
 

 

 

 

 

১৪১১ হিজরী 

১. িাহিয আবদুল িাত্তাি  

গ্রাম: আঙু্গরা মুিাম্মদপুর 

ডাক: আঙু্গরা বাজার 

থানা: হবয়ানীবাজার  

জজলা: হিললট  

২. িাহিয আবদুল আিাদ 

গ্রাম: জলঢুপ 

ডাক: পাতন 

থানা: হবয়ানীবাজার  

জজলা: হিললট  

১৪১২ হিজহর  

১. িাহিয আবদুি িামাদ 

 গ্রাম: চারাবই 

ডাক: বাহলঙ্গা বাজার  

থানা: হবয়ানীবাজার  

জজলা: হিললট  

হুিিাজ তাহলকা  
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২. িাহিয মিউদ আিমদ  

গ্রাম: জ ায়ািরী 

ডাক: হিলঙ্গরকাছ  

থানা: হবশ্বনাথ  

জজলা: হিললট  

১৪১৩ হিজহর 

১. িাহিয খলীল আিমদ  

গ্রাম: বনগ্রাম  

ডাক: চন্দনপুর বাজার  

থানা: জ ালাপ ঞ্জ  

জজলা: হিললট  

২. িাহিয আবদুল কাহদর  

গ্রাম: হখলগ্রাম  

ডাক: বারিাল 

থানা: জহক ঞ্জ  

জজলা: হিললট  

 

 

 

 

 

৩. িাহিয আিমদ আলী  

গ্রাম: িলতিপুর  

ডাক: দুবাই বাজার  

থানা: বাহুবল  

জজলা: িহব ঞ্জ  
 

১৪১৪ হিজহর  

১. িাহিয নাহযমুদ্দীন 

গ্রাম: মধুলকাণী বহকরপার 

ডাক: জপপারহমল 

থানা: ছাতক 

জজলা: িুনাম ঞ্জ  

২. িাহিয আবদুশ শাকুর  

গ্রাম: আলমখাহল 

ডাক: তাহিরন র 

থানা: জদায়ারাবাজার 

জজলা: িুনাম ঞ্জ  

 



 

 

৩. িাহিয নূরুদ্দীন 

গ্রাম: ধলা পূববপাড়া  

ডাক: যাত্রাবাড়ী  

থানা: পূববধলা 

জজলা: জনত্রলকানা  

৪. িাহিয িারুনুর রশীদ  

গ্রাম: বামইল 

ডাক: হনয়ামতপুর 

থানা: নও াাঁ 

জজলা: রাজশািী  

৫. িাহিয িারুনুর রশীদ  

গ্রাম: বীরদল  

ডাক: বীরদল 

থানা: কানাইঘাট  

জজলা: হিললট  

১৪১৫ হিজহর  

১. িাহিয যুবাইর আিমদ  

গ্রাম: কামালপুর  

ডাক: জচৌধুরীবাজার 

থানা: জহক ঞ্জ  

জজলা: হিললট  

২. িাহিয জিীমুদ্দীন 

গ্রাম: পাইকপাড়া   

ডাক: বাাংলাবাজার  

থানা: জদায়ারাজার 

জজলা: িুনাম ঞ্জ  

৩. িাহিয ইউনুি আিমদ  

গ্রাম: আঙু্গরা  

ডাক: আঙু্গরা বাজার  

থানা: হবয়ানীবাজার  

জজলা: হিললট  

৪. িাহিয হশিাবুদ্দীন 

গ্রাম: খালপাড়া 

ডাক: আলীন র  

থানা: কানাইঘাট  

জজলা: হিললট  

১৪১৬ হিজহর  

১. িাহিয আতীকুর রিমান  

গ্রাম: ঘুঙ্গাহদয়া 

ডাক: হবয়ানীবাজার  

থানা: হবয়ানীবাজার  

জজলা: হিললট  

২. িাহিয নাহযমুদ্দীন  

গ্রাম: গুটারগ্রাম 

ডাক: রতন ঞ্জ 

থানা: জহক ঞ্জ  

জজলা: হিললট  

৩. িাহিয এনামুদ্দীন 

গ্রাম: মইনা 

ডাক: রাজা ঞ্জ  

থানা: কানাইঘাট  

জজলা: হিললট  
 

৪. িাহিয আবদুর রিমান  

গ্রাম: বাহলঙ্গা 

ডাক: বাহলঙ্গা বাজার  

থানা: হবয়ানীবাজার  

জজলা: হিললট  
 

১৪১৭ হিজহর  

১. িাহিয বুরিানুদ্দীন 

গ্রাম: ভাইটগ্রাম  

ডাক: দরবস্ত বাজার  

থানা: জজন্তাপুর  

জজলা: হিললট 



 

 

২. িাহিয রায়িানুদ্দীন  

গ্রাম: িাওরতলা 

ডাক: মীর ঞ্জ বাজার 

থানা: জ ালাপ ঞ্জ  

জজলা: হিললট  

৩. িাহিয রুহুল আমীন  

গ্রাম: বায়মপুর 

ডাক: কানাইঘাট  

থানা: কানাইঘাট  

জজলা: হিললট 

১৪১৮ হিজহর  

১. িাহিয কবীর আিমদ  

গ্রাম: লামারতালুক 

ডাক:  াছবাড়ী বাজার  

থানা: কানাইঘাট  

জজলা: হিললট  

২. িাহিয মুিাম্মদ িাহলম 

গ্রাম: জটকনাি  

ডাক: জটকনাি  

থানা: কক্সবাজার  

জজলা: কক্সবাজার  

৩. িাহিয হবলাল আিমদ  

গ্রাম: কুবাজপুর 

ডাক: কুবাজপুর 

থানা: জ ন্নাথপুর  

জজলা: িুনাম ঞ্জ  

৪. িাহিয মুিাম্মদ ইিমাঈল 

গ্রাম: লামারতালুক 

ডাক:  াছবাড়ী বাজার  

থানা: কানাইঘাট  

জজলা: হিললট  

৫. িাহিয নূরুল আনওয়ার 

গ্রাম: লালারচক 

ডাক: রাজা ঞ্জ  

থানা: কানাইঘাট  

জজলা: হিললট  

৬. িাহিয শরীিুল ইিলাম  

গ্রাম: িলতি ঞ্জ 

ডাক: রাজা ঞ্জ  

থানা: কানাইঘাট  

জজলা: হিললট 

 

১৪১৯ হিজহর  

১. িাহিয খলীলুল্লাি  

গ্রাম: মইনা ( মাষ্টার বাড়ী) 

ডাক: রাজা ঞ্জ  

থানা: কানাইঘাট  

জজলা: হিললট  

২. িাহিয যুবালয়র আিমদ  

গ্রাম: উত্তরকুল জচৌধুরীপাড়া 

ডাক: বারঠাকুরী 

থানা: জহক ঞ্জ 

জজলা: হিললট 

৩. িাহিয আশরাি আলী 

গ্রাম: চরভাড়া 

ডাক: ছাতক 

থানা: ছাতক 

জজলা: িুনাম ঞ্জ  

৪. িাহিয নূরুল িক 

গ্রাম: ঘুঙ্গাহদয়া 

ডাক: হবয়ানীবাজার  

থানা: হবয়ানীবাজার  

জজলা: হিললট  



 

 

৫. িাহিয নিীরুদ্দীন 

গ্রাম: জছাটলদশ 

ডাক: উমর ঞ্জ 

থানা: কানাইঘাট  

জজলা: হিললট  

৬. িাহিয নূরুযযামান 

গ্রাম: ধনমাইরমাহট 

ডাক: জুলাই  

থানা: কানাইঘাট  

জজলা: হিললট  

৭. িাহিয শামছুহদ্দন  

গ্রাম: হনদনপুর 

ডাক: বারিাল 

থানা: জহক ঞ্জ 

জজলা: হিললট 

৮. িাহিয আবদুল ওয়াদুদ 

গ্রাম: বরইআইল 

ডাক: খাড়াভরা বাজার 

থানা: হবয়ানীবাজার  

জজলা: হিললট  

 

 

৯. িাহিয মািমুদুর রিমান  

গ্রাম: আলীন র  

ডাক: আলীন র  

থানা: হবয়ানীবাজার  

জজলা: হিললট 
 

১৪২০ হিজহর  

১. িাহিয জ ৌছ উদ্দীন  

গ্রাম: উত্তর আলমপুর 

ডাক: দর া বাজার 

থানা: জ ালাপ ঞ্জ  

জজলা: হিললট  

২. িাহিয আবদুল িালীম 

গ্রাম: উত্তর  ঙ্গাজল 

ডাক:  ঙ্গাজল  

থানা: জহক ঞ্জ 

জজলা: হিললট  

৩. িাহিয আতীকুর রিমান 

গ্রাম: রামচন্দ্রপুর 

ডাক: আশু ঞ্জ বাজার 

থানা: হবশ্বনাথ 

জজলা: হিললট  

৪. িাহিয কলয়ি আিমদ  

গ্রাম: কাহন্দগ্রাম 

ডাক: রাজা ঞ্জ বাজার 

থানা: হবশ্বনাথ  

জজলা: হিললট  

৫. িাহিয আমীনুল ইিলাম  

গ্রাম: জ াহবন্দপুর  

ডাক: কানাইঘাট  

থানা: কানাইঘাট  

জজলা: হিললট  

৬. িাহিয িাইিুর রিমান 

গ্রাম: ধলইর াাঁও 

ডাক: খা াইল বাজার 

থানা: জকাম্পাহন ঞ্জ  

জজলা: হিললট  

৭. িাহিয আবদুর  িুর  

গ্রাম: জমওয়া 

ডাক: দুবা বাজার 

থানা: হবয়ানীবাজার  

জজলা: হিললট  

 

 



 

 

৮. িাহিয আবদুি িালাম  

গ্রাম: এহতছামন র 

ডাক:  ঙ্গাজল 

থানা: জহক ঞ্জ 

জজলা: হিললট 
 

১৪২১হিজহর 

১. িাহিয হছদ্দীকুর রিমান 

গ্রাম: হনয়ামতপুর 

ডাক: ছাতক 

থানা: ছাতক 

জজলা: িুনাম ঞ্জ  

২. িাহিয আবদুল খাহলক  

গ্রাম: বারঠাকুরী   

ডাক: বারঠাকুরী বাজার  

থানা: জহক ঞ্জ 

জজলা: হিললট  

৩. িাহিয িাহদকুর রিমান  

গ্রাম: বারঠাকুরী  

ডাক: বারঠাকুরী বাজার  

থানা: জহক ঞ্জ 

জজলা: হিললট  

৪. িাহিয বুরিানুদ্দীন  

গ্রাম: পাইকপাড়া  

ডাক: বাাংলাবাজার  

থানা: ছাতক  

জজলা: িুনাম ঞ্জ  

৫. িাহিয ইমামুদ্দীন  

গ্রাম: মাঝতালুক  

ডাক: িীমাবাজার 

থানা: কানাইঘাট  

জজলা: হিললট  

৬. িাহিয আবদুল লতীি  

গ্রাম: জ াপালপুর  

ডাক: িাকালুহক 

থানা: বড়ললখা 

জজলা: জমৌলভীবাজার  

৭. িাহিয  ইয়ািইয়া আিমদ  

গ্রাম: উমা ড় 

ডাক: উমর ঞ্জ বাজার  

থানা: কানাইঘাট  

জজলা: হিললট  

 

১৪২২ হিজহর  

১. িাহিয ইবরািীম আলী 

গ্রাম: বীরদল আ কুিা 

ডাক: মুহক ঞ্জ বাজার 

থানা: কানাইঘাট  

জজলা: হিললট  

২. িাহিয নুর মুিাম্মদ  

গ্রাম: ছলনা াও 

ডাক: বাাংলাবাজার  

থানা: জদায়ারাবাজার 

জজলা: িুনাম ঞ্জ  

৩. িাহিয জিািাইন আিমদ  

গ্রাম: িুললরমাহট 

ডাক: রহিহময়া মাদরািা  

থানা: কানাইঘাট  

জজলা: হিললট  

৪. িাহিয আবুবকর  

গ্রাম: মাহনকপুর  

ডাক: থানাবাজার 

থানা: জহক ঞ্জ  

জজলা: হিললট  



 

 

৫. িাহিয বহশর আিমদ  

গ্রাম: ভালড়রা মাধবপুর  

ডাক: তাজপুর  

থানা: উিমাহনন র 

জজলা: হিললট  

৬. িাহিয কহবর আিমদ  

গ্রাম: আঙু্গরা 

ডাক: আঙু্গরা বাজার  

থানা: হবয়ানীবাজার  

জজলা: হিললট  
 

১৪২৩ হিজহর  

১. িাহিয িয়জুর রিমান  

গ্রাম: িখরচহট 

ডাক: িীমাবাজার 

থানা: কানাইঘাট  

জজলা: হিললট 

২. িাহিয আবদুল্লাি  

গ্রাম: বললশ্বর 

ডাক: জডৌবাহড় 

থানা: জ ায়াইনঘাট 

জজলা: হিললট  

৩. িাহিয আবদুল িালীম 

গ্রাম: জশরুলভা  

ডাক: লািালকানা 

থানা: জহক ঞ্জ 

জজলা: হিললট  

৪. িাহিয কাহমল জিািাইন  

গ্রাম: খািা 

ডাক: রামধাবাজার 

থানা: হবয়ানীবাজার  

জজলা: হিললট  
 

১৪২৪ হিজহর  

১. িাহিয মুঈনুল ইিলাম  

গ্রাম: পীরন র 

ডাক: পীরন র  

থানা: জহক ঞ্জ  

জজলা: হিললট  

২. িাহিয িাহিম আিমদ  

গ্রাম: নালুচক 

ডাক:  ঙ্গাজল বাজার  

থানা: জহক ঞ্জ  

জজলা: হিললট  
 

৩. িাহিয এবাদুর রিমান  

গ্রাম: মাঝতালুক 

ডাক: িীমাবাজার 

থানা: কানাইঘাট  

জজলা: হিললট  

৪. িাহিয রশীদ আিমদ  

গ্রাম: রায়খাইল 

ডাক: চারখাই 

থানা: হবয়ানীবাজার  

জজলা: হিললট  

৫. িাহিয কাওিার আিমদ  

গ্রাম: ভালু্লকমারা 

ডাক: রহিহময়া মাদরািা 

থানা: কানাইঘাট  

জজলা: হিললট  
 

৬. িাহিয হবলাল আিমদ  

গ্রাম: িাউদগ্রাম 

ডাক: রহিহময়া মাদরািা  

থানা: কানাইঘাট  

জজলা: হিললট  

 



 

 

৭. িাহিয িয়জুর রিমান  

গ্রাম: চান্দাবর 

ডাক: জাহমরাপাড়া 

থানা: ভালুকা 

জজলা: জমালমনশািী  

৮. িাহিয আবদুল আউয়াল 

গ্রাম: উলস্তাং ীর  াও 

ডাক: বাাংলাবাজার  

থানা: জদায়ারাবাজার 

জজলা: িুনাম ঞ্জ  

৯. িাহিয হনিার উদ্দীন  

গ্রাম: পাইকপাড়া  

ডাক: বাাংলাবাজার  

থানা: জদায়ারাবাজার 

জজলা: িুনাম ঞ্জ 
 

১৪২৫ হিজহর 

১. িাহিয হদলওয়ার জিািাইন  

গ্রাম: খাহদমান  

ডাক:  ঙ্গাজল 

থানা: জহক ঞ্জ  

জজলা: হিললট  

২. িাহিয িাইিুর রিমান  

গ্রাম: বারঠাকুরী 

ডাক: বারঠাকুরী বাজার  

থানা: জহক ঞ্জ  

জজলা: হিললট  

৩. িাহিয ইয়ািইয়া আিমদ  

গ্রাম: খাহদমপাড়া 

ডাক: খাহদমন র 

থানা: িদর  

জজলা: হিললট 

৪. িাহিয িাহদক আিমদ  

গ্রাম:  াহজলটকা 

ডাক: বড়ললখা 

থানা: বড়ললখা 

জজলা: জমৌলভীবাজার  
 

৫. িাহিয হযয়া উদ্দীন 

গ্রাম: িুন্দাউরা 

ডাক: খা াইল বাজার  

থানা: জকাম্পানী ঞ্জ 

জজলা: হিললট  

 

৬. িাহিয জয়নুল ইিলাম  

গ্রাম: পীরন র 

ডাক: পীরন র 

থানা: জহক ঞ্জ  

জজলা: হিললট  

৭. িাহিয উমর িারুক  

গ্রাম:  াছ ড়া 

ডাক:  াছ ড়া 

থানা: নাহলতাবাড়ী  

জজলা: জশরপুর  

৮. িাহিয আিআদ আিমদ  

গ্রাম: পালপাড়া 

ডাক: জাঙ্গালিাটা বাজার  

থানা: জ ালাপ ঞ্জ  

জজলা: হিললট  
 

১৪২৬ হিজহর  

১. িাহিয মারুিুল িািান 

গ্রাম: হটকরপাড়া 

ডাক: বািাদুরপুর  

থানা: হবয়ানীবাজার  

জজলা: হিললট  



 

 

২. িাহিয ওয়াহকল আিমদ  

গ্রাম: লক্ষীপুর 

ডাক: লক্ষীপুর 

থানা: আতাইলকানা 

জজলা: পাবনা 
 

৩. িাহিয জরযওয়ান আিমদ  

গ্রাম: খাহদমপাড়া 

ডাক: খাহদমন র 

থানা: িদর  

জজলা: হিললট  
 

৪. িাহিয উবায়দুল্লাি 

গ্রাম: জছাটলদশ 

ডাক: হবয়ানীবাজার  

থানা: হবয়ানীবাজার  

জজলা: হিললট  
 

৫. িাহিয িাহদকুর রিমান  

গ্রাম: পহিম নয়াগ্রাম 

ডাক: হবয়ানীবাজার  

থানা: হবয়ানীবাজার  

জজলা: হিললট  

 

৬. িাহিয কাওিার আিমদ  

গ্রাম: জতরাদল 

ডাক: জতরাদল বাজার  

থানা: হবয়ানীবাজার  

জজলা: হিললট 
 

১৪২৭ হিজহর  

১. িাহিয রুহুল আমীন  

গ্রাম: আমলিীদ  

ডাক: শহরি ঞ্জ 

থানা: জহক ঞ্জ 

জজলা: হিললট  

২. িাহিয নাঈমুল িক 

গ্রাম: বাটইআইল 

ডাক: পরচক 

থানা: জহক ঞ্জ 

জজলা: হিললট  

৩. িাহিয ইয়ািইয়া িাহমদী 

গ্রাম: উপর বারলকাট 

ডাক: বারলকাট মাদ্রািা  

থানা: জ ালাপ ঞ্জ  

জজলা: হিললট  

৪. িাহিয রশীদ আিমদ  

গ্রাম: দর া বািারপুর 

ডাক: রতন ঞ্জ 

থানা: জহক ঞ্জ 

জজলা: হিললট  
 

৫. িাহিয আিআদ আিমদ  

গ্রাম: দর া বািরপুর 

ডাক: রতন ঞ্জ 

থানা: জহক ঞ্জ 

জজলা: হিললট 
 

৬. িাহিয শরীি উদ্দীন 

গ্রাম: মািমুদপুর 

ডাক: িাচনাবাজার 

থানা: জামাল ঞ্জ  

জজলা: িুনাম ঞ্জ  
 

৭. িাহিয  হদলওয়ার জিািাইন 

গ্রাম: জছাটলদশ 

ডাক: হবয়ানীবাজার  

থানা: হবয়ানীবাজার  

জজলা: হিললট  

 



 

 

৮. িাহিয িরীদ উদ্দীন 

গ্রাম: পূবব মাইজকাহন্দ 

ডাক: জহক ঞ্জ 

থানা: জহক ঞ্জ 

জজলা: হিললট  

৯. িাহিয আবদুল িাহিয 

গ্রাম: খািা পহিতপাড়া 

ডাক: হবয়ানীবাজার  

থানা: হবয়ানীবাজার  

জজলা: হিললট  

১০. িাহিয িাইিুর রিমান  

গ্রাম: লালারচক বড়বাড়ী 

ডাক: জতহলহবল 

থানা: কুলাউড়া  

জজলা: জমৌলভীবাজার  

১১. িাহিয আবদুর রিমান জরযওয়ান 

গ্রাম: িায়দরপুর 

ডাক: নরহিাংপুর 

থানা: জদায়ারাবাজার 

জজলা: িুনাম ঞ্জ  

 

 

১২. িাহিয নজমুল ইিলাম  

গ্রাম: তহিপুর 

ডাক: রানাহপাং 

থানা: জ ালাপ ঞ্জ  

জজলা: হিললট  

১৩. িাহিয শিীকুর রিমান  

গ্রাম: বারঠাকুরী  

ডাক: বারঠাকুরী বাজার  

থানা: জহক ঞ্জ 

জজলা: হিললট  

১৪. িাহিয নাঈম আিমদ খাাঁন 

গ্রাম: দত্তরাইল  

ডাক: ঢাকাদহক্ষন  

থানা: জ ালাপ ঞ্জ  

জজলা: হিললট  

১৫. িাহিয  কামরুল ইিলাম  

গ্রাম: চহলতাবাড়ী 

ডাক:  াছবাড়ী বাজার  

থানা: কানাইঘাট  

জজলা: হিললট 

 

১৪২৮ হিজহর  

১. িাহিয আবদুল কুদু্দি  

গ্রাম: খালছর মাহট  

ডাক:  াছবাড়ী বাজার  

থানা: কানাইঘাট  

জজলা: হিললট  

২. িাহিয শামীম আিমদ  

গ্রাম: বড়থল টাাং রতলী 

ডাক: িুজান র  

থানা: বড়ললখা 

জজলা: জমৌলভীবাজার  

৩. িাহিয নাহিরুদ্দীন 

গ্রাম: আমলশীদ 

ডাক: শহরি ঞ্জ 

থানা: জহক ঞ্জ  

জজলা: হিললট  

৪. িাহিয বদরুল আমীন  

গ্রাম: পাটলী 

ডাক: হমনাজপুর 

থানা: জ ন্নাথপুর  

জজলা: িুনাম ঞ্জ  



 

 

৫. িাহিয মািমুদ িািান  

গ্রাম: বািাদুরপুর  

ডাক: মধুয়াখালী 

থানা: আটপাড়া  

জজলা: িুনাম ঞ্জ  
 

৬. িাহিয আিমদ আলী  

গ্রাম: টুক চানপুর 

ডাক: কাহদর ঞ্জ 

থানা: শাল্লা 

জজলা: িুনাম ঞ্জ 
 

৭. িাহিয হমিবাি উদ্দীন  

গ্রাম: আঙু্গরা 

ডাক: আঙু্গরা বাজার  

থানা: হবয়ানীবাজার  

জজলা: হিললট  
 

৮. িাহিয আলী জিািাইন  

গ্রাম: বালদজঙ্গল 

ডাক: জ ায়ালটাবাজার 

থানা: বড়ললখা 

জজলা: জমৌলভীবাজার  

 

৯. িাহিয মুশাহিদ আলী  

গ্রাম: টুক চানপুর 

ডাক: কাহদর ঞ্জ 

থানা: শাল্লা 

জজলা: িুনাম ঞ্জ  

১০. িাহিয িখরুল ইিলাম  

গ্রাম: আকাখাজানা (নয়াগ্রাম) 

ডাক: কুড়ারবাজার 

থানা: হবয়ানীবাজার  

জজলা: হিললট 
 

১৪২৯ হিজহর 

১. িাহিয আবদুল্লাি 

গ্রাম: খািা পহিতপাড়া 

ডাক: হবয়ানীবাজার  

থানা: হবয়ানীবাজার  

জজলা: হিললট  

২. িাহিয ইমদাদ জিািাইন  

 গ্রাম: ন র  

ডাক: ঢাকাদহক্ষন 

থানা: জ ালাপ ঞ্জ 

জজলা: হিললট  

৩. িাহিয আবু বকর 

গ্রাম: হখলগ্রাম 

ডাক: শাি লী বাজার 

থানা: জহক ঞ্জ 

জজলা: হিললট  

৪. িাহিয কামরুযযমান 

গ্রাম: জামডির লািদলকানা 

ডাক: লক্ষীবাজার 

থানা: জহক ঞ্জ 

জজলা: হিললট  

৫. িাহিয ইিমাঈল আিমদ  

গ্রাম: জকািা 

ডাক: জকািা 

থানা: নাহিরন র 

জজলা: হব-বাহড়য়া 

৬. িাহিয ইিমাঈল আিমদ  
 

৭. িাহিয িাঈদ হময়া িুলতান 

গ্রাম: জকািা 

ডাক: জকািা 

থানা: নাহিরন র 

জজলা: হব-বাহড়য়া 



 

 

৮. িাহিয ইমরান আিমদ  

গ্রাম: হনজগ্রাম 

ডাক: পরচক 

থানা: জহক ঞ্জ 

জজলা: হিললট  

৯. িাহিয িাইিুল আলম  

গ্রাম: আকাখাজানা 

ডাক: কুড়ারবাজার 

থানা: হবয়ানীবাজার  

জজলা: হিললট  

১০. িাহিয শাহিদুল ইিলাম  

গ্রাম: আ তালুক (নয়াবাহড়)  

ডাক: িীমাবাজার 

থানা: কানাইঘাট  

জজলা: হিললট  
 

১৪৩০ হিজহর  

১. িাহিয আবদুর রকীব 

গ্রাম: জনায়া াাঁও 

ডাক: চড়ারবাজার 

থানা: জকাম্পাহন ঞ্জ 

জজলা: হিললট  

২. িাহিয আবদুর রিমান  

গ্রাম: বা রআ ন 

ডাক: চতুলবাজার 

থানা: কানাইঘাট  

জজলা: হিললট  
 

৩. িাহিয খাহলদুর রিমান  

গ্রাম: লালারচক  

ডাক: রাজা ঞ্জ  

থানা: কানাইঘাট  

জজলা: হিললট 
  

৪. িাহিয মামুনুর রশীদ  

গ্রাম:  মরাগুল পহিম কৃষ্ণপুর 

ডাক: ইিলামাবাদ  

থানা: হবশ্বনাথ   

জজলা: হিললট  
 

৫. িাহিয আবদুল আযীয 

গ্রাম: কালনিাত 

ডাক: ভুকহশমইল 

থানা: কুলাউড়া  

জজলা: জমৌলভীবাজার  

 

৬. িাহিয আশরািুল ইিলাম  

গ্রাম: বীরদল (আ কুপা) 

ডাক: মুহক ঞ্জ 

থানা: কানাইঘাট  

জজলা: হিললট  

৭. িাহিয আবদুি িবূর 

গ্রাম: মধয হডমাই 

ডাক: নতুনবাজার 

থানা: বড়ললখা 

জজলা: জমৌলভীবাজার  

৮. িাহিয ইশহতয়াক আিমদ জচৌৌঃ  

গ্রাম: দহক্ষণগ্রাম  

ডাক: িহরদরপুর 

থানা: নবী ঞ্জ  

জজলা: িহব ঞ্জ  

৯. িাহিয মীযানুর রিমান  

গ্রাম: ছলির াাঁও 

ডাক: মঙ্গলকাটা বাজার 

থানা: িুনাম ঞ্জ  

জজলা: িুনাম ঞ্জ  

 

 



 

 

১০. িাহিয আবদুল্লাি  

গ্রাম: জছাটলদশ 

ডাক: হবয়ানীবাজার  

থানা: হবয়ানীবাজার  

জজলা: হিললট  

১১. িাহিয আবদুল মন্নান 

গ্রাম: বড়িীত 

ডাক: ধনাশী 

থানা: নবীন র 

জজলা: হব-বাহড়য়া 

১২. িাহিয যালিদ আিমদ  

গ্রাম: জঘাষগ্রাম (দাতারী) 

ডাক: জডৌবাড়ী 

থানা: জ ায়াইনঘাট 

জজলা: হিললট  
 

১৪৩১ হিজহর  

১. িাহিয নজরুল ইিলাম  

গ্রাম: জালালন র 

ডাক: চারখাই 

থানা: হবয়ানীবাজার  

জজলা: হিললট  

২. িাহিয মািমুদুল িািান  

গ্রাম: কাঠালতলী (টাহক) 

ডাক: কাঠালতলী 

থানা: বড়ললখা 

জজলা: জমৌলভীবাজার  

৩. িাহিয িািান আিমদ জচৌৌঃ  

গ্রাম: মাইজগ্রাম 

ডাক: বারিাল 

থানা: জহক ঞ্জ 

জজলা: হিললট  

৪. িাহিয যুবালয়র আল মািবুব 

গ্রাম: মইনা জঘালারপার 

ডাক: রাজা ঞ্জ বাজার  

থানা: কানাইঘাট  

জজলা: হিললট  

৫. িাহিয রাজু আমীন  

গ্রাম: মুকাররামপুর (মাদানী মহঞ্জল) 

ডাক: রিুল ঞ্জ বাজার  

থানা: জ ন্নাথপুর  

জজলা: িুনাম ঞ্জ  

 

 

৬. িাহিয ইকরাম জিািাইন  

গ্রাম: িারারকাহন্দ 

ডাক: শালহদঘা 

থানা: খাহলয়াজুরী 

জজলা: জনত্রলকানা  

৭. িাহিয জিািাইন আিমদ  

গ্রাম: িলতি ঞ্জ (জততইরতল) 

ডাক: রাজা ঞ্জ  

থানা: কানাইঘাট  

জজলা: হিললট  

৮. িাহিয আবদুল িাত্তাি 

গ্রাম: কালালকানা 

ডাক: বাঘা পর নাবাজার 

থানা: জ ালাপ ঞ্জ  

জজলা: হিললট  

৯. িাহিয রাহি উদ্দীন িাহলম  

গ্রাম: মাঝতালুক 

ডাক: িীমাবাজার 

থানা: কানাইঘাট  

জজলা: হিললট  

 

 



 

 

১০. িাহিয শািাবুদ্দীন  

গ্রাম: হদ ালীগ্রাম উত্তরকুল 

ডাক: বারঠাকুরী বাজার  

থানা: জহক ঞ্জ 

জজলা: হিললট  

১১. িাহিয আবু বকর হিদ্দীক  

গ্রাম: চককুমারী ( মামারবাড়ী) 

ডাক: খরখহরয়া 

থানা: জশরপুর  

জজলা: জশরপুর  

১২. িাহিয আযীযুল ইিলাম  

গ্রাম: জ াহবন্দশ্রী 

ডাক: জ াহবন্দশ্রী 

থানা: হবয়ানীবাজার  

জজলা: হিললট  

১৩. িাহিয আবুল কালাম  

গ্রাম: হশলঘাট 

ডাক: ঢাকাদহক্ষন  

থানা: জ ালাপ ঞ্জ  

জজলা: হিললট  

 

 

১৪. িাহিয যুবালয়র আিমদ  

গ্রাম: আমলশীদ 

ডাক: শহরি ঞ্জ বাজার  

থানা: জহক ঞ্জ 

জজলা: হিললট 

1432 wnRwi 

1. nvwdh Avãyjøvn Avj gveiæi 

M«vg: cwðg iæcmcyi 

WvK: ebweòcyi 

_vbv: KgjMÄ  

‡Rjv: ‡gŠjfxevRvi  

2. nvwdh AvmAv`yjøvn Avj nviæb 

M«vg: KvwjDZv  

WvK: PvciZjv 

_vbv: bvwmibMi 

‡Rjv: we.evoxqv 

3. nvwdh Kvgiæj Bmjvg  

M«vg: DËieiM 

WvK: PvubLveyjøv 

_vbv: gvaecyi  

‡Rjv: nweMÄ  

4. nvwdh AvjxgyÏxb 

M«vg: BbvgwZ 

WvK: e«v¶bM«vg  

_vbv: RwKMÄ 

‡Rjv: wm‡jU  

5. nvwdh ‡iRvDj Kixg 

M«vg: j¶&gxcyi 

WvK: gyovKwi 

_vbv: jvLvB  

‡Rjv: nweMÄ 

6. nvwdh Avãyj K¡vBqyg 

M«vg: PviveB (`vD`cyi) 

WvK: evwj½vevRvi 

_vbv: weqvbxevRvi  

‡Rjv: wm‡jU  

7. nvwdh Avãym myenvb 

M«vg: mwe`cyi 

WvK: cvuPMvI 

_vbv: ivRbMi 

‡Rjv: ‡gŠjfxevRvi  

8. nvwdh AvKmvi ûmvBb 

M«vg: ‰g›` 

WvK: gRwjmcyi 

_vbv: we.evoxqv 

‡Rjv: we.evoxqv 

9. nvwdh gKeyj ûmvBb  

M«vg: c~e©gRwj 

WvK: M½vRj  

_vbv: RwKMÄ 

‡Rjv: wm‡jU  



 

 

 

 

10. nvwdh kvwn`yi ingvb  

M«vg: ‡Mvqvmcyi 

WvK: ivbvwcs 

_vbv: ‡MvjvcMÄ  

‡Rjv: wm‡jU 

11. nvwdh Avkivd ûmvBb  

M«vg: Av½yiv gynv¤§`cyi 

WvK: Av½yiv gynv¤§`cyi 

_vbv: weqvbxevRvi  

‡Rjv: wm‡jU  

12. nvwdh kvnRvnvb  

M«vg: wb`bcyi  

WvK: evinvj 

_vbv: RwKMÄ 

‡Rjv: wm‡jU  

13. nvwdh ‡givRyj Bmjvg  

M«vg: cviKyj 

WvK: ivRvMÄ BD/wc 

_vbv: KvbvBNvU  

‡Rjv: wm‡jU  

14. nvwdh Avey evKi wmÏxK  

M«vg: evKcyi  

WvK: mvKIqv 

_vbv: ‡ev`v 

‡Rjv: cÂMo  

 

 

15. nvwdh Avãyj Rjxj (ivdx) 

M«vg: dvjRyi 

WvK: gywKMÄ evRvi  

_vbv: KvbvBNvU  

‡Rjv: wm‡jU  

16. nvwdh wjqvKZ ûmvBb (Avjx) 

M«vg: ‡NPyqv 

WvK: M½vRj  

_vbv: RwKMÄ 

‡Rjv: wm‡jU 

 

১৪৩৩ হিজরী 
(১) জাির আিদ                              

গ্রাম: পুরকায়স্থগ্রাম, ডাক: চারখাই, 
উপলজলা: হবয়ানীবাজার, জজলা: হিললট 

(২) মুিাম্দ জাহিদুর রিমান                   

গ্রাম: জছাটলদশ, ডাক: হবয়ানীবাজার, 
উপলজলা: হবয়ানীবাজার, জজলা: হিললট 

(৩) মুিাম্মদ নাহিরুদ্দীন লস্কর            
গ্রাম: জমৌলভীরচক, ডাক: ব্রাক্ষ্মণগ্রাম, 

উপলজলা:জহক ঞ্জ, জজলা: হিললট 

(৪) মুঈনুদ্দীন নাহজর লস্কর                        
গ্রাম: জমৌলভীরচক, ডাক: ব্রাক্ষ্মণগ্রাম, 

উপলজলা:জহক ঞ্জ, জজলা: হিললট 

(৫) কুতুব উদ্দীন                                 

গ্রাম: জমৌলভীরচক, ডাক: ব্রাক্ষ্মণগ্রাম, 
উপলজলা:জহক ঞ্জ, জজলা: হিললট 

 

(৬) মুিাম্মদ িাইিুল ইিলাম                

গ্রাম: জ াহবন্দশ্রী, ডাক: জ াহবন্দশ্রী 

বাজার, উপলজলা: হবয়ানীবাজার, জজলা: 
হিললট 

(৭) হুিাইন আিমদ                                    

গ্রাম: পহিম মজলী, ডাক:  ঙ্গাজল 

বাজার, উপলজলা: জহক ঞ্জ, জজলা: 
হিললট 

(৮) আহরি উদ্দীন                          

গ্রাম: হশমুলতলা, ডাক: রামধানা বাজার, 
উপলজলা: হবশ্বনাথ, জজলা: হিললট 

(৯) আইয়ুবুর রিমান                                

গ্রাম: বাহলজুরী, ডাক: বাহলজুরী বাজার, 
উপলজলা: তাহিরপুর, জজলা: িুনাম ঞ্জ 

(১০) রশীদ আিমদ                               

গ্রাম: হপল্লাকাহন্দ, ডাক: শরীি ঞ্জ, 

উপলজলা: জহক ঞ্জ, জজলা: হিললট 

(১১) কাওিার আিমদ                               

গ্রাম: দহক্ষণ চক্রবাণী, ডাক: কাকুরা 

বাজার, উপলজলা: হবয়ানীবাজার, জজলা: 
হিললট 

(১২) মািবুব খান হিয়াম            

গ্রাম: পাহনধার, ডাক: বড়ললখা, উপলজলা: 

বড়ললখা, জজলা: জমৌলভীবাজার 



 

 

(১৩) জাির আিমদ                                   

গ্রাম: বড়দল, ডাক: তাহিরপুর বাজার, 
উপলজলা:তাহিরপুর, জজলা: িুনাম ঞ্জ 

(১৪) খাললদ আিমদ                               

গ্রাম: জশখপাড়া, ডাক: ঈদ াি বাজার, 
উপলজলা: জহক ঞ্জ, জজলা: হিললট 

(১৫) িাইিুর রিমান িালিদ                    

গ্রাম: উত্তর  ঙ্গাজল, ডাক:  ঙ্গাজল 

বাজার, উপলজলা: জহক ঞ্জ, জজলা: 
হিললট 

(১৬) মুিাম্মদ িাহজদ নূর                         

গ্রাম: উলমদপুর, ডাক: দহক্ষণ শ্রীপুর, 

উপলজলা: তাহিরপুর, জজলা: িুনাম ঞ্জ 

(১৭) আবু িাঈদ                                    

গ্রাম: খািাড়ীপাড়া, ডাক: হবয়ানীবাজার, 
উপলজলা: হবয়ানীবাজার, জজলা: হিললট 

(১৮) িাঈদ আিমদ িুলতান                         

গ্রাম: ইনামহত, ডাক: ব্রাক্ষ্মণগ্রাম, 

উপলজলা:জহক ঞ্জ, জজলা: হিললট 

(১৯) হজয়াউর রিমান                             

গ্রাম: করগ্রাম, ডাক: রামধা বাজার, 
উপলজলা: হবয়ানীবাজার, জজলা: হিললট 

(২০) মহশউর রিমান মামুন                         

গ্রাম: পূবব বাহছরপুর, ডাক: জুড়ী, 

উপলজলা: জুড়ী, জজলা: জমৌলভীবাজার 

(২১) মািুম হবল্লাি                        

গ্রাম: উত্তর বাহছরপুর, ডাক: জুড়ী, 

উপলজলা: জুড়ী, জজলা: জমৌলভীবাজার 

(২২) শামীমুল ইিলাম                            

গ্রাম: দহক্ষণ জাঙ্গীরাই, ডাক: জুড়ী, 

উপলজলা: জুড়ী, জজলা: জমৌলভীবাজার 

(২৩) ওয়ালী উল্লাি                               

গ্রাম: শযামপুর, ডাক: িহরপুর, উপলজলা: 

জজন্তাপুর, জজলা: হিললট  

(২৪) মুিাম্মদ শিীকুল ইিলাম                    

গ্রাম: পূবব জদািাহলয়া, ডাক: দহক্ষণভা  

বাজার, উপলজলা: বড়ললখা, জজলা: 

জমৌলভীবাজার 

(২৫) মুিাম্মদ িাইিুল ইিলাম                      

গ্রাম: ন র জডাংরী, ডাক: জডৌবাড়ী, 

উপলজলা: জ ায়াইনঘাট, জজলা: হিললট 

 

1434 wnRwi  

1. nvwdh Avãyjøvn Avj gvmiæi  

M«vg: iæcmcyi 

WvK: ebweòcyi 

_vbv: KgjMÄ 

‡Rjv: ‡gŠjfxevRvi  

2. nvwdh Avikv` Rvdix 

M«vg: kv‡jk¦i 

WvK: kv‡jk¦i 

_vbv: weqvbxevRvi  

‡Rjv: wm‡jU  

3. nvwdh Rv‡n` Avng`  

M«vg: exi`j AvMKycv 

WvK: gywKMÄ evRvi 

_vbv: KvbvBNvU  

‡Rjv: wm‡jU  

 

4. nvwdh ‡Mvjvg gy¯Ídv  

M«vg: Av½yiv 

WvK: Av½yiv evRvi  

_vbv: weqvbxevRvi  

‡Rjv: wm‡jU  

5. nvwdh mvw`K Avng`  

M«vg: ‡QvU‡`k  

WvK: bqvevRvi  

_vbv: KvbvBNvU  

‡Rjv: wm‡jU  

6. nvwdh mvBdyj Bmjvg  

M«vg: ‡Mvwe›`k«x 

WvK: ‡Mvwe›`k«x evRvi  

_vbv: weqvbxevRvi  

‡Rjv: wm‡jU  

7. nvwdh Avãyjøvn Avj gvgyb  

M«vg: ib‡Kjx bvqvM«vg 

WvK: ib‡Kjx DËi  

_vbv: ‡MvjvcMÄ  

‡Rjv: wm‡jU  

8. nvwdh gviæd Avng` (‡iRv) 

M«vg: ‡NvlM«vg (`vZvix) 



 

 

WvK: ‡WŠevox 

_vbv: ‡MvqvBbNvU 

‡Rjv: wm‡jU  

 

 

9. nvwdh Avjx Avng` Bgivb  

M«vg: Pv›`fivs 

WvK: evBkNi 

_vbv: wek¦bv_  

‡Rjv: wm‡jU  

10. nvwdh Avey eKi wmÏxK 

M«vg: jvgv `jBKv›`x 

WvK: MvQevox  

_vbv: KvbvBNvU  

‡Rjv: wm‡jU  

11. nvwdh Avjxg DÏxb 

M«vg: cwðgcvov (Qovicvi) 

WvK: inxwgqv gv`«vmv  

_vbv: KvbvBNvU  

‡Rjv: wm‡jU  

12. nvwdh bRiæj Bmjvg  

M«vg: e³vicyi 

WvK: j¶&gxcyi  

_vbv: ‡`vqvivevRvi 

‡Rjv: mybvgMÄ  

13. nvwdh Avãyj gvbœvb  

M«vg: Lv‡jvcvi 

WvK: ivRvMÄ  

_vbv: KvbvBNvU  

‡Rjv: wm‡jU  

 

 

14. nvwdh Rvnv½xi Avj mvBg Lvb 

M«vg: WvD‡Ki¸j 

WvK: inxwgqv gv`«vmv  

_vbv: KvbvBNvU  

‡Rjv: wm‡jU  

15. nvwdh gvn`x nvmvb ‡njvj 

M«vg: Rveymv 

WvK: Rvey`v 

_vbv: iƒcmv 

‡Rjv: Lyjbv 

16. nvwdh Rv‡ei Avng`  

M«vg: AvIB (evYxM«vg) 

WvK: evYxM«vg evRvi  

_vbv: ‡MvjvcMÄ  

‡Rjv: wm‡jU  

17. nvwdh RvKvwiqv Avj gvngy`  

M«vg: ‡QvU‡`k 

WvK: bqvevRvi  

_vbv: KvbvBNvU  

‡Rjv: wm‡jU  

18. nvwdh Avãyj nK 

M«vg: mÄicyi (‡ewiMvuI) 

WvK: ‡Zwjwej 

_vbv: KyjvDov  

‡Rjv: ‡gŠjfxevRvi  

 

 

19. nvwdh gvmyg Avng` (ivRy) 

M«vg: ‡NvlM«vg (`vZvix) 

WvK: ‡WŠevox 

_vbv: ‡MvqvBbNvU 

‡Rjv: wm‡jU  

 

20. nvwdh gvgybyi ikx` ‡PŠayix  

M«vg: ‡KvbvM«vg 

WvK: Kj¨vYx bqvevRvi  

_vbv: KvbvBNvU  

‡Rjv: wm‡jU  

 

21. nvwdh Zvnwg` Avng` ‡PŠayix  

M«vg: ‡KvbvM«vg  

WvK: Kj¨vYx bqvevRvi  

_vbv: KvbvBNvU  

‡Rjv: wm‡jU  

 

22. nvwdh jyrdi ingvb  



 

 

M«vg: iƒc‡Ps 

WvK: ‰Rš—vcyi  

_vbv: ‰Rš—vcyi  

‡Rjv: wm‡jU  

 

23. nvwdh e`iæj Bmjvg dvwng 

M«vg: gBbvi cvnvo  

WvK: ivRvMÄ  

_vbv: KvbvBNvU  

‡Rjv: wm‡jU 

 
১৪৩৫ হিজরী 
(১) রাশাদ আিমদ 
গ্রাম: শাললশ্বর, ডাক: শাললশ্বর, 
উপলজলা: হবয়ানীবাজার, জজলা: 
হিললট 
 
(২) হিদ্দীকুর রিমান 
গ্রাম: আঙু্গরা মুিাম্মদপুর,  ডাক: 
আঙু্গরা মুিাম্মদপুর,  উপলজলা: 
হবয়ানীবাজার,  জজলা: হিললট 
 
(৩) িুলতান আিমদ 
গ্রাম: আঙু্গরা মুিাম্মদপুর,  ডাক: 
আঙু্গরা মুিাম্মদপুর,  উপলজলা: 
হবয়ানীবাজার,  জজলা: হিললট 
 
(৪) িালমান আিমদ 
গ্রাম: জ াহবন্দশ্রী,  ডাক: জ াহবন্দশ্রী,  
উপলজলা: হবয়ানীবাজার,  জজলা: 
হিললট 

 
(৫) গুলজার জিািাইন 
গ্রাম: হঝাং াবাহড় (জকানা),  ডাক: 
মুহক ঞ্জ বাজার,  উপলজলা: 
কানাইঘাট,  জজলা: হিললট 
 
(৬) মুিাম্মদ আবু্দল িাহলম 
গ্রাম: ভরণ িুলতানপুর,  ডাক: 
থানাবাজার,  উপলজলা: জহক ঞ্জ,  
জজলা: হিললট 
 
(৭) মুিাম্মদ আশরািুল ইিলাম 
গ্রাম: আহমরপুর,  ডাক: পাাঁচ াাঁও,  
উপলজলা: রাজন র,  জজলা: 
জমৌলভীবাজার  
(৮) মনিুর আিমদ 
গ্রাম: আওই,  ডাক: বাণীগ্রাম বাজার,  
উপলজলা: জ ালাপ ঞ্জ,  জজলা: হিললট 
(৯) কহবরুল ইিলাম 
গ্রাম: হিজলরটুক,  ডাক: বািাদুপুর,  
উপলজলা: হবয়ানীবাজার,  জজলা: হিললট 
(১০) লুকমান আিমদ 
গ্রাম: লামারগ্রাম নয়াবস্তী,  ডাক: চরার 
বাজার,  উপলজলা: জকাম্পানী ঞ্জ,  
জজলা: হিললট 
(১১) নাজমুল ইিলাম 
গ্রাম: চাহন্দপুর, ডাক: চাাঁনপুর, 
উপলজলা: হদরাই, জজলা: িুনাম ঞ্জ 
(১২) জাকাহরয়া আিমদ, গ্রাম: 
করগ্রাম বড়পাড়া, ডাক: রামধা, 
উপলজলা: হবয়ানীবাজার, জজলা: 
হিললট 
(১৩) িাইিুর রিমান, গ্রাম: চারাবই 
(হমরাবাড়ী) ডাক: বাহলঙ্গা বাজার, 
উপলজলা: হবয়ানীবাজার,  জজলা: 
হিললট 

(১৪) আহরি উদ্দীন, গ্রাম: হশলঘাট, 
ডাক: ঢাকা দহক্ষণ, উপলজলা: 
হবয়ানীবাজার, জজলা: হিললট 
(১৫) িাহরছ উদ্দীন, গ্রাম: মাঝরগ্রাম, 
ডাক: িড়লকর বাজার, উপলজলা: 
কানাইঘাট, জজলা: হিললট। 
(১৬) মুিাম্মদ জনওয়াজ শরীি, গ্রাম: 
আমলশীদ, ডাক: শহরি ঞ্জ, 
উপলজলা: জহক ঞ্জ, হিললট 
(১৭) আবু্দল্লাি আল মামুন,  
গ্রাম: আ তালুক, ডাক: িীমাবাজার, 
উপলজলা: কানাইঘাট, জজলা: হিললট 
(১৮) মুিাম্মদ িাইিুল্লাি, গ্রাম: িুনই, 
ডাক: পাইকরাহট, উপলজলা: ধমবপাশা, 
জজলা: িুনাম ঞ্জ 
(১৯) মুিাম্মদ আবু্দল মুহিত, গ্রাম: 
লালারচক, ডাক: জতহলহবল, উপলজলা: 
কুলাউড়া, জমৌলভীবাজার 
(২০) হিহদ্দক আিমদ, গ্রাম: ভালদশ্বর, 
ডাক: মাতুরতল বাজার, উপলজলা: 
জ ায়াইনঘাট, জজলা: হিললট 
(২১) জালিদ আিমদ, গ্রাম: বাউরবা , 
ডাক: মাহনক ঞ্জ, উপলজলা: 
কানাইঘাট, জজলা: হিললট 
(২২) জমরাজ আিমদ, গ্রাম: 
জ ৌরন র, ডাক: কাাঁঠালতলী, 
উপলজলা: বড়ললখা, জজলা: 
জমৌলভীবাজার 
(২৩) আবু্দল িক, গ্রাম: হবিাইডির, 
ডাক: পূবব শািবাজপুর, উপলজলা: 
বড়ললখা, জজলা: জমৌলভীবাজার 
(২৪) মুিাম্মদ মুঈনুল ইিলাম, গ্রাম: 
পাড়ুয়া বাহদলকানা, ডাক: পাড়ুয়া 
বাজার, উপলজলা: জকাম্পাহন ঞ্জ, 
জজলা: হিললট 



 

 

(২৫) মুিাম্মদ আবু্দল্লাি, গ্রাম: 
বাখরপুর, ডাক: চান্দ্রাবাজার, 
উপলজলা: চাাঁদপুর, জজলা: চাাঁদপুর 
(২৬) মুিাম্মদ আবু্দল জহলল, গ্রাম: 
জয়দর, ডাক: কাহন্দকুিা, উপলজলা: 
িরাইল, জজলা: হব. বাহড়য়া 
(২৭) কাওিার আিমদ, গ্রাম: িাতুন 
নয়াপাড়া, উপলজলা: জমািন ঞ্জ, জজলা: 
জনত্রলকানা।  

১৪৩৬ হিজরী 
(১) আবু্দর রিমান, গ্রাম: আঙু্গরা 
মুিাম্মদপুর, ডাক: আঙু্গরা মুিাম্মদপুর, 
উপলজলা: হবয়ানীবাজার, হিললট 
(২) জমািাম্মদ আলী, গ্রাম: আঙু্গরা 
মুিাম্মদপুর, ডাক: আঙু্গরা মুিাম্মদপুর, 
উপলজলা: হবয়ানীবাজার, জজলা: 
হিললট 
(৩) আশরাি আিমদ তালরক, গ্রাম: 
জদউলগ্রাম,  ডাক: জদউলগ্রাম বাজার, 
উপলজলা: হবয়ানীবাজার, জজলা হিললট 
(৪) কামালুদ্দীন জািরী 
গ্রাম: িখরচহট, ডাক: িীমাবাজার, 
উপলজলা: কানাইঘাট, জজলা: হিললট 
(৫) গুলজার আিমদ খান, গ্রাম: জমছা 
(িহতপুর), ডাক: রহিহময়া মাদরািা, 
উপলজলা: কানাইঘাট, জজলা: হিললট 
(৬) আবু িাঈদ, গ্রাম: িালজুর, ডাক: 
মুহক ঞ্জ বাজার, উপলজলা: কানাইঘাট, 
জজলা: হিললট 
(৭) আলবাব জিািাইন, গ্রাম: 
বুরিানপুর, ডাক: বারিাল, উপলজলা: 
জহক ঞ্জ, জজলা: হিললট 
(৮) আলী আিমদ (উজ্জল) 
গ্রাম: উত্তরভা , ডাক: কাাঁঠালতলী, 
উপলজলা: বড়ললখা, জজলা: 
জমৌলভীবাজার 

(৯) আবু্দল্লাি আল মামুন, গ্রাম: 
মািমুদপুর, ডাক: হভমখালী বাজার, 
উপলজলা: জামাল ঞ্জ, জজলা: 
িুনাম ঞ্জ 
(১০) রায়িান আিমদ 
গ্রাম: খহললপুর (হিলমর  াাঁও), ডাক: 
কাহলয়ার ভাঙ্গা, উপলজলা: নবী ঞ্জ, 
জজলা: িহব ঞ্জ 
(১১) জমা. আবু্দল মুবীন, গ্রাম: 
শরীিখানী, ডাক: বড় বাজার, 
উপলজলা: বাহনয়াচাং, জজলা: িহব ঞ্জ 
(১২) রিমতুল্লাি, গ্রাম: চরলদহুন্দা, 
উপলজলা: কহরম ঞ্জ, জজলা: 
হকলশার ঞ্জ  
(১৩) আিিান মীম আবু্দর রিমান 
গ্রাম: মাঝবন্দ, ডাক:  ঙ্গাজল, 
উপলজলা: জহক ঞ্জ, জজলা: হিললট 
(১৪) আবু্দল্লাি আল রািাত 
গ্রাম: িুপাতলা, ডাক: হবয়ানীবাজার, 
উপলজলা: হবয়ানীবাজার, জজলা: 
হিললট 
(১৫) জমা. িািান আিমদ তানবীর, 
গ্রাম: হশলঘাট, ডাক: ঢাকা দহক্ষণ, 
উপলজলা: জ ালাপ ঞ্জ, জজলা: হিললট 
(১৬) আবু্দল কহরম, গ্রাম: তালবাড়ী, 
ডাক: নয়াবাজার, উপলজলা: 
কানাইঘাট, জজলা' হিললট 
(১৭) মুিাম্মদ জিািাইন 
গ্রাম: পারকুল, ডাক: রাজা ঞ্জ, 
উপলজলা: কানাইঘাট, জজলা: হিললট 
(১৮) জিািাইন আিমদ মাশহুদ 
গ্রাম: পাত্রমাহট, ডাক: মুহক ঞ্জ, 
উপলজলা: কানাইঘাট, জজলা: হিললট 
(১৯) জিহলম আিমদ, গ্রাম: পূবব দপবন 
ন র, ডাক: িড়লকর বাজার, 
উপলজলা: কানাইঘাট, জজলা: হিললট 

(২০) হিদ্দীকুর রিমান 
গ্রাম: নয়ামাহট, ডাক: রাজা ঞ্জ, 
উপলজলা: কানাইঘাট, জজলা: হিললট 
(২১) িহরদ উদ্দীন 
গ্রাম: মলিষপুর, ডাক: কানাইঘাট 
বাজার, উপলজলা: হবয়ানীবাজার, 
জজলা: হিললট 
 
(২২) হ য়াি উদ্দীন 
গ্রাম: বড়বন্দ পহিমপাড়া, ডাক: চতুল 
বাজার, উপলজলা: কানাইঘাট, জজলা: 
হিললট 
(২৩) জমা. কামরুল ইিলাম রািী 
গ্রাম: আবু্দল্লািপুর, ডাক: জমাকাম 
বাজার, উপলজলা: হবয়ানীবাজার, 
জজলা: হিললট 
(২৪) জমা. িািানুল িক 
গ্রাম: হব.ও.হি. জকছরীগুল, ডাক: 
কাাঁঠালতলী 
উপলজলা: বড়ললখা, জজলা: 
জমৌলভীবাজার 
(২৫) জবলাল আিমদ, গ্রাম: দহক্ষণ 
ডাহলয়া, ডাক: বাাংলা বাজার, 
উপলজলা: জদায়ারা বাজার, জজলা: 
িুনাম ঞ্জ 
(২৬) জমা. কামরুল ইিলাম, গ্রাম: 
কাটাল বাহড়, ডাক: আহছর ন র, 
উপলজলা: জদায়ারা বাজার, জজলা: 
িুনাম ঞ্জ 
(২৭) রহিকুল ইিলাম (হরপন) 
গ্রাম: মাঝগ্রাম, ডাক: জদবন র, 
উপলজলা: জততুহলয়া, জজলা: পঞ্চ ড় 
(২৮) জমা. িখরুল ইিলাম 
গ্রাম: ইিলামপুর, ডাক: ইিলামাবাদ, 
উপলজলা: হবশ্বনাথ, জজলা: হিললট 

১৪৩৭ হিজরী 



 

 

(১) জমা. মাবরুর আিমদ মাশহুদ 
গ্রাম: আঙু্গরা মুিাম্মদপুর, ডাক: আঙু্গরা 
মুিাম্মদপুর, উপলজলা: হবয়ানীবাজার, 
জজলা: হিললট 
 
 
 
(২) জমা. হবলাল আিমদ,  
গ্রাম: দর া বািারপুর, ডাক: 
রতন ঞ্জ, উপলজলা: জহক ঞ্জ, জজলা: 
হিললট 
(৩) মািহদ আলম িাহবর 
গ্রাম: আঙু্গরা মুিাম্মদপুর, ডাক: আঙু্গরা 
মুিাম্মদপুর, উপলজলা: হবয়ানীবাজার, 
জজলা: হিললট 
(৪) মুস্তাহিজুর রিমান মািবুব, গ্রাম: 
জঘাষগ্রাম (দাতারী), ডাক: জডৌবাহড়, 
উপলজলা: জ ায়াইনঘাট, জজলা: হিললট 
(৫) মামুনুর রহশদ জালবদ 
গ্রাম: উত্তর জ ালাপনর, ডাক: বাঘা 
পর ণা বাজার, উপলজলা: 
জ ালাপ ঞ্জ, জজলা: হিললট 
(৬) মুজতবা আিমদ িাহিম, গ্রাম: 
পহিম জ াপালপুর, ডাক: িাকালুকী, 
উপলজলা: বড়ললখা, জজলা: 
জমৌলভীবাজার 
(৭) িাজ্জাদুর রিমান, গ্রাম: 
আকাখাজানা, ডাক: কুড়ারবাজার, 
উপলজলা: হবয়ানীবাজার, জজলা: 
হিললট 
(৮) শাহিন আিমদ, গ্রাম: উত্তর 
হঝাং াবাহড় (দলইমাহট) ডাক: মুহক ঞ্জ 
বাজার, উপলজলা: কানাইঘাট, জজলা: 
হিললট 
(৯) জমা. নুরুল আহিয়া 
গ্রাম: গ্রাম: হনজচাউরা দহক্ষণ 

উপলজলা: কানাইঘাট, জজলা: হিললট 
(১০) জমা. আহজম উদ্দীন 
গ্রাম: কদম রিুল, উপলজলা: 
জ ালাপ ঞ্জ, জজলা: হিললট 
(১১) জমা. কামরুল ইিলাম 
গ্রাম: নয়াগ্রাম, ডাক: হনজচাউরা উত্তর, 
উপলজলা: কানাইঘাট, জজলা: হিললট 
(১২) জমা. আলম ীর জিািাইন 
গ্রাম: নয়াগ্রাম, ডাক: িুরইঘাট, 
উপলজলা: কানাইঘাট, জজলা: হিললট 
(১৩) জমা. ছাহির আিমদ, গ্রাম: 
 াহজলটকা, ডাক: আইলাপুর, 
উপলজলা: বড়ললখা, জজলা: 
জমৌলভীবাজার 
(১৪) জমা. শাহিদুল িক 
গ্রাম: ঘড়ুয়া, ডাক: বাহলঙ্গা বাজার, 
উপলজলা: হবয়ানীবাজার, জজলা: 
হিললট 
(১৫) জমা. আবু্দল্লাি হুজাইিা 
গ্রাম: আ লিৌদ, ডাক: িুরইঘাট, 
উপলজলা: কানাইঘাট, জজলা: হিললট 
(১৬) জমা. আবু িাহনি (িালরছ) 
গ্রাম: খাড়াভরা পহিম, উপলজলা: 
হবয়ানীবাজার, জজলা: হিললট 
(১৭) জমা. জরজাউল আলম হরয়াজ 
গ্রাম: দু বাপুর, ডাক: চতুলবাজার, 
উপলজলা: কানাইঘাট, জজলা: হিললট 
(১৮) জমা. শালকর জিািাইন 
গ্রাম: মইনা, ডাক: রাজা ঞ্জ বাজার, 
উপলজলা: কানাইঘাট, জজলা: হিললট 
(১৯) জমা. আলম ীর কহবর 
গ্রাম: মামুদপুর, ডাক: বাহলজুরী 
বাজার, উপলজলা: তাহিরপুর, জজলা: 
িুনাম ঞ্জ 
(২০) জমা. আিআদ আিমদ 

গ্রাম: কালালকানা, ডাক: বাঘা পর ণা 
বাজার, উপলজলা: জ ালাপ ঞ্জ, জজলা: 
হিললট 
(২১) জমা: নুরুল ইিলাম 
গ্রাম: মুলছগুল, ডাক: কাাঁঠালতলী, 
উপলজলা: বড়ললখা, জজলা: 
জমৌলভীবাজার 
 
(২২) জমা. িয়িল আিমদ 
গ্রাম: কটহলপাড়া, ডাক: জদউলগ্রাম 
বাজার, উপলজলা: জ ালাপ ঞ্জ, জজলা: 
হিললট 
(২৩) জমা. িহরদ আিমদ 
গ্রাম: িুহড়কাহন্দ, ডাক: মাহনকলকানা, 
উপলজলা: জিনু্স ঞ্জ, জজলা: হিললট 
(২৪) আবু বকর হিদ্দীক 
গ্রাম: মুলছগুল, ডাক: কাাঁঠালতলী, 
উপলজলা: বড়ললখা, জজলা: 
জমৌলভীবাজার 
(২৫) জমা: আবু্দর রিমান 
গ্রাম: িখরচহট, ডাক: িীমাবাজার, 
উপলজলা: কানাইঘাট, জজলা: হিললট 
(২৬) জমা. আবু্দর রিীম 
গ্রাম: চন্দগ্রাম, ডাক: হনদনপুর, 
উপলজলা: হবয়ানীবাজার, জজলা: 
হিললট 
(২৭) আশরািুজ্জামান িাহিম আিমদ 
জচৌধুরী 
গ্রাম: জকানাগ্রাম, ডাক: কলযাণী 
নয়াবাজার, উপলজলা: কানাইঘাট, 
জজলা: হিললট 
(২৮) িালমান উদ্দীন রালিল 
গ্রাম: গুরকপুর, ডাক: িুরইঘাট, 
উপলজলা: কানাইঘাট, জজলা: হিললট 
(২৯) জিািাইন আিমদ 



 

 

গ্রাম: পাড়ুয়া বাহদলকানা, উপলজলা: 
জকাম্পাহন ঞ্জ, জজলা: হিললট 
(৩০) জমা. জাকাহরয়া আিমদ 
গ্রাম: বরম হিহদ্দপুর, ডাক: চরার 
বাজার, উপলজলা: জকাম্পাহন ঞ্জ, 
জজলা: হিললট 
(৩১) মারুি হবন আবু্দল মাহলক 
গ্রাম: জ ায়ালজুর, ডাক: িীমাবাজার, 
উপলজলা: কানাইঘাট, জজলা: হিললট 
(৩২) জমা. ইবরািীম খলীল 
গ্রাম: আকাখাজানা, ডাক: 
কুড়ারবাজার, উপলজলা: হবয়ানীবাজার, 
জজলা: হিললট 
(৩৩) রাহশদুল ইিলাম রালিল, গ্রাম: 
হবয়াড়া, ডাক: জবলদি, উপলজলা: 
ঘাটাইল, জজলা: টাঙ্গাইল (৩৪) জমা. 
জাহিদুর রিমান মনিুর, গ্রাম: 
িায়দরপুর, উপলজলা: ছাতক, জজলা: 
িুনাম ঞ্জ 
(৩৫) জমা. আহরি রিানী 

গ্রাম: জাঙ্গালিাটী, ডাক: বাদাঘাট 

বাজার, উপলজলা: তাহিরপুর, জজলা: 

িুনাম ঞ্জ 

(৩৬) জমা. রহশদ আিমদ 

গ্রাম: লালারচক, ডাক: রাজা ঞ্জ 

বাজার, উপলজলা: কানাইঘাট, জজলা: 

হিললট 

(৩৭) আবু্দল্লাি আল মনিুর জচৌধুরী 

গ্রাম: বীরদল আ লকানা, ডাক: 

মুহক ঞ্জ বাজার, উপলজলা: কানাইঘাট, 

জজলা: হিললট। 

১৪৩৮ হিজরী  

১/ এমাদ উদ্দীন  

আকাখাজানা, কুড়ার বাজার 

01768920913  

 

 

২/ খাহলদ িাইিুল্লাি,  

মহিদপুর, শািবা  

 01715069600  

৩/মুস্তাহিজুর রিমান রািাত 

আকাখাজানা কুড়ার বাজার 

+8801794564989 

৪/িালমান আিমদ,  

কান্দলা, রহিহময়া মাদ্রািা, কানাইঘাট 

01763510194   

৫/ইিমাঈল আিমদ,  

জ াহবন্দশ্রী  

01747295728 

 6/ইহলয়াছ আিমদ,  

দলইকাহন্দ,  াছবাহড় বাজার 

01781549253  

৭/ইিমাঈল আলী,  

বনপুর, চরার বাজার, জকাম্পানী ঞ্জ 

01705642460   

৮/নুরুজ্জামান,  

জ ায়ািপুর, রাণাহপাং, জ ালাপ ঞ্জ 

01786123589  

৯/তাওিীদুল ইিলাম,  

পূরব বলরামপুর, মুহন্সবাজার, কমল ঞ্জ, 

জমৌলভীবাজার 01792993592  

১০/আল আমীন,  

হভহত্রলখল, জািলাং চা বা ান 

01758332311  

১১/আবু্দল্লাি আল মািিুজ, 

আ তালুক, িীমা বাজার 

+8801767951018  

১২/আবু তাহয়যব,  

জ াহবন্দপুর, বীরদল বাজার  

১৪৩৯ হিজরী 

১/ ইমহতয়াজুল কহবর  

গ্রাম- আঙু্গরা, হবয়ানীবাজর  

জমাবা: 01725474060  

২/ িুলাইমান আিমদ  

গ্রাম- জ াহবন্দশ্রী, হবয়ানীবাজার 

01752679275  

৩/ আবু্দর রিমান  



 

 

বলরামচক, মুনশীবাজার, জহক ঞ্জ 

জমাবা: 01766858820  

৪/ জুবালয়র আিমদ  

ভাহটধল, ধল বাজার, িুনাম ঞ্জ  

জমাবা: 01784132109  

 

 

৫/ ইিিাক আিমদ  

চহরপাড়া, কানাইঘাট জমাবা: 

01721476302  

৬/ তাহমম আিমদ  

জঘাষ াাঁও, জ ালাপ ঞ্জ জমাবা: 

01718006327  

৭/ আবু্দল মুহকত  

িঞু্জরপুর, জতহলহবল, জমৌলভীবাজার 

জমাবা: 01723288949  

৮/ তাজুল ইিলাম   

হজয়াপুর, ইছামহত, জহক ঞ্জ  

জমাবা: +8801707074677  

৯/ জরজাউল কহরম  

বনগ্রাম, পাশবডাঙ্গা, পাবনা 

 জমাবা: 01716758077 

 

১৪৪০ হিজরী  

১/ রশীদ আিিানী,  

মহিদপুর, শািবা ,জহক ঞ্জ,  

01715069600 

 ২/ নজরুল ইিলাম, 

 িাহতডির, ব্রাম্মণগ্রাম, জহক ঞ্জ,  

01715504189 

৩/ শাহকর আিমদ,  

শািপুর, িড়লকর বাজার, কানাইঘাট, 

01764179852 

৪/ আদনানুল িক,  

হনদনপুর, বারিাল, জহক ঞ্জ, 

+8801798244282  

+8801731874167 

৫/ িাইিুর রিমান,  

মহিষলখড়, খা াইল, জকাম্পানী ঞ্জ,  

01716977929 

৬/ কামাল উদ্দীন,  

লামাদলইকান্দী পূববগ্রাম,  

 াছবাড়ী বাজার, কানাইঘাট, 

01754670515 

৭/ আবু্দল্লাি মামুন,  

পহিমপাড়া চড়ারপার,  

রহিহময়া মাদরািা, কানাইঘাট, 

01734199134 

৮/ ইিলাম উদ্দীন,  

লামারগ্রাম নয়াবস্তী, রহণখাই 

কামালবস্তী, জকাম্পানী ঞ্জ, 

01794423023 

৯/ িজলুর রিমান খাাঁন,  

উত্তরকুল, বালরাঠাকুরী, জহক ঞ্জ, 

01734201064 

১০/ আবু্দল জিার,  

খা াইল, জকাম্পানী ঞ্জ,  

01790962873 

১১/ মুরলশদ আিমদ 

 

১৪৪১হিজরী 

১/ জািরুল ইিলাম, 

 িাজী নাইি উদ্দীন,  আঙু্গরা 

মুিাম্মদপুর, হবয়ানীবাজার- 

01715454650 

২/ হুিবান হবন ইমরান,  

মাওলানা হবলাল আিমদ ইমরান, 

মাজবন্দ,  ঙ্গাজল, জহক ঞ্জ- 

01712745048 

৩/ ইমরান আিমদ,  



 

 

আবু্দল জহলল, বুরিানপুর, বারিাল, 

জহক ঞ্জ - 01843119685 

৪/ মুশািীদ মনুয়ার,  

মৃত হনজাম উদ্দীন,  

বা বাড়ী, বড়ন র, জ ায়াইনঘাট- 

01720808126 

৫/ িাজ্জাদুর রিমান,  

গুজারকান্দী, িাদারপার বাজার, 

জ ায়াইনঘাট- 01733781627 

৬/ আমজাদ হবন শািজািান 

হন ারপার, দয়ারবাজার, জকাম্পানী ঞ্জ 

- 01759186945 

 

৭/ ইব্রািীম আলী 

পহিমধলীপাড়া, আমততল বাজার, 

হবশ্বনাথ- 01726562029 

 

৮/ িাইদুল ইিলাম,  

হব. ও.হি. জকছহরগুল, কাাঁঠালতলী, 

বড়ললখা- 01724576396 

 

৯/ শহিদুল ইিলাম,  

আকুনী,  াছবাড়ী বাজার, কানাইঘাট- 

01736930639 

 

১০/ আবুল কালাম আযাদ,  

পহিমধলীপাড়া, আমততল বাজার, 

হবশ্বনাথ- 01726562029 

 

১১/ হমনিাজুল ইিলাম মুনাদী,  

উত্তরকুল, বারঠাকুরী, জহক ঞ্জ - 

01768327413 

 

১২/িুমামা হবন হিহদ্দক 

িাহতডির, ব্রাম্মণগ্রাম গ্রাম, জহক ঞ্জ - 

01738609951 

১৩/ আবু্দল জিহকম আযাদ 

 দবনাকাহন্দ, িীমাবাজার, কানাইঘাট- 

01731677953 

১৪/ হুমালয়দ হবন মািমুদ জচৌধুরী, 

জকানাগ্রাম, কলযাণী নয়াবাজার, 

কানাইঘাট - 01718132109 

 

১৫/ রুহুল আহমন 

জদওয়ালনর াাঁও, বড়ন র, 

জ ায়াইনঘাট- 01715777230 

 

১৪৪২হিজরী 

১/জরিালয়ত জিালিন হরিাত  

হপতা: ক্বারী জমা. আবু্দশ শহিদ 

গ্রাম: আঙু্গরা মুিাম্মদপুর  

ডাকঘর: আঙু্গরা মুিাম্মদপুর  

উপলজলা: হবয়ানীবাজার  

জজলাৌঃ হিললট 

জমাবাইল: ০১৭৬৬—২৮১৯০৬ 

 

২/হিিজুর রিমান 

হপতা: মরহুম নজরুল ইিলাম  

গ্রাম: আঙু্গরা মুিাম্মদপুর  

ডাকঘর: আঙু্গরা মুিাম্মদপুর  

উপলজলা: হবয়ানীবাজার  

জজলা: হিললট  

জমাবাইল: ০১৭৩২—১২২৬৪৮ 

৩/ইউনুছুর রিমান (িহজব) 

হপতা: মুহিবুর রিমান  

গ্রাম: আকাখাজানা নয়াগ্রাম 

ডাকঘর: কুড়ার বাজার 

উপলজলা: হবয়ানীবাজার  

জজলা: হিললট   

জমাবাইল: ০১৭১৬—৭৬৫৬৯৩ 



 

 

৪/জমা. িালিল আিমদ  

হপতা: আবু্দল িক 

গ্রামৌঃ: পরচক 

ডাকঘর: বারিাল 

উপলজলা: জহক ঞ্জ 

জজলা: হিললট  

জমাবাইলৌঃ ০১৭৪৫—৮৬২৪৫৬ 

 

৫/মুহি উহদ্দন মামুন 

হপতা: মুিহত জিীম উহদ্দন  

গ্রাম: পাইক পাড়া  

ডাকঘর: বাাংলা বাজার 

উপলজলা: জদায়ারা বাজার  

জজলা: িুনাম ঞ্জ  

জমাবাইল: ০১৭২০—৯৯৯০৬৭ 

৬/আবু্দল্লাি আল মুযাহির  

হপতা: মাও: ইয়াকুব আলী 

গ্রাম: আমলশীদ 

ডাকঘর: শহরি ঞ্জ 

উপলজলা: জহক ঞ্জ 

জজলা: হিললট  

জমাবাইলৌঃ ০১৭৩৫—২৮১৫৯৮ 

 

৭/জমা: নুরুল ইিলাম  

হপতা: িামিুল ইিলাম  

গ্রাম: খািাড়ীপাড়া 

ডাকঘর: হবয়ানীবাজার জপৌরিভা 

উপলজলা: হবয়ানীবাজার  

জজলা: হিললট  

জমাবাইল: ০১৭৫৭—৫৭৬৩৫৩ 

৮/জমা. িাহিম আিমদ িরিাদ 

হপতা: আবু্দল আহজজ  

গ্রাম: হব.ও.হি.জকছহরগুল 

ডাকঘর: কাঠালতলী 

উপলজলা: বড়ললখা 

জজলা: জমৌলভীবাজার  

জমাবাইলৌঃ ০১৭২৭—৬৩২৪৪০ 

 

৯/জমা. জািাঙ্গীর আলম 

হপতা: জমা: আনজব আলী 

গ্রাম: কুরুর  াও 

ডাকঘর: বাাংলা বাজার 

উপলজলা: জদায়ারা বাজার  

জজলা: িুনাম ঞ্জ  

জমাবাইল: ০১৭৪৩—৫০৫৫৯৭ 

১০/িাহজদুর রিমান িাহজদ 

হপতা: জনাব আবুল হময়া 

গ্রাম: মালঝর  াাঁও 

ডাকঘর: রহন খাইল কামাল বস্তী 

উপলজলা: জকাম্পানী ঞ্জ 

জজলা: হিললট  

জমাবাইল: ০১৯৮০—৪৫২৩৪৮ 

১১/আহরিুল আিাদ জমিরাব 

হপতা: আবু্দল আিাদ 

গ্রাম: মুল্লারচক 

ডাকঘর: মুল্লারচক 

উপলজলা: জ ালাপ ঞ্জ 

জজলা: হিললট 

জমাবাইল: ০১৭২০৬০০৩২৮ 

 

১২/জশখ জমািাৌঃ আবু মুিা 

হপতা: জশখ জমািাৌঃ শহিকুর রিমান 

গ্রাম: মাদান র 

ডাকঘর: হনহিন্তপুর 

উপলজলা: কুলাউড়া 

জজলা: জমৌলভীবাজার 



 

 

জমাবাইল: ০১৩১২০৬৩০৫৩ 

১৩/জমািা. আকরাম আিমদ 

হপতা: নাহজম উহদ্দন 

গ্রাম: গ্রামতলা 

ডাকঘর: বড়ললখা 

উপলজলা: বড়ললখা 

জজলা: জমৌলভীবাজার 

জমাবাইল: ০১৭১৫৭৪৬১৯৭ 

১৪/মুহিবুল্লাি আখন্জী 

হপতা: মাও. িলয়জ উহদ্দন 

গ্রাম: িলকপুর 

ডাকঘর: িাচনা বাজার 

উপলজলা: জামাল ঞ্জ 

জজলা: িুনাম ঞ্জ 

জমাবাইল: ০১৭২৬৬০৯৫৬৯ 

 

১৫/তালরক আিমদ রাজন 

হপতা: আবু্দল মান্নান 

গ্রাম: জমৌন র 

ডাকঘর: িড়লকর বাজার 

উপলজলা: কানাইঘাট  

জজলা: হিললট  

জমাবাইল: ০১৭২৫—৫৮৪৯৯০ 

১৬/জমা. জনামান আিমদ 

হপতা: আিতাব উহদ্দন  

গ্রাম: চাহরপাড়া মাজহডব 

ডাকঘর: রহিহময়া মাদরািা 

উপলজলা: কানাইঘাট  

জজলা: হিললট 

জমাবাইল: ০১৭৮০৮৩৩৫৮১ 

১৭/আশিাদুল ইিলাম  

হপতা: জমা. কামরুজ্জামান  

গ্রাম: মিিত ন র 

ডাকঘর:  া লাজুর  

উপলজলা: জমািন ঞ্জ   

জজলা: জনত্রলকানা  

জমাবাইল: ০১৯১৯৯৬১৯৩৩ 

 

১৮/আিমদ আি িাইি 

হপতা: শাহিন আিমদ 

গ্রাম: হপল্লাকাহন্দ 

ডাকঘর: শহরি ঞ্জ 

উপলজলা: জহক ঞ্জ 

জজলা: হিললট 

জমাবাইল: ০১৭২৭৩৩৪৭১১ 

১৯/আবু্দল িাত্তাি 

হপতা: আবু্দর রাজ্জাক 

গ্রাম: হিদাইরগুল 

ডাকঘর: িালিলবর বাজার 

উপলজলা: এয়ারপুট  

জজলা: হিললট  

জমাবাইলৌঃ ০১৭৪৩৪৭৩৯৭৬ 

1443 wnRix 

01/ Avey Zvjnv 

Ryev‡qi Avng` 

‡Mvwe›`k«x 

weqvbxevRvi 

01825314955 

 

02/ Aveyj gvKvwig 

byiæÏxb 

ev½vjx cvov 

`bv evRvi 

01749674906 

 

03/Avãym mvgv` 

gvI. Avãyi ingvb 

Av½yiv gynv¤§`cyi 



 

 

weqvbxevRvi 

01736106533 

 

 

04/iæ¤§vb Avng` iægvb 

wmivR DÏxb 

gyjv¸j mvD`M«vg 

iwnwgqv gv`«vmv 

KvbvBNvU 

01747556087 

 

05/iæûjøvn gvmD` 

AveyeKi 

evbxM«vg 

MvQevox evRvi 

01763940264 

 

06/Avãyjøvn gvmiæi 

AveyeKi 

evbxM«vg 

MvQevox evRvi 

01763940264 

 

07/Bg`v`yj nK ivwKe 

Avjg byi 

eo`j cyivbnvUx 

Zvwnicyi 

mybvgMÄ 

01735119024 

 

08/mvwR ỳi ingvb 

Avãyb byi 

MoiM«vg 

‡kiæjfvM 

RwKMÄ 

01305886819 

 

 

09/iv‡mj Avng` Zvwbg 

gyLwjmyi ingvb 

gyjv¸j mvD`M«vg 

iwnwgqv gv`«vmv 

KvbvBNvU 

01735547831 

 

10/Avj Avwgb 

Avãyj Kwig 

`w¶Y jw¶c«mv` 

KvbvBNvU 

01799675335 

 

11/mvw`Kyi ingvb 

wbRvg DÏxb 

`iMvn evRvi gywoi¸j 

eo‡jLv 

‡gŠjfxevRvi 

01709398836 

 

12/‰Zqeyi ingvb mvwKe 

gvI. Bwjqvm 

ejiv‡giPK 

gywÝevRvi 

RwKMÄ 

01740360730 

 

13/Zvwbg Avng` Zvkixd 

kvgxg Avng` 

gvSZvjyK 

mxgvevRvi 

KvbvBNvU 

01311335308 

 

14/Avãyj Kvw`i 

Avãyjøvn 

dLiPwU 

mxgvevRvi 

KvbvBNvU 



 

 

01723234619 

 


