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ক্রস্টমক নাম 
সবাড ব 

সরাল 

জব 

(১৫) 

জব ররয়পার্ ব 

(০৫) 

সমৌরিক 

(০৫) 

সমার্ 

(২৫) 

1 টমাোঃ রাস্টিম ২৫৩৮০৪     

2 টমাোঃ রস্টিদুল ইসলাম ২৫৩৮০৫     

3 প্রস্টিক মজুমদার ২৫৩৮০৬     

4 তাইসীরুল ইসলাম আলভী ২৫৩৮০৭     

5 সীমান্ত ভট্টাচার্য্য ২৫৩৮০৮     

6 টমহিদী িাসান শান্ত ২৫৩৮০৯     

7 মারুফ িাসান স্টিিাদ ২৫৩৮১০     

8 আসাদুল িক টমাোঃ ইমাদ টিাহসন ২৫৩৮১১     

9 টমািাম্মদ ফয়সাল ২৫৩৮১২     

10 টমাোঃ ফস্টরদ টিাহসন ২৫৩৮১৩     

11 টমািাম্মদ রায়িান টচৌধুরী ২৫৩৮১৪     

12 টমাোঃ ইরফান ২৫৩৮১৫     

13 টমাোঃ শাস্টকল আলম ২৫৩৮১৬     

14 টমাোঃ স্টনয়ামুল ইসলাম শাহিদ ২৫৩৮১৭     

15 টমাোঃ মািফুজুর রিমান মারুফ ২৫৩৮১৮     

16 ইমন আস্টল ২৫৩৮১৯     

17 টমািাম্মদ আব্দুল্লাি ২৫৩৮২০     

18 টমাোঃ সাঈদ খান ২৫৩৮২১     

19 আবু সাঈদ টমাোঃ স্টিয়া ২৫৩৮২২     

20 রাস্টকবুর রিমান ২৫৩৮২৩     

21 টমাোঃ আল তাকস্টরম টিাহসন ইপতু ২৫৩৮২৪     

22 স্টমরাি টিাহসন ২৫৩৮২৫     

23 নুর িামাল ২৫৩৮২৬     

24 টমাছাম্মৎ সাহেকুন নািার সুোইতা ২৫৩৮২৭     

25 টমাোঃ খাস্টলদ িাসান ২৫৩৮২৯     

26 মুস্টিবুু্ল্লাি ২৫৩৮৩০     

27 নাস্টিদা সুলতানা স্টমম ২৫৩৮৩১     

28 টমাোঃ স্টরপন টিাহসন টমারসাস্টলন ২৫৩৮৩২     

29 নুসরাত িািান উস্টম য ২৫৩৮৩৩     

30 টমাোঃ শািাদাত টিাহসন নয়ন ২৫৩৮৩৪     

31 অস্টভস্টিৎ োগচী ২৫৩৮৩৫     

32 টমাোঃ স্টমনিাি উস্টিন টরািান ২৫৩৮৩৬     

33 টমাোঃ স্টরফাত ২৫৩৮৩৭     
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ক্রস্টমক নাম 
সবাড ব 

সরাল 

জব 

(১৫) 

জব ররয়পার্ ব 

(০৫) 

সমৌরিক 

(০৫) 

সমার্ 

(২৫) 

34 শান্ত সািা ২৫৩৮৩৮     

35 রািাদ আল ফাহয়ত ২৫৩৮৩৯     

36 টমাোঃ নুর টিাহসন ২৫৩৮৪০     

37 আব্দুর রস্টিম ২৫৩৮৪১     

38 স্টদ. টিাোইর টচৌধুরী ২৫৩৮৪২     

39 টমাোঃ সাগর টশখ ২৫৩৮৪৩     

40 টমাোঃ িস্টিরুল ইসলাম ২৫৩৮৪৪     

41 স্টরদুওয়ান টিাসাইন স্টনলয় ২৫৩৮৪৫     

42 আিাহম্মদ-আল-সাস্টকে ২৫৩৮৪৬     

43 সাহিদুল ইসলাম ২৫৩৮৪৭     

44 মামুনুর রস্টশদ ২৫৩৮৪৮     

45 শািস্টরয়া টিাহসন সবুি ২৫৩৮৪৯     

46 টমািাম্মদ স্টরফাত ২৫৩৮৫০     

47 টমাোঃ রাস্টকে ২৫৩৮৫১     

48 রাইিানা স্টেনহত রাহশদ ২৫৩৮৫২     

49 তাস্টয়ফ আল টিাোহয়র ২৫৩৮৫৩     

50 টমাোঃ টনামান ২৫৩৮৫৫     

51 আশরাফুল িক োবু ২৫৩৮৫৬     

52 মাস্টিন ২৫৩৮৫৭     

53 তাহরক পােওয়ারী ২৫৩৮৫৮     

54 টমাোঃ ফাস্টিম টশখ ২৫৩৮৫৯     

55 খন্দকার আস্টশক আস্টিস্টদ ২৫৩৮৬০     

56 টশাভন টদেনাি ২৫৩৮৬১     

57 টমাোঃ আস্টমনুল ইসলাম ২৫৩৮৬২     

58 টমাোঃ নাস্টিদুল ইসলাম ২৫৩৮৬৩     

59 টিদায়াত উল্লাি ২৫৩৮৬৪     

60 টমাোঃ িাস্টিদ িাসান ২৫৩৮৬৫     

61 স্টনপা রানী সরকার ২৫৩৮৬৬     

62 সাদমান সাস্টকে ২৫৩৮৬৭     

63 নাস্টফি ইকোল ২৫৩৮৬৮     

64 টমািাম্মদ তাহরক ২৫৩৮৬৯     

65 সুস্টম আক্তার স্টপ্রয়া ২৫৩৮৭০     

66 টমাোঃ রাফসান টিাহসন টরািান ২৫৩৮৭২     

67 স্টিম কাদুল ইসলাম রুদ্র ২৫৩৮৭৩     

68 টমাোঃ সাহকায়াত িামান ২৫৩৮৭৪     

69 টমাোঃ স্টরয়াদ িাসান খান রাস্টি ২৫৩৮৭৫     



টেক্সোইল ইনস্টিটিউে, চট্টগ্রাম। 
 

চূড়ান্ত পরীক্ষার নম্বর পত্র (ব্যবহাররক) 

E:\R Letter\রাশেদ\2021 22\Marksheet 1st Practical - Final.docx 

 

ক্রস্টমক নাম 
সবাড ব 

সরাল 

জব 

(১৫) 

জব ররয়পার্ ব 

(০৫) 

সমৌরিক 

(০৫) 

সমার্ 

(২৫) 

70 টমাোঃ আস্টরফুর রিমান ২৫৩৮৭৬     

71 আস্টরফ উস্টিন ২৫৩৮৭৭     

72 টমাোঃ টমারাদুজ্জামান টমারাদ ২৫৩৮৭৮     

73 টমহিদী িাসান স্টসয়াম ২৫৩৮৭৯     

74 টমািাম্মদ আেছার উিীন ২৫৩৮৮০     

75 টসৌরভ চন্দ্র ট াষ ২৫৩৮৮১     

76 টমাোঃ মঞ্জুরুল ইসলাম ২৫৩৮৮২     

77 সাইফুল ইসলাম ২৫৩৮৮৩     

78 সুদীপ্ত টদ ২৫৩৮৮৪     

79 রওশন তাোসসুম ২৫৩৮৮৫     

80 টমহিদী িাসান ২৫৩৮৮৬     

81 সঞ্জয় দাশ ২৫৩৮৮৭     

82 টমাোঃ শািস্টরয়ার দাউদ ২৫৩৮৮৮     

83 টমাোঃ আরফান উল্লাি ২৫৩৮৮৯     

84 টমাোঃ সানস্টভরাি টিাসাইন ২৫৩৮৯০     

85 নুসরাত িািান নুর ২৫৩৮৯১     

86 টমাোঃ সসকত িাসান ২৫৩৮৯২     

87 টমাোঃ শস্টফউল আশ্রাফ রাতুল ২৫৩৮৯৩     

88 টমাোঃ পল্লে টচৌধুরী ২৫৩৮৯৪     

89 আবু সাস্টিদ মুিাম্মদ তাসনীম ২৫৩৮৯৬     

90 টমাোঃ আেদুল্লাি ২৫৩৮৯৭     

91 টমাোঃ ওোয়দুল িাসান সাস্টকে ২৫৩৮৯৯     

92 ইব্রািীম খস্টলল ২৫৩৯০০     

93 তামান্না আক্তার আস্টনকা ২৫৩৯০১     

94 রাহেয়া টেগম ২৫৩৯০২     

95 শারস্টমন আক্তার ২৫৩৯০৩     

96 সাজ্জাত টিাহসন ২৫৩৯০৪     

97 টমাোঃ ফারুক ইসলাম ২৫৩৯০৫     

98 সস্টিে ভ ূঁইয়া ২৫৩৯০৬     

99 িািানারা টেগম ২৫৩৯০৭     

100 টমাোঃ িাস্টেবুর রিমান ২৫৩৯০৮     

101 মুিাস্টিদুল ইসলাম মাস্টির ২৫৩৯০৯     

102 আস্টিজুল গফফার িাহিদ ২৫৩৯১০     

103 আল তাস্টমম ২৫৩৯১১     

104 অস্টশ েড়ুয়া ২৫৩৯১২     

105 নাঈমুর রিমান টচৌধুরী ২৫৩৯১৩     
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ক্রস্টমক নাম 
সবাড ব 

সরাল 

জব 

(১৫) 

জব ররয়পার্ ব 

(০৫) 

সমৌরিক 

(০৫) 

সমার্ 

(২৫) 

106 টমাোঃ শাওন আলম ২৫৩৯১৪     

107 টমািাম্মদ টতৌস্টিদুল ইসলাম ২৫৩৯১৫     

108 টমাোঃ িাকস্টরয়া ২৫৩৯১৬     

109 উদয় িাসান িয় ২৫৩৯১৭     

110 ফারিানা আক্তার নাঈমা ২৫৩৯১৮     

111 স্টনগার সুলতানা ২৫৩৯১৯     

112 টমাোঃ নুর আলম ২৫৩৯২০     

113 আেদুল্লাি টমাোঃ তানস্টিদ ২৫৩৯২১     

114 নািনীন ২৫৩৯২২     

115 টমািাম্মদ ফয়সাল ২৫৩৯২৩     

116 স্টসদরাতুল মুনতািা মীম ২৫৩৯২৪     

117 আয়শা আহনায়ার ২৫৩৯২৫     

118 টমাোঃ সাখাওয়াত টিাহসন হৃদয় ২৫৩৯২৬     

119 টমাোঃ রস্টফকুল ইসলাম ২৫৩৯২৭     

120 শাহ্ িালাল টিাহসন ভ ূঁইয়া ২৫৩৯২৮     

121 টমািাম্মদ শস্টফ উল্লাি ২৫৩৯২৯     

122 সুকান্ত কুমার টদ ২৫৩৯৩০     

123 তাসস্টনমুল িাসান ফািাদ ২৫৩৯৩১     

124 সায়মা আক্তার ২৫৩৯৩২     

125 িাস্টসে আল মািস্টদন ২৫৩৯৩৩     

126 স্টপ্রয়া আক্তার ২৫৩৯৩৪     

127 টমাসাোঃ আয়শা আক্তার মুক্তা ২৫৩৯৩৫     

128 টমাোঃ আরমান টিাহসন ২৫৩৯৩৬     

129 ফাওস্টিয়া তাোসসুম ঐস্টি ২৫৩৯৩৭     

130 টমাোঃ নাস্টফি টিাসাইন ২৫৩৯৩৮     

131 সাইফুর রিমান ২৫৩৯৩৯     

132 টমাোঃ জুনাহয়দ িাসান ২৫৩৯৪০     

133 টমাোঃ মাসুদ রানা স্টমথুন ২৫৩৯৪১     

134 স্টরমা আক্তার ২৫৩৯৪২     

135 টমািাম্মদ জুোহয়র িায়দার টচৌধুরী ২৫৩৯৪৩     

136 তািস্টমনুল মািিাদ স্টমস্টির ২৫৩৯৪৪     

137 ফাস্টিম টিাহসন ২৫৩৯৪৫     

138 টমাোঃ শাস্টকল আিহমদ ডায়মন  ২৫৪১৬৬     

139 টমাোঃ আল মািমুদ  ২৫৪১০৪     

 

রশক্ষয়কর নাম ও স্বাক্ষর 


