
 

 

 

 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

 

 

 

 

 

ব্যফস্থানা রযচারক, এদনরয়ার ড্রাগস্ ককাম্পানী রররভদেড 

 

এফাং 

 

রচফ, স্বাস্থয কফা রফবাগ, স্বাস্থয ও রযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারয়-এয ভদে স্বাক্ষরযত 

 

 

 

 

ফারল িক কভ িম্পাদন চুরি 

 

 

 

 
 

 

 

১ জুরাই, ২০২০  -  ৩০ জুন, ২০২১ 
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দপ্তয/ াংস্থায কভ িম্পাদদনয ারফ িক রচত্র 

(Overview of the Performance of the Department/Organization) 
 

াম্প্ররতক অজিন, চযাদরঞ্জ এফাং বরফষ্যৎ রযকল্পনা 
 

ম্প্ররত ফছয মূদয (রতন ফছয) প্রধান অজিনমূ :  

ইরডরএর যকাযী াাতার, ররবর াজিন, করভউরনটি রিরনক যকাযী রফরবন্ন ইউরনদে ঔলধ রফক্রয় কদয। 

যারয স্থানীয় ফাজাদয ঔলধ রফরক্র কদয না। ফতিভাদন রনষ্ঠা ও সুনাদভয রত যকাযী াাতার ও স্বাস্থয 

প্ররতষ্ঠানমূদ কভাে ফাদজদেয ৮০% এফাং করভউরনটি রিরনদকয কভাে চারদায ১০০% ঔলধ যফযা কদয আদছ। 

তদফ কভাে উৎাদদনয ৭০% ঔলধ আভযা উৎাদন কযদত ক্ষভ দয়রছ এফাং অফরষ্ট প্রায় ৩০% ঔলধ ইরডরএর 

এয ককায়াররটি এযাসুদয়দযন্স এফাং উৎাদন রফবাদগয কেকরনকযার া িনদদয উরস্থরতয ভােদভ কর প্রকায গুনগত 

ভান ফজায় কযদখ কোর ম্যানুদপকচারযাং এয ভােদভ প্রস্তুত কযা য়।  ফ িরয কদদ গরযফ জনাধাযণদক যকাদযয 

স্বাস্থয কফা প্রদাদন রনশ্চয়তা দাদন ায়তা কযদত াযদছ। প্ররত ফছয যকাযী ককালাগাদয একটি রফযাে অাংদকয োকা 

জভা প্রদান এফাং মুনাপা দত রবযাাং প্রদান কযা ম্ভফ দে। আভাদদয মূরনীরত দে, রনম্ম মূদল্য ঔলধ যফযা 

কযা। উদেখ্য কম, ফগুড়া অঞ্চদর ইরডরএর ফগুড়া কাযখানা প্ররতষ্ঠারনক দফ িাচ্চ কযদাতা রাদফ স্বীকৃত নদপ্রাপ্ত 

দয়দছ। 

 

কতজগাঁও রল্প এরাকায় নতুন ওয়যায াউজ রনভ িাদনয জন্য BOQ এফাং রডজাইন এয কাজ ম্পন্ন কযা দয়দছ। 

কগাারগদঞ্জ করনরররন Product উৎাদদনয জন্য cGMP  অনুমায়ী Production Unit ততযী কদয উৎাদন কাজ 

শুরু কযা দয়দছ। ভধুপুদয কভ িচাযীদদয আফারক ব্যফস্থা রনরশ্চত কযায রদক্ষয ডযদভেযী বফন ততযী কযা দয়দছ এফাং 

কাযখানায চতুিরদ িদক প্রাচীয রনভ িান কাজ ম্পন্ন কযা দয়দছ। রফগত দুই অথ িফৎদযয ভদে ঢাকা ও ফগুড়া কাযখানাদত 

দুইটি ETP রনভ িাণ ম্পন্ন কদয কাম িক্রভ শুরু কযা দয়দছ। প্ররত ফছয যকাদযয চারদা অনুমায়ী উৎাদন রাইদন নতুন 

নতুন ঔলধ অন্তর্ভ িি কযা দে। সুষ্ঠুবাদফ যকাদযয চারদা পূযদনয রদক্ষয দদক্ষ রাদফ াইরিড রিষ্টায কভরন, 

অদোদভটিক ররকুইড রাইন নতুন নতুন মন্ত্রারত াংদমারজত দয়দছ। ইরডরএর কদীয় ও তফদদরক কাঁচাভার ও 

কভাড়ক াভগ্রী ব্যফাদযয ভােদভ ভানম্পন্ন ঔলধ উৎাদন কদয। যকাদযয জনাংখ্যা রনয়ন্ত্রদণ ায়তা কযায রদক্ষয 

খুরনা কাযখানায় জন্মরনয়ন্ত্রণ াভগ্রী কনডভ এয উৎাদন ক্ষভতা বৃরদ্ধ কযা দয়দছ। 

 

রফগত ২ (দুই) ২০১৭-১৮, ১৮-১৯ ফছদয ১১৩৬.৪৯                     ককাটি            োকা উৎাদন, 

১১৮৩.২৩ (                                   োকা রফক্রয় কযা দয়দছ এফাং যকারয ককালাগাদয 

২৯০.৯৮ ( দুইত নব্বই ককাটি আোনব্বই     োকা জভা কযা দয়দছ।  ২০১৯-২০ ফছদয ৬৩৪.৫০ (ছয়ত কচৌরত্র 

ককাটি ঞ্চা   ) োকা (আন-অরডদেড) উৎাদন, ৬৩৪.৫০ (ছয়ত কচৌরত্র ককাটি ঞ্চা       ককাটি োকা (আন-

অরডদেড) রফক্রয় কযা দয়দছ এফাং যকারয ককালাগাদয প্রায় ১৫৬ (           ককাটি) োকা (আন-অরডদেড) জভা 

প্রদান কযা দফ । 

  

ভস্যা এফাং চযাদরঞ্জমূ :  

ফতিভাদন ঔলধ উৎাদনকাযী প্ররতষ্ঠান রাদফ তফদদরক মূদ্রায রফরনভয় ায, মূদ্রাস্ফীরত, রফদদ দত Product Test 

ইতযারদ Challenge রনদয় অগ্রয দত য়। তাছাড়া আন্তজিারতক ফাজাদয ঔলধ যপ্তানীদত রফরবন্ন প্ররতকুরতায ম্মুখীন 

দত য়। ঢাকা ইরডরএর কতজগাঁও এরযয়াদত পুযাতন কাযখানা মাা ১৯৮৫ াদর রনরভ িত য় । রকন্তু ফতিভাদন 

cGMP অনুাদয পুন: রনভ িান কযায জন্য  ব্যাক রযফতিন কযা ম্ভফ নয়, কাযন পুযাতন অফকাঠাদভা বাঙ্গা ও গড়া 

ম্ভফ নয় এফাং ম িাপ্ত  মায়গায অবাফ যদয়দছ। এ ফছদযয শুরুদত COVID-2019 ভাভাযী শুরু ওয়ায কাযদন রফদদ 

কথদক আভদানী কযা কাঁচাভার ও প্যারকাং াভগ্রী াংগ্র কযদত রগদয় রফরবন্ন ভস্যায ম্মুখীন দত য়। ইাদত 
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বরফষ্যৎ রযকল্পনা :   
 

ঢাকায রন্নকদে, নতুন ঔলধ কাযখানা স্থান কযা প্ররক্রয়াধীন এফাং কতজগাঁস্থ পুযাতন কাযখানায গদফলনাগায, প্রধান 

কাম িারয় অন্যান্য স্থানা স্থানান্তয কযায রযকল্পনা যদয়দছ। খুরনাদত যান্ডগ্লাফস্ ও ইনদজকন এযাভপুর প্রকল্প ততযী 

কযায জন্য দুইটি প্রকল্প প্ররক্রয়াধীন আদছ। ফগুড়াদত এরি টিরফ ড্রাগস্ এফাং প্যারকাং ম্যাদেরযয়ার এয কাযখানা স্থান 

কযায জন্য দুইটি প্রকল্প প্ররক্রয়াধীন আদছ। কনডভ, কপাদরাদিারযন কপ্রাডাক্ট. ররব ল্যাদেক্স, জম্মরনয়ন্ত্রণ াভগ্রী 

ইতযারদ রফদদদ যপ্তানী কযায রযকল্পনা যদয়দছ। 

 

২০২০-২০২১ অথ িফছদয ম্ভাব্য প্রধান অজিনমূ : 

 

 উৎাদন ও রফক্রয় রক্ষযভাত্রা ৬৫৫.০০ (ছয়ত ঞ্চান্ন ) ককাটি োকা (ম্ভাব্য)। 

 যকাদযয চারদা পূযদণয রদক্ষয রজওরফ অথ িায়দন কগাারগদঞ্জ ইরডরএর এয একটি রফশ্বভাদনয অতযাধুরনক ঔলধ 

উৎাদদনয কাযখানা স্থান কাম িক্রভ চরভান, মা দত করনরররন কপ্রাডাক্ট, জন্মরনয়ন্ত্রণ রর, ইনদজকন, আয়যন 

ট্যাফদরে ও আইরব ফ্লুইড উৎারদত দফ। ইরতভদে করনরররন কপ্রাডাক্ট এয উৎাদন কাম িক্রভ চালু দয়দছ। 

অন্যান্য কপ্রাডাক্ট কমভনঃ জন্মরনয়ন্ত্রণ রর, ইনদজকন, আয়যন ট্যাফদরে ও আইরব ফ্লুইড এয উৎাদন কাম িক্রভ 

ম িায়ক্রদভ শুরু দফ। 

 ফগুড়াদত স্থারত কপাদরাদিারযন প্রকল্প মা অরত ীঘ্রই উৎাদদন মাদফ এফাং এখাদন কপাদরাদিারযন  জাতীয় 

ঔলধ উৎারদত দফ।  

 কতজগাঁও এরাকায় ররজএভর অনুাদয নতুন কষ্টায বফন রনভ িান প্ররক্রয়াধীন আদছ। 
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উক্রভরণকা (Preamble) 
 

 
যকাযী দপ্তয/াংস্থামূদয প্রারতষ্ঠারনক দক্ষতা বৃরদ্ধ, স্বেতা ও জফাফরদর কজাযদায কযা, সুান াংতকযণ এফাং 

ম্পদদয মথামথ ব্যফায রনরশ্চতকযদণয ভােদভ রূকল্প ২০৪১ এয মথামথ ফাস্তফায়দনয রদক্ষয- 

 

 

ব্যফস্থানা রযচারক, এদনরয়ার ড্রাগস্ ককাম্পানী রররভদেড 

 

এফাং 

 

রচফ, স্বাস্থয কফা রফবাগ, স্বাস্থয ও রযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারয়-এয ভদে ২০২০ াদরয…………. ভাদয………… 

তারযদখ এই ফারল িক কভ িম্পাদন চুরি স্বাক্ষরযত র। 

 

এই চুরিদত স্বাক্ষযকাযী উবয়ক্ষ রনম্নরররখত রফলয়মূদ ম্মত দরন: 
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ককন ১ 

 

দপ্তয/ াংস্থায রূকল্প (Vision), অরবরক্ষয (Mission), ককৌরগত উদেশ্যমূ এফাং প্রধান কাম িাফরী 

 

১.১ রূকল্প (Vision) : 

 ইরডরএর স্থানীয় য যাাংরকাং-এ ীল িস্থানীয় াযপভ িাযদদয ভদে অফস্থান কদয এফাং কগ্লাফার অাদযনগুদরা 

আদযা রিারী কযায ভােদভ দক্ষ দয় উঠদছ। 

 

১.২ অরবরক্ষয (Mission) : 

 ইরডরএর আন্তজিারতক ভাদনয ভানম্পন্ন ঔষুধজাত ণ্য যফযাদ ফদ্ধরযকয। ভগ্র জারতয এই আস্থা 

অজিন কদয তাদদয অবযন্তযীণ রফকা এফাং ককৌরগত কজাদেয ভােদভ মা তাদদয কভ িকতিা-কভ িচাযী, ভাজ 

তথা পুদযা জারতদক াভরগ্রকবাদফ উকৃত কদয। 

 

১.৩ ককৌরগত উদেশ্যমূ (Strategic Objectives) : 

    ১.৩.১ দপ্তয াংস্থায ককৌরগত উদেশ্যমূ : 

     ১.  ঔলধ উৎাদন ও রফক্রয় কাম িক্রভ কজাযদাযকযণ। 

     ২.  ঔলদধয গুনগত ভান রনরশ্চতকযণ্। 

     ৩.  প্রারতষ্ঠারনক ক্ষভতা বৃরদ্ধকযণ ও রনজস্ব ওয়যায াউ রনভ িাণ। 

     ৪.  যকাযী অথ িায়দন কগাারগদঞ্জ এদনরয়ার ড্রাগস্ ককাম্পানী রররভদেড এয তৃতীয় (৩য়) াখা কাযখানা 

         ীল িক প্রকল্প ফাস্তফায়ন।  

     ৫.  জারতয জনক ফঙ্গফন্ধু কখ মুরজফয যভান এয জন্ম ত ফারল িকী (মুরজফ ফল ি) উদমান উরদক্ষ গৃীত 

          কভ িসূচী ফাস্তফায়ন। 

      

    ১.৩.২ আফরশ্যক ককৌরগত উদেশ্যমূ : 

     ১.  কভ িম্পাদদন গরতীরতা আনয়ন ও কফায ভান বৃরদ্ধ। 

     ২.  দাপ্তরযক কভ িকাদন্ড স্বেতা বৃরদ্ধ ও জফাফরদর রনরশ্চতকযণ। 

     ৩.  আরথ িক ও ম্পদ ব্যফস্থানায উন্নয়ন।  

 

১.৪ প্রধান কাম িাফরী (Functions) : 

     ১.  ঔলধ উৎাদন ও রফক্রয়। 

     ২. ঔলদধয গুনগত ভান রনরশ্চতকযদণয রদক্ষয রজএভর গাইডরাইন অনুাদয নমুনা যীক্ষা, অবযন্তযীণ      

          রজএভর রযদ িন ও কাযখানা রযদ িন।  

     ৩.  প্রারতষ্ঠারনক ক্ষভতা বৃরদ্ধকযদণয রদক্ষয কেকরনকযার জনফদরয প্ররক্ষণ প্রদান। 

     ৪.  প্রদয়াজনীয় প্ররক্ষদনয ভােদভ ঔলধ উৎাদদনয াদথ জরড়ত ককায়াররপাইড ব্যরিফদগ িয দক্ষতা বৃরদ্ধ  

          কযা। 
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ককন ২ 

 

দপ্তয /াংস্থায রফরবন্ন কাম িক্রদভয চুড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ (Overcome/Impact) 

 

চুড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ 

(Outcome/Impact) 

কভ িম্পাদন সূচকমূ 

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

প্রকৃত অজিন 

রক্ষযভাত্রা 

২০২০-২১ 

প্রদক্ষন 
রনধ িারযত 

রক্ষযভাত্রা অজিদনয কক্ষদত্র 

কমৌথবাদফ দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ভন্ত্রনারয়/রফবাগ/ 

াংস্থামূদয নাভ 

উাত্তসুত্র 

(Source of 

Data) 
২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২১-২২ ২০২২-২৩ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

ঔলধ উৎাদন কাম িক্রভ 

ঔলধ উৎাদন 
াংখ্যা 

(রক্ষ োকায়) 

৬৩৪১৯.২৩ 

 

৬৩৪৫০ 

 

৬৫৫০০ 

 

৬৬৫০০ 

 

৬৭৫০০ 

 

ইরডরএর কতৃিক্ষ ইরডরএর নরথ 

ঔলধ রফক্রদয়য কাম িক্রভ 

ঔলধ রফক্রয় 
াংখ্যা 

(রক্ষ োকায়) 
৬৪৪৫৮.৭২ 

 

৬৩৪৫০ 

 

৬৫৫০০ 

 

৬৬৫০০ 

 

৬৭৫০০ 

 

ইরডরএর কতৃিক্ষ, স্বাস্থয ও 

রযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারয় ও  

অন্যান্য াংস্থা 

ইরডরএর নরথ 

ঔলদধয গুনগত ভান 

রনরশ্চতকযণ কা ি কবররদডদনয জন্য  কাযখানা 

রযদ িন 

াংখ্যা ১৫ ১৭ ২০ ২৫ ২৭ 

ইরডরএর কতৃক্ষ/স্থানীয় 

যফযাকাযী াংস্থা/ তফদদরক 

ভেস্থতাকাযী াংস্থা 

ইরডরএর নরথ 

WHO, wRGgwc  I BP/EP/ USP 

Abymv‡i bgybv যীক্ষা 

াংখ্যা ২৪৬৩২ ২৪২৫৩ ২৫০০০ ২৬০০০ ২৬০০০ ইরডরএর কতৃক্ষ/রডরজরডএ ইরডরএর নরথ 

Self GMP Inspeciton 
াংখ্যা ৪ ৫ ৫ ৫ ৬ ইরডরএর কতৃক্ষ ইরডরএর নরথ 

প্রারতষ্ঠারনক ক্ষভতা 

বৃরদ্ধকযণ 
প্ররক্ষণ 

াংখ্যা ৩০০ ৩১০ ৩৬০ ৪০০ ৪২০ 

ইরডরএর কতৃিক্ষ, স্বাস্থয ও 

রযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারয়, 

যফযাকাযী প্ররতষ্ঠান 

ইরডরএর নরথ 
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ককন ৩ 
 

ককৌরগত উদেশ্য, কাম িক্রভ, কভ িম্পাদন সূচক এফাং রক্ষযভাত্রামূ 

 

ককৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 
 

ককৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

 

কাম িক্রভ (Activities) 

 

কভ িম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

গণনা দ্ধরত 

(Calculation 

Method) 

 

একক 

(Unit) 

 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজিন 

রক্ষযভাত্রা /রনণ িায়ক ২০২০-২০২১ (Target/Criteria 

Value for FY 2020-21) প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০২১-২২ 

 

প্রদক্ষণ 

(Projection)  

২০২২-২৩ 

 

অাধাযণ 
অরত 

উত্তভ 
উত্তভ 

চররত 

ভান 

চররত 

ভাদনয 

রনদম্ন 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

দপ্তয/াংস্থায ককৌরগত উদেদশ্যমূ 

[১] ঔলদধয 

উৎাদন ও 

রফক্রয় কাম িক্রভ 

কজাযদাযকযণ। 

 

১০ [১.১] ঔলধ উৎাদন 

কাম িক্রভ 
[১.১.১] উৎারদত 

রফরবন্ন প্রকায ঔলদধয 

মূল্য 

ভরষ্ট াংখ্যা 

(রক্ষ 

োকায়) 

৫ 

 

৬৩৪১৯.২৩ 

 

৬৩৪৫০ 
 

৬৫৫০০ 

 

৫৯০০০ ৫২৪০০ ৪৬০০০ ৩৯৫০০ ৬৬৫০০ ৬৭৫০০ 

[১.২] ঔলধ রফক্রয় 

কাম িক্রভ 
[১.২.১]  রফক্রয়কৃত 

রফরবন্ন প্রকাদযয 

ঔলদধয মূল্য 

ভরষ্ট াংখ্যা 

(রক্ষ 

োকায়) 

৫ ৬৪৪৫৮.৭২ ৬৩৪৫০ ৬৩০০০ ৫৯০০০ ৫২৪০০ ৪৬০০০ ৩৯৫০০ ৬৬৫০০ ৬৭৫০০ 

[২] ঔলদধয 

গুনগত  ভান-

রনরশ্চতকযণ 

৪৫ [২.১]কাযখানা রযদ িন [২.১.১] QA          

প্যারকাং ম্যাদেরযয়ার 

কাযখানা রযদ িন 

ভরষ্ট াংখ্যা 

৫ ১০ ১১ ১৩ ১২.৭ ১০.৪ ৯.১ ৭.৮ ১৫ ১৬ 

[২.১.২] QA          

কাঁচাভার কাযখানা 

রযদ িন 

ভরষ্ট াংখ্যা 

৫ ৫ ৬ ৭ ৬.৩ ৫.৬ ৪.৯ ৪.২ ১০ ১১ 

[২.২] গাইডরাইন 

অনুাদয নমুনা যীক্ষা 

[২.২.১]প্যারকাং 

ম্যাদেরযয়ার নমুনা 

যীক্ষা 

ভরষ্ট াংখ্যা 
১০ ৪৩৮১ ৩৮৬৯ ৪৪০০ ৩৯৬০ ৩৫২০ ৩০৮০ ২৬৪০ ৪৪০৫ ৪৪১০ 

[২.২.২] কাঁচাভার 

নমুনা যীক্ষা 

ভরষ্ট াংখ্যা 
১০ ৩১৬০ ২৯৭৬ ৩২০০ ২৮৮০ ২৫৬০ ২২৬০ ১৯২০ ৩২০৫ ৩২০৮ 

[২.২.৩] রপরন 

কপ্রাডাক্ট নমুনা যীক্ষা 

ভরষ্ট াংখ্যা 
১০ ১৭০৯৬ ১৭৪০৮ ১৭৫০০ ১৫৭৫০ ১৪০০০ ১২২৫০ ১০৫০০ ১৭১০০ ১৭১৫০ 
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ককৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 
 

ককৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

 

কভ িম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

গণনা দ্ধরত 

(Calculation 

Method) 

 

একক 

(Unit) 

 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজিন  

রক্ষযভাত্রা /রনণ িায়ক ২০২০-২০২১ (Target/Criteria 

Value for FY 2020-21) 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০২১-২২ 

 

প্রদক্ষণ 

(Projection)  

২০২২-২৩ 

 

অাধাযণ 

 

অরত 

উত্তভ 

 

উত্তভ 

 

চররত 

ভান  

 

চররত 

ভাদনয 

রনদম্ন 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

  [২.৩] 

অবযন্তযীণ 

GMP 

Inspection 

[২.৩.১] ইরডরএর, ঢাকা ভরষ্ট াংখ্যা ১ ১ ১ ১ ০.৯ ০.৮ ০.৭ ০.৬ ১ ১ 

[২.৩.২] ইরডরএর, ফগুড়া ভরষ্ট াংখ্যা ১ ১ ১ ১ ০.৯ ০.৮ ০.৭ ০.৬ ১ ১ 

[২.৩.৩] ইরডরএর, খুরনা ভরষ্ট াংখ্যা ১ ১ ১ ১ ০.৯ ০.৮ ০.৭ ০.৬ ১ ১ 

[২.৩.৪] ইরডরএর,কগাারগঞ্জ ভরষ্ট াংখ্যা ১ ০ ১ ১ ০.৯ ০.৮ ০.৭ ০.৬ ১ ২ 

[২.৩.৫] ইরডরএর, ভধুপুয 
ভরষ্ট 

 
াংখ্যা ১ ১ ১ ১ ০.৯ ০.৮ ০.৭ ০.৬ ১ ১ 
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ককৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 
 

ককৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

 

কভ িম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

গণনা দ্ধরত 

(Calculation 

Method) 

 

একক 

(Unit) 

 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজিন 

রক্ষযভাত্রা /রনণ িায়ক ২০২০-২০২১ (Target/Criteria Value for FY 2020-21) 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০২১-২২ 

 

প্রদক্ষণ 

(Projection)  

২০২২-২৩ 

 

অাধাযণ অরত উত্তভ উত্তভ চররত ভান 
চররত ভাদনয 

রনদম্ন 

২০১৮-

১৯ 
২০১৯-২০ ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

[৩] 

প্রারতষ্ঠারনক 

ক্ষভতা 

বৃরদ্ধকযণ ও 

ওয়যায াউ 

রনভ িাণ 

১২ [৩.১] 

অবযন্তযীণ 

প্ররক্ষণ 

[৩.১.১] SOP 

রবরত্তক প্ররক্ষণ 
ভরষ্ট াংখ্যা ৩ ২৭৫ ২৮০ ৩১০ ৩০০ ২৮০ ২৭০ ২৬০ ৩৪০ ৩৬০ 

[৩.১.২] অরি 

রনফ িান প্ররক্ষণ 
ভরষ্ট াংখ্যা ১ ১০ ১২ ১৫ ১২ ১০ ৯ ৮ ২০ ২৫ 

[৩.১.৩] কয 

াংক্রান্ত প্ররক্ষণ 
ভরষ্ট াংখ্যা ১ ২ ৩ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৭ ৮ 

[৩.২] 

তফদদরক 

প্ররক্ষণ 

[৩.২.১] FAT 

াংক্রান্ত প্ররক্ষণ 
ভরষ্ট াংখ্যা ১ ১০ ১১ ১২ ১০.৮ ৯.৬ ৮.৪ ৭.২ ১৪ ১৫ 

[৩.২.২] রফলয় 

রবরত্তক প্ররক্ষণ 
ভরষ্ট াংখ্যা ১ ৩ ৪ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৭ ৮ 

[৩.৩] 

কভ িকতিা/ 

কভ িচাযীদদয 

দদান্নরত ও 

জনফর 

রনদয়াগ 

[৩.৩.১] 

কভ িকতিা/ 

কভ িচাযীদদয 

দদান্নরত ও 

জনফর রনদয়াগ 

ভরষ্ট াংখ্যা ২ ৪৭৭ ১৩৭৩ - - - - - - - 

[৩.৪] 

আদরাচনা 

বা 

[৩.৪.১] 

আদরাচনা বা/ 

করভনায 

ভরষ্ট াংখ্যা ০.৫ ১০ ১৩ ১.৪ ১২.৬ ১১.২ ৯.৮ ৮.৪ ১৫ ১৬ 

[৩.৫] ওয়যায 

াউ স্থান 

[৩.৫.১] 
Consultant 
রনদয়াগ  

তারযখ তারযখ ০.৫  ২৯/১২/২০১৯ - - - - - - - 

[৩.৫.২] BOQ 

প্রণয়ন 
তারযখ তারযখ ০.৫ - ০২/০৬/২০২০ - - - - - - - 

[৩.৫.৩] কেন্ডায 

আফান 
তারযখ তারযখ ০.৫ - - ১৭/০৭/২০২০ - - - - - - 

[৩.৫.৪] 

              
তারযখ তারযখ ১ - - ৩০/১০/২০২০ ১০/১১/২০২০ ১৫/১১/২০২০ ২০/১১/২০২০ ৩০/১১/২০২০ - - 
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ককৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 
 

ককৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

 

কভ িম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

গণনা দ্ধরত 

(Calculation 

Method) 

 

একক 

(Unit) 

 

কভ িম্পাদন সূচদকয 

ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজিন 

রক্ষযভাত্রা /রনণ িায়ক ২০২০-২০২১ (Target/Criteria 

Value for FY 2020-21) 
প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০২১-২২ 

 

প্রদক্ষণ 

(Projection)  

২০২২-২৩ 

 

অাধাযণ 
অরত 

উত্তভ 
উত্তভ 

চররত 

ভান 

চররত 

ভাদনয 

রনদম্ন 

২০১৮-১৯ 
২০১৮-

১৯ 
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

[৪ ]  যকাযী 

(GOB) 
অথ িায়দন 

কগাারগদঞ্জ 

এদনরয়ার 

ড্রাগ ককাঃ 

ররঃ এয তৃতীয় 

াখা কাযখানা 

স্থান ীল িক 

প্রকল্প 

ফাস্তফায়ন 

০৫ 

[৪.১] Penicillin 

Production Unit 
স্থান 

[৪.১.১] Penicillin 

Production Unit এয 

ফাস্তফ ও আরথ িক অগ্রগরত 
গড় % ১ ৮০ ১৫ ৫ ৪ ৩ ২ ১ - - 

[৪.২] 
Contraceptive 

Production Unit 
স্থান 

[৪.২.১] 
Contraceptive 
Production Unit এয 

ফাস্তফ ও আরথ িক অগ্রগরত 

গড় % ১ ৫০ ২০ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ১০% - 

[৪.৩] Iron 

Tablet 
Production Unit 
এফাং Central 

Quality Control 
Unit স্থান 

[৪.৩.১] Iron Tablet 

Production  এফাং 

Central Quality 

Control Unit এয 

ফাস্তফ ও আরথ িক অগ্রগরত 

গড় % ১ ৫০ ৩০ ১৫ ১৩ ১২ ১১ ৯ ৫% - 

[৪.৪] Iv Fluid 

Production Unit 
স্থান 

[৪.৪.১] Iv Fluid 
Production Unit এয 

ফাস্তফ ও আরথ িক অগ্রগরত 
গড় % ১ ৫০ ২৫ ১৫ ১৩ ১২ ১১ ৯ ১০% - 

[৪.৫] Central 

Warehouse স্থান 

[৪.৫.১] Central 

Warehouse এয ফাস্তফ 

ও আরথ িক অগ্রগরত 

গড় % ১ ৫৫ ৩০ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫% - 
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ককৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 
 

ককৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

 

কভ িম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

গণনা দ্ধরত 

(Calculation 

Method) 

 

একক 

(Unit) 

 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজিন 

রক্ষযভাত্রা /রনণ িায়ক ২০২০-২০২১ (Target/Criteria Value for FY 

2020-21) প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০২১-২২ 

 

প্রদক্ষণ 

(Projection)  

২০২২-২৩ 

 

অাধাযণ অরত উত্তভ উত্তভ চররত ভান 
চররত 

ভাদনয রনদম্ন 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

[৫] জারতয 

জনক ফঙ্গফন্ধু 

কখ মুরজফয 

যভান এয জন্ম 

ত ফারল িকী 

(মুরজফ ফল ি) 

উদমান 

উরদক্ষ গৃীত 

কভ িসূচী 

ফাস্তফায়ন। 

৩ [৫.১] মুরজফ 

ফল ি উদমান 
[৫.১.১] যিদান 

কভ িসূচী 

ভরষ্ট াংখ্যা ০.৫ ৫০  ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ১০ ৭০ ৮০ 

[৫.১.২] মুরজফ ফল ি 

উদমান উরদক্ষয 

             
              

               

       

ভরষ্ট াংখ্যা ১ ০ ২ ০.৫ ০.৪ ০.৩ ০.২ ০.১ ০৩ ০৪ 

[৫.১.৩] মুরজফ ফল ি 

উদমান উরদক্ষয 

কভরডকযার কযাদম্প 

রি ঔলধ 

যফযাদয ব্যফস্থা 

কযা 

তারযখ তারযখ ১  

১৬/০১/২০ 

১৯/০১/২০ 

০৩/০৩/২০ 

০৩/০৩/২০ 

১৯/০৪/২০ 

০৩/০৫/২০ 

০৯/০৬/২০ 

১৯/০৪/২০ ০৩/০৫/২০ ০৯/০১/২০ ১৬/০১/২০ ০৩/০৫/২০ ১০/০১/২১ ২৩/০১/২২ 

 

 ৫.১.৪)         

ভরষ্ট াংখ্যা ০.৫  ০১ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ১০ ১২ 
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দপ্তয/াংস্থায আফরশ্যক ককৌরগত উদেদশ্যমূ ২০২০-২০২১ 
 

করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ 

ককৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 
 

ককৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

 

কাম িক্রভ (Activities) 

 

কভ িম্পাদন সূচক 

(Performance Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

 

কভ িম্পাদন সূচদকয 

ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

রক্ষযভাত্রা /রনণ িায়ক ২০২০-২০২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অরত উত্তভ 
(Very 

Good) 

উত্তভ 

(Good) 

চররত ভান 

(Fair) 

চররত ভাদনয 

রনদন্ম (Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

]১[ দাপ্তরযক কভ িকাদন্ড 

স্বেতা বৃরদ্ধ  ও জফাফরদর 

রনরশ্চতকযণ  

১১ 

]১.১[ ফারল িক কভ িম্পাদন 

চুরি (এরএ) ফাস্তফায়ন 

]১.১.১[ এরএ’য কর তত্রভারক 

প্ররতদফদন ওদয়ফাইদে প্রকারত 
াংখ্যা ২ ৪ - - - - 

]১.১.২[ এরএ টিদভয ভারক বা 

অনুরষ্ঠত 
াংখ্যা ১ ১২ ১১ - - - 

]১.২[ শুদ্বাচায/উত্তভ চচ িায 

রফলদয় অাংীজনদদয াংদগ 

ভতরফরনভয় 

]১.২.১[ ভতরফরনভয় বা অনুরষ্ঠত াংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ - - 

]১.৩[ অরবদমাগ প্ররতকায 

ব্যফস্থা রফলদয় কফাগ্রীতা/ 

অাংীজনদদয অফরতকযণ 

]১.৩.১[ অফরতকযণ বা আদয়ারজত াংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৪] কফা প্রদান প্ররতশ্রুরত 

রফলদয় কফাগ্রীতাদদয 

অফরতকযণ 

]১.৪.১[ অফরতকযণ বা আদয়ারজত াংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৫] তথ্য ফাতায়ন 

ারনাগাদ াংক্রান্ত তত্রভারক 

প্ররতদফদন ঊদ্ধিতন কতৃিদক্ষয 

রনকে কপ্রযণ 

]১.৫.১[ তত্রভারক প্ররতদফদন কপ্ররযত াংখ্যা ২ ৪ ৩ - - - 

[২] কভ িম্পাদদন 

গরতীরতা আনয়ন ও 

কফায ভান বৃরদ্ধ 

৮ [২.১] ই-নরথ ফাস্তফায়ন 

 
]২.১.১[ ই-নরথদত কনাে রনষ্পরত্তকৃত % ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - 

]২.২[ রডরজোর কফা 

চালুকযণ 

]২.২.১[ একটি নতুন রডরজোর কফা 

চালুকৃত 
তারযখ ২ ১৫-২-২১ ১৫-৩-২১ ১৫-৪-২১ ১৫-৫-২১ - 

[২.৩] কফা রজকযণ 
[২.৩.১] একটি রজকৃত কফা 

অরধদক্ষদত্র ফাস্তফারয়ত 
তারযখ ২ ১৫-২-২১ ১৫-৩-২১ ১৫-৪-২১ ১৫-৫-২১ - 

[২.৪] কভ িচাযীদদয প্ররক্ষণ 

প্রদান 

]২.৪.১[ প্রদতযক কভ িচাযীয জন্য 

প্ররক্ষন আদয়ারজত 
জনঘিা ১ ৪০ ৩০ ২০ ১০ - 

[২.৪.২] ১০ভ কগ্রড ও তদুর্ধ্ি প্রদতযক 

কভ িচাযীদক এরএ রফলদয় প্রদত্ত প্ররক্ষণ 
জনঘিা ১ ৫ ৪ - - - 
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করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ 

ককৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 
 

ককৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

 

কাম িক্রভ (Activities) 

 

কভ িম্পাদন সূচক 

(Performance Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

 

কভ িম্পাদন সূচদকয 

ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

রক্ষযভাত্রা /রনণ িায়ক ২০২০-২০২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অরত উত্তভ 

(Very 

Good) 

উত্তভ 
(Good) 

চররত 

ভান 

(Fair) 

চররত ভাদনয 

রনদন্ম (Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

  
[২.৫] এরএ ফাস্তফায়দন 

প্রদনাদনা প্রদান 

[২.৫.১] নুন্যতভ একটি আওতাধীন দপ্তয/ 

একজন কভ িচাযীদক এরএ ফাস্তফায়দনয 

জন্য প্রদনাদনা প্রদানকৃত 

াংখ্যা ১ ১ - - - - 

[৩] আরথ িক ও ম্পদ 

ব্যফস্থানায উন্নয়ন 

৬ 

[৩.১] ফারল িক ক্রয় 

রযকল্পনা ফাস্তফায়ন 

[৩.১.১] ক্রয় রযকল্পনা অনুমায়ী ক্রয় 

ম্পারদত 
% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩.২] ফারল িক উন্নয়ন 

কভ িসূচী (এরডর)/ফাদজে 

ফাস্তফায়ন 

[৩.২.১] ফারল িক উন্নয়ন কভ িসূচী 

(এরডর)/ফাদজে ফাস্তফারয়ত 
% ২ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩.৩] অরডে আরত্ত 

রনষ্পরত্ত কাম িক্রদভয উন্নয়ন 

[৩.৩.১] রত্র-ক্ষীয় বায় উস্থাদনয জন্য 

ভন্ত্রণারদয় প্রস্তাফ কপ্ররযত 
% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - 

[৩.৩.২] অরডে আরত্ত রনষ্পরত্তকৃত % ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ - 

[৩.৪] ারনাগাদকৃত 

স্থাফয ও অস্থাফয ম্পরত্তয 

তাররকা ঊদ্ধতিন অরপদ 

কপ্রযণ 

[৩.৪.১] ারনাগাদকৃত স্থাফয ও অস্থাফয 

ম্পরত্তয তাররকা উদ্ধতিন অরপদ কপ্ররযত 
তারযখ ১ ১৫-১২-২০ ১৪-১-২১ ১৫-২-২১ - - 
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আরভ ব্যফস্থানা রযচারক, এদনরয়ার ড্রাগস্ ককাম্পানী রররভদেড, রচফ, স্বাস্থয কফা রফবাগ, স্বাস্থয ও রযফায কল্যাণ 

ভন্ত্রণারয়-এয রনকে অরঙ্গকায কযরছ কম এই চুরিদত ফরণ িত পরাপর অজিদন দচষ্ট থাকফ। 

 

 

আরভ রচফ, স্বাস্থয কফা রফবাগ, স্বাস্থয ও রযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারয়, রাদফ ব্যফস্থানা রযচারক, এদনরয়ার ড্রাগস্ 

ককাম্পানী রররভদেড এয রনকে অরঙ্গকায কযরছ কম এই চুরিদত ফরণ িত পরাপর অজিদন প্রদয়াজনীয় দমাগীতা প্রদান 

কযফ। 

 

 

 

স্বাক্ষরযত: 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________                  _____________________________________ 

ব্যফস্থানা রযচারক                                                                                         তারযখ 

এদনরয়ার ড্রাগস্ ককাম্পানী রররভদেড 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________                   ______________________________________ 

রচফ                                                                                                            তারযখ 

রচফ, স্বাস্থয কফা রফবাগ,  

স্বাস্থয ও রযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারয় 
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াংদমাজনী-১ 

Sl. 

No. 
Acronyms Abbreviation 

1. WHO World Health Organization 

2. BP British Pharmacopeia 

3. USP United State Pharmacopeia 

4. EP European Pharmacopeia 

5. PIC/S Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme 

6. ICH International Council for Harmonization 

7. CGMP Current Good Manufacturing Practice 
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াংদমাজনী-২ 

কভ িম্পাদন সূচকমূ, ফাস্তফায়নকাযী কাম িারয়মূ এফাং রযভা দ্ধরত-এয রফফযণ 

ক্ররভক 

নম্বয 
কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচক কাম িক্রদভয রফফযণ 

ফাস্তফায়নকাযী অনুরফবাগ, 

অরধাখা, াখা 
প্রদত্ত প্রভাণক প্রভাণদকয উাত্ত সূত্র 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ [১.১] ঔলধ উৎাদন কাম িক্রভ   [১.১.১] উৎারদত রফরবন্ন প্রকায 

ঔলদধয মূল্য 
রফরবন্ন প্রকাদযয ঔলধ উৎাদন উৎাদন রফবাগ উৎাদন প্ররতদফদন ইরডরএর এয নরথ 

২  [১.২] ঔলধ রফক্রয় কাম িক্রভ  [১.২.১]  রফক্রয়কৃত রফরবন্ন প্রকায ঔলদধয 

মূল্য 
রফরবন্ন প্রকাদযয ঔলধ রফক্রয় রফক্রয় ও রফণন রফবাগ রফক্রয় প্ররতদফদন ইরডরএর এয নরথ 

৩ [২.১] কাযখানা রযদ িন [২.১.১] QA      প্যারকাং 

ম্যাদেরযয়ার কাযখানা রযদ িন 

QA Department এয ক্ষ কথদক 

Validation  এয রনয়ভানুাদয 

Factory GMP Confirm কদয  

Factory site visit কযদত দফ। 

QA/QC EDCL 

QA/QC কতৃিক 

প্রদত্ত ফাৎরযক 

(১২ ভা) রযদাে ি 

অনুমায়ী 

QA/QC 

ইরডরএর এয নরথ 

অনুাদয 

৪  [২.১.২] QA      কাঁচাভার 

কাযখানা রযদ িন 
Do Do Do Do 

৫ [২.২] গাইডরাইন অনুাদয নমুনা 

যীক্ষা 

[২.২.১] প্যারকাং ম্যাদেরযয়ার নমুনা 

যীক্ষা 

Pharmaceutical Method 

অনুাদয API/Others Materials 

এয Content রনণ িয় কযায জন্য 

Do Do Do 

৬  [২.২.২] কাঁচাভার নমুনা যীক্ষা 
Do Do Do Do 

৭  ২.২.৩]  রপরন কপ্রাডাক্ট নমুনা যীক্ষা 
Do Do Do Do 

৮ 

[২.৩] অবযন্তযীণ GMP 

Inspection 
[২.৩.১] ইরডরএর, ঢাকা 

QA এয কনতৃদত্ব একটি টিভ GMP 

Implement কযায জন্য GMP 

Self  Inspection কদয গুনগত 

ভাদনয ভস্যা ভাধান কযা য়। 

Self-Inspection 

Team ইরডরএর 

ফাৎরযক  

Inspection রযদাে ি 

ইরডরএর QA এয 

নরথ 

৯ 

 [২.৩.২] ইরডরএর, ফগুড়া Do Do Do Do 

১০ 
 [২.৩.৩] ইরডরএর, খুরনা Do Do Do Do 

১১ 
 [২.৩.৪]  ইরডরএর, কগাারগঞ্জ Do Do Do Do 
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ক্ররভক 

নম্বয 
কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচক কাম িক্রদভয রফফযণ 

ফাস্তফায়নকাযী অনুরফবাগ, 

অরধাখা, াখা 
প্রদত্ত প্রভাণক প্রভাণদকয উাত্ত সূত্র 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১২ 

 [২.৩.৫] ইরডরএর, ভধুপুয 

QA এয কনতৃদত্ব একটি টিভ GMP 

Implement কযায জন্য GMP 

Self  Inspection কদয গুনগত 

ভাদনয ভস্যা ভাধান কযা য়। 

Self-Inspection 

Team ইরডরএর 

ফাৎরযক  

Inspection রযদাে ি 

ইরডরএর QA এয 

নরথ 

১৩ 

[৩.১] অবযন্তযীণ প্ররক্ষণ [৩.১.১] SOP রবরত্তক প্ররক্ষণ SOP এয উয প্ররক্ষণ প্রদান কযা 

প্রান এন্ড এইচআযএভ 

এফাং QA রফবাগ 

ফাৎরযক (১২ ভা) 

Inspection রযদাে ি 

ইরডরএর এয নরথ 

১৪ 

 [৩.১.২] অরি রনফ িান প্ররক্ষণ অরি রনফ িান প্ররক্ষণ প্রদান 

প্রান এন্ড এইচআযএভ 

রফবাগ 
অরপ আদদ ইরডরএর এয নরথ 

১৫ 

 [৩.১.৩] কয াংক্রান্ত প্ররক্ষণ কয াংক্রান্ত প্ররক্ষণ প্রদান 

প্রান এন্ড এইচআযএভ 

রফবাগ 
অরপ আদদ ইরডরএর এয নরথ 

১৬ 

[৩.২] তফদদরক প্ররক্ষণ [৩.২.১] FAT াংক্রান্ত প্ররক্ষণ FAT াংক্রান্ত প্ররক্ষণ প্রদান 

প্রান এন্ড এইচআযএভ 

রফবাগ 
অরপ আদদ ইরডরএর এয নরথ 

১৭ 
 [৩.২.২] রফলয় রবরত্তক প্ররক্ষণ রফলয় রবরত্তক প্ররক্ষণ প্রদান 

প্রান এন্ড এইচআযএভ 

রফবাগ 
অরপ আদদ ইরডরএর এয নরথ 

১৮ 
[৩.৩] কভ িকতিা/ কভ িচাযীদদয 

দদান্নরত ও জনফর রনদয়াগ 

[৩.৩.১] কভ িকতিা/ কভ িচাযীদদয 

দদান্নরত ও জনফর রনদয়াগ 

কভ িকতিা/ কভ িচাযীদদয দদান্নরত প্রদান 

ও জনফর রনদয়াগ 

প্রান এন্ড এইচআযএভ 

রফবাগ 

জনফর রনদয়াগ ও 

দদান্নরতয প্ররতদফদন 

ইরডরএর এয নরথ 

১৯ 
[৩.৪] আদরাচনা বা [৩.৪.১] আদরাচনা বা/ করভনায আদরাচনা বা/ করভনায আদয়াজন 

প্রান এন্ড এইচআযএভ 

রফবাগ 

অরপ আদদ ইরডরএর এয নরথ 

২০ 
[৩.৫] ওয়যায াউ স্থান [৩.৫.১] Consultant রনদয়াগ  BOQ প্রণয়ন 

প্ররকউযদভি রফবাগ কাম িাদদদয কর ইরডরএর এয নরথ 

২১ 
 [৩.৫.২] BOQ প্রণয়ন Consultant রনদয়াগ প্রদান 

প্ররকউযদভি রফবাগ কাম িাদদদয কর ইরডরএর এয নরথ 

২২ 
 [৩.৫.৩] কেন্ডায আফান রত্রকায় কেন্ডায আফান 

প্ররকউযদভি রফবাগ রত্রকায কর ইরডরএর এয নরথ 

২৩ 
 [৩.৫.৪]                    প্রদান প্ররকউযদভি রফবাগ                ইরডরএর এয নরথ 
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ক্ররভক 

নম্বয 
কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচক কাম িক্রদভয রফফযণ 

ফাস্তফায়নকাযী অনুরফবাগ, 

অরধাখা, াখা 
প্রদত্ত প্রভাণক প্রভাণদকয উাত্ত সূত্র 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

২৪ 

[৪.১] Penicillin Production 

Unit স্থান 
[৪.১.১] Penicillin Production 

Unit এয ফাস্তফায়ন অগ্রগরত 
Penicillin Production Unit 

রনভ িান 
এদনরয়ার ড্রাগস্ 

ককাম্পানী রররভদেড 
অগ্রগরত প্ররতদফদন 

ইরডরএর (তৃতীয় প্রকল্প) 

কগাারগঞ্জ এয নরথ 

২৫ 

[৪.২]Contraceptive 

Production Unit স্থান 

[৪.২.১] Contraceptive 
Production Unit এয ফাস্তফায়ন 

অগ্রগরত 

Contraceptive Production 

Unit রনভ িান 

এদনরয়ার ড্রাগস্ 

ককাম্পানী রররভদেড 
অগ্রগরত প্ররতদফদন Do 

২৬ 
[৪.৩] Iron Tablet 

Production Unit এফাং 

Central Quality Control 
Unit স্থান 

[৪.৩.১] Iron Tablet 

Production Unit এফাং Central 

Quality Control Unit এয 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত 

Iron Tablet Production Unit 
এফাং Central Quality Control 

Unit রনভ িান 
Do Do Do 

২৭ 

[৪.৪] Iv Fluid Production 

Unit স্থান 

[৪.৪.১] Iv Fluid Production 

Unit এয ফাস্তফায়ন অগ্রগরত Iv Fluid Production Unit রনভ িান Do Do Do 

২৮ 
[৪.৫] Central Warehouse 
স্থান 

[৪.৫.১] Central Warehouse এয 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত 

 

Central Warehouse রনভ িান Do Do Do 

২৯ 

[৫.১] মুরজফ ফল ি উদমান [৫.১.১] যিদান কভ িসূচী যিদান কভ িসূচী ারন 
প্রান এন্ড এইচআযএভ 

রফবাগ 
অরপ আদদ ইরডরএর এয নরথ 

৩০ 

 

[৫.১.২]                        

                           

                      
             Do Do Do 

৩১ 

 

[৫.১.৩]          উদমান উরদক্ষয 

কভরডকযার কযাদম্প রি ঔলধ যফযাদয 

ব্যফস্থা কযা 

         উদমান উরদক্ষয 

কভরডকযার কযাদম্প রি ঔলধ যফযা 
Do Do Do 

৩২ 

  ৫.১.৪                                     Do Do Do 
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াংদমাজনী ৩ 

অন্য ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/দপ্তয/াংস্থায রনকে সুরনরদ িষ্ট কভ িম্পাদন চারদামূ 

প্ররতষ্ঠাদনয নাভ াংরিষ্ট কাম িক্রভ  কভ িম্পাদনা সূচক উি প্ররতষ্ঠাদনয রনকে চারদা/প্রতযাা চারদা/প্রতযাায কমৌরিকতা 
প্রতযাা পূযণ না দর 

ম্ভাব্য প্রবাফ 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 


