
ফাযিলগণের তাযলকা-1419 যিজরী/  1998 ঈসায়ী  

ক্রম বর্ষ শ্রেেী ক্রম নাম গ্রাম ডাক উপণজলা শ্রজলা শ্রমাবাইল 
287 14 1 মাও. মনিুর আিমদ িাযতডির ব্রাহ্মেগ্রাম জযকগঞ্জ যসণলট 01923-668749 
288 14 2 মাও. জুনাইদ আিমদ জাঙ্গালিাটা শ্র ৌধুরীবাজার শ্রগালাপগঞ্জ যসণলট  
289 14 3 মাও. যিিাবুদ্দীন মযিদপুর িািবাগ জযকগঞ্জ যসণলট 01718-108225 
290 14 4 মাও. লুকমান আিমদ নুরনগর িািবাগ জযকগঞ্জ যসণলট 502809514 
291 14 5 মাও. যসযদ্দকুর রিমান উলূতলী জয়নগর সুনামগঞ্জ সুনামগঞ্জ 01738-350369 
292 14 6 মাও. মািমুদ শ্রিাসাইন মযিদপুর িািবাগ জযকগঞ্জ যসণলট  
293 14 7 মাও. আবু্দল আলীম গাাংপার বািাদুরপুর যবয়ানীবাজার যসণলট  
294 14 8 মাও. খলীলুর রিমান আইয়র মুন্সীপাড়া জযকগঞ্জ যসণলট 01797-198692 
295 14 9 মাও. আবু্দল লতীফ নুরনগর িািবাগ জযকগঞ্জ যসণলট  
296 14 10 মাও. সাইফুল আলম খালপার তালবাড়ী কানাইঘাট যসণলট 01716-469230 
297 14 11 মাও. যমনিাজুদ্দীন বীরদল নয়াবাজার কানাইঘাট যসণলট 01715-109372 
298 14 12 মাও. বািার উদ্দীন যদগলভাগ শ্রিওলাবাজার যবয়ানীবাজার যসণলট 01714-992373 
299 14 13 মাও. আবু্দল িালীম বানারাই মনসুর নগর রাজনগর শ্রমৌলভীবাজার  
300 14 14 মাও. নূরুল ইসলাম শ্রডমারগ্রাম সড়ণকর বাজার জযকগঞ্জ যসণলট 01715-435984 
301 14 15 মাও. যিিাবুদ্দীন যমজষাপুর বাংিীকুল মধযনগর সুনামগঞ্জ  
302 14 16 মাও. এনামুদ্দীন  কাকরযদয়া শ্রতরাদল বাজার যবয়ানীবাজার যসণলট 7578514266 
303 14 17 মাও. আবু্দল মন্নান ফণতিপুর বড়নগর শ্রগায়াইনঘাট যসণলট 01712-389390 
304 14 18 মাও. তাজুদ্দীন লামা যনদনপুর যনদনপুর যবয়ানীবাজার যসণলট  
305 14 19 মাও. বুরিানুদ্দীন  জামুরাইল রতনগঞ্জ জযকগঞ্জ যসণলট 01724-885605 
306 14 20 মাও. সাইফুল ইসলাম করগ্রাম দরবস্ত বাজার জজন্তাপুর যসণলট  
307 14 21 মাও. িাযফি যিলালুদ্দীন শ্রকওটণকানা শ্রডপুযট বাজার শ্রগালাপগঞ্জ যসণলট 01720-490888 
308 14 22 মাও. ছানাউল্লাি  মকপুর কাগাপািা বাযনয়া াং িযবগঞ্জ  
309 14 23 মাও. আবু্দস সামাদ শ্রতরাদল শ্রতরাদল বাজার যবয়ানীবাজার যসণলট 01819-652887 
310 14 24 মাও. সাযজদুর রিমান িমছখাযন বারিাল জযকগঞ্জ যসণলট 01715-777953 
311 14 25 মাও. কযবর আিমদ যদগলভাগ শ্রিওলাবাজার যবয়ানীবাজার যসণলট  



312 14 26 মাও. ইবরািীম আলী শুিাইলপুর বড়নগর শ্রগায়াইনঘাট যসণলট   
313 14 27 মাও. মামুনূর রিীদ শ্রেউনগর শ্রিওলাবাজার যবয়ানীবাজার যসণলট 01725-335121 
314 14 28 মাও. নসীবুদ্দীন জফরপুর বড়ণলখা বড়ণলখা শ্রমৌলভীবাজার 01724-010891 

 


