
ফাযিলগণের তাযলকা-1440 যিজরী/  2019 ঈসায়ী (ভযতিক্রমানুসাণর) 
ক্রম বর্ি শ্রেেী ক্রম নাম গ্রাম ডাক উপণজলা শ্রজলা শ্রমাবাইল  
1291 35  

1 

মাও. িাযফজ আবু্দল ফাত্তাি কালাণকানা বাঘা পরগো শ্রগালাপগঞ্জ যসণলট 01746-730203 

1292 35 2 মাও. িাযফজ আযবদুল িক্ব ঘড়ুয়া বাযলঙ্গাবাজার যবয়ানীবাজার যসণলট 01760-950930 
1293 35 3 মাও. িাসান আল মািমুদ নাযিয়ান ইনামযত ব্রাহ্মেগ্রাম জযকগঞ্জ যসণলট 01726-626375 
1294 35 4 মাও. িা. আবু্দল্লাি আল মাসরুর নগর ঢাকা দযিে শ্রগালাপগঞ্জ যসণলট 01729-923481 
1295 35 5 মাও. িাযফজ সাযদক আিমদ নওয়াগ্রাম ব্রাহ্মেগ্রাম জযকগঞ্জ যসণলট 01730-657008 
1296 35 6 মাও. মুিা. আবু সালমান বুরিানপুর বারিাল জযকগঞ্জ যসণলট 01794-255126 
1297 35 7 মাও. যবলাল আিমদ শ্রনায়াগাও চরার বাজার শ্রকাম্পাযনগঞ্জ যসণলট 01798-029101 
1298 35 8 মাও. আিমদ শ্রচৌধুরী শ্রকানাগ্রাম কলযানী নয়াবাজার কানাইঘাট যসণলট 01722-686257 
1299 35 9 মাও. মুিা. আবু্দল িাযসব উজ্জল পযিম মযিদপুর শািবাগ জযকগঞ্জ যসণলট 01747-565045 
1300 35 10 মাও. কারী মুিা. আবু্দল মাযলক চারাবই দাউদপুর বাযলঙ্গাবাজার যবয়ানীবাজার যসণলট 01786-229951 
1301 35 11 মাও. মুিা. আবু্দস সাত্তার খাগাইল খাগাইল বাজার শ্রকাম্পাযনগঞ্জ যসণলট 01790-962873 
1302 35 12 মাও. ইযলয়াস িাযমদী বারণকাট বারণকাট শ্রগালাপগঞ্জ যসণলট 01790-746225 
1303 35 13 মাও. িাম্মাদ িাযমদী উপর বারণকাট বারণকাট শ্রগালাপগঞ্জ যসণলট 01731-720355 
1304 35 14 মাও. িা. রুহুল আযমন রুণবল আকাখাজনা কুড়ারবাজার যবয়ানীবাজার যসণলট 01723-799122 
1305 35 15 মাও. আিরফ মুিাম্মদ মাসরুর যবন্নাকুলী বাদাঘাট বাজার তাযিরপুর সুনামগঞ্জ 01717-917535 
1306 35 16 মাও. মারুফ আিমদ শ্রচৌধুরী গয়াসপুর কযরমপুর রাজনগর শ্রমৌলভীবাজার 01719-006509 
1307 35 17 মাও. রায়িান উদ্দীন আক্তাপাড়া সাচনাবাজার জামালগঞ্জ সুনামগঞ্জ 01810-926820 
1308 35 18 মাও. িাযফজ জাণবদ আিমদ দযিে বাঘা বাঘা মাদরাসা শ্রগালাপগঞ্জ যসণলট 01790-021250 
1309 35 19 মাও. িা. আবু্দল আিাদ রাযিন ফণতিপুর বড়নগর শ্রগায়াইনঘাট যসণলট 01782-703042 
1310 35 20 মাও. ফরিাদুল ইসলাম যসরাজী মজযল গঙ্গাজল জযকগঞ্জ যসণলট 01709-099374 
1311 35 21 মাও. কারী শওকত আলী শ্রমাল্লা শ্রমাণদরগাও বাদাঘাট তাযিরপুর সুনামগঞ্জ 01789-969628 
1312 35 22 মাও. ফণয়জ আিমদ ফাযিম খাগাইল খাগাইল বাজার শ্রকাম্পাযনগঞ্জ যসণলট 01782-522715 
1313 35 23 মাও. কারী শািযরয়া আিমদ বড়ণদশ পাাঁচঘরী বড়ণদশ বাজার কানাইঘাট যসণলট 01760-100411 
1314 35 24 মাও. কারী মুিা. আবু্দর রিীম শ্রমৌদাম শ্রমৌদাম বাজার পূবিধলা শ্রনত্রণকানা 01960-360164 
1315 35 25 মাও. নাযজম আল ফািাদ দযিে পাতু্তমাই মাতুরতল শ্রগায়াইনঘাট যসণলট 01779-876556 



1316 35 26 মাও. মুনাওয়ার হুসাইন ফাযিম আণনায়ারপুর বাযলজুরী তাযিরপুর সুনামগঞ্জ 01770-318432  
 1317 35 27 মাও. কামাল উযদ্দন পাণবল বাযলজুরী বাযলজুরী তাযিরপুর সুনামগঞ্জ 01795-546032 

1318 35 28 মাও. িাযফজ আব্বাস উদ্দীন মযির্ণখড় খাগাইল শ্রকাম্পাযনগঞ্জ যসণলট 01751-996650 
1319 35 29 মাও. িাযফজ মািবুবুর রিমান দযিে যটকরপাড়া বািাদুরপুর যবয়ানীবাজার যসণলট 01759-039295 
1320 35 30 মাও. আবু্দল আিীি রব্বানী ফাঠা খাণলরপাড় শ্রডপুযট বাজার শ্রগালাপগঞ্জ যসণলট 01756-480040 
1321 35 31 মাও. ফয়াজ উদ্দীন যনজ ভাউরভাগ মাযনকগঞ্জ কানাইঘাট যসণলট 01720-671862 
1322 35 32 মাও. হুমায়ন রশীদ জুবাণয়র পাটলী পাটলী জগন্নাথপুর সুনামগঞ্জ 01747-027418 
1323 35 33 মাও. শ্রশখ আবু বকর যসযদ্দক মাদানগর যনযিন্তপুর কুলাউড়া শ্রমৌলভীবাজার 01765-449898 
1324 35 34 মাও. সদরুল ইসলাম যবন্নাকুলী বাদাঘাট বাজার তাযিরপুর সুনামগঞ্জ 01705-374316 
1325 35 35 মাও. কারী আবু্দল বাযসত বড়দল পুরানিাযট তাযিরপুর তাযিরপুর সুনামগঞ্জ 01790-882360 
1326 35 36 মাও. শ্রশখ কারী এনামুল িক মাদানগর যনযিন্তপুর কুলাউড়া শ্রমৌলভীবাজার 01785-544801 
1327 35 37 মাও. উমর ফারুক যশবলী যবন্নাকুলী বাদাঘাট বাজার তাযিরপুর সুনামগঞ্জ 01730-250600 
1328 35 38 মাও. কারী জাফর আিমদ আবু্দল্লািপুর পাতন যবয়ানীবাজার যসণলট 01756-159819 
1329 35 39 মাও. মুিা. জয়নুল আণবদীন লালারচক শ্রতযলযবল কুলাউড়া শ্রমৌলভীবাজার 01706-607025 
1330 35 40 মাও. িা. মাজিারুল ইসলাম মাসুম ভূইগাও ভূইগাও কুলাউড়া শ্রমৌলভীবাজার 01763-942929 
1331 35 41 মাও. িাযফজ রুহুল আমীন গুইলা কান্দাি শযরর্া ইণেরগঞ্জ শ্রমাণমনশািী 01789-225518 
1332 35 42 মাও. আনওয়ার শ্রিাসাইন মযনর আমবাড়ী কাউলাকাযন্দ তাযিরপুর সুনামগঞ্জ 01719-601083 
1333 35 43 মাও. কারী আশরাফুল িক্ব মল্লীকপুর যভমণখলী জামালগঞ্জ সুনামগঞ্জ 01790-879882 
1334 35 44 মাও. সাণয়ম আিমদ রাণসল শ্রদওয়ানচক রাজাগঞ্জ কানাইঘাট যসণলট 01789-189888 
1335 35 45 মাও. িাবীবুর রিমান মামুন শ্রমৌলভীচক কামারগ্রাম রাজনগর শ্রমৌলভীবাজার 01758-888794 
1336 35 46 মাও. মুিা. আবুল িাসান দওরাইল ঢাকা দযিে শ্রগালাপগঞ্জ যসণলট 01794-565520 
1337 35 47 মাও. িাযফজ আবু্দস সালাম বাঘা উত্তর বাঘা পরগো শ্রগালাপগঞ্জ যসণলট 01715-496828 
1338 35 48 মাও. িাযফজ ছাযলক উদ্দীন গদিনা কাযন্দ সীমাবাজার কানাইঘাট যসণলট 01766-357124 
1339 35 49 মাও. গাজী মুিা. আলীম উদ্দীন ইনামযত ব্রাহ্মেগ্রাম জযকগঞ্জ যসণলট 01742-532645 
1340 35 50 মাও. িাযফজ আবু্দর রিমান কাঠালকুযড় শ্রডৌবাড়ী শ্রগায়াইনঘাট যসণলট 01770-880195 
1341 35 51 মাও. িাযফজ জুনাণয়দ আিমদ বাযনগ্রাম গাছবাড়ী কানাইঘাট যসণলট 01741-483065 
1342 35 52 মাও. কারী মুি. আবু্দস সামাদ সুযরখাল কলাবাজার রাজনগর শ্রমৌলভীবাজার 01731-590969 



1343 35 53 মাও. কারী আবু্দল িালীম  বলরাণমরচক মুন্সীবাজার জযকগঞ্জ যসণলট 01613-711274  
1344 35 54 মাও. কারী জাযকর শ্রিাসাইন শ্রগালাপনগর বাঘা পরগো শ্রগালাপগঞ্জ যসণলট 01731-751877 
1345 35 55 মাও. কারী আবু্দল্লাি আল মামুন মাযনকপুর লযিবাউর ছাতক সুনামগঞ্জ 01779-425452 
1346 35 56 মাও. কারী নাজমুল িাসান রুণবল চানপুর লযিবাউর ছাতক সুনামগঞ্জ 01729-597092 
1347 35 57 মাও. শযফকুল ইসলাম রাযফ রিমতপুর বাদাঘাট বাজার তাযিরপুর সুনামগঞ্জ 01721-319313 
1348 35 58 মাও. কামরুল ইসলাম সাণয়ম কাযজিাটা ছাতক বাজার ছাতক সুনামগঞ্জ 01792-332872 
1349 35 59 মাও. মুিা. শািজািান কযবর নইনগাও শ্রদায়ারাবাজার সদর সুনামগঞ্জ 01770-127784 
1350 35 60 মাও. কারী মুযিবুর রিমান শ্রতযলযবল শ্রতযলযবল কুলাউড়া শ্রমৌলভীবাজার 01708-572317 
1351 35 61 মাও. িা. যশব্বীর আিমদ খান তালবাড়ী  তালবাড়ী বাজার কানাইঘাট যসণলট 01717-217839 
1352 35 62 মাও. খাইরুজ্জামান খছরু খালপার  তালবাড়ী বাজার কানাইঘাট যসণলট 01786-935322 
1353 35 63 মাও. জামাল উদ্দীন কাযলনগর সুরইঘাট কানাইঘাট যসণলট 01731-467117 

 


