
ফাযিলগনের তাযলকা-১৪৪২ যিজরী/২০২১ ঈসায়ী 

ক্রম বর্ষ শ্রেণী োম গ্রাম ডাক উপনজলা শ্রজলা শ্রমাবাইল 
1434 ৩৭ 1 িাযফজ আবু্দল্লাি আল মাসরুর পযিম রূপর্পুর বেযবষ্ণপুর কমলগঞ্জ শ্রমৌলভীবাজার ০১৭৫৮৭৬৬৬৬৪ 

1435 ৩৭ 2 আিবাব শ্রিানসে মইয়াখালী শ্রেরুলবাগ জযকগঞ্জ যসনলট ০১৭৬০৩৪৯৯৬৪ 

1436 ৩৭ 3 িাযফজ যলয়াকত আলী শ্রেচুয়া গঙ্গাজল জযকগঞ্জ যসনলট ০১৭৫৮৪২৪৯৭৩ 

1437 ৩৭ 4 িাযফজ আবদুল কাইয়ুম চারাবই বাযলঙ্গা বাজার যবয়ােীবাজার যসনলট ০১৭৪২৬৯৮৪৬১ 

1438 ৩৭ 5 িাযফজ আবু্দল্লাি আল মাবরুর পযিম রূপর্পুর বেযবষ্ণপুর কমলগঞ্জ শ্রমৌলভীবাজার ০১৭১২৪০৭৮৯০ 

1439 ৩৭ 6 িাফজ সাঈদুর রিমাে লালারচক (পযিম) রাজাগঞ্জ কাোইোট যসনলট ০১৭৭২ ২৫৩৮৬০ 

1440 ৩৭ 7 কামরুল ইসলাম কামরাে োগুয়া শ্রদউলগ্রাম শ্রগালাপগঞ্জ যসনলট ০১৭৮৭১৩৩৪০২ 

1441 ৩৭ 8 িাযফজ শ্রিাসাইে আিমদ কুবাজপুর কুবাজপুর জগন্নাথপুর সুোমগঞ্জ ০১৭১০৬৮২৬৫৫ 

1442 ৩৭ 9 িাযফজ িুবানয়র িাসাে শ্রচৌধুরী তালবাযি পূবষ (দললচযট) কলযােী েয়াবাজার কাোইোট যসনলট ০১৭৬০২৭৩৬৫০ 

1443 ৩৭ 10 আবু্দল গাফফার সরদারী পািা বিনদে বাজার কাোইোট যসনলট ০১৭৬৫৯২৩৩৬৮ 

1444 ৩৭ 11 আবু্দল বাযসত জলসী কপলা বাজার শ্রদায়ারা বাজার সুোমগঞ্জ ০১৭৪৫৫১২৪৬৩ 

1445 ৩৭ 12 আিমদ সাইফুদ্দীে কুকিাপেী সাচো বাজার জামালগঞ্জ সুোমগঞ্জ ০১৬১০৬৬২৪৬৯ 

1446 ৩৭ 13 আবু সাঈদ েয়ানখল সুরইোট কাোইোট যসনলট ০১৭৬৪২৫২৬৮১ 

1447 ৩৭ 14 শ্রমা. িাযববুল্লাি রংপুর লক্ষ্নীবাউর বাজার ছাতক সুোমগঞ্জ ০১৭০৬৪৬৫১৩৫ 

1448 ৩৭ 15 আসাদুজ্জামাে সুপাতলা যবয়ােীবাজার যবয়ােীবাজার যসনলট ০১৭০৭২২৫৭৭৩ 

1449 ৩৭ 16 িাযফজ মািফুজ আিমদ বারঠাকুরী বারঠাকুরী জযকগঞ্জ যসনলট ০১৭২৮৯৬৯৯৪৮ 



1450 ৩৭ 17 হুমায়ুে কবীর োগযটয়া (আদেষগ্রাম) বাদাোট বাজার তাযিরপুর সুোমগঞ্জ ০১৭৪৬৫০১৬২২ 

1451 ৩৭ 18 শ্রসািরাব িাসাে শ্রমানদর গাাঁও মাদরাসা িাযট বাদাোট বাজার তাযিরপুর সুোমগঞ্জ ০১৭৫৪৩১২৪৭৫ 

1452 ৩৭ 19 শ্রমা. ফয়জুল িাসাে হুমায়ুে ভাটপািা সাপমারী শ্রেরপুর শ্রেরপুর ০১৭৮০২৬৫০৬৭ 

1453 ৩৭ 20 িুবানয়র আিমদ ধারাবির কদমরসুল শ্রগালাপগঞ্জ যসনলট ০১৭৯২২৪৩৬১৪ 

1454 ৩৭ 21 শ্রমা. ফয়জুল বারী ফরিাদ  ভাটপািা সাপমারী শ্রেরপুর শ্রেরপুর ০১৭৮০২৬৫০৪৩ 

1455 ৩৭ 22 শ্রমা. শ্ররজওয়াে আিমদ োগুয়া শ্রদউলগ্রাম শ্রগালাপগঞ্জ যসনলট ০১৭৫১৭৮৬৮০২ 

1456 ৩৭ 23 িাযফজ শ্রগালাম যকবযরয়া শ্রতযলনমযল িাকালুকী বিনলখা শ্রমৌলভীবাজার ০১৭৩২৬৪৯৯৪৫ 

1457 ৩৭ 24 শ্রমা. যদরওয়ার শ্রিাসাইে তালুকদার গাযজপুর রাজাগঞ্জ কাোইোট যসনলট ০১৭৩২৪৬৫২৪৮ 

1458 ৩৭ ২৫ শ্রমা. জানিদ আিমদ শ্রিমু িাখরগ্রাম িযরপুর বাজার জজন্তাপুর যসনলট ০১৭৭২ ৩৫৯৪৩৮ 

1459 ৩৭ ২৬ আেরাফূল ইসলাম োযিে বাঙ্গালী পািা দোবাজার কাোইোট যসনলট ০১৭৮৪২২৯৬৪৮ 

1460 ৩৭ ২৭ শ্রমা. আবু্দল্লাি িাযেগ্রাম ব্রাক্ষ্নণগ্রাম জযকগঞ্জ যসনলট ০১৭৪৩৫৮০৫১৫ 

1461 ৩৭ ২৮ সুলতাে আিমদ মেরতল মাতুরতল বাজার শ্রগায়াইেোট যসনলট ০১৭৫৩১১৭৩৯০ 

1462 ৩৭ ২৯ জাকাযরয়া আবু সাঈদ িাত্রাভা (কাযিগ্রাম) শ্রডৌবাযি শ্রগায়াইেোট যসনলট ০১৭০৫৩৫৮৬৭৩ 

1463 ৩৭ ৩০ িাযফজ জসয়দ কামারুজ্জামাে োযজর জসয়দপুর (পযিমপািা) জসয়দপুর ৩০৬১ জগন্নাথপুর সুোমগঞ্জ ০১৭৯৫ ৮৫৯৯০৬ 

1464 ৩৭ ৩১ িাযফজ সাযজদুর রািমাে পাাঁচপািা (জুলাই) লাফোউট শ্রগায়াইেোট যসনলট ০১৭৫৭ ৬৯৫৪২৯ 

1465 ৩৭ ৩২ িুলিাসাোা্ইে শ্রমা. জাফর ফুরকােী িাযেফ শ্রদবারাই আযছরগঞ্জ যবয়ােীবাজার যসনলট ০১৩০৬৪৬৩৭০৩ 

1466 ৩৭ ৩৩ িাযফজ ইমাদ উদ্দীে দযিণ দত্তরাইল ঢাকা দযিণ শ্রগালাপগঞ্জ যসনলট ০১৭৯৪৯৫৫৩৩৫ 

1467 ৩৭ ৩৪ পারনভজ আিমদ বিদল পুরােিাযট তাযিরপুর তাযিরপুর সুোমগঞ্জ ০১৭৭৭৩৬১৯৭৫ 



1468 ৩৭ ৩৫ আবু্দর রাজ্জাক বারইগ্রাম বািাদুরপুর যবয়ােীবাজার যসনলট ০১৭৯০৫৭৯৬১২ 

1469 ৩৭ ৩৬ িাযফজ িাযমদুল িক এমদাদ েযিরফল বািাদুরপুর যবয়ােীবাজার যসনলট ০১৭৬৩৯৪২৭৪২ 

1470 ৩৭ ৩৭ শ্রমা. োযিে আিমদ শ্রমছা রযিযমযয়া মাদরাসা কাোইোট যসনলট ০১৭৮৮৪৮০৩৪২ 

1471 ৩৭ ৩৮ শ্ররদওয়াে আিমদ সুপাতলা যেদেপুর যবয়ােীবাজার যসনলট ০১৭০৫৪২৫৩৬৭ 

1472 ৩৭ ৩৯ শ্রমা. লুকমাে িাকীম জলাল েগর জালালাবাদ কযান্টেনমন্ট যসনলট সদর যসনলট ০১৭৭০১৩৭৯৩০ 

1473 ৩৭ ৪০ িাযফজ আবু বুরিাে শ্রমাযিেী ৫০৯ লামাপািা যেবগঞ্জ সদর যসনলট ০১৭৬৭৬৬৭০৮১ 

1474 ৩৭ ৪১ সুলতাে আিমদ বলরানমর চক মুেসী পািা জযকগঞ্জ যসনলট ০১৭২৬৫৫৭১৩৪ 

1475 ৩৭ ৪২ িাযফজ সাইফুর রিমাে সানিদ উত্তর গঙ্গাজল গঙ্গাজল জযকগঞ্জ যসনলট ০১৭৫১৪১৬২৬৬ 

1476 ৩৭ ৪৩ িাযফজ রযেদ আিমদ যপল্লাকাযি েযরফগঞ্জ জযকগঞ্জ যসনলট ০১৭৯৮৩৭০১৫৭ 

1477 ৩৭ ৪৪ শ্রিলাল আিমদ প্রথমনরখ িাত্রাপাো বাযেয়াচং িযবগঞ্জ ০১৭৮৩৩০৬৬৮১ 

1478 ৩৭ ৪৫ শ্রমা. কামরুল ইসলাম আমজাদ  ঠাকুনরর মাযট যচকোগুল জজন্তাপুর যসনলট ০১৭৫৫৪৯২১১০ 

1479 ৩৭ ৪৬ িাযফজ জযরফ উদ্দীে লামা দুমকা  শ্রডৌবািী শ্রগায়াইেোট যসনলট ০১৭৬৫৮৮৬৬৭৩ 

1480 ৩৭ ৪৭ আবু্দর রকীব িাক্কােী বগী যমলে বাজার কাগাপাো বাযেয়াচং িযবগঞ্জ ০১৭৭২০৭২৯২১ 

1481 ৩৭ ৪৮ িাযফজ শ্রিাসাা্ইে আিমদ দাতারী শ্রডৌবািী শ্রগায়াইেোট যসনলট ০১৭৪৮৪৩৪৫৪২ 

1482 ৩৭ ৪৯ িাযববুর রিমাে শ্রগাযবিশ্রী শ্রগাযবিশ্রী যবয়ােীবাজার যসনলট ০১৭৭৫০৪৯৪৯৭ 

1483 ৩৭ ৫০ আবু্দল্লাি আল মািফুজ বাযলগ্রাম যবরশ্রী জযকগঞ্জ যসনলট ০১৭৩৬০৭৪৭৮৬ 

1484 ৩৭ ৫১ সালমাে ফারসী শ্রবাবারথল র্াইযেরী সুজাউল মাদরাসা বিনলখা শ্রমৌলভীবাজার ০১৭৭০২৮১৭০৮ 

1485 ৩৭ ৫২ োযসর উদ্দীে রাজাপুর রাোযপং যবয়ােীবাজার যসনলট ০১৭৪৪৮৯২৩৩১ 



1486 ৩৭ ৫৩ শ্রতাফানয়ল আিমদ আকাখাজাো কুিারবজার যবয়ােীবাজার যসনলট ০১৭৯২২৪৪০৪২ 

1487 ৩৭ ৬৪ এোমুল করীম রুনবল যচতামইে লাফোউট শ্রগায়াইেোট যসনলট ০১৭৫০২৯০৪৫৩ 

1488 ৩৭ ৫৫ মািমুদুল িাসাে রাযমম শ্রমািনরর পািা বিবাজার বাযেয়াচং িযবগঞ্জ ০১৭৩৩৫৫৯১১৮ 

1489 ৩৭ ৫৬ সাইদুর রািমাে রণনরকল ইয়াগুল রণনকলী শ্রগালাপগঞ্জ যসনলট ০১৭০৩৮৪৪১৩১ 

1490 ৩৭ ৫৭ েরীফ উদ্দীে বতুমারা শ্রোয়াগাাঁও চিার বাজার শ্রকাম্পােীগঞ্জ যসনলট ০১৭১০৫৮৯৩১৪ 

1491 ৩৭ ৫৮ োঈমুর রািমাে শ্রচৌধুরী সাফাচক পইলগ্রাম যবয়ােীবাজার যসনলট ০১৮২৩০২৬৩৪৩ 

1492 ৩৭ ৫৯ ফয়সল আিমদ জসয়দপুর ইসলামপুর োিপরাে যসনলট ০১৭৯৫৫৪৬৭১১ 

1493 ৩৭ ৬০ আিসােুল িক োঈম শ্রগৌরীেগর খাগাইল বাজার শ্রকাম্পােীগঞ্জ যসনলট ০১৭৬৪৭৪৭৪৮৮ 

1494 ৩৭ ৬১ আবু্দল ওয়াযিদ যেজ দযিণভাগ দযিণ ভাগ বিনলখা শ্রমৌলভীবাজার ০১৭২০২৫১৬৯৬ 

1495 ৩৭ ৬২ কাযসম মািমুদ চযলতাবাযি গাছবাযি কাোইোট যসনলট ০১৭৮১৪১৮৪৪১ 

1496 ৩৭ ৬৩ সুলায়মাে আিমদ মযিদপুর োিবাগ জযকগঞ্জ যসনলট ০১৭৪১৮৮০১২১ 

1497 ৩৭ ৬৪ োযজম উদ্দীে বানগরখাল িযরপুর জজন্তাপুর যসনলট ০১৭৪৪২৯৯২০৭ 

1498 ৩৭ ৬৫ মািমুদুল িাসাে শ্রচৌধুরী ইোমযত ব্রাক্ষ্মণগ্রাম জযকগঞ্জ যসনলট ০১৭৩০১৭০৩৪০ 

1499 ৩৭ ৬৬ সালমাে আিমদ গাজীেগর পাথাযরয়া বাজার দযিণ সুোমগঞ্জ সুোমগঞ্জ ০১৭২১২৯০৯০২ 

1500 ৩৭ ৬৭ আযরফ আিমদ যেলোট পূবষনকাো ঢাকা দযিণ শ্রগালাপগঞ্জ যসনলট ০১৭৯০৮৭২১২১ 

1501 ৩৭ ৬৮ শ্রতাফানয়ল আিমদ ফনতিপুর ৫ম খণ্ড বি েগর শ্রগায়াইেোট যসনলট ০১৫৭১২০৯২৬০ 

1502 ৩৭ ৬৯ মাসউদ মুোযিদী বিনদে দযিণ বিনদে বাজার কাোইোট যসনলট ০১৭৪৮৪৪৭৯৮৫ 

1503 ৩৭ ৭০ মািবুবুর রািমাে শ্রতেযরয়া জসয়দপুর ৩০৬১ জগন্নাথপুর সুোমগঞ্জ ০১৩১৫৮১৯৮৫৩ 



1504 ৩৭ ৭১ আবু্দল কাইয়ুম বিবি (খাছর শ্রফৌদ) চতুল বাজার কাোইোট যসনলট ০১৩১৫০৬২৬২৮ 

1505 ৩৭ ৭২ আলী আকবর েয়ামাযট রাজাগঞ্জ কাোইোট যসনলট ০১৭৭১১৪২৪৬০ 

1506 ৩৭ ৭৩ সাোউল্লাি মািমুদ সযজব টাবুর চর যডগ্রীর চর ইসলামপুর জামালপুর ০১৭০১১৩৯২৮৪ 

1507 ৩৭ ৭৪ আলা উদ্দীে িাজারী শ্রসে গ্রাম দরবস্ত জজন্তাপুর যসনলট ০১৭৫৮০৪৩১৩১ 

1508 ৩৭ ৭৫        ইসলাম  ইো        কাোইোট যসনলট ০১৭৬৮৫৫৯৭৮৫ 

1509 ৩৭ 76           আ  দ                  ঢাকা দযিণ শ্রগালাপগঞ্জ যসনলট ০১৭২৯৩৩০৯৬৩ 

1510 ৩৭ 77          আ  দ        (     )         জযকগঞ্জ যসনলট ০১৭১৫২৩৭৬৭২ 

1511 ৩৭ 78       ইে আ  দ             কাোইোট যসনলট ০১৭২১৩৮২৯১৯ 

1512 ৩৭ 79          আ  দ     দ   দ                              সুোমগঞ্জ ০১৭৭২২৬০২৫৯ 

1513 ৩৭ 80    .                                দ  ই সুোমগঞ্জ ০১৭২৯৫৮৬৮৯৫ 

151৪ ৩৭ ৮২    দ        আ  দ জসয়দপুর জসয়দপুর ৩০৬১ জগন্নাথপুর সুোমগঞ্জ ০১৭১৭০৮৯০৪৪ 

151৫ ৩৭ ৮৩              আ  দ আকাখাজাো কুিারবজার যবয়ােীবাজার যসনলট ০১৭৯১৬৭১৩৭৩ 

151৬ ৩৭ ৮৪       আ             ই েয়ামাযট     ই কাোইোট যসনলট ০১৭৯৮৫১৩৪৮৪ 

151৭ ৩৭ ৮৫             আ  দ দ      দ   ই                     ০১৭৪৭৯১৩৪০৩ 

151৮ ৩৭ ৮৬    . আ       দ      ইোপুর                            ০১৩১৮৭৮৫৮৪৬ 

151৯ ৩৭ ৮৭ আ   আ  দ                ইসলাম েগর       শ্রগায়াইেোট যসনলট ০১৭১২৬৩১৫৭৩ 

15২০ ৩৭ ৮৮            আ  দ            দ  কাোইোট যসনলট ০১৭৭২৭০৯৮১৫ 

15২১ ৩৭ ৮৯    এ                এ     ই-চকবাজার         দ                   ০১৭৭০২২৮৯০৮ 



 

15২২ ৩৭ ৯০    .       আ  দ               দ            শ্রগায়াইেোট যসনলট ০১৬৫০০৮৩৮০৯ 

15২৩ ৩৭ ৯১    .         ইসলাম                  দ                  যসনলট ০১৭৯১৮১৪৭৬২ 

15২৪ ৩৭ ৯২     দ            ইসলামপুর              দ                   ০১৭৮৫০১৭৫৬৩ 

15২৫ ৩৭ ৯৩ আ              দ           বেযবষ্ণপুর কমলগঞ্জ শ্রমৌলভীবাজার ০১৭৩০৬৯৩২১৭ 

15২৬ ৩৭ ৯৪ আ  দ              জযকগঞ্জ যসনলট ০১৯৩৪৪৫৩০১৪ 

15২৭ ৩৭ ৯৫ আ  দ                        জযকগঞ্জ যসনলট ০১৩১৬৬৩৪১০৪ 


