
ফাযিলগণের তাযলকা-1431 যিজরী/  2010 ঈসায়ী 
ক্রম বর্ষ শ্রেেী ক্রম নাম গ্রাম ডাক উপণজলা শ্রজলা শ্রমাবাইল  
664 26 1 মাও. িফীরুদ্দীন দলইরগাও খাগাইল শ্রকাম্পাযনগঞ্জ যসণলট 01724-884471 
665 26 2 মাও. িযফি নূরুল িক শ্রতাপখানা বড়বাজার বাযনয়াচং িযবগঞ্জ 01918-639226 
666 26 3 মাও. আলী আিমদ বাখাইরপার সীমাবাজার কানাইঘাট যসণলট 01731-590717 
667 26 4 মাও. ফরীদুদ্দীন যফরদাউস শ্রকানাগ্রাম বারিাল জযকগঞ্জ যসণলট 01742-033640 
668 26 5 মাও. শ্রিাসাইন আিমদ শ্রচৌধুরী মনসুরপুর বাণদণদওরাইল জযকগঞ্জ যসণলট 01731-510530 
669 26 6 মাও. যিিাবুদ্দীন িাি আলম কাযসমনগর দযিেভাগ বড়ণলখা শ্রমৌলভীবাজার 01737-234604 
670 26 7 মাও. আবু্দল কুদু্দস নওয়াগাও পযিম মাযনকগঞ্জ কানাইঘাট যসণলট 01723-852035 
671 26 8 মাও.বুরিানুদ্দীন আল মািমুদ কসকনকপুর ব্রাহ্মেগ্রাম জযকগঞ্জ যসণলট 01731-029930 
672 26 9 মাও. িাবীবুল্লাি যমসবাি আনন্দপুর জযকগঞ্জ জযকগঞ্জ যসণলট 01732-499500 
673 26 10 মাও. আযবদুর রিমান বুরিানপুর বারিাল জযকগঞ্জ যসণলট 01746-463894 
674 26 11 মাও. আবু্দর রিীদ মযিদপুর িািবাগ জযকগঞ্জ যসণলট 01738-002538 
675 26 12 মাও. িাযফি আবু্দল কযরম বাটইিাইল উমরগঞ্জ কানাইঘাট যসণলট 01717-023634 
676 26 13 মাও. মারুফ আিমদ সাঈদ শ্রঘচুয়া গঙ্গাজল জযকগঞ্জ যসণলট 01751-096140 
677 26 14 মাও. যদলওয়ার শ্রিাসাইন আগতালুক সীমাবাজার কানাইঘাট যসণলট 01715-747189 
678 26 15 মাও. িাযফি আবু রায়িান চকপাড়া নাযলতাবাড়ী নাযলতাবাড়ী শ্রিরপুর  
679 26 16 মাও. ফণয়জ আিমদ মুরযিদাবাদ কুরা িাকালুযক বড়ণলখা শ্রমৌলভীবাজার 01721-107809 
680 26 17 মাও. িাযফি কযবর আিমদ আগতালুক সীমাবাজার কানাইঘাট যসণলট 01723-376176 
681 26 18 মাও. রফীকুল ইসলাম মশুরা নাযড়য়া পাড়া শ্রনত্রণকানা শ্রনত্রণকানা 01724-422775 
682 26 19 মাও. ফুিাণয়ল আিমদ ফুণজল বারঠাকুরী বারঠাকুরী জযকগঞ্জ যসণলট 01731-991364 
683 26 20 মাও. আলীমুদ্দীন লালনগর বাঘা মাদরাসা শ্রগালাপগঞ্জ যসণলট 01737-182745 
684 26 21 মাও. িাযফি নূরুজ্জামান খান বারইতলা শ্রডৌবাড়ী শ্রগায়াইনঘাট যসণলট 01731-247896 
685 26 22 মাও. সুলতান মনসুর বািাদুরপুর থানাবাজার যবয়ানীবাজার যসণলট 01738-454083 
686 26 23 মাও. সাইফুল ইসলাম সা’দী পরণেরীপুর শ্রদায়ারাবাজার শ্রদায়ারাবাজার সুনামগঞ্জ  
687 26 24 মাও. যনজামুদ্দীন শ্রসানাপুর বীরদল কানাইঘাট যসণলট  
688 26 25 মাও. আবু সুযফয়ান শ্রগাযবন্দশ্রী শ্রগাযবন্দশ্রী যবয়ানীবাজার যসণলট 01723-930746 



689 26 26 মাও. িাযফজুর রিমান মাসুম আমলিীদ িরীফগঞ্জ জযকগঞ্জ যসণলট 01719-193220  
690 26 27 মাও. আতীকুর রিমান শ্রগালাপনগর বাঘা পরগো শ্রগালাপগঞ্জ যসণলট 01723-708403 
691 26 28 মাও. নাযিমুদ্দীন পারণভজ যিজলরটুক বািাদুরপুর যবয়ানীবাজার যসণলট 01710-361540 
692 26 29 মাও. শ্রবলাল আিমদ শ্রদওয়ানচক বাঘা পরগো কানাইঘাট যসণলট 01715-926524 
693 26 30 মাও. িাযফি িাযকল আিমদ মাযলডাঙ্গা বাযলখাবাজার তারাকান্দা শ্রমাণমনিািী 01721-425694 
694 26 31 মাও. িাি সালাি উদ্দীন দযিে বাঘা বাঘা মাদরাসা শ্রগালাপগঞ্জ যসণলট 01719-334928 
695 26 32 মাও. িাণিদ আিমদ সুমন আঙু্গরা মুিাম্মদপুর আঙু্গরা মুিাম্মদপুর যবয়ানীবাজার যসণলট 01731-675614 
696 26 33 মাও. িাযফি ফারুক আিমদ মযির্ণখড় খাগাইল শ্রকাম্পাযনগঞ্জ যসণলট 01746-467827 
697 26 34 মাও. যদলওয়ার শ্রিাসাইন সাদী দযিে যটকরপাড়া বািাদুরপুর যবয়ানীবাজার যসণলট 01726-378610 
698 26 35 মাও. িাি সাযদকুজ্জামান যিগলী যিগলী বাজার ছাতক সুনামগঞ্জ 01718-441286 
699 26 36 মাও. সফীর উদ্দীন িাখাইযত জয়নগর সদর সুনামগঞ্জ 01735-112150 
700 26 37 মাও. আবু্দল কাযদর (১) বারঠাকুরী বারঠাকুরী জযকগঞ্জ যসণলট 01732-422519 
701 26 38 মাও. িািাদাত শ্রিাসাইন মাসুম গঙ্গাজল গঙ্গাজল জযকগঞ্জ যসণলট 01726-384620 
702 26 39 মাও. যিিাবুদ্দীন দনা ৯নম্বর দনাবাজার কানাইঘাট যসণলট 01737-454357 
703 26 40 মাও. আবু্দর রিীদ সুমন পযিম শ্রগাটারগ্রাম কামালপুর জযকগঞ্জ যসণলট 01737-388102 
704 26 41 মাও. িাযফি বিীর উদ্দীন শ্রছাটণদি নয়াবাজার কানাইঘাট যসণলট 01732-628924 
705 26 42 মাও. আবু্দল কাযদর (২) শ্রদওয়ানচক বাঘা পরগো শ্রগালাপগঞ্জ যসণলট 01727-414156 
706 26 43 মাও. উবায়দুল্লাি বারইকাযন্দ দরবস্ত বাজার জজন্তাপুর যসণলট 01728-287227 
707 26 44 মাও. িাযববুর রিমান লুকুছ লামারচক পূবষ রাজাগঞ্জ কানাইঘাট যসণলট 01722-397053 
708 26 45 মাও. আিরাফ শ্রিাসাইন আকাখাজনা কুড়ারবাজার যবয়ানীবাজার যসণলট 01731-150154 
709 26 46 মাও. আবু্দল কাযদর িাসান আঙু্গরা মুিাম্মদপুর আঙু্গরা মুিাম্মদপুর যবয়ানীবাজার যসণলট 01722-145590 
710 26 47 মাও. আবু্দর রাজ্জাক বাযনিালা মাযিয়ালী তারাকান্দা শ্রমাণমনিািী 01724-601498 
711 26 48 মাও. আফজাল আিমদ শ্রমাকাররামপুর রাসুলগঞ্জ বাজার জগন্নাথপুর সুনামগঞ্জ 01717-674026 
712 26 49 মাও. জুবাণয়র আিমদ আমলিীদ িরীফগঞ্জ জযকগঞ্জ যসণলট 01734-847145 
713 26 50 মাও. যজলু্লর রিমান ছয়যত্রি বিরগ্রাম শ্রগালাপগঞ্জ যসণলট 01722-314348 
714 26 51 মাও. িাযফি কণয়ছ আিমদ কাযন্দগাও রাজাগঞ্জ কানাইঘাট যসণলট 01723-647052 
715 26 52 মাও. নজরুল ইসলাম সাণিদ যবলুয়া চারখাই যবয়ানীবাজার যসণলট 01717-683553 



716 26 53 মাও. সাইফুর রিমান মাসুম শ্রটকািালী বড়ণলখা বড়ণলখা শ্রমৌলভীবাজার 01745-715887  
717 26 54 মাও. সাজ্জাদুর রিমান আনসারী আনসারী কণটজ ইসলামপুর সদর যসণলট 01726-002711 
718 26 55 মাও. আবুল কালাম আজাদ আঙু্গরা মুিাম্মদপুর আঙু্গরা মুিাম্মদপুর যবয়ানীবাজার যসণলট 01731-763804 
719 26 56 মাও. আলীমুদ্দীন লালনগর বাঘা মাদরাসা শ্রগালাপগঞ্জ যসণলট 01737-182745 
720 26 57 মাও. মুযিবুর রিমান যিগলী লামা রসুলগঞ্জ ছাতক সুনামগঞ্জ  
721 26 58 মাও. মারুফ আিমদ দুধাইর পাতন রামধা বাজার যবয়ানীবাজার যসণলট 01724-074164 
722 26 59 মাও. এনামুল িাসান উপর িযামপুর িরীপুর জজন্তাপুর যসণলট 01717-001749 
723 26 60 মাও. শ্রবলাল আিমদ শ্রদওয়ানচক বাঘা পরগো কানাইঘাট যসণলট 01734-435837 
724 26 61 মাও. শ্রিলাল আিমদ দাউদপুর ভূইগাাঁও কুলাউড়া শ্রমৌলভীবাজার  

 


