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২০২০-

২১ 

 

প্র ৃত অর্যন 

মন্তব্য 

র্লুাই-

কসদ্দেম্বর , 

২০২০-২০২১ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 1০ 

৪। ঔষধ 

খাতের 

উন্নয়ন 

7.5 
4.১ ঔষতধর 

েত্ত্বাবধান 

জ ারদারকরণ 

[4.1.1] মতেল ফাতম েসী ও মতেল 

জমডেডসন শপ প্রডেষ্ঠা 

সমষ্টি সংখযা 
1 

৭ ০ ০

০  

৪ ২ ২ ৭   

[4.1.2] ঔষধ উৎপাদতন প্রবৃদ্ধি সমষ্টি 
% 

1 ১ ১ .৬  চলমান 

বাৎসডরক ডরতপার্ে 

জপ্ররণ করা হতব। 

[4.1.3] ঔষতধর খুচরা/ডনতদেশক মূলয 

োডলকা ওতয়বসাইতর্ 

হালনাগাদকরণ 

ক্রমপু

দ্ধিভূে 

সংখযা 

(ক্রমপুদ্ধিভূ

ে) 

1 58500 চলমান 

বাৎসডরক ডরতপার্ে 

জপ্ররণ করা হতব। 

[৪.1.4] ঔষধ কারখানা পডরদশ েতনর 

সংখযা 

সমষ্টি  সংখযা (বার) 

1 1225 ২১০  

৪.1.৫] ঔষধ কারখানা পডরদশ েন 

ডরতপার্ে বাস্তবায়ন 

সমষ্টি 

%  ১ ৮ ৫  ৯০ 

(গণনা পিডে-

গড়) 

প্রডেমাতস নেুন 

ডরতপার্ে জ নাতরর্ 

হয় এবং 

প্রডেমাতস পূতব ের 

ডরতপার্ে 

বাস্তবায়তনর 

অগ্রগডে জদখার 

 নয কারখানা 

পডরদশ েন করা 

হয়। 

[৪.1.৬] দ্ধ এমডপ মানদন্ড অনুযায়ী 

ঔষতধর নমুনা পরীক্ষা 

সমষ্টি  সংখযা ১ ৩০০০ ৮৫০ 
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গণনা 

পদ্ধতত 

এ   

(Unit) 

 ম যসম্পাদন 

সূচদ্দ র মান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

লক্ষ্যমা

ত্রা 

২০২০-

২১ 

 

প্র ৃত অর্যন 

মন্তব্য 

র্লুাই-

কসদ্দেম্বর , 

২০২০-২০২১ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 1০ 

[৪.1.৭] মতেল  ফাতম েসী ও মতেল 

জমডেডসন শপ প্রডেষ্ঠা ঔষতধর 

সতব োচ্চ খুচরা/ডনতদেশক মূলয 

োডলকা ওতয়বসাইতর্ 

হালনাগাদকরণ, ঔষধ কারখানা 

পডরদশ েতনর সংখযা +-ও ঔষধ 

কারখানা পডরদশ েন ডরতপার্ে 

বাস্তবায়ন প্রভৃডে জসবা কারযক্রম 

মডনর্ডরং 

সমষ্টি  সংখযা 0.5 8 4 ঔষধ প্রশাসন 

অডধদপ্ততরর 

এডপএ ষ্টর্ম কেৃেক 

উতেডখে 

কায েক্রমসমূহ 

(মতেল  ফাতম েসী 

ও মতেল 

জমডেডসন শপ 

প্রডেষ্ঠা, ঔষতধর 

সতব োচ্চ 

খুচরা/ডনতদেশক 

মূলয োডলকা 

ওতয়বসাইতর্ 

হালনাগাদকরণ, 

ঔষধ কারখানা 

পডরদশ েতনর 

সংখযা ও ঔষধ 

কারখানা 

পডরদশ েন ডরতপার্ে 

বাস্তবায়ন প্রভৃডে 

জসবা কায েক্রম) 

মডনর্ডরং করা 

হতে। 

 


