
ফাযিলগণের তাযলকা-1414 যিজরী/  1993 ঈসায়ী 
ক্রম বর্ষ শ্রেেী ক্রম নাম গ্রাম ডাক উপণজলা শ্রজলা শ্রমাবাইল  
153 9 1 মাও. আবু্দল ক্বাযির জামুরাইল রতনগঞ্জ জযকগঞ্জ যসণলট 01712-969132 
154 9 2 মাও. খাইরুল ইসলাম িযিেভাগ িযিেভাগ বড়ণলখা শ্রমৌলভীবাজার 01715-082098 
155 9 3 মাও. ইসমাঈল আিমি আঙু্গরা মুিাম্মিপুর আঙু্গরা মুিাম্মিপুর যবয়ানীবাজার যসণলট 01715-021158 
156 9 4 মাও. িাযফি ফারুক আিমি মইনা রাজাগঞ্জ কানাইঘাট যসণলট 01747-639419 
157 9 5 মাও. শামছুল ইসলাম গয়লাপুর সাযিমাপুর যবয়ানীবাজার যসণলট 01819-565604 
158 9 6 মাও. মুজীবুর রিমান বাযগরিাট বুধবাযর বাজার শ্রগালাপগঞ্জ যসণলট 01712-316594 
159 9 7 মাও. িাযফি কণয়স আিমি খাড়াভরা খাড়াভরা বাজার যবয়ানীবাজার যসণলট 01710-984000 
160 9 8 মাও. আবুল কালাম বাঙ্গালীপাড়া িনাবাজার কানাইঘাট যসণলট  
161 9 9 মাও. আতাউর রিমান জামুরাইল রতনগঞ্জ জযকগঞ্জ যসণলট  
162 9 10 মাও. যবনয়ামীন আিমি আকাখাজনা কুড়ার বাজার যবয়ানীবাজার যসণলট 01783-194215 
163 9 11 মাও. আবু্দল িাযমি বুরিানপুর বারিাল জযকগঞ্জ যসণলট 01762-904519 
164 9 12 মাও. আবু্দল আিাি বাল্লা ইছামযত জযকগঞ্জ যসণলট  
165 9 13 মাও. আবু্দল ওয়াযিি বরই আইল খাড়াভরা বাজার যবয়ানীবাজার যসণলট 01710-985406 
166 9 14 মাও. আবু্দল কযরম বাাঁশতলা আযছরনগর িুয়ারা বাজার সুনামগঞ্জ 01711-736101 
167 9 15 মাও. আব্বাস শ্রিাসাইন কাকরযিয়া শ্রতরািল বাজার যবয়ানীবাজার যসণলট  
168 9 16 মাও. আবুল কাযসম শ্রিউলগ্রাম চারখাই যবয়ানীবাজার যসণলট 01715-454967 
169 9 17 মাও. িাযফি আবু্দল আযজজ খাড়াভরা খাড়াভরা বাজার যবয়ানীবাজার যসণলট 01727-472755 
170 9 18 মযও. আবুল কালাম উত্তর বাযলঙ্গা বাযলঙ্গাবাজার যবয়ানীবাজার যসণলট  
171 9 19 মাও. আবু্দল িান্নান কাকুরা কাঠখাল যমঠামইন যকণশারগঞ্জ 01718-737916 
172 9 20 মাও. িাযফি ফখরুল ইসলাম মইনা রাজাগঞ্জ কানাইঘাট যসণলট 01716-691467 
173 9 21 মাও. আবু্দল্লাি উপর যিঙ্গাবাড়ী মুযকগঞ্জ কানাইঘাট যসণলট  
174 9 22 মাও. ইমামুদ্দীন যখলগ্রাম বারিাল জযকগঞ্জ যসণলট 01733-818528 
175 9 23 মাও. হুসাইন আিমি তাজপুর শািবাজপুর যবয়ানীবাজার যসণলট  
176 9 24 মাও. ছাণলি আিমি যটকরপাড়া বািািুরপুর যবয়ানীবাজার যসণলট 01728-410755 
177 9 25 মাও. কুতবুদ্দীন বাযগরখাট বুধবাযর বাজার শ্রগালাপগঞ্জ যসণলট 01726-014483 



178 9 26 মাও. শফীউল আলম তুড়ুগাও বাঘা মািরাসা শ্রগালাপগঞ্জ যসণলট 01717-019588 
 


