
 

 

িসপাহসালার ৈসয়দ নািসর উিদ্দন (রহ:)

১.ৈসয়দ িসরাজ উিদ্দন (রহ:) 

২.ৈসয়দ শাহ মুসািফর (রহ:)

৩.ৈসয়দ শাহ েখাদাওন্দ (রহ:)  

৪. ৈসয়দ শাহ সােয়ফ উিদ্দন (রহ:)  
[দাউদনগর আিদ] ৪.ৈসয়দ শাহ বরকত (রহ:) 

৪. ৈসয়দ ইসরাইল বেন্দগী শাহ (রহ) ʼমােলক-ঊল ওলামাʼ 
[ঘরগাঁও আিদ, মুড়ারবন্দ েথেক ঘরগাঁও]

৪.ৈসয়দ িমকাঈল (রহঃ)

[লস্করপুর আিদ, মুড়ারবন্দ েথেক লস্করপুর]

৫.ৈসয়দ নািজর খাঁ (রহঃ)  
[নরপিত আিদ]

৫.ৈসয়দ আবব্াস ওরেফ দরওয়া খাঁ ৫.ৈসয়দ মুসা (রহঃ) ৫.ৈসয়দ মীনা ওরেফ সুলতান (রহঃ) 

[সুলতানশী আিদ,লস্করপুর েথেক সুলতানশী।]

৬. ৈসয়দ েগায়াস (রঃ)ওরেফ িকবিরয়া 

[মসাজান আিদ, লস্করপুর হােবলী েথেক মসাজান।] 
৬. ৈসয়দ ইউনুছ (রঃ) িনঃসন্তান ৬. ৈসয়দ িজকিরয়া (রঃ)

৭. ৈসয়দ আহমদ (রঃ)

৫ .ৈসয়দ তােহর (রহঃ)

৪.ৈসয়দ িজবরাঈল (রহঃ)

[িনঃসন্তান]

৩. ৈসয়দ শাহ ইসমাঈল 
(রহ:) 

৩. ৈসয়দ শাহ সুলাইমান (রহ:) 
৩. ৈসয়দ শাহ ইবৰ্ািহম (রহ:)

 [মােলকুল ওলামা]  

২.ৈসয়দ শাহ ফিকর (রহঃ)

 (ফিকরাবাদ আিদ)	



 

 

৭. ৈসয়দ আহমদ (রঃ)

৮.ৈসয়দ েহদায়ত উল্লাহ (রঃ) ৮.ৈসয়দ েমাহাম্মদ ফাত্তাহ (রঃ)

৯. ৈসয়দ শাহ েমাহাম্মদ (রঃ) ৯.ৈসয়দ নািছর (রঃ)

১০.ৈসয়দ বািছর (রঃ) ১০.ৈসয়দ আিছর (রঃ)

১১.ৈসয়দ শাহ নািজর(রহঃ)

১২.ৈসয়দ নািতর (রঃ)

১৩.ৈসয়দ ওয়ািতর (রঃ)

১৪.ৈসয়দ আTুস েসাবহান (রহঃ)

১৫.ৈসয়দ েমাঃ আTুল্লাহ (রহঃ)-৫ পুতৰ্

[হয়বতনগর আিদ, সুলতানশী হােবলী
েথেক হয়বতনগর] 

১৬. ৈসয়দ েমাহাম্মদ উল্লাহ(েটনু িময়া) 

[হয়বতনগর েদওয়ান বাড়ী েথেক সুলতানশী হােবলী]

১৭. ৈসয়দ মাহাবুব উল্লাহ

১৮.ৈসয়দ মনসুর

১৮.ৈসয়দ তাজিময়া

১৭.ৈসয়দ সাদ উল্লাহ েহলাল

১৮.ৈসয়দ েমাহাম্মদ েবলাল

১৮.ৈসয়দ েমাহাম্মদ জালাল

১৮.ৈসয়দ েমাহাম্মদ িদলাল

১৫.ৈসয়দ আ=ুল েহিলম (রহঃ)

১৫.ৈসয়দ েমাঃ বাকী(রহঃ)

১৬.ৈসয়দ আঃ মন্নান [িনঃসন্তান়]

১৪.ৈসয়দ আিরজ(রহঃ)

১৫.ৈসয়দ ইবৰ্াহীম েহােসন (রহঃ)

১৬.ৈসয়দ আওলাদ েহাসন(রহঃ)

১৭.ৈসয়দ আকবর েহাসন 

[সুলতানশী হােবলী েথেক 
চন্দৰ্চুিড় সােহব বািড়]

১৬.ৈসয়দ আিমর েহাসন(রহঃ)          

[সুলতানশী হােবলী েথেক চন্দনীয়া]

১২.ৈসয়দ বািতর (রঃ)

১৩.ৈসয়দ ছািতর (রঃ)

১৪. ৈসয়দ আবদুল গফুর (রঃ)

১৫.ৈসয়দ আঃ রহমান (রঃ) 
[সুলতানশী হােবলী েথেক 
দাউদনগর হােবলী]

১৫. ৈসয়দ আঃ বারী          

[সুলতানশী হােবলী েথেক রুপসা
জিমদার বািড়]

১৩.ৈসয়দ ছািবদ (রঃ)

১১.ৈসয়দ শাহ নািছর (রহঃ)

৮.ৈসয়দ আতাউল্লাহ (রঃ)



 

১৫.ৈসয়দ আ(ুল েহিলম (রহঃ)

১৬.ৈসয়দ আঃ আলীম (রহঃ)

১৭.ৈসয়দ হািফজ উল্লাহ 

১৮.ৈসয়দ ইয়ািহয়া

২ পুতৰ্

১৭.ৈসয়দ আঃ সালাম 
[সুলতানশী হােবলী েথেক হয়বতনগর]

১৭.ৈসয়দ আঃ কািদর       
[সুলতানশী হােবলী েথেক হয়বতনগর] 

১৭.ৈসয়দ আঃ আওয়াল

১৮.ৈসয়দ আবু সােলক

১৯.ৈসঃ 
আেরিফন

১৯.ৈসঃ আেবিদন

১৮.ৈসয়দ আবু সােদক

১৯.ৈসয়দ 
সািমন

১৯.ৈসয়দ 
হািমন

১৭.ৈসয়দ আঃ গাফফার

১৮.ৈসয়দ সুমন

১৮.ৈসয়দ েনামান

১৬.ৈসয়দ আঃ েহিকম (রহঃ) ১৬.ৈসয়দ আঃ কিরম(রহঃ)

১৭.ৈসয়দ ওেবদুল কিরম

১৮.ৈসয়দ আবু 
সােলহ

১৮.ৈসয়দ আবু 
ফেয়জ

১৮.ৈসয়দ আবু সািহদ 

১৮.ৈসয়দ আবু হােরস

১৮.ৈসয়দ আবু খােয়র

১৭.ৈসয়দ এনামুল  কিরম

১৮.ৈসয়দ নুরুল 
কিরম

১৮.ৈসয়দ আিমরুল 
কিরম

১৮.ৈসয়দ আশরাফুল 
কিরম



 

 

১৩.ৈসয়দ শাহ ছােবর (রহঃ)

১৪.ৈসয়দ আঃ কিরম েহাসাইনী িচশিত (রহঃ)

[অষ্টগৰ্াম আিদ,সুলতানশী হােবলী েথেক অষ্টগৰ্াম হাউিল বািড]  

১৪.ৈসয়দ আAুর রিহম েহাসাইনী িচশিত (রহঃ)

১৫.ৈসয়দ আ(ুন নুর েহাসাইনী িচশিত (রহঃ) 
[দীনহীন]

১৬.ৈসয়দ েগালাম েমাস্তফা েহাসাইনী িচশিত (রহঃ) 

১৭.ৈসয়দ েগালাম 
রাবব্ানী

১৮.ৈসয়দ 
িললু িময়া

১৮.ৈসয়দ িমলন 
িময়া

১৮.ৈসয়দ িহরন 
িময়া

১৭.ৈসয়দ দুলু 
িময়া 

১৮.ৈসয়দ সুমন-

১৭.ৈসয়দ হাসান 
ইমাম েহাসাইনী 
িচশিত (রহঃ)   

১৮. ৈসয়দ 
মাইনুল হাসান

১৮. ৈসয়দ হািববুল 
হাসান

১৮.ৈসয়দ মিসউল হাসান

১৭.ৈসয়দ েহােসন 
ইমাম েহাসাইনী 

িচশিত

১৮.ৈসয়দ 
িজয়াউল 
েহাসাইন

১৭.ৈসয়দ 
েগালাম 
িকবিরয়া

১৮.ৈসয়দ 
েহাসেন 
সাদাব

১৬.ৈসয়দ েগালাম হায়দার েহাসাইনী িচশিত (রহঃ) 

১৭.ৈসয়দ েগালাম নবী েহাসাইনী িচশিত

১৮.ৈসয়দ েগালাম 
হাসনাইন উজ্জল

১৯.ৈসয়দ তাজওয়ার 
হাসান

১৮.ৈসয়দ েগালাম 
সারওয়ার রুেবল

১৯.ৈসয়দ জুলিফকার 
হায়দার

১৭.ৈসয়দ 
েগালাম রাসুল 
েহাসাইনী 
িচশিত

১৮.ৈসয়দ 
েগালাম হাদী 
জুেয়ল

১৭.ৈসয়দ েগালাম 
হাবীব েহাসাইনী 

িচশিত

১৮.ৈসয়দ 
েগালাম 

েমাস্তফা  মান্না

১৮.ৈসয়দ 
েগালাম 
েমাস্তাকীম 
শাওন

১৭.ৈসয়দ েগালাম 
কািদর েহাসাইনী 

িচশিত

১৮ৈসয়দ েগালাম 
েমাক্তাদীর শােয়ক

১৮.ৈসয়দ েগালাম 
দস্তগীর শাহরুখ

১৮.ৈসয়দ েগালাম কবীর শািকল

১৫.ৈসয়দ আঃ সালাম 
েহাসাইনী িচশিত (রহঃ)

১৫,ৈসয়দ আঃ এতর ওরেফ 
আিছর িময়া (রহঃ)

১৪.ৈসয়দ আAুল আিজম েহাসাইনী িচশিত (রহঃ)
[সুলতানশী হােবলী েথেক অষ্টগৰ্াম হাউিল বািড] 

১৫. ৈসয়দ আহমদ কিবর আল-েহাসাইনী         
[সুলতানশী] 

১৬.ৈসয়দ আ(ুন নঈম 
[সুলতানশী হােবলী েথেক 
অষ্টগৰ্াম হাউিল বািড] 

১৬,ৈসয়দ আঃ রিহম আল 
েহাসাইনী িচশিত (রহঃ)

১৭.ৈসয়দ রিফকুল েহাসাইন

১৫. ৈসয়দ আ(ুল েহিকম আল-েহাসাইনী (রহঃ) 
[অষ্টগৰ্াম়়]

১৫. ৈসয়দ রছাই আল-
েহাসাইনী	[িনঃস্তান]

১৪.ৈসয়দ আঃ 
েহিলম েহাসাইনী 
িচশিত ওরেফ 
কালাই িময়া 

(রহঃ)



 

 

৮.ৈসয়দ েহদােয়ত উল্লাহ(রহঃ)
৯.ৈসয়দ হিবব উল্লাহ(রহঃ)  
[হিবগেঞ্জর পৰ্িতষ্টাতা]

১০.ৈসয়দ েগালাম আলী

১১.ৈসয়দ েহাবের আলী (রঃ)

১২.ৈসয়দ সাদত আলী (রঃ)

১৩.ৈসয়দ িরয়াসত আলী 

(রঃ) [েগািবন্দ শৰ্ী 
আিদ,সুলতানশী 
েথেক েগািবন্দ শৰ্ী 
ৈসঃ বািড়]

১২.ৈসয়দ মুিহেবব্ আলী (রঃ)

১৩.ৈসয়দ আওলাদ 

আলী(রঃ) [সুলতানশী 
মুল হােবলী  েথেক 
সুলতানশী পুবর্ 
হােবলী]

১৪.ৈসয়দ আবুল ইকবাল

১৫.ৈসয়দ আবুল বিশর

১৬.ৈসয়দ আঃ কািবর

১৬.ৈসয়দ আঃ গিন

০৯.ৈসয়দ আতাউল্লাহ(রহঃ)

১০.ৈসয়দ েকারবান আলী

১১.ৈসয়দ ফজেল আলী

১২.ৈসয়দ আরজুমান্দ আলী

১৩.ৈসয়দ ইবেন আলী 

১৪.ৈসয়দ আবদুল জবব্ার

[কুিমল্লা ৈসয়দ বািড় 
আিদ,সুলতানশী েথেক 
কুিমল্লা ৈসয়দ বািড়]

১৪.ৈসয়দ আঃ রিহম          

[হরযত নগর মাষ্টার 
সােহব বািড় 
আিদ,সুলতানশী 

েথেক হরযত নগর]

১৪.ৈসয়দ আঃ সাত্তার ১৪.ৈসয়দ আঃ রহমান

১৫,ৈসয়দ মকসুদ আলী

১৬.ৈসয়দ 
েমাবােশব্র আলী

১৭.ৈসয়দ 
েমাশারফ আলী

১৭.ৈসয়দ 
েমাজােম্মল আলী

১৬.ৈসয়দ 
েমাবারুল আলী

১৬.ৈসয়দ 
শাহজাহান

১৭.ৈসয়দ 
খিললুর রহমান

১৭.ৈসয়দ শামসুল 
হক েমেহদী

১৫.ৈসয়দ 
হািববুর রহমান

১৬.ৈসয়দ 
ফজলুর রহমান

১৬.ৈসয়দ 
বজলুর রহমান

১৬.ৈসয়দ িমজানুর 
রহমান

১৭.ৈসয়দ নািফস 
শাহিরয়ার

১৫.ৈসয়দ 
আAুর রউফ

১৬.ৈসয়দ 
কােয়স [চট্টগৰ্াম]

১৪.ৈসয়দ আঃ 
েমাতােলব 

১৫.ৈসয়দ 
আশব্ব আলী

১৫.ৈসয়দ 
মুস্তমন্দ আলী

১৩.ৈসয়দ ইমদাদ আলী

১৪.ৈসয়দ আঃ মিজদ

১৫.ৈসয়দ আঃ 
রিশদ

১৬.ৈসয়দ 
ফজলুর রহমান

১৭.ৈসয়দ 
লুৎফর রহমান

১৭.ৈসয়দ আলতাফুর 
রহমান

১৫ৈসয়দ আঃ 
শহীদ

১৬.ৈসয়দ 
মুসেলহ উিদ্দন

১৬,ৈসয়দ 
মিহউিদ্দন

১৫.ৈসয়দ আঃ 
ওয়ােহদ


