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টেক্সোইর ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযিং কলরলজয নাভ, ঠিকানা এফিং টভাফাইর নাম্বায: 
 

ক্র: নিং প্রঞ্জিষ্ঠালনয নাভ কভ মকিমায নাভ টপান/টভাফাইর 

নাম্বায 

ই-টভইর 

১। টেক্সোইর ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযিং কলরজ, টজাযাযগি, 

চট্টগ্রাভ 

টভা: ভঞ্জবুর ইরাভ 

(অধ্যক্ষ) 

০১৫৫২২৪২২৪২৫ mohim54321@gmail.com 

২। াফনা টেক্সোইর ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযিং কলরজ, 

ারগাঞ্জিয়া, াফনা। 

আলাউদ্দিন খদ্দলফা ইঞ্জি: 

(অধ্যক্ষ) 

01715199194 Pabtec2006@gmail.com 

৩। টেক্সোইর ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযিং কলরজ, টফগভগি, 

টনায়াখারী 

এ,টক,এভ পজলুর ক, 

(অধ্যক্ষ) 

০1৯১১৩৭৪4৩৭ akmjazhul 

hagre@gmail.com 

৪। ীদ আব্দুয যফ টযঞ্জনয়াফাি টেক্সোইর 

ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযিং কলরজ, 

টভা: ভঞ্জজবুয যভান 

(অধ্যক্ষ) 

০১৭১৮০২৩৯৭০ arstec_barisal@yahoo.com 

৫। ফঙ্গফন্ধু টেক্সোইর ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযিং কলরজ, টভা: আিাউর ইরাভ 

(অধ্যক্ষ) 

০১৮৪৮৩৭৯৮২৬ ataul734@yahoo.com 

৬। টেক্সোইর ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযিং কলরজ, দ্দিনাইদহ আ ক ম ফদ্দিদুল আজাদ 

(অধ্যক্ষ) 

01711141987 jtectextile@gmail.com 

 

টেক্সোইর ইনঞ্জিটিউে: 
 

ক্র: নিং প্রঞ্জিষ্ঠালনয নাভ কভ মকিমায নাভ টপান/টভাফাইর নাম্বায  

১। টেক্সোইর ইনঞ্জিটিউে, োিংগাইর টভা: এনামুল হক ০১৭২১৫৬৬১৩০ texinstang@yahoo.com 

২। টেক্সোইর ইনঞ্জিটিউে,ঞ্জদনাজপুয ভভিাজ উঞ্জিন আলভদ ০১৫৫৮৩৩৭৯৮৬ amamtazuddin@yahoo.com 

৩। টেক্সোইর ইনঞ্জিটিউে,ফঞ্জযার টভা: ভঞ্জজবুয যভান(অধ্যক্ষ) 

(অ:দা:) 

017180253970 

 

arstec_barisal@yahoo.com 

4 টেক্সোইর ইনঞ্জিটিউে, নাট াি ঞ্জফ িংকয চক্রফিী ০১৭১২৫০২৮২৬ shibtextile@gmail.com 

5 টেক্সোইর ইনঞ্জিটিউে, িংপুি এ ঞ্জফ এভ পজলুর কঞ্জযভ ০১৭১০৬২৯৪০৩ prinipalrti@yahoo.com 

6 টেক্সোইর ইনঞ্জিটিউে, চট্রগ্রাম টভা: আঞ্জভনুর ইরাভ অধ্যক্ষ 

(বাযপ্রাপ্ত) 

০১৭৯৫১৯৭৯৮১ textileinstitutectg@gmail.com 
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টেক্সোইর টবালকনার ইনঞ্জিটিউে এয নাভ, ঠিকানা, প্রঞ্জিষ্ঠান প্রধালনয নাভ ও টভাফাইর নাম্বায: 
 

ক্র: নিং প্রঞ্জিষ্ঠালনয নাভ ঠিকানা প্রঞ্জিষ্ঠান প্রধালনয নাভ টভাফাইর নাম্বায ই-টভইর 
১ টিঞ্জবআই, ঠাকুযগাঁও াজীািা, ঠাকুযগাঁও স্বন কুভায টফা ০১৭১২৯৪২৬৭৫ tvi-thakur@yahoo.com 

২ টিঞ্জবআই, ঞ্জদনাজপুয ঞ্জফযাভপুয, ঞ্জদনাজপুয িালযা টফগভ ঞ্জঞ্জিকা ০১৭১৯৫১১৮৪১ tvi-birampur@ yahoo.com 

৩ টিঞ্জবআই, যিংপুয জুম্মাািা, যিংপুয টভা:ম োজোফ্ফর টালন ০১৭১২30887৫ tvi-alomnagar @yahoo.com 

৪ টিঞ্জবআই, ফগুিা এজাজ সুায ভালকমে, ফনানী,ফগুিা টভা: যঞ্জু ঞ্জভয়া ০১৭৩৮০৬১২৫০ supertvibogra@yaoo.com 

৫ টিঞ্জবআই, যাজাী ঞ্জাইািা, যাজাী ভাসুদা আক্তায ০১৭২১৭৭৪৫৫২ tvi-raj@yahoo.com 

৬ টিঞ্জবআই, নালোয টগাারপুয, রারপুয, নালোয িানঞ্জজনা িাঞ্জভনা টিাপা ০১৬৭৪০৬৭১৩৪ natoretvi@gmail.com 

৭ টিঞ্জবআই, াফনা অযনলকারা, ঈশ্বযদী, াফনা টভা: আঞ্জিকুয যভান প্রধান ০১৭১২১৮৭১৪৮ tviishurdi@gmail.com 

৮ টিঞ্জবআই,  জাভারপুয ফকীগি, জাভারপুয টভা: টভাাযযপ টালন ০১৭১২০৬৭৩০৩ tvi-bakshigong@yahoo.com 

৯ টিঞ্জবআই, ভয়ভনঞ্জিং টগৌযীপুয, ভয়ভনঞ্জিং টভা: টভাজালম্মর টালন ০১৭১৭৩৬৯৯৭২ mujammel1978.gmailcom 

১০ টিঞ্জবআই, গাজীপুয শ্রীপুয, গাজীপুয টভা: পারুক আম্মদ ০১৭১৫৫৮২৯০৮ tvi-gazipur@yhoo.com 

১১ টিঞ্জবআই, ভাদাযীপুয ভাঝফািী, টকাোরীািা, টগাারগি টভা: টভায়ালেভ টালন ০১৭১৬৯২২৪৪৩ tvikotalipara@gmail.com 

১২। টিঞ্জবআই, টগাারগি যাজজয, ভাদাযীপুয টভা: টভায়ালেভ টালন ০১৭১৬৯২২৪৪৩ tvikotalipara@gmail.com 

১৩ টিঞ্জবআই, মুঞ্জিগি ভারখানগয, ঞ্জযাজঞ্জদখান, মুঞ্জিগি টভা: ভামুদুর াান ০১৯৭৯৪১২০৬৪ tvimunshi@gmail.com 

১৪ টিঞ্জবআই, নাযায়নগি ঞ্জভজঞ্জভঞ্জজ, ঞ্জঞ্জিযগি, নাযায়নগি মুাম্মদ ছাদ্দমদুল হক ০১৮১43০0086 tvimizmizi13@gmail.com 

১৫ টিঞ্জবআই, নযঞ্জিংদী কৃষ্ণপুয, ভলনাযদী, নযঞ্জিংদী শদ্দফউল আলম ০১৭৩৯০৪৮০৬৪ tvinarsinghli@gmail.com 

১৬ টিঞ্জবআই, কুঞ্জিয়া থানাািা, কুঞ্জিয়া ঞ্জনঞ্জখর চন্দ্র টঘাল ০১৭১৬৮০৬৫৩১ tvikustia@gmail.com 

১৭ টিঞ্জবআই, মলায টখাটি ফাফরািরা, মলায টভা: আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১২১৫২৯২৪ tvijessore@gmail.com 

১৮ টিঞ্জবআই, খুরনা টলযফািংরা টযাড, গল্লাভাঞ্জয, খুরনা টভা: ঞ্জনজাভ উঞ্জিন ০১৭১৯৮৫১১১২ tvikhulna@gmail.com 

১৯ টিঞ্জবআই,  ফালগযাে দানী, ফালগযাে টভা: াঞ্জনুয যভান ০১৭১২০৫১৯২৬ tvibagerhat@gmail.com 

২০ টিঞ্জবআই, ঞ্জলযাজপুয ালযযাে টযাড ঞ্জলযাজপুয টভা: আবুর কারাভ আজাদ ০১৭১২৬০৭৩৪৯/ 

০৪৬১৬২৫৩৫ 
tvipirojpur@gmail.com 

২১ টিঞ্জবআই, ঝারকাঠি ৪৪, আিৎদায ঞ্জট্ট, ঝারকাঠি টভা: ইভাইর টালন  ০১৭১০৮৭৫০৭৭ super 

tvijhelkatic@yahoo.com 

২২ টিঞ্জবআই,  ফযগুণা চযকলরানী, ফযগুণা টভা:জাঞ্জকয টালন ০১৭৪৩৯১৬৭৯৮ tvibarguna@gmail.com 

২৩ টিঞ্জবআই, টুয়াখারী গরাঞ্জচা, টুয়াখারী টভা: নাঞ্জয টালন ০১৭১৪৯৩৩৭৮২ supertvigala@gmail.com 

২৪ টিঞ্জবআই, ঞ্জফ-ফাঞ্জিয়া খিভপুয, আখাউিা, ঞ্জফ-ফাঞ্জিয়া টভা: ভাপতুন আরভ ০১৭১৩০৬৮৯৯৯ tviakhaura@gmail.com 

২৫ টিঞ্জবআই, কুঞ্জভল্লা ২৮৪, চম্পকনগয, কুঞ্জভল্লা মমা: আব্দুল আউয়াল 01818458051 tvicomilla@yahoo.com 

২৬ টিঞ্জবআই, রক্ষীপুয আটিয়ািরী, রঞ্জক্ষপুয টভা: যঞ্জপকুর ইরাভ ০১৭১৫৫৮২৯০৮ laxmipurtvi@gmail.com 

২৭ টিঞ্জবআই, যাঙ্গাভাটি দঞ্জক্ষণ কাঞ্জরঞ্জিপুয, টি এন্ড টি , এরাকা, 

যাঙ্গাভাটি 
টভাাম্মদ টযজাউর কঞ্জযভ ০১৮১৯০৮৭৭৭৬ rangamatitvi@gmail.com 

২৮ টিঞ্জবআই, চট্টগাভ ছদু টচৌধুযী টযাড, দঞ্জক্ষণ কাট্টরী, চট্টগ্রাভ এ,ঞ্জফ,এভ াইফুয যভান ০১৮১৮৭২৭৫৯৯ tvisouthkattalictg@gmail.co

m 

২৯ টিঞ্জবআই, াফ মিযলজরা ফালুঘাো, ফািযফান, াফিময টজরা. জহুয আরভ  টচাধুযী ০১৭১৫৫৩১২২১ tvibandarban@yahoo 

৩০ টিঞ্জবআই, খাগিাছঞ্জি ারফন, খাগিাছঞ্জি টভা: জঞ্জভ উঞ্জিন ০১৮২০৩০৬৮০১ tvikhagrachori@yahoo.com 

৩১ টিঞ্জবআই, গাইফান্ধা আদ মািা, ফািংরাফাজায, গাইফান্ধা এ,টক,এভ মুল মদুয যীদ ০১৯১১৫৩৯৭৪৫ tvigaibandha@gmail.com 

৩২ টিঞ্জবআই, নওগাঁ যজাকপুয, নওগাঁ কাজী  টভাস্তাঞ্জপজুয যভান ০১৭১৭৭০২১৬৭ tvinaogaon@yahoo.com 

৩৩ টিঞ্জবআই, চাাইনফাফগি িালযপুয, চাাইনফাফগি ইঞ্জি: টভা: টভলবুল্লা ০১৭১১৯৪১১৫১ tvichapai@gmail.com 

৩৪ টিঞ্জবআই,  ঞ্জযাজগি িারগাঞ্জছ, াজাদপুয, ঞ্জযাজগি চচিন্য যকায ০১৭১৯৪৩৬১২৫ tvi-shahzapur@yahoo.com 

৩৫ টিঞ্জবআই, োিংগাইর কাঞ্জরাঞ্জি, োিংগাইর িা কুভায ঞ্জফশ্বা  0171224919৫ tvikalahati-

tangail@yahoo.com 

৩৬ টিঞ্জবআই, পঞ্জযদপুয কভরাপুয, ফায়তুর আভান, পঞ্জযদপুয া টভা: ওয়ারী উল্লা ০১৫৫৭২৪৫৩৪৯ faridpurtvi@gmail.com 

৩৭ টিঞ্জবআই, কক্সফাজায যামু, কক্সফাজায টভা: হুভায়ুন কঞ্জফয ০১৭১৭০৭০৮৭২ tvicoxsbazar@gmail.com 

৩৮ টিঞ্জবআই, ঞ্জকলাযগি কযমূঞ্জর, ভাঞ্জযয়া, ঞ্জকলাযগি টভা: ইভদাদুয যভান ০১৯১৭০০২৭০২ tvi.kishorgonj@gmail.com 

৩৯ টিঞ্জবআই, টনায়াখারী গাবুয়া, টনায়াখারী মমা: টভাজালম্মর ক ০১৭২১০৪৬১৭৩ tvi-noa@yahoo.com 

৪০ টিঞ্জবআই,  ভাঞ্জনকগি চান্দুযা, গিািা, ভাঞ্জনকগি টভা: আঞ্জভনুর ক  01822832519 tvimkj77@gmail.com 
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