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মাদক  ( পিথিডন/মরিফন/মরিফন াবেলট/ও-মরেফান াবেলট ইত ািদ) চরা িব য়/ বহােরর পারিমট 
 (বিরশাল ি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, 

বিরশাল 
 

1. নং-০৬/১৮-১৯ 
তাং-২৮/০৪/১৯ 

মা: আির র রহমান, ফয়সাল মিডেকল 
হল,০১৭১১৭৮৩০৬৮ 

আলী আহ দ রাড, কাঠপি , 
বিরশাল 

১। পিথিডন ইন:-২০০০ এ া:, 
২। মরিফন ইন: ১০০০ এ া: 

2. নং-০৭/১৮-১৯ 
তাং-২৮/০৪/১৯ 

মা: নজ ল ইসলাম, আল-মিদনা মিডেকল 
হল 

০১৭১১৯০৫১৫৯ 

ধা ড়া বাজার উিজর র, বিরশাল ১। পিথিডন ইন:-২০০০ এ া:, 
২। মরিফন ইন: ১০০০ এ া: 

৪। ও-মরেফান ইন:-৪০০০ এ া: 
৫। ও-মরেফান াব: ১২০০০িপচ। 

3. ০১/০৭-০৮ 
তাং-১৩/০২/০৮ 

মাঃ জািবদ হাসান, মসাস  িসকদার 
মিডিসন হাউজ,০১৭৯৮৬২৬৭৩৭ 

হাসপাতাল রাড,বিরশাল। ১। পিথিডন ইন:-১০০০ এ া:, 
২। মরিফন ইন: ৪০০ এ া: 

৩। মরিফন াব: ১০,০০০ িপচ, 
৪। ও-মরেফান ইন:-২০০০ এ া: 

৫। ও-মরেফান াব: ৮০০০ িপচ। 
4. বির -০৩/০৪-০৫ 

তাং-১৬/০৪/০৫ 
মাঃ সািকব হাসান, মসাস  মিড াম, 

০১৭১২৮১৯১৯৭ 
কাউিনয়া ধান সড়ক, বিরশাল 

সদর,বিরশাল। 
১। পিথিডন ইন:-১৫০০ এ া:, 

২। মরিফন ইন: ৫০০ এ া: 
৩। মরিফন াব: ১০,০০০ িপচ, 
৪। ও-মরেফান ইন:-২০০০ এ া: 

৫। ও-মরেফান াব: ৮০০০ িপচ। 
5. ০১(এস)/০১-০২ 

তাং-০৫/১১/০১ 
মাঃ জাফর ইকবাল, মসাস  হািসনা 

মিডেকল হল, ০১৭১১২৬৫৪৫৪ 
৩৮৩/৩৫৫ বা  রাড, বিরশাল। ১। পিথিডন ইন:-১২০০ এ া:, 

২। মরিফন ইন: ৩০০ এ া: 
৩। মরিফন াব: ১০,০০০ িপচ, 
৪। ও-মরেফান ইন:-২০০০ এ া: 

৫। ও-মরেফান াব: ৮০০০ িপচ। 
6. ০৬ (এস)/৮২-৮৩ 

 
মাঃ আলতাফ হােসন িসকদার, মসাস   
আহ িদয়া াগ হাউজ,০১৭৩১২৫১২৩০ 

িস.এ .িব  রাড, বিরশাল। 
 

১। পিথিডন ইন:-১৫০০ এ া:, 
২। মরিফন ইন: ৫০০ এ া: 

৩। মরিফন াব: ১০,০০০ িপচ, 
৪। ও-মরেফান ইন:-২০০০ এ া: 

৫। ও-মরেফান াব: ৮০০০ িপচ। 
7. বির-০৭/০৫-০৬ 

তাং-২৭/০৮/০৫ 
মঈ ল হােসন িসকদার, মসাস  ল  াগ 

হাউজ, ০১৭২৯৯০৯৪৮৮ 
মিকমাবাদ বাজার,বােখরগ , বিরশাল। ১। পিথিডন ইন:-১০০০ এ া:, 

২। মরিফন ইন: ২০০ এ া: 
৩। মরিফন াব: ১০,০০০ িপচ, 
৪। ও-মরেফান ইন:-২০০০ এ া: 

৫। ও-মরেফান াব: ৮০০০ িপচ। 
8. নং-১৪/১৮-১৯ 

তং-২০/০৫/১৯ 
মিন বগম, মসাস  শাম  াগ হাউজ আহমিদয়া মােকট মিকমাবাদ বাজার, 

বােকরগ , বিরশাল 
১। পিথিডন ইন:-২০০ এ া:, 
২। মরিফন াব: ২০০০ এ া: 

৩। ও-মরেফান ইন:-৩০০০ এ া: 
৪। ও-মরেফান াব:৮০০০িপচ। 

9. নং-১৯/১৮-১৯ 
তাং- ৩০/০৫/১৯ 

মা: আলী হাসান ফয়সাল, মসাস  আ া  
আকবর মিডিসন মাট, 

বাংলাবাজার, বিরশাল ১। মরিফন এস.এর. াব:-২০০০ িপস, 
২। ও-মরেফান ইন:-৩০০০ এ া:, 

৫। ও-মরেফান াব: ৮,০০০ িপচ। 
10. বির-০৫/০৫-০৬ মানেব  রায়, মসাস  রায় মিডেকল হল, 

০১৬৭৭৬৭৪৭০৩ 
মিডেকল ১ম গট, বা  

রাড,বিরশাল। 
১। পিথিডন ইন:-১০০০ এ া:, 

২। মরিফন ইন: ৫০০ এ া: 
৩। মরিফন াব: ১০০০ িপচ, 

৪। ও-মরেফান ইন:-২০০০ এ া: 
৫। ও-মরেফান াব: ৮০০০ িপচ। 

11. ০৩ (স)/৮৭-৮৮ ঃ সাহরাব হােসন, মসাস  সানালী 
মিডেকল হল। ০১৭১১২৪০৯৭৭ 

সদর হাসপাতাল রাড, বিরশাল। ১। পিথিডন ইন:-১৫০০ এ া:, 
২। মরিফন ইন: ৫০০ এ া: 

৩। মরিফন াব: ১০,০০০ িপচ, 
৪। ও-মরেফান ইন:-২০০০ এ া: 

৫। ও-মরেফান াব: ৮০০০ িপচ। 
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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  ে ) 

12. ০৫(স)/৮৭-৮৮ মাঃ শাহ আলম, মসাস  িনউ ফাম ােকা, 
০১৭১২১৫৬৮৩৮ 

কাঠপি  রাড, বিরশাল। ১। পিথিডন ইন:-১৫০০ এ া:, 
২। মরিফন ইন: ৫০০ এ া: 

৩। মরিফন াব: ১০,০০০ িপচ, 
৪। ও-মরেফান ইন:-২০০০ এ া: 

৫। ও-মরেফান াব: ৮০০০ িপচ। 
13. ০১ (এস)/৮৪-৮৫ এম এ বােরক, মসাস  নাজিরন ডাস, 

 
ফিকরবাড়ী রাড, বিরশাল ১। পিথিডন ইন:-১৫০০ এ া:, 

২। মরিফন ইন: ৫০০ এ া: 
৩। ও-মরেফান ইন:-১০০০ এ া:, 
৪। ও-মরেফান াব: ৮০০০ িপচ। 

14. ০১/২০১৭-১৮ 
তাং-১৭/১২/১৭ 

িরপা রানী, মসাস  িনউ িমতা মিডেকল হল, 
০১৭৩৬৯১৩০০৫ 

কাউিনয়া ধান সড়ক, বিরশাল ১। পিথিডন ইন:-১০০০ এ া:, 
২। মরিফন ইন: ১০০০ এ া: 

৩। মরিফন াব: ১০,০০০ িপচ, 
৪। ও-মরেফান াব: ১২০০০ িপচ। 

15. ০২ (এস)/ ২০০১-
০২ 

জনাব িব িজৎ দাস, মসাস  িনউ ভ 
মিডেকল হল, ০১৮১৮৩৮১৯৮৮ 

সদর রাড, বিরশাল। ১। পিথিডন ইন:-১০০০ এ া:, 
২। মরিফন ইন: ২০০ এ া: 

৩। মরিফন াব: ১০,০০০ িপচ, 
৪। ও-মরেফান ইন:-২০০০ এ া: 

৫। ও-মরেফান াব: ১২০০০ িপচ। 
16. ০১ /২০০৯ - ২০১০ ই িজৎ দাস, মসাস  িমতা মিডেকল হল, 

০১৭২১৬৮৫৯৫২ 
কাউিনয়া ধান সড়ক, বিরশাল। ১। পিথিডন ইন:-১২০০ এ া:, 

২। মরিফন ইন: ৪০০ এ া: 
৩। মরিফন াব: ১০,০০০ িপচ, 
৩। ও-মরেফান ইন:-২০০০ এ া:, 
৪। ও-মরেফান াব: ৮০০০িপচ 

17. ০৯(এস)/৮২-৮৩ মাঃ এনােয়ত হােসন, মসাস  এনাম 
ফােম সী, ০১৮৫৫৫৬৫৫৬৭ 

সদর রাড,বিরশাল। ১। পিথিডন ইন:-১৫০০ এ া:, 
২। মরিফন ইন: ৫০০ এ া: 

৩। ও-মরেফান ইন:-১০০০ এ া:, 
৪। ও-মরেফান াব: ৪০০০িপচ। 

18. ০১(এস)/২০০৩-
২০০৪ 

মাঃ রাউ র আলম 
( নামান ),  মসাস  মি ক এ  স , 

০১৮১৯২১১২১৭ 

দরগাবাড়ী রাড,সাগরদী,বিরশাল। ১। পিথিডন ইন:-১৩০০ এ া:, 
২। মরিফন ইন: ৩০০ এ া: 

৩। ও-মরেফান ইন:-২০০০ এ া:, 
৪। ও-মরেফান াব: ৮০০০ িপচ। 

19. ২০(এস)/৮৩-৮৪ অেশাক চ বত , মসাস  শরীফ ঔষাধালয়, 
০১৭১০৮৬৪০৫৭ 

সদর রাড, বিরশাল ১। পিথিডন ইন:-১৫০০ এ া:, 
২। মরিফন ইন: ৫০০ এ া: 

৩। ও-মরেফান ইন:-২০০০ এ া:, 
৪। ও-মরেফান াব: ৮০০০ িপচ 

20. বির-০২/০৪-০৫ মমতা রাণী চ বত , মসাস অ ণী ফােম সী, 
০১৭৩৯৫৫৭৮৫৪ 

সদর রাড, বিরশাল। 
 

১। পিথিডন ইন:-১৫০০ এ া:, 
২। মরিফন ইন: ৫০০ এ া:              ৩। 

ও-মরেফান ইন:-২০০০ এ া:, 
৪। ও-মরেফান াব: ৮০০০ িপচ 

21. ২১(এস)/৮৩-৮৪ মাঃ বা  িময়া, মসাস  ঁ ইয়া মিডেকল 
হল, ০১৭২৩৯৫৯৭৫৫ 

বাজার রাড, বিরশাল। 
 

১। পিথিডন ইন:-১৫০০ এ া:, 
২। মরিফন ইন: ৫০০ এ া: 

৩। ও-মরেফান ইন:-২০০০ এ া:, 
৪। ও-মরেফান াব: ৮০০০ িপচ 

22. ১৩ (এস)/৮২-৮৩ মাঃ িমজা র রহমান, মসাস  আকন 
মিডেকল ার, ০১৫৫২৪১৯৬০৩ 

কাঠপি  রাড,বিরশাল। 
 

১। পিথিডন ইন:-১৫০০ এ া:, 
২। মরিফন ইন: ৫০০ এ া: 

৩। ও-মরেফান ইন:-২০০০ এ া:, 
৫। ও-মরেফান াব: ৮০০০ িপচ। 

23. ০২(এস)/২০০০-০১ কাজী মিফ ল ইসলাম, মসাস  জামাল 
মিডেকল হল, ০১৭১১৬৪২৭৩২ 

১১৩ নং সদর রাড, বিরশাল। ১। পিথিডন ইন:-১০০০ এ া:, 
২। মরিফন ইন: ৫০০ এ া: 

৩। ও-মরেফান ইন:-২০০০ এ া:, 
৪। ও-মরেফান াব: ৮০০০িপচ 

24. ০৩ (এস)/৮৪-৮৫ সমীর চ  রায়, মসাস  খান াদাস, 
০১৭১২০৪৪২৬০ 

কাঠপি  রাড, বিরশাল। ১। পিথিডন ইন:-১৫০০ এ া:, 
২। মরিফন ইন: ৫০০ এ া: 

৩। মরিফন াব: ১০,০০০ িপচ, 
৪। ও-মরেফান ইন:-২০০০ এ া: 

৫। ও-মরেফান াব: ১২,০০০ িপচ। 
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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  ে ) 

25. ০১(এস)/৯৫-৯৬ মাঃ আই ব আলী  তা কদার, মসাস  জনতা 
মিডেকল হল, ০১৭৯৫৫১০০২২ 

বা  রাড, বিরশাল। ১। পিথিডন ইন:-১৫০০ এ া:, 
২। মরিফন ইন: ৫০০ এ া: 

৩। মরিফন াব: ১০,০০০ িপচ, 
৪। ও-মরেফান ইন:-২০০০ এ া: 

৫। ও-মরেফান াব: ৮০০০ িপচ। 
26. ০১ (এস)/৯৮-৯৯ এম.এ.রা াক, মসাস  শরীফ ফােম সী 

০১৭৮৩৯০৯৬৫২ 
বা  রাড, বিরশাল। ১। পিথিডন ইন:-১০০০ এ া:, 

২। মরিফন ইন: ৫০০ এ া: 
৩। মরিফন াব: ১০,০০০ িপচ, 
৪। ও-মরেফান ইন:-২০০০ এ া: 

৫। ও-মরেফান াব: ৮০০০ িপচ। 
27. ০১/২০১৩-১৪ মা: মিহউি ন খান,  মডান  মিডেকল হল, 

০১৭২১৮০৯৩৭৭ 
১০৮, সদর রাড, বিরশাল ১। পিথিডন ইন:-১০০০ এ া:, 

২। মরিফন ইন: ৫০০ এ া: 

28. ০২ (এস)/৮৪-৮৫ মাঃ িরয়া ল ইসলাম ( সােহল), মসাস  
আকন াদাস, ০১৭৪৬৫২৪৯৩৭ 

বা  রাড, বিরশাল। ১। পিথিডন ইন:-১৫০০ এ া:, 
২। মরিফন ইন: ৫০০ এ া: 

৩। মরিফন াব: ১০,০০০ িপচ, 
৪। ও-মরেফান ইন:-১০০০ এ া: 

৫। ও-মরেফান াব: ৪০০০ িপচ। 
29. ১২ (এস)/৮২-৮৩ মাঃ এনােয়ত হােসন খান মসাস  খান 

মিডেকল হল, ০১৭১২১৪৬৪২৭ 
কাটািদয়া বাজার, চরামি  

বােখরগ , বিরশাল। 
১। পিথিডন ইন:-১৫০০ এ া: 
২। মরিফন ইন: ৫০০ এ া: 

৩। মরিফন াব: ১০,০০০ িপচ, 
৪। ও-মরেফান ইন:-১০০০ এ া: 

৫। ও-মরেফান াব: ৪০০০ িপচ। 
30. ০৭ (এস)/৮২-৮৩ মাহা ব হােসন তা কদার মসাস  মাহা দা 

ফেম সী , লা য়া রাড, 
০১৭৬৭৪৯১২০৯ 

লা য়া রাড, তন বাজার, 
বিরশাল। 

১। পিথিডন ইন:-১৫০০ এ া:, 
২। মরিফন ইন: ৫০০ এ া: 

৩। মরিফন াব: ১০,০০০ িপচ, 
৪। ও-মরেফান ইন:-২০০০ এ া: 

৫। ও-মরেফান াব: ৮০০০ িপচ। 
31. ০১/২০১২-২০১৩ সানিজদা খান র  , মসাস   এস  এ     

াগ  হাউজ, ০১৭১১৩৪২৮৫১ 
বা  রাড ,বিরশাল। ১। পিথিডন ইন:-১০০০ এ া:, 

২। মরিফন ইন: ২৫০ এ া: 
৩। ও-মরেফান াব: ৮০০০ িপচ। 

32. ০৪ (এস)/ ২০০০-
০১ 

এ  এম  আওর েজব, মসাস  ইউিন , 
ই ার াশনাল, ০১৭১১৩৫৯০৮৩ 

বা   রাড, বিরশাল। ১। পিথিডন ইন:-১২০০ এ া:, 
২। মরিফন ইন: ৫০০ এ া: 

৩। মরিফন াব: ১০,০০০ িপচ, 
৪। ও-মরেফান ইন:-২০০০ এ া: 

৫। ও-মরেফান াব: ৮০০০ িপচ। 
33. ০৩ (এস)/২০০০-

০১ 
কাজী  শাম ল আলম, মসাস  কাজী 

মিডিসন হাউজ, বা  রাড, 
বিরশাল।০১৭৩১৫১০২১৫ 

বা  রাড,বিরশাল। ১। পিথিডন ইন:-১২০০ এ া:, 
২। মরিফন ইন: ৪০০ এ া: 

34. ০১ (এস)/ ২০০২-
০৩ 

রিফ ামান খান, মসাস  িনয়া মিডিসন 
হাউজ ০১৭২১৮৭৫৩৮৩ 

২১ নং ল, বা  রাড,বিরশাল। ১। পিথিডন ইন:-৮০০ এ া:,  ২। মরিফন 
ইন: ২০০ এ া: 

35. ১(এস)/২০০০-
২০০১ 

সমীর চ  রায়, মসাস  ভ মিডিসন হাউজ 
০১৭১২০৪৪২৬০ 

বাজার রাড, বিরশাল ১। পিথিডন ইন:-১৫০০ এ া:, 
২। মরিফন ইন: ৫০০ এ া: 

৩। ও-মরেফান ইন:-২০০০ এ া:, 
৫। ও-মরেফান াব: ১০,০০০ িপচ। 

36. ০৫/২০২০-২১ 
তাং-২৮/০৬/২১ 

মা: সাইেয়দ হােসন, মসাস  সফা 
মিডেকল হল 

সিলম গার ান রাড, বিরশাল ১। পিথিডন ইন:-১৫০০ এ া:, 
২। মরিফন ইন: ৫০০ এ া: 

৩। ও-মরেফান াব: ১০,০০০ িপচ। 
37. ০৬/২০১৯-২০২০ িমতা দাস, মসাস  িমতা ফােমস  

০১৭১২০৪৪২৬০ 
বাজার রাড, বিরশাল ১। ও-মরেফান ইন:-২০০০ এ া:, 

২। ও-মরেফান াব: ১০,০০০ িপচ। 
38. ০২(এস)/৮৭-৮৮ মাঃ শিফউ াহ, মসাস  আরমন মিডেকল 

হল 
১৫,আ- রারা মােকট, কাঠপি  

রাড,বিরশাল। 
১। পিথিডন ইন:-১৫০০ এ া:, 

২। মরিফন ইন: ৫০০ এ া: 
৩। মরিফন াব: ১০,০০০ িপচ, 
৪। ও-মরেফান ইন:-২০০০ এ া: 

৫। ও-মরেফান াব: ৮০০০ িপচ। 
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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  ে ) 

বহােরর পারিমট (হাসপাতাল) 
জলা কায ালয়, 

বিরশাল 
 

39. ০১(এস)/৯৬-৯৭ পিরচালক, শর-ই-বাংলা মিডেকল কেলজ  হাসপাতাল, বিরশাল। ১। পিথিডন ইন:-১২০০০ এ া:,২। মরিফন 
ইন: ৫০০০ এ া: 

40. ০২/২০২০-২১ 
তাং-০১/১২/২০২০ 

ডা: এস.এম. জািকর হােসন, ব াপনা 
পিরচালক, বলিভউ মিডেকল সািভ েসস 

( া:) িল: 

১১৪, সদর রাড, বিরশাল ১। পিথিডন ইন:-১০০০ এ া:, 
২। মরিফন ইন: ৮০০ এ া: 

৩। ও-মরেফান াব: ১০,০০০  
41. ০৩/২০১০ – ১১ ডাঃ মা দ আহে দ ব াপনা পিরচালক,  

ইেডন নািস ং হাম 
ব ড়া রাড, আেলকা া, বিরশাল। ১। পিথিডন ইন:-৩০০০ এ া:, 

২। মরিফন ইন: ১০০০ এ া: 
42. নং-০১/১৮-১৯ 

তাং-১০/০৪/১৯ 
নািছমা বগম, ব াপনা পিরচালক, 

আব াহ হাসপাতাল 
আছালত খান সড়ক, পাতলী, 

বিরশাল 
১। পিথিডন ইন:-১০০ এ া: 

 
43. নং-১৬/১৮-১৯ 

তাং-২২/০৫/১৯ 
িমেসস িদলারা িলিল, মমতা ি িনক, িকডনী 
কয়ার ও ডায়ালাইিসস স ার এ  ি িনক 

কালীবাড়া রাড, বিরশাল ১। পিথিডন ইন:-১০০০ এ া:, 
২। মরিফন ইন: ৫০০ এ া, 

৪। ও-মরেফান ইন:-১৫০০ এ া:, 
৫। ও-মরেফান াব: ৫০০০ িপচ। 

44. নং-১৭/১৮-১৯ 
তাং-২২/০৬/১৯ 

িমেসস িদলারা িলিল, ফয়ার হলথ ি িনক 
এ  ডায়াগনি ক স ার 

কালীবাড়া রাড, বিরশাল ১। পিথিডন ইন:-৩০০ এ া:, 
২। মরিফন ইন: ২০০ এ া , 

৪। ও-মরেফান ইন:-৩০০০ এ া:, 
৫। ও-মরেফান াব: ১০,০০০ িপচ। 

45. নং-১৫/১৮-১৯ 
তাং-২২/০৫/১৯ 

নাসিরন জাহান, ব াপনা পিরচালক, 
আিরফ মেমািরয়াল হাসপাতাল 

খািদজা ানসন, কেলজ রাড, 
বিরশাল 

১। পিথিডন ইন:-১০০০ এ া:, 
২। মরিফন ইন: ৪০০ এ া 

46. নং-০৯/১৮-১৯ 
তাং-২০/০৫/১৯ 

আকন আজাদ, পিরচালক, ইজ হাসপাতাল 
এ  ডায়াগনি ক স ার 

বজগািত, টরকী, গৗরনদী, বিরশাল ১। পিথিডন ইন:-৫০০ এ া:, 
২। মরিফন ইন: ২৫০ এ া: 

47. নং-১৩/১৮-১৯ 
তাং-২০/০৫/১৯ 

সােজদা আিনচ, ব াপনা পিরচালক, সবা 
ি িনক এ  র ডায়াগনি ক স ার 

বীর ি েযা া মিহউি ন আহেমদ 
সড়ক, ক-এ, বাংলাবাজার, 

আেলকা া, বিরশাল 

১। পিথিডন ইন:-৫০০ এ া:, 
২। মরিফন ইন: ২০০ এ া 

48. নং-১৮/১৮-১৯ 
তাং-২২/০৫/১৯ 

মাহা দ ইকবাল হােসন, ব াপনা 
পিরচালক, সাউথ এ ােপাল মিডেকল কেলজ  

ও হাসপাতাল িল: 

ওয়াড  নং-২৬, জা য়া, বিরশাল ১। পিথিডন ইন:-২০০০ এ া:, 
২। মরিফন ইন: ১০০০ এ া 

49. নং-০২/১৮-১৯ 
তাং-২৩/০৪/১৯ 

মাহ দ হাসাইন িহদশরীফ, ব াপনা 
পিরচালক, মৗরী ি িনক এ  ডাঘাগনি ক 

স ার 

গৗরনদী বাস া , গৗরনদী, বিরশাল ১। পিথিডন ইন:-১০০০ এ া:, 
২। মরিফন ইন: ৫০০ এ া: 

 
50. নং-০৪/১৮-১৯ 

তাং-২৩/০৪/১৯ 
আব ল ওহাব িসকদার, ব াপনা 

পিরচালক, িসকদার ি িনক এ  ডায়াগনি ক 
স ার 

উ র িবজয় র ( এ  মাড়), 
গৗরনদী, বিরশাল 

১। পিথিডন ইন:-৬০০ এ া:, 
২। মরিফন ইন: ২০০ এ া: 

 
51. নং-০৮/১৮-১৯ 

তাং-২৮/০৪/১৯ 
মা: মিশউর রহমান, ব াপনা পিরচালক , 
ডা: মাখেল র রহমান ( া:) হসিপটাল এ  

ডায়াগনি ক স ার 

১১৩, সদর রাড, বিরশাল ১। পিথিডন ইন:-৫০০ এ া:, 
২। মরিফন ইন: ১০০ এ া 

52. নং-১২/১৮-১৯ 
তাং-২০/০৫/১৯ 

পািরনেটনেড , ইসলািম াংক হাসপাতাল ◌াদমারী বা েরাড, বিরশাল ১। পিথিডন ইন:-৫০০ এ া:, 
২। মরিফন ইন: ২৫০ এ া 

53. নং-২০/১৮-১৯ 
তাং-০৯/০৬/১৯ 

মা: ইমর ামান, পিরচালক, স াল 
ি িনক এ  ডায়াগনি ক স ার 

হাসপাতাল রাড লািদ, বিরশাল ১। পিথিডন ইন:-৪০০ এ া:, 
২। মরিফন ইন: ২০০ এ া: 

54. নং-০১/১৯-২০ 
নং-০৯/০৯/১৯ 

মা: রজাউল কিরম, ব পনা পিরচালক, 
মােয়র  দায়া িকনিনক এ  িডিজটাল 

ডায়াগনি ক স ার 

পি ম সাতলা উিজর র, বিরশাল ১। পিথিডন ইন:-৫০০ এ া:, 
২। মরিফন ইন: ২৫০ এ া 

55. নং-০২/১৯-২০ 
তাং-১৬/০৯/১৯ 

মা: িজয়াউল আহসান, ব াপনা পিরচালক, 
লািদ ফয়ার ি িনক এ  ডায়াগ ক স ার 

তরচর কেলজ রাড, লািদ, বিরশাল ১। পিথিডন ইন:-৩০০ এ া: 

56. নং-০৪/১৯-২০ 
তাং-১৬/০৯-১৯ 

আর এম এসকা ার, ব াপনা পিরচালক, 
শারিমন ি িনক এ  ডায়াগনি ক স ার 

 

দি ণ িবজয় র, আ কা , গৗরনিদ, 
বিরশাল 

১। পিথিডন ইন:-৫০০ এ া:, 
২। মরিফন ইন: ৩০০ এ া 

57. নং-০৫/১৯-২০ 
তাং-২৫/০৯/১৯ 

আল হা  আ ল মা ান িব াস, ব াপনা 
পিরচালক, জাহানারা ি িনক এ  ডায়াগনি ক

কািলগ  রাড, বােকরগ , বিরশাল ১। পিথিডন ইন:-৪০০ এ া:,২। মরিফন 
ইন: ২০০ এ া 

58. নং-০৩/১৮-১৯ 
তাং-২৩/০৪/১৯ 

সাকলাইন আহেমদ ব াপনা পিরচালক, 
আেনায়ার ি িনক এ  ডাঘাগনি ক স ার 

দি ণ পালরিদ, গৗরনদী, বিরশাল ১। পিথিডন ইন:-৫০০ এ া:,২। মরিফন 
ইন: ৩০০ 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  ে ) 

59. নং-০৫/১৮-১৯ 
তাং-২৮/০৪/১৯ 

মা: আেনায়ার হােসন, চয়ার ান, রাহাত 
আেনায়ার হাসপাতাল 

বা  রাড, চাদমারী, বিরশাল ১। পিথিডন ইন:-৭০০০ এ া:, 
২। মরিফন ইন: ৬০০০ এ া: 

৩। মরিফন াব: ৫০০০ িপচ, 
৪। ও-মরেফান ইন:-৫০০০ এ া: 
৫। ও-মরেফান াব: ১০,০০০  

60. নং-১০/১৮-১৯ 
তাং-২০/০৫/১৯ 

শাম ন নাহার বগম, ব াপনা পিরচালক, 
এ. রা াক মেমািরয়াল ি িনক 

দি ণ আেলকা া, শহীদ নজর ল 
সড়ক, বিরশাল 

 

১। পিথিডন ইন:-৪০০ এ া:, 
২। মরিফন ইন: ২০০ এ া 

61. নং-১১/১৮-১৯ 
তাং-২০/০৫/১৯ 

ডা: মাজাহা ল ইসলাম, ব াপনা 
পিরচালক, ইসলাম পিল ি িনক 

বাংলা বাজার, বিরশাল ১। পিথিডন ইন:-৩০০ এ া:, 
২। মরিফন ইন: ১০০ এ া 

62. নং-০৩/১৯-২০ 
তাং-১৬/০৯/১৯ 

মা: আিম র রহমান আজিমর, পিরচালক, 
ডা: মা: মাস ািফ র রহমান ডায়ােব  

সিমিত াথলিজ এ  হাসপতাল 

চরগাধাতলী, গৗরনদী, বিরশাল ১। পিথিডন ইন:-৮০০ এ া:, 
২। মরিফন ইন: ৩০০ এ া 

63. ০৩/২০২০-২১ 
তাং-০২/১২/২০২০ 

ডা: মা: আদনান উল ইসলাম, ব াপনা 
পিরচালক, ডা: খােদম হােসন পিল ি িনক 

আেলকা া, বিরশাল ১। পিথিডন ইন:-২৫ এ া:, 
২। মরিফন ইন: ১৫০ এ া 

64. ০৪/২০২০-২১ 
তাং-০৮/০২/২১ 

সয়দ র আহসান পিরচালক, িনউ জনি য় 
ি িনক এ  ডায়াগনি ক স ার 

হাসনাবাদ, ল ঘাট বাজার, গৗরনদী, 
বিরশাল 

১। পিথিডন ইন:-২০০ এ া:, 
২। মরিফন ইন: ১০০ এ া 

65. ০১/২০২০-২০২১ 
তাং- ১৮/১০/২০ 

মা: িনর ল হক, পিরচালক, ধা রা 
ইউনাইেটড ডায়গনি ক স ার এ  ি িনক 

৫ নং শালক ইউিনয়ন, ধা রা 
উিজর র, বিরশাল 

১। পিথিডন ইন:-১৫০০ এ া:, 
২। মরিফন ইন: ৫০০ এ া 

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

 

66. ০১/১৯৮২-১৯৮৩ 
তাং- ০৭/০৪/১৯৮৩ 

 

হিরপদ দাস 
মসাস কাকলী ফােম সী 
(০১৭১৬-৬২৭৮০৫) 

মসাস  কাকলী ফােম সী, পা  অিফস 
রাড, প য়াখালী 

পিথিডন- ১৫০০ এ া ল 
মরিফন- ৫০০ এ া ল 

মরিফন এস আর াবেলট-৫০০ িপস 
67. ০২/১৯৮৭-১৯৮৮ 

তাং- 
০৬/০৪/১৯৮৮ 

িনত ান  কম কার (০১৭১৬-২১২৩২৪) 
মসাস  সানালী মিডেকল হল 

মসাস  সানালী মিডেকল হল, ন ন 
বাজার, প য়াখালী 

পিথিডন- ১৫০০ এ া ল 
মরিফন- ৫০০ এ া ল 

মরিফন এস আর াবেলট-৫০০ িপস 
68. ০৮/২০০৫-২০০৬ 

তাং- ১৯১০২০০৫ 
মা: মায়াে ম হােসন ম মদার 

(০১৭১২-১১৭৫০১) 
মসাস  আল আিমন মিডেকল হল 

মসাস  আল আিমন মিডেকল হল, 
৭৭ নং পৗর িনউ মােকট, প য়াখালী 

পিথিডন-১২০০ এ া ল 
মরিফন-৪০০ এ া ল 

মরিফন এস আর াবেলট-৫০০ িপস 
69. ০১/১৯৯৮-১৯৯৯ 

তাং- 
৩১/০৮/১৯৯৮ 

ভাষ চ  বিনক  
(০১৭১১-৫৭৫৪৬৮) 

মসাস  মনসা ফােম সী, রান বাজার, 
প য়াখালী 

পিথিডন-১৫০০ এ া ল 
মরিফন-৪০০ এ া ল 

 
70. ০৩/২০০৯-২০১০ 

তাং- ০১/০২/২০১০ 
মা: আল আিমন (০১৭১২-১১৭৫০১) 

 
মসাস  ম মদার মিডেকল হল এ  

সািজক াল, পৗর িনউ মােকট, 
প য়াখালী 

পিথিডন-৮০০ এ া ল 
মরিফন-২০০ এ া ল 

মরিফন এস আর াবেলট-৫০০ িপস 
71. ০১/২০০৯-২০১০ 

তাং- ৩০/০৯/২০০৯ 
 

মা: রিফ ল ইসলাম (০১৭১৫-১৩১৫১৬) মসাস  চিববশ ঘ া ফােম সী, 
জনােরল হাসপাতাল রাড, প য়াখালী 

িড/িড( চরা িব য়) 
পিথিডন-১০০০ এ া ল 
মরিফন-৩০০ এ া ল 

72. ০২/২০০৯-২০১০ 
তাং- ১৯/১০/২০০৯ 

 

মা: আব ল ওহাব ধা 
মসাস  ইসলাম াগ হাউজ 

(০১৭০১-৩৬৭২০০) 

মসাস  ইসলাম াগ হাউজ, জনােরল 
হাসপাতাল রাড, প য়াখালী। 

িড/িড( চরা িব য়) 
পিথিডন-১০০ এ া ল 
মরিফন-৩০০ এ া ল 

73. ০১/২০২০-২০২১ 
তাং- ৩০/০৫/২০২১ 

 

মাঃ সিলম হােসন 
মসাস  জনেসবা মিডেকল হল 

(০১৭১০-২৩৮২৬০) 
 

মসাস  জনেসবা মিডেকল হল, 
পাগলার মাড় মকী, প য়াখালী 

িড/িড( চরা িব য়) 
পিথিডন-১০০০ এ া ল 
মরিফন-৫০০ এ া ল 

মরিফন এস আর াবেলট-১০০০ িপস 

বহােরর পারিমট (হাসপাতাল) 
জলা কায ালয়, 
প য়াখালী 

 

74. ০১/২০১৮-২০১৯ 
তাং- ১৩/০৫/২০১৯ 

জনাব িপউস ছড়াও 
থর ান হলথ কয়ার 

(০১৭৫৩-৬০০৩৫২) 

থর ান হলথ কয়ার, রাম র, 
মকী 

প য়অখালী 

িড/িড( বহার) 
পিথিডন-৫০০ এ া ল 
মরিফন-২০০ এ া ল 

75. ০১/২০২১-২০২২ 
তাং- ১২/০৮/২০২১ 

জনাব মাঃ সিফউ াহ 
কা-অিড েনটর, ইন ীড মেমািরয়াল 

হাসপাতাল 
(০১৭১৬-০৯০৯৭৭) 

 
 
 

ইন ীড মেমািরয়াল হাসপাতাল 
িশব র, কািল রী, বাউাফল, 

প য়াখালী 

িড/িড( বহার) 
পিথিডন-৩০০ এ া ল 
মরিফন-২০০ 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  ে ) 

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

ভালা 
 

76. ০৬/২০০৫-০৬ মাঃ ের আলম, মসাস  িখ মিডেকল 
হল 
 

লালেমাহন, ভালা। ১। পিথিডন ইন:-৮০০ এ া:, 
ও-মরেফান াব: ৫০০০ িপচ। 

77. ২(িব)/৮৬-৮৭ মাঃ ওমর ফার ক, মসাস  সানালী 
মিডেকল 

০১৭১৫৩৮০১২২ 

লালেমাহন, ভালা ১। পিথিডন ইন:-১৫০০ এ া:, 
২। মরিফন ইন: ৫০০ এ া, 

৩। ও-মরেফান াব: ৫০০০ িপচ। 

78. ১(িব)১৯৮৭-৮৮ তপান মার দ , মসাস  বলী াগ হাইজ, ভালা সদর , ভালা ১। পিথিডন ইন:-১৫০০ এ া:, 
২। মরিফন ইন: ৫০০ এ া, 

৩। ও-মরেফান াব: ৫০০০ িপচ। 
79. ০৪/২০০৪-২০০৫ ামল  দ , মসাস  দ  মিডেকল হল 

০১৭১৩৯৬৩৪৬৯ 
ভালা সদর , ভালা ১। পিথিডন ইন:-১০০০ এ া:, 

২। মরিফন ইন: ৩০০ এ া, 
৩। ও-মরেফান াব: ৫০০০ িপচ। 

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

  ঝালকা  
 

80. ০১/২০১০-২০১১ 
তাং-১৯/০৭/২০১০ 

আ ল লিতফ হাওলাদার মসাস  মা 
ঔষাধলয় ০১৭১৬০১১৯১২ 

া ( শন) রাড, ঝালকা  পিথিডন ৮০০ এ াঃ মরিফন ৪০০ এ াম ও 
মরফন াবেলট ১০০০০ িপস 

81. ০২/২০১০-২০১১ 
তাং-০৪/০২/২০২১ 

মাসাঃ সািদয়া 
মসাস  িসকদার মিডক াল হল 

০১৭১১৭৮৩৮৬৭ 

কেলজ মাড় িব  রাড, ঝালকা  পিথিডন ৮০০ এ াঃ মরিফন ৮০০ এ াম 
ও মরফন াবেলট ৮০০০ িপস 

বহােরর পারিমট (হাসপাতাল) 
জলা কায ালয়,

  ঝালকা  
 

82. ০১/২০১৮-২০১৯ 
তাং-২৮/০৫/২০২০ 

মাঃ ইউ ফ আলী, ব াপনা পিরচালক, 
িনউ য়ার ি িনক এ া  ডায়গনি ক 

স ার, ০১৭২১৬৭১১৩৭ 

২০৬, ব চ দকা , ঝালকা  পিথিডন ২০০ এ াম 
মরিফন ৩০০ এ াম 

83. ০১/২০২০-২০২১ 
তাং-১৮/১০/২০২০ 

মাঃ িমজা র রহমান, চয়ার ান, দশ 
বাংলা হাসপাতাল ও পিরবার ক  

০১৭৮৫৯২৬৫৮০ 

১৪১, ন ন কেলজ মাড়, িব  রাড, 
ঝালকা  

পিথিডন ২০০ এ াম 
মরিফন ১০০ এ াম 

চরা িব য় লাইেস  (ফােমসী) 
জলা কায ালয়, 

বর না 
 

84. ০১/১৯৮৭-১৯৮৮ মাঃফজ র রহমান িসকদার 
মসাস  এফ রহমান ফােম সী 

(০১৭১২৯১৯৬৮৫) 

শর-ই- বাংলা রাড, বর না। ১। পিথিডন ইন:-১৫০০এ া:, 
২। মরিফন ইন: ৫০০ এ া, 

85. ০২/২০০৩-২০০৪ িমঃ ৎ মার দাস 
মসাস  বীের  াগহাউস 

(০১৭১২০৬৯৪৫৭) 

সদর রাড,আমতলী, বর না। ১। পিথিডন ইন:-১০০০এ া:, 
২। মরিফন ইন: ২৫০এ া, 

86. ০৪/২০১৮-২০১৯ 
 

মাঃআল-আিমন ম মদার 
িদ- মিডেনাভা ি িনক 

(০১৭১২১১৭৫০১) 

হাসপাতাল রাড, আমতলী রাড, 
বর না। 

১। পিথিডন ইন:-১০০০এ া:, 
২। মরিফন ইন: ৫০০এ া, 

বহােরর পারিমট (হাসপাতাল) 
জলা কায ালয়, 

বর না 
 

87. ০১/২০১৮-২০১৯ 
 

মাঃ আকিলমা বগম িরম  
ড রস কয়ার ি িনক এ  হসিপটাল 

(০১৭৬০৪২৪০০১) 

কেলজ রাড, বর না। ১। পিথিডন ইন:-১০০০এ া:, 
২। মরিফন ইন: ৫০০এ া, 

88. ০১/২০১৯-২০২০ 
 

আল রািজ ি িনক এ  ডায়াগিন ক 
মাছাঃ মাহা দা (িল.িল.) 

(০১৭৪০৮৬০৭৮২) 

স ার , িডেকিপ রাড, বটতলা, 
বর না। 

১। পিথিডন ইন:-২০০ এ া:, 
২। মরিফন ইন: ১০০এ া, 

89. ০২/২০১৮-২০১৯ 
 

মাঃফজ ল হক গাজী 
েয়ত বাসী হাসপাতাল 
(০১৭৩৫২০০০৫০) 

থমারামহাসড়ক, বর না। ১। পিথিডন ইন:-১০০০এ া:, 
২। মরিফন ইন: ৫০০এ া, 

90. ০৩/২০১৮-২০১৯ 
 

ডঃ মনমথ র ন িব াস 
লাইফ কয়ারি িনক 
(০১৭৯৭৩৮২৫২৯) 

বাজার রাড,বর না। ১। পিথিডন ইন:-১০০০এ া:, 
২। মরিফন ইন: ৫০০এ া, 

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

 

91. ০২/২০২১-২০২২ 
তািরখ-১১/০৮/২১ 

জনাব িব পদ সরকার 
ািধকারী 

মসাস  জ,িব মিডিসন এ  সািজক াল 
মাবাইল নং-০১৭১৮-৯৯২০০৫ 

শহর মািছম র াব রাড, 
িপেরাজ র। 

পিথিডন-১০০০ এ া: 
মিরফন-৫০০ এ া: 

অি মরেফান াব-৯০০০ িপস। 
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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  ে ) 

92. ১৪(িপ)/৮২-৮৩ মা: খিবর উি ন হাওলাদার 
ািধকারী 

মসাস  সালায়মান মিডেকল হল। 
মাবইল নং-০১৭৩১-০৬৭৮০৪ 

সদর রাড, িপেরাজ র। পিথিডন-১৫০০ এ া: 
মিরফন-৫০০ এ া: 

 

93. ৫(িপ)/৮২-৮৩ কাজী শাহাদাৎ হােসন 
ািধকারী 

মসাস  রিছয়া মিডেকল হল। 
মাবাইল নং-০১৯৭০২৭৬০৪০ 

সদর রাড, িপেরাজ র। পিথিডন-১৫০০ এ া: 
মিরফন-৫০০ এ া: 

 

94. ০২/০৯-১০ মা: সাম ল আলম 
ািধকারী 

মসাস  া াড  ফােম সী 
মাবাইল নং-০১৭৪০-৯২৩৮২১ 

িময়ারহাট, কৗিড়খাড়া, পকাঠী, 
িপেরাজ র। 

পিথিডন-৫০০ এ া: 
মিরফন-২০০ এ া: 

 

বহােরর পারিমট (হাসপাতাল) 
জলা কায ালয়, 
িপেরাজ র 

 

95. ০৩/১৮-১৯ মা: ল ইসলাম 
ক  পিরচালক 

েয়ত বাসী হাসপাতাল এ  ডায়াগনি ক 
স ার 

মাবাইল নং-০১৭১৫-৬৫৩৯০৮ 

মঠবাড়ীয়া, িপেরাজ র। পিথিডন-১০০০ এ া: 
মিরফন-৫০০ এ া: 

মরিফন এসআর াবেলট-৫০০ িপস 

96. ০৪/১৮-১৯ মা: মা ািফ র রহমান 
ব াপনা পিরচালক 

মা ি িনক এ  ডায়াগনি ক স ার 
মাবাইল নং-০১৭১২-৫৩৩৬৮৩ 

কাউখালী, িপেরাজ র। পিথিডন-৩০০ এ া: 
মিরফন-৫০০ এ া: 

 

97. ০১/১৮-১৯ নাসিরন নাহার 
পিরচালক 

আইিডয়াল ি িনক এ  নািস ং হাম 
মাবাইল নং-০১৭১৬-৪৮৭৯১৩ 

পােড়রহাট রাড, িপেরাজ র। পিথিডন-২০০ এ া: 
মিরফন-১০০ এ া: 

 

98. ০৫/১৮-১৯ হাজী আ র রা াক 
ািধকারী 

হাজী আ র রা াক সািজক াল ি িনক এ  
ডায়াগনি ক স ার 

মাবাইল নং-০১৭৩৩-২৯৮৭০৬ 

মঠবাড়ীয়া, িপেরাজ র। পিথিডন-২০০ এ া: 
মিরফন-১০০ এ া: 

 

99. ০২/১০-১১ মা: শাম ল আলম 
ািধকারী 

মিড াইম ি িনক এ  ডায়াগনি ক স ার 
মাবাইল নং-০১৭৪০-৯২৩৮২১ 

হাসপাতাল রাড, পকাঠী 
িপেরাজ র। 

পিথিডন-২০০০ এ া: 
মিরফন-৪০০ এ া: 

 

100. ০৬/১৯-২০ মা: আ: লিতফ তা কদার 
পিরচালক 

িনউ সবা ি িনক এ  নািস হাম 
মাবাইল-০১৭১৬-৮৮৭৭৬২ 

৪২/১, আই  ানশন, শহর 
মািছম র, আফতাব উি ন কেলজ 

রাড,িপেরাজ র। 

পিথিডন-৬০০ এ া: 
মিরফন-৩০০ এ া: 

 

101. ০৮/১৯-২০ মা: িসি র রহমান 
পিরচালক 

এেপ  হলথ ি িনক ও াথলিজ 
মাবাইল নং-০১৭১৮-৬৪৯২৩৩ 

উ র পকাঠী বাজার, নছারাবাদ, 
িপেরাজ র। 

পিথিডন-২০০ এ া: 
মিরফন-১০০ এ া: 

 

102. ১০/১৯-২০ আল-আিমন 
চয়ার ান 

জাহান আর হাসপাতাল এ  ডায়াগনি ক 
স ার 

মাবাইল নং-০১৭১৪-৬১৬২৬৩ 

য়াকাঠী, নছারবাদ, িপেরাজ র। পিথিডন-৩০০ এ া: 
মিরফন-২০০ এ া: 

 

103. ০৭/১৯-২০ রতন মার চ বত  
ািধকারী 

িনউ রবন ি িনক এ  নািস ং হাম 
মাবাইল নং-০১৭১১-৯৬৪৪৪৬ 

১৬০ শহর মািছম র, িপেরাজ র পিথিডন-৩০০ এ া: 
মিরফন-২০০ এ া: 

 

104. ০২/১৮-১৯ িরয়াংকা হালদার িরয়া 
ািদকারী 

পা ল মেমািরয়াল ি িনক 
মাবাইল নং-০১৬৮৯-২২৫৫১৯ 

 এ   রাড, মঠবাড়ীয়া, 
িপেরাজ র। 

পিথিডন-৩০০ এ া: 
মিরফন-২০০ এ া: 
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