
ঔষধ শাসন অিধদ র 
া  ও পিরবার ক াণ ম ণালয় 

১৩, িনউ চাষাড়া, জামতলা, নারায়ণগ । 
 

 
১. িভশন। িমশন  

    পক  ( Vision  ) : মান-স  িনরাপদ ঔষধ ,  জািত। 

    অিভল  ( Mission ) : িনরাপদ , কাযকর ও মান-স  ঔষধ িনি ত করার মা েম মানব ও প  া  র া করা। 

২. িত িত সবাস হ (নাগিরক সবা):  

 

িমক নং সবা সবা হণকারী 
স াদেনর সময়সীমা 

( য়ং স ণ াব াি র পর) 
০১ ঔষেধর ন ন কারখানা াপেনর ক  াব ায়ন করা। িবিনেয়াগকারী ১২০ কমিদবস 
০২ জব ও অৈজব ঔষধ তকরণ লাইেস  দান। ঔষধ উৎপাদনকারী িত ান ১২০ কমিদবস 
০৩ জব ও অৈজব ঔষধ তকরণ লাইেস  নবায়ন। ঔষধ উৎপাদনকারী িত ান ৯০ কমিদবস 

০৪ 
ইউনানী , আ েবিদক, হািমও ািথক ও হাবাল ঔষধ উৎপাদন লাইেস  
দান। 

ঔষধ উৎপাদনকারী িত ান ১২০ কমিদবস 

০৫ 
ইউনানী , আ েবিদক, হািমও ািথক ও হাবাল ঔষধ উৎপাদন লাইেস  
নবায়ন। 

ঔষধ উৎপাদনকারী িত ান ৬০ কমিদবস 

০৬ ঔষেধর রিসিপ অ েমাদন, চিলত ঔষধ (িব মান ঔষধ)। ঔষধ উৎপাদনকারী িত ান ৯০ কমিদবস 

০৭ ন ন ঔষেধর রিসিপ অ েমাদন। 
ঔষধ উৎপাদনকারী ও 
আমদানীকারী িত ান 

১২০ কমিদবস 

০৮ 
ঔষেধর ক চামাল ও মাড়ক ািদ আমদািনর কিলে র বা েমাদন 
দান। 

ঔষধ উৎপাদনকারী িত ান ৩০ কমিদবস 

০৯ 
অ েমািদত রিসিপর ন না পরী ার জ   পরী াগাের রেণর ব া 
হণ। 

ঔষধ উৎপাদনকারী িত ান ৭ কমিদবস 

১০ লেবল কাটন ও ইনসাট অ েমাদন করা। ঔষধ উৎপাদনকারী িত ান ২০  কমিদবস 
১১ ঔষধ তকরেণর লাইেসে  ন ন ঔষধ িনব ন ঔষধ উৎপাদনকারী িত ান ৬০ কমিদবস 

১২ 
আমদানী ত ঔষধ, ঔষেধর ক চামাল ও ািকং  মেটিরয়াল কা মস 
ক পে র িনকট হেত ছাড় করার ত ায়ন প  দান। 

ঔষধ উৎপাদনকারী ও 
আমদানীকারী িত ান 

৫ কমিদবস 

১৩ ঔষেধর সেবা  চরা িনেদশক  অ েমাদন করা। 
ঔষধ উৎপাদনকারী ও 
আমদানীকারী িত ান 

৩০ কমিদবস 

১৪ ঔষধ আমদানীর রিজে শন দান। ঔষধ আমদানীকারক ৯০ কমিদবস 
১৫ ঔষধ আমদানীর রিজে শন নবায়ন। ঔষধ আমদানীকারক ৬০ কমিদবস 
১৬ ঔষধ র ািনর লাইেস  দান। ঔষধ উৎপাদনকারী িত ান ১৫ কমিদবস 
১৭ িবেদশ হেত ঔষধ আমদানীর ্বা েমাদন দান। ঔষধ আমদানীকারক ৪০ কমিদবস 
১৮ িবেদেশ ঔষধ র ািনর  CPP/FSC  দান। ঔষধ উৎপাদনকারী িত ান ৭ কমিদবস 
১৯ GMP সনদ দান। ঔষধ উৎপাদনকারী িত ান ৯০ কমিদবস 
২০ ঔষেধর িব াপন অ েমাদন। ঔষধ উৎপাদনকারী িত ান ৩০ কমিদবস 
২১ পাইকারী ঔষধ িব েয়র লাইেস  দান। ঔষধ বসায়ী ৩০ কমিদবস 
২২ পাইকারী ঔষধ িব েয়র লাইেস  নবায়ন। ঔষধ বসায়ী ১৫ কমিদবস 
২৩ চরা  ঔষধ িব েয়র লাইেস  দান। ঔষধ বসায়ী ৯০ কমিদবস 
২৪ চরা ঔষধ িব েয়র লাইেস  নবায়ন। ঔষধ বসায়ী ৭ কমিদবস 

২৫ েমাশনাল মেটিরয়াল অ েমাদন। 
ঔষধ আমদানীকারক ও 
উৎপাদনকারী িত ান 

৩০ কমিদবস 

২৬ ক চামােলর সাস ভ ািলেডশন। 
ইে টর / ঔষধ উৎপাদনকারী 

িত ান 
৪৫ কমিদবস 

২৭ ঔষধ উৎপাদন লাইেসে র মািলকানা হ া েরর বা েমাদন ঔষধ উৎপাদনকারী িত ান ২০ কমিদবস 
২৮ ঔষধ উৎপাদন লাইেসে র মািলকানা পিরবতন ঔষধ উৎপাদনকারী িত ান ৯০ কমিদবস 

  
 
 
 
 
 
 

িস েজন চাটার :  

www.dgda.gov.bd 


