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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

অধ্যদের কার্ যালয় 

টেক্সোইল ইনস্টিটিউে 

বাদয়স্টজে, চট্টগ্রাম। 

www.tictg.gov.bd 

 

 স্টসটিদজন চাে যার  

নাগস্টরক টসবা প্রোন প্রস্টতশ্রুস্টত (Citizen’s Charter) 

 

১. স্টিশন ও স্টমশন রূপকল্প (Vision): প্রস্টতদর্াস্টগতা সেম শস্টিশালী বস্ত্র ও পাে খাত।  

   অস্টিলেয (Mission): বস্ত্র ও পাে খাদতর সম্ভাবনাদক পূন য কাদজ লাস্টগদয় েে বস্ত্র প্রদকৌশলী ততরীর মাধ্যদম উৎপােনশীলতা ও রপ্তাস্টন বৃস্টি। 

২. প্রস্টতশ্রুস্টত টসবা সমূহঃ- 

২.১ নাগস্টরক টসবাঃ 

ক্রস্টমক টসবার নাম 
টসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 
টসবা প্রোন পিস্টত 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র এবাং 

প্রাস্টপ্তস্থান 

টসবামূল্য 

এবাং 

পস্টরদশাধ 

পিস্টত 

োস্টয়ত্বপ্রাপ্ত কম যকতযা 

(নাম, পেস্টব, ট ান ও 

ই-টমইল) 

উর্ধ্যতন কম যকতযা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

০১ 

তথ্য অস্টধকার 

আইদনর 

আওতায় 

নাগস্টরদকর 

তথ্য প্রোন। 

২০/৩০ স্টেন 

(প্রদর্াজয 

টেদত্র) 

আদবেন প্রাস্টপ্তর পর 

স্টনধ যাস্টরত  রদম তথ্য 

প্রোন 

(১) আদবেনপত্র, 

(২) আদবেদনর 

সমর্ যদন প্রাসস্টিক 

কাগজপত্র। 

 

(১) প্রদর্াজয 

টেদত্র 

স্টনধ যাস্টরত 

মূদল্য ও 

চালাদনর 

মাধ্যদম 

জনাব আস্টরফুল হক, 

জুস্টনয়র ইন্সট্রাক্টর 

(নন-কাস্টরগস্টর), 

০১৮১৫-৫০৯৩১০, 

arif.hoque310@

gmail.com 

মহাপস্টরচালক, বস্ত্র 

অস্টধেপ্তর, স্টবটিএমস্টস 

িবন ১০ম তলা, ৭-৯, 

কাওরান বাজার, ঢাকা। 

০২ 
িস্টতয সাংক্রান্ত 

তথ্যাবলী 

প্রস্টত 

কার্ যস্টেবদস 

সরাসস্টর, ট াদনর মাধ্যদম, 

প্রস্টতষ্ঠাদনর টনাটিশ টবাদড য, বস্ত্র 

অস্টধেপ্তদরর ওদয়ব সাইদে 

www.dot.gov.bd,  
বাাংলাদেশ কাস্টরগস্টর স্টশোদবাড য 

এর ওদয়ি সাইদে 

www.btebadmissio

n.gov.bd 

সরাসস্টর অর্বা 

ট াদনর মাধ্যদম 
স্টবনামূদল্য 

জনাব রাদশদুজ্জামান, 

জুস্টনয়র ইন্সট্রাক্টর 

(কাস্টরগস্টর) ও 

টরস্টজস্ট্রার (অ:ো:) 

০১৭১০-৬৪০৬০৬, 

engr.rasheduzzam

an@gmail.com 

ঐ 

০৩ 

সাংক্ষুি ব্যস্টির 

অস্টিদর্াদগর 

টপ্রস্টেদত 

ব্যবস্থা গ্রহণ 

(স্টজআরএস) 

আদবেন 

প্রাস্টপ্তর তাস্টরখ 

হদত সদব যাচ্চ ২ 

মাস 

আদবেদনর টপ্রস্টেদত 

প্রস্টতকার প্রোন। 

(১) আদবেনপত্র 

(২) আদবেদনর 

সমর্ যদন প্রাসস্টিক 

কাগজপত্র। 

স্টবনামূদল্য 

টমাঃ মাহফুজুর 

রহমান 

উপ-পস্টরচালক, বস্ত্র 

অস্টধেপ্তর, স্টবটিএমস্টস 

িবন ১০ম তলা, ৭-৯, 

কাওরান বাজার, 

ঢাকা। 

ঐ 
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২.২ প্রাস্টতষ্ঠাস্টনক টসবা: (স্টশোর্ী সাংস্টিষ্ট) 

ক্রস্টমক 

নাং 
টসবার নাম 

টসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 
টসবা প্রোন পিস্টত 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রাস্টপ্তস্থান 

টসবামূল্য 

এবাং 

পস্টরদশাধ 

পিস্টত 

োস্টয়ত্বপ্রাপ্ত কম যকতযা (নাম, 

পেস্টব, ট ান ও ইদমইল) 
উর্ধ্যতন কম যকতযা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

০১ 
১ম পদব য  

ছাত্র-ছাত্রী িস্টতয 

িস্টতয কস্টমটির 

স্টসিান্ত অনুর্ায়ী 

স্টনস্টে যষ্ট সমদয় 

মদধ্য 

(ক) বাকাস্টশদবার 

ওদয়ি সাইদে 

www.btebad

mission.gov.

bd টত অনলাইদন 

আদবেন করদত হদব। 

(খ) িস্টতয কস্টমটির 

স্টসিাদন্তর টমধা 

তাস্টলকা অনুর্ায়ী িস্টতয 

বাাংলাদেশ কাস্টরগস্টর 

স্টশোদবাড য এর 

ওদয়ি সাইদে 

www.btebadm

ission.gov.bd 

স্টনধ যাস্টরত 

মূল্য 

পস্টরদশাধ 

সাদপদে 

বাাংলাদেশ কাস্টরগস্টর 

স্টশোদবাড য িস্টতয কস্টমটির 

সিাপস্টত 

টচয়ারম্যান 

বাাংলাদেশ কাস্টরগস্টর 

স্টশোদবাড য, আগার 

গাঁও, ঢাকা। 

০২ 

ছাত্র-ছাত্রীদেরদক 

উপবৃস্টি স্টবতরন ও 

স্টশো উপকরণ 

ক্রয় সহায়তা 

প্রোন 

জুলাই-স্টডদসম্বর 

ও জানুয়ারী-জুন 

১) সকল ছাত্রী ও 

প্রস্টতবন্ধী 

স্টশোর্ীদেরদক 

উপবৃস্টি প্রোন 

২) িস্টতযকৃত 

ছাত্রদেরদক ৭০% 

(স্টনস্টে যষ্ট মানেদে 

স্টনব যাস্টচত) উপবৃস্টি 

প্রোন 

টেক্সোইল ইনস্টিটিইে, 

চট্টগ্রাম এর টরস্টজদস্ট্রশন 

শাখা, ওদয়ি সাইে 

www.tictg.gov.b

d 

বাাংলাদেশ কাস্টরগস্টর 

স্টশো অস্টধেপ্তর এর 

ওদয়ি সাইে 

www.dte.gov.bd 

স্টবনামূ

টল্য 

জনাব রাদশদুজ্জামান, জুস্টনয়র 

ইন্সট্রাক্টর (কাস্টরগস্টর) ও 

টরস্টজস্ট্রার (অ:ো:) 

০১৭১০-৬৪০৬০৬, 

engr.rasheduzzaman@g

mail.com 

সস্টচব 

কাস্টরগস্টর ও মাদ্রাসা 

স্টশো স্টবিাগ, 

স্টশো মন্ত্রণালয়, 

পস্টরবহন পুল িবন, 

ঢাকা। 

০৩ 
চুড়ান্ত পরীোর 

 রম পুরন 

টনাটিশ অনুর্ায়ী 

স্টনস্টে যষ্ট সমদয় 

মদধ্য 

 

রদকে টমাবাইল 

ব্যাাংস্টকাং এর 

স্টডস্টজোল টপ-টমদের 

মাধ্যদম। 

টরস্টজস্ট্রার শাখায়, 

রদকে টমাবাইল 

ব্যাাংস্টকাং এর স্টডস্টজোল 

টপ-টমদের রস্টশে 

অর্বা এসএমএস 

প্রেশ যন এর মাধ্যদম। 

স্টনধ যাস্টরত 

মূল্য 

পস্টরদশা

টধ 

সাদপদে 

জনাব রাদশদুজ্জামান, জুস্টনয়র 

ইন্সট্রাক্টর (কাস্টরগস্টর) ও 

টরস্টজস্ট্রার (অ:ো:) 

০১৭১০-৬৪০৬০৬, 

engr.rasheduzzaman@g

mail.com 

টচয়ারম্যান 

বাাংলাদেশ কাস্টরগস্টর 

স্টশোদবাড য, আগার 

গাঁও, ঢাকা। 

০৪ 

পাশকৃত ছাত্র-

ছাত্রীদের 

১. সনে, নম্বরপত্র 

স্টবতরন। 

২. প্রশাংসাপত্র, 

প্রতযয়ন পত্র প্রোন 

টর্ টকান 

কার্ যস্টেবদস 
সরাসস্টর 

আদবেদনর মাধ্যদম 

আদবেদনর সমর্ যদন 

টরস্টজদস্ট্রশন কাড য ও 

টর্ টকান পদব যর 

নম্বরপদত্রর ছায়াস্টলস্টপ 

সাংযুি 

১. 

স্টবনামূ

টল্য ২. 

স্টনধ যাস্টরত 

মূল্য 

পস্টরদশাধ

সাদপদে 

১. জনাব রাদশদুজ্জামান, জুস্টনয়র 

ইন্সট্রাক্টর (কাস্টরগস্টর) ও 

টরস্টজস্ট্রার (অ:ো:) 

০১৭১০-৬৪০৬০৬, 

engr.rasheduzzaman@g

mail.com 

২. জনাব টমাঃ রাস্টকব স্টময়া 

০১৭১৫৭৭১২৬১ 

অধ্যে 

টেক্সোইল ইনস্টিটিউে, 

চট্টগ্রাম। 

০৫ 

অিযন্তরীণ ও 

অনািযন্তরীণ 

বৃস্টিমুলক 

কার্ যক্রম 

টনাটিশ অনুর্ায়ী 

স্টনধ যাস্টরত সমদয় 
আদবেদনর টপ্রস্টেদত 

আদবেদনর টপ্রস্টেদত 

কস্টমটি কর্তযক স্টনধ যারন 

স্টবনামূ

টল্য 

১. জনাব টমাঃ টমাজাদেল টহাদসন, 

চী  ইন্সট্রাক্টর (কাস্টরগস্টর), 

০১৭১৭২৫৯৬২৫ 

engr.mozammel.dot@gmail.c

om 

২. জনাব টমাঃ নূরুল আবছার, 

০১৬৭৪৬১৪০৫৪ 

miaaabsar@gmail.co

m 

৩. জনাব টমাঃ নস্টকব টচৌধুরী, 

০১৭৪০৫৭৩৩৪৩ 

nokibooo@gmail.com 

মহাপস্টরচালক, বস্ত্র 

অস্টধেপ্তর, স্টবটিএমস্টস 

িবন ১০ম তলা, ৭-৯, 

কাওরান বাজার, 

ঢাকা। 

০৬ 

স্টশো স র ও 

বাস্টষ যক ক্রীড়া 

প্রস্টতদর্াগীতা 

টনাটিশ অনুর্ায়ী 

স্টনস্টে যষ্ট সমদয় 

মদধ্য 

সাংস্টিষ্ট টেণী স্টশেক 

ও োস্টয়ত্বপ্রাপ্ত কস্টমটির 

সাদর্ টর্াগাদর্াদগর 

মাধ্যদম 

অাংশগ্রহণকারী 

স্টশোর্ীর তাস্টলকা 

স্টনধ যাস্টরত 

মূল্য 

পস্টরদশাধ 

সাদপদে 

১. জনাব টমাহােে আবু হাস্টন , 

জুস্টনয়র ইন্সট্রাক্টর, (কাস্টরগস্টর), 

০১৬১৮-১১৭৫০০ 

২. জনাব  জদল রাস্টি খান, জুস্টনয়র 

ইন্সট্রাক্টর (কাস্টরগস্টর), 

০১৬২৮৯৭৯৮৫০ 

 

৩. জনাব টমাঃ সাস্টজে আল মাসউে 

জুস্টনয়র ইন্সট্রাক্টর, (নন-কাস্টরগস্টর), 

০১৬৮৬-৬১০২৮৪ 

 

অধ্যে 

টেক্সোইল ইনস্টিটিউে, 

চট্টগ্রাম। 

০৭ 

সাংক্ষুি ছাত্র-

ছাত্রীর 

অস্টিদর্াদগর 

টপ্রস্টেদত ব্যবস্থা 

গ্রহণ (স্টজআরএস) 

আদবেন প্রাস্টপ্তর 

তাস্টরখ হদত 

সদব যাচ্চ ০২ 

কার্ যস্টেবস 

আদবেদনর টপ্রস্টেদত 

প্রস্টতকার প্রোন। 

(১) আদবেনপত্র, 

(২) আদবেদনর 

সমর্ যদন প্রাসস্টিক 

কাগজপত্র; 

স্টবনামূ

টল্য 

১. জনাব টমাঃ টমাজাদেল টহাদসন, 

চী  ইন্সট্রাক্টর (কাস্টরগস্টর) ও 

অস্টিদর্াগ স্টনষ্পস্টি কম যকতযা (অস্টনক) 

০১৭১৭২৫৯৬২৫ 

engr.mozammel.dot@gmail.c

om 

অধ্যে 

টেক্সোইল ইনস্টিটিউে, 

চট্টগ্রাম। 
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