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টেক্সোইল ইনস্টিটিউে, চট্টগ্রাম 

 

2য় পর্ ব (টেশন: 2021-22), চূড়ান্ত ব্যর্হাস্টিক পিীক্ষা ২০২২ (অনুস্টিত: জানুয়াস্টি ২০২৩) 

নম্বিপত্র 
 

স্টর্ষয়:         স্টর্ষয় টকাড:   পূর্ বমান:        পাশ নম্বি: 

ক্রঃ 

নং 
টর্াড ব টিাল নাম 

জর্ 

(৩০%) 

জর্ স্টিপপাে ব 

(১০%) 

টমৌস্টিক 

(১০%) 
টমাে 

(১+২+৩) 

১ ২ ৩ 

1 254166 টমাঃ শাস্টকল আহপমদ ডায়মন 
    

2 253804 টমাঃ িাস্টহম 
    

3 253806 প্রতীক মজুমদাি 
    

4 253807 তাইেীরুল ইেলাম আলভী     

5 253808 েীমান্ত ভট্টাচার্য্ব     

6 253809 টমপহদী হাোন শান্ত 
    

7 253810 মারুফ হাোন স্টজহাদ 
    

8 253811 আোদুল হক টমাঃ ইমাদ টহাপেন     

9 253812 টমাহাম্মদ ফয়োল 
    

10 253813 টমাঃ ফস্টিদ টহাপেন 
    

11 253814 টমাহাম্মদ িায়হান টচৌধুিী     

12 253815 টমাঃ ইিফান      

13 253816 টমাঃ শাস্টকল আলম 
    

14 253817 টমাঃ স্টনয়ামুল ইেলাম শাপহদ 
    

15 253819 ইমন আস্টল      

16 253820 টমাঃ আর্দুল্লাহ     

17 253821 টমাঃ োঈদ িান 
    

18 253822 আবু োঈদ টমাঃ স্টজয়া     

19 253823 িাস্টকবুি িহমান 
    

20 253825 স্টমিাজ টহাপেন 
    

21 253826 নুি জামাল 
    

22 253827 টমাছাম্মৎ োপর্কুন নাহাি সুর্াইতা     

23 253830 মুস্টহবুু্ল্লাহ     

24 253831 নাস্টহদা সুলতানা স্টমম 
    

25 253832 টমাঃ স্টিপন টহাপেন টমািোস্টলন 
    

26 253833 নুেিাত জাহান উস্টম ব     

27 253834 টমাঃ শাহাদাত টহাপেন নয়ন     

28 253835 অস্টভস্টজৎ র্াগচী     
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ক্রঃ 

নং 
টর্াড ব টিাল নাম 

জর্ 

(৩০%) 

জর্ স্টিপপাে ব 

(১০%) 

টমৌস্টিক 

(১০%) 
টমাে 

(১+২+৩) 

১ ২ ৩ 

29 253836 টমাঃ স্টমনহাজ উস্টিন টিাহান     

30 253837 টমাঃ স্টিফাত 
    

31 253839 িাহাদ আল ফাপয়ত 
    

32 253840 টমাঃ নুি টহাপেন      

33 253841 আব্দুি িস্টহম 
    

34 253842 স্টদ. টজার্াইি টচৌধুিী     

35 253843 টমাঃ োগি টশি 
    

36 253844 টমাঃ জস্টহরুল ইেলাম 
    

37 253845 স্টিদুওয়ান টহাোইন স্টনলয় 
    

38 253846 আহাপম্মদ-আল-োস্টকর্     

39 253848 মামুনুি িস্টশদ 
    

40 253849 শাহস্টিয়া টহাপেন েবুজ 
    

41 253850 টমাহাম্মদ স্টিফাত 
    

42 253851 টমাঃ িাস্টকর্     

43 253852 িাইহানা স্টর্নপত িাপশদ 
    

44 253853 তাস্টয়ফ আল টজার্াপয়ি     

45 253855 টমাঃ টনামান 
    

46 253856 আশিাফুল হক র্াবু     

47 253858 তাপিক পােওয়ািী     

48 253859 টমাঃ ফাস্টহম টশি 
    

49 253860 িন্দকাি আস্টশক আস্টিদী     

50 253861 টশাভন টদর্নাথ 
    

51 253862 টমাঃ আস্টমনুল ইেলাম 
    

52 253863 টমাঃ নাস্টহদুল ইেলাম 
    

53 253864 টহদায়াত উল্লাহ     

54 253865 টমাঃ জাস্টহদ হাোন 
    

55 253866 স্টনপা িানী েিকাি     

56 253867 োদমান োস্টকর্ 
    

57 253868 নাস্টপজ ইকর্াল 
    

58 253869 টমাহাম্মদ তাপিক 
    

59 253870 সুস্টম আক্তাি স্টপ্রয়া     

60 253872 টমাঃ িাফোন টহাপেন টিাহান 
    

61 253873 স্টজমকাদুল ইেলাম রুদ্র     
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ক্রঃ 

নং 
টর্াড ব টিাল নাম 

জর্ 

(৩০%) 

জর্ স্টিপপাে ব 

(১০%) 

টমৌস্টিক 

(১০%) 
টমাে 

(১+২+৩) 

১ ২ ৩ 

62 253877 আস্টিফ উস্টিন     

63 253879 টমপহদী হাোন স্টেয়াম 
    

64 253880 টমাহাম্মদ আর্ছাি উিীন 
    

65 253881 টেৌিভ চন্দ্র ট াষ 
    

66 253882 টমাঃ মঞ্জুরুল ইেলাম 
    

67 253883 োইফুল ইেলাম 
    

68 253884 সুদীপ্ত টদ 
    

69 253885 িওশন তার্ােসুম 
    

70 253886 টমপহদী হাোন 
    

71 253887 েঞ্জয় দাশ 
    

72 253888 টমাঃ শাহস্টিয়াি দাউদ 
    

73 253889 টমাঃ আিফান উল্লাহ     

74 253890 টমাঃ োনস্টভিাজ টহাোইন 
    

75 253891 নুেিাত জাহান নুি     

76 ২৫৩৮৯২ টমাঃ সেকত হাোন 
    

77 253893 টমাঃ শস্টফউল আশ্রাফ িাতুল 
    

78 253894 টমাঃ পল্লর্ টচৌধুিী     

79 253896 আবু োস্টজদ মুহাম্মদ তােনীম 
    

80 253897 টমাঃ আর্দুল্যাহ     

81 253900 ইব্রাহীম িস্টলল 
    

82 253902 িাপর্য়া টর্গম 
    

83 253903 শািস্টমন আক্তাি 
    

84 253904 োজ্জাত টহাপেন 
    

85 253905 টমাঃ ফারুক ইেলাম 
    

86 253906 োস্টজর্ ভ ূঁইয়া     

87 253907 জাহানািা টর্গম 
    

88 253908 টমাঃ জাস্টর্বুি িহমান 
    

89 253910 আস্টজজুল গাফফাি জাপহদ 
    

90 253911 আল তামীম 
    

91 253912 অস্টশ র্ড়ুয়া     

92 253913 নাঈমুি িহমান টচৌধুিী     

93 253914 টমাঃ শাওন আলম 
    



 

I:\ALL\Register\Mark Sheet Raw\PF (Janu 2023)\2nd Semester (2021-22).docx 

ক্রঃ 

নং 
টর্াড ব টিাল নাম 

জর্ 

(৩০%) 

জর্ স্টিপপাে ব 

(১০%) 

টমৌস্টিক 

(১০%) 
টমাে 

(১+২+৩) 

১ ২ ৩ 

94 253915 টমাহাম্মদ টতৌস্টহদুল ইেলাম     

95 253916 টমাঃ জকস্টিয়া     

96 253917 উদয় হাোন জয় 
    

97 253918 ফািজানা আক্তাি নাঈমা     

98 253919 স্টনগাি সুলতানা     

99 253920 টমাঃ নুি আলম 
    

100 253921 আর্দুল্লাহ টমাঃ তানজীদ 
    

101 253922 নাজনীন     

102 253923 টমাহাম্মদ ফয়োল 
    

103 253924 স্টেদিাতুল মুনতাহা মীম 
    

104 253925 আয়শা আপনায়াি 
    

105 253926 টমাঃ োিাওয়াত টহাপেন হৃদয় 
    

106 253927 টমাঃ িস্টফকুল ইেলাম 
    

107 253928 শাহ্ জালাল টহাপেন ভ ূঁইয়া     

108 253929 টমাহাম্মদ শস্টফ উল্লাহ     

109 253930 সুকান্ত কুমাি টদ 
    

110 253931 তােস্টনমুল হাোন ফাহাদ 
    

111 253932 োইমা আক্তাি 
    

112 253933 হাস্টের্ আল মাহস্টদন 
    

113 253935 টমাোঃ আয়শা আক্তাি মুক্তা     

114 253936 টমাঃ আিমান টহাপেন 
    

115 253937 ফাওস্টজয়া তার্ােসুম ঐস্টি 
    

116 253938 টমাঃ নাস্টফজ টহাোইন     

117 253939 োইফুি িহমান 
    

118 253940 টমাঃ জুনাপয়দ হাোন 
    

119 253941 টমাঃ মাসুদ িানা স্টমথুন      

120 253942 স্টিমা আক্তাি 
    

121 253943 টমাহাম্মদ জুর্াপয়ি হায়দাি টচৌধুিী     

122 253944 তাজস্টমনুল মাহজাদ স্টমস্টহি     

123 253945 ফাস্টহম টহাপেন 
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