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    ইসলাম র ইউিনেনর বািসেদর ডাটােবজ তািলকাঃ   
 

িমক 
      
        নাম 

     
    ায়ী কানা  

      বত মান 
 কানা/অব াকারী 
    দেশর নাম  

অব ােনর 
   সময়  

      যাগােযাগ 
   ফান/ই- মইল  

১ সিলম আহমদ   নায়াগাওঁ  সৗিদ আরব  ১৯৯৬  ০০৯৬৬৫০৭৮৫৮৮২৪  
২ রামান আহমদ  নায়াগাওঁ সৗিদ আরব ২০০৪  +৯৬৬৫৪২০০৫৪২৮  
৩ মাঃ াক িময়া  নায়াগাওঁ উমান  ২০১২  ০০৯৬৮৯৯৫৫৯৪০৬  
৪ মাঃ ছাইম উি ন  নায়াগাওঁ উমান ২০০৮  ০০৯৮৯৬৭০৮৮৯৪  
৫ মাঃ আিবদ হােসন  নায়াগাওঁ উমান  ২০১১  ০০৯৬৮৯৩৯৩৪৬৯২  
৬ মাঃ ল আলম  নায়াগাওঁ সৗিদ আরব ১৯৯৬  ০০৯৬৬৫৬০৮২৩৭৮৪  
৭ মাঃ রােসল িময়া  ইসলাম র  বাই  ২০০৮  ০০৯৭১৫৫৫৭২২২৩৪ 
৮ মাঃ খােলছ িময়া   ইসলাম র বাই  ১৯৯৬  ০০৯৭১৫৫৫৭২২২৩৪  
৯ মাঃ ল আিমন  ইসলাম র উমান  ২০১৩  ০১৭২৫-৭২৫৩২২  
১০ মাঃ আলী আফতাব েমন  ইসলাম র কাতার  ২০১২  ০১৭১২-৪০২২০১  
১১ ই াক আহমদ মনন  ইসলাম র ল ন  ২০০৮  ০১৭১২-৫৪৯০৮৬  
১২ মাঃ আেনায়ার হােসন  ইসলাম র  সৗিদ আরব  ২০১২  ০১৭৪০-৯৭৩৯৩৬  
১৩ মাঃ ইকবাল হােসন  গায়ালগাওঁ কাতার  ২০১৩  ০১৭৬২-৭৮৪০২১  
১৪ মাঃ আেনায়ার হােসন  গায়ালগাওঁ ল ন  ২০১৫   
১৫ মাঃ তা ল ইসলাম  গায়ালগাওঁ বাই  ২০১২  ০১৭৩১-৬২৩৩৯১ 
১৬ মাঃ আ ল আহাদ  গায়ালগাওঁ মালেয়িশয়া  ১৯৮৮ ০১৭৩১-৬২৩৩৯১ 
১৭ মাঃ শাহজাহান  গায়ালগাওঁ বাই  ২০১২  ০১৭৩১-৬২৩৩৯১  
১৮ সিলম আহমদ  গায়ালগাওঁ উমান  ২০১৩  ০১৭৪৫-৯০৩৬১৬  
১৯ মাঃ আ ল খািলক  গায়ালগাওঁ সৗিদ আরব  ২০১৩   
২০ মাঃ রাজন িময়া  গায়ালগাওঁ উমান ২০১১  
২১ মাঃ সিলম িময়া  গায়ালগাওঁ বাই  ২০১৩ ০১৭৮৯-৬৩০৬৫২  
২২ মাঃ শািমম িময়া  গায়ালগাওঁ উমান ২০১২ ০১৭৩৭-৮১৪১১৪ 
২৩ মাঃ িজ র রহমান  গায়ালগাওঁ বাই ১৯৯৯ ০১৭৮৮-৪৮৯৫১৩ 
২৪ িজয়া আহমদ  গায়ালগাওঁ বাই ২০১০  
২৫ মা াক আহমদ  গায়ালগাওঁ সৗিদ আরব ২০১৪ ০১৬৭৯-২৫০৭৬৫ 
২৬ মাঃ সােয়দ আলী  গায়ালগাওঁ বাই  ২০০৯  
২৭ মাঃ মািনক িময়া  গায়ালগাওঁ সৗিদ আরব ১৯৯২ ০১৭১৫-৭৭৬২৭৬ 
২৮ মাঃ আিশক িময়া  গায়ালগাওঁ সৗিদ আরব ১৯৮৫ ০১৭৫৬-৩৬৭৬৮৮  
২৯ মাঃ মা ক িময়া  গায়ালগাওঁ সৗিদ আরব ১৯৯৪ ০১৭৫৬-৩৬৭৬৮৮ 
৩০ মাঃ আক স িময়া  গায়ালগাওঁ সৗিদ আরব ২০১৪ ০১৭৫৬-৩৬৭৬৮৮ 
৩১ মাঃ িহ র রহমান  গায়ালগাওঁ সৗিদ আরব ২০০৪ ০১৭৪৭-৯২৪২০৫ 
৩২ আিমর উি ন  গায়ালগাওঁ সৗিদ আরব ২০১৪ ০১৯১১-৫৪১২৮৩  
৩৩ মনফর আলী  গায়ালগাওঁ সৗিদ আরব ১৯৯৫  ০০৯৬৬৫৬৭৬৪৬৮৭১ 
৩৪ হািফজ মাঃ র উি ন  গায়ালগাওঁ সৗিদ আরব ২০১০ ০০৯৬৮৯৩৬৭৯৮২৪ 
৩৫ ণব দাস  জা রা  মালেয়িশয়া  ২০০৮  ০১৭৪২-৭৬০০৮২ 
৩৬ িজয়া ল ইসলাম  সদাবাদ  উমান ২০১৪  ০০৯৬৮৯৭৯১৯৮৪৮  
৩৭ আ ল হাই  সদাবাদ  বাই  ২০১৩  ০০৯৭১২২০৪৭৫৯১  
৩৮ মাঃ সািমর আলী  সদাবাদ   ০০৯৪১৩৫২৯৬৪৭  
৩৯ মাঃ আিজর উি ন   রহমত র  মালেয়িশয়া   ০০৬০১৬৭৮৪৬১৮৯  
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৪০ মাঃ আ ল আলী  সদাবাদ সৗিদ আরব   ০০৯৯৫৬৯০৫৪৬১০  
৪১ মাঃ আিনছ আলী  সদাবাদ বাই   ০০৯৯৭১৫২৭৩৮৯০৭৬  
৪২ মাঃ লতান  সদাবাদ সৗিদ আরব   ০১৭৩৩-০৯৫৩৬৩ 
৪৩ মাঃ সিফ ল  সদাবাদ উমান   ০০৯৬৮৯১০৯৪০২৭ 
৪৪ মাঃ সারব আলী  সদাবাদ বাই   ০০৯৭১৫৫২৪৬৯৯৩৬  
৪৫ মাঃ হাছন আলী  সদাবাদ  বাই  ০০৯৭১৫২৮৯৫৩৭২২  
৪৬ মাঃ আ ল আলী  সদাবাদ বাই ২০১৩   
৪৭ মাঃ আিশক আলী  সদাবাদ বাই ২০১২   
৪৮ মাঃ খািলক িময়া  সদাবাদ সৗিদ আরব  ২০১৪ ০১৭৫৫-৮৭১৯৯৯  
৪৯ মাঃ সাই ল ইসলাম  সদাবাদ বাই  ২০০৬  +৯৪১১৫৬৪৯৮৫৮৫৬  
৫০ মাঃ সাম ল হক  সদাবাদ সৗিদ আরব  ২০১৪  ০১৭১৫-১০৯৫৫৪  
৫১ জিমর িময়া  রহমত র   ২০১২   
৫২ িল  িময়া  মৗলভীরগাঁও  উমান  ২০১৩ ০০৯৬৮৯৪২৬৬২৮৭  
৫৩ সজল িময়া  মৗলভীরগাঁও উমান ২০১৪ ০০৯৬৮৯৪১৬০৮৭২ 
৫৪ মা ম আহমদ  মৗলভীরগাঁও উমান  ২০১৩ ০০৯৬৮৯৪৩৬৬৮৭৩ 
৫৫ জািবর হােসন  মৗলভীরগাঁও সৗিদ আরব  ২০০১ ০০৯৬৬৫৬১৯১৩৭১  
৫৬ ল আি য়া  মৗলভীরগাঁও েয়ত  ২০১৩  
৫৭ ছখা ল আি য়া   মৗলভীরগাঁও েয়ত  ২০০৫  ০০৯৬৫০০৮১৬৫৪    
৫৮ খােলদ িময়া  ম  গেনশ র  বাই  ১৯৯১  ০০৯৭১৫৫৫৩৮৬৫৮৫  
৫৯ আফাজ উি ন  ম  গেনশ র সৗিদ আরব   
৬০ নাজ ল  ম  গেনশ র বাই   ০০৯৫৭৬৯৪১২৯২৫১৪  
৬১ আিজর উি ন  ম  গেনশ র সৗিদ আরব ১৯৯৮  
৬২ মা ািফ র রহমান খােলদ  ম  গেনশ র ইতািল   ২০০১  
৬৩ েনদ আহমদ  ম  গেনশ র সৗিদ আরব   ১৯৮৯   
৬৪ জিসম উি ন  দি ন গেনশ র  বাই   ০০৯৭১৫৫৪৪২৩৪৯৯  
৬৫ তাজ উি ন  দি ন গেনশ র বাই ২০০৯  
৬৬ আলমগীর  দি ন গেনশ র  বাই  ২০১১  ০০৯৭১৫৫৮২১২০৩৩ 
৬৭ িমনার  দি ন গেনশ র উমান  ২০১৩ ০০৯৬৮৯৪৪৫০১৪৫  
৬৮ আফতাব উি ন  দি ন গেনশ র বাই  ২০০৯   
৬৯ মাঃ রজ   দি ন গেনশ র বাই  ২০০৯  ৯৭১৫২৬১৩১৭৮  
৭০ মাঃ আেনায়ার পাশা   ম  গেনশ র  ল ন  ১৯৭৭   
৭১ একরাম  দি ন গেনশ র  বাই ২০১২ +৮৮০১৬২৪৬৩৩৭৩৭৯  
৭২ মা ম আহমদ  দি ন গেনশ র  ওমান   ২০১২   
৭৩ এখলাছ িময়া  িনয়ামত র  ন  ২০০৫  ০১৭১২৬৫২৬৮১  
৭৪ জয়নাল আেবদীন েহল  আফজল র  সৗিদ আরব    ২০০৪  ০০৯৬৬৫০৮৫৩৫১২৯  
৭৫ আসাদ িময়া  আফজল র  উমান  ২০১৩  ০০৯৬৮৯১৩৪৬৪৩৬  
৭৬ দেলায়ার েসন  আফজল র  উমান  ২০১২  ০০৯৬৮৯৯২৫৪৯২৪  
৭৭ রহান উি ন (কালািময়া)  বাহা র র  বাই   ২০০৭  ০০৯৭১৫৫৪১৩৪৯১০  
৭৮ মাঃ জাকািরয়া  বাহা র র ল ন  ২০১৩  ৪৪৭৫৫৭৩৭১৪৪২  
৭৯ মান আহমদ  বাহা র র ল ন  ২০১১   
৮০ আ র রহমান  বাহা র র  সৗিদ আরব    ২০০০   
৮১ বদ ল আিমন  বাহা র র সৗিদ আরব    ২০০৫  ৯৬৬৫৬২৪৯৬৫৬১    
৮২ মাঃ বািছর আলী  বশাকাি   সৗিদ আরব     ০০৯৬৬৫৩৭৪২৬৩৫৫  
৮৩ মাঃ মনফর আলী  বশাকাি  উমান   ০১৭৫০-০৯৩৩২৩  
৮৪ মাঃ তাতা িময়া  বশাকাি  বাই   ০০৯৭১৫৫৬২৯৬২৮১  
৮৫ মাঃ শাহা র আলী  বশাকাি  বাই   ০০৯৭১৫৫২৩৮৪২৮৭  
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৮৬ মাঃ খাকন িময়া  বশাকাি  উমান    
৮৭ আ ল আিজদ  বশাকাি  উমান   ০১৯৩৩-৩৬৮৩২৮  
৮৮ মাঃ হািব র রহমান  বশাকাি  মাল ীপ   ০০৯৬০৯৭৬৯৫২৩  
৮৯ মনফর আলী  বশাকাি  উমান   ০১৭৫৮-২৫৯৬২০  
৯০ মাঃ শাহ জাহান  বশাকাি  বাই   ০০৯৭১৫৫৪৩৪২৫১৫  
৯১ আ ল আলী  কিরম র  উমান  ২০১২ ০০৯৬৮৯৮২১৭৪৪৩৯  
৯২ আ র রহমান  কিরম র   উমান  ২০১২  +৯৬৮৯৩৮৫৯৫৪৮  
৯৩ আ ল কিরম  বশাকাি  বাই   ০১৭৪৮-০৯৫৪১২  
৯৪ মাঃ িরপন  কিরম র   উমান  ২০১২ ০০৯৬৮৯৩৮৪৭৫৩৬ 
৯৫ মাঃ গয়াস উি ন  কিরম র   বাই  ২০১০ +৯৭১৫০৯৪১১৩৬২  
৯৬ মাঃ েসন  কিরম র   উমান  ২০১২ ০১৯৬১-৭৮৮৯৩৮ 
৯৭ মাঃ বা ার  কিরম র   উমান  ২০১১ +৯৬৮৯১৩২৭৩৮৭   
৯৮ মাঃ রিফ ল ইসলাম  গাংপাড় নায়া ট  সৗিদ আরব     ১৯৯৩  
৯৯ মাঃ রিফক িময়া  গাংপাড় নায়া ট  মােলিশয়া  ২০০৮ ০১৭৪১-৯৭৭৮১৯  
১০০ মন আহমদ  বাহা র র  উমান  ২০১২ ০১৭৪৮-৫৫২৮২৮ 
১০১ মাঃ হািদস িময়া  বাহা র র েয়ত  ২০০৭ ০১৭৭০-৩১৩৯৩১ 
১০২ মাঃ মা ন  বাহা র র উমান  ২০১২  
১০৩ মাঃ হাই ল ইসলাম  বাহা র র উমান  ২০১২ ০১৭২০-১৩৫৪৯০ 
১০৪ মাঃ মজ  িময়া  বাহা র র  উমান  ২০০৯ +৯৬৮৯৩৫৯৭৩৮৬ 
১০৫ মাঃ রিহম উ াহ  গাংপাড় নায়া ট  সৗিদ আরব     ২০০৮ ৯৬৬৫৪২০৪৩২৩০৫ 
১০৬ মাঃ আলমাছ আলী  গাংপাড় নায়া ট সৗিদ আরব     ২০০৭ ০১৮৬২-৭১৫৩৯১  
১০৭ আলতা হােসন  গাংপাড় নায়া ট সৗিদ আরব     ১৯৮৮ ০০৯৬৬৫৫০৬৫৩০১৭  
১০৮ ফয় ল ইসলাম  গাংপাড় নায়া ট সৗিদ আরব     ১৯৯৫ ০১৭৪৭-৪৬৮০০২ 
১০৯ মাঃ সিফক িময়া  গাংপাড় নায়া ট সৗিদ আরব     ২০০৮ ০০৯৬৬৫০০০৩০৯৮৮০  
১১০ মাঃ আ র রিশদ  গাংপাড় নায়া ট সৗিদ আরব     ১৯৯৫ ০১৭৭৪-৯৪৬৩৬৯  
১১১ মাঃ উসমান খান শামীম  গাংপাড় নায়া ট ল ন  ২০১২ ০১৭১২-৩২১৬৭২  
১১২ মাঃ ার িময়া  গাংপাড় নায়া ট সৗিদ আরব      ১৯৮২  ০০৯৬৬৫৩২৭৯৩১২১  
১১৩ মাঃ আজমান িময়া   রান নায়া ট উমান ২০১৪  ০১৭৩৭-৯৬৯০১৮  
১১৪ মাঃ ইিলয়াছ  রান নায়া ট উমান ২০০৮  ০১৭১০-৮০৯২৯১  
১১৫ মাঃ িলটন  রান নায়া ট উমান ২০০৮ ০১৭১০-৮০৯২৯১  
১১৬ মাঃ ল আমীন  রান নায়া ট উমান  ২০০৭  ০১৭৩৩-৭৯১৮০৪  
১১৭ মাঃ ল হক  রান নায়া ট সৗিদ আরব       ২০০৫  ০১৭৭৪-৪৫৫৮৩৩  
১১৮ মাঃ ম য়ার হােসন  রান নায়া ট উমান ২০১০ ০১৭১৫-৬০৪০৮২ 
১১৯ মাঃ মঈন উি ন  রান নায়া ট উমান ২০১৪  ০১৭৪১-২৮৪১১৪  
১২০ মাঃ আয়না িময়া  রান নায়া ট সৗিদ আরব        ২০১০   
১২১ মাঃ সাই ল ইসলাম  রান নায়া ট  বাই  ২০১২  ০১৭৪৯-৪৩৯৩৪৭ 
১২২ আহমদ আলী  গাংপাড় নায়া ট সৗিদ আরব         ২০১১  
১২৩ মাঃ িমজা র রহমান  গাংপাড় নায়া ট মালেয়িশয়া  ২০১৪ +৬০১১৪১১৩০৪৬১  
১২৪ মাঃ আিত র রহমান  গাংপাড় নায়া ট বাই ২০১২ ০১৭৯৮-৭৬৮৭৪৬ 
১২৫ মাঃ না িময়া  গাংপাড় নায়া ট বাই  ২০১১ ০১৭৪৬-৭৯৮৭২৭ 
১২৬ নছার আহমদ গাংপাড় নায়া ট মালেয়িশয়া  ২০০৯  ০১৭২৬-৪৪৮৮৩৫  
১২৭ মাঃ কাম ামান  গাংপাড় নায়া ট  সৗিদ আরব          ২০১৩  ০০৯৬৬৫৯৫৩৫৯৮৮৫  
১২৮ মাঃ িসরা ল ইসলাম িসরাজ  গাংপাড় নায়া ট সৗিদ আরব           ১৯৯৮  ০৫৫৮৯৫৮৭৪৫  
১২৯ মািনক িময়া  বনগাওঁ  উমান  ২০১২  ৯৬৮৯১১৫৬৯৪৫ 
১৩০ ফখর আলী  বনগাওঁ বাই  ২০১২  ৯৭১৫৫৬৭০৩৪১২  
১৩১ সিহ র রহমান  বনগাওঁ মালেয়িশয়া  ২০০৯  ৬০১৬৬৭৩২৬৩৫  
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E-mail: Islampurup11@gmail.com, Web portal: islampur_sunamganj.gov.bd      
১৩২ ফয় র রহমান  বনগাওঁ সৗিদ আরব ২০১৩  ৯৬৬৫৪২১১৭৪০৮  
১৩৩ িসরাজ আলী  বনগাওঁ উমান  ২০০৮  ৯৬৮৯৩৫৯৫৮০১  
১৩৪ সিলম আহমদ  বনগাওঁ বাই  ২০০৫  ৯৭১৫০৩৮৭৮২৭৩  
১৩৫ ফয়সল আহমদ  বনগাওঁ বাই  ২০০৯  ৯৭১৫৬২৮৩০০৭১  
১৩৬ শামীম আহমদ  বনগাওঁ সৗিদ আরব ২০১২  ৯৬৬৫৩২৪৯৬০৬৪  
১৩৭ সা াম হােসন  বনগাওঁ বাখরাইন   ২০১২  ৯৭৩৩৯৯৪০৫৭৭  
১৩৮ আলকাছ আলী  বনগাওঁ সৗিদ আরব ২০১২   
১৩৯ শিফক আলী  বনগাওঁ সৗিদ আরব ২০১২ ৯৬৬৫৮৩৭০৯২৯৫  
১৪০ িমনহাজ উি ন  বনগাওঁ সৗিদ আরব ২০১৩ ৯৬৬৫৩৭২০৭১৭৫  
১৪১ জালহাস িময়া  বনগাওঁ সৗিদ আরব  ২০০৩  ৯৬৬৫৫৬০৬৭১৬৯  
১৪২ আ স সালাম   বনগাওঁ বাই  ২০০০  ৯৭১৫০৭৩৯৭৯৬৬  
১৪৩ আ ল কিরম  বনগাওঁ বাই  ১৯৯৭   
১৪৪ শােহদ িময়া  বনগাওঁ মালেয়িশয়া  ২০১৩  ৬০১১২৯৫৬৫২৫০  
১৪৫ সাই ল  বনগাওঁ মালেয়িশয়া   
১৪৬ শামীম  বনগাওঁ বাই    
১৪৭ সা াম হােসন  বনগাওঁ সৗিদ আরব    
১৪৮ িল    বনগাওঁ ল ন    
১৪৯ আ স সা ার  বনগাওঁ বাই  ২০১১  ৯৭১৫৫৬১২৫৫৪৮  
১৫০ আ র রিহম  বনগাওঁ সৗিদ আরব  ২০০৩  ৯৬৬৫৩৪৯৩৪৬২৬  
১৫১ ঈমাম উি ন  বনগাওঁ সৗিদ আরব ২০১২   
১৫২ হা র রিশদ  বনগাওঁ সৗিদ আরব  ২০১১ ৯৬৬৫৬৯৯০২৯৩৬ 
১৫৩ আ ল কািদর  বনগাওঁ বাই  ২০১১  ৯৭১৫৫৪৫১৮১১২  
১৫৪ আ ল হা ান  বনগাওঁ  বাই  ২০০৩   
১৫৫ আ র রিহম  বনগাওঁ বাই  ২০১১  
১৫৬ আবিদন  বনগাওঁ উমান  ২০১২   
১৫৭ ইয়ািজ র  বনগাওঁ উমান  ২০১১  
১৫৮ নািময়া  বনগাওঁ উমান  ২০০৫   
১৫৯ তরা িময়া  বনগাওঁ বাই  ২০০৬  
১৬০ ময় ি ন  বনগাওঁ  সৗিদ আরব  ২০০৩   
১৬১ লাল িময়া  বনগাওঁ সৗিদ আরব ২০০৮ ৯৬৬৫৬৮৭৯৪৭১১ 
১৬২ আনসার হােসন  বনগাওঁ উমান ২০১৪  
১৬৩ সাআই ল  বনগাওঁ সৗিদ আরব ২০১০ ৯৬৬৫৬৩০৫৪৪২৪  
১৬৪ এমরান  বনগাওঁ বাই  ২০১২   
১৬৫ নািসর আলী  বনগাওঁ সৗিদ আরব ২০১০  
১৬৬ কাওসার  বনগাওঁ সৗিদ আরব ১৯৯৯  
১৬৭ সািলক বনগাওঁ সৗিদ আরব  ২০১৩  
১৬৮ জয়নাল আেবদীন  বনগাওঁ উমান  ২০১৪  
১৬৯ রিহম আলী  বনগাওঁ উমান  ২০১৪  
১৭০ কিচর িময়া  বনগাওঁ বাই  ২০১৩   
১৭১ আ র রহমান  দারগাখালী  বাই  ২০১২  
১৭২ জামাল  দারগাখালী উমান ২০১৩  
১৭৩ ন র আলী  দারগাখালী উমান  ২০১২  
১৭৪ লাল িময়া  দারগাখালী উমান  ২০১৩  
১৭৫ িমলন  দারগাখালী  বাই   ২০১২   
১৭৬ হিলম  মােজরগাঁও েয়ত  ২০০৭  
১৭৭ েবল মােজরগাঁও বাই ২০১২  
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E-mail: Islampurup11@gmail.com, Web portal: islampur_sunamganj.gov.bd      
১৭৮ আেবদ আলী  মােজরগাঁও  বাই  ২০১৩    
১৭৯ িসরাজ  রতন র  বাহরাইন  ২০১৪ +৯৭৩৩৩২৭৪৩১২  
১৮০ জিফর  রতন র সৗিদ আরব ২০১২  
১৮১ সাজ উি ন রতন র সৗিদ আরব ২০০০  
১৮২ ছায়াব আলী  রতন র সৗিদ আরব ২০১০  
১৮৩ আ ল আলীম  রতন র বাই  ২০১১  
১৮৪ আনা িময়া  রতন র সৗিদ আরব  ২০১২  ৯৬৬৫৪৬৯০৪১৮০  
১৮৫ রিহম উি ন  রতন র বাই ২০১১  
১৮৬ ধনাই িময়া  রতন র বাই ২০১২  
১৮৭ নওশাদ  রতন র বাই  ২০১২   
১৮৮ আ ল আউয়াল রতন র উমান  ২০১০ +৯৬৮৯২৮৬৭৮১৭  
১৮৯ রেমন   রতন র উমান  ২০১৩   
১৯০ রিহম উি ন  রতন র বাই  ২০১০  
১৯১ বা ল িময়া  রতন র উমান  ২০১১  
১৯২ মন িময়া  রতন র উমান  ২০১২   
১৯৩ মাঃ মা ক িময়া  পা ব  সৗিদ আরব   
১৯৪ মাঃ সিফ ল ইসলাম  পা ব উমান   
১৯৫ মাঃ বদ ল আলম  পা ব উমান   
১৯৬ মাঃ রিফক িময়া  পা ব উমান    
১৯৭ জিমর আলী  পা ব সৗিদ আরব   
১৯৮ িনজাম আলী  পা ব সৗিদ আরব   
১৯৯ মাঃ ছর ম আলী  পা ব ল ন    
২০০ ছােয় র রহমান  পা ব ল ন    
২০১ জ আলী   পা ব সৗিদ আরব   
২০২ তাজ উি ন  পা ব বাহরাইন     
২০৩ র িময়া  পা ব সৗিদ আরব    
২০৪ ময়না বগম  পা ব সৗিদ আরব   
২০৫ বা ল িময়া  পা ব সৗিদ আরব   
২০৬ রজব আলী  পা ব উমান    
২০৭ শম র আলী  পা ব উমান    
২০৮ ত ছ আলী   পা ব সৗিদ আরব    
২০৯ যব আলী   পা ব বাই    
২১০ রিহম আলী   পা ব বাই    
২১১ িসরাজ আলী  পা ব বাই    
২১২  মািলক িময়া   পা ব  ল ন    
২১৩ ফজল িময়া  হাদাচানঁ র  সৗিদ আরব   
২১৪ আল  িময়া  হাদাচানঁ র সৗিদ আরব   
২১৫ জয়নাল আেবদীন  হাদাচানঁ র সৗিদ আরব   
২১৬ বিশর িময়া  হাদাচানঁ র সৗিদ আরব   
২১৭ হজর আলী  হাদাচানঁ র মালেয়িশয়া    
২১৮ বসর আলী  হাদাচানঁ র উমান    
২১৯ গৗছ িময়া  হাদাচানঁ র সৗিদ আরব    
২২০ মা ক িময়া  হাদাচানঁ র উমান   
২২১ সানা িময়া  হাদাচানঁ র উমান    
২২২ আ ল খািলক  হাদাচানঁ র সৗিদ আরব   
২২৩ রিহম আলী  হাদাচানঁ র মালেয়িশয়া   
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E-mail: Islampurup11@gmail.com, Web portal: islampur_sunamganj.gov.bd      
২২৪  িময়া  হাদাচানঁ র বাই    
২২৫ িসরাজ িময়া  হাদাচানঁ র সৗিদ আরব   
২২৬ আ ল ছ  হাদাচানঁ র উমান   
২২৭ িগয়াস উি ন   হাদাচানঁ র উমান   
২২৮ আলমগীর  হাদাচানঁ র উমান   
২২৯ আ ল কিরম  হাদাচানঁ র ল ন    
২৩০ আ ল মিতন  হাদাচানঁ র সৗিদ আরব   
২৩১ আ স ছ ার  হাদাচানঁ র মালেয়িশয়া    
২৩২ র উ াহ  হাদাচানঁ র মালেয়িশয়া   
২৩৩ লােয়ক িময়া  হাদাচানঁ র বাই   
২৩৪ সিলম িময়া  হাদাচানঁ র বাই   
২৩৫ জয়নাল আেবদীন  হাদাচানঁ র বাই    
২৩৬ আলমাছ আলী  হাদাচানঁ র মালেয়িশয়া   
২৩৭ বা ল িময়া  িনজগাওঁ বাই ২০০৪ ০০৯৭১৫৫১৩০৭২৮৭  
২৩৮ রােসল আহমদ  িনজগাওঁ বাই ২০০৮ ০০৯৭১৫০৮২৭৯২২০  
২৩৯ আ ল কাহার  িনজগাওঁ বাই ২০০৫ ০০৯৭১৫০৮০৮৩৩৪২ 
২৪০ জািকর িময়া  িনজগাওঁ বাই  ২০১০  ০০৯৭১৫৫৪১১০৫০৮  
২৪১ আলী আহমদ  িনজগাওঁ সৗিদ আরব ২০১১  ০০৯৬৬৫৩৪০৩০৬৯২  
২৪২ আ স সাবহান  িনজগাওঁ সৗিদ আরব ২০১০  
২৪৩ আ ল হািমদ  িনজগাওঁ সৗিদ আরব ২০০৮  
২৪৪ আ ল আহাদ  িনজগাওঁ সৗিদ আরব ২০১১  
২৪৫ আেনায়ার হােসন  িনজগাওঁ সৗিদ আরব ২০১১  
২৪৬ উমর আলী  িনজগাওঁ সৗিদ আরব  ২০০৯  
২৪৭ লাল িময়া  িনজগাওঁ বাই  ২০১০  
২৪৮ শাজাহান  িনজগাওঁ উমান   ২০১৪   
২৪৯ মািনক  িনজগাওঁ উমান  ২০১৩    
২৫০ খােলদ  িনজগাওঁ সৗিদ আরব ২০১৩  ০০৯৬৬৫৩৪৫০৩৩৫৭  
২৫১ র আলম  িনজগাওঁ উমান  ২০১৩  ০০৯৬৮৯৬৩৩৫৪৯৬  
২৫২ উছমান  িনজগাওঁ বাই  ২০০৭  
২৫৩ সন আলী  িনজগাওঁ েয়ত  ২০০৭  
২৫৪ র আহমদ  িনজগাওঁ েয়ত  ২০১০   
২৫৫ ইরন িময়া  দারগাখালী  বাহরাইন  ২০১২  
২৫৬ লাল িময়া  দারগাখালী সৗিদ আরব  ২০১১  
২৫৭ আ ল িময়া  দারগাখালী েয়ত  ২০০৮  
২৫৮ রহমত আলী  দারগাখালী উমান  ২০১২  
২৫৯ সা াম  দারগাখালী  উমান  ২০১৩    
২৬০ মখিলছ  দারগাখালী উমান ২০১৩   
২৬১ পন িময়া  দারগাখালী উমান ২০১২  
২৬২ ইসলাম িময়া  দারগাখালী উমান ২০১২  
২৬৩ রাজা িময়া  দারগাখালী উমান  ২০১৩  
২৬৪ আ ল মিতন  দারগাখালী েয়ত  ২০০৮  
২৬৫ আ ল মা ান  দারগাখালী বাই    ২০১২   
২৬৬ ময়না িময়া  দারগাখালী বাই  ২০১১  
২৬৭ িসরাজ িময়া  দারগাখালী মালেয়িশয়া  ২০০৯  
২৬৮ আতাউর রহমান  দারগাখালী উমান  ২০১০  
২৬৯ সািম উ াহ  দারগাখালী উমান  ২০১১  



গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
কায ালয় 

১নং ইসলাম র ইউিনয়ন পিরষদ 
 উপেজলাঃ ছাতক, জলাঃ নামগ ।   

E-mail: Islampurup11@gmail.com, Web portal: islampur_sunamganj.gov.bd      
২৭০ রায়াব উ াহ  দারগাখালী উমান  ২০১২  
২৭১ জায়াদ উ াহ  দারগাখালী  বাহরাইন  ২০১১  
২৭২ জালাল িময়া  দারগাখালী উমান  ২০১১  
২৭৩ আ ল খািলক  দারগাখালী বাই  ২০১০  
২৭৪ উবাদ উ াহ  দারগাখালী উমান ২০১২  
২৭৫ অ দ িময়া  দারগাখালী উমান  ২০১৩  
২৭৬ ফা ক  দারগাখালী বাই  ২০১১  
২৭৭ আেনায়ার  দারগাখালী সৗিদ আরব ২০০৯  
২৭৮ সফর  দারগাখালী বাই  ২০১১  
২৭৯ শিরয়ত িময়া  দারগাখালী মালেয়িশয়া ২০১২  
২৮০ িছে ক আলী  দারগাখালী  বাই  ২০০৯   
২৮১ আিজ ল হক  িভয়া  বাই ২০০৮  
২৮২ আ ল হািকম িময়া  িভয়া েয়ত ১৯৯৩  
২৮৩ ইসলাম উি ন  িভয়া সৗিদ আরব  ২০০২  
২৮৪ জামাল িময়া  িভয়া েয়ত ১৯৯৯  
২৮৫ কামাল িময়া  িভয়া বাই ২০০৮  
২৮৬ কিরম িময়া  িভয়া েয়ত  ২০০৫   
২৮৭ আ ল হািসম  িভয়া েয়ত ২০১১  
২৮৮ ই ব আলী িভয়া বাই ২০১২  
২৮৯ উ ার আিল  িভয়া মালেয়িশয়া ২০০৮  
২৯০ আ ল কািদর  িভয়া বাই ২০১১  
২৯১ ফা ক িময়া  িভয়া বাই ২০১০  
২৯২ তারা িময়া  িভয়া মালেয়িশয়া  ২০০৮  
২৯৩ লাল িময়া  িভয়া বাই  ২০১১   
২৯৪ মাবারক  িভয়া বাই ২০১০  
২৯৫ মা ফা  িভয়া বাই  ২০০৮  
২৯৬ মখিলছ  িভয়া সৗিদ আরব  ২০০৬  
২৯৭ আ স সা ার  িভয়া বাই ২০০৮  
২৯৮ আ ল মিতন  িভয়া কািড়য়া  ২০১৩  
২৯৯ হা ন িময়া  িভয়া বাই ২০০৮  
৩০০ আ র রিশদ  িভয়া বাই  ২০০৮   
৩০১ ৎ র রহমান  িভয়া  মালেয়িশয়া  ২০০৯  
৩০২ ইরন িময়া   িভয়া সৗিদ আরব ১৯৯৭  
৩০৩ মরম আলী  িভয়া বাই  ২০০৮  
৩০৪ আ ল জ ার  িভয়া বাই  ২০০৮  
৩০৫ আ ল মাতািলব িভয়া  েয়ত  ২০০৫   
৩০৬ হাজী আ ল গ র  হাদাচানঁ র সৗিদ আরব    
৩০৭ আ ল হািমদ  হাদাচানঁ র  নাই    
৩০৮ আ ল কািদর  হাদাচানঁ র  ল ন   
৩০৯ আেনায়ার হােসন  হাদাচানঁ র  ল ন     
৩১০ রািজব আহমদ  পাথারী র  ইতািল  ২০১২  ৩৯৩৮৮৯৫২৩২১৪  
৩১১ মাঃ আ াহ  পাথারী র বাই  ২০১২ ৯৭৪৫৬৯৭৪০৩৪৫  
৩১২ বােয়র আহমদ  পাথারী র বাই  ২০১০  ৯৭১৫৫৮১৭৭১৯১  
৩১৩ মাঃ শািহন িময়া  পাথারী র সৗিদ আরব ২০১৩  ৯৬৬৫৯১৬৫২৪৩৫  
৩১৪ েনদ আহমদ  পাথারী র  বাই  ২০১২  ৯৭১৫৬৭২৭৬৭৫৩  

 


