মাদক

িনয় ণ অিধদ র, িবভাগীয় কায ালয়, ময়মনিসংহ এর আওতাধীন ময়মনিসংহ, জামাল র, ন েকাণা
ও শর র এর ােথিডন/মরিফন িব েয়র লাইেস া িত ান/ফােম সীর ত ািদঃ

জলা/ মে া জলা কায ালয়
নাম

িমক
নং
০১

লাইেস ন র

মাবাইলন র

ম

১/সদর/২০০১-২০০২

০১৭১২৯৭৯৭৯৭

০২

মসাস েমিডিসনটাওয়ার৪৮/ই, বাগমারােরাড,
ময়মনিসংহ।
উ রা মিডেকলহল, ৩২, গ াবাড়ীেরাড, ময়মনিসংহ

১/সদর/১৯৯৬-৯৭

০১৭১১৮৩২৮১৬

০৩

মসাস বা লেমিডেকলহল, চরপাড়া, ময়মনিসংহ

১/সদর/১৯৯৭-৯৮

০১৬১৩৫২৯০৫৪

০৪

মসাস এনামেমিডেকলহল, ১৯৫, চরপাড়া,
ময়মনিসংহ
মসাস রািফ াগহাউস, জিস হেরাড, ময়মনিসংহ।

২/সদর/২০০১-২০০২

০১৭১২২৮৪৬৬০

ভাবনােমিডেকলহল, আ য়ামা াসা য়াটার,
ময়মনিসংহ
মসাস েশলীফােম সী৭নং মদনবা েরাড, ময়মনিসংহ।

২/সদর/২০০০-২০০১

০১৭১১১৬৭৯৩৯

১/সদর/২০০৪-২০০৫

০১৭১১৬১১০৮২

কায
য়েছ।
কায
য়েছ।
কায
য়েছ।
কায
য়েছ।
কায
য়েছ।
কায
য়েছ।
কায
য়েছ।

মিডেকলঅিফসারি ানেহলথ েজ জয়রাম ড়া,
হা য়াঘাট, ময়মনিসংহ।
িনেরাবালাফােম সী, াগাছাটাউন, ময়মনিসংহ।
পিরচালকময়মনিসংহিচিকৎসামহািব ালয়,
ময়মনিসংহ।
চয়ার ান, িশলা ন, হাসপাতাল, চরপাড়া,
ময়মনিসংহ।
পিরচালক, িনরাময়ি িনক, ৪৬/িড, া ীিমশনেরাড,
ময়মনিসংহ
ব াপনাপিরচালক, া ে শালাইজড, হসিপটাল,
চরপাড়া, ময়মনিসংহ
ব াপনাপিরচালক, পারিমতাচ হাসপাতাল,
চরপাড়া, ময়মনিসংহ।
ব াপনাপিরচালক,
মােস ারএ েজনােরলহাসপাতাল, চরপাড়া,
ময়মনিসংহ।
ন াসকািডয়ারহসিপটালএ িরসাসিলঃেসহড়াময়মন
িসংহ
সােয়মডায়াগেনাকমে হসিপটাল, ময়মনিসংহ।
সময়ডায়াগনি কেস ারএ হাসপাতাল, ৫৪/১,
মিডেকলকেলজেগইট, ময়মনিসংহ
রাজধানী ( াঃ)হাসপাতাল, বা কাশর, ময়মনিসংহ।

১/এসিব/১৯৮৩১৯৮৪
১/ া/৯৮-৯৯

০১৯১৮৬৩৯০২৯

১/২০১৯-২০২০

০১৭১৬৩৬৪১৯৩

১/ময়/২০১৮-২০১৯

০১৭১২৫৩৫৮১৬

৩/২০১৯-২০২০

০১৭১৮৭১৮৯৯৬

৪/২০১৯-২০২০

০১৭১১৬১২২৫৬

৫/২০১৯-২০২০

০১৭১৭২৬৯০৭৫

৬/২০১৯-২০২০

০১৬৭৮৪১৫৮৮১

৭/২০১৯-২০২০
৮/মাদক/২০২০২০২১
১০/মাদক/২০২০২০২১
১১/মাদক/২০২০২০২১
০১/১৯৯৭-৯৮

০১৭২১৪০৪৭১৩
০১৭১৬৬২০৯২১

০১/১৯৯৮-৯৯

০১৭১১৫৭৫০৮৫

০১/২০০০-০১

০১৭১২৫৫৮৪৭১

০৫/২০০৫-০৬

০১৭১২৩৯৫১৫৩

০২/২০০৯-১০

০১৭১২২৯০৩৫০

০৫
মাদক িনয় ণঅিধদ র,
জলাকায ালয়, ময়মনিসংহ।

০৬
০৭
০৮
০৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫

১৬
১৭
১৮
১৯
২০
২১
২২
মাদক িনয় ণঅিধদ র,
জলাকায ালয়, জামাল র।

২৩
২৪
২৫

লাইেস

া িত ান/ফােম সীরনাম ও কানা

স ানীডায়াগেনাি কেস ারএ হাসপাতাল, চরপাড়া,
ময়মনিসংহ।
মসাস তা কদারফােম সীে শনেরাড, জামাল র,
জামাল রসদর, জামাল র।
মসাস মামীম াগহাউজ, জনােরলহাসপাতালেগইট,
জামাল রসদর, জামাল র।
মসাস শীলাফােম সীব লতলা, জামাল রসদর,
জামাল র।
মসাস সজীবেমিডেকলহল, শনেরাড,
জামাল রসদর, জামাল র।
মসাস সািকব াগহাউজ, নয়াপাড়ােমাড়,

১/সদর/২০০১-০২

-

০১৭১৫২৪৭১৪৭
০১৯১৩৭৯৭০৩০

০১৭৩১১১৯৪৬৮
০১৭২৬১০৮৮৮৬
০১৭১৫৩০৪২৮০

মব র
মব র
মব র
মব র
মব র
মব র
মব র

মাদক িনয় ণঅিধদ র,
জলাকায ালয়, শর র।

মাদক িনয় ণঅিধদ র,
জলাকায ালয়, ন েকাণা।

জামাল রসদর, জামাল র।
মসাস তাজেমিডক ালস, িতনানীবাজার, শর র।
মসাস মা ঔষধালয়, ীবাজার, শর র।

০৪/২০০২-০৩
০৪/২০০৫-০৬

০১৯১৫৪৫৩৯৪৮
-

২৮

িজ,িব,িস াড াংকি িনকএ নািস ংেহাম, গ া র,
ন েকাণা।

০১/ ন /১৮-১৯
তাং ২১/০৩/২০১৯

২৯

হযরত মাইয়া (রঃ) হলথেকয়ারহাসপাতাল,
জাহা ীর র, মদন, ন েকাণা

০২/ ন /১৮-১৯
তাং ২১/০৩/২০১৯

৩০

িনউ েদশহাসপাতালএ ডায়াগনি কেস ার,
রাতনেকাট েরাড, ন েকাণা।
স ালহাসপাতালএ ডায়াগনি কেস ার, ন েকাণা,
রাতনেকাট েরাড, ন েকাণা।

০৩/ ন /১৮-১৯
তাং ২৪/০৩/২০১৯
০৪/ ন /১৮-১৯
তাং ২৭/০৩/২০১৯

০১৭১২৭১৬১৩৭
অথবা
০১৭৬৬২৫৮৯১২
০১৭১১১৫৮৬৫৯
অথবা
০১৭৪৬১৯৭৮৮২
০১৭১২৯৩৯৬৮৮

২৬
২৭

৩১

০১৭১৫৬৬৭৬৫৪

কায মব র
য়েছ।

