
বিভাগঃ িবিশাল জেলাঃ িিগুনা উপজেলাঃ তালতলী

ক্রঃ নং নাম বপতাি নাম গ্রাম ডাকঘি জিসামবিক জগজেট

১ জমাঃ আবুল কাজশম মৃত আলী আকিি খান জিবতপাড়া তালতলী ৩৬৩

২ জমাঃ আিদুল লবতফ সবফে উবিন আহজেদ িগীিহাট জ াটিগী ৩৬৪

৩ জমাঃ আবেজুল হক বসকদাি জমনাে উবিন বসকদাি ঝাড়াখালী কড়ইিাবড়য়া ৩৬৫

৪ জমাঃ আব্দুল  ত্তাি ফিােী জমাহাোদ আলী ফিােী লাউপাড়া সবকনা ৩৬৮

৫ বনবখল িঞ্জন কম মকাি নািায়ন চন্দ্র কম মকা ি তালতলী িন্দি তালতলী ৩৭৩

৬ জমাঃ েয়নাল আজিদীন মৃত এজেআলী হাং চান্দাখালী পচাজকাড়াবলয়া ৪৪৮

৭ সসয়দ জমাঃ সাইফুল্লাহ সসয়দ আবুল হাজসম ঠাকুিপাড়া তালতলী ৪৫০

৮ জমাঃ নবেি জহাজসন কালু পাটয়ািী কাঞ্চন আলী জপাজটায়ািী পচাজকাড়াবলয়া পচাজকাড়াবলয়া ৪৫১

৯ মনব্রত জিপািী উজমশ চন্দ্র জিপািী সুন্দবিয়া জ াটিগী ৪৫২

১০ জমাঃ আিদুস  াত্তাি মবমন উবিন হাওলাদাি জ াটিগী জ াটিগী ৪৫৩

১১ জগালাম জমাস্তফা আজনায়াি জহাজসন জমাল্লা জ াটিগী জ াটিগী ৪৫৪

১২ আঃ আদম আলী পাহলান মৃত জোনাি আলী পাহলান হাড়ীপাড়া পচাজকাড়াবলয়া ৪৫৫

১৩ আনসারুল ইসলাম মৃত তবফল উবিন হাং তালতলী িন্দি তালতলী ৪৫৯

১৪ েবমি খান মৃত কিম আলী খান BoroAmkhola সবকনা ৪৬১

১৫ জমাঃ খবললুি িহমান হাওলাদাি কালু হাওলাদাি উঃ কাবেিখাল আগাঠাকুিপাড়া ৪৬৩

১৬ উবসটমং থয়চা অং মাস্টাি আগাঠাকুি পাড়া আগাঠাকুি পাড়া ৪৬৫

১৭ জমাঃ আব্দুল মান্নান গােী আবুল হাজসম পচাজকাড়াবলয়া পচাজকাড়াবলয়া ৫১২

১৮ জমাঃ নুরুল ইসলাম মৃত চিদাি আলী মুন্সী পচাজকাড়াবলয়া পচাজকাড়াবলয়া ৫১৩

১৯ জমাঃ নাবেম উবিন মৃত আঃ গফুি তালুক গািিাড়ীয়া জ াটিগী ৫১৪

২০ জমাঃ আবু হাবনফ আঃ মবেদ হাং কড়ইিাবড়য়া কড়ইিাবড়য়া ৫১৫

২১ সসয়দ আিদুল হাই সসয়দ আবুল জহাজসন কড়ইিাবড়য়া কড়ইিাবড়য়া ৫১৬

২২ মৃত সজিষ চন্দ্র িড়াল মৃত চন্দ্র কাে িড়াল জিহালা জিহালা ৫১৭

২৩ জমাঃ জমাশািফ হাওলাদাি  াজদম আলী হাওলাদাি িড় িাইজোড়া তালতলী ৫১৮

২৪ জমাঃ শাহোহান বময়া ফয়েি আলী আকন নলবুবনয়া জসািাহানপাড়া ৫১৯

২৫ জমাঃ আবু তাজহি ইসমাইল হাওলাদাি তালতলী িন্দি তালতলী ৫২০

২৬ আব্দুল জসািাহান জমাসজলম আলী মাষ্টাি আগাপাড়া জসািাহান পাড়া ৫২১

২৭ জমাঃ শাহোহান বময়া আচমত আবল তালতলী িন্দি তালতলী ৫২২

২৮ জমাঃ জমাস্তাবফজুি িহমান জমাঃ সাবয়দুি িহমান হাড়ীপাড়া পচাজকাড়াবলয়া ৫২৪

২৯ আঃ জমাতাজলি মাস্টাি হােী ফজয়েউবিন হাওলাদাি ইদুপাড়া সবকনা ৫২৭

৩০ জমাঃ ফেলুল হক আবুল হাজশম হাওলাদাি তালতলী িন্দি তালতলী ৫২৮

৩১ নাবসি খান ইউনুচ খান কড়ইিাবড়য়া কড়ইিাবড়য়া ৫২৯

৩২ জমাঃ মবনরুল ইসলাম জমাতাহাি আলী হাং কচুপাত্রা কচুপাত্রা ৫৩০

৩৩ মান্নান বশকদাি আতাহাি বশকদাি দঃ ঝাড়খালী কড়ইিাবড়য়া ৫৩১

িীি মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িা াই

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)
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