
বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান 
িজরানী, সাভার, ঢাকা। 

ভিত পরী া-২০১৯ 

িবভাগ- ফুটবল ( ছেল)।  

০৭ িদন ময়ােদ অনুি তব  ভিতক া  এর জন  িনবািচত খেলায়াড়েদর তািলকা: 

 
িমক নং ভিত ফরম ন র নাম ও িপতার নাম জলা িণ 
১ ৫৫৯ মাঃ মািহন শখ 

িপতা-জসুেমাত শখ 
িসরাজগ  ৭ম 

২ ৮৩২ মাঃ শাফােয়ত হােসন 
িপতা-আ ু াহ আল মামুন 

নােটার ৭ম 

৩ ১৪৫ মাঃ সাি র রহমান 
িপতা-আ ুর রহমান সরদার 

পাবনা ৭ম 

৪ ১১০৩ মাঃ সািমউল  
িপতা-রাজ ুআহে দ 

রাজশাহী ৬  

৫ ৫৬৭ মাঃ ইসমাইল হােসন 
িপতা-অিহদ শখ 

খুলনা ৭ম 

৬ ৫৮৮ মুসতািকম খান নােবল  
িপতা- মাঃ আলী আশরাফ খান 

ঢাকা ৮ম 

৭ ২০৮ মাঃ আ ুল আল িজহাদ 
িপতা- মাঃ আ ুল জাকািরয়া 

নওগা ঁ ৬  

৮ ১৪৪১ আিফক মাকসুদ 
িপতা- মাঃ মা সুদুর রহমান পােটায়ারী 

ঢাকা ৭ম 

৯ ১০৩৬ িমনহাজ উি ন 
িপতা-নজ ল ইসলাম 

া ন বািড়য়া ৬  

১০ ৬৬৮ মাঃ াণ সরকার 
িপতা- মাঃ মিশউর রহমান 

গাইবা া ৮ম 

১১ ৫৩৭ মাঃ আল আিমন হক সুজন 
িপতা- মাঃ আবুল কালাম 

িদনাজপুর ৫ম 

১২ ৫৬৩ আরফান হােসনই িসনহা 
িপতা-নজ ল ইসলাম  

িসরাজগ  ৫ম 

১৩ ৪২৯ মাঃ ইসমাইল হােসন মািহন 
িপতা- মাঃ িজয়া ল ইসলাম 

ি য়া ৭ম 

১৪ ৪০৭ মাহমুদুল হক 
িপতা-আজহা ল হক 

ঢাকা ৭ম 

১৫ ১৪১৫ আল কা্ওসার রিশদ 
িপতা-আল মাহাবুর রিশদ 

নােটার ৭ম 

১৬ ৫৯৬ তুিহন আলী 
িপতা- মাঃ ইউসুফ আলী 

চাপাই নবাবগ  ৭ম 

১৭ ৭৩৮ মাঃ আ ুল হা ান 
িপতা- মাঃ হািববুর রহমান 

নওগা ঁ ৭ম 

১৮ ১৩২৬ মাঃ সােরায়ার জাহান তুষার 
িপতা- মাঃ আিত ল ইসলাম তুফান 

চাপাই নবাবগ  ৭ম 



িমক নং ভিত ফরম ন র নাম ও িপতার নাম জলা িণ 
১৯ ৬৯ মাঃ তৗিফক ইমরান 

িপতা- মাঃ মােজদুল ইসলাম 
রাজশাহী ৭ম 

২০ ১৬৭১ মাঃ রিবউল আউয়াল সৗরভ 
িপতা- মাঃ সবুর 

রাজশাহী ৬  

২১ ৪০২ মাঃ তুিহন আলী ভ 
িপতা- মাঃ তির ল ইসলাম 

চাপাই নবাবগ  ৭ম 

২২ ৪৩১ মাঃ রাতুল হাসান 
িপতা- মাঃ খােদম আলী 

চাপাই নবাবগ  ৭ম 

২৩ ১২২৭ ইফেতছাম রহমান িজদান 
িপতা-মিশউর রহমান মাসুদ 

বিরশাল ৮ম 

২৪ ২৫৩ মাঃ জািহদুল ইসলাম িসয়াম 
িপতা- মাঃ িরপন শিরফ 

ঝালকা  ৭ম 

২৫ ১৬৫৮ মাইন উি ন 
িপতা- বারহান উি ন 

ফনী ৭ম 

২৬ ৬০৭ মাঃ সািম 
িপতা- মাঃ ইিলয়াস 

চ াম ৭ম 

২৭ ১০৫৪ মাঃ অ র আলী 
িপতা- মাঃ আিনসুর রহমান 

নীলফামারী ৮ম 

২৮ ১৫৯৫ মাঃ মিবন 
িপতা-আব ু হােসন 

নােটার ৭ম 

২৯ ৩৯২৯৭ তকিবর রাি  িসয়াম 
িপতা- মাঃ িমজানুর রহমান 

নীলফামারী ৭ম 

৩০ ৪২৭ মাঃ িসফাত শাহিরয়ার 
িপতা- মাঃ ওমর ফা ক 

চাপাই নবাবগ  ৭ম 

৩১ ৬৫৩ মাঃ মািনক 
িপতা- মাঃ আসলাম 

িসরাজগ  ৭ম 

৩২ ২৭৩ মাইনুল হােসন খান মা ফ 
িপতা- মায়াে ম হােসন খান 

বিরশাল ৭ম 

৩৩ ১২৭৩৬ সুিদপ কমকার 
িপতা- পন মার কমকার 

বিরশাল ৬  

৩৪ ১৩৬৪ মাঃ জু ন হােসন 
িপতা- মাঃ হা ন 

বর না ৭ম 

৩৫ ১৪২ সয়দ ওয়ািস উি ন অন  
িপতা- ল.কেণল সয়দ সালাউি ন 

ঢাকা ৭ম 

৩৬ ৪১৪ সাইফু াহ মাহা দ িসফাত 
িপতা- মাঃ ল আিমন 

ঢাকা ৭ম 

৩৭ ৭৪৫ সৗরভ হােসন 
িপতা-শাহ আলম 

নায়াখালী ৭ম 

৩৮ ৭৩৫ তুিহনুর রহমান সৗরভ 
িপতা- মাঃ শাজাহান শাজ ু

া নবািড়য়া ৬  

৩৯ ১৭০৬ মাঃ আসাদ ভঁুইয়া 
িপতা- মাঃ সুলতান আহমদ ভঁুইয়া 

খাগড়াছিড় ৭ম 

৪০ ১৫৬৫ মা:  সবূজ  আলী িদনাজপুর ৭ম 



িমক নং ভিত ফরম ন র নাম ও িপতার নাম জলা িণ 
মা: বাবুল হােসন 

৪১ ১২৮৯ মাঃ ইউসুফ আলী 
মাঃ গালাম মতুজা 

চাপাই নবাবগ  ৭ম 

৪২ ১৬২৫ মাঃ ফারহান লািবব 
িপতা- মাঃ মায়নুল ইসলাম 

িদনাজপুর ৭ম 

৪৩ ৩০৩ মাঃ জিহ ল ইসলাম 
িপতা- মাঃ মা ান 

বর না ৭ম 

৪৪ ১৪৬ মাঃ মেহদী হাসান 
িপতা- মাঃ িম ু আলী 

নােটার ৭ম 

৪৫ ১৪৮৭ মাঃ মাশাররফ হােসন 
িপতা- মাঃ ইউসুফ আলী 

ি য়া ৭ম 

৪৬ ১২০২ মাঃ িসফাত আলী 
িপতা- মাঃ সােবর আলী 

চুয়াডা া ৭ম 

৪৭ ৯০৪ শখ ইফেতখার আহে দ 
িপতা- শখ আব ুআহে দ রােসল 

নারায়নগ  ৭ম 

৪৮ ৪৫০ িরহান উি ন 
িপতা- মাসেল উি ন 

া ন বািড়য়া ৬  

৪৯ ১৬৬০ মাঃ ইয়ািসন  
িপতা-নুর নবী 

ফনী ৬  

৫০ ৫২৭ মাঃ মা ািকন হােসন 
িপতা- মাঃ মুরাদ হােসন 

রাজশাহী ৭ম 

৫১ ৪৪ মাঃ িরফাত হােসন 
িপতা- মাঃ মিতয়ার রহমান 

লালমিনর হাট ৭ম 

৫২ ৭০৭ মাঃ রাফসান জািন 
িপতা- মাঃ আবুল কালাম আজাদ 

নােটার ৭ম 

৫৩ ১৫০৩ মাঃ তািমম মি ক 
িপতা- মাঃ হািবব মি ক 

পাবনা ৭ম 

৫৪ ৫৫৪ আিশ র রহমান 
িপতা- মাঃশমেসর আলী 

িঝনাইদহ ৭ম 

৫৫ ১৬১৫ মাঃ সােহল হাসান রানা 
িপতা- মাঃ গালাম মা ফা 

সাত ীরা ৮ম 

৫৬ ৯৮৫ মাঃ িরশাদ হাসান বা ী 
িপতা- মাঃ িবশর শখ 

খুলনা ৭ম 

৫৭ ৯৭৭ উেপন ম ল 
িপতা-তারক ম ল 

ফিরদপুর ৭ম 

৫৮ ১১৪৯ ফাহাদ িবল ফুহাদ 
িপতা-িনজাম উি ন ম ল ফুয়াদ 

ঢাকা ৭ম 

৫৯ ৯৯৯ িমজা নািফউল হাসান নািহদ 
িপতা-িমজা রািশদুল হাসান 

ঢাকা ৭ম 

৬০ ৬৯৭ মুল তািজম আলম িহেমল 
িপতা-শওকত আলম 

ক বাজার ৭ম 

৬১ ৩৯২ মাঃ মুিমন উি ন ফািহম 
িপতা- মাঃ জামাল উি ন 

চ াম ৬  



িমক নং ভিত ফরম ন র নাম ও িপতার নাম জলা িণ 
৬২ ২১৮৩৩ তাহসাইন আিজজ চৗধুরী 

িপতা- মাঃ মিমনুল ইসলাম 
চ াম ৭ম 

৬৩ ১৪২৩ সাদাত আল মা ফা 
িপতা- মা ািফজরু রহমান 

নােটার ৮ম 

৬৪ ২১৯ গৗতম মার দয় 
িপতা- মাহন চ  সরকার 

 ৭ম 

৬৫ ১৩৯৪ মাঃ সাইফ উি ন সিজব 
িপতা-মৃত আসাদুল ইসলাম 

িঝনাইদহ ৭ম 

৬৬ ৪৩৭ আিসফ রহমান 
িপতা- মাঃ মকবুল হক 

িঝনাইদহ ৬  

৬৭ ৫৩৯ আিলম 
িপতা-বাবলু সরকার 

টাংগাইল ৬  

৬৮ ৩৯০৯০ মাঃ সিজব হাসান 
িপতা- মাঃ মিজবর রহমান 

ন েকানা ৭ম 

৬৯ ৮২৪ মাঃ শািফক রহমান িতিহম 
িপতা- মাঃ শাহীনুর রহমান 

নােটার ৮ম 

৭০ ৬৬৩ মাঃ িফেরাজ িময়া 
িপতা-আিম ল ইসলাম 

গাইবা া ৭ম 

৭১ ৬০৬ মাঃ িরফাত হােসন 
িপতা- মাঃ কিবর হােসন 

রাজশাহী ৭ম 

৭২ ৪২২ মাঃ ছািকব হাসান মা া 
িপতা- মাঃ িম ু মা া 

মা রা ৭ম 

৭৩ ৬৯১ আিনসুর শখ 
িপতা-আইয়ুব আলী 

খুলনা ৭ম 

৭৪ ৬৬৪ মা: িসেয়ম সরদার 
মা: সা াদুল ইনসলাম 

গাইবা া ৭ম 

৭৫ ১৪১২ এস এম নুর ই আলমাস রাতুল  
িপতা- মাঃ সিলম রািরফ 

রাজশাহী ৭ম 

৭৬ ৮৫১ বা ী হাসান 
িপতা-মনসুর মাড়ল 

সাত ীরা ৬  

৭৭ ৯০০৮ ইমরান খান 
িপতা- মাতােলব খান 

নারায়নগ  ৬  

৭৮ ১১৩ মাঃ মেহরাজ  
িপতা- মাঃ হা নুর রিশদ 

নওগা ঁ ৬  

৭৯ ১০৭৮ সা াদুর রহমান রওনক 
িপতা- মাঃ জালাল উি ন 

পাবনা ৭ম 

৮০ ৯২০ শখ রায়হান কিবর 
িপতা- শখ শাহজান আলী 

সাত ীরা ৬  

৮১ ৮৯৭ মাঃ রািজন ইসলাম 
িপতা- মাঃ কদর আলী 

রাজশাহী ৭ম 

৮২ ৩৪৯৯২ িমঠু চৗধুরী 
মাতা-উেমরা বগম 

রাজশাহী ৭ম 

৮৩ ৮৬৯ মা: সালমান খান পাবনা ৭ম 



িমক নং ভিত ফরম ন র নাম ও িপতার নাম জলা িণ 
মা: হলািলউি ন 

৮৪ ১৫৭৬ মাঃ মাহফুজ হােসন 
িপতা- মাঃ আ ুল মিমন 

িদনাজপুর ৬  

৮৫ ১৩৯৭ ান জ ািত চাকমা 
িপতা-আন  মার চাকমা 

রা ামা  ৭ম 

৮৬ ২৬২ খ াউ মারমা 
িপতা-মংেঞা মারমা 

বা রবান ৭ম 

৮৭ ৭১১ সুসা  মািড 
সরািফন মািড 

িদনাজপৃর ৬  

৮৮ ১০১ মাঃ মাহফুজ হােসন 
িপতা- মাঃ লুৎফর রহমান 

ব ড়া ৬  

৮৯ ১৬৩৬ মাঃ িরমন 
িপতা- মাঃ আিলম উ ীন 

িদনাজপুর ৮ম 

৯০ ৫৭৫ হািমদুর রহমান 
িপতা-জিসম উি ন 

িঝনাইদহ ৮ম 

৯১ ৭১২ মাঃ মাজািহদ  
িপতা- মাঃ িনজাম আলী 

ি য়া ৭ম 

৯২ ১৯৮ মাঃ মেহদী হাসান তানিজল 
িপতা- মাঃ জয়নাল বপারী 

বিরশাল ৭ম 

৯৩ ৮৭৬ মাঃ জািহদুল ইসলাম 
িপতা- মাঃ িছি ক মি ক 

পাবনা ৭ম 

৯৪ ১৪৩৮ সািকবুল হাসান া  
িপতা- মাঃ আ ুল খােলক 

পাবনা ৫ম 

৯৫ ৩৭২২০ মাঃ হাসনাইন 
িপতা- মাঃ জাহা ীর 

ভালা ৭ম 

৯৬ ৪০৯ মাহািতর মাহা দ 
িপতা- মাঃ তির ল ইসলাম 

চুয়াডা া ৭ম 

৯৭ ১৩৮৫ মাঃ সুজন ইসলাম 
িপতা- মাঃ আশরাফুল ইসলাম 

গাইবা া ৭ম 

৯৮ ১৩৯১ মাঃ িনরব িময়া 
িপতা- মাঃ ছালজার  

গাইবা া ৭ম 

৯৯ ১২৯৮ মাঃ সাখাওয়াত হােসন ইদুল 
িপতা- মাঃ রিকব উি ন 

িদনাজপুর ৭ম 

১০০ ৮৪ ত য় মার ামািনক 
িপতা- গৗরা  চ  ামািনক 

ব ড়া ৬  

১০১ ৭২১ সাি র িব াস 
িপতা-হািবব িব াস 

মা রা ৭ম 

১০২ ১৫৭৪ মাঃ জীবন রহমান 
িপতা- মাঃ শিহদুল ইসলাম 

ি য়া ৭ম 

১০৩ ৮৫৪ মাঃ আিজজরু রহমান িব ব 
িপতা- মাঃ আলী সরদার 

ি য়া ৮ম 

১০৪ ৬৮১ মাঃ মুসা িময়া 
িপতা- মাঃ আবু সােলহ 

বর না ৭ম 



িমক নং ভিত ফরম ন র নাম ও িপতার নাম জলা িণ 
১০৫ ১৪১৪ মাঃ সাি র হােসন 

িপতা-আ ুস সালাম 
সাত ীরা ৭ম 

১০৬ ৬৫৮ সয়দ এমরান হােসন 
িপতা- সয়দ সেরায়ার  

ঝালকা  ৭ম 

১০৭ ৬৭২ সৗরভ চ  দাস 
িপতা-শংকর চ  দাস 

িম া ৭ম 

১০৮ ২৫৬ মাঃ সা াতুল নুর 
িপতা-এস এম রিবউল আওয়াল 

পাবনা ৮ম 

১০৯ ৩৫৩ এস আই জাফ ল আহেমদ ভ 
মাঃ শিরফুল ইসলাম 

িদনাজপুর ৮ম 

১১০ ১০০ মাঃ একলাস আলী 
িপতা-মৃত ইয়া ব আলী 

নওগা ঁ ৬  

১১১ ৬৫২ মা: রািকব িময়া 
মা: সাহা ল ইসলাম 

গাইবা া ৮ম 

১১২ ৫৭৯ মাঃ জািহদ হাসান 
িপতা- মাঃ ফজলুর রহমান 

ঠা রগাঁও ৭ম 

১১৩ ৫০৯ গৗরব মার 
িপতা-নারায়ন চ  

মা র ৭ম 

১১৪ ৩২৫০৬ মাঃ রিকবুল ইসলাম 
িপতা-সাহাবুি ন ইসলাম 

ি য়া ৭ম 

১১৫ ৪১১ মাঃ সাি র আহাে দ 
িপতা- মাঃ লাল িময়া 

চুয়াডা া ৭ম 

১১৬ ৪৭৪ মাঃ রািজবুল ইসলাম 
িপতা- মাঃ জািহদুল রহমার 

মা রা ৮ম 

১১৭ ১৪১৩ মাঃ িজসান মা া 
িপতা-বাদশা মা া 

মা রা ৭ম 

১১৮ ৫৪০ এম এইচ মিহবু াহ 
িপতা- মাঃ ল আিমন 

খুলনা ৭ম 

১১৯ ৮৯৪ আলভী 
িপতা- মাঃ রিফ ল ইসলাম 

টাংগাইল ৭ম 

 



িবভাগ- ফুটবল ( মেয়)।  

 
িমক নং ভিত ফরম ন র না  ও িপতার নাম জলা িণ 
১ ৮১৯ সুিচ ফারজানা 

িপতা- মাঃ নজ ল ইসলাম 
ময়মনিসংহ ৭ম 

২ ৪৮৫ আঁিখ রানী ম ল 
িপতা- েসন মার ম ল 

মা রা  ৮ম 

৩ ৪৯৭ িমম খাতুন 
িপতা-মামুন িব াস 

মা রা ৬  

৪ ১৪৮৩ া রানী 
িপতা-নীেরন চ  

ঠা রগাঁও  ৭ম 

৫ ১৬৩ তানিজলা আফেরাজ িহরা 
িপতা- মাঃ আ ুল গিন িময়া 

বর না ৭ম 

৬ ১৪৮৫ শারিমন 
িপতা- দেলায়ার হােসন 

ঠা রগাঁও  ৭ম 

৭ ১৪৮০  চ না রাণী 
িপতা-  মটাই রায় 

ঠা রগাঁও ৭ম 

৮ ২০০ মাসাঃ ঐিশ খাতুন 
িপতা- মাঃ িমজানুর রহমান 

িঝনাইদহ  ৭ম 

৯ ৪৮৭ ণা রানী ম ল 
িপতা-ম ন মার ম ল 

মা রা ৮ম 

১০ ৩৪৬৫২ মাসাঃ ফরেদৗিস 
িপতা- মাঃ বােরক 

বর না ৭ম 

১১ ৮১৮ মাসাঃ শারিমন আ ার 
িপতা-আফাস উি ন 

গািজপুর ৭ম 

১২ ১৫১৬ মাঃ িমম 
িপতা- মাঃ আ ুল মা ান 

নওগা ঁ ৫ম 

১৩ ৪৭৮ িমেসস লুৎেফারা আ ার িলমা 
িপতা- মা. লুৎফর রহমান 

মা রা  ৭ম 

১৪ ৪৭০ ইিত রানী 
িপতা-মেনািজত ম ল  

মা রা ৭ম 

১৫ ১৬৯ মৗ খাতুন 
িপতা- মাঃ মজন ুসরদার 

ি য়া  ৭ম 

১৬ ২০৬ মাসাঃ না খাতুন 
িপতা- মাঃ মাকেছদ আলী 

িঝনাইদহ ৭ম 

১৭ ৪৯২ বৃি  রানী 
িপতা-কমল ম ল 

মা রা ৮ম 

১৮ ৪৮৮ নিবরন খাতুন 
িপতা-নােদর আলী 

মা রা  ৬  

১৯ ১৩০৬ িরতু আ ার 
িপতা-আ ুল কিরম িময়া 

টাংগাইল ৫ম 

২০ ১৪৫১ সুমাইয়া আ ার জিল 
িপতা- মাঃ সবুজ িময়া 
 

ন েকানা ৭ম 



িমক নং ভিত ফরম ন র না  ও িপতার নাম জলা িণ 
২১ ১৪৭৭ মাসাঃ কাকলী আ ার 

িপতা- মাঃ আবুল কােশম 
ঠা রগাঁও ৭ম 

২২ ১৭১ মাসাঃ মিদনা খাতুন 
িপতা- মাঃ মিতউর রহমান 

রাজশাহী  ৭ম 

২৩ ৪৯৩ অিপতা িব াস 
িপতা-মেনার ন িব াস 

মা র ৭ম 

২৪ ২০২ মাসাঃ বশাখী খাতুন 
িপতা- মাঃ রািকবু ামান নটু 

িঝনাইদহ ৭ম 

২৫ ২০৯ মাসাঃ অিনকা খাতুন 
িপতা- মাঃ আিম ল ইসলাম িময়া 

িঝনাইদহ ৭ম 

২৬ ৪৯৯ িশপড়া রানী 
িপতা-অিসম ম ল 

মা রা ৮ম 

২৭ ৪৮১ দুগা ি য়া ডল 
িপতা- জ ািত নাথ ম ল 

মা রা ৮ম 

২৮ ৮৯৫ মাসাঃ মহনাজ আ ার 
িপতা- মাঃ মা ান 

রাজশাহী ৭ম 

২৯ ১৪৭৫ মাসাঃ ইসরাত জাহান ঈিশতা 
িপতা- মাঃ ইউসুফ আলী 

ঠা রগাঁও ৭ম 

৩০ ৪৯৫ িমস িলজা খাতুন 
িপতা- মাঃ শিহদুল ইসলাম 

মা রা  ৮ম 

৩১ ১১০২ িরপা 
িপতা-শ ামল ম ল  

মা রা ৮ম 

৩২ ৭২৭ সতু রানী দ  
িপতা-শ ামল চ  দ  

ময়মনিসংহ ৭ম 

৩৩ ২২৯ িতশামিন িরমা 
িপতা-রিফ ল ইসলাম মা া 

নরিসংদী ৭ম 

৩৪ ৯০২ শা া আ ার 
িপতা- মাঃ সানা িময়া 

টাংগাইল ৭ম 

৩৫ ৪৯০ মুি   
িপতা- মাসেলম শখ 

মা রা ৬  

৩৬ ১৪৫৯ মাসাঃ িঝনুক 
িপতা-আ ুল জিলল 

ঠা রগাঁও ৬  

৩৭ ৫৪৫ সিলনা আ ার ঝুমু 
িপতা- মাঃ আ ুল মােলক 

টাংগাইল ৭ম 

৩৮ ১১০৬ মাসুরা আ ার িতশা 
িপতা-হািলম গাজী 

যেশার ৭ম 

৩৯ ৯৯০ মাসাঃ সুমাইয়া খাতুন 
িপতা- মাঃ এমাদুল হক 

রংপুর ৭ম 

 

 


