
নরস িংদী জেলার প্রসিষ্ঠান সিসিক ডাক্তারগননর িাসলকা (জ াবাইল নম্বর হ) 

প্রসিষ্ঠাননর না  ডাক্তারগননর না  পদবী জ াবাইর নম্বর  ন্তবয 
স সিল  ােজ ন 

অসি , নরস িংদী 
ডাাঃ জ াাঃ জহলাল উসিন উপপসরচারক, ইনস টু, স সিল  ােজ ন 01711042351 

 

” ডাাঃ  নু্নী দা  জ সডনকল অসি ার 01787091889  

” ডাাঃ জ াাঃ আব ুকাউছার  ু ন জ সডনকল অসি ার(জলপ্রু ী) 01814799733  

” ডাাঃ নাস   আল ই লা  জ সডনকল অসি ার (জরাগ সনয়ন্ত্রণ) 01711193001  

 দর হা পািাল  

নরস িংদী 
ডাাঃ িাহস না খান  স সনয়র কন ালনটন্ট(গাইসন) 01715-967672 

 

” ডাাঃ জ াাঃ রাজ্জাক স য়া স সনয়র কন ালনটন্ট(জ সডস ন)   

” ডাাঃ জ াাঃ  া ু  স সনয়র কন ালনটন্ট(অন জ্া  ােজ ারী) 01819-275439  

” ডাাঃ জ াাঃ  হাস ন উসিন আহনেদ েসুনয়র কন ালনটন্ট(সিশু) 01711-174157  

” জিখর কু ার  ন্ডল েসুনয়র কন ালনটন্ট(কাসডওলেী) 01711-730677  

” ডাাঃ  াইিুল ই লা  খান েসুনয়র কন ালনটন্ট( ােজ ারী) 01747-932433  

” ডাাঃ জ াাঃ কাসর লু হা ান েসুনয়র কন ালনটন্টর(এনন ন্স য়া) 01711-168586  

” ডাাঃ স য়দ জ াাঃ আস রুল হক আবাস ক জ সডনকল অসি ার 01713-031406  

” ডাাঃ  াহ দুলু কসবর জ সডনকল অসি ার 01917-306610  

 ডাাঃ জ াাঃ  াঈদ আল  াহ দু জ সডনকল অসি ার 01716-276586  

” ডাাঃ জরাসে  রকার জ সডনকল অসি ার 01712-800553  

” ডাাঃ এ,জক,এ  িেললু কানদর জ সডনকল অসি ার 01711-382813  

 ডাাঃ  দুীপ কু ার  াহা জরসডওলসেষ্ট 01717-836590  

 ডাাঃ জ া াাঃ জরাক ানা জবগ  পযা্লসেষ্ট 01717-516250  

 ডাাঃ আইননু নাহার জ সডনকল অসি ার (আয়ুনবজসদক) 01711-163018  

ও,এ ,সড ক জরি ডাক্তারগননর িাসলকা জ াবাইল নম্বর হ 

প্রসিষ্ঠাননর না  ডাক্তারগননর না  পদবী জ াবাইর নম্বর  ন্তবয 
 দর হা পািাল  

নরস িংদী 
ডাাঃ অস   কু ার  াহা েসুনয়র কন ালনটন্ট(গাইনী) 01970-247650 

 

” ডাাঃ জ াাঃ  াইিুল ই লা  েসুনয়র কন ালনটন্ট(কাসডওলেী) 01816-401186  

” ডাাঃ জ া খানলদজু্জা ান খান েসুনয়র কন ালনটন্ট( ােজ ারী) 01915-478129  

জপ্রষনণ ক জরি ডাক্তারগননর িাসলকা জ াবাইল নম্বর হ 

প্রসিষ্ঠাননর না  ডাক্তারগননর না  পদবী জ াবাইর নম্বর  ন্তবয 
 দর হা পািাল  

নরস িংদী 
ডাাঃ জ াাঃ জ াস্তিা কা াল উসিন খান েসুনয়র কন ালনটন্ট(জ সডস ন) 01711-679533 

 

” ডাাঃ  াহাববুা হক েসুনয়র কন ালনটন্ট(গাইনী) 01711-629044  

” ডাাঃ জ াাঃ জ ািাররি জহান ন েসুনয়র কন ালনটন্টর(চ জ ও জ ৌন) 01732-419041  

” ডাাঃ জ াাঃ নাসদরুল আস ন জ সডনকল অসি ার 01913-228191  

” ডাাঃ আব্দুল্লাহ বাসক জ সডনকল অসি ার 01914-739845  

” ডাাঃ সচন্ময় কাসন্ত জ াষ জ সডনকল অসি ার (আয়ুনবজসদক) 01712-968442  

” ডাাঃ কা রুন্নাহার সলসপ জ সডনকল অসি ার 01815-656196  

” ডাাঃ আব্দুল্লাহ আল হাসদ জ সডনকল অসি ার (ইউনানী) 01712-419209  

 

 



 

প্রসিষ্ঠাননর না  ডাক্তারগননর না  পদবী জ াবাইল নম্বর  ন্তবয 
১০০ ি যা সবসিষ্ট 

জেলা হা পািাল, 

নরস িংদী 

ডাাঃ জ াাঃ আবু োনয়দ স সনয়র কন ালনটন্ট( জ সডস ন) ০১৮১৯৯৩৪৯২৯  

 ডাাঃ জ াাঃ িারুক জহান ন স সন র কন ালনটন্ট(  ােজ ারী) ০১৭১৮৭২৬২৬৪  

 ডাাঃ জ াাঃ রাজ্জাক স য়া স সনয়র কন ালনটন্ট( জ সডস ন) ০১৭১১২৪৯৯৫৪  

 ডাাঃ কােী নাে া জবগ  েসুন র কন ালনটন্ট( গাইনী) ০১৭১৮৫৪৫৭৫৪  

 ডাাঃ জ াাঃ ে ী  উসিন  েসুন র কন ালনটন্ট( সিশু) ০১৯১৮৯১১৯৮৩  

 ডাাঃ জ া াৎ নুর এ িারস ন েসুন র কন ালনটন্ট( গাইনী) ০১৭১২৬১৭০৪৯  

 ডাাঃ জ াাঃ আ াদজু্জা ান খাাঁন েসুন র কন ালনটন্ট( জডন্টাল) ০১৭১২৯২৯১৬৮  

 ডাাঃ জ াাঃ আবদলু্লাহ আল  া ুদ েসুন র কন ালনটন্ট( এনন ন্স য়া) ০১৭১১৬২৭৭৪৮  

 ডাাঃ জ াাঃ আ াদজু্জা ান েসুন র কন ালনটন্ট( এনন ন্স য়া) ০১৭৩০৪৩৩৪২৭  

 ডাাঃ জ াহাাঃ িসহদলু ই লা  েসুন র কন ালনটন্ট( অন জ্া ােজ ারী) ০১৭১৩২২৮৩৯০  

 ডাাঃ  াসকলা িারস ন েসুন র কন ালনটন্ট( গাইনী) ০১৭২৬১৪৪২৮৮  

 ডাাঃ জ াহােদ জ ািাররি জহান ন েসুন র কন ালনটন্ট( চ জ ও জ ৌন) ০১৭৩২৪১৯০৪১  

 ডাাঃ জ াাঃ আওলাদ জহান ন েসুন র কন ালনটনন্ট(অন জ্া ােজ ারী) ০১৭১১৩২০৫৩৬  

 ডাাঃ এ.এন.এ .স োনুর রহ ান আর এ  ও ০১৭১৫০২৫৭৭২  

 ডাাঃ জ াাঃ িা ছুর হ ান জ সডনকল অসি ার ০১৭১২৫৮১৮৩৯  

 ডাাঃ জ াাঃ িুইয়া আব্দু   া াদ আোদ জ সডনকল অসি ার ০১৭১১৩৫৯২৯২  

 ডাাঃ জ াাঃ  া হারুল আল  জ সডনকল অসি ার ০১৭১১৪৪৫১৩৮  

 ডাাঃ এরিাদ  াহ ুদ জ সডনকল অসি ার ০১৭১৬৮১৩৩৬১  

 ডাাঃ জ াাঃ িওকি হা ান খাাঁন জ সডনকর অসি ার ০১৭১২২০১৫৮৫  

 ডাাঃ নাে ুন নাহার জ সডনকর অসি ার ০১৮১৫৪৪৮৭০৬  

 ডাাঃ জ াাঃ িসিকুল ই লা  জ সডনকর অসি ার ০১৮১৬২৭৯৫৯৭  

 ডাাঃ আি ানা আক্তার  ু ী জ সডনকর অসি ার ০১৯১৯৪২৪৫১৮৬  

 ডাাঃ জিলী রানী দা  ইএ ও ০১৭১৫১৩৯৩৮০  

 ডাাঃ জ াাঃ জরোউল ই লা  জ সডনকল অসি ার ০১৭৬৮৫০০১০০  

 ডাাঃ নাসহদ  ুলিানা িী ু পযা্লসেষ্ট জ সডনকল অসি ার ০১৭১৬৬৮৪২০৩  

 ডাাঃ জ াাঃ একরা ুল হক জ সডনকল অসি ার ০১৭৩৩৭০৬৪৭৬  

 ডাাঃ িাস য়া পাঠান জ সডনকল অসি ার ০১৭৩১০২১৫১৫  

 ডাাঃ ই রাি োহান এযানী জ সডনকল অসি ার ০১৭১২৬৩২৮৭৫  

 ডাাঃ রা  চন্দ্র দা  জ সডনকলঅসি ার(আয়ুজনবসদক) ০১৭১৬০৯০৬৬০  

 ডাাঃ রীপা পাল জ সডনকরল অসি ার ০১৭১১২৭৬৮৬৪  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

নরস িংদী  দর উপনেলা স্বাস্থ্য ক নেক্স ও আওিাধীন প্রসিষ্ঠান সিসিক ডাক্তারগননর িাসলকা 
প্রসিষ্ঠাননর না  ডাক্তারগননরনা  পদবী জ াবাইলনম্বর  ন্তবয্ 
উপনেলা স্বাস্থ্য ক নেক্স, দর, 

নরস িংদী 
 ইউএ এন্ডএিসপও  পদটি িণূয 



ডাাঃ কানবরীগুহ োুঃকন(গাইনী)চাঃদাাঃ 
এনন ন্স য়া)পাঃসবাঃ 

০১৭১১৮০২৩২৭ জপ্রষনন িহীদ 

জ াহরাওয়াদী জ সডনকল 

কনলে, ঢাকা 
ডাাঃহাসছনানবগ  স সল জ সডনকলঅসি ার 

(সড,স ) 

০১৭১১১০৪২২৪  

গিাঃ্ানাসড নপন ারী, দর,ন
রস িংদী 

ডাাঃিােসরয়ানআক্তার জ সডনকলঅসি ার ০১৭১১৩৫৫১৫৩ জপ্রষনন দরহা পািাল,ন
রস িংদী 

আ সদয়াউপস্বাস্থ্য্ 
জকন্দ্র, দর,নরস িংদী 

ডাাঃ সরপাপাল জ সডনকলঅসি ার ০১৭১১২৭৬৮৬৪  

কসর পুরউপস্বাস্থ্য্ 
জকন্দ্র, দর,নরস িংদী 

ডাাঃন াহােদ াহা দুলু 

কবীরবা ার 

জ সডনকলঅসি ার ০১৭১১২৭৬৮৫২ জপ্রষনন দরহা পািাল,ন
রস িংদী 

আলগীউপস্বাস্থ্য্ 
জকন্দ্র, দর,নরস িংদী 

  --   -- -- ১৬-৯-১৮ইিংন্নক পদটি 

িনূয হয় । 
িসগরিপুরউপস্বাস্থ্য্ 
জকন্দ্র, দর,নরস িংদী 

  --   -- -- ২৭-১-১৯ইিংন্নক পদটি 

িনূয হয় । 
িাটপাড়াউপস্বাস্থ্য্ 
জকন্দ্র, দর,নরস িংদী 

  --   -- -- ২৮-৩-১৯ইিংন্নক পদটি 

িনূয হয় । 
নেরপুরইউাঃউপাঃস্বাস্থ্য্ 
জকন্দ্র, দর,নরস িংদী 

ডাাঃন াাঃনাসদরুলআস ন  হকারী ােন ০১৯১৩২২৮১৯১  িং ুসক্তনি দরহা পািা
ল,নরস িংদী 

সচসনিপুরইউাঃউপাঃস্বাস্থ্য্ 
জকন্দ্র, দর,নরস িংদী 

ডাাঃন াাঃআলীআ গর 

বলুবলু 

 হকারী ােন ০১৭৪১১২৬৫৪৯ জপ্রষননোিীয় সনরাপিা 
ইনসিটিউট,ঢাকায়। 

সিল ান্দীইউাঃউপাঃস্বাস্থ্য্ 
জকন্দ্র, দর,নরস িংদী 

ডাাঃন াাঃ াইদজু্জা ান  হকারী ােন ০১৭১৮৪৩১৮৫
৮ 

 িং ুসক্তনিঢাকা 
জ সডনকল 

কনলেহা পািাল 

নরুালাপুরইউাঃউপাঃস্বাস্থ্য্ 
জকন্দ্র, দর,নরস িংদী 

ডাাঃোন্নািুলনিরনদৌ   হকারী ােন ০১৭৭০৭৩৩৩৮০  িং ুসক্তনিিনরনস ক 

সবিাগ ঢাকা জ সডনকল 

কনলে। 
চরসদ লদীইউাঃউপাঃস্বাস্থ্য্ 
জকন্দ্র, দর,নরস িংদী 

ডাাঃন াাঃনগালা ন াহরাব 

জহান ন 

 হকারী ােন ০১৭৪৮৬২০৮১৮ জপ্রষননইএনটি সবিাগ, 

 দরহা পািাল,নরস িংদী 
পাইকারচরইউাঃউপাঃস্বাস্থ্য্ 
জকন্দ্র, দর,নরস িংদী 

ডাাঃস য়দাকাসনে িানি া  হকারী  ােন ০১৭১২৫১০১০২  িং ুসক্তনি গুদা 
জ সডনকল 

কনলে,ঢাকা। 
আনলাকবালীইউাঃউপাঃস্বাস্থ্য্ 
জকন্দ্র, দর,নরস িংদী 

-- -- -- ১৪-৭-১৯ইিংন্নক পদটি 

িনূয হয় । 
 

 

প্রসিষ্ঠাননর না  ডাক্তার গননর না  পদবী জ াবাইর নম্বর  ন্তবয 
ইউএইচস , পলাি, নরস িংদী ডাাঃ জ াাঃ আল-জবলাল ইউএইচএন্ডএিসপও 01712027320  

ঐ -- আর এ  ও -- পদ টি শুনয 
ঐ ডাাঃআব ুহায়াি জ াহােদ ওয়াসলউর 

রহ ান 

েসুনাঃ কনাঃ(জ সডস ন) 01819293144  

ঐ ডাাঃ আসবদা  ুলিানা েসুনাঃ কনাঃ(গাইনী) 01712-525507  

ঐ ডাাঃ োহানারা পারিীন েসুনাঃ কনাঃ(সিশু)্ 01747-977517  



এযনন াঃপনদর সবপরীনি 

ঐ -- েসুনাঃ কনাঃ( ােজ ারী) -- পদ টি শুনয 
ঐ ডাাঃ সনয়াে জ ানিজদ হক  জ সডনকল অসি ার 01818-400722  

ঐ ডাাঃ নাে লু হক  জ সডনকল অসি ার 01717-440700  

ঐ ডাাঃ িােী আক্তার জডন্টাল  ােন 01716-039842  

জ াড়ািাল উপ-স্বাস্থ্য জকন্দ্র  ডাাঃ আিনরাো  ুলিানা এসল  জ সডনকল অসি ার 01758-143344  

চরস ন্দরু উপ-স্বাস্থ্য জকন্দ্র, ডাাঃ রানবয়া  া দু  জ সডনকল অসি ার 01712143283  

সেনারদী উপ-স্বাস্থ্য জকন্দ্র, ডাাঃ  াইন ুউসিন স সে জ সডনকল অসি ার 01627-119221  

গোসরয়া উপ-স্বাস্থ্য জকন্দ্র, ডাাঃ স ে ুআহন দ জ সডনকল অসি ার 01716-509597  

ডািংগা  উপ-স্বাস্থ্য জকন্দ্র, ডাাঃ িারহানা ওয়াহাব জ সডনকল অসি ার 01535438404  

 

প্রসিষ্ঠাননর না   না  ও পদবী  পদবী জ াবাইল নম্বর  ন্তবয  

উপনেলা স্বাস্থ্য 
ক নেক্স, ননাহরদী 

ডাাঃ রানিদলু হ ান  াহ দু ইউএইচএন্ড এিসপও 01714761477  

,, ডাাঃ খন্দকার আসন ুর রহ া আরএ ও 01781846175  

,, ডাাঃ লবুনা ইয়াছস ন, েনু: কন: গাইনী 01711388688  

,, ডাাঃ রুনকয়া খািুন ,,  ,,  ােজ ারী 01715343434 জপ্রষনন 

,, ডাাঃন াাঃ জ ালাই ান জ াল্লা  ,,  ,,  সিশু 01711245683  

,, ডাাঃ জ াাঃ িহীদলু ই লা  ,,  ,, অন জ্া 01713228390  

,, ডাাঃ জ াাঃ ইব্রাসহ   ,,  ,, কাসডজ ওলসে  01733544365 জপ্রষনন 

,, ডাাঃন াহােদ জ ািাররি জহান নন ,,  ,, চ জ 01732419041  

,, ডাাঃ জ াাঃ জ াখনলছুর রহ ান, ইএ ও 01712614195  

,, ডাাঃ জ াাঃ আসিকুল ই লা ,  পযা্লসেষ্ট 01674310897  

,, ডাাঃ জ ানা ীন জে ী, এযানন ন্টিষ্ট 01726521667  

,, ডাাঃ জ াাঃ এ দাদলু হক   এ  ও 01721043446  

,, ডাাঃ জ াাঃ আ াদজু্জা ান িালকুদার  এ  ও  01738412635  

,, ডাাঃ স য়দা আসিয়া রহ ান   এ  ও 01712951134  

জগািাসিয়া উপস্বাস্থ্য জকন্দ্র ডাাঃ িাইকা রহ ান  এ  ও  01678098413  

জদৌলিপুর ,,  ,, ডাাঃ নীলা ই রাক  ুলিানা   হ  ােজ ন 01771207602  

চর ান্দাসলয়া ,,   ডাাঃ জ াাঃ একরা লু হক  হ  ােজ   01733706476 জপ্রষনন 



চালাকচর ,,  ,, ডাাঃ নেুহাি নওরীন আস ন  হ  ােজ ন  জপ্রষনন 

সখসদরপুর ,,  ,,  ডাাঃ রানবয় সছসিকা পলী   হ ারেন 01726412526  

 

 

প্রসিষ্ঠাননর না  ডাক্তারগননর না  পদবী জ াবাইল নম্বর   ন্তবয 
উপনেলা স্বাস্থ্য ক নেক্স, 

সিবপুর, নরস িংদী 
ডাাঃ  াইিুল ই লা  উপনেলা স্বাস্থ্য ও পাঃপাঃ 

ক জকরিজ া 
017111950871  

উপনেলা স্বাস্থ্য ক নেক্স, 

সিবপুর, নরস িংদী 
ডাাঃ সিনরাে িাসহনরু রহ ান আরএ ও 01712530309  

উপনেলা স্বাস্থ্য ক নেক্স, 

সিবপুর, নরস িংদী 
ডাাঃ  সন্দরা  রকার েসুনাঃকনাঃ(গাইনী) 01715261401  

উপনেলা স্বাস্থ্য ক নেক্স, 

সিবপুর, নরস িংদী 
ডাাঃ জ াাঃ আব্দুল্লাহ আল  া দু েসুনাঃকনাঃ(এযাননসস্থ্সিয়া 01711627748  

উপনেলা স্বাস্থ্য ক নেক্স, 

সিবপুর, নরস িংদী 
ডাাঃ িাহস না জবগ  েসুনাঃকনাঃ(সিশু) 01675616510  

উপনেলা স্বাস্থ্য ক নেক্স, 

সিবপুর, নরস িংদী 
ডাাঃ গুিরান আিসরন জ সডনকল অসি ার 01717566334  

উপনেলা স্বাস্থ্য ক নেক্স, 

সিবপুর, নরস িংদী 
ডাাঃ েয়ন্তী রায় জ সডনকল অসি ার 01952745400  

উপনেলা স্বাস্থ্য ক নেক্স, 

সিবপুর, নরস িংদী 
ডাাঃ জ াাঃ জ ািারি জহান ন জ সডনকল অসি ার 01751778217  

বা াব ইউাঃউপস্বাস্থ্য জকন্দ্র 

সিবপুর, নরস িংদী 
ডাাঃ ই রাি োহান এযাসন  হকারী  ারেন 01712632875  

 নিার ইউাঃউপস্বাস্থ্য জকন্দ্র 

সিবপুর, নরস িংদী 
ডাাঃ সদলরুবা আস ন  হকারী  ারেন 01753535462  

 াসছ পুর ইউাঃউপস্বাস্থ্য 
জকন্দ্র সিবপুর, নরস িংদী 

ডাাঃ িারহানা ইয়াছস ন  হকারী  ারেন 01769313060  

আয়ুবপুর ইউাঃউপস্বাস্থ্য 
জকন্দ্র সিবপুর, নরস িংদী 

ডাাঃ জ াাঃ িানিীরুল হক  হকারী  ারেন 01671635121  

দলুালপুর ইউাঃউপস্বাস্থ্য জকন্দ্র 

সিবপুর, নরস িংদী 
ডাাঃ জ ৌ ু ী জ হনেবা  হকারী  ারেন 01717423040  

 

 

প্রসিষ্ঠাননর না  ডাক্তার গননর না  পদবী জ াবাইল নম্বর  ন্তবয 
উপনেলা স্বাস্থ্য ক নেক্স, 

রায়পুরা, নরস িংদী। 
ডাাঃআব ু াইদ জ াহােদ িারুক উপনেলা স্বাস্থ্য ও পাঃ পাঃ 

ক জকিজ া 
01716114774  

,, ডাাঃিা ী  োহান  েসুনয়র কন ালনটন্ট 

(গাইনী) 
01716089516  

,, ডাাঃ ই  াইল আল রােীব আবাস ক জ সডনকল 

অসি ার 

01712186686  

,, ডাাঃ অেুজ ন কু ার জ াষ এ /ও (েসুনাঃ কনাঃ এযাাঃ 
সবাঃ সবাঃ) 

01982230111  



,, ডাাঃ প্রকাি চন্দ্র  রকার জ সডনকল অসি ার 01816416026  

,, ডাাঃ িারোনা িহীদ  া্ী  হকারী  ােজ ন 01715431579  

,, ডাাঃ লায়লা ইয়াছস ন কসচ  হকারী  ােজ ন 01710000093  

,, ডাাঃ জ াাঃ জ ছবাহ উসিন  হকারী  ােজ ন 01915854203  

,, ডাাঃ এ জক এ  জরোউল ই লা  খান 

সনপুন 

 হকারী  ােজ ন 01818674087  

 

প্রসিষ্ঠাননর না  ডাক্তারগননর না  পদবী জ াবাইল নম্বর  ন্তবয 
ইউএইচস , জবলাব, 

নরস িংদী 
ডাাঃ জ াাঃ নেরুল ই লা  ইউএইচএন্ডএিসপও 01723553282  

ঐ ডাাঃ  নু ুর স য়া আরএ ও 01534832460  

ঐ ডাাঃ জ াাঃ  াইিুল ই লা  েসুনাঃ কনাঃ(সিশু) 01815502879  

ঐ ডাাঃ আ সরন োহান নরু জডন্টাল  ােজ ন 01678324229  

জপাড়াসদয়া উপ-স্বাস্থ্য জকন্দ্র, 

ঐ 

ডাাঃ জ নহনরুবা পান্না এ .ও 01717662904  

 ইউাঃ উপ-স্বাস্থ্য জকন্দ্র, 

চরউসেলাব 

ডাাঃ  া নু জচৌধুরী রাে ু  হকারী  ােজ ন 01625237698  

 

-জিষ- 


