ঢাকা মহানগরীতে কমরে
ম হাসপাোল সমাজতসবা অফিসারতের োফলকা :
২৩/৬/২০২১ পর্ন্ত
ম সংত াফিে
ক্র:
কার্ক্রতমর
ম
ঠিকানা
নং
১ ঢাকা মমফিতকল কতলজ
হাসপাোল, াহবাগ, ঢাকা।

অফিসারতের নাম
েীফপকা রাণী সাহা
খন্দকার ফসরাজাম
মুফনরা
সসয়ো োনজজো
হাসান

মমাবাইল/তিান

ই-মমইল

০১৭১৬৩৪৪১
৩৪
০১৭১২৫৪৫৯
২৬
০১৮১৫২২০৩
৫৭
৫৫১৬৫০৬২
০১৮১৯৪৭১৩২
৭
০১৭২৭২১০৭
৬৩
৫৭৩১৫৯২৯ম
অফিস

ssodmch@gmail.com

somajsebassmc@gmail.com

২

সযার সফলমুল্লাহ মমফিতকল
কতলজ হাসপাোল
ম ফমফতিািম ঢাকা

মিরতেৌসী আক্তার
োসফলমা মবগম

৩

বঙ্গবন্ধু ম খ মুজজব
মমফিতকল ফবশ্বফবেযালয়,
াহবাগ, ঢাকা।

মবগম ফসোরা
ইয়াসফমন
খুর ীো পারভীন

০১৭১২৮৬৫৩
৪২
০১৭৭৪৬০৫০
৬৪
৯৬৭৫৫০৪
ম অফিস

hospitalsomajs@gmail.com

৪

জােীয় অত্াতপফিক
ম
হাসপাোল ও পুনবাসন
ম
প্রফেষ্ঠান, ঢাকা।

মমাসাাঃ রও নারা
খােু ন

০১৭১৮৭০৮০১
০
৯১৪১১২০
ম অফিস

ssoh6.dhaka@dss.gov.bd

৫

হীে মসাহরাওয়ােী
মমফিতকল কতলজ
হাসপাোল, ম তর বাংলা
নগর, ঢাকা

মাহমুো সুলোনা
রাজজয়া সুলোনা

ssuhrawardymc@gmail.com

৬

জােীয় বক্ষবযাফি
ইনফিঠফউফ ও হাসপাোল,
মহাখালী, ঢাকা।

োনজজনা রফ ে

০১৯১২৭৭০২
৮৪
০১৭১২৪৪২৬
২৮
৯১১৭০০৪
ম অফিস
০১৭১১৫২৪২
৩৬
৯৮৯৯৩৮৪
ম অফিস

৭

২৫০ র্যা ফবফ ষ্ট ঠফফব
হাসপাোল, যামলী, ঢাকা।

মাফরয়া আক্তার

০১৭১৭৭৬১৮১
৩
অফিস

mariaakterdss@gmail.com

tanzina1968@gmail. com

মন্ত
বয

৯১০১৪০১
০১৭৩০২৬২৪
০৫
০১৭০৮৯৫৮৫
০১
৯৫৬০৩৩৬
ম অফিস

৮

র্ক্ষা ফনয়ন্ত্রন ও প্রফ ক্ষন
প্রফেষ্ঠান চাাঁনখারপুল, ঢাকা।
ম বেমমাতন কুতয়ে সমত্রী
হাসপাোল, উত্তরা, ঢাকা ।

আিতরাজা
সুলোনা মবগম
মবগম োমান্না
খােু ন

৯

ইস্পাহাফন ইসলাফম চক্ষু
ইনফিঠফউফ ও হাসপাোল
িামতগফ,
ম
ঢাকা।

মবগম রও ন
সাফবনা

০১৭২০৫৭৩৫
৫০
৯১২০০৭৮
ম অফিস

hsso.iieih@gmail.com

১০

মােৃসেন ও ফ শুস্বাস্থ্য
প্রফ ক্ষণ প্রফেষ্ঠান,
আজজমপুর, ঢাকা।

মবগম মাহমুো
খােু ন

০১৫৫২৪৬৩
৫৬৮
৯৬১২৮৫১
ম অফিস

mchti@gmail.com

১১

বাংলাতে িায়াতবঠফক
হাসপাোল, (বারতিম
াহবাগ, ঢাকা ।

মবগম ামীমা
আখোর

০১৭১৬২৬২৩
৮৮
৯১১৯০৬৫ম অ
ফিস

Shamimaa852@gmail. com
Pws.gov.birdem@gmail.com

১২ ঢাকা ফ শু হাসপাোল,
যামলী, ঢাকা।

ইসরে জাহান
ভূ ঞা

mdisratjahandss72@gmail.com

১৩ জােীয় কযান্সার গতবষনা
ইনফিঠফউফ হাসপাোল,
মহাখালী, ঢাকা।

মবগম মসফলনা
রহমান

০১৭১৫৮১৬২
৬১
৯১১৯০৬৫
ম অফিস
০১৮১৫০০৫৪
৬২
০১৭৪৫০৭৬০
৫৬
৮৮১২৬৩৩
ম অফিস

১৪

মরজজনা ইসলাম

০১৮১৭০১৩৪৭
৩
৮৮৭০৭২৪(
অফিস)
০১৭১১৯৭৯৫১
০

rezina1012@gmail.com
madoka.shokti1988@gmail.com

০১৮১৯৪৬১৬
৮৩
৮০২৩৮৯৪-৫

JasimUddin9182@gmail.com

মকন্দ্রীয় মােকাসজক্ত ফনরাময়
মকন্দ্র, ৪৪১ মেজগাাঁও, ঢাকা।

১৫ ঢাকা মহানগর মজনাতরল
হাসপাোল, নয়াবাজার,
ঢাকা।
১৬ িা: এম আর খান ফ শু
হাসপাোল এন্ড ইনফিঠফউফ
অব চাইল্ড মহল্্, ফমরপুর,
ঢাকা ম আইফসএইচ ও ফ শু

মমাছা: রইছা খােু ন

লায়লা পারভীন

hsstubercolosisins@gmail.com

ssonicrh@gmail.com
sso.nicrh@gmail.com

raisa9795@gmail.com

১৭

১৮
১৯

২০

২১

২২

২
৩
২৪

হাসপাোল ৬/২ বড়বাগ,
ফমরপুর-২,ঢাকা-১২১৬
জােীয় মানফসক স্বাস্থ্য
ইনফিঠফউফ ও হাসপাোল,
ম তরবাংলা নগর, ঢাকা।
ঢাকা কফমউফনঠফ হাসপাোল,
মগবাজার, ঢাকা।
নযা নাল হাফম িাউতন্ড ন
হাসপাোল, ফমরপুর-২,
ঢাকা।
মমাহাম্মেপুর িাঠফম ফলঠফ
সাফভমতসস এন্ড মেফনং মসন্টার
এবং ১০০ র্যা ফবফ ষ্ট মা ও
ফ শু স্বাস্থ্য হাসপাোল,
মমাহাম্মেপুর, ঢাকা।
হফল িযাফমফল মরিজক্রতসন্ট
মমফিতকল কতলজ
হাসপাোল ১ ইস্কাফন গাতিমন,
ঢাকা।
মুগো মমফিতকল কতলজ ও
হাসপাোল, ঢাকা।
ম ফখলগাাঁও,মুগো পাড়া, ৫০০
র্যা ফবফ ষ্ট মজনাতরল
হাসপাোল, ঢাকা ।
নযা নাল ইনফিঠফউফ অব
ফনউতরাসাতয়ন্সস এন্ড
হাসপাোল, ঢাকা।
বাংলাতে মমফিতকল কতলজ
হাসপাোল, িানমজন্ড, ঢাকা।

ফ শু- মােৃস্বাস্থ্য ইন্সঠষ্টঠফউফ,
মােু য়াইল, ঢাকা।
ঢাকা মিন্টাল কতলজ
হাসপাোল, ফমরপুর-১৪,
ঢাকা-১২০৬
২৭ নযা নাল হাসপাোল,
জন ন মরাি, ঢাকা।
২
৫
২
৬

২
৮
২
৯

মমফিতকল কতলজ
হাসপাোল, কুফমতফালা,
ম
ঢাকা।
সজম্মফলে সামফরক
হাসপাোল ম ফসএমএইচ ,
ঢাকা কযান্টনতমন্ট, ঢাকা।

মমাসা: কামরুন
নাহার মবগম

০১৭৩১০১১৬৯
৬

nahar 9122@gemail.com

কামরুন নাহার

০১৭১৫১৭১৭৮
৫
০১৭৩৭৭২৮১
৩৩

dchsso2018@ gmail.com

সুবনা
ম েত্ত

০১৭১৬৮৯৫১
৮৩

Subarnadatta@gmail.com

সাফময়া ইসমৎ
মসাতহলী

০১৮১৬৭০৪২
৪২

holyfamilyhospitaldss@gmail.com

োফনয়া সুলোনা

০১৭৩১৬৮৪৬
২৫

taniasoc04@yahoo.com

সং
র্ু
জক্ত

সুপণা ম োস

০১৭১২৬৮৩৭
৬৮

hospitalsomajseba_nins@yahoo.c
om

সং
র্ু
জক্ত

কাফনজ িাতেমা
রহমান
মমাছা: ফ খা সরকার
(সংর্ুজক্ত)
রুফবনা ইয়াসফমন

০১৭২০৬৮০০
০৪
০১৭১৭৪০২৬১
৩
০১৭৫৬৩০০৫
৬৬
০১৭২৭২২৬৭
৪৯

kanizfatemadss@gmail.com

োসফলমা মবগম

০১৭২৭২১০৭
৬৩

taslimamosw79@gmail.com

নাফহো পারভীন

০১৮১২৬৭৩৯
৪২

nahidaparvin25@gmail.com

োজফরন জাহান
ফনফ

০১৯৫১৮৮২৫
৯৯

কফহনুর সুলোনা

জান্নােু ন
মিরোউস

kohinur3929@gmail.co
ssoh19.dhaka@dss.gov.bd

সং
র্ু
জক্ত

rubinaeasmin1@gmail.com
icmhhospitaldss@gmail.com
dhakadentaldss@gmail.com

সং
র্ু
জক্ত
সং
র্ু
জক্ত
সং
র্ু
জক্ত

সমাজসসবা অধিদফতরািীন পধরচাধিত হাসপাতাি
সমাজসসবা কার্ািসের
য
৬৪ জজিাে কমরত
য হাসপাতাি
অধফসারসদর তাধিকা:
ক্রঃ
নং

হাসপাতাি
সমাজসসবা
কার্ািসের
য
নাম

হাসপাতাি
সমাজসসবা
অধফসারসদর
নাম
4

জমাবাইি নম্বর/ ই-জমইি
জেধিসফান

শহীদ তাজউদ্দিন
আহামদ
জমধিসকি কসিজ
হাসপাতাি, গাজীপুর
৩০০ শর্যা ধবধশষ্ট
আিুধনক হাসপাতাি,
নারােনগঞ্জ
নারােনগঞ্জ
ধভসটাধরো
হাসপাতাি,
নারােনগঞ্জ
সদর হাসপাতাি,
নরধসংদী

জদওোন
আব্দুি
আউোি

01711069502
01708414650
01628765633
9262997

ssoh.stanch.gazi@
gmail.com
awaldewan65@
gmail.com

জবগম নাধহন
সুিতানা

01711452962
9750025

nahinsw@gmail.com

জবগম নাধহন
সুিতানা

01711452962
9750025

nahinsw@ gmail.com

শুক্লা ধবশ্বাস

01731147677
0628-62364

hssonorhingdi2020@
gmail.com

সদর হাসপাতাি,
মুদ্দিগঞ্জ
সদর হাসপাতাি,
মাধনকগঞ্জ
সদর হাসপাতাি,
ধকসশারগঞ্জ
২৫০ শর্যা ধবধশষ্ট
জজনাসরি
হাসপাতাি, োংগাইি
জমধিসকি কসিজ
হাসপাতাি,
ফধরদপুুুর
জসনারসি
হাসপাতাি,ফধরদপুর
সদর হাসপাতাি,
শরীেতপুর
সদর হাসপাতাি,
মাদারীপুর।

পদটে শূনয
নধোজ
জমাশসদ
য
জমাঃ জজাবাইদ
ইসিাম
জমা: আব্দুি
মাসিক

01918017499

niazinfs12@ gmail.com

01764727433

zobaidzibon@ gmail.com

01712348406
01708414661
0921-54103

amalck111964@
gmail.com

জমা: ওমর
ফারুক

01734204362

faruque05@gmail.com

জরামসনা
আক্তার
জমাহাম্মদ
বাদি আহসমদ
জমাঃ রাসশদুি
ইসিাম

0631-63550

dss.generalhospitalfaridpu
r@ gmail.com

01742421277
0661-309/474

rashed.dss.2017@
gmail.com

২৫০ শর্যা ধবধশষ্ট
জজনাসরি

জবগম শারধমন
আক্তার

01916748285
0668-55424

ssoh.gopalganj@
dss.gov.bd

1

3

5

মন্তবয

6

ঢাকা ধবভাগ:
1

2

3

4
5
6
7
8

9

10
11
12
13

0601-661

৭

14

হাসপাতাি,
জগাপািগঞ্জ
সদর হাসপাতাি,
রাজবাড়ী

মেমনধসংহ ধবভাগ :
15
জমধিসকি কসিজ
হাসপাতাি,
মেমনধসংহ
16
সদর হাসপাতাি,
জনত্রসকানা
17

18

সদর
হাসপাতাি,জামািপু
র
সদর হাসপাতাি,
জশরপুর

জমাঃ জবারহান
উদ্দিন
হাওিাদার

01916030007
064166514

ফাতসমা তু জ
জজাহরা

091-67892

আব্দুল্লাহ আি
মামুন

01712869761
0951-51085

জমা: তমদ্দজি
ু
ইসিাম

0981-62232

মাহফুজা
জবগম

01811226151

sherpurhospital@gmail.com

অধভদ্দজৎ সাহা
তানদ্দজনা
আফধরন

0181775198
7

abhijitsaha23@yahoo.com

ssoh.rajbari@ dss.gov.bd

ssomamun@gmail.com

চট্টগ্রাম ধবভাগ :
19

জমধিসকি কসিজ
হাসপাতাি, চট্টগ্রাম।

20

চক্ষু হাসপাতাি,
পাহাড়তিী, চট্টগ্রাম

জমাছা: তাসনধম
আক্তার

21

চট্টগ্রাম জজনাসরি
হাসপাতাি,
আন্দরধকল্লাহ,
চট্টগ্রাম
আিুধনক
হাসপাতাি,
রাংগামাটে
আিুধনক
হাসপাতাি,
খাগড়াছধড়

জমাঃ আশরাফ
উদ্দিন

22

23

মাজহারুি
ইসিাম
নাজমুি
আহসান

0179617305
7
03103616037
0183283238 tasnem0114@gmail.com
7
031-2863546
0181992041 ashrafusso@@gmail.com
3
03103616037
0173694626
2
0351-771153
0181983099 nazmulcu08@@gmail.com
3
0371-61190

24

25

26

27

28

29
30

31

32

আিুধনক সদর
হাসপাতাি,
বান্দরবান
আিুধনক সদর
হাসপাতাি,
কক্সবাজার
সদর হাসপাতাি,
কুধমল্লা
কুধমল্লা জমধিসকি
কসিজ
হাসপাতাি, কুধমল্লা
সদর হাসপাতাি,
ধব-বাড়ীো

সদর হাসপাতাি,
চাাঁদপুর
২৫০ শর্যা
জজনাসরি
হাসপাতাি,
জনাোখািী
সদর হাসপাতাি,
িক্ষীপুর
সদর হাসপাতাি,
জফনী

থুইেই ধচং মামায

0155313661
3
036163565

অধত: দাধেত্ব

পদটে শূনয

জহসিনা নূর

0171251347
9
081-65313
জহসিনা নূর
0171251347
9
081-75313
সুদযশন কযমকার 0170841460
2
0171981108
2
জমাঃ মধনরুি
0175199508
ইসিাম
4
সুমাইো আক্তার 0171107951
4
0321-61124

dssocomilla@gmail.com

মুহাম্মদ
মাহবুবুর
রহমান
এ.এইচ এম
আিাউদ্দিন

0171278178
4
0381-62154
0171225282
5
0331-61659

mahbuburrahman967
@gmail.com

জমা: রধবউি
কধরম
জমাসা:
রসকসসানা
খাতু ন
মামুন জহাসসন

01712786368
01722813993
0721-773356

অধত: দাধেত্ব
dssocomilla@gmail.com

ssoh.brahmamnbaria@
dss.gov.bd

niloy6328 @gmail.com
summyaakterou1991@
gmail.com

ahmalauddin1963
@gmail.com

রাজশাহী ধবভাগ
33

রাজশাহী জমধিসকি
কসিজ
হাসপাতাি,রাজশাহী

34

সদর হাসপাতাি,
নাসোর
সদর হাসপাতাি,
নওগাাঁ

35
36
37

38

সদর হাসপাতাি,
চাাঁপাইনবাবগঞ্জ
শহীদ দ্দজোউর
রহমান জমধিসকি
কসিজ ও
হাসপাতাি,বগুড়া।
জমাহাম্মদ আিী

ssormch093@gmail.com

জমাঃ সুিতান
আহসমদ

01720139278
0771-67790
01716695245
0741-52020

নুরুি ইসিাম

01738443970

অধত: দাধেত্ব
sultanahmedusso@gmail
.com
niswru@gmail.com

আব্দুি আিী

01746651266

ssohbogra@dss.gov.bd

জমা: নূরুি

051-63627

অধত: দাধেত্ব

39
40
41
42

হাসপাতাি, বগুড়া
সদর হাসপাতাি,
জেপুরহাে
সদর হাসপাতাি,
পাবনা
মানধসক হাসপাতাি,
পাবনা
৩০০ শর্যা
জজনাসরি
হাসপাতাি,
ধসরাজগঞ্জ

ইসিাম
জবগম ধশধরন
আক্তার
জমাঃ আব্দুি
মাসিক
জমাঃ জাধকর
জহাসসন
পিাশ মারাক

01712015163

ssojh38@yahoo.com

01720984877
0731-65078
01716120140
0731-65128
01712607336

amalek990@gmail.com
jakirssomhp@gmail.com

জমাছা: নুসর
িােিা

01717544717
0521-63052

ssoh.rangpur@
dss.gov.bd

জমাঃ এরশাদ
আিী
জমাঃ ফরহাদ
জহাসসন
সুকান্ত সরকার

01726826131
0591-61380
01712744905

erashadrt @gmail.com

01717013993

sukantasarker993@
gmail.com

জগৌতম কুমার
ধবশ্বাস
সসেদ আক্কাস
আিী

01735972363

goutombiswas6002@
gmail.com

01774888585

hsso.dinajpur@
gmail.com

রাদ্দজব কুমার
বাগধচ

01719107446

ssomedical.dinajpur@
gmail.com

জমাঃ খােরুি
আিম
জমাঃ জামাি
উদ্দিন

01712701649
0568-62559
01715139159
0561-52236

জবগম পারভীন
আক্তার

01712025390
041-860689

dsskamch1992@
gmail.com

জমা: আবুি

02477726446

abulb2200@gmail.com

hsso.sirajgonj@
gmail.com

রংপুু্র ধবভাগ:
43

44
45
46
47
48

49

50
51

রংপুর জমধিসকি
কসিজ হাসপাতাি,
রংপুর
সদর হাসপাতাি,
িািমধনরহাে
সদর হাসপাতাি,
নীিফামারী
সদর হাসপাতাি,
কুধড়গ্রাম
সদর হাসপাতাি,
গাইবান্ধা
জজনাসরি
হাসপাতাি
ধদনাজপুর
এম আব্দুর রধহম
জমধিসকি
কসিজ হাসপাতাি,
ধদনাজপুর।
সদর হাসপাতাি,
পঞ্চগড়
আিুধনক সদর
হাসপাতাি,
ঠাকুরগাাঁও

ssoh.nilfamari@
dss.gov.bd

ssoh.thakurgaon@
gmail.com

খুিনা ধবভাগ:
52

53

খুিনা জমধিসকি
কসিজ হাসপাতাি,
খুিনা
সদর হাসপাতাি,

54

55
56
57

58
59
60
61
62
63
64
65

খুিনা
বক্ষবযাধি.
হাসপাতাি,
ধমসররিাঙ্গা খুিনা।
সদর হাসপাতাি,
বাসগরহাে
সদর হাসপাতাি,
সাতক্ষীরা

বাশার জশখ
জমা:
সাইদুজ্জামান

01782647778
01933847457

সাতক্ষীরা
জমধিসকি কসিজ
হাসঃ
সদর হাসপাতাি,
র্সশার
সদর হাসপাতাি,
দ্দিনাইদহ
সদর হাসপাতাি,
মাগুরা
সদর হাসপাতাি,
নড়াইি
সদর হাসপাতাি,
কুটষ্টো
সদর হাসপাতাি,
চুোিাংগা
সদর হাসপাতাি,
জমসহরপুর
শহীদ জশখ
আবুনাসসর
ধবসশষাধেত
হাসপাতাি,খুিনা।

জশখ আব্দুি
আউোি

01718405077

-

রুসবি
হাওিাদার
জমা: মাসুদুি
হক
নাজমা পারভীন

01911920014
042164430
01716082626

ssoh.jessore@
dss.gov.bd

01721183004

hssmagura@ gmail.com

তমা রাে

01722343266

ssoh.narail@
dss.gov.bd

জমা:
আসাদুজ্জামান
জমা: মুরাদ
জহাসসন
মাসহ জজধবন
জকধম
আবুি বাশার

071-54354

এস.এম সাধকব

01746488484
0468-62222
সারধমন সুিতানা 01710318853
0471-62114

mdsaiduzzaman583@
gmail.com

bangladeshi.sakib@
gmail.com
hssosatkhira@
gmail.com

ssoh.jhenaidah@
dss.gov.bd

01708414663

ssoh.chuadang.dss@
gmail.com

01793335905
079163304
01782647778

hasmajseba@
gmail.com
abulb2200@gmail.com

বধরশাি ধবভাগ
6৬ ‡জশসর বাংিা
জমধিসকি কসিজ
হাসপাতাি, বধরশাি
6৭
6৮
6৯
৭০

সদর হাসপাতাি,
বধরশাি
সদর হাসপাতাি,
পেুোখািী
সদর হাসপাতাি,
ধপসরাজপুর
সদর হাসপাতাি,

ধদিরুবা রইধচ
জশখ
জধহরুদ্দিন
আহসম্মদ
জাহান কধবর
নুসরাত জাবীন
জমা: দ্দজোবুি
জহাসসন
জসধিনা আক্তার

01712772035
0172559295

ssohbmch.dss@
gmail.com

01716865700
0431-2173961
01785784548
0441-62017
0461-63478

jahankabir.dss@
gmail.com

01988867922

ssoh.patuakhali@
dss.gov.bd

selinassoh17@

7১

7২

জভািা
সদর হাসপাতাি,
বরগুনা
সদর হাসপাতাি,
িািকাঠী

িাইিা
আঞু্জুমান
তাধনো
আসাদুজ্জামান
পিাশ

01708414793
01718964929

gmail.com

01708414726

asad.dss.bd@
gmail.com

01746151992
01712906046
08-21713880

hsssylhet@
gmail.com

ধসসিে ধবভাগ:
7৩

7৪

এম,এ, দ্দজ, ওসমানী
জমধিসকি কসিজ
হাসপাতাি, ধসসিে

সদর হাসপাতাি,
সুনামগঞ্জ
7৫ সদর হাসপাতাি,
হধবগঞ্জ
7৬ সদর হাসপাতাি,
জমৌিভীবাজার

জাহানারা
জবগম
জমা:
খধিিুর
রহমান
তাসধিমা
আক্তার ধিমা
জাহানারা
পারভীন
জমা: শধফকুি
ইসিাম

01915546576
0871-62250
01714352513
0861-63061

hsso.hobiganj@
gmail.com

