 

ই-টমইল - btec.bd@gmail.com 

Web-site: www.btec-bd.com 

 

২ উর্ধ্জতি কমজকতজ া ঞ্জিঞ্জেজষ্ট্ সমদয় সমাধ্াি 

ঞ্জেদত বযথ্জ হদল 

জিাব টমাহাম্মে ইসমাইল ,  

মহা-পঞ্জরচালক (অঞ্জতঞ্জরি সঞ্জচব), বস্ত্র অঞ্জধ্েির,  

প্রধ্াি কা জালয়, ঢাকা 
টফাি-০২-৯১১২২৮৮ 

ই-টমইল- toponmostafiz@gmail.com 
web site : www.dot.gov.bd 

 

২.৬ আপোর কানে আমানদর প্রিযাশাাঃ 
ক্রঃ িাং প্রঞ্জতশ্রুত/কাাংঞ্জখত টসবা প্রাঞ্জির লদক্ষ্য করণীয় 

১ সঠিকিাদব প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র পূরি করা। 

২ প্রদ াজয টক্ষ্দত্র সময়মত ঞ্জিধ্জাঞ্জরত ঞ্জফ পঞ্জরদশাধ্ করা। 
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৩ পরীক্ষ্া / সাক্ষ্াদতর জিয ঞ্জিধ্জাঞ্জরত সমদয়র পূদবজই উপঞ্জস্থত থ্াকা।  

                   বব/বব/বববব     

(ইঞ্জিঃ এ.টক.এম.ফজলুল হক) 

অধ্যক্ষ্ 

টেক্সোইল ইঞ্জিঞ্জিয়াঞ্জরাং কদলজ 

টবগমগি, টিায়াখালী। 


