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শাইখলু হাদীস মফুতী মনসরূুল হক দা.বা. এর বখুারীর সনদ 

১. শায়েখ আব ুআব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবয়ন ইসমাঈল আল-বুখারী রহ. 

২. শায়েখ আব ুমুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ইবয়ন ইউসফু ইবয়ন মাতার ইবয়ন সায়লহ বশীর আল ফফরাবরী রহ. 

৩. শায়েখ আব্দুর রহমান ইবয়ন মুযাফ্ফর দাউদী রহ. 

৪. শায়েখ আব্দলু আউোল ইবয়ন ঈসা ইবয়ন শুআইব আল হরবী রহ. 

৫. শায়েখ সসরাজদু্দীন আল হুসাইন ইবনলু মুবারক আয-যুবাইদী রহ. 

৬. শায়েখ আব্দুল আব্বাস আহমাদ ইবয়ন আব ুতাসলব সহজাজী রহ.  

৭. শায়েখ ইব্রাহীম ইবয়ন আহমাদ আত তানু্নথী রহ. 

৮. শায়েখ হায়ফজ আহমাদ ইবয়ন আলী ইবয়ন হাজার আল আসকালানী রহ. 

৯. শায়েখ যইনসুদ্দন যাকাসরো ইবয়ন মুহাম্মাদ আল আনসারী রহ. 

১০. শায়েখ শামসসুদ্দন মুহাম্মাদ ইবয়ন আহমাদ ইবয়ন মুহাম্মাদ আররমালী রহ. 

১১. শায়েখ আহমাদ ইবয়ন আব্দুল কুদ্দুস আশ শান্নাবী রহ. 

১২. শায়েখ আহমাদ আল ফকাশাশী রহ. 

১৩. শায়েখ ইব্রাহীম আল কুরদী আল মাদানী রহ. 

১৪. শায়েখ আব ুতায়হর মুহাম্মাদ ইবয়ন ইব্রাহীম আল কুরদী রহ.  

১৫. শাহ ওোসলউল্লাহ মুহাসদ্দয়স ফদহলবী রহ. 

১৬. শাহ আব্দুল আযীয মুহাসদ্দয়স ফদহলবী রহ. 

১৭. শাহ ইসহাক মুহাসদ্দয়স ফদহলবী রহ. 

১৮. শাহ আব্দুল গণী আল মযুাসদ্দয়দ ফদহলবী রহ. ফথয়ক বুখারীর সনদ ফেয়েয়েন- মাওলানা কায়শম নানুতুবী রহ., মাওলানা রশীদ 

আহমাদ গংগুহী রহ., এবং মাওলানা ইোকুব নানুতুবী রহ.। 

১৯. মাওলানা কায়শম নানুতুবী রহ. ফথয়ক ফেয়েয়েন- শাইখলু সহন্দ মাা্ওলানা মাহমুদুল হাসান রহ. 

২০. মাওলানা রশীদ আহমাদ গংগুহী রহ. ফথয়ক ফেয়েয়েন- শাইখুল সহন্দ মাা্ওলানা মাহমদুুল হাসান রহ. 

২১. মাওলানা ইোকুব নানুতুবী রহ. ফথয়ক ফেয়েয়েন- মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. 

২২. শাইখুল সহন্দ মাা্ওলানা মাহমুদুল হাসান রহ. ফথয়ক ফেয়েয়েন-আল্লামা আয়নাোর শাহ কাসিরী রহ., আল্লামা শাসব্বর আহমাদ 

উসমানী রহ. এবং মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানী রহ. 

২৩. আল্লামা আয়নাোর শাহ কাসিরী রহ. ফথয়ক ফেয়েয়েন- মাওলানা ইউসফু সবনু্নরী রহ., মাওলানা ইদ্রীস কান্ধলভী রহ. 

২৪. মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. ফথয়ক ফেয়েয়েন- আল্লামা জাফর আহমাদ উসমানী রহ. 

২৫. আল্লামা জাফর আহমাদ উসমানী রহ. ফথয়ক ফেয়েয়েন- শাইখুল হাদীস আল্লামা আযীযুল হক রহ. 

২৬. মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানী রহ. ফথয়ক ফেয়েয়েন- আল্লামা নুরুদ্দীন গওহারেুরী রহ., আল্লামা আনজার শাহ কাসিরী 

সায়হব রহ., মুফতী আব্দুর রহমান সায়হব রহ. এবং মুফতী আব্দুল মুঈজ রহ.। 

২৭. মাওলানা ইউসফু সবনু্নরী রহ. ফথয়ক ফেয়েয়েন- আমীরুল উমারা মাওলানা মাহমূদুল হাসান দা.বা. 

২৮. মাওলানা ইদ্রীস কান্ধলভী রহ.  ফথয়ক ফেয়েয়েন- মাওলানা শাহ হাকীম মুহাম্মাদ মাযহার দা.বা. 

 

হযরতওোলা শাইখলু হাদীস মফুতী মনসরূুল হক দা.বা. ফয সকল শায়েখয়দর সনকট ফথয়ক বখুারীর সনদ ফেয়েয়েন তারা হয়লনঃ 

১. শাইখলু হাদীস আল্লামা আযীযুল হক রহ.   ২. আল্লামা নুরুদ্দীন গওহারেুরী রহ.  ৩. আল্লামা আনজার শাহ কাসিরী রহ. 

৪. ফক্বীহুল সমল্লাত মুফতী আব্দরু রহমান রহ.  ৫. মুফতী আব্দুল মুঈজ রহ.  ৬. আমীরুল উমারা মাওলানা মাহমূদুল হাসান দা.বা. 

৭. মাওলানা শাহ হাকীম মুহাম্মাদ মাযহার দা.বা. 
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