
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনিদপ্তর, নিভাগীয় কার্ যালয়, রাজশাহী এর লাইসেন্স প্রাপ্ত প্রনিষ্ঠাি/ফাসম যেীর িাম ও ঠিকািা: 

 

জেলা 

কার্ যালসয়র িাম 

ক্রনমক 

িম্বর 

লাইসেন্স প্রাপ্ত প্রনিষ্ঠাি/ফাসম যেীর িাম ও ঠিকািা লাইসেন্স িম্বর জমািাইল িম্বর মন্তব্য 

জেলা কার্ যালয়,  

রাজশাহী । 

 

1 রােশাহী জমনিসকল কসলে হােপািাল, রােশাহী ০৮/১৯৯৩-৯৪   

2 ইেলামী ব্যাাংক জমনিসকল কসলে হােপািাল, লক্ষীপুর, 

রােশাহী 

০১/২০০১-০২   

3 েমেম ইেলামী হােপািাল, নলিফা ভিি, কানেহাটা, 

লক্ষীপুর, রােশাহী 

০২/২০১৫-১৬   

4 ইসলামী ব্াাংক মমডিককল ককলজ হাসপাতাল, নওদাপাড়া, 

ডিমান িন্দর মরাি, সপুরা, রাজশাহী 

০৪/২০১৬-১৭   

5 ইেলামী ব্যাাংক জমনিসকল কসলে হােপািাল, রােশাহী ০৪/২০১৮-১৯   

6 িলনফি নিনিক, ২৭৭/এ, কানদরগঞ্জ জেটার জরাি, রােশাহী ০৫/২০১৮-১৯   

7 রােশাহী িায়াসিটিক এসোনেসয়শি, ঝাউিলা, লক্ষীপুর, 

রােশাহী 

০২/২০১৯-২০   

8 রােশাহী রয়যাল হােপািাল(প্রা:) নল:, ৬২৪ জশরশাহ জরাি, 

লক্ষীপুর, রােশাহী। 

১৫/২০১৯-২০   

9 নিউ মি যাি হােপািাল, আমসশা জমনিসকল জমাড়, িাসিার, 

রােশাহী। 

১৬/২০১৯-২০   

10 জরটিিা আই জকয়ার জেন্টার, ৬১৮ জশরশাহ জরাি, কানেহাটা, 

রােশাহী। 

০৯/২০১৯-২০   

11 জমনিপ্যাথ জেিাসরল হােপািাল, নেপাইপাড়া ফায়ার োনভ যে 

জমাড়, রােশাহী 

১৪/২০১৯-২০   

12 োমীণ হােপািাল, পুঠিয়া, রােশাহী ২০/২০১৯-২০   

13 ফানরহা নিনিক এন্ড িায়াগিনিক জেন্টার 

জ ৌিানড়য়া িাোর, কসলে জরাি, িাসিার, রােশাহী 

০৮/২০১৯-২০   

14 শনরফা নিনিক এন্ড িায়াগিনিক জেন্টার, ঝলমনলয়া, পুঠিয়া, 

রােশাহী 

০১/২০১৯-২০   

15 ফাসিমা নিনিক, কৃষ্েপুর, পুঠিয়া, রােশাহী ০৩/২০১৯-২০   

16 জহলথ জকয়ার িানে যাং জহাম, জশরশাহ জরাি, লক্ষীপুর, রােশাহী    

17 মা নিনিক এন্ড িায়াগিনিক জেন্টার, আফোর প্লাো, 

ভিািীগঞ্জ িােরা, িাগমারা, রােশাহী 

১২/২০১৯-২০   

18 মহািগর নিনিক, িাসিার, রােশাহী ০৫/২০১৯-২০   

19 রাফী জেিাসলর হােপািাল, নি-২৭৫, লক্ষীপুর, রােশাহী। ০৭/২০১৯-২০   

20 েিিী নিনিক এন্ড িায়াগিনিক জেন্টার, িাঘা, রােশাহী। ০৬/২০১৯-২০   

21 ফাসিমা নিনিক এন্ড িায়াগিনিক কমসপ্লক্স, িাঘা িাোর, 

িাঘা, রােশাহী। 

১৯/২০১৯-২০   

22 জকয়ার িানোং জহাম, লক্ষীপুর নেনপও, রােপাড়া, রােশাহী। ১৩/২০১৯-২০   

23 মা নিনিক এন্ড িায়াগিনিক জেন্টার, আফোর প্লাো, 

ভিািীগঞ্জ িাোর, িাগমারা রােশাহী 

১২/২০১৯-২০   

24 রােশাহী মসিল হােপািাল, লক্ষীপুর জমাড়, রােশাহী। ১১/২০১৯-২০   

25 ভিািীগঞ্জ নিনিক, জগািাউি জমাড়, িাগমারা, রােশাহী। ১০/২০১৯-২০   
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26 জমাহিা িানে যাং জহাম, ভিািীগঞ্জ জপৌরেভা, িাগমারা, রাে ২১/২০১৯-২০   

27 িক্টর ডিডনক এন্ড িায়াগনডিক মসন্টার, ঝাউতলা মমাড়, 

লক্ষীপুর, রাজশাহী 

০১/২০২০-২১   

28 জমোে য জমসটাড্রাগ হাইে, জহসিমখাঁ জমনিসকল কসলে জরাি, 

রােশাহী 

০৩/১৯৯৬-৯৭   

29 জমনিনেি কণ যার, লক্ষীপুর, রােশাহী ০৫/১৯৯৭-৯৮   

30 জমোে য োসদকা এন্টারপ্রাইে, সুেি ম্যািশি, লক্ষীপুর, 

রােশাহী 

০৩/২০০৩-০৪   

31 জমোে য ঔষি ভান্ডার, লক্ষীপুর, রােশাহী ০১/২০০১-০২   

32 জমোে য শানহি জমনিসকল জিাে য, লক্ষীপুর, রােশাহী ০৩/২০০০-০১   

33 জমোে য োমাি জমনিসকল জিাে য, জমনিসকল কসলে জরাি, 

জহসিমগাঁ, রােশাহী 

০২/২০০১-০২   

34 জেমাে য েরকার ফাসম যেী, হড়োম কসলািী, রােশাহী ০২/২০০০-০১   

35 মহারােপুর ফাসম যেী, লক্ষীপুর, রােশাহী ০২/২০০৩-০৪   

36 জমোে য এ, এই , এন্টারপ্রাইে, গালে স্কুল মাসকযট, লক্ষীপুর, 

রােশাহী 

   

37 জমোে য মুি লাইট জমনিসকল হল, কুমারপাড়া, রােশাহী    

38 খ্র:নিয়াি নমশি হােপািাল, কানেহাটা, রােশাহী ০১/১৯৯২-৯৩   

নাক ার 1 িীনা মমডিককল মিার,  

হাসপাতাল, মরাি, নাক ার।  

০১/৯২-৯৩     

2 ঔষধ ভান্ডার 

সদর হাসপাতাল মরাি নাক ার। 

০৩/২০০৪-০৫     

3 মমসাস স ডনউ নূরুন মনছা ঔষধালয় 

মাদ্রাসা মমাড়, নাক ার। 

০১/২০০৯-১০     

4 মমসাস স নাহার ফাকম সসী ,নাক ার। ০১/২০০০-০১   

5 মমসাস স আলমগীর ফাকম সসী 

গুরুদাসপুর, নাক ার। 

০১/২০০২-০৩     

6 মমসাস স ব্রাদাস স মমডিকযাল হল, হাসপাতাল, মরাি,  নাক ার। ০১/২০০৫-০৬     

7 মমসাস স ডি ডস ফাকম সসী 

ডিলমাড়ীয়া িাজার, লালপুর, নাক ার। 

০১/২০১৭-১৮     

8 ব্াডপি ডমি ডমশন হাসপাতাল, নাক ার। ০৭/৯১-৯২   

9 সততা ডিডনক এন্ড িায়াগডিক মসন্টার 

রইস প্লাজা, ২য় তলা, কানাইখালী, নাক ার।   

- ০১/২০১৮-১৯     

10 ঝুমুর িায়াগডিক এন্ড ডিডনক, হাসপাতাল মরাি, নীচা িাজার, 

নাক ার। 

০১/২০১৯-২০     

11 আল-মহরা ডিডনক, কা াপুকুডরয়া, হাসপাতাল মরাি, ডসাংড়া, 

নাক ার। 

০২/২০১৯-২০      

12 মজুমদার ডিডনক, ডমডিপাড়া, দয়রামপুর, িাগাডতপাড়া, না ০৩/২০১৯-২০      

13 মমডিডসটি ডিডনক এন্ড ডিডজ াল িায়াগনডিক 

মেশন িাজার, নাক ার সদর, নাক ার। 

০৪/২০১৯-২০      
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14 গুরুদাসপুর চক্ষু হাসপাতাল, গুরুদাসপুর, নাক া ০৫/২০১৯-২০     

15 মুক্তার মজনাকরল হাসপাতাল, মগাপালপুর িাজার, লালপুর, ০৬/২০১৯-২০      

16 মদশ মমডিককল মসন্টার, ডসাংড়া িাসেযান্ড, ডসাংড়া, নাক ার। ০৭/২০১৯-২০      

17 নাক ার ট্রমা মসন্টার ও হাসপাতাল, উপরিাজার, িঙ্গজল, 

নাক ার সদর নাক ার। 

০৮/১৯-২০      

চাঁপাইনিািগঞ্জ 1 ডসটি হাসপাতাল,৪৯২,আরামিাগ 

িাকতন খাঁ মমাড়, চাঁপাইনিািগঞ্জ 

০১/২০১৯-২০   

2 মসিা ডিডনক, ৫৪২,শাডি মমাড় 

চাঁপাইনিািগঞ্জ 

০২/২০১৯-২০   

3 ল্যাি ওয়ান মমডিককল সাডভ সকসস 

ডপটিআই, মাোরপাড়া,,চাঁপাইনিািগঞ্জ 

৩/২০১৯-২০   

4 জমজম ডিডনক এন্ড িায়াগনডেক 

মসন্টার, হাসপাতাল মরাি, ডশিগঞ্জ, চাঁপাইনিািগঞ্জ 

৪/২০১৯-২০   

5 হক নাডস সাং মহাম 

হাসপাতাল মরাি, চাঁপাইনিািগঞ্জ 

০৫/২০১৯-২০   

6 মমসাস স আডির মমডিডসন ফাম সা 

হাসপাতাল মরাি, চাঁপাইনিািগঞ্জ 

০১/২০১০-

২০১১ 

  

7 মমসাস স ডনউ ডনরাময় ফাকম সসী 

শাডিকমাড়, চাঁপাইনিািগঞ্জ সদর, চাঁপাইনিািগঞ্জ 

০১/২০০৮-২০   

8 মমসাস স ডনরাময়  ফাকম সসী 

হডরপুর মিাি স ঘড়, চাঁপাইনিািগঞ্জ সদর, চাঁপাইনিািগঞ্জ 

০২/২০০৪-

২০০৫ 

  

9 তাজ ফাকম সসী, িড় ইন্দারা মমাড়, চাঁপাইনিািগঞ্জ সদর, 

চাঁপাইনিািগঞ্জ 

০১/ ২০০৪-

২০০৫ 

  

নওগাঁ 1 প্রাইম ল্যাি এন্ড হসডপ াল  

চকএনাকয়ত, নওগাঁ সদর, নওগাঁ। 

০১/২০১৬-

২০১৭ 

  

2 হডল ফযাডমলী হাসপাতাল  

কাজীর মমাড়, নওগাঁ 

০১/১৫-১৬   

3 মমডিডসন কর্ সার প্লাস 

মমইন মরাি, নওগাঁ সদর,নওগাঁ। 

০১/২০১২-

২০১৩ 

  

4 ডমম মমডিককর মিার  

হাসপাতাল মরাড়, নওগাঁ। 

০৭/২০১৪-

২০১৫ 

  

5 গ্রামীন হাসপাতাল এন্ড িায়াগনডিক মসন্টার 

সদর হাসপাতাল মরাি,নওগাঁ। 

০৭/২০১৯-

২০২০ 

  

6 উত্তরা ডিডনক এন্ড িায়াগনডিক মসন্টার 

 নূহা প্লাজা  চকএনাকয়ত,নওগাঁ। 

০৪/২০১৯-

২০২০ 

  

7 নওগাঁ চক্ষু হাসপাতাল  

গাঁজা সমিায় ব্ারাক, মুডক্তর মমাড়, নওগাঁ। 

০২/২০১৯-২০   

8 ডনউ ন্যাশনাল ডিডনক  

চক এনাকয়ত ,নওগাঁ, সদর নওগাঁ।  

১২/২০১৮-১৯   

9 নওগাঁ িায়াকিটিক সডমডত 

 সদর নওগাঁ, নওগাঁ 

১১/২০১৯-২০   

10 মান্দা ইসলামী হাসপাতাল 

 প্রসাদপুর িাজার মান্দা, নওগাঁ। 

০৮/২০১৯-২০   

11 মমসাস স ইসফাহান ফাকম সসী  

সদর হাসপাতাল মরাি, নওগাঁ। 

১৩   
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12 ফয়সাল ডিডনক  

প্রসাদপুর িাজার, মান্দা,নওগাঁ।  

১৪/২০১৯-২০   

পািনা 1 মমঘনা ডিডনক 

থানাপাড়া, শালগাডড়য়া, পািনা 

০১/২০০৮-০৯.   

2 মমসাস স মরাগমুডক্ত ডিডনক 

সদর হাসপাতাল ২ নাং মগ , পািনা 

০৩/১৯৯৮-৯৯   

3 শাহ জালাল ডিডনক এন্ড িায়াগনডিক মসন্টার,  পপলানপুর, পািনা ০৩/২০০৮-০৯   

4 ডমতু মজনাকরল হাসপাতাল 

মুজাডহদ িাি মমাড়, ঢাকা মরাি, পািনা 

০১/২০০১-০২   

5 ডশমলা মজনাকরল হাসপাতাল 

মুডক্তক াদ্ধা িগাডময়া মরাি,শালগাডড়য়া, পািনা 

০১/২০১৯-২০   

6 ইছামডত ডিডনক 

থানা পাড়া, শালগাডড়য়া, পািনা 

০১/২০০৪-০৫   

7 ডমতু মমডিকযাল এন্ড সাডজসকযাল মমাজাডহদ িাি মমাড়,ঢাকা 

মরাি,পািনা 

০৫/১৯৯৬-৯৭   

8 মমসাস স আলম ফাকম সসী 

মসানাপডট্র মরাি, পািনা 

০৬/-২০০০   

9 পািনা ফাকম সসী 

২৩/২৪ রডিউল মাককস , পািনা 

০৮/২০০৯-১০   

10 মমসাস স ইসডত ফাকম সসী 

সদর হাসপাতাল মরাি, পািনা 

০৩/১৯৯৯-২০০০   

11 মমসাস স আরমান ফাকম সসী 

সদর হাসপাতাল মগ , পািনা 

০৩/০৩-০৪   

12 মমসাস স আল-মশফা সাডজসকযাল 

রুপকথা মরাি, পািনা, 

০১/২০১৭-১৮   

13 মমসাস স ইিকন ডরয়াজ ফাকম সসী 

মাদ্রাসা মাককস , সাধুপাড়া, পািনা 

০৩/২০০০-০১   

14 মমসাস স মডমন ফাম সা 

সদর হাসপাতাল মগ   শালগাডড়য়া,পািনা 

০৪/১৯৯৯-২০০০   

15 মমসাস স সুডম মমডিকযাল কর্ সার সদর হাসপাতাল মগ , শালগাডড়য়া  

পািনা 

০১/৯৯-২০০০   

16 মমসাস স আফতাি ফাকম সসী 

নাডরককল িাগান, কালাচাঁদ পাড়া, পািনা 

- ০১/২০০২-০৩   

17 মমসাস স শাম্পা মমডিকযাল 

এ হাডমদ মরাি, পািনা 

০৪/১৯৯৮-৯৯   

18 মমসাস স ঔষধ ডিতান  

এ হাডমদ মরাি, পািনা 

০৩/১৯৯৬-৯৭   

19 মমসাস স জনতা ফাকমসী 

আরাম িাডড়য়া, ঈশ্বদী, পািনা 

০১/২০০৪-০৫   

ডসরাজগঞ্জ 1 আডভডসনা হাসপাতাল, 

মুডজি সড়ক, ডসরাজগঞ্জ। 

০২   

2 মমসাস স ডসথী মমডিককল একজন্সী, ২নাং খডলফা পডি, 

ডসরাজগঞ্জ। 

০৪   

3 মমসাস স মমডিকনাভা ফাকম সসী, 

দরগাহ মরাি, ডসরাজগঞ্জ। 

07   

4 ডসরাজগঞ্জ মসন্ট্রাল হাসপাতাল, িাডহর মগালা মরাি, 

ডসরাজগঞ্জ। 

০১   

5 মমসাস স মীর ড্রাগ হাউস, ০৪   
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ই,ডি মরাি, ডসরাজগঞ্জ 

 

6 মমসাস স মমডিডসন মট্রিাস স, 

হাসপাতাল মরাি, ডসরাজগঞ্জ 

০১   

7 মমসাস স সজীি মমডিককল, ২নাং খডলফা পডি, ডসরাজগঞ্জ ০২   

8 ডিসডমল্লাহ মমডিককল হল, ২নাং খডলফা পডি, ডসরাজগঞ্জ ০১   

9 মমসাস স রডন ড্রাগ হাউস, 

কাজী মডতয়ার রহমান মরাি, ডসরাজগঞ্জ 

০২   

10 মমসাস স ডল ন মমডিককল হল, িাডহর মগালা মরাি, ডসরাজগঞ্জ ০৪   

11 মমসাস স তৃষা ফাকম সসী, কাজী মডতয়ার রহমান মরাি, 

ডসরাজগঞ্জ 

০৩   

12 খাজা ইউনুছ আলী মমডিককল ককলজ এন্ড হাসপাতাল, 

এানাকয়তপুর, ডসরাজগঞ্জ 

০২   

13 মমডিকনাভা হাসপাতাল, দড়গা মরাি, ডসরাজগঞ্জ ০৪   

14 মমসাস স শাপলা মমডিককল, 

এস,এস,মরাি , ডসরাজগঞ্জ 

১০   

15 মমসাস স পডপ ড্রাগ হাউস, 

মমকহরুল্লাহ মরাি, ডসরাজগঞ্জ 

০২   

16 মমসাস স নাডফ মমডিককল মিার,  

ই,ডি মরাি, ডসরাজগঞ্জ 

০৪   

17 মমসাস স রাডফ ড্রাগ হাউস, 

কাডলিাডড় মরাি, ডসরাজগঞ্জ 

০২   

18 মমসাস স আলতাফ মমডিককল , 

আই,আই,ককলজ মরাি,ডসরাজগঞ্জ 

০২   

19 মমসাস স লাডক মট্রিাস স, 

২নাং খডলফা পডি, ডসরাজগঞ্জ 

০১   

20 মমসাস স নাডিল ড্রাগ হাউস, হাসপাতাল মরাি, ডসরাজগঞ্জ ০৫   

21 মঈন উডিন হাসপাতাল, এম,এ মডতন সড়ক, 

ডসরাজগঞ্জ 

০১   

22 জনতা ডিডনক, এনাকয়তপুর, মচৌহালী, ডসরাজগঞ্জ ০৫   

23 মমসাস স হক ফাকম সসী, 

এস, এস, মরাি, ডসরাজগঞ্জ 

০২   

24 িন্ধন হাসপাতাল, িাক িাাংলা মরাি,শাহজাদপুর, ডসরাজগঞ্জ ০১   

25 নথ স মিঙ্গল মমডিককল হাসপাতাল,  

মজ,ডস মরািিান্ধী, ডসরাজগঞ্জ 

   

িগুড়া 1 রফাতুলস্নাহ কডমউডনটি হাসপাতাল, মগাকুল, িগুড়া ০১/০৭-০৮   

2 শামছুন- নাহার ডিডনক, মশরপুর মরাি, িগুড়া। ০১/০২-০৩   

3 িায়াকিটিক সডমডত, নিাি িাড়ী মরাি, িগুড়া   ০২/৯৬-৯৭   

4 ননী মগাপাল মপািার একতা মমডিডসন সাপস্নাইয়াস, খান 

মাককস , িগুড়া। 

০১/৮৬-৮৭   

5 নাডহদ ফাকম সসী, ঝাউতলা, িগুড়া। ০৩/২০০০-০১   



জেলা 

কার্ যালসয়র িাম 

ক্রনমক 

িম্বর 

লাইসেন্স প্রাপ্ত প্রনিষ্ঠাি/ফাসম যেীর িাম ও ঠিকািা লাইসেন্স িম্বর জমািাইল িম্বর মন্তব্য 

6 মমসাস স ডজ,এম এন্টারপ্রাইজ, কানছগাড়ী, িগুড়া ০১/০২-০৩   

7 িাধন মমডিডসন মসন্টার, িগুড়া।  ০১/০৩-০৪   

8 মদীনা ফাকম সসী, মশরপুর মরাি িগুড়া ০১/০৪-০৫   

9 মন্ডল মমডিডসন , থানা মরাি, িগুড়া।  ০২/০৪-০৫   

10 হক মমডিকযাল এযান্ড সাডজসকযাল কর্ সার, মশরপুর মরাি, িগুড়া।  ০১/০৯-১০   

11 অকলাকা নাডসাং এন্ড অনককালডজ মসন্টার, োফ মকায়া ার 

মরাি, ঠনঠডনয়া, িগুড়া।  

০১/২০১৯-২০   

12 সুপ্রীম ডিডজ াল িায়াগডনডেক এন্ড হসডপ াল অন সি পস্নাজা 

ডতডষগাড়ী, সামত্মাহার মরাি, িগুড়া। 

০২/২০১৯-২০   

13 মা ডিডনক, ১৩৪০/১৪২২ মগাহাইল মরাি, খান্দার, িগুড়া ০৪/২০১৯-২০   

14 মেশালাইজি িগুড়া হাসপাতাল, ঠনঠডনয়া, মশরপুর মরাি, 

িগুড়া। 

০৬/২০১৯-২০   

15 মহলথ ডভকলজ নাডসাং মহাম ডিমান মমাড়, মাটিিালী, িগুড়া।  ০১/২০২০-২১   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


