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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

অধ্যদের কার্ যালয় 

টেক্সোইল ইনস্টিটিউে  

বস্ত্র অস্টিেপ্তর, বস্ত্র ও পাে মন্ত্রণালয় 

বায়েজিদ, চট্টগ্রাম 

www.tictg.gov.bd 

 
 

নম্বর- ২৪.০২.১৫৫৫.০৭৪.০৩.০১৯.(পাে য-১).১৬-১৯১                তাস্টরখ: ২৭ জুন ২০২১  

 

স্টবষয়: ২০২০-২০২১ অর্ যবছদরর বাস্টষ যক কম যসম্পােন চুক্তি (APA) ৪র্ থ ত্রৈমাক্তিক প্রস্টতদবেন টপ্ররণ প্রসাংদগ । 

 

উপর্য যক্ত স্টবষদয়র টপ্রস্টেদত জানাদনা র্াদে টর্, এ ইনস্টিটিউদের ২০২০-২০২১ অর্ যবছদরর বাস্টষ যক কম যসম্পােন 

চুক্তি (APA) ৪র্ থ ত্রৈমাক্তিক প্রস্টতদবেন পরবতী প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহদণর স্টনস্টমদে এতদ সদে টপ্ররণ করা হদলা। 

 

সাংর্যক্ত: বণ যনামদত ২ (দুই) টসে 

 

 

 

          

 

 

মহাপস্টরচালক 

(অস্টতিঃ সস্টচব) 

বস্ত্র অস্টিেপ্তর, 

ঢাকা-১২১৫। 

`„t Avt- আহবায়ক, এস্টপএ কস্টমটি, বস্ত্র অস্টিেপ্তর, ঢাকা। 

 (ইস্টি. ফারুক আহম্মে) 

অধ্যক্ষ (অ:দা) 

টেক্সোইল ইনস্টিটিউে  

বায়েজিদ, চট্টগ্রাম 

textileinstitutectg@gmail.com 

 

http://www.tictg.gov.bb/
mailto:textileinstitutectg@gmail.com
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টসকশন-৩ 

টেক্সোইল ইনস্টিটিউে চট্টগ্রাম এর টকৌশলগত উদেশ্য, অগ্রাস্টিকার কার্ যক্রম, কম যসম্পােন সূচক এবাং লেযমাত্রাসমূহ 

৪র্ থ ত্রৈমাক্তিক প্রক্তিবেদন (এজিল/২০২১ হয়ে জুন/২০২১) 

 

টকৌশলগত উদেশ্য 

টকৌশলগত 

উদেদশ্যর মান 

(Weight 

strategic 

Objectives) 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম যসম্পােন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 
একক 

(Unit) 

কম যসম্পােন 

সূচদকর মান 

(Weight of 

Performanc

e Indicators) 

লেযমাত্রা/স্টনণ যায়ক ২০২০-২০২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) ৪র্ থ 

ত্রৈমাক্তিক 

অর্থন 

মন্তব্য 
অসািারণ 

অস্টত 

উেম 
উেম চলস্টতমান 

চলস্টত মাদনর 

স্টনদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

টেক্সোইল ইনস্টিটিউে চট্টগ্রাম - এর টকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

 

 

 

১. স্টনি যাস্টরত পরীো 

গ্রহণ সম্পন্নকরণ 

২৪.০০ 

১.১ 

আভ্যন্তরীণ 

পরীো গ্রহণ 

১.১.১ গৃস্টহত  

িারাবাস্টহক তাস্টিক 

পরীো 

সাংখ্যা ৬.০০ ৬ ৪ ২ - - - 

টকাস্টভ্ড ১৯ এর কারদণ 

স্টশো প্রস্টতষ্ঠান বন্ধ র্াকায় 

স্টনি যাস্টরত সময়সূস্টচ অনুর্ায়ী 

অভ্যন্তরীন ও চূড়ান্ত পরীো 

গ্রহণ করা সম্ভব হয়স্টন। 

১.১.২ গৃস্টহত  

িারাবাস্টহক ব্যবহাস্টরক 

পরীো 

সাংখ্যা ৬.০০ ২ ১ - - - - 

১.২ চূড়ান্ত 

পরীো গ্রহণ 

১.২.১ গৃস্টহত  তাস্টিক 

পরীো 
সাংখ্যা ৬.০০ ২ ১ - - - - 

১.২.২ গৃস্টহত  

ব্যবহাস্টরক পরীো 

সাংখ্যা 

 
৬.০০ ২ ১ - - - - 

 

২. টেণীকদে 

স্টশোর্ীর উপস্টস্থস্টত 

স্টনস্টিতকরণ 

০৮.০০ 

২.১ পব য 

স্টভ্স্টেক 

স্টশোর্ীর 

উপস্টস্থস্টত 

২.১.১ ১ম পব য % ১ ৮০ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫১ ৭৫ 
 টকাস্টভ্ড ১৯ এর কারদণ 

পব যস্টভ্স্টেক স্টশোর্ীদের 

উপস্টস্থস্টত লেমাত্রা অনুর্ায়ী 

অজযন সম্ভব হয়স্টন। তদব 

অনলাইদন ক্নাস গ্রহন 

কার্ যক্রম চলমান রদয়দছ। 

২.১.২ ২য় পব য % ১ 
৮০ 

৭০ ৬৫ ৬০ ৫১ 
- 

২.১.৩ ৩য় পব য % ১ 
৮০ 

৭০ ৬৫ ৬০ ৫১ 
৭৪ 

২.১.৪ ৪র্ য পব য % ১ 
৮০ 

৭০ ৬৫ ৬০ ৫১ 
- 

২.১.৫ ৫ম পব য % ১ 
৮০ 

৭০ ৬৫ ৬০ ৫১ 
৭৩ 

২.১.৬ ৬ষ্ঠ পব য % ১ 
৮০ 

৭০ ৬৫ ৬০ ৫১ 
- 

২.১.৭ ৭ম পব য % ১ ৮০ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫১ 
৭৪ 

২.১.৮ ৮ম পব য % ১ ১০০ - - - - - 
- 

পাতা – ০১ 
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টসকশন-৩ 

টেক্সোইল ইনস্টিটিউে চট্টগ্রাম এর টকৌশলগত উদেশ্য, অগ্রাস্টিকার কার্ যক্রম, কম যসম্পােন সূচক এবাং লেযমাত্রাসমূহ 

৪র্ থ ত্রৈমাক্তিক প্রক্তিবেদন (এজিল/২০২১ হয়ে জুন/২০২১) 

টকৌশলগত 

উদেশ্য 

টকৌশলগত 

উদেদশ্যর মান 

(Weight 

strategic 

Objectives) 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম যসম্পােন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 
একক 

(Unit) 

কম যসম্পােন 

সূচদকর মান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

লেযমাত্রা/স্টনণ যায়ক ২০২০-২০২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) ৪র্ থ 

ত্রৈমাক্তিক 

অর্থন 

মন্তব্য 
অসািারণ 

অস্টত 

উেম 
উেম চলস্টতমান 

চলস্টত 

মাদনর স্টনদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

টেক্সোইল ইনস্টিটিউে চট্টগ্রাম - এর টকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩. গুণগত 

স্টশোোন 

টজারোরকরণ 

 

 

২৬.০০ 

 

৩.১  ক্লাশ রুটিন 

প্রণয়ন 

৩.১.১ প্রণীত ক্লাশ 

রুটিন (১ম ৬ মাস) 
তাস্টরখ ১.০০ 

১ 

অদটাবর 

২০ 

অদটাবর 

১০ 

নদভ্ম্বর 

৩০ 

নদভ্ম্বর 

২০ 

স্টডদসম্বর 
- 

টকাস্টভ্ড ১৯ এর কারদণ 

প্রণীত অনলাইন ক্লাস 

রুটিন অনুর্ায়ী  গৃস্টহত 

ক্লাস গ্রহণ করা হদয়দছ 

স্টকন্তু স্টশো প্রস্টতষ্ঠান বন্ধ 

র্াকায় ব্যবহাস্টরক ক্লাশ 

গ্রহন সম্ভব হয়স্টন। 

৩.১.২ প্রণীত ক্লাশ 

রুটিন (২ে ৬ মাস) 
তাস্টরখ ১.০০ ১ এজিল 

২০ 

এজিল 
১০ মম ৩০ টম ২০ জুন ১ এজিল 

৩.২  ক্লাশ রুটিন 

অনুর্ায়ী ক্লাশ গ্রহণ 

৩.২.১  গৃস্টহত তাস্টিক 

ক্লাশ 
সাংখ্যা ৮.০০ ৯০০ ৮০০ ৭০০ ৬০০ ৫০০    250 

৩.২.২  গৃস্টহত 

ব্যবহাস্টরক ক্লাশ 

সাংখ্যা 

 
৮.০০ ৩০০ ৩০০ ২৫০ ২০০ ১৭৫ - 

৩.৩ ১ম পয়ব ের  

জিক্ষার্থীয়দর জিল্প-

কারখানা পজরদি েন  

৩.৩.১ জিল্প-কারখানা 

পস্টরেশ যন স্টশোর্ী 
সাংখ্যা 

 

২.০০ ১২০ ১১০ ১০০ ৯০ ৮০ - 

টকাস্টভ্ড ১৯ এর কারদণ 

স্টশো প্রস্টতষ্ঠান বন্ধ 

র্াকায় উক্ত কার্ যক্রম 

সমূহ বাস্তবায়ন সম্ভব 

হয়স্টন। 

৩.৪ স্টশল্প-কারখানায় 

ইন্ডাস্টিয়াল এোচদমদে 

স্টশোর্ী টপ্ররন 

৩.৪.১ ইন্ডাস্টিয়াল 

এোচদমে কার্ যক্রম 

সম্পন্ন স্টশোর্ী 

সাংখ্যা ২.০০ ৯৯ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

 

       - 

৩.৫ স্টডদলামা ইন 

টেক্সোইল ইস্টিস্টনয়াস্টরাং 

স্টডগ্রী প্রোণ 

৩.৫.১ উত্তীর্ ে জিক্ষার্থী সাংখ্যা ৪.০০ ৬৯ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৬৯ - 

৪. জিক্ষা, 

সাজহেয ও 

সাাংস্কৃজেক 

কার্ যক্রম বৃস্টি 

করা 

১৪.০০ 

৪.১ বাস্টষ যক ক্রীড়া 

প্রস্টতদর্াস্টগতা 

আদয়াজন 

৪.১.১ অনুস্টষ্ঠত 

ইনদডার টগমস 
তাস্টরখ ১.০০ ২০ মাচ য ২৮ মাচ য 

১০ 

এস্টপ্রল 

২৫ 

এস্টপ্রল 
১০ টম - 

টকাস্টভ্ড ১৯ এর কারদণ 

স্টশো প্রস্টতষ্ঠান বন্ধ 

র্াকায় উক্ত কার্ যক্রম 

সমূহ বাস্তবায়ন সম্ভব 

হয়স্টন। 

৪.১.২ অনুস্টষ্ঠত 

আউেদডার টগমস 
তাস্টরখ ১.০০ ২১ মাচ য ২৯মাচ য 

১১ 

এস্টপ্রল 

২৬ 

এস্টপ্রল 
১১ টম - 

৪.২ ম্যাগাস্টজন প্রকাশ 
৪.২.১ প্রকাস্টশত 

ম্যাগাস্টজন 
তাস্টরখ ১.০০ 

১ 

স্টডদসম্বর 

২০ 

স্টডদসম্বর 

১০ 

জানুয়ারী 

২০ 

জানুয়ারী 

১০ 

মেব্রুোরী 
- - 

৪.৩ জাতীয় অনুষ্ঠান 

পালন করা 

৪.৩.১ পাস্টলত 

জাতীয়  স্টেবস 
সাংখ্যা ৭.০০ ৭ ৬ ৫ ৪ ৩ ১ - 

পাতা – ০২ 
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টসকশন-৩ 

টেক্সোইল ইনস্টিটিউে চট্টগ্রাম এর টকৌশলগত উদেশ্য, অগ্রাস্টিকার কার্ যক্রম, কম যসম্পােন সূচক এবাং লেযমাত্রাসমূহ 

৪র্ থ ত্রৈমাক্তিক প্রক্তিবেদন (এজিল/২০২১ হয়ে জুন/২০২১) 

 

টকৌশলগত 

উদেশ্য 

টকৌশলগত 

উদেদশ্যর মান 

(Weight 

strategic 

Objectives) 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম যসম্পােন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 
একক 

(Unit) 

কম যসম্পােন 

সূচদকর মান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

লেযমাত্রা/স্টনণ যায়ক ২০২০-২০২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) ৪র্ থ 

ত্রৈমাক্তিক 

অর্থন 

মন্তব্য 
অসািারণ 

অস্টত 

উেম 
উেম চলস্টতমান 

চলস্টত 

মাদনর স্টনদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

টেক্সোইল ইনস্টিটিউে চট্টগ্রাম - এর টকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

 

 

৪.৪ নবীন বরণ 

অনুষ্ঠান পালন করা 

৪.৪.১ আদয়াস্টজত 

নবীন বরণ অনুষ্ঠান 
তাস্টরখ ৩.০০ 

১ 

নয়েম্বর 

২০ 

নয়েম্বর 

২০ 

স্টডদসম্বর 

১০ 

জানুয়ারী 

২০ 

জানুয়ারী 
- - 

৪.৫ বাজষ েক 

বনয়োিন 

আদয়াজন 

৪.৫.১ আদয়াস্টজত 

বনয়োিন 
তাস্টরখ ১.০০ 

১০ 

মাচ য 

২০ 

মাচ য 

৩০ 

মাচ য 
৫ এজিল ২০ এজিল - 

টকাস্টভ্ড ১৯ এর কারদণ 

স্টশো প্রস্টতষ্ঠান বন্ধ 

র্াকায় বাজষ েক 

বনয়োিন আদয়াজন 

করা সম্ভব হয়স্টন। 

৫.  বরাে 

অনুসাদর 

কাচাঁমাল  

ক্রে – ব্যবহার । 

৩.০০ 
৫.১ কাঁচামাল  

ব্যবহার করা 

৫.১.১ ব্যবহৃত 

কাঁচামাল 
% ৩.০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ - 

টকাস্টভ্ড ১৯ এর কারদণ 

স্টশো প্রস্টতষ্ঠান বন্ধ 

র্াকায় কাঁচামাল ব্যবহার 

করা সম্ভব হয়স্টন। 

 

                                                                                                                                                                                                                                     পাতা – ০৩ 
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টেক্সোইল ইনস্টিটিউে, চট্টগ্রাম  এর আবস্টশ্যক টকৌশলগত উদেশ্যসমূহ ২০২০-২০২১ 

৪র্থ ে ত্রৈমাজসক প্রক্তিবেদন (এজিল/২০২১ হয়ে জুন/২০২১) 

(দমাে মান-২৫) 

 

টকৌশলগত 

উদেশ্য 

টকৌশলগত 

উদেদশ্যর মান 

(Weight 

strategic 

Objectives) 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম যসম্পােন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম যসম্পােন সূচদকর 

মান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

লেযমাত্রা/স্টনণ যায়ক ২০২০-২০২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) ৪র্ থ 

ত্রৈমাক্তিক 

অর্থন 

মন্তব্য 
অসািারণ 

অস্টত 

উেম 
উেম চলস্টতমান 

চলস্টত 

মাদনর স্টনদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

টেক্সোইল ইনস্টিটিউে চট্টগ্রাম - এর আবস্টশ্যক টকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

[১] োপ্তস্টরক 

কাম যকাদন্ড 

স্বেতা বৃস্টি ও 

জবাবস্টেস্টহ 

স্টনস্টিতকরন 

১১.০০ 

[১.১] বাজষ েক কম েসম্পাদন 

চুজি (এজপএ) বাস্তবােন। 

[১.১.১] এস্টপএ’র সকল 

ত্রত্রমাস্টসক িজেয়বদন 

ওয়েবসাইয়ে িকাজিে 

সাংখ্যা ২.০০ ৪ - - - - ১ - 

[১.১.২] এস্টপএ টিদমর 

মাস্টসক সভ্া অনুস্টষ্ঠত 
সাংখ্যা ১.০০ ১২ ১১ - - - ৩ - 

[১.২] শুদ্ধাচার/উত্তম চচ োর 

জবষয়ে অাংিীিনয়দর সয়ে 

মে জবজনমে 

[১.২.১] মত স্টবস্টনময় 

সভ্া অনুস্টষ্ঠত 
সাংখ্যা ২.০০ ৪ ৩ ২ - - ১ - 

[১.৩] অজেয় াগ িজেকার 

ব্যবস্থা জবষয়ে মসবা 

গ্রহীো/অাংিীিনয়দর 

অবজহেকরর্ 

[১.৩.১]অবস্টহতকরণ 

সভ্া আদয়াস্টজত 
সাংখ্যা ২.০০ ৪ ৩ ২ - - ১ - 

[১.৪] মসবািদান িজেশ্রুজে 

জবষয়ে মসবা গ্রহীোয়দর 

অবজহেকরর্ 

[১.৪.১]অবস্টহতকরণ 

সভ্া আদয়াস্টজত 
সাংখ্যা ২.০০ ৪ ৩ ২ - - ১ - 

[১.৫] েথ্য বাোেন হাল- 

নাগাদ সাংক্রান্ত ত্রৈমাজসক 

িজেয়বদন উর্ধ্েেন 

কর্তেপয়ক্ষর জনকে মিরর্ 

[১.৫.১] ত্রৈমাজসক 

িজেয়বদন মিজরে 
সাংখ্যা ২.০০ ৪ ৩ - - - ১ - 

[২] 

কম যসম্পােদন 

গস্টতশীলতা 

আনয়ন ও 

টসবার মান 

বৃস্টি 

 

 

 

৮.০০ 

[২.১] ই-নস্টর্ বাস্তবায়ন 
[২.১.১] ই-নস্টর্দত টনাে 

স্টনষ্পস্টেকৃত 
% ২.০০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - - 

িয় ািয নে 

[২.২] উদ্ভাবনী /ক্ষুদ্র উন্নয়ন 

উদযাগ বাস্তবায়ন 

[২.২.১] নূনতম একটি 

উদ্ভাবনী /ক্ষুদ্রউন্নয়ন 

উদযাগ চালুকৃত 

সাংখ্যা ২.০০ 
১৫-০২-

২১ 

১৫-০৩-

২১ 

১৫-০৪-

২১ 

১৫-০৫-

২১ 
- - - 

[২.৩] কম যচারীদের 

প্রস্টশেণ প্রোন 

[২.৩.১] িয়েযক কম েচাজরর 

িন্য িজিক্ষর্  আয়োজিে 

জনঘো 
২.০০ ৪০ ৩০ ২০ ১০ - - - 

[২.৩.২] ১০ম মগ্রড ও 

েদুর্ধ্ে িয়েযক কম েচারীয়ক 

এজপএ জবষয়ে িদত্ত 

িজিক্ষর্ 

জনঘো 

১.০০ ৫ ৪ - - - ৫ - 

[২.৪] এস্টপএ বাস্তবায়দন 

প্রদনােনা প্রোন 

[২.৪.১] নুযনতম একটি 

আওতািীন েপ্তর/ একজন 

কম যচারীদক এস্টপএ 

বাস্তবায়দনর জন্য প্রদনােনা 

প্রোনকৃত 

সাংখ্যা 

 

 

১.০০ ১ - - - - ১ - 

পাতা – ০৪ 
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টেক্সোইল ইনস্টিটিউে, চট্টগ্রাম  এর আবস্টশ্যক টকৌশলগত উদেশ্যসমূহ ২০২০-২০২১ 

৪র্ থ ত্রৈমাক্তিক প্রক্তিবেদন (এজিল/২০২১ হয়ে জুন/২০২১) 

(দমাে মান-২৫) 

 

 

টকৌশলগত 

উদেশ্য 

টকৌশলগত 

উদেদশ্যর মান 

(Weight 

strategic 

Objectives) 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম যসম্পােন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম যসম্পােন 

সূচদকর মান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

লেযমাত্রা/স্টনণ যায়ক ২০২০-২০২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) ৪র্ থ 

ত্রৈমাক্তিক 

অর্থন 

মন্তব্য 
অসািারণ 

অস্টত 

উেম 
উেম চলস্টতমান 

চলস্টত 

মাদনর স্টনদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

টেক্সোইল ইনস্টিটিউে চট্টগ্রাম - এর আবস্টশ্যক টকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

[৩] আস্টর্ যক ও 

সম্পে 

ব্যবস্থাপনার 

উন্নয়ন 

 

 

৬.০০ 

[৩.১] বাস্টষ যক ক্রয় 

পস্টরকল্পনা বাস্তবায়ন 

[৩.১.১] ক্রয় পস্টরকল্পনা 

অনুর্ায়ী ক্রয় সম্পাস্টেত 
% ১.০০ ১০০ ৯০ ৮০ - - ৪৭.২৯ - 

[৩.২] বাস্টষ যক উন্নয়ন 

কম যসূস্টচ (এস্টডস্টপ) 

/বাদজে বাস্তবায়ন 

[৩.২.১] বাস্টষ যক উন্নয়ন 

কম যসূস্টচ (এস্টডস্টপ) /বাদজে 

বাস্তবাস্টয়ত 

 

% 
২.০০ ১০০ ৯০ ৮০ - - ২৫.২৬ - 

[৩.৩] অজডে আপজত্ত 

জনষ্পজত্ত কা েক্রয়মর 

উন্নেন 

[৩.৩.১] অজডে আপজত্ত 

জনষ্পজত্তকৃে 

 

% ২.০০ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ - - িয় ািয নে 

[৩.৪] হালনাগাদকৃে 

স্থাবর ও অস্থাবর 

সম্পজত্তর োজলকা 

উর্ধ্েেন অজেয়স মিরর্ 

[৩.৪.১] হালনাগাদকৃে 

স্থাবর ও অস্থাবর 

সম্পজত্তর োজলকা উর্ েেন 

অজেয়স মিজরে 

োজরখ ১.০০ 
১৫-১২-

২০২০ 

১৪-০১-

২০২১ 

১৫-০২-

২০২১ 
- - - - 

 

পাতা – ০৫ 

 

 

  

(ইস্টি. ফারুক আহম্মে) 

অধ্যক্ষ (অ. ো.) 

টেক্সোইল ইন্সটিটিউে 

বাদয়স্টজে, চট্টগ্রাম। 

textileinstitutectg@gmail.com 
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