
ফাযিলগণের তাযলকা-1434 যিজরী/  2013  ঈসায়ী (ভযতিক্রমানুসাণর) 
ক্রম বর্ি শ্রেেী ক্রম নাম গ্রাম ডাক উপণজলা শ্রজলা শ্রমাবাইল  
842 29 1 মাও. শিীদ আিমদ শাণলশ্বর শাণলশ্বর যবয়ানীবাজার যসণলট 01723-066650 
843 29 2 মাও. কামরুল ইসলাম শ্রগাযবন্দশ্রী শ্রগাযবন্দশ্রী যবয়ানীবাজার যসণলট 01753-762123 
844 29 3 মাও. আযমনুর রিমান জবলু শ্রগাযবন্দশ্রী শ্রগাযবন্দশ্রী যবয়ানীবাজার যসণলট 01759-618082 
845 29 4 মাও. আবু্দল আিাদ বুরিানপুর বারিাল জযকগঞ্জ যসণলট 01736-209565 
846 29 5 মাও. িা. যদলওয়ার শ্রিাসাইন খাযদমান গঙ্গাজল জযকগঞ্জ যসণলট 01714-429476 
847 29 6 মাও. আবু্দস সামাদ িাযতডির ব্রাহ্মেগ্রাম জযকগঞ্জ যসণলট 01751-285392 
848 29 7 মাও. মুিা. নুমান যসযিক মাজতালুক সীমাবাজার কানাইঘাট যসণলট 01714-338588 
849 29 8 মাও. কামাল আিমদ বাউরভাগ  মাযনকগঞ্জ কানাইঘাট যসণলট 01751-698166 
850 29 9 মাও. গাযজ আবু্দল িাযকম ইনামযত ব্রাহ্মেগ্রাম জযকগঞ্জ যসণলট 01747-291235 
851 29 10 মাও. আলাউিীন সঞ্জরপুর শ্রতযলযবল কুলাউড়া শ্রমৌলভীবাজার 01752-391264 
852 29 11 মাও. ইদরীস আিমদ কাযসমনগর দযিেভাগ বড়ণলখা শ্রমৌলভীবাজার 01755-399319 
853 29 12 মাও. জাকাযরয়া আিমদ জাযকর গযদরাযশ থানাবাজার জযকগঞ্জ যসণলট 01740-465462 
854 29 13 মাও. যমজানুর রিমান কাযসমনগর দযিেভাগ বড়ণলখা শ্রমৌলভীবাজার 01737-767773 
855 29 14 মাও. শ্রদলওয়ার শ্রিাসাইন পুরান চন্দবাড়ী যভমখালী জামালগঞ্জ সুনামগঞ্জ 01753-353111 
856 29 15 মাও. আবু্দল মযজদ জুণনদ বানীগ্রাম আওই বানীগ্রাম বাজার শ্রগালাপগঞ্জ যসণলট 01721-110325 
857 29 16 মাও. ফখরুল আলম কটলীপাড়া শ্রদউলগ্রাম শ্রগালাপগঞ্জ যসণলট 01724-919127 
858 29 17 মাও. মাছুম আিমদ কটলীপাড়া শ্রদউলগ্রাম শ্রগালাপগঞ্জ যসণলট 01746-065817 
859 29 18 মাও. মািতাবুিীন ফণতিপুর বড়নগর শ্রগায়াইনঘাট যসণলট 01754-509306 
860 29 19 মাও. িা. সাযদকুর রিমান শ্রচৌধুরী আগকুপা বীরদল মুযকগঞ্জ কানাইঘাট যসণলট 01720-199857 
861 29 20 মাও. নাযজমুিীন যিমযট উত্তর জগযদশপুর শ্রমািনগঞ্জ শ্রনত্রণকানা 01710-161996 
862 29 21 মাও. আবু্দর রযিম শ্রকানাগ্রাম বারিাল জযকগঞ্জ যসণলট 01843-844001 
863 29 22 মাও. সালাি উিীন শ্রচৌধুরী মািকুপা বীরদল কলযানী নয়াবাজার কানাইঘাট যসণলট 01726-498203 
864 29 23 মাও. যসযিকুর রিমান কদুপুর খাটকাই শ্রগালাপগঞ্জ যসণলট 01734-893528 
865 29 24 মাও. আনওয়ার শ্রিাসাইন ব্রাহ্মনগাম ইনামযত জযকগঞ্জ যসণলট 01764-307447 
866 29 25 মাও. শ্রবলাল আিমদ শ্রতযলযবল শ্রতযলযবল কুলাউড়া শ্রমৌলভীবাজার 01765-215195 



867 29 26 মাও. সুযফয়ান আিমদ বারঠাকুরী বারঠাকুরী জযকগঞ্জ যসণলট 01720-291625  
868 29 27 মাও. িা. িাযববুর রিমান বড়দল পুরানিাযট তাযিরপুর তাযিরপুর সুনামগঞ্জ 01744-932026 
869 29 28 মাও. িাসান আিমদ কাযনশাইল ঢাকা দযিে শ্রগালাপগঞ্জ যসণলট 01758-430964 
870 29 29 মাও. শ্রমািাম্মদ আলী লিীপ্রসাদ পূবি জজন্তাপুর জজন্তাপুর যসণলট 01778-654145 
871 29 30 মাও. কারী িাসান আিমদ কাযজরপাড়া বারঠাকুরী জযকগঞ্জ যসণলট 01770-077967 
872 29 31 মাও. আবু্দর রিমান শ্রদউলগ্রাম পাতন চারখাই যবয়ানীবাজার যসণলট 01726-092980 
873 29 32 মাও. িা. জাকাযয়া আল িাসান খলীলপুর কাযলয়া ভাঙ্গা নবীগঞ্জ িযবগঞ্জ 01734-414599 
874 29 33 মাও. আযমনুর রশীদ তাযমম যবন্নাকুলী বাদাঘাট তাযিরপুর সুনামগঞ্জ 01733-818603 
875 29 34 মাও. মুিা. মুযি উিীন কুকড়াপযশ সাচনাবাজার জামালগঞ্জ সুনামগঞ্জ 01788-820059 
876 29 35 মাও. আকবর শ্রিাসাইন যমনাপাড়া বারঠাকুরী জযকগঞ্জ যসণলট 01713-814658 
877 29 36 মাও. শ্রদলওয়ার শ্রিাসাইন লামাদুমকা শ্রডৌবাড়ী শ্রগায়াইনঘাট যসণলট 01719-237857 
878 29 37 মাও. খাণলদ আিমদ শ্রকানাগ্রাম বারিাল জযকগঞ্জ যসণলট 01721-386533 
879 29 38 মাও. মুিা. আলীমুিীন শ্রগালাপনগর বাঘা পরগো শ্রগালাপগঞ্জ যসণলট 01721-227623 
880 29 39 মাও. শাযিদুর রিমান শ্রপৌরভী লালারচক রাজাগঞ্জ কানাইঘাট যসণলট 01749-708704 
881 29 40 মাও. সুলায়মান আিমদ তালুকদার শ্রসানারগাও মুযিবাজার কমলগঞ্জ শ্রমৌলভীবাজার 01754-660548 
882 29 41 মাও. আণনায়ারুল িক দরগাবািারপুর বালাউট জযকগঞ্জ যসণলট 01733-924331 
883 29 42 মাও. আবু্দস সাবুর মাইজগ্রাম বারিাল জযকগঞ্জ যসণলট 01720-302992 
884 29 43 মাও. কারী নূণর আলম দযিেণকাল বালুজুরী তাযিরপুর সুনামগঞ্জ 01747-752930 
885 29 44 মাও. শাি আলম বাগবাড়ী চারখাই যবয়ানীবাজার যসণলট 01738-319945 
886 29 45 মাও. মযনর উিীন কড়াইলগাও লিীবাউর বাজার ছাতক সুনামগঞ্জ 01725-659225 
887 29 46 মাও. িাযফি ফণয়জ উিীন বড়ণদশ নয়াগ্রাম বড়ণদশ বাজার কানাইঘাট যসণলট 01726-637892 
888 29 47 মাও. শাযির আিমদ লামাপাড়া রাজাগঞ্জ কানাইঘাট যসণলট 01771-853798 
889 29 48 মাও. আতাউর রিমান কুকড়াপুযশ সাচনাবাজার জামালগঞ্জ সুনামগঞ্জ 01747-843885 
890 29 49 মাও. সুিাইল আিমদ িরীপুর জয়নগর জামালগঞ্জ সুনামগঞ্জ 01732-075523 
891 29 50 মাও. সাখাওয়াত শ্রিাসাইন মাড়ালা তাযিরপুর তাযিরপুর সুনামগঞ্জ 01756-127360 
892 29 51 মাও. িা. আযজম উিীন যবন্নাকাযন্দ বড়নগর শ্রগায়াইনঘাট যসণলট 01736-607389 
893 29 52 মাও. কারী শ্রবলাল আিমদ চযলতার শ্রডাবা যচনাকাযন্দ বাজার যবশ্বম্ভপুর সুনামগঞ্জ 01919-813204 



894 29 53 মাও. মুজাযিদুল ইসলাম যজিাদ িরীপুর জয়শ্রীবাজার ধমিপাশা সুনামগঞ্জ 01729-471830  
895 29 54 মাও. আনওয়ার শ্রিাসাইন বনগাও মঙ্গলকাটা সদর সুনামগঞ্জ 01749-009066 
896 29 55 মাও. শ্রিলাল আিমদ বুগইলকাযন্দ মাতুরতল শ্রগায়াইনঘাট যসণলট 01745-019832 
897 29 56 মাও. মুশতাক আিমদ খান তালবাড়ী পূবি তালবাড়ী বাজার কানাইঘাট যসণলট 01747-029346 
898 29 57 মাও. শ্রগালাম সারওয়ার শামীম শ্রগালকপুর শ্রীপুর তাযিরপুর সুনামগঞ্জ 01766-705632 

 


