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মাদক  ( পিথিডন/মরিফন/মরিফন াবেলট/ও-মরেফান াবেলট ইত ািদ) চরা িব য়/ বহােরর পারিমট 
(রং র িবভাগ) 

 
জলা/ 

কায ালেয়র নাম 
ম লাইেস  ন র ও 

দােনর তািরখ 
লাইেস  া  ি / 

ি গেণর/ িত ােনর নাম 
(অংশসহ), মাবাইল ন র ও 

িত ােনর নাম (পদবীসহ) 

লাইেসে র কানা/অব ান লাইেস  া  মাদক ে র 
নাম ও বািষ ক বরা  

( েযাজ  ে ) 

চরা িব য় লাইেস  (ফােম সী) 
জলা কায ালয়, 

রং র 
 

1. ০১/২০০২-০৩ মাঃ মা দ রানা 
মসাস  রানা ফােম সী। 
০১৭৭৩-৫৫৭৪৪৯ 

করানীপাড়া চৗরাস া মাড়, কাতয়ালী, রং র পিথিডন- ৮০০ এ াঃ 
মরিফন- ২০০ এ াঃ 

2. ০৩/২০০৯-১০ 
১৪/১০/০৯ 

মাঃ শাহজাহান আলী 
ড-নাইট ফােম সী, 

০১৭১৬-৮২৪৮৬২ 

মিডেকল মাড়, ধাপ, রং র পিথিডন- ১০০০ এ াঃ 
মরিফন- ৩০০ এ াঃ 

মরিফন াঃ-৮০০০িপস 
3. ০২/৯৮-৯৯ 

০২/০৯/৯৮ 
খা কার মার ফ এলাহী 
মসাস  খা কার ফােম সী 

০১৭১২-১৮১৮৬৩ 

জল রাড, ধাপ, রং র পিথিডন- ৮০০ এ াঃ 
মরিফন- ৫০ এ াঃ 

4. ০৬/৯৮-৯৯ 
১৬/১১/৯৮ 

মাঃ রশীদ আলম 
মসাস  পন মিডেকল ার 

০১৭৭০-৮০৪৫৬৭ 

ধাপ জল রাড, রং র পিথিডন- ১২০০ এ াঃ 
মরিফন- ২০০ এ াঃ 

5. ০১/২০১০-১১ 
১৩/০৭/১০ 

মাঃ আজম খান 
মসাস  িনউ পন ফােম সী 

০১৭১৫-০০৪৩৬৫ 

ধাপ জল রাড, রং র পিথিডন-৮০০ এ াঃ 
মরিফন- ২০০ এ াঃ 

6. ০২/২০০০-০১ 
০৬/০৮/২১ 

মাঃ সাহওয়ার ইসলাম 
অিনক ফােম সী,০১৭১৮-৫৪৩১৭৯ 

ধাপ জল রাড, মিডেকল মাড়, রং র পিথিডন- ১০০০ এ াঃ 

7. ০২/২০০২-০৩ িমেসস আর মান আরা ইসলাম 
মসাস  িজসা ফােম সী 
০১৭১৫-০০৯৮১৭ 

ধাপ জল রাড, মিডেকল মাড়, রং র পিথিডন- ১২০০ এ াঃ 
মরিফন- ৩০০ এ াঃ 

মরিফন াবঃ- ৩০০০ িপস 
8. ০২/২০০৯-

১০১৪/১০/০৯ 
মাঃ মাশাররফ হােসন 

জয় ফােম সী 
০১৯১১-৪১১৪৬৩ 

মৗচাক কমেপ , জল রাড, ধাপ, রং র পিথিডন-১০০০ এ াঃ 
মরিফন-৩০০ এ াঃ 

9. ০১/২০০৭-০৮ 
২৭/০৪/০৮ 

মাঃ হািফ র রহমান ( মন) 
মসাস  েয়ল ফােম সী 
০১৭১৬-৬৯৪৯৩৩ 

ধাপ জল রাড, রং র পিথিডন- ১৪০০ এ াঃ 
মরিফন- ১৫০ এ াঃ 

10. ০৭/৯৮-৯৯ 
 

মাঃ রিশ ল ইসলাম চৗ রী 
মসাস  িদনাজ র ফােম সী 

০১৭২৬-৫৪৫৯৯৮ 

ধাপ জল রাড, রং র পিথিডন- ১২০০ এ াঃ 
মরিফন- ২০০ এ াঃ 

11. ০৭/২০০০-০১  িবজন দাস 
মসাস  িলউ মিডিসন কণ ার 

 িবজন দাস 
মসাস  িলউ মিডিসন কণ ার 

০১৭৩৩-০২১১৬৭ 

ক া পাবিলক ল কেলজ গট, মিডেকল মাড়, 
রং র। 

পিথিডন- ১০০০ এ াঃ 
মরিফন- ২০০ এ াঃ 

12. ০১/২০০৩-০৪ 
২৬/০৭/০৩ 

মাঃ নজ ল হক শাহ 
মসাস  সবা ফােম সী 
০১৭০৬-৮২২২০২ 

মিডেকল মাড়, ধাপ জল রাড, রং র পিথিডন- ১০০০ এ াঃ 
মরিফন- ২০০ এ াঃ 

13. ০২/২০০৩-০৪ মাঃ িমনহাজ হােসন 
মসাস  জ এস ফােম সী 

০১৭১৭-৬৭৫২৮২ 

ধাপ জল রাড, রং র পিথিডন- ১০০০ এ াঃ 
মরিফন- ১০০ এ াঃ 

14. ১০/৯৭-৯৮ 
২২/০৭/৯৮ 

মাঃ খােল ামান চৗ রী 
মসাস  আরাফাত ফােম সী 

০১৭১৬-৫১২২৫৮ 

ধাপ জল রাড, রং র পিথিডন- ১২০০ এ াঃ 
মরিফন- ৫০ এ াঃ 

15. ০৬/৯৭-৯৮ 
২৯/০৪/৯৮ 

মাঃ আনছার আলী 
রং র মিডেকল এেজ ী 

০১৭২৫-৩৪৪৫৮১ 

মিডেকল মাড়, ধাপ জল রাড, রং র পিথিডন- ১২০০ এ াঃ 
মরিফন- ৫০ এ াঃ 

16. ০৭/৯৭-৯৮ 
১২/০৪/৯৮ 

মাঃ আজহার ল ইসলাম 
মসাস  িমল াত ফােম সী 

০১৭২৩-৮৮২৮৩৫ 
 

মিডেকল মাড়, ধাপ জল রাড, রং র পিথিডন- ১২০০ এ াঃ 
মরিফন- ৫০ এ াঃ 
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জলা/ 
কায ালেয়র নাম 

ম লাইেস  ন র ও 
দােনর তািরখ 

লাইেস  া  ি / 
ি গেণর/ িত ােনর নাম 

(অংশসহ), মাবাইল ন র ও 
িত ােনর নাম (পদবীসহ) 

লাইেসে র কানা/অব ান লাইেস  া  মাদক ে র 
নাম ও বািষ ক বরা  

( েযাজ  ে ) 

17. ০৪/২০০০-০১ 
০৩/০৪/০১ 

এ, , এম মাহ ল আলম জ রী 
মসাস  সাকীফ মিডেকল হল 

০১৭১৬-১৮৮৮২৪ 
 

মিডেকল মাড়, ধাপ জল রাড, রং র পিথিডন- ১০০০ এ াঃ 
মরিফন- ২০০ এ াঃ 

18. ০২/৯৬-৯৭ 
১৯/০২/১৯৯৭ 

কাজী মাহা দ ই  
সাম ফােম সী 

০১৭১৫-৬৩৬৬৬০ 

শন রাড, ছােলক মােকট সংল , রং র পিথিডন- ১০০০ এ াঃ 

19. ০৫/৯৭-৯৮ 
১২/০৪/৯৮ 

 

মাঃ আ ল কােদর 
িনউ িস  ফােম সী 
০১৭১৫-১৪০৫১২ 

শন রাড, রং র পিথিডন- ১২০০ এ াঃ 
মরিফন- ৫০ এ াঃ 

20. ০৩/৯৭-৯৮ 
১১/০৪/৯৮ 

মাঃ গালাম মাস ফা 
মসাস  িতেষধক 
০১৭৩০-৯৭১১৫৫ 

গাল স ল মাড়, কাউিনয়া, রং র পিথিডন- ১২০০ এ াঃ 
মরিফন- ৫০ এ াঃ 

21. ০৩/২০০৩-০৪ 
১১/০৪/০৪ 

মাছাঃ আফসানা বগম 
মািহনী াগস 

০১৭৫১-৪৯৬৩৯৯ 

িজ এল রায় রাড, রং র পিথিডন- ৫০০ এ াঃ 
মরিফন- ৫০ এ াঃ 

22. ০১/৯৭-৯৮ 
১২/০৪/৯৮ 

কমল ম মদার 
মসাস  পল ব মিডিসন  

০১৭১৮-০৪৭৭৭৯ 

শন রাড, রং র পিথিডন- ৭০০ এ াঃ 

23. ১০/৯৮-৯৯ 
১৪/০৫/৯৯ 

 

মাঃ নওশা ল আলম 
মসাস  িনউ জীবন ফােম সী 

০১৭৪০-৫৮৪১৭০ 

শন রাড, রং র পিথিডন- ৮০০ এ াঃ 

24. ১১/৯৮-৯৯ 
০১/০৩/৯৯ 

মাঃ আ স সালাম 
বাংলােদশ মিডিসন  কণ ার 

০১৭১৫-৯৪৯৪০০ 

শন রাড, রং র পিথিডন- ১৪০০ এ াঃ 
মরিফন -২০০ এ াঃ 

25. ০৩/২০০০-০১ 
২২/১০/২০০০ 

মাঃ শির ল ইসলাম 
মসাস  শরীফ ফােম সী 
০১৯১১-০০৪৬৮৩ 

ধাপ জল রাড, রং র মরিফন- ৫০০ এ াঃ 
মরিফন াবঃ-৫০০০ িপস 

বহােরর পারিমট (হাসপাতাল) 
জলা কায ালয়, 

রং র 
 

26. ০৬/২০০৯-১০ 
১২/০৪/১০ 

ব াপনা পিরচালক 
ড রস কিমউিন  হাসপাতাল ( াঃ) 

িলঃ 
০১৭১১-৪২১৫৬৪ 

িড়রহাট রাড, রং র পিথিডন- ১২০০০ এ াঃ 
মরিফন- ৬০০০ এ াঃ 

27. ০৩/২০১৮-১৯ 
২৪/০৩/১৯ 

ব াপনা পিরচালক 
কিছর উি ন মেমািরয়াল মিডেকল 

কেলজ এ  হসিপটাল। 
০১৬৭৭-৮১২৮৫১,  ০১৭১২-১২১৬১২ 

ধাপ ইি িনয়ারপাড়া(বাংলােদশ াংক মাড়), বাসা 
নং-৪৮, রাড নং-১৪/৪, রং র 

পিথিডন- ৪০০০ এ াঃ 
মরিফন-২০০০ এ াঃ 

28. ০৪/২০১০-১১ 
১৪/০৫/১১ 

ব াপনা পিরচালক 
রইনেবা ি িনক এ  নািস ং হাম 

০১৭১১-১৩২১৪৫ 

ধাপ, জল রাড, মিডেকল মাড়, রং র। পিথিডন- ২২০০ এ াঃ 
মরিফন- ৫০০ এ াঃ 

29. ০৩/২০২১-১১ 
০৩/১০/১১ 

িনব াহী চয়ার ান 
ইসলামী াংক কিমউিন  

হাসপাতাল রং র িলঃ 
০১৭৩১-১০৯৯১৪ 

জল রাড, ধাপ, রং র। পিথিডন- ২০০০ এ াঃ 
মরিফন- ৬০০ এ াঃ 

30. ০১/২০১২-১৩ 
১৪/০২/১৩ 

 

ব াপনা পিরচালক 
আেনায়ার ি িনক এ  নািস ং হাম 

০১৭১৩-৭৮৩৭১০ 

মিডেকল মাড় (ক া পাবিলক েলর িবপরীেত), 
রং র। 

পিথিডন- ৩০০০ এ াঃ 
মরিফন- ১২০০ এ াঃ 

মরিফন াব:-২০০০ িপস 
31. ০১/২০১০-১১ 

১০/০৭/১১ 
মীর আেনায়ার ল ইসলাম 

পিরচালক, স াল ি িনক এ  নািস ং 
হাম। ০১৭১৩-৭৮৩৭১০ 

জল রাড, ধাপ, রং র পিথিডন- ৫০০০ এ াঃ 
মরিফন- ২০০০ এ াঃ 

32. ০১/২০১৬-১৭ 
০১/০৩/১৭ 

মাঃ আসলাম আলী পারেভজ 
পিরচালক, সবা হসিপটাল। 

০১৭১২-২৫৫১৯০ 
 
 

মিডেকল মাড়, জল রাড, ধাপ, রং র পিথিডন- ৩০০০ এ াঃ 
মরিফন- ২০০০ এ াঃ 
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জলা/ 
কায ালেয়র নাম 

ম লাইেস  ন র ও 
দােনর তািরখ 

লাইেস  া  ি / 
ি গেণর/ িত ােনর নাম 

(অংশসহ), মাবাইল ন র ও 
িত ােনর নাম (পদবীসহ) 

লাইেসে র কানা/অব ান লাইেস  া  মাদক ে র 
নাম ও বািষ ক বরা  

( েযাজ  ে ) 

33. ০১/২০১৮-১৯ 
২৯/১১/১৮ 

ােনিজং িডের র 
রং র পইন ারালাইিসস এ  
জনােরল হসিপটাল। ০১৭১৬-

৯৪৫৩৩১ 

হাজীপাড়া মাড়, কল াব , ধাপ, রং র পিথিডন- ৩০০০ এ াঃ 
মরিফন- ১৫০০ এ াঃ 

34. ০২/২০২০-২১ 
১৪/০৩/২১ 

া াইটর 
ন ি িনক 

০১৭১৪-৩৩৩৩১৯ 

মায়াময়ী সড়ক, কামাল কাছনা, রং র পিথিডন- ২০০ এ াঃ 
মরিফন- ১০০ এ াঃ 

35. ০১/২০০৮-০৯ 
১৫/০৫/০৯ 

এ, , এম মাহ ল আলম জ রী 
িনউ রং র ি িনক 
০১৭১৬-১৮৮৮২৪ 

ামলী লন, ধাপ, রং র পিথিডন- ৪৮০০ এ াঃ 
মরিফন- ৯০০ এ াঃ 

36. ০৪/২০১৮-১৯ 
১৬/০৪/১৯ 

ব াপনা পিরচালক 
িকংস হসিপটাল রং র 

বাসা নং-৮৪, রাড নং-০২, ইসলামবাগ, আর ক রাড, 
রং র। 

পিথিডন- ৫০০ এ াঃ 
মরিফন-৫০০ এ াঃ 

37. ০২/২০১৮-১৯ 
২০/০২/১৯ 

া াইটর 
নথ  ার হসিপটাল 
০১৭৭০-৮৮১১৯৯ 

বাসা নং-৪৩, রাড নং-১/১, ধাপ জল রাড, রং র পিথিডন- ১০০০ এ াঃ 
মরিফন- ৫০০ এ াঃ 

38. ০৩/২০০৮-০৯ 
২০/০৪/০৯ 

ব াপনা পিরচালক 
াইম শালাইজড হসিপটাল িলঃ 

০১৭১৬-৪৮৪৩১৭ 

পীরজাবাদ, বদরগ  রাড, রং র পিথিডন- ৭৫০০ এ াঃ 
মরিফন- ৪০০০ এ াঃ 

39. ০১/২০২০-২১ 
১৮/০৮/২০ 

সভাপিত 
রং র মা ও িশ  হাসপাতাল 

 
 

৩৩, পি ম বা  খ  আর ক রাড, রং র। পিথিডন- ৩০০ এ াঃ 
মরিফন- ১৫০ এ াঃ 

40. ০১/২০২১-২০২২ 
১৫/০৭/২১ 

পিরচালক 
িনউ উ রা জনােরল হাসপাতাল 

০১৭২৪-০৭৯৬৯৭ 

ামলী লন, ধাপ, রং র পিথিডন-৩০০ এ াঃ 
মরিফন- ১০০ এ াঃ 

41. ০২/২১-২২ 
০২/০৮/২১ 

া াইটর, 
ইউনাইেটড হাসপাতাল, 

মিডেকল মাড়, ধাপ, রং র পিথিডন- ১০০০ এ াঃ 
মরিফন-৫০০ এ াঃ 

মরিফন াবঃ-৭০০ িপস 
ফ ািনল- ৫০০ এ াঃ 

42. ০৩/২১-২২ 
২৬/০৮/২১ 

ব াপনা পিরচালক 
 জনােরল হাসপাতাল 

ধাপ, ামলী লন, মহানগর, রং র পিথিডন-১৫০০ এ াঃ 
মরিফন-৫০০ এ াঃ 

43. ০৪/২১-২২ 
২৬/০৮/২১ 

পিরচালক 
দশ ি িনক এ  নািস ং হাম 

আর ক রাড, ধাপ, রং র। পিথিডন- ৬০০ এ াঃ 

44. ০৫/২১-২২ 
৩১/০৮/২১ 

চয়ার ান 
রিডসন শালাইজড হসিপটাল 

শাহ রাদ কমেপ , মিডেকল মাড়, আর ক রাড, 
ধাপ, রং র 

পিথিডন-৩০০০ এ াঃ 
মরিফন-২০০০ এ াঃ 

45. নং-৩১৮ 
তাং-০৬/১০/২১ 

া াইটর 
রং র তা কদার হসিপটাল( াঃ) িলঃ 

 

ধাপ, আর ক রাড, রং র। পিথিডন-৪০০০ এ াঃ 
মরিফন-২০০০ এ াঃ 

46.  চয়ার ান/ ািধকারী, িবিজএম 
হসিপটাল 

ধাপ ামলী লন, রং র।  পিথিডন-৮০০ এ াঃ 
মরিফন-৪০০ এ াঃ 

মরিফন াব- ৩০০ িপস 
চরা িব য় লাইেস  (ফােম সী) 

জলা কায ালয়, 
িড় াম 

47. ০৬/২০০০-২০০১ 
তাং-০৪-০২-২০০১ 

মাছাঃ পারভীন বগম 
িরদীতা মিডেকল হল 

হাসপাতাল রাড, িড় াম। 

িরদীতা মিডেকল হল 
হাসপাতাল রাড, িড় াম। 

পিথিডন -১০০০ এ া ল 
মরিফন-৩০০ এ া ল। 

বহােরর পারিমট (হাসপাতাল) 
জলা কায ালয়, 

িড় াম 
48. ০২/২০১০-২০১১ 

তাং-২৯-০৩-১১ 
মাঃ  সািহ ল হাসান লাল 

প লার হসিপটাল 
কেলজ পাড়া, িড় াম। 

 

প লার হসিপটাল 
কেলজ পাড়া, িড় াম। 

 

পিথিডন -৪০০০ এ া ল 
মরিফন -১৫০০ এ া ল। 

মরিফন এস আর াবেলট-
৫০০০ 

49. ০১/২০২০-২০২১ 
তাং-২২/১১/২০২০ 

ব াপনা পিরচালক, খ ন ি িনক, 
সদর হাসপাতাল রাড, িড় াম। 

০১৭৪৫৮২৯৪০৪ 

ব াপনা পিরচালক, খ ন ি িনক, সদর হাসপাতাল 
রাড, িড় াম। 

 

পিথিডন ইনেজকশন-
২০০( ইশত) এ া ল, 
মরিফন ইনেজকশন-

১০০(একশত)এ া ল। 
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জলা/ 
কায ালেয়র নাম 

ম লাইেস  ন র ও 
দােনর তািরখ 

লাইেস  া  ি / 
ি গেণর/ িত ােনর নাম 

(অংশসহ), মাবাইল ন র ও 
িত ােনর নাম (পদবীসহ) 

লাইেসে র কানা/অব ান লাইেস  া  মাদক ে র 
নাম ও বািষ ক বরা  

( েযাজ  ে ) 

50. ০২/২০২০-২০২১ 
তাং-২৫/১১/২০২০ 

ব াপনা পিরচালক, আইিডয়াল 
ি িনক  এ  ডায়গনি ক স ার, 
সদর হাসপাতাল রাড, িড় াম। 

ব াপনা পিরচালক, আইিডয়াল ি িনক  এ  
ডায়গনি ক স ার, সদর হাসপাতাল রাড, িড় াম। 

০১৭২২৪২৪৫৩৯ 

পিথিডন ইনেজকশন-
১০০০(এক হাজার) এ া ল। 

 51. ০৩/২০২০-২০২১ 
তাং-১৪/১২/২০২০ 

িনব াহী পিরচালক, আিমরাত 
িশপ হাসপাতাল , িচলমারী, 

িড় াম। 

িনব াহী পিরচালক, আিমরাত িশপ হাসপাতাল , 
িচলমারী, িড় াম। 

০১৭২৭০১১২০৮ 

পিথিডন ইনেজকশন -
২৪০( ইশত চি শ), এ া ল 

মরিফন ইনেজকশন-
১৪৪(একশত য়াি শ)  

52. ০১/২০২১-২০২২ 
তাং-২০/০৯/২০২১ 

ব াপনা পিরচালক, 
স ার ি িনক  এ  ডায়গনি ক 
স ার, শাপলা চ র, িড় াম। 

ব াপনা পিরচালক, 
স ার ি িনক  এ  ডায়গনি ক স ার, শাপলা চ র, 

িড় াম। 

পিথিডন ইনেজকশন-৮০০( 
আটশত) এ া ল। 

মরিফন ইনেজকশন-২০০( 
ইশত) এ া ল। 

53. নং-৪৬২ 
তাং-২১/১১/২১ 

ব াপনা পিরচালক 
মাহ ব ি িনক। 

থানা রাড, উপেজলা- ামারী, জলা- িড় াম। পিথিডন-১১০ এ া ল 
মরিফন-৯০ এ া ল 

54.  পিরচালক 
ীণ লাইফ জনােরল হাসপাতাল  

হা রপাড়া, হাসপাতাল রাড, িড় াম পিথিডন-৮০০ এ া ল  
মরিফন- ২০০ এ া ল 

চরা িব য় লাইেস  (ফােম সী) 
জলা কায ালয়, 

গাইবা া 
 

55. ০১/০৪-০৫ 
তাং-১১/০৪/০৫ 

মা: রজা তৗিফ র রহমান 
মাবা: ০১৭১২-২১৪৮৭৯ 

মসাস  িনউ বলাকা ফােম সী, িড,িব, রাড, গাইবা া । পিথিডন-৮০০ এ া: 
মরিফন-২০০ এ া: 

56. ০২/০৮-০৯ 
তাং-০৪/০৮/০৮ 

মা: র ল আিমন সরকার 
মাবা: ০১৭১৮-১৮৪৯৫৩ 

মসাস  আর, ক িডং, শন রাড,বড় মসিজদ সংল  
গাইবা া। 

পিথিডন-১২০০ এ া: 
মরিফন-নাই 

57. ০১/০৯-১০ 
তাং-০৬/০৯/০৯ 

মা: সাই ল ইসলাম 
মাবা: ০১৭১২১৯৬৪২৫ 

মসাস  সানালী মিডেকল ার িড,িব, রাড,গাইবা া। পিথিডন-৮০০এ া: 
মরিফন-৪০০এ া: 

58. ০৪/০৯-১০ 
তাং-১৯/১০/০৯ 

মাছা: র কা বগম 
মাবা: ০১৭০৬-৩৫৮৪৭৩ 

মসাস  বলাকা মিডেকল ার িড,িব, রাড, গাইবা া। পিথিডন-১০০০ এ া: 
মরিফন-২০০ এ া: 

59. ০১/২১-২২ 
তাং-১৮/০৭/২১ 

মা: নািদ ামান 
মাবা: ০১৭২১-৭১২৭৮০ 

মসাস  মা া মিডেকল হল, হা ন মাতাহার পার 
মােকট, পলাশবাড়ী, গাইবা া। 

পিথিডন-৬০০ এ া: 
মরিফন-২০০ এ া: 

বহােরর পারিমট (হাসপাতাল) 
জলা কায ালয়, 

গাইবা া 
 

60. ০১/২০-২১ 
তাং-২৮/১২/২০২০ 

মা: আ  জাফর খা কার 
মাবা: ০১৭২৭৭০৪০৮৬ 

মাদার কয়ার হসিপটাল, িডিব রাড, বাস া , 
গাইবা া। 

পিথিডন-২০০ এ া: 
মরিফন-১০০ এ া: 

61. ০২/২০-২১ 
তাং-০৪/০১/২১ 

মাছা: আই ন নাহার বগম 
মাবা: ০১৭১৫-২৮২০৬৩ 

পাল  ি িনক এ  নািস ং হাম, মা ারপাড়া, গাইবা া। পিথিডন-৩০০ এ া: 
মরিফন-২০০ এ া: 

62. ০৩/২০-২১ 
তাং-১৭/০২/২১ 

মা: ফির ল হক 
মাবা: ০১৭১৩-৫৬৪৫৬৯ 

য না ি িনক, আ িনক সদর হাসপাতাল রাড 
গাইবা া। 

পিথিডন-৮০০ এ া: 
মরিফন-৫০০ এ া: 

চরা িব য় লাইেস  (ফােম সী) 
জলা কায ালয়, 
নীলফামারী 

 

63. ০২/২০০৫-২০০৬ 
তািরখ-

৩১/০১/২০০৬ইং 

সদর হাসপাতাল গইট,নীলফামারী মাঃ সিফ ল আলম 
মসাস  রওনক ফােম সী 

মাবাঃ ন র-০৫৫১-৬১৫৭৮ 

পিথিডন-১০০০ 
মরিফন ইনেজকশন-২০০ 

64. ০২/২০০৪-২০০৫ 
তািরখ-

২৮/০৪/২০০৫ইং 

সদর হাসপাতাল রাড, নীলফামারী মাঃ আকবর আলী 
মসাস  আিখ মিডিসন কণ ার 

মাবাঃ ন র-০১৭৪৩-৬৮৪৩০৫ 

পিথিডন-১০০০ 
মরিফন ইনেজকশন-৩০০ 

65. ০১/২০০০-২০০১ 
তািরখ- 

১৯/০৬/২০০০ইং 

শহীদ জ র ল হক রাড,  সয়দ র 
জলা- নীলফামারী 

মাঃ মায়াে ম আলী 
মসাস  ফােতমা ফােম সী 

মাবাঃ ন র-০১৭১২-১৪৩৮৩৮ 

পিথিডন-১০০০ 
মরিফন ইনেজকশন-২০০ 

66. ০১/২০০৫-২০০৬ 
তািরখ-

২৮/১১/২০০৫ইং 

িদনাজ র রাড, সয়দ র, 
নীলফামারী 

মাঃ আসলাম আলী পারেভজ 
মসাস  সািম ফােম সী 

মাবাঃ ন র-০১৭১২-২৫৫১৯০ 

পিথিডন-১০০০ 
মরিফন ইনেজকশন-২০০ 

বহােরর পারিমট (হাসপাতাল) 
জলা কায ালয়, 
নীলফামারী 

 

67. ০১/৯৩-৯৪ 
তািরখ-১০/০৩/৯৪ 

ক  পিরচালক, ডিনশ, নটখানা, 
নীলফামারী 

ক  পিরচালক, ডিনশ, নটখানা, নীলফামারী 
মাবাইল ন র-০১৭১৩-৩৬২৬৬৬ 

বািষ ক বরা  
পিথিডন-৭৫০ এ া ল 

68. ০১/২০২০-২০২১ 
তািরখ-

২৮/০১/২০২১ইং 

সদর হাসপাতাল সড়ক, 
নীলফামার সদর, জলা- নীলফামারী 

মাঃ আ র রউফ ( রাউ ল) 
চয়ার ান, এআর জনােরল হসিপটাল এ  ি েয় ভ  

িডিজটাল ডায়াগনি ক া, মাবাঃ ন র-
০১৭১৮৫৬৩১৬৮ 

পিথিডন-২৫০০ 
মরিফন ইনেজকশন-১০০০ 

মরিফন াবঃ ১৫০০ 
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