


জাতীয় মহিলা ফুটবল খেললায়াড় অনুধ- ২০ দললর  নালমর তাহলকা 

ক্রহমক 

নং 

খেললায়াড় নাম wVKvbv 

১ নাজমা  পহিম গামাহরতলা, কলহিন্দুর, ধুবাউরা, ময়মনহিংি 

২ শামছুনািার (বড়)  দহিন রানীপুর, কলহিন্দুর, ধুবাউরা, ময়মনহিংি 

৩ মাহরয়া মান্ডা মহির খ ানা, কলহিন্দুর, ধুবাউরা, ময়মনহিংি 

৪ শামছুনািার (খ াট) মুক্তাগা া, কলহিন্দুর, ধুবাউরা, ময়মনহিংি 

৫ মারহজয়া পহিম গামাহরতলা, কলহিন্দুর, ধুবাউরা, ময়মনহিংি 

৬ িালজদা োতুন কলহিন্দুর, কলহিন্দুর, ধুবাউরা, ময়মনহিংি 

৭ তহুরা োতুন মুক্তাগা া, কলহিন্দুর, ধুবাউরা, ময়মনহিংি 

8 রুপনা চাকমা বু্লয়া আদম, নাহনয়ার চর, নাহনয়ার চর, রাংগামাটি 

9 ঋতু পরনা চাকমা ম া হড় , ৩ নং  াগরা, কাউোলী, রাংগামটি 

10 আনাই মহগনী িাত ভাই পাড়া, ৩ নং খগালাবাড়ী ,িদর, োগরা হড় 

11 আনুহচং মহগনী িাত ভাই পাড়া, ৩ নং খগালাবাড়ী, িদর, োগরা হড় 

12 মহনকা চাকমা সুমন্ত পাড়া, লিী হড়, লিী হড়, োগরা হড় 

13 ইয়া হমন আক্তার ৭৮ বাজার চর আমলাপাড়া, কুহিয়া, কুহিয়া 

14 নীলুফা ইয়া হমন নীলা থানাপাড়া, কুহিয়া, কুহিয়া 

১5 খমা া: সুলতানা জয়রাম, পাহলচড়া, খকাতয়ালী, রংপুর 

১6 খিািাগী হকিকু িাটলগায়া, বাহলদারা, রানীশংকল, ঠাকুরগাও 

17 না হরন আক্তার  সুঙ্গর , খরায়াইল, ধামরাই, ঢাকা 

18 খমা া: আহে োতুন  পাড়লকালা,  শািজাদপুর,  শািজাদপুর, হিরাজগজ্ঞ 

 

 

 

 

 



 

জাতীয় মহিলা ফুটবল দল অনুধ-১৭ খেললায়াড়লদর নালমর তাহলকা 

ক্রহমক 

নং 

খেললায়াড় নাম wVKvbv 

1 হমহল আক্তার বারুই গ্রাম, বারুই গ্রাম, নািাইল, ময়মনহিংি 

2 িাহলমা আক্তার রাজাবাহড়য়া, খশরপুর পাচরুেী, নািাইল, ময়মনহিংি 

3 ইহত োতুন পাচ খপাটল, বাগুয়া, ধনবাড়ী, টাংগাইল 

4 মািফুজা োতুন ভাড়াহরয়া, চাতুটিয়, খগাপালপুর, টাংগাইল 

5 নওশীন জািান  বারইপাড়া, যদুনাথপুর, ধনবাড়ী, টাংগাইল 

6 খকািাহত হকিকু িাটলগায়, বাহলধারা, রানীশংকল, ঠাকুরগাও 

7 িপ্না রানী বনগাও, বনগাও, রানীশংকল, ঠাকুরগাও 

8 শালিদা আক্তার হরফা খিানাই হড় জাহলয়া পালং, ইনানী, উহেয়া, কক্সবাজার 

9 সুরমা জান্নাত খমিাম্মদপুর, মালমারা, ইিলামপুর, জামালপুর 

10 সুহম োতুন মালহতনগর, ধুহবল, িলঙ্গা, হিরাজগজ্ঞ 

11 নুিরাত জািান বূহি ফাহজল ো, পাহলচরা, খকাতয়ালী, রংপুর 

12 িাথী হবস্বাি খগায়ালদি, মালাইনগর, শ্রীপুর, মাগুরা 

13 উন্নহত োতুন  খদািালরা, ৭ নং িাহকমপুর, শশলকুপা, হিনাইদn 

14 আফঈদা েিকার সুলতানপুর ৪ নং ওয়াড, িাতিীরা, িাতিীরা 

15 আকহলমা োতুন হমঠাোলী, হমঠাোলী, মংলা, বালগরিাট 

 

 


