
মাদক  িনয় ণ অিধদ র, িবভাগীয় কায ালয়, ঢাকাএর লাইেস  া  িত ান/ফােম সীর নাম ও কানা: 
 

নং জলা/ মে া 
কায ালেয়র নাম 

লাইেস  া  িত ান/ফােম সীর নাম ও কানা লাইেস  ন র মাবাইল ন র মম  

০১ ঢাকা মে া 
(উ র) 

মসাস  ি য়া এ ার াইজ, ১৬৬/িব লক সাকাস, 
কলাবাগান, ঢাকা।   

নং-৭৪/২০০০-০১ ০১৯১১-৩৫২০১০  

২ ঐ  মসাস  ন ফােম সী, ২৪/৪ ীন রাড, ঢাকা।  নং-১৫/৯৯-২০০০ ০১৭৮৭-১৬৬৬৭০  
৩ ঐ আল রাজী মিডেক ভ ার, রাড ৮, বাড়ী৩, 

ীন রাড, ধানমি , ঢাকা।  
নং-৬৮/০৪-০৫ ০১৯৯৩-৩৪৫৫৩০  

৪ ঐ িদ ীন ফাম া, ৩১/১, ীন রাড, ঢাকা।  নং-৫৮/৯৬-৯৭ ০১৭১৩-০১৪৭৭৬  
৫ ঐ সেভন ইেলেভন াগস, ৩১/১, ীন রাড, ঢাকা।  নং- ৩৬/৯৭-৯৮ ০১৭১৩-০১৪৭৭৬  
৬ ঐ মিন াগস হাউজ, সকশন-৭, প ট নং-৪-৫, 

মইনেরাড, ৩ কি য় মসিজদ মােকট প বী, 
ঢাকা।  

নং-১১/৯৯-২০০০ 
 

০১৭১১-৩৩৭৯৬১  

৭ ঐ মসাস  এস, ক, মিডেকল হল, বাড়ী ২০, 
এিভিনউ-১, ক-িব, সকশন-১১, িমর র, ঢাকা।  

নং ৭১/২০০০-০১   

৮ ঐ মসাস  নাহার ফােম সী, ২নং শহীদ সা ার 
মােকট, ঢাকা ক া নেম , ঢাকা-১২০৬।  

নং-২২/০১-০২ ০১৭০৯-৬৫৭২২১  

৯ ঐ মসাস  িনরাময় ফামা, হাি ং ২৩, ট নং ২২/১, 
বাবর রাড, ক-িব, মাঃ র, ঢাকা।  

নং- ৫৫/০৮-০৯ ০১৭১৫০৭৪৪৭৫  

১০ ঐ মসাস  িমর র ফােম সী, ১১১, িমর র বাজার, 
িমর র, ঢাকা।  

নং-৪২/৯৭-৯৮ ০১৯৩৪৩৩১০৩১  

১১ ঐ মসাস  মিডিসন কণ ার, ২/১, মা ন রাড, 
মাঃ র, ঢাকা।  

নং-৪১/০৩-০৪ ০১৭১৫৯৫১৫৬৬  

১২ ঐ মসাস  শাহরীন াগস, ১৪ শাহবাগ, িবপনী 
িবতান,শাহবাগ, ঢাকা।  

নং- ১৫-০৩-০৪   

১৩ ঐ মসাস  ঔষধালয়, ১২ শাহবাগ িবপনী িবতান, 
শাহবাগ, ঢাকা।  

নং-০৯/৯৭-৯৮ ০১৬২৯-৫৭৭৭৩৫  

১৪ ঐ মসাস  মা মিডেকল হল, ৫৯৪, উ র কাফ ল, 
ঢাকা।  
 

নং-৩৯/০৫-০৬ ০১৭২৭-২৮৮২৮৪  

১৫ ঐ মসাস  রমনা ফাম া, িলশ নারী ক াণ মােকট, 
৪৫০/এ, বড় মগবাজার, ঢাকা।  

নং-৭৭/৯৯-২০০০   

১৬ ঐ মসাস  শারিমন ফােম সী, ২৩ িড আই  রাড, 
মািলবাগ চৗ রীপাড়া, ঢাকা।  

নং- ৭৮/০৩-০৪ ০১৯১১-৩৫৭৪৬৫  

১৭ ঐ মসাস  সজান ফােম সী, ২নং তজ রী বাজার, 
চকেলন (ইি রা রাড), ঢাকা।  

নং- ১৮/০৪-০৫   

১৮ ঐ মসাস  আর িব ডাস, ১৪৩ নং আিজজ কাঃ 
অপাের ভ মিডিসন মােকট, শাহবাগ, ঢাকা। 

নং-৪৭/৯৬-৯৭   

১৯ ঐ মসাস  শািকল াগ হাউজ, ২৪/১১ প বী, ঢাকা।  নং-৮০/৯৯-২০০০ ০১৭১১-১১৪৩৪৪  
২০ ঐ মসাস  মাহ দ ফােম সী, ক-১, বিধ ত প বী, 

ঢাকা।  
নং-৬৬/২০০০-০১ ০১৭১১-৬৭১৬১৯  

২১ ঐ মসাস  অ ত ঔষধালয়, ২০৮/১, িনউ সা লার 
রাড, বড় মগবাজার, ঢাকা।  

নং-৩০/৯৫-৯৬ ০১৬২১-৩২৬৮০৬  

২২ ঐ মসাস  আমানত াগস, ৪০২/২, িনউ ই াটন 
রাড, মগবাজার, রমনা, ঢাকা।  

নং-৫১/২০০০-০১ ০১৯৫৬-৮৬২২৭২  

২৩ ঐ ফরেদৗসী ফােম সী, বাড়ী নং-৩১, রাড নং-০১, 
স র-০৯, উ রা, ঢাকা।  

নং-৪১/০৯-১০ ০১৭১৮-০৬২৭৮২  

২৪ ঐ মসাস  মিডিসন পেয় , ৭ বড় মগবাজার, ঢাকা।  নং-৫৩/৯৬-৯৭ ০১৭১৩-০১৮৩৬১  



২৫ ঐ মসাস  ভা মিড কয়ার, ১৬৬/এ, লক সাকাস, 
কলাবাগান, ঢাকা।  

নং-৮২/০১-০২ ০১৮৫১৪১৩০৪০  

২৬ ঐ িমল া াগ হাউজ, িস-১৭, রজনীগ া পার 
মােকট, ঢাকা ক া নেম , ঢাকা।  

নং-৮৩/৯৯-২০০০ -  

২৭ ঐ মসাস  আল হলাল মিডিসন কণ ার, ১৫০ 
রােকয়া রণী, সনপাড়া, পব তা, িমর র-১০, 

ঢাকা। 

নং-০১/০১-০২ ০১৭১২-১৮০৪৬৫  

২৮ ঐ মসাস  াহার াগ হাউজ, ৫নং শহীদ সা ার 
বাজার, ঢাকা ক া নেম , ঢাকা।  

নং-৮৪/০৪-০৫ ০১৭৭৮৮৬৬৬৫৯  

২৯ ঐ মসাস  তাসিমহা মিডিসন কণ ার, ৬৩/ক/১, 
শহীদ সাংবািদক সিলনা পারভীন সড়ক, 
মগবাজার, ঢাকা। 

নং-১০/০৮-০৯ -  

৩০ ঐ মসাস  ইসলাম র ঔষধালয়, ২৬ উ র আদাবর 
বাজার, মাহা দ র, ঢাকা।  

নং-৭৭/০১-০২ ০১৯১৩-৫০১৪৫৪  

৩১ ঐ গট িকেয়াড  ফােম সী,বাড়ী নং-০৪, সড়ক নং-
১৬, ধানমি  আ/এ, ঢাকা।  

নং-১৪/৯৯-২০০০ -  

৩২ ঐ মসাস  ােভ ার াগ কণ ার, বাড়ী নং-১২, রাড 
৫, ধানমি , ঢাকা।  

নং- ৬৯/০৫-০৬ ০১৯২১-৩৭৭২৯৯  

৩৩ ঐ নািজয়া ফােম সী, প ট নং- ৩১, রাড নং-১, 
স র-৯, উ রা, ঢাকা।  

নং-৫৬/০৭-০৮ -  

৩৪ ঐ  মসাস  জাহা ীর াগ হাউজ,৩৫১/১০/এ, 
পি ম শওড়াপাড়া, িমর র,ঢাকা।  

নং-৫৫/০৫-০৬ ০১৭২৫-৮৩৩৮৯১  

৩৫ ঐ মসাস  এমিব মিডিসন কণ ার, ২/িড, ট নং- 
৭৮, দাকান নং-৫, িব ম র াজা, িচিড়য়াখানা 
রাড, িমর র, ঢাকা।  

নং-৪০/০৯-১০ -  

৩৬ ঐ মসাস  অ  এ ার াইজ,  সে টারীেয়ট রাড, 
িডএমিসএইচ, ঢাকা।  

নং-১১৪/০৪-০৫ ০১৯২২৭৯৭৯০৬  

৩৭ ঐ মসাস  িডএস ফােম সী,১/২, সে টািরেয়ট  রাড, 
ঢাকা মিডেকল কেলজ ও হাসপাতাল জররী 
িবভাগ গট, ঢাকা।  

নং-২৮/৯৭-৯৮ ০১৭৭৫-০৩৯৭৭৬  

৩৮ ঐ মসাস  মিড কয়ার, ৭ বড় , গবাজার (২৭/এ, 
িনউ ই াটন) রাড, ঢাকা।  

নং-৩৯/৯৭-৯৮ ০১৮১৯-২৭৩৫৭৫  

৩৯ ঐ মসাস  গাজী মিডেকল হল, ১২ কাজী নজ ল 
ইসলাম এিভিনউ, দাকান নং-১/এ/২, শাহবাগ, 
ঢাকা।  
 

নং-৪৪/০৩-০৪ ০১৭১৫০৩৩৮৪২  

৪০ ঐ  মসাস  আয়শা ফােম সী, ২/৮, িব/এ, িমর র-১, 
ঢাকা।  

নং-৮৩/০৪-০৫ ০১৭১১-০৫০০০৫  

৪১ ঐ লাজ ফাম া ( াঃ) িলঃ, ৭৩/পি ম ধানমি  
(শংকর), ঢাকা 

নং-০২/১৭-১৮ ০১৭১৭-৬৩৯১১২  

৪২ ঐ িদ িমন মিডেকা, ৩১/১, ীন রাড, ঢাকা।  নং-৭০/০৩-০৪ ০১৭১১-৩৩৯৩৮৬  
৪৩ ঐ শরা ফােম সী,১/৭ ও ১/৮ কেলজ গইট মসিজদ 

মােকট, িমর র রাড, মাঃ র, ঢাকা।  
নং- ৪৮/ ১৬-১৭ ০১৭১৬-০৫৩৬২৫  

৪৪ ঐ র মিডেকল হল, ২২২/১, মিলবাগ, ঢাকা।  নং-১৪/১৭-১৮   
৪৫ ঐ াদাস  মিডিসন কণ ার, ১৬/৫, আকমল খান 

রাড, ঢাকা।  
নং- ৭৫/৮৯-৯০ -  

৪৬ ঢাকা মে া: 
কায ালয় (দি ণ) 

মসাস  নাজনীন মিডেকল, মা য়াইল, মাঝপাড়া 
কবর ান রাড, যা াবাড়ী, ঢাকা।  

৫৪/০৮-০৯ ০১৮৫৬-৯৫৫৯২৪  

৪৭ ঐ মসাস  শা  ফােম সী, ২নং নাহার পার মােকট, ৫৮/০১-০২ ০১৮৫৬-৯৫৫৯২৪  



কানাপাড়া, ডমরা, ঢাকা।  
৪৮ ঐ মসাস  জনতা ফােম সী, মা য়াইল উ র পাড়া 

কাউি ল রাড, ডমরা, ঢাকা 
৭৪/২০০১-০২ ০১৮৫৬-৯৫৫৯২৪  

৪৯ ঐ রাস হলথ কয়ার, ১৮৬ ইনার সা লার রাড, 
আরামবাগ, মিতিঝল, ঢাকা-১০০০ 

৫৮/২০০৩-০৪   

৫০ ঐ মসাস  সািজদ াগ হাউজ, ১৪৮৩/এ, িখলগ ও, ঢাকা
১২১৯ 

৯০/৮৮-৮৯। 
 

০১৪০৬-৭৪৮৪৭৩  

৫১ ঐ মসাস  গিত মিডেকল হল, উ র বা া, ঢাকা  ১৯/৯৮-৯৯   
৫২ ঐ র মিডেকল হল, ২২২/১, মািলবাগ, ঢাকা, ১৪/২০১৭-১৮ ০১৯১৪-০৮৫২০০  
৫৩ ঐ মসাস  সকত মিডেকল হল, ৯৮ নওয়াজবাগ 

ধান সড়ক, ব  ন ীপাড়া, িখলগ ও, ঢাকা-
১২১৪ 

১২২/২০০৪-০৫ ০১৭৪২-৬৯১৭২৭  

৫৪ ঐ মসাস  ব ানী ঔষধালয়, ৪৮, ক. িব. রাড, 
গ ািরয়া, ঢাকা  

৩৪/৯৬-৯৭ ০১৭১১-০৪২১১৪  

৫৫ ঐ মসাস  জীিবকা মিডিসন কণ ার, ৩৮/৩৯, 
হাটেখালা রাড, ঢাকা 

৪৪/১৯৮৯-৯০ ০১৭৪১-৭২০৪৫৮  

৫৬ ঐ মসাস  ড-নাইট ফােম সী, ৩৭ িমটেফাড  রাড, 
ঢাকা-১১০০ 

৪৬/১৯৯৬-৯৭ ০১৭৫৪-৫৪৫১০০  

৫৭ ঐ মসাস  তািরক মিডিসন কণ ার, ৫৬ ইউ ফ 
মােকট, ৫০ নং দাকান, িমটেফাড  রাড, ঢাকা-
১২১১ 

 ০৬/২০০৩-০৪ ০১৭৭৬-৪৫৩২২৪  

৫৮ ঐ মসাস  র এ ার াইজ, ২ গািপনাথ দ  
কিবরাজ ি ট (সদ ার মােকট) বা  বাজার, ঢাকা-
১১০০  

৪৪/১৯৯৬-৯৭ ০১৫৬৭-৮২৪৮২২  

৫৯ ঐ মসাস  ড া মিডেকল কেপ ােরশন, ভা ারী 
মিডিসন মােকট, ৫৬/৫৭, িমটেফাড  রাড, ঢাকা 

০৫/১৯৯৮-৯৯ ০১৭১৫-১৩০৪০৯  

৬০ ঐ মসাস  ি তীয়া ফাম া, ৫৭/৭ িমডেফাড  রাড, 
ঢাকা 

৬০/২০০০-০১ ০১৭১৫-১৩০৪০৯   

৬১ ঐ মসাস  আল সাফা মিডেকল ার, িমটেফাড  
টাওয়ার, ঢাকা-১১০০  

১৩/১৯৯৪-৯৫ ০১৭১০-৯৭২৭১৬  

৬২ ঐ মসাস  জনেসবা ফােম সী, ২৭/১, করািতেটালা 
( ামীবাগ) া র, ঢাকা 

২৪/১৯৯৭-৯৮ ০১৭১৫-৪০১৮৪৩  

৬৩ ঐ মসাস  িস  াগ হাউজ, ৫৬/৫৭, িমটেফাড  
রাড, ঢাকা 

২৪/১৯৯৪-৯৫ ০১৭১১৩৯৭২৭৯  

৬৪ ঐ মসাস  ইয়াদ এ  কাং, ১৬ আকমল খান রাড, 
আলী মিডিসন মােকট, নীচতলা, দাকান নং-
১০, বা  বাজার, ঢাকা 

২৫/১৯৯৪-৯৫ ০১৭১১৩৯৭২৭৯  

৬৫ ঐ অমর ঔষধ িবপনী, ৩৪ ািরদাস রাড, 
বাংলাবাজার, ঢাকা 

০৯/১৯৮৬-৮৭ ০১৭১৮-৭৩৪৮০৪  

৬৬ ঐ মসাস  গাে ন াগ হাউস, ৫৫ নং ইসলাম র 
রাড, বা  বাজার, ঢাকা-১১০০ 

৫৯/২০০০-০১ ০১৭৩৫-৪৩৬৩৫৪  

৬৭ ঐ মসাস  নািবল ফােম সী, আ িলয়া, ডমরা, ঢাকা ৪২/২০০৯-১০ ০১৮৫৬-৯৫৫৯২৪  
৬৮ ঐ মসাস  সরকার ফােম সী, ১৮১৪, ব  বা া, 

কবর ান রাড, সরকার প াজা, বা া, ঢাকা 
৪৫/২০০৮-০৯   

৬৯ ঐ খান মিডেকল হল, ৪৪৩ উ র শাহজাহান র, 
ঢাকা-১২১৭ 

৮০/২০০০-০১ ০১৭১৬-০১২৪০৯  

৭০ ঐ মসাস  ইসলাম াদাস  এ  কাং, ২৪৫/২, িনউ 
সা লার রাড, ঢাকা 

০২/৮৩-৮৪ ০১৭৭০-৯২১৮৭২  

৭১ ঐ মসাস  জনেসবা ঔষধঘর, ৫২/১, ইসলাম র ১০০/২০২০-২১ ০১৭১২-৫০৪৫২৫  



রাড, বা বাজার, ঢাকা 
৭২ ঐ মসাস  ি র , মিডিসন কণ ার, ৫১, ইসলাম র, 

বা  বাজার, ঢাকা 
৭১/০৪-০৫ ০১৮৮৬৬৬৫৫৬৮  

৭৩ ঐ মসাস  ড পেয়  হলথ, ৫১ ইসলাম র রাড, 
আিমর মিডিসন মােকট (২য় তলা) বা  বাজার, 
ঢাকা 
 
 

৮১/২০০০-০১ ০১৭১৫-৭৭১৪০২  

৭৪ ঐ মসাস  িনউ াগ ই ার াশনাল, ৫১ ইসলাম র 
রাড, আিমর মিডিসন (২য় তলা) বাববাজার, 

ঢাকা 

১২/৯৯-২০০০ ০১৭১১-০০১৯৩০  

৭৫ ঐ মসাস  বন ল মিডিসন সা াই, এস আর 
মিডিসন াজা, ১১/২, হায়বৎনগর, বা  বাজার, 

ঢাকা 

৬৭/৮৯-৯০ ০১৯১১৮৬৩০৫০  

৭৬ ঐ মসাস  এহসান মিডেকল হল, ২ ম  বাসােবা, 
ঢাকা 

৯৭/০১-০২ ০১৭১১-৩২৯৯৫৫  

৭৭ ঐ স  মরী’স ফােম সী, ৫৪/২৩ জনসন রাড, 
( াশনাল মিডেকল হাসাপাতেলর সামেন), 
ঢাকা। 

৫০/১৯৯৬-৯৭ ০১৮৩৪৮০৮৪৭৯ 
০১৮৫১৬১৫০১৪ 

 

৭৮ ঐ িস  মিডেকল ার,  ১/২  বা  বাজার রাড, 
রিহম মােকট, ঢাকা। 

৮৭/২০০১-০২ ০১৭১১৫৩৭১৪১  

৭৯ জলা কায লয় 
ঢাকা 

মাঃ আলী আববাস,  মসাস  ন ন ফােম সী, 
১৩নং ওয়াপদা রাড, সাভার বাজার, ঢাকা 

১/২০০৩-২০০৪ ০১৭১৫৬৩৪৫৯০  

৮০ ঐ আ ল াহ আল সােদকীন, মসাস  ন ন 
ফােম সী, তারা র, থানােরাড, সাভার, ঢাকা। 

১/২০০০ -২০০১ ০১৮১৮৭৩২৭৫১  

৮১ ঐ মাঃ মাহ ব মােশ দ, মিল ফােম সী, িজ/৪/২ 
াংক কেলানী, সাভার, ঢাকা। 

২/২০০৬- ২০০৭ ০১৭৬০৮১৪১২৪  

৮২ ঐ িমনহা ল িম , মা মিডিসন স ার, লতলা 
বাজার, দাহার,ঢাকা। 

১/২০০৬- ২০০৭ ০১৭৩৩২৫৫৭০০  

৮৩ ঐ জনাব আফেরাজা আ ার, মাদার আথ  ফােম সী, 
নটােখালা মইনেরাড, দাহার, ঢাকা। 

৩/২০০৬ -২০০৭ ০১৯১৩৫১৪৭৭৯  

৮৪ গাজী র জনাব মাঃ শাহ আলম িসকদার 
ব াপনা পিরচালক,গাজী র ি িনক 

কিবর মােকট, রাজবাড়ী রাড, 
জয়েদব র, গাজী র। 

০২/২০০৪-০৫ 
 

মাবা-
০১৭১১৬৯৫৩৩৬ 

 

৮৫ ঐ ডাঃ ইফেতখার হােসন িসরাজী 
ব াপনা পিরচালক,আেবদা মেমািরয়াল 

হাসপাতাল( াঃ) িলিমেটড, মিডক াল গইট, 
শন রাড, ট ী, গাজী র। 

০৭/২০১২-২০১৩ 
 

মাবা-
০১৭৪৪৪৯২৭৪৮ 

 

৮৬ ঐ জনাব তীিফক িবন ইসমাইল ধান, শখ 
ফিজ ে ছা িজব মেমািরয়াল কিপেজ 
িবেশ ষািয়ত হাসপাতাল, িস/১২, ত ই বাড়ী, 
কািশম র, গাজী র। 

-০১/২০১২-২০১৩ 
 

মাবা-
০১৯১৮১৭১৫৫২ 

 

৮৭ ঐ জনাব মাহা দ র ল আিমন, ব াপনা 
পিরচালক, ক াথারিসস মিডক াল স ার 
িলঃ,১৮৮, িশল ন, ট ী বাইল রাড, ট ী, 
গাজী র। 

০১/২০১৬-২০১৭ 
 

মাবা-
০১৭১৩০৩৩৭৪৬ 

 

৮৮ ঐ জনাব এস ক র ল আলম, া াইটর 
হিল হাম হসিপটাল এ  ডায়াগনি ক 

০২/২০০৯-২০১০ 
 

মাবা-
০১৭১২৬১৫৯২১ 

 



স ার, মইন রাড, কাপািসয়া, গাজী র। 
৮৯ ঐ জনাব ডাঃ মা আ ার, ব াপনা 

পিরচালক,খাজা বদ ে াজা মড াণ হাসপাতাল, 
আিজজ ানশন, সিফ র, কািলয়াৈকর, 
গাজী র। 

০৬/২০১৮-২০১৯ 
 

মাবা-
০১৭৭৬৬০৬২৬২ 

 

৯০ ঐ ডাঃ আজহা ল ইসলাম, িনব াহী পিরচালক 
ডাঃ আজহার হািলমা হাসপাতাল এ  
ডায়াগনি ক স ার, সােহব বাজার, কেলজ 
রাড, কািলয়াৈকর, গাজী র। 

১১/২০১৮-২০১৯  মাবা-
০১৭৬৩৬৬৫৮৭০ 

 

৯১ ঐ মাঃ এমা ল হক, ব াপনা পিরচালক 
ফািতমা জনােরল হাসপাতাল 

শন রাড, মিডক াল গইট, ট ী,গাজী র 

১৩/২০১৮-২০১৯ 
 

মাবা-
০১৭১১২৮৫৮০০ 

 

৯২ ঐ ডাঃ হাসমত আলী, চয়ার ান 
ঢাকা ইে িরয়াল হাসপাতাল িলঃ 
হােসন মােকট, ট ী, গাজী র।  

০৩/২০১৯-২০২০ 
 

 মাবা-
০১৭০৭৭৭৮৮০১ 

 

৯৩ ঐ মাঃ ইসমাইল মা া, ািধকারী ীণ 
হসিপটাল এ  ডায়াগনি ক াব 
বাড়ী নং-৯ িজ, হাজীপাড়া, সাহাপাড়া রাড, 
সদর, গাজী র।  

০৪/২০১৯-২০২০ মাবা-
০১৯১১৩০৭৫৮৫ 

 

৯৪ ঐ ডাঃ ধা জিস া গেমজ 
স  মরীস কাথিলক মা ও িশ  সবা 

হাসপাতাল, সাং িমিলয়া, কািলগ   গাজী র।  

০৫/২০১৯-২০২০ 
 

মাবা-
০১৭৭৮৩৬৩৯১০ 

 

৯৫ ঐ ডাঃ মাঃ আসাদ উল াহ, ব াপনা পিরচালক, 
কািশম র ড রস হাসপাতাল 
িজতার মাড়, কািশম র, গাজী র। 

০৬/২০১৯-২০২০ মাবা-
০১৭৩২৫৯৫৮১৬ 

 

৯৬ ঐ সাহারা বগম, পিরচালক 
সবা ষা হাসপাতাল িলঃ 

২৫০, ট ী, শন রাড, ট ী, গাজী র  

০৭/২০১৯-২০২০ মাবা-
০১৭৯৯৬১৫৮০২ 

 

৯৭ ঐ আ াহ আল মা ন, ব াপনা পিরচালক, 
হিল াব মিডক াল স ার িলঃ,আলাউি ন 
ভবন, ক ীয় মসিজদ রাড,  সদর, গাজী র। 

০৮/২০১৯-২০২০ 
 

মাবা-
০১৮৫৬৪৩৮৮৩৫ 

 

৯৮ ঐ পিরচালক, তায়র ে ছা মিডক াল কেলজ এ  
হাসপাতাল, িনয়া(তারগাছ), বাড  বাজার, 
িজএমিপ, গাজী র।  

০৯/২০১৯-২০২০ মাবা-
০১৭৬১৫৯১৬৮৭ 

 

৯৯ ঐ পিরচালক 
সবা জনােরল হাসপাতাল এ  ডায়াগনি ক 
স ার, ডানা প াজা, টা াইল রাড, চা না 
চৗরা া, গাজী র।  

১০/২০১৯-২০২০ 
 

মাবা-
০১৭২৯১৮৩৫৪৮ 

 

১০০ ঐ ব াপনা পিরচালক 
আমরাইদ জনােরল হাসপাতাল এ  
ডায়াগনি ক স ার, আমরাইদ বাজার, 
আমরাইদ, কাপািসয়া, গাজী র।  

১১/২০১৯-২০ 
 

মাবা-
০১৭১২৭৮৬৯১২ 

 

১০১ ঐ ব াপনা পিরচালক 
কানাবাড়ী ি িনক এ  ডায়াগনি ক 
স ার, কানাবাড়ী, গাজী র।  

১২/২০১৯-২০২০ 
 

মাবা-
০১৭১৭২৩৪৭৪১ 

 

১০২ ঐ ব াপনা পিরচালক 
সাফা মারওয়া জনােরল হাসপাতাল এ  
ডায়াগনি ক স ার উপেজলা সদর রাড, 
কাপািসয়া, গাজী র।  

০১/২০২০-২০২১ 
 

মাবা-
০১৯২৯৬০২৬০১ 

 



১০৩ ঐ ব াপনা পিরচালক 
ািসিফক জনােরল হাসপাতাল 

বড়বাড়ী, জাতীয় িব িব ালয়, িজএমিপ, 
গাজী র।  

০৩/২০২০-২০২১ 
 

মাবা-
০১৭৮০৪৪৭৫৩৫ 

 

১০৪ িকেশারগ  জ ল ইসলাম মিডেকল কেলজ  
হাসপাতাল,ভাগল র, বািজত র িকেশারগ । 

০১/১৯৯০-১৯৯১, 
তাং-০৯/০৩/১৯৯১ 

০১৭১৩০৬০৯৮১  

১০৫ ঐ িফেরাজা নািসং হাম, শালািকয়া,খরমপি  
িকেশারগ । 

০১/২০০০-০১, 
তাং-১৪/০৩/২০০১ 

০১৭১১-৬৮১৬৬০  

১০৬ ঐ িসেড   আ ল হািমদ মিডেকল কেলজ 
হাসপাতাল, ডা ারবাড়ী, জাফরাবাদ কিরমগ , 
িকেশারগ । 

০১/২০১৭-১৮, 
তাং-১৮/০১/২০১৮ 

০১৭১১-৬৮১৬৬০  

১০৭ ঐ নর া  িরভারিভউ  ি িনক এ  ডায়াগনি ক, 
সািভ স শন রাড রানথানা িকেশারগ । 

০২/২০১৮-১৯, 
তাং-৩০/০৮/২০১৮ 

ড. মাঃ আ ল হাই 
০১৭২৭-১৭১৯৬৫ 

 

১০৮ ঐ মিড াব হল  স ার িল.  শন রাড 
িকেশারগ । 

০৩/২০১৮-১৯, 
তাং-২৬/০৯/২০১৮ 

নব মার সাহা 
০১৯১৯-১০২৭৬৯ 

 

১০৯ ঐ প লার মাি েকয়ার হাসপাতাল, 
এ-৮৮/১জািময়া  রিশদ  মােকট, িকেশারগ । 

০৪/২০১৮-১৯, 
তাং-১৮/১১/২০১৮ 

মাহিছনা 
আমা ল াহ 
০১৮৭৫-০৫০৬০৫ 

 

১১০ ঐ স াল হসিপটাল 
িনউটাউন, িকেশারগ । 

০৫/২০১৮-১৯, 
তাং-১৬/১১/২০১৯ 

০১৯১৭-৮৪৯৯৬০  

১১১ ঐ িডিজ াব জনােরল  হাসপাতাল, ১৪৩ হািলমা 
াজা কালীবাড়ী মাড়, িকেশারগ । 

০৬/২০১৮-১৯, 
তাং-২৩/০১/২০১৯ 

০১৭১১-৫৩০৭১১  

১১২ ঐ িদ িখদমাহ জনতা হসিপটাল,হয়বতনগর 
িকেশারগ । 

০৭/২০১৮-১৯, 
তাং-২৩/০১/২০১৯ 

০১৭১১-১৪৪৭২০  

১১৩ ঐ সােজদা  আলাল জনােরল হাসপাতাল, িডয়াম  
মাড় ভরব,িকেশারগ  

০৮/২০১৮-১৯, 
তাং-২৯/০৫/২০১৯ 

০১৭১৭-০২১৬৭৮  

১১৪ ঐ আল- শফা জনােরল হাসপাতাল ( াঃ),কমল র 
ভরব, িকেশারগ  

০৯/২০১৯-২০, 
তাং-১৩/০৭/২০১৯ 

০১৭১১৮৫১২৬২  

১১৫ ঐ রেনস  ডায়াগনি ক এ  হাসপাতাল স ার, 
িরভারিভউ টাওয়ার, হাসপাতাল রাড,ক য়াদী 
িকেশারগ  

১০/২০১৯-২০২০, 
তাং-২৯/০৭/২০১৯ 

মাঃ সােদক 
০১৭৩৮-১৯৬০৭৯ 

 

১১৬ ঐ ঈশা খ  নািস ং হাম’’ গাইটাল, ময়মনিসংহ 
রাড,িকেশারগ । 

১৩/২০১৯-২০, 
তাং-০৫/০৯/২০১৯ 

০১৭১২৫৭৫২০১  

১১৭ ঐ ‘‘িকেশারগ  ি িনক’’,ময়মনিসংহ 
রাড,গাইটাল,িকেশারগ  

১৪/২০১৯-২০, 
তাং-১৪/১১/২০১৯ 

০১৭১১-৪২৫৬৪০  

১১৮ নরিসংদী মরী াপস াটারিন  ি িনক, বাসাইল, 
নরিসংদী 
 

১১/২০১৮-২০১৯ ৯১২১২০৮  

১১৯ ঐ তাজ ( া:) হাসপাতাল, মেনাহরদী বাস া , 
নরিসংদী 

০৬/২০১৮-২০১৯ ০১৭১৫০০৮৭৫৯  

১২০ ঐ মেনাহরদী স াল ( া:) হাসপাতাল,মেনাহরদী ০৯/২০১৮-২০১৯ ০১৭১৫০৮৫৫৯৯  
১২১ ঐ মসাস  আহােমদ ঔষধ িবতান, ৪৩ পি ম 

কা াপাড়া, নরিসংদী  
০১/২০০৫-২০০৬ ০১৫৩৩৬০২০৮৭  

১২২ ঐ শািহন জনােরল হাসপাতাল, রায় রা, নরিসংদী ১০/২০১৮-২০১৯ ০১৭১১১৪৭৩১৫  
১২৩ ঐ িশব র ডায়ােব ক এ  জনােরল হাসপাতাল, 

িশব র 
১২/২০১৮-২০১৯ ০১৭১২৭৮৭১৮২  

১২৪ ঐ িশব র জনােরল ( া:) হাসপাতাল, কেলজেগট 
নরিসংদী 

০৪/২০১৯-২০২০ ০১৭২১৯৯৯৯৭৭  

১২৫ ঐ মসাস  ফাহািমদা াগস, ২৫৪ ব  ভাগদী, ০১/২০১৬-২০১৭ ০১৯১৩০৯২৯৯০  



নরিসংদী 
১২৬ ঐ হিল ি েস  হাসপাতাল, সদর রাড, নরিসংদী ০৭/২০১৪-২০১৫ ০১৫৩৩২০৬০৮৭  
১২৭ ঐ িনরাময় হাসপাতাল এ  ডায়ােগানি ক স ার, 

নরিসংদী 
০১/২০২০-২০২১ ০১৭১৩০৩৪০১২  

১২৮ ঐ দওয়ান হাসপাতাল ( া), মাধবদী,নরিসংদী ০২/২০২০-২০২১ ০১৭১৩৫০৭০২০  
১২৯ টা াইল িদনী হাসপাতাল,িমজা র, টা াইল। ০১/২০০২-০৩ ০১৭৪৯-৩৫৮২৩৮  
১৩০ ঐ রাজধীনী নািস ং হাম,সাবািলয়া, টা াইল। ০২/২০০২-০৩ ০১৭১১-১৫৫৬৪৪  
১৩১ ঐ মসাস  নি নী ফােম সী 

রাতন বাস া , টা াইল। 
০১/২০০৪-০৫ ০১৭৭৪-৯০২৩৫২  

১৩২ ঐ মসাস  মা ন মিডেকল হল 
ন ন বাস টািম নাল, টা াইল।  

০২/২০০৪-০৫ ০১৭১২-৬৫৭০১৯  

১৩৩ ঐ মসাস  ষা ফাম া, িমজা র, টা াইল। ০১/২০০৭-০৮ ০১৭১২-৭২৩০৬৬  
১৩৪ ঐ এস এস এস হাসপাতাল 

ময়মনিসংহ রাড, সদর, টা াইল। 
০২/২০০৭-০৮ ০১৭২০-৪৬৬৯৩৭  

১৩৫ ঐ আয়শা খানম মেমািরয়াল হাসপাতাল, মইন 
রাড, টা াইল। 

০৪/২০০৭-০৮ ০১৭১১-১০৪৭৫৯  

১৩৬ ঐ মসাস  কািফ মিডেকল হল 
জামাল র রাড, ম র, টা াইল। 

০১/২০০৯-১০ ০১৬৩৩-০৭৪৮৪৪  

১৩৭ ঐ সািনয়া নািস ং হাম 
ন ন বাস া , টা াইল। 

০৩/২০০৯-১০ ০১৭১৫-৬২৬০৫১  

১৩৮ ঐ মিডেকয়ার ি িনক এ  নািস ং হাম, ঘাটাইল, 
টা াইল। 

০১/২০১১-১২ ০১৭১৫-৩৭৪৩১২  

১৩৯ ঐ আিমনা ি িনক এ  হসিপটাল 
ন ন বাস টািম নাল, ট াইল। 

০১/২০১৯-২০ ০১৭১৩-৫৩৯৪৩৪  

১৪০ ঐ মানবেসবা হাসপাতাল এ  িডিজটাল 
ডায়াগনি ক স ার, নাস ারী রাড, সদর, 
টা াইল। 

০১/২০২০-২১ ০১৭২৫-২৭২৭২৮  

১৪১ ীগ  আরাফাত জনােরল হসিপটাল এ  ডায়াগনি ক 
স ার, িসরাজিদখান, ীগ । 

০৩/২০১০-২০২১১ ০১৭১১৫৬৮৭০৮  

১৪২ ঐ কাজী আ: রা াক ি িনক,কামারগাও, 
নগর, ীগ । 

০২/২০১৯-২০২০ ০১৭৪২৪৩৭৭২২  

১৪৩ ঐ ফমাস ডায়াগনি ক স ার এ  ফমাস 
জনােরল হাসপাতাল, 
নগর, ীগ । 

০৩/২০২০-২০২১ ০১৭১৭৪৬১২৮০  

১৪৪ ঐ নাজমা জনােরল হাসপাতাল এ  ডায়াগনি ক 
স ার, জামালদী বাস া , 
হােসনদী,গজািরয়া, ীগ । 

০৪/২০২০-২০২১   

১৪৫ ঐ িব ম র হাসপাতাল এ  ডায়াগনি ক 
স ার, নগর, ীগ  

০৫/২০২০-২০২১ ০১৭১১৩৮২৫৭৪  

১৪৬ মাদারী র মসাস  আিদয়াত ফােম সী, সিলনা কমে (সদর 
থানার সামেন), ধান সড়ক,থান- জলা: 
মাদারী র। 

০১/২০১৮-২০১৯ ০১৯৭৭-৪০৭৭৭০  

১৪৭ ঐ মসাস  ষা মিডেকল হল,ন ন 
শহর,মাদারী র। 

২০/১৯৯৮-১৯৯৯ ০১৭২০-২৫৪৩৬৩  

১৪৮ ঐ রজাহান সিলম িনরাময় হাসপাতাল,কেলজ 
রাড,মাদারী র। 

২৯/২০০৩-২০০৪ ০১৭২৭-১৮১৮৮০  

১৪৯ ঐ বা  চৗ রী জনােরল হসিপটাল এ  
ডায়াগনি ক স ার, লকিভউ সড়ক,মাদারী র 

০১/২০২০-২০২১ ০১৭৭৭-৪৭৭২১০  

১৫০ নারায়ণগ  গাম র মিডিসন  কন ার, লালপ র, লাইেস  নং-০৪/২০০৬- ০১৭১৪-০৫৫৬২৫  



ফ া,নারায়ণগ । ২০০৭ 
১৫১ ঐ মসাস  ভ মিডিসন কন ার, ব ব  রাড, 

নারায়ণগ । 
লাইেস  নং-০৬/২০০৪-
২০০৫ 

০১৬৭০-৯৪০৭৭৩  

১৫২ ঐ আিমনা জনােরল হাসপাতাল 
৩ নং ঈশা খান রাড, খান র, নারায়ণগ  

লাইেস  ন র- 
১৯/২০১৩-২০১৪ 

০১৭৩৫-০৫৮০৪২  

১৫৩ ঐ া-এক ভ মিডেকল কেলজ এ  হসিপটাল লাইেস  ন র- 
০২/২০১৮-২০১৯ 

০১৬৭২-৪৭০০২২  

১৫৪ ঐ ই  িভউ হসিপটাল এ  াব 
িব-৯৯, সানারপাড়, িসি রগ , নারায়ণগ । 

লাইেস  ন র- 
১১/২০১৭-২০১৮ 

০১৭১২-৮৬২৩৮৫  

১৫৫ ঐ িস  লাইফ হসিপটাল 
১৩৪,ব ব  সড়ক, ( গ া াস সংল ) 
নারায়ণগ । 

লাইেস  ন র- 
০৩/২০১৮-২০১৯ 
 

০১৭৩২-৫১৬১৬১  

১৫৬ ঐ ৩০০ শ া িবিশ  সরকারী হাসপাতাল, 
নারায়ণগ  

লাইেস  ন র- 
০৪/২০১০-২০১১ 

০১৭১১-১৮১৩৫২ 
 

 

১৫৭ ঐ মিডেকয়ার খান র হাসপাতােলর যা ী ছাউিন, 
নারায়ণগ । 

লাইেস  ন র- 
০৫/২০০৪-২০০৫ 

০১৬৭০-৯৪০৭৭৩  

১৫৮ ঐ আলহা  ফী মাহা দ দােয়ম উি ন 
হাসপাতাল, চরপাড়া, কা ন, পগ , 
নারায়ণগ  

লাইেস  ন র- 
০৩/২০১৯-২০২০ 
 

  

১৫৯ ঐ িডিপেকিপ-কিমউিন  হাসপাতাল চনপাড়া, 
পগ , নারায়ণগ  

লাইেস  ন র- 
০৪/২০১৯-২০২০ 

  

১৬০ ঐ সােজদা হাসপাতাল িল.িশমরাইল, িসি রগ , 
নারায়ণগ । 

লাইেস  ন র- 
০১/২০১৯-২০২০ 

  

১৬১ ঐ জেবদ আলী মেমািরয়াল হসিপটাল 
আড়াইহাজার পায়রা চৎ র, আড়াইহাজার 
চৗরা া, নারায়ণগ ।  

লাইেস  ন র- 
০১/২০১৮-২০১৯ 

  

১৬২ ঐ শাহীন জনােরল হসিপটাল 
২৭ নং মিজদ খান র, মইনেরাড, নারায়ণগ  

লাইেস  ন র- 
০৬/২০০৮-২০০৯ 

  

১৬৩ শিরয়ত র  মিডিসন কণ ার সদর হাসপাতাল, রাড, 
শিরয়াত র 

০২/২০০৬-০৭ ০১৭১৫৫৯০৫৩৩  

১৬৪ ঐ িস  আ িনক  হাসপাতাল চৗর ী মাড়, সদর 
শিরয়াত র 

০২/২০১৯-২০ ০১৭৮৯০২০০১০  

১৬৫  গাপালগ  ক. এম সাই ল ইসলাম, ব াপনা 
পিরচালক, মিডলাইফ জনােরল হাসপাতাল এ  
ডায়াগনি ক স ার ক দ র, গাপালগ  

০১/২০১৯-২০২০ ০১৭৬৫-১৯৩১০৩  

১৬৬ মািনকগ  বসহাপনা পিরচালক, মসাস  ইউনাইেটড 
জলােরল হসিপটাল, ১২-১৪, শহীদ সবরণী, 

মািনকগ । 

০২/২০১০-২০১১ ০১৭১৫২৫৯৭০৯  

১৬৭ ঐ জনাব মাঃ আ ল কােদর, স জ মিডেকল হল, 
পৗর পার মােকট, হাসপাতাল গইট, মািনকগ  

০১/২০০৪-২০০৫ ০১৭১৫১২১৭০২  

১৬৮ ঐ জনাব মাঃ সকা ার আলী, মসাস  মডাণ  াগ 
ার, রজাহান মােকট, বাস া , মািনকগ । 

০২/২০০৭-২০০৮ ০১৭১৭৪৭৯৭০৮  

১৬৯ ঐ পারভীন আ ার, সানালী ডাস, আইমিন শিপং 
কমে , মািনকগ । 

০৪/২০০৪-২০০৫ ০১৭২৭৬০৪৭০২  

১৭০ ঐ জনাব মাঃ আিম ল ইসলাম, মসাস  ইসলাম 
মিডিসন কণ ার, রজাহান মােকট, হাসপাতাল 
গইট মািনকগ । 

০৫/২০০৮-২০০৯ ০১৭২০২১২৮২২  

১৭১ ঐ বসহাপনা পিরচালক, িনরাময় নািস ং হাম, 
২৭/১, গ াধরপি , খালপাড়, মািনকগ । 

০১/১৯৯৬-১৯৯৭ ০১৭২০২১২৮২২  



১৭২ ঐ চয়ার ান,  মিডেকল কেলজ এ  
হাসপাতাল, িগল ,  িস ,মিনকগ  

০৬/২০১৮-২০১৯ ০১৭১১৫২১০০১  

১৭৩ ঐ পিরচালক, মিড াব জনােরল হাসাপাতাল, 
পৗর পার মােকট,মািনকগ ।  

০২/২০১৯-২০২০ ০১৭১২১৪৪৫৩৭  

১৭৪ রাজবাড়ী শখ বা ল আ ার, মসাস  িরয়াদ ফােম সীন ন 
বাজার, বাজবাড়ী সদর, রাজবাড়ী 

০১/২০০৬-০৭ 
 

০১৭২০-১৬০২৮৮ 
 

১৭৫ ঐ মিন ল হক, মসাস   ার মিডেকল হল ধান 
সড়ক, রাজবাড়ী 

২৪/২০০০-২০০১ ০১৭১৪-৪১১৭৫৯ 
 

১৭৬ ফিরদ র খা কার িমজা র রহমান 
খা কার ফােম সী, ৭৭-৮২ মসিজদ বাড়ী সড়ক, 

িঝল লী, ফিরদ র। 

৯/৩/৯৩-৯৪ ০১৭১১-৪৫০৮২০  

১৭৭ ঐ িমেসস নািসমা হক, মসাস  আিদেবা মিডেকা, 
২২/১০ নীল িল, িজব সড়ক, ফিরদ র।  

২২/২০০০-২০০১ ০১৭১৪-২৭৪১১২  

১৭৮ ঐ জনাব মাঃ সা াদ হােসন, মসাস  আশা 
মিডেকল হল, ২ নং জািহদ মেমািরয়াল িশ  

হাসপাতাল, ফিরদ র। 

০৫/৯৪-৯৫ ০১৭১৬-২০৭৭০৬  

১৭৯ ঐ হাসেন আরা বগম, খান মিডেকল হল,২ নং 
আিতয়ার পার মােকট,পি ম খাবাশ র, 
ফিরদ র। 

২৮/২০০৩-২০০৪ ০১৭৪০-১৬০১৮০  

১৮০ ঐ জনাব মাঃ কাম ল হাসান চৗ রী, মসাস  
চৗ রী মিডেকল হল, ১৫, অ ায়ী পার মােকট, 
িজব সড়ক, ফিরদ র, । 

১৫/৯৯-২০০০ ০১৭৪২-০৪৭৭৭৭  

১৮১ ঐ জনাব এস,এম আ ল কালাম, মসাস  রা ল 
মিডেকল হল, ২০/২ অ ায়ী পার মােকট, 
িজব সড়ক, ফিরদ র। 

২১/৯৮-৯৯ ০১৯১৪-৪৭৭৫১১  

১৮২ ঐ মাঃ আঃ জিলল শখ, মসাস  াবনী মিডেকল 
হল, শন রাড, ফিরদ র।  

২৩/২০০০-২০০১ ০১৭১১-৮৯৮৮২৬  

১৮৩ ঐ মাঃ আ ল খােয়র, মসাস  খােয়র মিডেকল 
হল, ১ নং অ ায়ী পার মােকট, িজব সড়ক, 
ফিরদ র। 

২৬/২০০২-২০০৩ ০১৭১২-৭৬০৪৮৩  

১৮৪ ঐ তাহিমনা লতানােমসাস  ঔষধ সমাহার, ২/২ 
রিক ি ন পৗর মােকট, গায়ালচামট, 
ফিরদ র। 

০১/২০০৫-২০০৬ ০১৭৮৭-১৭৭৭৪৭  

১৮৫ ঐ জনাব মাঃ শিহ র রহমান, মসাস  করেতায়া 
াগস, ১/২ রিক ি ন পৗর মােকট, 

গায়ালচামট, ফিরদ র।  

২১/২০০০-২১ ০১৭১১-৫৬৪৯১৬  

১৮৬ ঐ সয়দ নাজ ল হােসন, মিডিসন মাট, থানা 
রাড, ফিরদ র। 

৮/২/৯৩-৯৪ ০১৮১৯-০৫৯০৬৯  

১৮৭ ঐ িমেসস নািদরা বগম, মসাস  খী ২২/১০ 
নীল িল, িজব সড়ক, ফিরদ র। 

৩০/২০০৪-২০০৫ ০১৭১১-৯৪৮২৮৭ 
 

 

১৮৮ ঐ আ  হনা মহা দ হদােয়ত কবীর 
মসাস  রাজ ফাম া, কিব জসীম উি ন সড়ক, 

পি ম আলী র, ফিরদ র। 

০৩/২০০৫-২০০৬ ০১৭২০-৬৮১২১২  

১৮৯ ঐ জনাব মাঃ মিতয়ার রহমান, 
ইবেন িসনা মিডেকল হল, ৩৬/১, দি ণ 
কালীবাড়ী, কেলজ রাড,ফিরদ র। 

১৭/৯৬-৯৭ ০১৭১১-৯৪৫২৫৩  

১৯০ ঐ সিলনা চৗ রী, ইবেন িসনা ফােম সী 
১ নং রিক ি ন মােকট, ফিরদ র। 

৬/১/৯২-৯৩ ০১৭২০-৯৪৩৪৫৫  

১৯১ ঐ জনাব মাঃ ইমিতয়াজ আিছফ, ফিরদ র ০৪/২০০৪-০৫ ০১৭১৫-৪৬৯৯৫০  



মিডেকল হল, ৫৬/৯, কিব জসীমউি ন রাড, 
আলী র, ফিরদ র।  

১৯২ ঐ জনাব মাঃ এনােয়তউল াহ, মসাস  সবা 
ফােম সী, পি ম খাবাশ র, ফিরদ র। 

২৭/২০০২-০৩ ০১৭৩০-৯৪৮৩৩২  

১৯৩ ঐ ািধকারী, হ ািপ হসিপটাল এ  ডায়াগনি ক 
স ার, পি ম খাবাশ র, ফিরদ র। 

০১/২০১৮-১৯ ০১৭১১-১৮৫৯২৪  

১৯৪ ঐ চয়ার ান, পিরচয া হসিপটাল িলঃ, 
গায়ালচামট, ফিরদ র। 

০১/২০১৬-২০১৭ ০১৭১১-৪৬৮৬৮১  

১৯৫ ঐ সাধারণ স াদক 
ডাঃ জােহদ মেমািরয়াল িশ  হাসপাতাল, 
ফিরদ র। 

০৩/২০১৮-২০১৯ ০১৭১১-৯৭৬৪৮৬  

১৯৬ ঐ ব াপনা পিরচালক, আেরা  সদন ( াঃ) 
হাসপাতাল, িজব সড়ক, নীল িল, ফিরদ র। 

০২/২০১৮-২০১৯ ০১৭১১-৪৬৩৯১৯  

১৯৭ ঐ চয়ার ন, িব  জােকর মি ল ফাউে শন 
হাসপাতাল, আটরিশ, সদর র, ফিরদ র। 

 ১৪/৯৯/২০০০ ০১৭১৫-০৬০৫০৪  

১৯৮ ঐ সাধারণ স াদক, ফিরদ র ডায়ােব ক 
হাসপাতাল, িঝল িল, ফিরদ র। 

 ০১/২০০৮-০৯ ০১৭০৮-৫৩১৭৭৭  

১৯৯ ঐ ত াবধায়ক, ফিরদ র মিডেকল কেলজ 
হাসপাতাল, ফিরদ র। 

১০/৯৬-৯৭ ০১৭১৫-৬৪৬৩৬২  

২০০ ঐ উপপিরচালক, জলা সংরি ত প াগার, 
পিরবার পিরক না, ফিরদ র। 

১৯/৯৭-৯৮ ০১৯১৯-৮৭৩৯৩২  

 
 
মহা পিরচালক 
মাদক  িনয় ণ অিধদ র 

ধান কায ালয়, ঢাকা। 
   ঃ আঃ  সহকারী পিরচালক ( শাসন)। 

 
 
                          া িরত        

( মাঃ ফজ র রহমান ) 
অিতির  পিরচালক 
ফানঃ ৭৪৪৫৮৫০। 

অ িলিপ সদয় অবগিত ও েয়াজনীয় ব া হেণর জ  রণ করা হেলাঃ- 
 
০১। পিরচালক (িচিকৎসা ও নব াসন) মাদক  িনয় ণঅিধদ র, ধান কায ালয়, ঢাকা।  
 


