
ফাযিলগণের তাযলকা-1421 যিজরী/  2000 ঈসায়ী  

ক্রম বর্ষ শ্রেেী ক্রম নাম গ্রাম ডাক উপণজলা শ্রজলা শ্রমাবাইল 
341 16 1 মাও. িাযফি আবু্দল্লাি লালারচক রাজাগঞ্জ কানাইঘাট যসণলট 01716-685501 
342 16 2 মাও. িাযফি আফজাল শ্রিাসাইন মাযনকপুর থানাবাজার জযকগঞ্জ যসণলট 6572336102 
343 16 3 মাও. লুৎফুর রিমান বািাদুরপুর বািাদুরপুর যবয়ানীবাজার যসণলট 01748-953257 
344 16 4 মাও. রায়িান আিমদ মনরতল মাতুরতল শ্রগায়াইনঘাট যসণলট 01714-769024 
345 16 5 মাও. আবু্দল কযরম আল ফিল লাযক শ্রতায়াকু্কল শ্রগায়াইনঘাট যসণলট 01720-909785 
346 16 6 মাও. িাবীবুল্লাি দূলষভপুর কানাইঘাট কানাইঘাট যসণলট 01712-453930 
347 16 7 মাও. আবু বকর যমসবাি জলসী জাফলং শ্রগায়াইনঘাট যসণলট 01721-483843 
348 16 8 মাও. আবু্দল িামীদ শ্রদউলগ্রাম চারখাই যবয়ানীবাজার যসণলট 01766-860690 
349 16 9 মাও. মুরতিা শ্রিাসাইন শ্রসযলম মইনা রাজাগঞ্জ কানাইঘাট যসণলট 01726-016849 
350 16 10 মাও. শ্রমাস্তফা কামাল িাযতডির ব্রাহ্মেগ্রাম জযকগঞ্জ যসণলট 01712-307032 
351 16 11 মাও. আবু্দশ শাকুর সরদারীপাড়া বড়ণদশ কানাইঘাট যসণলট 01726-307830 
352 16 12 মাও. কামালুদ্দীন শ্রকানাগ্রাম বারিাল জযকগঞ্জ যসণলট 01742-532747 
353 16 13 মাও. আবু্দর রযকব কানজর দরবস্ত বাজার জজন্তাপুর যসণলট 01714-426566 
354 16 14 মাও. আবু্দল গেী কাণসম নগর ১০ দযিেভাগ বড়ণলখা শ্রমৌলভীবাজার 01714-915846 
355 16 15 মাও. নাযিমুদ্দীন লাযক শ্রতায়াকু্কল শ্রগায়াইনঘাট যসণলট 01720-521802 
356 16 16 মাও. মুশািীদ আলী আগতালুক সীমাবাজার কানাইঘাট যসণলট 01725-333396 
357 16 17 মাও. আবু্দল আিাদ বারঠাকুরী বারঠাকুরী জযকগঞ্জ যসণলট 01720-600401 
358 16 18 মাও. সাযদকুর রিমান তালবাড়ী পূবষ কলযানী নয়া বাজার কানাইঘাট যসণলট 6598830973 
359 16 19 মাও. আবু্দল কুদু্দছ (২) আইয়র মুন্সীপাড়া জযকগঞ্জ যসণলট 01720-978937 
360 16 20 মাও. আযতকুর রিমান ফণতিগঞ্জ রাজাগঞ্জ কানাইঘাট যসণলট 01728-287037 
361 16 21 মাও. মুিাম্মদ জাকাযরয়া লিীপ্রসাদ কানাইঘাট কানাইঘাট যসণলট 01727-116476 
362 16 22 মাও. আযনসুর রিমান ঠাকুরণকানা ঠাকুরণকানা বারিাট্টা শ্রনত্রণকানা 01717-869049 
363 16 23 মাও. িামীদুর রিমান বড়ণদশ খালপার বড়ণদশ কানাইঘাট যসণলট 01726-016849 
364 16 24 মাও. িাযফি জালালুদ্দীন মইনা উত্তর পাড়া রাজাগঞ্জ কানাইঘাট যসণলট 01715-570462 
365 16 25 মাও. আবু্দল কুদু্দছ (১) মুল্লাগ্রাম যনদনপুর যবয়ানীবাজার যসণলট 01712-301437 



366 16 26 মাও. সাণলি আিমদ শ্রডমারগ্রাম সড়ণকর বাজার জযকগঞ্জ যসণলট 01783-984544  
367 16 27 মাও. িাযফি িাযফিুর রিমান মািমুদপুর সাচনাবাজার জামালগঞ্জ সুনামগঞ্জ 01728-457153 
368 16 28 মাও. আযজরুদ্দীন যখলগ্রাম বারিাল জযকগঞ্জ যসণলট 01720-492286 
369 16 29 মাও. মঈনুদ্দীন র্াইটণশৌলা ঈদগািবাজার জযকগঞ্জ যসণলট 01715-262014 
370 16 30 মাও. যশব্বীর আিমদ শ্রডৌযডক জজন্তাপুর জজন্তাপুর যসণলট 6554485720 
371 16 31 মাও. বদরুল িক মযিদপুর শািবাগ জযকগঞ্জ যসণলট  
372 16 32 মাও. খাযলদ আিমদ খান পাঠানচক থানাবাজার জযকগঞ্জ যসণলট 01728-108834 
373 16 33 মাও. যবলাল আিমদ শ্রছাটণখল জাফলং শ্রগায়াইনঘাট যসণলট 01732-665158 
374 16 34 মাও. ইমরান শ্রিাসাইন আগতালুক সীমাবাজার কানাইঘাট যসণলট 6502048315 
375 16 35 মাও. সাণিদ আিমদ আঙু্গরা মুিাম্মদপুর আঙু্গরা মুিাম্মদপুর যবয়ানীবাজার যসণলট 13476850913 
376 16 36 মাও. কুতবুদ্দীন আঙু্গরা মুিাম্মদপুর আঙু্গরা মুিাম্মদপুর যবয়ানীবাজার যসণলট 01747-918187 
377 16 37 মাও. আবু্দস সামাদ (২) বািাদুরপুর বািাদুরপুর যবয়ানীবাজার যসণলট 01725-973207 
378 16 38 মাও. জযকর শ্রিাসাইন যবরাসার যব-বাড়ীয়া যব-বাড়ীয়া যব-বাড়ীয়া  
379 16 39 মাও. আবু্দর রিমান সাফাচক কাকুরা যবয়ানীবাজার যসণলট 01733-751970 
380 16 40 মাও. যিলাল আিমদ গজভাগ দযিেভাগ বড়ণলখা শ্রমৌলভীবাজার 01723-586028 

 


