
ফাযিলগণের তাযলকা-1435 যিজরী/  2014  ঈসায়ী (ভযতিক্রমানুসাণর) 
ক্রম বর্ি শ্রেেী ক্রম নাম গ্রাম ডাক উপণজলা শ্রজলা শ্রমাবাইল  
899 30 1 মাও. িাযফি ফরিাদ আিমদ শাণলশ্বর শাণলশ্বর যবয়ানীবাজার যসণলট 01738-351823 
900 30 2 মাও. সুিাইল আিমদ সাণিল আকাখাজানা কুড়ারবাজার যবয়ানীবাজার যসণলট 01736-209291 
901 30 3 মাও. িাযফি মারুফুল িাসান যটকরপাড়া বািাদুরপুর যবয়ানীবাজার যসণলট 01725-659388 
902 30 4 মাও. িাযফি ওয়াযকল আিমদ লীপুর লীপুর পাবনা পাবনা 01757-376723 
903 30 5 মাও. িাযফি ফযরদ উদ্দীন মাইজকাযি মাইজকাযি জযকগঞ্জ যসণলট 01741-435051 
904 30 6 মাও. জাযমল আিমদ সাঈদ ঘড়ুয়া বাযলঙ্গাবাজার যবয়ানীবাজার যসণলট 01727-551056 
905 30 7 মাও. সুযফয়ান আিমদ বারঠাকুরী বারঠাকুরী জযকগঞ্জ যসণলট 01721-039575 
906 30 8 মাও. সাযদক আিমদ বারণকাট বারণকাট মাদরাসা শ্রগালাপগঞ্জ যসণলট 01763-880490 
907 30 9 মাও. যমিানুর রিমান খান মুযিপাড়া কসকনকপুর জযকগঞ্জ যসণলট 01725-659809 
908 30 10 মাও. িাযফি ত্বািা শ্রিাসাইন শযামলী ১২৫/৩ বড়পাড়া সুনামগঞ্জ 01773-883588 
909 30 11 মাও. যমজানুদ্দীন কসকনকপুর ব্রাহ্মেগ্রাম জযকগঞ্জ যসণলট 01754-475949 
910 30 12 মাও. রুহুল্লাি মাসউদ আকুযন গাছবাড়ী কানাইঘাট যসণলট 01787-554648 
911 30 13 মাও. লাণয়ছ আিমদ শ্রকানাচর শ্রীবির শ্রগালাপগঞ্জ যসণলট 01743-088667 
912 30 14 মাও. িাযফি আবু্দল্লাি জুলাই নয়ামাযট কানাইঘাট কানাইঘাট যসণলট 01744-503611 
913 30 15 মাও. মওদুদ আিমদ ভাযটযদিী উমরগঞ্জ কানাইঘাট যসণলট 01729-560873 
914 30 16 মাও. ওলীউর রিমান বড়দল পুরানিাযট তাযিরপুর সুনামগঞ্জ সুনামগঞ্জ 01758-456622 
915 30 17 মাও. নুরুল আযিয়া উত্তর পাাঁচঘরী বড়ণদশ বাজার কানাইঘাট যসণলট 01743-529680 
916 30 18 মাও. শামসুল আলম বরম যসযিপুর চরার বাজার শ্রকাম্পাযনগঞ্জ যসণলট 01747-029425 
917 30 19 মাও. নাযজম উদ্দীন নাযদম বরম যসযিপুর চরার বাজার শ্রকাম্পাযনগঞ্জ যসণলট 01730-843836 
918 30 20 মাও. মুরাদুল ইসলাম মজযল গঙ্গাজল জযকগঞ্জ যসণলট 01733-752381 
919 30 21 মাও. ফািাদুদ্দীন যবন্নাকাযি গাছবাড়ী কানাইঘাট যসণলট 01724-797691 
920 30 22 মাও. ফখরুল ইসলাম সুমন কুমারীকাযি শ্রদািাযলয়া বাজার শ্রদায়ারাবাজার সুনামগঞ্জ 01776-357773 
921 30 23 মাও. আযবদুর রিমান আব্দাকামাল শ্রডৌবা বাজার বাহুবল িযবগঞ্জ 01738-777269 
922 30 24 মাও. আবু্দল্লাি আল মামুন দরগাবািারপুর ইছামযত জযকগঞ্জ যসণলট 01743-009618 
923 30 25 মাও. িাযফি মনছুরুল িাসান িযববপুর জগন্নাথপুর সুনামগঞ্জ সুনামগঞ্জ 01733-926979 



924 30 26 মাও. সাঈদ আিমদ জািাযঙ্গর সঞ্জবপুর শ্রতযলযবল কুলাউড়া শ্রমৌলভীবাজার 01738-701225  
925 30 27 মাও. িাসান আিমদ মারুয়া যটলা ছাতক বাজার ছাতক সুনামগঞ্জ 01740-370912 
926 30 28 মাও. রযফকুল ইসলাম বড়পাইকুড়া শ্রমািনগঞ্জ শ্রনত্রণকানা শ্রততুযলয়া 01738-092755 
927 30 29 মাও. সাযদকুর রিমান টাইলা টানাখালী দযিে সুনামগঞ্জ সুনামগঞ্জ 01763-267679 
928 30 30 মাও. জসীম উদ্দীন কামারটুক শ্রগৌরাাং সুনামগঞ্জ সুনামগঞ্জ 01738-791548 
929 30 31 মাও. খাণলদ আিমদ ননইন গাও শ্রদায়ারাবাজার সুনামগঞ্জ সুনামগঞ্জ 01742-300790 
930 30 32 মাও. জুবাণয়র আিমদ শামীম পযিম মযিদপুর শািবাগ জযকগঞ্জ যসণলট 01721-041938 
931 30 33 মাও. জযিরুল ইসলাম কুবাজপুর জগন্নাথপুর সুনামগঞ্জ সুনামগঞ্জ 01790-873344 
932 30 34 মাও. িাযফি ইমরান যবন সামাদ বিরগ্রাম বিরগ্রাম শ্রগালাপগঞ্জ যসণলট 01720-292296 
933 30 35 মাও. আবুল িাসান (১) লামারগ্রাম রতনগঞ্জ জযকগঞ্জ যসণলট 01738-208204 
934 30 36 মাও. িাযফি রযশদ আিমদ শ্রছাটণদশ নয়াবাজার কানাইঘাট যসণলট 01715-518404 
935 30 37 মাও. িাযফি উদ্দীন শ্রশরমস্তপুর সাচনাবাজার জামালগঞ্জ সুনামগঞ্জ 01749-577428 
936 30 38 মাও. আবু্দর রাজ্জাক জাযলয়া ভাতগাও ছাতক সুনামগঞ্জ 01767-124736 
937 30 39 মাও. যনজামুদ্দীন যসকিরপুর শ্ররঙ্গা আশুগঞ্জ শ্রমাগলাবাজার যসণলট 01723-162094 
938 30 40 মাও. িাযফি আবুল শ্রিাণসন (২) যনিাইন রিমতনগর শ্রডৌবাড়ী শ্রগায়াইনঘাট যসণলট 01739-717234 
939 30 41 মাও. িাযফি ইয়ািইয়া িাযমদী যদলালা গাও বারণকাট শ্রগালাপগঞ্জ যসণলট 01722-674231 
940 30 42 মাও. আবু হুজায়ফা বড়পাথর যবরশ্রী জযকগঞ্জ যসণলট 01756-917443 
941 30 43 মাও. মুিাম্মদ উল্লাি লাউরকুনী শ্রডৌবাড়ী শ্রগায়াইনঘাট যসণলট 01793-461147 
942 30 44 মাও. মুিাম্মদ খায়রুল ইসলাম লীপুর লীপুর আতাইকুলা পাবনা 01750-384039 
943 30 45 মাও. এইচণকএম যজয়াউর রিমান যপল্লাকািী শরীফগঞ্জ জযকগঞ্জ যসণলট 01725-660167 
944 30 46 মাও. আবু তাণির যমসবাি বারঠাকুরী বারঠাকুরী জযকগঞ্জ যসণলট 01719-952187 
945 30 47 মাও. আবু্দল মুযমন ভাণদশ্বর ভাণদশ্বর শ্রগালাপগঞ্জ যসণলট 01726-856702 
946 30 48 মাও. িাযফি যশব্বীর আিমদ কসকনকপুর ব্রাহ্মেগ্রাম জযকগঞ্জ যসণলট 01745-139993 
947 30 49 মাও. আবু্দর রিমান ফাযজলা মুছাপুর মাগুরা মাগুরা 01729-783122 
948 30 50 মাও. জাণবর আিমদ শ্রঘচুয়া গঙ্গাজল জযকগঞ্জ যসণলট 01743-085037 
949 30 51 মাও. িাযফি তরীকুল ইসলাম বড়ণদশ উত্তর বড়ণদশ বাজার কানাইঘাট যসণলট 01727-288822  
950 30 52 মাও. নুরুল ইসলাম শ্রচৌধুরী ছাণলিপুর জযকগঞ্জ জযকগঞ্জ যসণলট 01735-850940 



951 30 53 মাও. শামীম আিমদ বাউরভাগ  সুরইঘাট কানাইঘাট যসণলট 01710-525472  
952 30 54 মাও. রুহুল িাসান মনিুর বুগইলকাযি মাতুরতল শ্রগায়াইনঘাট যসণলট 01776-146695 
953 30 55 মাও. সাইফুল আযমন উত্তর যঠকরপাড়া বািাদুরপুর যবয়ানীবাজার যসণলট 01767-382474 
954 30 56 মাও. যশযব্বর আিমদ কাপনাকাযি যচকনাগুল নজন্তাপুর যসণলট 01756-495328 
955 30 57 মাও. সাযদকুর রিমান আগ্রীপাড়া লখাইরগ্রাম কানাইঘাট যসণলট 01742-539098 
956 30 58 মাও. জাকাযরয়া আিমদ তরাং শ্রীপুর তাযিরপুর সুনামগঞ্জ 01782-329966 
957 30 59 মাও. িাবীবুর রিমান কুবাজপুর কুবাজপুর জগন্নাথপুর সুনামগঞ্জ 01762-782842 
958 30 60 মাও. মািবুব িাসান মাযিন জগ জীবনপুর উজানীগাও সুনামগঞ্জ সুনামগঞ্জ 01726-538090 
959 30 61 মাও. আবুল কাণসম যঘলাছড়া িুযদযিপুর শ্রফঞু্চগঞ্জ যসণলট 01756-363515 
960 30 62 মাও. মুযিবু্বর রিমান শ্রচৌধুরী লামাপাড়া রাজাগঞ্জ কানাইঘাট যসণলট 01714-304981 
961 30 63 মাও. মুিযসন আিমদ ইসলামপুর ছাতক বাজার ছাতক সুনামগঞ্জ 01766-500894 
962 30 64 মাও. শ্রমানাওয়ার শ্রিাসাইন কামরুপদলাং কাযিগাও পাগলা  সুনামগঞ্জ 01723-327668 
963 30 65 মাও. মুযিউদ্দীন রসুলপুর যবশ্বম্ভপুর যবশ্বম্ভপুর সুনামগঞ্জ 01936-368628 
964 30 66 মাও. মুযজবুর রিমান জয়কলস উজানীগাও সুনামগঞ্জ সুনামগঞ্জ 01723-414284 
965 30 67 মাও. আবু্দল মুযমত নানকার বীরশ্রী জযকগঞ্জ যসণলট 01747-512293 
966 30 68 মাও. আযমরুল ইসলাম যচকশা পূবিিাযট তাযিরপুর সুনামগঞ্জ সুনামগঞ্জ 01729-472792 
967 30 69 মাও. আল আযমন মািমুদ সুন্ই পাইকরাযট ধমিপাশা সুনামগঞ্জ 01748-332283 
968 30 70 মাও. িরীফ উদ্দীন যিগলী শাপলাগঞ্জ ছাতক সুনামগঞ্জ 01767-668783 
969 30 71 মাও. আবু্দল আিাদ িারাকাযি শালযদঘা খাযলয়াজুরী শ্রনত্রণকানা 01787-469162 
970 30 72 মাও. আফজল শ্রিাণসন মযনর অনন্তপুর ধাওয়া শ্রবণিলী যবশ্বম্ভপুর সুনামগঞ্জ 01751-732316 
971 30 73 মাও. শ্রকএম মঞু্জর আিমদ নুমান জামলাবাজ ভীমখালী জামালগঞ্জ সুনামগঞ্জ 01741-757221 
972 30 74 মাও. নূরুল ইসলাম (২) আগতালুক সীমাবাজার কানাইঘাট যসণলট 01765-662013 
973 30 75 মাও. শ্রতাফাজ্জল হুসাইন িাটামারা লীপুর জামালগঞ্জ সুনামগঞ্জ 01728-916351 
974 30 76 মাও. িাযফি কাওসার আিমদ শ্রতরাদল কাকরযদয়া যবয়ানীবাজার যসণলট  
975 30 77 মাও. আজিার শ্রিাসাইন আকাখাজনা কুড়ারবাজার যবয়ানীবাজার যসণলট  
976 30 78 মাও. নতযয়যবুর রিমান চাযটবির শ্রকাম্পাযনগঞ্জ শ্রকাম্পাযনগঞ্জ যসণলট   
977 30 79 মাও. শ্রমািাম্মদ আলী লযিপ্রসাদ পূবি নজন্তাপুর নজন্তাপুর যসণলট 01778-654145 



978 30 80 মাও. িা.  শাি ইমরান আিমদ গুনই ফযকরবাড়ী বাযনয়াচাং িযবগঞ্জ 01788-818159 
 


