
া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ২৭, ২০২২

ঔষধ শাসন অিধদর

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (অোবর - িডেসর)



া: ২ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ২৭, ২০২২

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১

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

২২

[১.১] িজএমিপ মাতােবক ঔষধ
কারখানা পিরদশ ন

[১.১.১] ঔষধ কারখানা পিরদশ েনর সংা সংা (বার) ২ ১২৩৫ ১২৩০ ১২২৮ ১২২৫ ১২১৫ ২০২

[১.২] মেডল ফােম সী ও মেডল
মিডিসন শপ িতান

[১.২.১] মেডল ফােম সী ও মেডল
মিডিসন শপ িতা

সংা ৩ ৭২০০ ৬৭০০ ৬৬০০ ৬১৫০ ৫৬০০ ৩৪৬১

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

[১.৩.১] পিরচািলত ামান আদালত সংা ৩ ১১০০ ১০৫০ ৯২০ ৮৫০ ৭১০ ৫০৯

[১.৪] ফােম সী পিরদশ ন [১.৪.১] পিরদশ নত ফােম সী সংা ২ ৩৫৫০০ ৩৫০০০ ৩৪৬৮০ ৩৪৩৩০ ৩৪০০০ ১০৫৫০

[১.৫] ফােম সীর লাইেস নবায়ন [১.৫.১] নবায়নত ফােম সীর লাইেস সংা ২ ৩০০০০ ২৯৮৯০ ২৯৮৫০ ২৯৮২০ ২৯৭৫০ ৭৪৪১

[১.৬] ঔষধ উৎপাদন লাইেস
দান

[১.৬.১] ঔষধ উৎপাদন লাইেসের
আেবদন িনিকরণ

% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ২৫

[১.৭] ঔষধ উৎপাদন লাইেস
নবায়ন

[১.৭.১] নবায়নত ঔষধ উৎপাদন
লাইেস

সংা ২ ১২০ ১১৭ ১১৫ ১১২ ১১০ ৫৪

[১.৮] ঔষধ খােতর উয়ন

[১.৮.১] ঔষধ উৎপাদেন ি (আিথ ক
ে)

% ২ ১১.৬ ১১.৫

২০২১-২০২২
অথ  বছর শেষ
ঔষধ
উৎপাদনকারী
িতােনর
বাৎসিরক
িরেপাট  াি
সােপে ঔষধ
উৎপাদেন
ির
িতেবদন রণ
িক হেব।

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

মিত ২ ৫৮৩৫০ ৫৮২০০ ৫৮১০০ ৫৭০০০ ৫৬৭০০ ২৫০

[১.৯] ঔষধ কারখানা পিরদশ ন
িরেপাট  বাবায়ন

[১.৯.১] ঔষধ কারখানা পিরদশ ন িরেপাট 
বাবায়ন

% ২ ৮৫ ৮৪.৮ ৮৪.৬ ৮৪.৫ ৮৪.২ ২৫



া: ৩ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ২৭, ২০২২

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

২
ঔষধ ও মিডকাল
িডভাইেসর ণগত
মান িনিতকরণ।

১৫
[২.১] িজ এম িপ মানদ অযায়ী
ঔষেধর ননা িবেষণ

[২.১.১] িজ এম িপ মানদ অযায়ী
িবেষণত ঔষেধর ননা

সংা ৮ ২৬০০ ২৫৯০ ২৫৮৫ ২৫৮০ ২৫৭৫ ১১১৩

[২.২] ঔষেধর কচামােলর সাস 
ভািলেডশন

[২.২.১] িনিত সাস  ভািলেডশন
আেবদন

শতকরা ৭ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ২৫

৩

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

১৩

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

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

শতকরা ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ২৫

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

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

শতকরা ২ ১০০ ৯০ ৭০ ৬০ ৫০ ২৫

[৩.৩] ঔষেধর
রিজেশন/ইমারেজি ইউজ
অথরাইেজশন দান

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

শতকরা ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ২৫

[৩.৪] মিডকাল িডভাইেসর
রিজেশন/ইমারেজি ইউজ
অথরাইেজশন দান

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

শতকরা ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ২৫

[৩.৫] ঔষধ রানীর লে িজএমিপ
সা েফকট ই করণ

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

শতকরা ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ২৫

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

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

শতকরা ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ২৫



া: ৪ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ২৭, ২০২২

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

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 হেয়েছ। নরায়
আরও ৩০ জলায় এক কের নন
মেডল ফােম সী িতা করা

সংা ৪ ৩০ ২৩ ২২ ২০ ১৮ ১৩

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

সংা ২ ১

িজববষ 
উপলে বব
উয়ন
মলা/িজব
উয়ন মলা
আেয়ািজত হেল
অংশহণ করা
হেব।

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

সংা ২ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৩

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

% ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ১০

িজববষ 
উপলে ি
মিডকাল
কা
আেয়ািজত হেল
অংশহণ করা
হেব।

৫
ািতািনক
সমতা
িকরণ।

১০

[৫.১] ঔষধ শাসন অিধদেরর
িনেয়াগ িবিধ অেমাদন

[৫.১.১] ঔষধ শাসন অিধদেরর িনেয়াগ
িবিধ অেমাদন

তািরখ ৫ ২৮-০৪-২০২২ ২০-০৫-২০২২ ২৫-০৫-২০২২ ২২-০৬-২০২২ ২৯-০৬-২০২২
িনেয়াগিবিধ
অেমাদেনর
কায ম চলমান।

[৫.২] নন অগ ােনাাম মাতােবক
 পেদর িবপরীেত জনবল িনেয়াগ

[৫.২.১] নন অগ ােনাাম মাতােবক 
পেদর িবপরীেত জনবল িনেয়াগ

তািরখ ৩ ২৭-০৪-২০২২ ২০-০৫-২০২২ ২৫-০৫-২০২২ ২৬-০৬-২০২২ ২৯-০৬-২০২২ ০৫-১২-২০২১

[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 ২ ২৭-০৪-২০২২ ০৫-০৬-২০২২ ১০-০৬-২০২২ ২৫-০৬-২০২২ ২৭-০৬-২০২২ কায ম চলমান।



া: ৫ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ২৭, ২০২২

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.১

শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[এম.১.১] াচার কম পিরকনা
বাবায়ন

[এম.১.১.১] াচার কম পিরকনা
বাবািয়ত

া নর ১০

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.২.১] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ১০

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩

*সামিয়ক (provisional) ত


