
খুচরা/পাইকারী ড্রাগ লাইসেন্স-এর জন্য প্রসয়াজনীয় ডকুসেন্টে এর তাললকা 

 

নতুন খুচরা ড্রাগ লাইসেন্স (েসডল ফাসে েেী ও েসডল মেলডলেন শপ) এর জন্য প্রসয়াজনীয় কাগজপত্রালি 

১। যথাযথভাসে পূরণকৃত িরখাস্ত ফরে নং-৭ (মেঙ্গল ড্রাগ রুল, ১৯৪৬ এ উলিলখত)। 

২। লনসয়ালজত ফাে োলেস্ট এর অঙ্গীকারনাো।   

৩। লনসয়ালজত ফাে োলেস্ট এর মরলজসেশন েনসির মূল কলপ ও ফস াকলপ। 

৪।   লনসয়ালজত ফাে োলেস্ট এর NID এর কলপ। 

৪। লাইসেন্স লফ এর মেজারী চালাসনর মূল কলপ। মপৌরেভা ও মেসোপলল ন এলাকার জন্য লফ-২,৫০০/-  াকা, ইউলনয়ন কাউলন্সসলর 

অন্তর্ভু ে্ত এলাকার জন্য ১,৫০০/-  াকা এেং চালাসনর উপর ১৫% ভযা  প্রিান করসত হসে।     

      চালান মকাডঃ ১-২৭১৫-০০০০-১৮৬৩ এেং চালাসনর উপর ১৫% ভযা  মকাডঃ ১-১১৩৩-০০১৫-০৩১১।  

   

৫। মিাকাসনর হালনাগাি মেড লাইসেন্স-এর  কলপ। 

৬। োললসকর NID এর কলপ।  

৭। ৩০০/-  াকার স্টযাসে মিাকান ভাড়ার চুল্তনাো/ ভাড়ার রলশসির কলপ / লনজস্ব জায়গা হসল স্বপসের কাগজপত্র।  

৮। োললসকর আলথ েক স্বচ্ছলতার েনি (ব্াংক েলসভলন্স োর্ট েলফসক )। 

৯।  েসডল ফাসে েেীর মেসত্র এ মেড এর ফাে োলেস্ট, মিাকাসনর োইজ কেপসে ৩০০ েগ েফু  ও মেলডলেন শপ এর মেসত্র লে মেড ো 

লে মেসডর ফাে োলেস্ট এেং মিাকাসনর োইজ কেপসে ১২০ েগ েফু  হসত হসে।  

 

*লেসশষ মেসত্র উলিলখত তাললকায় কাগজপত্রালি েংসযাজন/পলরেতেসনর েেতা কর্তেপে েংরেণ কসর।  

 

 

 

নতুন খুচরা আয়ুসে েলিক/ইউনানী/মহালেওপ্যালথক ও োসয়াসকলেক/হারোল ড্রাগ লাইসেন্স এর জন্য প্রসয়াজনীয় 

কাগজপত্রালি 

 

১। যথাযথভাসে পূরণকৃত িরখাস্ত ফরে নং-৭ (মেঙ্গল ড্রাগ রুল, ১৯৪৬ এ উলিলখত)। 

২। লনসয়ালজত কলেরাজ/হালকে/মহালেও ডা্তার এর মরলজসেশন েনসির মূল কলপ ও ফস াকলপ। 

৩। লনসয়ালজত কলেরাজ/হালকে/মহালেও ডা্তার এর অঙ্গীকারনাো। 

৪। লাইসেন্স লফ এর মেজারী চালাসনর মূল কলপ।  

      মপৌরেভা/মেসোপলল ন এলাকার জন্য লফ-২,০০০/-  াকা  ও ইউলনয়ন কাউলন্সসলর অন্তর্ভ ে্ত এলাকার জন্য ১,০০০/-  াকা এেং 

চালাসনর উপর ১৫% ভযা  প্রিান করসত হসে।     

 

      চালান মকাডঃ ১-২৭১৫-০০০০-১৮৬৩ এেং চালাসনর উপর ১৫% ভযা  মকাডঃ ১-১১৩৩-০০১৫-০৩১১। 

 

৫। মিাকাসনর হালনাগাি মেড লাইসেন্স-এর কলপ। 

৬। োললসকর NID এর কলপ।  

৭। ৩০০/-  াকার স্টযাসে মিাকান ভাড়ার চুল্তনাো/ ভাড়ার রলশসির কলপ / লনজস্ব জায়গা হসল স্বপসের কাগজপত্র।  

৮। োললসকর আলথ েক স্বচ্ছলতার েনি (ব্াংক েলসভলন্স োর্ট েলফসক )। 

৯।   মিাকাসনর োইজ কেপসে ১২০ েগ েফু  হসত হসে।  

 

*লেসশষ মেসত্র উলিলখত তাললকায় কাগজপত্রালি েংসযাজন/পলরেতেসনর েেতা কর্তেপে েংরেণ কসর।   

 



খুচরা ড্রাগ লাইসেন্স/েসডল ফাসে েেী/ েসডল মেলডলেন শপ এর ড্রাগ লাইসেন্স নোয়ন এর জন্য প্রসয়াজনীয় 

কাগজপত্রালি 

 

১। যথাযথভাসে পূরণকৃত িরখাস্ত ফরে নং-৭ (মেঙ্গল ড্রাগ রুল, ১৯৪৬ এ উলিলখত)। 

২। লনসয়ালজত ফাে োলেস্ট এর অঙ্গীকারনাো। 

৩। োললসকর NID এর কলপ।  

৪। লাইসেন্স নোয়ন লফ এর মেজারী চালাসনর মূল কলপ। 

                     মপৌর এলাকার লভতসরর জন্য লফ-১,৮০০/-  াকা, 

                          মপৌর এলাকার োলহসরর জন্য লফ-৭০০/-  াকা 

                          অনুলললপ লফ- ৫০০/-  াকা (প্রসযাজয মেসত্র) এেং চালাসনর উপর ১৫% ভযা  প্রিান করসত হসে।     
 

      চালান মকাডঃ ১-২৭১৫-০০০০-১৮৬৩ এেং চালাসনর উপর ১৫% ভযা  মকাডঃ ১-১১৩৩-০০১৫-০৩১১। 

 

৫। মিাকাসনর হালনাগাি মেড লাইসেন্স-এর ফস াকলপ। 

৬।  লনসয়ালজত ফাে োলেস্ট এর মরলজসেশন েনসির মূল কলপ ও ফস াকলপ। 

৭।  লনসয়ালজত ফাে োলেস্ট এর NID কলপ। 

৮। অনুলললপর মেসত্র োললসকর ২ কলপ পােসপা ে োইসজর ছলে। 
 

 

*লেসশষ মেসত্র উলিলখত তাললকায় কাগজপত্রালি েংসযাজন/পলরেতেসনর েেতা কর্তেপে েংরেণ কসর।  

 

 

 

 

আয়ুসে েলিক/ইউনানী/মহালেওপ্যালথক ও োসয়াসকলেক/হারোল ড্রাগ লাইসেন্স এর নোয়ন এর জন্য প্রসয়াজনীয় 

কাগজপত্রালি 

১। যথাযথভাসে পূরণকৃত িরখাস্ত ফরে নং-৭ (মেঙ্গল ড্রাগ রুল, ১৯৪৬ এ উলিলখত) । 

২। লনসয়ালজত কলেরাজ/হালকে/মহালেও ডা্তার এর অঙ্গীকারনাো। 

৩।   লনসয়ালজত কলেরাজ/হালকে/মহালেও ডা্তার এর মরলজসেশন েনসির মূল কলপ ও ফস াকলপ। 

৪। লনসয়ালজত কলেরাজ/হালকে/মহালেও ডা্তার এর মরলজসেশন েনসির  NID কলপ। 

৫। োললসকর NID এর কলপ।  

৬। লাইসেন্স নোয়ন লফ এর মেজারী চালাসনর মূল কলপ। 

 (আয়ুসে েলিক/ইউনানী/মহালেওপ্যালথক ও োসয়াসকলেক/হারোলঃ  

                          মপৌর এলাকার লভতসরর জন্য লফ-১,৫০০/-  াকা, 

                          মপৌর এলাকার োলহসরর জন্য লফ-৭০০/-  াকা)। 

                          অনুলললপ লফ- ৫০০/-  াকা (প্রসযাজয মেসত্র) এেং চালাসনর উপর ১৫% ভযা  প্রিান করসত হসে।     
 

      চালান মকাডঃ ১-২৭১৫-০০০০-১৮৬৩ এেং চালাসনর উপর ১৫% ভযা  মকাডঃ ১-১১৩৩-০০১৫-০৩১১। 

  

৭। মিাকাসনর হালনাগাি মেড লাইসেন্স-এর ফস াকলপ। 

৮।   অনুলললপর মেসত্র োললসকর ২ কলপ পােসপা ে োইসজর ছলে। 

 
 

*লেসশষ মেসত্র উলিলখত তাললকায় কাগজপত্রালি েংসযাজন/পলরেতেসনর েেতা কর্তেপে েংরেণ কসর।  



 

ফাে োলেস্ট/কলেরাজ/হালকে/মহালেও ডা্তার এর নাে পলরেতেন এর জন্য প্রসয়াজনীয় কাগজপত্রালি 

 

১।   েহাপলরচালক েরাের িরখাস্ত।   

২।   যথাযথভাসে পূরণকৃত িরখাস্ত ফরে নং-৭ (মেঙ্গল ড্রাগ রুল, ১৯৪৬ এ উলিলখত) ও অঙ্গীকারনাো। 

৩। ড্রাগ লাইসেন্স এর মূল কলপ।  

৪।   লনসয়ালজত ফাে োলেস্ট/কলেরাজ/হালকে/মহালেও ডা্তার এর মরলজসেশন েনসির মূল কলপ ও ফস াকলপ। 

৫। লনসয়ালজত ফাে োলেস্ট/কলেরাজ/হালকে/মহালেও ডা্তার এর NID কলপ এেং মযাগিান ও লনসয়াগিানপত্র। 

৬। োললসকর NID এর কলপ।   

৭। অনুলললপ লফ- ৫০০/-  াকা (প্রসযাজয মেসত্র) এেং চালাসনর উপর ১৫% ভযা  প্রিান করসত হসে।     
 

      চালান মকাডঃ ১-২৭১৫-০০০০-১৮৬৩ এেং চালাসনর উপর ১৫% ভযা  মকাডঃ ১-১১৩৩-০০১৫-০৩১১। 

  

৮।  মিাকাসনর হালনাগাি মেড লাইসেন্স-এর ফস াকলপ। 

৯।  অনুলললপর মেসত্র োললসকর ২ কলপ পােসপা ে োইসজর ছলে। 

 
 

*লেসশষ মেসত্র উলিলখত তাললকায় কাগজপত্রালি েংসযাজন/পলরেতেসনর েেতা কর্তেপে েংরেণ কসর।  

 

 

ড্রাগ লাইসেন্স প্রাপ্ত প্রলতষ্ঠান এর নাে পলরেতেসনর এর জন্য প্রসয়াজনীয় কাগজপত্রালি 

 

১।   েহাপলরচালক েরাের িরখাস্ত।  

২।   যথাযথভাসে পূরণকৃত ফরে নং-৭ (মেঙ্গল ড্রাগ রুল, ১৯৪৬ এ উলিলখত) । 

৩। লনসয়ালজত ফাে োলেস্ট/কলেরাজ/হালকে/মহালেও ডা্তার এর অঙ্গীকারনাো। 

৪।   লনসয়ালজত ফাে োলেস্ট/কলেরাজ/হালকে/মহালেও ডা্তার এর মরলজসেশন েনসির মূল কলপ ও ফস াকলপ। 

৫। লনসয়ালজত ফাে োলেস্ট/কলেরাজ/হালকে/মহালেও ডা্তার এর মরলজসেশন েনসির  NID কলপ। 

৬। োললসকর NID এর কলপ।  

৭। অনুলললপ লফ- ৫০০/-  াকা (প্রসযাজয মেসত্র) এেং চালাসনর উপর ১৫% ভযা  প্রিান করসত হসে।     
 

      চালান মকাডঃ ১-২৭১৫-০০০০-১৮৬৩ এেং চালাসনর উপর ১৫% ভযা  মকাডঃ ১-১১৩৩-০০১৫-০৩১১। 

  

৬।   হালনাগাি মেড লাইসেন্স-এর ফস াকলপ। 

৭।   অনুলললপর মেসত্র োললসকর ২ কলপ পােসপা ে োইসজর ছলে। 

৮।  প্রলতষ্ঠান এর নাে পলরেতেন লেষসয় ময মকাসনা জাতীয় দিলনক পলত্রকায় লেজ্ঞলপ্ত প্রিান এর কলপ। 

 
 

*লেসশষ মেসত্র উলিলখত তাললকায় কাগজপত্রালি েংসযাজন/পলরেতেসনর েেতা কর্তেপে েংরেণ কসর।  

 

 

 

 

ড্রাগ লাইসেন্স প্রাপ্ত প্রলতষ্ঠান এর স্থান পলরেতেসনর এর জন্য প্রসয়াজনীয় কাগজপত্রালি 



১।   েহাপলরচালক েরাের িরখাস্ত।  

২।   যথাযথভাসে পূরণকৃত ফরে নং-৭ (মেঙ্গল ড্রাগ রুল, ১৯৪৬ এ উলিলখত)  

৩। লনসয়ালজত ফাে োলেস্ট/কলেরাজ/হালকে/মহালেও ডা্তার এর অঙ্গীকারনাো। 

৩।   লনসয়ালজত ফাে োলেস্ট/কলেরাজ/হালকে/মহালেও ডা্তার এর মরলজসেশন েনসির মূল কলপ ও ফস াকলপ। 

৪। লনসয়ালজত ফাে োলেস্ট/কলেরাজ/হালকে/মহালেও ডা্তার এর মরলজসেশন েনসির  NID কলপ। 

৫। োললসকর NID এর কলপ।  

৬। অনুলললপ লফ- ৫০০/-  াকা (প্রসযাজয মেসত্র) এেং চালাসনর উপর ১৫% ভযা  প্রিান করসত হসে।     
 

      চালান মকাডঃ ১-২৭১৫-০০০০-১৮৬৩ এেং চালাসনর উপর ১৫% ভযা  মকাডঃ ১-১১৩৩-০০১৫-০৩১১। 

  

৭।   মিাকাসনর হালনাগাি মেড লাইসেন্স-এর ফস াকলপ। 

৮।   অনুলললপর মেসত্র োললসকর ২ কলপ পােসপা ে োইসজর ছলে। 

৯।  প্রলতষ্ঠান এর স্থান পলরেতেন লেষসয় ময মকাসনা জাতীয় দিলনক পলত্রকায় লেজ্ঞলপ্ত প্রিান এর কলপ।   

 
 

*লেসশষ মেসত্র উলিলখত তাললকায় কাগজপত্রালি েংসযাজন/পলরেতেসনর েেতা কর্তেপে েংরেণ কসর।  

 

 

খুচরা ও পাইকারী ড্রাগ লাইসেন্স আন্তঃসজলা পলরেতেন এর জন্য প্রসয়াজনীয় কাগজপত্রালি 

 

১।   েহাপলরচালক েরাের িরখাস্ত।  

২।   মিাকাসনর হালনাগাি ড্রাগ লাইসেন্স-এর মূল কলপ । 

৩।   যথাযথভাসে পূরণকৃত ফরে নং-৭ (মেঙ্গল ড্রাগ রুল, ১৯৪৬ এ উলিলখত) ।  

৪। লনসয়ালজত ফাে োলেস্ট/কলেরাজ/হালকে/মহালেও ডা্তার এর অঙ্গীকারনাো। 

৫।   লনসয়ালজত ফাে োলেস্ট/কলেরাজ/হালকে/মহালেও ডা্তার এর মরলজসেশন েনসির কলপ । 

৬। লনসয়ালজত ফাে োলেস্ট/কলেরাজ/হালকে/মহালেও ডা্তার এর মরলজসেশন েনসির  NID কলপ। 

৭। োললসকর NID এর কলপ।  

৮। অনুলললপ লফ- ৫০০/-  াকা (প্রসযাজয মেসত্র) এেং চালাসনর উপর ১৫% ভযা  প্রিান করসত হসে।     
 

      চালান মকাডঃ ১-২৭১৫-০০০০-১৮৬৩ এেং চালাসনর উপর ১৫% ভযা  মকাডঃ ১-১১৩৩-০০১৫-০৩১১। 

  

৯।   মিাকাসনর হালনাগাি মেড লাইসেন্স-এর ফস াকলপ (প্রস্তালেত স্থাসন)।  

১০।  অনুলললপর মেসত্র োললসকর ২ কলপ পােসপা ে োইসজর ছলে। 

১১।  প্রলতষ্ঠান এর স্থান পলরেতেসনর মেসত্র ময মকাসনা জাতীয় দিলনক পলত্রকায় লেজ্ঞলপ্ত প্রিান এর কলপ। 

১২। ৩০০/-  াকার স্টযাসে মিাকান ভাড়ার চুল্তনাো/ ভাড়ার রলশসির কলপ / লনজস্ব জায়গা হসল স্বপসের কাগজপত্র (প্রস্তালেত 

স্থাসন)।  

১৩। োললসকর আলথ েক স্বচ্ছলতার েনি (ব্াংক েলসভলন্স োর্ট েলফসক )। 

১৪। েতেোন স্থাসন থাকা অেস্থায় মকাসনা ব্ল্ত/ প্রলতষ্ঠাসনর লনক  মলন-মিন োকী আসছ লকনা এেং স্থানান্তসরর মযৌল্তক কারণেহ 

৩০০/-  াকার স্টযাসে মূচসলকানাো । 

১৫। ময মজলা হসত স্থানান্তর হসে মেই মজলার ঔষধ প্রশােন এর কায োলয় হসত অনাপলি েনি ।  

 
 

*লেসশষ মেসত্র উলিলখত তাললকায় কাগজপত্রালি েংসযাজন/পলরেতেসনর েেতা কর্তেপে েংরেণ কসর।   

খুচরা ড্রাগ লাইসেন্স এর োললকানা পলরেতেন এর জন্য প্রসয়াজনীয় কাগজপত্রালি 



 

১। েহাপলরচালক েরাের িরখাস্ত। (িাতা-েহীতা)  

২।   যথাযথভাসে পূরণকৃত িরখাস্ত ফরে নং-৭ (মেঙ্গল ড্রাগ রুল, ১৯৪৬ এ উলিলখত) এেং লনসয়ালজত ফাে োলেস্ট এর অঙ্গীকারনাো।   

৩। হালনাগাি মেড লাইসেন্স কলপ  এেং ড্রাগ লাইসেন্স-এর মূল কলপ। 

৪। লনসয়ালজত ফাে োলেস্ট/কলেরাজ/হালকে/মহালেও ডা্তার এর মরলজসেশন েনি ও NID এর কলপ।   

৫। োললকানা পলরেতেন লফ- এর মেজারী চালাসনর মূল কলপ।  

                          মপৌর এলাকার লভতসরর জন্য লফ-৩,০০০/-  াকা, 

                          মপৌর এলাকার োলহসরর জন্য লফ-১,৫০০/-  াকা। এেং  

                          চালাসনর উপর ১৫% ভযা  প্রিান করসত হসে।     

      চালান মকাডঃ ১-২৭১৫-০০০০-১৮৬৩ এেং চালাসনর উপর ১৫% ভযা  মকাডঃ ১-১১৩৩-০০১৫-০৩১১।  

   

৫। ১ে মেনীর ম্যালজসে  কর্তেক ৩০০/- স্টযাসে মনা ারী পােললক (িাতা-েহীতা)  

৬। িাতা ও েহীতার NID এর কলপ।  

৭। ৩০০/-  াকার স্টযাসে মিাকান ভাড়ার চুল্তনাো/ ভাড়ার রলশসির কলপ / লনজস্ব জায়গা হসল স্বপসের কাগজপত্র।  

৮। েহীতার আলথ েক স্বচ্ছলতার েনি (ব্াংক েলসভলন্স োর্ট েলফসক )। 

৯।  োললকানা পলরেতেন লেষসয় ময মকাসনা জাতীয় দিলনক পলত্রকায় লেজ্ঞলপ্ত প্রিান এর কলপ। 

 

*লেসশষ মেসত্র উলিলখত তাললকায় কাগজপত্রালি েংসযাজন/পলরেতেসনর েেতা কর্তেপে েংরেণ কসর।  

 

 

 নতুন পাইকারী ড্রাগ লাইসেন্স এর জন্য প্রসয়াজনীয় কাগজপত্রালি 

 

১। যথাযথভাসে পূরণকৃত িরখাস্ত ফরে নং-৭ (মেঙ্গল ড্রাগ রুল, ১৯৪৬-এ উলিলখত)। 

২। লাইসেন্স লফ োেি ১০,০০০/-  াকার মেজারী চালাসনর মূল কলপ এেং চালাসনর উপর ১৫% ভযা  প্রিান করসত হসে।     

চালান মকাডঃ ১-২৭১৫-০০০০-১৮৬৩ এেং চালাসনর উপর ১৫% ভযা  মকাডঃ ১-১১৩৩-০০১৫-০৩১১। 

৩। মিাকান/লডসপার হালনাগাি মেড লাইসেন্স এর কলপ। 

৪। োললক/ব্েস্থাপনা পলরচালক এর NID এর কলপ। 

৫।  ৩০০/-  াকার স্টযাসে মিাকান ভাড়ার চুল্তনাো/ ভাড়ার রলশসির কলপ / লনজস্ব জায়গা হসল স্বপসের কাগজপত্র।  

৬। োললসকর আলথ েক স্বচ্ছলতার েনি (ব্াংক েলসভলন্স োর্ট েলফসক )। 

৭। ঔষধ উৎপািনকারী প্রলতষ্ঠাসনর লডসপা লাইসেসন্সর মেসত্র হালনাগাি ঔষধ উৎপািন লাইসেন্স-এর  কলপ। 

৮। ঔষধ আেিানীকারকসির মেসত্র IRCএর কলপ। 

৯।  চুল্তলভলিক ঔষধ/মেলডসকল লডভাইে েওজুি ও েরেরাসহর মেসত্র উৎপািনকারী / আেিানীকারী প্রলতষ্ঠান এেং 

পাইকারীলাইসেন্স েহণকারী েসে ৩০০/-  াকার স্টযাসে চুল্তনাোর ফস াকলপ ও ময মকাোনীর োসথ চুল্ত করা হসে 

উৎপািনকারী প্রলতষ্ঠাসন হসল হালনাগাি উৎপািন লাইসেন্স/আেিানীকারী প্রলতষ্ঠান হসল পি মরলজসেশসনর কলপ েংযু্ত করসত 

হসে। 

১০। আেিানীর মেসত্র পি মরলজসেশসনর েনি এর ফস াকলপ েংযু্ত করসত হসে। 

১১। ম ন্ডাসরর মেসত্র ম ন্ডাসর অংশেহসণর জন্য অড োসরর কলপ। 

 

*লেসশষ মেসত্র উলিলখত তাললকায় কাগজপত্রালি েংসযাজন/পলরেতেসনর েেতা কর্তেপে েংরেণ কসর। 

পাইকারী ড্রাগ লাইসেন্স নোয়ন এর জন্য প্রসয়াজনীয় কাগজপত্রালি 



 

১। যথাযথভাসে পূরণকৃত িরখাস্ত ফরে নং-৭ (মেঙ্গল ড্রাগ রুল, ১৯৪৬ এ উলিলখত)। 

২।   োললসকর NID এর কলপ।  

৩। লাইসেন্স নোয়ন লফ এর মেজারী চালাসনর মূল কলপ। 

                     নোয়ন লফ-৫,০০০/-  াকা এেং চালাসনর উপর ১৫% ভযা  প্রিান করসত হসে।     
                          

      চালান মকাডঃ ১-২৭১৫-০০০০-১৮৬৩ এেং চালাসনর উপর ১৫% ভযা  মকাডঃ ১-১১৩৩-০০১৫-০৩১১ 

৪। হালনাগাি মেড লাইসেন্স-এর ফস াকলপ। 
 

 

*লেসশষ মেসত্র উলরলখত তাললকায় কাগজপত্রালি েংসযাজন/পলরেতেসনর েেতা কর্তেপে েংরেণ কসর। 

 

 

 

 

 

 


