
ফাযিলগণের তাযলকা-1426 যিজরী/  2005 ঈসায়ী 
ক্রম বর্ষ শ্রেেী ক্রম নাম গ্রাম ডাক উপণজলা শ্রজলা শ্রমাবাইল  
489 21 1 মাও. আবু্দল কাযির নয়াণেল সুরইঘাট কানাইঘাট যসণলট 01714-609823 
490 21 2 মাও. আবু্দল আিীি কুওণরর মাযট যিকনাগুল জজন্তাপুর যসণলট 01725-774758 
491 21 3 মাও. বিরুল আযমন বালীগ্রাম যবরশ্রী জযকগঞ্জ যসণলট 01719-914067 
492 21 4 মাও. িাযফি ফরীিুদ্দীন বড়ণিশ নয়াগ্রাম বড়ণিশ কানাইঘাট যসণলট 01747-146977 
493 21 5 মাও. আসআি আিমি যবন্নাকুলী িাযজবাড়ী বািাঘাট তাযিরপুর সুনামগঞ্জ 01728-707260 
494 21 6 মাও. িাযফি নজমুল আলম আকুনী গাছবাড়ী কানাইঘাট যসণলট 01715-278575 
495 21 7 মাও. বিরুল ইসলাম শ্রগায়ািরী যসিংণগর োছ যবশ্বনাথ যসণলট 01731-458805 
496 21 8 মাও. রশীি আিমি যতনিযট গাছবাড়ী কানাইঘাট যসণলট 01731-556132 
497 21 9 মাও. নুরুল ইসলাম পযিমভাগ িযিে িযিেভাগ বড়ণলো শ্রমৌলভীবাজার 01791-898139 
498 21 10 মাও. িাযফি েলীলুল্লাি মইনা রাজাগঞ্জ কানাইঘাট যসণলট  
499 21 11 মাও. আবু্দন নূর শযিিপুর যবরশ্রী জযকগঞ্জ যসণলট 01725-275078 
500 21 12 মাও. আবুল বাশার শ্রগাযবন্দশ্রী শ্রগাযবন্দশ্রী যবয়ানীবাজার যসণলট 01818-599497 
501 21 13 মাও. আবু্দল মতীন যভযিণেল িতুল বাজার জজন্তাপুর যসণলট 01714-483498 
502 21 14 মাও. শামসুদ্দীন োলপার তালবাড়ী কানাইঘাট যসণলট 01733-974947 
503 21 15 মাও. িাযফি নূরুল িক মুরািপুর ভাযটপাড়া সির সুনামগঞ্জ 01718-680165 
504 21 16 মাও. আবু্দল কুদু্দস শ্রডমারগ্রাম সড়ণকর বাজার জযকগঞ্জ যসণলট 01726-561736 
505 21 17 মাও. যশব্বীর আিমি িাওরতলা মা.শ্রকানা যমরগঞ্জ শ্রগালাপগঞ্জ যসণলট  
506 21 18 মাও. িাযফি যিলালুদ্দীন সাউিগ্রাম িযড়পাড়া মািরাসা কানাইঘাট যসণলট 01726-856236 
507 21 19 মাও. িাযফি নূর আিমি লোইরপুর িতুল বাজার কানাইঘাট যসণলট 01726-499347 
508 21 20 মাও. শাযিিুর রিমান নওয়াগ্রাম বড়ণিশ কানাইঘাট যসণলট 01714-289075 
509 21 21 মাও. কাওছার আিমি শ্রলািিুড়া বালীজুরী তাযিরপুর সুনামগঞ্জ 01719-950626 
510 21 22 মাও. ওলীউর রিমান উ. কসকনকপুর ব্রাহ্মেগ্রাম জযকগঞ্জ যসণলট 01686-740728 
511 21 23 মাও. আবু্দল িালীম নয়াগ্রাম ব্রাহ্মেগ্রাম জযকগঞ্জ যসণলট 01746-730024 
512 21 24 মাও. আেতারুজ্জামান রসুলপুর কাযিরগঞ্জ যিরাই সুনামগঞ্জ 01712-331676 
513 21 25 মাও. মািমুি শ্রিাসাইন বারঠাকুরী বারঠাকুরী জযকগঞ্জ যসণলট 01731-000937 



514 21 26 মাও. জুনাইি আিমি উজানঢাকী রামধা বাজার যবয়ানীবাজার যসণলট 01721-723982  
515 21 27 মাও. শাযিিুর রিমান শ্রগাযবন্দশ্রী শ্রগাযবন্দশ্রী যবয়ানীবাজার যসণলট  
516 21 28 মাও. আবু্দল মাযলক বড়ণিশ উত্তর বড়ণিশ কানাইঘাট যসণলট 01731-777368 
517 21 29 মাও. আিবাব উদ্দীন িযিে মুিাম্মিপুর ইছামযত জযকগঞ্জ যসণলট 01731-874191 
518 21 30 মাও. আবু্দল মযজি বািািুরপুর বািািুরপুর যবয়ানীবাজার যসণলট 01707-800407 
519 21 31 মাও. আবু্দল বাযছত শ্রঘিুয়া গঙ্গাজল জযকগঞ্জ যসণলট 01748-284535 
520 21 32 মাও. সাইফুর রিমান ঘাগুয়া শ্রিউলগ্রাম শ্রগালাপগঞ্জ যসণলট  
521 21 33 মাও. আবু্দল গফুর প্রধান রামনগর উ. পাড়া রামনগর সাঘাটা গাইবান্ধা 01715-504546 
522 21 34 মাও. যসযদ্দকুর রিমান উপর শযামপুর িরীপুর জজন্তাপুর যসণলট 01713-818712 
523 21 35 মাও. আযমনুদ্দীন োসা রামধা বাজার যবয়ানীবাজার যসণলট 01704-874143 
524 21 36 মাও. যশব্বীর আিমি িাযনফগ্রাম ব্রাহ্মেগ্রাম জযকগঞ্জ যসণলট 01710-984218 
525 21 37 মাও. আবু্দল মতীন শ্রসানাপুর আমবাযড় শ্রিায়ারাবাজার সুনামগঞ্জ 01715-776633 
526 21 38 মাও. আবু্দর রাজ্জাক শ্রগায়ালজুর সীমাবাজার কানাইঘাট যসণলট 01715-388545 
527 21 39 মাও. আমীনুল ইসলাম িাল্লাইন িরবস্ত বাজার জজন্তাপুর যসণলট  
528 21 40 মাও. আিমুিুর রিমান বালীগ্রাম যবরশ্রী জযকগঞ্জ যসণলট 01719-952078 
529 21 41 মাও. আবু্দল মুযনম আঙু্গরা আঙু্গরা যবয়ানীবাজার যসণলট 01796-194627 

 


