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

 

ক্রম জেলা/মমমরা 

কার্ যালমের নাম 

লাইমেন্স প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান/ফামম যেীর নাম ও ঠিকানা লাইমেন্স নম্বর জমাবাইল নম্বর মন্তব্য 

০১ ঢাকা জমমরা 

(উত্তর) 

জমোে য তপ্রো এন্টারপ্রাইে, ১৬৬/তব জলক োকযাে, 

কলাবাগান, ঢাকা।   

নং-৭৪/২০০০-০১ ০১৯১১-৩৫২০১০  

২  জমোে য স্পন্দন ফামম যেী, ২৪/৪ গ্রীন জরাড, ঢাকা।  নং-১৫/৯৯-২০০০ ০১৭৮৭-১৬৬৬৭০  

৩ আল রােী জমতডমকটিভ জটার, জরাড ৮, বাড়ী৩, গ্রীন 

জরাড, ধানমতি, ঢাকা।  

নং-৬৮/০৪-০৫ ০১৯৯৩-৩৪৫৫৩০  

৪ তি গ্রীন ফাম যা, ৩১/১, গ্রীন জরাড, ঢাকা।  নং-৫৮/৯৬-৯৭ ০১৭১৩-০১৪৭৭৬  

৫ জেমভন ইমলমভন ড্রাগে, ৩১/১, গ্রীন জরাড, ঢাকা।  নং- ৩৬/৯৭-৯৮ ০১৭১৩-০১৪৭৭৬  

৬ মতন ড্রাগে হাউে, জেকশন-৭, পস্নট নং-৪-৫, 

জমইনমরাড, ৩ জকতিে মেতেি মামকযট পল্লবী, ঢাকা।  

নং-১১/৯৯-২০০০ 

 

০১৭১১-৩৩৭৯৬১  

৭ জমোে য এে,জক, জমতডমকল হল, বাড়ী ২০, এতভতনউ-১, 

ব্লক-তব, জেকশন-১১, তমরপুর, ঢাকা।  

নং ৭১/২০০০-০১ ০১৯৩৪৩৩১০৩১  

৮ জমোে য নাহার ফামম যেী, ২নং শহীি োত্তার মামকযট, 

ঢাকা কযান্টনমমন্ট, ঢাকা-১২০৬।  

নং-২২/০১-০২ ০১৭০৯-৬৫৭২২১  

৯ জমোে য তনরামে ফামা, জহাতডং ২৩,প্লট নং ২২/১, 

বাবর জরাড, ব্লক-তব, জমাোঃপুর, ঢাকা।  

নং- ৫৫/০৮-০৯ ০১৭১৫০৭৪৪৭৫  

১০ জমোে য তমরপুর ফামম যেী, ১১১, তমরপুর বাোর, 

তমরপুর, ঢাকা।  

নং-৪২/৯৭-৯৮ ০১৯৩৪৩৩১০৩১  

১১ জমোে য জমতডতেন কর্ যার, ২/১, হুমায়ুন জরাড, জমাোঃপুর, 

ঢাকা।  

নং-৪১/০৩-০৪ ০১৭১৫৯৫১৫৬৬  

১২ জমোে য শাহরীন ড্রাগে, ১৪ শাহবাগ, তবপনী 

তবিান,শাহবাগ, ঢাকা।  

নং- ১৫-০৩-০৪ ০১৭১৩-০১৪৭৭৬  

১৩ জমোে য ঔষধালে, ১২ শাহবাগ তবপনী তবিান, 

শাহবাগ, ঢাকা।  

নং-০৯/৯৭-৯৮ ০১৬২৯-৫৭৭৭৩৫  

১৪ জমোে য মা জমতডমকল হল, ৫৯৪, উত্তর কাফরুল, 

ঢাকা।  

নং-৩৯/০৫-০৬ ০১৭২৭-২৮৮২৮৪  

১৫ জমোে য রমনা ফাম যা, পুতলশ নারী কল্যার্ মামকযট, 

৪৫০/এ, বড় মগবাোর, ঢাকা।  

নং-৭৭/৯৯-২০০০ ০১৭১৮-০৬২৭৮২  

১৬ জমোে য শারতমন ফামম যেী, ২৩ তড আই টি জরাড, 

মাতলবাগ জ ৌধূরীপাড়া, ঢাকা।  

নং- ৭৮/০৩-০৪ ০১৯১১-৩৫৭৪৬৫  

১৭ জমোে য জেোন ফামম যেী, ২নং জিেতুরী বাোর, 

 কমলন (ইতন্দরা জরাড), ঢাকা।  

নং- ১৮/০৪-০৫ ০১৬২১-৩২৬৮০৬  

১৮ জমোে য আর তব জরডাে য, ১৪৩ নং আতেে জকাোঃ 

অপামরটিভ জমতডতেন মামকযট, শাহবাগ, ঢাকা। 

নং-৪৭/৯৬-৯৭ ০১৯৫৬-৮৬২২৭২  

১৯ জমোে য শাতকল ড্রাগ হাউে, ২৪/১১ পল্লবী, ঢাকা।  নং-৮০/৯৯-২০০০ ০১৭১১-১১৪৩৪৪  

২০ জমোে য মাহমুি ফামম যেী, জক-১, বতধ যি পল্লবী, ঢাকা।  নং-৬৬/২০০০-০১ ০১৭১১-৬৭১৬১৯  

২১ জমোে য অগ্রদুি ঔষধালে, ২০৮/১, তনউ োর্কযলার 

জরাড, বড় মগবাোর, ঢাকা।  

নং-৩০/৯৫-৯৬ ০১৬২১-৩২৬৮০৬  

২২ জমোে য আমানি ড্রাগে, ৪০২/২, তনউ ইস্কাটন জরাড, 

মগবাোর, রমনা, ঢাকা।  

নং-৫১/২০০০-০১ ০১৯৫৬-৮৬২২৭২  

২৩ জফরমিৌেী ফামম যেী, বাড়ী নং-৩১, জরাড নং-০১, 

জেক্টর-০৯, উত্তরা, ঢাকা।  

নং-৪১/০৯-১০ ০১৭১৮-০৬২৭৮২  

২৪ জমোে য জমতডতেন পমেন্ট, ৭ বড় মগবাোর, ঢাকা।  নং-৫৩/৯৬-৯৭ ০১৭১৩-০১৮৩৬১  

২৫ জমোে য প্রভা জমতড জকোর, ১৬৬/এ, জলক োকযাে, 

কলাবাগান, ঢাকা।  

নং-৮২/০১-০২ ০১৮৫১৪১৩০৪০  

২৬ র্কতমলস্না ড্রাগ হাউে, তে-১৭, রেনীগন্ধ্যা সুপার নং-৮৩/৯৯-২০০০ ০১৭৭৮৮৬৬৬৫৯  



ক্রম জেলা/মমমরা 

কার্ যালমের নাম 

লাইমেন্স প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান/ফামম যেীর নাম ও ঠিকানা লাইমেন্স নম্বর জমাবাইল নম্বর মন্তব্য 

মামকযট, ঢাকা কযান্টনমমন্ট, ঢাকা।  

২৭ জমোে য আল জহলাল জমতডতেন কর্ যার, ১৫০ জরামকো 

স্মরর্ী, জেনপাড়া, পব যিা, তমরপুর-১০, ঢাকা। 

নং-০১/০১-০২ ০১৭১২-১৮০৪৬৫  

২৮ জমোে য নুরুন্নাহার ড্রাগ হাউে, ৫নং শহীি োত্তার 

বাোর, ঢাকা কযান্টনমমন্ট, ঢাকা।  

নং-৮৪/০৪-০৫ ০১৭৭৮৮৬৬৬৫৯  

২৯ জমোে য িােতমহা জমতডতেন কর্ যার, ৬৩/ক/১, শহীি 

োংবাতিক জেতলনা পারভীন েড়ক, মগবাোর, ঢাকা। 

নং-১০/০৮-০৯ ০১৭১১-৬৭১৬১৯  

৩০ জমোে য ইেলামপুর ঔষধালে, ২৬ উত্তর আিাবর 

বাোর, জমাহাম্মিপুর, ঢাকা।  

নং-৭৭/০১-০২ ০১৯১৩-৫০১৪৫৪  

৩১ জগট তকমোড য ফামম যেী,বাড়ী নং-০৪, েড়ক নং-১৬, 

ধানমতি আ/এ, ঢাকা।  

নং-১৪/৯৯-২০০০ ০১৯২২৭৯৭৯০৬  

৩২ জমোে য ল্যামভিার ড্রাগ কর্ যার, বাড়ী নং-১২, জরাড ৫, 

ধানমতি, ঢাকা।  

নং- ৬৯/০৫-০৬ ০১৯২১-৩৭৭২৯৯  

৩৩ নাতেো ফামম যেী, পস্নট নং- ৩১, জরাড নং-১, জেক্টর-

৯, উত্তরা, ঢাকা।  

নং-৫৬/০৭-০৮ ০১৮১৯-২৭৩৫৭৫  

৩৪  জমোে য োহাঙ্গীর ড্রাগ হাউে,৩৫১/১০/এ, পতিম 

জশওড়াপাড়া, তমরপুর,ঢাকা।  

নং-৫৫/০৫-০৬ ০১৭২৫-৮৩৩৮৯১  

৩৫ জমোে য এমতব জমতডতেন কর্ যার, ২/তড, প্লট নং- ৭৮, 

জিাকান নং-৫, তবক্রমপুর প্লাো, ত তড়োখানা জরাড, 

তমরপুর, ঢাকা।  

নং-৪০/০৯-১০ ০১৭১২-১৮০৪৬৫  

৩৬ জমোে য অপু এন্টারপ্রাইে,  জেমক্রটারীমেট জরাড, 

তডএমতেএই , ঢাকা।  

নং-১১৪/০৪-০৫ ০১৯২২৭৯৭৯০৬  

৩৭ জমোে য তডএে ফামম যেী,১/২,জেমক্রটাতরমেট  জরাড, 

ঢাকা জমতডমকল কমলে ও হােপািাল েররী তবভাগ 

জগট, ঢাকা।  

নং-২৮/৯৭-৯৮ ০১৭৭৫-০৩৯৭৭৬  

৩৮ জমোে য জমতড জকোর, ৭ বড় , গবাোর (২৭/এ, তনউ 

ইস্কাটন) জরাড, ঢাকা।  

নং-৩৯/৯৭-৯৮ ০১৮১৯-২৭৩৫৭৫  

৩৯ জমোে য গােী জমতডমকল হল, ১২ কােী নেরুল 

ইেলাম এতভতনউ, জিাকান নং-১/এ/২, শাহবাগ, ঢাকা।  

নং-৪৪/০৩-০৪ ০১৭১৫০৩৩৮৪২  

৪০  জমোে য আেশা ফামম যেী, ২/৮, তব/এ, তমরপুর-১, 

ঢাকা।  

নং-৮৩/০৪-০৫ ০১৭১১-০৫০০০৫  

৪১ লােয ফাম যা (প্রাোঃ) তলোঃ, ৭৩/পতিম ধানমতি (শংকর), 

ঢাকা 

নং-০২/১৭-১৮ ০১৭১৭-৬৩৯১১২  

৪২ তিপুতমন জমতডমকা, ৩১/১, গ্রীন জরাড, ঢাকা।  নং-৭০/০৩-০৪ ০১৭১১-৩৩৯৩৮৬  

৪৩ বুশরা ফামম যেী,১/৭ ও ১/৮ কমলে জগইট মেতেি 

মামকযট, তমরপুর জরাড, জমাোঃপুর, ঢাকা।  

নং- ৪৮/ ১৬-১৭ ০১৭১৬-০৫৩৬২৫  

৪৪ নুর জমতডমকল হল, ২২২/১, মতলবাগ, ঢাকা।  নং-১৪/১৭-১৮ ০১৭৭৫-০৩৯৭৭৬  

৪৫ ব্রািাে য জমতডতেন কর্ যার, ১৬/৫, আকমল খান জরাড, 

ঢাকা।  

নং- ৭৫/৮৯-৯০ ০১৭৪২-৬৯১৭২৭  

৪৬ ঢাকা জমমরা: 

কার্ যালে (িতির্) 

জমোে য নােনীন জমতডমকল, মাতুোইল, মাঝপাড়া 

কবরস্থান জরাড, র্াত্রাবাড়ী, ঢাকা।  

৫৪/০৮-০৯ ০১৮৫৬-৯৫৫৯২৪  

৪৭ জমোে য শান্ত ফামম যেী, ২নং নাহার সুপার মামকযট, 

জকানাপাড়া, জডমরা, ঢাকা।  

৫৮/০১-০২ ০১৮৫৬-৯৫৫৯২৪  

৪৮ জমোে য েনিা ফামম যেী, মাতুোইল উত্তর পাড়া 

কাউতন্সল জরাড, জডমরা, ঢাকা 

৭৪/২০০১-০২ ০১৮৫৬-৯৫৫৯২৪  

৪৯ রাে জহলথ জকোর, ১৮৬ ইনার োর্কযলার জরাড, 

আরামবাগ, মতিতঝল, ঢাকা-১০০০ 

৫৮/২০০৩-০৪ ০১৮৫৬-৯৫৫৯২৪  



ক্রম জেলা/মমমরা 

কার্ যালমের নাম 

লাইমেন্স প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান/ফামম যেীর নাম ও ঠিকানা লাইমেন্স নম্বর জমাবাইল নম্বর মন্তব্য 

৫০ জমোে য োতেি ড্রাগ হাউে, ১৪৮৩/এ, তখলগাঁও, ঢাকা-

১২১৯ 

৯০/৮৮-৮৯। 

 

০১৪০৬-৭৪৮৪৭৩  

৫১ জমোে য প্রগতি জমতডমকল হল, উত্তর বাড্ডা, ঢাকা  ১৯/৯৮-৯৯ ০১৭৪২-৬৯১৭২৭  

৫২ নুর জমতডমকল হল, ২২২/১, মাতলবাগ, ঢাকা,  ১৪/২০১৭-১৮ ০১৯১৪-০৮৫২০০  

৫৩ জমোে য সেকি জমতডমকল হল, ৯৮ জনওোেবাগ প্রধান 

েড়ক, পূব য নন্দীপাড়া, তখলগাঁও, ঢাকা-১২১৪ 

১২২/২০০৪-০৫ ০১৭৪২-৬৯১৭২৭  

৫৪ জমোে য পূব যানী ঔষধালে, ৪৮, জক. তব. জরাড, 

জগিাতরো, ঢাকা  

৩৪/৯৬-৯৭ ০১৭১১-০৪২১১৪  

৫৫ জমোে য েীতবকা জমতডতেন কর্ যার, ৩৮/৩৯, হাটমখালা 

জরাড, ঢাকা 

৪৪/১৯৮৯-৯০ ০১৭৪১-৭২০৪৫৮  

৫৬ জমোে য জড-নাইট ফামম যেী, ৩৭ তমটমফাড য জরাড, ঢাকা-

১১০০ 

৪৬/১৯৯৬-৯৭ ০১৭৫৪-৫৪৫১০০  

৫৭ জমোে য িাতরক জমতডতেন কর্ যার, ৫৬ ইউসুফ মামকযট, 

৫০ নং জিাকান, তমটমফাড য জরাড, ঢাকা-১২১১ 

০৬/২০০৩-০৪ ০১৭৭৬-৪৫৩২২৪  

৫৮ জমোে য নুর এন্টারপ্রাইে, ২ জগাতপনাথ িত্ত কতবরাে 

তিট (েি যার মামকযট) বাবু বাোর, ঢাকা-১১০০  

৪৪/১৯৯৬-৯৭ ০১৫৬৭-৮২৪৮২২  

৫৯ জমোে য জডল্টা জমতডমকল কমপ যামরশন, ভািারী 

জমতডতেন মামকযট, ৫৬/৫৭, তমটমফাড য জরাড, ঢাকা 

০৫/১৯৯৮-৯৯ ০১৭১৫-১৩০৪০৯  

৬০ জমোে য তিিীো ফাম যা, ৫৭/৭ তমডমফাড য জরাড, ঢাকা ৬০/২০০০-০১ ০১৭১৫-১৩০৪০৯  

৬১ জমোে য আল োফা জমতডমকল জটার, তমটমফাড য 

টাওোর, ঢাকা-১১০০  

১৩/১৯৯৪-৯৫ ০১৭১০-৯৭২৭১৬  

৬২ জমোে য েনমেবা ফামম যেী, ২৭/১, করাতিমটালা 

(স্বামীবাগ) সূত্রাপুর, ঢাকা 

২৪/১৯৯৭-৯৮ ০১৭১৫-৪০১৮৪৩  

৬৩ জমোে য তেটি ড্রাগ হাউে, ৫৬/৫৭, তমটমফাড য জরাড, 

ঢাকা 

২৪/১৯৯৪-৯৫ ০১৭১১৩৯৭২৭৯  

৬৪ জমোে য ইোি এি জকাং, ১৬ আকমল খান জরাড, 

আলী জমতডতেন মামকযট, নী িলা, জিাকান নং-১০, 

বাবু বাোর, ঢাকা 

২৫/১৯৯৪-৯৫ ০১৭১১৩৯৭২৭৯  

৬৫ অমর ঔষধ তবপনী, ৩৪ প্যাতরিাে জরাড, 

বাংলাবাোর, ঢাকা 

০৯/১৯৮৬-৮৭ ০১৭১৮-৭৩৪৮০৪  

৬৬ জমোে য জগামডন ড্রাগ হাউে, ৫৫ নং ইেলামপুর জরাড, 

বাবু বাোর, ঢাকা-১১০০ 

৫৯/২০০০-০১ ০১৭৩৫-৪৩৬৩৫৪  

৬৭ জমোে য নাতবল ফামম যেী, আমুতলো, জডমরা, ঢাকা ৪২/২০০৯-১০ ০১৮৫৬-৯৫৫৯২৪  

৬৮ জমোে য েরকার ফামম যেী, ১৮১৪, পূব য বাড্ডা, কবরস্থান 

জরাড, েরকার পস্নাো, বাড্ডা, ঢাকা 

৪৫/২০০৮-০৯   

৬৯ খান জমতডমকল হল, ৪৪৩ উত্তর শাহোহানপুর, ঢাকা-

১২১৭ 

৮০/২০০০-০১ ০১৭১৬-০১২৪০৯  

৭০ জমোে য ইেলাম ব্রািাে য এি জকাং, ২৪৫/২, তনউ 

োর্কযলার জরাড, ঢাকা 

০২/৮৩-৮৪ ০১৭৭০-৯২১৮৭২  

৭১ জমোে য েনমেবা ঔষধঘর, ৫২/১, ইেলামপুর জরাড, 

বাবুবাোর, ঢাকা 

১০০/২০২০-২১ ০১৭১২-৫০৪৫২৫  

৭২ জমোে য তত্ররত্ন, জমতডতেন কর্ যার, ৫১, ইেলামপুর, বাবু 

বাোর, ঢাকা 

৭১/০৪-০৫ ০১৮৮৬৬৬৫৫৬৮  

৭৩ জমোে য জরড পমেন্ট জহলথ, ৫১ ইেলামপুর জরাড, 

আতমর জমতডতেন মামকযট (২ে িলা) বাবু বাোর, 

ঢাকা 

৮১/২০০০-০১ ০১৭১৫-৭৭১৪০২  

৭৪ জমোে য তনউ ড্রাগ ইন্টারন্যাশনাল, ৫১ ইেলামপুর ১২/৯৯-২০০০ ০১৭১১-০০১৯৩০  



ক্রম জেলা/মমমরা 

কার্ যালমের নাম 

লাইমেন্স প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান/ফামম যেীর নাম ও ঠিকানা লাইমেন্স নম্বর জমাবাইল নম্বর মন্তব্য 

জরাড, আতমর জমতডতেন (২ে িলা) বাববাোর, ঢাকা 

৭৫ জমোে য বনফুল জমতডতেন োপ্লাই, এে আর জমতডতেন 

প্লাো, ১১/২, হােবৎনগর, বাবু বাোর, ঢাকা 

৬৭/৮৯-৯০ ০১৯১১৮৬৩০৫০  

৭৬ জমোে য এহোন জমতডমকল হল, ২ মধ্য বাোমবা, ঢাকা ৯৭/০১-০২ ০১৭১১-৩২৯৯৫৫  

৭৭ জেন্ট জমরী’ে ফামম যেী, ৫৪/২৩ েনেন জরাড, 

(ন্যাশনাল জমতডমকল হাোপািমলর োমমন), ঢাকা। 

৫০/১৯৯৬-৯৭ ০১৮৩৪৮০৮৪৭৯ 

০১৮৫১৬১৫০১৪ 

 

৭৮ তেটি জমতডমকল জটার,  ১/২  বাবু বাোর জরাড, রতহম 

মামকযট, ঢাকা। 

৮৭/২০০১-০২ ০১৭১১৫৩৭১৪১  

৭৯ জেলা কার্ যলে 

ঢাকা 

জমোে য মুনমুন ফামম যেী, ১৩নং ওোপিা জরাড, োভার 

বাোর, ঢাকা 

১/২০০৩-২০০৪ ০১৭১৫৬৩৪৫৯০  

৮০ জমোে য মুনমুন ফামম যেী, িারাপুর, থানামরাড, োভার, 

ঢাকা। 

১/২০০০ -২০০১ ০১৮১৮৭৩২৭৫১  

৮১ মতল ফামম যেী, তে/৪/২ ব্যাংক কমলানী, োভার, ঢাকা। ২/২০০৬- ২০০৭ ০১৭৬০৮১৪১২৪  

৮২ মা জমতডতেন জেন্টার, ফুলিলা বাোর, জিাহার,ঢাকা। ১/২০০৬- ২০০৭ ০১৭৩৩২৫৫৭০০  

৮৩ মািার আথ য ফামম যেী, নটামখালা জমইনমরাড, জিাহার, 

ঢাকা। 

৩/২০০৬ -২০০৭ ০১৯১৩৫১৪৭৭৯  

৮৪ গােীপুর গােীপুর তিতনক 

জকতবর মামকযট, রােবাড়ী জরাড,  

েেমিবপুর, গােীপুর। 

০২/২০০৪-০৫ 

 

০১৭১১৬৯৫৩৩৬  

৮৫ আমবিা জমমমাতরোল হােপািাল(প্রাোঃ) 

তলতমমটড,জমতডকযাল জগইট, জটশন জরাড, টঙ্গী, 

গােীপুর। 

০৭/২০১২-২০১৩ 

 

০১৭৪৪৪৯২৭৪৮  

৮৬ জশখ ফতেতুমন্নছা মুতেব জমমমাতরোল জকতপমে 

তবমশস্নষাতেি হােপািাল, তে/১২, জিতুই বাড়ী, 

কাতশমপুর, গােীপুর। 

-০১/২০১২-২০১৩ 

 

০১৯১৮১৭১৫৫২  

৮৭ কযাথারতেে জমতডকযাল জেন্টার তলোঃ,১৮৮, তশলমুন, 

টঙ্গী পূবাইল জরাড, টঙ্গী, গােীপুর। 

০১/২০১৬-২০১৭ 

 

০১৭১৩০৩৩৭৪৬  

৮৮ েনাব এে জক নূরম্নল আলম, জপ্রাপ্রাইটর 

হতল জহাম হেতপটাল এি ডাোগনতটক জেন্টার, জমইন 

জরাড, কাপাতেো, গােীপুর। 

০২/২০০৯-২০১০ 

 

০১৭১২৬১৫৯২১  

৮৯ খাো বিরুমদাো মড যার্ হােপািাল, আতেে 

ম্যানশন, েতফপুর, কাতলোককর, গােীপুর। 

০৬/২০১৮-২০১৯ 

 

০১৭৭৬৬০৬২৬২  

৯০ ডাোঃ আেহার হাতলমা হােপািাল এি ডাোগনতটক 

জেন্টার, োমহব বাোর, কমলে জরাড, কাতলোককর, 

গােীপুর। 

১১/২০১৮-২০১৯ ০১৭৬৩৬৬৫৮৭০  

৯১ ফাতিমা জেনামরল হােপািাল 

জটশন জরাড, জমতডকযাল জগইট, টঙ্গী,গােীপুর 

১৩/২০১৮-২০১৯ 

 

০১৭১১২৮৫৮০০  

৯২ ঢাকা ইমেতরোল হােপািাল তলোঃ 

জহামেন মামকযট, টঙ্গী, গােীপুর।  

০৩/২০১৯-২০২০ 

 

০১৭০৭৭৭৮৮০১  

৯৩ গ্রীর্ হেতপটাল এি ডাোগনতটক ল্যাব 

বাড়ী নং-৯ তে, হােীপাড়া, োহাপাড়া জরাড, েির, 

গােীপুর।  

০৪/২০১৯-২০২০ ০১৯১১৩০৭৫৮৫  

৯৪ জেন্ট জমরীে কাথতলক মা ও তশশু জেবা হােপািাল, 

োং তুতমতলো, কাতলগঞ্জ  গােীপুর।  

০৫/২০১৯-২০২০ 

 

০১৭৭৮৩৬৩৯১০  

৯৫ কাতশমপুর ডক্টরে হােপািাল 

তেিার জমাড়, কাতশমপুর, গােীপুর। 

০৬/২০১৯-২০২০ ০১৭৩২৫৯৫৮১৬  

৯৬ জেবা শ্রশ্রুষা হােপািাল তলোঃ ০৭/২০১৯-২০২০ ০১৭৯৯৬১৫৮০২  



ক্রম জেলা/মমমরা 

কার্ যালমের নাম 

লাইমেন্স প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান/ফামম যেীর নাম ও ঠিকানা লাইমেন্স নম্বর জমাবাইল নম্বর মন্তব্য 

২৫০, টঙ্গী, জটশন জরাড, টঙ্গী, গােীপুর  

৯৭ হতলল্যাব জমতডকযাল জেন্টার তলোঃ,আলাউতদন ভবন, 

জকিীে মেতেি জরাড,  েির, গােীপুর। 

০৮/২০১৯-২০২০ 

 

০১৮৫৬৪৩৮৮৩৫  

৯৮ িােরম্নমন্নছা জমতডকযাল কমলে এি 

হােপািাল,র্কতনো(িারগাছ), জবাড য বাোর, তেএমতপ, 

গােীপুর।  

০৯/২০১৯-২০২০ ০১৭৬১৫৯১৬৮৭  

৯৯ জেবা জেনামরল হােপািাল এি ডাোগনতটক জেন্টার, 

ডানা পস্নাো, টাঙ্গাইল জরাড,  ান্দনা জ ৌরাস্তা, 

গােীপুর।  

১০/২০১৯-২০২০ 

 

০১৭২৯১৮৩৫৪৮  

১০০ আমরাইি জেনামরল হােপািাল এি ডাোগনতটক 

জেন্টার, আমরাইি বাোর, আমরাইি, কাপাতেো, 

গােীপুর।  

১১/২০১৯-২০ 

 

০১৭১২৭৮৬৯১২  

১০১ জকানাবাড়ী তিতনক এি ডাোগনতটক 

জেন্টার,জকানাবাড়ী, গােীপুর।  

১২/২০১৯-২০২০ 

 

০১৭১৭২৩৪৭৪১  

১০২ োফা মারওো জেনামরল হােপািাল এি 

ডাোগনতটক জেন্টার উপমেলা েির জরাড, 

কাপাতেো, গােীপুর।  

০১/২০২০-২০২১ 

 

০১৯২৯৬০২৬০১  

১০৩ প্যাতেতফক জেনামরল হােপািাল 

বড়বাড়ী, োিীে তবশ্বতবদ্যালে, তেএমতপ, গােীপুর।  

০৩/২০২০-২০২১ 

 

০১৭৮০৪৪৭৫৩৫  

১০৪ তকমশারগঞ্জ েহুরুল ইেলাম জমতডমকল কমলে  

হােপািাল,ভাগলপুর, বাতেিপুর তকমশারগঞ্জ। 

০১/১৯৯০-১৯৯১, 

 

০১৭১৩০৬০৯৮১  

১০৫ তফমরাো নাতেং জহাম, জশালাতকো,খরমপতর 

তকমশারগঞ্জ। 

০১/২০০০-০১, 

 

০১৭১১-৬৮১৬৬০  

১০৬ জপ্রতেমডন্ট  আব্দুল হাতমি জমতডমকল কমলে 

হােপািাল, ডাক্তারবাড়ী, োফরাবাি কতরমগঞ্জ, 

তকমশারগঞ্জ। 

০১/২০১৭-১৮, 

 

০১৭১১-৬৮১৬৬০  

১০৭ নরসুন্দা  তরভারতভউ  তিতনক এি ডাোগনতটক, 

োতভ যে জটশন জরাড পুরানথানা তকমশারগঞ্জ। 

০২/২০১৮-১৯, 

 

০১৭২৭-১৭১৯৬৫  

১০৮ জমতডল্যাব জহলথ্ জেন্টার তল.  জটশন জরাড 

তকমশারগঞ্জ। 

০৩/২০১৮-১৯, 

 

০১৯১৯-১০২৭৬৯  

১০৯ পপুলার মাতল্টমকোর হােপািাল, 

এ-৮৮/১োতমো  রতশি  মামকযট, তকমশারগঞ্জ। 

০৪/২০১৮-১৯, 

 

০১৮৭৫-০৫০৬০৫  

১১০ জেন্ট্রাল হেতপটাল 

তনউটাউন, তকমশারগঞ্জ। 

০৫/২০১৮-১৯, 

 

০১৯১৭-৮৪৯৯৬০  

১১১ তডতেল্যাব জেনামরল  হােপািাল, ১৪৩ হাতলমা প্লাো 

কালীবাড়ী জমাড়, তকমশারগঞ্জ। 

০৬/২০১৮-১৯, 

 

০১৭১১-৫৩০৭১১  

১১২ তি তখিমাহ েনিা হেতপটাল,হেবিনগর তকমশারগঞ্জ। ০৭/২০১৮-১৯, ০১৭১১-১৪৪৭২০  

১১৩ োমেিা  আলাল জেনামরল হােপািাল, জটতডোম  

জমাড় সভরব,তকমশারগঞ্জ 

০৮/২০১৮-১৯, 

 

০১৭১৭-০২১৬৭৮  

১১৪ আল-জশফা জেনামরল হােপািাল (প্রাোঃ),কমলপুর 

সভরব, তকমশারগঞ্জ 

০৯/২০১৯-২০, 

 

০১৭১১৮৫১২৬২  

১১৫ জরমনোঁ ডাোগনতটক এি হােপািাল জেটার, 

তরভারতভউ টাওোর, হােপািাল জরাড,কটিোিী 

তকমশারগঞ্জ 

১০/২০১৯-২০২০, 

 

০১৭৩৮-১৯৬০৭৯  

১১৬ ঈশা খাঁ নাতে যং জহাম’’ গাইটাল, মেমনতেংহ 

জরাড,তকমশারগঞ্জ। 

১৩/২০১৯-২০, 

 

০১৭১২৫৭৫২০১  

১১৭ ‘‘তকমশারগঞ্জ তিতনক’’,মেমনতেংহ ১৪/২০১৯-২০, ০১৭১১-৪২৫৬৪০  
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জরাড,গাইটাল,তকমশারগঞ্জ  

১১৮ নরতেংিী জমরী জটাপে ম্যাটারতনটি তিতনক, বাোইল, নরতেংিী ১১/২০১৮-২০১৯ ৯১২১২০৮  

১১৯ িাে (প্রা:) হােপািাল, মমনাহরিী বােটযাি, 

নরতেংিী 

০৬/২০১৮-২০১৯ ০১৭১৫০০৮৭৫৯  

১২০ মমনাহরিী জেন্ট্রাল (প্রা:) হােপািাল,মমনাহরিী ০৯/২০১৮-২০১৯ ০১৭১৫০৮৫৫৯৯  

১২১ জমোে য আহামমি ঔষধ তবিান, ৪৩ পতিম 

কান্দাপাড়া, নরতেংিী  

০১/২০০৫-২০০৬ ০১৫৩৩৬০২০৮৭  

১২২ শাতহন জেনামরল হােপািাল, রােপুরা, নরতেংিী ১০/২০১৮-২০১৯ ০১৭১১১৪৭৩১৫  

১২৩ তশবপুর ডাোমবটিক এি জেনামরল হােপািাল, 

তশবপুর 

১২/২০১৮-২০১৯ ০১৭১২৭৮৭১৮২  

১২৪ তশবপুর জেনামরল (প্রা:) হােপািাল, কমলেমগট 

নরতেংিী 

০৪/২০১৯-২০২০ ০১৭২১৯৯৯৯৭৭  

১২৫ জমোে য ফাহাতমিা ড্রাগে, ২৫৪ পূব য ভাগিী, নরতেংিী ০১/২০১৬-২০১৭ ০১৯১৩০৯২৯৯০  

১২৬ হতল তক্রমেন্ট হােপািাল, েির জরাড, নরতেংিী ০৭/২০১৪-২০১৫ ০১৫৩৩২০৬০৮৭  

১২৭ তনরামে হােপািাল এি ডাোমগানতটক জেন্টার, 

নরতেংিী 

০১/২০২০-২০২১ ০১৭১৩০৩৪০১২  

১২৮ জিওোন হােপািাল (প্রা), মাধবিী,নরতেংিী ০২/২০২০-২০২১ ০১৭১৩৫০৭০২০  

১২৯ টাঙ্গাইল র্কমুতিনী হােপািাল,তমেযাপুর, টাঙ্গাইল। ০১/২০০২-০৩ ০১৭৪৯-৩৫৮২৩৮  

১৩০ রােধীনী নাতে যং জহাম,োবাতলো, টাঙ্গাইল। ০২/২০০২-০৩ ০১৭১১-১৫৫৬৪৪  

১৩১ জমোে য নতন্দনী ফামম যেী 

পুরািন বােটযাি, টাঙ্গাইল। 

০১/২০০৪-০৫ ০১৭৭৪-৯০২৩৫২  

১৩২ জমোে য মামুন জমতডমকল হল 

নতুন বাে টাতম যনাল, টাঙ্গাইল।  

০২/২০০৪-০৫ ০১৭১২-৬৫৭০১৯  

১৩৩ জমোে য তৃষা ফাম যা, তমেযাপুর, টাঙ্গাইল। ০১/২০০৭-০৮ ০১৭১২-৭২৩০৬৬  

১৩৪ এে এে এে হােপািাল 

মেমনতেংহ জরাড, েির, টাঙ্গাইল। 

০২/২০০৭-০৮ ০১৭২০-৪৬৬৯৩৭  

১৩৫ আেশা খানম জমমমাতরোল হােপািাল, জমইন জরাড, 

টাঙ্গাইল। 

০৪/২০০৭-০৮ ০১৭১১-১০৪৭৫৯  

১৩৬ জমোে য কাতফ জমতডমকল হল 

োমালপুর জরাড, মধুপুর, টাঙ্গাইল। 

০১/২০০৯-১০ ০১৬৩৩-০৭৪৮৪৪  

১৩৭ জোতনো নাতে যং জহাম 

নতুন বােটযাি, টাঙ্গাইল। 

০৩/২০০৯-১০ ০১৭১৫-৬২৬০৫১  

১৩৮ জমতডমকোর তিতনক এি নাতে যং জহাম, ঘাটাইল, 

টাঙ্গাইল। 

০১/২০১১-১২ ০১৭১৫-৩৭৪৩১২  

১৩৯ আতমনা তিতনক এি হেতপটাল 

নতুন বাে টাতম যনাল, টঙ্গাইল। 

০১/২০১৯-২০ ০১৭১৩-৫৩৯৪৩৪  

১৪০ মানবমেবা হােপািাল এি তডতেটাল ডাোগনতটক 

জেন্টার, নাে যারী জরাড, েির, টাঙ্গাইল। 

০১/২০২০-২১ ০১৭২৫-২৭২৭২৮  

১৪১ মুন্সীগঞ্জ আরাফাি জেনামরল হেতপটাল এি ডাোগনতটক 

জেন্টার, তেরােতিখান,মুন্সীগঞ্জ। 

০৩/২০১০-২০২১১ ০১৭১১৫৬৮৭০৮  

১৪২ কােী আ: রাজ্জাক তিতনক,কামারগাও, 

শ্রীনগর,মুন্সীগঞ্জ। 

০২/২০১৯-২০২০ ০১৭৪২৪৩৭৭২২  

১৪৩ জফমাে ডাোগনতটক জেন্টার এি জফমাে জেনামরল 

হােপািাল,শ্রীনগর,মুন্সীগঞ্জ। 

০৩/২০২০-২০২১ ০১৭১৭৪৬১২৮০  

১৪৪ নােমা জেনামরল হােপািাল এি ডাোগনতটক 

জেন্টার, োমালিী বােটাি, 

জহামেনিী,গোতরো,মুন্সীগঞ্জ। 

০৪/২০২০-২০২১ ০১৭১৫-৩৭৪৩১২  



ক্রম জেলা/মমমরা 

কার্ যালমের নাম 

লাইমেন্স প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান/ফামম যেীর নাম ও ঠিকানা লাইমেন্স নম্বর জমাবাইল নম্বর মন্তব্য 

১৪৫ তবক্রমপুর হােপািাল এি ডাোগনতটক 

জেন্টার,শ্রীনগর,মুন্সীগঞ্জ 

০৫/২০২০-২০২১ ০১৭১১৩৮২৫৭৪  

১৪৬ মািারীপুর জমোে য আতিোি ফামম যেী,জেতলনা কমমপ্লক্স(েির 

থানার োমমন),প্রধান েড়ক,থান-জেলা: মািারীপুর। 

০১/২০১৮-২০১৯ ০১৯৭৭-৪০৭৭৭০  

১৪৭ জমোে য তৃষা জমতডমকল হল,নতুন শহর,মািারীপুর। ২০/১৯৯৮-১৯৯৯ ০১৭২০-২৫৪৩৬৩  

১৪৮ নুরোহান জেতলম তনরামে হােপািাল,কমলে 

জরাড,মািারীপুর। 

২৯/২০০৩-২০০৪ ০১৭২৭-১৮১৮৮০  

১৪৯ বাবু জ ৌধুরী জেনামরল হেতপটাল এি ডাোগনতটক 

জেন্টার,জলকতভউ েড়ক,মািারীপুর 

০১/২০২০-২০২১ ০১৭৭৭-৪৭৭২১০  

১৫০ িারায়ণগঞ্জ যুগামত্মর জমতডতেন  কন যার, লালপপুর, ফতুল্লা, 

নারাের্গঞ্জ। 

০৪/২০০৬-২০০৭ ০১৭১৪-০৫৫৬২৫  

১৫১ জমোে য শুভ জমতডতেন কন যার, বঙ্গবন্ধু জরাড, 

নারাের্গঞ্জ। 

০৬/২০০৪-২০০৫ ০১৬৭০-৯৪০৭৭৩  

১৫২ আনমিা জেিাসরল হােপািাল 

৩ িং ঈশা খাি জরাড, খািপুর, িারায়ণগঞ্জ 

১৯/২০১৩-২০১৪ ০১৭৩৫-০৫৮০৪২  

১৫৩ জপ্রা-একটিভ জমনডসকল কসলে এন্ড হেনপটাল ০২/২০১৮-২০১৯ ০১৬৭২-৪৭০০২২  

১৫৪ ইস্ট নভউ হেনপটাল এন্ড ল্যাি 

নি-৯৯, োিারপাড়, নেনিরগঞ্জ, িারায়ণগঞ্জ। 

১১/২০১৭-২০১৮ ০১৭১২-৮৬২৩৮৫  

১৫৫ নেটি লাইফ হেনপটাল 

১৩৪, িঙ্গিন্ধু েড়ক, (সুগন্ধা প্লাে েংলগ্ন) 

িারায়ণগঞ্জ। 

০৩/২০১৮-২০১৯ 

 

০১৭৩২-৫১৬১৬১  

১৫৬ ৩০০ শয্যা নিনশষ্ট েরকারী হােপািাল, িারায়ণগঞ্জ ০৪/২০১০-২০১১ ০১৭১১-১৮১৩৫২  

১৫৭ জমনডসকয়ার খািপুর হােপািাসলর র্াত্রী ছাউনি, 

িারায়ণগঞ্জ। 

০৫/২০০৪-২০০৫ ০১৬৭০-৯৪০৭৭৩  

১৫৮ আলহাজ্ব সূফী জমাহাম্মদ দাসয়ম উনিি হােপািাল, 

চরপাড়া, কাঞ্চি, রূপগঞ্জ, িারায়ণগঞ্জ 

০৩/২০১৯-২০২০ 

 

০১৭৪৯-৩৫৮২৩৮  

১৫৯ তডতপমকতপ-কতমউতনটি হােপািাল  নপাড়া, রুপগঞ্জ, 

নারাের্গঞ্জ 

০৪/২০১৯-২০২০ ০১৭১১-১৫৫৬৪৪  

১৬০ োসেদা হােপািাল নল.নশমরাইল, নেনিরগঞ্জ, 

িারায়ণগঞ্জ। 

০১/২০১৯-২০২০ ০১৭৭৪-৯০২৩৫২  

১৬১ েসিদ আলী জমসমানরয়াল হেনপটাল আড়াইহাোর 

পায়রা চৎত্ত্বর, আড়াইহাোর জচৌরাস্তা, িারায়ণগঞ্জ।  

০১/২০১৮-২০১৯ ০১৭১২-৬৫৭০১৯  

১৬২ শাহীি জেিাসরল হেনপটাল 

২৭ িং মনেদ খািপুর, জমইিসরাড, িারায়ণগঞ্জ 

০৬/২০০৮-২০০৯ ০১৭১২-৭২৩০৬৬  

১৬৩ শতরেিপুর  জমতডতেন কর্ যার েির হােপািাল, জরাড, শতরোিপুর ০২/২০০৬-০৭ ০১৭১৫৫৯০৫৩৩  

১৬৪ তেটি আধুতনক  হােপািাল জ ৌরঙ্গী জমাড়, েির 

শতরোিপুর 

০২/২০১৯-২০ ০১৭৮৯০২০০১০  

১৬৫ জগাপালগঞ্জ জমতডলাইফ জেনামরল হােপািাল এি ডাোগনতটক 

জেন্টার মুকসুিপুর, জগাপালগঞ্জ 

০১/২০১৯-২০২০ ০১৭৬৫-১৯৩১০৩  

১৬৬ মাতনকগঞ্জ জমোে য ইউনাইমটড জেলামরল হেতপটাল, ১২-১৪, 

শহীি েবরর্ী, মাতনকগঞ্জ। 

০২/২০১০-২০১১ ০১৭১৫২৫৯৭০৯  

১৬৭ েবুে জমতডমকল হল, জপৌরসুপার মামকযট, হােপািাল 

জগইট, মাতনকগঞ্জ 

০১/২০০৪-২০০৫ ০১৭১৫১২১৭০২  

১৬৮ জমোে য মডার্ য ড্রাগ জটার, নুরোহান মামকযট, বাে 

টযাি, মাতনকগঞ্জ। 

০২/২০০৭-২০০৮ ০১৭১৭৪৭৯৭০৮  

১৬৯ জোনালী জরডাে য, আইমতন শতপং কমমপ্লক্স, 

মাতনকগঞ্জ। 

০৪/২০০৪-২০০৫ ০১৭২৭৬০৪৭০২  
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১৭০ জমোে য ইেলাম জমতডতেন কর্ যার, নুরোহান মামকযট, 

হােপািাল জগইট মাতনকগঞ্জ। 

০৫/২০০৮-২০০৯ ০১৭২০২১২৮২২  

১৭১ তনরামে নাতে যং জহাম, ২৭/১, গঙ্গাধরপতি, খালপাড়, 

মাতনকগঞ্জ। 

০১/১৯৯৬-১৯৯৭ ০১৭২০২১২৮২২  

১৭২ মুন্ন জমতডমকল কমলে এি হােপািাল, তগলি, মুন্ন 

তেটি,মতনকগঞ্জ  

০৬/২০১৮-২০১৯ ০১৭১১৫২১০০১  

১৭৩ জমতডল্যাব জেনামরল হাোপািাল, জপৌর সুপার 

মামকযট,মাতনকগঞ্জ।  

০২/২০১৯-২০২০ ০১৭১২১৪৪৫৩৭  

১৭৪ রােবাড়ী জমোে য তরোি ফামম যেী নতুন বাোর, বােবাড়ী েির, 

রােবাড়ী 

০১/২০০৬-০৭ 

 
০১৭২০-১৬০২৮৮ 

 

১৭৫ জমোে য  টার জমতডমকল হল প্রধান েড়ক, রােবাড়ী ২৪/২০০০-২০০১ ০১৭১৪-৪১১৭৫৯  

১৭৬ ফতরিপুর জখান্দকার ফামম যেী, ৭৭-৮২ মেতেি বাড়ী েড়ক, 

তঝলটুলী, ফতরিপুর। 

৯/৩/৯৩-৯৪ ০১৭১১-৪৫০৮২০  

১৭৭ জমোে য আতিমবা জমতডমকা, ২২/১০ নীলটুতল, মুতেব 

েড়ক, ফতরিপুর।  

২২/২০০০-২০০১ ০১৭১৪-২৭৪১১২  

১৭৮ জমোে য আশা জমতডমকল হল, ২ নং োতহি 

জমমমাতরোল তশশু হােপািাল, ফতরিপুর। 

০৫/৯৪-৯৫ ০১৭১৬-২০৭৭০৬  

১৭৯ খান জমতডমকল হল, ২ নং আতিোর সুপার মামকযট, 

পতিম খাবাশপুর, ফতরিপুর। 

২৮/২০০৩-২০০৪ ০১৭৪০-১৬০১৮০  

১৮০ েনাব জমাোঃ কামরুল হাোন জ ৌধুরী, জমোে য জ ৌধুরী 

জমতডমকল হল, ১৫, অস্থােী সুপার মামকযট, মুতেব 

েড়ক, ফতরিপুর, । 

১৫/৯৯-২০০০ ০১৭৪২-০৪৭৭৭৭  

১৮১ জমোে য রাতুল জমতডমকল হল, ২০/২ অস্থােী সুপার 

মামকযট, মুতেব েড়ক, ফতরিপুর। 

২১/৯৮-৯৯ ০১৯১৪-৪৭৭৫১১  

১৮২ জমোে য শ্রাবনী জমতডমকল হল, জটশন জরাড, ফতরিপুর।  ২৩/২০০০-২০০১ ০১৭১১-৮৯৮৮২৬  

১৮৩ জমোে য খামের জমতডমকল হল, ১ নং অস্থােী সুপার 

মামকযট, মুতেব েড়ক, ফতরিপুর। 

২৬/২০০২-২০০৩ ০১৭১২-৭৬০৪৮৩  

১৮৪ জমোে য ঔষধ েমাহার, ২/২ রতকবুতদন জপৌর মামকযট, 

জগাোল ামট, ফতরিপুর। 

০১/২০০৫-২০০৬ ০১৭৮৭-১৭৭৭৪৭  

১৮৫ জমোে য করমিাো ড্রাগে, ১/২ রতকবুতদন জপৌর 

মামকযট, জগাোল ামট, ফতরিপুর।  

২১/২০০০-২১ ০১৭১১-৫৬৪৯১৬  

১৮৬ জমতডতেন মাট য, থানা জরাড, ফতরিপুর। ৮/২/৯৩-৯৪ ০১৮১৯-০৫৯০৬৯  

১৮৭ জমোে য সুখী ২২/১০ নীলটুতল, মুতেব েড়ক, 

ফতরিপুর। 

৩০/২০০৪-২০০৫ ০১৭১১-৯৪৮২৮৭ 

 

 

১৮৮ জমোে য রাে ফাম যা, কতব েেীম উতদন েড়ক, পতিম 

আলীপুর, ফতরিপুর। 

০৩/২০০৫-২০০৬ ০১৭২০-৬৮১২১২  

১৮৯ ইবমন তেনা জমতডমকল হল, ৩৬/১, িতির্ কালীবাড়ী, 

কমলে জরাড,ফতরিপুর। 

১৭/৯৬-৯৭ ০১৭১১-৯৪৫২৫৩  

১৯০ ইবমন তেনা ফামম যেী 

১ নং রতকবুতদন মামকযট, ফতরিপুর। 

৬/১/৯২-৯৩ ০১৭২০-৯৪৩৪৫৫  

১৯১ ফতরিপুর জমতডমকল হল, ৫৬/৯, কতব েেীমউতদন 

জরাড, আলীপুর, ফতরিপুর।  

০৪/২০০৪-০৫ ০১৭১৫-৪৬৯৯৫০  

১৯২ জমোে য জেবা ফামম যেী, পতিম খাবাশপুর, ফতরিপুর। ২৭/২০০২-০৩ ০১৭৩০-৯৪৮৩৩২  

১৯৩ হযাতপ হেতপটাল এি ডাোগনতটক জেণ্টার, পতিম 

খাবাশপুর, ফতরিপুর। 

০১/২০১৮-১৯ ০১৭১১-১৮৫৯২৪  

১৯৪ পতর র্ যা হেতপটাল তলোঃ, জগাোল ামট, ফতরিপুর। ০১/২০১৬-২০১৭ ০১৭১১-৪৬৮৬৮১  

১৯৫ ডাোঃ োমহি জমমমাতরোল তশশু হােপািাল, ফতরিপুর। ০৩/২০১৮-২০১৯ ০১৭১১-৯৭৬৪৮৬  
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১৯৬ আমরাগ্য েিন (প্রাোঃ) হােপািাল, মুতেব েড়ক, 

নীলটুতল, ফতরিপুর। 

০২/২০১৮-২০১৯ ০১৭১১-৪৬৩৯১৯  

১৯৭ তবশ্ব োমকর মতঞ্জল ফাউমিশন হােপািাল, আটরতশ, 

েিরপুর, ফতরিপুর। 

১৪/৯৯/২০০০ ০১৭১৫-০৬০৫০৪  

১৯৮ ফতরিপুর ডাোমবটিক হােপািাল, তঝলটুতল, 

ফতরিপুর। 

০১/২০০৮-০৯ ০১৭০৮-৫৩১৭৭৭  

১৯৯ ফতরিপুর জমতডমকল কমলে হােপািাল, ফতরিপুর। ১০/৯৬-৯৭ ০১৭১৫-৬৪৬৩৬২  

২০০ জেলা েংরতিি পণ্যাগার, পতরবার পতরকল্পনা, 

ফতরিপুর। 

১৯/৯৭-৯৮ ০১৯১৯-৮৭৩৯৩২  

 


