
ফাযিলগণের তাযলকা-1436 যিজরী/  2015  ঈসায়ী (ভযতিক্রমানুসাণর) 
ক্রম বর্ি শ্রেেী ক্রম নাম গ্রাম ডাক উপণজলা শ্রজলা শ্রমাবাইল  
979 31 1 মাও. িাযফি উবায়দুল িক ঘড়ুয়া বাযলঙ্গাবাজার যবয়ানীবাজার যসণলট 01737-963474 
980 31 2 মাও. রুহুল আযমন-১ নয়াগ্রাম চরার বাজার শ্রকাম্পাযনগঞ্জ যসণলট 01731-332503 
981 31 3 মাও. িাযফি যদলাওয়ার হুসাইন শ্র াটণদশ শ্র াটণদশ যবয়ানীবাজার যসণলট 01722-313631 
982 31 4 মাও. আবু্দল্লাি আল মািমুদ শ্রচৌ: মইয়াখালী  খাড়াভরা যবয়ানীবাজার যসণলট 01766-222556 
983 31 5 মাও. িাযফি রুহুল আযমন রুণিল আমলশীদ শরীফগঞ্জ জযকগঞ্জ যসণলট 01781-155087 
984 31 6 মাও. আবু্দস সালাম শ্রগালাপনগর পরগো বাজার শ্রগালাপগঞ্জ যসণলট 01788-876796 
985 31 7 মাও. শ্ররজওয়ান আিমদ খাসাগ্রাম রামধা বাজার যবয়ানীবাজার যসণলট 01741-524330 
986 31 8 মাও. সাইফুল ইসলাম চারাবই দাউদপুর বাযলঙ্গাবাজার যবয়ানীবাজার যসণলট 01779-154290 
987 31 9 মাও. ফারুক আিমদ পযিতপাড়া যবয়ানীবাজার যবয়ানীবাজার যসণলট 01760-082315 
988 31 10 মাও. সাযলম আিমদ কাযজর পাতন চতুল বাজার কানাইঘাট যসণলট 01747-146980 
989 31 11 মাও. িাযফি জামাল উদ্দীন শ্রীপুর যশবনগর কানাইঘাট যসণলট 01725-585052 
990 31 12 মাও. জাকাযরয়া আিমদ থণলরবন্দ মাজপাড়া ভীমখালী সুনামগঞ্জ সুনামগঞ্জ 01759-230570 
991 31 13 মাও. নাঈম আিমদ নয়াবন্দ উত্তরিাযট উত্তর শ্রীপুর তাযিরপুর সুনামগঞ্জ 01742-282641 
992 31 14 মাও. িাযফি তাওিীদুল ইসলাম তুপখানা বড়বাজার বাযনয়াচং িযবগঞ্জ 01724-930556 
993 31 15 মাও. রুহুল আযমন যময র উত্তরভাগ বারঠাকুরী জযকগঞ্জ যসণলট 01737-504922 
994 31 16 মাও. শ্ররজাউল করীম ফুলবাড়ী কদমতলী শ্রগালাপগঞ্জ যসণলট 01724-555728 
995 31 17 মাও. জয়নুল িক ধনমাইর মাযট সড়ণকর বাজার কানাইঘাট যসণলট 01738-141493 
996 31 18 মাও. জাযবর আিমদ শ্রচৌধুরী ইনামযত ব্রাহ্মেগ্রাম জযকগঞ্জ যসণলট 01746-727005 
997 31 19 মাও. সাইফুর রিমান গজভাগ দযিেভাগ বড়ণলখা শ্রমৌলভীবাজার 01773-401282 
998 31 20 মাও. িারুনুর রশীদ উমাগড় উমরগঞ্জ কানাইঘাট যসণলট 01763-874527 
999 31 21 মাও. শরীফুদ্দীন চারাবই দাউদপুর বাযলঙ্গাবাজার যবয়ানীবাজার যসণলট 01738-319818 
1000 31 22 মাও. যশযির আিমদ যশবলী ফণতিপুর বড়নগর কানাইঘাট যসণলট 01760-273656 
1001 31 23 মাও. জুবাণয়র আিমদ-১ উমাগড় উমরগঞ্জ কানাইঘাট যসণলট 01713-818201 
1002 31 24 মাও. িাযফি খাণলদ আিমদ-১ বড়ণদশ নয়াগ্রাম বড়ণদশ বাজার কানাইঘাট যসণলট 01742-670441 
1003 31 25 মাও. িাযফি রযশদ আিমদ মযিদপুর শািবাগ জযকগঞ্জ যসণলট 01852-164268 



1004 31 26 মাও. শযরফ আিমদ শ্রচৌধুরী গয়াসপুর কযরমপুর রাজনর শ্রমৌলভীবাজার 01743-708970  
1005 31 27 মাও.খাণলদ আিমদ-২ বারঠাকুরী বারঠাকুরী জযকগঞ্জ যসণলট 01751-449829 
1006 31 28 মাও. মঈনুল ইসলাম  শ্রম া রযিযময়া মাদরাসা কানাইঘাট যসণলট 01762-235758 
1007 31 29 মাও. মাসুম আিমদ আগতালুক সীমাবাজার কানাইঘাট যসণলট 01746-350180 
1008 31 30 মাও. িাযফি নাযসর উদ্দীন কলাপাড়া নকলা নকলা শ্রশরপুর 01773-613940 
1009 31 31 মাও. িাযফি মনজুর আিমদ বাউরভাগ  মাযনকগঞ্জ কানাইঘাট যসণলট 01744-503636 
1010 31 32 মাও. িাযফি শাম ুল ইসলাম মুণ গুল কাঠালতলী বড়ণলখা শ্রমৌলভীবাজার 01724-615726 
1011 31 33 মাও. জুনাণয়দ আিমদ এখলা পুর পরগনা বাজার শ্রগালাপগঞ্জ যসণলট 01726-687096 
1012 31 34 মাও. রযফকুল ইসলাম মানারকাযন্দ খুরযশমুল শ্রমািনগঞ্জ শ্রনত্রণকানা 01752-676486 
1013 31 35 মাও. শ্রনামান আিমদ দলইরগাও খাগাইল শ্রকাম্পাযনগঞ্জ যসণলট 01746-672991 
1014 31 36 মাও. এখলা ুর রিমান উত্তর রামনগর শ্রদািাযলয়া বাজার শ্রদায়ারাবাজার সুনামগঞ্জ 01745-877646 
1015 31 37 মাও. আবু্দশ শযিদ শািার গমরাগুল ইসলামাবাদ যবশ্বনাথ যসণলট 01733-817126 
1016 31 38 মাও. কাও ার আিমদ বনু্ধয়া ইসলামাবাদ যবশ্বনাথ যসণলট 01732-511874 
1017 31 39 মাও. এমাদ উদ্দীন আকুযন গা বাড়ী কানাইঘাট যসণলট 01766-346488 
1018 31 40 মাও. মুয়াজ্জম শ্রিাসাইন বড়দল পুরানিাযট তাযিরপুর তাযিরপুর সুনামগঞ্জ 01742-761588 
1019 31 41 মাও. িাযফি আবু্দস সাত্তার চরণদহুন্দা শ্রদহুন্দা বাজার কযরমগঞ্জ যকণশারগঞ্জ 01922-601951 
1020 31 42 মাও. আযতকুর রিমান যশবনগর শ্রদায়ারাবাজার শ্রকাম্পাযনগঞ্জ যসণলট 01745-958332 
1021 31 43 মাও. জরীফ উদ্দীন লাউরকুনী শ্রডৌবাড়ী শ্রগায়াইনঘাট যসণলট 01746-728156 
1022 31 44 মাও. আবু্দল ওয়াযিদ পালপাড়া জাঙ্গালিাটা শ্রগালাপগঞ্জ যসণলট 01723-646507 
1023 31 45 মাও. আবু্দল্লাি আল মামুন বািাদুরপুর বািাদুরপুর যবয়ানীবাজার যসণলট 01785-885477 
1024 31 46 মাও. আবুল কাযশম  কা াটুল পাতন যবয়ানীবাজার যসণলট 01741-525024 
1025 31 47 মাও. জুবাণয়র আিমদ-২ জাড়ার শ্রকানা সুকাইর ধমিপাশা সুনামগঞ্জ 01743-651801 
1026 31 48 মাও. সাঈদ আিমদ শ্রমৌলভীগাও শ্রমৌলভীগাও  াতক সুনামগঞ্জ 01756-465555 
1027 31 49 মাও. বদরুল আলম মুযিখলা যবশ্বম্ভপুর যবশ্বম্ভপুর সুনামগঞ্জ 01930-260921 
1028 31 50 মাও. িাযফি রায়িান আিমদ জারযলয়া তারাপাশা যদরাই সুনামগঞ্জ 01721-229794 
1029 31 51 মাও. আলমগীর আল শ্রিাসাইন তারাপাশা তারাপাশা যদরাই সুনামগঞ্জ 01740-930284 
1030 31 52 মাও. িাযফি আশরাফ আলী যসংধা শ্রমািনগঞ্জ বারিাট্টা শ্রনত্রণকানা 01741-706200 



1031 31 53 মাও. িাযফি আবু্দল মুযমন কলুংকা শ্রমািনগঞ্জ শ্রনত্রণকানা শ্রনত্রণকানা 01735-760693  
1032 31 54 মাও. নাজমুল ইসলাম যিগলী শাফলাগঞ্জ  াতক সুনামগঞ্জ 01737-459642 
1033 31 55 মাও. জাযকর শ্রিাসাইন শাখাইযত জয়নগর সুনামগঞ্জ সুনামগঞ্জ 01798-247625 
1034 31 56 মাও. মািবুব আলম ই াকলস  াতক বাজার শ্রকাম্পাযনগঞ্জ যসণলট 01750-709454 
1035 31 57 মাও. আবু সুযফয়ান কায়স্তগ্রাম বড়ণদশ বাজার কানাইঘাট যসণলট 01772-184297 
1036 31 58 মাও.  াযদকুর রিমান করগ্রাম রামধা বাজার যবয়ানীবাজার যসণলট 01739-212688 
1037 31 59 মাও. জুবাণয়র আল ফািাদ ফণতপুর রড়নগর শ্রগায়াইনঘাট যসণলট 01742-790876 
1038 31 60 মাও. ইকবাল শ্রিাসাইন বীরদল আগণফৌদ কলযানী নয়াবাজার কানাইঘাট যসণলট 01738-111550 
1039 31 61 মাও. সাদ আিমদ ফুলবাড়ী ফণতিপুর যবশ্বম্ভপুর সুনামগঞ্জ 01704-400480 
1040 31 62 মাও. যমসবাি উদ্দীন সুমন শ্রীধরাপাশা শ্রমািাম্মদগঞ্জ জগন্নাথপুর যসণলট 01759-859880 
1041 31 63 মাও. আবু্দল কাইয়যযম পুরান শাখাইযত জয়নগর সুনামগঞ্জ সুনামগঞ্জ 01734-372268 
1042 31 64 মাও. নুরুল িক শ্রনামান নাজাতপুর সাচনাবাজার জামালগঞ্জ সুনামগঞ্জ 01763-002837 
1043 31 65 মাও. আবু্দল কাইয়যযম সরকার দযিন নয়াগাও ইসলামাবাদ যবশ্বনাথ যসণলট 01719-425886 
1044 31 66 মাও. িাযফি নাঈম আিমদ খান দত্তরাইল ঢাকা দযিে শ্রগালাপগঞ্জ যসণলট 01717-848851 
1045 31 67 মাও. িাযফি ফুরকান আিমদ উত্তর শ্রগালাপনগর পরগনা বাজার শ্রগালাপগঞ্জ যসণলট 01775-667396 
1046 31 68 মাও. মুিাম্মদ আলী লযিপ্রসাদ পযবি জজন্তাপুর জজন্তাপুর যসণলট  

 


