
ফাযিলগণের তাযলকা-1422 যিজরী/  2001 ঈসায়ী 
ক্রম বর্ষ শ্রেেী ক্রম নাম গ্রাম ডাক উপণজলা শ্রজলা শ্রমাবাইল  
381 17 1 মাও. আসআদ আিমদ কসকনকপুর ব্রাহ্মেগ্রাম জযকগঞ্জ যসণলট 01726-707414 
382 17 2 মাও. মুশািীদ আিমদ শ্রদৌলতপুর কাযদরগঞ্জ বাযনয়াচং িযবগঞ্জ 01753-079375 
383 17 3 মাও. রুহুল আমীন গজগলা পুরতন বড়ণলখা বড়ণলখা শ্রমৌলভীবাজার 01724-555800 
384 17 4 মাও. যশিাবুদ্দীন রিমতনগর শ্রকাম্পাযনগঞ্জ শ্রকাম্পাযনগঞ্জ যসণলট 01720-491028 
385 17 5 মাও. আযতকুর রিমান আমলশীদ শরীফগঞ্জ জযকগঞ্জ যসণলট  
386 17 6 মাও. জামালুদ্দীন কাণনিাত ভূকশীমইল কুলাউড়া শ্রমৌলভীবাজার  
387 17 7 মাও. আবু্দল মন্নান উত্তর শ্রগালাপনগর বাঘা পরগো শ্রগালাপগঞ্জ যসণলট 01715-607774 
388 17 8 মাও. যমনিাজুদ্দীন বাগন যবয়ানীবাজার যবয়ানীবাজার যসণলট 01719-885225 
389 17 9 মাও. িহুরুল ইসলাম কসকনকপুর নয়াগ্রাম  ব্রাহ্মেগ্রাম জযকগঞ্জ যসণলট 01732-217577 
390 17 10 মাও. িাযফি যশিাবুদ্দীন বীরদল আগণফৌদ বীরদল কানাইঘাট যসণলট 01715-389249 
391 17 11 মাও. আবু্দল আিাদ কালাণকানা বাঘা পরগোবাজার শ্রগালাপগঞ্জ যসণলট 01726-657509 
392 17 12 মাও. নূরুল ইসলাম পরচক বারিাল জযকগঞ্জ যসণলট  
393 17 13 মাও. িাযফি আবু্দস সামাদ চারাবই বাযলঙ্গাবাজার যবয়ানীবাজার যসণলট 01710-932628 
394 17 14 মাও. মাসুম আিমদ যনযিন্তপুর ঢাকা দযিে শ্রগালাপগঞ্জ যসণলট 01718-994595 
395 17 15 মাও. ফয়জুল ইসলাম জাণিদ আগতালুক সীমাবাজার কানাইঘাট যসণলট  
396 17 16 মাও. তাজুদ্দীন ভাযটযদযি উমরগঞ্জ কানাইঘাট যসণলট  
397 17 17 মাও. আবু্দল মাযলক যসযদ্দক শ্রকানাগ্রাম বারিাল জযকগঞ্জ যসণলট 01748-125428 
398 17 18 মাও. আবু্দল কাইয়ূম শ্রচৌধুরী জামডির শ্রশরুলভাগ জযকগঞ্জ যসণলট 01733-905627 
399 17 19 মাও. আফজাল শ্রিাসাইন বাযলঙ্গা বাযলঙ্গাবাজার যবয়ানীবাজার যসণলট 01314-902411 
400 17 20 মাও. িাযফি মািমুদুর রিমান আযমরপুর পাাঁচ গাওাঁ রাজনগর শ্রমৌলভীবাজার 01718-320876 
401 17 21 মাও. ইমামুদ্দীন শ্রকানা শাণলশ্বর বাযলঙ্গাবাজার যবয়ানীবাজার যসণলট 01742-238350 
402 17 22 মাও. বদরুল ইসলাম িথনাথা িাদারপার শ্রগায়াইনঘাট যসণলট  
403 17 23 মাও. জামালুদ্দীন যনজগ্রাম শািবাগ জযকগঞ্জ যসণলট 01726-690045 
404 17 24 মাও. িাযফি আবু্দল কাযদর যখলগ্রাম বারিাল জযকগঞ্জ যসণলট 01721-350266 
405 17 25 মাও. িমীর শ্রিাসাইন গজভাগ দযিেভাগ বড়ণলখা শ্রমৌলভীবাজার 01727-464729 



406 17 26 মাও. আবু্দল খাযলক এরাযলগুল দনাবাজার কানাইঘাট যসণলট 01701-443917  
407 17 27 মাও. আবু জাযিদ বড়ণদশ দযিে যবয়ানীবাজার যবয়ানীবাজার যসণলট  
408 17 28 মাও. বিলুর রশীদ মাযথউরা ঈদগািবাজার যবয়ানীবাজার যসণলট  

 


