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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:

উত িবের আদেল ফােম সী পিরচালনার লে ৬৪  জলায় ২০,০০০ মেডল মিডিসন শপ এবং ২৫  জলায় ৫০০  মেডল ফােম সী
িতা করা হেয়েছ। ঔষধ শাসন অিধদেরর আওতাধীন াশনাল কোল াবেরটরী িব া সংা কক ি-কায়ািলিফেকশন অজন
কেরেছ। এেত কের বিহিবের কােছ ঔষধ শাসন তথা বাংলােদেশর হণেযাতা ি পেয়েছ এবং ঔষধ রানীর পিরমাণ ি পেয়েছ।
ািডশনাল  মিডিসেনর  মান  উয়েনর  জ  িজএমিপ  গাইড  লাইন  এবং  ট  াইেটিরয়া  ণয়ন  করা  হেয়েছ।  নকল,  ভজাল,  আন-
রিজাড , কাউারিফট, িমসােড ঔষধ িবয়/িবতরেণর অপরােধ মামলা দােয়র এবং আইনাগ বা হেণর সংা ি পেয়েছ।
২৮ জায়ারী, ২০২০ তািরখ হেত ঔষধ শাসন অিধদেরর কায কর পদেেপর মােম ফস মা , িপিপই এর মান ও সরবরাহ িনিতকরা
হয় । ঔষধ শাসন অিধদর হেত N95/KN95/FFP2/Surgical mask আমদািনর জ ৮৯  িতানেক এবং ১৩৭ 
িতানেক PPE আমদািন/উৎপাদেনর জ NOC দান করা হেয়েছ। mask এবং PPE এর কায়ািল িনিত করার জ দেশর
০৭  ISO-17025 সনদ া টিং াবেরটরীেক ঔষধ শাসন অিধদর enlisted কের এবং িব া সংার গাইডলাইন
মাতােবক ট ারািমটার িনধ ারণ করতঃ mask এবং PPE টের জ এক গাইডলাইন ণয়ন কের। জায়ারী,২০২০ এ মা ০৮
 িতান হা সিনটাইজার উৎপাদন করত, পরবতেত দেশ কেরানা  সংমণ দখা  িদেল জরী  েয়াজেন আরও ৬২  িতানেক
হা সিনটাইজার উৎপাদেনর অেমাদন দওয়া হয়। ১৮  িতানেক RT-PCR ট কীট আমদািনর জ ঔষধ শাসন অিধদর
হেত NOC দান করা হয়।Antibody test kit ানীয়ভােব উৎপাদন ও আমদানীর ে ঔষধ শাসন অিধদর কক NOC/
Emergency Use Authorization /রিজেশন দােনর জ এক নীিতমালা ণয়ন করা হয়। নকল, রিজেশনিবহীন ও
িনমােনর  হা  ািনটাইজার,  িডসইনেফকেট,  মা,  িপিপই,  াভস  িবয়কারী  এবং  মিডেকল  অিেজন  াসসহ  অা  জীবন
রাকারী  ঔষধ  অিতির  ে  িবিয়কারীেদর  িবে  আইনাগ  বা  হণ  করা  হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

ঔষধ শাসন অিধদেরর ািবত িনেয়াগ িবিধ অেমাদন, অেমািদত অগ ােনাাম মাতােবক জনবল িনেয়াগ, ািবত সংেশািধত ঔষধ
আইন  অেমাদন,  াশনাল  কোল  াবেরটিরেত  ভাকিসেনর  পােটি  ও  টিিস  পরীার  জ  এািনেমল  হাউজ  াপন।  ত
ািডশনাল  াবেরটরী  াপন।  COVID-19  মাকােবলায়  বাংলােদেশ  েয়াজনীয়  ফস  মা  ,  িপিপই,  ঔষধ,  ভািন,  হা
সিনটাইজার এর মান ও সরবরাহ িনিত করা এবং অনেমািদত ও িনমােনর ফস মা , িপিপই, ঔষধ, ট কীট, মিডকাল িডভাইস,
হা সিনটাইজার উৎপাদন ও িবয়কারীেদর িবে েয়াজনীয় আইনাগ বা হণ ।

ভিবৎ পিরকনা:

ঔষধ শাসেনর অগ ােনাাম সসারণব ক েয়াজনীয় জনবেলর সমেয় আই সল, িহসাব শাখা সহ জলা কায ালয়েক শিশালীকরেণর
লে নন অগ ােনাাম াব করা। NCL-এর আওতায় Animal Laboratory াপন এবং পরীা ও িবেষেণর যথাযথ
বা হণ করা। ািডশনাল ঔষেধর জ থক াবেরটির াপন করা । COVID-19 মাকােবলায় েয়াজনীয় ঔষধ, ভািন, ফস
মা,  িপিপই,  ট  কীট,  হা  সিনটাইজার,  মিডেকল  অিেজন  াস  এর  মান  ও  সরবরাহ  িনিতকরা  ।  নকল,  রিজেশনিবহীন  ও
িনমােনর  ঔষধ,  ট  কীট,  হা  ািনটাইজার,  িডসইনেফকেট,  মা,  িপিপই,  াভস  িবয়কারী  এবং  উৎপাদনকারীেদর  িবে
আইনাগ  বা  জারদার  করা।

২০২০-২১ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

কেরানা ভাইরাস সংমন মাকােবলায় েয়াজনীয় ঔষধ, ভািন, ফস মা, িপিপই, ট কীট, হা সিনটাইজার, মিডেকল
অিেজন াস এর মান ও সরবরাহ িনিতকরা । নকল, রিজেশনিবহীন ও িনমােনর ঔষধ, ট কীট, হা ািনটাইজার,
িডসইনেফকেট, মা, িপিপই, াভস িবয়কারী এবং উৎপাদনকারীেদর িবে আইনাগ বা হণ করা।
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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 ২০২০ 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), কৗশলগত উেসহ 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 ঔষধ সহজলভ িনিতকরতঃ মানব ও াণী সদ/
া রা করা।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ দর/সংার কৗশলগত উেসহ

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. জািতর িপতা বব শখ িজর রহমােনর জশতবািষ কী উৎযাপন (িজব বষ  উৎযাপন) উপলে হীত কম চী
বাবায়ন।
৫. ািতািনক সমতা িকরণ।

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. দািরক কম কাে তা ি ও জবাবিদিহ িনিতকরণ
২. কম সাদেন গিতশীলতা আনয়ন ও সবার মান ি
৩. আিথ ক ও সদ বাপনার উয়ন

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।
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা
২০২০-২১

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২১-২০২২ ২০২২-২০২৩

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

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

শতকরা ১০০% ১০০% ১০০%
ঔষধ শাসন অিধদর ও া সবা িবভাগ,
া ও পিরবার কাণ মণালয়

ঔষধ শাসন অিধদেরর
বািষ ক িতেবদন

কেরানা সংমণ মাকােবলায় আিবত
নন ঔষধ/ ভািন/ ট কীট/ মিডকাল
িডভাইেসর িিনকাল ায়াল/ পারফরেম
ায়ােলর েটাকল অেমাদন

শতকরা ১০০% ১০০% ১০০%
ঔষধ শাসন অিধদর ও া সবা িবভাগ,
া ও পিরবার কাণ মণালয়

ঔষধ শাসন অিধদেরর
বািষ ক িতেবদন

ঔষধ ও মিডকাল িডভাইেসর
ণগত মান িনিত করা

ঔষেধর ননা পরীা ও িবেষণ সংা ২৭৫৯ ৩০৯১ ৩০০০ ৩২০০ ৩৫০০
ঔষধ শাসন অিধদর ও া সবা িবভাগ,
া ও পিরবার কাণ মণালয়

ঔষধ শাসন অিধদেরর
বািষ ক িতেবদন

ঔষেধর নকল ভজাল ব করা মাবাইল কােট  মামলা দােয়র সংা ১৮৫২ ১৮৯০ ১০০০ ১৫০০ ১৬০০
ঔষধ শাসন অিধদর, র্যাব ও জলা
শাসেকর কায ালয়

ঔষধ শাসন অিধদেরর
বািষ ক িতেবদন।

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, লাই ৩০, ২০২০ ১৪:০৩ া: ৭ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ০৬, ২০২১

সকশন ৩
কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, লাই ৩০, ২০২০ ১৪:০৩ া: ৮ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ০৬, ২০২১

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[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)

২ ৯০৪ ১২০০ ১২২৫ ১২২০ ১২১৫ ১২১০ ১২০৫ ১২৫০ ১৩০০

[১.২] ঔষধ খােতর উয়ন

[১.২.১] ঔষধ উৎপাদেন
ি (আিথ ক ে)

সমি % ২ ১১ ১১.৫ ১১.৬ ১১.৫ ১১.৮ ১২

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

সমি মিত ২ ৫১৫৪৯ ৫৬৫০০ ৫৮০০০ ৫৭৫০০ ৫৭০০ ৫৬৭০০ ৫৬৬০০ ৫৯০০০ ৬০০০০

[১.৩] মেডল ফােম সী ও
মেডল মিডিসন শপ
িতান

[১.৩.১] মেডল ফােম সী ও
মেডল মিডিসন শপ িতা

সমি সংা ৪ ১২৫৪৮ ৭০০০ ৬৫০০ ৬০০০ ৫৫০০ ৫০০০ ৭২০০ ৭৫০০

[১.৪] ঔষধ কারখানা
পিরদশ ন িরেপাট  বাবায়ন

[১.৪.১] ঔষধ কারখানা
পিরদশ ন িরেপাট  বাবায়ন

সমি % ২ ৮০ ৮৪ ৮৫ ৮৪.৮ ৮৪.৬ ৮৪.৫ ৮৪.২ ৮৮ ৯০

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

[১.৫.১] পিরচািলত
ামান আদালত

সমি সংা ৫ ১৮৫২ ১৮৯০ ১০০০ ৯০০ ৮০০ ৭০০ ৬০০ ১৫০০ ১৪০০

[১.৬] ফােম সী পিরদশ ন
[১.৬.১] পিরদশ নত
ফােম সী

সমি সংা ২ ৫৪৬৯৯ ৫৫২০০ ৫৫৪৫০ ৫৫৪০০ ৫৫৩৫০ ৫৫৩০০ ৫৫২৫০ ৫৫৫০০ ৫৫৬০০

[১.৭] ফােম সীর লাইেস
নবায়ন

[১.৭.১] নবায়নত
ফােম সীর লাইেস

সমি সংা ২ ২৮৫০০ ২৯৭০০ ২৯৯৫০ ২৯৯০০ ২৯৮৫০ ২৯৮০০ ২৯৭৫০ ৩০০০০ ৩১০০০

[১.৮] ঔষধ উৎপাদন
লাইেস দান

[১.৮.১] ঔষধ উৎপাদন
লাইেসের আেবদন
িনিকরণ

সমি % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০

[১.৯] ঔষধ উৎপাদন
লাইেস নবায়ন

[১.৯.১] নবায়নত ঔষধ
উৎপাদন লাইেস

সমি সংা ২ ৯৮ ১১০ ১১৫ ১১৪ ১১৩ ১১২ ১১০ ১২০ ১৩০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, লাই ৩০, ২০২০ ১৪:০৩ া: ৯ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ০৬, ২০২১

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

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

২০

[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

সমি শতকরা ৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[২.২] কেরানা সংমণ
মাকােবলায় আিবত
নন ঔষধ/ ভািন/ ট
কীট/ মিডকাল
িডভাইেসর িিনকাল
ায়াল/ পারফরেম
ায়ােলর েটাকল
অেমাদন

[২.২.১] কেরানা সংমণ
মাকােবলায় আিবত নন
ঔষধ/ ভািন/ ট কীট/
মিডকাল িডভাইেসর
িিনকাল ায়াল/
পারফরেম ায়ােলর
অেমাদনত েটাকল

সমি শতকরা ৪ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[২.৩] ঔষেধর
রিজেশন/ইমারেজি
ইউজ অথরাইেজশন দান

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

সমি শতকরা ৪ ১০০ ১০০ ১০০ 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

সমি শতকরা ৪ ১০০ ১০০ ১০০ 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

সমি শতকরা ৪ ১০০ ১০০ ১০০ 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

সমি শতকরা ৪ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, লাই ৩০, ২০২০ ১৪:০৩ া: ১০ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ০৬, ২০২১

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[৩] ঔষধ ও
মিডকাল
িডভাইেসর
ণগত মান
িনিতকরণ।

১৫

[৩.১] িজ এম িপ মানদ
অযায়ী ঔষেধর ননা
িবেষণ

[৩.১.১] িজ এম িপ মানদ
অযায়ী িবেষণত
ঔষেধর ননা

সমি সংা ৮ ২৭৫৯ ২৮০০ ৩০০০ ২৯৫০ ২৯০০ ২৮৫০ ২৮১০ ৩২০০ ৩৫০০

[৩.২] ঔষেধর কচামােলর
সাস  ভািলেডশন

[৩.২.১] িনিত সাস 
ভািলেডশন আেবদন

সমি শতকরা ৭ ৯০ ৯৫ ৯৬ ৯৫ ৯৭ ৯৮

[৪] জািতর
িপতা বব
শখ িজর
রহমােনর
জশতবািষ কী
উৎযাপন
(িজব বষ 
উৎযাপন)
উপলে হীত
কম চী
বাবায়ন।

১০ [৪.১] িজব বষ  উৎযাপন

[৪.১.১] েতক জলায়
এক কের মেডল ফােম সী
িতা করা

সমি সংা ৪ ২৫ ৬৪ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫

[৪.১.২] িজববষ  উৎযাপন
উপলে বব উয়ন
মলা / িজব উয়ন মলায়
অংশ হণ

সমি সংা ২ ১

[৪.১.৩] সানার বাংলা
িবিনম ােন ঔষধ
উৎপাদনকারী ও িবয়কারী
িতােনর সােথ আেলাচনা
সভা

সমি সংা ২ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪

[৪.১.৪] িজববষ  উৎযাপন
উপলে মিডকাল
কাে ি ঔষধ
সরবরােহর বা করা

সমি % ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ১০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, লাই ৩০, ২০২০ ১৪:০৩ া: ১১ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ০৬, ২০২১

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[৫] ািতািনক
সমতা
িকরণ।

৫

[৫.১] ঔষধ শাসন
অিধদেরর িনেয়াগ িবিধ
অেমাদন

[৫.১.১] ঔষধ শাসন
অিধদেরর িনেয়াগ িবিধ
অেমাদন

তািরখ তািরখ ২ ১৫.০৬.২১ ২০.০৬.২১ ২২.০৬.২১ ২৪.০৬.২১ ৩০.০৬.২১

[৫.২] নন অগ ােনাাম
মাতােবক  পেদর
িবপরীেত জনবল িনেয়াগ

[৫.২.১] নন অগ ােনাাম
মাতােবক  পেদর
িবপরীেত জনবল িনেয়াগ

তািরখ তািরখ ১০ ১৫.০৬.২১ ২০.০৬.২১ ২২.০৬.২০ ২৪.০৬.২১ ৩০.০৬.২১

[৫.৩] ঔষধ আইন-২০২০
মী পিরষদ িবভাগ কক
নীিতগত অেমাদেনর
লে রণ

[৫.৩.১] ঔষধ আইন-২০২০
নীিতগত অেমাদেনর লে
মী পিরষদ িবভােগ
রেণর উোগ হণ

তািরখ তািরখ ৩ ৩১.০৫.২১ ০৫.০৬.২১ ১০.০৬.২১ ১৫.০৬.২১ ২০.০৬.২১



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, লাই ৩০, ২০২০ ১৪:০৩ া: ১২ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ০৬, ২০২১

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১] দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

১০

[১.১] বািষ ক কম সাদন
ি (এিপএ) বাবায়ন

[১.১.১] এিপএ’র
সকল মািসক
িতেবদন
ওেয়বসাইেট
কািশত

সমি সংা ২ ৪

[১.১.২] এিপএ
েমর মািসক সভা
অিত

সমি সংা ১ ১২ ১১

[১.২] াচার/উম চচ ার
িবষেয় অংশীজনেদর
সে মতিবিনময়

[১.২.১] মতিবিনময়
সভা অিত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
বা িবষেয় সবাহীতা
/অংশীজনেদর
অবিহতকরণ

[১.৩.১]
অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সমি সংা ১ ৪ ৩ ২

[১.৪] সবা দান
িতিত িবষেয়
সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[১.৪.১]
অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২

[১.৫] ত বাতায়ন
হালনাগাদ সংা
মািসক িতেবদন
উতন কপের িনকট
রণ

[১.৫.১] মািসক
িতেবদন িরত

সমি সংা ২ ৪ ৩



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, লাই ৩০, ২০২০ ১৪:০৩ া: ১৩ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ০৬, ২০২১

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২]
কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

৯

[২.১] ই-নিথ বাবায়ন
[২.১.১] ই-নিথেত
নাট িনিত

গড় % ২ ৮০ ৭০ ৬০

[২.২] িডিজটাল সবা
চাকরণ

[২.২.১] এক নন
িডিজটাল সবা
চাত

তািরখ তািরখ ২ ১৫.০২.২১ ১৫.০৩.২১ ১৫.০৪.২১ ১৫.০৫.২১

[২.৩] সবা সহিজকরণ

[২.৩.১] এক
সহিজত সবা
অিধেে
বাবািয়ত

তািরখ তািরখ ২ ২৫.০২.২১ ২৫.০৩.২১ ২৫.০৪.২১ ২৫.০৫.২১

[২.৪] কম চারীেদর
িশণ দান

[২.৪.১] েতক
কম চািরর জ
িশণ আেয়ািজত

সমি জনঘা ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০

[২.৪.২] ১০ম ড
ও ত েতক
কম চারীেক এিপএ
িবষেয় দ
িশণ

সমি জনঘা ১ ৫ ৪

[২.৫] এিপএ বাবায়েন
েনাদনা দান

[২.৫.১] নতম
এক আওতাধীন
দর/ একজন
কম চারীেক এিপএ
বাবায়েনর জ
েনাদনা দানত

সমি সংা ১ ১



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, লাই ৩০, ২০২০ ১৪:০৩ া: ১৪ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ০৬, ২০২১

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৩] আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[৩.১] বািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[৩.১.১] য়
পিরকনা অযায়ী
য় সািদত

সমি % ১ ১০০ ৯০ ৮০

[৩.২] বািষ ক উয়ন
কম িচ (এিডিপ)/বােজট
বাবায়ন

[৩.২.১] বািষ ক
উয়ন কম িচ
(এিডিপ) /বােজট
বাবািয়ত

মিত % ২ ১০০ ৯০ ৮০

[৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর উয়ন

[৩.৩.১] িপীয়
সভায় উপাপেনর
জ মণালেয়
াব িরত

মিত % ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[৩.৩.২] অিডট
আপি িনিত

মিত % ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫

[৩.৪] াবর ও অাবর
সির তািলকা ত
ও হালনাগাদকরণ

[৩.৪.১] াবর ও
অাবর সির
তািলকা তত
এবং হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ১ ১৫.১২.২০ ১৪.০১.২১ ১৫.০২.২১

*সামিয়ক (provisional) ত





ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, লাই ৩০, ২০২০ ১৪:০৩ া: ১৬ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ০৬, ২০২১

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ িসিপিপ (CPP) সা িফেকট অব ফাম ািসউকাল ডা

২ এফএসিস (FSC) ি সল সা িফেকট

৩ িজএমিপ (GMP) ড ােফকচারীং াস

৪ এনিসএল (NCL) াশনাল কোল াবেরটরী

৫ আরএিব (RAB) র্যািপড এাকশন াটিলয়ন



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, লাই ৩০, ২০২০ ১৪:০৩ া: ১৭ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ০৬, ২০২১

সংেযাজনী- ২: কম সাদন চেকর বাবায়নকারী এবং পিরমাপ পিত

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী

অিবভাগ, অিধশাখা,
শাখা

দ মাণক উপা 

[১.১] িজএমিপ মাতােবক ঔষধ
কারখানা পিরদশ ন

[১.১.১] ঔষধ কারখানা পিরদশ েনর সংা

ঔষধ উৎপাদনকারী িতােনর উৎপাদন লাইেস িত
ই বছর পর পর নবায়ন, পিরদশ ক দেলর পািরশ
বাবায়ন, নন ডােজস ফেম র অ ি এবং
িতােনর িবে অিভেযাগ াির িেত পিরদশ ন
করা হয়।

ঔষধ শাসন অিধদর
সংি নিথ শাখা হেত
া ত

ঔষধ শাসন অিধদেরর
বািষ ক িতেবদন

[১.২] ঔষধ খােতর উয়ন
[১.২.১] ঔষধ উৎপাদেন ি (আিথ ক ে) িত বছর ঔষধ খােত অগিত ায়ন

ঔষধ উৎপাদনকারী
িতান

ঔষধ উৎপাদনকারী
িতানসহ হেত া
ডাকশন টেম

ঔষধ শাসন অিধদেরর
বািষ ক িতেবদন

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

ঔষেধর সেব া চরা/িনেদ শক  তািলকা
ওেয়বসাইেট হালনাগাদ করা

ঔষধ শাসন অিধদর
 ও কিউটার শাখা
হেত া শাখা

ঔষধ শাসন অিধদেরর
বািষ ক িতেবদন

[১.৩] মেডল ফােম সী ও মেডল মিডিসন
শপ িতান

[১.৩.১] মেডল ফােম সী ও মেডল মিডিসন শপ
িতা

মেডল ফােম সী ও মেডল মিডিসন শপ িতার লে
ফােম সীর লাইেস দান করা

ঔষধ শাসন অিধদর
সংি িফ অিফসােরর
িনকট হেত া ত

ঔষধ শাসন অিধদেরর
বািষ ক িতেবদন

[১.৪] ঔষধ কারখানা পিরদশ ন িরেপাট 
বাবায়ন

[১.৪.১] ঔষধ কারখানা পিরদশ ন িরেপাট 
বাবায়ন

ঔষধ কারখানা পিরদশ েনর পর পিরদশ ক দল কক
েদয় পরামশ  বাবায়েনর হার

ঔষধ উৎপাদনকারী
িতান

সংি নিথ শাখা হেত
া ত

ঔষধ শাসন অিধদেরর
বািষ ক িতেবদন

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

[১.৫.১] পিরচািলত ামান আদালত
নকল, আনেরিজাড , িনমােনর ঔষধ ও মিডকাল
িডভাইস উৎপাদন ও িবয়কারীেদর িবে মাবাইল
কাট  পিরচালনা করা

ঔষধ শাসন অিধদর
িফ অিফসােরর িনকট
হেত া ত

ঔষধ শাসন অিধদেরর
বািষ ক িতেবদন

[১.৬] ফােম সী পিরদশ ন [১.৬.১] পিরদশ নত ফােম সী
লাইেস নবায়ন, ননা সংহ, ফােম সী ানার,
মািলকানা পিরবতন ও অিভেযােগর িেত ফােম সী
পিরদশ ন করা

ঔষধ শাসন অিধদর
িফ অিফসারেদর িনকট
হেত া ত

ঔষধ শাসন অিধদেরর
বািষ ক িতেবদন

[১.৭] ফােম সীর লাইেস নবায়ন [১.৭.১] নবায়নত ফােম সীর লাইেস
িত ২ বছর অর অর ফােম সীর লাইেস নবায়ন
করা

ঔষধ শাসন অিধদর
ঔষধ শাসন অিধদেরর
িফ অিফসারেদর িনকট
হেত া ত

ঔষধ শাসন অিধদেরর
বািষ ক িতেবদন

[১.৮] ঔষধ উৎপাদন লাইেস দান
[১.৮.১] ঔষধ উৎপাদন লাইেসের আেবদন
িনিকরণ

ঔষধ উৎপাদেনর জ আেবিদত ঔষধ উৎপাদন
লাইেসের আেবদন িনিকরণ

ঔষধ শাসন অিধদর
সংি নিথ শাখা হেত
া ত

ঔষধ শাসন অিধদেরর
বািষ ক িতেবদন

[১.৯] ঔষধ উৎপাদন লাইেস নবায়ন [১.৯.১] নবায়নত ঔষধ উৎপাদন লাইেস
ই বছর অর অর ঔষধ উৎপাদন লাইেস নবায়ন
করা

ঔষধ শাসন অিধদর সংি নিথ শাখা
ঔষধ শাসন অিধদেরর
বািষ ক িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী

অিবভাগ, অিধশাখা,
শাখা

দ মাণক উপা 

[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 কক কেরানা সংমণ
মাকােবলায় জরী রা সামী, ট কীট, ঔষধ ও
ভািেনর সরবরাহ িনিত করেত অনাপি সনদ
দান

ঔষধ শাসন অিধদর
এনওিস শাখা হেত
দানত এনওিস এর
তািদ

ঔষধ শাসন অিধদেরর
বািষ ক িতেবদন

[২.২] কেরানা সংমণ মাকােবলায়
আিবত নন ঔষধ/ ভািন/ ট
কীট/ মিডকাল িডভাইেসর িিনকাল
ায়াল/ পারফরেম ায়ােলর েটাকল
অেমাদন

[২.২.১] কেরানা সংমণ মাকােবলায় আিবত
নন ঔষধ/ ভািন/ ট কীট/ মিডকাল
িডভাইেসর িিনকাল ায়াল/ পারফরেম
ায়ােলর অেমাদনত েটাকল

কেরানা সংমণ মাকােবলায় আিবত নন ঔষধ/
ভািন/ ট কীট/ মিডকাল িডভাইেসর িিনকাল
ায়াল/ পারফরেম ায়ােলর েটাকল অেমাদন

ঔষধ শাসন অিধদর
িিনকাল ায়াল শাখা
হেত অেমািদত েটাকল

ঔষধ শাসন অিধদেরর
বািষ ক িতেবদন

[২.৩] ঔষেধর রিজেশন/ইমারেজি
ইউজ অথরাইেজশন দান

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

ঔষেধর রিজেশন/ইমারেজি ইউজ অথরাইেজশন
সনদ দান

ঔষধ শাসন অিধদর
সংি শাখা হেত া
ত

ঔষধ শাসন অিধদেরর
বািষ ক িতেবদন

[২.৪] মিডকাল িডভাইেসর
রিজেশন/ইমারেজি ইউজ
অথরাইেজশন দান

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

মিডকাল িডভাইেসর রিজেশন/ইমারেজি ইউজ
অথরাইেজশন সনদ দান

ঔষধ শাসন অিধদর
সংি শাখা হেত া
ত

ঔষধ শাসন অিধদেরর
বািষ ক ি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 উৎপাদনকারী িতােনর অেল িজএমিপ
সা েফকট ইকরণ

ঔষধ শাসন অিধদর
সংি শাখা হেত া
ত

ঔষধ শাসন অিধদেরর
বািষ ক ি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 রানীর লে িসিপিপ, এফএসিস ও ফরম-১০
দান

ঔষধ শাসন অিধদর
সংি শাখা হেত া
ত

ঔষধ শাসন অিধদেরর
বািষ ক িতেবদন

[৩.১] িজ এম িপ মানদ অযায়ী
ঔষেধর ননা িবেষণ

[৩.১.১] িজ এম িপ মানদ অযায়ী
িবেষণত ঔষেধর ননা

িজ এম িপ মানদ অযায়ী ঔষেধর ননা পরীা ও
িবেষণ

ঔষধ শাসন অিধদেরর
আওতাধীন াগ টিং
াবেরটরী

সংি শাখা হেত া
ত

ঔষধ শাসন অিধদেরর
বািষ ক িতেবদন

[৩.২] ঔষেধর কচামােলর সাস 
ভািলেডশন

[৩.২.১] িনিত সাস  ভািলেডশন আেবদন
মানস কচামাল আমদািনর িনিমে ঔষধ শাসন
কচামােলর সাস  ভািলেডশন কের থােক।

ঔষধ শাসন অিধদর
সংি শাখা হেত া
ত

ঔষধ শাসন অিধদেরর
বািষ ক িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী

অিবভাগ, অিধশাখা,
শাখা

দ মাণক উপা 

[৪.১] িজব বষ  উৎযাপন

[৪.১.১] েতক জলায় এক কের মেডল
ফােম সী িতা করা

িজব বষ  উৎযাপন উপলে েতক জলায় ০১ 
কের মেডল ফােম সী িতা করা হেব।

ঔষধ শাসন অিধদর
সংি কম কতােদর
িনকট হেত া ত

ঔষধ শাসন অিধদেরর
বািষ ক িতেবদন

[৪.১.২] িজববষ  উৎযাপন উপলে বব
উয়ন মলা / িজব উয়ন মলায় অংশ হণ

ঔষধ শাসন অিধদর কক িজববষ  উৎযাপন
উপলে বব উয়ন মলা / িজব উয়ন মলায়
অংশ হণ

ঔষধ শাসন অিধদর
সংি কম কতােদর
িনকট হেত া ত

ঔষধ শাসন অিধদেরর
বািষ ক িতেবদন

[৪.১.৩] সানার বাংলা িবিনম ােন ঔষধ
উৎপাদনকারী ও িবয়কারী িতােনর সােথ
আেলাচনা সভা

বাংলােদেশর ০৮  িবভােগ সানার বাংলা িবিনম ােন
ঔষধ উৎপাদনকারী ও িবয়কারী িতােনর সােথ
আেলাচনা সভা

ঔষধ শাসন অিধদর
সংি কম কতােদর
িনকট হেত া ত

ঔষধ শাসন অিধদেরর
বািষ ক িতেবদন

[৪.১.৪] িজববষ  উৎযাপন উপলে মিডকাল
কাে ি ঔষধ সরবরােহর বা করা

ঔষধ শাসন অিধদর িজববষ  উৎযাপন উপলে
মিডকাল কাে ি ঔষধ সরবরােহর বা করা

ঔষধ শাসন অিধদর
সংি কম কতােদর
িনকট হেত া ত

ঔষধ শাসন অিধদেরর
বািষ ক িতেবদন

[৫.১] ঔষধ শাসন অিধদেরর িনেয়াগ
িবিধ অেমাদন

[৫.১.১] ঔষধ শাসন অিধদেরর িনেয়াগ িবিধ
অেমাদন

ঔষধ শাসন অিধদেরর িনেয়াগ িবিধ অেমাদন

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

ঔষধ শাসন অিধদেরর
অেমািদত িনেয়াগ িবিধ

ঔষধ শাসন অিধদেরর
শাসন শাখা হেত
সরবরাহত িনেয়াগিবিধর
াপেনর এর কিপ

[৫.২] নন অগ ােনাাম মাতােবক 
পেদর িবপরীেত জনবল িনেয়াগ

[৫.২.১] নন অগ ােনাাম মাতােবক 
পেদর িবপরীেত জনবল িনেয়াগ

নন অগ ােনাাম মাতােবক  পেদর িবপরীেত
জনবল িনেয়াগ

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

িনেয়াগত জনবেলর
িজও

ঔষধ শাসন অিধদেরর
শাসন শাখা হেত
সরবরাহত িজও এর কিপ

[৫.৩] ঔষধ আইন-২০২০ মী পিরষদ
িবভাগ কক নীিতগত অেমাদেনর
লে রণ

[৫.৩.১] ঔষধ আইন-২০২০ নীিতগত
অেমাদেনর লে মী পিরষদ িবভােগ
রেণর উোগ হণ

ঔষধ আইন ১৯৪০, াগ কোল অিড া ১৯৮২ এবং
এােমেম, বল াগ লস ১৯৪৬ একীত কের
েগাপেযাগী ঔষধ আইন ২০২০ এর খসড়া ণয়ন করা
হেয়েছ, যা কিবেনট িডিভশন কক নীিতগত
অেমাদন েয়াজন।

া সবা িবভাগ, া ও
পিরবার কাণ মণালয়।

অেমাদন এর ারক
ঔষধ শাসন অিধদেরর
বািষ ক িতেবদন
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সংেযাজনী ৩: অ মণালয়/িবভাগ/দর/সংা/মাঠ পয ােয়র কায ালয় এর িনকট িনিদ  কম সাদন চািহদাসহ

িতােনর ধরণ িতােনর নাম কম সাদন চক উ িতােনর িনকট চািহদা/তাশা চািহদা/তাশার যৗিকতা
তাশা রণ

না হেল
সা ভাব

মণালয় / িবভাগ
া সবা িবভাগ, া ও
পিরবার কাণ মণালয়

ঔষধ শাসন অিধদেরর িনেয়াগ িবিধ
অেমাদন

ঔষধ শাসন অিধদেরর ািবত িনেয়াগ িবিধ
অেমাদন করা

া ও পিরবার কাণ মণালয়, জনশাসন মণালেয়র
অেমাদন েমই ঔষধ শাসন অিধদেরর িনেয়াগ িবিধ
অেমাদন সব

৮০ %

মণালয় / িবভাগ জনশাসন মণালয়
নন অগ ােনাাম মাতােবক  পেদর
িবপরীেত জনবল িনেয়াগ

িরত আেবদন মাতােবক  পেদর িবপরীেত
ঔষধ শাসন অিধদেরর জনবল িনেয়াগ দওয়া

জনশাসন মণালেয়র অেমাদন েমই ঔষধ শাসন অিধদেরর
জনবল িনেয়াগ সব

৮০%

অা
জলা শাসেকর কায ালয়, র্যাব,
িলশ

পিরচািলত ামান আদালত ামান আদালত পিরচালনায় সহায়তা করা
ামান আদালত পিরচালনায় জলা শাসেকর কায ালয়, র্যাব,
িলশ এর সহায়তার েয়াজন

৫০%

অা ঔষধ উৎপাদনকারী িতানসহ ঔষধ উৎপাদেন ি (আিথ ক ে) ঔষধ উৎপাদেন ি সংা ত দান
ঔষধ উৎপাদনকারী িতানসেহর িনকট হেত ঔষধ উৎপাদেন
ি সংা ত দান

৫০%

মণালয় / িবভাগ
া সবা িবভাগ, া ও
পিরবার কাণ মণালয়

ঔষধ আইন-২০২০ নীিতগত
অেমাদেনর লে মী পিরষদ িবভােগ
রেণর উোগ হণ

ঔষধ আইন-২০২০ নীিতগত অেমাদেনর লে
মী পিরষদ িবভােগ রেণর উোগ হণ

ঔষধ আইন-২০২০ নীিতগত অেমাদেনর লে মী পিরষদ
িবভােগ রেণর উোগ হণ করা

৫০%
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