
ফাযিলগণের তাযলকা-1429 যিজরী/  2008 ঈসায়ী 
ক্রম বর্ষ শ্রেেী ক্রম নাম গ্রাম ডাক উপণজলা শ্রজলা শ্রমাবাইল  
593 24 1 মাও. ইকবাল শ্রিাসাইন নগর ঢাকা দযিে শ্রগালাপগঞ্জ যসণলট 01741-159991 
594 24 2 মাও. িারুনুর রশীদ নয়াণেল সুরইঘাট কানাইঘাট যসণলট 01726-602824 
595 24 3 মাও. আবু্দর রিমান শ্রকরাইয়া পল্লীশ্রী জযকগঞ্জ যসণলট 01731-150142 
596 24 4 মাও. িা. আবু্দল োযলক মাসউদ বারঠাকুরী বারঠাকুরী জযকগঞ্জ যসণলট 01723-851828 
597 24 5 মাও. আবু্দল িাযলম ঘড়ুয়া বাযলঙ্গাবাজার যবয়ানীবাজার যসণলট  
598 24 6 মাও. মুফীিুল িক শ্রদউলগ্রাম চারোই যবয়ানীবাজার যসণলট  
599 24 7 মাও. আবু্দল আউয়াল যমসবাি বািাদুরপুর যট. পাড়া বািাদুরপুর যবয়ানীবাজার যসণলট 01731-484612 
600 24 8 মাও. আবু্দল্লাি চন্দরপুর চন্দরপুর শ্রগালাপগঞ্জ যসণলট 01731-645710 
601 24 9 মাও. িাযফি আম্মার আিমদ বারণকাট বারণকাট মাদরাসা শ্রগালাপগঞ্জ যসণলট 01712-543302 
602 24 10 মাও. ইমদাদুল িক ঘড়ুয়া বাযলঙ্গাবাজার যবয়ানীবাজার যসণলট  
603 24 11 মাও. বেযতয়ার আিমদ সাবলাট ছান্দড়া শাযলো বাজার মাগুরা 01725-762570 
604 24 12 মাও. মুস্তাযফিুর রিমান মািফুি যবন্নাকুলী বাদাঘাট তাযিরপুর সুনামগঞ্জ 01717-947111 
605 24 13 মাও. ইয়ািইয়া মািমুদপুর তাযিরপুর জামালগঞ্জ সুনামগঞ্জ 01751-157662 
606 24 14 মাও. িাযফি মুেযলছুর রিমান শাোইযত জয়নগর সদর সুনামগঞ্জ 01712-454991 
607 24 15 মাও. িাযফি রািমাতুল্লাি বািাদুরপুর মধুয়ালী আটপাড়া শ্রনত্রণকানা 01735-024219 
608 24 16 মাও. িাযফি যসযিকুর রিমান যনয়ামতপুর ছাতক ছাতক সুনামগঞ্জ 01912-855172 
609 24 17 মাও. কাওছার আিমদ শ্রচৌধুরী বাযলঙ্গা বাযলঙ্গাবাজার যবয়ানীবাজার যসণলট 01731-772538 
610 24 18 মাও. ছাযদকুর রিমান গজুকাটা দুবাগবাজার যবয়ানীবাজার যসণলট 01745-531107 
611 24 19 মাও. ফণয়জ আিমদ বারঠাকুরী বারঠাকুরী জযকগঞ্জ যসণলট 01735-549051 
612 24 20 মাও. শরীফুিীন বািাদুরপুর ভা. টুল বািাদুরপুর যবয়ানীবাজার যসণলট 01723-366302 
613 24 21 মাও. িয়নুল আণবদীন কটুোলীপার যনদনপুর যবয়ানীবাজার যসণলট 01720-631413 
614 24 22 মাও. আযরফ শ্রিাসাইন যবন্নাকুলী বাদাঘাট তাযিরপুর সুনামগঞ্জ 01770-307119 
615 24 23 মাও. ইমাদুিীন শ্রীধরা শ্রীধরা যবয়ানীবাজার যসণলট 01818-552339 
616 24 24 মাও. আবু্দল আিাদ সরদাযরপাড়া বড়ণদশ কানাইঘাট যসণলট 01727-158190 
617 24 25 মাও. কাওছার আিমদ গাাংপার নয়াণকাট ছনবাড়ী বাজার ছাতক সুনামগঞ্জ 01736-951950 



618 24 26 মাও. আলীমুিীন শ্রকানাগ্রাম বারিাল জযকগঞ্জ যসণলট 01728-969096  
619 24 27 মাও. আযরফুিীন সাধুর বাজার সুরাবই িযবগঞ্জ সদর িযবগঞ্জ 01727-288334 
620 24 28 মাও. সাণলি আিমদ ফণতিগঞ্জ রাজাগঞ্জ কানাইঘাট যসণলট 01726-480017 
621 24 29 মাও. িাযফি আবু্দল ওয়াদুদ বরই আইল োড়াভরা যবয়ানীবাজার যসণলট  
622 24 30 মাও. নূর আলী কলক্তা গাযজপুর ভীমোলী জামালগঞ্জ সুনামগঞ্জ 01719-951726 
623 24 31 মাও. কামরুল ইসলাম মািমুদপুর সাচনাবাজার জামালগঞ্জ যসণলট 01721-045430 
624 24 32 মাও. সুলতান আিমদ শ্রতলীোল শ্রকাম্পাযনগঞ্জ শ্রকাম্পাযনগঞ্জ যসণলট 01725-477484 
625 24 33 মাও. মািমুদুল িাসান নযন্দরফল বািাদুরপুর যবয়ানীবাজার যসণলট 01815-544112 
626 24 34 মাও. ফেরুিীন োন      

 


