
ফাযিলগণের তাযলকা-1417 যিজরী/  1996 ঈসায়ী  

ক্রম বর্ষ শ্রেেী ক্রম নাম গ্রাম ডাক উপণজলা শ্রজলা শ্রমাবাইল 
230 12 1 মাও. কামালুদ্দীন শ্রসানাসার শ্রসানাসার জযকগঞ্জ যসণলট 01728-949458 
231 12 2 মাও. শ্রগৌছ উদ্দীন বড়ণেশ েযিে বড়ণেশ কানাইঘাট যসণলট 01746-151132 
232 12 3 মাও. আবু্দর রিমান েলইরগাও সালুযটকর শ্রকাম্পাযনগঞ্জ যসণলট 01718-605180 
233 12 4 মাও. রুহুল আমীন পাযঞ্জপুরী খাড়াভরা যবয়ানীবাজার যসণলট 01768-993973 
234 12 5 মাও. িাবীব আিমে মাসুম খালপার তালবাড়ী কানাইঘাট যসণলট 01712-280557 
235 12 6 মাও. রফীকুল ইসলাম শিীোবাে গঙ্গাজল জযকগঞ্জ যসণলট 01715-097240 
236 12 7 মাও. আজীজ আিমে সুপাতলা যবয়ানীবাজার যবয়ানীবাজার যসণলট 01715-778401 
237 12 8 মাও. মািমুেুর রিমান আনন্দপুর জযকগঞ্জ জযকগঞ্জ যসণলট 01719-578213 
238 12 9 মাও. আবু্দল িাযফজ শ্রেউলগ্রাম চারখাই যবয়ানীবাজার যসণলট 01717-52489 
239 12 10 মাও. সাজ্জােুর রিমান পাগলা পাগলা বাজার সুনামগঞ্জ সুনামগঞ্জ 01718-285104 
240 12 11 মাও. িাযফি রিমতুল্লাি ফণতিপুর বড়নগর শ্রগায়াইনঘাট যসণলট  
241 12 12 মাও. আবু্দশ শাকুর জুলাই জুলাই কানাইঘাট যসণলট 01726-776276 
242 12 13 মাও. িাযফি যবলাল আিমে কুবাজপুর কুবাজপুর জগন্নাথপুর সুনামগঞ্জ  
243 12 14 মাও. আবুল কাযসম শ্রগাযবন্দশ্রী শ্রগাযবন্দশ্রী যবয়ানীবাজার যসণলট 01715-720565 
244 12 15 মাও. িাযফি কুতবুযদ্দন বড়ণেশ েযিে বড়ণেশ কানাইঘাট যসণলট  
245 12 16 মাও. যিলু্লর রিমান মীিান আণনায়ারপুর তাযিরপুর তাযিরপুর সুনামগঞ্জ  
246 12 17 মাও. সাইফুল্লাি জুলাই জুলাই কানাইঘাট যসণলট  
247 12 18 মাও. রফীক আিমে যনেনপুর যনেনপুর যবয়ানীবাজার যসণলট  
248 12 19 মাও. শায়খুল ইসলাম উলূতলী জয়নগর সের সুনামগঞ্জ 01724-445858 
249 12 20 মাও. িাযফি এিণতশামুল িক বড়পাথর যবরশ্রী জযকগঞ্জ যসণলট 01784-983553 
250 12 21 মাও. খায়রুজ্জামান আষ্টঘরী পূবষমুযড়য়া যবয়ানীবাজার যসণলট 01712-496903 
251 12 22 মাও. জালালুদ্দীন বািােুরপুর বািােুরপুর যবয়ানীবাজার যসণলট 01770-360681 
252 12 23 মাও. সাযেকুর রিমান আঙু্গরা মুিাম্মেপুর আঙু্গরা মুিাম্মেপুর যবয়ানীবাজার যসণলট 7980016253 
253 12 24 মাও. মািমুেুল িাসান সুপাতলা যবয়ানীবাজার যবয়ানীবাজার যসণলট 01726-240051 
254 12 25 মাও. আবু্দল িক যসরাজী িানীফগ্রাম ব্রাহ্মেগ্রাম জযকগঞ্জ যসণলট 01728-521476 



255 12 26 মাও. ইেরীস আিমে মাছুম লাউরকুনী শ্রডৌবাড়ী শ্রগায়াইনঘাট যসণলট 01732-862264  
256 12 27 মাও. আবু্দল িাকীম  যনেনপুর যনেনপুর যবয়ানীবাজার যসণলট 01715-409851 
257 12 28 মাও. মুশািীে আলী লিীপ্রসাে কানাইঘাট কানাইঘাট যসণলট  
258 12 29 মাও. শামছুল ইসলাম শ্রিমু ভাটপাড়া িরীপুর জজন্তাপুর যসণলট 01720-979280 
259 12 30 মাও. আবু্দল কযরম কসবা শ্রীধরা যবয়ানীবাজার যসণলট  
260 12 31 মাও. শামসুল িক নরযসিংিপুর জযকগঞ্জ জযকগঞ্জ যসণলট 01779-284567 
261 12 32 মাও. জয়নূল আযবেীন বাউশী েশঘর যবশ্বনাথ যসণলট  
262 12 33 মাও. আজীজুর রিমান মাযনকণকানা মাযনকণকানা শ্রফঞু্চগঞ্জ যসণলট 01712-916355 
263 12 34 মাও. বুরিানুদ্দীন  খালপার তালবাড়ী কানাইঘাট যসণলট 01729-393112 
264 12 35 মাও. আবু্দল আিাে রায়গড় ঢাকা েযিে শ্রগালাপগঞ্জ যসণলট 01715-860257 

 


