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       ও                 

ফ বশল: ০২/০২/২০১৬ তারযখ আশেড 

 

ঢাকা ভানগযী:  
 

 
 

ক্রম. 

 
হাসপাতাল সমাজসসবা কার্ যালসের নাম অফিসাসরর  নাম 

টেফলসিান/ 

টমাবাইল নম্বর 

১ ২ ৩ ৪ 

1.  ঢাকা মভরডশকর কশরজ াাতার, াফাগ, 

ঢাকা 
ক. রারভয়া ইয়ারভন 

খ. তাররভা খাতুন 
 

গ. অরররবয়া াযবীন 
 

৯৬৭২২৭২ (অরপ) 

ক. ০১৭১২১৮১০৫৭ 

খ. ০১৭২৬৩৯৫৭৪২ 

গ. ০১৭২৪৮৪৬৩৩৪ 
  

2.  স্যায ররমুল্লা মভরডশকর কশরজ াাতার 

(রভটশপাড ব), ঢাকা 

ক. মপযশদাী আক্তায 

খ. রপ্রা মঘাল 

 

৭৩১৫৯২৯ (অরপ) 

ক. ০১৮১৯৪৭১৩২৭ 

খ. ০১৭১০০৩২৮০০ 
3.  বঙ্গবন্ধু মখ মুরজফ মভরডশকর রফশ্বরফদ্যারয়, 

াফাগ,  ঢাকা 

ক. কাভরুন নাায মপযশদৌী 

খ. রুববনা ইয়াসমীন 
৯৬৭৫৫০৪ (অরপ) 

ক. ০১৭৩৮০১২৬১৬ 

খ. ০১৭১৭১২৮২৫৮ 
 

4.  জাতীয় অথ বশরডক ও পুনফা বন প্ররতষ্ঠান 

াাতার,  মশয ফাাংরা নগয, ঢাকা 
ক. াঈদা আখতায 

খ. যওন আযা রাইজু (াংযুক্ত) 

 

৯১৪১১২০ (অরপ) 

ক. ০১৭১১৯৪৬০৪ 

খ. ০১৮১৯২১২৫৮০ 
5.  ীদ মাযাওয়াদী াাতার, মশয ফাাংরা 

নগয, ঢাকা 
ক. খন্দকায নূযম্নন্নাায  

খ. মফগভ  মতাযা ইয়ারভন 

৯১১৭০০৪ (অরপ) 

০১৭২৬৭৪৩৭৫ 

০১৫৫২৪৮০৪১০ 
6.  জাতীয় ফক্ষব্যারধ ও রক্ষায়তন াাতার, 

ভাখারী।  
মফগভ তানরজনা  যীদ 

 

 

৯৮৯৯৩৮৪ (অরপ) 

০১৭১১৫২৪২৩৬    

7.  জাতীয় মক্ষা রনয়ন্ত্রণ প্রকল্প, শ্যাভরী, ঢাকা মফগভ ভাফুজা াযবীন ম ৌধুযী ৯১০১৪০১ (অরপ) 

০১৫৫২৩২৭৩২৮ 

 
8.  মক্ষা রনয়ন্ত্রণ ও প্ররক্ষণ প্ররতষ্ঠান 

 াঁনখাযপুর, ঢাকা 

ারভয়া ইয়ারভন ৯৫৬০৩৩৬ (অরপ) 

০১৮১৬৭০৪২৪২ 

 
9.  ইরারভয়া  ক্ষু াাতার পাভ বশগইট, ঢাকা মফগভ াভীভা আখতায ৯১২০০৭৮ (অরপ) 

০১৭১৬২৬৩৮৮ 

 
10.  ভাতৃদন ও রশুস্বাস্থ্য প্ররক্ষণ প্ররতষ্ঠান, 

আরজভপুয, ঢাকা 
মফগভ যইছা খাতুন ৯৬১২৮৫১ (অরপ) 

০১৭১১৯৭৯৫১০ 
11.  ফাাংরাশদ ডায়াশফটিক াাতার, (ফাযশডভ) 

াফাগ, ঢাকা  
মফগভ ভামুদা খাতুন ৯১১৯০৬৫ (অরপ) 

০১৫৫২৪৬৩৫৬৮ 
12.  ঢাকা রশু াাতার, শ্যাভরী, ঢাকা 

 

 

মফগভ কামরুন নাায 
 

৯১১৯০৬৫ (অরপ) 

০১৭৩১০১১৬৯৬ 
13.  জাতীয় কযান্সায গশফলণা ইনরিটিউট 

াাতার, ভাখারী, ঢাকা 

মফগভ যওন ারফনা 

 

 

৮৮১২৬৩৩ (অরপ) 

০১৭২০৫৭৩৫৫০ 
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ক্রম. 

 
হাসপাতাল সমাজসসবা কার্ যালসের নাম অফিসাসরর  নাম 

টেফলসিান/ 

টমাবাইল নম্বর 

১ ২ ৩ ৪ 

14.  মকন্দ্রীয় ভাদকারক্ত রনযাভয় মকন্দ্র, ৪৪১ 

মতজগাঁও, ঢাকা। 

মফগভ মযরজনা ইরাভ ৮৮৭০৭২৪ (অরপ) 

০১৮১৭০১৩৪৭৩ 
15.  ভানগয মজনাশযর াাতার, নয়াফাজায, 

ঢাকা। 

মফগভ মররনা যভান ০১৮১৫০০৫৪৬২ 

16.   াইল্ড মল্থ ইনরিটিউট ও রশু াাতার 

রভযপুয, ফড়ফাগ, ঢাকা 

কারনজ পাশতভা (াংযুক্ত) ৮০২৩৮৯৪-৫ 

০১৭২০৬৮০০৪  
17.  ভানরক স্বাস্থ্য ইনরিটিউট, মশযফাাংরা 

নগয, ঢাকা 

কাওায াযবীন (াংযুক্ত) 

 

০১৯১২২৩৬৬৫৭ 

18.  ঢাকা করভউরনটি াাতার, 

ভগফাজায, ঢাকা 

ভাছুভা আক্তায খাতুন (াংযুক্ত) 

 

০১৭২১৬০০৭২৮ 

19.  ন্যানার াট ব পাউশেন, রভযপুয ঢাকা াভসুন নাায (াংযুক্ত) 

 

০১৮১৯১০৫৪৪২ 

20.  মভাাম্মদপুয পাটি বররটি ারব বশ এে মেরনাং 

মন্টায এফাং ১০০ য্যা রফরষ্ট ভা ও রশু স্বাস্থ্য 

াাতার, মভাাম্মদপুয,  ঢাকা                 

সুফ বণা  দত্ত (াংযুক্ত) ০১৭১৬৮৯৫১৮৩ 

21.  রর পযারভরী  মযড রিশন্ট মভরডশকর 

কশরজ াাতার, ঢাকা 

 

মফগভ মুননাজ ইরত (াংযুক্ত)  ০১৭২৬৭৮৪৩৭৫ 

22.  রখরগাঁও (মুগদা াড়া) ৫০০ য্যা রফরষ্ট 

মজনাশযর াাতার, ঢাকা 

 

সয়দা তানরজদা াান (াংযুক্ত) 

 

০১৮১৫২২০৩৫৭ 

23.  ন্যানার ইনরটটিউট  অপ রনউশযাাশয়ন্স  

াাতার, ঢাকা 

খন্দকায রযাজাভ মুরনযা (াংযুক্ত) 

 

০১৭১২৫৪৫৯২৬ 
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 মজরায়  অফরস্থ্ত (ঢাকা ব্যতীত) ৭২টি  াাতার  ভাজশফা কাম বিশভ  দারয়ত্বপ্রাপ্ত অরপাযশদয  

       ও                   

 

 

 

 

 

 

 

িভ. াাতার কাম বারশয়য নাভ অরপাশযয  নাভ 
মটররশপান/ 

মভাফাইর নম্বয 

১ 2 3 4 

1.  মভরডশকর কশরজ াাতার, 

গাজীপুয 

জনাফ মদওয়ান আব্দুর আউয়ার ৯২৬২৯৯৭ 

০১১৯০৬০৯৩৩২ 
2.  নাযায়নগঞ্জ রবশটারযয়া 

াাতার, নাযায়নগঞ্জ 

মফগভ নারন সুরতানা ৯৭৫০০২৫ 

০১৭১১৪৫২৯৬২ 
3.  ২০০ য্যা রফরষ্ট আধুরনক 

াাতার, নাযায়ণগঞ্জ 

মফগভ নারন সুরতানা ৯৭৫০০২৫ 

০১৭১১৪৫২৯৬২ 
4.  দয াাতার, নযরাংদী জনাফ মুাম্মদ আযাফুর ইরাভ খান  

(অরতরযক্ত দারয়ত্ব) 
০৬২৮-৬২৩৬৪ 

 
5.  দয াাতার, মুরন্সগঞ্জ মভাশ বদা আকতায ০৬৯১-৭৬১১৬৬৬ 

6.  দয াাতার, ভারনকগঞ্জ জনাফ  মভাোঃ  মতৌরপক মাশন ০১১৯৯১৭১০২৪ 

7.  দয াাতার, ভয়ভনরাং পাযজানা আনছায ০৯১-৬৭৮৯২ 

8.  দয াাতার, মনত্রশকানা জনাফ মভাাম্মদ আব্দুল্লা আর ভামুন 

(অরতরযক্ত দারয়ত্ব) 
০৯৫১৬১২৭৭ 

০১৭১২৮৬৯৭৬১ 
9.  দয াাতার, রকশাযগঞ্জ জনাফ মভাোঃ ভঈনুয যভান ভরনয ০১৭১৬৫৮৪৯৩৭ 

10.  দয াাতার, জাভারপুয জনাফ মভাোঃ জরভ উরিন ০৯৮১-৬২২৩২ 

০১৮১৬১৭৩১৪১ 
11.  দয াাতার, মযপুয জনাফ মভাোঃ আব্দু ারাভ ০১৮১১৬৯৮২১০ 

12.  দয াাতার, টাাংগাইর মফগভ তারনভ  মপযশদৌী ০৯২১-৫৪১০৩ 
13.  দয াাতার, পরযদপুয মফগভ তারপয়া তাছযীণ ০৬৩১-৬৩৫৫০ 
14.  পরযদপুয মভরডশকর কশরজ 

াাতার, পরযদপুয 

জনাফ মভাোঃ  ওভয ফারুখ 

(অরতরযক্ত দারয়ত্ব) 
 

15.  দয াাতার, যীয়তপুয জনাফ মভাোঃ  পয়জুর ফারয ০৬০১-৬৬১ 

16.  দয াাতার, ভাদাযীপুয জনাফ মভাোঃ আবু যায়ান 

মভাোঃ আপজার  মাশন (াংযুক্ত) 

০৬৬১-৩০৯৪৭৪ (অনু) 

০১৭১২৫৯৯০৭৬ 
17.  দয াাতার, মগাারগঞ্জ জনাফ এভ. এভ ওয়াশদুজ্জাভান ০৬৬৮-৫৫৪২৪ 

০১৭১৬২২৮১৩০ 
18.  দয াাতার, যাজফাড়ী জনাফ মভাোঃ যরপকুর ইরাভ  ০৬৪১৬৬৫১৪ 

০১৯১৩৫৭৭৫৫ 
19.  এভ,এ, রজ, ওভানী মভরডশকর 

কশরজ াাতার রশরট 

ক. মভাোঃ আোঃ যরপক 

খ. জাানাযা  মফগভ 

০৮২১-৭১৩৮৮০ 

      খ. ০১৭১১৯৪৬৪২৫ 
20.  দয াাতার, সুনাভগঞ্জ জনাফ  মভাোঃ রগয়া উরিন ০১৭১৫৭২৫০২৮ 

21.  দয াাতার, রফগঞ্জ জনাফ ারদুয যভান খান ০১৭১০০৪০০৯২ 

22.  দয াাতার, মভৌরবীফাজায  মফগভ  কামরুন  নাায 

 

০৮৬১-৬৩০৬১ 

০১৭১৫১৭১৭৮৫ 



E:\Working\3. Web Portal DSS\Officer's List_Hospital.doc  Page 4 of 5 

 

 

 

 

 

 

 

িভ. াাতার কাম বারশয়য নাভ অরপাশযয  নাভ 
মটররশপান/ 

মভাফাইর নম্বয 

১ 2 3 4 

23.  মভরডশকর কশরজ াাতার, 

 ট্টোভ 

 ববগম পারুমা ববগম 

 

০৩১-০৩৬১৬০৩৭ 

০১৮১৯০৮৯৯৪৮ 
24.   ক্ষু াাতার, াাড়তরী, 

 ট্টোভ 

জনাফ মভাোঃ আরভগীয  মাশন 

 

০৩১-২৮৬৩৫৪৬ 

০১৭৩২৩৭৩১৩৬ 
25.   ট্টোভ মজনাশযর াাতার, 

আন্দযরকল্লা,  ট্টোভ 

মভাোঃ কাভরুল াা ভূহঁয়া 

 

০৩১-০৩৬১৬০৩৭ 

 
26.  আধুরনক াাতার, যাাংগাভাটি জনাফ প্রীরতভয়  াকভা  

 

০৩৫১-৭৭১১৫৩ 

০১৫৫৬৬৪৫৪৭৮ 
27.  আধুরনক াাতার, খাগড়াছরড় মভাোঃ  মভামুর ারফ ০৩৭১-৬১১৯০ 

28.  আধুরনক দয াাতার, 

ফান্দযফান 

জনাফ  রপকুর ইরাভ 

 

০১৮২৮৮৬৮৬৫৮ 

29.  আধুরনক দয াাতার, 

কক্সফাজায 

জনাফ  রপ্রতভ কুভায  ম ৌধুযী 

 

০১৮২০৩০১৯৪০ 

30.  দয াাতার, কুরভল্লা  মফগভ পাযানা আরভন ০৮১-৭৫৩১৩ 

০১৭১২৫২২৩৮৫ 
31.  কুরভল্লা মভরডশকর কশরজ  

াাতার,  কুরভল্লা 

 মফগভ পাযানা আরভন  

(অরতরযক্ত দারয়ত্ব) 
০৮১-৭৫৩১৩ 

০১৭১২৫২২৩৮৫ 
32.  দয াাতার,  রফ-ফাড়ীয়া মফগভ াযরভন যভান স তী  

(অরতরযক্ত দারয়ত্ব) 
০১৭১১২৩২৩১৮ 

33.  দয াাতার,  াঁদপুয জনাফ মভাোঃ ারফবুয যভান ০১৮১৭৫১১৯০০ 

34.  দয াাতার, মনায়াখারী  মফগভ রল্পী  মবৌরভক ০৩২১-৬১১২৪ 

35.  দয াাতার, রক্ষীপুয জনাফ মভাোঃ আব্দুর আরজজ ভাবুফ ০৩৮১-৬২১৫৪ 

০১৭১৬৫০১০১৮ 
36.  দয াাতার,  মপনী জনাফ এ. এই  এভ আরাউরিন ০৩৩১-৬১৬৫৯ 

০১৭১২২৫২৮২৫ 
37.  মভরডশকর কশরজ াাতার,  

যাজাী 

ক. রুববনা ইয়াসবমন 

খ. মভাোঃ মতারদুজ্জাভান 

০৭২১-৭৭৩৩৫৬ 

 
38.  দয াাতার, নাশটায জনাফ মভাোঃ যরফউর করযভ ০৭৭১-৬৭৭৯০ (অনু) 

39.  দয াাতার, নওগাঁ  জনাফ  মভাোঃ সুরতান আশভদ ০৭৪১-৫২০২০ (অনুোঃ) 

40.  দয াাতার,  াঁাইনফাফগঞ্জ জনাফ  মভাোঃ ওফায়দুয যভান ০১৭১১৩১৩২৯৮ 

41.  দয াাতার, যাংপুয  মভাছাোঃ নরজদা  মপযশদৌী ০৫২১-৬৩০৫২ 

42.  দয াাতার, রারভরনযাট জনাফ  মভাোঃ আব্দুর  মভাতাশরফ  ০৫৯১-৬১৩৮০ 

43.  দয াাতার, নীরপাভাযী জনাফ মভাোঃ ারদকুয যভান ভের 

 

০১৭১২৩১৫৮৮০ 

44.  দয াাতার, কুরড়োভ জনাফ  এ এভ ারফবুয যভান  ০১১৯১৭৫৬৪৫৭ 

45.  দয াাতার, গাইফান্ধা জনাফ মভাোঃ আবু  সুরপয়ান ০১৭১৬৫৫৯৬৪০ 

46.  মভরডশকর কশরজ  াাতার, 

রদনাজপুয 

জনাফ মভাোঃ মুরনয  মাশন 

 

০১৭১১২০৯২০০ 

47.  দয াাতার, ঞ্চগড় মভাছাোঃ রায়রা আযজুভান 

(অরতরযক্ত দারয়ত্ব) 
০৫৬৮-৬২৫৫৯ 
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িভ. াাতার কাম বারশয়য নাভ অরপাশযয  নাভ 
মটররশপান/ 

মভাফাইর নম্বয 

১ 2 3 4 

48.  আধুরনক দয াাতার, ঠাকুযগাঁও জনাফ মভাোঃ খাইযম্নর আরভ 

 

০৫৬১-৫২২৩৬ 

০১৭১২৭০১৬৪৯ 

49.  মভাাম্মদ আরী াাতার, ফগুড়া মফগভ উশম্ম ারফফা আকতায ০৫১-৬৩৬২৭ অনুোঃ 

 

50.  দয াাতার, জয়পুযাট মফগভ ররযন আক্তায ০১৭১২০১৫১৬৩ 

51.  দয াাতার, াফনা   মভাোঃ জারকয মাশন ০৭৩১-৬৫০৭৮ 

52.  ভানরক াাতার, াফনা মভাোঃ জারকয মাশন ০৭৩১-৬৫১২৮ 

০১৭১৬১২০১৪০ 

53.  দয াাতার, রযাজগঞ্জ মফগভ মুযশদা মফগভ ০১৭৩৫১৯৪২৯৯ 

54.  দয াাতার, খুরনা  মফগভ ায়রা ইরযন ০৪১-৭৩১৪৯০ 

 

55.  খুরনা মভরডশকর কশরজ াাতার, 

খুরনা 

মফগভ াযবীন আক্তায 

 

০৪১-৮৬০৬৮৯ 

০১৭১২০২৫৩৯০ 

56.  টি.রফ. াাতার, খুরনা জনাফ মভাোঃ  ারভদুয  যভান ০১৭১২০২৫৩৯০ 

57.  দয াাতার, ফাশগযাট জনাফ  এভদাদুর ক ০৪৬৮-৬২২২২ (অনু) 

58.  দয াাতার, াতক্ষীযা জনাফ মখ আব্দুর আওয়ার ০৪৭১-৬২১১৪ (অনু) 

০১৭১৮৪০৫০৭৭ 

59.  দয াাতার, মশায  মফগভ  ইরত  মন  ০৪২১-৬৪৪৩০ 

60.  দয াাতার, রঝনাইদ জনাফ  মভাোঃ ভরননুয যভান ০১৭১১৯৪২৭৮৩ 

61.  দয াাতার, ভাগুযা   মফগভ তাশযা  মজরভন  

(অরতরযক্ত দারয়ত্ব) 
০১৯১৪৮৮৪১৬৮ 

62.  দয াাতার, নড়াইর জনাফ  মভা: াইদুয যভান ০১৭১২২৩৮৬০৪ 

63.  দয াাতার, কুরষ্টয়া  মভাছাোঃ ারনা ভভতাজ ০৭১-৫৪৩৫৪ 

০১৭১৬০৪৩২১৬ 

64.  দয াাতার, চুয়াডাাংগা  জনাফ মভাোঃ আবু নারয ০১৭১৬৬৯৩৫৭৪ 

65.  দয াাতার, মভশযপুয জনাফ  মভাোঃ আবুফকয ররিক 

(অরতরযক্ত দারয়ত্ব) 
০১৯১৫০০৮১১৫ 

66.  দয াাতার, ফরযার   জনাফ মভাোঃ জাান করফয ০৪৩১-৫৫১৪০ 

০১৭১৬৮৬৫৭০০ 

67.  মভরডশকর কশরজ াাতার, ফরযার ক. াায  াযবীন 

খ. মভভী আক্তায 

০৪৩১-২১৭৩৯৬১ 

০১৭২৬৮০৮০২৮ 

68.  দয াাতার, টুয়াখারী জনাফ স্বন কুভায মুখবাজী  

(অরতরযক্ত দারয়ত্ব)     

০৪৪১-৬২০১৭ 

69.  দয াাতার, রশযাজপুয জনাফ  মভাোঃ  মভাত্মপা ইখরতয়ায উরিন 

(অরতরযক্ত দারয়ত্ব) 

০৪৬১-৬৩৪৭৮ 

70.  দয াাতার, মবারা    জনাফ মভাোঃ আাদুজ্জাভান ০৪৯১-৬১৪৫৬ 

 

71.  দয াাতার,  ফযগুনা   জনাফ মভাোঃ  রপকুর আরভ ০১৭১৬১০৫৮৭৭ 

72.  দয াাতার, ঝারকাঠী জনাফ সুকুভায  ন্দ্র যকায 

 

০১৭২১৮০৭৪৭৭ 


