
ডাক্তারেদরতািলকা 
 

েযাগােযােগর তথয্ কর্িমক 
নং ডাক্তােরর নাম o পদবী েফান নং ফয্াক্স েমাবাiল/ i-েমiল 

1.  ডাঃ েমাঃ মিতয়ার 
রহমান  
িসিভল সাজনর্  

(1642)76117 (1642)76236            1282332595৯ 
dinajpur@cs.dghs.gov.bd 

2.  ডাঃ েমাঃ আবু বক্কর 
িসিদ্দক 
েডপুিট িসিভল সাজনর্  

- - 12823৯53783 

3.  ডাঃ েমাঃ oয়ািহদুল হক 
েমিডকাল aিফসার  
িসিভল সাজন aিফসর্  

- - 128232৯756৯ 

4.  ডাঃ েমাঃ eমদাদুল হক 
েজলা সমনব্য়কারী  
িসিভল সাজনর্  aিফস 

- - 1292৯772398 

5.  ডাঃ েমাঃ আলী 
েমিডকাল aিফসার 
বক্ষবয্ািধ িক্লিনক 

- - 12823246492 

6.  ডাঃ কামরুন েনছা 
েমিডকাল aিফসার 
আরবান িডসেপনসাির 

- - 12928634175 

7.  ডাঃ শাহিমনা তরফদার 
েমিডকাল aিফসার 
আরবান িডসেপনসাির 

- - 12823325421 

8.  ডাঃ েমাবারক েহােসন 
েমিডকাল aিফসার 
িবদয্ালয় সব্াস্থয্ েক  

- - 12823218666 

9.  ডাঃ মাসতুরা েবগম 
েমিডকাল aিফসার 
িবদয্ালয় সব্াস্থয্ েক  

  1282313৯515 

 
uপেজলা সব্াস্থয্ o পিরবার পিরকল্পনা কমকতার কাযালয়র্ র্ র্ , িদনাজপুর সদরঃ 
 

10.  ডাঃ েমাতািসম িবল্লাহ 
েমাঃ iকবাল 
uপেজলা সব্াস্থয্ o 
পঃপঃ কমকতার্ র্ , সদর 
িদনাজপুর 

(1642) 
76226(aঃ) 

 

 1282313৯686 

11.  ডাঃ শহীদ মাহমুদ 
oয়ােরশ আলী সরকার  
জুিনয়র কনসালটান্ট 
(eয্ােনসেথিসয়া) িশশু 
েরাগ িবেশষজ্ঞ 

- - 12929531645 

12.  ডাঃ েমাঃ মাহবুর 
েমােশদর্  

- -  



েমিডকাল aিফসার 
রাজবাটী uপসব্াস্থয্ o 
পঃকঃ েক  

13.  ডাঃ আঃ রাজ্জাক 
েমিডকাল aিফসার 
ঘুঘুডাংগা uপসাস্থয্ o 
পঃকঃ েক  

- - 122৯৯48443৯ 

 
uপেজলা সব্াস্থয্ o পিরবার পিরকল্পনা কমকতার কাযালয়র্ র্ র্ , িবরলঃ 
 

14.  ডাঃ আ স ম বরকতুল্লা 
uপেজলা সব্াস্থয্ o পঃপঃ 
কমকতার্ র্ , িবরল 
িদনাজপুর 

(16435) 
67122 

 12838772318 

15.  ডাঃ েমাঃ আঃ oযােহদ  
জুিনয়র কনসালটান্ট 
(eয্ােনসেথিসয়া)  
িশশু েরাগ িবেশষজ্ঞ 

- - 12823788768 

16.  ডাঃ েমাঃ আবু সােলহ 
েমাঃ বদরুল হাসান  
জুিনয়র কনসালটান্ট 
(েমিডিসন) 

- -  

17.  ডাঃ আয়শা আক্তার বানু  
জুিনয়র কনসালটান্ট 
(গাiিন) 

- - 12823676436 

18.  ডাঃ আশুেতাষ েদবশমার্  
েমিডকাল aিফসার 

- - 12826124758 

19.  ডাঃ েমাঃ জািকর 
েহােসন 
েডন্টাল সাজনর্  

- - 12826223117 

20.  ডাঃ েগৗতম কুমার 
েদবশমার্  
সহকাির সাজনর্ , ধমপুর র্
iuঃ uপসব্াস্থয্ েক  
িবরল,িদনাজপুর 

- - 1282322528 

 
uপেজলা সব্াস্থয্ o পিরবার পিরকল্পনা কমকতার কাযালয়র্ র্ র্ , েবাচাগঞ্জঃ 

 
21.  ডাঃ েজয্ািতময় রায়র্  

uপেজলা সব্াস্থয্ o পঃপঃ 
কমকতার্ র্ , িবরল 
িদনাজপুর 

(16436) 
84174 

 12821979513 

22.  ডাঃ মিন  নাথ রায় 
জুিনয়র কনসালটান্ট 
(eয্ােনসেথিসয়া) িশশু 
েরাগ িবেশষজ্ঞ 

- - 12827694855 



23.  ডাঃ েমাঃ হজরত আলী 
জুিনয়র কনসালটান্ট 
(গাiিন) 

- - 12826381144 

24.  ডাঃ েমাস্তফা জামান 
েচৗধুরী 
েমিডকাল aিফসার 

- - 128379৯৯228 

25.  ডাঃ িমলন কুমার চ  
সহকাির সাজনর্  
নাফানগর iuঃ uপসব্াস্থয্ 
েক , েবাচাগঞ্জ 
িদনাজপুর 

- - 128221795৯3 

26.  ডাঃ িনেকালাশ চ  রায় 
সহকাির সাজনর্ , আটগঁাo 
iuঃ uপসব্াস্থয্ েক  
েবাচাগঞ্জ, িদনাজপুর 

- - 12826733126 

   
uপেজলা সব্াস্থয্ o পিরবার পিরকল্পনা কমকতার কাযালয়র্ র্ র্ , পাবতীপুরঃর্  
 

27.  ডাঃ েমাঃ iuনুস আলী 
uপেজলা সব্াস্থয্ o পঃপঃ 
কমকতার্ র্ , পাবতীপুর্ র 
িদনাজপুর 

(16445) 
85444 

 128523৯13৯1 

28.  ডাঃ সুতপা চয্াটাজ  
জুিনয়র কনসালটান্ট 
(সাজািরর্ ) 

- - 1283৯2৯373 

29.  ডাঃ েশখ সােদক আলী  
জুিনয়র কনসালটান্ট 
(িশশু) 

- - 128232৯3993 

30.  ডাঃ কামরুন জামান   
জুিনয়র কনসালটান্ট 
(aথ র্) 

- - 128222624৯8 

31.  ডাঃ শয্ামল কৃষ্ণ মন্ডল   
জুিনয়র কনসালটান্ট 
(গাiিন) 

- -  

32.  ডাঃ েমাঃ আবুজার 
রহমান 
সহকাির সাজনর্ , রামপুর 
iuঃ uপসব্াস্থয্ েক  
পাবতীপুরর্ , িদনাজপুর 

- -  

 
uপেজলা সব্াস্থয্ o পিরবার পিরকল্পনা কমকতার কাযালয়র্ র্ র্ , কাহােরালঃ 

 
33.  ডাঃ েমাঃ আজগর আলী 

uপেজলা সব্াস্থয্ o পঃপঃ 
কমকতার্ র্ , কাহােরাল 
িদনাজপুর 

16446-67122  1282779281৯ 



34.  ডাঃ েমাঃ েহােসন  
জুিনয়র কনসালটান্ট 
(েমিডিসন) 

- -  

35.  ডাঃ েমেহরুন নাহার  
জুিনয়র কনসালটান্ট 
(গাiিন) 

- - 1282363৯221 

36.  ডাঃ েমাঃ িজয়াuর 
রহমান িসিদ্দকী 
েমিডকাল aিফসার 

- - 12826761৯৯৯ 

 
uপেজলা সব্াস্থয্ o পিরবার পিরকল্পনা কমকতার কাযালয়র্ র্ র্ , বীরগঞ্জঃ 

 
37.  ডাঃ e eস eম জািহদুল 

uপেজলা সব্াস্থয্ o পঃপঃ 
কমকতার্ র্ , বীরগঞ্জ 
িদনাজপুর 

16434-83338  12823888392 

38.  ডাঃ নাঈমা আহেম্মদ  
জুিনয়র কনসালটান্ট 
(eয্ােনসেথিসয়া)  
িশশু েরাগ িবেশষজ্ঞ 

- -  

39.  ডাঃ েমাঃ তিহদুর 
রহমান,  জুিনয়র 
কনসালটান্ট (সাজািরর্ ) 

- - 1282369৯996 

40.  ডাঃ জলিধ নাথ, জুিনয়র 
কনসালটান্ট (েমিডিসন) 

- - 128275৯5৯37 

41.  ডাঃ হািববা আকতার  
জুিনয়র কনসালটান্ট 
(গাiিন) 

- -  

42.  ডাঃ িদল আফেরাজ 
নাজনীন েহােসন 
েডন্টাল সাজনর্  

- -  

43.  ডাঃ iশরাত জাহান 
সহকাির সাজন র্
সুজালপুর iuঃ uপসব্াস্থয্ 
েক , বীরগঞ্জ িদনাজপুর 

- - 129261135৯6 

44.  ডাঃ আব্দুল্লােহল বাকী 
সহকাির সাজন র্
েভাগনগর iuঃ uপসব্াস্থয্ 
েক ,বীরগঞ্জ, িদনাজপুর 

- - 1283346৯443 

 
uপেজলা সব্াস্থয্ o পিরবার পিরকল্পনা কমকতার কাযালয়র্ র্ র্ , খানসামাঃ 

 
45.  ডাঃ েমাঃ আব্দুস সাত্তার 

uপেজলা সব্াস্থয্ o পঃপঃ 
কমকতার্ র্ , খানসামা, িদনাজপুর 

- - 12841435754 
12837228722 

46.  ডাঃ েমাঃ শামীমা,  জুিনয়র - - 1282635৯753 



কনসালটান্ট (eয্ােনসেথিসয়া) 
47.  ডাঃ েমাঃ আব্দুল্লােহল মাফী 

আবািসক েমিডকাল aিফসার 
- - 128352911৯1 

48.  ডাঃ হারুন aর রশীদ 
হাoলাদার,েমিডকাল aিফসার 

- - 1282386542৯ 

49.  ডাঃ েহমন্ত কুমার রায়  
েমিডকাল aিফসার 

- - 12823613৯76 

50.  ডাঃ েমাঃ েমাজােদ্দদ েমেহদী 
েমিডকাল aিফসার, খানসামা 
uপসব্াস্থয্ েক , খানসামা 
িদনাজপুর 

- -  

 
uপেজলা সব্াস্থয্ o পিরবার পিরকল্পনা কমকতার কাযালয়র্ র্ র্ , িচিররবন্দরঃ  

 
51.  ডাঃ বদের আলম আনসারী 

uপেজলা সব্াস্থয্ o পঃপঃ 
কমকতার্ র্ , িচিররবন্দর 
িদনাজপুর 

16437-
67226 

 12664548222 

52.  ডাঃ েমাঃ আিসফুল বারী  
েডন্টাল সাজনর্  

- - 12822313979 

53.  ডাঃ েমাঃ আিনছুর রহমান 
সহকাির সাজনর্ , আব্দুলপুর 
iuঃ uপসব্াস্থয্ েক  
িচিররবন্দর, িদনাজপুর 

- - 12823336961 

54.  ডাঃ সুশান্ত কুমার বম র্ণ  
সহকাির সাজনর্ , aমরপুর iuঃ 
uপসব্াস্থয্ েক , িচিররবন্দর 
িদনাজপুর 

- - 12926613989 

55.  ডাঃ েমাঃ নাজমুল হুদা  
সহকাির সাজনর্ , iসবপুর iuঃ 
uপসব্াস্থয্ েক , িচিররবন্দর 
িদনাজপুর 

- - 12823695585 

  
uপেজলা সব্াস্থয্ o পিরবার পিরকল্পনা কমকতার কাযালয়র্ র্ র্ , ফুলবাড়ীঃ  

 
56.  ডাঃ েমাঃ আiয়ুব আলী 

uপেজলা সব্াস্থয্ o পঃপঃ 
কমকতার্ র্ , ফুলবাড়ী, িদনাজপুর 

16438-
67444 

 1284261৯5৯3 

57.  ডাঃ েমাঃ েমাস্তফা জািহদ, 
জুিনয়র কনসালটান্ট (সাজািরর্ ) 

- - 12823311915 

58.  ডাঃ আiিরন পারভীন, জুিনয়র 
কনসালটান্ট (গাiিন) 

- -  

59.  ডাঃ েমাঃ শােহর েহােসন 
আবািসক েমিডকাল aিফসার 

- - 128275831৯3 

60.  ডাঃ আবুল কালাম আজাদ 
েমিডকাল aিফসার 

- - 12832571475 



61.  ডাঃ েমাঃ iকবাল আজম  
সহকাির সাজনর্ , আলাদীপুর 
iuঃ uপসব্াস্থয্ েক , ফুলবাড়ী 
িদনাজপুর 

- -  

62.  ডাঃ েমাঃ সাiফুল iসলাম  
সহকাির সাজনর্ , েদৗলতপুর 
iuঃ uপসব্াস্থয্ েক , ফুলবাড়ী 
িদনাজপুর 

- -  

 
uপেজলা সব্াস্থয্ o পিরবার পিরকল্পনা কমকতার কাযালয়র্ র্ র্ , িবরামপুরঃ  

 
63.  ডাঃ েমাঃ iমার uিদ্দন 

uপেজলা সব্াস্থয্ o পঃপঃ 
কমকতার্ র্ , িবরামপুর, িদনাজপুর 

16433-
67556 

 12823342574 

64.  ডাঃ েমাঃ েরজাuল বারী,জুিনয়র 
কনসালটান্ট (eয্ােনসেথিসয়া) 

- - 122৯৯511419 

65.  ডাঃ িসরাজুল iসলাম, জুিনয়র 
কনসালটান্ট (সাজার্ ির) 

- - 12827839173 

66.  ডাঃ েমাঃ আফতাব uিদ্দন 
জুিনয়র কনসালটান্ট (েমিডিসন) 

- - 12829642172 

67.  ডাঃ েমাঃ েসালায়মান আলী 
আবািসক েমিডকাল aিফসার 

- - 12838312696 

68.  ডাঃ েমাঃ iমরান আহেম্মদ 
েমিডকাল aিফসার 

- - 12842574452 

69.  ডাঃ েমাছাঃ িসিদ্দকা সুলতানা 
েমিডকাল aিফসার 

- - 12836542৯53 

70.  ডাঃ েমাঃ লাবীব হাসান  
সহকাির সাজনর্ , িবনাiল iuঃ 
uপসব্াস্থয্ েক  িবরামপুর 
িদনাজপুর 

- -  

71.  ডাঃ েমাঃ নাজমুল হুদা, সহকাির 
সাজনর্ , iসবপুর iuঃ uপসব্াস্থয্ 
েক , িবরামপুর, িদনাজপুর 

- -  

 
uপেজলা সব্াস্থয্ o পিরবার পিরকল্পনা কমকতার্ র্ র কাযালয়র্ , হািকমপুরঃ  
 
72.  ডাঃ েমাঃ আব্দুস সালাম 

আবািসক েমিডকাল aিফসার 
1643৯-
86121 

 128295128৯2 

73.  ডাঃ িদেজ  নাথ সরকার 
েমিডকাল aিফসার 

- - 128231৯1449 

74.  ডাঃ েমাঃ েমাশেরকুল iসলাম 
সহকাির সাজনর্ , েবায়ালদার 
iuঃ uপসব্াস্থয্ েক , হািকমপুর 

- - 1282734৯5৯5 

  
 
 



uপেজলা সব্াস্থয্ o পিরবার পিরকল্পনা কমকতার কাযালয়র্ র্ র্ , নবাবগঞ্জঃ  
 

75.  ডাঃ েমাঃ েগালাম েমাস্তফা 
uপেজলা সব্াস্থয্ o পঃপঃ 
কমকতার্ র্ , নবাবগঞ্জ, িদনাজপুর 

16444-
6711৯ 

 12827834292 

76.  ডাঃ েমাঃ েসালায়মান আলী 
কনসালটান্ট (eয্ােনসেথিসয়া) 

- - 1282972819৯ 

77.  ডাঃ েমাঃ আঃ কাiয়ুম 
েমিডকাল aিফসার 

- -  

 
uপেজলা সব্াস্থয্ o পিরবার পিরকল্পনা কমকতার কাযালয়র্ র্ র্ , েঘাড়াঘাটঃ  

 
78.  ডাঃ েমাঃ আিমনুল iসলাম 

uপেজলা সব্াস্থয্ o পঃপঃ 
কমকতার্ র্ , েঘাড়াঘাট, িদনাজপুর 

16439-
67115 

 12841435751 

79.  ডাঃ iশরাত জাহান  
জুিনয়র  কনসালটান্ট (গাiিন) 

- -  

80.  ডাঃ আিতকুর রহমান 
েমিডকাল aিফসার 

- - 12822699433 

81.  ডাঃ েমাঃ খুরেশদ িমনহাজুল 
মন্ডল, েমিডকাল aিফসার 

- - 12823934৯9৯ 

 
িদনাজপুর েমিডকাল কেলজ হাসপাতালঃ 

 
82.  ডাঃ েমাস্তফা েমাহাম্মদ নুরুন্নবী 

িসিনয়র কনসালটান্ট (িশশু) 
- - 12823329399 

83.  ডাঃ েমাঃ আসাফুেদৗলা 
িসিনয়র কনসালটান্ট (ieনিট) 

- - 12827৯7337৯ 

84.  ডাঃ েমাঃ আব্দুল হক খান 
িসিনয়র কনসালটান্ট (চম o র্
েযৗন) 

- - 128233211৯7 

85.  ডাঃ েমাঃ জহুরুল iসলাম 
িসিনয়র কনসালটান্ট (গাiিন) 

- - 1292৯934৯৯৯ 

86.  ডাঃ e েক eম শহীদুল iসলাম 
জুিনয়র কনসালটান্ট (পয্াথলিজ)

- - 12923613883 

87.  ডাঃ e eফ eম নূর uল্লাহ 
জুিনয়র কনসালটান্ট 
(েরিডoলিজ) 

- - 12825724595 

88.  ডাঃ েমাঃ আমীর আলী 
সহকাির েরিজ ার (ieনিট) 

- - 128232676৯6 

89.  ডাঃ েমাঃ সিফকুল iসলাম 
সহকাির েরিজ ার (সাজািরর্ ) 

- - 128291৯4৯4৯ 

90.  ডাঃ িবশব্নাথ কুন্ডু 
সহকাির েরিজ ার (সাজািরর্ ) 

- - 12822184737 

91.  ডাঃ েজাবায়দা গুলশান আরা 
সহকাির েরিজ ার (গাiিন) 

- - 128236674৯7 



92.  ডাঃ েমাঃ সামসুর রহমান 
আবািসক েমিডকাল aিফসার 

- - 128231721৯7 

93.  ডাঃ েমাঃ হািফজুল iসলাম 
eয্ােনসেথিটস্ট 

- - 1282364821৯ 

94.  ডাঃ েমাঃ ফজলুর রহমান 
েরিডoলিজস্ট 

- - 12823337344 

95.  ডাঃ মুহাম্মদ aিল আহাদ 
েডন্টাল সাজনর্  

- - 1282249৯535 

96.  ডাঃ তহিমনা খাতুন 
েমিডকাল aিফসার 

- - 1282৯85৯831 

97.  ডাঃ e e িট eম িজল্লুর রহমান 
েমিডকাল aিফসার 

- - 12823643৯99 

98.  ডাঃ েমাহাম্মদ মঞ্জুর েমারেশদর্  
েমিডকাল aিফসার 

- - 12827746173 

99.  ডাঃ বীণা আহেমদ 
েমিডকাল aিফসার 
(রক্ত পিরসঞ্চালন) 

- - 12832834968 

100. ডাঃ েমাঃ আমীর uিদ্দন 
iমারেজিন্স েমিডকাল aিফসার 

- - 12828৯88496 

101. ডাঃ েমাঃ হারুন আর রিশদ 
iমারেজিন্স েমিডকাল aিফসার 

- - 12785৯9555৯ 

102. ডাঃ েমাঃ িজয়াuল হক 
iমারেজিন্স েমিডকাল aিফসার 

- - 1282847488৯ 

103. ডাঃ সুধারঞ্জন রায় 
iমারেজিন্স েমিডকাল aিফসার 

- - 128232689৯8 

104. ডাঃ েমাঃ আেরাজ uল্লাহ 
iমারেজিন্স েমিডকাল aিফসার 

- - 12663584৯47 

 


