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১০ অ হাযণ় ১৪২৮

িবষয:় ‘‘ফ ােমসীফ ােমসী  আইনআইন--২০২১২০২১ ’ ’ এরএর   িবষেয়িবষেয়  মতামতমতামত   দানদান ।।
      উপ  িবষেয়র পিরে ি েত খসড়া ‘ফােমসী আইন, ২০২১’ এর ওপর আগামী ২৩/১২/২০২১ ি . তািরেখর মে  ই-
মইেল (E-mail: drugad1@hsd.gov.bd) অথবা িবেশষ বাহক মারফত া  সবা িবভােগর ঔষধ
শাসন-১ শাখায় (ভবন নং-৯, ক  নং-৫১১, [ি িনক ভবন, ৫ম তলা]) মতামত রেণর েয়াজনীয় ব া হেণর জ

িনেদশ েম সিবনয় অ েরাধ করা হেলা। 

সং ি : 
(১) খসড়া ‘ফােমসী আইন, ২০২১’ 
(২) লনা লক িববরণী
(৩) The Pharmacy Ordinance, 1976  
(৪) বাবােকা ক ক বাংলায় ভাষা িরত (ফােমসী অ ােদশ, ১৯৭৬) 

২৫-১১-২০২১

িবতরণ সদয় কাযােথ ( জ তার মা সাের নয়):
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ, ঢাকা ( : আ: 
জনাব শিফউল আিজম, সিচব, আইন অ িবভাগ)।
২) িসিনয়র সিচব, জন শাসন ম ণালয়, ঢাকা ( : আ: 
জনাব হা দ আল-আমীন, অিতির  সিচব, আইন 
অ িবভাগ)।
৩) িসিনয়র সিচব, অথ িবভাগ, অথ ম ণালয়, ঢাকা ( : 
আ: জনাব নাজমা মাবােরক, অিতির  সিচব, 
বােজট-১)।
৪) িসিনয়র সিচব, িষ ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, 
ঢাকা।   
৫) সিচব, লিজসেল ভ ও সংসদ িবষয়ক িবভাগ, আইন, 
িবচার ও সংসদ িবষয়ক ম ণালয়, ঢাকা।
৬) সিচব, বািণজ  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।   
৭) সিচব, মৎ  ও ািণস দ ম ণালয়, বাংলােদশ 
সিচবালয়, ঢাকা।  
৮) সিচব, পিরেবশ, বন ও জলবা  পিরবতন ম ণালয়, 

মাহা দ মা ািফ র রহমান
সহকারী সিচব
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বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।   
৯) সিচব, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।  
১০) সিচব, খা  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।  
১১) সিচব, ত  ও স চার ম ণালয়, বাংলােদশ 
সিচবালয়, ঢাকা।  
১২) সিচব, র া সবা িবভাগ, রা  ম ণালয়, 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।  
১৩) সিচব, িশ  ম ণালয়, ৯১, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা। 
১৪) সিচব, িব ান ও ি  ম ণালয়, বাংলােদশ 
সিচবালয়, ঢাকা।  
১৫) মহাপিরচালক, জাতীয় ভা া অিধকার সংর ণ 
অিধদ র, ১, কারওয়ান বাজার ( িসিব ভবন, ৮ম তলা), 
ঢাকা।  
১৬) মহাপিরচালক, মাদক  িনয় ণ অিধদ র, ৪১, 
স নবািগচা, ঢাকা। 
১৭) মহাপিরচালক, া  অিধদ র, মহাখালী, ঢাকা।
১৮) মহাপিরচালক, ঔষধ শাসন অিধদ র, মহাখালী, 
ঢাকা।
১৯) মহাপিরচালক, ািণস দ অিধদ র, িষ খামার 
সড়ক, ফামেগট, ঢাকা।
২০) মহাপিরচালক, জাতীয় জনসং া গেবষণা ও 

িশ ণ ইনি উট (িনেপাট), ১৩/১ শখ সােহব 
বাজার, আিজম র, ঢাকা।
২১) অ াপক ড. িফেরাজ আহেমদ, চয়ার ান, ফােমসী 
িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা। 
২২) সভাপিত, বাংলােদশ ঔষধ িশ  সিমিত (বািপ), 
২১৪/িড, বীর উ ম মীর শওকত এিভিনউ, তজ াও-

লশান িল  রাড, ঢাকা। 
২৩) সভাপিত, বাংলােদশ ফামািসউ ক াল সাসাই , 
হাউজ-২২, রাড-২, ধানমি  আ/এ, ঢাকা-১২০৫
২৪) সভাপিত, বাংলােদশ মিডক াল এেসািসেয়শন 
(িবএমএ), ১৫/২ তাপখানা রাড, ঢাকা। 
২৫) সভাপিত, বাংলােদশ কিম  এ  ািগ  
সিমিত, িবিসিডএস ভবন, ১নং িমটেফাড রাড, 
বা বাজার, ঢাকা-১১০০
২৬) সভাপিত/সা: স াদক, বাংলােদশ হািমও ািথক 
মিডিসন া ফ াকচারাস এেসািসেয়শন, িস-১২, 
াইিভউ ডভ ালী, ৬৬/১, নয়াপ ন, ঢাকা। 

২৭) সভাপিত/সা: স াদক, বাংলােদশ ইউনানী ঔষধ 
িশ  সিমিত, ১৬৮, আটলাি ক ওয়াজ উি ন টাওয়ার, 

২



হািতর ল, ঢাকা।
২৮) সভাপিত/সা: স াদক, বাংলােদশ আ েবিদক 
মিডিসন া ফ াকচারাস এেসািসেয়শন, িবিপএল ভবন, 
লেভল-৩, ইট-৪০৮-১০, ৮৯/১, আরামবাগ, ঢাকা। 

ারক ন র: ৪৫.০০.০০০০.১৮২.২২.০০৩.২১.২৮৫/১ তািরখ: ১০ অ হাযণ় ১৪২৮
২৫ নেভ র ২০২১

অ িলিপ সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হেলা ( জ তার মা সাের নয়): 
১) অিতির  সিচব (ঔষধ শাসন), া  সবা িবভাগ, া  ও পিরবার ক াণ ম ণালয়, ঢাকা।
২) সিচব, বাংলােদশ ফােমসী কাউি ল, রাহাত টাওয়ার (৫ম তলা), ১৪ িলংক রাড, পি ম বাংলােমাটর,
ঢাকা (বাংলােদশ ফােমসী কাউি েলর ওেয়ব সাইেট কােশর জ  অ েরাধসহ)। 
৩) মাননীয় ম ীর একা  সিচব, া  ও পিরবার ক াণ ম ণালয়, ঢাকা (মাননীয় ম ীর সদয় অবগিতর জ )।
৪) িসিনয়র সিচেবর একা  সিচব, া  সবা িবভাগ, ঢাকা (িসিনয়র সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )।
৫) িসে ম এনািল , া  ও পিরবার ক াণ ম ণালয়, ঢাকা (ওেয়ব সাইেট কােশর জ  অ েরাধসহ)।
৬) অিফস নিথ। 

২৫-১১-২০২১
মাহা দ মা ািফ র রহমান 

সহকারী সিচব
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