
ফাযিলগণের তাযলকা-1437 যিজরী/  2016 ঈসায়ী (ভযতিক্রমানুসাণর) 
ক্রম বর্ি শ্রেেী ক্রম নাম গ্রাম ডাক উপণজলা শ্রজলা শ্রমাবাইল  

1047 32 1 মাও. কারী আণনায়ার হুণসন আঙু্গরা মুিাম্মদপুর আঙু্গরা বাজার যবয়ানীবাজার যসণলট 01722-084883 
1048 32 2 মাও. শ্রমা: আশরাফুল ইসলাম আমুড়া আমযনয়া বাজার শ্রগালাপগঞ্জ যসণলট 01762-144129 
1049 32 3 মাও. িা. শ্রমা: রযশদ আিমদ দরগাবািারপুর রতনগঞ্জ জযকগঞ্জ যসণলট 01734-524512 
1050 32 4 মাও. আবু বাকর যসযিক িাযড়কাযি বালাউট জযকগঞ্জ যসণলট 01772-826196 
1051 32 5 মাও. আবু্দল মাযলক খান ১৮/৩ ইউ. িাউযজিং পীণরর বাজার সদর যসণলট 01558-101432 
1052 32 6 মাও. শ্রমা: ওয়াযিদুর রিমান খালপার  তালবাড়ী বাজার কানাইঘাট যসণলট 01764-280659 
1053 32 7 মাও. িা. আযজজুল িক নুমান কাযশকাপন ব্রাহ্মে শাসন উসমানী নগর যসণলট 01770-284059 
1054 32 8 মাও. কারী শ্রমা:  আবু্দল িাযকম সঞ্জবপুর শ্রতযলযবল কুলাউড়া শ্রমৌলভীবাজার 01763-942453 
1055 32 9 মাও. আবু্দল মুনীম গয়লাপুর সাযদমাপুর যবয়ানীবাজার যসণলট 01744-797136 
1056 32 10 মাও. শ্রমা: সাযজদুর রিমান রযিমখার চক থানাবাজার জযকগঞ্জ যসণলট 01710-589228 
1057 32 11 মাও. কারী মামুনুর রশীদ দযিেচক্রবানী পইলগ্রাম যবয়ানীবাজার যসণলট 01777-566960 
1058 32 12 মাও. নাজমুল ইসলাম কাঠালতলী বড়ণলখা বড়ণলখা শ্রমৌলভীবাজার 01726-438894 
1059 32 13 মাও. িাযফি আলী আিমদ মনসুরপুর বাণদণদওরাইল জযকগঞ্জ যসণলট 01746-648047 
1060 32 14 মাও. শ্রমা: ফজলুর রিমান মজযল গঙ্গাজল জযকগঞ্জ যসণলট 01725-585147 
1061 32 15 মাও. িাযফি আবু্দল মাযলক ককয়াজুরী আযিরনগর শ্রদায়ারাবাজার সুনামগঞ্জ 01758-229120 
1062 32 16 মাও. কারী শাণিদ আিমদ কাকরযদয়া শ্রতরাদল যবয়ানীবাজার যসণলট 01788-353551 
1063 32 17 মাও. শ্ররজাউল করীম রাজু শ্রঘচুয়া গঙ্গাজল জযকগঞ্জ যসণলট 01771-142227 
1064 32 18 মাও. িাযফি আবু্দল মুযিত মামুন গয়লাপুর সাযদমাপুর যবয়ানীবাজার যসণলট 01722-616739 
1065 32 19 মাও. কারী আবু্দল্লাি আল মামুন কািাটুল  পাতন যবয়ানীবাজার যসণলট 01789-227829 
1066 32 20 মাও. কারী আবু্দস সবুর শ্রদউলগ্রাম পাতন চারখাই যবয়ানীবাজার যসণলট 01738-658373 
1067 32 21 মাও. সাইদুর রিমান রাণসল বুরিানপুর বারিাল জযকগঞ্জ যসণলট 01759-039453 
1068 32 22 মাও. িাযফি শ্রমা:  জযসম উিীন বাযলপাড়া িরীপুর বাজার কজন্তাপুর যসণলট 01726-659082 
1069 32 23 মাও. কারী আবু সুযফয়ান কালাণকানা বাঘা পরগো শ্রগালাপগঞ্জ যসণলট 01744-815639 
1070 32 24 মাও. মুণশিদুর রিমান নগর ঢাকা দযিে শ্রগালাপগঞ্জ যসণলট 01750-986417 
1071 32 25 মাও. শ্রমা: ইমদাদুর রিমান িাযনফগ্রাম ব্রাহ্মেগ্রাম জযকগঞ্জ যসণলট 01754-887015 



1072 32 26 মাও. মুিা. মাসুক আিমদ মজিাতপুর লাফনাউট শ্রগায়াইনঘাট যসণলট 01727-718019  
1073 32 27 মাও. কারী আবু্দল আযজজ বুরিানপুর বারিাল জযকগঞ্জ যসণলট 01789-369254 
1074 32 28 মাও. কারী কামরুল ইসলাম ভাড়াযরমাযট কানাইঘাট কানাইঘাট যসণলট 01732-880870 
1075 32 29 মাও. ইমাদ উিীন বীরদল মাঝপাড়া কলযানী নয়াবাজার কানাইঘাট যসণলট 01762-452376 
1076 32 30 মাও. আফতাব উিীন শ্রচৌধুরী শ্রকানাগ্রাম বারিাল জযকগঞ্জ যসণলট 01776-848006 
1077 32 31 মাও. কারী নাযজম উিীন লস্কর শ্রগায়াসপুর রানাযপিং শ্রগালাপগঞ্জ যসণলট 01747-104477 
1078 32 32 মাও. িাযফি ফখরুল ইসলাম দাতারী শ্রডৌবাড়ী শ্রগায়াইনঘাট যসণলট 01727-418605 
1079 32 33 মাও. িাযফি আখতার শ্রিাণসন মযিদপুর শািবাগ জযকগঞ্জ যসণলট 01719-840277 
1080 32 34 মাও. িাযফি ওযিদুজ্জামান ভদ্রচযট সীমাবাজার কানাইঘাট যসণলট 01747-151151 
1081 32 35 মাও. শ্রবলাল মািমুদ কামলাবাজ সাচনাবাজার জামালগঞ্জ সুনামগঞ্জ 01710-589180 
1082 32 36 মাও. আযশকুর রিমান লখাইরগ্রাম চতুল বাজার কানাইঘাট যসণলট 01791-703286 
1083 32 37 মাও. লুৎফুর রিমান বািাদুরপুর জাযনগাও সুনামগঞ্জ সুনামগঞ্জ 01720-369154 
1084 32 38 মাও. আবু্দল মুিাযির খান কমশাপুর ধারেবাজার িাতক সুনামগঞ্জ 01747-209208 
1085 32 39 মাও. িাযফি মামুন আিমদ আগণফৌদ সুরইঘাট কানাইঘাট যসণলট 01754-309287 
1086 32 40 মাও. িাযফি আণনায়ার শ্রিাসাইন কাঠালবাড়ী আযিরনগর শ্রদায়ারাবাজার সুনামগঞ্জ 01768-622144 
1087 32 41 মাও. িাযফি ইয়ািইয়া খান শ্রগাপশির শ্রগাপশির সদর যসণলট 01790-482435 
1088 32 42 মাও. ফখরুল ইসলাম ডালুরপার যবরশ্রী জযকগঞ্জ যসণলট 01738-947558 
1089 32 43 মাও. িাবীবুর রিমান চানপুর সাচনাবাজার জামালগঞ্জ সুনামগঞ্জ 01758-835971 
1090 32 44 মাও. কামরুল ইসলাম এনাণয়তপুর ভণবর বাজার জগন্নাথপুর সুনামগঞ্জ 01722-145782 
1091 32 45 মাও. িাযফি সাইফুল আলম কটযলপাড়া শ্রদউলগ্রাম শ্রগালাপগঞ্জ যসণলট 01726-035365 
1092 32 46 মাও. িাযফি মুিাম্মদ ইয়ািইয়া শ্রগাপালপুর িাকালুযক বড়ণলখা শ্রমৌলভীবাজার 01747-029168 
1093 32 47 মাও. মািমুদ শ্রিাসাইন কাকরযদয়া শ্রতরাদল যবয়ানীবাজার যসণলট 01719-949804 
1094 32 48 মাও. খলীলুর রিমান উলুতলু জাযনগাও সদর সুনামগঞ্জ 01736-447897 
1095 32 49 মাও. শ্রমা: বুরিান উিীন চযিপুর শ্রদায়ারাবাজার শ্রদায়ারাবাজার সুনামগঞ্জ 01776-358569 
1096 32 50 মাও. িাযফি ফয়জুল করীম নয়াণখল সুরইঘাট কানাইঘাট যসণলট 01712-693723 
1097 32 51 মাও. শাযিদুল ইসলাম সাজু লালারচক রাজাগঞ্জ কানাইঘাট যসণলট 01764-563949 

1098 32 52 মাও. শািান আিমদ সুযিশাইল রানাযপিং শ্রগালাপগঞ্জ যসণলট 01722-641679 



1099 32 53 মাও. কারী নাযিম উিীন লামাদুমকা শ্রডৌবাড়ী শ্রগায়াইনঘাট যসণলট 01746-137232  
1100 32 54 মাও. িাযফি যজলু্লর রিমান সুযিশাইল রানাযপিং শ্রগালাপগঞ্জ যসণলট 01722-070563 
1101 32 55 মাও. আবু্দল্লাি শ্রনামান কাযজরগাও শ্রগালকপুর ধমিপাশা সুনামগঞ্জ 01749-578251 
1102 32 56 মাও. শ্রমা: এজাজ আিমদ দযিে বাঘা বাঘা মাদরাসা শ্রগালাপগঞ্জ যসণলট 01725-275537 
1103 32 57 মাও. শ্রমা:  আল আযমন বাঘা শ্রগৌরাবাড়ী বাঘা মাদরাসা শ্রগালাপগঞ্জ যসণলট 01751-818985 
1104 32 58 মাও. িাযফি দ্বীন ইসলাম মুশািীদ চাাঁনপুর সাচনাবাজার জামালগঞ্জ সুনামগঞ্জ 01729-132700 
1105 32 59 মাও. শ্রমা: শাযিনুর আলম পাথাযরয়া পাথাযরয়া বাজার দযিে সুনামগঞ্জ সুনামগঞ্জ 01751-732818 
1106 32 60 মাও. মুিা. জাযকর শ্রিাসাইন মুযিখলা যবশ্বম্ভপুর যবশ্বম্ভপুর সুনামগঞ্জ 01732-018161 
1107 32 61 মাও. শ্রমা: মঈনুিীন আজাদ নূর নাজাতপুর সাচনাবাজার জামালগঞ্জ সুনামগঞ্জ 01761-466396 
1108 32 62 মাও. শ্রমা: যজয়া উিীন সনজবপুর শ্রতযলযবল কুলাউড়া শ্রমৌলভীবাজার 01756-638313 
1109 32 63 মাও. শ্রমা: নাযসর উিীন পাথাযরয়া পাথাযরয়া বাজার দযিে সুনামগঞ্জ সুনামগঞ্জ 01738-629781 
1110 32 64 মাও. যমিানুর রিমান খান ভদ্রচযট যসমাবাজার কানাইঘাট যসণলট 01736-362937 
1111 32 65 মাও. িাযফি শ্রবলাল আিমদ আমযনয়া আমযনয়া বাজার শ্রগালাপগঞ্জ যসণলট 01762-845353 
1112 32 66 মাও. কারী আবু্দল কাইয়ূম যটকরপাড়া বািাদুরপুর যবয়ানীবাজার যসণলট 01748-306961 
1113 32 67 মাও. কারী কামরুল ইসলাম শ্রীমন্তপুর রাজাপুর জামালগঞ্জ সুনামগঞ্জ 01742-792018 
1114 32 68 মাও. সাযদকুর রিমান যসযিযক আমলশীদ শরীফগঞ্জ জযকগঞ্জ যসণলট 01715-595035 
1115 32 69 মাও. িাযফি কযবর আিমদ কালাণকানা বাঘা পরগো শ্রগালাপগঞ্জ যসণলট 01722-782408 
1116 32 70 মাও. কারী আবু্দর রশীদ রুম্মান কালাণকানা বাঘা পরগো শ্রগালাপগঞ্জ যসণলট 01713-817881 
1117 32 71 মাও. ইকবাল শ্রিাসাইন উত্তর শ্রগালাপনগর পরগনা বাজার শ্রগালাপগঞ্জ যসণলট 01724-960529 
1118 32 72 মাও. নূরুল ইসলাম শ্রদওয়ানচক রাজাগঞ্জ কানাইঘাট যসণলট 01763-003982 
1119 32 73 মাও. শ্রমা: আখতারুজ্জামান দাযড়পাতন শ্রগালাপগঞ্জ শ্রগালাপগঞ্জ যসণলট 01737-098216 
1120 32 74 মাও. িাযফি রুহুল আযমন  তুড়ুগাও বাঘা মাদরাসা শ্রগালাপগঞ্জ যসণলট 01722-216392 
1121 32 75 মাও. আবু্দর রশীদ আল আযমন প্রতাপপুর মাতুরতল শ্রগায়াইনঘাট যসণলট 01748-990208 
1122 32 76 মাও. রশীদ আিমদ বিরগ্রাম বিরগ্রাম বাজার শ্রগালাপগঞ্জ যসণলট 01715-996469 
1123 32 77 মাও. আবু্দল মুিাইযমন মািুম িাযনফগ্রাম ব্রাহ্মেগ্রাম জযকগঞ্জ যসণলট 01748-335053 
1124 32 78 মাও. িাযফি ইমরান উিীন বড়বি  চতুল বাজার কানাইঘাট যসণলট 01723-123238 
1125 32 79 মাও. শ্রমা: জুনাইদ আিমদ সারপার পূবি মুযড়য়া যবয়ানীবাজার যসণলট 01763-510546 



1126 32 80 মাও. শ্রমা: রইি উিীন বণন রাঙ্গামাযট জয়নগর সুনামগঞ্জ সুনামগঞ্জ 01715-560631  
1127 32 81 মাও. ফরীদ উিীন মািুম যদগলবাক শ্রশযলয়া বজার যবয়ানীবাজার যসণলট 01747-998199 
1128 32 82 মাও. শামাণয়ল আিমদ যশলঘাট ঢাকা দযিে শ্রগালাপগঞ্জ যসণলট 01766-907555 
1129 32 83 মাও. িাবীবুর রিমান ফুয়াদ শ্রমাগলিাট্টা দুওজ আটপাড়া শ্রনত্রণকানা 01757-378597 
1130 32 84 মাও. উমর ফারুক গজাযরয়া রাজাপুর জামালগঞ্জ সুনামগঞ্জ 01790-286789 
1131 32 85 মাও. িাযফি িাযমদুল্লাি  বারকাযি দরবস্ত বাজার কজন্তাপুর যসণলট 01749-902923 
1132 32 86 মাও. শ্রিাসাইন আিমদ ইরশাদ লিীপুর শ্রগালকপুর জামালগঞ্জ সুনামগঞ্জ 01746-730175 
1133 32 87 মাও. নাজমুল িাসান শ্রবাবারথল সুজাউল মাদরাসা বড়ণলখা শ্রমৌলভীবাজার 01738-234188 
1134 32 88 মাও. িাযফি জুবাণয়র আিমদ যতনচযট  গািবাড়ী কানাইঘাট যসণলট 01710-446498 

 


