
ফাযিলগণের তাযলকা-1423 যিজরী/  2002 ঈসায়ী 
ক্রম বর্ষ শ্রেেী ক্রম নাম গ্রাম ডাক উপণজলা শ্রজলা শ্রমাবাইল  
409 18   1 মাও. মুজাযিদ উদ্দীন মুরাদপুর ভাযিপাড়া সুনামগঞ্জ সুনামগঞ্জ 01732-834888 
410 18 2 মাও. মািতাবুল ইসলাম িাইলা রজযনগঞ্জ সুনামগঞ্জ সুনামগঞ্জ 01721-680801 
411 18 3 মাও. আবু্দর রশীদ জাতুগ্রাম শ্রগায়াইনঘাি শ্রগায়াইনঘাি যসণলি 01725-574258 
412 18 4 মাও. িাযফি নাযিমুদ্দীন তুরুকখলা শ্র ৌধুরীবাজার দযিে সুরমা যসণলি  
413 18 5 মাও. এনামুদ্দীন  কসকনকপুর ব্রাহ্মেগ্রাম জযকগঞ্জ যসণলি 01717-258080 
414 18 6 মাও. নিরুল ইসলাম ধনপুর সড়ণকর বাজার কানাইঘাি যসণলি  
415 18 7 মাও. নাঈমুদ্দীন শ্রডমারগ্রাম সড়ণকর বাজার জযকগঞ্জ যসণলি 01731-667156 
416 18 8 মাও. মািতাবুদ্দীন বড় াতল আিগ্রাম কানাইঘাি যসণলি 01724-065108 
417 18 9 মাও. িাযফি তাজুল ইসলাম ফখর যি সীমাবাজার কানাইঘাি যসণলি 01710-130840 
418 18 10 মাও. ফয়জুল িাসান বড়ণদশ খালপার বড়ণদশ কানাইঘাি যসণলি 01731-246538 
419 18 11 মাও. শফী উদ্দীন শ্রখাদগাও বাদাঘাি তাযিরপুর সুনামগঞ্জ 01711-218023 
420 18 12 মাও. িাযফি শ্রিাসাইন আিমদ উৎলারপার িযরপুর জজন্তাপুর যসণলি 01746-867122 
421 18 13 মাও. িাযফি আবু্দন নূর পইলগ্রাম খাড়াভরা জযকগঞ্জ যসণলি 01815-284638 
422 18 14 মাও. আযমনুদ্দীন রুক্কা  রমিল্লা ছাতক সুনামগঞ্জ  
423 18 15 মাও. আবু্দল আিাদ বড়কািা লিীপুর শ্রদায়ারাবাজার সুনামগঞ্জ 01721-423360 
424 18 16 মাও. সাযলম আিমদ বাগবাড়ী  ারখাই যবয়ানীবাজার যসণলি 01725-167784 
425 18 17 মাও. যশিাবুদ্দীন বাউরভাগ সুরইঘাি কানাইঘাি যসণলি 01715-250147 
426 18 18 মাও. রুহুল আমীন শ্রকানাগ্রাম কলযানী নয়া বা. কানাইঘাি যসণলি  
427 18 19 মাও. তাজুদ্দীন মাযনকণকানা মাযনকণকানা শ্রফঞু্চগঞ্জ যসণলি 01716-526315 
428 18 20 মাও. যরিওয়ান আিমদ আঙু্গরা আঙু্গরা বাজার যবয়ানীবাজার যসণলি  
429 18 21 মাও. যসযদ্দক আিমদ য যনর ক মুযিপাড়া জযকগঞ্জ যসণলি 01732-084798 
430 18 22 মাও. ফারুক আিমদ তুড়ুকভাগ শ্রতায়াকু্কল শ্রগায়াইনঘাি যসণলি 01707-221955 
431 18 23 মাও. যিলু্লর রিমান শ্র ৌধুরী মাজরগ্রাম শ্রশরুলভাগ জযকগঞ্জ যসণলি 01765-524755 
432 18 24 মাও. ইসমাঈল আিমদ দযিে শ্রঘার্গাও শ্রগালাপগঞ্জ শ্রগালাপগঞ্জ যসণলি 01716-295285 
433 18 25 মাও. শাযিদুর রিমান গয়লাপুর সাযদমাপুর যবয়ানীবাজার যসণলি  



434 18 26 মাও. মািতাবুদ্দীন কাণনিাত ভূকশীমইল কুলাউড়া শ্রমৌলভীবাজার 01720-924284  
435 18 27 মাও. ছমীরুদ্দীন পযিম মাদারখাল ঈদগািবাজার জযকগঞ্জ যসণলি 01724-354195 
436 18 28 মাও. আলমগীর     01720-115393 

 


