
ফাযিলগণের তাযলকা-1432 যিজরী/  2011 ঈসায়ী (ভযতিক্রমানুসাণর)  

ক্রম বর্ি শ্রেেী ক্রম নাম গ্রাম ডাক উপণজলা শ্রজলা শ্রমাবাইল 
725 27 1 মাও. মুিা. আবু্দল আউয়াল আষ্টঘরী পূবি মুযিয়া যবয়ানীবাজার যসণলট 01719-237322 
726 27 2 মাও. মুিা. বুরিান উদ্দীন আঙু্গরা আঙু্গরা বাজার যবয়ানীবাজার যসণলট 01714-429418 
727 27 3 মাও. যবলাল আিমদ ইয়ািইয়া লালারচক রাজাগঞ্জ কানাইঘাট যসণলট 01754-506586 
728 27 4 মাও. রায়িান আিমদ শ্রচৌধুরী সাফাচক পইলগ্রাম যবয়ানীবাজার যসণলট 01724-275141 
729 27 5 মাও. আবু্দল জযলল মুজাযিদ খািাভরা দুবাগবাজার যবয়ানীবাজার যসণলট 01727-452110 
730 27 6 মাও. যবলাল আিমদ শ্রচৌধুরী বিচাতল আটগ্রাম কানাইঘাট যসণলট 01728-094049 
731 27 7 মাও. িা. িাসান মুিা. কমরুজ্জামান আমযনয়া আমযনয়া বাজার শ্রগালাপগঞ্জ যসণলট 01717-389390 
732 27 8 মাও. রশীদ আিমদ তালুকদার শ্রমযদনীমিল শ্রমযদনীমিল রাজনগর শ্রমৌলভীবাজার 01742-331827 
733 27 9 মাও. িাযফি যমসবাি উদ্দীন সরদাযরপািা বিণদশ বাজার কানাইঘাট যসণলট 01744-708110 
734 27 10 মাও. মুিা. যশিাব উদ্দীন আমলশীদ শরীফগঞ্জ জযকগঞ্জ যসণলট 01742-278367 
735 27 11 মাও. ক্বারী আবু্দল্লাি ইয়াযিন চারগ্রাম শ্রডৌবািী শ্রগায়াইনঘাট যসণলট 01754-187788 
736 27 12 মাও. কারী আল-আযমন মইনা রাজাগঞ্জ কানাইঘাট যসণলট 01732+217815 
737 27 13 মাও. মুিা. নাযসরুদ্দীন শ্রবৌলগ্রাম শ্রতায়াকু্কল শ্রগায়াইনঘাট যসণলট 01727-589088 
738 27 14 মাও. মাশহুদুল আযিয়া মিযসন আমলশীদ শরীফগঞ্জ জযকগঞ্জ যসণলট 01719-233902 
739 27 15 মাও. মুরণশদ আলম মযিদপুর বারিাল জযকগঞ্জ যসণলট 01743-709327 
740 27 16 মাও. আবু্দল্লাি আল মািফুি িাযনফগ্রাম ব্রাহ্মেগ্রাম জযকগঞ্জ যসণলট 01726-308402 
741 27 17 মাও. মুিা. তাণয়ফ আিমদ বিদল নতুনিাযট তাযিরপুর তাযিরপুর সুনামগঞ্জ 01745-880823 
742 27 18 মাও. মুিা. জাযকর শ্রিাসাইন কটলীপািা শ্রদউলগ্রাম শ্রগালাপগঞ্জ যসণলট 01723-647399 
743 27 19 মাও. লুকামান িাযকম ঘাণটরচযট যচকনাগুল জজন্তাপুর যসণলট 01727-724044 
744 27 20 মাও. িারুনুর রশীদ লালারচক রাজাগঞ্জ কানাইঘাট যসণলট 01732-239571 
745 27 21 মাও. ইয়ািইয়া আিমদ িাজারীণসনগ্রাম দরবস্ত বাজার জজন্তাপুর যসণলট 01731-604630 
746 27 22 মাও. জাযকর শ্রিাসাইন শ্রগায়ালিাযট পইলার কাযি বাযনয়াচং িযবগঞ্জ 01724-445836 
747 27 23 মাও. জাকাযরয়া আিমদ পযিম খালপার তালবািী বাজার কানাইঘাট যসণলট 01715-091158 
748 27 24 মাও. জয়নুল আণবদীন ঘাগুয়া শ্রদউলগ্রাম শ্রগালাপগঞ্জ যসণলট 01726-844668 
749 27 25 মাও. িা. নূরুল আযমন িাযম পাটলী পাটলী জগন্নাথপুর সুনামগঞ্জ 01724-922781 



750 27 26 মাও. ফজলুর রিমান অললতলী কাযতয়া মাদরাসা জগন্নাথপুর সুনামগঞ্জ 01729-887209  
 751 27 27 মাও. কালীমুল্লাি ফািাদ খাগাইল থাগাইল বাজার শ্রকাম্পাযনগঞ্জ যসণলট 01713-809172 

752 27 28 মাও. শযফকুল িক মায়মুন সুনাতন সুরইঘাট কানাইঘাট যসণলট 01734-677139 
753 27 29 মাও. যজয়া উদ্দীন লাউতা বািাদুরপুর যবয়ানীবাজার যসণলট 01747-293352 
754 27 30 মাও. তাণরক হুসাইন যকবযরয়া ঘিুয়া বাযলঙ্গাবাজার যবয়ানীবাজার যসণলট 01912-633175 
755 27 31 মাও. আবু্দর রিমান চারাবই দাউদপুর বাযলঙ্গাবাজার যবয়ানীবাজার যসণলট 01731-675665 
756 27 32 মাও. আযতকুর রিমান শ্রসানাপািা নবারুন সদর যসণলট 01722-892139 
757 27 33 মাও. আইনুল িক উত্তরকুল বারঠাকুরী জযকগঞ্জ যসণলট 01728-413531 
758 27 34 মাও. নূর আলী রায়িান উলুকাযি যদরাই চাাঁদপুর যদরাই সুনামগঞ্জ 01720-953420 
759 27 35 মাও. আবু্দস সাত্তার মাঝবি গঙ্গাজল জযকগঞ্জ যসণলট 01746-463422 
760 27 36 মাও. িাযফি কাওসার আিমদ ভালু্লকমারা রযিযময়া মাদরাসা কানাইঘাট যসণলট 01735-532335 
761 27 37 মাও. িাযফি শ্রমাস্তাক আিমদ শ্রপযি শ্রখারমা কামাল বাজার যবশ্বনাথ যসণলট 01715-776503 
762 27 38 মাও. মুফাজ্জল শ্রিাসাইন ব্রাহ্মনগাও চনটা সরাইল যব-বািীয়া 01721-509518 
763 27 39 মাও. কামাল শ্রিাসাইন কাটালপুর সুজানগর বিণলখা শ্রমৌলভীবাজার 01733-478719 
764 27 40 মাও. মুিা. আবু্দল জব্বার শমসপুর জালালপুর দযিন সুরমা যসণলট 01731-812512 
765 27 41 মাও. জাকাযরয়া আিমদ শামীম সাতপাযর জুলাই কানাইঘাট যসণলট 01717-259049 
766 27 42 মাও. কারী জাকাযরয়া আিমদ িামরণকানা আফণরাগজ শ্রমৌলভীবাজার শ্রমৌলভীবাজার 01755-261588 
767 27 43 মাও. আবু্দর রিীম নয়াগ্রাম পূবি মুযিয়া যবয়ানীবাজার যসণলট 01732-221816 
768 27 44 মাও. শুয়াইবুর রিমান শ্রদওয়ানচক পরগো বাজার কানাইঘাট যসণলট 01747-845032 
769 27 45 মাও. বযশর আিমদ শ্রদওয়ানচক পরগো বাজার কানাইঘাট যসণলট 01737-205991 
770 27 46 মাও. নরুল ইসলাম জুণয়ল মাঝবাঘা বাঘা মাদরাসা শ্রগালাপগঞ্জ যসণলট 01721-681271 
771 27 47 মাও. মুিা. যজয়া উদ্দীন শ্রদওয়ানচক বাঘা পরগো কানাইঘাট যসণলট 01746-729415 
772 27 48 মাও. কারী আবু্দল গেী কলাইয়া শ্রমািনপুর সদর সুনামগঞ্জ 01738-768664 
773 27 49 মাও. িাসান আল শ্রিলাল যশবনগর যশবনগর কানাইঘাট যসণলট 01731-114796 
774 27 50 মাও. কারী আতাউর রিমান সঞ্জরপুর শ্রতযলযবল কুলাউিা শ্রমৌলভীবাজার 01724-930019 
775 27 51 মাও. খয়রুল আযমন মুক্তাপুর চতুল বাজার কানাইঘাট যসণলট 01715-930042 
776 27 52 মাও. মুিা. কলীমুদ্দীন শ্রদওয়ানচক বাঘা পরগো কানাইঘাট যসণলট 01715-926524 



777 27 53 মাও. িাযফি যবলাল আিমদ বীরদল আগণফৌদ বীরদল কানাইঘাট যসণলট 01732-835504  
778 27 54 মাও. কারী আবু্দর রব কাচারচক গঙ্গাজল জযকগঞ্জ যসণলট 01722-313813 
779 27 55 মাও. কারী নাযিমুদ্দীন মাজবি গঙ্গাজল জযকগঞ্জ যসণলট 01740-285838 
780 27 56 মাও. ইসিাক আিমদ শ্রতযলযবল শ্রতযলযবল কুলাউিা শ্রমৌলভীবাজার 01745-512887 
781 27 57 মাও. তাণলব উদ্দীন িরীপুর শ্রতযলযবল কুলাউিা শ্রমৌলভীবাজার 01749-741799 
782 27 58 মাও. িাযফি ফয়জুর রিমান ফখরচযট সীমাবাজার কানাইঘাট যসণলট 01731-150141 
783 27 59 মাও. আবু্দল কাণদর শ্রনামানী সুলতানপুর মাযনকণকানা শ্রফঞু্চগঞ্জ যসণলট 01737-107385 
784 27 60 মাও. িাযফি শ্ররজওয়ান আিমদ ইনাথনগর ভণবর বাজার জগন্নাথপুর সুনামগঞ্জ 01710-717336 
785 27 61 মাও. আবু্দল্লাি আল মানার মনাই কাযি মাতুরতল শ্রগায়াইনঘাট যসণলট 01737-589502 
786 27 62 মাও. ইসলামুদ্দীন ভািাযরমাযট কানাইঘাট কানাইঘাট যসণলট 01739-955588 
787 27 63 মাও. মঈনুল ইসলাম শ্রচৌধুরী পযিম ঠাকুরমাযট যচকনাগুল জজন্তাপুর যসণলট 01732-131813 
788 27 64 মাও. জাযমল আিমদ সাঈদ কুিারপার চতুল বাজার কানাইঘাট যসণলট 01728-375075 
789 27 65 মাও. িাযফি মািমুদুল িাসান সাযরর যভটা ভাযটকয়া বাজার সুজানগর পাবনা 01718-658857 
790 27 66 মাও. মুযি উদ্দীন যবোবন যমরাযশ চুনারুঘাট িযবগঞ্জ 01737-263999 
791 27 67 মাও. উবায়দুল্লাি যবন হুসাইন গদিনাকাযি সীমাবাজার কানাইঘাট যসণলট 01727-545219 
792 27 68 মাও. মািুম আিমদ যবন্নাকুলী বাদাঘাট তাযিরপুর সুনামগঞ্জ 01737-913744 
793 27 69 মাও. ইয়াকুব আলী কুতুবপুর কামালপুর নিাইল  ময়মনযসংি 01927-157410 
794 27 70 মাও. ইমাম উদ্দীন ইমন ফণতিপুর বিনগর শ্রগায়াইনঘাট যসণলট 01723-979844 
795 27 71 মাও. আবু্দস সালাম শ্রনামান শ্ররাবরাপুর কালারুকা িাতক সুনামগঞ্জ 01726-373271 

 


