ানসম্মত ক মপদ্ধতত
Standard Operating Procedures

কারখানার
লেআউট প্ল্যান
অনুম াদন
[DOCUMENT
TITLE]
APPROVAL OF FACTORY LAYOUT PLAN

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পতরদর্শন অতিদপ্তর
শ্র ও কর্শসংস্থান র্ন্ত্রণালয় [Company address]

কারখানার লেআউট প্ল্যান অনুম াদন প্রতিয়া1
১. কারখানা লেআউট প্ল্যান2 অনুম াদমনর আমেদন
১.১.

কারখানা তন াম ণ ো সম্প্রসারণ অথো লকামনা ভেন ো আতিনামক কারখানা তিমসমে ব্যেিার ো পতরেতমন ো ল তিন স্থাপমনর
েমযয ফ্যাক্টতর লেআউট প্ল্যামনর অনুম াদন গ্রিমণর জমে আমেদন করা িমে অতিদপ্তমরর িাপতরদিমক ো তৎকর্তমক
য তাপ্রাপ্ত উপ িাপতরদিমক আইনানুগ তেিান অনুসরণপূে মক প্রময়াজনীয় দতেে ও তথ্যাতদ যথাযথ পরীযা করমেন।

১.২

প্রততষ্ঠানটি তনমজ অথো অিীনস্থ লসইফ্টি িাখার লকান পতরদিমমকর াধ্যম সমরজত মন পতরদিমন কতরময় তনরাপত্তা সংিান্ত
তেষয়সমূি তনতিতপূে মক দাতখেকৃত নকিার অনুম াদন প্রদান করমেন।

১.৩

সমরজত ন পতরদিমন ো তদন্ত ব্যতীত এরুপ লকান অনুম াদন করা যামে না (িারা ৩১৯(৬) অনুসামর)।

১.৪

নকিা অনুম াদন সংিান্ত আমেদমনর সামথ লয সকে প্রময়াজনীয় দতেে (ডকুম ন্টস) থাকমে:
ক) শ্র তেতি াোয় তনি মাতরত ফ্র -৭৬ অনুযায়ী আমেদন ফ্র ;
খ) সংযুতি তিমসমে সংতযপ্ত তেেরণীসি উৎপাদন প্রতিয়ার প্রোি তাতেকা (Production Flow Chart);
গ) এম াতনয়া ো ব্লু তপ্রমন্ট অতিত ভেমনর দু’কতপ নকিা;

১.৫

নকিায় যা প্রদতিমত িমে :
ক) কারখানার অেস্থান, প্রমেি পথ ও নদ ম া ব্যেস্থাসি চতুতদ মমকর সী ানা;
খ) ভেমনর উচ্চতা (Elevation) ও তেতভন্ন অংমির প্রস্থমেদ (Sectional elevation);
গ) আমো ও োয়ু চোচে ব্যেস্থা;
ঘ) ল তিনসমূমির অেস্থান;
ঙ) খাোর কয, টয়মেট, কযাতন্টন, তিশুকয, তচতকৎসা লকন্দ্র ইতযাতদর অেস্থান;
চ) অতিকামের লযমে েতিগ ম ন ও যাতায়ামতর পথ পতরকল্পনা।

১ .৬

আমেদমনর সামথ (ফ্র -৭৬) অোে লয সকে দতেে (ডকুম ন্টস) থাকমে:
ক) তনর্শাণ সংক্রান্ত ডকুমর্ন্ট:
i. স্থানীয় কর্তমপয কর্তমক অনুম াতদত ভেমনর নকিা;
ii. ভেনটি পাকা ো একাতিক তোতেতিষ্ট িমে সরকার কর্তমক তনতদ মষ্ট কর্তমপয (প্রমকৌিেী ো প্রমকৌিে সংস্থা) দ্বারা
প্রণয়নকৃত ভেমনর কাঠাম াগত নকিা (Structural design) (প্রমযাজয লযমে);

1

আইনী তিতি: িারা- ৩২৬, োংোমদি শ্র আইন-২০০৬ এেং তেতি-৩৫৩, োোমদি শ্র তেতি াো-২০১৫

ফ্যাক্টতর লে-আউট প্ল্ান েেমত বুঝামে- একটি অিন তচে যামত থাকমে কারখানার অেস্থান এেং কারখানায় প্রমেমির রাস্তা ও লেনসি চতুতদ মমকর সী ানা;
উচ্চতা এেং তেতভন্ন ভেমনর প্রময়াজনীয় অংতকত প্রস্থমেদ; স্বাভাতেক আমো ও োয়ু চোচমের ব্যেস্থা; ল তিনসমূি, খাোর কয, টয়মেট ইতযাতদর অেস্থান;
এেং অতিকামের স য় েতিগ ম ন পথ ও যাতায়ামতর পথ পতরকল্পনা ।
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iii. ভেনস্থমের াটির গুণগত পরীযার তরমপাট ম (Soil test report) (প্রমযাজয লযমে);
iv. স্বীকৃত প্রমকৌিেী/প্রমকৌিে সংস্থা কর্তমক ভেমনর লোড লেয়াতরং কযাপাতসটি সনদ (প্রমযাজয লযমে);
v. স্বীকৃত প্রমকৌিেী/প্রমকৌিে সংস্থা কর্তমক ভেন তন মামণর উপযুিতা সনদ (প্রমযাজয লযমে)।

খ) অোে ডকুম ন্ট:
i. লেড োইমসমের কতপ (প্রমযাজয লযমে);
ii.

ভাড়ার চুতি/ জত র খাতরমজর কতপ (প্রমযাজয লযমে);

iii. জাতীয় পতরচয়পমের (

াতেক/এ তড/তসইও/ব্যেস্থাপক) কতপ;

iv. পতরদিমন কর্তমপমযর তেমেচনায় অোে তথ্যােেী।

২. ফ্যাক্টতর লেআউট প্ল্যান অনুম াদন পদ্ধতত
২ .১

আমেদনপে পাওয়ার পর দাপ্ততরক প্রতিয়া অনুসরণপূে মক প্রিাসতনক তনমদ মিনার আওতায় পরেতী ব্যেস্থা গ্রিমণর জমে
অতিদপ্তমরর লসইফ্টি িাখার একজন পতরদিমকমক (প্রমকৌিেী) দাতয়ত্ব অপমণ করা িমে;

২.২

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত পতরদিমক আমেদনপমের তথ্যাতদ যাচাই এেং নকিার তচমের সামথ োস্তে অেস্থার সদৃিতা যাচাইময়র জমে
দাতয়ত্বপ্রাতপ্তর ১-৩০ তদমনর মধ্য ঠিকানা অনুযায়ী প্রততষ্ঠানটি সরজত মন পতরদিমন করমেন, তমে ওয়ান-স্টপ সাতভমমসর
াধ্যম লকামনা আমেদন পাওয়া লগমে লসটি অেশ্যই ১-১০ তদমনর মধ্য সম্পন্ন করমত িমে এেং অতফ্স প্রিামনর তনকট
প্রততমেদন দাতখে করমেন। পতরদিমন এেং নকিা যাচাইময় শ্র আইন ও শ্র তেতি াোর সংতিষ্ট িারা ও তেতি যথাযথ
প্রময়াগ আেতশ্যকভামে তেমেচনা করমেন;

২ .৩

ইততোচক প্রততমেদমনর তভতত্তমত উপ িাপতরদিমক (অনুম াদনকারী কর্তমপয) নকিা অনুম াদন করমেন। অথো
সংমিািনমযাগ্য ত্রুটির লযমে সংমিািন সামপময অনুম াদন প্রদান করমেন। অথো িতম সামপময অনুম াদন করমত পারমেন।

২ .৪

ত্রুটিযুি নকিা অনুম াদন না কমর কারণ উমেখসি আমেদনকারীমক লফ্রত লদমেন।

২ .৫

অনুম াতদত নকিায় লযমকামনা িরমনর পতরেতমন ো সংমিািমনর জমে পুনঃ আমেদন করা িমে অনুম াদনকারী কর্তমপয
একই পদ্ধতত অনুসরণ করমেন।

২ .৬

লকান কারমণ আপীে করা িমে আত্মপয স থ মমনর জমে প্রময়াজনীয় কাগজপোতদ সরেরাি করমত িমে।

৩. সংশ োধন/সম্প্রসোরশের জনয লেআউট প্লোন অনু শ োদন প্রক্রিয়ো
৩.১

লকামনা কারখানার ভেন সম্প্রসারমণর দরকার িমে তকংো অনুম াতদত লেআউমট লকামনা পতরেতমন ঘটামনা িমে তার জে
অেশ্যই অতিদপ্তমরর িাপতরদিমক ো তৎকর্তমক য তাপ্রাপ্ত উপ িাপতরদিমমকর তনকট িমত সম্প্রসাতরত/সংমিাতিত
নকিার অনুম াদন গ্রিণ করমত িমে।

৩.২

কারখানা ভেন সম্প্রসারণ/সংমিািমনর নকিার অনুম াদমনর জে কারখানা কর্তমপয োংোমদি শ্র তেতি াো ২০১৫ এ
প্রদত্ত ফ্র -৭৬ অনুযায়ী লসখামন উমেতখত দতেোতদসি িাপতরদিমক তকংো তৎকর্তমক য তাপ্রাপ্ত উপ- িাপতরদিমক
েরাের আমেদন করমেন।

৩.৩

কারখানা ভেন সম্প্রসারণ/সংমিািমনর নকিাসি ফ্র -৭৬ অনুযায়ী (অথো অনোইমন LIMA´র াধ্যম ) প্রময়াজনীয়
তথ্য পাওয়া লগমে শ্র আইমনর িারা ৩২৬ এেং শ্র তেতি াো’র তেতি ৩৫৩ অনুসামর পতরদিমমনর াধ্যম নকিা যাচাই
কমর কারখানার লেআউট প্ল্ান অনুম াদমনর প্রতিয়া অনুসরণ কমর সংমিাতিত/সম্প্রসারমণর জে লপ্রতরত নকিা অনুম াদন
করমেন।
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