
ফাযিলগণের তাযলকা-1430 যিজরী/  2009 ঈসায়ী 
ক্রম বর্ষ শ্রেেী ক্রম নাম গ্রাম ডাক উপণজলা শ্রজলা শ্রমাবাইল  
627 25 1 মাও. িাযফি আশফাক আিমদ আগতালুক কাযি সীমাবাজার কানাইঘাট যসণলট 01726-213517 
628 25 2 মাও. িাযফি কাওসার আিমদ আমযনয়া আমযনয়া বাজার শ্রগালাপগঞ্জ যসণলট 01197-062934 
629 25 3 মাও. যরয়ািুদ্দীন থণলরবি মাজপাড়া ভীমখালী দযিে সুনামগঞ্জ সুনামগঞ্জ  
630 25 4 মাও. ইমামুদ্দীন চিরপুর চিরপুর শ্রগালাপগঞ্জ যসণলট 01727-437506 
631 25 5 মাও. সাযলম আল আরশাদ পূবষ মাইজকাযি জযকগঞ্জ জযকগঞ্জ যসণলট 01723-988514 
632 25 6 মাও. শ্রমাস্তফা কামাল শ্রগাযবিশ্রী শ্রগাযবিশ্রী যবয়ানীবাজার যসণলট 01728-815112 
633 25 7 মাও. এখলাছুর রিমান বাখাইরপার সীমাবাজার কানাইঘাট যসণলট 01734-398014 
634 25 8 মাও. িাযফি সাযদকুর রিমান বারঠাকুরী বারঠাকুরী জযকগঞ্জ যসণলট 01718-305123 
635 25 9 মাও. ইবরািীম আলী ফণতিপুর বড়নগর শ্রগায়াইনঘাট যসণলট 01739-922722 
636 25 10 মাও. রুহুল আমীন যমফতাি খাযদমান গঙ্গাজল জযকগঞ্জ যসণলট 01720-278485 
637 25 11 মাও. নূরুল আলম শ্রলািাজুরী মমতাজগঞ্জ কানাইঘাট যসণলট 01745-715527 
638 25 12 মাও. আবু্দল বাযসত বাঙ্গালীপাড়া দনাবাজার কানাইঘাট যসণলট 01721-510735 
639 25 13 মাও. ইকবাল শ্রিাসাইন পযিম জামুরাইল কামালপুর জযকগঞ্জ যসণলট 01735-927554 
640 25 14 মাও. ফয়জুন নূর বড়দল পুরানিাযট তাযিরপুর তাযিরপুর সুনামগঞ্জ 01735-926639 
641 25 15 মাও. উবায়দুল্লাি শ্রিলাল দযিে কুযপয়া ছাতক বাজার ছাতক সুনামগঞ্জ 01723-436277 
642 25 16 মাও. মাসুম আিমদ বড় কাযশয়া শ্রমািনগঞ্জ শ্রমািনগঞ্জ শ্রনত্রণকানা 01725-762562 
643 25 17 মাও. যসরাজুল ইসলাম পযিম দযিেভাগ দযিেভাগ বড়ণলখা শ্রমৌলভীবাজার 01727-800632 
644 25 18 মাও. এনামুল িক বাযলগ্রাম যবরশ্রী জযকগঞ্জ যসণলট 01723-436276 
645 25 19 মাও. আশফাক আিমদ মাযথউরা প. পার মাযথউরা বাজার যবয়ানীবাজার যসণলট 01720-600633 
646 25 20 মাও. িাযফি নিীর আিমদ যনজ চাউরা লখাইরগ্রাম কানাইঘাট যসণলট 01727-158099 
647 25 21 মাও. িাযকর শ্রিাসাইন কুতুবপুর পুরনিাযট ভীমখালী দযিে সুনামগঞ্জ সুনামগঞ্জ 01728-287887 
648 25 22 মাও. আলী শ্রিাসাইন আঙু্গরা মুিাম্মদপুর আঙু্গরা মুিাম্মদপুর যবয়ানীবাজার যসণলট 01735-529235 
649 25 23 মাও. জুনাইদ আিমদ গলগজা পুরান বড়ণলখা বড়ণলখা শ্রমৌলভীবাজার 01725-584531 
650 25 24 মাও. নুমান আিমদ জয়কলস উজানীগাও দযিে সুনামগঞ্জ সুনামগঞ্জ 01739-215779 
651 25 25 মাও. মািবুবুর রিমান মযির্ণখড়  পূ. পাড়া খাগাইল শ্রকাম্পাযনগঞ্জ যসণলট 01732-665813 



652 25 26 মাও. আবু সাঈদ বড়দল পুরানিাযট তাযিরপুর তাযিরপুর সুনামগঞ্জ 01729-658366  
653 25 27 মাও. ফয়সল িাসান শ্রচৌধুরী তালবাড়ী পূবষ কলযানী নয়াবাজার কানাইঘাট যসণলট 01720-979385 
654 25 28 মাও. আযতকুর রিমান পইল বারিাল জযকগঞ্জ যসণলট 01732-734425 
655 25 29 মাও. মুজীবুর রিমান কলক্তা উত্তর িাযট ভীমখালী জামালগঞ্জ সুনামগঞ্জ 01714-756152 
656 25 30 মাও, নূরুল ইসলাম রায়খাইল চারখাই যবয়ানীবাজার যসণলট 01731-778004 
657 25 31 মাও. নূরুল ইসলাম উত্তর যডমাই যডমাই নয়াবাজার বড়ণলখা শ্রমৌলভীবাজার 01733-731071 
658 25 32 মাও. িাবীবুর রিমান সনজরপুর শ্রতযলযবল কুলাউড়া শ্রমৌলভীবাজার 01726-745120 
659 25 33 মাও. িাযফি যরয়ািুদ্দীন িাসনাবাদ কালারুকা ছাতক সুনামগঞ্জ  
660 25 34 মাও. যশব্বীর আিমদ শ্রঘচুয়া গঙ্গাজল জযকগঞ্জ যসণলট 01719-044859 
661 25 35 মাও. িাযফি িারুনুর রশীদ শ্রকানাগ্রাম বারিাল জযকগঞ্জ যসণলট 01731-458921 
662 25 36 মাও. সাযদকুর রিমান কাছাটুল পাতন যবয়ানীবাজার যসণলট 01723-930733 
663 25 37 মাও. সাণলি আিমদ দুস্তপুর কুবাজপুর জগন্নাথপুর সুনামগঞ্জ 01723-288855 

 


