মাদক
জলা/ মে াকা
য ালেয়রনাম

িসেলট

িনয় ণ অিধদ র, িবভাগীয় কায ালয়, িসেলট এর লাইেস
িম
ক
১
২
৩
৪
৫
৬

৭

৮
৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫

১৬
১৭

লাইেস

া

িত ান/ ফােম সীরনাম ও
কানা

া

িত ান/ফােম সীর নাম ও কানা:

লাইেস ন র

ইউনাইেটডপিলি িনক, িজ াবাজার, িসেলট।

মাবাইলন র

লাইেস নং০১/২০১০-১১
ন থই মেডিকেলকলেজহাসপাতাল, িসেলট।
লাইেস নং০১/২০০৯-১০
নিরাময়পিল িনিক,
লাইেস নংনওয়াবনওয়াবেরাডকাজলশাহ, িসেলট।
০২/২০১৭-২০১৮
স ালহাসপাতাল, বেচীহা া,
লাইেস নংহাওয়াপাড়ািসেলট।
০২/২০০৯-১০
ইবেনিসনাহাসপাতালিলিমেটডেসাবহানীঘাট,
লাইেস নংিসেলট।
০১/২০১৭-১৮
আলহারামাইনহাসপাতাল াঃিলঃ, কাজীটাওয়ার, লাইেস নংসমতা-৩০, চালীব র, সাবহানীঘাট, কাতয়ালী, ০২/২০১৮-১৯
িসেলট।

০১৭১১৩৬২১৭৯

প লারেজনােরলহাসপাতাল,
আজাদীিমরব লা, নয়াসড়ক, কাতয়ালী,
িসেলট।
আেনায়ারেজলােরলহাসপাতালকিরম ানশন,
দরগােগইটেকাতয়ালী, িসেলট।
আলফালাহহাসপাতালদরগাে গইট, আ রখানা,
িসেলট।
ি ডমেজনােরলহাসপাতালআ রখানািসেলট।

লাইেস নং০৪/২০১৮-১৯

০১৭১১০৪৪৭৫১

লাইেস নং০৫/২০১৮-১৯
লাইেস নং০১/২০১৯-২০
লাইেস নং০২/২০১৯-২০
লাইসে নং০৩/২০১৯-২০
লাইেস নং০৪/২০১৯-২০
লাইেস নং০১/২০০৩-০৪
লাইেস নং০৬/১৯৯৫-৯৬
লাইেস নং০২/২০০৯-১০

০১৭১২১৬৮৫১৪

লাইেস নং০১/২০০৬-০৭

০১৭১৬৭৯১৬৪২

লাইেস নং০৪/২০০৯-১০

০১৯১১৩৭৪৯৪৬

মাদারেকয়ারি িনক, রাতনেমিডেকলেরাড,
দরগামহ া (দি ণ) িসেলট।
হিলেহল হাসপাতালহালপাতালেরাড, কানাইঘাট,
িসেলট।
মসাস ামািনশাতফােম সী, মঘনা এ/৬
জ ারপাড়, দািড়য়াপাড়ােরাড, িসেলট।
শারিফনেমিডেকলহলকাজলশাহ, িসেলট।
িহনীকা রায়,
মসাস পলাশএ ার াইজফােম সী, ২নং গইট,
মিডেকলেরাডকাজলশাহ, িসেলট।
মসাস েহপীফােম সী, মিডেকলেরাড,
ইমােজ ীেগইট, িসেলট।
মসাস আলেবারাকফােম সী,
ওসমানীেমিডেকলকেলজহাসপাতালেরাড,
কাজলশাহিসেলট।

০১৭৭৭৭৯৯৪৯৮
০১৭১১৩২৩৪৪৮
০১৯১৯৭৩৪২১২
০১৭১১৪০৫৩০৪
০১৭৮৮৪৪৪৪৪৪

০১৭১১৯৭৫২৩৪
০১৭১১৯৮৩৩৫০
০১৮৬৫১১৫০০৭
০১৭১৫২১৪৪০৭
০১৭১৮৩৮৯৩৫৭
০১৭১৬২০৭৪৪৬
০১৭১১৯৮৩৪৩২

ম

১৮
১৯
২০
২১

২২
২৩
২৪

২৫
২৬

২৭
২৮
২৯
৩০
৩১
৩২
৩৩
৩৪
৩৫
৩৬
৩৭

মৗলভীবাজার

৩৮

মসাস িনশাতেমিডেকলহল, িব/৮৫ স জেসনা,
ঘািস লা, িসেলট।
মসাস আহমদফােম সী, কলাপাড়া, িসেলট।
মসাস রহমানঔষধালয়, তাজ র,
বালাগ িসেলট।
সিবতারানীেদ, মসাস েসবাফােম সী,
রাগীবরােবয়ােমিডেকলকেলজহাসপাতাল,
িসেলট।
মসাস হামজােমিডিসনেস ারিমরব লােকাত
য়ালী, িসেলট।
মসাস রমাফােম সী, ইমােজ ীেগইট,
িসেলটওসমানীেমিডেকলেরাড, িসেলট।
মসাস তা কদারফােম সীএ সািজেকলে ার,
উইেম েমিডেকলহাসপাতালিমরব লা,
কাতয়ালী, িসেলট।
মসাস নওিশনএ নাজাহাতেমিডেকলএ সািজ
কল বাহ ২৪/১, মা মিদঘীরপাড়িসেলট।
মসাস আলমিদনাফােম সী,
িসেলটএম,এ,িজওসমানীেমিডেকলকেলজহাসপা
তালেরাড, কাজলশাহিসেলট।
মসাস জননীফােম সী, পি মপাঠান লা,
মিদনামােকট, িসেলট।
মসাস েমিডসনকণ ার
, হাসপাতালসড়ক,
কাজলশাহ, িসেলট।
মসাস শাহপরানফােম সী, চৗহা ািসেলট।

লাইেস নং০২/২০০৬-০৭
লাইেস নং০৪/২০০৫-০৬
লাইেস নং০২/১৯৯৫-৯৬
লাইেস নং০৩/২০০৯-১০

০১৭১৬০৭২৩৪৯

লাইেস নং০৩/২০১৭-১৮
লাইেস নং০১/২০১৮-১৯
লাইেস নং০৩/২০১৮-১৯

০১৭১১৩২৩৪৪৮

লাইসে নং০১/২০১৫-১৬
লাইেস নং০৬/২০০৯-১০

০১৭১১৩২৩৪৪৩

০১৭১৬০৭২৩৪৯
০১৭১৬২৯৫৫২৮
০১৯৭২২৪৯৪৬৯

০১৭১৮৩৭৭৫১৫
০১৭১৯০০৯৭৭৯

০১৭৫৮৫৫২৯২০

লাইেস নং০১/২০০৫-০৬
লাইেস নং০৩/১৯৯০-৯১
লাইেস নং০১/২০১৩-১৪
িদপ লারফােম সী, আজাদীিমরব লা,
লাইেস নংকাতয়ালী, িসেলট।
০৬/২০১৮-১৯
মসাস বােয়ােমডফােম সী, ৬৬ হাউিজংএে ট,
লাইেস নংহািসনািভলািসেলট।
০১/২০১৬-১৭
মসাস মেনায়ারফােম সী, মিডেকলেরাড,
লাইেস নংইমােজ ীেগইট, িসেলট।
০৩/২০০৬-০৭
মা মফােম সী, হাসপাতালেরাডকাজলশাহ,
লাইেস নংিসেলট।
০৯/১৯৯৭-৯৮
মা ছায়ােজনােরলহাসপাতাল, িবয়ানীবাজার,
লাইেস নং
িসেলট।
০১/২০-২১
মসাস এম এ িবেমিডিসনেস ার,
লাইেস নংওসমানীেমিডেকলেরাড, কাজলশাহ, িসেলট।
০২/২০২০-২০২১
মসাস সািজয়াফােম সী, িনউেমিডেকলেরাড, ২নং লাইেস নংগইটকাজলশা , িসেলট।
০১/২০০৮-০৯
মসাস এিশয়াফােম সী, মীরব লা, িসেলট।
লাইেস নং০১/২০২০-২১

০১৭১৫৩৮৮৭৩৭

জা াতেমিডেকােকাট েরাড, মৗলভীবাজার।

০১৭৭৮৬১৭৩০৭

লাইেস নং-

০১৭১৮১৯৭০০২
০১৭১১৩২৩৪৪৮
০১৭১১০৪৪৭৫১
০১৯২৯৯৯৩০০১
০১৭১১৯৬৮২১৭
০১৭১২৯০৫০৩৬
০১৭৬০০৫৬৩৪৪
০১৭১৯২৩৪৫৮২
০১৭১১৩০০১৯৬
০১৭১১৯৬৭০৫২

মিডেকয়ারপিলি িনকএ ডায়াগনি কেস ার,
দিজরমহল, ম লেরাডেমৗলভীবাজার।
মসাস বদ ে ছা াইেভটহাসপাতালইসলামবাগ,
ম লেরাড, মৗলভীবাজার।
বািলিশরােমিডেকলিডপাট েম ,
বািলিশরাচাবাগান, ম ল, মৗলভীবাজার।

২৩/৯৯-২০০০
লাইেস নং০১/২০১৮-১৯
লাইেস নং০১/২০০০-০১
লাইেস নং১৮/৯৯-২০০০

৪২

রজাহান ( াঃ)
হাসপাতালেমা ফা রেরাডসদর, মৗলভীবাজার।

লাইেস নং০২/২০১৮-১৯

০১৭১২৮৩৬৪৬০

৪৩

সয়দআ ল িনমচ হাসপাতালবনবীিথ আ/এ,
ওয়াপদােরাড, মৗলভীবাজার।
িবএনএসিবচ হাসপাতালেমৗলভীবাজারসদর,
মৗলভীবাজার।
আিনসােহলথেকয়ার,
ি িনকএ ডায়াগনি কেস ার, ১/৪ উপত কা
আ/এ, হাছননগর, নামগ ।
মসাস ণ া ফােম -২,
সী হাি ং নং-০৫৩৫,
সদরহাসপাতালেগইট, হাসপাতালেরাড,
নামগ সদর, নামগ ।
ব াপনাপিরচালকএ, ক,হসিপটাল,নিজর পার
মােকট, ফায়ারসািভ সেরাড, হিবগ ।
জনাবেমা: সািহ ররহমান,
ািধকারীেমসাস মিদনাফােম সী,
বাণিজ এলাকাহিবগ ।
ব াপনাপিরচালক, িদ াবএইডহাসপাতাল,
কাট ে শনেরাড, হিবগ ।
ব াপনাপিরচালক, আলরািফহাসপাতালকালীবাড়ীেরাড, হিবগ ।

লাইেস নং০৩/২০১৮-১৯
লাইেস নং২২/৯৯-২০০০
লাইেস নং০১/২০১৯-২০২০

০১৮১১২৪০৮৬৪

লাইেস নং০১/২০২০-২০২১

০১৭১৮৬৭১৪২৬

লাইেস নং০১/২০১৮-২০১৯
লাইেস নং০১/২০১৮-২০১৯

০১৭১১৪৬১৮৯৪

লাইেস নং০১/২০১৯-২০২০
লাইেস নং০১/২০২০-২০২১

০১৭৪১৫২১১৩৩

৩৯
৪০
৪১

৪৪
৪৫

নামগ

৪৬

৪৭

হিবগ

৪৮

৪৯
৫০

০১৭১০০৪১০৫৮
০১৭১০৭১৩০৭৫
০১৭১২১৩৯০৮৫

০১৭২০৫০৪২৪২
০১৭১৫১৭১৬৬৬

০১৭১২৯৯২৯২৭

০১৭১১১১৩৮৭১

া.
( মাঃজািহদেহােসনেমা া)
অিতির পিরচালক
ফান: ০৮২১-৮৪০০৮৪

