
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ব  অিধদ র, িবভাগীয় কাযালয় 

ব  ও পাট ম ণালয় 
িবভাগীয় কমকতার দ র 

আ াবাদ, চ াম 
dot.chittagongdiv.gov.bd

ন র: ২৪.০২.২০০০.০০০.১৮.০৪৯.৯৪.১২ তািরখ: 
০৬ জা য়াির ২০২১

২২ পৗষ ১৪২৭

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
এত ারা িবভাগীয় ব  ব  অিধদ র, চ ােমর জাতীয় াচার কৗশল কমপিরক না ২০২০-২১ ুভােব বা বায়েনর লে
িন  বিণত কমকতা/কমচারীেদর সম েয় “ নিতকতা কিম ” নঃগঠন করা হেলা এবং এ সং া  ববত  সকল আেদশ বািতল
করা হেলা।

. নং নাম ও পদবী মাবাইল+ই- মইল কিম েত পদবী 
০১ জনাব ইি ঃ এ,িব,এম, সাই র রহমান

উপ-পিরচালক (অঃদাঃ)
০১৭৭৫-৪৫৭৭৭৮

saifurrtex@gmail.com
আহবায়ক 

০২ জনাব মাঃ আলী আহাব রাখা
সহকারী পিরচালক (কািরগির)

০১৭৩৭-০৪২৭৩২
rakhapappu113@gmail.com

ফাকাল পেয়  ও সদ  সিচব

০৩ জনাব াপা
পিরদশক (কািরগির)

০১৮৫৮-৮৩৫৩০৫
nurtex.bsc@ gmail.com

সদ

০৪ জনাব মাঃ মনিজল িময়া
াট া িরক কাম কি ঃ 

অপাঃ

০১৭৪৫-৮৯৪৬৯৭
monjilmiah2018@gmail.com

সদ

০৫ জনাব মাঃ আেনায়ার হােসন
পিরদশক (কািরগির)

০১৯২৬-১৪২৮৫২
anu@duet.ac.bd

সদ

কিম র কাযপিরিধঃ
১। মি পিরষদ িবভােগর গাইডলাইন অ যায়ী বািষক াচার কৗশল কমপিরক না ণয়ন, অ েমাদন ও বা বায়ন।
২। াচার কৗশল কমপিরক না পরীিব ণ ও ায়ন এবং মািসক িতেবদন রণ এবং মাণক সংর ণ।
            

৬-১-২০২১
এ.িব.এম. সাই র রহমান

উপ-পিরচালক (কািরগির) (অিতির  দািয় )

ন র: ২৪.০২.২০০০.০০০.১৮.০৪৯.৯৪.১২/১(৪) তািরখ: ২২ পৗষ ১৪২৭
০৬ জা য়াির ২০২১

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) জনাব াপা, পিরদশক (কািরগির), িবভাগীয় ব  অিধদ র, চ াম।

১



২) জনাব মাঃ আেনায়ার হােসন, পিরদশক (কািরগির), িবভাগীয় ব  অিধদ র, চ াম।
৩) জনাব মনিজল িময়া, াট া িরক কাম কি উটার অপােরটর , িবভাগীয় ব  অিধদ র, চ াম।
৪) জনাব জিহ ল ইসলাম, ি গত সহকাির (অিতির  দািয় ), মহাপিরচালেকর দ র , ব  অিধদ র।

৬-১-২০২১
মাঃ আলী আহাব রাখা

সহকারী পিরচালক (কািরগির) ( ন দািয় )

২


