
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনিদপ্তর, নিভাগীয় কার্ যালয়, খুলনা এর লাইসেন্স প্রাপ্ত প্রনিষ্ঠাি/ফাসম যেীর িাম ও ঠিকািা: 

                                                       

জেলা 

কার্ যালসয়র িাম 

ক্রনমক 

িম্বর 

লাইসেন্স প্রাপ্ত প্রনিষ্ঠাি/ফাসম যেীর িাম ও ঠিকািা লাইসেন্স িম্বর জমািাইল িম্বর মন্তব্য 

জেলা কার্ যালয়,  

খুলিা। 

 

 

 

 

০১ জমোে য আসিায়র ফাসম যেী ৩৬/১ ইেলামপুর  জরাড , খুলিা। ২৯/৮৬-৮৭ ০১৭১১-৫৭৪২৭৫  

০২ জমোে য  আোদ ফাসম যেী, নমিাক্ষী জরাড, জদৌলিপুর , খুলিা।  ১৪/৮৭-৮৮ ০১৯১৩-০২৭৬৬২  

০৩ জমোে য পূি যাণী ঔষিালয় ৭,নি আই,নড,নে জরাড, খানলশপুর , 

খুলিা। 

১১/৮৭-৮৮ ০১৮১৪-৭৪৫১০৮  

০৪ ফাসম যেী  রাসয়র মহল জমইি জরাড হানমদিগর, আড়ংঘাটা, 

খুলিা। 

১২/৮৭-৮৮ ০১৭১১-০৪২১১৪  

০৫ জমোে য আসমিা ফাসম যেী ৩৭/১ রায়পাড়া  জরাড, খুলিা।   ০৭/৮৪-৮৫ ০১৬৭০-৬৭৫৭৯১  

০৬ জমোে য ফাসিমা ফাসম যেী ২০ নফসরাো জেম্বর জহরাে মাসকযট 

জকনড জঘাষ জরাড, খুলিা। 

১৮/৯৬-৯৭ ০১৭১৬-৮০৩৫৯৯  

০৭ জমোে য নমিহাে জমনডসকল হল, ডুমুনরয়া িাোর   খুলিা। ১৭/৯৬-৯৭ ০১৭৩৯-১০০০৬৪  

০৮ জমোে য এযাসপাসলা জমনডসকল হল জহরাে মাসকযট ১২ নফসরাো 

জেম্বর জকনড জঘাষ জরাড, খুলিা। 

১৯/৯৬-৯৭ ০১৭১৬-৩৭২৬৬৬  

০৯ জমোে য িাণী  জমনডসকল  হল েক্রাখালী িাোর িটিয়াঘাটা , 

খুলিা।  

২১/৯৭-৯৮ ০১৯১১-৯৩৫৭০১  

১০ জমোে য ফনরদা  জমনডসকল  হল ডুমুনরয়া িাোর খুলিা।  ২০/৯৬-৯৭ ০১৭১৬-৩১৫১৯৯ 

 

 

১১ জমোে য জকয়া ফাসম যেী   জহরাে মাসকযট ৪৭ জকনড জঘাষ জরাড 

খুলিা। 

১৬/৯৫-৯৬ ০১৭১৬-১৩৯১৬৮  

১২ জমোে য পল্লী মঙ্গল  ফাসম যেী    িটিয়াঘাটা , খুলিা ।  ১৭/৮৮-৮৯ ০১৭১১-৫৭১৪৯২  

১৩ জমোে য নেটি নিনিক ৪৭ জকনড জঘাষ জরাড  , খুলিা। ১৮/৮৮-৮৯ ০১৮১১-৭৮৬০৯৭  

১৪ জোিালী জমনডসকল হল  ৪৪ জকনড জঘাষ জরাড , খুলিা ।  ১৯/৮৮-৮৯ ০১৭১১-৩৮৪৯৮১  

১৫ প্রভািী জমনডসকল হল,২৩ নেসমনি জরাড,  খুলিা।   ১৫/৯২-৯৩ ০১৭৬৭-৭৯২৩৫৮  

১৬ জমোে য আল শনফ জমনডসকল হল ৪৭ জকনডএ জঘাষ জরাড, 

জহরাে মাসকযট,  খুলিা। 

২২/৯৭-৯৮ ০১৭৮০-০৪০৫২৭  

১৭ জমোে য জহলথ নিনিক  ৪৭ জকনডএ জঘাষ জরাড, জহরাে মাসকযট 

খুলিা।  

২৩/৯৭-৯৮ ০১৫২১-৪২৯৮৪৮  

১৮ জমোে য িরফদার জমনডসকল হল, ডুমুনরয়া িাোর খুলিা।  ২৪/৯৭-৯৮ ০১৭৩৬-৪৯৪১০২  

১৯ নিউ জমনডনেি কণ যার প্রিাপানদিয জরাড জদৌলিপুর, খুলিা।  ২৬/৯৮-৯৯ ০১৮১৬-৩৩১৬৬২  

২০ জমোে য লামইয়া জমনডসকল হল, আহোি আহসেদ জরাড, 

খুলিা। 

৩৫/০৪-০৫ ০১৯১০-৩২৩২৯৬  

২১ জমোে য িানভদ জমনডসকল হল, মুেগুিী মহা েড়ক নে, নপ, ও- 

৯০০০ খানলশপুর ,খুলিা ।  

৪১/১৭-১৮ 

 

০১৯৮২-৬৭৩০৩০  

২২ জমোে য ইলাহী ফাসম যেী জমনডনেি কণ যার ১৩১ হােী মহনেি 

জরাড, খুলিা। 

৩০/০৩-০৪ ০১৭৭১-২১৮৭৩৩  

২৩ জমোে য অনভড্রাগ হাউে, জরাড িং ১০১, িাড়ী িং- 

৩২,খানলশপুর খুলিা। 

৩২/০৪-০৫ ০১৭৬৭-৭৯৩২২  

 

২৪ জমোে য নিশাল জমনডসকল হল আহোি উল্লাহ স্মরণী খুলিা 

জমনডসকল কসলে জগট, িয়রা  খুলিা। 

৩৪/০৪-০৫ ০১৭১১-৫৭৯৯০৯  

২৫ জমোে য জোহাি ফাসম যেী,১১/১ আহোি আহসেদ জরাড, খুলিা। ৩৬/০৯-১০ ০১৭১১-২৩৮৫৬৬  

২৬ জমোে য ইমি জমনডসকল হল ২১ জহরাে মাসকযট  খুলিা। ৩৭/১৬-১৭ ০১৯২২-৩৬৯৮৫২  

২৭ জমোে য  নফসরাে জমনডসকল হল ৩০,নেসমিী জরাড  খুলিা। ৪৩/১৮-১৯ ০১৭১১-৩৩৭৬৮১  

২৮ 

 

জমোে য  োনির ফাসম যেী ৪৭, জকনড জঘাষ জরাড, জহরাে 

মাসকযট, খুলিা  

৩৯/১৭-১৮ 

 

০১৬১১-৫৭৯৫৫৭ 

 

 

 

২৯ 

 

জমোে য  আোদ জমনডসকল হল,২৪   জহরাে মাসকযট,সি জরাড, 

খুলিা। 

৪০/১৭-১৮ ০১৮৫১-৪০৫৮৬২  

 



জেলা 

কার্ যালসয়র িাম 

ক্রনমক 

িম্বর 

লাইসেন্স প্রাপ্ত প্রনিষ্ঠাি/ফাসম যেীর িাম ও ঠিকািা লাইসেন্স িম্বর জমািাইল িম্বর মন্তব্য 

৩০ জমোে য  এনপ ড্রাগ হাউে হল,২৪   জহরাে মাসকযট, খুলিা। ৪২/১৮-১৯ ০১৭১৬-৩০৫০১০  

৩১ জমোে য  জমনডকম ২৬ শামসুর রহমাি জরাড, খুলিা। ৪৫/১৮-১৯ 

 

০১৯২১-৮২৫৮৩১  

৩২ জমোে য এলাহী  ফাসম যেী মুেগুন্নী মহা েড়ক খানলশপুর,  

খুলিা। 

৪৪/১৮-১৯ ০১৭১৫-৭১২৬১৪  

৩৩ জমোে য িসয়াসমড ফাসম যেী ১২৬,খািোহাি আলী জরাড, ১ িং 

কাকলীিাগ জলি   খুলিা।  

৩৮/১৬-১৭ ০১৯২৯-৯৯৩০০১  

৩৪ জমোে য োহাি জমনডনেি 

মুেগুন্নী মহােড়ক, খানলশপুর, খুলিা। 

০১/২০-২১ ০১৭১৫-৭১২৬১৪  

৩৫ গােী জমনডসকল কসলে এন্ড হােপািাল,২০-২১,মনেদ স্মরণী 

জোিাডাঙ্গা,  খুলিা।  

০৯/১১-১২ ০১৭১৪-০৮৬৮২৭  

৩৬ ইেলামী ব্যাংক হােপািাল ৪২ খাি োহাি আলী জরাড, 

খুলিা। 

১১/১৪-১৫ ০৪১-৮১০৭৪২  

৩৭ জশখ আবু িাসের নিসশষানয়ি হােপািাল খানলশপুর  খুলিা। ১৩/১৬-১৭ 

 

০১৭২৯-৯৭২৯২৩  

৩৮ ফরটিে এেকট যে হাট য ইিেটিটিউট   খুলিা।  ১২/১৫-১৬ ০১৭৫৫-৬৬৮৮৮০  

৩৯ এম,আর জেিাল হােপািাল, নেসরাপসয়ন্ট, িটিয়াঘাট , 

খুলিা। 

১৪/১৮-১৯ 

 

০৪১-৭২৪১৩৩  

40 লাইফ জকয়ার  হােপািাল, এন্ড ডায়াগিনিক,২২/১ ক 

জশখপাড়া   নি,সক,রায় জরাড,ডাল নমল জমাড়   খুলিা।  

১৫/১৮-১৯ 

 

০১৭৫৪-২০৪০৮৭  

41 নমসেে নূরুন্নাহার  লাইসেন্সী জমসরাপনলটি   নিনিক ৩১, 

রায়পাড়া জরাড, খুলিা।   

০৪/৯৩-৯৪ 

 

০১৭১৭-৭৪৪০২২  

42 কয়রা হােপািাল এন্ড ডায়াগিনিক জেন্টার,িাড়ী িং 

১৬০,মনদিািাদ কয়রা,  খুলিা।  

১৭/১৮-১৯ 

 

০১৯৭৪-০০০৫৪৯  

43 এম মসিায়ার হাোি হােপািাল ,িাঁকা িাোর, পাইকগাছা   

খুলিা। 

১৮/১৮-১৯ 

 

০১৭১৪-২২৫৫৬৩  

44 জেন্ডে ওসয়ল জফয়ার নিনিক রঘুিাথপুর িাোর 

ডুমুনরয়া,খুলিা  

২০/১৮-১৯ 

 

০১৭১৪-২২৫৫৬৬  

45 খুলিা জমনডসকল কসলে  হােপািাল  , খুলিা। ০৬/৯৬-৯৭ 

 

০৪১-৭৬২৬০১  

46 নশিো িানে যং জহাম এন্ড ডায়াগিনিক জেন্টার ২২, নি জক রায় 

জরাড,সশখপাড়া িাোর,  খুলিা।  

২৩/১৮-১৯ ০১৭১১-১৮৪৬৯০  

47 শাপলা নিনিক,২৯ জশসর-িাংলা জরাড, খুলিা।  ২১/১৮-১৯ ০১৭১৫-৫০৯৬৪৭  

48 খুলিা নেটি জমনডসকল কসলে হােপািাল,২৫/২৬, জক নড এ  

এনভনিউ    খুলিা।  

২৪/১৮-১৯ ০৪১-৭৬২৬০২  

49 নদশা আই এন্ড মাদার জকয়ার জেন্টার ১৫/২ আহোি আহসেদ 

জরাড, খুলিা। 

২৫/১৮-১৯ ০১৭১১১৮৪৬৯০  

50 িানগ যে জমসমানরয়াল হােপািাল (প্রাাঃ)নলাঃ ৬১ োইথ জেিাল 

জরাড, খুলিা।  

২৬/১৯-২০ 

 

০১৭১৮-৭৭৫৭৫৬  

51 আদদ্বীি আনকে জমনডসকল কসলে হােপািাল বিকালী িয়রা, 

খুলিা।  

১০/১৪-১৫ 

 

০১৮৫০-৮০৫৬৮৯  

52 ডযাপে  হােপািাল এন্ড ডায়াগিনি ১৪৫ খািোহাি আলী 

জরাড খুলিা। 

২৭/১৯-২০ 

 

-  

53 পঙ্গু ও  গাইিী জেশালাইজ্ড হােপািাল, এ, আর, কমসেক্স 

৬২ আউটার িাইপাে জরাড, জোিাডাঙ্গা , খুলিা। 

১৬/১৮-১৯ 

 

০১৭১১-৮৩১০২৪  

54 ডক্টরে  পসয়ন্ট জেশালাইজ্ড হােপািাল, ৪৯, জকনডএ, 

এনভনিউ  , খুলিা। 

১৯/১৮-১৯ 

 

০১৭৯১-৪২৫৫৫৫  
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55 খািোহাি আলী হােপািাল, ০৭ জকনডএ, এনভনিউ  , 

ময়লাসপািা জমাড়, খুলিা।  

২৮/১৯-২০ 

 

০১৭১২-৫২৯৮৬৭  

56 মিীষা িানে যং জহাম ৭৪, নিআই, নড,নে জরাড, খানলশপুর,  

খুলিা। 

২৯/১৯-২০ 

 

০১৭১২-০০১০৩৬  

57 শাহাপুর োনেযকযাল নিনিক শাহাপুর িাোর, ডুমুনরয়া, খুলিা।  ৩০/১৯-২০ 

 

-  

58 হক িানে যং জহাম,১৪২,নি,সক রায় জরাড, জশখপাড়া খুলিা ।     ২২/১৮-১৯ 

 

-  

59 জোিালী নিনিক এন্ড ডায়াগিনিক জেন্টার   হাটিাটী 

িটিয়াঘাটা খুলিা ।   

৩১/১৯-২০ 

 

০১৯১৪-৩০৫৪৫৫  

৬0 মমিা নিনিক এন্ড ডায়াগিনিক জেন্টার   পুরািি নিআইটি  

জরাড,ফুলিাড়ী জগট খুলিা ।  

৩২/১৯-২০ 

 

০১৭১১-৩৮০৪২৫  

61 ওয়াদুদ জমসমানরয়াল হােপািাল নিলক রুপো, খুলিা ।     ৩৩/১৯-২০ 

 

  

62 নিশ্বাে ইিসভনিসগশি জেন্টার এন্ড নিনিক জকনডএ েট  ও 

জহানডং িং –ইএক্স -২ মুঞ্জগুন্নী জমইি জরাড,  জছাট িয়রা   

খুলিা ।   

৩৪/১৯-২০ 

 

০১৭১১-০১০৭০৬  

63 ফানরি হেনপটাল ল্যাি এন্ড 

কিোসলসটশি জেন্টার হােপািাল জরাড, পাইকগাছা,  খুলিা  

৩৫/১৯-২০ 

 

০১৪০৩৬৭৭০১৫  

64 পাইকগাছা োনেযকযাল  নিনিক    পাইকগাছা ,  খুলিা ।   ৩৬/১৯-২০ 

 

০১৯৯৬৮৮১৬৩৬  

জেলা 

কার্ যালয়,বাগের

হাট. 

 

    জকান 

প্রতিষ্ঠান/ 

ফাগম যসীর  

প্যাগেতিন 

/ মরতফন  

লাইগসন্স 

নাই 

জেলা কার্ যালয়, 

সািক্ষীরা। 

০১ তস তব হসতিটাল তলিঃ,  

িলাশগিাল, সািক্ষীরা সদর, সািক্ষীরা। 

০১/২০১৯-

২০২০ 

০১৮২০৫৬৬৮৫৭  

০২ জমসাস য  জমাসত্মফা ফাগম যসী, সুলিানপুর বাোর,  

সািক্ষীরা জিৌরসভা, সািক্ষীরা। 

 

০১/২০১৯-

২০২০ 

 

০১৭১৯০০০১৭৬  

জেলা কার্ যালয়, 

র্সশার 

০১ একিা হসতিটাল এন্ড িায়ােনতিক কমগিস্নক্স তলিঃ, দারুল 

ইসলাম মাগকযট, র্গশার। 

৫৪/০৮-০৯ 

 

০১৯১৪৮৩২০৫৬  

০২ উত্তরা প্রাইগভট হাসিািাল, 

৫৩ জেল জরাি, র্গশার। 

৫২/০৮-০৯ িাই  

০৩ কুইন্স হসতিটাস(প্রা:তল:) জেল জরাি,র্গশার। ৫৯/০৯-১০) ০১৭১২০০২৮০১  

০৪ েনিা হসতিটাল এন্ড িায়ােনতিক তলিঃ১৩১,জেল 

জরাি,র্গশার। 

 

৭৭/১১-১২ 

িাই  

০৫ র্গশার সাতেকযাল,৩৪/এ কারবালা জরাি, র্গশার। ৬৪/০৯-১০ ০১৭৮৪৩৯৭৫২২  

০৬ দড়াটানা হাসিািাল এন্ড িায়ােনতিক কমগিস্নক্স, 

র্গশার। 

৫৩/০৮-০৯ 

 

িাই  



জেলা 

কার্ যালসয়র িাম 

ক্রনমক 

িম্বর 

লাইসেন্স প্রাপ্ত প্রনিষ্ঠাি/ফাসম যেীর িাম ও ঠিকািা লাইসেন্স িম্বর জমািাইল িম্বর মন্তব্য 

০৭ ফাতিমা হাসিািাল,েরীবশাহ জরাি, র্গশার।  ৬৫/০৯-১০ ০১৭১৫৩৮৪৬৩০  

০৮ আদ-দ্বীন হাসিািাল ১৫,জরল জরাি, র্গশার। ৪২/০২-০৩ ০১৭১৩৪৮৮৫৯৯  

০৯ মি যান হসতিটাল এন্ড িায়ােনতিক তলিঃ জ াি নওয়ািাড়া  

জরাি, র্গশার। 

৭৮/১৩-১৪ িাই  

১০ তকিংস জমতিগকল সাতভ যগসস এন্ড হসতিটাল, র্গশার। ৮০/১৪-১৫ ০১৭৩৩২৩৯৫৮৫  

১১ ইউতনক হসতিটাল এন্ড 

িায়ােনতিক জসন্টার জ াি নওয়ািাড়া ,জরাি, র্গশার। 

৮১/১৫-১৬ 

 

01710700383  

১২ ল্যাব এইি হসতিটাল এন্ড সাতভগসস৩৬ মুতেব সড়ক, র্গশার। ৮২/১৫-১৬ 

 

িাই  

১৩ জমসাস য ঝন যা তিতনক ১২গুরুদাস বাবুগলন , 

র্গশার 

৪৪/০২-০৩ ০১৭১১৯৬৪৮০১  

১৪ অসীম িায়ােনতিক এন্ড হাসিািাল২৫০শ্যা জেনাগরল 

হাসিািাল জরাি, র্গশার। 

৮৬/১৮-১৯ 

 

০১৭৩৯১০৫৪৩৫  

১৫ জমসাস য বর্ যা ফাগম যসী 

জসন্ট্রাল জরাি, র্গশার। 

১৩/৯৬-৯৭  

িাই 

 

১৬ জমসাস য োমান জমতিগকা,সদর হাসিািাল জমাড়, 

র্গশার 

১৬//৯৬-৯৭ 

 

০১৭১১৩৭৭৯৯২  

১৭ জমসাস য তি আর ফাগম যসী, মাইকিতি, র্গশার। ২৫/৯৮-৯৯ িাই  

১৮ জমসাস য নূর জমতিগকল জিার, নওয়ািাড়া বাোর, র্গশার। ৩০/৯৯-২০০০ িাই  

১৯ জমসাস য তমশান ড্রাে হাউে জ াি নওয়ািাড়া জরাি,র্গশার।  

৩৪/২০০০-০১ 

িাই  

২০ জমসাস য নুর জমতিগকল হল পুতলশ লাইন, 

র্গশার। 

৩৭/০১-০২ 

 

িাই  

২১ ঔর্ধ  র,  

সদর হাসিািাল জমাড়, র্গশার। 

৩৯/০১-০২ িাই  

২২ জমসাস য এস এস জমতিতসন কন যার সদর হাসিািাল জরাি, 

র্গশার। 

৬৩/০৯-১০ 

 

০১৭১১২১৭১৯৮  

২৩ জ ৌধূরী এন্ড জকািং লাল তদত র িতিমিাড় 

জহাতডিং নিং১৩৫৯ 

০১/৯২-৯৩ 

 

িাই  

২৪ জমসাস য োমান ফাগম যসী 

এম এম আলী জরাি, র্গশার। 

০২/৯১-৯২ 

 

িাই  

২৫ জমসাস য তনরাময় ফাগম যসী 

এম এম আলী জরাি, র্গশার। 

০৮/৯০-৯১ 

 

িাই  

২৬ মসাস য জমতিতসন হাউস জনিােী সুভাস  ন্দ্র জরাি ,র্গশার। ৬১/০৯-১০ িাই  

২৭ জমসাস য পূতন যমা জমতিগকল তিতনক জরল জরাি, র্গশার। ৪৮/০৭-০৮ িাই  

২৮ ওয়াতসম জমতিগকল,  ারখাম্বার জমাড়, 

 র্গশার। 

৩৬/০১-০২ 

 

িাই  

২৯ জমসাস য জকয়া জমতিগকল হল জবারহান শাহ জরাি,  

র্গশার। 

২৬/৯৮-৯৯ 

 

িাই  

৩০ জমসাস য ছাল ছাতবল ফাগম যসী, র্গশার। ৫৮/০৯-১০ িাই  



জেলা 

কার্ যালসয়র িাম 

ক্রনমক 

িম্বর 

লাইসেন্স প্রাপ্ত প্রনিষ্ঠাি/ফাসম যেীর িাম ও ঠিকািা লাইসেন্স িম্বর জমািাইল িম্বর মন্তব্য 

৩১ জমসাস য লাবীব ড্রাে হাউে, জ াি নওয়ািাড়া জরাি,  

র্গশার। 

৭৯/১৩-১৪ ০১৭১১২৬৫০৯৫  

৩২ জমসাস য আগনায়ারা জমতিগকল জিার, জকশব লাল সড়ক মাইক 

িতি, এম জক জরাি, র্গশার। 

৮৩/১৬-১৭ 

 

িাই  

৩৩ জে আলম ফাগম যসী, জমইন জরাি, জ ৌোছা বাোর, র্গশার। ৪৪/০৭-০৮ 

 

০১৭৬১৭৫৯০১২  

৩৪ উিলক্ষ তিতনক নাভারন, র্গশার। ৭৫/১১-১২ 

 

িাই  

৩৫ জমাহাম্মদ আলী তিতনক এন্ড িায়ােনতিক জসন্টার তঝকরোছা 

বাোর, র্গশার। 

৬৮/১০-১১ 

 

০১৭৬৬৭০০৭০৭  

৩৬ জমাহাম্মদ আলী তিতনক এন্ড িায়াগবটিক জসন্টার তঝকরোছা 

বাোর, র্গশার। 

৭৪/১১-১২ ০১৭৬৬৭০০৭০৭  

৩৭ আগমনা তিতনক,নাভারন, জরল জিশন, জরাি শাশ যা, র্গশার। ৭২/১০-১১ িাই  

৩৮ জমসাস য মুন্নী ফাগম যসী,তঝকরোছা, র্গশার। ৩৮/০১-০২ ০১৯৩৬০৪১১০৪  

৩৯ জমসাস য সালাম ফাগম যসী কৃষ্ণ নের ,তঝকরোছা,  

র্গশার। 

৪৩/০২-০৩ িাই  

৪০ জমসাস য মগনায়ারা ফাগম যসী, মতনরামপুর, র্গশার। ৪০/০২-০৩ িাই  

৪১ জমসাস য তেন্নাহ জমতিগকল হল, জবাট াট জরাি তঝকরোছা, 

র্গশার। 

৮৫/১৭-১৮ 

 

০১৭৬৬৭০০৭০৭  

৪২ িিংঙ্গু হাসিািাল মুতেব সড়ক, র্গশার। ৮৭/১৮-১৯ ০১৭১৩৯১৫৫৪২  

৪৩ িল্লবী তিতনক জ ৌোছা, র্গশার। ৮৮/২০১৯-২০ িাই  

৪৪  িল্লী তিতনক এন্ড িায়ােনতিক, নাভারন, শাশ যা, র্গশার। ৮৯/১৯-২০ িাই  

৪৫ ফওনেয়া ফাম যা, িওয়াপাড়া, জরাড, র্সশার ৯১/২০-২১ ০১৯১৭০৩২১০৫  

৪৬ ইিসি নেিা হােপািাল ও ডায়াগিনিক জেন্টর, িানড় িং 68, 

জেল জরাড, র্সশার। 

৯০/২০-২১ 

 

িাই  

জেলা কার্ যালয়, 

তঝনাইদহ 

 

1 তনউ জরতসগিা(প্রািঃ) হাসিািাল 

হতরণাকুন্ডু, তঝনাইদহ।  

৬৬/০৯-১০ 01730-

208866 

 

2 তশখা (প্রািঃ) হাসিািাল 

হতরণাকুন্ডু তঝনাইদহ।  

৭৩/১০-১১ 01730-

208866 

 

3 িাছলীম তিতনক 

৫নিং কতব জোলাম জমাসত্মফা সড়ক,তঝনাইদহ। 

০১/১৮-১৯ 01711-183751  

4 িক্টরস তিতনক কতব সুকামত্ম সড়ক, তঝনাইদহ। ৬২/৯-১০ 01711-274901  

5 আলফালাহ হাসিািাল,জশগর বািংলা সড়ক, হামদহ বাস 

িযান্ড, তঝনাইদহ।  

 

৭১/১০-১১ ০১৭৫-৬৯৯৪০৪  



জেলা 

কার্ যালসয়র িাম 

ক্রনমক 

িম্বর 

লাইসেন্স প্রাপ্ত প্রনিষ্ঠাি/ফাসম যেীর িাম ও ঠিকািা লাইসেন্স িম্বর জমািাইল িম্বর মন্তব্য 

6 জমসাস য দারুস জশফা(প্রািঃ) হাসিািাল 

কালীেঞ্জ বাোর, তঝনাইদহ।  

২৭/৯৮-৯৯ 01925-

516680 

 

7 আল্ট্রাতভশন প্রাইগভট হাসিািাল 

জকাট াঁদপুর, তঝনাইদহ। 

০২/১৮-১৯ 01718-102601  

8 শামীম (প্রািঃ) হাসিািাল, শশলকুিা, তঝনাইদহ। ০৩/১৯-২০ 01820-519270  

9 তনউ লাঙ্গল বাধ(প্রািঃ) হাসিািাল 

লাঙ্গলবাধ বাোর, শশলকুিা,তঝনাইদহ। 

৭০/১০-১১ 

 

01820-519270  

10 হাসান তিতনক 

শহীদ মতসউর রহমান সড়ক, তঝনাইদহ। 

০১/১৯-২০ 01791-

753262 

 

11 জসবা তিতনক 

আরািপুর বািিযান্ড, তঝনাইদহ। 

০৩/১৮-১৯ 01719-196172  

 

 

12 ইসলামী ব্ািংক কতমউতনটি হাসিািাল তলিঃ 

চুয়ািাঙ্গা বাসিযান্ড, তঝনাইদহ। 

০২/১৯-২০ 01885-

979798 

 

13 কালীেঞ্জ িক্টরস (প্রািঃ) হাসিািাল 

কালীেঞ্জ, তঝনাইদহ।  

০১/১৬-১৭ 01712-574726  

14 জমসাস য সবুে ফাগম যসী 

জশগর বািংলা সড়ক, তঝনাইদহ। 

৫৬/০৯-১০ 01716-359791  

15 জমসাস য হান্নান ফাগম যসী 

দুধসরা জরাি, জকাট াঁদপুর, তঝনাইদহ। 

৪১/০২-০৩ 01915-997691  

16 জমসাস য নাোি ফাগম যসী 

বা া েতিন সড়ক, তঝনাইদহ। 

২৯/৯৯-২০০০ 01711-274901  

17 জমসাস য আগনায়ার জমতিগকল জিার কালীেঞ্জ বাোর, 

তঝনাইদহ। 

০৩/৭৯-৮০ 01933-

627304 

 

18 জমসাস য জশফা ড্রাে এগেন্সী 

কালী েঞ্জ বাোর, তঝনাইদহ। 

১০/৯৬-৯৭ 01715-119110  

জেলা কার্ যালয়, 

নড়াইল 

 

০১ জমসাস য ত ত্রা সাতেযকযাল তিতনক 

সরকারী মতহলা কগলগরাি 

দূে যাপুর, নড়াইল। 

৪৬/২০০৪-০৫ 

 

০১৭১২-৫১৪৬৮৫  

০২ িপুলার সােযারী এন্ড নাতস যিং 

পুরািন বাস টাতম যনাল, নড়াইল। 

৫০/২০০৮-০৯ 

 

০১৭১৭-০৮৭৩৯১  

০৩ েনিা সাতেযকযাল তিতনক 

সরকারী মতহলা কগলে জরাি, 

দূে যাপুর, নড়াইল। 

৬৭/২০১০-১১ 

 

০১৬১৩-৮৯০২১১  

০৪ তিভাইন সাতেযকযাল হাসিািাল 

আলাদািপুর, নড়াইল। 

০১/২০১৬-১৭ 

 

০১৯১৪-৪১৪৯৪৯  

০৫ ইমন সাতেযকযাল তিতনক এন্ড িায়ােণতিক জসন্টার 

আলাদািপুর, নড়াইল। 

০১/২০১৯-২০ 

 

০১৭১৮-৫৪০৯১৭  

০৬ সীমা ড্রাে হাউে 

সরকারী মতহলা কগলে জরাি 

দূে যাপুর, নড়াইল। 

৫১/২০০৮-০৯ 

 

০১৯১৭-৪২৫৫২৫  

০৭ জমসাস য েনিা জমতিগকল জিার 

জলাহােড়া বাোর, নড়াইল 

৪৫/২০০৩-০৪ 

 

০১৭১৮-৬৯১৯০৯  

জেলা কার্ যালয়, 

মাগুরা 

 

০১ মামুনড্রাে, সদর হাসিািাল জরাি, মাগুরা 

 
০৯/১৯৯৪-৯৫ 

০১৮২৩-৬৭১৪০৩  

০২ তনউ আরাফািতিতনক, খানিাড়া, আসাদুজ্জামান জরাি, মাগুরা 

 

৬৯/২০১০-

২০১১ 

০১৭১২-২৫৬৯৬৫  



জেলা 
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০৩ লাইফ জকয়ারতিতনক, হােীসাগহব জরাি, মাগুরা 

 

৭৬/২০১১-

২০১২ 

০১৭১২-২৫৬৯৬৫  

০৪ আল নাঈম ফাগম যসী, িািী  

িাড়া  াউতলয়া বাসিযান্ড, মাগুরা 

 

৩৫/২০০০-

২০০১ 

০১৭৯০-৯৩৫৮০৫  

০৫ জমসাস য িন ফাগম যসী, এম আর জরাি, মাগুরা 

 
১০/১৯৯৫-৯৬ 

০১৭২৫-৩১৬৮৮১  

০৬ তভআইতিতিতনক এন্ড িায়ােণতিক জসন্টার, এমআর জরাি, 

মাগুরা  

 

০৮/২০১৮-১৯ 

  

০৭ ব্বস্থািনা িতর ালক, আগরাগ্য তিতনক এন্ড নাতস যিং জহাম, 

তিটিআই জরাি, হাসিািাল িাড়া, মাগুরা 

 

১০/২০১৮-১৯ 

০১৭১৪-৭৩৪৫৯৩  

০৮ তনউআগলয়া (প্রািঃ) হাসিািাল, তিটিআই জরাি, েতমর খান 

সড়ক, মাগুরা 

 

১১/২০১৮-১৯ 

০১৭২৬-২৭৫০০৪  

০৯ েরীব শাহতিতনক(নাতস যিং জহাম) 

ইনফ্রন্ট অব তিটিআই জরাি, মাগুরা 

 

১২/২০১৮-১৯ 

০১৭১২-১০২৫২৮  

১০ ল্যাবতসটি জমতিগকল সাতভ যগসস, ভায়না জমাড়, মাগুরা 

 
০৬/২০১৮-১৯ 

০১৭১১-৪৫৮০২৮  

১১ তিয়ারগলস জমতিগকল সাতভ যগসস এন্ড হাসিািাল প্রািঃ, মাগুরা 

সদর, মাগুরা 

 

০৭/২০১৮-১৯ 

  

১২ েনিা তিতনক এন্ড নাতস যিং জহাম, সদর হাসিািাল জরাি, 

কাউতন্সলিাড়া, মাগুরা 

 

০৩/২০১৮-১৯ 

০১৭১৬-২০৯৩৫৫  

১৩ সানমুন তিতনক এন্ড নাতস যিং জহাম, আসাদুজ্জামান সড়ক সাগবক 

তবশ্বগরাি 

 

০১/২০১৯-২০ ০১৭১১-৮০৫৩৭৫  

জেলা কার্ যালয়, 

চুয়ািাঙ্গা 

 

01 জমসাস য আতশক ফাগম যসী, আলম িাঙ্গা, চুয়ািাঙ্গা। ০১/১৯৯৯-

২০০০   

০১৭২৯৭২৯১৩২  

02 ইউনাইগটি তিতনক, হাসিািাল জরাি, চুয়ািাঙ্গা। 

 

  ১০/২০০৯- 

১০   

 

০১৭২১৮৪৭২৬৮  

03 ইয়াতছন ফাগম যসী, আলমিাঙ্গা, চুয়ািাঙ্গা। ০১/৮৬-৮৭   ০১৭১১৪৮২০২৯  

০৪ আলমিাঙ্গা তিতনক, আলমিাঙ্গা, চুয়ািাঙ্গা। ০৪/২০১১-১২    ০১৭২০১৩৮৯১৪  

০৫ জমসাস য মনজু ফাগম যসী  জরলবাোর, দশ যনা, চুয়ািাঙ্গা। ০৫/৯৭-৯৮   ০১৭২০১৩৮৯১৪  

০৬ সালমা ফাগম যসী, হাসিািাল জরাি, েীবননের, চুয়ািাঙ্গা। ০৩/২০০০-০১  ০১৭২০১৩৮৯১৪  

০৭ েনিা তিতনক এযান্ড নাতস যিং জহাম, হাসিািাল জরাি, 

েীবননের, চুয়ািাঙ্গা। 

০৩/২০১১-১২  ০১৯৮৭৪৭৪৩১১  

০৮ িপুলার জমতিগকল জিার, 

জরলবাোর, দশ যনা, চুয়ািাঙ্গা। 

০১/২০০৩-০৪    ০১৭১৯৭৩১৯৫০  

09 তনরাময় নাতস যিং জহাম, হাসিািাল জরাি  চুয়ািাঙ্গা। ০২/১৯৯৯-

২০০০   

০১৭৭১০৩৭২১৭  

১০ মা নাতস যিং জহাম, হাসিািাল জরাি, চুয়ািাঙ্গা। ০৩/২০১২-১৩  ০১৭১১৪৮২০১১  

১১ জমসাস য বািংলাগদশ ঔর্ধালয় হাসিািাল জরাি, চুয়ািাঙ্গা। ০৭/৯৭-৯৮    ০১৭১১৯৭০৯১৩  
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১২ রােধানী তিতনক, হাসিািাল জরাি, চুয়ািাঙ্গা। ০২/২০১১-১২ ০১৭১১৩৯১৯২৩  

১৩ উিশম নাতস যিং জহাম, হাসিািাল জরাি, চুয়ািাঙ্গা।  ০৭/১৯৯৬-৯৭   

১৪ জমসাস য তবেলী জমতিতসন কন যার  হাসিািাল জরাি, চুয়ািাঙ্গা। ০২/২০০০-০১ ০১৭১১৯৭০৯১৩  

১৫ জমগমাতরয়াল হাসিািাল এন্ড তিতনক,আনন্দধাম, আলমিাঙ্গা, 

চুয়ািাঙ্গা 

০১/২০১৯-২০ ০১৭১২২১৭৩০৬  

১৬ জদশ তিতনক হাসিািাল  

জরাড়   চুয়ািাঙ্গা 

০২/২০১৯-২০ ০১৭১৯২৭০৯৫৪  

১৭ জমগমাতরয়াল কম্যযতনটি জহলে জসন্টার জকদারেঞ্জ, চুয়ািাঙ্গা ০৩/২০১৯-২০ ০১৯১৬৪৮৬৮৯১  

১৮ মা নাতসিং জহাম, লালতিে জরাি, আলমিাঙ্গা, চুয়ািাঙ্গা। ০৪/২০১৯-

২০২০ 

০১৮১৯৬০৪৮৭৬  

১৯ দশ যনা মিাণ য তিতনক ও নাতসিং জহাম দামুড়হুদা চুয়ািাঙ্গা ০৫/২০১৯-

২০২০ 

০১৮১৫৩০০৮৪০  

২০ তনউ তিতেটাল প্রাইগভট হাসিািাল জমাড়, দামুড়হুদা চুয়ািাঙ্গা ০৬/২০১৯-

২০২০ 

০১৭৬১৭৫১৭২৬  

২১ তনরাময় তিতনক, কাি যাসিাঙ্গা বাোর, দামুড়হুদা, চুয়ািাঙ্গা ০৭/২০১৯-

২০২০ 

০১৭১৮১৮১০১১  

22 তব আর এম(প্রািঃ) হসতিটাল সগরােঞ্জ বাোর, চুয়ািাঙ্গা। ০১/২০২০-

২০২১ 

০১৭৬০২৫৫৫৫৩  

২৩ কণ যা নাতসিং জহাম, আলমিাঙ্গা, চুয়ািাঙ্গা। ০২/২০২০-

২০২১ 

০১৭১২৫২৯৫০৮  

জেলা কার্ যালয়, 

কুতিয়া 

 

০১ জমসাস য জমরীন ফাগম যসী 

হাসিািাল জরাি, কুতিয়া। 

০২/৮৬-৮৭ ০১৭১২৮২৪৩২৪  

০২ জমসাস য জছরাি ফাগম যসী 

আতেজুল েতলল সড়ক, কুতিয়া। 

০১/৯৭-৯৮ ০১৭৩১১৯০৯৪৬  

০৩ ইসলাতময়া ড্রাে হাউে 

এন.এস. জরাি. কুতিয়া। 

০২/৮৩-৮৪ ০১৭২১৩২৭৪৩৩  

০৪ জমসাস য আতমন ফাগম যসী 

আর. তস.আর.তস জরাি, জকাট য িাড়া কুতিয়া। 

০৬/০৯-১০ ০১৭১১৪৮১৬৯৪  

০৫ জমসাস য তনিা ফাগম যসী 

জসরকাতন্দ, কুমারখালী, কুতিয়া। 

০১/০৪-০৫ ০১৭২১৩২৭৩২  

০৬ শবশাখী তিতনক 

৯৮, রাম  ন্দ রায় জ ৌধুরী স্ট্রীট 

জকাট য িাড়া, কুতিয়া। 

০১/১৬-১৭ ০১৭২১৭৫১৭০৭  

০৭ খতলশাকুতন্ড ফাগম যসী 

আতেজুল েতলল সড়ক 

কুতিয়া। 

০৮/৯৬-৯৭ ০১৭১৭১২৬১৪৮  

জেলা কার্ যালয়, 

জমগহরপুর 

১ প্রেতি তিতনক,  

জিতিয়াম িাড়া, জমগহরপুর। 

১/১৯৯৭ ০১৯১৪৬৫৮৫০৯  

২ ইম্প্যাক্ট েীবন জমলা জহলে জসন্টার 

 াঁদতবল, আমঝুতি, জমগহরপুর। 

১/২০২০-২০২১ ০১৭৮৭৬৭২৩২০  

৩ সগনা নাতস যিং জহাম 

হাসিািাল জরাি, জমগহরপুর। 

২/২০২০-২০২১ ০১৭১৫১৬৬৭৩৮  

৪ এযগিাগলা নাতস যিং জহাম  

হাসিািাল জরাি, জমগহরপুর। 

৩/২০২০-২০২১ ০১৭৪৩৯০৪৩৩৮  

৫ রাো তিতনক 

কুতিয়া জরাি, োিংনী, জমগহরপুর। 

৪/২০২০-২০২১ ০১৭১৯৯৭১২১৩  

৬ িাগহর তিতনক ৫/২০২০-২০২১ ০১৯৪৮৬৯২৭১৩  



জেলা 

কার্ যালসয়র িাম 

ক্রনমক 

িম্বর 

লাইসেন্স প্রাপ্ত প্রনিষ্ঠাি/ফাসম যেীর িাম ও ঠিকািা লাইসেন্স িম্বর জমািাইল িম্বর মন্তব্য 

কগলে জরাি, জমগহরপুর। 

                                                                                                                                              


