
ফাযিলগণের তাযলকা-1425 যিজরী/  2004 ঈসায়ী 
ক্রম বর্ষ শ্রেেী ক্রম নাম গ্রাম ডাক উপণজলা শ্রজলা শ্রমাবাইল  
460 20 1 মাও. আসআদুল ইসলাম মইনাকাযি মাতুরতল শ্রগায়াইনঘাট যসণলট 01727-625252 
461 20 2 মাও. আবু্দশ শিীদ দলইরগাও থাগাইল শ্রকাম্পাযনগঞ্জ যসণলট 01721-041141 
462 20 3 মাও. খায়রুজ্জামান গজুকাটা দুবাগবাজার যবয়ানীবাজার যসণলট 01715-525237 
463 20 4 মাও. শ্রিাসাইন আিমদ কাযনশাইল ঢাকা দযিে শ্রগালাপগঞ্জ যসণলট 01742-869488 
464 20 5 মাও. আবু্দর রিমান নুরনগর শািবাগ জযকগঞ্জ যসণলট  
465 20 6 মাও. আবু্দল িাযফজ মযিদপুর শািবাগ জযকগঞ্জ যসণলট 01715-237925 
466 20 7 মাও. যরয়ািুদ্দীন শ্রঘচুয়া গঙ্গাজল জযকগঞ্জ যসণলট 01718-792591 
467 20 8 মাও. মািতাবুদ্দীন শ্রডমারগ্রাম সড়ণকর বাজার জযকগঞ্জ যসণলট 01727-190992 
468 20 9 মাও. কারী মারুফ আিমদ নগর ঢাকা দযিে শ্রগালাপগঞ্জ যসণলট 01725-109803 
469 20 10 মাও. সাইদুিিামান িায়দরপুর িায়দরপুর বাজার ছাতক সুনামগঞ্জ 01717-947052 
470 20 11 মাও. িাযফি নুরুল ইসলাম লামাপাড়া বাঘা পরগোবাজার কানাইঘাট যসণলট  
471 20 12 মাও. মুতাযসম যবল্লাি দুলষভপুর কানাইঘাট কানাইঘাট যসণলট  
472 20 13 মাও. আতীকুর রিমান গয়লাপুর সাযদমাপুর যবয়ানীবাজার যসণলট 01732-501899 
473 20 14 মাও. আবু্দল গফুর জুলাই নয়া মাযট জুলাই কানাইঘাট যসণলট 01734-398284 
474 20 15 মাও. ইয়ািইয়া আকুনী গাছবাড়ী কানাইঘাট যসণলট 01720-631245 
475 20 16 মাও. ইয়ািইয়াল করীম যবন্নাকুলী বাদাঘাট বাজার তাযিরপুর সুনামগঞ্জ 01753-516475 
476 20 17 মাও. নুরুল ইসলাম পাত্রমাযট কানাইঘাট কানাইঘাট যসণলট 01724-344091 
477 20 18 মাও. মঈনুল ইসলাম শ্রচৌধুরী আলীনগর আলীনগর যবয়ানীবাজার যসণলট  
478 20 19 মাও. িাযফি ইউনুছ আিমদ আঙু্গরা আঙু্গরা যবয়ানীবাজার যসণলট 01717-497852 
479 20 20 মাও. সাযদকুর রিমান আমযনয়া আমযনয়া বাজার শ্রগালাপগঞ্জ যসণলট  
480 20 21 মাও. িাবীবুর রিমান আইয়র মুযিপাড়া জযকগঞ্জ যসণলট 01558-407155 
481 20 22 মাও. নিরুল ইসলাম পাত্রমাযট কানাইঘাট কানাইঘাট যসণলট  
482 20 23 মাও. আবু্দর রিমান আগতালুক কাযি সীমাবাজার কানাইঘাট যসণলট 01726-573847 
483 20 24 মাও. সাণলি আিমদ শ্রতরাদল শ্রতরাদল বাজার যবয়ানীবাজার যসণলট  
484 20 25 মাও. আবু্দল্লাি আল মাসরুর গাজুকাটা দুবাগবাজার যবয়ানীবাজার যসণলট  



485 20 26 মাও. আসআদুদ্দীন বারঠাকুরী বারঠাকুরী জযকগঞ্জ যসণলট 01732-835026  
486 20 27 মাও. ইউনুছ আলী পলবািা পলবািা ইসলামপুর জামালপুর  
487 20 28 মাও. ফখরুদ্দীন নয়ামাযট রাজাগঞ্জ কানাইঘাট যসণলট 6535771472 
488 20 29 মাও. মনসুরুল িাসান লাফাণকানা শ্রশরুলভাগ জযকগঞ্জ যসণলট 01710-810195 

 


