
RT-PCR ল্যাবের তালল্কা 

ক্রমিক 

নং 
প্রমিষ্ঠান 

১ 

ঢাকার 

মিিরর 

ন্যাশনাল ইনমিটিউট অব ল্যাবররটমর মিমিমিন এন্ড মরফাররল মিন্টার 

২ মরাগিত্ত্ব, মরাগ মনয়ন্ত্রণ ও গরবষণা ইনমিটিউট (আইইমিমিআর) 

৩ ন্যাশনাল মিামলও মিরেলি ল্যাবররটমর (এনমিএিএল) - আইমিএইচ 

৪ আইমিমিমিআর,মব 

৫ বঙ্গবন্ধু মশখ মুমেব মিমিকযাল মবশ্বমবদ্যালয় (মবএিএিএিইউ) 

৬ চাইল্ড মেলথ মরিাচ চ ফাউরন্ডশন ও ঢাকা মশশু োিিািাল 

৭ আি চি মফারি চি ইনমিটিউট অব প্যাথলমে ও মিএিএইচ 

৮ ঢাকা মিমিরকল করলে 

৯ আইরেশী  

১০ বাংলারেশ প্রামণিম্পে গরবষণা ইনমিটিউট 

১১ ন্যাশনাল ইনমিটিউট অব বারয়ারটকরনালমে 

১২ োিীয় প্রমিরষধক ও িািামেক মচমকৎিা প্রমিষ্ঠান 

১৩ মুগো মিমিরকল করলে 

১৪ স্যার িমলমুল্লাে মিমিরকল করলে 

১৫ শেীে মিােরাওয়ােী মিমিরকল করলে 

১৬ কুমি চরটালা মেনাররল োিিািাল 

১৭ মশখ রারিল গ্যাররামলিার ইনমিটিউট ও োিিািাল 

১৮ কুরয়ি-বাংলারেশ মিএী িরকামর োিিািাল 

১৯ মকন্দ্রীয় পুমলশ োিিািাল, ঢাকা 

২০ বি চার গাি চ োিিািাল, মিলখানা, ঢাকা 

২১ উচ্চির মবজ্ঞান গরবষণা মকন্দ্র, ঢাকা মবশ্বমবদ্যালয় 

২২ িরকামর কি চচারী োিিািাল 

২৩ এিাররকয়ার োিিািাল ঢাকা 

২৪ স্কয়ার োিিািাল মলমিরটি, ঢাকা 

২৫ প্রািা মেলথ বাংলারেশ মলমিরটি 

২৬ ইবরন মিনা মিমিরকল করলে োিিািাল  

২৭ এনাি মিমিরকল করলে ও োিিািাল 

২৮ ইউনাইরটি োিিািাল মলমিরটি 

২৯ আরনায়ার খান িিান চ মিমিরকল করলে োিিািাল 

৩০ বারয়ারিি িায়াগনমিকি 

৩১ ল্যাবএইি োিিািাল (ধানিমন্ড ব্রাঞ্চ) 

৩২ মিএিএফআর িমলকুলার ল্যাব এন্ড িায়াগনমিক 

৩৩ মিএনএ িল্যযশন মলমিরটি 

৩৪ মি এি মব এফ মেলথ মিন্টার 

৩৫ িাাঃ লাল প্যাথ ল্যাবি বাংলারেশ মলাঃ 

৩৬ আইমচ োিিািাল মলমিরটি 

৩৭ েয়নুল েক মিকোর ওরিন্স মিমিরকল করলে এন্ড েিমিটাল (প্রাাঃ) মলাঃ 

৩৮ এ এি মেি োিিািাল মলমিরটি 



৩৯ মে মিএনএ ল্যাব মলমিরটি 

৪০ গুলশান মিমনক মলমিরটি 

৪১ ইউমনিারি চল মিমিরকল করলে ও োিিািাল 

৪২ মি আর এল িায়াগনমিকি 

৪৩ আেছামনয়া মিশন কযান্সার এন্ড মেনাররল োিিািাল  

৪৪ আইমিমিমিআর,মব িমলকুলার িায়াগনমিক ল্যাবররটমর 

৪৫ বাংলারেশ ইনমিটিউট অব মেলথ িাইরন্সি মেনাররল োিিািাল 

৪৬ আরলাক মেলথরকয়ার মলাঃ (মিরপুর ব্রাঞ্চ) 

৪৭ অরথনটিক িায়াগনমিকি এন্ড কনিালরটশন মলাঃ 

৪৮ িপুলার িায়াগনমিক মিন্টার মলাঃ (ধানিমন্ড ব্রাঞ্চ) 

৪৯ বাংলারেশ মেশালাইেি োিিািাল 

৫০ মফিাি মেশালাইেি োিিািাল 

৫১ মনািাি মিমনকযাল মরিাচ চ িামি চরিি মলমিরটি 

৫২ মিমিরনািা মিমিকযাল িামি চরিি মলমিরটি (মিরপুর ব্রাঞ্চ) 

৫৩ আল-োিী িায়াগনমিক মিন্টার, ঢাকা 

৫৪ গ্রীণ লাইফ োিিািাল মলমিরটি 

৫৫ মিিয মেলথ মকয়ার 

৫৬ প্রাইি িায়াগনমিক মলমিরটি 

৫৭ মব আর মব োিিািাল মলমিরটি 

৫৮ আেগর আলী োিিািাল 

৫৯ মপ্রিমক্রিশন িরয়ন্ট মলমিরটি (বাড্ডা ব্রাঞ্চ) 

৬০ বসুন্ধরা মিমিরকল এন্ড িায়াগনমিক মিন্টার, ঢাকা 

৬১ িায়নামিক ল্যাব, ঢাকা 

৬২ ঢাকা মিন্ট্রাল ইন্টারন্যাশনাল মিমিরকল করলে এন্ড েিমিটাল 

৬৩ আে-দ্বীন মিমিরকল করলে োিিািাল 

৬৪ মেলথরকয়ার িায়াগনমিক মিন্টার মলমিরটি 

৬৫ ইিিালি িমলকুলার িায়াগনমিক ল্যাবররটমর  

৬৬ আল-রেলাল মেশালাইেি োিিািাল 

৬৭ োিান মিমিরকল মিন্টার 

৬৮ 

ঢাকার 

বাইরর 

বাংলারেশ ইনমিটিউট অব ট্রমিকযাল এন্ড ইনরফকিাি মিমেরেি (মবআইটিআইমি)  

৬৯ চট্টগ্রাি মিরটমরনামর ও এমনম্যাল িাইরন্সি মবশ্বমবদ্যালয়  

৭০ চট্টগ্রাি মিমিরকল করলে  

৭১ চট্টগ্রাি মবশ্বমবদ্যালয়  

৭২ কুমিল্লা মিমিরকল করলে 

৭৩ কক্সবাোর মিমিরকল করলে  

৭৪ আব্দুল িারলক উমকল মিমিরকল করলে, মনায়াখালী 

৭৫ মনায়াখালী মবজ্ঞান ও প্রযুমি মবশ্বমবদ্যালয় 

৭৬ িাষাবীর এি এ ওয়াদুে আরটি-মিমিআর ল্যাব, চাঁেপুর 

৭৭ রাঙ্গািাটি মেনাররল োিিািাল আরটি-মিমিআর ল্যাব 

৭৮ ইিরিমরয়াল োিিািাল মলমিরটি, চট্টগ্রাি 

৭৯ মশিরন মিমনকযাল ল্যাবররটমর প্রাাঃ মলাঃ, চট্টগ্রাি 

৮০ চট্টগ্রাি িা-মশশু ও মেনাররল োিিািাল 

৮১ ব্রাহ্মণবামিয়া মিমিরকল করলে োিিািাল (প্রাাঃ) 

৮২ িিাণ চ েিমিটাল প্রাইরিট মলমিরটি, কুমিল্লা 



৮৩ কুমিল্লা মিটি স্কযান, এিআরআই, মেশালাইেি িায়াগনমিক এন্ড িায়ালাইমিি মিন্টার, কুমিল্লা 

৮৪ িয়িনমিংে মিমিরকল করলে 

৮৫ মশখ োমিনা মিমিরকল করলে, োিালপুর 

৮৬ রােশােী মিমিরকল করলে  

৮৭ রােশােী মিমিরকল করলে োিিািাল 

৮৮ শেীে এি িনসুর আলী মিমিরকল করলে, মিরােগঞ্জ  

৮৯ শেীে মেয়াউর রেিান মিমিরকল করলে, বগুিা 

৯০ টিএিএিএি মিমিরকল করলে ও রাফাতুল্লাে কমিউমনটি োিিািাল, বগুিা 

৯১ রংপুর মিমিরকল করলে 

৯২ এি আব্দুর রমেি মিমিরকল করলে, মেনােপুর 

৯৩ মিরলট এিএমে ওিিানী মিমিরকল করলে  

৯৪ শােোলাল মবজ্ঞান ও প্রযুমি মবশ্বমবদ্যালয় 

৯৫ িীিামিক প্যাথলমে ও িায়াগনমিক মিন্টার, মিরলট 

৯৬ খুলনা মিমিরকল করলে  

৯৭ গােী মিমিরকল করলে োিিািাল, খুলনা 

৯৮ যরশার মবজ্ঞান ও প্রযুমি মবশ্বমবদ্যালয়  

৯৯ কুমিয়া মিমিরকল করলে 

১০০ মশর-এ-বাংলা মিমিরকল করলে 

১০১ মিালা ২৫০ শয্যা মেনাররল োিিািাল  

১০২ শেীে মিয়ে নেরুল ইিলাি মিমিরকল করলে, মকরশারগঞ্জ 

১০৩ েেরুল ইিলাি মিমিরকল করলে ও োিিািাল, মকরশারগঞ্জ 

১০৪ মশখ িারয়রা খাতুন মিমিরকল করলে, মগািালগঞ্জ 

১০৫ করণ চল িারলক মিমিরকল করলে, িামনকগঞ্জ 

১০৬ ফমরেপুর মিমিরকল করলে  

১০৭ মশখ োমিনা মিমিরকল করলে, টাঙ্গাইল 

১০৮ নারায়ণগঞ্জ ৩০০ শয্যামবমশি োিিািাল 

১০৯ গােী মকামিি-১৯ মিমিআর ল্যাব, রুিগঞ্জ, নারায়াণগঞ্জ 

১১০ শেীে িােউদ্দীন আেিে মিমিরকল করলে, গােীপুর 

১১১ মশখ ফমেলাতুরেিা মুমেব মিরিামরয়াল মকমিরে মবরশষাময়ি োিিািাল, গােীপুর 

১১২ ইন্টারন্যাশনাল মিমিরকল করলে োিিািাল, গােীপুর 

১১৩ 
িাাঃ ফমরো েক মিরিামরয়াল-ইব্রােীি মেনাররল োিিািাল মকামিি-১৯ িায়াগনমিক ল্যাব, 

গােীপুর    

 


