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

জেলা/জমসরা 

কার্ যালসয়র 

িাম 

ক্রনমক 

িং 

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

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

মাদকদ্রব্য 

নিয়ন্ত্রণ 

অনিদপ্তর, 

জেলা কার্ যালয়, 

িনরশাল 

০১ জমোে য রায় জমনিসকল হল  

জমনিসকল ১ম জগট,িান্দ জরাি,িনরশাল। 

িনর-০৫/০৫-০৬ ০১৬৭৭৬৭৪৭০৩  

০২ 

 

জমোে য জোিালী জমনিসকল হল ,  

েদর হােপািাল জরাি, িনরশাল। 

০৩ (ে)/৮৭-৮৮ ০১৭১১২৪০৯৭৭  

০৩ জমোে য মুনিয়া জমনিনেি হাউে 

২১ িং ষ্টল, িান্দ জরাি,িনরশাল।  

০১ (এে)/ ২০০২-০৩ ০১৭২১৮৭৫৩৮৩  

০৪ জমোে য ইউনিটি ইন্টারন্যাশিাল,  

িান্দ  জরাি, িনরশাল।   

০৪ (এে)/ ২০০০-০১ ০১৭১১৩৫৯০৮৩  

০৫ জমোে য শরীফ ফাসম যেী 

িান্দ জরাি,িনরশাল।   

০১ (এে)/৯৮-৯৯ ০১৭৮৩৯০৯৬৫২  

০৬ জমোে য েিিা  জমনিসকল হল, 

িান্দ জরাি,িনরশাল।   

০১(এে)/৯৫-৯৬ ০১৭৯৫৫১০০২২  

০৭ জমোে য কােী জমনিনেি হাউে 

িান্দ জরাি,িনরশাল।   

০৩ (এে)/২০০০-০১ ০১৭৩১৫১০২১৫  

০৮ জমোে য  আহমনদয়া ড্রাগ হাউে, 

নে.এন্ড.নি  জরাি, িনরশাল।   

০৬ (এে)/৮২-৮৩ ০১৭৩১২৫১২৩০  

০৯ জমোে য জমনিন্যাম,  

 কাউনিয়া প্রিাি েড়ক, িনরশাল।  

িনর -০৩/০৪-০৫ ০১৭১২৮১৯১৯৭  

১০ জমোে য নিউ ফাম যাসকা,  

কাঠপনি জরাি,িনরশাল। 

০৫(ে)/৮৭-৮৮ ০১৭১২১৫৬৮৩৮  

১১ জমোে য োমাল জমনিসকল হল, 

১১৩ িং েদর জরাি,িনরশাল।    

০২(এে)/২০০০-০১ ০১৭১১৬৪২৭৩২  

১২ জমোে য নিউ শুভ জমনিসকল হল, 

 েদর জরাি, িনরশাল।   

০২ (এে)/ ২০০১-০২ ০১৮১৮৩৮১৯৮৮  

১৩ জমোে য ভ ূঁইয়া জমনিসকল হল, 

িাোর জরাি,িনরশাল।    

২১(এে)/৮৩-৮৪ ০১৭২৩৯৫৯৭৫৫  

১৪ জমোে য শরীফ ঔষািালয়,  

েদর জরাি,িনরশাল।    

২০(এে)/৮৩-৮৪ ০১৭১০৮৬৪০৫৭  

১৫ জমোে য অগ্রণী ফাসম যেী,  

েদর জরাি,িনরশাল।   

িনর-০২/০৪-০৫ ০১৭৩৯৫৫৭৮৫৪  

১৬ জমোে য হানেিা জমনিসকল হল 

৩৮৩/৩৫৫ িান্দ জরাি,িনরশাল।  

০১(এে)/২০০১-০২ ০১৭১১২৬৫৪৫৪  

১৭ জমোে য মাহামুদা ফসম যেী , 

লাকুটিয়া জরাি, নুিি িাোর, িনরশাল। 

০৭ (এে)/৮২-৮৩ ০১৭৬৭৪৯১২০৯  

১৮ জমোে য আরমি জমনিসকল হল, 

১৫,আ-জরারা মাসকযট, কাঠপনি জরাি,িনরশাল।  

০২(এে)/৮৭-৮৮ ০১৭১৮৬৬০২৯১  

১৯ জমোে য আকি ব্রাদাে য , 

িান্দ জরাি, িনরশাল।   

০২ (এে)/৮৪-৮৫ ০১৭৪৬৫২৪৯৩৭  

২০ জমোে য িােনরি জরিাে য, 

৬২  কাঠপনি জরাি, িনরশাল। 

০১ (এে)/৮৪-৮৫ ০১৭১১৪৪৭০৫০  

২১ জমোে য আকি জমনিসকল জষ্টার , 

কাঠপনি জরাি, িনরশাল। 

১৩ (এে)/৮২-৮৩। ০১৫৫২৪১৯৬০৩  

২২ জমোে য নমিা জমনিসকল হল, 

কাউনিয়া প্রিাি েড়ক, িনরশাল।   

০১ /২০০৯ - ২০১০ ০১৭২১৬৮৫৯৫২  

২৩ জমোে য এিাম ফাসম যেী,  

েদর জরাি,িনরশাল।  

০৯(এে)/৮২-৮৩ ০১৮৫৫৫৬৫৫৬৭  

২৪ জমোে য মনিক এন্ড েন্স, 

দরগািাড়ী জরাি,োগরদী,িনরশাল।  

০১(এে)/২০০৩-২০০৪ ০১৮১৯২১১২১৭  

২৫ জমোে য নেকদার জমনিনেি হাউে, হােপািাল ০১/০৭-০৮ ০১৭৯৮৬২৬৭৩৭  



জরাি,িনরশাল। 

২৬ জমোে য এে  এন্ড  টি  ড্রাগ  হাউে 

িান্দ জরাি ,িনরশাল।   

০১/২০১২-২০১৩ ০১৭১১৩৪২৮৫১  

২৭ জমোে য খাি ব্রাদাে য 

কাঠপনি জরাি, িনরশাল। 

০৩ (এে)/৮৪-৮৫। ০১৭১২০৪৪২৬০  

২৮ জমোে য নিউনমিা জমনিসকল হল 

কাউনিয়া প্রিাি েড়ক, িনরশাল েদর, িনরশাল 

০১/২০১৭-১৮ ০১৭৩৬৯১৩০০৫  

২৯ মিাি য জমনিসকল হল 

১০৮, েদর জরাি, িনরশাল   

০১/২০১৩-১৪ ০১৭২১৮০৯৩৭৭  

৩০ জমোে য খাি জমনিসকল হল ,  

কাটানদয়া িাোর, চরামনি , িাসখরগঞ্জ, িনরশাল। 

১২ (এে)/৮২-৮৩ ০১৭১২১৪৬৪২৭  

৩১ জমোে য মুকুল  ড্রাগ হাউে, 

মনকমািাদ িাোর,িাসখরগঞ্জ,িনরশাল। 

িনর-০৭/০৫-০৬ ০১৭২৯৯০৯৪৮৮  

৩২ ফয়োল জমনিসকল হল 

আলী আহম্মদ জরাি, কাঠপনি িনরশাল 

০৬/২০১৮-২০১৯ ০১৭১১৭৮৩০৬৮  

৩৩ আল-মনদিা জমনিসকল হল 

িামুড়া িাোর উনেরপুর, িনরশাল 

০৭/২০১৮-২০১৯ ০১৭১১৯০৫১৫৯  

৩৪ জমোে য শান্ত ড্রাগ হাউে আহমনদয়া মাসকযট  

মনকমািাদ িাোর, িাসকরগঞ্জ, িনরশাল 

িং-১৪/১৮-১৯ ০১৭২৯৯০৯৪৮৮  

৩৫ জমোে য আিাহু আকির জমনিনেি মাট  

িাংলািাোর, িনরশাল   

িং-১৯/১৮-১৯ ০১৮১৯৯৩৬৫৭৩  

৩৬ জমোে য শুভ জমনিনেি হাউে 

িান্দ জরাি, িনরশাল 

িং ১(এে)/২০০০-০১ ০১৭১২০৪৪২৬০  

৩৭ জমোে য নমিা ফাসমেী 

িাোর জরাি িনরশাল 

০৬/২০১৯-২০২০ ০১৬৭৭৬৭৪৭০৩  

৩৮ জশর-ই-িাংলা জমনিসকল কসলে  হােপািাল, 

িনরশাল। 

১(এে)/৯৬-৯৭ ০১৭১১২৪০৯৭৭  

৩৯ ইসিি িানে যং জহাম 

িগুড়া রাি, আসলকান্দা, িনরশাল। 

০৩/২০১০ - ১১ ০১৭২১৮৭৫৩৮৩  

৪০ আিদুিাহ হােপািাল 

আছালি খাি েড়ক, রূপািলী, িনরশাল   

িং-০১/১৮-১৯ ০১৭১১৩৫৯০৮৩  

৪১ জমৌরী নিনিক এন্ড িাঘাগিনষ্টক জেন্টার,  

জগৌরিদী িােষ্টযান্ড, জগৌরিদী, িনরশাল  

িং-০২/১৮-১৯ ০১৭৮৩৯০৯৬৫২  

৪২ আসিায়ার নিনিক এন্ড িাঘাগিনষ্টক জেন্টার,  

দনিণ পালরনদ, জগৌরিদী, িনরশাল 

িং-০৩/১৮-১৯ ০১৭৯৫৫১০০২২  

৪৩ নেকদার নিনিক এন্ড িায়াগিনষ্টক জেন্টার,  

উত্তর নিেয়পুর (টিএন্ডটি জমাড়), জগৌরিদী, িনরশাল  

িং-০৪/১৮-১৯ ০১৭৩১৫১০২১৫  

৪৪ রাহাি আসিায়ার হােপািাল  

িান্দ জরাি, চাদমারী, িনরশাল 

িং-০৫/১৮-১৯ ০১৭৩১২৫১২৩০  

৪৫ িা: জমাখসলছুর রহমাি (প্রা:) হেনপটাল এন্ড 

িায়াগিনষ্টক জেন্টার, ১১৩, েদর জরাি, িনরশাল 

িং-০৮/১৮-১৯ ০১৭১২৮১৯১৯৭  

৪৬ সুইে হােপািাল এন্ড িায়াগিনষ্টক জেন্টার, জিেগানি, 

টরকী, জগৌরিদী, িনরশাল 

িং-০৯/১৮-১৯ ০১৭১২১৫৬৮৩৮  

৪৭ এ. রাজ্জাক জমসমানরয়াল নিনিক,  

দনিণ আসলকান্দা, শহীদ িেরুল েড়ক, িনরশাল 

িং-১০/১৮-১৯ ০১৭১১৬৪২৭৩২  

৪৮ ইেলাম পনল নিনিক,  

িাংলা িাোর, িনরশাল 

িং-১১/১৮-১৯ ০১৮১৮৩৮১৯৮৮  

৪৯ ইেলানম ব্যাংক হােপািাল  

চাঁদমারী িান্দসরাি, িনরশাল 

িং-১২/১৮-১৯ ০১৭২৩৯৫৯৭৫৫  

৫০ জেিা নিনিক এন্ড নূর িায়াগিনষ্টক জেন্টার, িীর 

মুনিসর্াদ্ধা মনহউনিি আহসমদ েড়ক, িøক-এ, 

িাংলািাোর, আসলকান্দা, িনরশাল 

িং-১৩/১৮-১৯ ০১৭১০৮৬৪০৫৭  

৫১ আনরফ জমসমানরয়াল হােপািাল খানদো ম্যািেি, 

কসলে জরাি, িনরশাল 

িং-১৫/১৮-১৯ ০১৭৩৯৫৫৭৮৫৪  

৫২ মমিা নিনিক, নকিিী জকয়ার ও িায়ালাইনেে িং-১৬/১৮-১৯ ০১৭১১২৬৫৪৫৪  



 

জেলা/জমসরা 

কার্ যালসয়র 

িাম 

ক্রম লাইসেসন্সীর িাম ও ঠিকািা 

 

লাইসেন্স িম্বর জমািাইল িম্বর মন্তব্য 

জেলা 

কার্ যালয়, 

পটুয়াখালী 

০১ হনরপদ দাে, জমোে য কাকলী ফাসম যেী, জপাষ্ট অনফে জরাি, 

পটুয়াখালী 

০১/১৯৮২-১৯৮৩ 

িানরখ:-০৭/০৪/১৯৮৩ 

০১৭১৬-৬২৭৮০৫  

০২ নিিযািন্দ কম যকার, জমোে য জোিালী জমনিসকল হল, িতুি 

িাোর, পটুয়াখালী  

০২/১৯৮৭-১৯৮৮ 

িানরখ:-০৬/০৪/১৯৮৮ 

০১৭১৬-২১২৩২৪  

০৩ জমা: জমায়াসজ্জম জহাসেি মজুমদার, জমোে য আল আনমি 

জমনিসকল হল, ৭৭ িং জপৌর নিউ মাসকযট, পটুয়াখালী 

০৮/২০০৫-২০০৬ 

িানরখ:-১৯/১০/২০০৫ 

০১৭১২-১১৭৫০১  

০৪ নিিযািন্দ িনিক, জমোে য মিো ফাসম যেী, পুরাি িাোর, 

পটুয়াখালী  

০১/১৯৯৮-১৯৯৯ 

িানরখ:- ৩১/০৮/১৯৯৮ 

০১৭১১-৫৭৫৪৬৮  

০৫ জমা: আল আনমি, জমোে য মজুমদার জমনিসকল হল এন্ড 

োনেযকযাল, জপৌর নিউ মাসকযট, পটুয়াখালী 

০৩/২০০৯-২০১০ 

িানরখ:-০১/০২/২০১০ 

০১৭১২-১১৭৫০১  

০৬ জমা: রনফকুল ইেলাম,জমোে য চনিশ ঘন্টা ফাসম যেী, 

জেিাসরল হােপািাল জরাি, পটুয়াখালী 

০১/২০০৯-২০১০ 

িানরখ:-৩০/০৯/২০০৯ 

০১৭১৫-১৩১৫১৬  

০৭ জমা: আিদুল ওহাি মৃিা, জমোে য ইেলাম ড্রাগ হাউে, 

জেিাসরল হােপািাল জরাি, পটুয়াখালী।  

   

০২/২০০৯-২০১০ 

িানরখ:- ১৯/১০/২০০৯ 

০১৭০১৩৬৭২০০  

 

 

 

 

 

 

জেন্টার এন্ড নিনিক কালীিাড়া জরাি, িনরশাল   

৫৩ জফয়ার জহলথ নিনিক এন্ড িায়াগিনষ্টক জেন্টার, 

কালীিাড়া জরাি, িনরশাল   

িং-১৭/১৮-১৯ ০১৭৬৭৪৯১২০৯  

৫৪ োউথ এযাসপাল জমনিসকল কসলে  ও হােপািাল নল: 

ওয়াি য িং-২৬, োগুয়া, িনরশাল   

িং-১৮/১৮-১৯ ০১৭১৮৬৬০২৯১  

৫৫ জেন্ট্রাল নিনিক এন্ড িায়াগিনষ্টক জেন্টার,   

হােপািাল জরাি মুলানদ, িনরশাল   

িং-২০/১৮-১৯ ০১৭৪৬৫২৪৯৩৭  

৫৬ মাসয়র  জদায়া নকèনিক এন্ড নিনেটাল িায়াগিনষ্টক 

জেন্টার পনিম োিলা উনেরপুর, িনরশাল 

িং-০১/১৯-২০ ০১৭১১৪৪৭০৫০  

৫৭ মুলানদসফয়ার নিনিক এন্ড িায়াগিনিক জেন্টার 

নিনিক, জিরচর কসলে জরাি, মুলানদ, িনরশাল   

িং-০২/১৯-২০ ০১৫৫২৪১৯৬০৩  

৫৮ িা: জমা: জমাস্তানফজুর রহমাি িায়াসিটিক্স েনমনি 

প্যাথলনে এন্ড হােপিাল,  

চরগািািলী, জগৌরিদী, িনরশাল   

িং-০৩/১৯-২০ ০১৭২১৬৮৫৯৫২  

৫৯ শারনমি নিনিক এন্ড িায়াগিনষ্টক জেন্টার,  

দনিণ নিেয়পুর, আশুকাঠি, জগৌরিনদ, িনরশাল 

িং-০৪/১৯-২০ ০১৮৫৫৫৬৫৫৬৭  

৬০ োহািারা নিনিক এন্ড িায়াগিনষ্টক জেন্টার,  

কানলগঞ্জ জরাি, িাসকরগঞ্জ, িনরশাল  

িং-০৫/১৯-২০ ০১৮১৯২১১২১৭  

৬১ িামুরা ইউিাইসটি িায়াগিনষ্টক জেন্টার এন্ড নিনিক 

৫িং জশালক ইউনিয়ি, িামুরা উনেরপুর, িনরশাল 

০১/২০২০-২০২১ ০১৭৯৮৬২৬৭৩৭  

৬২ জিলনভউ জমনিসকল োনভ যসেে (জপ্রা) নল: 

িীরসেষ্ঠ শহীদ কযাসেি মনহউনিি োহাঙ্গীর েড়ক, 

১১৪ েদর জরাি, িনরশাল  

০২/২০২০-২০২১ 

 

০১৭১১৩৪২৮৫১  

৬৩ িা: খাসদম জহাসেি পনল নিনিক 

আসলকান্দা, িনরশাল 

০৩/২০২০-২০২১ ০১৭১২০৪৪২৬০  

৬৪ নিউ েিনপ্রয় নিনিক এন্ড িায়াগিনষ্টক জেন্টার 

জহােিািাদ, লঞ্চঘাট িাোর, জগৌরিদী, িনরশাল  

০৪/২০২০-২০২১ ০১৬৭৭৬৭৪৭০৩  



জেলা/সমসিা 

কার্ যালসয়র িাম 

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

জেলা কার্ যালয়, 

ঝালকাঠি 

০১ জমোে য মা ঔষিালয় ষ্টযান্ড জরাি, ঝালকাঠি ০১/১০-১১ ০১৭১৬০১১৯১২  

02 নিউ স্কয়ার নিনিক এন্ড িায়াগিনষ্টক জেন্টার২০৬, পূি য 

চাঁদকাঠি, ঝালকাঠি 

০১/১৮-১৯ ০১৭১২২৬১১৫৪  

০৩ জদশ িাংলা হােপািাল ও পনরিার জকন্দ্র ১৪১, িতুি 

কসলে জমাড়, নিশ্বসরাি, ঝালকাঠি েদর, ঝালকাঠি 

০১/২০-২১ ০১৭১১০৫৫৪২২  

০৪ জমোে য নশকদার জমনিসকল হলকসলে জমাড়, নিশ্বসরাি, 

ঝালকাঠি েদর, ঝালকাঠি 

০২/২০-২১ ০১৭১১৭৮৩৮৬ ৭  

 

জেলা/জমসরা 

কার্ যালসয়র িাম 

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

জেলা কার্ যালয়, 

জভালা 

০১ েিাি জমাোঃ ওমর ফারুক  

জমোে য জোিালী জমনিসকল হল 

লালসমাহি িন্দর, জভালা। 

লাইসেন্স িং 

০২/নি/৮৬-৮৭ 

০১৭১৫৩৮০১২ ২  

০২ েিাি িপি কুমার দত্ত 

জমোে য জুনিলী ড্রাগ হাউে 

েদর জরাি, জভালা। 

০১/নি/৮৭-৮৮ ০১৭১৫৩৮০১২২  

০৩ েিাি জমাোঃ নুসর আলম  

জমোে য আনখ জমনিসকল হল 

হাই স্কুল জরাি, লালসমাহি, জভালা। 

লাইোঃ িং – ০৬/০৫-০৬ ০১৭১৩৯৬৩৪৬৯  

০৪ েিাি শ্যামল কৃষ্ণ দত্ত 

জমোে য দত্ত  জমনিসকল হল  

েদর জরাি, জভালা। 

লাইোঃ িং -  ০৪/০৪-০৫ ০১৭১৩৯৬৩৪৬৯  

 

 

 

জেলা/জমসরাকা

র্ যালসয়র িাম 

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

জেলা কার্ যালয়, 

িরগুিা 

০১ িক্টরে জকয়ারনিনিক এন্ড হেনপটাল। কসলে জরাি, 

িরগুিা। 

০১/২০১৮-১৯ ০১৭৬০৪২৪০০১  

০২ আলরানেনিনিক এন্ড িায়াগনিিক জেন্টার। 

নিসকনপ জরাি,িটিলা,িরগুিা। 

০১/২০১৯-২০২০ ০১৭৪০৮৬০৭৮২  

০৩ জমোে য এফরহমািফাসম যেী 

জশর-ই-িাংলা জরাি,িরগুিা। 

০১/১৯৮৭-১৯৮৮ ০১৭১২৯১৯৬৮৫  

০৪ জমোে য িীসরন্দ্র ড্রাগহাউে 

েদর জরাি, আমিলী,িরগুিা। 

০২/২০০৩-২০০৪ ০১৭১২০৬৯৪৫৭  

০৫ কুসয়িপ্রিােীহােপািাল 

বুথমারামহােড়ক,িরগুিা। 

০২/২০১৮-২০১৯ ০১৭৩৫২০০০৫০  

০৬ জমনিসিাভানিনিক 

হােপািাল জরাি,আমিলী,িরগুিা 

০৪/২০১৮-২০১৯ ০১৭১২১১৭৫০১  

০৭ লাইফ জকয়ারনিনিক 

িাোর জরাি,িরগুিা  

০৩/২০১৮-২০১৯ ০১৭৯৭৩৮২৫২৯  

 

 


