
ফাযিলগণের তাযলকা-1427 যিজরী/  2006 ঈসায়ী 
ক্রম বর্ষ শ্রেেী ক্রম নাম গ্রাম ডাক উপণজলা শ্রজলা শ্রমাবাইল  
530 22 1 মাও. কামরুল ইসলাম গয়লাপুর সাযিমাপুর যবয়ানীবাজার যসণলট 01724-554966 
531 22 2 মাও. যসরাজুল ইসলাম কুতুবপুর পূ. িাযট ভীমখালী সুনামগঞ্জ সুনামগঞ্জ  
532 22 3 মাও. জামালুদ্দীন খাগাইল খাগাইল শ্রকাম্পাযনগঞ্জ যসণলট 01727-754307 
533 22 4 মাও. শামছুল আলম মািারাম যটলা বািাঘাট তাযিরপুর সুনামগঞ্জ 01712-824350 
534 22 5 মাও. আবু্দল কাযির বাঘা কালাণকানা বাঘা মািরাসা শ্রগালাপগঞ্জ যসণলট 01723-624242 
535 22 6 মাও. মুজীরুদ্দীন গয়লাপুর সাযিমাপুর যবয়ানীবাজার যসণলট  
536 22 7 মাও. যশব্বীর আিমি (২) বড়চাতল আটগ্রাম কানাইঘাট যসণলট 01722-5440 
537 22 8 মাও. আসআি আিমি কাড়াইল গাও লক্ষীবাউর বাজার ছাতক সুনামগঞ্জ 01795-308888 
538 22 9 মাও. যশব্বীর আিমি (১) শ্রশওতরপাড়া জাতুয়া ধারেবাজার ছাতক সুনামগঞ্জ 01721-775777 
539 22 10 মাও. রফীক আিমি জাতুগ্রাম শ্রগায়াইনঘাট শ্রগায়াইনঘাট যসণলট  
540 22 11 মাও. মাসরুর আিমি যটকরপাড়া বািািুরপুর যবয়ানীবাজার যসণলট 01720-147385 
541 22 12 মাও. আবু্দশ শাকুর ঘাণটরচযট যচকনাগুল জজন্তাপুর যসণলট 01729-783722 
542 22 13 মাও. িাযফি নুরুজ্জামান ধনমাইর মাযট জুলাই কানাইঘাট যসণলট 01727-769557 
543 22 14 মাও. আবু্দল গফফার  শ্রডমারগ্রাম সড়ণকর বাজার জযকগঞ্জ যসণলট 01740-586221 
544 22 15 মাও. ফিলুল িক শযিয়ার খালা বালীজুরী যবশ্বম্ভপুর সুনামগঞ্জ 01710-131301 
545 22 16 মাও. যবলাল আিমি মনাকাযি লাখাট মাতুরতল শ্রগায়াইনঘাট যসণলট  
546 22 17 মাও. আবু্দর রাজ্জাক কালাণকানা বাঘা পরগোবাজার শ্রগালাপগঞ্জ যসণলট 01766-865990 
547 22 18 মাও. যমসবাহুদ্দীন যনজ গাছবাড়ী গাছবাড়ী কানাইঘাট যসণলট 01714-485480 
548 22 19 মাও. কাওছার আিমি সুযড়কাযি বা. জঙ্গল শ্রগায়ালটা বাজার বড়ণলখা শ্রমৌলভীবাজার 01726-498211 
549 22 20 মাও. বিরুদ্দীন কলারতলীপার িাকালুযক বড়ণলখা শ্রমৌলভীবাজার  
550 22 21 মাও. যগয়াসুদ্দীন বড়কাটা লক্ষীপুর শ্রিায়ারাবাজার সুনামগঞ্জ 01725-298962 
551 22 22 মাও. আবু্দল্লাি গয়লাপুর সাযিমাপুর যবয়ানীবাজার যসণলট 01704-063457 
552 22 23 মাও. আবু্দল কাইয়ূম  বাঙ্গালীপাড়া িনাবাজার কানাইঘাট যসণলট 01731-247244 
553 22 24 মাও. আযবর আিমি পাটলী পাটলী জগন্নাথপুর সুনামগঞ্জ  
554 22 25 মাও. আবু্দল মন্নান কসকনকপুর ব্রাহ্মেগ্রাম জযকগঞ্জ যসণলট 01728-574454 



555 22 26 মাও. আবু্দস সামাি গজুকাটা িুবাগবাজার যবয়ানীবাজার যসণলট   
556 22 27 মাও. নূরুল আনওয়ার লালারচক রাজাগঞ্জ বাজার কানাইঘাট যসণলট 01715-746274 
557 22 28 মাও. িাযিি নূর নুরপুর শ্রনায়াখালী সুনামগঞ্জ সুনামগঞ্জ  
558 22 29 মাও. শ্রিাসাইন আিমি চাযটবির ছাতক শ্রকাম্পাযনগঞ্জ যসণলট  
559 22 30 মাও. িাযফি শ্রলাকমান আিমি চাযিপুর যিরাই চাাঁিপুর যিরাই সুনামগঞ্জ 01731-538540 
560 22 31 মাও. ইউছুফ আিমি ঢাকনাইল িযক্ষে সীমাবাজার কানাইঘাট যসণলট 01719-739611 
561 22 32 মাও. আবু্দস সালাম ইনামযত ব্রাহ্মেগ্রাম জযকগঞ্জ যসণলট 01725-527653 
562 22 33 মাও. আিমি কযবর িযলযবল িযক্ষে মাযনকগঞ্জ কানাইঘাট যসণলট  
563 22 34 মাও. ফুিাণয়ল আিমি আকাখাজানা কুড়ারবাজার যবয়ানীবাজার যসণলট 9921583352 

 


