
বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান 
িজরানী, সাভার, ঢাকা 

 
 

২০১৯ িশ াবেষ ীড়া িশ ণাথ  ভিতর িনিম  চূড়া  পরী ার ফল কাশ। 

 

 ২০১৯ িশ াবেষ িশ ণাথ  ভিতর িনিম  ১৭  ীড়া িবভােগর (আচারী, এ াথেল , বাে টবল, 

বি ং, ি েকট, ফুটবল, িজমন াি , হিক, জেুডা, শূ ং, সাঁতার ও ডাইিভং,  কারােত, টিবল টিনস, 

টিনস, তায়েকায়ানেডা, ভিলবল ও উ ) িনবািচত মাট ২৪৯ (দুইশত উনপ fশ) জন িশ ণাথ র চূড়া  

ফলাফল কাশ করা হেলা।  িনবািচত িশ ণাথ েদর ওেয়বসাইেট (www.bksp.gov.bd) কািশত ভিত 
িনেদিশকা মাতােবক ভিত কায ম স ে র জন  অনুেরাধ করা হেলা।   

 
 

ীড়া িবভাগঃ আচাির 
 
ছেল 

 
নং 

ফরম 
ন র 

নাম ও িপতার নাম জলা িণ ম ব  

1| ১৯ মাঃ দয় আহেমদ 
িপতা- মাঃ কামাল আহেমদ 

রাজশাহী ৭ম ঢাকা িবেকএসিপ 

2| ৩১ আ ু াহ আল কািফ 
িপতা- আঃ লিতফ 

ঢাকা ৮ম 

3| ২০ মাঃ সাগর ইসলাম 
িপতা-মতৃ সাহাআলম 

রাজশাহী ৭ম 

 
মেয় 

 
নং 

ফরম 
ন র 

নাম ও িপতার নাম জলা িণ ম ব  

1| ১৭ মাছাঃ িতষা খাতুন 
িপতা- মাঃ শিহদুল ইসলাম 

রাজশাহী ৯ম ঢাকা িবেকএসিপ 

2| ১২ ফাহিমদা সুলতানা িনষা 
িপতা- মাঃ ফরহাদ িমঞা 

ঢাকা ৭ম 

3| ৩৮ মাছাঃ উিম খাতুন 
িপতা- মাঃ সাইফুল ইসলাম 

পাবনা ৬  

4| ৫৬ উিণষা মারমা 
িপতা- নহার র ন মারমা 

রা ামা  ৭ম 

5| ৪৬ মাছাঃ লসুমা আরা খাতুন 
িপতা- মাঃ মায়ন কিবর 

চূয়াডা া ৭ম 



বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান 
িজরানী, সাভার, ঢাকা 

 

ীড়া িবভাগঃ এ াথেল  
ছেল 

 নং ফরম ন র নাম ও িপতার নাম জলা িণ ম ব  

1|  ১৫৫ মা: আ ুর রহমান সিজব 
িপতা- নািসর হাওলাদার 

যেশার ৭ম ঢাকা িবেকএসিপ 

2|  ৩৮৭৪০ মা: আিসফ হােসন 
িপতা- মা: মা ান 

নােটার ৭ম 

3|  ৮৬ মা: আল আিমন ইসলাম 
িপতা- মা: বুরহান উি ন 

জামালপুর ৭ম 

4|  ১৫০ বুরহান উি ন 
িপতা- মা: মাতােলব শখ 

যেশার ৭ম 

5|  ৩৪৭০৬ মা: নূর আলম হােসন 
িপতা- মা: মুনছুর আলী 

যেশার ৭ম 

6|  ২০০৪ মা: তািরক জািমল 
িপতা- মা: মাবুদ আলী 

চুয়াডা া ৮ম 

 
মেয় 
 নং ফরম 

ন র 
নাম ও িপতার নাম জলা িণ ম ব  

1|  ২৫ শারিমন আ ার 
িপতা- িঝ ু রহমান 

মািনকগ  ৮ম ঢাকা িবেকএসিপ 

2|  ১২২ মাছা: রখা আ ার 
িপতা- মা: আ াস আলী 

িড় াম ৮ম 

3|  ৪৩ মাছা: টুলটুিল খাতুন 
িপতা- িসরাজ উে ৗলা 

পাবনা ৭ম 

4|  ১২০ মাছা: আজিম খাতুন 
িপতা- আেলক মি ক 

মা ড়া ৭ম 

5|  ৭২ পনা খাতুন 
িপতা- হােসন আলী 

িড় াম ৮ম 

6|  ৮৩ উে  সুলতানা পিপ 
িপতা- আমজাদ হােসন 

পাবনা ৭ম 

 
 

  



বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান 
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ীড়া িবভাগঃ বাে টবল 

ছেল 
 নং ফরম 

ন র 
নাম ও িপতার নাম জলা িণ ম ব  

1|  ৩৫ মা: রািকবুল ইসলাম 
মা: আকবর আলী 

মেহরপুর ৮ম ঢাকা িবেকএসিপ 

2|  ২০ এ এফ এম সাম ামান পাপন 
এ এফ এম আিশ ামান 

যেশার ৮ম 

3|  ৩১ মা: সাইদুর রহমান সাইদ 
মা: আসাদুল হক 

চুয়াডা া ৮ম 

4|  ৩ মা: িবেনাদ উি ন 
নুর মাহা াদ সিলম 

া নবািড়য়া ৮ম 

5|  ২৯ মা: িমরাজলু ইসলাম 
আ ুস সামাদ 

চুয়াডা া ৮ম 

6|  ২৪ তাওরাত হােসন 
ইসরাইল হােসন 

সাত ীরা ৮ম 

7|  ৫৬ মািহম আজাদ িজমাম 
মা: আবুল কালাম আজাদ 

নােটার ৮ম 

8|  ৩৪ নািফজ ইকবাল 
ম ু বপারী 

মাদািরপুর ৯ম 

9|  ২২ মা: িজহাদ হাসান 
মা: জাহাি র আলম 

রংপুর ৮ম 

10|  ২৫ সৗরভ দ  
শা  দ  

গাপালগ জ ৯ম 

11|  ৭ কাশাফাত জামান 
এম এইচ জামান 

িদনাজপুর ৮ম 

12|  ১৩ মা: ইসমাইল হােসন ইউসুফ 
আলী 
মা: মাসুম হােসন দওয়ান 

গাইবা া ৮ম 
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ীড়া িবভাগঃ বি ং 

ছেল 
 নং ফরম 

ন র 
নাম ও িপতার নাম জলা িণ ম ব  

1|  ২৪ আিবর মাহমুদ 
মাঃ আেনায়ার হােসন 

রাজশাহী ষ  ঢাকা িবেকএসিপ 

2|  ৫০ মাঃ অিভ িময়া 
মাঃ িলচু িময়া 

গাপালগ  স ম 

3|  ৮ মাঃ তুরকান কিরম 
মাঃ সাহরাব আলী 

রাজশাহী স ম 

4|  ৩৭ শিরফুল ম ল 
আিখর ম ল 

ফিরদপুর ষ  

 

মেয় 

 নং ফরম 
ন র 

নাম ও িপতার নাম জলা িণ ম ব  

1|  ২৫ নিকয়া আ ার 
মাঃ বিশর 

চ াম ৭ম ঢাকা িবেকএসিপ 

 
  



বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান 
িজরানী, সাভার, ঢাকা 

 
ীড়া িবভাগঃ ি েকট 

ছেল 
 
. নং ফরম ন র নাম ও িপতার নাম জলা িণ ম ব  

1|  ৭৯৮ সািমউল আলম 
মাঃ আবু আইয়ুব 

টাংগাইল 
৭ম বিরশাল িবেকএসিপ 

2|  ৩২৩৮ মা: তানভীর শখ  
মা: শািহদ শখ 

খুলনা  
৭ম 

3|  ১১২৬ মািহন আ ু াহ  
আবুল হাসান 

বােগরহাট  
৭ম 

4|  ১৩০০ কাজী আরাফাত  
কাজী ওিহ ামান 

ফিরদপুর  
৭ম 

5|  ১৩৪০ আশরাফুল ইসলাম  
মা: সালাউি ন 

গাজীপুর  
৭ম 

6|  ১০৫৫ সােয়ম  
মা: ইজাবুল মা া 

গাপালগ   
৭ম 

7|  ৩২৩৭ মা: সাহ ছ  
মা: জালাল উি ন 

ব ড়া  
৭ম 

8|  ৩৩৬০ শখ িরয়াল কিরম 
শখ রওশন কিরম 

ঢাকা 
৭ম 

9|  ৩৮২৬ মা: রাইয়ান নুর  
মা: আলমগীর 

খুলনা  
৭ম 

10|  ৪২২১ ফািহম মনতািসর  
জিহ ল ইসলাম 

ঢাকা  
৭ম 

11|  ৩৯৫৩৮ মা: তানিজলুর  
মা: শিরফুর রহমান 

শরপুর  
৭ম 

12|  ১৯১৯ িনজন দাস  
পিব  দাস 

নওগাঁ 
৭ম 

13|  ৩৬৬৪ ক এম সাহান  
মা: সােহল রানা 

িসরাজগ  
৭ম 

14|  ৩৬৮৯ মা: সািজদ হােসন  
মা: নুরছাইদ সরকার 

িসরাজগ  
৭ম 

15|  ১৩৩৬ মীর মুয়ীদ মা িফজ 
মীর  মা ািফজুর রহমান 

ঢাকা 
৭ম 

16|  ৩৩১৩ সাইম খান  
মা: মিন ামান খান 

মাদারীপুর  
৭ম 

17|  ৩৯৫২০ হািববুর রহমান 
িসি র রহমান 

শরীয়তপুর 
৭ম 



18|  ৬৭১ তানভীর ইসরাক  
মা: আেনায়ার 

টা াইল  
৭ম 

19|  ৪৯৭১ মা: শাফােয়ত ইসলাম  
মা: শহী ল ইসলাম 

নারায়ণগ  
৭ম 

20|  ১৮৫৮ মা: ফারহান  
মা: আ ুর রা াক 

ঠা রগাঁও 
৭ম 

21|  ৪১৩৯ িসয়াম খান  
মা: আকবর আলী 

রাজবাড়ী  
৭ম 

22|  ৪১৪৯ মা: ওমর ফা ক  
মা: জাহা ীর আলম 

বােগরহাট 
৭ম 

23|  ১৬৮৫ মা: ইয়ািমন হােসন  
মা: ইয়ািছন আলী 

িনলফামাির 
৭ম 

24|  ৫১৯ মা: ইসরািফল হােসন  
মা: বজলুর রহমান 

যেশার  
৭ম 

25|  

১৮৮৮ 
ক এম আিত র  
ক এম আিবদুর 
রহমান 

চ াম  
৭ম 

 
 
. নং ফরম ন র নাম ও িপতার নাম জলা িণ ম ব  

1|  ৫০৫৯ মাঃ ফয়সাল আহেমদ 
মাঃ লাল িময়া 

নারায়নগ  
৭ম চ াম িবেকএসিপ 

2|  ৮৫৮ জুনািয়দ সানী  
জািকর হােসন 

ল ীপুর  
৭ম 

3|  ২২৬২ বােয়ত হােসন  
মা: ওবায় ল হক 

ফনী  
৭ম 

4|  ২৭০৪ মাহফুজুর রহমান  
মাহমুদ হাসান 

নরিসংদী  
৭ম 

5|  ৩২৬২ ওয়ািসক মাহমুদ  
পারেভজ িময়া 

িকেশারগ   
৭ম 

6|  ৩৪৯৯১ সাবান উ ীন তাওিসফ 
িনজাম উ ীন 

চ াম  
৭ম 

7|  ৩৫১৬২ মা ফ মৃধা  
মা: আকবর মৃধা 

মুি গ   
৭ম 

8|  ৩৫৩৭৫ ইমিতয়াজ আহেমদ  
মা: আ ুল খােলক 

লালমিনরহাট  
৭ম 

9|  ৪৭৭৭ জয় িসনহা  
রনিজত িসনহা 

খাগড়াছিড় 
৭ম 

10|  ৩৪৩৬ িজহাদ হাসান 
মা: ছেরায়ার হাসাইন 

ঢাকা 
৭ম 

 



 
মেয় 
 নং ফরম ন র নাম ও িপতার নাম জলা িণ ম ব  

1| ১৮৪১ মাছা: িপংিক 
মা: মািনক 

নীলফামারী 
৭ম ঢাকা িবেকএসিপ 

2| ৩০০৩ মাছা: উ িত আ ার  
মা: কিবর িময়া 

টা াইল  
৭ম 

3| ৪৪০ নেহলা উি ন িডউ  
মা: দিবর উি ন 

টা াইল  
৭ম 

4| ৩৭৫১ মাছা: রােবয়া খাতুন 
মা: আ ুল আিজজ 

গাইবা া 
৭ম 

5| ৩৮০১ মাছা: জা তুল ফরেদৗস 
মা: ইসমাইল হােসন 

প গড় 
৭ম 

 
  



বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান 
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ীড়া িবভাগঃ ফুটবল 

ছেল 
 

িমক 
নং 

ফরম ন র নাম ও িপতার নাম জলা িণ ম ব  

1|  ৫৫৯ মাঃ মািহন শখ 
িপতা-জসুেমাত শখ 

িসরাজগ  ৬  িসেলট িবেকএসিপ 

2|  ৯০০৮ ইমরান খান 
িপতা- মাতােলব খান 

নারায়নগ  ৬  

3|  ১৩৬৪ মাঃ জু ন হােসন 
িপতা- মাঃ হা ন 

বর না ৬  

4|  ৪২৯ মাঃ ইসমাইল হােসন মািহন 
িপতা- মাঃ িজয়া ল ইসলাম 

ি য়া ৬  

5|  ৫৫৪ আিশ র রহমান 
িপতা- মাঃ শমেসর আলী 

িঝনাইদহ ৬  

6|  ৮৩২ মাঃ শাফােয়ত হােসন 
িপতা-আ ু াহ আল মামুন 

নােটার ৬  

7|  ৫৬৭ মাঃ ইসমাইল হােসন 
িপতা-অিহদ শখ 

খুলনা ৬  

8|  ৫৪০ এম এইচ মিহ বু াহ 
িপতা- মাঃ ল আিমন 

খুলনা ৬  

9|  ৩০৩ মাঃ জিহ ল ইসলাম 
িপতা- মাঃ মা ান 

বর না ৬  

10|  ১৪২৩ সাদাত আল মা ফা 
িপতা- মা ািফজরু রহমান 

নােটার ৬  

11|  ৪৩৭ আিসফ রহমান 
িপতা- মাঃ মকবুল হক 

িঝনাইদহ ৬  

12|  ৫৩৯ আিলম 
িপতা-বাবলু সরকার 

টাংগাইল ৬  

13|  ১১৩ মাঃ মেহরাজ 
িপতা- মাঃ হা নুর রিশদ 

নওগা ঁ ৬  

14|  ১৩৯৪ মাঃ সাইফ উি ন সিজব 
িপতা-মৃত আসাদুল ইসলাম 

িঝনাইদহ ৬  

15|  ১৬২৫ মাঃ ফারহান লািবব 
িপতা- মাঃ মায়নুল ইসলাম 

িদনাজপুর ৬  

16|  ১৪১৪ মাঃ সাি র হােসন 
িপতা-আ ুস সালাম 

সাত ীরা ৬  

17|  ১৫৬৫ মা:  সবূজ আলী 
মা: বাবুল হােসন 

িদনাজপুর ৬  

18|  ১৬৬০ মাঃ ইয়ািসন 
িপতা-নুর নবী 

ফনী ৬  



19|  ৬৯৭ মুলতািজম আল মিহেমল 
িপতা-শওকত আলম 

ক বাজার ৬   

20|  ২৫৩ মাঃ জািহদুল ইসলাম িসয়াম 
িপতা- মাঃ িরপন শরীফ 

ঝালক  ৬  

21|  ১৭০৬ মাঃ আসাদ ভঁুইয়া 
িপতা- মাঃ সুলতান আহমদ 
ভঁুইয়া 

খাগড়াছিড় ৬  

22|  ৪৫০ িরহান উি ন 
িপতা- মাসেল উি ন 

া নবািড়য়া ৬  

23|  ৬৯১ আিনসুর শখ 
িপতা- আইয়ুব আলী 

খুলনা ৬  

24|  ১৬১৫ মাঃ সােহল হাসান রানা 
িপতা- মাঃ গালাম মা ফা 

সাত ীরা ৬  

25|  ২১৯ গৗতম মার দয় 
িপতা- মাহন চ  সরকার 

িড় াম ৬  

26|  ১৪১৫ আল কা্ওসার রিশদ 
িপতা-আল মাহাবুর রিশদ 

নােটার ৬  

27|  ৩৪৯৯২ িমঠু চৗধুরী 
মাতা-উেমরা বগম 

রাজশাহী ৬  

28|  ৮২৪ মাঃ শািফক রহমান িতিহম 
িপতা- মাঃ শাহীনুর রহমান 

নােটার ৬  

29|  ৯২০ শখ রায়হান কিবর 
িপতা- শখ শাহজান আলী 

সাত ীরা ৬  

30|  ৪০৯ মাহািতর মাহা দ 
িপতা- মাঃ তির ল ইসলাম 

চুয়াডা া ৬  

 
ছেল: 

 
 নং ফরম 

ন র 
নাম ও িপতার নাম জলা িণ ম ব  

1|  ১২২৭ ইফেতছাম রহমান িজদান 
িপতা-মিশউর রহমান মাসুদ 

বিরশাল ৭ম িসেলট িবেকএসিপ 

2|  ১৬৫৮ মাইন উি ন 
িপতা- বারহান উি ন 

ফনী ৭ম 

3|  ৪২৭ মাঃ িসফাত শাহিরয়ার 
িপতা- মাঃ ওমর ফা ক 

চাপাইনবাবগ  ৭ম 

4|  ৪৩১ মাঃ রাতুল হাসান 
িপতা- মাঃ খােদম আলী 

চাপাইনবাবগ  ৭ম 

5|  ১০৫৪ মাঃ অ র আলী 
িপতা- মাঃ আিনসুর রহমান 

নীলফামারী ৭ম 

6|  ৪২২ মাঃ ছািকব হাসান মা া 
িপতা- মাঃ িম ু মা া 

মা রা ৭ম 

7|  ৭০৭ মাঃ রাফসান জািন 
িপতা- মাঃ আবুল কালাম 

নােটার ৭ম 



আজাদ 
8|  ৫৮৮ মুসতািকম খান নােবল 

িপতা- মাঃ আলী আশরাফ 
খান 

ঢাকা ৭ম 

9|  ১২৮৯ মাঃ ইউসুফ আলী 
মাঃ গালাম মতুজা 

চাপাইনবাবগ  ৭ম 

10|  ৭৩৮ মাঃ আ ুল হা ান 
িপতা- মাঃ হািববুর রহমান 

নওগা ঁ ৭ম 

11|  ৬৮১ মাঃ মুসা িময়া 
িপতা- মাঃ আবু সােলহ 

বর না ৭ম 

12|  ৯৭৭ উেপন ম ল 
িপতা-তারক ম ল 

ফিরদপুর ৭ম 

13|  ৪০৭ মাহমুদুল হক 
িপতা-আজহা ল হক 

ঢাকা ৭ম 

14|  ৩৭২২০ মাঃ হাসনাইন 
িপতা- মাঃ জাহা ীর 

ভালা ৭ম 

15|  ১৪১৩ মাঃ িজসান মা া 
িপতা-বাদশা মা া 

মা রা ৭ম 

16|  ১৩২৬ মাঃ সােরায়ার জাহান তুষার 
িপতা- মাঃ আিত ল ইসলাম 
তুফান 

চাপাইনবাবগ  ৭ম 

17|  ৫৭৫ হািমদুর রহমান 
িপতা-জিসম উি ন 

িঝনাইদহ ৭ম 

 
মেয় 
 নং ফরম 

ন র 
নাম ও িপতার নাম জলা িণ ম ব  

1|  ১৪৮৩ া রানী 
িপতা: নীেরন চ  

ঠা রগাঁও ৭ম ঢাকা িবেকএসিপ 

2|  ১৪৮৫ মাছা: শারিমন 
িপতা: মা: দেলায়ার হােসন 

ঠা রগাঁও ৭ম 

3|  ৪৮৭ ণা রানী ম ল 
িপতা: মদন মার ম ল 

মা রা ৭ম 

4|  ৮১৯ সূচী ফারজানা 
িপতা: মা: নজ ল 
ইসলাম 

ময়মনিসংহ 
 

৭ম 

5|  ৪৭০ ইিত রানী 
িপতা: মেনা িজৎ ম ল 

মা রা ৭ম 

6|  ৮১৮ মাছা: শারিমন আ ার 
িপতা: আফাজ উি ন 

গাজীপুর ৭ম 

7|  ৪৯২ বৃি  রানী 
িপতা: কামল ম ল 

মা রা ৮ম 

8|  ১১০২ িরপা 
িপতা: শ ামল ম ল 

মা রা ৮ম 



9|  ১৩০৬ িরতু আ ার 
িপতা: আ: কিরম 

টা াইল ৫ম 

10|  ৪৮৮ নিবরন খাতুন 
িপতা: রা াক শখ 

মা রা ৬  

11|  ৪৭৮ মাছা: লুৎফরা আ ার িলমা 
িপতা: লৎফর রহমান 

মা রা ৭ম 

12|  ৮৯৫ মাছ: মহনাজ আ ার 
মা: মা ান 

রাজশাহী ৭ম 

13|  ২০০ মাছা: ঐিশ খাতুন 
িপতা: মা: িমজানুর রহমান 

িঝনাইদহ ৭ম 

14|  ৪৮১ দূগা ি য়া দাল 
িপতা: যতী  নাথ ম ল 

মা রা ৮ম 

  



বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান 
িজরানী, সাভার, ঢাকা 

 
ীড়া িবভাগঃ িজমন াি  

ছেল 
 নং ফরম ন র নাম ও িপতার নাম জলা িণ ম ব  

1|  ৪৮ আিরফ হােসন 
মা: আবু তােহর 

ঠা রগাঁও ৫ম ঢাকা িবেকএসিপ 

2|  ২০ ইসিতয়াক আহে দ অপণ 
মা: ইউনুছ আলী 

ময়মনিসংহ ৫ম 

3|  ৩৭ তাহিসন আহে দ 
মাঃ পন 

ব ড়া ৪থ 

4|  ১৩ মা: ইয়ািসন আরাফাত িবেরন  
মা: আবু খািলদ 

ঢাকা ৪থ 

 
মেয় 
 নং ফরম ন র নাম ও িপতার নাম জলা িণ ম ব  

1|  ৩ িসফা আা ার 
মা: কারবান আলী 

ঢাকা ৪থ ঢাকা িবেকএসিপ 

2|  ৪৫ মাছা: নািদয়া খাতুন 
মা: আ ুল লিতফ 

ঢাকা ৪থ 

3|  ৮ মুশেরফা আ ার রািহবা 
মাঃ মশুারফ হােসন 

ঢাকা ৪থ 

4|  ৪ তামিরনা আ ার 
জামাল হােসন 

ঢাকা ৪থ 

  



বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান 
িজরানী, সাভার, ঢাকা 

 
ীড়া িবভাগঃ হিক 

ছেল 
 নং ফরম 

ন র 
নাম ও িপতার নাম জলা িণ ম ব  

1|  ৩০ মা: পারেভজ মাশারফ 
িপতা- মা: আবুল কােশম 

নােটার ৭ম 
ঢাকা িবেকএসিপ 

2|  ৭৬ মা: রিফ ল ইসলাম রািফ 
িপতা- আলমগীর হােসন 

রাজশাহী ৭ম 

3|  ৬১ মা: িশমুল 
িপতা- মা: ই াজলু হক ইেয়ন 

রাজশাহী ৭ম 

4|  ১১৯ মা: তয়ব আলী 
িপতা- মা: আশরাফুল ইসলাম 

নােটার ৭ম 

5|  ৪৮ ি  বদ  অিম 
িপতা- শ ামল বদ  

গাপালগ  ৭ম 

6|  ৩৮৯৯০ মা: মারসািলন বাবু 
িপতা- মা: শাখাওয়াত হােসন 

িদনাজপুর ৭ম 

7|  ৬৩ শাওন িবশাল 
িপতা- মা: আ ুল লিতফ আসমান 

রাজশাহী ৭ম 

8|  ৫৪ ওমর ফা ক 
িপতা- মা: বাবু িময়া 

জয়পুরহাট ৭ম 

9|  ৯৫ মা: বাঁধন 
িপতা- মা: গজনবী 

ময়মনিসংহ ৭ম 

10|  ৫৩ মা: হাজাইফা হােসন 
িপতা- মা: হািমদুল ইসলাম 

জয়পুরহাট ৭ম 

11|  ৩৪ মা: মা ািফজ ুররহমান 
মা: িছি র রহমান 

জয়পুরহাট ৭ম 

12|  ৪৫ আনসা ল কিরম 
িপতা- মৃত: আ ুস সাবাহান 

ক বাজার ৭ম 

13|  ৩১৪৬৬ মা: হািসবুল হাসান াবন 
িপতা- মা: মাসুদ 

িকেশারগ  ৭ম 

14|  ৪ উ াস রায় 
িপতা- রতন রায় 

ময়মনিসংহ ৭ম 

15|  ৫৭ মা: তানভীর রহমান িসয়াম 
িপতা- মা: লুৎফর রহমান 

জয়পুরহাট ৭ম 

16|  ৩৯ মা ািফজরু রহমান মা াক 
িপতা- আ ুল হািলম ফিকর 

ফিরদপুর ৭ম 

17|  ৩৪৮৪৬ মা: দীন ইসলাম 
িপতা- জজ িময়া 

িকেশারগ  ৭ম 

18|  ৩৭৮৯৫ মা: জা াতুল নাঈম পস 
িপতা- মা: বাবুল 

রাজশাহী ৭ম 

  



বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান 
িজরানী, সাভার, ঢাকা 

 
ীড়া িবভাগঃ জেুডা 

ছেল 
 নং ফরম 

ন র 
নাম ও িপতার নাম জলা িণ ম ব  

1| ১৪ মন ম া 
িপতা- িকমেবাওয়াই া 

বা রবান ৮ম ঢাকা িবেকএসিপ 

2| ২০ আ েস মারমা 
িপতা- মাসাও মারমা 

বা রবান ৭ম 

3| ৩১ মা: আ ুল আলী খান সাি র 
িপতা- মা: সালাইমান খান 

গাজীপুর ৮ম 

4| ২৩ িসয়াম সরকার 
িপতা-িসরাজলু ইসলাম 

জামালপুর ৮ম 

 

মেয় 
 নং ফরম 

ন র 
নাম ও িপতার নাম জলা িণ ম ব  

1| ০৭ জিুলেয়ট ি পুরা 
িবদ া চ  ি পুরা 

বা রবান ৮ম ঢাকা িবেকএসিপ  

2| ১০ ফাহিমদা রহমান মুসকান 
িপতা- মা: মা ািফজরু রহমান  

িদনাজপুর ৮ম 

3| ৩২ মাছা: নাজমীন খাতুন 
িপতা- মা: জাহা িময়া 

গাইবা া ৭ম 



বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান 
িজরানী, সাভার, ঢাকা 

 

ীড়া িবভাগঃ শূ ং 
ছেল 
 নং ফরম 

ন র 
নাম ও িপতার নাম জলা িণ ম ব  

1|  ২৪ রাইয়ান মাহমুদ া  
রািকব আল মাহমুদ 

গাপালগ জ ৭ম ঢাকা িবেকএসিপ 

2|  ৬ দয় আহেমদ 
মা: দুলাল হাসাইন 

ি য়া ৭ম 

3|  ১০ শখ সােলকীন 
বাইদুল হক 

ঢাকা ৭ম 

4|  ৩৩ আ ু া আল মাহমুদ 
হাওলাদার মা: সাইদুল বারী 

বােগরহাট ৭ম 

5|  ৪৫ সিজবুর রহমান িনিবর 
িসি র রহমান 

সাত ীরা ৭ম 

 
মেয় 
 নং ফরম 

ন র 
নাম ও িপতার নাম জলা িণ ম ব  

1|  ১৬ মিনকা বমন 
মিন  চ  

ঢাকা ৭ম ঢাকা িবেকএসিপ 

2|  ৬৪ নাইসা আস সবুরা 
মা:আ ুস সাবাহান িময়া 

ঢাকা ৭ম 

3|  ৩৬ মৗিমতা আফেরাজ িরয়া 
মাহবুব লসকর 

ঝালকা  ৭ম 

4|  ৪১ জািফরা খানম চৗধুরী জ িত 
নওশাদ আলম খান 

সাত ীরা ৭ম 

5|  ২০ জেুলখা খাতুন 
আেলখ ম ল 

রাজশাহী ৭ম 

6|  ৭২ জিসকা রহমান 
মৃত: িজ ুর রহমান 

িকেশারগ  ৭ম 

  



বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান 
িজরানী, সাভার, ঢাকা 

 
ীড়া িবভাগঃ সাঁতার 

ছেল 
 নং ফরম 

ন র 
নাম ও িপতার নাম জলা িণ ম ব  

1|  ১০২ মাঃ ইমরান 
িপতাঃ নবী হােসন 

িকেশারগ  ৪থ িদনাজপুর িবেকএসিপ 

2|  ৩৫৪০২ মাঃ িহেমল 
িপতাঃ িময়া হােসন 

িকেশারগ  ৪থ 

3|  ৫৯ রিবন হােসন 
িপতাঃ মাঃ আিনছুল হক 

ি য়া ৪থ 

 
মেয় 
 নং ফরম 

ন র 
নাম ও িপতার নাম জলা িণ ম ব  

1|  ৩২ ইশরাত জাহান 
িপতাঃ মাঃ মাখেলছুর রহমান 

ন েকানা ৫ম ঢাকা িবেকএসিপ 

2|  ৯৭ মাঈশা আ ার িমম 
িপতাঃ বাবলু িময়া 

িকেশারগ
 

৪থ 

3|  ১০৪ সি তা 
িপতাঃ নবী হােসন 

িকেশারগ
 

৪থ 

4|  ১২২ রািদয়া খাতুন 
িপতাঃ মাঃ রািশদুল ইসলাম 

িঝনাইদহ ৪থ 

  



বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান 
িজরানী, সাভার, ঢাকা 

 
ীড়া িবভাগঃ টিনস 

ছেল 
 নং ফরম 

ন র 
নাম ও িপতার নাম জলা িণ ম ব  

1|  ৬২ মা: মাহাদ িবন মােলক 
মা: আ ুল মােলক 

ব ড়া ৬  ঢাকা িবেকএসিপ 

2|  ৩৫ মা: তানিভর মুন তুষার 
মা: আবু তােলব 

রাজশাহী ৪থ 

3|  ২৩ আফকাহীন আহেমদ 
মা: তারিজন িময়া 

ঢাকা ৬  

4|  ১৭ এস. ক. আফিরিদ হাসান 
এস. ক. জািকর হােসন 

সাত ীরা ৫ম 

 
মেয় 
 নং ফরম 

ন র 
নাম ও িপতার নাম জলা িণ ম ব  

1|  ২৭ মাছা: শারিমন আ ার 
মায়া 
মা: আনা ল ইসলাম 

রাজশাহী ৬  ঢাকা িবেকএসিপ 

 
  



বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান 
িজরানী, সাভার, ঢাকা 

 
ীড়া িবভাগঃ টিবল টিনস 

ছেল 
 

নং 
ফরম ন র নাম ও িপতার নাম জলা িণ ম ব  

1| ১৫ মাঃ নািফজ ইকবাল 
িপং- মাঃ নজ ল ইসলাম 

রাজশাহী ৬  ঢাকা িবেকএসিপ 

2| ২৪ আবুল হােসম হািসব 
িপং- মৃতঃ নু ল হক 

চ াম ৬  

3| ১৭ িমনহাজ মাহমুদ 
িপং- মাঃ ইসমাইল হােসন 

রাজশাহী ৬  

4| ১৯ মাঃ হাদী 
িপং- মাঃ সাইদুল ইসলাম 

রাজশাহী ৬  

5| ১৪ মাঃ েবল হক 
িপং- মাঃ জামাল উি ন 

রাজশাহী ৬  

6| ১৬ মাঃ সজল 
িপং- মাঃ উয়াজ উি ন 

রাজশাহী ৬  

7| ৩০ সাইফ আল সািম 
িপং- মাঃ আরশাদ আলী 

সাত ীরা ৬  

8| ১৩ মাঃ িলটন আলী 
িপং- মাঃ নু ল হক 

রাজশাহী ৬  

9| ২৬ মাহা দ রিবন 
িপং- মৃতঃ রিফক 

চ াম ৬  

10| ০৫ মাঃশিফ লেশখ 
িপং- মাঃ রিফ ল শখ 

বােগরহাট ৫ম 

  



বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান 
িজরানী, সাভার, ঢাকা 

 
ীড়া িবভাগঃ ভিলবল 

ছেল 
 নং ফরম 

ন র 
নাম ও িপতার নাম জলা িণ ম ব  

1| ৩১ নাম: শািকব ইকবাল 
মা:আলাউল ইসলাম 

সাতি রা অ ম ঢাকা িবেকএসিপ 

2| ৪০ নাম: শিরফ আলী 
মা:সােদ ল ইসলাম 

প গড় অ ম 

3| ৮০ নাম: মা: আল সাইম রাফাত 
িপতার নাম: জােবদ আলী 

পাবনা নবম 

4| ৩৪ নাম: মা: বাদল ামািনক 
মা: রা ম ামািনক  

গাইবা া অ ম 

5| ১২ নাম: সািকব আহেমদ 
আলী আহেমদ 

জামালপুর অ ম 

6| ২৯ নাম: তাওিফক ওমর ইমন 
 মা: আলাউি ন 

সাতি রা অ ম 

7| ৩৪৭০৮ নাম: মা: জবুােয়র ইসলাম 
মা: হায়দার আলী 

সয়দপুর নবম 

8| ৯৫ নাম: রািকবু ামান 
িপতার নাম: আল আমীন 

লালমনীরহাট নবম 

9| ৫৮ নাম: মা: িরফাত 
 মা: জািহ ল ইসলাম 

প গড় নবম 

10| ২৮ নাম: শামীম হােসন 
মা: আলাউল ইসলাম 

সাতি রা অ ম 

11| ০৭ নাম: মা দাউদ আলী 
মা: শহীদুল ইসলাম 

পাবনা অ ম 

12| ১৩ নাম: সাি র আহেমদ 
আলী আহেমদ 

জামালপুর অ ম 



বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান 
িজরানী, সাভার, ঢাকা 

 
ীড়া িবভাগঃ কারােত 

ছেল 
 

নং 
ফরম 
ন র 

নাম ও িপতার নাম জলা িণ ম ব  

1| ২ মাঃ এমদাদুল হক  
িপতাঃ মাঃ রজাউর কিরম 

রাজশাহী ৭ম বিরশাল িবেকএসিপ 

2| ১০ সয়দ মাহা দ মহররম  
িপতাঃ নুর মাঃ রিক 

নায়াখালী ৭ম 

3| ৩ মাঃ মিন ল ইসলাম  
িপতাঃ মাঃ আনা ল কিবরাজ 

রাজশাহী ৭ম 

4| ৪২ মাঃ ইয়ািসন ইসলাম নািহদ  
িপতাঃ মাঃ জিহ ল ইসলাম 

ঢাকা ৭ম 

5| ৩০ মাঃ তােলব  
িপতাঃ মাঃ আলাউি ন 

ঢাকা ৭ম 

6| ৪ মাঃ মেহদী হাসান জয়  
িপতাঃ মাঃ ঈসমাইল আজম 

চাঁপাইনবাবগ  ৭ম 

7| ৩৯৪৭৬ মািহদুর ইসলাম িদপ 
 িপতাঃ মাঃ পারেভজ আলম দুলার 

নওঁগা ৭ম 

8| ৪৮ জালাল উ ীন আকবর  
িপতাঃ মাছুম আহসান 

চাঁপাইনবাবগ  ৭ম 

9| ১৯ হািববুর রহমান  
িপতাঃ জয়নাল 

গাজীপুর ৭ম 

10| ১৫ সুদশন িবকাশ চাকমা 
 িপতাঃ িরগাড চাকমা 

রা ামা  ৭ম 

11| ৩৮০১০ মাঃ ভাস  
িপতাঃ সািলম রজা 

িম া ৬  

12| ১৬ মা: িসয়াম খান 
িপতার: মা: সিলম খান 

মাদািরপুর ৭ম 

13| ২১ মাঃ আ ুর রহমান  
িপতাঃ মাঃ শওকত হােসন 

রাজশাহী ৭ম 

14| ৩৯৪৫৮ তুষার আহে দ 
িপতাঃ শিরফুল ইসলাম 

ি য়া ৭ম 

 



বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান 
িজরানী, সাভার, ঢাকা 

 
ীড়া িবভাগঃ তায়েকায়ানেডা 

ছেল 
 নং ফরম 

ন র 
নাম ও িপতার নাম জলা িণ ম ব  

1|  ১৬ মাঃ ভ িময়া   
িপতাঃ মাঃ িব াল হােসন 

গাজীপুর  ৬  বিরশাল িবেকএসিপ 

2|  ০৮ মাঃ মেহদী 
িপতাঃ দেলায়ার হােসন 

িম া ৭ম 

3|  ২৬ মাঃ নাঈম ইসলাম 
িপতাঃ মাঃ নূর ইসলাম 

িদনাজপুর ৭ম 

4|  ১০ আবু জােহদ খান 
িপতাঃ আবু নােছর খান 

িম া ৭ম 

5|  ০৬ মাঃ সাইদ ইবেন রািফ 
িপতাঃ মাঃ মিমন উি ন 

রাজশাহী ৭ম 

6|  ১৪ মু ািসন নািভদ 
িপতাঃ মাঃ আ ুল মা াফ 

রাজশাহী ৬  

7|  ২১ মাঃ রািকবুল হাসান রািনক 
িপতাঃ মাঃ দুলাল হােসন 

ি য়া  ৭ম 

8|  ০৫ মাঃ আ ুলাহ হামজা  
িপতাঃ মাঃ তির ল ইসলাম 

রাজশাহী ৬  

9|  ০৪ মাঃ আঃ রহমান  
িপতাঃ মাঃ তির ল ইসলাম 

রাজশাহী ৬  

10|  ০৯ মাঃমাহমুদু  নবী চৗঃ 
িপতাঃ মাঃ সাইফুল আলম  

িম া  ৭ম 

  



বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান 
িজরানী, সাভার, ঢাকা 

 

 
ীড়া িবভাগঃ উ  

ছেল 
 নং ফরম 

ন র 
নাম ও িপতার নাম জলা িণ ম ব  

1| ১৮ রাি  হােসন 
মা: হােফজ 

বিরশাল ৭ম বিরশাল িবেকএসিপ  

2| ০৪ অ ণ িসং 
সুনীল িসং 

রাজশাহী ৭ম 

3| ১০ তািসন ইসলাম 
মা: সিলম হাওলাদার 

ঝালকা  ৭ম 

4| ৩৯১১৯ িসয়াম মাহমুদ 
জয়নাল হক 

মেহরপুর ৭ম 

5| ৩২ মা:শািকল হােসন 
মা:নু ল ইসলাম 

িসরাজগ  ৭ম 

6| ১১ মা: আরমান 
মা: হােসন 

চ াম ৭ম 

7| ২৮ ইশমাম সাদাত 
এ.এস.এম আ ার শামীম 

ঠা রগাঁও ৭ম 

8| ১৭ মাহমুদুল আনাম 
মা:আবু তােহর 

চ াম ৭ম 

9| ২১ মা: িরয়াজ হােসন 
মা: জামাল উি ন 

পাবনা ৭ম 

 


