প ম a ায়
ঔষধ শাসন aিধদ র
া o পিরবার ক াণ ম ণালেয়র িবেশষ eকিট ি েমর আoতায় 2৯87 সােল
িত া লাভ কের। ঔষেধর uৎপাদন, আমদািন, র ািন, িবতরণ, িব য়, িনয় ণ o
শাসেনর কাযাবলীর আoতাধীন। দেশ বতমােন 934িট ঔষধ uৎপাদনকারী িত
দাকান/ফােমসী রেয়েছ। e সকল িত ােনর লাiেসি ং রিজে শন, পিরদশন
কায ম
ুভােব পিরচালনার জ গত 28-12-3121 তািরেখ ঔষধ শাসন
(Attached Department) িহেসেব aিধদ ের u ীত করা হয়।

‘‘ঔষধ শাসন পিরদ র’’
তদারিক (মিনটিরং) ঔষধ
ান o ায় 2 ল ঔষেধর
o মাঠ পযােয় তদারিকর
পিরদ রেক সং
দ র

কম পিরিধঃ
ঔষধ শাসন aিধদ র ঔষেধর ক চামাল o মাড়ক ািদর আমদািন থেক
কের সকল ধরেনর ঔষেধর
uৎপাদন, ত ত ঔষেধর আমদািন, র ািন, িবতরণ, িব য়,
িনয় ণ, িব াপন িনয় ণ o মান-িনয় ণ
সং া যাবতীয় কাজ কের থােক eবং মান-িনয় েণর লে ঔষেধর ন না সং হ o ঔষেধর কারখানা, িডেপা
o চরা ঔষেধর দাকান পিরদশনসহ নানািবধ কমকা পিরচালনা কের থােক।
2৯93 সােল জাতীয় ঔষধ নীিতর বতন eবং ঔষধ (িনয় ণ) a ােদশ জাির করার পর e ােলা ািথক ঔষেধর
পাশাপািশ শা ীয় (iuনািন, আ েবিদক) o হািমo ািথক eবং বােয়ােকিমক ঔষেধর uৎপাদন, আমদািন,
িবতরণ, িব য় সং া যাবতীয় কমকা ঔষধ শাসন aিধদ েরর িনয় েণ আনা হয়। ফল িতেত ঔষধ শাসন
aিধদ েরর কমপিরিধ ব েণ ি পায়। তৎসে ঔষধ শাসেনর কাযধারায়o aেনক মৗিলক পিরবতন ঘেট।
বতমােন দেশ 369িট e ােলা ািথক ঔষধ তকারী িত ান ায় 7111 কািট টাকার ঔষধ o ঔষেধর
ক চামাল তির কের। eছাড়া দেশর 379িট iuনািন o 312িট আ েবিদক eবং 8৯ িট হািমo ািথক o 28িট
হাবাল ঔষধ uৎপাদনকারী িত ান ায় 711 কািট টাকার ঔষধ uৎপাদন কের থােক। দেশ ায় eক ল
লাiেস ধারী ঔষধ িব েয়র দাকান রেয়েছ। eসব ঔষধ তকারী o িব য়কারী িত ােনর যাবতীয় কমকা
িনয় ণ o পিরচালনার দািয় o ঔষধ শাসন aিধদ র পালন কের থােক।
ঔষধ শাসন aিধদ র ঔষধ র ািনর যাবতীয় কাজ (িজeমিপ সািটিফেকট o ফামািসuিটক াল
(িসিপিপ) ফরম-21 iত ািদ) দান কের থােক।

াডা

aবকাঠােমা o জনবলঃ
ঔষধ শাসনেক aিধদ ের u ীত করায় েবর 331িট পদসহ 261িট ন ন পদ (66িট আuট সািসং) ি র ফেল
aিধদ েরর বতমান মাট জনবল 481। বতমােন কমরত কমকতা, কমচারী o
পেদর ত ািদ িন পঃ
a েমািদত পদ
কমরত
পদ
ণী
2ম
229
53
87
3য়
36
22
25
4য়
226
64
73
5থ
223
51
83
(68+আuট সািসং 66)
মাট
481
257
335
114

ঔষধ শাসন aিধদ েরর ঢাকায় aবি ত 2িট হড aিফস o জলা পযােয়র 47িট aিফস সহ মাট 48িট aিফস
রেয়েছ। 79িট জলার মে 47িট জলায় aিফস ািপত হেলo a জলা স েহ জনবেলর aভােব a াবিধ
কান aিফস াপন করা স ব হয় নাi।
সারােদেশ হড aিফস o মাঠ পযােয় মহাপিরচালকসহ মাট 65 জন কমকতা eবং ৯3জন িবিভ ধােপর
কমচারী িনেয়ািজত আেছন। জলা পযােয় িব মান 47িট aিফেসর সােথ 23 জলায় 23িট ন ন aিফস াপেনর
লে জনবল কাঠােমা a েমাদেনর াব করা হেয়েছ যা ম ণালেয় a েমাদেনর aেপ ায় আেছ।
কমব নঃ
ািদ, ত ত ঔষধ আমদািন থেক
কের সকল কার ঔষেধর uৎপাদন,
ঔষেধর ক চামাল/ মাড়ক
র ািন, িবতরণ, িব য়,
িনয় ণ, িব াপণ িনয় ণ o মান-িনয় েণর লে ঔষেধর ন না সং হ o মানিনয় েণর ব া iত ািদ যাবতীয় কমকা চিলত ঔষধ আiেনর আoতায় ঔষধ শাসন aিধদ র কের থেক।
বতমান aবকাঠােমােত ঔষধ শাসন aিধদ েরর ধান িনবাহী হেলন মহাপিরচালক। িতিন সািবক শাসিনক
কমকা পিরচালনা করা ছাড়াo লাiেসি ং ক প িহেসেব দািয় পালন কের থােকন।
বাৎসিরক বােজট বরা , রাজ আয় o য় সং া ঃ
আিথক বৎসর
3121-3122
3122-3123

সংেশািধত বরা
7,24,22,111/7,62,41,111/-

আয়
6,53,86,111/9,65,9৯,25৯/-

য়
2,79,36,111/5,৯3,24,111/-

সা িতক aজন o ভিব ৎ পিরক নাঃ
(ক) া o পিরবার ক াণ ম ণালেয়র পিরপ নং- জন া -2/ঔষধ-42/3113 (aংশ)/598 তািরখ 28-123121 eর মা েম া o পিরবার ক াণ ম ণালেয়র aধীন ঔষধ শাসন পিরদ রেক সং
দ র
িহেসেব aিধদ ের u ীত করা হয় যা 2৯-12-3121 তািরেখ বাংলােদশ গেজট aিতির সং ায় কািশত
হয়। ঔষধ শাসন পিরদ রেক aিধদ ের u ীত করায় ন ন জনবল ি eবং
পেদ িনেয়াগ রাি ত
করার জ iেতামে ম ণালয় ক ক েয়াজনীয় পদে প হণ করা হেয়েছ। যার ফেল ঔষধ স ের দ
জনশি
ি সহ কােজ গিত স ার হেব। স িত 25জন ঔষধ ত াবধায়ক eবং 5জন ঔষধ পিরদশক
িনেয়াগ দয়া হেয়েছ eবং আেরা 63জন ঔষধ ত াবধায়ক িনেয়াগ ি য়াধীন আেছ। eছাড়া িবগত 3 বছের
28জন ঔষধ ত াবধায়েক সহকারী পিরচালক o 8জন সহকারী পিরচালকেক uপ-পিরচালক পেদ পেদা িত
eবং 4জন uপ-পিরচালেক পিরচালেকর চলিত দািয়
দান করা হেয়েছ। ফেল শাসিনক িবরতা
aেনকাংেশ লাঘব হেয়েছ। eেত দেশ মান স
ঔষধ uৎপাদন, সরবরাহ o িবপনন ব ার uপর
নজরদারী o িনয় ণ ি পােব। দেশ uৎপািদত ঔষেধর মান u য়ন eবং ঔষেধর ণগত মান পরী েণর
মতা o িবধা ি পােব। ঔষেধর র ািন u েরা র ি েত সহায়ক িমকা পালেনর মা েম ঔষধ
স রেক uে খেযা র ািন আেয়র স ের পিরণত করা স ব হেব।
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(খ) iনি িটuট aব পাবিলক হলথ eর আoতাধীন াগ টি ং াবেরটরীেক ঔষধ শাসন aিধদ েরর আoতা
কের eিটেক আ িনক াবেরটরীেত u ীত করার পদে প হণ করা হেয়েছ। u
াবিটেক াশনাল কে াল
াবেরটরী (NCL) িহসােব ঘাষণা করা হেয়েছ eবং u eনিসeল o িডিটeল eর আ িনকায়েনর জ
া সং ার সহেযািগতায়
সরকার o দাতা সং া iেতামে 3299.11 ল টাকা বরা কেরেছ। িব
িব াংেকর aথায়েন eনিসeল o িডিটeল eর েয়াজনীয় য পািত iেতামে আমদািন করা হেয়েছ।
বতমােন u য পািত াপেনর কাজ চলেছ। eছাড়া u
াবেরটরী িবি ং eর সং ার o u য়ন কাজ
সরকাির aথায়েন iেতামে সমা হেয়েছ। আশা করা যায় aিচেরi মাননীয় ধানম ী ক ক u
াবেরটরীর ভ uে াধন করা স ব হেব। ভিব েত u
াবেরটরীেক িব া সং া ক ক
accreditation eর কাজ স
করা হেব।
(গ) সাধারণ জনগেণর চািহদা o য় মতার uপর ল রেখ ঔষধ িশ েক েয়াজনীয়
দয়া হেয়েছ। দশীয়
চািহদার ায় ৯8 ভােগরo বশী ঔষধ বতমােন ানীয়ভােব uৎপািদত হে । ঔষধ িশে a গিত o uৎপািদত
ঔষধ আ জািতক মানস
হoয়ায় বতমােন দেশ uৎপািদত 298 াে র িবিভ কার ঔষধ o ঔষেধর
ক চামাল রা o রাজ সহ িবে র ায় 98িট দেশ র ািন হে । 3122 সােল 591 কািট টাকার ঔষধ
র ািন হেয়েছ। 3123 সােলর ন পয ায় 311 কািট টাকার ঔষধ র ািন হেয়েছ। দেশ uৎপািদত ঔষেধর
বিশর ভাগ ক চামাল িবেদশ হেত আমদািন করা হত। ঔষধ িশে র সামি কভােব আ িনভরশীল হoয়ার লে
eবং ক চামাল সহজলভ o লভ করার uে ে ঢাকার a ের গজািরয়ায় eকিট eকিটভ ফামািসuিটক াল
iনে িডেয় (eিপআi) পাক াপেনর ব া হণ করা হেয়েছ। ঔষধ শাসন aিধদ র া ম ণালােয়র
রাজ আেয়র a তম খাত। 3121-3122 aথ বছের 6,53,86,111 টাকা o 3122-3123 aথ বছের
9,65,9৯,25৯ টাকা রাজ আয় হেয়েছ। িবিনেয়াগ o স মতা বািড়েয় eিট আরo বাড়ােনা স ব হেব।
oেয়ব সাiট o ডাটা- বiসঃ
িডিজটাল বাংলােদশ গড়া বতমান সরকােরর eকিট a তম পদে প।ঔষধ শাসন o ঔষধ সং া িবিভ ত ািদর
eকিট oেয়ব সাiট রেয়েছ (www.dgda.gov.bd)। ঔষধ সং া সািবক হালনাগাদ ত ািদ a ি র মা েম
oেয়ব সাiট-eর আপ- েডশেনর কাজ ায় সমাি র পেথ। ঔষধ শাসন aিধদ েরর ধান কাযালেয় িডিজটাল
প িতেত ত আদান- দােনর জ iেলক িনক নটoয়ােকর আoতায় আনা হেয়েছ। ঔষধ সং া হালনাগাদ ত
uপা eবং িনয় ণ ব া স েক ত ািদ াি র লে ঔষধ শাসন aিধদ ের ড া i ারেনট কােনকশন
রেয়েছ। ঔষধ শাসন aিধদ েরর িবিভ ঔষধ সং া ত ািদর eকিট ডাটা- বiস রেয়েছ। u ডাটা- বiসেক
আেরা ত স করার জ পদে প হণ করা হেয়েছ। বতমান সরকােরর সময় u oেয়বসাiট o ডাটা বiেসর
কাজ ৯1 ভাগ স
হেয়েছ। ঔষধ শাসন aিধদ েরর কায ম গিতশীল করার িনিম aেটােমশন করার কাজ
হেয়েছ eবং iেতামে u কােজর ায় ৯6 শতাংশ শষ হেয়েছ। বতমােন ডাটা-eি o সংি েদর িশ েণর
কাজ aবিশ আেছ। যা আগামী aথ বছের স
হেব।
ভিব ত পিরক নাঃ
(ক) ঔষধ শাসন aিধদ েরর যাবতীয় কায ম aেটােমশেনর মা েম স
করা।
(খ) DTL eবং NCL- ক WHO Accreditated Laboratory- ত পিরণত করা।
(গ) ঔষধ শাসন aিধদ েরর কায ম গিতশীল করতঃ রাজ আদায় ি করা।
(ঘ) ঔষধ শাসন aিধদ েরর িব মান oেয়ব-সাiট eর u য়ন করা।
(ঙ) ঔষধ uৎপাদনকারী o িব য়কারী িত ান পিরদশনসহ Post Marketing Surveillance ি করা।
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