
ফাযিলগণের তাযলকা-1412 যিজরী/  1991 ঈসায়ী 
ক্রম বর্ষ শ্রেেী নাম গ্রাম ডাক উপণজলা শ্রজলা শ্রমাবাইল  
105 7 1 মাও. িাযফি িয়নূল আণবদীন সুজানগর যদরাই চাাঁদপুর যদরাই সুনামগঞ্জ 01726-479954 
106 7 2 মাও. আবু্দল মাযলক জামুরাইল রতনগঞ্জ জযকগঞ্জ যসণলট 01716-562901 
107 7 3 মাও. ইয়ািইয়া মাযনকণকানা মাযনকণকানা শ্রফঞু্চগঞ্জ যসণলট 01724-641383 
108 7 4 মাও. নূরুল ইসলাম শািজািানপুর ব্রাহ্মেগ্রাম জযকগঞ্জ যসণলট 01720-527181 
109 7 5 মাও. ইউছুফ আলী লাউরকুনী শ্রগায়াইনঘাট শ্রগায়াইনঘাট যসণলট 01714-505438 
110 7 6 মাও. শায়খুল ইসলাম টাইলা রজযনগঞ্জ সুনামগঞ্জ সুনামগঞ্জ 01718-011991 
111 7 7 মাও. আবু্দল গাফফার ছয়ঘরী গঙ্গাজল জযকগঞ্জ যসণলট 01731-875390 
112 7 8 মাও. িাযফি আবু্দল কযরম শ্রসানারগ্রাম গঙ্গাজল জযকগঞ্জ যসণলট 01758-496322 
113 7 9 মাও. খযললুর রিমান বাযলগ্রাম যবরশ্রী জযকগঞ্জ যসণলট 01711-335217 
114 7 10 মাও. ফয়িুর রিমান বাযলঙ্গা বাযলঙ্গাবাজার যবয়ানীবাজার যসণলট 01731-150570 
115 7 11 মাও. যছদ্দীক আিমদ িাতীডির ব্রাহ্মেগ্রাম জযকগঞ্জ যসণলট 01738-609951 
116 7 12 মাও. িাযফি উবায়দুর রিমান সযিদাবাদ গঙ্গাজল জযকগঞ্জ যসণলট 01725-725971 
117 7 13 মাও. আবু্দল িামীদ আঙু্গরা মুিাম্মদপুর আঙু্গরা মুিাম্মদপুর যবয়ানীবাজার যসণলট 01711-315134 
118 7 14 মাও. ইশযতয়াক আিমদ মাযনকণকানা মাযনকণকানা শ্রফঞু্চগঞ্জ যসণলট 01720-185180 
119 7 15 মাও. মখযলছুর রিমান মইনা রাজাগঞ্জ কানাইঘাট যসণলট 01731-332365 
120 7 16 মাও. মঈনুল িক শ্রচৌধুরী পইলগ্রাম বারিাল জযকগঞ্জ যসণলট 7961426270 
121 7 17 মাও. ফারুক আিমদ স্বযিপুর পুযটজুযর বাহুবল িযবগঞ্জ  
122 7 18 মাও. বদরুল ইসলাম কাঠালতলী কাঠালতলী বড়ণলখা শ্রমৌলভীবাজার 01715-642837 
123 7 19 মাও. আবু্দল িাযমদ সরসযত শ্রগালাপগঞ্জ শ্রগালাপগঞ্জ যসণলট  
124 7 20 মাও. যগয়াসুদ্দীন শ্রঘচুয়া গঙ্গাজল জযকগঞ্জ যসণলট 01771-142150 
125 7 21 মাও. খাযলদ আিমদ শািাদতপুর শ্ররঙ্গা িাযজগঞ্জ দযিে সুরমা যসণলট 01731-873283 
126 7 22 মাও. আণনায়ারুল িক চারাবই বাযলঙ্গাবাজার যবয়ানীবাজার যসণলট 6508324066 
127 7 23 মাও. ফরীদুদ্দীন কণয়স যবযিণখল জাফলং চাবাগান শ্রগায়াইনঘাট যসণলট 01716-131052 
128 7 24 মাও. মািবুবুর রিমান কাঠালতলী কাঠালতলী বড়ণলখা শ্রমৌলভীবাজার 01716-825550 
129 7 25 মাও. আবু্দল আিাদ শ্রকানা শাণলশ্বর বাযলঙ্গাবাজার যবয়ানীবাজার যসণলট  



130 7 26 মাও. মুফযত ছাযদকুর রিমান শ্রগাযবন্দশ্রী শ্রগাযবন্দশ্রী যবয়ানীবাজার যসণলট   
131 7 27 মাও. আবুল িাসনাত      

 


