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মাদক  ( পিথিডন/মরিফন/মরিফন াবেলট/ও-মরেফান াবেলট ইত ািদ) চরা িব য়/ বহােরর পারিমট 
 (িসেলট িবভাগ) 

 
জলা/ 

কায ালেয়র নাম 
ম লাইেস  ন র ও 

দােনর তািরখ 
লাইেস  া  ি / 

ি গেণর/ িত ােনর নাম 
(অংশসহ), মাবাইল ন র ও 

িত ােনর নাম (পদবীসহ) 

লাইেসে র কানা/অব ান লাইেস  া  মাদক ে র নাম ও 
বািষ ক বরা  ( েযাজ  ে ) 

চরা িব য় লাইেস  (ফােম সী) 
জলা কায ালয়, 

িসেলট 
 

1. ০৩/২০-২১ 
১০/০৬/২১ 

মাঃ আলতাব হােসন 
০১৮১৬৩২৪৩৩২ 

মসাস  মিদনা ফােম সী, নবাবী মসিজদ 
মােকট আখািলয়া, সদর, িসেলট 

পিথিডন ইনেজকশন-১২০০ এ া. 
মরিফন ইনেজকশন-৩০০ এ া. 
মরিফন াবেলট-২০০০ িপ  

2. ০১/০৫-০৬ অ প দাস, াপাইটর 
০১৭১৫৩৮৮৭৩৭ 

মসাস  জননী ফােম সী, পি ম পাঠান লা, 
মিদনা মােকট, িসেলট 

পিথিডন ইনেজকশন-১২০০ এ া. 
মরিফন ইনেজকশন-৩০০ এ া. 
মরিফন াবেলট-২০০০ িপ  

3. ০৩/২০০৬-০৭ মাঃ আ ল কিরম বড় ইয়া 
০১৭১১৯৬৮২১৭ 

মসাস  মেনায়ার ফােম সী, ওসমানী মিডেকল 
রাড, ইমারেজ ী গইট, িসেলট 

পিথিডন ইনেজকশন-২০০০ এ া. 
মরিফন ইনেজকশন-১০০০ এ া. 

মরিফন া.-৫০০০ িপ  
4. ০১/২০০৮-০৯ মা ম হােসন চা রী 

০১৭১১৩০০১৯৬ 
মসাস  সািজয়া ফােমস, িনউ মিডেকল 
রাড, ২ নং গইট কাজলশাহ, িসেলট 

পিথিডন ইনেজকশন-১৫০০ এ া. 
মরিফন ইনেজকশন-৫০০ এ া. 

5. ০২/২০০৯-১০ িহনী কা  রায়, ািধকারী 
০১৭১১৯৮৩৪৩২ 

মসাস  পলাশ এ ার াইজ ফােম সী ২নং 
গইট, মিডেকল রাড, কাজলশাহ, িসেলট 

পিথিডন ইনেজকশন-৮০০ এ া. 
মরিফন ইনেজকশন-৩০০ এ া. 

6. ০১/২০১৩-১৪ মাঃ মবি র আলী, ািধকারী 
০১৭১১৩২৩৪৪৮ 

মসাস  শাহপরাণ ফােম সী, চৗহা া, িসেলট পিথিডন ইনেজকশন-১০০০ এ া. 
মরিফন ইনেজকশন-৫০০ এ া. 

7. ০৩/১৭-১৮ মাঃ মবি র আলী 
০১৭১১৩২৩৪৪৮ 

মসাস  হামজা মিডিসন স ার, মীরব লা, 
কাতয়ালী, িসেলট 

পিথিডন ইনেজকশন-২০০০ এ া. 
মরিফন ইনেজকশন-১৫০০ এ া. 
মরিফন াবেলট-৩০০০ িপ  

8. ০১/১৮-১৯ 
০১/০৮/২০১৮ 

আহমদ কবীর বড় ঁ ইয়া 
০১৭১৮৩৭৭৫১৫ 

মসাস  রমা ফােম সী ইমােজ ী গইট 
ওসমানী মিডেকল কেলজ হাসপাতাল রাড, 

িসেলট 

পিথিডন ইনেজকশন-২০০০ এ া. 
মরিফন ইনেজকশন-১০০০ এ া. 
মরিফন াবেলট-৫০০০ িপ  

9. ০৩/১৮-১৯ 
১৬/০৯/২০১৮ 

আলাউি ন 
০১৭১৯০০৯৭৭৯ 

মসাস  তা কদার ফােম সী এ  সািজক াল 
ার , উইেম  মিডেকল কেলজ হাসপাতাল 

মীরব লা, কাতয়ালী, িসেলট 

পিথিডন ইনেজকশন-২০০০ এ া. 
মরিফন ইনেজকশন-১০০০ এ া. 
মরিফন াবেলট-৫০০০ িপ  

10. ০৪/০৫-০৬ ডাঃ আ  আহমদ 
০১৭১৬০৭২৩৪৯ 

মসাস  আহমদ ফােম সী, কলাপাড়া, িসেলট পিথিডন ইনেজকশন-১২০০ এ া. 

11. ০১/০৬-০৭ শাহিরন লতানা িবউ , ািধকারী 
০১৭১৬৭৯১৬৪২ 

মসাস  হপী ফােম সী, মিডেকল রাড, 
ইমােজ ী গইট, িসেলট 

পিথিডন ইনেজকশন-৬০০ এ া. 
মরিফন ইনেজকশন-১০০ এ া. 

12. ০২/০৬-০৭ িমেসস মানা আহেমদ, ািধকারী 
০১৭১৬০৭২৩৪৯ 

মসাস  িনশাত মিডেকল হল িব/৮৫, স জ 
সনা, ঘািস লা, িসেলট 

পিথিডন ইন.-৬০০ এ া. 
মরিফন ইনেজকশন-২০০ এ া. 

 
 

13. ০৩/৯০-৯১ মাঃ িমছবাহ উি ন চৗ রী 
ািধকারী 

০১৭১৮১৯৭০০২ 

মসাস  মিডিসন কণ ার, হাসপাতাল সড়ক, 
কাজলশাহ, িসেলট 

পিথিডন ইনেজকশন-১৫০০ এ া. 
মরিফন ইনেজকশন-৫০০ এ া. 

14. ০২/৯৫-৯৬ আতাউর রহমান 
০১৭১৬২৯৫৫২৮ 

মসাস  রহমান ঔষধালয়, তাজ র, বালাগ , 
িসেলট 

পিথিডন ইনেজকশন-১৫০০ এ া. 
মরিফন ইনেজকশন-৫০০ এ া. 

15. ০১/০৩-০৪ মাঃ ব উি ন 
০১৭১৮৩৮৯৩৫৭ 

মসাস  শামা িনশাত ফােম সী মঘনা-এ/৬, 
দািড়য়াপাড়া রাড, জ ারপাড়া, িসেলট 

পিথিডন ইনেজকশন-১০০০ এ া. 
 

16. ০৬/৯৫-৯৬ মাহা দ শাম র রহমান 
০১৭১৬২০৭৪৪৬ 

মসাস  শারিফন মিডেকল হল, কাজলশাহ, 
িসেলট 

পিথিডন ইনেজকশন-১০০০ এ া. 
মরিফন ইনেজকশন-২৫০ এ া. 

17. ০১/১৫-১৬ মাঃ নািসর উি ন খান 
০১৭১১৩২৩৪৪৩ 

মসাস  নওিশন এ  নাজাহাত মিডেকল হল 
এ  সািজক াল বাহ ২৪/১, মা ম 
িদঘীরপাড়, িমজা জা াল, িসেলট 

পিথিডন ইনেজকশন-১৫০০ এ া. 
মরিফন ইনেজকশন-৫০০ এ া. 
মরিফন াবেলট-২০০০ িপ  

18. ০৪/০৯-১০ মাঃ আল আিমন 
০১৯১১৩৭৪৯৪৬ 

মসাস  আল বারাক ফােম সী, িসেলট এম এ 
িজ ওসমানী মিডেকল কেলজ হাসপাতাল 

রাড, কাজলশাহ, িসেলট 

পিথিডন ইনেজকশন-১৬০০ এ া. 
মরিফন ইনেজকশন-৮০০ এ া. 

মরিফন া.-৫০০০ িপ  
19. ০৫/০৯-১০ মাঃ আিন ল ইসলাম 

 
িদ স াল িস  মিডিসন িনউ মিডেকল, 

কাজলশাহ, িসেলট 
পিথিডন ইনেজকশন-৮‘০০ এ া. 
মরিফন ইনেজকশন-৫০০ এ া. 
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জলা/ 
কায ালেয়র নাম 

ম লাইেস  ন র ও 
দােনর তািরখ 

লাইেস  া  ি / 
ি গেণর/ িত ােনর নাম 

(অংশসহ), মাবাইল ন র ও 
িত ােনর নাম (পদবীসহ) 

লাইেসে র কানা/অব ান লাইেস  া  মাদক ে র নাম ও 
বািষ ক বরা  ( েযাজ  ে ) 

20. ০২/২০-২১ 
১০/১১/২০ 

মাঃ মাস ন আিকব বড় ঁ ইয়া 
ািধকারী 

০১৭১৯২৩৪৫৮২ 

মসাস  এম এ িব মিডিসন স ার, ১৫৭ 
কাজলশাহ ওসমানী মিডেকল রাড, িসেলট 

পিথিডন ইনেজকশন-১২০০ এ া. 
মরিফন ইনেজকশন-৫০০ এ া. 
মরিফন াবেলট-৪০০০ িপ  

21. ০১/২০-২১ 
১৩/০৭/২০ 

জনাব জালাল উি ন 
ািধকারী 

০১৭১১৯৬৭০৫২ 

মসাস  এিশয়া ফােম সী, মীরব লা, িসেলট পিথিডন ইনেজকশন-৮০০ এ া. 
মরিফন ইনেজকশন-৪০০ এ া. 
মরিফন াবেলট-২০০০ িপ  

22. ০১/২০১৬-১৭ জনাব এম মাসাে ক হােসন 
ািধকারী 

০১৯২৯৯৯৩০০১ 

মসাস  বােয়ােমড ফােম সী, ৬৬ হাউিজং 
এে ট, হািসনা িভলা, িসেলট 

এস এস এল ১০ াব- ৫০০০০ িপস 
এস এম এল ১৫ াব-৫০০০০ িপ  
এস এস এল ওয়াল স শন-২০০০০ 

বাতল 
ফ ানীল ২৫ এম িসিজ-১৬০ াক 
ফ ানীল ৫০ এম িসিজ- ১০০ াক 

23. ০৬/২০০৯-১০ মাঃ বজ ল রশীদ 
০১৭৫৮৫৫২৯২০ 

মসাস  আল মিদনা ফােম সী, িসেলট এম এ 
িজ ওসমানী কেলজ হাসপাতাল, িসেলট 

পিথিডন ইনেজকশন-৮০০ এ া. 
মরিফন ইনেজকশন-৪০০ এ া. 

24. ০১/২০১৯-২০ িবনয় চ  রায়, ািধকরী 
০১৭১৯৯৮০৪৯০ 

িনউ ানািসয়া ফাম া, নাক ভবন, নীচতলা, 
িলশ লাই , িনউ মিডেকল রাড, িসেলট 

মরিফন াবেলট-২০০০ িপ  

25. ০৩/২০০৯-১০ গৗতম চ  দ  
০১৯৭২২৪৯৪৬৯ 

সবা ফােম সী, রাগীব রােবয়া মিডেকল 
কেলজ হাসপাতাল, িসেলট 

পিথিডন ইনেজকশন-৮০০ এ া. 
মরিফন ইনেজকশন-৫০০ এ া. 

26. ০৬/২০১৮-১৯ 
২০/০৬/২০১৯ 

মাঃ কিবর আহমদ, ািধকারী 
০১৭১১০৪৪৭৫১ 

িদ প লার ফােম সী, আজাদী মীরব লা, 
কাতয়ালী, িসেলট 

মরিফন াবেলট-২০০০ িপ  

27. ০৯/৯৭-৯৮ মাহা দ আিমর হােসন চৗ রী 
০১৭১২৯০৫০৩৬ 

মা ম ফােম সী হাসপাতাল রাড, কাজলশাহ, 
িসেলট 

পিথিডন ইনেজকশন-১৫০০ এ া. 
মরিফন ইনেজকশন-৫০০ এ া. 

28.  মাঃ মছি র আলী খান, ািধকারী 
মসাস  আর এম মিডেকল হল 

 

এমিজ ওসমানী মিডেকল রাড, কাজলশাহ, 
িসেলট। 

পিথিডন ইনেজকশন-৮০০ এ া ল, 
মরিফন ইনেজকশন-৫০০ এ া ল, 

মরিফন এস আর াবেলট-১৫০০ িপস 
29.  জনাব অিনক চ , ািধকারী, 

মসাস  অয়ন ফােম সী 
মিডেকল রাড, ই ন মােকট, কাজলশাহ, 

িসেলট 
পিথিডন ইনেজকশন-৫০০ এ া ল, 
মরিফন ইনেজকশন-২৫০ এ া ল, 

মরিফন এস আর াবেলট-১০০০ িপস 

বহােরর পারিমট (হাসপাতাল) 
জলা কায ালয়, 

িসেলট 
 

30. ০১/২০১০-১১ পিরচালক 
০১৭১১৩৬২১৭৯ 

ইউনাইেটড পিলি িনক, িজ াবাজার, িসেলট পিথিডন ইনেজকশন-৪০০০  
মরিফন ইনেজকশন-১৫০০ এ া. 

মরিফন াব.-৫০০০ িপ  
31. ০১/২০০৯-১০ ডাঃ শাহিরয়ার হােসন চী রী 

০১৭৭৭৭৯৯৪৯৮ 
নথ ই  মিডেকল কেলজ হাসপাতাল, িসেলট পিথিডন ইনেজকশন-৬০০০ এ া. 

মরিফন ইনেজকশন-৩০০০  
32. ০২/২০১৭-২০১৮ াপনা পিরচালক 

০১৭১১৩২৩৪৪৮ 
িনরাময় পিল ি িনক, নওয়াব রাড, 

কাজলশাহ, কাতয়ালী, িসেলট 
পিথিডন ইন.-৫০০০ এ া. 

মরিফন ইনেজকশন-৩০০০ এ া. 
মরিফন া.-৫০০০ িপ  

33. ০১/২০১৭-১৮ পিরচালক 
০১৭১১৪০৫৩০৪ 

ইবেন িসনা হাসপাতাল িলিমেটড, 
সাবহানীঘাট, িসেলট 

পিথিডন ইনেজকশন-২৫০০ এ া. 
মরিফন ইনেজকশন-১০০০ এ া. 

মরিফন া.-৩০০০ িপ  
34. ০২/২০১৮-১৯ ডাঃ মাহা দ এহসা র রহমান, 

ব াপনা পিরচালক 
০১৭৮৮৪৪৪৪৪৪ 

আলা হারামাইন হাসপাতাল াঃ িলঃ কাজী 
টাওয়ার, সমতা-৩০ চািল ব র, 
সাবহানীঘাট, কাতয়ালী, িসেলট 

পিথিডন -৩০০০ এ া. 
মরিফন -১৫০০ এ া. 

মরিফন াবেলট-৪০০০ িপ  
35. ০২/২০০৯-২০১০ দবাশীষ দ, পিরচালক 

০১৯১৯৭৩৪২১২ 
স াল হাসপাতাল, ব চৗহা া, হাওয়াপাড়া, 

িসেলট 
পিথিডন ইনেজকশন-৪০০০ এ া. 
মরিফন ইনেজকশন-১৫০০ এ া. 

36. ০৪/২০১৮-১৯ ািধকারী 
০১৭১১০৪৪৭৫১ 

প লার জনােরল হাসপাতাল, আজাদী 
িমরব লা, নয়া সড়ক, িসেলট 

পিথিডন ইনেজকশন-১০০০ এ া. 
মরিফন ইনেজকশন-৫০০ এ া. 
মরিফন াবেলট-১০০০ িপ  

37. ০৫/২০১৮-১৯ পিরচালক 
০১৭১২১৬৮৫১৪ 

আেনায়ার জনােরল হাসপাতাল, কিরম 
ানশন দরগা গইট, কাতয়ালী, িসেলট 

পিথিডন ইনেজকশন-৩০০ এ া. 
মরিফন ইনেজকশন-১০০ এ া. 

38. ০১/২০১৯-২০ 
২৫/০৭/২০১৯ 

ব াপনা পিরচালক 
০১৭১১৯৭৫২৩৪ 

আল ফালাহ হাসপাতাল দরগা গইট, 
আ রখানা, িসেলট 

পিথিডন ইনেজকশন-১০০০  
মরিফন ইনেজকশন-৫০০ এ া. 
মরিফন াবেলট-১০০০ িপ  

39. ০২/২০১৯-২০ 
১২/০৯/১৯ 

াপাইটর 
০১৭১১৯৮৩৩৫০ 

ি ডম জনােরল হাসপাতাল, আ রখানা, 
িসেলট 

পিথিডন ইন.-৩০০ এ া. 
মরিফন ইনেজকশন-১০০ এ া. 



Page 3  
 

জলা/ 
কায ালেয়র নাম 

ম লাইেস  ন র ও 
দােনর তািরখ 

লাইেস  া  ি / 
ি গেণর/ িত ােনর নাম 

(অংশসহ), মাবাইল ন র ও 
িত ােনর নাম (পদবীসহ) 

লাইেসে র কানা/অব ান লাইেস  া  মাদক ে র নাম ও 
বািষ ক বরা  ( েযাজ  ে ) 

40. ০৩/২০১৯-২০ 
১২/০৯/১৯ 

ািধকারী 
০১৮৬৫১১৫০০৭ 

মাদার কয়ার ি িনক রাতন মিডেকল 
রাড, দরগা মহ া (দি ণ), িসেলট 

পিথিডন ইনেজকশন-২০০ এ া. 
মরিফন ইনেজকশন-১০০ এ া. 

41. ০৪/২০১৯-২০ 
০১/০৩/২০ 

াপাইটর 
০১৭১৫২১৪৪০৭ 

 

হিল হলথ হাসপাতাল, হাসপাতাল রাড, 
কানাইঘাট, িসেলট 

পিথিডন ইনেজকশন-২০০ এ া. 
মরিফন ইনেজকশন-১০০ এ া. 

42. ০১/২০২০-২১ 
২৪/০১/২১ 

ব াপনা পিরচালক 
০১৭৬০০৫৬৩৪৪ 

 

মা ছায়া জনােরল হাসপাতাল, 
িবয়ানীবাজার, িসেলট 

পিথিডন ইনেজকশন-৪০০ এ া. 
মরিফন ইনেজকশন-২০০ এ া. 

43. ০১/২০০২-০৩ অধী ক িসেলট শহীদ শাম ি ন আহমদ হাসপাতাল পিথিডন ইনেজকশন- ৩০০০ এ া. 
জায়ািজপাম- ২০০০ এ া 

ডায়ািজপাম- ১০০০০০িপস 
44. ০৭/৯৭-৯৮ পিরচালক িসেলট এম এ িজ ওসমানী মিডেকল কেলজ 

হাসপাতাল, িসেলট 
পিথিডন ইনেজকশন-১৬০০০ এ া. 
মরিফন ইনেজকশন-১৫০০ এ া. 

45.  ইমিতয়াজ মাঃ তাহমীম সাবহান, 
পিরচালক 

পাইওিনয়ার হাসপাতাল, দরগা মহ া, 
িসেলট।  

পিথিডন ইনেজকশন-৩০০ এ া 
মরিফন ইনজকশন-২০০ এ াঃ 

46.  ািধকারী, আয়শা হক হাসপাতাল  খাসা শহীদ লা, িবয়ানীবাজার, িসেলট।  পিথিডন ইনেজকশন-১০০ এ া 
মরিফন ইনজকশন-৫০ এ াঃ 

মরিফন াবঃ ১০০ িপস 
চরা িব য় লাইেস  (ফােম সী) 

জলা কায ালয় 
মৗলভীবাজার 

47. ২৩/১৯৯৯-২০০০ আ ল হা ান 
া াইটর (১০০%) 
জা াত মিডেকা 
০১৭৭৮-৬১৭৩০৭ 

কাট রাড, মৗলভীবাজার সদর। পিথিডন ১৫০০ এ ঃ 
মরিফন ৫০০ এ ঃ 

বহােরর পারিমট (হাসপাতাল) 
জলা কায ালয় 
মৗলভীবাজার 

48. ২২/১৯৯৯-২০০০ িব এন এস িব চ  হাসপাতাল 
সাধারণ স াদক অৈবতিনক 

(১০০%) 
০১৭২০-৫০৪২৪২ 

শমেসর নগর রাড, মৗলভীবাজার সদর। পেথিডন ৫০০ এ ঃ 
মরিফন – এ ঃ 

49. ০৩/২০১৮-২০১৯ সয়দ আ ল িনম চ  হাসপাতাল 
ব াপনা পিরচালক 

(১০০%) 
০১৭৬২-৪৫৩৮২৩ 

কাট রাড, মৗলভীবাজার সদর। পেথিডন ৩০০ এ ঃ 
মরিফন ১০০ এ ঃ 

50. ০২/২০১৮-২০১৯ রজাহান ( াঃ) হাসপাতাল 
ব াপনা পিরচালক 

(১০০%),০১৭১২-৯১১১৯৫ 

ম ল রাড, মৗলভীবাজার সদর। পেথিডন ১৫০০এ ঃ 
মরিফন ৫০০ এ ঃ 

51. ১৪/১৯৯৯-২০০০ া ণবাজার ি ি য়ান া  ্ ক  
চীফ মিডেকল অিফসার (১০০%) 

০১৭৪২০৩৫৯৬৯ 

লাউড়া 
মৗলভীবাজার। 

পেথিডন ১৫০০এ ঃ 
মরিফন ৫০০ এ ঃ 

52. ০১/২০১৮-২০১৯ মিডেকয়ার পিল ি িনক 
চয়ার ান (১০০%) 
০১৭১০-০৪১০৫৮ 

দিজর মহল, মৗলভীবাজার সদর। পেথিডন ২০০০ এ ঃ 
মরিফন ৮০০ এ ঃ 

53. ১৮/১৯৯৯-২০০০ বািলিশরা চা বাগান 
চীফ মিডেকল অিফসার (১০০%) 

০১৭১২-১৩৯০৮৫ 

ম ল 
মৗলভীবাজার। 

পেথিডন ১৫০০ এ ঃ 
মরিফন ৫০০ এ ঃ 

54. ০১/২০০০-০১ বদ ে ছা াইেভট হাসপাতাল 
চয়ার ান (১০০%),০১৭১০-

৭১৩০৭৫ 

ম ল রাড, মৗলভীবাজার পেথিডন ১০০০ এ ঃ 
মরিফন ৫০০ এ ঃ 

55. নং-৫৩২ 
তাং-১৮/১২/২১ 

চয়ার ান 
মা ন ( াঃ) হাসপাতাল 

ওয়াহীদ ানশন, ম ল রাড, 
মৗলভীবাজার। 

পিথিডন-৪০০ এ া ল 
মরিফন-২০০ এ া ল 

56. নং-৫৩১ 
তাং-১৮/১২/২১ 

চয়ার ান 
লাইফ কয়ার ( াঃ) হাসপাতাল এ  

ডায়াগনি ক স ার 

ম ল রাড, মৗলভীবাজার। পিথিডন-৪০০ এ া ল 
মরিফন-২০০ এ া ল 
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