
বিভাগঃ চট্টগ্রাম জেলাঃ চট্টগ্রাম উপজেলাঃ সীতাকুন্ড

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

১ নুর নিী বময়া হাবিবুর রহমান বময়া সসয়দপুর কমর আলী ১৭৮৭

২ মৃত কযাজেন এম এ রউফ মৃত নুর জমাহাম্মদ পঃ সসয়দপুর সীতাকুন্ড ১৮১১

৩ ডাঃ বগয়াস উবিন আবুিকর িগাচরত কমর আলী ১৮৩৫

৪ রবফউর োমান জেিল জহাজসন পূি ব সসয়দপুর োফর নগর ১৮৩৬

৫ এমানুল হক কালা বময়া দ:পূি ব সসয়দপুর োফর নগর ১৮৩৭

৬ জসাহরাি জহাজসন ছালামত উল্লাহ পূি ব িাকখালী জেজখর হাট ১৮৩৮

৭ আবুল হুদা হাজফে জমাঃ ইসমাইল উত্তর িগাচতর কমর আলী ১৮৪০

৮ মীর জহাজসন খুরজেদ িক্স িগাচতর সীতাকুণ্ড ১৮৪১

৯ জমাহাম্মদ েরীয়ত উল্লাহ জগালাম জমাস্তফা িাসা/জহাবডং:জখাসাল মুহুরী 

িাড়ী, গ্রাম/রাস্তা:999 , 

সসয়দপুর, ডাকঘর:োফর 

নগর-4310, সীতাকুন্ড, 

চট্টগ্রাম

োফর নগর ১৮৪২

১০ জমাকসুজদর রহমান মৃতঃ সবফ উল্লাহ দঃসসয়দপুর সীতাকুণ্ড ১৮৪৩

১১ জমাঃ আবু তাজহর জেখ আহম্মদ িাসা/জহাবডং:মাবনক উিীন 

ভূইয়ার িাবড়, 

গ্রাম/রাস্তা:999 , 

িাসরয়ঢালা, ডাকঘর:জছাট 

দারগার হাট-4311, 

সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম

জছাট দারাজগার হাট ১৮৬৯

১২ বমরাে উবিন ওিায়দুল হক গ্রাম- ধম বপুর জছাট দাজরাগাহাট ১৮৭০

১৩ নুর জমাহাম্মদ জমাহাম্মদ বময়া কলািাড়ীয়া ১৮৭১

১৪ োলাল আহাম্মদ হাবফজের রহমান গ্রাম- দবিণ জটবরয়াইল িাসরয়াঢালা ১৮৭৩

১৫ সবফউল আলম আব্দুল গবণ এয়াকুি নগর সীতকুন্ড ১৮৭৫

১৬ েীিন চন্দ্র জগৌর চন্দ্র মহাজদিপুর সীতাকুন্ড জপৌরঃ ১৮৮৮

১৭ আতাউল হক অবল আহাম্মদ িাসা/জহাবডং:১৮৬ নূর 

আহাং এর িাড়ী, 

গ্রাম/রাস্তা:999 , ওয়াড ব 

নং-০৯, ডাকঘর:সীতাকুন্ড-

4310, সীতাকুন্ড, 

সীতাকুন্ড জপৌরসভা, চট্টগ্রাম

সীতাকুণ্ড ১৮৯৩

১৮ আবুল কাজসম বসরাজুল হক এয়াকুিনগর সীতাকুন্ড জপৌরঃ ১৮৯৭

১৯ োহ আলম ওয়াবহদী গুরা বময়া জচৌধুরী মহাজদিপুর ১৮৯৮

২০ মৃত নুরুল আলম মৃত জসালতান আহাম্মদ পূি ব মুরাদপুর ১৯১৯

২১ আবু িক্কর বছবিকী আলী আহম্মদ জগালািাড়ীয়া ১৯২২

২২ এস. এম. এস. হাসান মৃত জেখ মুলকুজতর রহমান মুরাদপুর মুরাদপুর ১৯২৩

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
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ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

২৩ জমাঃ েবহর উিীন (ফারুক) িাদোহ বমঞা িাসা/জহাবডং:মাবি িাড়ী 

H -124, 

গ্রাম/রাস্তা:999 , 

মুরাদপুর, ডাকঘর:মুরাদপুর-

4310, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম

মুরাদপুর ১৯২৪

২৪ ফবছউল আলম িাদো বময়া মুরাদপুর মুরাদপুর ১৯২৭

২৫ মাহবুবুল আলম মৃত আব্দুল কাজদর মুহুরী জগালািাড়ীয়া ১৯২৮

২৬ এম. এ. আলম মৃত হােী আব্দুল জমাতাজলি জগালািাড়ীয়া ১৯২৯

২৭ নুরুল আলম ইউনুস বমঞা িাসা/জহাবডং:মবদন মাবির 

িাড়ী, গ্রাম/রাস্তা:999 , 

মুরাদপুর, ডাকঘর:মুরাদপুর-

4310, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম

সীতাকুণ্ড ১৯৩০

২৮ সবহদুল কবরম বসরাজুল জমাস্তফা িাসা/জহাবডং:জভাঙ্গান 

খাজনর িাবড়, 

গ্রাম/রাস্তা:999 , 

মুরাদপুর, ডাকঘর:মুরাদপুর-

4310, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম

সীতাকুণ্ড ১৯৩১

২৯ ছাজল আহাম্মদ আব্দুল ওয়াজহদ ভুলাইপাড়া িারিকুন্ড ১৯৩২

৩০ জমাঃ জসাজলমান মুনচুর আহাম্মদ মাহমুদািাদ ১৯৩৫

৩১ বমোনুল হক আবমর জহাজসন অবলনগর িারিকুন্ড ১৯৪৫

৩২ নুরুল জমাস্তফা আব্দুল মুনাফ মাহমুদািাদ ১৯৪৯

৩৩ শ্রী কমল জমাহন েীল শ্রী িসন্ত কুমার েীল কাঠগড় ১৯৫০

৩৪ নাজয়ক সুজিদার আব্দুল হক আলী আকির উঃ িাঁেিাড়ীয়া ১৯৬০

৩৫ জমাোফ্ফর আহাম্মদ জচৌধুরী দুলা বময়া িাঁেিাড়ীয়া ১৯৬১

৩৬ সেীি চন্দ্র রায় ভারত চন্দ্র রায় উত্তর মছবেিা ১৯৭৫

৩৭ হারুনুর রেীদ নেীর আহাম্মদ পাথর পাড়া ১৯৭৬

৩৮ েহুর আহঃ জগালাফর রহমান িাসা/জহাবডং:েহুল িাড়ী, 

গ্রাম/রাস্তা:999 , 

জসানাইছবড়, ডাকঘর:েীতল 

পুর-4314, সীতাকুন্ড, 

চট্টগ্রাম

েীতলপুর ১৯৯৬

৩৯ বদদারুল ইসলাম আবমনুর রহমান জঘাড়ামারা ১৯৯৭

৪০ োহ আলম জচৌধুরী মৃত গুরা বমঞা জচৌধুরী িাসা/জহাবডং:২৪১, 

গ্রাম/রাস্তা:999, ওয়াড ব 

নং-০৪, ডাকঘর:বসতাকুন্ড-

৪৩১০, সীতাকুন্ড, সীতাকুন্ড 

জপৌরসভা, চট্টগ্রাম

সীতাকুণ্ড ১৯৯৮

৪১ জুহুর আহাম্মদ জসালতান আহাম্মদ জকমিপুর ১৯৯৯

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
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ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

৪২ জমাঃ নুরুল ইসলাম জনোমত আলী িাসা/জহাবডং:মুবি িাড়ী, 

গ্রাম/রাস্তা:999 , 

ভাটিয়ারী, 

ডাকঘর:ভাটিয়ারী-4315, 

সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম

ভাটিয়ারী ২০০৫

৪৩ মৃত জমাঃ আলী জসালতান আহাম্মদ উঃ মধ্যম ছবলমপুর ২০২০

৪৪ জমাঃ েহুরুল আলম জচৌধুরী জমাঃ িবদউল আলম জচৌধুরী িাসা/জহাবডং:েহুরুল 

আলম জচৌধুরী িাড়ী

োফরািাদ ২০২৫

৪৫ নুরুল নিী জচৌধুরী জমাঃ বময়া জচৌধুরী মহাজদিপুর ৫৭৯৬

৪৬ মৃত নুরুল হুদা খায়রুল্লাহ পবিম সসয়দপুর োফরনগর ৫৮৩০

৪৭ নুরুল ইসলাম আব্দুল সাত্তার জকদারখীল ৫৮৩১

৪৮ মৃত আবুল কালাম আব্দুল কামাল গ্রাম- পূি ব লালানগর জছাট দাজরাগাহাট ৫৮৫৮

৪৯ অবেত কুমার বিশ্বাস সুজিাধ রঞ্জন বিশ্বাস িাসা/জহাবডং:বিশ্বাস িাড়ী, 

গ্রাম/রাস্তা:999 , কুবমরা, 

ডাকঘর:মছবেিা-4314, 

সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম

কুবমরা ৫৯৪৫

৫০ আবু োফর ভূ ূঁইয়া মৃত এিাদ উল্লাহ িগাচতর ৫৯৯৫

৫১ েবলল উল্লাহ জচৌধুরী নুরুল জমাস্তফা জচৌধুরী জহদায় নগর ৬০৩৪

৫২ রবফউর োমান আব্দুল লবতফ পূি ব লালানগর ৬০৪১

৫৩ মাহাফুজুর রহমান জমাোহার উল্লাহ জহদায় নগর ৬০৪৫

৫৪ নুরুল জমাস্তফা জমাঃ ইসমাইল পূি ব লালানগর ৬০৪৯

৫৫ সতয রঞ্জন জদ মালতী জমাহন রহমত নগর ৬০৫৭

৫৬ জমাঃ মবফজুর রহমান জমাঃ এিাজয়দুর রহমান িাসা/জহাবডং:মুবি িাড়ী, 

গ্রাম/রাস্তা:999, ওয়াড ব 

নং-০৪, ডাকঘর:সীতাকুন্ড-

৪৩১০, সীতাকুন্ড, সীতাকুন্ড 

জপৌরসভা, চট্টগ্রাম

সীতাকুণ্ড ৬০৮৬

৫৭ জমাঃ নুরুল আবমন মৃত ইসমাইল গুবলয়াখালী ৬১০৯

৫৮ আিদুর রবহম সাজির আহমদ িাসা/জহাবডং:আিদুল 

লবতজফর িাড়ী, 

গ্রাম/রাস্তা:999 , কুবমরা, 

ডাকঘর:কুবমরা-4314, 

সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম

কুবমরা ৬১৩৩

৫৯ বসরাজুল হক জচৌধুরী এয়াকুি আলী জচৌধুরী পাথর পাড়া মসবেিা ৬১৩৬

৬০ আমছুর আলী আবমর উবিন িাসা/জহাবডং:মনছুর 

ড্রাইভাজরর িাড়ী, 

গ্রাম/রাস্তা:999 , কুবমরা, 

ডাকঘর:মছবেিা-4314, 

সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম

কুবমরা ৬১৩৭

৬১ আলম িাদো েহুর উল্লাহ মসবেিা ৬১৩৯

৬২ আইনুল কামাল মৃত জমাস্তাবফজুল হক জচৌধুরী জঘাড়ামারা ৬১৬১

৬৩ জমাঃ কামাল উিীন মৃত আবূল জহাজসন তুলাতলী ৬১৬৮

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
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