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শিশু শিকাি ককন্দ্র  

ঢাকা শিভাগের কর্ মকতমাগের তাশিকা  
 

 

ক্রশর্ক  কর্ মস্থি  প্রশতষ্ঠাকাি শিশুস্বাস্থয শিশকৎসক কেগভিপগর্ন্টাি কেরাশপস্ট িাইল্ড সাইগকািশিস্ট  

1.  ঢাকা কর্শেগকি কগিি হাসপাতাি আেস্ট-২০০৯ 

ো. কতাশিিা রহর্ান 

০১৭১১-২৮৩-১১৭ 

toshibatanwi191@gmail.com 

রুর্ানা র্াহফুি 

০১৮১৯-১২২-৬০৬ 

rumanaornima@gmail.com 

আফগরািা খাতুন 

০১৭৪৪-২৮৫-৭১০ 

2.  িহীে কসৌহরাওয়ােী কর্শেগকি হাসপাতাি আেস্ট-২০০৯ 

ো. কর্ািরাত িাহান 

০১৬৭৫-১৮১-১২১ 

moshratshmch@gmail.com 

ইয়াসশর্ন তানাকা  

০১৮১৭-৬০৬-২৫৮ 

tanakanipu0@gmail.com 

তানশিনা আর্ীর 

০১৭১৫-০৩২-২২৬ 

3.  স্যার সশিমুল্লাহ কর্শেগকি কগিি শর্েগফাে ম হাসপাতাি আেস্ট-২০০৯ 

ো. কর্ািশরফা ইসিার্  

০১৯১২-৭৫৩-৮২৮ 

islammoshrafa@gmail.com 

কর্শরনা িশতফ 

০১৭২৬-০৫৬-৮৫৭ 

merinalatif.007@gmail.com 

তাহাশর্না সুিতানা 

০১৬১৪-৮৬৬-১০৭ 

tahamina_du@yahoo.com 

4.  িঙ্গিন্ধু কর্শেগকি কগিি হাসপাতাি ,ফশরেপুর কেব্রুয়ারী-২০১৪ 

ো. ফাগতর্া নািনীন জুই  

০১৭২০-০৪৪-৩৮৩ 

dr.jui88@gmail.com 

শনশি অশরন কর্িী 

০১৬৭৬-২৯১-৩০১ 

nidhiorin32@gmail.com 

পিাি শিশ্বাস 

০১৯২৪-৬৬৪-৩৯৪ 

palash394@gmail.com 

5.  িহীে নিরুি ইসিার্ কর্শেগকি কগিি হাসপাতাি, শকগিারেঞ্জ কেব্রুয়ারী-২০২১ 

ো. কর্া: কসাগহি রানা  

০১৭২৮-২৫১-৬৮৭ 

sohel184mmc@gmail.com 

শুল্কা কর্ মকার  

০১৬৮৫-০৩৭-৭৩৩ 

shuklaicche@gmail.com 

সুর্াইয়া আক্তার িাাশকয়া 

০১৭৭৯-১৯৬-১৪২ 

sumayajakia22du@gmail.com 
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ক্রশর্ক  কর্ মস্থি  প্রশতষ্ঠাকাি শিশুস্বাস্থয শিশকৎসক কেগভিপগর্ন্টাি কেরাশপস্ট িাইল্ড সাইগকািশিস্ট  

6.  মুেো কর্শেগকি কগিি হাসপাতাি কেব্রুয়ারী-২০২১ 

ো.কর্া: িাশরফুি ইসিার্  

০১৫২১-২৫৪-২১৩ 

drmsislamsh9@gmail.com 

তাসনুভা আফগরািাা আশিঁ 

০১৭০৩-৪৯৯-২০৬ 

tasnuva.akhi877@gmail.com 

র্শরয়র্ খানর্ 

০১৬৮০-২৫৮-৬৩২ 

morium82@gmail.com 

7.  ২৫০ িয্যা শিশিষ্ট কিনাগরি হাসপাতাি, কোপািেঞ্জ কেব্রুয়ারী-২০২১ 

ো. রািীি পাইক 

০১৭২১-৪৯৫-২০৩ 

rajibpaik2016@gmail.com 

 

হাশিবুর রহর্ান সিীি 

০১৭৫৬-৩৯৭-২২৮ 

sajib.cp.du@gmail.com 

8.  কগণ মি র্াগিক কর্শেগকি কগিি হাসপাতাি, র্াশনকেঞ্জ কেব্রুয়ারী-২০২১ 

ো. িাহনাি িরশর্ন 

০১৭২০-০৪৮-০৯৬ 

ssomi1990@gmail.com 

শিশরন সুিতানা 

০১৭১৪-৮৯৫-০১৬ 

shirindhaka123@gmail.com 

কর্াোঃরাগসি শর্য়া 

 

rasel.childpsychologist@gmail.com 

9.  কিখ হাশসনা কর্শেগকি কগিি হাসপাতাি, টাঙ্গাইি কেব্রুয়ারী-২০২১ 

ো.শপ্রয়াাংকা কুন্ডু 

০১৭২৪-৯১৫-৬৯৪ 

kundupriyanka694@gmail.com 

েীশি র্ন্ডি 

০১৬৭২-৩১৪-৩২৪ 

diptim14ot@gmail.com 

কর্া: িশেরুজ্জার্ান সুর্ন 

০১৭৫৬-৯৭৭-৭৬৬ 

sumon77766@gmail.com 

10.  িহীে তািউদ্দীন আহর্ে কর্শেগকি কগিি হাসপাতাি,োিীপুর কেব্রুয়ারী-২০২১  

আিরাফুন নাহার 

০১৯১৬-৪৭৮-২৭৩ 

ashrafunn@yahoo.com 

আশনকা তাসশনর্ 

০১৫৩৪-৫১২-০৮৯ 

anika2020@outlook.com 

11.  ৩০০ িয্যাশিশিষ্ট হাসপাতাি, নারায়ণেঞ্জ কেব্রুয়ারী-২০২১ 

ো. শিগ্ধা র্ন্ডি 

০১৭২২-৮৪৪-৮৮১ 

dr.snigdha.roy@gmail.com 

এইি এর্ আবু িকর শসশদ্দক 

০১৭২১-০৯৮-৫৭১ 

siddiksltdu@gmail.com 

কর্াোঃ কখাারগিে আির্  

০১৬১১-৬৫২-৫২৬ 

mkalam.bd11@gmail.com 
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শিশু শিকাি ককন্দ্র 

িট্টগ্রার্ শিভাগের কর্ মকতমাগের তাশিকা 

 

 

িট্টগ্রার্ শিভাে 

 

ক্রশর্ক কর্ মস্থি প্রশতষ্ঠাকাি শিশুস্বাস্থয শিশকৎসক কেগভিপগর্ন্টাি কেরাশপস্ট িাইল্ড সাইগকাািশিস্ট 

১। কক্সিািার কর্শেগকি কগিি হাসপাতাি কফব্রুয়ারী -২০১৪ 
  

সাশিো সারাহ 

০১৭৭৯-৫৫১২৪০ 

sanjidasarah66@gmail.com 

২। কুশর্ল্লা কর্শেগকি কগিি হাসপাতাি কফব্রুয়ারী -২০১৪ 

ো. িারশর্ন আক্তার  

০১৭৩৭-০৭৫৫৮৮ 

Sharminakter3765@gmail.com 

সাির্া কফরগেৌসী 

০১৬৭২৪৪৪৭৭১ 

salmafardousy@gmail.com 

িিনর্ কতহিীি তুশষ্ট 

০১৭৯৩-৫৪৯৩৬০ 

tawfiqtehjeeb@gmail.com 

৩। ২৫০ িয্যাশিশিষ্ট কিনাগরি হাসপাতাি, কফনী কফব্রুয়ারী -২০২১ 

ো.র্াহমুদুি হাসান পিাি  

০১৮২৭৭৮৬৬২৫ 

mahmodpolash92@gmail.com  

িাহীন আক্তার  

০১৮১১-৫৫৫৭৩৪ 

aker.shahin1986@gmail.com 

৪। ২৫০ িয্যাশিশিষ্ট কিনাগরি হাসপাতাি, রাঙ্গার্াটি কফব্রুয়ারী -২০২১ 
  

করহনুর্া পারভীন শনঝুর্ 

০১৬৭৫-৬৫৫৮৯৭ 

rehnumapervinnijhum@gmail.com 

৫। িাঁেপুর সের হাসপাতাি কফব্রুয়ারী -২০২১ 

ো. নািনীন সুিতানা  

০১৮৮৯১৩৮৬৬৮ 
 

র্ীর র্হব্বত আিী 

০১৬৭৭-৩৩৯৮০৪ 

mir.bahadur6449@gmail.com 

৬। ২৫০ িয্যশিশিষ্ট কিনাগরি হাসপাতাি,গনায়াখািী কফব্রুয়ারী -২০২১ 
  

হুর্ায়ুন কশির 

০১৯৩৯-৮৯২৪৯৭ 

hkn.joy@gmail.com 
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শিশু শিকাি ককন্দ্র 

রািিাহী শিভাগের কর্ মকতমাগের তাশিকা 

 

 

  রািিাহী শিভাে 
 

ক্রশর্ক কর্ মস্থি প্রশতষ্ঠাকাি শিশুস্বাস্থয শিশকৎসক কেগভিপগর্ন্টাি কেরাশপস্ট িাইল্ড সাইগকাািশিস্ট 

১।  রািিাহী কর্শেগকি কগিি হাসপাতাি কসগেম্বর-২০১০ 

ো. ফাগতহা সুিতানা 

০১৭১৬৪৩৮২৪৪ 

drfateha@gmail.com 

করাকসানা আক্তার 

০১৭১৭১৩৬৭৮০ 

roksana1250@gmail.com 

কর্াোঃ িাকাশরয়া সরকার  

০১৭১৯-৩৪১৪৩৫ 

zakariya203@gmail.com 

২।  িহীে শিয়াউর রহর্ান কর্শেগকি কগিি হাসপাতাি িগুড়া কেব্রুয়ারী-২০১৪ 

োা.গর্া. আিদুল্লাহ আি র্ামুন 

০১৭৬৭১৪৭৯৯৪ 

dr.mamunabdullahal@gmail.com 

কর্াছাোঃ মুস্তারী িান্নাত  

০১৭৭৩৮৭৫৭৬০ 

mstaryiram@yahoo.com 

কর্াোঃ আব্দুি হান্নান শিাংকন 

০১৭১৭-১৯৮৭৫৮ 

muhammadlincoln@gmail.com 

৩।  

িহীে এর্ র্নসুর আিী কর্শেগকি কগিি হাসপাতাি 

শসরািেঞ্জ কেব্রুয়ারী-২০২১ 

ো. ফাগতর্া আক্তার 

০১৫২১২০০৭৯৭ 

fatema45szmc@gmail.com   

শিিান সরকার 

০১৬৭৩-৩৬৩১৮৯ 

s.vudgab2015@gmail.com 

৪।  আধুশনক সের হাসপাতাি, নাগটার কেব্রুয়ারী-২০২১     

ফারিানা আিার্ 

০১৬৮৩-৪০১৭১৩ 

alamfarzana2017@gmail.com 
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শিশু শিকাি ককন্দ্র 

খুিনা শিভাগের কর্ মকতমাগের তাশিকা 

 

 

খুিনা শিভাে  

 

ক্রশর্ক কর্ মস্থি প্রশতষ্ঠাকাি শিশুস্বাস্থয শিশকৎসক কেগভিপগর্ন্টাি কেরাশপস্ট িাইল্ড সাইগকাািশিস্ট 

১। খুিনা কর্শেগকি কগিি হাসপাতাি কসগেম্বর-২০১০ ো. কর্া: ইফশতখার আির্  

০১৯৯৫-৬১৩৭০৮ 

iftikharalam220@gmail.com 

শনিানা আশতয়ার 

০১৯১২৯১৪০৪৪ 

bnatiar97@gmail.com 

কর্াোঃ আবু সাঈে 

০১৭২২-৭৪৬৩৩৩ 

sayedru99@gmail.com 

২। সাতক্ষীরা কর্শেগকি কগিি হাসপাতাি কেব্রুয়ারী-২০২১ 

  
েীপন িন্দ্র সরকার  

০১৫১৫-২০১৩২১ 

depondu@gmail.com 

৩। কুশষ্টয়া কর্শেগকি কগিি হাসপাতাি কেব্রুয়ারী-২০২১ 
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শিশু শিকাি ককন্দ্র 

র্য়র্নশসাংহ শিভাগের কর্ মকতমাগের তাশিকা 

 

 

র্য়র্নশসাংহ শিভাে 

 

ক্রশর্ক কর্ মস্থি প্রশতষ্ঠাকাি শিশুস্বাস্থয শিশকৎসক কেগভিপগর্ন্টাি কেরাশপস্ট িাইল্ড সাইগকাািশিস্ট 

১। র্য়র্নশসাংহ কর্শেগকি কগিি হাসপাতাি কসগেম্বর-২০১০ 

ো. কার্রুন্নাহার নাসশরন 

০১৭২১৬৪৮৭০৬ 

dr.kamrunnahar2017@gmail.com 

সানশিো ইসিার্ িাশর্য়া 

০১৭৩৩৫০০৯৮৫ 

sanjidalamia@outlook.com   

২। ২৫০ িয্যাশিশিষ্ট হাসপাতাি, িার্ািপুর কেব্রুয়ারী-২০২১ 

ো. কর্াহাইশর্নুি ইসিার্ 

০১৭১৬৪৩৮২৪৪ 

drfateha@gmail.com   

কর্ৌসুর্ী আক্তার  

০১৭৫৫-৭৬১৪৬৮ 

mousumijnu1994@gmail.com 
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শিশু শিকাি ককন্দ্র 

রাংপুর শিভাগের কর্ মকতমাগের তাশিকা 

 

রাংপুর শিভাে 

ক্রশর্ক কর্ মস্থি প্রশতষ্ঠাকাি শিশুস্বাস্থয শিশকৎসক কেগভিপগর্ন্টাি কেরাশপস্ট িাইল্ড সাইগকািশিস্ট 

1.  রাংপুর কর্শেগকি কগিি হাসপাতাি কসগেম্বর-২০১০ 

ো. আিদুল্লাহ আি র্াসুে 

০১৭১৬৩১৩৯৯৫ 

sbk_rangpur@gmail.com 

সাির্া িাহান  

০১৬৩৫৩৫২৪৯৩ 

salma.crp@493@gmail.com 

এর্ এ আহাে িাহ 

০১৭৩৯-৫৪২৬৭৪ 

ahadshahbd@gmail.com 

2.  এর্ এ রশহর্ কর্শেগকি কগিি হাসপাতাি,শেনািপুর কফব্রুয়ারী-২০১৪ 

ো. শুভ মুখাশিম 

০১৭১৯১৩১০৫৪ 

drshuva07@gmail.com 

কফরগেৌসী কাউসার 

০১৭৭৩৪৬৩০৫৪ 

ferdausijakir@gmail.com 

উমু্মি খাঈর ফাশতর্া 

০১৯১১-১৫৬৩৮৭ 

ufathama@gmail.com 

3.  ২৫০ িয্যাশিশিষ্ট কিনাগরি হাসপাতাি, নীিফার্ারী কফব্রুয়ারী-২০২১ 

ো. ককৌশিক রায় 

০১৭১৭২৯০৭৩৭ 

kaushikr999@gmail.com 

ফাশরো ইয়াসশর্ন 

০১৭১৭৫৫৪৫১৩ 

fyesmin340@gmail.com 

কর্াোঃ র্শিউর রহর্ান 

০১৭১০-৪৭৪৮৯৬ 

mrahman.psy@gmail.com 

 কুশড়গ্রার্ কিনাগরি হাসপাতাি কফব্রুয়ারী-২০২১ 

ো. কাকিী রাণী রায় 

০১৭৯০৬২৬৭৫০ 

roykakuli2012@gmail.com 

 

রুর্ানা হক 

০১৮১৫-৭৭৭৩১৬ 

haquerumana023@gmail.com 
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শিশু শিকাি ককন্দ্র 

শসগিট শিভাগের কর্ মকতমাগের তাশিকা 

 

শসগিট শিভাে 

 

ক্রশর্ক কর্ মস্থি প্রশতষ্ঠাকাি শিশুস্বাস্থয শিশকৎসক কেগভিপগর্ন্টাি কেরাশপস্ট িাইল্ড সাইগকািশিস্ট 

1.  এর্এশি ওসর্ানী কর্শেগকি কগিি হাসপাতাি, শসগিট আেষ্ট-২০০৯ ো. শ্যার্িয় োস 

কর্ািাইি: ০১৭১২২৫৪৭৯৬ 

shyamjoy74@gmail.com 

পারুি আক্তার  

কর্ািাইি: ০১৯৯৫৭৩৮৬৫৫ 

polly_ot@yahoo.com 

সাশেয়া আশরশফন রুনা 

কর্ািাইি: ০১৮৬৫-২৩০০০৪ 

sadiaarifin44@gmail.com 

2.  ২৫০ িয্যা কিনাগরি হাসপাতাি, কর্ৌিভীিািার কফব্রুয়ারী-২০২১ 

  
আব্দুল্লাহ শিয়াে 

কর্ািাইি: ০১৬৮৪-৩৪০৫৩৪ 

abdullah.ziad.cp@gmail.com 

 

 


