মাদক

িনয় ণ অিধদ র, িবভাগীয় কায ালয়, বিরশাল এর লাইেস

জলা/ মে া
কায ালেয়রনাম
১
মাদক িনয় ণ
অিধদ র, জলা
কায ালয়, বিরশাল

িমক
নং
২
০১
০২
০৩
০৪
০৫
০৬
০৭
০৮
০৯

১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫
১৬
১৭
১৮

১৯
২০
২১
২২
২৩
২৪
২৫
২৬

লাইেস

া

িত ান/ফােম সীর নাম ও
কানা
৩
মসাস রায় মিডেকল হল মিডেকল ১ম
গট,বা রাড,বিরশাল।
মসাস সানালী মিডেকল হল ,
সদর হাসপাতাল রাড, বিরশাল।
মসাস িনয়া মিডিসন হাউজ
২১ নং ল, বা রাড,বিরশাল।
মসাস ইউিন ই ার াশনাল,
বা রাড, বিরশাল।
মসাস শরীফ ফােম সী
বা রাড,বিরশাল।
মসাস জনতা মিডেকল হল,
বা রাড,বিরশাল।
মসাস কাজী মিডিসন হাউজ
বা রাড,বিরশাল।
মসাস আহমিদয়া াগ হাউজ,
িস.এ .িব রাড, বিরশাল।
মসাস মিড াম,
কাউিনয়া ধান সড়ক, বিরশাল
সদর,বিরশাল।
মসাস িনউ ফাম ােকা,
কাঠপি রাড,বিরশাল।
মসাস জামাল মিডেকল হল,
১১৩ নং সদর রাড,বিরশাল।
মসাস িনউ ভ মিডেকল হল,
সদর রাড, বিরশাল।
মসাস ঁ ইয়া মিডেকল হল,
বাজার রাড,বিরশাল।
মসাস শরীফ ঔষাধালয়,
সদর রাড,বিরশাল।
মসাস অ ণী ফােম সী,
সদর রাড,বিরশাল।
মসাস হািসনা মিডেকল হল
৩৮৩/৩৫৫ বা রাড,বিরশাল।
মসাস মাহা দা ফেম সী,
লা য়া রাড, তন বাজার, বিরশাল।
মসাস আরমন মিডেকল হল,
১৫,আ- রারা মােকট, কাঠপি
রাড,বিরশাল।
মসাস আকন াদাস ,
বা রাড, বিরশাল।
মসাস নাজিরন ডাস,
৬২ কাঠপি রাড, বিরশাল।
মসাস আকন মিডেকল ার ,
কাঠপি রাড, বিরশাল।
মসাস িমতা মিডেকল হল,
কাউিনয়া ধান সড়ক, বিরশাল।
মসাস এনাম ফােম সী,
সদর রাড,বিরশাল।
মসাস মি ক এ স ,
দরগাবাড়ী রাড,সাগরদী,বিরশাল।
মসাস িসকদার মিডিসন হাউজ, হাসপাতাল
রাড,বিরশাল।
মসাস এস এ
াগ হাউজ

া

িত ান/ফােম সীর নাম ও কানা:

লাইেস নং

মাবাইল নং-

৪
বির-০৫/০৫-০৬

৫
০১৬৭৭৬৭৪৭০৩

০৩ (স)/৮৭-৮৮

০১৭১১২৪০৯৭৭

০১ (এস)/ ২০০২-০৩

০১৭২১৮৭৫৩৮৩

০৪ (এস)/ ২০০০-০১

০১৭১১৩৫৯০৮৩

০১ (এস)/৯৮-৯৯

০১৭৮৩৯০৯৬৫২

০১(এস)/৯৫-৯৬

০১৭৯৫৫১০০২২

০৩ (এস)/২০০০-০১

০১৭৩১৫১০২১৫

০৬ (এস)/৮২-৮৩

০১৭৩১২৫১২৩০

বির -০৩/০৪-০৫

০১৭১২৮১৯১৯৭

০৫(স)/৮৭-৮৮

০১৭১২১৫৬৮৩৮

০২(এস)/২০০০-০১

০১৭১১৬৪২৭৩২

০২ (এস)/ ২০০১-০২

০১৮১৮৩৮১৯৮৮

২১(এস)/৮৩-৮৪

০১৭২৩৯৫৯৭৫৫

২০(এস)/৮৩-৮৪

০১৭১০৮৬৪০৫৭

বির-০২/০৪-০৫

০১৭৩৯৫৫৭৮৫৪

০১(এস)/২০০১-০২

০১৭১১২৬৫৪৫৪

০৭ (এস)/৮২-৮৩

০১৭৬৭৪৯১২০৯

০২(এস)/৮৭-৮৮

০১৭১৮৬৬০২৯১

০২ (এস)/৮৪-৮৫

০১৭৪৬৫২৪৯৩৭

০১ (এস)/৮৪-৮৫

০১৭১১৪৪৭০৫০

১৩ (এস)/৮২-৮৩।

০১৫৫২৪১৯৬০৩

০১ /২০০৯ - ২০১০

০১৭২১৬৮৫৯৫২

০৯(এস)/৮২-৮৩

০১৮৫৫৫৬৫৫৬৭

০১(এস)/২০০৩-২০০৪

০১৮১৯২১১২১৭

০১/০৭-০৮
০১/২০১২-২০১৩

০১৭৯৮৬২৬৭৩৭
০১৭১১৩৪২৮৫১

ম
৬

২৭
২৮

২৯
৩০

৩১
৩২
৩৩
৩৪
৩৫
৩৬
৩৭
৩৮
৩৯
৪০
৪১
৪২
৪৩

৪৪
৪৫

৪৬
৪৭

৪৮
৪৯
৫০

৫১
৫২

৫৩

বা রাড ,বিরশাল।
মসাস খান াদাস
কাঠপি রাড, বিরশাল।
মসাস িনউিমতা মিডেকল হল
কাউিনয়া ধান সড়ক, বিরশাল সদর,
বিরশাল
মডান মিডেকল হল
১০৮, সদর রাড, বিরশাল
মসাস খান মিডেকল হল ,
কাটািদয়া বাজার, চরামি ,
বােখরগ , বিরশাল।
মসাস ল াগ হাউজ,
মিকমাবাদ বাজার,বােখরগ ,বিরশাল।
ফয়সাল মিডেকল হল
আলী আহ দ রাড, কাঠপি বিরশাল
আল-মিদনা মিডেকল হল
ধা ড়া বাজার উিজর র, বিরশাল
মসাস শা াগ হাউজ আহমিদয়া মােকট
মিকমাবাদ বাজার, বােকরগ , বিরশাল
মসাস আ া আকবর মিডিসন মাট
বাংলাবাজার, বিরশাল
মসাস ভ মিডিসন হাউজ
বা রাড, বিরশাল
মসাস িমতা ফােমস
বাজার রাড বিরশাল
শর-ই-বাংলা
মিডেকল
কেলজ
হাসপাতাল,বিরশাল।
ইেডন নািস ং হাম
ব ড়া রাড, আেলকা া, বিরশাল।
আব াহ হাসপাতাল
আছালত খান সড়ক, পাতলী, বিরশাল
মৗরী ি িনক এ ডাঘাগনি ক স ার,
গৗরনদী বাস া , গৗরনদী, বিরশাল
আেনায়ার ি িনক এ ডাঘাগনি ক স ার,
দি ণ পালরিদ, গৗরনদী, বিরশাল
িসকদার ি িনক এ ডায়াগনি ক স ার,
উ র িবজয় র ( এ
মাড়), গৗরনদী,
বিরশাল
রাহাত আেনায়ার হাসপাতাল
বা রাড, চাদমারী, বিরশাল
ডা: মাখেল র রহমান ( া:) হসিপটাল এ
ডায়াগনি ক স ার, ১১৩, সদর রাড,
বিরশাল
ইজ হাসপাতাল এ ডায়াগনি ক স ার,
বজগািত, টরকী, গৗরনদী, বিরশাল
এ. রা াক মেমািরয়াল ি িনক,
দি ণ আেলকা া, শহীদ নজ ল সড়ক,
বিরশাল
ইসলাম পিল ি িনক,
বাংলা বাজার, বিরশাল
ইসলািম াংক হাসপাতাল
চ দমারী বা েরাড, বিরশাল
সবা ি িনক এ র ডায়াগনি ক স ার,
বীর ি েযা া মিহউি ন আহেমদ সড়ক,
বøক-এ, বাংলাবাজার, আেলকা া, বিরশাল
আিরফ মেমািরয়াল হাসপাতাল খািদজা
ানসন, কেলজ রাড, বিরশাল
মমতা ি িনক, িকডনী কয়ার ও
ডায়ালাইিসস স ার এ ি িনক কালীবাড়া
রাড, বিরশাল
ফয়ার হলথ ি িনক এ ডায়াগনি ক

০৩ (এস)/৮৪-৮৫।

০১৭১২০৪৪২৬০

০১/২০১৭-১৮

০১৭৩৬৯১৩০০৫

০১/২০১৩-১৪

০১৭২১৮০৯৩৭৭

১২ (এস)/৮২-৮৩

০১৭১২১৪৬৪২৭

বির-০৭/০৫-০৬

০১৭২৯৯০৯৪৮৮

০৬/২০১৮-২০১৯

০১৭১১৭৮৩০৬৮

০৭/২০১৮-২০১৯

০১৭১১৯০৫১৫৯

নং-১৪/১৮-১৯

০১৭২৯৯০৯৪৮৮

নং-১৯/১৮-১৯

০১৮১৯৯৩৬৫৭৩

নং ১(এস)/২০০০-০১

-

০৬/২০১৯-২০২০
১(এস)/৯৬-৯৭
০৩/২০১০ - ১১
নং-০১/১৮-১৯
নং-০২/১৮-১৯
নং-০৩/১৮-১৯
নং-০৪/১৮-১৯

নং-০৫/১৮-১৯
নং-০৮/১৮-১৯

নং-০৯/১৮-১৯
নং-১০/১৮-১৯

নং-১১/১৮-১৯
নং-১২/১৮-১৯
নং-১৩/১৮-১৯

নং-১৫/১৮-১৯
নং-১৬/১৮-১৯

নং-১৭/১৮-১৯

০১৭১২০৪৪২৬০

৫৪

৫৫
৫৬

৫৭

৫৮

৫৯

৬০
৬১

৬২

৬৩
৬৪

স ার, কালীবাড়া রাড, বিরশাল
সাউথ এ ােপাল মিডেকল কেলজ ও
হাসপাতাল িল: ওয়াড নং-২৬, জা য়া,
বিরশাল
স াল ি িনক এ ডায়াগনি ক স ার,
হাসপাতাল রাড লািদ, বিরশাল
মােয়র
দায়া িকèিনক এ িডিজটাল
ডায়াগনি ক
স ার পি ম সাতলা
উিজর র, বিরশাল
লািদেফয়ার ি িনক এ ডায়াগনি ক
স ার ি িনক, তরচর কেলজ রাড, লািদ,
বিরশাল
ডা: মা: মা ািফ র রহমান ডায়ােব
সিমিত াথলিজ এ হাসপতাল,
চরগাধাতলী, গৗরনদী, বিরশাল
শারিমন ি িনক এ ডায়াগনি ক স ার,
দি ণ িবজয় র, আ কা , গৗরনিদ,
বিরশাল
জাহানারা ি িনক এ ডায়াগনি ক স ার,
কািলগ রাড, বােকরগ , বিরশাল
ধা রা ইউনাইেটড ডায়াগনি ক স ার এ
ি িনক
৫নং শালক ইউিনয়ন, ধা রা উিজর র,
বিরশাল
বলিভউ মিডেকল সািভ েসস ( া) িল:
বীরে শহীদ ক াে ন মিহউি ন জাহা ীর
সড়ক, ১১৪ সদর রাড, বিরশাল
ডা: খােদম হােসন পিল ি িনক
আেলকা া, বিরশাল
িনউ জনি য় ি িনক এ ডায়াগনি ক
স ার
হাসনাবাদ, ল ঘাট বাজার, গৗরনদী,
বিরশাল

নং-১৮/১৮-১৯

নং-২০/১৮-১৯
নং-০১/১৯-২০

নং-০২/১৯-২০

নং-০৩/১৯-২০

নং-০৪/১৯-২০

নং-০৫/১৯-২০
০১/২০২০-২০২১

০২/২০২০-২০২১

০৩/২০২০-২০২১
০৪/২০২০-২০২১

জলা/ মে া
কায ালেয়র নাম
মাদক িনয় ণ
অিধদ রেজলা
কায ালয়, িপেরাজ র।

িমক
০১

লাইেস

া িত ান/ ফােম সীর
নাম ও কানা
মসাস সালায়মান মিডেকল হল,
কানা- সদর রাড, িপেরাজ র।

০২

মসাস রিছয়া মিডেকল হল, সদর
রাড, িপেরাজ র।

০৩

সসাস া াড ফােম িস
, কানািময়ারহাট, কৗিড়খাড়া, পকা ,
িপেরাজ র।
েয়ত বাসী হাসপাতাল এ
ডায়াগনি ক স ার, কানামঠবাড়ীয়া, িপেরাজ র।
মা ি িনক এ ডায়াগনি ক
স ার, কানা- কাউখালী ,
িপেরাজ র।

০৪

০৫

০৬

০৭

আইিডয়াল ি িনক এ নািস ং হাম,
কানা- পােড়রহাট রাড,
িপেরাজ র।
হাজী আ র রা াক সািজক াল
ি িনক এ ডায়াগনি ক স ার,
কানা-মঠবাড়ীয়া, িপেরাজ র।

লাইেস ন র

মাবাইল ন র

১৪(িপ)/৮২-৮৩

০১৭৩১-০৬৭৮০৪

৫(িপ)/৮২-৮৩

০১৯৭০-২৭৬০৪০

০২/০৯-১০

০১৭৪০-৯২৩৮২১

০৩/১৮-১৯

০১৭১৫-৬৫৩৯০৮

০৪/১৮-১৯

০১৭১২-৫৩৩৬৮৩

০১/১৮-১৯

০১৭১৬-৪৮৭৯১৩

০৫/১৮-১৯

০১৭৩৩-২৯৮৭০৬

ম

০৮

মিড াইম ি িনক এ
ডায়াগনি ক স ার, কানাহাসপাতাল রাড, পকা ,
িপেরাজ র।

০২/১০-১১

০১৭৪০-৯২৩৮২১

০৯

িনউ সবা ি িনক এ নািস ং হাম,
কানা-৪২/১, আই
ানশন শহর,
মািছম র আফতাব উি ন কেলজ
রাড, িপেরাজ র।
এেপ হলথ ি িনক ও াথলিজ,
কানা- উ র পকা বাজার
নছারাবাদ িপেরাজ র।
দশ ি িনক এ নািস ং হাম,
কানা,৬২/৯ শহর মািছম র,
হাসপাতাল রাড, িপেরাজ র।
জাহান আরা হাসপাতাল এ
ডায়গনি ক স ার, কানায়াকা , নছারাবাদ, িপেরাজ র।

০৬/১৯-২০

০১৭১৬-৮৮৭৭৬২

০৮/১৯-২০

০১৭১৮-৬৪৯২৩৩

০৯/১৯-২০

০১৭১১-০১৫৫৪৮

১০/১৯-২০

০১৭১৪-৬১৬২৬৩

১৩

রবন ি িনক এ নািস ং হাম,
কানা-১৬০/শহর মািছম র,
িপেরাজ র।

০৭/১৯-২০

০১৭১১-৯৬৪৪৪৬

20-21 অথ বছের
নবায়ন হয়িন।

১৪

পা ল মেমািরয়াল ি িনক, এ
রাড মঠবাড়ীয়, িপেরাজ র।

০২/১৮-১৯

০১৬৮৯-২২৫৫১৯

20-21 অথ বছের
নবায়ন হয়িন।

১০

১১

১২

জলা/ মে া
কায ালেয়র নাম
জলা কায ালয়,
ঝালকা

জলা/ মে া
কায ালেয়রনাম
জলা কায ালয়,
ভালা

িমক

লাইেস

া িত ান/ ফােম সীর
নাম ও কানা
মসাস মা ঔষধালয় া রাড,
ঝালকা

লাইেস ন র

মাবাইল ন র

০১/১০-১১

০১৭১৬০১১৯১২

িনউ য়ার ি িনক এ
ডায়াগনি ক স ার২০৬, ব
চ দকা , ঝালকা

০১/১৮-১৯

০১৭১২২৬১১৫৪

০৩

দশ বাংলা হাসপাতাল ও পিরবার
ক ১৪১, ন ন কেলজ মাড়,
িব েরাড, ঝালকা সদর,
ঝালকা

০১/২০-২১

০১৭১১০৫৫৪২২

০৪

মসাস িশকদার মিডেকল
হলকেলজ মাড়, িব েরাড,
ঝালকা সদর, ঝালকা

০২/২০-২১

০১৭১১৭৮৩৮৬ ৭

০১

িমক
০১।
০২।
০৩।

০৪।

লাইেস

া িত ান/ ফােম সীর
নাম ও কানা
জনাব মাঃ ওমর ফা ক
মসাস সানালী মিডেকল হল
লালেমাহন ব র, ভালা।
জনাব তপন মার দ
মসাস িবলী াগ হাউজ
সদর রাড, ভালা।
জনাব মাঃ ের আলম
মসাস আিখ মিডেকল হল
হাই ল রাড, লালেমাহন,
ভালা।
জনাব ামল
দ
মসাস দ মিডেকল হল
সদর রাড, ভালা।

লাইেস ন র

মাবাইল ন র

লাইেস নং
০২/িব/৮৬-৮৭

০১৭১৫৩৮০১২২

০১/িব/৮৭-৮৮

০১৭১৫৩৮০১২২

লাইঃ নং –
০৬/০৫-০৬

০১৭১৩৯৬৩৪৬৯

লাইঃ নং ০৪/০৪-০৫

০১৭১৩৯৬৩৪৬৯

ম

লাইেস গত
০৪/২/২১ তািরেখ ই
করা হেয়েছ।

ম

জলা/ মে া
কায লা েয়র নাম
জলা কায ালয়,
বর না

মিক

লাইেস া িত ান/ ফােম সীর
নাম ও কানা

লাইসে ন র

মাবাইলন র

০১

ড রস কয়ারি িনক এ
হসিপটাল।কেলজ রাড, বর না।

০১/২০১৮-১৯

০১৭৬০৪২৪০০১

০২

আলরািজি িনক এ
ডায়াগিন ক স ার।

০১/২০১৯-২০২০

০১৭৪০৮৬০৭৮২

০৩

িডেকিপ রাড,বটতলা,বর না।
মসাস এফরহমানফােম সী

০১/১৯৮৭-১৯৮৮

০১৭১২৯১৯৬৮৫

০৪

শর-ই-বাংলা রাড,বর না।
মসাস বীের াগহাউস

০২/২০০৩-২০০৪

০১৭১২০৬৯৪৫৭

০৫

সদর রাড, আমতলী,বর না।
েয়ত বাসীহাসপাতাল

০২/২০১৮-২০১৯

০১৭৩৫২০০০৫০

মিডেনাভাি িনক

০৪/২০১৮-২০১৯

০১৭১২১১৭৫০১

হাসপাতাল রাড,আমতলী,বর না
লাইফ কয়ারি িনক

০৩/২০১৮-২০১৯

০১৭৯৭৩৮২৫২৯

ম

থমারামহাসড়ক,বর না।
০৬

০৭

বাজার রাড,বর না

জলা কায ালয়, প য়াখালী
িমক নং
০১

০২

০৩

০৪

০৫

০৬

০৭

লাইেসে ীর নাম ও কানা
হিরপদ দাস, মসাস কাকলী
ফােম সী, পা অিফস রাড,
প য়াখালী
িনত ান কম কার, মসাস
সানালী মিডেকল হল, ন ন
বাজার, প য়াখালী
মা: মায়াে ম হােসন
ম মদার, মসাস আল আিমন
মিডেকল হল, ৭৭ নং পৗর িনউ
মােকট, প য়াখালী
িনত ান বিনক, মসাস মনসা
ফােম সী, রান বাজার,
প য়াখালী
মা: আল আিমন, মসাস
ম মদার মিডেকল হল এ
সািজক াল, পৗর িনউ মােকট,
প য়াখালী
মা: রিফ ল ইসলাম, মসাস
চি শ ঘ া ফােম সী, জনােরল
হাসপাতাল রাড, প য়াখালী
মা: আব ল ওহাব ধা, মসাস
ইসলাম াগ হাউজ, জনােরল
হাসপাতাল রাড, প য়াখালী।

লাইেস ন র
০১/১৯৮২-১৯৮৩
তািরখ:-০৭/০৪/১৯৮৩

মাবাইল ন র
০১৭১৬-৬২৭৮০৫

০২/১৯৮৭-১৯৮৮
তািরখ:-০৬/০৪/১৯৮৮

০১৭১৬-২১২৩২৪

০৮/২০০৫-২০০৬
তািরখ:-১৯/১০/২০০৫

০১৭১২-১১৭৫০১

০১/১৯৯৮-১৯৯৯
তািরখ:- ৩১/০৮/১৯৯৮

০১৭১১-৫৭৫৪৬৮

০৩/২০০৯-২০১০
তািরখ:-০১/০২/২০১০

০১৭১২-১১৭৫০১

০১/২০০৯-২০১০
তািরখ:-৩০/০৯/২০০৯

০১৭১৫-১৩১৫১৬

০২/২০০৯-২০১০
তািরখ:- ১৯/১০/২০০৯

০১৭০১৩৬৭২০০

ম

