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দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Department/Organization)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

ঔষধ শাসন অিধদর দেশর একমা ঔষধ িনয়নকারী কপ। অিধদেরর লল দেশর ঔষধ উৎপাদনকারী িতান কক
উৎপািদত ঔষেধর ণগত মান িনিতকরণ, িনরাপদ ও কায কর ঔষধ উৎপাদেন তদারকী, ঔষধ আমদানীর অেমাদন,  িনধ ারণ, িবয়
ও িবতরণ িয়া তদারকীর মােম জনা সবায় উেখেযা িমকা পালন করেছ। কম কতােদর দ কের গেড় তালার জ
cGMP,  Medical  Device,  Pharmacovigilance,  Clinical  Trail,  Registration,  Vaccine
সংা িবিভ িবষেয় িশণ দান অাহত রেখেছ। ঔষধ পিরেসবার আিনকায়েন দশাপী মেডল মিডিসন শপ এবং মেডল ফােম সী
িতা করা হে। ১২ মাচ , ২০২০ তািরেখ অিধদেরর আওতাধীন NCL WHO কক Prequalification অজন কেরেছ।অ
অিধদর Bangladesh Accreditation Board কক লাই,২০২০ এ Re-accreditation সনদ া হেয়েছ। ফেল
বিহিব ে ঔষধ শাসন তথা বাংলােদেশর ঔষধ িশের হণ যাতা ি পাওয়ায় ঔষধ রানীর পিরমাণও ি পেয়েছ। ািডশনাল
মিডিসেনর জ িজএমিপ গাইডলাইন এবং ট াইেটিরয়া ণয়ন করা হেয়েছ। নকল, ভজাল, আন-রিজাড , কাউারিফট, িমসােড
ঔষধ িবয়/িবতরেণর ে আইনাগ বা হেণর সংার পাশাপািশ িজেরাটলাের নীিত হণ করা হেয়েছ। কািভড-১৯ পিরিিতর
সময় মান স হা ািনটাইজার, ফসমা, িপিপই, অিেজন উৎপাদন ও সেলা জনসাধারেণর সহজলভতা িনিেত অিধদর ত
কায কর পদেপ হণ কেরেছ। এ অিধদর হেত কািভড-১৯ কালীন জরী েয়াজেন বহায  িহসােব ইমােজী ইউজ অথরাইেজশন
(EUA)  এবং  এনওিস  (NOC)  এর  মােম  ৩৩  িতানেক  N95/KN95/FFP2/Surgical  mask  আমদািনর  জ,
৫৭ িতানেক PPE আমদািন/উৎপাদেনর  জ,  ২৯ িতানেক হা  সিনটাইজার  উৎপাদেনর  জ,  ১৪ িতানেক মিডেকল
অিেজন উৎপাদেনর জ, ১৮ িতানেক RT-PCR ট কীট আমদািনর জ অেমাদন/অমিত দান এবং ানীয়ভােব ০২ (ই)
 িতান RT-PCR ট কীট উৎপাদেনর অমিত দান করা হেয়েছ। আমদানীর ে ঔষধ শাসন অিধদর কক NOC/
EUA/ রিজেশন দােনর জ নীিতমালা ণয়ন করা হেয়েছ। পেদািত কম কতা-কম চারীেদর কম ৃহা ি কের। এরই ধারাবািহতায়
৮৫ জন কম কতােক পেদািত এবং ৩২ জন কম চারী িনেয়াগ দান করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

ঔষধ শাসন অিধদেরর মবধ মান কম পিরিধ ির সােথ সাম রেখ ১৯৬৮ জনবল সিলত এক সাংগঠিনক কাঠােমা ও ািবত
িনেয়াগ িবিধ অেমাদন, জনবল িনেয়াগ, ািবত সংেশািধত ঔষধ আইন অেমাদন, ািডশনাল াবেরটরী াপেন েয়াজনীয় যপািত
েয়র জ অথ  বরা িনিতকরণ। ড সািেম, নকল ভজাল ঔষেধর িবে চলমান অিভযানেক আেরাও বগমবান করা ও
কায মসহেক ভােব স করার জ ােপাট  ও পয া লিজিক সােপােট র বা করা।

ভিবৎ পিরকনা:

ঔষধ শাসেনর কম েের পিরিধ বাড়ার িেত অগ ােনাাম সসারণব ক েয়াজনীয় জনবেলর অেমাদন এবং িনেয়াগ। ধান
কায ালেয়র কায াবলীসহ অেটােমশনসহ জলা কায ালয়েক শিশালী নটওয়ািকং এর আওতায় আনা। NCL- এর জ েয়াজনীয়
যপািত ও িরএেজ য় এবং মিডেকল িডভাইস াব, ািডশনাল াব াপেনর লে েয়াজনীয় অথ  বরা াি িনিত করা।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

সকল কম কতা-কম চারী িজএমিপ, অন  জবসহ েয়াজনীয় িশণ দান । নন আিবত ঔষধ, ভাকিসন, মিডেকল িডভাইস,
িিনকাল  ায়ালসহ  অা  সকল  সবা  িনিতকরণ।  নকল,  ভজাল,  িনমােনর  ঔষধসহ  রিজেশনিবহীন  ঔষধ  র  করার
লে মাঠ পয ােয়র কায ম জারদারকরণ এবং সকল ফােম সীেক পয ায়েম মেডল ফােম সী ও মিডিসন শেপ উিতকরণ এবং
মাঠ পয ােয়র কায ম ভােব সাদেনর জ গািড়সহ লিজিক সােপাট  ি।
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াবনা (Preamble)

মণালয়/িবভাগসহ এবং আওতাধীন দর/সংাসেহর ািতািনক দতা ি, তা ও জবাবিদিহ
জারদার করা, শাসন সংহতকরণ এবং সেদর যথাযথ বহার িনিতকরেণর মােম পক ২০৪১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

মহাপিরচালক, ঔষধ শাসন অিধদর

এবং

সিচব,  া  সবা  িবভাগ,  া  ও  পিরবার  কাণ  মণালয়-এর  মে  ২০২২  সােলর  .................
মােসর ................. তািরেখ এই বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কম সাদেনর  এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

িনরাপদ, কায কর ও মানস ঔষধ িনিত করা।

১.২ অিভল (Mission)
কায কর িনয়ণ বা িতার মােম িনরাপদ, কায কর ও মান-স ঔষেধর সহজলভতা িনিতকরতঃ মানব ও াণী সদ/
া রা করা।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ দর/সংার কম সাদেনর 

১. ঔষধ উৎপাদন ও িবয়কারী িতােনর উপর িনয়ণ কায ম জারদারকরণ ও আইেনর যথাযথ েয়াগ িনিতকরণ।
২. কািভড-১৯ িনয়েণ মানস জরী ঔষধ, ভািন ও মিডেকল িডভাইস সরবরাহ িনিতকরণ।
৩. ঔষধ ও মিডকাল িডভাইেসর ণগত মান িনিতকরণ।
৪. ফাম ােকািভিজেল (PV) ও ঔষেধর িনরাপা সংা কায ম বাবায়ন।
৫. ািতািনক সমতা িকরণ।

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. ঔষধ উৎপাদন ও িবয়কারী িতােনর উপর িনয়ণ কায ম জারদারকরেণর লে ফােম সী ও ঔষধ উৎপাদনকারী
িতান মিনটিরং জারদারকরণ।
২. ঔষধ ও মিডকাল িডভাইেসর ণগত মান িনিতকরেণর লে পা মােকং সািভ া কায ম জারদারকরণ,
ঔষেধর ননা সংহ, পরীা ও িবেষণ িকরণ, িিনকাল ায়াল,ফাম ােকািভিজেল সংা কায ম জারদার করা ।
৩. ািতািনক সমতা িকরেণর লে ঔষধ শাসন অিধদেরর নন অগ ােনাাম মাতােবক জনবল িনেয়াগ এবং
িনেয়াগ িবিধ অেমাদন।
৪. ঔষধ আইন লণকারীেদর িবে আইনাগ বা হণ।
৫. কািভড-১৯ িনয়েণ মানস জরী ঔষধ, ভািন ও মিডেকল িডভাইস সরবরাহ িনিতকরেণর লে অনাপি
সনদ দান।
৬. ফাম ােকািভিজেল (PV) ও ঔষেধর িনরাপা সংা কায ম বাবায়ন।
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা
২০২২-২৩

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/
সংহাসেহর নাম

উপা
২০২৩-২০২৪ ২০২৪-২০২৫

কািভড-১৯ সহ জরী অবায় িবিভ
সংমণ রাগ িনয়েণ মানস জরী
ঔষধ, ভািন ও মিডেকল িডভাইস
সরবরাহ িনিতকরণ।

ঔষেধর রিজেশন/ ইমারেজি
ইউজ অথরাইেজশন দান সনদ
াির আেবদন িনিত

শতকরা ৯০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ঔষধ শাসন অিধদর
মণালেয় িরত মািসক
িতেবদন

ঔষধ ও মিডকাল িডভাইেসর ণগত মান
িনিত করা

িজ এম িপ মানদ অযায়ী
িবেষণত ঔষেধর মনা

সংা ২৫৭২ ২৬৬১ ২৭০০ ২৮০০ ২৮৫০
ঔষধ শাসন অিধদর ও ঔষধ
শাসন অিধদেরর আওতাধীন
টিং াবেরটরী

ঔষধ শাসন অিধদেরর
বািষ ক িতেবদন

ফাম ােকািভিজা (PV) ও ঔষেধর
িনরাপা সংা কায ম বাবায়ন

ঔষেধর িবপ িতিয়া সংা
িরেপা ং (ADRM) এর সংা

সংা - - ৫০০ ৫২০ ৫৫০ ঔষধ শাসন অিধদর
ফাম ােকািভিজা (PV)
সল হেত া ত

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ন ১৪, ২০২২ ১১:৫৬ া: ৮ ণ তািরখ: সামবার, সের ০৫, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ন ১৪, ২০২২ ১১:৫৬ া: ৯ ণ তািরখ: সামবার, সের ০৫, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] ঔষধ উৎপাদন
ও িবয়কারী
িতােনর উপর
িনয়ণ কায ম
জারদারকরণ ও
আইেনর যথাযথ
েয়াগ
িনিতকরণ।

২৫

[১.১] িজএমিপ
মাতােবক ঔষধ
কারখানা পিরদশ ন

[১.১.১] ঔষধ কারখানা
পিরদশ েনর সংা

সমি
সংা
(বার)

২ ১১৫৮ ৯১১ ১২৪০ ১২৩৮ ১২৩৬ ১২৩৫ ১২২০ ১২৪৫ ১২৫০

[১.২] মেডল ফােম সী ও
মেডল মিডিসন শপ
িতান

[১.২.১] মেডল ফােম সী ও
মেডল মিডিসন শপ িতা

সমি সংা ৩ ১৩২৮১ ৭৩৮৭ ৭৫০০ ৭৩০০ ৭২৫০ ৭২০০ ৬০০০ ৭৬০০ ৭৭০০

[১.৩] নকল,
আনেরিজাড ,
িনমােনর ঔষধ ও
মিডকাল িডভাইস
উৎপাদন ও
িবয়কারীেদর িবে
মাবাইল কাট 
পিরচালনা।

[১.৩.১] পিরচািলত ামান
আদালত

সমি সংা ২ ১২৬০ ১৩৫৩ ১১২০ ১১১৬ ১১১২ ১১০০ ৯০০ ১১৫০ ১১৮০

[১.৪] ফােম সী পিরদশ ন [১.৪.১] পিরদশ নত ফােম সী সমি সংা ৩ ৫৫২০০ ২৭৪৬০ ৩৬০০০ ৩৫৮০০ ৩৫৬০০ ৩৫৫০০ ৩৪৫০০ ৩৬৫০০ ৩৬৮০০

[১.৫] ফােম সীর
লাইেস নবায়ন

[১.৫.১] নবায়নত ফােম সীর
লাইেস

সমি সংা ২ ২৯৭০০ ১৮২৪৯ ৩০৫০০ ৩০৩০০ ৩০১০০ ৩০০০০ ২৯৮৫০ ৩২২০০ ৩২৪০০

[১.৬] ঔষধ উৎপাদন
লাইেস দান

[১.৬.১] ঔষধ উৎপাদন
লাইেসের আেবদন
িনিকরণ

গড় % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০

[১.৭] ঔষধ উৎপাদন
লাইেস নবায়ন

[১.৭.১] নবায়নত ঔষধ
উৎপাদন লাইেস

সমি সংা ৩ ১৮৩ ১৪৭ ১৩০ ১২৬ ১২৩ ১২০ ১১২ ১৩০ ১৩৫

[১.৮] ঔষধ খােতর
উয়ন

[১.৮.১] ঔষধ রািনেত
ি (আিথ ক ে)

সমি % ২ ৮ ৬ ৮.২ ৮.৪

[১.৮.২] ঔষেধর সেব া
চরা/িনেদ শক  তািলকা
ওেয়বসাইেট হালনাগাদকরণ

সমি সংা ২ ৮০০ ৬০০ ৫৫০ ৫০০ ৪০০ ৮৫০ ৮৮০

[১.৯] ঔষধ কারখানা
পিরদশ ন িরেপাট 
বাবায়ন

[১.৯.১] ঔষধ কারখানা
পিরদশ ন িরেপাট  বাবায়ন

গড় % ২ ৮৪ ১০০ ৮৫ ৮৪.৮ ৮৪.৬ ৮৪.৫ ৮৪.২ ৮৮ ৯০

[১.১০]
এািমাইোিবয়াল
রিজা (AMR)

[১.১০.১]
এািমাইোিবয়াল
রিজা (AMR)
সংা সেচতনতালক সভা

সমি সংা ২ ১২ ৯ ৭ ৫ ৪ ১২ ১২
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[২] কািভড-১৯
িনয়েণ মানস
জরী ঔষধ,
ভািন ও
মিডেকল িডভাইস
সরবরাহ
িনিতকরণ।

১৩

[২.১] কেরানা সংমণ
মাকােবলায় জরী
রা সামী, ট
কীট, ঔষধ ও
ভািেনর সরবরাহ
িনিত করেত
অনাপি সনদ াির
আেবদন িনি

[২.১.১] কেরানা সংমণ
মাকােবলায় জরী রা
সামী, ট কীট, ঔষধ ও
ভািেনর সরবরাহ িনিত
করেত অনাপি সনদ াির
িনিত আেবদন

গড় শতকরা ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[২.২] কেরানা সংমণ
মাকােবলায় আিবত
নন ঔষধ/ ভািন/
ট কীট/ মিডকাল
িডভাইেসর িিনকাল
ায়াল/ পারফরেম
ায়ােলর েটাকেলর
আেবদন িনি

[২.২.১] কেরানা সংমণ
মাকােবলায় আিবত নন
ঔষধ/ ভািন/ ট কীট/
মিডকাল িডভাইেসর
িিনকাল ায়াল/
পারফরেম ায়ােলর
েটাকেলর আেবদন িনি

গড় শতকরা ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৭০ ৬০ ৫০ ১০০ ১০০

[২.৩] ঔষেধর
রিজেশন/ইমারেজি
ইউজ অথরাইেজশন
দান

[২.৩.১] ঔষেধর
রিজেশন/ইমারেজি
ইউজ অথরাইেজশন সনদ
াির আেবদন িনিত

গড় শতকরা ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[২.৪] মিডকাল
িডভাইেসর
রিজেশন/ইমারেজি
ইউজ অথরাইেজশন
দান

[২.৪.১] মিডকাল
িডভাইেসর
রিজেশন/ইমারেজি
ইউজ অথরাইেজশন সনদ
াির আেবদন িনিত

গড় শতকরা ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[২.৫] ঔষধ রানীর
লে িজএমিপ
সা েফকট ই করণ

[২.৫.১] ঔষধ উৎপাদনকারী
িতােনর অেল িজএমিপ
সা েফকট দােনর আেবদন
িনিত

গড় শতকরা ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[২.৬] ঔষধ রানীর
লে িসিপিপ,
এফএসিস ও ফরম-১০
দান

[২.৬.১] ঔষধ রানীর লে
িসিপিপ, এফএসিস ও ফরম-
১০ াির আেবদন
িনিত

গড় শতকরা ৩ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ন ১৪, ২০২২ ১১:৫৬ া: ১১ ণ তািরখ: সামবার, সের ০৫, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৩] ঔষধ ও
মিডকাল
িডভাইেসর ণগত
মান িনিতকরণ।

১২

[৩.১] িজ এম িপ
মানদ অযায়ী
ঔষেধর ননা িবেষণ

[৩.১.১] িজ এম িপ মানদ
অযায়ী িবেষণত ঔষেধর
ননা

সমি সংা ৭ ২৫৭২ ২৬৬১ ২৭০০ ২৬৫০ ২৬৩০ ২৬০০ ২৫৮০ ২৮০০ ২৮৫০

[৩.২] ঔষেধর
কচামােলর সাস 
ভািলেডশন

[৩.২.১] িনিত সাস 
ভািলেডশন আেবদন

গড় শতকরা ৫ ৬৩.৬৪ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৪]
ফাম ােকািভিজেল
(PV) ও ঔষেধর
িনরাপা সংা
কায ম
বাবায়ন।

১০

[৪.১] ঔষেধর িবপ
িতিয়া সংা
িরেপা ং (ADRM)

[৪.১.১] ঔষেধর িবপ
িতিয়া সংা িরেপা ং
(ADRM) এর সংা

সমি সংা ৪ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৩৫০ ২৫০ ৫২০ ৫৫০

[৪.২]
ফাম ােকািভিজা
(PV) িনং সংা

[৪.২.১] ফাম ােকািভিজা
(PV) সংা িনং এ
িশণাথর সংা

সমি সংা ৩ ২৫০ ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৫০ ২৫৫ ২৬০

[৪.৩]
ফাম ােকািভিজা
(PV) সংা
পিরদশ ন

[৪.৩.১] ফাম ােকািভিজা
(PV) সংা পিরদশ ন
(Pharmaceuticals,
Hospital, Health
Program)

সমি সংা ৩ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১০ ২২ ২৪

[৫] ািতািনক
সমতা
িকরণ।

১০

[৫.১] ঔষধ শাসন
অিধদেরর িনেয়াগ
িবিধ অেমাদেনর
লে মণালেয় রণ

[৫.১.১] ঔষধ শাসন
অিধদেরর িনেয়াগ িবিধ
অেমাদেনর লে মণালেয়
রণ

তািরখ তািরখ ১ ২০.০৫.২২ ২৮.০৪.২৩ ২০.০৫.২৩ ২৫.০৫.২৩ ২২.০৬.২৩ ২৯.০৬.২৩

[৫.২]  পেদর
িবপরীেত জনবল
িনেয়ােগর উোগ হণ

[৫.২.১]  পেদর িবপরীেত
জনবল িনেয়ােগর উোগ
হণ

তািরখ তািরখ ৫ ০১.০৯.২১ ২৭.০৪.২৩ ২০.০৫.২৩ ২৫.০৫.২৩ ২৬.০৬.২৩ ২৯.০৬.২৩

[৫.৩] কম চারীেদর
িশণ দান

[৫.৩.১] কম চারীেদর
িশণ দান

সমি সংা ৪ ১২০ ৯০ ৭০ ৬০ ৫৫
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

[১] শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[১.১] াচার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.১.১] াচার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-
গভা/ উাবন
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪

[১.৪] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৪.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৫.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

*সামিয়ক (provisional) ত
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ আরএিব (RAB) র্যািপড এাকশন াটিলয়ন

২ ইএইউ (EUA) ইমিরেজি ইউজ অথারাইেজশন

৩ এিডআরএম (ADRM) ঔষেধর িবপ িতিয়া সংা িরেপা ং

৪ এনওিস (NOC) না অবেজকশন সা িফেকট

৫ এনিসএল (NCL) াশনাল কোল াবেরটরী

৬ এফএসিস (FSC) ি সল সা িফেকট

৭ িজএমিপ (GMP) ড ােফকচারীং াস

৮ িপিপই (PPE) পারেসানাল ােটকভ ইইপেম

৯ িপিভ (PV) ফাম ােকািভিজা

১০ িসিপিপ (CPP) সা িফেকট অব ফাম ািসউকাল ডা
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সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
লমাা অজেনর মাণক

[১.১] িজএমিপ মাতােবক ঔষধ কারখানা পিরদশ ন [১.১.১] ঔষধ কারখানা পিরদশ েনর সংা ঔষধ শাসন অিধদর
মণালেয় িরত মািসক িরেপাট  ও অনলাইেন
আপেলাডত ডাটা হেত া ত

[১.২] মেডল ফােম সী ও মেডল মিডিসন শপ িতান [১.২.১] মেডল ফােম সী ও মেডল মিডিসন শপ িতা ঔষধ শাসন অিধদর সংি নিথ শাখা হেত া ত।

[১.৩] নকল, আনেরিজাড , িনমােনর ঔষধ ও মিডকাল
িডভাইস উৎপাদন ও িবয়কারীেদর িবে মাবাইল কাট 
পিরচালনা।

[১.৩.১] পিরচািলত ামান আদালত
শাসন, র্যাব, িলশ ও ঔষধ শাসন
অিধদর

মণালেয় িরত মািসক িতেবদন ও
অনলাইেন আপেলাডত ডাটা হেত া ত

[১.৪] ফােম সী পিরদশ ন [১.৪.১] পিরদশ নত ফােম সী ঔষধ শাসন অিধদর
মণালেয় িরত মািসক িতেবদন ও
অনলাইেন আপেলাডত ডাটা হেত া ত

[১.৫] ফােম সীর লাইেস নবায়ন [১.৫.১] নবায়নত ফােম সীর লাইেস ঔষধ শাসন অিধদর
মণালেয় িরত মািসক িতেবদন ও
অনলাইেন আপেলাডত ডাটা হেত া ত

[১.৬] ঔষধ উৎপাদন লাইেস দান [১.৬.১] ঔষধ উৎপাদন লাইেসের আেবদন িনিকরণ ঔষধ শাসন অিধদর সংি নিথ শাখা হেত া ত।

[১.৭] ঔষধ উৎপাদন লাইেস নবায়ন [১.৭.১] নবায়নত ঔষধ উৎপাদন লাইেস ঔষধ শাসন অিধদর সংি নিথ শাখা হেত া ত

[১.৮] ঔষধ খােতর উয়ন
[১.৮.১] ঔষধ রািনেত ি (আিথ ক ে) ঔষধ উৎপাদনকারী িতান

ঔষধ উৎপাদনকারী িতানসহ হেত া
টেম

[১.৮.২] ঔষেধর সেব া চরা/িনেদ শক  তািলকা ওেয়বসাইেট
হালনাগাদকরণ

ঔষধ শাসন অিধদর সংি নিথ শাখা হেত া ত

[১.৯] ঔষধ কারখানা পিরদশ ন িরেপাট  বাবায়ন [১.৯.১] ঔষধ কারখানা পিরদশ ন িরেপাট  বাবায়ন ঔষধ শাসন অিধদর সংি নিথ শাখা হেত া ত

[১.১০] এািমাইোিবয়াল রিজা (AMR)
[১.১০.১] এািমাইোিবয়াল রিজা (AMR) সংা সেচতনতালক
সভা

ঔষধ শাসন অিধদর সংি কম কতা হেত া ত

[২.১] কেরানা সংমণ মাকােবলায় জরী রা সামী, ট
কীট, ঔষধ ও ভািেনর সরবরাহ িনিত করেত অনাপি
সনদ াির আেবদন িনি

[২.১.১] কেরানা সংমণ মাকােবলায় জরী রা সামী, ট কীট, ঔষধ
ও ভািেনর সরবরাহ িনিত করেত অনাপি সনদ াির িনিত
আেবদন

ঔষধ শাসন অিধদর মণালেয় িরত মািসক িতেবদন

[২.২] কেরানা সংমণ মাকােবলায় আিবত নন ঔষধ/
ভািন/ ট কীট/ মিডকাল িডভাইেসর িিনকাল ায়াল/
পারফরেম ায়ােলর েটাকেলর আেবদন িনি

[২.২.১] কেরানা সংমণ মাকােবলায় আিবত নন ঔষধ/ ভািন/ ট
কীট/ মিডকাল িডভাইেসর িিনকাল ায়াল/ পারফরেম ায়ােলর
েটাকেলর আেবদন িনি

ঔষধ শাসন অিধদর মণালেয় িরত মািসক িতেবদন

[২.৩] ঔষেধর রিজেশন/ইমারেজি ইউজ অথরাইেজশন
দান

[২.৩.১] ঔষেধর রিজেশন/ইমারেজি ইউজ অথরাইেজশন সনদ াির
আেবদন িনিত

ঔষধ শাসন অিধদর মণালেয় িরত মািসক িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
লমাা অজেনর মাণক

[২.৪] মিডকাল িডভাইেসর রিজেশন/ইমারেজি ইউজ
অথরাইেজশন দান

[২.৪.১] মিডকাল িডভাইেসর রিজেশন/ইমারেজি ইউজ অথরাইেজশন
সনদ াির আেবদন িনিত

ঔষধ শাসন অিধদর মণালেয় িরত মািসক িতেবদন

[২.৫] ঔষধ রানীর লে িজএমিপ সা েফকট ই করণ
[২.৫.১] ঔষধ উৎপাদনকারী িতােনর অেল িজএমিপ সা েফকট
দােনর আেবদন িনিত

ঔষধ শাসন অিধদর মণালেয় িরত মািসক িতেবদন

[২.৬] ঔষধ রানীর লে িসিপিপ, এফএসিস ও ফরম-১০
দান

[২.৬.১] ঔষধ রানীর লে িসিপিপ, এফএসিস ও ফরম-১০ াির আেবদন
িনিত

ঔষধ শাসন অিধদর মণালেয় িরত মািসক িতেবদন

[৩.১] িজ এম িপ মানদ অযায়ী ঔষেধর ননা িবেষণ [৩.১.১] িজ এম িপ মানদ অযায়ী িবেষণত ঔষেধর ননা ঔষধ শাসন অিধদর টিং াবেরটরী হেত া ত

[৩.২] ঔষেধর কচামােলর সাস  ভািলেডশন [৩.২.১] িনিত সাস  ভািলেডশন আেবদন ঔষধ শাসন অিধদর সংি নিথ শাখা হেত া ত

[৪.১] ঔষেধর িবপ িতিয়া সংা িরেপা ং (ADRM) [৪.১.১] ঔষেধর িবপ িতিয়া সংা িরেপা ং (ADRM) এর সংা ঔষধ শাসন অিধদর ফাম ােকািভিজা (PV) সল হেত া ত

[৪.২] ফাম ােকািভিজা (PV) িনং সংা [৪.২.১] ফাম ােকািভিজা (PV) সংা িনং এ িশণাথর সংা ঔষধ শাসন অিধদর ফাম ােকািভিজা (PV) সল হেত া ত

[৪.৩] ফাম ােকািভিজা (PV) সংা পিরদশ ন
[৪.৩.১] ফাম ােকািভিজা (PV) সংা পিরদশ ন
(Pharmaceuticals, Hospital, Health Program)

ঔষধ শাসন অিধদর ফাম ােকািভিজা (PV) সল হেত া ত

[৫.১] ঔষধ শাসন অিধদেরর িনেয়াগ িবিধ অেমাদেনর
লে মণালেয় রণ

[৫.১.১] ঔষধ শাসন অিধদেরর িনেয়াগ িবিধ অেমাদেনর লে মণালেয়
রণ

ঔষধ শাসন অিধদর, া ও
পিরবার কাণ মণালয় এবং
বাংলােদশ পাবিলক সািভ স কিমশন

ঔষধ শাসন অিধদেরর অেমািদত
িনেয়াগিবিধ

[৫.২]  পেদর িবপরীেত জনবল িনেয়ােগর উোগ হণ [৫.২.১]  পেদর িবপরীেত জনবল িনেয়ােগর উোগ হণ
ঔষধ শাসন অিধদর, া ও
পিরবার কাণ মণালয় এবং
বাংলােদশ পাবিলক সািভ স কিমশন

িনেয়াগত জনবেলর অিফস আেদশ

[৫.৩] কম চারীেদর িশণ দান [৫.৩.১] কম চারীেদর িশণ দান
ঔষধ শাসন অিধদর, া ও
পিরবার কাণ মণালয় এবং
বাংলােদশ পাবিলক সািভ স কিমশন

অেমাদেনর ারক
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সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সে সংি কম সাদন চকসহ

কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ন ১৪, ২০২২ ১১:৫৬ া: ১৮ ণ তািরখ: সামবার, সের ০৫, ২০২২

সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ




