
ফাযিলগণের তাযলকা-1439 যিজরী/  2018  ঈসায়ী (ভযতিক্রমানুসাণর) 
ক্রম বর্ি শ্রেেী ক্রম নাম গ্রাম ডাক উপণজলা শ্রজলা শ্রমাবাইল  
1216 34 1 মাও. মাসরুর আিমদ আঙু্গরা মুিাম্মদপুর আঙু্গরা মুিাম্মদপুর যবয়ানীবাজার যসণলট 01786-559825 
1217 34 2 মাও. কারী তাজুল ইসলাম আঙু্গরা মুিাম্মদপুর আঙু্গরা মুিাম্মদপুর যবয়ানীবাজার যসণলট 01799-446791 
1218 34 3 মাও. শ্রিাসাইন আিমদ িাসান আঙু্গরা মুিাম্মদপুর আঙু্গরা মুিাম্মদপুর যবয়ানীবাজার যসণলট 01728-183651 
1219 34 4 মাও. কারী যজয়াউর রিমান কাঞ্চনপুর বড়ণলখা বড়ণলখা শ্রমৌলভীবাজার 01758-286985 
1220 34 5 মাও. শ্রেখ আবু বকর যসযিক লাউজারী কুড়ারবাজার যবয়ানীবাজার যসণলট 01747-098510 
1221 34 6 মাও. িাযফি জুনাইদ আিমদ শ্রেচুয়া গঙ্গাজল জযকগঞ্জ যসণলট 01758-423624 
1222 34 7 মাও. আিসান িাবীব বড়চাতল আটগ্রাম কানাইোট যসণলট 01611-920718 
1223 34 8 মাও. আবু সুযফয়ান আঙু্গরা আঙু্গরা বাজার যবয়ানীবাজার যসণলট 01768-719632 
1224 34 9 মাও. আনসারুল িক োযকল দযিে ভাগ দযিেভাগ বড়ণলখা শ্রমৌলভীবাজার 01746-396938 
1225 34 10 মাও. মািমুদ শ্রিাসাইন চারাবই দাউদপুর বাযলঙ্গাবাজার যবয়ানীবাজার যসণলট 01703-758124 
1226 34 11 মাও. শ্রক এম আবু্দস সাত্তার জলসী কপলা বাজার শ্রদায়ারাবাজার যসণলট 01735-281261 
1227 34 12 মাও. কারী ফখরুল ইসলাম রজকপুর যবশ্বনাথ যবশ্বনাথ যসণলট 01779-272129 
1228 34 13 মাও. িাযফি হুসাইন আিমদ বাো কালাণকানা বাো পরগো শ্রগালাপগঞ্জ যসণলট 01775-178099 
1229 34 14 মাও. মুজাযিদুল ইসলাম মুরযেদাবাদ কুরা িাকালুযক বড়ণলখা শ্রমৌলভীবাজার 01790-002358 
1230 34 15 মাও. িাযফি আলী হুসাইন কাঠালতলী কাঠালতলী বড়ণলখা শ্রমৌলভীবাজার 01719-373149 
1231 34 16 মাও. ফয়সল আিমদ মযির্ণখড় খাগাইল শ্রকাম্পাযনগঞ্জ যসণলট 01790-021723 
1232 34 17 মাও. কারী আবু্দল আজীম খালপার  তালবাড়ী বাজার কানাইোট যসণলট 01774-216071 
1233 34 18 মাও. জাণবর আিমদ সাফাচক পইলগ্রাম যবয়ানীবাজার যসণলট 01795-351951 
1234 34 19 মাও. আেফাক আিমদ দলইকাযি গাছবাড়ী কানাইোট যসণলট 01779-581431 
1235 34 20 মাও. িাযফি খায়রুল ইসলাম উজানীপাড়া মাযনকগঞ্জ কানাইোট যসণলট 01752-677410 
1236 34 21 মাও, িা. আবু্দল্লাি আল মামুন শ্রেউনগর শ্রেওলা বাজার যবয়ানীবাজার যসণলট 01703-400163 
1237 34 22 মাও. আবু্দল আিাদ গলগজা বড়ণলখা বড়ণলখা শ্রমৌলভীবাজার 01748-307738 
1238 34 23 মাও. িাযফি োমীম মািদী ভাযটযদিী উমরগঞ্জ কানাইোট যসণলট 01720-205978 
1239 34 24 মাও. যেব্বীর আিমদ শ্রসবুল বাো কালাণকানা বাো পরগো শ্রগালাপগঞ্জ যসণলট 01752-339105 
1240 34 25 মাও. মুিাম্মদ আলী িানফী বড়ণদে দযিে বড়ণদে বাজার কানাইোট যসণলট 01790-578208 



1241 34 26 মাও. কারী আবু্দর রযিম গলগজা বড়ণলখা বড়ণলখা শ্রমৌলভীবাজার 01765-995355  
 1242 34 27 মাও. কারী নাযছর উিীন সরদারীপাড়া বড়ণদে বাজার কানাইোট যসণলট 01737-814377 

1243 34 28 মাও. মাসউদ আিমদ শ্রনামান বািাদুরপুর ভীমখালী জামালগঞ্জ সুনামগঞ্জ 01726-839325 
1244 34 29 মাও. ইমাদ উিীন োি আলম কাযসম নগর দযিেভাগ বড়ণলখা শ্রমৌলভীবাজার  
1245 34 30 মাও. জাকাযরয়া আল আরোদ গঙ্গাজল গঙ্গাজল জযকগঞ্জ যসণলট 01787-484555 
1246 34 31 মাও. জাকাযরয়া আিমদ যসযিক আমলেীদ েরীফগঞ্জ জযকগঞ্জ যসণলট 01746-290441 
1247 34 32 মাও. জাযিদ আল িাসান মাযনকণকানা মাযনকণকানা শ্রফঞু্চগঞ্জ যসণলট 01787-567242 
1248 34 33 মাও. সাযদকুর রিমান তাওযসফ উত্তর রাজনগর শ্রদায়ারাবাজার শ্রকাম্পাযনগঞ্জ যসণলট 01799-456700 
1249 34 34 মাও. িাযফি শ্রমা: হুজায়ফা যনজ ভাউরভাগ মাযনকগঞ্জ কানাইোট যসণলট 01727-633503 
1250 34 35 মাও. যমসবাি আিমদ রুকন উত্তর রাজনগর শ্রদায়ারাবাজার শ্রকাম্পাযনগঞ্জ যসণলট 01746-466438 
1251 34 36 মাও. খাযলদ আিমদ যবন্নাকুড়ী বাদাোট তাযিরপুর সুনামগঞ্জ 01795-357095 
1252 34 37 মাও. রযেদ আিমদ শ্রমৌলভী চক ব্রাহ্মেগ্রাম জযকগঞ্জ যসণলট 01779-581582 
1253 34 38 মাও. আবু্দল্লাি শ্রসািাগ লামােম বাদাোট তাযিরপুর সুনামগঞ্জ 01757-919882 
1254 34 39 মাও. িা. মনসুরুল িক জাযমল নুরনগর োিবাগ জযকগঞ্জ যসণলট 01723-958395 
1255 34 40 মাও. আযতকুর রিমান িযরপুর সাচনাবাজার জামালগঞ্জ যসণলট 01791-900383 
1256 34 41 মাও. মীর শ্রমা: যদলওয়ার হুসাইন কযরমপুর  বাদাোট তাযিরপুর সুনামগঞ্জ 01779-761776 
1257 34 42 মাও. কারী িাযববুর রিমান ননাই বাদাোট তাযিরপুর সুনামগঞ্জ 01718-350634 
1258 34 43 মাও. মনজুরুল িাসান যনদনপুর যনদনপুর যবয়ানীবাজার যসণলট 01766-834704 
1259 34 44 মাও. োি মুিাম্মদ সুিাইল দলইরগাও খাগাইল শ্রকাম্পাযনগঞ্জ যসণলট 01760-471124 
1260 34 45 মাও. িাযফি আল আযমন রামনগর শ্রীমঙ্গল শ্রীমঙ্গল শ্রমৌলভীবাজার 01743-353974 
1261 34 46 মাও. মঈনুল ইসলাম  শ্রগাযপনগর বৃিাবন কমলগঞ্জ শ্রমৌলভীবাজার 01751-735463 
1262 34 47 মাও. আবু্দস সবুর শ্রসানারগাও মুন্সীবাজার কমলগঞ্জ শ্রমৌলভীবাজার 01748-111138 
1263 34 48 মাও. সাণলি আিমদ সাঈদ আমততল আমততল বাজার যবশ্বনাথ যসণলট 01757-040146 
1264 34 49 মাও. আলগীর শ্রিাসাইন কুবাজপুর কুবাজপুর জগন্নাথপুর সুনামগঞ্জ 01728-597699 
1265 34 50 মাও. আিমদ আলী উত্তর কামলা বাজ জামালগঞ্জ জামালগঞ্জ সুনামগঞ্জ 01703-241576 
1266 34 51 মাও. রযেদ আিমদ বাউরভাগ  মাযনকগঞ্জ কানাইোট যসণলট 01753-884672 
1267 34 52 মাও. যেযব্বর আিমদ ওয়াযসম করুয়াজান মধ্যনগর মধ্যনগর সুনামগঞ্জ 01704-947868 



1268 34 53 মাও. কারী ফাযিমুল ইসলাম খরদাপাড়া বারণকাট শ্রগালাপগঞ্জ যসণলট 01789-750788  
1269 34 54 মাও. আযমন আিমদ যিগলী োপলাগঞ্জ ছাতক সুনামগঞ্জ 01742-280302 
1270 34 55 মাও. িা. ইব্রািীম খলীল চন্ডীনগর সুজাউল মাদরাসা বড়ণলখা শ্রমৌলভীবাজার 01762-408590 
1271 34 56 মাও. িা. আবু্দল মুনঈম সালমান গয়লাপুর সাযদমাপুর যবয়ানীবাজার যসণলট 01719-220430 
1272 34 57 মাও. ইমদাদ যবন কাযসম গজবাগ দযিেভাগ বড়ণলখা শ্রমৌলভীবাজার 01779-775066 
1273 34 58 মাও. িা. আফজল শ্রিাসাইন ঠাকুণরর মাযট যচকনাগুল জজন্তাপুর যসণলট 01766-874263 
1274 34 59 মাও. শ্ররজাউল িক ফুলততল শ্রতায়কু্কল বাজার শ্রগায়াইনোট যসণলট 01768-881572 
1275 34 60 মাও. সাখাওয়াত শ্রিাসাইন যবয়াড়া শ্রবলদি োটাইল টাঙ্গাইল 01775-435396 
1276 34 61 মাও. কারী আলমগীর রেীদ  মাযনকপুর লযিবাউর ছাতক সুনামগঞ্জ 01763-934647 
1277 34 62 মাও. িা. আবু্দল িাযমদ শ্রলাকমান চারাবই দাউদপুর বাযলঙ্গাবাজার যবয়ানীবাজার যসণলট 01725-843958 
1278 34 63 মাও. নাজমুল আলম নাযিদ বারইগ্রাম খাণলরমুখ দযিে সুরমা যসণলট 01763-450974 
1279 34 64 মাও. কারী কামরুল ইসলাম কলারতলীপার িাকালুযক বড়ণলখা শ্রমৌলভীবাজার 01782-080676 
1280 34 65 মাও. আযতকুর রিমান শ্রগালাপনগর বাো পরগো শ্রগালাপগঞ্জ যসণলট 01717-610923 
1281 34 66 মাও. কারী মুযিবুর রিমান বাো শ্রসানাপুর বাো পরগো শ্রগালাপগঞ্জ যসণলট 01712-419443 
1282 34 67 মাও. খাযলদ আিমদ চুয়াপুর জয়নগর সদর সুনামগঞ্জ 01723-259574 
1283 34 68 মাও. ফুিাণয়ল আিমদ ফাযিম পূবি যেলাছড়া বাণদণদউলী শ্রফঞু্চগঞ্জ যসণলট 01765-729742 
1284 34 69 মাও. যেযব্বর আিমদ সা’দী পযিম লাফাণকানা শ্রেরুলভাগ জযকগঞ্জ যসণলট 01742-538682 
1285 34 70 মাও. মুোযিদুল িক বড়দল পুরানিাযট তাযিরপুর তাযিরপুর সুনামগঞ্জ 01731-680421 
1286 34 71 মাও. িা. সযদকুর রিমান ফণতিপুর বড়নগর শ্রগায়াইনোট যসণলট 01732-146568 
1287 34 72 মাও. মুিাম্মদ আবু্দল্লাি গজবাগ দযিেভাগ বড়ণলখা শ্রমৌলভীবাজার 01752-272586 
1288 34 73 মাও. আবু্দস সামাদ কাকরযদয়া শ্রতরাদল যবয়ানীবাজার যসণলট 01850-241634 
1289 34 74 মাও. শ্রমা: নাজমুল হুদা গাজীনগর পাখাযরয়া দযিে সুনামগঞ্জ সুনামগঞ্জ 01741-152593 
1290 34 75 মাও. িাযফি নুরুল ইসলাম পূবি লাফাণকানা শ্রেরুলভাগ জযকগঞ্জ যসণলট 01799-708812 

 


