
ফাযিলগণের তাযলকা-1438 যিজরী/  2017  ঈসায়ী (ভযতিক্রমানুসাণর) 

ক্রম বর্ি শ্রেেী ক্রম নাম গ্রাম ডাক উপণজলা শ্রজলা শ্রমাবাইল  
1135 33 1 মাও. ফযরদ আিমদ আঙু্গরা মুিাম্মদপুর আঙু্গরা মুিাম্মদপুর যবয়ানীবাজার যসণলট 01776-847785 
1136 33 2 মাও. িাযফি নাযসর উদ্দীন আমলশীদ শরীফগঞ্জ জযকগঞ্জ যসণলট 01759-862376 
1137 33 3 মাও. িাযফি আবু্দল্লাি খাসাগ্রাম খাসা যবয়ানীবাজার যসণলট 01815-292000 
1138 33 4 মাও. জাযমল আিমদ আকাখাজানা কুড়ারবাজার যবয়ানীবাজার যসণলট 01764-966442 
1139 33 5 মাও. যজয়াউর রিমান লাইমপাশা মৃগা ইটনা যকণশারগঞ্জ 01736-762513 
1140 33 6 মাও. িযফি যফণরাজ আলী রজকপুর যবশ্বনাথ যবশ্বনাথ যসণলট 01718-337123 
1141 33 7 মাও. িা. বদরুল আমীন যসয়াম পাটলী পাটলী জগন্নাথপুর সুনামগঞ্জ 01722-501803 
1142 33 8 মাও. যনজামুদ্দীন শ্রীপুর যশবনগর কানাইঘাট যসণলট 01788-713671 
1143 33 9 মাও. মাণজদুল িক পযিমভাগ দযিেভাগ বড়ণলখা শ্রমৌলভীবাজার 01734-882559 
1144 33 10 মাও. িাযফি আবুল কালাম যশলঘাট ঢাকা দযিে শ্রগালাপগঞ্জ যসণলট 01738-616717 
1145 33 11 মাও. িাযফি িাযবব মুিাম্মদ  নয়াগ্রাম গাছবাড়ী কানাইঘাট যসণলট 01742-278500 
1146 33 12 মাও. আিমদুর রিমান উত্তরকুল বারঠাকুরী জযকগঞ্জ যসণলট 01737-362810 
1147 33 13 মাও. মুিাম্মদ নুরুল্লাি  কালীউতা চাপরতলা নাযসরনগর যব-বাড়ীয়া 01910-387326 
1148 33 14 মাও. শািাদাত শ্রিাসাইন ইউনুছ িাযসতলা শরীফগঞ্জ জযকগঞ্জ যসণলট 01761-466577 
1149 33 15 মাও. জুবাণয়র আিমদ িাযনফগ্রাম ব্রাহ্মেগ্রাম জযকগঞ্জ যসণলট 01751-355739 
1150 33 16 মাও. আবু সুযফয়ান বুরিানপুর বারিাল জযকগঞ্জ যসণলট 01770-474855 
1151 33 17 মাও. কারী আবু্দল কুদু্দস বড়ণদশ খালপার কানাইঘাট যসণলট 01715-926769 
1152 33 18 মাও. িযফি মাসউদ আিমদ শ্রশরপুর রানাযপিং শ্রগালাপগঞ্জ যসণলট 01715-519006 
1153 33 19 মাও. িাযফি সা’দ উদ্দীন শ্রশরপুর রানাযপিং শ্রগালাপগঞ্জ যসণলট 01759-858107 
1154 33 20 মাও. িাযফি কামরান শ্রিাসাইন কান্দলা রযিযময়া মাদরাসা কানাইঘাট যসণলট 01725-334539 
1155 33 21 মাও. িাযফি যিফজুর রিমান যটকরপাড়া বািাদুরপুর যবয়ানীবাজার যসণলট 01781-420561 
1156 33 22 মাও. যশিাবুদ্দীন আিমদ রাণমশ্বর বনযবষ্ণপুর কমলগঞ্জ শ্রমৌলভীবাজার 01744-304232 
1157 33 23 মাও. কারী মুযজবুর রিমান শ্রমৌলভীগাও মীরগঞ্জ যবশ্বনাথ যসণলট 01779-761207 
1158 33 24 মাও. শ্রিাসাইন আিমদ মামুন ততমুন নগর পাড়ুয়া বাজার শ্রকাম্পাযনগঞ্জ যসণলট 01704-409511 
1159 33 25 মাও. কারী িাবীবুর রিমান বামকযন্দ শ্রবযকণটকা শ্রবযকণটকা িযবগঞ্জ 01790-021746 



1160 33 26 মাও. আবু্দর রিীম বুরিানপুর বারিাল জযকগঞ্জ যসণলট 01778-448388  
1161 33 27 মাও. মুিাম্মদ ইয়ািইয়া বাঘা কালাণকানা পরগো বাজার শ্রগালাপগঞ্জ যসণলট 01744-817940 
1162 33 28 মাও. জাযবর আিমদ শ্রিলাল মািমুদপুর সাচনাবাজার জামালগঞ্জ সুনামগঞ্জ 01717-865721 
1163 33 29 মাও. কারী নুরুদ্দীন ইউসুফ শযিয়াখাল বাযলজুরী যবশ্বম্ভপুর সুনামগঞ্জ 01755-453460 
1164 33 30 মাও. িাযফি আযলম উদ্দীন ডুিংরাগ্রাম চতুল বাজার কানাইঘাট যসণলট 01728-390429 
1165 33 31 মাও. িা. আবু্দশ শযিদ জুবাণয়র লামাপাড়া যশবগঞ্জ সদর যসণলট 01712-795873 
1166 33 32 মাও. িাযফি জাযমল আিমদ শ্রদওয়ানচক পরগো বাজার কানাইঘাট যসণলট 01790-287896 
1167 33 33 মাও. িায়দার আলী দত্তগ্রাম সুরমা শ্রগইট সদর যসণলট 01766-353120 
1168 33 34 মাও. িাসান আিমদ নয়াগ্রাম ব্রাহ্মেগ্রাম জযকগঞ্জ যসণলট 01797-549734 
1169 33 35 মাও. িাযফি শরীফ উদ্দীন ফণতিপুর ইসলামপুর শ্রগায়াইনঘাট যসণলট 01747-916930 
1170 33 36 মাও. িাযফি মাসউদ আিমদ বাউরভাগ  মাযনকগঞ্জ কানাইঘাট যসণলট 01714-567905 
1171 33 37 মাও. িাযফি কাওসার আিমদ ভদ্রচযট সীমাবাজার কানাইঘাট যসণলট 01729-134096 
1172 33 38 মাও. মুছাযদ্দকুর রিমান দযিে বাঘা বাঘা মাদরাসা শ্রগালাপগঞ্জ যসণলট 01738-984773 
1173 33 39 মাও. আফতাব শ্রিাসাইন ছয়যিশ বুধবারী বাজার শ্রগালাপগঞ্জ যসণলট 01766-704802 
1174 33 40 মাও. জাযকর আিমদ শ্রচৌধুরী চান্দভরািং  বাইশঘর যবশ্বনাথ যসণলট 01752-523276 
1175 33 41 মাও. সাযজদুর রিমান কায়স্তগ্রাম বড়ণদশ বাজার কানাইঘাট যসণলট 01742-532599 
1176 33 42 মাও. আবু্দল িান্নান সঞ্জবপুর শ্রতযলযবল কুলাউড়া শ্রমৌলভীবাজার 01799-673935 
1177 33 43 মাও. বদরুল ইসলাম প্ইল গ্রাম চারখাই যবয়ানীবাজার যসণলট 01714-912431 
1178 33 44 মাও. দ্বীন ইসলাম শ্রসািাগ মাযলয়াযট জাযটয়া বাজার ঈশ্বরগঞ্জ ময়মনযসিংি 01747-029204 
1179 33 45 মাও. খায়রুল ইসলাম কুবাজপুর জগন্নাথপুর সুনামগঞ্জ সুনামগঞ্জ 01715-503406 
1180 33 46 মাও. িা.  মািমুদুর রিমান যমলাদ আগন শার্ন যবশ্বনাথ যবশ্বনাথ যসণলট 01789-629405 
1181 33 47 মাও. রমীজ উদ্দীন তালুকদার িাটগ্রাম শ্রডৌবাড়ী শ্রগায়াইনঘাট যসণলট 01749-576305 
1182 33 48 মাও. িাযফি রুহুল আযমন পবিতপুর চতুল বাজার কানাইঘাট যসণলট 01751-481543 
1183 33 49 মাও. িাযফি ইয়ািইয়া আিমদ রযফনগর যদরাই চাাঁদপুর যদরাই সুনামগঞ্জ 01751-285825 
1184 33 50 মাও. িাযফি ইয়ািইয়া আিমদ চাযন্দপুর যদরাই চাাঁদপুর যদরাই সুনামগঞ্জ 01721-912554 
1185 33 51 মাও. কারী নুরুল আলম বাণগরখাল িযরপুর বাজার তজন্তাপুর যসণলট 01723-852313 
1186 33 52 মাও. ইমরান শ্রিাসাইন জুণয়ল দযিে গািংপার বািাদুরপুর যবয়ানীবাজার যসণলট 01715-746866 



1187 33 53 মাও. কামরুল ইসলাম নয়ামাযট রাজাগঞ্জ কানাইঘাট যসণলট 01741-159943  
1188 33 54 মাও. ইমরান শ্রিাসাইন ঘাগুয়া শ্রদউলগ্রাম শ্রগালাপগঞ্জ যসণলট 01753-667312 
1189 33 55 মাও. আবু্দল্লাি আল মামুন কটযলপাড়া শ্রদউলগ্রাম শ্রগালাপগঞ্জ যসণলট 01750-104828 
1190 33 56 মাও. মুযিবুর রিমান মুযিব ফণতিপুর বড়নগর শ্রগায়াইনঘাট যসণলট 01738-616724 
1191 33 57 মাও. িা. আনওয়ারুল িক মািফুজ ফখরচযট সীমাবাজার কানাইঘাট যসণলট 01731-604453 
1192 33 58 মাও. আবু্দল বাযছত কাযলয়া ডির চন্দরপুর শ্রগালাপগঞ্জ যসণলট 01756-923130 
1193 33 59 মাও. আবু্দশ শাকুর ফণতিপুর যমরাগঞ্জ শ্রগালাপগঞ্জ যসণলট 01779-782615 
1194 33 60 মাও. মুিাম্মদ উল্লাি শািজালালপুর ব্রাহ্মেগ্রাম জযকগঞ্জ যসণলট 01778-246509 
1195 33 61 মাও. আিমদ মুসা সম্মাযনপুর ১৩ নিংওয়াডি রিংপুর রিংপুর 01740-282315 
1196 33 62 মাও. ফয়সল আিমদ শ্রচৌধুরী পযিম নয়াগ্রাম বড়ণদশ বাজার যবয়ানীবাজার যসণলট 01733-669636 
1197 33 63 মাও. আবু্দল্লাি ফািাদ ধারাবির কদমরসুল শ্রগালাপগঞ্জ যসণলট 01717-183194 
1198 33 64 মাও. আবু্দল িাযকম সালমান ভাণদশ্বর উজানপাড়া শ্রগালাপগঞ্জ যসণলট 01762-748344 
1199 33 65 মাও. আজিারুল ইসলাম জাড়ার শ্রকানা সুখাইড় ধমিপাশা সুনামগঞ্জ 01722-145244 
1200 33 66 মাও. যমনিাজুল ইসলাম লাফা শ্রকানা শ্রশরুলভাগ জযকগঞ্জ যসণলট 01791-903479 
1201 33 67 মাও. কারী আযলমুদ্দীন শ্রীণখল দরবস্ত বাজার তজন্তাপুর যসণলট 01720-201273 
1202 33 68 মাও. আবু সাণলি আলবাব দযিন রায়গড় ঢাকা দযিে শ্রগালাপগঞ্জ যসণলট 01784-620070 
1203 33 69 মাও. কারী শযফকুল ইসলাম আমড়া গড়া রাতারগাও যবশ্বম্ভপুর সুনামগঞ্জ 01766-221231 
1204 33 70 মাও. লুকমান আিমদ শ্রনামান ব্রাহ্মেগাও ছাতক বাজার ছাতক সুনামগঞ্জ 01768-640579 
1205 33 71 মাও. রযশদ আিমদ ইনাত নগর লিীপুর জামালগঞ্জ সুনামগঞ্জ 01738-557975 
1206 33 72 মাও. কারী শ্রিাসাইন আিমদ শ্রদওয়ানচক রাজাগঞ্জ কানাইঘাট যসণলট 01714-373012 
1207 33 73 মাও. হুসাইন আিমদ শ্রিলাল দলইরগাও খাগাইল শ্রকাম্পাযনগঞ্জ যসণলট 01781-590128 
1208 33 74 মাও. ওয়াযজদ আল ইসলাম বলরামপুর মুন্সীবাজার কমলগঞ্জ শ্রমৌলভীবাজার 01764-191501 
1209 33 75 মাও. িাযফি সাইদুর রিমান সরুণফৌদ দরবস্ত বাজার তজন্তাপুর যসণলট 01780-519525 
1210 33 র্ মাও. আবু্দল কাইয়ূম তালুকদার লাণকশ্বর লাণকশ্বর বাজার ছাতক সুনামগঞ্জ 01710-503288 
1211 33 77 মাও. িাযফি শ্রদলওয়ার শ্রিাসাইন শ্রছাটণদশ নয়াবাজার কানাইঘাট যসণলট 01732-726143 
1212 33 78 মাও. ইয়ািইয়া যসযদ্দক খান বাটইশাইল পরচক জযকগঞ্জ যসণলট 01771-855091 
1213 33 79 মাও. িা. মুযিবু্বর রিমান ছাবু্বর যশবনগর যশবনগর কানাইঘাট যসণলট 01738-179479 



1214 33 80 মাও. মুশাযিদ মুনাওয়ার বণটরতল পাড়ুয়া বাজার শ্রকাম্পাযনগঞ্জ যসণলট 01771-060171  
1215 33 81 মাও. আবু্দল আিাদ শ্রচৌধুরী নায়ামাযট রাজাগঞ্জ কানাইঘাট যসণলট 01758-423150 

 


