
ফাযিলগণের তাযলকা-1433 যিজরী/  2012  ঈসায়ী (ভযতিক্রমানুসাণর) 
ক্রম বর্ি শ্রেেী ক্রম নাম গ্রাম ডাক উপণজলা শ্রজলা শ্রমাবাইল  
796 28 1 মাও. আবু তাণির মুিা. যকবযরয়া শ্রগাযবন্দশ্রী শ্রগাযবন্দশ্রী যবয়ানীবাজার যসণলট 01726-014444 
797 28 2 মাও. মািফুি আিমদ বারঠাকুরী বারঠাকুরী জযকগঞ্জ যসণলট  
798 28 3 মাও. আবু্দস সালাম আজাদ বারঠাকুরী বারঠাকুরী জযকগঞ্জ যসণলট 01726-785474 
799 28 4 মাও. শাযির আিমদ পুরকায়স্তগ্রাম চারখাই যবয়ানীবাজার যসণলট 01732-734417 
800 28 5 মাও. ক্বারী মুজীবুল ইসলাম আকাখাজানা কুড়ারবাজার যবয়ানীবাজার যসণলট 01748-431278 
801 28 6 মাও. আবু্দল্লাি আল-ফাযিম পীরনগর পীরনগর জযকগঞ্জ যসণলট 01745-311121 
802 28 7 মাও. মুিা. যিয়া উদ্দীন গযনকাযন্দ সীমাবাজার কানাইঘাট যসণলট 01735-166302 
803 28 8 মাও. সাযদকুর রিমান িুনু্নন তরং শ্রীপুর তাযিরপুর সুনামগঞ্জ 01742-036283 
804 28 9 মাও. জাযকর শ্রিাসাইন বিরগ্রাম বিরগ্রাম শ্রগালাপগঞ্জ যসণলট 01735-219228 
805 28 10 মাও. শ্রিাসাইন আিমদ শ্রঘচুয়া গঙ্গাজল জযকগঞ্জ যসণলট 01731-874523 
806 28 11 মাও. িা. সাযদক আিমদ গাযজণটকা বড়ণলখা বড়ণলখা শ্রমৌলভীবাজার 01711-974500 
807 28 12 মাও. ইয়ািইয়া যবন আসআদ আমলশীদ শরীফগঞ্জ জযকগঞ্জ যসণলট 01747-299400 
808 28 13 মাও. িা. যজয়া উদ্দীন সুন্দাউরা খাগাইল শ্রকাম্পাযনগঞ্জ যসণলট 01720-824403 
809 28 14 মাও. িা. শামসুল ইসলাম সযরর্া কুরযশপাড়া ইশ্বরগঞ্জ ময়মনযসংি 01744-221319 
810 28 15 মাও. মুিা. নাযসরুদ্দীন িাজারীণসনগ্রাম দরবস্ত বাজার জজন্তাপুর যসণলট 01943-015209 
811 28 16 মাও. মুিা. রিমতুল্লাি লক্ষ্মীবাউর লক্ষ্মীবাউর  ছাতক সুনামগঞ্জ 01739-845251 
812 28 17 মাও. মুজাযিদুল ইসলাম খাযলদ ভাযটযদিী উমরগঞ্জ কানাইঘাট যসণলট 01738-413207 
813 28 18 মাও. আবু্দল কাইয়ুুম গজভাগ দযিেভাগ বড়ণলখা শ্রমৌলভীবাজার 01828-779353 
814 28 19 মাও. যসযদ্দক আিমদ জুণবর বানীগ্রাম আওই বানীগ্রাম বাজার শ্রগালাপগঞ্জ যসণলট 01735-930505 
815 28 20 মাও. তাযয়ুবুর রিমান শ্রটকািালী বড়ণলখা বড়ণলখা শ্রমৌলভীবাজার 01930-802858 
816 28 21 মাও. মািবুবুর রিমান ফাযজলা মুসাপুর বাজার মাগুরা মাগুরা 01725-959973 
817 28 22 মাও. িা. ইসমাঈল শ্রিাসাইন মুলাগুল রযিযময়া মাদরাসা কানাইঘাট যসণলট 01731-991631 
818 28 23 মাও. মুজাযিল শ্রিাসাইন শ্রফছুয়াণলযঞ্জ আযগয়া বাজার পূবিধলা শ্রনত্রণকানা 01736-898158 
819 28 24 মাও. িাযফজুর রিমান চককুমারী খরখযরয়া শ্রশরপুর যসণলট 01746-732432 
820 28 25 মাও. জযিরুল ইসলাম শ্রিাণসনপুর জামালগঞ্জ জামালগঞ্জ সুনামগঞ্জ 01759-726672 



821 28 26 মাও. আলী আকবর আমলশীদ শরীফগঞ্জ জযকগঞ্জ যসণলট 01743-635584  
822 28 27 মাও. ফয়সল আিমদ শ্রচৌধুরী তালবাড়ী পূবি কলুানী নয়াবাজার কানাইঘাট যসণলট 01738-948037 
823 28 28 মাও. ইসমাঈল শ্রিাসাইন মাযিউরা উ.পার মাযিউরা যবয়ানীবাজার যসণলট 01734-621848 
824 28 29 মাও. এমদাদুর রিমান শ্রচৌধুরী মাজরগ্রাম শ্রশরুলভাগ জযকগঞ্জ যসণলট 01764-701026 
825 28 30 মাও. জুবাণয়র আিমদ মামরখানী মুন্সীপাড়া জযকগঞ্জ যসণলট 01723-409626 
826 28 31 মাও. আবু্দল কাযদর মািমুদাবাদ শ্রমাগলাবাজার দযিে সুরমা যসণলট 01722-137274 
827 28 32 মাও. ইমদাদুদ্দীন রুক্কা চরমিল্লা বাজার ছাতক সুনামগঞ্জ 01747-316920 
828 28 33 মাও. মুঈনুল ইসলাম শাযিনুল যখলগ্রাম বারিাল জযকগঞ্জ যসণলট 01742-231565 
829 28 34 মাও. মুিা. আবু িাযনফা লযন্তর মাযট সড়ণকর বাজার কানাইঘাট যসণলট 01743-009971 
830 28 35 মাও. উবায়দুল িক শািযরয়া শ্রচৌ: সুজানগর যদরাই চাাঁদপুর যদরাই সুনামগঞ্জ 01719-585793 
831 28 36 মাও. মুিা. ইমরান উদ্দীন শ্রচৌধুরী তালবাড়ী পূবি কলুানী নয়াবাজার কানাইঘাট যসণলট 01721-837804 
832 28 37 মাও. মুঈনুল ইসলাম  পীরনগর পীরনগর জযকগঞ্জ যসণলট 01743-504799 
833 28 38 মাও. মুিা. বদরুল ইসলাম ফণতিগঞ্জ রাজাগঞ্জ কানাইঘাট যসণলট 01714-364611 
834 28 39 মাও. িারুনুর রশীদ আল মািদী লালারচক শ্রতযলযবল কুলাউড়া শ্রমৌলভীবাজার 01750-867277 
835 28 40 মাও. আশরাফ আলী বাবুল আইনাকাযন্দ জাউয়া বাজার ছাতক সুনামগঞ্জ 01717-931931 
836 28 41 মাও. িা. ইয়ািইয়া সরুণফৌদ চতুল বাজার কানাইঘাট যসণলট 01727-551835 
837 28 42 মাও. তাযমম আিমদ সাযদ নয়াবন্দ উত্তরিাযট শ্রীপুর তাযিরপুর সুনামগঞ্জ 01722-227963 
838 28 43 মাও. আবুল িাসান ফুলমযলক শ্রগাযবন্দশ্রী যবয়ানীবাজার যসণলট 01763-622870 
839 28 44 মাও. ফারুক আিমদ শ্রফছুয়াণলযঞ্জ আযগয়া বাজার পূবিধলা শ্রনত্রণকানা 01749-779798 
840 28 45 মাও. আবু্দল খাযলক সাইফুল্লাি চাযড়য়ারঘাট যনযিন্তপুর কুলাউড়া শ্রমৌলভীবাজার 01742-498962 
841 28 46 মাও. সুলতান আিমদ আগযরপাড়া লখাইরগ্রাম কানাইঘাট যসণলট 01722-216027 

 


