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

 

জেলা/সমসরা 

কার্ালসয়র িাম 

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

চট্টগ্রাম মমট্রা: 

(দক্ষিণ) 

 

১. মমসাস স তাজ মরডাস স প্রাইট্েট ক্ষ িঃ, ৩৮৯/৪০০ 

ক্ষসরাজউট্দৌ া মরাড, আন্দরক্ষিল্লা, মিাট্তায়া ী, 

চট্টগ্রাম। 

০১/২০০৮-০৯ ০১৭১১-৮০২৯৩০  

২. এস আর মমক্ষডট্িা, ১৭০, হাজারী ম ইন, 

মিাট্তায়া ী, চট্টগ্রাম 

০১/১৯৯৭-৯৮ ০১৮১৯-৫৩৭৫৩৭  

৩. মমসাস স মাদার মিয়ার ফাট্ম সসী, মজক্ষমসন 

মরডক্ষিট্সন্ট হাসপাতা , ৩৯৫, আন্দরক্ষিল্লা, 

মিাট্তায়া ী, চট্টগ্রাম 

০১/২০০২-০৩ ০১৭৩১-১২৪৪২৪  

৪. মমসাস স আজমীর মমক্ষডট্ি  হ , ১৩৯/৪, পুরাতন 

টি এন্ড টি মরাড, মিাট্তায়া ী, চট্টগ্রাম। 

০৫/১৯৯৬-৯৭ ০১৭৬৫-০৭৭৪৭৪  

৫. মমসাস স জনট্সবা ফাট্ম সসী, ২৯, হাজারী ম ইন, 

মিাট্তায়া ী, চট্টগ্রাম। 

০১/২০০৩-০৪   

৬. মমসাস স  স্বপনা মমক্ষডট্ি  মটারস, ১৭০ হাজারী 

ম ইন, মিাট্তায়া ী,  চট্টগ্রাম। 

০২/১৯৮৪-৮৫ ০১৮২৩-২৬০৩৬৮  

৭. মমসাস স বাাং াট্দশ মমক্ষডট্ি  সাপস্নাইয়াস স, ১৮৬ 

ক্ষবজয় ক্ষবতান, হাজারী ম ইন, মিাট্তায়া ী, 

চট্টগ্রাম। 

০২/১৯৭৮-৭৯ ০৩১-৬৩৪৯৩০  

৮. মমসাস স মসবা িযাক্ষমট এন্ড ড্রাক্ষিট, ৫৪ সদরঘাট 

মরাড, মিাট্তায়া ী, চট্টগ্রাম। 

০১/৯৯-২০০০ ০১৭১১-৩২৯৭৩৮  

৯. মমসাস স ন্যাশনা  ফাট্মসী, হাজী পাড়া, হাক্ষ শহর 

মরাড, ডব মুক্ষরাং, চট্টগ্রাম। 

০২/১৯৯৬-৯৭ ০১৭১১-৩৮০৬৩৭  

১০. মমসাস স মসবা ফাট্ম সসী, হাক্ষ শহর মরাড, 

ডব মুক্ষরাং, চট্টগ্রাম। 

০১/২০০৯-১০ ০১৪৫১-৯৮৪৮০৪  

১১. মমসাস স টার মমক্ষডট্ি  হ , ৭১৫/এ, দক্ষিণ 

না াপাড়া, পূব সমাদার বাড়ী, ডব মুক্ষরাং, চট্টগ্রাম। 

০১/২০০৪-০৫ ০১৭১২-১১৫৯১৭  

১২. মমসাস স ইট্িানক্ষমি মমক্ষডট্ি  হ , ৫৫৭, ফক্ষির 

হাট মরাড, বন্দর, চট্টগ্রাম। 

০৪/১৯৯৬-৯৭ ০১৫১৭-৯৯৭১১২  

১৩ ২৫০ শয্যা ক্ষবক্ষশট মজনাট্র  হাসপাতা , চট্টগ্রাম। ০১/২০১৩-১৪ ০১৮১৩-৬৯১৭৮২  

১৪ জাতীয় অন্ধ িল্যান সক্ষমক্ষত, পাহাড়ত ী, চট্টগ্রাম ০১/২০৮৬-৮৭ ০১৮১৯-৬২৫৮১৬  

১৫ চট্টগ্রাম বন্দর ির হাসপাতা , চট্টগ্রাম বন্দর, 

চট্টগ্রাম। 

০২/১৯৮৬-৮৭ ০১৮৫৬-৭৭৫৪৪৪  

১৬ সাক্ষজসট্কাপ হসক্ষপটা  (প্রািঃ) ক্ষ িঃ (ইউক্ষনট-২), 

৪৪৪/৪৬৬, িাতা িঞ্জ, চিবাজার, চট্টগ্রাম। 

০১/২০১৮-১৯ ০১৮১৯-৮৪৮১৬৩  

১৭ চট্টগ্রাম মা-ক্ষশশু ও মজনাট্র  হাট্সপাতা , 

আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম। 

০৫/২০১৮-১৯ ০১৮১৮-৬৯৭৪৫১  

১৮ সুপাক্ষরনট্ডনট্ডন্ট, ইস াক্ষম ব্াাংি হাসপাতা , ৩, মশখ মুক্ষজব 

মরাড, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।   

০২/২০১৯-২০ ০১৮১৩-৮৮১১০০  

১৯ মমতা মাতৃসদন, বন্দর টি া, দক্ষিণ হাক্ষ শহর, 

চট্টগ্রাম। 

০৬/২০১৮-১৯ ০১৭১১-৩৭৬১৮৫  

২০ ‘‘ইট্েক্ষরয়া  হাসপাতা  ক্ষ িঃ’’, 

জাক্ষির মহাট্সন মরাড পাহাড়ত ী, চট্টগ্রাম।  

০১/২০১৯-২০ ০১৮২৯-৪৮৪৬৪৪  

২১ ব্বস্থাপনা পক্ষরচা ি, ‘‘ন্যাশনা  হসক্ষপটা  চট্টগ্রাম (প্রািঃ) 

ক্ষ ক্ষমট্টড , ১৪/১৫,মমট্হদীবাি, চট্টগ্রাম।                                                                                       

০১/২০২০-২১ ০১৯১৪-৬৬৯৮৭৯  



জেলা/সমসরা 

কার্ালসয়র িাম 

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

  

চট্টগ্রাম মমট্রা: 

(উত্তর) 

১. মমসাস স মসতু মমক্ষডট্ি  হ , ১২৯, পাঁচ াইশ 

আবাক্ষসি এ ািা, পাঁচ াইশ, চট্টগ্রাম।  

০২/১৯৯৭-৯৮। ০১৮১৯-৩৩৩৮৯৯  

২. মমসাস স সুজা ফাট্ম সসী, ১৯ মি ক্ষব ফজু   িাট্দর 

মরাড, পাঁচ াইশ, চট্টগ্রাম। 

০২/২০০৩-০৪ ০১৮৩৫-৬২৬৯০৪  

৩. মমসাস স িসমস মমক্ষডট্িা, ২০ মি ক্ষব ফজলু  

িাট্দর মরাড, পাঁচ াইশ, চট্টগ্রাম। 

০১/২০১২-১৩ ০১৬৭৫-৪৩৭৭৩৭  

৪. মমসাস স প্রিক্ষত মমক্ষডট্ি  হ ,১৯, মি.ক্ষব ফজলু  

িাট্দর মরাড, পাঁচ াইশ, চট্টগ্রাম। 

০১/২০০৫-০৬ ০১৭১৩-২৭১৭৭০  

৫. মমসাস স িণ সফুক্ষ  মমক্ষডট্ি  মটার, আরিান মরাড, 

মমাহরা, চান্দিাঁও, চট্টগ্রাম। 

০২/১৯৯৮-৯৯ ০১৮২৭-৫৭৩৪৫৮  

০৬. চট্টগ্রাম মমক্ষডট্ি  িট্ জ হাসপাতা , পাঁচ াইশ, 

চট্টগ্রাম। 

০১/১৯৯৬-৯৭ ০১৮১৯-৮৩৩৭২৯  

০৭. ক্ষস এস ক্ষস আর হাসপাতা  (প্রাইট্েট) ক্ষ িঃ, 

১৬৭৫/ এ, ও  আর ক্ষনজাম মরাড, পাঁচ াইশ, 

চট্টগ্রাম। 

০২/২০১২-১৩ ০১৮১৫-৯৪৫৮৮৫  

০৮. চট্টগ্রাম মমট্রাপক্ষ টন হাসপাতা  (প্রািঃ) ক্ষ িঃ, 

৬৯৮/ ৭৫২, ও আর ক্ষনজাম মরাড, পাঁচ াইশ, 

চট্টগ্রাম। 

০১/২০১৬-১৭ ০১৮১৬-১০৯১৮৮  

০৯. ক্ষচটািাাং ইউট্রা ক্ষজ এন্ড মজনাট্র  হাসক্ষপটা , 

১৫৪৮, সানন্দা আবাক্ষসি এ ািা, পূব স নাক্ষসরাবাদ, 

পাঁচ াইশ, চট্টগ্রাম। 

০২/২০১৮-১৯ ০১৮১৯-৩২২৯৫১  

১০. রট্য়  মমক্ষডট্ি  এন্ড ক্ষরসাচ স ইক্ষনক্ষটটিউট ক্ষ িঃ, 

১৫৩০/ এ, ও আর ক্ষনজাম মরাড, পাঁচ াইশ, 

টট্টগ্রাম। 

০৩/২০১৮-১৯ ০১৮১৪-৩৬৮৫৫৪  

১১. মমক্ষডট্ি  মসন্টার, ৯৫৩, ও আর ক্ষনজাম মরাড, 

পাঁচ াইশ, চট্টগ্রাট্ম। 

০৪/২০১৮-১৯ ০১৭১১-৭৪৯১১২  

১২. ‘‘মড টা মহ থ মিয়ার-ক্ষচটািাাং ক্ষ ’’, ২৮, 

িাতা িঞ্জ, পাঁচ াইশ, চট্টগ্রাম।  

০৯/২০১৮-১৯ ০১৮১৯-০৭৩৭৬০  

১৩. ব্বস্থাপনা পক্ষরচা ি, ‘‘মশেরন মেশা াইজড হাসপাতা ’’, 

১২/১২,  

ও আর ক্ষনজাম  মরাড, পাঁচ াইশ, চট্টগ্রাম।                                                                                                                                

০৩/২০১৯-২০ ০১৮২৮-৪২০৩২০  

১৪. এএফক্ষস মহ থ ফরটিস হাট স ইনক্ষটটিউট (চট্টগ্রাম 

ইউক্ষনট),  ১২/১২, 

ও আর ক্ষনজাম মরাড, পাঁচ াইশ, চট্টগ্রাম।  

০৭/২০১৮-১৯ ০১৭১৯-৩৩৫৬৫০  

১৫. ‘‘মমতা নির মাতৃসদন’’,  া খান বাজার, 

চট্টগ্রাম।  

০৮/২০১৮-১৯ ০১৭১১-২৩৬৭৬৯  

১৬.  মচয়ারম্যান, ‘‘চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনা  মমক্ষডট্ি   িট্ জ ও 

হাসপাতা (ক্ষসআইএমক্ষসএইচ)’’, ২০৬/১, হাজী চাঁদ ক্ষময়া মরাড, 

শমট্সর পাড়া, চান্দিাঁও,  চট্টগ্রাম।                                                                                                     

০৪/২০১৯-২০ ০১৮৪০-১৩৬৫১৩  

মজ া িার্ সা য়, 

চট্টগ্রাম। ০১. 

ইব্রাক্ষহম ইিবা  মমট্মাক্ষরয়া  হসক্ষপটা  

ক্ষ ক্ষমট্টড, ক্ষবক্ষজক্ষস ক্ষবদ্যানির, চন্দনাইশ, 

চট্টগ্রাম। 

০১/২০১৮-২০১৯ ০১৮২৯-০৫৭৩৬৩ 

 

02. 
িসক্ষমি ডায়ািনক্ষটি মসন্টার এন্ড হাসপাতা  

মনায়াপাড়া, রাউজান,চট্টগ্রাম। 
০১/২০১৯-২০২০ 

01866-170483 

01755-028604 

 

03. 
সাউন্ড মহ থ হাসপাতা  

বটত া, ম াহািাড়া, চট্টগ্রাম 
০২/২০১৯-২০২০ 

01815-513176 

01748-900364 

 



জেলা/সমসরা 

কার্ালসয়র িাম 

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

 

04. 

মশফা ইনসান হাসপাতা  ও ডায়ািনক্ষটি মসন্টার, 

ক্ষবশ্বট্রাড, বারইয়ারহাট মপৌরসো, মজারারিঞ্জ, 

চট্টগ্রাম 

 

০৩/২০১৯-২০২০ 01720-148044 

 

05. 
ম াহািাড়া মা-মক্ষন হাসপাতা  ক্ষ : 

আক্ষমরাবাদ, বটত ী, ম াহািাড়া, চট্টগ্রাম। 
০৬/২০১৯-২০২০ 01701-657030 

 

মজ া িার্ সা য়, 

চট্টগ্রাম 
06. 

বারইয়ারহাট মজনাট্র  হাসপাতা  পুরাতন ক্ষডটি 

মরাড, বারইয়ারহাট, ক্ষমরসরাই 
০৭/২০১৯-২০২০ 01819-822545 

 

07. 
মসন্ট্রা  হসক্ষপটা  এন্ড ডায়ািনক্ষটি মসন্টার 

সা াম টাওয়ার, মুট্েফবাজার,পটিয়া, চট্টগ্রাম। 
০৮/২০১৯-২০২০ 01883-275790 

 

08. 

ক্ষমরসরাই মসবা আধুক্ষনি হাসপাতা  এন্ড 

ডায়ািনক্ষটি মসন্টার, ক্ষডটি মরাড, 

ক্ষমরসরাই,চট্টগ্রাম। 

০৯/২০১৯-২০২০ 01768-333777 

 

 

09. 

িম সট্ফসাট হাসপাতা  এন্ড ডায়ািনক্ষটি মসন্টার 

বারইয়ারহাট মপৌরসো, ক্ষমরসরাই, চট্টগ্রাম 
১০/২০১৯-২০২০ 

 

01819-107171 

01847-070303 

 

10. 

ফটিিছক্ষড় কয়ার ক্ষিক্ষনি এন্ড ডায়ািড়ক্ষটি 

মসন্টার শহীদ মাহবুব আ ম সড়ি, ফটিিছক্ষড় 

মপৌরসো, চট্টগ্রাম। 

১১/২০১৯-২০২০ 01819-373788 

 

11. 
মসবা ক্ষিক্ষনি এন্ড নাক্ষসাং মহাম 

নাক্ষজরহাট মপৌরসো, ফটিিছক্ষড়, চট্টগ্রাম 
১২/২০১৯-২০২০ 01825-523530 

 

12. 

বারইয়ারহাট মমক্ষডট্ি  মসন্টার 

শাহজাহান মাট্িসট, শাক্ষমত্মরহাট মরাড, 

বারইয়ারহাট, মপৌরসো, ক্ষমরসরাই,চট্টগ্রাম। 

১৩/২০১৯-২০২০ 01819-874228 

 

13. 
মিয়ার পট্য়ন্ট হাসপাতা  

নাক্ষজরহাট বাজার, ফটিিছক্ষড়, চট্টগ্রাম। 
১৪/২০১৯-২০২০ 01822307760 

 

মজ া িার্ সা য়, 

কুক্ষমল্লা 

০১. মজনাট্র   হাসপাতা , টমছম ব্রীজ, আদশ স সদর, 

কুক্ষমল্লা (সরিাক্ষর)। 

০১/১৯৯৮-৯৯ ০১৭৫৬৭৭৫৮৪৭  

০২. কুক্ষমল্লা মমক্ষডট্ি  িট্ জ হাসপাতা , কুচাইত ী, 

আদশ স সদর, কুক্ষমল্লা (সরিাক্ষর)। 

০১/১৯৯৯-০০ ০১৭১১৭১৬১৬৫  

০৩.  মমসাস স িাজ  মমক্ষডট্ি  হ , শাসনিাছা, 

কুক্ষমল্লা (খুচরা) 

০১/২০০২-০৩ ০১৭১১১৯১৫৭৯  

০৪. সান মমক্ষডিযা   এন্ড সাক্ষজসট্ি , মরইসট্িাস স, 

কুক্ষমল্লা (খুচরা) 

০১/২০০৭-০৮ ০১৯৭৩৬০০৯০০  

০৫. ক্ষমডল্যান্ড  হসক্ষপটা  (প্রািঃ) ক্ষ িঃ, রামঘাট, 

িাক্ষন্দর পাড়, কুক্ষমল্লা । 

০২/২০০০-০১ ০১৭১৩৩৭৫৯০৪  

০৬. কুক্ষমল্লা ডায়াট্বটিি হাসপাতা , বাক্ষিচািাঁও,  

কুক্ষমল্লা ।  

৪২/২০১৪-১৫ ০১৭১১২২১০০২  

০৭. মাদার মিয়ার মসন্টার, সন্ধামক্ষন-৫২৩, সরিারী 

মক্ষহ া িট্ জ মরাড, মট্নাহরপুর , কুক্ষমল্লা । 

০১/২০০৪-০৫ ০১৭১১৭৪৯৫৫৯  

০৮. মড সান হাসক্ষপটা  (প্রািঃ) ক্ষ িঃ,  ািসাম মরাড, 

শািত া , কুক্ষমল্লা । 

০১/২০১০-১১ ০১৭১১৭৪৯৪৯৬  

০৯. কুক্ষমল্লা ন্যাশনা  হাসপাতা  (প্রািঃ) ক্ষ িঃ, সদর 

হাসপাতা  মরাড,  

দক্ষিণ চথ সা, মিাতয়া ী, কুক্ষমল্লা। 

০২/২০০৬-০৭ ০১৬১১১২২১৬২  

১০. ক্ষসক্ষডপ্যাথ এন্ড হাসপাতা  (প্রািঃ) ক্ষ ক্ষমট্টড, ক্ষশশু ০১/২০১৬-১৭ ০১৭৩৫৪১৫৯০৯  



জেলা/সমসরা 

কার্ালসয়র িাম 

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

মঙ্গ  মরাড, বাদুরত া, কুক্ষমল্লা । 

১১. হক্ষ  মিয়ার মমক্ষডট্ি  সাক্ষে সট্সস (প্রািঃ) 

ক্ষ ক্ষমট্টড, ািসামট্রাড (ক্ষনউ মহাট্টট্ র 

ক্ষবপক্ষরট্ত), টমছম ব্রীজ, কুক্ষমল্লা। 

০২/২০১৬-১৭ ০১৭১২৬৫২৪৯৪  

১২ কুক্ষমল্লা মমক্ষডট্ি  মসন্টার (প্রািঃ) ক্ষ ক্ষমট্টড, ২য় 

িাক্ষন্দরপাড়,  ািসাম মরাড, কুক্ষমল্লা। 

০১/২০১৭-১৮ ০১৭২৭৬৫৯৯৩৮  

১৩ মুক্ষি হসক্ষপটা , মরইসট্িাস স, কুক্ষমল্লা  ০১/২০১৮-১৯ ০১৬২৩৯৮৬৮৮৩  

মজ া িার্ সা য়, 

কুক্ষমল্লা 

১৪ মদক্ষবদ্বার হাঁড়োঙ্গা (পঙ্গু) হাসপাতা  

(প্রািঃ) ক্ষ ক্ষমট্টড ০৬ মমাহনা আবাক্ষসি এ ািা, 

মদক্ষবদ্বার, কুক্ষমল্লা। 

০২/২০১৮-১৯ ০১৮১৭৫১২৬৭৫  

১৫ মধুমক্ষত হসক্ষপটা  (প্রািঃ) ক্ষ িঃ, আর এন টাওয়ার 

(দক্ষিণ বাজার), ব্রাহ্মণপাড়া, কুক্ষমল্লা। 

০৩/২০১৮-১৯ ০১৭১৭৬১৮৮৬৪  

১৬ কুক্ষমল্লা  রমা মসন্টার, নজরু  এক্ষেক্ষনউ, রাণীর 

বাজার মরাড, িাক্ষন্দরপাড়, কুক্ষমল্লা। 

০৪/২০১৮-১৯ ০১৭৩৩৩৮৬১৯১  

১৭ এএফক্ষস মহ থ ফরটিস হাট স ইনক্ষটটিউট (কুক্ষমল্লা 

ইউক্ষনট) আড়াইওরা, মহাক্ষডাং নাং- ৫১, দূি সাপুর, 

আদশ স সদর, কুক্ষমল্লা 

০৫/২০১৮-১৯ ০১৯৭৫৮০০১০২  

১৮  ািসাম মজনাট্র  হসক্ষপটা  (প্রািঃ) ক্ষ িঃ, ১৪৪, 

মধ্য  ািসাম, বাইপাস সড়ি,  ািসাম, কুক্ষমল্লা। 

০৬/২০১৮-১৯ ০১৭২৭০৫৬২৭৪  

১৯ জা া াবাদ মমটাক্ষন সটি ক্ষিক্ষনি, পাথুক্ষরয়াপাড়া, 

ক্ষবক্ষবরবাজার মরাড, আদশ স সদর, কুক্ষমল্লা। 

০৭/২০১৮-১৯ ০১৭১১০৭৯০৪০  

২০ ড. আশরাফ জামান হসক্ষপটা  

ঝাউত া, মমইনট্রাড, কুক্ষমল্লা। 

০৮/২০১৮-১৯ ০১৭১১৫৭৫৯৬৪  

২১ ক্ষবউটি মমটাক্ষন সটি ক্ষিক্ষনি, ০৭/০১, এন.ক্ষব প্যাট্ স, 

আদশ স সদর, কুক্ষমল্লা। 

০৯/২০১৮-১৯ ০১৭১১৩২৮৮০৩  

২২ ক্ষখদমাহ মজনাট্র  এন্ড মেশা াইজড হসক্ষপটা , 

রাট সুপার মাট্িসট, বাদশা ক্ষময়ার বাজার, 

শাসনিাছা, আদশ স সদর, কুক্ষমল্লা 

১০/২০১৮-১৯ ০১৭১৬৮৭৭২৮২  

২৩ আিবর-সানমুন মা ও ক্ষশশু হাসপাতা  (প্রািঃ), 

বাইপাস মরাড,  ািসাম, কুক্ষমল্লা। 

১১/২০১৮-১৯ ০১৭১২০৭২৪৬০  

২৪  ািসাম ডায়ািনক্ষটি মসন্টার এন্ড হসক্ষপটা , 

বাইপাস মরাড,  ািসাম, কুক্ষমল্লা। 

১২/২০১৮-১৯ ০১৭১৪২৪৯২৫১  

২৫ কুক্ষমল্লা গ্রীণ  াইফ হসক্ষপটা , সদর হাসপাতা  

মরাড, দক্ষিণ চথ সা, আদশ স সদর, কুক্ষমল্লা। 

১৩/২০১৮-১৯ ০১৮১৯১০৯১১৫  

২৬ ক্ষড.এইচ.ট্হল্থ মসন্টার এন্ড হসক্ষপটা , 

ই.ক্ষপ.ট্জড.ট্রাড, টমছম ব্রীজ, কুক্ষমল্লা 

১৪/২০১৮-১৯ ০১৮৬৯৬৬৫৪৪৫   

২৭ নাসা হাসপাতা , মনায়াপাড়া,  ািসাম, কুক্ষমল্লা ১৫/২০১৮-১৯ ০১৭৩৫৯০০২২৬  

২৮ কুক্ষমল্লা মমঘনা মজনাট্র  হসক্ষপটা , ঝাউত া, 

কুক্ষমল্লা   

১৬/২০১৮-১৯ ০১৭২৬৫৫৭১১০  

২৯ মদক্ষবদ্বার মডাণ স হসক্ষপটা , রাট্বয়া বারী িমট্েক্স, 

ক্ষনউমাট্িসট, মদক্ষবদ্বার, কুক্ষমল্লা 

১৭/২০১৮-১৯ ০১৮১৯০৬৮২৮৫  

৩০ ইটাণ স মমক্ষডট্ি  িট্ জ হাসপাতা  (প্রািঃ) 

ক্ষ ক্ষমট্টড, িাক্ষব া, বুক্ষড়চাং, কুক্ষমল্লা 

১৮/২০১৮-১৯  

০১৭১১৭৮৬৩৩৩ 

 

৩১ শাম সা মমটারক্ষনটি মিয়ার, মক্ষদনা মসক্ষজদ মরাড, 

২য় িাক্ষন্দরপাড়, কুক্ষমল্লা 

১৯/২০১৮-১৯ ০১৭১১৭২০৯৯৫  

৩২ মিামতী হাসপাতা  (প্রািঃ) ক্ষ িঃ, নজরু  এক্ষেক্ষনউ, 

িাক্ষন্দরপাড়, কুক্ষমল্লা 

২০/২০১৮-১৯ ০১৭১১৭৯৮০৮৩  



জেলা/সমসরা 

কার্ালসয়র িাম 

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

৩৩ িাজী ফাট্তমা‘স ক্ষিক্ষনি, সদর হাসপাতা  মরাড, 

মট্নাহরপুর, কুক্ষমল্লা 

২১/২০১৮-১৯ ০১৯১৯৭৯৬৩৮৬  

৩৪ মমক্ষডট্িয়ার মজনাট্র  হসক্ষপটা , ২২২/১, তাট্হর 

মরড মসন্টার, ঝাউত া, কুক্ষমল্লা   

২২/২০১৮-১৯ ০১৭১৫৩৮৩৯৪১  

৩৫ মজ, মজ, এফ সাক্ষজসট্িয়ার হসক্ষপটা , ৩৯৬/২, 

ক্ষশশু মঙ্গ  মরাড, িাক্ষন্দরপাড়, কুক্ষমল্লা  

২৩/২০১৮-১৯ ০১৭১২২৫১০৬০  

৩৬  ািসাম মমক্ষডট্ি  মসন্টার (প্রািঃ) ক্ষ িঃ, খন্দিার 

সুপার মাট্িসট, বাইপাস মরাড,  ািসাম, কুক্ষমল্লা। 

২৪/২০১৮-১৯ ০১৯৭১১২০৫৫৯  

৩৭ মদক্ষবদ্বার মকায়ার হসক্ষপটা , সমবায় টাওয়ার, 

মদক্ষবদ্বার, কুক্ষমল্লা 

২৫/২০১৮-১৯ ০১৯৩৬৩৯৯৬৮৪ 

 

 

৩৮ কুক্ষমল্লা ক্ষনরাময় ডায়ািনক্ষটি মসন্টার এন্ড 

হসক্ষপটা , ঝাউত া, কুক্ষমল্লা   

২৬/২০১৮-১৯ ০১৮১৯১৪৩২২৮  

মজ া িার্ সা য়, 

কুক্ষমল্লা 

৩৯ নুরপূর মাতৃসদন ক্ষিক্ষনি এন্ড প্যাথ ক্ষজ (প্রািঃ), 

সু তানা িট্টজ, নুরপূর, কুক্ষমল্লা 

২৭/২০১৮-১৯ ০১৯৪২২৫১৯২৯  

৪০ ক্ষনউক্ষেশন মট্ড  হসক্ষপটা , ইক্ষপট্জড মরাড, 

দনিণ চথ স, কুক্ষমল্লা   

২৮/২০১৮-১৯ ০১৭৫২৬৪০৫৭৬ 

 

 

৪১ বরুড়া মডাণ স হসক্ষপটা , হাসপাতা  মরাড, বরুড়া, 

কুক্ষমল্লা 

২৯/২০১৮-১৯ ০১৮১৯৮২৯১৮৮  

৪২ এইচ আর হসক্ষপটা , ৩৩৩, ধীট্রন্দ্রনাথ সড়ি, 

ঝাউত া, কুক্ষমল্লা   

৩০/২০১৮-১৯ ০১৭০১৬৮৮৬৭০  

৪৩ মমতা মা ও ক্ষশশু হাসপাতা   (ট্মটাক্ষন সটি), 

তা পুকুরপাড় (দিঃ) আদশ স সদর, কুক্ষমল্লা। 

০১/২০১৯-২০ ০১৭১১৩৪৫৭৮৩  

৪৪ কুক্ষমল্লা মসন্ট্রা  হসক্ষপটা  (প্রািঃ), ক্ষ িঃ, টমছম 

ব্রীজ, কুক্ষমল্লা   

০২/২০১৯-২০ ০১৯১৮৭০৯৫৪৫  

৪৫ কুক্ষমল্লা পপু ার হসক্ষপটা  (প্রািঃ), ক্ষ িঃ,  ািসাম 

মরাড, কুক্ষমল্লা   

০৩/২০১৯-২০ ০১৮১৭৬০২৬০৬  

৪৬ ক্ষহউম্যান ডায়ািনক্ষটি এন্ড হসক্ষপটা , 

মরইসট্িাস স, মমইনট্রাড, কুক্ষমল্লা   

০৪/২০১৯-২০ ০১৭১১১৫০৭৪২  

৪৭ ক্ষপয়ারট্ স হসক্ষপটা , মরইসট্িাস স,  মমইনট্রাড, 

কুক্ষমল্লা   

০৫/২০১৯-২০ ০১৭৩৪৩০০২০০  

৪৮ ‘ক্ষিডনী, ল্যাপারকক্ষপ মেশা াইজড হসক্ষপটা ’ 

২২৫/৪, শক্ষহদ শামসু  হি সড়ি, ঝাউত া, 

কুক্ষমল্লা। 

০৬/২০১৯-২০ 

 

০১৭১১৯৯৮০৭৩  

৪৯ মমতাময়ী  হাসপাতা   

(প্রািঃ) ক্ষ িঃ’,  ৭৩৫, উত্তর বাজার, 

  ািসাম, কুক্ষমল্লা। 

০৭/২০১৯-২০ ০১৮১৭১১২৬৪৬  

৫০ রাংপুর পক্ষ  ক্ষিক্ষনি, মদৌ তিঞ্জ বাজার,  ািসাম, 

কুক্ষমল্লা   

০৮/২০১৯-২০ ০১৯১৪৬৮৬০৪৫  

৫১ মফয়ার হসক্ষপটা , বরুড়া মমৌ েী বাজার, বরুড়া, 

কুক্ষমল্লা   

০৯/২০১৯-২০ ০১৮৪১০০৬৩২৩  

৫২ মি,আর হসক্ষপটা ,  গ্নসার, বরুড়া, কুক্ষমল্লা   ১০/২০১৯-২০ ০১৭১১৭৪৯৬২৪  

৫৩ কুক্ষমল্লা হক্ষ  ফযাক্ষমক্ষ  হাসপাতা , মনায়াব 

পস্নাজা, মিাটবাক্ষড় মরাড, রামমা া, মিাক্ষবন্দপুর, 

কুক্ষমল্লা। 

 

১১/২০১৯-২০ ০১৯২৪১৪৬৫২৩  

৫৪ ইউক্ষনটি রমা এন্ড মজনাট্র  হসক্ষপটা , দক্ষিণ 

বাইপাস,  ািসাম, কুক্ষমল্লা। 

১২/২০১৯-২০ ০১৭১১০৬৩৮৪৭  
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৫৫ মরাট্িয়া মমটাক্ষন সটি ক্ষিক্ষনি, ২৩৩/২১৫ 

ক্ষডিম্বরীত া, বজ্রপুর, আদশ স সদর, কুক্ষমল্লা। 

১৩/২০১৯-২০ ০১৬১৫৬১৩৩৩৭  

৫৬  ািসাম মফয়ার মহ থ হসক্ষপটা , শামত্মা 

িমট্েক্স, দক্ষিণ বাইপাস মরাড,  ািসাম, 

কুক্ষমল্লা। 

১৪/২০১৯-২০ ০১৮১৯১০১৭৯৮  

৫৭ ফযাক্ষমক্ষ  হাসপাতা  এন্ড ডায়ািনক্ষটাি মসন্টার 

(প্রািঃ) ক্ষ িঃ, সরিার পস্নাজা, মদানারচর, 

দাউদিাক্ষন্দ, কুক্ষমল্লা। 

১৫/২০১৯-২০ ০১৮৫৩১৫৫১৯০  

৫৮  মসৌহাদ্যস হাসপাতা , রমা িমট্েক্স, বাদুরত া, 

কুক্ষমল্লা। 

১৭/২০১৯-২০ ০১৭১৫২৩২১০২  

৫৯ সুরিা হাসপাতা  ক্ষ ক্ষমট্টড, দক্ষিণ বাইপাস, 

 ািসাম, কুক্ষমল্লা।  

১৮/২০১৯-২০ ০১৮১৮৮৩৯৪৬৮  

৬০ কুক্ষমল্লা ক্ষমশন হসক্ষপটা , মর ট্িইট, শাসনিাছা, 

কুক্ষমল্লা   

 

১৯/২০১৯-২০ ০১৭৩১২২৬০১৪ 

 

 

৬১ গ্রীণ ল্যাব হাসপাতা , এস. আ ম পস্নাজা, 

মিৌরীপুর, মহামনা মরাড, দাউদিাক্ষন্দ, কুক্ষমল্লা। 

২০/২০১৯-২০ ০১৮৬৪৬৭০১০০  

৬২ সান মমক্ষডট্ি  সাক্ষে সট্সস (হাসপাতা ), ১২১৭, 

মরইসট্িাস স, কুক্ষমল্লা। 

২১/২০১৯-২০ ০১৮৮২৪৩৫২১১  

৬৩ আসমা  ক্ষতফ সাক্ষজসট্িয়ার হসক্ষপটা , 

িক্ষড়িাক্ষন্দ, ক্ষততাস, কুক্ষমল্লা। 

০১/২০২০-২১ ০১৮২১৫৯৮৪১৬  

৬৪ ক্ষনউ মমক্ষডট্নাো হসক্ষপটা , ভূক্ষ পাড় ব্রীজ সাং গ্ন, 

মিৌরীপুর, দাউদিাক্ষন্দ, কুক্ষমল্লা।  

০২/২০২০-২১ ০১৮১৩৬২৬০৫০  

মজ া িার্ সা য়, 

চাঁদপুর 

০১ মজ া সদও হাসপাতা , সদর, চাঁদপুর। ০১/৯৬-৯৭ ০১৭১২-২৭৩১৮৮  

০২ চাঁদপুর মসন্টা  হাসপাতা  (প্রািঃ) ক্ষ িঃ, সদর, 

চাঁদপুর। 

০১/৯৯-২০০০ ০১৭১১-৪৭৩৮৯৭  

০৩ ক্ষমডল্যান্ড হসক্ষপটা  (প্রািঃ), হাজী মহক্ষসন মরাড, 

নতুনবাজার, চাঁদপুর। 

০১/১২-১৩ ০১৭১২-৮৪৩৭৫৭  

০৪ আ  মানার হাসপাতা  (প্রািঃ), চাঁদপুর সদর, 

চাঁদপুর। 

০২/১৮-১৯ ০১৭৬১-৯৬৪৪৫৫  

০৫ পদ্মাহাসপাতা  এন্ড ডায়ািনক্ষটি মসন্টার’, 

ক্ষবপনীবাি মপৌরসুপারমাট্িসট, কুক্ষমল্লা মরাড, 

চাঁদপুর। 

০৫/১৮-১৯ ০১৮১৯-১৩৬৮৮৯  

০৬ িণ সফু ী হাসপাতা  এন্ড ডায়ািণক্ষটি মসন্টার, 

চাঁদপুর েদর, চাঁদপুর। 

০৬/১৯-২০ ০১৮২৭৫৬১১৬৩  

০৭ কােী লজ্জাতুসেছা জমসমানরয়াল হােপািাল এন্ড 

ডায়াগিনিক জেন্টার, চাঁদপুর েদর, চাঁদপুর। 

০৮/১৯-২০ ০১৭১১২৭৩৮৬৬  

০৮ চাঁদপুর ডায়াসিটিকে হােপািাল, চাঁদপুর েদর, 

চাঁদপুর। 

১০/১৯-২০ ০১৭১৫১৭৮৪৪১  

০৯ নপ্রনময়ার হােপািাল এন্ড ডায়াগিনিক জেন্টার, 

হােী মহেীি জরাড, চাঁদপুর েদর, চাঁদপুর। 

১৩/১৯-২০ ০১৭১৫-৬৯১৮৫০  

১০ মােহারুল হক নি এি এে নি আই হেনপটাল , 

চাঁদপুর েদর, চাঁদপুর। 

১৪/১৯-২০ ০১৭১১-৩৮২৩৪৫  

১১ চাঁদপুর জেিাসরল হােপািাল, আঃ কনরম 

পাটওয়ারী েড়ক, চাঁদপুর েদর, চাঁদপুর। 

১৬/১৯-২০ ০১৭১১-৩৮০৬১৪  

১২ নাোনাহাসপাতা  (প্রািঃ), মটক্ষডয়াম ১৯/২০-২১ ০১৭১১০২৮৮৮০  
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মরাড,চাদঁপুরসদর, চাঁদপুর। 

১৩ বাট্য়ক্ষজদ মমমক্ষরয়া হাসপাতা  এন্ড 

ক্ষডক্ষজটা ডায়িনক্ষটি মসন্টার, চাঁদপুরসদর, 

চাঁদপুর। 

২০/১৯-২০ ০১৮১৫-৪৪৭১৮৪।  

১৪ মুনহাসপাতা , মটক্ষডয়াম মরাড, চাঁদপুরসদর, 

চাঁদপুর। 

২৪/১৯-২০ ০১৭১২-২৮২৫৮৮।  

১৫ ক্ষিট্সন্টহাসপাতা  (প্রািঃ), চাঁদপুরসদর, চাঁদপুর। ২৫/১৯-২০ ০১৬২৮-৭৩৫১৪২।  

১৬ চাঁদপুরক্ষসটিহাসপাতা , চাঁদপুরসদর, চাঁদপুর। ২৬/১৯-২০ ০১৮১৯-৯১৭৭২৭।  

১৭ ক্ষদ ইউনাইট্টডহােপািাল এন্ড ডায়াগিনিক 

জেন্টারচাঁদপুরসদর, চাঁদপুর। 

১২/২০-২১ ০১৮৮০-০৫২৫৫৩  

১৮ ঝণ সা হাসপাতা , ফক্ষরদিঞ্জ, চাঁদপুর। ০৫/১৯-২০ ০১৭৩৩৭০৩২৬৩  

১৯ ফনরদগঞ্জ ডায়াসিটিকে জেন্টার এন্ড জেিাসরল 

হােপািাল, ফনরদগঞ্জ, চাঁদপুর। 

০৭/১৯-২০ ০১৭১৬০৫৪২৭৫  

২০ জেন্ট্রাল হােপািাল ফনরদগঞ্জ (প্রাঃ), ফনরদগঞ্জ, 

চাঁদপুর। 

০৯/১৯-২০ ০১৭৩৩-৫৫৫২৭০  

২১ আল-মনদিা হােপািাল এন্ড ডায়াগিনিক ইউনিট 

(প্রাঃ), ফনরদগঞ্জ, চাঁদপুর। 

১১/১৯-২০ ০১৭১৬৮৬২৭৮৫  

২২ ফট্য়জআহট্েদ মচৌধুরী মমট্মাক্ষরয়া হাসপাতা  

এন্ড ডায়ািনক্ষটিিমট্েক্স, িাক্ষ পুরবাজার, 

মত বউত্তর, চাঁদপুর। 

০৩/১৮-১৯ ০১৮৭২-৩৩৫২৭১  

২৩ নারায়নপুরটাওয়ারহসক্ষপটা  এন্ড ডায়ািনক্ষটি 

মসন্টার, মত ব দিঃ, চাঁদপুর। 

২১/১৯-২০ ০১৯৭০-৫১২৭১৮।  

২৪ মত বমা ও ক্ষশশুহাসপাতা , মত ব দিঃ, চাঁদপুর। ২২/১৯-২০ ০১৯৬৫-৫১১১১৫  

২৫ মাক্ষরয়া  মজনাট্র হাসপাতা , মত বউিঃ, 

চাঁদপুর। 

০৫/২০-২১ ০১৮১৮-৬১০০৭২  

২৬ ফয়জুট্েছা দাতব্ ক্ষচক্ষিৎসা মিন্দ্র ও হাসপাতা , 

হাক্ষসমপুর, িচুয়া, চাঁদপুর। 

০৪/১৮-১৯ ০১৮৩৯-২১৩৬২৪  

মজ া িার্ সা য়, 

চাঁদপুর 

২৭ জিনেক এইড এন্ড হেনপটাল, কচুয়া, চাঁদপুর। ১২/১৯-২০ ০১৯২১৫৯৭১৭৪  

২৮ মমক্ষড াইফহাসপাতা , িচুয়া, চাঁদপুর। ২৩/১৯-২০ ০১৯১৩-৭৮৯০১১।  

২৯ মড সানহাসপাতা  এন্ড ডায়ািনক্ষটি মসন্টার, িচুয়া, 

চাঁদপুর। 

০৪/১৯-২০ ০১৭৪১-৯১৯৮০৪।  

৩০ িচুয়ারমা এন্ড মজনাট্র হসক্ষপটা , িচুয়া, 

চাঁদপুর। 

২৮/১৯-২০ ০১৭১৫-৩৪৪৫০৫  

৩১ শাহরাক্ষসত্ম  মজনাট্র হাসপাতা , শাহরাক্ষসত্ম, 

চাদঁপুর। 

১৮/১৯-২০ ০১৭৯৫২৩৯৮৩৯  

৩২ শাহরাক্ষসত্ম  মমট্মাক্ষরয়া হাসপাতা , শাহরাক্ষসত্ম, 

চাদঁপুর 

০৮/২০-২১ ০১৮১৩৩৭৭২৫৩  

৩৩ মবরনাইয়া মজনাট্র হাসপাতা এন্ড ডায়ািনক্ষটি 

মসন্টার,শাহরাক্ষসত্ম, চাদঁপুর 

১৩/২০-২১ ০১৭১০৬৪২৫৭২  

মজ া িার্ সা য়, 

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া 

১ ক্ষসক্ষে  সাজসন িাম তত্ত্বাবধায়ি, ব্রাহ্মণবাক্ষড়য়া 

সদর হাসপাতা ।  

০১/২০১১-১২ ০১৭২৭-৪২৮৯১৫  

২ মসবা ক্ষিক্ষনি, পক্ষিম পাইি পাড়া, সদর,  

ব্রাহ্মণবাক্ষড়য়া।  

০১/২০১৮-১৯ ০১৭১১-৭২২৯০৫  

৩ হক্ষ  ল্যাব হাসপাতা  এন্ড ডায়ািনক্ষটি মসন্টার, 

কুমারশী  মমাড়, সদর, ব্রাহ্মণবাক্ষড়য়া।  

০২/২০১৯-২০ ০১৭১১-১৭১৮৫৯  

৪ মহাপ ডায়ািনক্ষটি মসন্টার, পাইি পাড়া, সদর, 

ব্রাহ্মণবাক্ষড়য়া।  

০১/২০১৯-২০ ০১৭৫২-০৭৭৫৯৮  
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৫ ডক্টরস্ মিয়ার মজনাট্র  হাসপাতা , পক্ষিম 

পাইি পাড়া, ১১৬৫, সদর, ব্রাহ্মণবাক্ষড়য়া।  

০৮/২০১৮-১৯ ০১৭১২-০২৫৬৪৪  

৬ ক্ষনউ ল্যাব এইড ডায়ািনক্ষটি মসন্টার, আক্ষমন 

িমট্েক্স, কুমারশী  মমাড়, সদর, ব্রাহ্মণবাক্ষড়য়া।  

০৭/২০১৯-২০ ০১৭৯২-৪১৩৫৫৫  

৭ সুপার ক্ষিট্সন্ট ডায়ািনক্ষটি মসন্টার এন্ড 

হাসপাতা , মরডক্ষিট্সন্ট েবন, সদর,  

ব্রাহ্মণবাক্ষড়য়া।  

০৯/২০১৯-২০ ০১৭৯২-৪১৩৫৫৫  

৮ ক্ষনউ কয়ার মজনাট্র  হাসপাতা  এন্ড 

ডায়ািনক্ষটি মসন্টার, পক্ষিম পাইিপাড়া, সদর,  

ব্রাহ্মণবাক্ষড়য়া।  

১০/২০১৯-২০ ০১৭১৫-২৫৭৪৮৮  

৯ গ্রামীণ মজনাট্র  হাসপাতা , কুমারশী  মমাড়, 

সদর, ব্রাহ্মণবাক্ষড়য়া।  

০৬/২০১৯-২০ ০১৮৫১-৮৭৬৮০০  

১০ ব্রাহ্মণবাক্ষড়য়া মমক্ষডট্ি  িট্ জ হাসপাতা  ক্ষ িঃ, 

ঘাটুরা, সদর, ব্রাহ্মণবাক্ষড়য়া।  

০৫/২০১৯-২০ ০১৭৭৫-৪২২৪৭৭  

১১ ক্ষদ মুন ক্ষশশু ও মজনাট্র  হাসপাতা  ক্ষ িঃ, সদর,  

ব্রাহ্মণবাক্ষড়য়া।  

০২/২০১০-১১ ০১৭১১-৯৪৮২৮০  

১২ টযান্ডাড স হাসপাতা  অব মটাটা  মহ থ মিয়ার, 

মটাংট্ির পাড়, সদর, ব্রাহ্মণবাক্ষড়য়া।  

১১/২০১৯-২০ ০১৭৩০-৯৭০৫৫৫  

১৩ রট্য়  হাসপাতা , মজ  মরাড, সদর, 

ব্রাহ্মণবাক্ষড়য়া।  

০৩/২০১৯-২০ ০১৭১৮-০১৮১৮৮  

১৪ ক্ষিক্ষটয়ান মমট্মাক্ষরয়া  হাসপাতা , মুট্েফ পাড়া, 

সদর, ব্রাহ্মণবাক্ষড়য়া।  

০২/২০১৮-১৯ ০১৭১৫-৪৯৩৩৩০  

১৫  াইফ মিয়ার ক্ষশশু ও মজনাট্র  হাসপাতা  এন্ড 

ডায়ািনক্ষটি মসন্টার, মজ  মরাড, সদর, 

ব্রাহ্মণবাক্ষড়য়া।  

০৮/২০১৯-২০ ০১৩০২-৯২৭৭২৭  

১৬ মমসাস স আ ম ফাট্ম সসী, কুমারশী  মমাড়, সদর,  

ব্রাহ্মণবাক্ষড়য়া।  

০১/২০১৬-১৭ ০১৬১১-৩৩৯৩২০  

১৭ ইিরা মমক্ষডট্ি  হ , মটাংট্ির পূব সপাড়, সদর,  

ব্রাহ্মণবাক্ষড়য়া।  

০১/২০০৯-১০ ০১৭৯২-৪১৩৫৫৫  

১৮ মমসাস স নাহার মমক্ষডট্ি  হ , পূব স মমড্ডা, মপাদার 

বাড়ী, সদর, ব্রাহ্মণবাক্ষড়য়া।  

০১/২০০১-০২ ০১৭১১-৯৪৮২৮০  

১৯ মমসাস স ক্ষদ ট্খাশ ফাট্ম সসী, ২২/এ, মজ  মরাড, পূব স 

পাইিপাড়া, সদর,  ব্রাহ্মণবাক্ষড়য়া।  

০১/২০১৭-১৮ ০১৯১৫-৭৪১৪১৫  

মজ া িার্ সা য়, 

মনায়াখা ী 

১. প্রাইম হােপািাল নলঃ হােপািাল জরাড, মাইেদী 

জিায়াখালী 

০৪/২০০৭-০৮ ০১৭৩০৩০৬১৯৭  

২. গুডনহল হােপািাল, হােপািাল জরাড, মাইেদী, 

জিায়াখালী 

০১/২০০৩-০৪ ০১৮১৬৪৭২৬২৯  

৩. জিায়াখালী প্রাইসভট হােপািাল নলঃ, হাউনেিং 

এসেস্ট, মাইেদী, জিায়াখালী 

০১/১৯৯৪-৯৫ ০১৭১৭১৬২২২৭  

৪. েিিী জেণাসরল হােপািাল, হােপািাল জরাড, 

মাইেদী, জিায়াখালী 

০২/২০০৬-০৭ ০১৭১৬১৭৮২৫৩ 

 

 

৫. রাসিয়া (প্রাঃ) হােপািাল, ডাক্তারপাড়া, কসলে 

জরাড, জচৌমুহিী, জিগমগঞ্জ, জিায়াখালী 

০৩/২০০৭-০৮ ০১৮৩১৯১৯২২৩  

৬. ন্যাশিাা্ল হেনপটাল, চন্দ্রগঞ্জ, জিগমগঞ্জ, 

জিায়াখালী 

০১/২০০৯-১০ ০১৭৪০৯৪৮৯৩৩  

৭. নেটি হেনপটাল, হােপািাল জরাড, মাইেদী, 

জিায়াখালী 

০২/২০০৯-১০ ০১৭২৯৪৮৫৩৬০  
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৮. জমনডসকল অনফোর, নড. আর.এে, নেনভল োেি 

অনফে, জিায়াখালী 

০৩/১৯৯৭-৯৮ নেনভল োেি অনফে  

৯. মডাণ প্রাইসভট হােপািাল, মাইেদী িাোর, 

জিায়াখালী 

০৩/২০০৯-১০ ০১৭১২৭৩৬৭৫৯  

১০. উডল্যান্ড হেনপটাল এন্ড ডায়গিনিক কমসেক্স 

নলঃ, প্রিাি েড়ক (িানপসির জপাল), মাইেদী 

িাোর, জিায়াখালী 

০১/২০১০-১১ ০১৭১৬১০৩৩৫২  

১১. ২৫০ শয্যা জেিাসরল হােপািাল, জিায়াখালী ০২/২০০৭-০৮ িত্ত্বািিায়ক  

১২. ড্রীম হেনপটাল, জফণী জরাড, জচৌমুহিী, জিগমগঞ্জ, 

জিায়াখালী 

০১/২০১১-১২ ০১৬৮৫৪৫৯৩৮  

১৩. এযাসপাসলা হেনপটাল এন্ড ডায়গিনস্টক কমসেক্স, 

মাইেদী িাোর, জিায়াখালী 

০৩/২০১০-১১ ০১৭১১৮৪২৮৬৩  

১৪. ইেলানময়া প্রাইসভট হােপািাল, জপাস্ট অনফে 

জরাড, জচৌমুহিী, জিগমগঞ্জ, জিায়াখালী 

০১/২০১৮-১৯ ০১৭১১৭৯৫২৮৪  

১৫. রয়যাল হেনপটাল ইউনিট-২, হােপািাল 

জরাড,মাইেদী, জিায়াখালী 

০২/২০১৮-১৯ ০১৮১১৬০১০৭১  

১৬. েীিি আসলা হােপািাল, হােপািাল জরাড, 

মাইেদী, জিায়াখালী 

০১/২০১৯-২০২০ ০১৮৭২৭২৫৯৭১  

১৭. প্যািাসরামা ফাসম যেী, প্রিাি েড়ক, মাইেদী 

জকাট য, জিায়াখালী 

০৪/১৯৯৫-৯৬ ০১৭১৫৩২১৩৯৬  

১৮. জমোে নমোি ফাসম যেী, জগাপীিাথপুর, জিায়াখালী ০৭/১৯৯৬-৯৭ ০১৭৬১১২১২৭৫  

১৯. িাগনরক ফাসম যেী, ফ্ল্যাট জরাড, মাইেদী জকাট, 

জিায়াখালী 

০৬/১৯৯৬-৯৭ ০১৮১৩৭৯৮৭৯২  

২০. রমিা ফাসম যেী, ১১িিং নমউনিনেপল িাোর, 

মাইেদী জকাট য, জিায়াখালী 

০১/২০০৫-০৬ ০১৯২২৫৯০৭৮৬  

২১. আল-আনমি ফাসম যেী ২৫০ শয্যা জেিাসরল 

হােপািাল (ইিসডার), জিায়াখালী 

০৭/১৯৯৬-৯৭ ০১৮১৪১৭৭০৮  

মজ া িার্ সা য়, 

মফনী 

০১ মফনী ডায়াট্বটিি হাসপাতা , ৫৮৯, ক্ষমজান 

মরাড, মফনী।  

০১/২০১২-১৩ ০১৮৪৮-৩৮২৩৬৬  

০২ ন্যাশনা  হাট স ফাউট্ন্ডশন হাসপাতা  এন্ড ক্ষরসাচ স 

ইনক্ষটটিইট, রাঝাক্ষজর ক্ষদক্ষঘর উত্তর পাড়, মফনী 

০১/২০১৬-১৭ ০১৮৩৪-৭৪০৫০৭  

০৩ িনট্সপ্ট মহ থ মিয়ার ক্ষিক্ষনি, রাাংি মরাড, 

মফনী।  

০১/২০১৮-১৯ ০১৮১৮-৪২৩৪৫৮  

০৪ ক্ষমশন হাসপাতা , ১০৩ সুক্ষফ সদর উক্ষদন মরাড, 

মফনী।  

০২/২০১৯-২০ 

 

০১৮৭৮-০১৮৬২৫  

০৫ মমরী মটাপস মমটারক্ষনটি ক্ষিক্ষনি, ৩৩৬, এস. 

এস. মি মরাড, সদর, মফনী।  

০৩/২০১৯-২০ ০১৭১১-৭৯৬২৮২  

০৬ মফনী মমক্ষডট্নাো হাসপাতা , ১০৬, এস.এস.ট্ি 

মরাড, মফনী। 

০৪/২০১৯-২০ ০১৯১৯-৫৮৫০৬০  

০৭ ন্যাশনা  হাসপাতা  এন্ড ডায়িনক্ষটি মসন্টার, 

দািনভূঞা, মফনী।  

০১/২০১৯-২০ ০১৭১১-৪২৫০৮২  

 ০৮ ক্ষচশতীয়া মা ও ক্ষশশু হাসপাতা , এস.এস.ট্ি 

মরাড, মফনী।  

০৫/২০১৯-২০ ০১৮২৫-৯১৭১৪৪  

০৯ ইবট্ন হাসমান হাসপাতা  এন্ড ডায়িনক্ষটি 

মসন্টার, এস. এস. মি মরাড, মফনী।  

০৬/২০১৯-২০ ০১৮১৯-৮২৫৫৭৩  

১০ ইউক্ষনি হাসপাতা , ফাক্ষজট্ ট ঘাট মরাড, 

দািনভূঞা, মফনী।  

০২/২০১৮-১৯ 

 

০১৭১২-৭৮৮৮০৫  



জেলা/সমসরা 

কার্ালসয়র িাম 
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১১ মজড ইউ মট্ড  হাসপাতা , এস.এস.ট্ি মরাড, 

মফনী।  

০১/২০২০-২১ ০১৮৮১-১০১০১৭  

১২ মফনী মসন্ট্রা  হাসপাতা  ফাট্ম সসী(খুচরা), 

এস.এস.ট্ি মরাড, মফনী।  

০১/২০০৬-০৭ ০১৮৩৮-৩৮২৫২৫  

১৩ মমসাস স রাজ্জাি মমক্ষডট্ি  হ  (খুচরা), রাাংি 

মরাড, মফনী।  

০৮/৯৪-৯৫ 

 

০১৭১২-১১৬৩১১  

১৪ মমসাস স মমৌসুমী ঔষধা য় (খুচরা), রাাংি মরাড, 

মফনী।  

০৮/৯৬-৯৭ ০১৮১৯-৩৩৮০৮৫  

১৫ মমসাস স বাপ্পী মমক্ষডট্ি  হ  (খুচরা),  রাাংি মরাড, 

মফনী।  

০২/৯৫-৯৬ 

 

০১৭১১-৮৪৫৪৭০  

১৬ মমসাস স মিাক্ষবন্দ ফাট্ম সসী ডায়াট্বটিি হাসপাতা  

(খুচরা), ক্ষমজান মরাড, মফনী। 

০৬/৯৫-৯৬ ০১৭১৩-১২০৮০৯  

মজ া িার্ সা য়, 

 ক্ষ্মীপুর 

০১ ক্ষমক্ষ ক্ষনয়াম হসক্ষপটা  (প্রািঃ), রামিক্ষত 

ডাইোরশন মরাড, সদর,  ক্ষ্মীপুর 

০২/২০১০-২০১১ ০১৭১৩-৬২৮৩৯৫  

০২  ক্ষ্মীপুর আধুক্ষনি হসক্ষপটা  (প্রািঃ), হাসপাতা  

মরাড, সদর,  ক্ষ্মীপুর 

০১/২০০৪-২০০৫ ০১৭১১-৪৫৯৬২১  

০৩ মট্ড  হসক্ষপটা  (প্রািঃ),দক্ষিণ মতমুহনী, রামিক্ষত 

মরাড, সদর,  ক্ষ্মীপুর 

০৩/২০১৮-২০১৯ ০১৭৪৩-৯১৭৫০৩  

০৪ উপশম হসক্ষপটা  এন্ড মমক্ষডট্ি  সাক্ষে সট্সস 

(প্রািঃ), এসআর মরাড, সদর,  ক্ষ্মীপুর  

০৪/২০১৮-২০১৯ ০১৭১১৯৫৬৮৭৭  

০৫ োইোই মজনাট্র  হাসপাতা  ও ডায়ািনক্ষটি 

মসন্টার, মপাদারবাজার, চন্দ্রিঞ্জ, সদর,  ক্ষ্মীপুর 

০২/২০১৯-২০২০ ০১৭১৮-৪১৪২৩০  

০৬ ক্ষসটি হসক্ষপটা (প্রািঃ) 

আহছান েবন, রামিক্ষত মরাড, সদর,  ক্ষ্মীপুর 

০৩/২০১৯-২০২০ ০১৭১৪-৯৫৩০৬৬  

০৭ মাদারল্যান্ড হসক্ষপটা (প্রািঃ) 

১৯৯, বকু  িট্টজ, হাসপাতা  মরাড, সদর, 

 ক্ষ্মীপুর 

০৫/২০১৮-২০১৯ ০১৭৪০-৬৪৮৯৫১  

০৮ ওট্য় ট্িয়ার হসক্ষপটা  (প্রা:),পল্লী ক্ষবদুযৎ অক্ষফস 

সাং গ্ন, মজুপুর, সদর,  ক্ষ্মীপুর 

০৩/২০২০-২০২১ ০১৯৭৬-৭৭১৯৪০  

০৯ ক্ষনরাময়হাসপাতা  এন্ড ডায়ািনক্ষটি মসন্টার, 

রায়পুর,  ক্ষ্মীপুর 

০১/২০১৮-২০১৯ ০১৭৩৩-৮৭৯১৬৭  

১০ মাতৃছায়াহাসপাতা  (প্রািঃ), রায়পুর,  ক্ষ্মীপুর ০২/২০১৮-২০১৯ ০১৭২৬-০৪৫০২২  

১১ মমঘনাহাসপাতা  এন্ড ডায়ািনক্ষটি মসন্টার, 

উপট্জ া পক্ষরষদ মরাড, রায়পুর,  ক্ষ্মীপুর 

০১/২০১৯-২০২০ ০১৭১২১৩২৭৬৮  

১২ মমসাস স জাট্বর মমক্ষডট্ি  মসন্টার, রামিঞ্জ 

বাজার, রামিঞ্জ,  ক্ষ্মীপুর 

০২/২০০৫-২০০৬ 

 

০১৭১১-৪৭০৪৯১  

মজ া িার্ সা য়, 

িক্সবাজার 

১ ডক্টরস মচম্বার, পান বাজার, িক্সবাজার ০২/৯৭-৯৮ ০৩৪১-৬৪৬৪৪ 

০১৭১৬-৪৪৯৪৭৭ 

 

২ িক্ষমউক্ষনটি চক্ষু হাসপাতা , পান বাজার, 

িক্সবাজার। 

০১/০৪-০৫ ০৩৪১-৬৩১২০  

৩ মচৌধূরী ফাট্ম সসী, পান বাজার, িক্সবাজার। ০১/২০০০-০১ ০৩৪১-৬৩৯৪৮  

৪ িীটান মমট্মাক্ষরয়া  হাসপাতা , মালুম ঘাট, 

চিক্ষরয়া, িক্সবাজার। 

০৫/৬৬-৬৭ ০১৭৩০-৭০৩০৮৯  

৫ জমজম হাসপাতা  (প্রািঃ) ক্ষ িঃ, ক্ষচক্ষরাংিা, 

চিক্ষরয়া, িক্সবাজার। 

০১/০৯-১০ ০১৯৬৯-৬৮০৮৮০ 

০১৭৩৪-০৬৮৮৬৮ 

 

মজ া িার্ সা য়, 

িক্সবাজার 

৬ ফুয়াদ আ  খতীব হাসপাতা , হাসপাতা  সড়ি, 

িক্সবাজার। 

০১/২০১৮-১৯ ০১৯১৮-৫৪৩০২৮ 

০১৪৪৪-৯০৯৯৬২ 

 



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

৭ স্বত্ত্বাক্ষধিারী, মালুমঘাট মা-মক্ষন হাসপাতা  এন্ড 

ডায়ািনক্ষটি মসন্টার, চা-বািান, চিক্ষরয়া, 

িক্সবাজার। 

০২/২০১৮-১৯ ০১৭১৫-০৭৩২৪৬  

৮ ব্বস্থাপনা পক্ষরচা ি, চিক্ষরয়া ইউক্ষনি 

হাসপাতা  (প্রা) ক্ষ :, ক্ষচক্ষরাংিা জনতা মাট্িসট, 

চিক্ষরয়া মপৌরসো, িক্সবাজার। 

০৩/২০১৮-১৯ ০১৮৬০-১৪৯৪৪১  

৯ ব্বস্থাপনা পক্ষরচা ি, ‘মা ক্ষশশু ও মজনাট্র  

হাসপাতা , হাজী সাট্ হ মাট্িসট, ২য় ত া, 

ক্ষচক্ষরাংিা, চিক্ষরয়া, িক্সবাজার।  

০৪/২০১৮-১৯ ০১৮০৩-১৬৬৬৫৫  

১০ ব্বস্থাপনা পক্ষরচা ি, ‘এক্ষশয়ান হসক্ষপটা  (প্রা:) 

ক্ষ :, চিক্ষরয়া মপৌরসো, চিক্ষরয়া, িক্সবাজার। 

০৫/২০১৮-১৯ ০১৯৭৬-৪৯৫১৫৩  

১১ ব্বস্থাপনা পক্ষরচা ি, ‘মজনাট্র  হসক্ষপটা ’, 

হসক্ষপটা  মরাড, িক্সবাজার। 

০১/২০১৯-২০ ০১৭৫৭-১৫২৫৩৫  

১২ মচয়ারম্যান, ‘‘সী সাইড হাসপাতা  প্রািঃ ক্ষ িঃ’’ 

মিন্দ্রীয় জাট্ম মসক্ষজদ মরাড, িক্সবাজার। 

০২/২০১৯-২০ ০১৮১৯-৫১৩২১৬  

১৩ ব্বস্থাপনা পক্ষরচা ি, ‘ক্ষডক্ষজটা  হাসপাতা  

িক্সবাজার (প্রািঃ) ক্ষ িঃ’, িক্সবাজার। 

০১/২০২০-২১ ০১৮৪৭-১৫২৮৭৫ 

 

 

১৪ মচয়ারম্যান, মসন্ট্রা  হসক্ষপটা , হাসপাতা  সড়ি, 

িক্সবাজার। 

০২/২০২০-২১ ০১৮১৯-৬১৮০৬৫  

মটিনাফ ক্ষবট্শষ 

মজান, 

িক্সবাজার 

- - - -  াই

মসে 

মনই 

মজ া িার্ সা য়, 

রাঙ্গামাটি 

০১. জমনডসকল ডাইসরক্টর 

খ্রীনিয়াি হােপািাল, 

চন্দ্রস ািা, রাঙ্গামাটি  

০১/১৯৬০-৬১ ০১৭১৫-৩৩৭৭৩৪  

০২. পনরচালক 

জমোে  জমনড ফাসম যেী 

িিরুপা িাোর, জকািয়ালী, রাঙ্গামাটি । 

০২/২০১৬-১৭ 

 

০১৭১১- ৯৮৩১৮৭  

মজ া িার্ সা য়, 

খািড়াছক্ষড় 

০১. আধুনিক জেলা েদর হােপািাল, খাগড়াছনড়  ০১/২০০৫-২০০৬ ০১৭১২১০৯৯৫৭ 

৬১৬৮১/৬১৬৬০ 

 

মজ া িার্ সা য়, 

বান্দরবান 

০১. বাসক্ষমত্ম এন্টারপ্রাইজ, সদর, বান্দরবান। 01/1999-2000 ০১৮১৯৩৬২১০৬  

 

           


