মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনিদপ্তর, নিভাগীয় কার্ যালয়, ময়মিন িংহ এর আওতািীি ময়মিন িংহ, জামালপুর, নিত্রককাণা
ও নেরপুর এর প্যাকেনিি/মরনিি নিক্রকয়র লাইক ন্সপ্রাপ্ত প্রনতষ্ঠাি/িাকময ীর তথ্যানদিঃ
নজলা/কমকরা নজলা
কার্ যালয় িাম

ক্রনমক
০১
০২
০৩
০৪
০৫

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ
অনিদপ্তর, নজলা
কার্ যালয়,
ময়মিন িংহ।

০৬
০৭
০৮
০৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫
১৬
১৭
১৮
১৯
২০

লাইক ন্সপ্রাপ্ত প্রনতষ্ঠাি/িাকময ীর িাম ও
ঠিকািা
য
নম া নমনিন ি টাওয়ার ৪৮/ই, িাগমারা
নরাি, ময়মিন িংহ।
য
উত্তরা নমনিককল হল, ৩২, দূগািাড়ী
নরাি,
ময়মিন িংহ
নম া য িাবুল নমনিককল হল, চরপাড়া,
ময়মিন িংহ
নম া য এিাম নমনিককল হল, ১৯৫, চরপাড়া,
ময়মিন িংহ
নম া য রানিড্রাগ হাউ , নজন গুহ নরাি,
ময়মিন িংহ।
ভািিা নমনিককল হল, আকুয়া মাদ্রা া
কুয়াটার, ময়মিন িংহ
নম া য নেলী িাকময ী ৭িিং মদি িাবু নরাি,
ময়মিন িংহ।
নমনিককল অনি ার নিস্টাি নহলে প্রকজক্ট
জয়রামকুড়া, হালুয়াঘাট, ময়মিন িংহ।
নিকরািালা িাকময ী, মুক্তাগাো টাউি,
ময়মিন িংহ।
পনরচালক ময়মিন িংহ নচনকৎ া
মহানিদ্যালয়, ময়মিন িংহ।
নচয়ারম্যাি, নেলাঙ্গি, হা পাতাল, চরপাড়া,
ময়মিন িংহ।
পনরচালক, নিরাময় নিনিক, ৪৬/নি, প্রাদ্রী
নমেি নরাি, ময়মিন িংহ
ব্যিস্থাপিা পনরচালক, প্রান্ত নেোলাইজি,
হ নপটাল, চরপাড়া, ময়মিন িংহ
ব্যিস্থাপিা পনরচালক, পারনমতা
চক্ষুহা পাতাল, চরপাড়া, ময়মিন িংহ।
ব্যিস্থাপিা পনরচালক, রমা ন ন্টার এন্ড
নজিাকরল হা পাতাল, চরপাড়া, ময়মিন িংহ।
নিক্সা কানিয়ার হ নপটাল এন্ড নর া নলিঃ
ন হড়া ময়মিন িংহ
াকয়ম িায়াগকিা কমকেক্স হ নপটাল,
ময়মিন িংহ।
ময় িায়াগিনস্টক ন ন্টার এন্ড হা পাতাল,
৫৪/১, নমনিককল ককলজ নগইট, ময়মিন িংহ
রাজিািী (প্রািঃ) হা পাতাল, িাটিকাের,
ময়মিন িংহ।
ন্ধািী িায়াগকিানস্টক ন ন্টার এন্ড

লাইক ন্স িম্বর

নমািাইল িম্বর

মন্তব্য

১/ দর/২০০১২০০২
১/ দর/১৯৯৬-৯৭

০১৭১২৯৭৯৭৯৭

কার্ যক্রম িন্ধ
রকয়কে।

০১৭১১৮৩২৮১৬

কার্ যক্রম িন্ধ
রকয়কে।

১/ দর/১৯৯৭-৯৮

০১৬১৩৫২৯০৫৪

কার্ যক্রম িন্ধ
রকয়কে।

২/ দর/২০০১২০০২
১/ দর/২০০১-০২

০১৭১২২৮৪৬৬০

কার্ যক্রম িন্ধ
রকয়কে।

-

কার্ যক্রম িন্ধ
রকয়কে।

২/ দর/২০০০২০০১
১/ দর/২০০৪২০০৫
১/এ নি/১৯৮৩১৯৮৪
১/মুক্তা/৯৮-৯৯

০১৭১১১৬৭৯৩৯

কার্ যক্রম িন্ধ
রকয়কে।

০১৭১১৬১১০৮২

কার্ যক্রম িন্ধ
রকয়কে।

০১৯১৮৬৩৯০২৯
০১৭১৫২৪৭১৪৭
০১৯১৩৭৯৭০৩০

১/২০১৯-২০২০

০১৭১৬৩৬৪১৯৩

১/ময়/২০১৮২০১৯
৩/২০১৯-২০২০

০১৭১২৫৩৫৮১৬

৪/২০১৯-২০২০

০১৭১১৬১২২৫৬

৫/২০১৯-২০২০

০১৭১৭২৬৯০৭৫

৬/২০১৯-২০২০

০১৬৭৮৪১৫৮৮১

৭/২০১৯-২০২০

০১৭২১৪০৪৭১৩

৮/মাদক/২০২০২০২১
১০/মাদক/২০২০২০২১
১১/মাদক/২০২০-

০১৭১৬৬২০৯২১

০১৭১৮৭১৮৯৯৬

০১৭৩১১১৯৪৬৮
০১৭২৬১০৮৮৮৬

নজলা/কমকরা নজলা
কার্ যালয় িাম

ক্রনমক
২১
২২

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ
অনিদপ্তর, নজলা
কার্ যালয়, জামালপুর।

২৩
২৪
২৫

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ
অনিদপ্তর, নজলা
কার্ যালয়, নেরপুর।

২৬
২৭
২৮
২৯

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ
অনিদপ্তর, নজলা
কার্ যালয়, নিত্রককাণা।

৩০
৩১

লাইক ন্সপ্রাপ্ত প্রনতষ্ঠাি/িাকময ীর িাম ও
ঠিকািা
হা পাতাল, চরপাড়া, ময়মিন িংহ।
নম া য তালুকদার িাকময ী নস্টেি নরাি,
জামালপুর, জামালপুর দর, জামালপুর।
নম া য মামীম ড্রাগ হাউজ, নজিাকরল
হা পাতাল নগইট, জামালপুর দর,
জামালপুর।
নম া য েীলা িাকময ী িকুলতলা, জামালপুর
দর, জামালপুর।
নম া য জীি নমনিককল হল, নস্টেি নরাি,
জামালপুর দর, জামালপুর।
নম া য ানকি ড্রাগ হাউজ, িয়াপাড়া নমাড়,
জামালপুর দর, জামালপুর।
নম া য তাজ নমনিকযাল , নতিািী িাজার,
নেরপুর।
নম া য মাতৃ ঔষিালয়, মুন্সী িাজার, নেরপুর।
নজ,নি,ন ব্লাি ব্যািংক নিনিক এন্ড িান যিং
য নিত্রককাণা।
নহাম, দূগাপুর,
হর্রত সুমাইয়া (রিঃ) নহলে নকয়ার
হা পাতাল, জাহাঙ্গীরপুর, মদি, নিত্রককাণা
নিউ স্বকদে হা পাতাল এন্ড িায়াগিনস্টক
ন ন্টার, পুরাতি নকাট য নরাি, নিত্রককাণা।
ন ন্ট্রাল হা পাতাল এন্ড িায়াগিনস্টক ন ন্টার,
নিত্রককাণা, পুরাতি নকাট য নরাি, নিত্রককাণা।

লাইক ন্স িম্বর

নমািাইল িম্বর

২০২১
০১/১৯৯৭-৯৮

০১৭১৫৩০৪২৮০

০১/১৯৯৮-৯৯

০১৭১১৫৭৫০৮৫

০১/২০০০-০১

০১৭১২৫৫৮৪৭১

০৫/২০০৫-০৬

০১৭১২৩৯৫১৫৩

০২/২০০৯-১০

০১৭১২২৯০৩৫০

০৪/২০০২-০৩

০১৯১৫৪৫৩৯৪৮

০৪/২০০৫-০৬

-

০১/নিত্র/১৮-১৯

০৩/নিত্র/১৮-১৯

০১৭১২৭১৬১৩৭
০১৭৬৬২৫৮৯১২
০১৭১১১৫৮৬৫৯
০১৭৪৬১৯৭৮৮২
০১৭১২৯৩৯৬৮৮

০৪/নিত্র/১৮-১৯

০১৭১৫৬৬৭৬৫৪

০২/নিত্র/১৮-১৯

মন্তব্য

কার্ যক্রম িন্ধ
রকয়কে।

