
 
মাদক িনয় ণঅিধদ র, িবভাগীয়কায ালয়, রং র এর লাইেস া  িত ান/ফােম সীর নাম ও কানা: 

 
 
 
 
 

‘‘ছক’’ 
     িবভাগ: রং র। 
 

জলার 
নাম 

িত ােনর নাম ও কানা 
লাইেস  নং ও তািরখ 

মাদক ে র 
নাম 

২০১৯-২০ অথ  বছর পয   
বরাে র পিরমাণ 

২০১৯-২০ অথ  বছর পয  
উে ালেনর পিরমাণ 

২০১৯-২০ অথ  বছর পয  
বহােরর পিরমাণ 

ম  

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ 

 
গাইবা া 

মসাস  িনউ বলাকা ফােম সী 
 িড,িব, রাড, গাইবা া । 
 লাইঃ নং-০১/২০০৪-০৫ 
(িডিড চরা) 

পিথিডন  ৮০০ (আটশত) এ া ল  ৬০০ (ছয়শত) এ া ল ৬০০ (ছয়শত) এ া ল  
কেরানার 
কারেণ 
অবিশ   
পিথিডন ও 

মরিফন 
উে ালন 
কেরনিন। 

 

মরিফন  ২০০ ( ইশত)এ া ল ১৫০ (একশত প াশ) এ াঃ ১৫০ (একশত 
প াশ)এ া ল 

মসাস  আর, ক িডং শন রাড, 
বড় মসিজদ সংল  গাইবা া। 
লাইঃ নং- ০১/২০০৮-০৯ (িডিড 
চরা) 

পিথিডন  ১২০০ (একহাজার ইশত) 
এ া ল 

৬০০ (ছয়শত) এ াঃ ৬০০ (ছয়শত) এ া ল 

মসাস  সানালী মিডেকল ার 
িড,িব, রাড, গাইবা া। 
লাইঃ নং-০১/২০০৯-১০ (িডিড 
চরা) 

পিথিডন ৮০০(আটশত) এ া ল  ৬০০(আটশত) এ া ল ৬০০(আটশত) এ া ল 

মরিফন  ৪০০ (চারশত)এ া ল ৩০০ (িতনশত)এ া ল ৩০০ (িতনশত)এ া ল 

মসাস  বলাকা মিডেকল ার 
 িড,িব, রাড, গাইবা া। 
লাইঃ নং-০৪/২০০৯-১০ (িডিড 
চরা) 

পিথিডন  ১০০০(এক হাজার) এ া ল ৭৫০(সাতশত প াশ) এ া ল ৭৫০(সাতশত 
প াশ)এ া ল 

মরিফন   ২০০ ( ইশত) এ া ল  ১৫০ (একশত প াশ) এ াঃ ১৫০ (একশত 
প াশ)এ া ল 

 



‘‘ছক’’ 

     িবভাগ: রং র। 
 

জলার নাম িত ােনর নাম ও কানা 
লাইেস  নং ও তািরখ 

মাদক ে র নাম ২০১৯-২০ অথ  বছর 
পয   বরাে র 

পিরমাণ 

২০১৯-২০ অথ  বছর পয  
উে ালেনর পিরমাণ 

২০১৯-২০ অথ  বছর পয  
বহােরর পিরমাণ 

ম  

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ 

িদনাজ র 

িসিভলসাজন, িদনাজ র, 
হাসপাতালেমাড়, কাতয়ালী, 
িদনাজ র। 
লাইেস নং 06/96-97 

1। পিথিডনইন: 9700 - -  

2। মরিফনইন: 7000 - - 

মিডেকলডাইের র া হাসপাতাল, 
রাজাবাসর, পাব তী র, িদনাজ র। 
লাইেস নং 01/84-85 

1। পিথিডনইন: 2000 500 633 
2। মরিফনইন: 200 50 21 
3। মরিফন াব: 10000  882 

মাহ লআলম, মসাস লাইফফােম সী 
সদরহাসপাতাল, কাতয়ালী, িদনাজ র। 
লাইেস নং 01/89-90 

1। পিথিডনইন: 1200 1200 1200 

2। মরিফনইন: 200 200 200 

িগয়াসউ ীনআহে দ, 
মসাস েরাগ ি ি িনক, গাল েরাড, 
কাতয়ালী, িদনাজ র।  লাইেস নং 

01/2000-01 

1। পিথিডনইন: 1500 1400 1400 

2। মরিফনইন: 200 200 200 

মিম লইসলাম, সমতােমিডিসন 
এ েরাড, কাতয়ালী, িদনাজ র। 

লাইেস নং 02/2000-01 

1। পিথিডনইন: 1000 1000 1000 

2। মরিফনইন: 200 200 200 

মসাস প লারেমিডেকলে ার, ইহারী, 
কাতয়ালী, িদনাজ র। লাইেস নং 

01/1990-91 

1। পিথিডনইন: 1200 1200 1200 

2। মরিফনইন: 200 200 200 

চয়ার ানইসলামী াংককিমউিন হাস
পাতাল, উপশহর 7নং কাতয়ালী, 
িদনাজ র। লাইেস নং 01/2009-10 

1। পিথিডনইন: 1700 1500 1500 

2। মরিফনইন: 250 - - 

ব াপনাপিরচালক, ১। পিথিডনইন: 300 - - 



লাইফেকয়ারহাসপাতাল, 
পাহাড় রসদর, িদনাজ র। 
লাইেস নং 01/2018-19 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



‘‘ছক’’ 
     িবভাগ: রং র। 
 
 

জলার নাম িত ােনর নাম ও কানা 
লাইেস  নং ও তািরখ 

মাদক ে র নাম ২০১৯-২০ অথ  বছর 
পয   বরাে র 

পিরমাণ 

২০১৯-২০ অথ  বছর পয  
উে ালেনর পিরমাণ 

২০১৯-২০ অথ  বছর পয  
বহােরর পিরমাণ 

ম  

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ 

নীলফামারী 

ক  পিরচালক, ডিনশ, বাংলােদশ  
লে ািস িমশন হাসপাতাল,  াম, 

নটখানা, নীলফামারী। 
লাইেস  ন র-০১/১৯৯৩-৯৪ 
তািরখঃ ১০/০৩/১৯৯৪ইং 

১। পিথিডন ইন: ৭০০ - - 

 

২। মরিফন ইন: - - - 

৩। মরিফন 
াব: 

- - - 

মসাস  ফােতমা ফােমসী, 
শহীদ জ র ল হক রাড, 
সয়দ র, নীলফামারী। 

লাইেস  ন র-০১/২০০০-২০০১ 
তািরখঃ ১৯/০৬/২০০০ইং 

১। পিথিডন ইন: ১০০০ ৬০০ ৬০০ 

২। মরিফন ইন: ২০০ ১৫০ ১৫০ 

৩। মরিফন 
াব: 

- - - 

মসাস  আি  মিডিসন কণ ার 
হাসপাতাল রাড, নীলফামারী 
লাইেস  ন র-০২/২০০৪-২০০৫ 
তািরখঃ ২৮/০৪/২০০৫ইং 

১। পিথিডন ইন: ১০০০ ১০০০ ১০০০ 

২। মরিফন ইন: ৩০০ ১৫০ ১৫০ 

৩। মরিফন 
াব: 

-   

মসাস  সািম ফােম সী, 
িদনাজ র রাড, নীলফামারী। 
লাইেস  ন র-০১/২০০৫-২০০৬ 
তািরখঃ ২৮/১১/২০০৫ইং 

১। পিথিডন ইন: ১০০০ ৮০০ ৮০০ 

২। মরিফন ইন: ২০০ ১৫০ ১৫০ 

৩। মরিফন 
াব: 

- - - 

মসাস  রওনক ফােম সী ১। পিথিডন ইন: ১০০০ ১০০০ ১০০০ 



সদর হাসপাতাল গইট 
নীলফামারী। 
লাইেস  ন র-০২/২০০৫-২০০৬ 
তািরখঃ ৩১/০১/২০০৬ইং 

২। মরিফন ইন: ২০০ ১০০ ১০০ 

৩। মরিফন 
াব: 

- - - 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



‘‘ছক’’ 
     িবভাগ: রং র। 
 
 

জলার নাম িত ােনর নাম ও কানা 
লাইেস  নং ও তািরখ 

মাদক ে র নাম ২০১৯-২০ অথ  বছর 
পয   বরাে র পিরমাণ 

২০১৯-২০ অথ  বছর পয  
উে ালেনর পিরমাণ 

২০১৯-২০ অথ  বছর পয  
বহােরর পিরমাণ 

ম  

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ 

ঠা রগ ও 

মা: আিজ ল রহমান, মস াস আিজজ 
ফােম সী হল, হাসপাতাল রাড, 
ঠা রগ ও  
লাইেস  নং- ০১/২০০৫-২০০৬ 

১। পিথিডন ইন: 
১,২০০(এক হাজার 
ইশত)  

       এ া ল         

১,২০০(এক হাজার ইশত)  
       এ া ল         

১,২০০(এক হাজার ইশত)  
       এ া ল         

কেরানার 
করেণ 
অবিশ  

পিথিডন ও 
মরিফন 
উে ালন 

করা হয়িন। 

২। মরিফন ইন: ২০০( ইশত) এ া ল ২০০( ইশত) এ া ল ২০০( ইশত) এ া ল 
৩। মরিফন 

াব: 
--- --- --- 

িফেরাজা বগম, মস াস হির র 
ফােম সী আ িনক সদর হাসপাতাল, 
ঠা রগ ও।  
লাইেস  নং- ০১/২০০৭-২০০৮ 

১। পিথিডন ইন: ৮০০(আটশত) এ া ল ৮০০(আটশত) এ া ল ৮০০(আটশত) এ া ল 
২। মরিফন ইন: ২০০( ইশত) এ া ল ২০০( ইশত) এ া ল ২০০( ইশত) এ া ল 
৩। মরিফন 

াব: 
-- --- --- 

মাম হাসপাতাল  
রহমান াজা, ব ব  সড়ক ঠা রগ ও  
লাইেস  নং- ০১/২০১৯-২০২০ 

১। পিথিডন ইন: ৫০০(প চশত) এ ল --- --- 

২। মরিফন ইন: ২০০( ইশত) এ ল -- --- 

৩। মরিফন 
াব: 

--- --- --- 

 
 
 
 

 
 
 

  



‘‘ছক’’ 
     িবভাগ: রং র। 
 
 

জলার নাম িত ােনর নাম ও কানা 
লাইেস  নং ও তািরখ 

মাদক ে র নাম ২০১৯-২০ অথ  বছর 
পয   বরাে র 

পিরমাণ 

২০১৯-২০ অথ  বছর পয  
উে ালেনর পিরমাণ 

২০১৯-২০ অথ  বছর পয  
বহােরর পিরমাণ 

ম  

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ 

িড় াম 

মা: সাই ল হাসান লাল, প লার 
হসিপটাল িল:, কেলজপাড়া, িড় াম।  
লাইেস  নং- ০২/২০১০-২০১১ 
তাং- ২৯/০৩/২০১১  

১। পিথিডন ইন: ৪০০০ ৪০০০ ৪০০০  

২। মরিফন ইন: ১৫০০ ১৫০০ ১৫০০ 

৩। মরিফন াব: ৫০০০ ৫০০০ ৫০০০ 
 মাছা: পারভীন বগম, মসাস  
িরদীতা মিডেকল হল, হাসপাতাল 
রাড, িড় াম।  

লাইেস  নং-০৬/২০০০-২০০১  
তাং- ০৪/০২/২০০১ 

১। পিথিডন ইন: ১০০০ - - ২০১৯-২০২০ 
সেন লাইেস  
নবায়ন করা 

হেয়েছ। 
বতমােন 

মসাস  িরদীতা 
মিডেকল হল 
ব  আেছ।  

২। মরিফন ইন: ৫০০ - - 

 

 
 
 
 
 
 


