মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনিদপ্তর, নিভাগীয় কার্ যালয়, নিললট এর লাইলিন্স প্রাপ্ত প্রনিষ্ঠাি/ফালমযিীর িাম ও ঠিকািা:
জেলা/লমলটা
কার্ যাললয়র িাম
নিললট

ক্রনমক

লাইসেন্স প্রাপ্ত প্রনিষ্ঠাি/ ফালমযিীর িাম ও ঠিকািা

লাইলিন্স িম্বর

জমািাইল িম্বর

১
২
৩

ইউিাইলটড পনল নিনিক, নেন্দািাোর, নিললট।
ি যথ ইষ্ট মলডনকলল কললে হািপািাল, নিললট।
িনরাময় পনল িনিনক, িওয়াি িওয়াি জরাড
কােলশাহ, নিললট।
জিন্ট্রাল হািপািাল, পূি য জ ীহাটা, হাওয়াপাড়া নিললট।
ইিলি নিিা হািপািাল নলনমলটড জিািহািীঘাট,
নিললট।
আল হারামাইি হািপািাল প্রাাঃ নলাঃ, কােী টাওয়ার,
িমিা-৩০, ালী িন্দর, জিািহািীঘাট, জকািয়ালী,
নিললট।

০১/২০১০-১১
০১/২০০৯-১০
০২/২০১৭-২০১৮

০১৭১১৩৬২১৭৯
০১৭৭৭৭৯৯৪৯৮
০১৭১১৩২৩৪৪৮

০২/২০০৯-১০
০১/২০১৭-১৮

০১৯১৯৭৩৪২১২
০১৭১১৪০৫৩০৪

০২/২০১৮-১৯

০১৭৮৮৪৪৪৪৪৪

পপুলার জেিালরল হািপািাল, আোদী নমরিক্সটুলা,
িয়ািড়ক, জকািয়ালী, নিললট।
আলিায়ার জেলালরল হািপািাল কনরম ম্যািশি,
দরগা জগইট জকািয়ালী, নিললট।
আল ফালাহ হািপািাল দরগাহ্ জগইট, আম্বরখািা,
নিললট।
নিডম জেিালরল হািপািাল আম্বরখািা নিললট।

০৪/২০১৮-১৯

০১৭১১০৪৪৭৫১

০৫/২০১৮-১৯

০১৭১২১৬৮৫১৪

০১/২০১৯-২০

০১৭১১৯৭৫২৩৪

০২/২০১৯-২০

০১৭১১৯৮৩৩৫০

০৩/২০১৯-২০

০১৮৬৫১১৫০০৭

০৪/২০১৯-২০

০১৭১৫২১৪৪০৭

০১/২০০৩-০৪

০১৭১৮৩৮৯৩৫৭

০৬/১৯৯৫-৯৬
০২/২০০৯-১০

০১৭১৬২০৭৪৪৬
০১৭১১৯৮৩৪৩২

০১/২০০৬-০৭

০১৭১৬৭৯১৬৪২

০৪/২০০৯-১০

০১৯১১৩৭৪৯৪৬

০২/২০০৬-০৭

০১৭১৬০৭২৩৪৯

০৪/২০০৫-০৬
০২/১৯৯৫-৯৬
০৩/২০০৯-১০

০১৭১৬০৭২৩৪৯
০১৭১৬২৯৫৫২৮
০১৯৭২২৪৯৪৬৯

৪
৫
৬

৭
৮
৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫
১৬
১৭
১৮
১৯
২০
২১

মাদার জকয়ার নিনিক, পুরািি জমনডলকল জরাড, দরগা
মহল্লা (দনিণ) নিললট।
হনল জহলথ্ হািপািাল হালপািাল জরাড, কািাইঘাট,
নিললট।
জমিাি য শ্যামা নিশাি ফালমযিী, জমঘিা এ/৬
েল্লারপাড়, দানড়য়াপাড়া জরাড, নিললট।
শারনফি জমনডলকল হল কােলশাহ, নিললট।
রুনহিী কান্ত রায়, জমিাি য পলাশ এন্টারপ্রাইে ফালমযিী,
২িং জগইট, জমনডলকল জরাড কােলশাহ, নিললট।
জমিাি য জহপী ফালমযিী, জমনডলকল জরাড, ইমালেন্সী
জগইট, নিললট।
জমিাি য আল জিারাক ফালমযিী, ওিমািী জমনডলকল
কললে হািপািাল জরাড, কােলশাহ নিললট।
জমিাি য নিশাি জমনডলকল হল, নি/৮৫ িবুেলিিা,
ঘানিটুলা, নিললট।
জমিাি য আহমদ ফালমযিী, কলাপাড়া, নিললট।
জমিাি য রহমাি ঔষিালয়, িােপুর, িালাগঞ্জ নিললট।
িনিিা রািী জদ, জমিাি য জিিা ফালমযিী, রাগীি রালিয়া
জমনডলকল কললে হািপািাল, নিললট।

মন্তব্য

জেলা/লমলটা
কার্ যাললয়র িাম

ক্রনমক

লাইসেন্স প্রাপ্ত প্রনিষ্ঠাি/ ফালমযিীর িাম ও ঠিকািা

লাইলিন্স িম্বর

জমািাইল িম্বর

২২

জমিাি য হামো জমনডনিি জিন্টার নমরিক্সটুলা
জকািয়ালী, নিললট।
জমিাি য সুরমা ফালমযিী, ইমালেযন্সী জগইট, নিললট
ওিমািী জমনডলকল জরাড, নিললট।
জমিাি য িালুকদার ফালমযিী এন্ড িানেযলকল জষ্টার,
উইলমন্স জমনডলকল হািপািাল নমরিক্সটুলা,
জকািয়ালী, নিললট।
জমিাি য িওনশি এন্ড িাোহাি জমনডলকল এন্ড
িানেযলকল প্রিাহ ২৪/১, মাছুম নদঘীর পাড় নিললট।
জমিাি য আল মনদিা ফালমযিী, নিললট এম,এ,নে
ওিমািী জমনডলকল কললে হািপািাল জরাড,
কােলশাহ নিললট।
জমিাি য েিিী ফালমযিী, পনিম পাঠািটুলা, মনদিা
মালকযট, নিললট।
জমিাি য জমনডিি কণ যার, হািপািাল িড়ক, কােলশাহ,
নিললট।
জমিাি য শাহপরাি ফালমযিী, জ ৌহাটা নিললট।

০৩/২০১৭-১৮

০১৭১১৩২৩৪৪৮

০১/২০১৮-১৯

০১৭১৮৩৭৭৫১৫

০৩/২০১৮-১৯

০১৭১৯০০৯৭৭৯

০১/২০১৫-১৬

০১৭১১৩২৩৪৪৩

০৬/২০০৯-১০

০১৭৫৮৫৫২৯২০

০১/২০০৫-০৬

০১৭১৫৩৮৮৭৩৭

০৩/১৯৯০-৯১

০১৭১৮১৯৭০০২

০১/২০১৩-১৪

০১৭১১৩২৩৪৪৮

০৬/২০১৮-১৯

০১৭১১০৪৪৭৫১

০১/২০১৬-১৭

০১৯২৯৯৯৩০০১

০৩/২০০৬-০৭

০১৭১১৯৬৮২১৭

০৯/১৯৯৭-৯৮
০১/২০-২১

০১৭১২৯০৫০৩৬
০১৭৬০০৫৬৩৪৪

০২/২০২০-২০২১

০১৭১৯২৩৪৫৮২

০১/২০০৮-০৯

০১৭১১৩০০১৯৬

০১/২০২০-২১
২৩/৯৯-২০০০
০১/২০১৮-১৯

০১৭১১৯৬৭০৫২
০১৭৭৮৬১৭৩০৭
০১৭১০০৪১০৫৮

০১/২০০০-০১

০১৭১০৭১৩০৭৫

১৮/৯৯-২০০০

০১৭১২১৩৯০৮৫

০২/২০১৮-১৯

০১৭১২৮৩৬৪৬০

০৩/২০১৮-১৯

০১৮১১২৪০৮৬৪

২৩
২৪

২৫
২৬

২৭
২৮
২৯
৩০
৩১
৩২
৩৩
৩৪
৩৫
৩৬

জমৌলভীিাোর

৩৭
৩৮
৩৯
৪০
৪১
৪২
৪৩

নদ পপুলার ফালমযিী, আোদী নমরিক্সটুলা, জকািয়ালী,
নিললট।
জমিাি য িালয়ালমড ফালমযিী, ৬৬ হাউনেং এলেট,
হানিিা নভলা নিললট।
জমিাি য মলিায়ার ফালমযিী, জমনডলকল জরাড, ইমালেযন্সী
জগইট, নিললট।
মাছুম ফালমযিী, হািপািাল জরাড কােলশাহ, নিললট।
মাতৃছায়া জেিালরল হািপািাল, নিয়ািীিাোর,
নিললট।
জমিাি য এম এ নি জমনডনিি জিন্টার, ওিমািী
জমনডলকল জরাড, কােলশাহ, নিললট।
জমিাি য িানেয়া ফালমযিী, নিউ জমনডলকল জরাড, ২িং
জগইট কােলশাহ্, নিললট।
জমিাি য এনশয়া ফালমযিী, মীরিক্সটুলা, নিললট।
োন্নাি জমনডলকা জকাট য জরাড, জমৌলভীিাোর।
জমনডলকয়ার পনল নিনিক এন্ড ডায়াগিনেক জিন্টার,
দনেযর মহল, শ্রীমঙ্গল জরাড জমৌলভীিাোর।
জমিাি য িদরুলন্নছা প্রাইলভট হািপািাল ইিলামিাগ,
শ্রীমঙ্গল জরাড, জমৌলভীিাোর।
িানলনশরা জমনডলকল নডপাট যলমন্ট, িানলনশরা া িাগাি,
শ্রীমঙ্গল,লমৌলভীিাোর।
নূরোহাি (প্রাাঃ) হািপািাল জমাস্তফাপুর জরাড িদর,
জমৌলভীিাোর।
সিয়দ আব্দুল মুনিম ক্ষু হািপািাল িিিীনথ আ/এ,
ওয়াপদা জরাড, জমৌলভীিাোর।

মন্তব্য

জেলা/লমলটা
কার্ যাললয়র িাম

ক্রনমক
৪৪

সুিামগঞ্জ

৪৫
৪৬

হনিগঞ্জ

৪৭
৪৮
৪৯
৫০

লাইসেন্স প্রাপ্ত প্রনিষ্ঠাি/ ফালমযিীর িাম ও ঠিকািা

লাইলিন্স িম্বর

জমািাইল িম্বর

নি এি এি নি ক্ষু হািপািাল জমৌলভীিাোর িদর,
জমৌলভীিাোর।
আনিিা জহলথ জকয়ার, নিনিক এন্ড ডায়াগিনেক
জিন্টার, ১/৪ উপিযকা আ/এ, হাছিিগর, সুিামগঞ্জ।
জমিাি য স্বণ যা ফালমযিী-২, জহানডং িং-০৫৩৫, িদর
হািপািাল জগইট, হািপািাল জরাড, সুিামগঞ্জ িদর,
সুিামগঞ্জ।
ব্যিস্থাপিা পনর ালক এ,লক,হিনপটাল,িনের সুপার
মালকযট, ফায়ার িানভযি জরাড, হনিগঞ্জ।
েিাি জমা: িানহদুর রহমাি, স্বত্ত্বানিকারী জমিাি য
মনদিা ফালমযিী, িাণনেয এলাকা হনিগঞ্জ।
ব্যিস্থাপিা পনর ালক, নদ ল্যাি এইড হািপািাল,
জকাট য জেশি জরাড, হনিগঞ্জ।
ব্যিস্থাপিা পনর ালক, আল-রানফ হািপািাল
কালীিাড়ী জরাড, হনিগঞ্জ।

২২/৯৯-২০০০

০১৭২০৫০৪২৪২

০১/২০১৯-২০২০

০১৭১৫১৭১৬৬৬

০১/২০২০-২০২১

০১৭১৮৬৭১৪২৬

০১/২০১৮-২০১৯

০১৭১১৪৬১৮৯৪

০১/২০১৮-২০১৯

০১৭১২৯৯২৯২৭

০১/২০১৯-২০২০

০১৭৪১৫২১১৩৩

০১/২০২০-২০২১

০১৭১১১১৩৮৭১

মন্তব্য

