
উপ-সহকারী িষ কম কতা 
লছিড় উপেজলায় িবিভ  েক কম রত এসএএও গেনর নােমর তািলকা। 

 : নং নাম কম ল/ ক মাবাইল ন র 

১ মা: শিহ ল হক কি পাড়া ১নং ক ০১৭২১-২১৫৯৩০ 
২ মা: রিফ ল ইসলাম কি পাড়া ২নং ক ০১৯১২-৮৫৯৬০৪ 
৩ মাছা: কািনজ ফােতম উিড়য়া ১নং ক ০১৭২১-৫৪৫৫২১ 
৪ মা: মেহদী হাসান উিড়য়া ২নং ক ০১৭১৫-৬৫২৩০২ 
৫ মা: মক ল হােসন উদাখালী ১নং ক ০১৭১৪-৬৬০৭৭৫ 
৬ শখ মা: আ ল বারী উদাখালী ২নং ক ০১৭২১-৫৪৫৫২২ 
৭ মা: আশরাফ হােসন গজািরয়া ১নং ক ০১৭১৭-৫৪৬৯৭৮ 
৮ মা: আলী আজম ম ল গজািরয়া ২নং ক ০১৭৮৩-৮০১৪৮৬ 
৯ মা: েরা আলম লছিড় ১নং ক ০১৭২১-৯৪৮১৭৫ 
১০ শাজম সালা  উি ন লছিড় ২নং ক ০১৭১৭-৬৮০৩২৯ 
১১ মা: আ ল মিজদ সরকার এ াের াবাড়ী ১নং ক ০১৭৭০-৩৭০৩৮১ 
১২ মা: লাল মাহ দ এ াের াবাড়ী ২নং ক ০১৭১৯-৮২৮০৪৩ 
১৩ মা: আ ল মা ািলব ফজ র ১নং ক ০১৭৩২-০২০৯০৮ 
১৪ মা: আ র রিহম ফজ র ২নং ক ০১৭২৮-৬৫৮০৬১ 

 
উপ-সহকারী িষ কম কতা 

রগ  উপেজলায় িবিভ  েক কম রত এসএএও গেনর নােমর তািলকা। 
ম. নাম কম ল/ ক মাবাইলনং 

0১ িসরা ল ইসলাম 
ফলগাছা,বামনডাংগা, রগ , 
গাইবা া। 

০১৭১০-৫৭৫৪৭৮ 

0২ আঃমা ান(২) 
জামাল,বামনডাংগা, রগ , 
গাইবা া। 

০১৭১৮-৮৯২৭২৯ 

0৩ শািহ লইসলাম 
রামধন,বামনডাংগা, রগ , 
গাইবা া। 

০১৭১৩-৭২৯৬১০ 

0৪ িসি ররহমান 
মনমথ,বামনডাংগা, রগ , 
গাইবা া। 

০১৭১৪-৩৩৪১৫৮ 

0৫ কািহ রআখতার 
সানারায়, সানারায়, রগ , 

গাইবা া। 
০১৭১৩-৭৪৪২৭০ 

0৬ নাছিরনেবগম 
ব নাথ, সানারায়, রগ , 

গাইবা া। 
০১৭১৩-৭৭৮৮৬৩ 

0৭ আলমগীরেহােসন িশবরাম, সানারায়, রগ , গাইবা া। ০১৭৩৭-৪৯৯৭৬২ 

0৮ মিন নাথরায় তারা র,তারা র, রগ , গাইবা া। ০১৭১৮-৮৩৬৯১৬ 

0৯ ফকরউি ন ঘেগায়া,তারা র, রগ , গাইবা া। ০১৭১৩-৯৯৩৫৩০ 
১০ আঃমা ান(১) বলকা, বলকা, রগ , গাইবা া। ০১৭১৮-৮৯২৭২৯ 
১১ মাখেল ররহমান রামডা য়া, বলকা, রগ , গাইবা া। ০১৭১৩-৯৩০৭৪৮ 



 

 

 

 

১২ রওশনআলম পৗরসভা, রগ , গাইবা া। ০১৭২২-৭১৮৪৫৮ 
১৩ মাহা দআলীসরকার মাইটারী,দহব , রগ , গাইবা া। ০১৯১৮-৫৫৮১৮৯ 
১৪ িপংিকআকতার বামনজল,দহব , রগ , গাইবা া। ০১৭৭৪-৪৪৬৭৯৮ 

১৫ সািমউলইসলাম 
তা কসাহবাজ,সব ান , রগ , 
গাইবা া। 

০১৭১৮-৯০৯৯১১ 

১৬  িনজা লহক  রামভ ,সব ান , রগ , গাইবা া। ০১৭১৮-৬১৩১২১ 

১৭ আ লেহােসনসরকার 
রামজীবর,রামজীবন রগ , 
গাইবা া। 

০১৭৫৭-৮৪৮২১৫ 

১৮ মাহ ররহমান কাশদহ,রামজীবন, রগ , গাইবা া। ০১৭১৩-৭৯৪৩১৭ 

১৯ আঃমিজদম ল ব নদহ,রামজীবন, রগ , গাইবা া। ০১৯১৭-০৩৩৩১৯ 

২০ ছাম লহক 
ধাপাডা া, ধাপাডা া, রগ , 

গাইবা া। 
০১৭১৫-৪১৯৮৮৬ 

২১ আিজ লহক 
িকংহলিদয়া, ধাপাডা া রগ , 
গাইবা া। 

০১৭১০-৮৭২৯২০ 

২২ মাহ জাররহমান 
ছাপড়হাটী,ছাপড়হাটী, রগ , 
গাইবা া। 

০১৭১৫-৪১২২০০ 

২৩ পেরশচ  
শাভাগ ,ছাপড়হাটী, রগ , 

গাইবা া। 
০১৭৪০-৫৮৭৪২০ 

২৪ আঃরিহমসরকার 
দ: ম য়াদহ,ছাপড়হাটী, রগ , 
গাইবা া। 

০১৭১৭-৯২৯৩৩৮ 

২৫ এসএমসরওয়ারেহােসন শাি রাম,শাি রাম, রগ , গাইবা া। ০১৭৩৭-২৯৬৯৮৬ 

২৬  িনিশকা সরকার 
পা: শাি রাম,শাি রাম, রগ , 
গাইবা া। 

০১৭২০-৩৭৬৮১১ 

২৭ আ: রউফসরকার হির র,হির র, রগ , গাইবা া। ০১৭৩৫-৪০০৩০৯  

২৮ মাসেলমউি ন 
লিখয়ারপাড়া,হির র, রগ , 
গাইবা া। 

০১৭১৮-৬৯৯০৭০ 

২৯ সাই ররহমান 
কি বাড়ী,কি বাড়ী, রগ , 
গাইবা া। 

০১৭১০-৮১৪৪৫০ 

৩০ িহমাং মার 
ব:কি বাড়ী,কি বাড়ী, রগ , 
গাইবা া। 

০১৭২১-০৩১১১৯ 

৩১ ছাম লআলম উ র র, রগ , গাইবা া। ০১৭৪০-৪২৮৬৮৩ 
৩২ আইএমমাহ বাররিশদ দি ন র, রগ , গাইবা া।  ০১৯৩৮৮২৫৯০৪ 
৩৩ মাহ বাররহমান ধম র, র, রগ , গাইবা া। ০১৯৩৮৮২৫৯০৫ 

৩৪ সা া র  রহমান চি র, রগ , গাইবা া। ০১৭১৪-৯২৫৫৬৩ 

৩৫ দীিলপ মারেমাদক সীচা,চি র, রগ , গাইবা া। ০১৭২৪-৫৫২১০১ 

৩৬ িলটনিময়া কাপািশয়া, রগ , গাইবা া। ০১৭১৩-৮৬৪৫০৯ 

৩৭ শিহ লইসলাম ব নাথ( ), রগ , গাইবা া। ০১৭৩৯-৮৯৫৯০৭ 



উপ-সহকারী িষ কম কতা 
সা া র উপেজলায় িবিভ  েক কম রত এসএএও গেনর নােমর তািলকা। 

নাম মাবাইল ন র ইেমইল ইউিনয়ন ও েকর নাম 
মাঃ খিল র রহমান ০১৭১৭৮৯১৮৬১ Khalilur1955@gmail.com র ল র 

িমঃ ভাতচ  
অিধকারী 

০১৭৩১০৩০৮৩৪ Saao1959.sadu@yahoo.com বড়দাউদ র,র ল র 

মাঃ দায়াজ উি ন ০১৭৩৫৯০২১১৫ diepinagridorwzuddin@ya
hoo.com 

তাপ,নলডা া 

মাঃ আিজ ল ইসলাম ০১৭২৭৮৭৬৬৩৪ Azizulislam_aksaao@yahoo.
com 

নলডা া 

 িনল চ  সরকার ০১৭৩৩১৫৬৯৬০ Sunil.chandrasarkar@yaho
o.com 

জা ডা া,দােমাদর র 

 বলাই চ  দাস ০১৭১৮-৪৯৫৬ Balaichandradas99@gmail.
com 

দােমাদর র 

মাছাঃ আি য়া 
মেনায়ারা 

০১১৯১-৯৮১ Fariha854@yahoo.com তরফবািজত,জামাল র 

মাঃ িসরা ল হক ০১৭২৫-৩৩৩৫৫ Hoqseraiul7@gmail.com কলা,জামাল র 
মাঃ ফির ল ইসলাম ০১৭১৬৬৯৫৪০৮ faridulsaao@gmail.com ফিরদ র 
মাছাঃ রজাহান 
বগম 

০১৭২২৬৪৭৫৯২ misnurjahan@gmail.com মেহশ র,ফিরদ র 

মাঃ আ  তােহর 
সরকার 

০১৭৩৪১৭৫৪২৯ Mdabutaher88@yahoo.com দিড়জামাল র,ফিরদ র 

মাঃ 
তানিজ ল  হাসান 

০১৭৫৪৯১৪৫১৫ tanzimulhassan@gmail.co
m 

গািব র,ধােপরহাট 

মাঃ খায় ল আলম ০১৭১৮৮৩৮৬৪০ khairulislamsaao@gmail.co
m 

িহংগারপাড়া,ধােপরহাট 

মাঃ ওয়ািলউর রহমান ০১৭১৪৯২৫৯৮০ Saao1979.sadu@yahoo.com ইিদল র 
অমল কাি  সরকার ০১৭১০৭২৬১১৭   আলী র,ইিদল র 
মাঃ মাহ জার রহমান ০১৭১৮৪৪৩২২৯ Saao.1958@yahoo.com ভাত াম 
তাহা     খা িহয়া,ভাত াম 
মাঃ আঃ রা াক ০১৭১৮১৯৮১৭৮ razzaksaao@gmail.com কশালীগংগা,কামারপাড়া 
মাঃ িমজা ল ইসলাম 

ম ল 
০১৮২২৩৮৪৮৯৮ mizanulsaao@gmail.com ল ী র,কামারপাড়া 

মাঃ আ  ব র িসি ক ০১৭৪০৫৫৯০২৭ abubakarsiddiqursts@yaho
o.com 

সা া র,বন াম 

মাঃ আ র রব 
সরকার 

০১৭১৬-৯২৮৭৯২ arabsarker@yahoo.com হিব া র, বন াম 

মাঃ আেনায়ার হােসন ০১৭২০-৬১৬৬৮২ anowarsaao@yahoo.com খা েকামর র 
মাঃ ইউ ছ আলী 

ম ল 
০১৭২৩-১১২৫০৬ Saao1966.sadu@yahoo.com 

খা েমাজািহদ র, খা েকা
মর র 

মাঃ আ া ামান   ০১৭২১৫১১৫৭৪   জামাল র 
 



 
 



 


