
বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান 
িজরানী, সাভার, ঢাকা 

 
ীড়া িবভাগঃ আচাির 

ছেল 
 

নং 
ফরম 
ন র 

নাম ও িপতার নাম জলা িণ 

1| ৩৩৯২ তপু রায় 
িপতা-পন রায় 

নীলফামারী ৭ম 

2| ৪২৩ অন  রায় 
িপতা-উ ম রায় 

যেশার ৮ম 

3| ৫৭০৭ শখ আসরাফুল ইসলাম 
িপতা- শখ আয়ুব আলী 

রাজবারী ৭ম 

4| ৪৪১২ আল-শাহািরয়ার জয় 
িপতা- মাঃ আ ুর রহমান 

পাবনা ৬  

5| ৩৭০৩ সােজদুল ইসলাম 
িপতা- মাঃ শিহদুল ইসলাম 

পাবনা ৬  

6| ৩৩৪ আিতক আহেমদ আিরদ 
িপতা- মাঃ িমজানুর রহমান 

ঠা রগাঁও ৭ম 

7| ৪৬৮৯ আ ুর রহমান আিলফ 
িপতা- মাঃ আলতাফ হােসন 

পাবনা ৬  

8| ৮৮৮ মাঃ শািফ উি ন 
িপতা-নুরেমাহা দ সিলম 

া নবািড়য়া ৭ম 

 
মেয় 
 

নং 
ফরম 
ন র 

নাম ও িপতার নাম জলা িণ 

1| ২০২৩ পুি তা জামান 
িপতা-বদ ামান লাবু 

িনলফামারী ৮ম 

2| ৪৮২০ আিফফা তাবা সুম তািরন 
িপতা-আহাদ আলী 

িনলফামারী ৭ম 

3| ২৮৪৬ মিনকা বমন 
িপতা-মিন  বমন 

ঢাকা ৭ম 

4| ৪৪০৮ উিনসা মারমা 
িপতা-িনহার র ন 

রাংগামা  ৫ম 

5| ২৫৩৯ পা া বড়ুয়া 
িপতা-চ না বড়ুয়া 

চ াম ৭ম 

6| ১৩৮১ মাছাঃ িনষা খাতুন 
িপতা- মাঃ শিহদ আলী 

রাজশাহী ৭ম 

7| ৫৬৬৪ সািদয়া ইসলাম িমম 
িপতা-আলী আ র 

নারায়নগ  ৮ম 

8| ৫২৩৮ মািজয়া খাতুন 
িপতা- মাঃ রজাউল কিরম 

পাবনা ৮ম 

 
  



বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান 
িজরানী, সাভার, ঢাকা 

 
ীড়া িবভাগঃ এ াথেল  

 
ছেল 
 

নং 
ফরম 
ন র 

নাম ও িপতার নাম জলা িণ 

1| ২৬১০ আরাফাত হােসন ফুয়াদ 
িপতা- মাশারফ হােসন 

নায়াখালী ৮ম 

2| ২০০৪ মা: তােরক জািমল 
িপতা- মা: মাবুদ আলী 

চুয়াডা া ৮ম 

3| ৩৮৯১ আ ু া 
িপতা-আিজবর শখ 

যেশার ৮ম 

4| ৩৭৭৯ এিবএম আিশ ল হািবব 
িপতা-এিবএম জিহ ল হক 

িব-বািড়য়া ৭ম 

5| ১৬ সে া খা গীর 
িপতা- পন খা গীর 

খাগড়াছির ৭ম 

6| ৫৯৩১ মা: নািহদ ইসলাম 
িপতা- মা: মাজাে ল 
ইসলাম 

জামালপুর ৭ম 

7| ২০৫১ রাজ মুহা দ তৗিহদ আিমন 
িপতা-আেনায়ার আিমন িময়া 

ফনী ৭ম 

8| ১৪৬৬ খ কার আ ুল া আল সাফী 
িপতা-খ কার আ ুল 
আউওয়াল 

রাজশাহী ৭ম 

 
  



মেয় 
 

নং 
ফরম 
ন র 

নাম ও িপতার নাম জলা িণ 

1| ৩১৬ িবথী আ ার 
িপতা- জািকর হােসন 

মািনকগ  ৫ম 

2| ২২২৭ পািপয়া আ ার 
িপতা- জিহ র ইসলাম 

চাদপুর ৫ম 

3| ৪৭৩৬ শারিমনা খাতুন 
িপতা- নু ল ইসলাম 

যেশার ৬  

4| ১৮২ সানিজদা আ ার পরশমিন 
িপতা- মা: ওসমান গিন 

লালমিনরহাট ৫ম 

5| ২০৫৩ পুসিমতা বড়ুয়া বণা 
িপতা- িশমূল বড়ুয়া 

চ াম ৭ম 

6| ২৩০৫ শারিমন আ ার সতু 
িপতা- নজ ল ইসলাম 

ঠা রগাও ৮ম 

7| ৭২০ মায়রা রােশদ 
িপতা- মা: হা ন উর রিশদ 

চ গাম ৭ম 

 
  



বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান 
িজরানী, সাভার, ঢাকা 

 
ীড়া িবভাগঃ বি ং 

 
 
 

নং 
ফরম 
ন র 

নাম ও িপতার নাম জলা িণ 

1| ১৮৬৬ ইমন তংচং া 
িপতা- িদপ তংচং া 

বা রবান ৬  

2| ৫১২৯ মাঃ মাহিথর 
িপতা- মাঃ বলাল 

মুি গ  ৬  

3| ২৪২২ যুবােয়র খ কার 
িপতা- মাঃ আবুল খােয়র 

ি য়া ৬  

4| ৩৩১২ মাঃ ইমরান শখ 
িপতা- মাঃ হাসান শখ 

নড়াইল ৫ম 

5| ৩০০ আফকািহম আহে দ 
িপতা- মাঃ টারেজন িময়া 

ঢাকা ৪  

6| ৩৫৪৯ শাওন ইমেরাজ 
িপতা- মাঃ মিন ল ইসলাম 

পটুয়াখািল ৬  

7| ৪৭৩৪ ইয়ািসন ইসলাম 
িপতা- মাঃ ফজলুর রহমান 

সাতি রা ৬  

8| ১৮৩৮ মাঃ ফািহম 
িপতা- মাঃ মামুন 

রাজশাহী ৬  

9| ১২৩৪ মাঃ ওিভ িময়া 
িপতা- মাঃ লা ু িময়া 

গাপালগ  ৬  

10| ৪৩৫০ মাঃ মু া 
িপতা- মাঃ রিব 

নাটর ৫ম 

11| ৪৪২৬ মাঃ সােজদুল ইসলাম 
িপতা- মাঃ সাহদাৎ হােসন 

চাপাইনবাবগ  ৬  

12| ৬৩০১ মাঃ িনিবর ম ল 
িপতা- মাঃ আলম হােসন 

ঢাকা ৫ম 

13| ১৫৪২ এস এম সািম 
িপতা- মাঃ সাহবুল 

িঝনাইদহ ৬  

14| ৫২৬০ মাঃ মাহািব হােসন 
িপতা- মাঃ জািকর হােসন 

ঢাকা ৪  

 
  



বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান 
িজরানী, সাভার, ঢাকা 

 
ীড়া িবভাগঃ ফুটবল 

 
ছেল 

 
নং 

ফরম 
ন র 

নাম ও িপতার নাম জলা িণ 

1| ৬০৩১ মাঃ ইয়ািসন আরাফাত িসফাত 
মাঃ মাহাফুজরু রহমান 

মা রা ৭ম 

2| ৩৭১১ মাঃ শািহন মা া 
মাঃ শাজাহান মা া 

বর না ৮ম 

3| ৫৬৭৫ খ কার খািলদ হাসান 
খ কার জাহাি র হােসন 

গাপালগ  ৬  

4| ৪২৭০ আিসফ আকবর 
মাঃ শাজাহান 

নায়াখালী ৬  

5| ৪১৩৯ মাঃ শািকল আহাদ তপু 
মাঃ জাকর হােসন 

বােগরহাট ৭ম 

6| ১২৮২ মাঃ সৗরভ সরকার 
মাঃ হা নুর রিশদ 

নওগা ঁ ৭ম 

7| ১০৫৭ মাঃ সপন হােসন 
মাঃ দুলাল হােসন 

রাজশাহী ৬  

8| ২৫৬৮ মাঃ সায়াইবুর রহমান 
মাসাে ক আলী 

সুনামগ  ৭ম 

9| ৩২৬২ গাউসুল আকবর সািবন 
মাঃ আকবর হােসন িরদন 

ল ীপুর ৭ম 

10| ৪১৬৪ মাঃ মাহাফুজার রহমান রিবন 
মাঃ মাকসুদুর রহমান 

িব-বািড়য়া ৭ম 

11| ১২৮০ শািকব আল হাসান 
আবুল কালাম আজাদ 

নওগা ঁ ৭ম 

12| ৩০৮৫ মাঃ রফসান জািম িমম 
মাঃ আ ুল ওয়াদুদ 

পাবনা ৭ম 

13| ৬৬১০ মাঃ মাহফুজরু পাঠান 
মাঃ এনামুল পাঠান 

গাইবা া ৬  

14| ২৮৭২ নািজমুি ন 
আ ুল মিতন 

িসেলট ৭ম 

15| ৫০৩১ সৗরভ হাসান 
শাহ আলম 

নায়াখালী ৬  

16| ৩০৭৭ মাঃ তািহদুল ইসলাম িসফাত 
মাঃ শিহদুল ইসলাম 

মা রা ৭ম 

17| ১৪৬০ খ কার আ ু া আল শািফ 
খ কার আ ুল আওয়াল 

রাজশাহী ৭ম 

18| ৫০৬১ মাঃ িসফাত শাহিরয়ার 
মাঃ ওমর ফা ক 

চাঁপাইনবাবগ
 

৭ম 

19| ২২৮০ মাঃ আিমর হামজা িব-বািড়য়া ৭ম 



মাঃ জিহ ল হক 
20| ৭১৯৯ মাঃ সুজন শখ 

মাঃ িব ল শখ 
মা রা ৬  

21| ২৬৩৭ মাঃ ওমর 
শাহ আলম 

নায়াখালী ৭ম 

22| ৯৯৮ মাঃ মইন উি ন 
মাঃ ফিরদ খান 

বা রবন ৭ম 

23| ১৯০৬ ইফিতয়ার হাসাইন 
নু ল কিবর 

ক বাজার ৭ম 

24| ৩৫৫৬ মাঃ রােশদ িময়া 
মাঃ আ ুল কিরম 

হিবগ  ৬  

25| ১১৮২ মাঃ আলী শািকব 
মাঃ শাহাদত 

ফনী ৭ম 

26| ৬৮৩৯ মাঃ জবুােয়র আহেমদ আিদব 
মাঃ নূ ল হক 

টা াইল ৭ম 

27| ৩৮৮১  মাঃ সা াম রিব দাস 
মাঃ ধন রিব দাস 

নরিসংদী ৬  

28| ১৩০৭ মাঃ তির ল ইসলাম 
মাঃ বলােয়ত হােসন 

গাজীপুর ৭ম 

29| ১৬২২ মাঃ ইয়ািমন রানা 
মাঃ আেনায়ার হােসন 

টা াইল ৭ম 

30| ৪০৭৬ মাঃ সুবািশষ দাস ি তম 
মাঃ জীবন কৃ  দাস 

পটুয়াখালী ৬  

31| ৫৬৮৪ মাঃ আকাশ আলী 
মাঃ রিবউল ইসলাম 

িঝনাইদহ ৫ম 

32| ৭২৪২ মাঃ বাদশা আলমগীর 
মাহামুদ ঢািল 

সাত ীরা ৭ম 

33| ৪৯৩ মাঃ ফয়সাল আহেমদ িনশান 
মাঃ কাম ামান 

িঝনাইদহ ৭ম 

34| ৩৭৯৫ মাঃ ইসরাত হােসন সািবক 
মাঃ গালাম আজম আিলছ 

িনলফামারী ৫ম 

35| ৮৯৮ মাঃ সৗরভ আহেমদ রাি  
মাঃ হাসানুর রহমান 

িড় াম ৬  

36| ১১৬৫ মাঃ রমজান হােসন তুিহন 
আেনায়ার হােসন 

ফনী ৮ম 

37| ৫১৭৭  মং মারমা 
লুবু মারমা 

বা রবন ৭ম 

38| ৫৮৮০ িসরাজলু ইসলাম রানা 
আ ুল খােলক 

চ াম ৭ম 

39| ৩২২৫ মাঃ তাকিবর রাি  িসয়াম 
মাঃ িমজানুর রহমান 

িনলফামারী ৬  

40| ৪৭৪৪ মাঃ মেহদী হাসান িসহাব 
মাঃ মাহামুদুল হাসান 

রংপুর ৭ম 

41| ৫২১৪ মাঃ রাতুল হাসান 
মাঃ খােদম আলী 

চাঁপাইনবাবগ
 

৬  



42| ৬৯৬৮ মাঃ শািকব িব াস 
মাঃ রতন িব াস 

ফিরদপুর ৬  

43| ৪৪৮৭ সু ত বমন ভ  
সুবাস বমন 

িকেশারগ  ৬  

44| ৩০৬৩ মাঃ ফািহম হােসন 
মাঃ আহাদ আলী 

যেশার ৬  

45| ৬৪১৯ মাঃ িজসান মা া 
মাঃ বাদশা মা া 

মা রা ৭ম 

46| ১০৬৮ মাঃ রাতুল বাবু 
মাঃ নু নবী িময়া 

িড় াম ৭ম 

47| ৩২৩২ মাঃ রমজান িময়া 
মাঃ আ ুল মােলক 

ময়মনিসংহ ৭ম 

48| ১৩৪২ মাঃ খায় ল ইসলাম াধীন 
মাঃ শিহদুল ইসলাম শিহদ 

বিরশাল ৭ম 

49| ১৮০৯ মাঃ রািকবুল ইসলাম রািকব 
মাঃ রসমত আলী 

নওগা ঁ ৭ম 

50| ৪৯২৬ মাঃ অিল উ া ফা কী 
চৗধুরী 
মাঃ আেনায়ার হােসন চৗধুরী 

পাবনা ৭ম 

51| ৬৭৩১ মাঃ মিফজলু ইসলাম 
মৃত মিফজ উি ন 

িদনাজপুর ৭ম 

52| ২৯৫৮ মাঃ শা  
মাঃ আ ুল জিলল 

ঠা রগাঁও ৬  

53| ৫৬১০ মাঃ আ ুর হা ান 
মাঃ হািববুর রহমান 

নওগা ঁ ৭ম 

54| ৪২৫১ মাঃ ইশরাক আহেমদ 
মাঃ মাকসুদুল আিমন খান 
িরপন 

টা াইল ৭ম 

55| ৪৪৭৭ মাঃ হািফজরু রহমান িজসান 
মাঃ শামসু ব াপারী 

ফিরদপুর ৭ম 

56| ৬৮০২ সিদক কমকার 
পন মার কমকার 

বিরশাল ৭ম 

57| ৬১৮৪ মাঃ রিক 
মাঃ শাহাবুি ন 

ি য়া ৬  

58| ৩২৯৩ মাঃ নাজমুল ইসলাম পােলায়ান 
মাঃ িজক ল ইসলাম 
পােলায়ান 

ব ড়া ৫ম 

59| ৬৭৫২  মাঃ িমনহাজ হােসন 
মাঃ শাজাহান হােসন 

জয়পুরহাট ৭ম 

60| ৫০৭৪ মাঃ মেহদী হাসান 
মাঃ নজর 

চাঁপাইনবাবগ
 

৭ম 

61| ৫২৯১ মাঃ ইফেতসাম রহমান িজদান 
মাঃ মিশউর রহমান মাসুদ 

বিরশাল ৭ম 

62| ২৯৩৬ মাঃ দয় হােসন 
মাঃ আ ুল গা ফার 

ি য়া ৭ম 



63| ২৯৬২ মাঃ জেুয়ল রানা 
মাঃ িজয়া ল ইসলাম 

ঠা রগাঁও ৬  

64| ১৯৫৪ মাঃ আবু হািনফ নামান 
শামসুল আলম 

ক বাজার ৫ম 

65| ৫১৭৫ মইনুি ন 
বারহান উি ন 

ফনী ৭ম 

66| ৫১০৯ মাঃ নু ল আলম জু ন 
মাঃ ফজলু িময়া 

হিবগ  ৭ম 

67| ৫০৬৪ মাঃ বদ ল ইসলাম রিফক 
মাঃ মাশারফ িময়া 

িকেশারগ  ৬  

68| ২৯৬৩ মাঃ নূর আল আিমন 
মাঃ দালন িময়া 

বর না ৬  

69| ২৫৩৭ মাঃ মািহত হােসন 
মাঃ মায়ন কিবর 

চুয়াডা া ৭ম 

70| ৫৬৩৩ মাঃ িজবন হাসাইন 
মাঃ অিজত আলী 

পাবনা ৬  

71| ১২৪ মাঃ আিসফ আজাদ জীবন 
মাঃ আিমনুল ইসলাম 

গাইবা া ৮ম 

72| ২৩৯৩ আিমনুল ইসলাম রািকব 
ল আিমন রিক 

ক বাজার ৬  

73| ১৩৩৯ মাঃ শাহাদত হােসন 
হাওলাদার 
মাঃ দুলাল হাওলাদার 

বিরশাল ৭ম 

74| ৬৬১৮  রাফাত িবন সািদক 
মাঃ আ ুর রা াক 

নােটার ৬  

75| ৯২১ মাঃ সজল ইসলাম 
মৃত রতন ইসলাম 

নওগা ঁ ৭ম 

76| ২৩৫৬ এম এম নাইম হাসান 
মাঃ ইউনুস িময়া 

িব-বাড়ীয়া ৭ম 

77| ৩৮৭৬ মাঃ আলী হাসান 
মাঃ কিবর ঘটক 

মা রা ৭ম 

78| ৭৪৬ মাঃ মিহউি ন দয় 
মাঃ আলমগীর হােসন 

বিরশাল ৭ম 

79| ৩৮৫১ মাঃ ওয়ালী হাসান 
মাঃ আবু ব র হাসান 

ব ড়া ৭ম 

80| ৭৫০ মাঃ িময়াদ হােসন 
মাঃ বলাল হােসন 

নওগা ঁ ৭ম 

81| ৩০১৬ মাঃ সািজদ মাহায়িমন সােয়ম 
মাঃ আ ুস সালাম 

ঠা রগাঁও ৭ম 

82| ১৪৩৭ মহরাব িবন মা ফা 
গালাম মা ফা 

ব ড়া ৭ম 

83| ৬৬৮৪ মাঃ ইমন ইসলাম 
মাঃ ওিহদুল ইসলাম 

ি য়া ৬  

84| ৩২১৩ মাঃ দাউদ রায়হান সাওন 
মাঃ িমজানুর রহমান 

গাজীপুর ৭ম 



85| ৬২৯০ মাঃ শািকব হাসান মা া 
মাঃ িম ু মা া 

মা রা ৭ম 

86| ৯১৮ মাঃ রাতুল হােসন 
মাঃ ফিরদ হােসন 

ব ড়া ৭ম 

87| ৩৭১৬ মাঃ রািজবুল ইসলাম 
মাঃ জািহদুল রহমান 

মা রা ৭ম 

88| ৭৬২ মাঃ শিকব রহমান 
মাঃ সাবহান আলী 

িঝনাইদহ ৭ম 

89| ৭২৭৯ মাঃ অপু মার সরকার 
মাঃ রাজ মার সরকার 

মা রা ৭ম 

90| ৫৮৩৪ মাঃ হাসান 
মাঃ সিলম 

ঢাকা ৭ম 

91| ৫১৮৬ ইিদ বাম 
ভনমুন বাম 

বা রবন ৭ম 

92| ৪৯৮৪ িততাস িব াস 
রইস উি ন 

মা রা ৭ম 

93| ৫০৪৯ মাঃ রাহাত হােসন 
মাঃ হলাল 

নায়াখালী ৭ম 

94| ৬৮৬১ মাঃ সাহান আহেমদ তুিহন 
মাঃ র আলী 

িকেশারগ  ৬  

95| ৩৬২১ উেপন িব াস 
তারক িব াস 

ফিরদপুর ৭ম 

96| ৭৩৩২ মাঃ দূজয় 
মাঃ ইকবাল 

গাজীপুর ৭ম 

97| ১৭৪০ মাঃ আিরফ হাওলাদার 
মাঃ দােলায়ার হাওলাদার 

ঝালকা  ৭ম 

98| ৫০৬০ মাঃ লাবলু ইসলাম 
মাঃ গালাম রসুল 

মা রা ৭ম 

99| ১৫২৫ ইয়ািসন ভূইয়া 
মাঃ আিমর হােসন 

ফনী ৭ম 

100| ৪৮৫২ মাঃ নািহয়ান বাবর 
মা ফা আ রু িসি িক 

িসেলট ৬  

101| ১২১২ তাহিসন আিজজ চৗধুরী 
মাঃ মিমনুল ইসলাম 

চ াম ৭ম 

102| ৩৭৮৫ মাঃ আ ুর রহমান আিলফ 
মাঃ আলতাফ হােসন 

পাবনা ৬  

103| ৫৮৫১ মাঃ সােয়ম 
মাঃ িমজানুর রহমান 

ঢাকা ৭ম 

104| ৪২২৪ মাঃ নূর আলম 
মাঃ স িময়া 

মাদারীপুর ৬  

105| ৭৮২৫ মাঃ গালাম রাি  খান 
মাঃ বিশ ি ন নয়ন 

নারায়নগ  ৬  

106| ২২২৯ মাঃ ফয়সাল শাহিরয়ার 
মাঃ মু ার হােসন 

নারায়নগ  ৭ম 

107| ৩৫৯৭ মাঃ রিবউল শখ বিরশাল ৭ম 



মাঃ মনসুর শখ 
108| ৬৬০৮ মাঃ ফজেল রাি  

মাঃ রাজা িময়া 
গাইবা া ৬  

109| ২০২৯ হািরস মা ফা 
মাঃ মা ফা 

নায়াখালী ৭ম 

110| ৪৮৫৯ মাঃ জািহদুল ইসলাম 
মাঃ ইি স আলী 

টা াইল ৭ম 

 

মেয় 
 

নং 
ফরম 
ন র 

নাম ও িপতার নাম জলা িণ 

111| ৫৫৪৯ নাম: উ িত খাতুন 
িপতা: মা: দাউদ শখ 

িঝনাইদা  ৬  

112| ৪০১৬ নাম: চাসাউ রায়াজা 
িপতা: িচং থাই রায়াজা 

রাংগামা  ৭ম 

113| ২০৪৫ নাম: ফারজানা খাতুন 
িপতা: মা: আ ুল কােদর 

রংপুর ৭ম 

114| ৫৭৯৩ নাম: মাছা: িরয়া খাতুন 
মা: আসাদ খান 

মা রা ৭ম 

115| ৫৭৯৯ নাম: পূন মা রাণী ম ল 
িপতা: নৃেপন চ  ম ল 

মা রা ৭ম 

116| ৫৭৮৪ নাম: আিনকা তানজমু 
িপতা: মা:আেনায়ার হােসন 

মা রা ৭ম 

117| ৫৮০২ নাম: মাছা: সুবনা খাতুন 
িপতা: মা: সাবহান শখ 

ম রা ৭ম 

118| ৫৫৮৫ নাম: ঐশৗ খাতুন 
িপতা: মা: িমজানুর রহমান 

িঝনাইদা  ৭ম 

119| ৩৮৪৩ নাম: মাছা: ফরেদৗসী  
িপতা: মা: বারাক 

বর না ৬  

120| ৬৪৭৪ নাম: বিন খাতুন মরী 
িপতা: মা: বদর উি ন  

িঝনাইদা  ৮ম 

121| ৫৮৩২ নাম: সাথী িব াস 
িপতা: িবদু ৎ মার িব াস 

মা রা ৬  

122| ৩৮৩৮ নাম: তানিজলা আফেরাজ 
িহরা 
িপতা: মা: এ গিন িময়া 

বর না ৬  

123| ৪২২৮ নাম: মেহবুবা হাসনাত জিন 
িপতা: এ ক এম আ ুল 
মােলক  

নীলফামারী ৭ম 

124| ১২৬১ নাম: মাছা: ফরৈদসী 
আ ার মািরয়া 
িপতা: দিবর উ ীন 

রংপুর ৯ম 

125| ৭৫১১ নাম: ফােতমা আ ার 
িপতা: উিকল িসকদার 

নরিসংদী ৭ম 

126| ২৬৬৯ নাম: মাছা: মািহনূর খাতুন ব ড়া ৭ম 



 িপতা: মা আবুল হােসন 
127| ৫৩৮৯ নাম: মাহফুজা খাতুন িরপা 

িপতা: ল আিমন (টগর) 
রাজশাহী ৭ম 

128| ৪৯৮৫ নাম: সােহলী আ ার শামীমা 
িপতা: সাইফুল ইসলাম সাবু 

ব ড়া ৭ম 

129| ৩৬৩৭ নাম: িনপা 
িপতা: শংকর রিব দাস 

গাজীপুর ৫ম 

130| ৬৫৪০ নাম: কিম 
িপতা: খায় ল বাশার 

নােটার ৮ম 

131| ৮৭৯ নাম: সুমাইয়া আমিরন িমতু 
িপতা: মুসেলম উি ন 

গাজীপুর ৬  

132| ৫৭৯০ নাম: িশ া ম ল 
িপতা: অসীম ম ল 

ম রা ৮ম 

133| ২৪২৮ নাম: মািরয়া িমম 
িপতা: মা: গফর 

ব ড়া ৭ম 

134| ৭৮৬০ নাম: মিনকা আ ার 
িপতা: মা: মাকেলস িময়া 

শরপুর ৬  

135| ৭৫৬২ নাম: ইিত আ ার 
িপতা: মাজাে ল হক ম  ু

নরিসংদী ৭ম 

 
  



বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান 
িজরানী, সাভার, ঢাকা 

 
ীড়া িবভাগঃ সাঁতার 

 
ছেল 

 
নং 

ফরম 
ন র 

নাম ও িপতার নাম জলা িণ 

1| ৪৬৪৯ ইসিতয়াক আহাে দ 
িপতা-ইউসুফ আলী 

চাপাইনবাবগ  
৪থ 

2| ৩৩২৪ ইমন 
িপতা- মাঃ জালাল উ ীন 

িকেশারগ  
৪থ 

3| ৫৩৪৮ মায়াি ন 
িপতা- মাঃ আঃ হািমদ 

িকেশারগ  
৪থ 

4| ৫৫৭৩ ইমন িময়া 
িপতা-আলহাজ িময়া 

িকেশারগ  
৪থ 

5| ৪৭৮৯ ভ 
িপতা-আিমর হােসন 

িকেশারগ  
৪থ 

6| ৪৯৬৬ আলী হােসন 
িপতা- মাঃ ন ল ইসলাম 

িকেশারগ  
৪থ 

7| ৬৮৬৮ সািমউল বিশর 
িপতা-মািনক িময়া 

িকেশারগ  
৪থ 

8| ১৪৪১ আয়ন 
িপতা-আেনায়ার হােসন 

িদনাজপুর 
৪থ 

9| ৬৮৬৪ বায়তুল িময়া 
িপতা-িমর হােসন 

িকেশারগ  
৪থ 

10| ৪৬৫৬ মা ফ হােসন 
িপতা-মােলক উি ন 

চাপাইনবাবগ  
৫ম 

11| ৪৫৮৬ সূয জায়াদার 
িপতা-দুলাল জয়ুাদা 

িঝনাইদহ 
৪থ 

12| ৬২০৫ জনুােয়দ চৗধরী 
িপতা-আমান উ াহ 

ি য়া 
৪থ 

13| ২৮৭৪ মীর িনরব হােসন 
িপতা-মীর রহমত উ াহ 

ি য়া 
৪থ 

14| ৬২২০ বাি  মািলথা 
িপতা-তুষার মািলথা 

ি য়া 
৩য় 

15| ৬২৫৬ সািকব িময়া 
িপতা- মাঃফয়জলু 

িকেশারগ  
৪থ 

16| ৫২৮১ মাঃ িরয়ানা পারেভজ 
িপতা-হা নুর রিশদ 

চাপাইনবাবগ  
৪থ 

17| ৬২৭০ মাঃ রাি  
িপতা- মাঃ নু ল ইসলাম 

িকেশারগ  
৪থ 

18| ৬২১২ িশমুল 
িপতা- মাঃ েবল মািলথা 

ি য়া 
৩য় 

19| ২৫৭৮ মাঃ মিনর খান ন েকানা ৪থ 



িপতা-কামাল উি ন 
20| ৪৯৭৭ মাঃ িহেমল 

িপতা-িময়া হােসন 
িকেশারগ  

৪থ 

 
মেয় 

 
নং 

ফরম 
ন র 

নাম ও িপতার নাম জলা িণ 

1| ৪৫৬৫ পিল খাতুন 
িপতা-আঃ জিলল 

িঝনাইদহ 
৩য় 

2| ৩৭১৯ আফসানা মীিম 
িপতা- মাঃ িলটন আলী 

য়া 
৪থ 

3| ৪২৬৩ শরিম আ ার 
িপতা-হায়দার আলী 

িকেশারগ  
৪থ 

4| ৪৫৭০ রািদয়া খাতুন 
িপতা-রােশদুল ইসলাম 

িঝনাইদহ 
৩য় 

5| ৭২১৮ তাসিময়া িবনেত তাসনুর 
িপতা- মাঃ মাসুদ হােসন 

চাঁদপুর 
৪থ 

6| ৩৭০৯ মাসঃ জইু আ ার 
িপতা-সাইফুল ইসলাম 

ি য়া 
৪থ 

7| ৪৭৯৫ নালী 
িপতা- মাঃ আিমর হােসন 

িকেশারগ  
৪থ 

8| ৪৫৭৪ সািময়া খাতুন 
িপতা-রােশদুল ইসলাম 

িঝনাইদহ 
৬  

9| ৪৭৮০ সাইফা আ ার 
িপতা- মাঃ হা ান 

িকেশারগ  
৪থ 

10| ৬২৫৯ মাসাঃ িলনা খাতুন 
িপতা- মাঃ জালাল উি ন 

ি য়া 
৫ম 

11| ২২২৮ ফােতমা আ ার 
িপতা-জিহ ল ইসলাম 

চদপুর 
৪থ 

12| ৪৭৩৭ িমতু 
িপতা-সাব উি ন 

িকেশারগ  
৪থ 

 
  



বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান 
িজরানী, সাভার, ঢাকা 

 
ীড়া িবভাগঃ কারােত 

 
 

 
নং 

ফরম 
ন র 

নাম ও িপতার নাম জলা িণ 

1| ৪০৯২ অিমত কাি  দ 
িপতা-তপন কাি  দ 

রা ামা  ৭ম 

2| ৯৪ মাঃ িফেরাজ আহে দ 
িপতা- মাঃ আ াস আলী 

রাজশাহী ৭ম 

3| ৮৮ মাঃ জােয়দ রায়হান 
িপতা- মাঃ সরাজলু ইসলাম 

চাপাইনবাবগ  ৭ম 

4| ৫৪৮৭ সয়দ মাঃ মহরম ওিল 
িপতা-নুর মাহা দ রিক 

নায়াখালী ৬  

5| ৯০ মাঃ ইমদাদুল হক 
িপতা- মাঃ রজাউল কিরম 

রাজশাহী ৬  

6| ১৪ মাঃ সােলমান আহে দ 
িপতা- মাঃ দাউদ আলী 

চাপাইনবাবগ  ৭ম 

7| ৯৫ মাঃ মিন ল ইসলাম 
িপতা- মাঃ আনা ল ইসলাম 

রাজশাহী ৬  

8| ২৯৬০ মাঃ মেহদী হাসান 
িপতা- মাঃ ইসমাইল আজম 

চাপাইনবাব  ৬  

 
 
  



বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান 
িজরানী, সাভার, ঢাকা 

 
ীড়া িবভাগঃ উ  

 
 

 
নং 

ফরম 
ন র 

নাম ও িপতার নাম জলা িণ 

1| ২৬৫৮ মাঃ নয়ন শখ 
িপতা- মাঃ হােশম শখ 

ফিরদপুর ৭ম 

2| ৬৫৫৩ অ ন িসং 
িপতা-সুনীল িসং 

রাজশাহী ৬  

3| ২৭৭৫ মাঃ আিত র রহমান 
িপতা- মাঃ হািববুর রহমান 

পাবনা ৭ম 

4| ৩৭২০ মাঃ ফািহম 
িপতা- মাঃ আলতাব হােসন 

রাজশাহী ৭ম 

5| ১৪৩৬ মাঃ মাসুদ রানা 
িপতা- মাঃ আ ুর রিশদ 

িড় াম ৭ম 

6| ১১৬৯  আন  বমন 
িপতা-  িনপান বমন 

িদনাজপুর ৬  

 
 
  



বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান 
িজরানী, সাভার, ঢাকা 

 
ীড়া িবভাগঃ তায়েকায়ানেডা 

 
 

নং 
ফরম 
ন র 

নাম ও িপতার নাম জলা িণ 

1| ১৮৯১ শািকবু ামান রাজ 
িপতাঃ শিরফু ামান পারেভজ 

সাতি রা স ম 

2| ১৯৭২ মাঃ সািকব হােসন 
মাঃ আফছার আলী 

সাতি রা ষ  

3| ২৮৯৮ িজছান আহেমদ 
আ ুর রব 

ঢাকা ষ  

4| ৩৮৭০ মাঃ আল আিমন হােসন 
মাঃ আলমিগর মারল 

সাতি রা ষ  

5| ১৫৫৪ মাঃিরফাত হােসন 
মাঃ হািববুর রহমান 

নােটার অ ম 

6| ৩৩৯ মাঃ তানভীর ইসলাম 
তাজহা ল ইসলাম 

যেশার স ম 

7| ১৫৬২ মাঃ রাহানুর রহমান 
মাঃ হািববুর রহমান 

নােটার প ম 

8| ৬৭১২ মাঃ আিসফ পরাংগ 
মাঃ খায় ল ইসলাম 

টা াইল স ম 

9| ৫৬৪৯ মাঃ আসাদুল ইসলাম 
মা জািমল 

চ াম স ম 

10| ৯৯ আয় মান দ  
আং শমান দ  

িসেলট প ম 

 
  



বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান 
িজরানী, সাভার, ঢাকা 

 
ীড়া িবভাগঃ ভিলবল 

 
 

 
নং 

ফরম 
ন র 

নাম ও িপতার নাম জলা িণ 

1| ৫০০৮ মা: সাহাগ হােসন সাগর 
িপতাঃ মা: হলাল উি  

প গড় অ ম 

2| ৫০০৫ মাঃ আিশ র রহমান 
িপতাঃ মাঃ জহা ীর আলম 

প গড় অ ম 

3| ৪৮৫৪ মা: ইকবাল হাসান 
িপতাঃ মা: রােসদুল ইসলাম 

িসরাজগ জ অ ম 

4| ৩৩১৭ মাঃ মা: সাদমান সািকব 
িপতাঃ মা ািফজরু রহমান 

নওঁগা স ম 

5| ৩০৮৭ মাঃ ইয়া ব আলী 
িপতাঃ মাঃ বাবলু মা া 

পাবনা নবম 

6| ১৩৬৮ মা: আ ুল হালীম 
িপতাঃ মা: রিফ ল ইসলাম 

মেহরপুর অ ম 

7| ৫৫৬৮ মাঃ রােসদুল ইসলাম 
িপতাঃ মাঃ শিফ ল ইসলাম 

প গড় অ ম 

8| ৯৮৬ মাঃ শামীম হােসন 
িপতাঃ মাঃ আিতয়ার রহমান 

প গড় অ ম 

9| ৬৪৮২ মাঃ বাহাদুর সরকার 
িপতাঃ মা: সারহাব আলী 

িসরাজগ জ দশম 

10| ৪৭২৪ মা: রায়হানূল ইসলাম 
িপতাঃ মা: মুকতার হােসন 

পাবনা নবম 

11| ৪৯৪ মা: রািকবু ামান রািকব 
িপতাঃ মা: আল আিমন 

লালমিনরহাট অ ম 

12| ১২০৫ মাঃ মাহমুদুল হাসান পাটয়ারী 
িপতাঃ মাঃ আেনায়ার হােসন  

রংপুর অ ম 

13| ৩৪৬৫ কাশ মার 
িপতা-  পিরমল মার দাস 

চুয়াডা া দশম 

14| ৮১৫ মা: িসদরাতুল ইসলাম 
িপতা- মা: আেনায়ার হাসাইন 

িসরাজগ জ নবম 

15| ৫৪৪৬ মা: হািববুর রিহম 
িপতাঃ মা: আ ুর রিহম 

পাবনা অ ম 

16| ৪৮৬০ আসাদু ামান নূর শাওন 
িপতাঃ সুমন আহেমদ 

ঠা রগাঁও অ ম 

17| ৩৪৮১ মাঃ আজাদ আলী 
িপতাঃ মওলা ব  

িষটয়া নবম 

18| ৩১৬৭ মা: মাইনূল হাসান মািহন 
িপতাঃ মা: নবীর হাসাইন 

িদনাজপুর অ ম 

19| ৬২৮১ মাঃ িমজানূর রহমান রংপুর অ ম 



মৃত: জিহর উি ন 
20| ৩২১৭ মেহদী হাসাইন 

িপতাঃ গালাম ম ফা 
িদনাজপুর নবম 

 
  



বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান 
িজরানী, সাভার, ঢাকা 

 
ীড়া িবভাগঃ বাে টবল 

 
 

নং 
ফরম 
ন র 

নাম ও িপতার নাম জলা িণ 

1| ২৪৪৩ মা: অিমত হাসান এিলম 
মা: িসরাজলু ইসলাম 

চাঁপাইনবাবগ
জ 

৮ম 

2| ১৯৫৭ মা: ইমদাদুল হক িপয়াস 
মা: িম ু িময়া 

পাবনা ৮ম 

3| ৬০৮৪ মা: মািনক হাসান  
মা: হাসান আলী 

জয়পুরহাট ৭ম 

4| ১৩২৩ মা: আসাদুল ইসলাম  
মা: উসমান হা নী 

হিবগ জ ৮ম 

5| ১১৮১ মা: রাইসুল ইসলাম 
মা: সািবউল ইসলাম 

া নবািড়য়া ৭ম 

6| ৭১৯২ মা: মাহমুদুল হাসান 
মা: তাকিবর হােসন 

ঢাকা ৮ম 

7| ৩৪৩৩ মা: সাি র আহেমদ 
আলী আহেমদ 

জামালপুর ৯ম 

8| ১০৪৮ মা: শাহিরয়ার হােসন 
মা: শিহদু া 

টাংগাইল ৮ম 

9| ৩৪৩৩ মা: সাি র আহেমদ 
আলী আহেমদ 

জামালপুর ৯ম 

10| ৭০২ মা: হশরাক আজাদ 
আবুল কালাম আজাদ  

ঢাকা ৯ম 

11| ৪৩২৭ ইফরাত জাহান পুন 
আকতার হােসন সরকার 

চাঁদপুর ৮ম 

12| ৮০৯৯ মা: িবেনাদ উি ন 
নুর মাহা াদ সিলম 

া নবািড়য়া ৭ম 

13| ৩৬৭৩ শাহজালাল ান 
শাহ খাস ল আলম 

িপেরাজপুর ৮ম 

14| ৪৯২৫ মা: িশমুল হােসন 
আসাদুল ইসলাম 

পাবনা ৭ম 

15| ৪৯১২ জিন দাশ 
রতন দাশ 

চ াম ১০ম 

16| ৪৩৩৮ রাহান হােসন 
আ ুল মিতন 

মেহরপুর ৭ম 

17| ৬০৯৬ শাওন 
মা: িগয়াস উি ন 

ঢাকা ৬  

18| ৫০৭৭ ইমিতয়াজ রহমান 
মাহবুব রহমান 

ঢাকা ৮ম 

19| ৪২৫৮ গালাম দরত এলাহী 
ফজেল কিরম রাি  

পাবনা ৭ম 



20| ২৫২১ জােয়দ ম ল 
আ ুল ওহাব ম ল 

গাইবা া ৭ম 

 
 
  



বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান 
িজরানী, সাভার, ঢাকা 

 

ীড়া িবভাগঃ িজমন াি  
ছেল 

 
নং 

ফরম 
ন র 

নাম ও িপতার নাম জলা িণ 

1| ৭৮৭ আবু সুিফয়ান িরয়াদ 
আবু তালহা 

ঢাকা ৪থ 

2| ৯৭১ নািহদা আলম মীম 
ম ুর আলম 

ঢাকা ৪থ 

3| ৬৭৪৪ মাহফুজরু রাহমান খান 
লিতফুর রহমান খান 

মািনকগ  ৪থ 

4| ৭৮৮৪ মাঃ ওমর ফা ক 
ফযলুল হক পােভল 

ম্ুি গ  ৪থ 

5| ৯৭৩ মাসিফ র রহমান 
ম ুর আলম 

ঢাকা ৪থ 

6| ১৯৩০ নািবল আহেমদ 
মাঃ হলাল উি ন 

নারায়ণগ  ৪থ 

7| ৪২৫২ আরমান হােসন নীলয় 
মাঃমজাে ল হক 

গাজীপুর ৪থ 

 

মেয় 
 

নং 
ফরম 
ন র 

নাম ও িপতার নাম জলা িণ 

1| ৭৫৭১ আফিরনা আ ার 
রিমজ উি ন 

গাজীপুর ৪থ 

2| ৫৬৭৩ সুরাইয়া আ ার 
সািহ ল ইসলাম 

গাইবা া ৪থ 

 
  



বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান 
িজরানী, সাভার, ঢাকা 

 
ীড়া িবভাগঃ ি েকট 

BKSP Cricket 
Admission 2018 

Recmmended list for camp. 
Boys 

Sl Roll Name Father Remarks 
1. 142 Md Farhan  Md Zahidul   
2. 154 Wasi Suddique  Md Sawkat Ali   
3. 160 Mohammed Monthakim Mohammed Ismail  
4. 496 Md Shahinur Rahman  Md Khorshed Alam   
5. 497 Jannatun Nayeem  Md Moniruzzaman  
6. 500 Kazi Arafat  Kazi Wohid   
7. 639 Mubtasim Jawad Mahbub Ur Rahman  
8. 697 Tahjeeb Alam  Md. Jahangir Alam   
9. 721 Md Nazibud Dulla  Md Nizam Dulla   
10. 738 Md Shajedul Rahman  Md Sohorab Hossain   
11. 786 Md Tamal Ali  Md Hatem Ali   
12. 817 Md Mehedi Hasan  Md Sha Alam  
13. 838 Md Rahmatullah  Md Akther Khan   
14. 870 Md Jakaria Hossain Md Jahangir Hossain  
15. 886 Mahmudul Hasan Jomirul Alam  
16. 956 Easin Bin Ridwan  Md Sharif Uddin   
17. 995 Md Asrafuzzaman Md Ashaduzzaman  
18. 1033 Md Saif Ali  Md Abdul Motin   
19. 1051 MdZahid Hasan  Md Shamsul Alam   
20. 1066 A.S.M Farhan  Md Fokruddin   
21. 1161 Mahabubur Rahaman Md Jashim Uddin   
22. 1168 Shahriar Alam  Md Mahabul Alam    
23. 1170 Tohibbul Alam  Morhid Alam  
24. 1195 Md Jobaier Hossain  Jahid Hossain   
25. 1199 Md Rayhan Khan  Md Azad Khan   
26. 1242 Himel Roy  Atul Roy   
27. 1249 Md Abdullah  Md Salauddin   
28. 1318 Md Mehedi Hasan  Md Mizanur Rahman   
29. 1351 Nafiz Shaarier Joy Md Shajhan Sikder   
30. 1353 Ashraf Uddin  Md Nasir Uddin   
31. 1363 Amanul Rameem TAiful Islam  
32. 1423 Md Al Amin  Md Alimuddin   
33. 1428 Md Sakib Shahariar  Wasimul Bari  
34. 1459 Junayed Hassan Md Humayun Kabir  
35. 1475 Lasin Chhisty  Md Monjurul    
36. 1581 Md Abdulla Al Noman  Md Abdullaha Al Mamun  
37. 1595 Khalid Saifullah Nurul Alam   
38. 1602 Humayun Kabir Azizul Islam  
39. 1603 Md Toufiq  Md Motalib Hossain   
40. 1620 Md Ratul Md Selim  
41. 1701 Md Rafiqul Alam  Didarul Alam   



42. 1704 Samin Ahmed  Md Abdul Hai   
43. 1747 Md Masharib Hossain  Md Milzar Hossan  
44. 1775 Shariar Mahmud  Golam Mostafa  
45. 1800 Md Mustakim Ahmed  Md Riazul Islam   
46. 1861 Md Tanzim Islam  Md Islam Ahmed   
47. 1885 Golam Rabbi  Almas Ur Rahman   
48. 1986 Md Sonoy Ahmed  Md Masud Ranan   
49. 1990  Abdur rahman sayem Abu taher  
50. 2013 Shejanur Rahman  Saidur Rahman   
51. 2069 Samiul Islam  Faruk Ahmed   
52. 2164 Aiman Alfi G M Mustafizur   
53. 2202 Md Mehedul Hasan  Md Nazmul Haque   
54. 2243 K M Ashiqur Rahman  K M Abidur Rahman   
55. 2256 Najmul Hasun  Md Sha Alam   
56. 2293 Md Akanto Sk  Md Moniruzzaman   
57. 2329 Faysal Khan Mostofa Kamal  
58. 2350 Ittihad Ahmed  Zahed Ahmed   
59. 2353 Mahbubur Rahman  Fazlur Rahman  
60. 2525 Md Nurul Haider Md Bashir Ullah  
61. 2532 Md Ferdous Ahmed Md Kamal Hosen  
62. 2547 Munahi Shhahrukh Zaman Munshi Shahinuzzaman  
63. 2558 Samawatie Sazzad  Md Sazzad Anwar  
64. 2615 Md Majharul Islam  Md Safique Alli   
65. 2617 Md Samiun Basir  Md Sanaullah  
66. 2664 Saideey Khan Rubaythe Anowar  
67. 2674 Imran Hossain  Shofir Uddin   
68. 2679 Mosabbir Hossen Md Golam Hossen  
69. 2683 Evan Hasan  Abul Kalam   
70. 2685 Al Kouser  Abdul Kader  
71. 2700 Emon Hossain  Aminul Haque  
72. 2771 Md Rifat al Jabir  Saiful Sarkar   
73. 2911 Al Imran  Harun Or Rashid   
74. 2924 Abdullah All Moti Motiur Rahman  
75. 2932 Md Nur Nobi  Md Amir Hossen   
76. 2949 Md Tahmidul Isalm Md Mohiuddin   
77. 2995 Toukir Ahemmed  SK  Aliur Rahman   
78. 3031 Al Amin Sernaiabat Safiqul Islam   
79. 3082 Sheikh Md Abu Saeed Md Anowar Hossain  
80. 3174 Khalid Hosen Tofazzol Hosen  
81. 3182 Torikul Islam  Abul Mia  
82. 3235 Md Touhid Uzz Jaman  Md Monir Uzz Jaman   
83. 3242 Jalal Uddin  Sheikh Abdul Malek   
84. 3252 Md Robiul Hassan Md Abdul Mannan  
85. 3291 Md Maharaje Ahammed Md Mizanur Rahman  
86. 3358 Md Sazzadur Rahman  Md Mohiul Islam   
87. 3371 Niladree Niloy  Tapan Talukder   
88. 3436 Mirza Fardin  Mirza Akteruzzaman  
89. 3475 Yasin Arafath  Md Abdul Kayum   
90. 3521 Md Ashraful Islam Moklesur Rahman   
91. 3554 Md Shourav Newaz Md Ali Newaz   
92. 3586 Md Mokaddesur Rahman Md Yeaqub Ali    



93. 3668 Pallob Ghosh Anjan Ghosh  
94. 3672 Md Sanowar Hossain Md Suruj Mia  
95. 3828 Md Yeasin Ahmed Apu Md Abdul Latif  
96. 3849 Jisanur Alam Jahangir Alam  
97. 3863 Arafat Rahman Md Habibur Rahman   
98. 3930 Nirjon Das  Pobittro Das  
99. 3941 Md Subhan Ali Sirajul Islam  
100. 3953 Md Rifat Alam  Md Kawsar Alam   
101. 4064 Delwar Mosharraf Md Misbah Uddin  
102. 4089 Sabbir Ahamed Shaheen Ahamed  
103. 4112 Md Mehedi Hasan  Md Balal Hossain   
104. 4127 Md Tanvin Hasan  Md Zakir Hossain   
105. 4173 Nadim Mahammud  Nasir Uddin   
106. 4192 Nafiur Rahman Mostofa Mahadud  
107. 4238 Md Golam Mabud  Md Nazrul Islam   
108. 4430 Ahmed Ulah Md Sana Ullah   
109. 4451 Ariful Huq Abdul Salam  
110. 4461 Said- Bin Shemanto Md Habibur Rahman   
111. 4482 Mir Jawad  Mir Imteazz Ali  
112. 4539 Rasman Hadi  Md Abdul Hadi   
113. 4622 A K M Mubdiul haque A K M Mominul  
114. 4632 Md Sadik Rahman   Md Bazlur Rahman   
115. 4655 Md Nayem Hasan  Md Shahajalal  
116. 4701 Mostafizur Rahman Abdur Rashid   
117. 4710 Mehedi Hasan  Asgor Ali   
118. 4788 Md Safone Ali  Md Ramzan Ali   
119. 4990 Md Jahidul Islam Md Golam Kader  
120. 4996 Md Rashed Rayhan  Abdul Kader  
121. 5054 Jubayer Ahmed  Md Ala Uddin  
122. 5091 Md Shbuddin Alama Khorshed Alam  
123. 5092 Md Shajid  Md Jamal Hossain   
124. 5508 A,Q,M Zulkar Naeen A,F,M Ruhul Kader  
125. 5519 Chowdhury Md Rizwan Chowdhury Md Tanver  
126. 5555 Rabayed Waresi Hosnain Monzur  
127. 5575 Abul Hasnat    Md Masud Rana      
128. 5702 Sabbir Alam Jahangir Alam  
129. 5945 Md Sohag Gazi Md Nurun Nabi  
130. 5964 Md Ashik  Md Zakir Hossain   
131. 6044 Md Sajid Hossain  Md Nur sayed   
132. 6071 Md Munjurul Islam Md Balal Hossian  
133. 6165 Md Tanvir Hasan Md Al- Amin  
134. 6282 Mishat Hasan  Md Kashem   
135. 6322 Md Ahadur Rhaman Md Lutifor Rhaman  
136. 6467 Fahim Habib  Md Probal Rahman   
137. 6562 Md Sujon Islam  Md Azizul Hoque   
138. 6891 Md Jannatul Naeem  Golam Mostofa   
139. 6898 Md Tavir Sheakh Md Alamgir Hossain  
140. 6899 Md Abidur Jaman Md Akhinur Jaman  
141. 6901 Ismail Hossain Md Zainal Abedin  
142. 6907 Arman Hossain Anowar Hosain  
143. 6936 Arman Hossen Md Ayab Ali  



144. 7022 S M Nazmul  Md Salim Sarker   
145. 7028 Said Akil Ahmed Said Koysor Ahmed   
146. 7111 Rafiuzzaman Rafi Md Shahedul Islam  
147. 7315 Md Sajjad Hossain Md Sadiqu Islam  
148. 7388 Yamin Labib  Md Masum   
149. 7491 Jihadul Islam Abdul Azud  
150. 7504 Md Mazharul Islam  Md Aklas Uddin   
151. 7874 Mahidur Hasan  Md hedaietullah   
152. 7876 Shahadat Hossain Md Shahidul Islam  
153. 7949 Md Raisul Islam  Md Malek   
154. 8073 Md Jonoy  Md Atrab Ali  

Girls 

Sl Roll Name Father Remarks 
155. 1885 Morjina Akter Md Mojibor Rahman  
156. 2515 Halimatul Sadia Tara Mia  
157. 4997 Asrafi Yeasmin Afjal Hossain  
158. 6593 Shibani Rani Sree Mamun  
159. 6599 Jannatul Maoua Md Hossen  
160. 6612 Sadiya Islam Shahidul Islam  
161. 6844 Kamrun Nahar Jhuma  Md Abul Kalam   

 
 
 
 
 
 
  



বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান 
িজরানী, সাভার, ঢাকা 

 
ীড়া িবভাগঃ হিক 

 
 

নং 
ফরম 
ন র 

নাম ও িপতার নাম জলা িণ 

1| 
২৮৬২ 

আশরাফুল হক সাদ 
িপতা- মা: আিত ামান 
সিলম 

িকেশারগ  
৭ম 

2| 
৪১০৬ 

মা: িশমুল ইসলাম 
িপতা- মা: আনা ল ইসলাম 

নােটার 
৭ম 

3| 
৪২৬৪ 

মা: সািহর িবন জাহা ীর 
িপতা-এন.এম জাহা ীর 

সাতি রা 
৭ম 

4| 
৩০৯২ 

মা: মাহমুদ হাসান 
িপতা- মা: শাহজাহান আলী 

ঠা রগাঁও 
৭ম 

5| 
৪৩২৪  

মা: হািববুর রহমান 
িপতা- মা: ল আিমন 

সাতি রা 
৭ম 

6| 
২৮৭১  

শািকল হােসন 
িপতা- শাহজাহান িময়া 

শরপুর 
৭ম 

7| ১৮১৭ 
 

সৗরভ হােসন 
িপতা-আলা উি ন িমে া 

নারায়নগ  
৭ম 

8| 
৩৭৫৯ 

মা: আবুল আিলম 
িপতা- মা: কাম ল হাসান 

নােটার 
৭ম 

9| 
৩২৫৭ 

মা: বাদল  ামািনক 
িপতা- মা: ম ামািনক 

গাইবা া 
৭ম 

10| 
৬৩৭৮ 

মা: আল আিমন 
িপতা- মা: জািহদুল ইসলাম 

রংপুর 
৭ম 

11| ৩৪৮০ 
 

মা: শাহিরয়ার 
িপতা- মা:িমজানুর রহমান 

প গড় 
৭ম 

12| ৬৮৬৬ 
 

মা: আ ু াহ 
িপতা-মৃত মা: নবী 

ক বাজার 
৭ম 

13| ৭৩০১ 
 

মং এ িমরাখাইন 
িপতা- এেসন 

বা রবান 
৭ম 

14| ৩৭৯৪ 
 

মা: আবু জাবােয়দ ফািহম 
িপতা- মা: আবু জাফর িময়া 

জয়পুরহাট 
৭ম 

15| 
১২৫৫ 

নািফজ ইমিতয়াজ সাইমুম 
িপতা- ইমান হােসন 

খুলনা 
৭ম 

16| 
২৬৬৩ 

মা: সাি র আহে দ 
িপতা- মা: সিমর উি ন 

ঠা রগাঁও 
৭ম 

17| 
২৬৩৯ 

মা: সািমউল মেহদী সৗরভ 
িপতা- মা: সুমন আহে দ 

ঠা রগাঁও 
৭ম 

18| 
৫৩৯৯ 

মা: তানভীর ফা ক 
িপতা- মা: ফা ক হােসন 

মািনকগ  
৭ম 

19| ৪২০৭ িমর নািহদ হােসন মািনকগ  ৭ম 



িপতা- মা: আ ুর রা াক 
20| 

১৯৭৬ 
মা: আকাশ ইসলাম 
িপতা- মা: মিন ল ইসলাম 

রাজশাহী 
৭ম 

21| 
২১৬২ 

মা: রিফ ল ইসলাম রািফ 
িপতা- মা: আলমগীর 
হােসন 

রাজশাহী 
৭ম 

22| 
২৪৫৫ 

আহসান হািবব বাি  
িপতা- মমতাজ আলী 

িদনাজপুর 
৭ম 

23| 
২৬৩৪ 

মা: শাহ কামাল 
িপতা- মা: আ ুল হািমদ 

ঠা রগাঁও 
৭ম 

24| 
১৮১২ 

নওশাদ আলম 
িপতা- মা: নু ল আলম 

ফণী 
৭ম 

25| 
১০৯৭ 

মা: রাতুল হাসান 
িপতা- মা: িসি র রহমান 

ঢাকা 
৭ম 

26| 
৪৪৮ 

এস.এম সািকব খান 
িপতা- মা: আসাদু ামান খান 

ঢাকা 
৭ম 

27| 
৬৬৮৫ 

মা: সােজদুল ইসলাম সােজদ 
িপতা- সিফ উ াহ 

ক বাজার 
৭ম 

28| 
১১১৭ 

মাকসুদুল হাসান 
িপতা- মা: িমরাজলু ইসলাম 

চাঁপাইনবাবগ  
৭ম 

29| 
৬৬৫৯ 

আিশ ামান 
িপতা- মা: আ ুল মােলক 

সাতি রা 
৭ম 

30| ৫৬৯২ 
 

আিতক হানাফ আিরদ 
িপতা- মা: িমজানুর রহমান 

ঠা রগাঁও 
৭ম 

31| ৪২৯৪ 
 

মা: অনন 
িপতা- মা: রিফ ল ইসলাম 

ময়মনিসংহ 
৭ম 

32| ১৯০২ 
 

মা: আিমনুর রহমান 
িপতা- মা: শাহাদাত হােসন 

রংপুর 
৭ম 

33| ৭১৮৮ 
 

মা: িশমুল ইসলাম 
িপতা- মা: ইনতাজলু হক 

রাজশাহী 
৭ম 

34| ২৯৯৬ 
 

মা: ফািহম আহে দ 
িপতা- মা: শািমম মা া 

পটুয়াখালী 
৭ম 

35| ১৩৪৯ 
 

মা: হাজাইফা হােসন 
িপতা- মা: হািমদুল 

জয়পুরহাট 
৭ম 

36| ৬৯০২ 
 

আিরফুল ইসলাম রািফ 
িপতা- মা: শিফ ল ইসলাম 

ঢাকা 
৭ম 

37| ৩০০৩ 
 

রাইহানুল ইসলাম 
িপতা- তসিলম চৗধুরী 

ক বাজার 
৭ম 

38| 
১৪৯ 

হূমায়ুন আিদব জাহান 
িপতা- মা: মায়ুন কিবর 

পটুয়াখালী 
৭ম 

 
 
  



বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান 
িজরানী, সাভার, ঢাকা 

 
ীড়া িবভাগঃ জেুডা 

 
 

নং 
ফরম 
ন র 

নাম ও িপতার নাম জলা িণ 

1| ১৫২৮ তাসিরকা তাবা মু 
মাঃ আলী ামািনক 

নীলফামারী ৭ম 

2| ১৬৬১ জয়নব 
আেলক ম ল 

রাজশাহী ৭ম 

3| ৪০৭১ মাছাঃ সািদয়া খাতুন ব ল 
মাঃ মকবুল হােসন 
খ কার 

গাইবা া ৭ম 

4| ৫৫৫০ মাছাঃ সািবহা আ ার 
মাঃ পানু িময়া 

ঢাকা ৭ম 

5| ৫৯৫৯ মাঃ আিরফুল ইসলাম 
মাঃ শাহীন আলম 

জামালপুর ৭ম 

6| ৬২৩৫ মাঃ িরফাত  
মাঃ রিফ ল ইসলাম 

জামালপুর ৭ম 

7| ২৮২৯ একশন চাকমা 
খাি  

রা ামা  ৮ম 

8| ৪৯১৯ মাঃ মিনর হােসন 
মাঃ আশাদলু ইসলাম 

গাইবা া ৭ম 

 
 
  



বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান 
িজরানী, সাভার, ঢাকা 

 
ীড়া িবভাগঃ শূ ং 

ছেল 
 

নং 
ফরম 
ন র 

নাম ও িপতার নাম জলা িণ 

1| ২৮২ রািফদ ফারহান 
ওমর ফা ক 

ব ড়া  

2| ২১২ িলখন আহে দ 
সাহা ুি ন আহেমদ 

ি য়া  

3| ৬৪৪ এেহতাসামুল হক খান 
নাজমুল হক খান 

চাঁপাই 
নবাবগ  

 

4| ৪৯৬৩ আবদুর রাহমান ইিলয়াস 
মা: মা ািসম িব া 

প গড়  

5| ২৬৩১ মা: খাজা আ ুল ওয়ািহদ 
মা: খাজা মহািসন 

ঢাকা  

6| ২৪৩৮ ফারিদন জাহান িসফাত 
মা; সেরায়ার জাহান আখ  

ঢাকা  

7| ২১০৯ শখ সােলিকন 
মা; ওবােয়দ হক 

ঢাকা  

 
মেয় 
 

নং 
ফরম 
ন র 

নাম ও িপতার নাম জলা িণ 

1| ৭৩৮৬ শািফয়া আলম শাভা 
মা: শিফ ল আলম 

সাতি রা  

2| ১৩৮০ িমস.িতশা খাতুন 
মা: শহীদ আলী 

রাজশাহী  

3| ৫২৯ শিম া চাকমা 
িবজয় চাকমা 

রা ামা   

4| ৪১৯১ শািফউন নাহার সামাইয়া 
সা াত হাসাইন জামাল 

ঢাকা  

5| ৭৫৪৪ থুই মাই সাওই মমা 
ম  পু ই ও  মমা 

বা রবন  

6| ২৮৪৮ মিনকা বমন 
মিন  চ া বমন 

ঢাকা  

7| ৪৫৫৬ নাইসা এজ সবুরা 
মা: আ ুস সাবহান িমঞা 

িসরাজগ   

 
  



বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান 
িজরানী, সাভার, ঢাকা 

 

ীড়া িবভাগঃ টিনস 
 

 
নং 

ফরম 
ন র 

নাম ও িপতার নাম জলা িণ 

1| ২৭৪৯ আঃ কােদর 
মাঃ জলুহাস িময়া 

িব-বািড়য়া ৪  

2| ২৪৯৮ জা াতুল না্ঈম 
তাইজু ীন 

ন েকানা ৪  

3| ৩৩৪৩ আল ফাসািন িজসান 
মাঃ শিহদুল ইসলাম 

িপেরাজপুর ৭ম 

4| ৮০৮ তািমদ তামিজদ 
আহেমদ তৗিফক 

পাবনা ৪  

5| ৩০৪ আফকািহম আহেমদ 
মাঃ টারজান িময়া 

ঢাকা ৪  

6| ৩৫৪৮ মাঃ মাহাদ িবন মােলক 
মাঃ আ ুল মােলক 

ব ড়া ৫ম 

7| ৩৪২৬ মাঃ আিল মািহদ 
মাঃ আ ুল মা ান 

গািজপুর ৪  

8| ৪৯২৪ ফাইয়াজ আলম তানঃ  
শা  আলম 

ঢাকা ৬  

 
মেয় 
1| ৩৮২৯ তাসিমন আ ার তামা া 

মাঃ বাদশা ফিকর 
ফিরদপুর ৭ম 

2| ৫৪৭১ লাবিন 
লুৎফর রহমান 

িদনাজপুর ৪  

 
  



বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান 
িজরানী, সাভার, ঢাকা 

 
ীড়া িবভাগঃ টিবল টিনস 

 
 

নং 
ফরম 
ন র 

নাম ও িপতার নাম জলা িণ 

1| 
৯৯৯৪ 

ফারিদন হক িদগ  
ই ািহম খিলল না  ু

গাইবা া ৬  

2| 
১৩৮৬ 

মাঃ সাগর আলী 
মাঃ িম ু 

রাজশাহী ৬  

3| 
২২১ 

তাসিব ল ইসলাম তািমম 
শিফ ল ইসলাম দািড়য়া 

গাপালগ  ৫ম 

4| 
৩৫৬১ 

আরাফাত ইসলাম জীবন 
আলমগীর মাল া 

নড়াইল ৬  

5| 
১৫৩৯ 

 দবনাথ 
মৃতঃ রিব দবনাথ 

নড়াইল ৫ম 

6| 
৭৭১৪ 

শখ আসয়াদ 
শখ আতাউল 

ঢাকা ৫ম 

7| 
১৩৯০ 

মাঃ জয় ইসলাম 
আিরফ 

রাজশাহী ৬  

8| 
৩৯৩৪ 

মাঃ আতাউ হ চৗধুরী 
মাঃ জয়নুল আেবদন 

গাইবা া ৬  

9| 
৩৯২৮ 

তাসিনমুল হাসান নািবল 
এম.এ বাদশা 

ক বাজার ৬  

10| 
৫৪৮২ 

সয়দ খািলদ হাসান িসফাত 
সয়দ আেনায়ার হােসন 

গাইবা া ৫ম 

 


