
  

G:\জাতীয় শুদ্ধাচার\4. Citizen Charter\CTG 2020.docx 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

অধ্যদের কার্ যালয় 

টেক্সোইল ইনস্টিটিউে  

বস্ত্র অস্টিেপ্তর, বস্ত্র ও পাে মন্ত্রণালয় 

বাদয়স্টজে, চট্টগ্রাম। 

www.tictg.gov.bd 

 

স্টসটিদজন চাে যার 

নাগস্টরক টসবা প্রোন প্রস্টতশ্রুস্টত (Citizen’s Charter) 

 

১. রুপকল্প (Vision): প্রস্টতদর্াস্টগতা সেম মধ্যম পর্ যাদয় বস্ত্র প্রদকৌশলী ততরী করা। 

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

২. প্রস্টতশ্রুস্টত টসবা সমূহ  

২.১ নাগস্টরক টসবা: 

ক্রস্টমক টসবার নাম 
টসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 
টসবা প্রোন পিস্টত 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র এবাং 

প্রাস্টপ্তস্থান 

টসবামূল্য এবাং 

পস্টরদশাি পিস্টত 

োস্টয়ত্বপ্রাপ্ত কম যকতযা (নাম, পেস্টব, ট ান 

ও ইদমইল) 

উর্ধ্যতন 

কম যকতযা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

০১ 

তথ্য অস্টিকার 

আইদনর আওতায় 

নাগস্টরদকর তথ্য 

প্রোন। 

২০/৩০ স্টেন 

(প্রদর্াজয টেদত্র) 

আদবেন প্রাস্টপ্তর পর 

স্টনি যাস্টরত  রদম তথ্য 

প্রোন। 

(১) আদবেনপত্র, 

(২) আদবেদনর 

সমর্ যদন প্রাসস্টিক 

কাগজপত্র 

(১) প্রদর্াজয 

টেদত্র স্টনি যাস্টরত 

মূদল্য ও চালাদনর 

মাধ্যদম 

জনাব টমাোঃ নুরুল আবছার, 

জুস্টনয়র ইন্সট্রাক্টর (কাস্টরগস্টর), 

01674-614054, 

miaaabsar@gmail.com 

মহাপস্টরচালক

বস্ত্র অস্টিেপ্তর, 

স্টবটিএমস্টস 

িবন (১০ম 

তলা), ৭-৯, 

কাওরান 

বাজার, ঢাকা। 

০২ 

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 

জনাব এ.টক.এম রাস্টজবুর রহমান 

উপপস্টরচালক (কাস্টরগস্টর) 

০১৬৭৪০৯৩৬৮১ 

adamin@dot.gov.bd  

ঐ 

০৩ 
িস্টতয সাংক্রান্ত 

তথ্যাবলী 
প্রস্টত কার্ যস্টেবদস 

সরাসস্টর, ট াদনর 

মাধ্যদম, প্রস্টতষ্ঠাদনর 

টনাটিশ টবাদড য অর্বা বস্ত্র 

অস্টিেপ্তদরর ওদয়ব 

সাইদড 

www.dot.gov.bd 

ও বাকাস্টশদরার ওদয়ব 

সাইদে 

www.bteb.gov.bd 

সরাসস্টর অর্বা 

ট াদনর মাধ্যদম 
স্টবনামূদল্য 

জনাব রাদশদুজ্জামান, জুস্টনয়র ইন্সট্রাক্টর 

(কাস্টরগস্টর), টরস্টজিার (অ: ো:) 

০১৭১০-৬৪০৬০৬ 

engr.rashduzzaman@gmai

l.com 

টচয়ারম্যান, 

বাাংলাদেশ 

কাস্টরগস্টর 

স্টশো টবাড য, 

আগারগাঁও, 

ঢাকা। 

২.২ প্রাতষ্ঠাস্টনক টসবা: (স্টশোর্ী সাংস্টিষ্ট) 

ক্রস্টমক টসবার নাম 
টসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 
টসবা প্রোন পিস্টত 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র এবাং 

প্রাস্টপ্তস্থান 

টসবামূল্য এবাং 

পস্টরদশাি 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 

বাকাস্টশদবার িস্টতয 

কস্টমটির স্টসিান্ত 

অনুর্ায়ী স্টনস্টে যষ্ট 

সমদয়র মদধ্য 

(ক) বাকাস্টশদবার ওদয়ব 

সাইদে 

www.bteb.gov.bd 

অর্বা 

www.btebadmis

sion.gov.bd 

অনলাইদন আদবেন 

করদত হদব। 

(খ) িস্টতয কস্টমটির 

স্টসিাদন্তর টমিা তাস্টলকা 

অনুর্ায়ী িস্টতয 

বাকাস্টশদবার 

ওদয়ব সাইদে 

www.bteb.g

ov.bd 

স্টনি যাস্টরত মূল্য 

পস্টরদশাদি 

সাদপদে 

সিাপস্টত, িস্টতয কস্টমটি, 

বাাংলাদেশ কাস্টরগস্টর স্টশো টবাড য, 

আগারগাঁও, ঢাকা। 

  

টচয়ারম্যান, 

বাাংলাদেশ 

কাস্টরগস্টর 

স্টশো টবাড য, 

আগারগাঁও, 

ঢাকা। 

০২ 
চূড়ান্ত পরীোর 

 রমপুরন 

টনাটিশ অনুর্ায়ী 

স্টনস্টে যষ্ট সমদয়র 

মদধ্য 

 

িস্টতয স্টরস্টসদের মাধ্যদম 

ইনস্টিটিউদে 

রস্টশদের মাধ্যদম, 

টরস্টজস্ট্রার শাখায় 

স্টনি যাস্টরত মূল্য 

পস্টরদশাি 

সাদপদে 

১. জনাব রাদশদুজ্জামান, জুস্টনয়র 

ইন্সট্রাক্টর (কাস্টরগস্টর), 

টরস্টজিার (অ: ো:), ০১৭১০-৬৪০৬০৬ 

২. জনাব টমাোঃ রাস্টকব স্টময়া, 

‡UKwbK¨vj Gwm÷¨v›U 

01715-771261 

ঐ 
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ক্রস্টমক টসবার নাম 
টসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 
টসবা প্রোন পিস্টত 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র এবাং 

প্রাস্টপ্তস্থান 

টসবামূল্য এবাং 

পস্টরদশাি পিস্টত 

োস্টয়ত্বপ্রাপ্ত কম যকতযা (নাম, পেস্টব, ট ান 

ও ইদমইল) 

উর্ধ্যতন 

কম যকতযা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

০৩ টরস্টজদস্ট্রশন 

টনাটিশ অনুর্ায়ী 

স্টনস্টে যষ্ট সমদয় 

মদধ্য 

অনলাইদনর মাধ্যদম ইনস্টিটিউে কর্তযক 

টবাড য কর্তযক 

স্টনি যাস্টরত স্ট  

সাদপদে 

জনাব রাদশদুজ্জামান, জুস্টনয়র ইন্সট্রাক্টর 

(কাস্টরগস্টর), 

টরস্টজিার (অ: ো:), ০১৭১০-৬৪০৬০৬ 

engr.rashduzzaman@gmai

l.com 

টচয়ারম্যান, 

বাাংলাদেশ 

কাস্টরগস্টর 

স্টশো টবাড য, 

আগারগাঁও, 

ঢাকা। 

০৪ 

পাশকৃত ছাত্র-

ছাত্রীদের সনে, 

নম্বরপত্র ও প্রশাংসাপত্র 

প্রোন 

টর্দকান 

কার্ যস্টেবদস 
সরাসস্টর 

আদবেদনর 

মাধ্যদম 

আদবেদনর 

সমর্ যদন 

টরস্টজদস্ট্রশন কাড য 

অর্বা টর্দকান 

পদব যর নম্বরপদত্রর 

ছায়াস্টলস্টপ সাংযুি 

স্টবনামূদল্য 

জনাব টমাোঃ রাস্টকব স্টময়া, 

‡UKwbK¨vj Gwm÷¨v›U 

01715-771261 

mdrakibulislam035@gmai

l.com 
ঐ 

২.৩ অিযন্তরীন টসবা 

ক্রস্টমক টসবার নাম 
টসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 
টসবা প্রোন পিস্টত 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র এবাং 

প্রাস্টপ্তস্থান 

টসবামূল্য এবাং 

পস্টরদশাি পিস্টত 

োস্টয়ত্বপ্রাপ্ত কম যকতযা (নাম, পেস্টব, ট ান 

ও ইদমইল) 

উর্ধ্যতন 

কম যকতযা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

০১ 

অিযন্তরীণ ও 

অনািযন্তরীণ 

বৃস্টিমুলক কার্ যক্রম 

টনাটিশ অনুর্ায়ী 

স্টনি যাস্টরত সমদয় 
আদবেদনর টপ্রস্টেদত 

আদবেদনর 

টপ্রস্টেদত কস্টমটি 

কর্তযক স্টনি যারন 

স্টবনামূদল্য 

১. জনাব টমা: টমাজাদেল টহাদসন, চী  

ইন্সট্রাক্টর (কাস্টরগস্টর) 

01717-259625. 

২. জনাব টমাোঃ  রহাে আলম, অস্ট স 

সহ: কাম কস্টি: অপা: 

০১৭২১-৫১১৬৮০ 

৩. জনাব টমাোঃ নস্টকব টচৌধুরী, স্টহসাব 

সহকাস্টর 

০১৭৪০৫৭৩৩৪৩ 

মহাপস্টরচালক

বস্ত্র অস্টিেপ্তর, 

স্টবটিএমস্টস 

িবন (১০ম 

তলা), ৭-৯, 

কাওরান 

বাজার, ঢাকা। 

০২ 

সাংক্ষুি ছাত্র-ছাত্রীর 

অস্টিদর্াদগর টপ্রস্টেদত 

ব্যবস্থাগ্রহণ 

(স্টজআরএস) 

আদবেন প্রাস্টপ্তর 

তাস্টরখ হদত 

সদব যাচ্চ ০২ 

কার্ যস্টেবস 

আদবেদনর টপ্রস্টেদত 

প্রস্টতকার প্রোন। 

(১) আদবেনপত্র, 

(২) আদবেদনর 

সমর্ যদন প্রাসস্টিক 

কাগজপত্র; 

স্টবনামূদল্য 

জনাব টমা: টমাজাদেল টহাদসন, চী  

ইন্সট্রাক্টর ও অস্টিদর্াগ স্টনষ্পস্টি কম যকতযা 

(অস্টনক) 

01717-259625২ 

engr.mozammel.dot@g

mail.com  

জনাব 

এ.কে.এম 

রাজজবুর 

রহমান, 

উপপজরচালে 

(োজরগজর), 

বস্ত্র অস্টিেপ্তর, 

প্রিান কার্ যালয়, 

ঢাকা। 

০৩ 
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 

স্টনি যাস্টরত মূল্য 

পস্টরদশাদি 

সাদপদে 

১. Rbve ‡gvnv¤§` Avey nvwbd, 

জুস্টনয়র ইন্সট্রাক্টর (কাস্টরগস্টর), 

01618-117500 

২. জনাব কমা: আজরফুল হে, 

জুস্টনয়র ইন্সট্রাক্টর (নন-কাস্টরগস্টর), 

01815-509310 

3. Rbve ‡gv: ivwKe wgqv, 

‡UKwbK¨vj Gwm÷¨v›U, 

01715-771261 

অধ্যে, 

টেক্সোইল 

ইনস্টিটিউে, 

চট্টগ্রাম। 
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