
ফাযিলগণের তাযলকা- 1415 যিজরী/ 1994 ঈসায়ী 
ক্রম বর্ষ শ্রেেী ক্রম নাম গ্রাম ডাক উপণজলা শ্রজলা শ্রমাবাইল  
179 10 1 মাও. তাফাজু্জল িক সুন্দরপুর কুবাজপুর জগন্নাথপুর সুনামগঞ্জ 01716-831118 
180 10 2 মাও. মুিাম্মদ তবারক আলী দলযকরাই চতুল বাজার কানাইঘাট যসণলট 01720-167388 
181 10 3 মাও. শ্রিাসাইন আিমদ শ্রটকািালী তাযলমপুর বড়ণলখা শ্রমৌলভীবাজার   
182 10 4 মাও. আবু্দল ওয়াদুদ যবন্নাকুযল বাদাঘাট বাজার তাযিরপুর সুনামগঞ্জ 01726-769426 
183 10 5 মাও. শ্রমাস্তফা আিমদ আজাদ যখলগ্রাম বারিাল জযকগঞ্জ যসণলট   
184 10 6 মাও. নূরুদ্দীন শ্র াটণদশ যবয়ানীবাজার যবয়ানীবাজার যসণলট 01772-447124 
185 10 7 মাও. মািমুদুর রিমান আকাখাজনা কুড়ার বাজার যবয়ানীবাজার যসণলট 01786-468573 
186 10 8 মাও. আমীরুল ইসলাম পরচক পরচক জযকগঞ্জ যসণলট   
187 10 9 মাও. মারুফ আিমদ শ্র াটণদশ যবয়ানীবাজার যবয়ানীবাজার যসণলট 01715-294479 
188 10 10 মাও. িাযফি সাদুু্দ্দীন জামডির শ্রশরুলভাগ জযকগঞ্জ যসণলট 01881-215621 
189 10 11 মাও. আণনায়ার শ্রিাসাইন শ্রচৌধুরী তালবাড়ী পূবষ কলযানী নয়া বাজার কানাইঘাট যসণলট 01730-935635 
190 10 12 মাও. বুরিানুদ্দীন  শ্রনরাউযদ শ্রশওলাবাজার যবয়ানীবাজার যসণলট 01725-533874 
191 10 13 মাও. জাযমল আিমদ উত্তরকুল শ্রসানাসার জযকগঞ্জ যসণলট 01727-222830 
192 10 14 মাও. জালালুদ্দীন পুকাশ যদঘীর পার শ্রগায়াইনঘাট শ্রগায়াইনঘাট যসণলট 01722-216042 
193 10 15 মাও. আবু্দল িান্নান নু’মান মধুদত্ত জযকগঞ্জ জযকগঞ্জ যসণলট   
194 10 16 মাও. মুজীবুর রিমান বানীপুর জয়নগর সুনামগঞ্জ সুনামগঞ্জ 01718-671770 
195 10 17 মাও. নিরুল ইসলাম যঘলা ড়া িুযদযিপুর শ্রফঞু্চগঞ্জ যসণলট 01715-525252 
196 10 18 মাও. আবু্দল ওয়াহ্িাব যবলরবন্দ জযকগঞ্জ জযকগঞ্জ যসণলট 01737-669906 
197 10 19 মাও. নিীর আিমদ কাটাখালীপার যডপুযট বাজার শ্রগালাপগঞ্জ যসণলট  
198 10 20 মাও. িাযফি ইমদাদুর রিমান নয়াগ্রাম নবীগঞ্জ বাযনয়াচং িযবগঞ্জ   
199 10 21 মাও. নুরুল ইসলাম পাঠানচক থানাবাজার জযকগঞ্জ যসণলট 01717-306610 
200 10 22 মাও. রযফক আিমদ আলমনগর জযকগঞ্জ জযকগঞ্জ যসণলট 01812-662186 
201 10 23 মাও. আবু্দল মতীন ইসলামাবাদ থাযদমনগর সদর যসণলট 01733-783498 
202 10 24 মাও. নিরুল ইসলাম লালারচক রাজাগঞ্জ কানাইঘাট যসণলট  
203 10 25 মাও. ইমামুদ্দীন মািযদকুনা বড়ণলখা বড়ণলখা শ্রমৌলভীবাজার   



204 10 26 মাও. আবু্দর রিমান নামাদুমকা শ্রগায়াইনঘাট শ্রগায়াইনঘাট যসণলট 01823-556673  
205 10 27 মাও. ইমরান আিমদ পাটলী রসুলগঞ্জ বাজার জগন্নাথপুর সুনামগঞ্জ 01711-318239 
206 10 28 মাও. নজমুল ইসলাম  চন্দগ্রাম রামধা বাজার যবয়ানীবাজার যসণলট 01765-319063 
207 10 29 মাও. আকবর শ্রিাসাইন যখলগ্রাম বারিাল জযকগঞ্জ যসণলট 01771-511812 
208 10 30 মাও. বদরুল ইসলাম পুকাশ যদঘীর পার শ্রগায়াইনঘাট শ্রগায়াইনঘাট যসণলট  
209 10 31 মাও. আবু্দল িান্নান বাশতলা আয রনগর শ্রদায়ারাবাজার সুনামগঞ্জ   
210 10 32 মাও. ফরীদ আিমদ পাতন পাতন যবয়ানীবাজার যসণলট 01716-072002 

  


