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রবিিার 

জয়মালা মমমমারিয়াল 

হসরিটাল 

এ 1/2 কলযাণী 
7278074497 

সকাল ৭:৩0 টা থেকক ৯:00 টা 
পর্ যন্ত 

থ াগী সংখ্যা 20 (কুড়ি) জন 

 

বি বি বি এ 

 

 েতলা, চাকদহ থ ল থেশন, 

2 নম্ব  প্লাটফকম য  কাকে 

9434322460 

সকাল ১১:00 টা থেকক দুপু  ২:৩0 টা 

পর্ যন্ত 

লাইফককয়া  

ফাকম যড়স 

ড়িষু্ণপু , চন্দন 

সপুা  মাককযট, 

চাকদহ 

7001768474 

দুপু  ৪::00 টা থেকক 

সন্ধ্যা ৬:৩0 টা 

পর্ যন্ত 

জয়মালা 

মমমমারিয়াল 

হসরিটাল 

এ 1/2 কলযাণী 
7278074497 

সন্ধ্যা ৭:৩0 টা থেকক  
থ াগী সংখ্যা 15 

(পকনক া) জন 

 

 

সিামিার 

 শীতলা ফাকম যড়স 

খ্ামা গাড়ে,মুক্তা প ু িাসেযাকে  

কাকে 

9153574244 

ড়িকাল ৩:00 টা থেকক ড়িকাল ৫:00 টা 

পর্ যন্ত  

পাল পড়লড়িড়নক 

ড়ি টট ড়প এস ২ নং থগট, ত্রিকিণী 

9831287241 

ড়িকাল ৫:৩0  টা থেকক সন্ধ্যা ৭:৩0  টা 

পর্ যন্ত 

 

 

মঙ্গলিার 

জয়মালা মমমমারিয়াল হসরিটাল 

এ 1/2 কলযাণী 
7278074497 

সকাল ৭:৩0 টা থেকক ১২:00 টা 
পর্ যন্ত 

 

জাগুড়ল পড়লড়িড়নক 

জাগুড়ল হাসপাতাকল  ড়িপ ীকত 

8670153168 

ড়িকাল ৩:00  টা থেকক সন্ধ্যা  ৬:00  টা 
পর্ যন্ত 

সুভদ্রা থমড়িককল 

ড়শমু াড়ল, ২ নং প্লাটফকম য  কাকে, ড়িপ ীত 

থেট িযাঙ্ক অফ ইত্রেয়া 

9233773868 

সন্ধ্যা ৬:৩0 টা থেকক  াত 0৮:00 টা পর্ যন্ত 

 

 

িুধিার 

 
 

বি বি বি এ 

 েতলা, চাকদহ থ ল থেশন, 

2 নম্ব  প্লাটফকম য  কাকে 

9434322460 

ড়িকাল 0৪:00 টা থেকক সন্ধ্যা 0৭:00 টা 

পর্ যন্ত 

 

 

 

িৃহস্পবি

িার 

জয়মালা মমমমারিয়াল হসরিটাল 

এ 1/2 কলযাণী 
7278074497 

সকাল ৮:00 টা থেকক থিলা ৯:৩0 টা 
পর্ যন্ত 

থ াগী সংখ্যা 20 (কুড়ি) জন 

  

লাইফ লাইন-থমড়ি ড়সটট 

 

কলযাণী ৪ নং জকল  টযাকঙ্ক  ড়িপ ীকত 

9331218255/9433042717/9477026865 

সন্ধ্যা ৬:00 টা থেকক  াত 0৮:00 টা পর্ যন্ত 

 

শুক্রিার 

 করুণা ফাকম যড়স 

কাষ্টিাঙ্গা িাজা  

9434554554 

ড়িকাল ৩:00  টা থেকক সন্ধ্যা  ৬:00  টা 
পর্ যন্ত 

থমসাস য স স্বতী থমড়িকযাল 

হড় ণঘাটা ককলজ থ াি, থক ত্রজ সু্ককল  

পাকশ 

9143337957 

সন্ধ্যা ৬:৩0 টা থেকক  াত 0৮:00 টা পর্ যন্ত 

 

শবিিার 

কমলা ফাকম যড়স 

কলযাণী আই টট আই থমা  

9163863579 

সকাল ৮:00 টা থেকক থিলা ১০:৩০ 
পর্ যন্ত 

  

 


