
ফাযিলগণের তাযলকা-1428 যিজরী/  2007  ঈসায়ী 
ক্রম বর্ষ শ্রেেী ক্রম নাম গ্রাম ডাক উপণজলা শ্রজলা শ্রমাবাইল  
564 23 1 মাও. আযিকুর রিমান যনজ চাউরা লখাইরগ্রাম কানাইঘাট যসণলট 01731-875391 
565 23 2 মাও. আবুল িাসানাত দুধাইর পাতন রামধা বাজার যবয়ানীবাজার যসণলট 01736-266485 
566 23 3 মাও. শ্রমাস্তফা কামাল শ্রডমারগ্রাম সড়ণকর বাজার জযকগঞ্জ যসণলট 01726-768627 
567 23 4 মাও. মুসতাযকম যবল্লাি মাকরখালা ভীমখালী জামালগঞ্জ সুনামগঞ্জ 01726-701376 
568 23 5 মাও. ইমদাদুল িক বাযলপাড়া িরীপুর জজন্তাপুর যসণলট  
569 23 6 মাও. িা. আকবর শ্রিাসাইন শ্রচৌধুরী তালবাড়ী পূবষ কলযানী নয়া বাজার কানাইঘাট যসণলট 01712-375006 
570 23 7 মাও. িাযফি যিয়াউর রিমান যবলবাড়ী যবযবরাই বাজার যবয়ানীবাজার যসণলট  
571 23 8 মাও. এবাদুর রিমান যভযিণখল কইনাখাই জজন্তাপুর জজন্তাপুর যসণলট 01713-817428 
572 23 9 মাও. আযরফ যবল্লাি যটকরপাড়া কাউযদয়া যবয়ানীবাজার যসণলট 01728-375717 
573 23 10 মাও. আবু্দল কযরম গজভাগ দযিেভাগ বড়ণলখা শ্রমৌলভীবাজার 01710-208723 
574 23 11 মাও. িাযফি আবু্দল িাযলম উত্তর গঙ্গাজল গঙ্গাজল জযকগঞ্জ যসণলট 01742-033827 
575 23 12 মাও. রায়িানুদ্দীন কসকনকপুর ব্রাহ্মেগ্রাম জযকগঞ্জ যসণলট 01734-622098 
576 23 13 মাও. শ্ররজাউল করীম আঙু্গরা মুিাম্মদপুর আঙু্গরা মুিাম্মদপুর যবয়ানীবাজার যসণলট 01728-745074 
577 23 14 মাও. নজমুল আলম কটলীপাড়া শ্রদউলগ্রাম শ্রগালাপগঞ্জ যসণলট 01732-035327 
578 23 15 মাও. আলী আিমদ মুখতার বাটইিাইল পরচক জযকগঞ্জ যসণলট 01714-704650 
579 23 16 মাও. কুতবুদ্দীন বাঘপাড়া িরীফগঞ্জ জযকগঞ্জ যসণলট 01737-815540 
580 23 17 মাও. শ্রিাসাইন আিমদ শ্রমযদযন মিল শ্রমযদযন মিল রাজনগর যসণলট  
581 23 18 মাও. রিীদ আিমদ শ্রীপুর শ্রসবনগর কানাইঘাট যসণলট 01713-940918 
582 23 19 মাও. খলীলুর রিমান চুয়াবির বণটশ্বর জালালাবাদ কযান্টন সদর যসণলট  
583 23 20 মাও. মুযিউসসুন্নাি সাণলিপুর মুযিপাড়া জযকগঞ্জ যসণলট 96896168385 
584 23 21 মাও. যদলওয়ার শ্রিাসাইন শ্রডমারগ্রাম সড়ণকর বাজার জযকগঞ্জ যসণলট 01731-720538 
585 23 22 মাও. কযবর আিমদ বারণকাট বারণকাট মাদরাসা শ্রগালাপগঞ্জ যসণলট 01736-898922 
586 23 23 মাও. সাণলি আিমদ মুিতাক রাযজউড়া উচাইল বাজার িযবগঞ্জ সদর িযবগঞ্জ  
587 23 24 মাও. িাযফি মাসুম আিমদ শ্রফনারবাাঁক শ্রসযলমগঞ্জ জামালগঞ্জ সুনামগঞ্জ  
588 23 25 মাও. আিরাফ আলী মািারাম যটলা বাদাঘাট তাযিরপুর সুনামগঞ্জ  



589 23 26 মাও. জািাযঙ্গর শ্রিাসাইন লযলয়াপুর শ্রমা. বা. যবশ্বম্ভপুর যবশ্বম্ভপুর সুনামগঞ্জ   
590 23 27 মাও. ইকবাল শ্রিাসাইন খাড়াভরা খাড়াভরা যবয়ানীবাজার যসণলট  
591 23 28 মাও. আলীমুদ্দীন বাযজতপুর শ্রদায়ারাবাজার শ্রদায়ারাবাজার সুনামগঞ্জ  
592 23 29 মাও. জামীল আিমদ দরগাবািারপুর রতনগঞ্জ জযকগঞ্জ যসণলট 01717-464446 

 


