
মাদক  িনয় ণ অিধদ র, িবভাগীয় কায ালয়, লনা এর লাইেস  া  িত ান/ফােম সীর নাম ও কানা: 
 

জলা কায ালেয়র 
নাম 

িমক 
ন র 

লাইেস  া  িত ান/ফােম সীর নাম ও কানা লাইেস  
ন র 

মাবাইল ন র ম  

মাদক   িনয় ণ 
অিধদ র  জলা 
কায ালয়,  লনা। 
 
 
 
 

০১ এস ,এম আমজাদ  হােসন, লাইেস ী মসাস  আেনায়র 
ফােম সী ৩৬/১ ইসলাম র  রাড , লনা। 

২৯/৮৬-৮৭ ০১৭১১-৫৭৪২৭৫  

০২ মাঃ আ র রশীদ লাইেস ী মসাস   আজাদ ফােম সী, 
িমনা ী রাড, দৗলত র , লনা।  

১৪/৮৭-৮৮ ০১৯১৩-০২৭৬৬২  

০৩ মাসাঃ নাহার কিরম, লাইেস ী   মসাস  ব াণী 
ঔষধালয় ৭,িব আই,িড,িস রাড, খািলশ র , লনা। 

১১/৮৭-৮৮ ০১৮১৪-৭৪৫১০৮  

০৪ রিহমা বগম, লাইেস ী  লাখী,  ফােম সী  রােয়র মহল 
মইন রাড হািমদনগর, আড়ংঘাটা, লনা। 

১২/৮৭-৮৮ ০১৭১১-০৪২১১৪  

০৫ শখ মাহা বররহমান লাইেস ী মসাস  আেমনা ফােম সী 
৩৭/১ রায়পাড়া  রাড, লনা।   

০৭/৮৪-৮৫ ০১৬৭০-৬৭৫৭৯১  

০৬ িজ এম এনা ল হােসন লাইেস ী   মসাস  ফােতমা 
ফােম সী ২০ িফেরাজা চ র হরাজ মােকট কিড ঘাষ 
রাড, লনা। 

১৮/৯৬-৯৭ ০১৭১৬-৮০৩৫৯৯  

০৭ িজ এম আকরাম হােসন লাইেস ী  মসাস  িমনহাজ 
মিডেকল হল, িরয়া বাজার   লনা। 

১৭/৯৬-৯৭ ০১৭৩৯-১০০০৬৪  

০৮ এস,এম মা ািফ র রহমান লাইেস ী  মসাস  
এ ােপােলা মিডেকল হল হরাজ মােকট ১২ িফেরাজা 
চ র কিড ঘাষ রাড, লনা। 

১৯/৯৬-৯৭ ০১৭১৬-৩৭২৬৬৬   

০৯ র তী মি ক লাইেস ী  মসাস  বাণী  মিডেকল  হল 
চ াখালী বাজার ব য়াঘাটা , লনা।  

২১/৯৭-৯৮ ০১৯১১-৯৩৫৭০১  

১০ মাঃ িমজা র রহমান গালদার লাইেস ী মসাস  
ফিরদা  মিডেকল  হল িরয়া বাজার লনা।  

২০/৯৬-৯৭ ০১৭১৬-৩১৫১৯৯ 
 

 

১১ খান মাহতাব আহে দ লাইেস ী  মসাস  কয়া ফােম সী   
হরাজ মােকট ৪৭ কিড ঘাষ রাড লনা। 

১৬/৯৫-৯৬ ০১৭১৬-১৩৯১৬৮  

১২ ডাঃ তািরনী কা  ম ল লাইেস ী মসাস  প ী ম ল  
ফােম সী    ব য়াঘাটা , লনা ।  

১৭/৮৮-৮৯ ০১৭১১-৫৭১৪৯২  

১৩ বগম ৎ ন নাহার লাইেস ী  মসাস  িস  ি িনক ৪৭ 
কিড ঘাষ রাড  , লনা। 

১৮/৮৮-৮৯ ০১৮১১-৭৮৬০৯৭   

১৪ বণ  সাহা লাইেস ী সানালী মিডেকল হল  ৪৪ কিড 
ঘাষ রাড , লনা ।  

১৯/৮৮-৮৯ ০১৭১১-৩৮৪৯৮১   

১৫ পাল চ  মি ক লাইেস ী ভাতী মিডেকল হল,২৩ 
িসেমি  রাড,  লনা।   

১৫/৯২-৯৩ ০১৭৬৭-৭৯২৩৫৮  

১৬ িমেসস িমচা লতানা লাইেস ী মসাস  আল শিফ 
মিডেকল হল ৪৭ কিডএ ঘাষ রাড, হরাজ মােকট,  
লনা। 

২২/৯৭-৯৮  ০১৭৮০-০৪০৫২৭   

১৭ িমেসস ৎ ন নাহার লাইেস ী মসাস  হলথ ি িনক  
৪৭ কিডএ ঘাষ রাড, হরাজ মােকট লনা।  

২৩/৯৭-৯৮  ০১৫২১-৪২৯৮৪৮   

১৮ মাঃ সিহ র রহমান গালদার  লাইেস ী মসাস  
তরফদার মিডেকল হল, িরয়া বাজার লনা।  

২৪/৯৭-৯৮ ০১৭৩৬-৪৯৪১০২  

১৯ িমেসস রািশদা হােসন লাইেস ী  িনউ মিডিসন কণ ার 
তাপািদত  রাড দৗলত র, লনা।  

২৬/৯৮-৯৯ ০১৮১৬-৩৩১৬৬২  

২০ শখ মাহা দ দরত-এ-ইলাহী 
লাইেস ী  মসাস  লামইয়া মিডেকল হল, আহসান 
আহে দ রাড, লনা। 

৩৫/০৪-০৫ ০১৯১০-৩২৩২৯৬  

২১ কাজী রিশদ আলম লাইেস ী মসাস  নািভদ মিডেকল  ৪১/১৭-১৮ ০১৯৮২-৬৭৩০৩০  



হল, জ নী মহা সড়ক িজ, িপ, ও – 
৯০০০ খািলশ র , লনা ।  

 

২২ শখ ম র –এ- ইলাহী লাইেস ী মসাস  ইলাহী ফােম সী 
মিডিসন কণ ার ১৩১ হাজী মহিসন রাড, লনা। 

৩০/০৩-০৪ ০১৭৭১-২১৮৭৩৩   

২৩ জনাব আ াহ আল মা ন, লাইেস ী  মসাস  অিভ াগ 
হাউজ, রাড নং ১০১, বাড়ী নং- ৩২,খািলশ র লনা। 

৩২/০৪-০৫ ০১৭৬৭-৭৯৩২২  
 
 

২৪ শখ মা ফা আহে দ লাইেস ী মসাস  িবশাল 
মিডেকল হল আহসান উ াহ রণী লনা মিডেকল 

কেলজ গট, বয়রা  লনা। 

৩৪/০৪-০৫ ০১৭১১-৫৭৯৯০৯  

২৫ বা ল সরদার (বাদল)লাইেস ী 
মসাস  সাহান ফােম সী,১১/১ আহসান আহে দ রাড, 
লনা। 

৩৬/০৯-১০  ০১৭১১-২৩৮৫৬৬   

২৬ মাঃ আকরাম হােসন,লাইেস ী মসাস  ইমন 
মিডেকল হল ২১ হরাজ মােকট  লনা। 

৩৭/১৬-১৭ ০১৯২২-৩৬৯৮৫২   

২৭ সয়দ সাখাওয়াত আলী িফেরাজ, লাইেস ী মসাস   
িফেরাজ মিডেকল হল ৩০,িসেম ী রাড  লনা। 

৪৩/১৮-১৯ ০১৭১১-৩৩৭৬৮১   

২৮ 
 

জনাব ই  পারভীন লাইেস ী  মসাস   সাি র ফােম সী 
৪৭, কিড ঘাষ রাড, হরাজ মােকট, লনা  

৩৯/১৭-১৮ 
 

০১৬১১-৫৭৯৫৫৭  
 

 
 

২৯ 
 

জনাব  সাই াহার  লাইেস ী মসাস   আজাদ 
মিডেকল হল,২৪   হরাজ মােকট,  রাড, লনা। 

৪০/১৭-১৮ ০১৮৫১-৪০৫৮৬২  
 

৩০ মাঃ আিতয়ার রহমান, লাইেস ী মসাস   এিপ াগ 
হাউজ হল,২৪   হরাজ মােকট, লনা। 

৪২/১৮-১৯ ০১৭১৬-৩০৫০১০  

৩১ মাঃ  শিহ ল ইসলাম লাইেস ী  মসাস   মিডকম ২৬ 
শাম র রহমান রাড, লনা। 

৪৫/১৮-১৯ 
 

০১৯২১-৮২৫৮৩১   

৩২ জনাব মাঃ মাহ জ এলাহী লাইেস ী মসাস  এলাহী  
ফােম সী জ ী মহা সড়ক খািলশ র,  লনা। 

৪৪/১৮-১৯  ০১৭১৫-৭১২৬১৪  

৩৩ এস মাসাে ক হােসন লাইেস ী মসাস  বেয়ােমড 
ফােম সী ১২৬,খানজাহান আলী রাড, ১ নং কাকলীবাগ 
লন   লনা।  

৩৮/১৬-১৭ ০১৯২৯-৯৯৩০০১   

৩৪ জনাব সনা জাহান, লাইেস ী, মসাস  জাহান মিডিসন 
জ ী মহাসড়ক, খািলশ র, লনা। 

০১/২০-২১ ০১৭১৫-৭১২৬১৪  

 
মাদক   িনয় ণ 
অিধদ র  জলা 
কায ালয়,  লনা। 
 

     
িমক 

ন র  
পিথিডন ইনেজকশন / মরিফন ইনেজকশন  বহােরর 

লাইেস া  িত ােনর নাম কানা ও মাবাইল ন র 
সং া     

লাইেস  
ন র 

মাবাইল ন র ম  

০১ ডাঃ গাজী িমজা র রহমান, ব াপনা 
পিরচালক,লাইেস ী গাজী মিডেকল কেলজ এ  
হাসপাতাল,২০-২১,মিজদ রণী সানাডা া,  লনা।  

০৯/১১-১২ ০১৭১৪-০৮৬৮২৭  

০২ ত াবধায়ক লাইেস ী ইসলামী াংক হাসপাতাল ৪২ 
খান জাহান আলী রাড, লনা। 

১১/১৪-১৫ ০৪১-৮১০৭৪২  

০৩ পিরচালক শখ আ  নােসর লাইেস ী িবেশষািয়ত 
হাসপাতাল খািলশ র  লনা। 

১৩/১৬-১৭ 
 

০১৭২৯-৯৭২৯২৩   

০৪ ব াপনা পিরচালক লাইেস ী   ফর স এসকট স হাট  
ইনস উট   লনা।  

১২/১৫-১৬ ০১৭৫৫-৬৬৮৮৮০  

০৫ ব াপনা পিরচালক লাইেস ী    এম,আর স াল 
হাসপাতাল, িজেরাপেয় , ব য়াঘাট , লনা। 

১৪/১৮-১৯ 
 

০৪১-৭২৪১৩৩   

০৬ ব াপনা পিরচালক লাইেস ী   লাইফ কয়ার  
হাসপাতাল, এ  ডায়াগনি ক,২২/১ ক শখপাড়া   

১৫/১৮-১৯ 
 

০১৭৫৪-২০৪০৮৭   



িব, ক,রায় রাড,ডাল িমল মাড়   লনা।  
০৭ িমেসস াহার  লাইেস ী মে াপিলটন   ি িনক ৩১, 

রায়পাড়া রাড, লনা।   
০৪/৯৩-৯৪ 

 
০১৭১৭-৭৪৪০২২  

০৮ ব াপনা পিরচালক লাইেস ী  কয়রা হাসপাতাল এ  
ডায়াগনি ক স ার,বাড়ী নং ১৬০,মিদনাবাদ কয়রা,  

লনা।  

১৭/১৮-১৯ 
 

০১৯৭৪-০০০৫৪৯   

০৯ ব াপনা পিরচালক লাইেস ী   এম মেনায়ার হাসান 
হাসপাতাল ,ব কা বাজার, পাইকগাছা   লনা। 

১৮/১৮-১৯ 
 

০১৭১৪-২২৫৫৬৩   

১০ ব াপনা পিরচালক লাইেস ী    স ওেয়ল ফয়ার 
ি িনক র নাথ র বাজার িরয়া, লনা  

২০/১৮-১৯ 
 

 ০১৭১৪-২২৫৫৬৬  

১১ ত াবধায়ক লাইেস ী লনা মিডেকল কেলজ  
হাসপাতাল  , লনা। 

০৬/৯৬-৯৭ 
 

০৪১-৭৬২৬০১   

১২ ব াপনা পিরচালক লাইেস ী    িশবসা নািস ং হাম 
এ  ডায়াগনি ক স ার ২২, িব ক রায় 
রাড, শখপাড়া বাজার,  লনা।  

২৩/১৮-১৯  ০১৭১১-১৮৪৬৯০  

১৩ ািধকারী লাইেস ী শাপলা ি িনক,২৯ শের-বাংলা 
রাড, লনা।  

২১/১৮-১৯  ০১৭১৫-৫০৯৬৪৭   

১৪ ব াপনা পিরচালক লাইেস ী     লনা িস  
মিডেকল কেলজ হাসপাতাল,২৫/২৬, ক িড এ  

এিভিনউ    লনা।  

২৪/১৮-১৯  ০৪১-৭৬২৬০২  

১৫ ব াপনা পিরচালক লাইেস ী     িদশা আই এ  
মাদার কয়ার স ার ১৫/২ আহসান আহে দ রাড, 

লনা। 

২৫/১৮-১৯   ০১৭১১১৮৪৬৯০  

১৬ ব াপনা পিরচালক লাইেস ী     নািগ স মেমািরয়াল 
হাসপাতাল ( াঃ)িলঃ ৬১ সাইথ স াল রাড, লনা।  

২৬/১৯-২০ 
 

০১৭১৮-৭৭৫৭৫৬  

১৭ িনব াহী পিরচালক লাইেস ী আদ ীন আিকজ মিডেকল 
কেলজ হাসপাতাল বকালী বয়রা, লনা।  

১০/১৪-১৫ 
 

০১৮৫০-৮০৫৬৮৯   

১৮ ব াপনা পিরচালক লাইেস ী ড াপস  হাসপাতাল এ  
ডায়াগনি  ১৪৫ খানজাহান আলী রাড লনা। 

২৭/১৯-২০ 
 

-  

১৯ াপাইটর লাইেস ী প  ও  গাইনী শালাই ড 
হাসপাতাল, এ, আর, কমে  ৬২ আউটার বাইপাস 
রাড, সানাডা া , লনা। 

১৬/১৮-১৯ 
 

০১৭১১-৮৩১০২৪   

২০ ব াপনা পিরচালক লাইেস ী ড রস  পেয়  
শালাই ড হাসপাতাল, ৪৯, কিডএ, এিভিনউ  , 

লনা। 

১৯/১৮-১৯ 
 

০১৭৯১-৪২৫৫৫৫   

২১ ব াপনা পিরচালক লাইেস ী খানজাহান আলী 
হাসপাতাল, ০৭ কিডএ, এিভিনউ  , ময়লােপাতা মাড়, 

লনা।  

২৮/১৯-২০ 
 

০১৭১২-৫২৯৮৬৭   

২২ ব াপনা পিরচালক লাইেস ী মনীষা নািস ং হাম ৭৪, 
িবআই, িড,িস রাড, খািলশ র,  লনা। 

২৯/১৯-২০ 
 

০১৭১২-০০১০৩৬  

২৩ ািধকারী লাইেস ী শাহা র সািজক াল ি িনক 
শাহা র বাজার, িরয়া, লনা।  

৩০/১৯-২০ 
 

 -  

২৪ পিরচালক লাইেস ী হক নািস ং হাম,১৪২,িব, ক রায় 
রাড, শখপাড়া লনা ।     

২২/১৮-১৯ 
 

 -  

২৫ ব াপনা পিরচালক লাইেস ী সানালী ি িনক এ  
ডায়াগনি ক স ার   হাটবাটী ব য়াঘাটা লনা ।   

 ৩১/১৯-২০ 
 

০১৯১৪-৩০৫৪৫৫  

২৬ ব াপনা পিরচালক লাইেস ী মমতা ি িনক এ  
ডায়াগনি ক স ার   রাতন িবআই   রাড, লবাড়ী 
গট লনা ।  

৩২/১৯-২০ 
 

০১৭১১-৩৮০৪২৫   



২৭ রভা আ ল লাইেস ী ওয়া দ মেমািরয়াল হাসপাতাল 
িতলক পসা, লনা ।     

৩৩/১৯-২০ 
 

  

২৮ 
 

ািধকারী লাইেস ী  িব াস ইনেভি েগশন স ার 
এ  ি িনক কিডএ ট  ও হাি ং নং –ইএ  -২ 

ী মইন রাড,  ছাট বয়রা   লনা ।   

৩৪/১৯-২০ 
 

০১৭১১-০১০৭০৬   

২৯ ব াপনা পিরচালক লাইেস ী ফািরন হসিপটাল াব 
এ  
কনসােলেটশন স ার হাসপাতাল রাড, পাইকগাছা,  

লনা  

৩৫/১৯-২০ 
 

 ০১৪০৩৬৭৭০১৫  

৩০ ব াপনা পিরচালক লাইেস ী    পাইকগাছা 
সািজক াল  ি িনক    পাইকগাছা ,  লনা ।   

৩৬/১৯-২০ 
 

 ০১৯৯৬৮৮১৬৩৬  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
জলা কায ালয়, বােগরহাট 

মাদক  িনয় ণ অিধদ র 
র  সবা িবভাগ 
রা  ম ণালয় 

দাসপাড়া, বােগরহাট। 
E-mail- bagerhatdnc@gmail.com 

 
 

জলা/ মে াকায ালেয়রনাম িমক লাইেস  া  িত ান/ 
ফােম সীরনাম ও কানা 

লাইেস ন র মাবাইলন র ম  

জলা কায ালয়,বােগরহাট. 
 

01               নীল 
 

         নীল 
 

         নীল 
 

কান িত ান/ 
ফােম সীর  

ােথিডন / 
মরিফন  
লাইেস  নাই 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
জলা কায ালয়,সাত ীরা 

মাদক  িনয় ণ অিধদ র 
র া সবা িবভাগ, রা  ম ণালয় 

satkhiradnc@gmail.com 
 

জলা / মে া কায ালেয়র  নাম িমক  লা্ইেস  া  িত ান / ফােম সীর নাম 
ও কানা 

লাইেস  ন র মাবাইল ন র মম
 

মাদক  িনয় ণ অিধদ র, 

জলা কায ালয়, সাত ীরা। 

০১ জনাব এ ক এম আিন র রহমান, 
ব াপনা পিরচালক, 

িস িব হসিপটাল িলঃ, 
পলাশেপাল, সাত ীরা সদর, 

সাত ীরা। 

মাদক  বহােরর  
পারিমট ন র: 

০১/২০১৯-২০২০ 

০১৮২০৫৬৬৮৫৭  

০২ জনাব মাস ফা কামাল, 
মসাস   মাস ফা ফােম সী, লতান র 

বাজার, 
সাত ীরা পৗরসভা, সাত ীরা। 

 

মাদক  চরা 
িব েয়র লাইেস  
ন র : ০১/২০১৯-

২০২০ 
 

০১৭১৯০০০১৭৬  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
মাদক  িনয় ণ অিধদ র 

জলা কায ালয়, যেশার 
র া সবা িবভাগ 

রা  ম ণালয় 
www.dnc.jessore.gov.bd 

ছক 

জলার 
নাম 

িমক নং িত ােনর নাম ও কানা, লাইেস  নং মাবাইল নং ম  

২  ৩  ৪ ৫ 

যেশার ০১ 
সভাপিত 
একতা হসিপটাল এ  ডায়াগনি ক কমেপ  িলঃ, 
দা ল ইসলাম মােকট, যেশার। 
 

লাইেস  নং- 
৫৪/০৮-০৯ 
 

০১৯১৪৮৩২০৫৬  

যেশার ০২ 
পিরচালক 
উ রা াইেভট হাসপাতাল, 
৫৩ জল রাড, যেশার। 
 

লাইেস  নং- 
৫২/০৮-০৯ নাই  

যেশার ০৩ 
ব াপনা পিরচালক, 
ই  হসিপটাস( া:িল:) জল রাড,যেশার। 

 
লাইেস  নং- 
৫৯/০৯-১০) 
 

০১৭১২০০২৮০১  

যেশার ০৪ 
ব াপনা পিরচালক, 

জনতা হসিপটাল এ  ডায়াগনি ক িলঃ১৩১, জল 
রাড,যেশার। 

 

 
লাইেস  নং- 
৭৭/১১-১২ 
 

নাই  

যেশার ০৫ 
পিরচালক, 
 যেশার সািজক াল,৩৪/এ কারবালা রাড, যেশার। 
 

 
লাইেস  নং- 
৬৪/০৯-১০ 

০১৭৮৪৩৯৭৫২২  

যেশার ০৬ 
িনব াহী পিরচালক, 
  দড়াটানা হাসপাতাল এ  ডায়াগনি ক কমেপ , 
 যেশার। 

লাইেস  নং- 
৫৩/০৮-০৯ 
 

নাই  

যেশার ০৭ 
এডিমন িডের র, 
 ফািতমা হাসপাতাল,গরীবশাহ রাড, যেশার। 

লাইেস  নং- 
৬৫/০৯-১০ ০১৭১৫৩৮৪৬৩০  

যেশার ০৮ 
শখ মিহউি ন, 

আদ- ীন হাসপাতাল ১৫, রল রাড, যেশার। 
লাইেস  নং- 
৪২/০২-০৩ 
 

০১৭১৩৪৮৮৫৯৯  

যেশার ০৯ 
পিরচালক, 
মড ান হসিপটাল এ  ডায়াগনি ক িলঃ ঘাপ 
নওয়াপাড়া  রাড, যেশার। 

লাইেস  নং- 
৭৮/১৩-১৪ নাই  

 

যেশার ১০ 
পিরচালক, 
 িকংস মিডেকল সািভেসস এ  হসিপটাল, যেশার। 

লাইেস  নং- 
৮০/১৪-১৫ 
 

০১৭৩৩২৩৯৫৮৫  



যেশার ১১ 
পিরচালক, 
ইউিনক হসিপটাল এ  
 ডায়াগনি ক স ার ঘাপ নওয়াপাড়া , রাড, 
যেশার। 
 

লাইেস  নং-
৮১/১৫-১৬  
 

01710700383  

যেশার ১২ 
ব াপনা পিরচালক, 
াব এইড হসিপটাল এ  সািভেসস৩৬ িজব সড়ক, 

যেশার। 
 

লাইেস  নং- 
৮২/১৫-১৬ 
 

নাই  

যেশার ১৩ 
িমেসস িজ াত আরা, 
 মসাস  ঝন া ি িনক ১২ দাস বা েলন , 
যেশার। 
 

লাইেস  নং-  
৪৪/০২-০৩ ০১৭১১৯৬৪৮০১  

যেশার ১৪ 
ব াপনা পিরচালক, 

অসীম ডায়াগনি ক এ  হাসপাতাল২৫০ া জনােরল 
হাসপাতাল রাড, যেশার। 
 

লাইেস  নং- 
৮৬/১৮-১৯ 
 

০১৭৩৯১০৫৪৩৫  

যেশার 

 

১৫ 
মাঃ রিবউল ইসলাম, 
মসাস  বষ া ফােম সী 
স াল রাড, যেশার। 

 

লাইেস  নং- 
১৩/৯৬-৯৭ 
 
 

 
নাই 
 
 

 

 ১৬ 
মাঃ হাসা ামান . 
মসাস  জামান মিডেকা,সদর হাসপাতাল মাড়, 

যেশার 
 

লাইেস  নং- 
১৬//৯৬-৯৭ 
 

০১৭১১৩৭৭৯৯২ 
 

যেশার ১৭ 
মাঃ রিফ ল ইসলাম, 
মসাস  িড আর ফােম সী, মাইকপি , যেশার। 

- 

লাইেস  নং- 
২৫/৯৮-৯৯ 
 

নাই  

যেশার ১৮ 
এ ,এম আেনায়া ল ইসলাম 
মসাস  র মিডেকল ার, নওয়াপাড়া বাজার, 

যেশার। 
- 

লাইেস  নং- 
৩০/৯৯-
২০০০ 
 

নাই  

যেশার ১৯ 
শামীম আহে দ রিন 
মসাস  িমশান াগ হাউজ ঘাপ নওয়াপাড়া 
রাড,যেশার। 

 
লাইেস  নং- 
৩৪/২০০০-০১ 
 

নাই  

যেশার ২০ 
কাজী আিজ ল ইসলাম 
মসাস  র মিডেকল হল িলশ লাইন, 

যেশার। 
 

লাইেস  নং- 
৩৭/০১-০২ 
 
 

নাই  

যেশার ২১ 
মাঃ আিন ামান, 

ঔষধ ঘর, 
সদর হাসপাতাল মাড়, যেশার। 
 

 
লাইেস  নং- 
৩৯/০১-০২ 
 

নাই  

যেশার ২২ 
এস এম িসরা ল ইসলাম 
মসাস  এস এস মিডিসন কন ার সদর হাসপাতাল রাড, 

যেশার। 
 

লাইেস  নং- 
৬৩/০৯-১০ 
 

০১৭১১২১৭১৯৮  



যেশার ২৩ 
িমঃ অ প রায় চৗ রী 
চৗ রী এ  কাং লাল িদিঘর পি মপাড় 
হাি ং নং১৩৫৯ 

 

লাইেস  নং- 
০১/৯২-৯৩ 
 

নাই  

যেশার 

 

২৪ 
মাঃ আ স সালাম, 
মসাস  জামান ফােম সী 

এম এম আলী রাড, যেশার। 
 

লাইেস  নং- 
০২/৯১-৯২ 
 
 

নাই  

যেশার ২৫ 
ডাঃ কাজী আিজ ল হক 
মসাস  িনরাময় ফােম সী 

এম এম আলী রাড, যেশার। 

লাইেস  নং- 
০৮/৯০-৯১ 
 

নাই  

যেশার ২৬ 
দীপ গাপাল ঘাষ, 

মসাস  মিডিসন হাউস নতাজী ভাস চ  রাড 
,যেশার। 
 

লাইেস  নং- 
৬১/০৯-১০ 
 

নাই  

যেশার ২৭ 
পন মার িব াস, 

মসাস  িন মা মিডেকল ি িনক রল রাড, যেশার। 
 

লাইেস  নং- 
৪৮/০৭-০৮ 
 

নাই  

যেশার ২৮ 
শখ ওয়ািহদ উি ন আহে দ, 

ওয়ািসম মিডেকল, চারখা ার মাড়, 
 যেশার। 
 

লাইেস  নং- 
৩৬/০১-০২ 
 

নাই  

যেশার ২৯ 
মাঃ মিফ র রহমান, 
মসাস  কয়া মিডেকল হল বারহান শাহ রাড, 

যেশার। 
 

 
লাইেস  নং- 
২৬/৯৮-৯৯ 
 

নাই  

যেশার ৩০ 
মাঃ র ল আিমন, 
মসাস  ছাল ছািবল ফােম সী, যেশার। 

লাইেস  নং- 
৫৮/০৯-১০ নাই  

যেশার ৩১ 
মাঃ শির ল আলম, 
মসাস  লাবীব াগ হাউজ, ঘাপ নওয়াপাড়া রাড, 

যেশার। 

লাইেস  নং- 
৭৯/১৩-১৪ ০১৭১১২৬৫০৯৫  

যেশার ৩২ 
এ, ক,এম জাফ ল ইসলাম, 
মসাস  আেনায়ারা মিডেকল ার, কশব লাল সড়ক 

মাইক পি , এম ক রাড, যেশার। 
- 

লাইেস  নং- 
৮৩/১৬-১৭ 
 

নাই  

যেশার ৩৩ 
মাঃ আ ার রিশদ, 

 জ আলম ফােম সী, মইন রাড, চৗগাছা বাজার, 
যেশার। 
 

লাইেস  নং- 
৪৪/০৭-০৮ 
 

০১৭৬১৭৫৯০১২  

যেশার ৩৪ 
ব াপনা পিরচালক 

 উপল  ি িনক নাভারন, যেশার। 
- 

লাইেস  নং- 
৭৫/১১-১২ 
 

নাই  



যেশার ৩৫ 
ব াপনা পিরচালক, 

মাহা দ আলী ি িনক এ  ডায়াগনি ক স ার 
িঝকরগাছা বাজার, যেশার। 
 

লাইেস  নং- 
৬৮/১০-১১ 
 

০১৭৬৬৭০০৭০৭  

যেশার ৩৬ 
ব াপনা পিরচালক, 

মাহা দ আলী ি িনক এ  ডায়ােব ক স ার 
িঝকরগাছা বাজার, যেশার। 

লাইেস  নং- 
৭৪/১১-১২ ০১৭৬৬৭০০৭০৭  

যেশার ৩৭ 
ব াপনা পিরচালক, 

আেমনা ি িনক,নাভারন, রল শন, রাড শাশ া, 
যেশার। 

লাইেস  নং- 
৭২/১০-১১ 
 

 

নাই 

 

যেশার ৩৮ 
মাঃ মেহদ হাসান, 

 মসাস  ী ফােম সী,িঝকরগাছা, যেশার। 
 

লাইেস  নং- 
৩৮/০১-০২ 
 

০১৯৩৬০৪১১০৪  

যেশার ৩৯ 
আ ললাহ আল মাহা দ, 
মসাস  সালাম ফােম সী  নগর ,িঝকরগাছা, 

যেশার। 
 

লাইেস  নং- 
৪৩/০২-০৩ নাই  

যেশার ৪০ 
মাঃ মেনায়ার উি ন আহে দ, 

 মসাস  মেনায়ারা ফােম সী, মিনরাম র, যেশার। 
 

লাইেস  নং- 
৪০/০২-০৩ 
 

নাই  

যেশার ৪১ 
মাহা দ আলী িজ াহ, 

 মসাস  িজ াহ মিডেকল হল, বাটঘাট রাড 
িঝকরগাছা, যেশার। 
 

লাইেস  নং- 
৮৫/১৭-১৮ 
 

০১৭৬৬৭০০৭০৭  

যেশার ৪২ 
পিরচালক, 
পং  হাসপাতাল িজব সড়ক, যেশার। 

লাইেস  নং- 
৮৭/১৮-১৯ ০১৭১৩৯১৫৫৪২  

যেশার ৪৩ 
ািধকারী, 

প বী ি িনক চৗগাছা, যেশার। 
লাইেস  নং- 
৮৮/২০১৯-২০ 
 

নাই  

যেশার ৪৪ 
 গালাম মারেশদ, 
প ী ি িনক এ  ডায়াগনি ক,নাভারন, শাশ া, যেশার। 

লাইেস  নং- 
৮৯/১৯-২০ নাই  

যেশার ৪৫ 
মাঃ আিন ামান, 

ফওিজয়া ফাম া, নওয়াপাড়া, রাড, যেশার 
লাইেস  নং- 
৯১/২০-২১ 
 

০১৯১৭০৩২১০৫  

যেশার ৪৬ 
পিরচালক, 
ইবেন িসনা হাসপাতাল ও ডায়াগনি ক স র, বািড় 
নং 68, জল রাড, যেশার। 

লাইেস  নং- 
৯০/২০-২১ 
 

নাই  

 
 

 
 

  



গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
  জলা কায ালয়, িঝনাইদহ 
মাদক  িনয় ণ অিধদ র 

র া সবা িবভাগ 
রা  ম ণালয় 

E-mail:jhinaidhadnc@gmail.com 
 

জলা/ মে া 
কায ালেয়র নাম 

িমক লাইেস  া  িত ান/ 
ফােম সীর নাম ও কানা 

লাইেস  ন র মাবাইল ন র ম  

িঝনাইদহ 1 ব াপনা পিরচালক 
িনউ রিসেডা( াঃ) হাসপাতাল 
হিরণা , িঝনাইদহ।  

লাইেস  নং- ৬৬/০৯-১০ 01730-208866  

‘‘ 2 ব াপনা পিরচালক 
িশখা ( াঃ) হাসপাতাল 
হিরণা  িঝনাইদহ।  

লাইেস  নং- ৭৩/১০-১১ 01730-208866  

‘‘ 3 ডাঃ মাঃ আ ল খােলক 
পিরচালক তাছলীম ি িনক 
৫নং কিব গালাম মাস ফা 
সড়ক,িঝনাইদহ। 

লাইেস  নং- ০১/১৮-১৯ 01711-183751  

‘‘ 4 পিরচালক 
ড রস ি িনক কিব কাম  
সড়ক, িঝনাইদহ। 

লাইেস  নং- ৬২/৯-১০ 01711-274901  

‘‘ 5 পিরচালক 
আলফালাহ হাসপাতাল, শের 
বাংলা সড়ক, হামদহ বাস 

া , িঝনাইদহ।  
 

লাইেস  নং- ৭১/১০-১১ ০১৭৫-৬৯৯৪০৪  

‘‘ 6 জনাব মাঃ িফেরা ল হক  
ত াবধায়ক 
মসাস  দা স শফা( াঃ) 

হাসপাতাল 
কালীগ  বাজার, িঝনাইদহ।  

লাইেস  নং- ২৭/৯৮-৯৯ 01925-516680  

‘‘ 7 ব াপনা পিরচালক 
আ ািভশন াইেভট 
হাসপাতাল 
কাটচ দ র, িঝনাইদহ। 

লাইেস  নং- ০২/১৮-১৯ 01718-102601  

‘‘ 8 ব াপনা পিরচালক 
শামীম ( াঃ) হাসপাতাল, 
শল পা, িঝনাইদহ। 

লাইেস  নং- ০৩/১৯-২০ 01820-519270  

‘‘ 9 ব াপনা পিরচালক 
িনউ লা ল বাধ( াঃ) 
হাসপাতাল 
লা লবাধ বাজার, 
শল পা,িঝনাইদহ। 

লাইেস  নং- ৭০/১০-১১ 
 

01820-519270  

‘‘ 10 পিরচালক 
হাসান ি িনক 
শহীদ মিসউর রহমান সড়ক, 
িঝনাইদহ। 

লাইেস  নং- ০১/১৯-২০ 01791-753262  

‘‘ 11 ব াপনা পিরচালক লাইেস  নং- ০৩/১৮-১৯ 01719-196172  



সবা ি িনক 
আরাপ র বা া , 
িঝনাইদহ। 

 
 

‘‘ 12 হাসপাতাল ইনচাজ 
ইসলামী াংক কিমউিন  
হাসপাতাল িলঃ 
য়াডা া বাস া , 

িঝনাইদহ। 

লাইেস  নং- ০২/১৯-২০ 01885-979798  

‘‘ 13 কালীগ  ড রস ( াঃ) 
হাসপাতাল 
কালীগ , িঝনাইদহ।  

লাইেস  নং- ০১/১৬-১৭ 01712-574726  

 14 ফজ ল হক খান 
মসাস  স জ ফােম সী 
শের বাংলা সড়ক, িঝনাইদহ। 

লাইেস  নং- ৫৬/০৯-১০ 01716-359791  

‘‘ 15 জনাব মাঃ আ ল হা ান 
মসাস  হা ান ফােম সী 
ধসরা রাড, কাটচ দ র, 

িঝনাইদহ। 

লাইেস  নং- ৪১/০২-০৩ 01915-997691  

‘‘ 16 জনাব িশ ল িবল াহ 
মসাস  নাজাত ফােম সী 

বাঘা জিতন সড়ক, িঝনাইদহ। 

লাইেস  নং- ২৯/৯৯-
২০০০ 

01711-274901  

‘‘ 17 জনাব মাঃ জ র ল হক  
মসাস  আেনায়ার মিডেকল 

ার কালীগ  বাজার, 
িঝনাইদহ। 

লাইেস  নং- ০৩/৭৯-৮০ 01933-627304  

‘‘ 18 জনাব মাঃ মা ল হক  
মসাস  শফা াগ এেজ ী 

কালী গ  বাজার, িঝনাইদহ। 

লাইেস  নং- ১০/৯৬-৯৭ 01715-119110  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



গণ জাত ীবাংলােদশ সরকার 
জলাকায ালয়, নড়াইল 

মাদক  িনয় ণঅিধদ র 
র া সবািবভাগ 
রা  ম ণালয় 

Email-narail@dnc.gov.bd 
 

 
জলা 

কায ালেয়র 
নাম 

িমক  
ন র 

লাইেস  া  িত ান/ফােম সীর নাম ও 
কানা 

লাইেস  ন র মাবাইল ন র ম  

 
নড়াইল 

০১ মসাস  িচ া সািজক াল ি িনক 
সরকারী মিহলা কেলেরাড 
গ া র, নড়াইল। 

৪৬/২০০৪-০৫ 
িডিড ( বহার) 

মাবাঃ ০১৭১২-৫১৪৬৮৫  

০২ প লার সাজারী এ  নািস ং 
রাতন বাস টািম নাল, নড়াইল। 

৫০/২০০৮-০৯ 
িড. িড ( বহার) 

মাবাঃ ০১৭১৭-০৮৭৩৯১  

০৩ জনতা সািজক াল ি িনক 
সরকারী মিহলা কেলজ রাড, 
গ া র, নড়াইল। 

৬৭/২০১০-১১ 
িড. িড ( বহার) 

মাবাঃ ০১৬১৩-৮৯০২১১  

০৪ িডভাইন সািজক াল হাসপাতাল 
আলাদাত র, নড়াইল। 

০১/২০১৬-১৭ 
িড. িড( বহার) 

মাবাঃ ০১৯১৪-৪১৪৯৪৯  

০৫ ইমন সািজক াল ি িনক এ  
ডায়াগণি ক স ার 
আলাদাত র, নড়াইল। 

০১/২০১৯-২০ 
িড. িড( বহার) 

মাবাঃ ০১৭১৮-৫৪০৯১৭  

০৬ সীমা াগ হাউজ 
সরকারী মিহলা কেলজ রাড 
গ া র, নড়াইল। 

৫১/২০০৮-০৯ 
িড. িড( চরা) 

মাবাঃ ০১৯১৭-৪২৫৫২৫  

০৭ মসাস  জনতা মিডেকল ার 
লাহাগড়া বাজার,নড়াইল 

৪৫/২০০৩-০৪ 
িড. িড ( চরা) 

মাবাঃ ০১৭১৮-৬৯১৯০৯  

 
 

িডিডপারিমেটরতািলকা 
 

িমক নং লাইেস া িত ােনরনাম ও কানা লাইেস  ন র মাবাইল ন র লাইেসে রধরণ 

০১ 
মাঃআিজ লহক, মা ন াগ, সদরহাসপাতাল রাড, 

মা রা 
 

০৯/১৯৯৪-৯৫ 
০১৮২৩-৬৭১৪০৩ 

িব য় 

০২ 
িনউ আরাফাতি িনক, খানপাড়া, আসা ামান রাড, 
মা রা 
 

৬৯/২০১০-২০১১ 
০১৭১২-২৫৬৯৬৫ 

বহার 

০৩ 
লাইফ কয়ারি িনক, হাজীসােহব রাড, মা রা 
 

৭৬/২০১১-২০১২ 
০১৭১২-২৫৬৯৬৫ 

বহার 

০৪ 

আলহ  শখ নাজ ল হক , আল নাঈম ফােম সী, 
তাতী  
পাড়া চাউিলয়া বাস া , মা রা 
 

৩৫/২০০০-২০০১ 

০১৭৯০-৯৩৫৮০৫ 

িব য় 

০৫ 
িমেসস মিলনা রহমান, মসাস  ডন ফােম সী, এম আর 
রাড, মা রা 

 
১০/১৯৯৫-৯৬ 

০১৭২৫-৩১৬৮৮১ 
িব য় 



০৬ 
ব াপনা পিরচালক, িভআইিপি িনক এ  ডায়াগণি ক 

স ার, এমআর রাড, মা রা  
 

০৮/২০১৮-১৯ 
 

বহার 

০৭ 
হীরাপারভীন, ব াপনা পিরচালক, আেরা  ি িনক 
এ  নািস ং হাম, িপ আই রাড, হাসপাতালপাড়া, মা রা 
 

১০/২০১৮-১৯ 
০১৭১৪-৭৩৪৫৯৩ 

বহার 

০৮ 
মাঃিজয়া লখান, পিরচালক, িনউআেলয়া ( াঃ) 

হাসপাতাল, িপ আই রাড, জিমরখানসড়ক, মা রা 
 

১১/২০১৮-১৯ 
০১৭২৬-২৭৫০০৪ 

বহার 

০৯ 

ফিরদাপারভীন, পিরচালক, গরীবশাহি িনক(নািস ং 
হাম) 

ইন অবিপ আই রাড, মা রা 
 

১২/২০১৮-১৯ 

০১৭১২-১০২৫২৮ 

বহার 

১০ 
মাঃওয়ােজদ আলী, ব াপনা পিরচালক, াবিস  
মিডেকলসািভেসস, ভায়না মাড়, মা রা 

 
০৬/২০১৮-১৯ 

০১৭১১-৪৫৮০২৮ 
বহার 

১১ 

জনাব খ কারফরহাদ আহ দ, ব াপনা পিরচালক, 
িপয়ারেলস মিডেকলসািভ েসস এ  হাসপাতাল াঃ, 
মা রা সদর, মা রা 
 

০৭/২০১৮-১৯ 

 

বহার 

১২ 

মাছাঃ রশমাজামান, পিরচালক, জনতাি িনক এ  
নািস ং হাম, সদরহাসপাতাল রাড, কাউি লপাড়া, 
মা রা 
 

০৩/২০১৮-১৯ 

০১৭১৬-২০৯৩৫৫ 

বহার 

১৩ 
মাছাঃশাহানারাপারভীন, াধীকারী, সান নি িনক 

এ  নািস ং হাম, আসা ামান সড়কসােবকিব েরাড 
 

০১/২০১৯-২০ 
০১৭১১-৮০৫৩৭৫ 

বহার 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
মাদক  িনয় ণ অিধদ র 

জলা কায ালয়, য়াডা া 
র া সবা িবভাগ 
রা  ম ণালয়। 

E-mail: chuadanga@dnc.gov.bd 
 

     ছক 

জলা/ মে াকায ালেয়রনাম িমক লাইেস  া  িত ান/ 
ফােম সীরনাম ও কানা 

লাইেস ন র মাবাইলন র ম  

মাদক  িনয় ণ অিধদ র, জলা 
কায ালয়, য়াডা া 

01 মাছাঃ রওশন আরা, মসাস  
আিশক ফােম সী,আলমডা া, 
য়াডা া। 

লাইেস  নং ০১/১৯৯৯-২০০০  
তাং ১২/৪/১৯৯৯ 

০১৭২৯৭২৯১৩২  

02 মাঃ আ ল মােলক, 
ব াপনা পিরচালক 

ইউনাইেটড ি িনক,হাসপাতাল 
রাড, য়াডা া। 

 

লাইেস  নং  ১০/২০০৯- ১০  
তািরখ ১১/৪/২০১০ 
 

০১৭২১৮৪৭২৬৮  

03 মাঃ আলমগীর হােসন, 
ইয়ািছন ফােম সী, আলমডা া, 
য়াডা া। 

লাইেস  নং - ০১/৮৬-৮৭  
তািরখ-  ১৬/৬/২০০৫ 

০১৭১১৪৮২০২৯  

০৪ সিলনা আখতার, ব াপনা 
পিরচালক,  আলমডা া 
ি িনক, আলমডা া, 
য়াডা া। 

লাইেস  নং ০৪/২০১১-১২   
তািরখ ২/৪/২০১১ 

০১৭২০১৩৮৯১৪  

০৫ মাঃ শিহ ল ইসলাম, মসাস  
মন  ফােম সী  রলবাজার, 
দশ না, য়াডা া। 

লাইেস  নং ০৫/৯৭-৯৮  তাং 
১৮/৫/৯৭ 

০১৭২০১৩৮৯১৪  

০৬ সালমা আ ার, সালমা 
ফােম সী, হাসপাতাল রাড, 
জীবননগর, য়াডা া। 

লাইেস  নং ০৩/২০০০-০১ 
তাং ১৬/৮/২০০০ 

০১৭২০১৩৮৯১৪  

০৭ মাঃ শিফউল আলম, জনতা 
ি িনক এ া  নািস ং হাম, 
হাসপাতাল রাড, 
জীবননগর, য়াডা া। 

লাইেস  নং- ০৩/২০১১-১২ , 
তাং ২৪/৫/২০১১ 

০১৯৮৭৪৭৪৩১১  

০৮ মাঃ বিদউ ামান, প লার 
মিডেকল ার, 
রলবাজার, দশ না, য়াডা া। 

লাইেস  নং-০১/২০০৩-০৪   
তাং ৬/১/২০০৩ 

০১৭১৯৭৩১৯৫০  

09 মাঃ আ ল হািমদ, ব াপনা 
পিরচালক িনরাময় নািস ং 
হাম, হাসপাতাল রাড  
য়াডা া। 

লাইেস  নং ০২/১৯৯৯-২০০০  
তাং ১৪/৬/২০০৫ 

০১৭৭১০৩৭২১৭  

১০ ব াপনা পিরচালক, মা 
নািস ং হাম, হাসপাতাল রাড, 
য়াডা া। 

লাইেস  নং ০৩/২০১২-১৩ 
তাং ১২/৭/২০১২ 

০১৭১১৪৮২০১১  

১১ মাঃ মক ল হােসন, মসাস  
বাংলােদশ ঔষধালয় 
হাসপাতাল রাড, য়াডা া। 

লাইেস  নং ০৭/৯৭-৯৮   তাং 
২০/১/১৯৯৭ 
 

০১৭১১৯৭০৯১৩  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

১২ মাঃ হািফ ল হক লাভ , 
পিরচালক, রাজধানী ি িনক, 
হাসপাতাল রাড, য়াডা া। 

লাইেস  নং ০২/২০১১-১২   
তাং ২৪/১২/২০০১ 

০১৭১১৩৯১৯২৩  

১৩ লীনা নারিগস, ব াপনা 
পিরচালক, উপশম নািস ং 
হাম, হাসপাতাল রাড, 
য়াডা া।  

লাইেস  নং ০৭/১৯৯৬-৯৭ 
তাং ৫/২/৯৬ 

লীনা নারিগস 
 

 

১৪ মাঃ মা ন রজা, মসাস  
িবজলী মিডিসন কন ার  
হাসপাতাল রাড, য়াডা া। 

লাইেস  নং ০২/২০০০-০১  
তাং ১৬/৮/২০০০ 

০১৭১১৯৭০৯১৩  

১৫ পিরচালক,আ ল 
হািমদ, মেমািরয়াল হাসপাতাল 
এ  ি িনক,আন ধাম, 
আলমডা া, য়াডা া 

লাইেস  নং ০১/২০১৯-২০  
তাং ২৬/৯/১৯ 

০১৭১২২১৭৩০৬  

১৬ পিরচালক, দশ ি িনক 
হাসপাতাল  
রাড়   য়াডা া 

লাইেস  নং ০২/২০১৯-২০ 
তাং ০৩/১০/১৯ 

০১৭১৯২৭০৯৫৪  

১৭ শাসক,ই া  মা ল হক 
মেমািরয়াল ক িন  হলথ 
স ার কদারগ , য়াডা া 

লাইেস  নং ০৩/২০১৯-২০  
তাং ০৩/১২/১৯ 

০১৯১৬৪৮৬৮৯১  

১৮ মাঃ আেনায়ার হােসন, মা 
নািসং হাম, লালি জ রাড, 
আলমডা া, য়াডা া। 

লাইেস  নং ০৪/২০১৯-২০২০  
তাং ২৮/১/২০২০ 

০১৮১৯৬০৪৮৭৬  

১৯ ডাঃ মাঃ তির ল আলম, 
দশ না মডাণ  ি িনক ও নািসং 
হাম দা ড় দা য়াডা া 

লাইেস  নং ০৫/২০১৯-২০২০  
তাং ১৩/২/২০২০ 

০১৮১৫৩০০৮৪০  

২০ মাঃ আঃ খােলক, িনউ 
িডিজটাল াইেভট হাসপাতাল 
মাড়, দা ড় দা য়াডা া 

লাইেস  নং- ০৬/২০১৯-
২০২০ তাং ১২/৩/২০২০ 

০১৭৬১৭৫১৭২৬   

২১ মাঃ িব াল হােসন, িনরাময় 
ি িনক, কাপ াসডা া বাজার, 
দা ড় দা, য়াডা া 

লাইেস  নং ০৭/২০১৯-২০২০ 
তাং ১২/৩/২০২০ 

০১৭১৮১৮১০১১  

22 ব াপনা পিরচালক,িব আর 
এম( াঃ) হসিপটাল সেরাগ  
বাজার, য়াডা া। 

লাইেস  নং  ০১/২০২০-২০২১ 
তাং ৮/৭/২০২০ 
 

০১৭৬০২৫৫৫৫৩   

২৩ মাহ দ শাহিরয়ার আিতক কণ া 
নািসং হাম, আলমডা া, 
য়াডা া। 

লাইেস  নং  ০২/২০২০-২০২১ 
তাং ১৭/৮/২০২০ 
 

০১৭১২৫২৯৫০৮  



গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
মাদক  িনয় ণ অিধদ র 

জলা কায ালয়, ি য়া 
E-mail: addnckushtiaregion@gmail.com 

 
জলা/ মে া 

কায ালেয়র নাম 
িমক 
নং 

লাইেস  া  িত ান/ ফােম সীর নাম ও 
কানা 

লাইেস  নং মাবাইল নং ম  

    ি য়া ০১ মা: ক ািভয়াল র (বা ী) 
মসাস  মরীন ফােম সী 

হাসপাতাল রাড, ি য়া। 

০২/৮৬-৮৭ ০১৭১২৮২৪৩২৪  

০২ এস,এম, কািব ল ইসলাম 
মসাস  ছরাত ফােম সী 

আিজ ল জিলল সড়ক, ি য়া। 

০১/৯৭-৯৮ ০১৭৩১১৯০৯৪৬  

০৩ মা: নিজবর রহমান 
ইসলািময়া াগ হাউজ 
এন.এস. রাড. ি য়া। 

০২/৮৩-৮৪ ০১৭২১৩২৭৪৩৩  

০৪ মা: শাহনওয়াজ আনসারী 
 মসাস  আিমন ফােম সী 
আর. িস.আর.িস রাড, কাট  পাড়া ি য়া। 

০৬/০৯-১০ ০১৭১১৪৮১৬৯৪  

০৫ মা: মন ল হক 
মসাস  িনপা ফােম সী 
সরকাি , মারখালী, ি য়া। 

০১/০৪-০৫ ০১৭২১৩২৭৩২  

০৬ িনব াহী পিরচালক 
বশাখী ি িনক 

৯৮, রাম চ  রায় চৗ রী ীট 
কাট  পাড়া, ি য়া। 

০১/১৬-১৭ ০১৭২১৭৫১৭০৭  

০৭ এস,এম সালাউি ন 
খিলশা ি  ফােম সী 
আিজ ল জিলল সড়ক 

ি য়া। 

০৮/৯৬-৯৭ ০১৭১৭১২৬১৪৮  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
মাদক  িনয় ণ অিধদ র 
জলা কায ালয়, মেহর র 

র া সবা িবভাগ 
রা  ম ণালয়। 

Email: meherpurdnc@gov.bd 

 
 
জলা কায ালেয়র 

নাম 
ঃ 

 নং 
া  িত ােনর নাম ও কানা লাইেস  ন র মাবাইল ন র মম  

মাদক  িনয় ণ 
অিধদ র, জলা 
কায ালয়, মেহর র  

১ গিত ি িনক, 
িডয়াম পাড়া, মেহর র। 

১/১৯৯৭ ০১৯১৪৬৫৮৫০৯  

২ ই া  জীবন মলা হলথ স ার 
চ দিবল, আম িপ, মেহর র। 

১/২০২০-২০২১ ০১৭৮৭৬৭২৩২০  

৩ সেনা নািস ং হাম 
হাসপাতাল রাড, মেহর র। 

২/২০২০-২০২১ ০১৭১৫১৬৬৭৩৮  

৪ এ েপােলা নািস ং হাম  
হাসপাতাল রাড, মেহর র। 

৩/২০২০-২০২১ ০১৭৪৩৯০৪৩৩৮  

৫ রাজা ি িনক 
ি য়া রাড, গাংনী, মেহর র। 

৪/২০২০-২০২১ ০১৭১৯৯৭১২১৩  

৬ তােহর ি িনক 
কেলজ রাড, মেহর র। 

৫/২০২০-২০২১ ০১৯৪৮৬৯২৭১৩  

 
 
 


