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প্রতিষ্ঠানের ররতিনেশে ও লাইনেন্স প্রদাে প্রতিয়া 

 

১.  শ্রম আইনে প্রতিষ্ঠানের ররতিতেকরণ ও লাইনেন্স প্রদাে প্রতিয়া  

১.১   বাাংলানদশ শ্রম আইনের তবধাে1 রমািানবক তবতিন্ন প্রতিষ্ঠাে কর্তপৃক্ষ তেতদষৃ্ট পতরমাণ তি িমাদােপূবকৃ প্রতিষ্ঠানের  

ররতিতেকরণ ও লাইনেন্স  গ্রহণ এবাং লাইনেনন্সর েবায়নের িন্য আনবদে করনবে এবাং কলকারখাো ও প্রতিষ্ঠাে পতরদশেৃ 

অতধদপ্তনরর মহাপতরদশকৃ অথবা দাতয়ত্বপ্রাপ্ত উপমহাপতরদশকৃ আইনের তবধাোবলী অনুেরণ কনর এ তবষনয় প্রনয়ািেীয় 

কার্িৃম েম্পন্ন করনবে।  

১.২  বাাংলানদশ শ্রম আইে, ২০০৬ ও বাাংলানদশ শ্রম তবতধমালা, ২০১৫ অনুর্ায়ী তেননাক্ত প্রতিষ্ঠােেমূহ লাইনেনন্সর আওিাভুক্ত 

হনব: 

          ক) কারখাো; 

          খ) তশল্প প্রতিষ্ঠাে; 

          গ) বাতণিয প্রতিষ্ঠাে  ;   

          ঘ) বাতণতিযক ব্াাংক ও বীমা প্রতিষ্ঠাে 

          ঙ) রদাকাে, সুপার রটার, ক্লাব, ররস্টুনরন্ট ও আবাতেক রহানেল 

          চ) ঠিকাদাতর োংস্থা । 

         

 ২.  লাইনেন্স গ্রহনণ েমনয়র বাধ্যবাধকিা 

২.১  রর্ েকল প্রতিষ্ঠাে বাাংলানদশ শ্রম তবতধমালা, ২০১৫ িাতর হওয়ার পূব ৃ হনি উৎপাদে, রেবা বা ব্বোতয়ক কমকৃাণ্ড 

পতরচালোয় তেনয়াতিি রনয়নে িানদর রক্ষনে এ তবতধমালা কার্কৃর হওয়ার িাতরখ হনি (১৫ রেনেম্বর, ২০১৫) পরবিী েয় 

মানের মনধ্য এবাং েতুে প্রতিষ্ঠাে, কাি  (উৎপাদে, রেবা বা ব্বোতয়ক কমকৃাণ্ড) শুরুর ৩০ (তেশ) তদে পূনব ৃররতিনেশে 

ও লাইনেন্স গ্রহনণর িন্য আনবদে করনব।  

২.২  রর্ েকল প্রতিষ্ঠাে ররতিনেশে ও লাইনেন্স প্রাতপ্তর িন্য এখেও আনবদে কনরতে, িানদর প্রতি অতধদপ্তর োধারণ তবজ্ঞতপ্ত 

িাতর অথবা স্বিন্ত্র রোটিশ িাতর করনি পারনব (তবতধ-৩৬২)।   

                                                           
১
 বাাংলানদশ শ্রম আইে, ২০০৬ (োংনশাতধি ২০১৩), ধারা-৩২৬, তবতধ-৩৫৪, িিতেল-৭ 
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৩. লাইনেন্স প্রদাে পদ্ধতি 

৩.১ লাইনেন্স প্রদাে 

৩.১.১  েতুে লাইনেনন্সর িন্য রকানো প্রতিষ্ঠাে শ্রম তবতধমালা, ২০১৫ এর িিতেল ৭ এ বতণিৃ হানর তি প্রদােপূবকৃ িরম-৭৭ 

(দুই কতপ) তকাংবা অেলাইনে LIMA২
 মাধ্যনম আনবদে করনবে।  

৩.১.২  পতরদশকৃ অথবা দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কমকৃিাৃ প্রাপ্ত আনবদেপে র্াচাই কনর রদখনবে রর্ তেননাক্ত দতললাতদ োংযুক্ত আনে তকো: 

ক) রেড লাইনেনন্সর কতপ , 

খ) িাড়ার চুতক্ত/ িতমর হাল খতিয়াে (প্রনর্ািয রক্ষনে), 

গ) িািীয় পতরচয়পনের কতপ , 

ঘ) তবদুযনির তডমান্ড রোে (প্রনর্ািয রক্ষনে),      

ঙ) রমনমানরন্ডাম অি আটিনৃকল/ অাংশীদারী চুতক্তর কতপ (প্রনর্ািয রক্ষনে),      

চ) কারখাো রলআউে প্ল্যাে অনুনমাদনের কতপ (প্রনর্ািয রক্ষনে), 

ি) তি পতরনশানধর রেিাতর চালানের মূল কতপ, ১৫% িযাে পতরনশানধর রেিাতর চালানের মূল কতপ 

ঝ) কারখাো/ প্রতিষ্ঠানের শ্রতমক কমচৃারীর িাতলকা (প্রনর্ািয রক্ষনে),       

ঞ) িায়ার লাইনেনন্সর কতপ (প্রনর্ািয রক্ষনে) 

ে) প্রনর্ািয অন্য রকাে লাইনেন্স। 

৩.১.৩  পতরদশকৃ অথবা দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কমকৃিাৃ আনরা র্াচাই কনর রদখনবে রর্ প্রতিষ্ঠানের ধরে ও রশ্রণীর তিতিনি িিতেল -৭ 

অনুর্ায়ী প্রনর্ািয তেধাৃতরি পতরমাণ ররতিনটশে তি িমাদানের অনুকূনল রেিাতর চালাে (মূল কতপ) োংযুক্ত আনে তক ো 

এবাং রেই তি িমাদানের তহোনবর তশনরাোম  ১-৩১৪৩-০০০০-১৮৫৪ তকো। এোড়াও প্রদি তেবন্ধে তি’র উপর িযাে 

আইে অনুর্ায়ী িযাে প্রদাে কনরনেে তক ো। 

৩.১.৪ উপনরাক্ত দতললাতদ, িরম-৭৭ এবাং েনরিতমে পতরদশনৃে প্রাপ্ত িথ্যাতদনি র্থাথ ৃ হনল োংতিষ্ট কমকৃিাৃ 

মহাপতরদশকৃ/উপমহাপতরদশকৃ বরাবর লাইনেন্স ইসুযর সুপাতরশ করনবে। 

৩.১.৫  িথ্যাতদর র্থাথিৃা োনপনক্ষ মহাপতরদশকৃ/উপমহাপতরদশকৃ প্রতিষ্ঠােটির ররতিনেশে েম্পন্নপূবকৃ িরম-৭৮ অনুর্ায়ী 

লাইনেন্স ইসুয করনবে। 

৩.১.৬  মহাপতরদশকৃ/উপমহাপতরদশকৃ লাইনেন্স বা িার কতপ োংতিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রকাশ্য স্থানে প্রদশনৃের িনন্য এবাং িতবষ্যনি 

র্থােমনয় েবায়নের উনেনশ্য দাতখনলর িনন্য তলতখি পরামশেৃহ আনবদেকারীর তেকে হস্তান্তর করনবে। 

৩.১.৭  লাইনেনন্সর আনবদে অেলাইে এবাং ম্যানুয়াতল উিয়িানব  করা র্ানব।  িনব পতরদশকৃ কারখাো/প্রতিষ্ঠাে কর্তপৃক্ষনক 

অেলাইনে আনবদে করনি উদ্বুদ্ধ করনবে এবাং প্রনয়ািেীয় েহানর্াতগিা প্রদাে করনবে। 
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৩.২ লাইনেন্স েবায়ে 

৩.২.১ প্রতি অথবৃেনরর ৩০ জুে এর পূনবইৃ োংতিষ্ট প্রতিষ্ঠাে তেধাৃতরি েবায়ে তি প্রদােপূবকৃ  িরম - ৭৭ পূরণ কনর ম্যানুয়াতল 

তকাংবা অেলাইনে (LIMA’র মাধ্যনম) প্রনয়ািেীয় দতললাতদেহ লাইনেন্স েবায়নের আনবদে করনি পারনবে। 

৩.২.২ েবায়নের আনবদে পাওয়ার পর োংতিষ্ট কমকৃিাৃ র্াচাই কনর রদখনবে: 

ক) আনবদেপনে পর্াৃপ্ত িথ্য রদয়া আনে তকো; 

খ) আনবদেপনের োনথ প্রনয়ািেীয় োংযুতক্ত আনে তকো; 

গ) েবায়ে তি প্রদানের চালাে আনে তক ো এবাং প্রদি তি েঠিক তকো; 

ঘ) আনবদনের তবলম্বিতেি কারনণ তবলম্ব তি প্রদাে করা হনয়নে তকো। 

৩.২.৩  আনবদেপনে রকানো িথ্য প্রদাে তকাংবা োংনশাতধি তি প্রদানের দরকার হনল োংতিষ্ট কমকৃিাৃ িা আনবদেকারীনক 

ইনমইল তকাংবা তচঠির মাধ্যনম তলতখিিানব অবতহি করনবে। 

৩.২.৪  েকল িথ্য ও র্থার্থ েবায়ে তি েনন্তাষিেক হনল, োংতিষ্ট কমকৃিাৃ লাইনেন্স েবায়নের িন্য সুপাতরশ করনবে। 

৩.২.৫ র্থাৃিিা োনপনক্ষ মহাপতরদশকৃ/উপমহাপতরদশকৃ প্রতিষ্ঠােটির লাইনেন্স েবায়ে করনবে। 

৩.২.৬  মহাপতরদশকৃ/উপমহাপতরদশকৃ লাইনেন্স বা িার কতপ োংতিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রকাশ্য স্থানে প্রদশনৃের িনন্য এবাং িতবষ্যনি 

র্থােমনয় েবায়নের উনেনশ্য দাতখনলর িনন্য তলতখি পরামশেৃহ আনবদেকারীর তেকে হস্তান্তর করনবে। 

৩.৩  লাইনেন্স োংনশাধে 

৩.৩.১  রকানো প্রতিষ্ঠানের লাইনেন্স তেননাক্ত কারনণ োংনশাধে করা রর্নি পানর:  

ক) প্রতিষ্ঠানের শ্রতমক োংখ্যা হ্রাে বা বৃতদ্ধর রপ্রতক্ষনি লাইনেনন্সর রশ্রণী পতরবিেৃ 

খ) প্রতিষ্ঠানের োম পতরবিেৃ,   

গ) প্রতিষ্ঠানের ঠিকাো পতরবিেৃ, অথবা 

ঘ) মাতলকাো পতরবিেৃ।  

৩.৩.২  উপযুকৃ্ত রকানো কারনণ লাইনেনন্সর োংনশাধেী প্রনয়ািে হনল োংতিষ্ট প্রতিষ্ঠাে কর্তপৃক্ষ শ্রম তবতধমালা ২০১৫, িিতেল-

৭ অনুর্ায়ী তেধাৃতরি তি প্রদােপূবকৃ িরম-৭৭ পূরণ কনর তকাংবা LIMA’র মাধ্যনম অেলাইনে2 আনবদে করনি পারনবে। 

৩.৩.৩ লাইনেন্স োংনশাধনের আনবদে পাওয়ার পর অতধদপ্তনরর োংতিষ্ট কমকৃিাৃ রেই লাইনেন্স আনবদনে তেননাক্ত তবষয়গুনলা 

র্াচাই করনবে: 

ক) প্রদি িথ্য েঠিক তকো; 

খ) চাতহি পতরবিনৃের (নর্মে মাতলকাো ও ঠিকাো পতরবিেৃ) স্বপনক্ষ দাতলতলক প্রমাণ আনে তকো; 

                                                           
২
 অেলাইনে http://lima.dife.gov.bd/dashboard রথনক। এিন্য আনবদেকারীনক উক্ত োইনে তেবতন্ধি হনি হনব।  
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গ) োংনশাধনের িন্য তবতধ অনুর্ায়ী প্রনয়ািেীয় তি রেিাতর চালানের মাধ্যনম রদয়া হনয়নে তকো। 

৩.৩.৪ েকল িথ্য, দতললাতদ ও র্থার্থ োংনশাধে তি েনন্তাষিেক প্রিীয়মাে হনল োংতিষ্ট কমকৃিাৃ লাইনেন্স েবায়নের িন্য 

সুপাতরশ করনবে। 

৩.৩.৫ র্থাৃিিা োনপনক্ষ মহাপতরদশকৃ/উপমহাপতরদশকৃ প্রতিষ্ঠােটির িন্য োংনশাতধি লাইনেন্স ইসুয করনবে। 

৩.৩.৬ মহাপতরদশকৃ/উপমহাপতরদশকৃ লাইনেন্স বা িার কতপ োংতিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রকাশ্য স্থানে প্রদশনৃের িনন্য এবাং িতবষ্যনি 

র্থােমনয় েবায়নের উনেনশ্য দাতখনলর িনন্য তলতখি পরামশেৃহ আনবদেকারীর তেকে হস্তান্তর করনবে। 

৩.৪  লাইনেন্স বাতিল বা স্থতগিকরণ 

 ৩.৪.১ শ্রম তবতধমালা ২০১৫, তবতধ ৩৫৮ অনুোনর  লাইনেন্স ইসুযকারী কর্তপৃক্ষ তেননাক্ত এক বা একাতধক কারনণ রকানো 

প্রতিষ্ঠানের লাইনেন্স বাতিল করনি পানরে: 

ক) মাতলক কর্তকৃ স্থায়ীিানব প্রতিষ্ঠাে বন্ধ করার তেদ্ধান্ত গ্রহণ ও প্রতিষ্ঠাে কর্তপৃনক্ষর আনবদনের তিতিনি; 

খ) ব্বো পতরচালোয় মাতলনকর অপারগিা ও প্রতিষ্ঠাে কর্তপৃনক্ষর আনবদনের তিতিনি; অথবা 

গ) লাইনেনন্সর রময়াদ উিীনণরৃ পরবিী এক বেনরর মনধ্য র্থারীতি েবায়ে ো করায় স্বয়াংতিয়িানব। 

৩.৪.২ উপর্কৃ্ত (ক) ও (খ) উপ-অনুনেনদ বতণিৃ কারণ প্রতিষ্ঠাে কর্তপৃক্ষ মহাপতরদশকৃ/উপ-মহাপতরদশকৃনক অবতহি করনল 

মহাপতরদশকৃ/উপমহাপতরদশকৃ প্রতিষ্ঠাে কর্তপৃনক্ষর আনবদনের রপ্রতক্ষনি লাইনেন্স স্থতগি তকাংবা বাতিল করনবে। 

৩.৪.৩ রময়াদ উিীনণরৃ পরবিী এক বেনরর মনধ্য েবায়ে করা ো হনল িা স্বয়াংতিয়িানব বাতিল বনল গণ্য হনব।  

৩.৪.৪ উপমহাপতরদশকৃ িার কার্াৃলনয়র অধীেস্ত েব প্রতিষ্ঠানের বাতিল হওয়া লাইনেন্সেমূনহর িাতলকা LIMA রথনক তেয়তমি 

হালোগাদ করনবে এবাং পতরতস্থতি তবনবচোয় র্থার্থ ব্বস্থা গ্রহনণর তেনদশৃ তদনবে। 

৩.৪.৫ র্তদ রদখা র্ায় রর্ প্রতিষ্ঠানের রকানো কমকৃান্ড মানুনষর িীবে ও তেরাপিার িন্য তবপজ্জেক অথবা এমে ত্রুটিপূণ ৃরর্ িা 

মানুনষর শারীতরক ক্ষতি করনি পানর িাহনল মহাপতরদশকৃ/উপমহাপতরদশকৃ কমসৃ্থল তেরাপদ ো হওয়া পর্নৃ্ত  লাইনেন্স 

োমতয়কিানব স্থতগি কনর উৎপাদে োমতয়কিানব বন্ধ রাখার তেনদশৃ তদনি পারনবে (তবতধ ৩৫৮)। 

৩.৪.৬ মহাপতরদশকৃ/উপমহাপতরদশকৃ রকানো প্রতিষ্ঠানের লাইনেন্স স্থতগি তকাংবা বাতিল করনল িা োংতিষ্ট প্রতিষ্ঠাে কর্তপৃক্ষনক 

অবতহি করনবে ও LIMA’রি রেই প্রতিষ্ঠানের িথ্য আপনডে করনবে।                                                                                                            

৩.৫  লাইনেন্স পুেবহৃাল 

৩.৫.১ শ্রম তবতধমালা ২০১৫, তবতধ ৩৫৮ অনুোনর  লাইনেন্স ইসুযকারী কর্তপৃক্ষ তেননাক্ত এক বা একাতধক কারনণ রকানো 

প্রতিষ্ঠানের লাইনেন্স বাতিল করনল োংতিষ্ট প্রতিষ্ঠাে লাইনেন্স পুেবহৃানলর আনবদে করনি পারনবে: 

ক) মাতলক কর্তকৃ স্থায়ীিানব প্রতিষ্ঠাে বন্ধ করার তেদ্ধান্ত গ্রহণ ও প্রতিষ্ঠাে কর্তপৃনক্ষর আনবদনের তিতিনি; 

খ)  ব্বো পতরচালোয় মাতলনকর অপারগিা ও প্রতিষ্ঠাে কর্তপৃনক্ষর আনবদনের তিতিনি; অথবা 

গ)  লাইনেনন্সর রময়াদ উিীনণরৃ পরবিী এক বেনরর মনধ্য র্থারীতি েবায়ে ো করায় স্বয়াংতিয়িানব। 
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৩.৫.২ লাইনেন্স পুেবহৃানলর িন্য োংতিষ্ট প্রতিষ্ঠাে আনবদে িরম ৭৭-পূরণ কনর তকাংবা LIMA’র মাধ্যনম অেলাইনে আনবদে 

করনব। 

৩.৫.৩ লাইনেন্স পুেবহৃানলর আনবদে পাওয়ার পর অতধদপ্তনরর োংতিষ্ট কমকৃিাৃ রেই লাইনেন্স আনবদনে তেননাক্ত তবষয়গুনলা 

র্াচাই করনবে: 

ক) প্রদি িথ্য েঠিক তকো; 

খ) িরম-৭৭ তকাংবা অেলাইে আনবদনের োনথ প্রনয়ািেীয় দতললপে োংযুক্ত আনে আনে তকো; 

গ) পুেবহৃানলর িন্য তবতধ অনুর্ায়ী (তবতধ ৩৫৮ (৩)) প্রনয়ািেীয় তি (নর্ অথবৃের রথনক বাতিল বা স্থতগি করা হনয়তেল 

রে বের রথনক প্রতি অথবৃেনরর িন্য তদ্বগুণ হানর েবায়ে তি) রেিাতর চালানের মাধ্যনম রদয়া হনয়নে তকো। 

৩.৫.৪  আনবদেপনে রকানো িথ্য প্রদাে তকাংবা োংনশাতধি তি প্রদানের দরকার হনল োংতিষ্ট কমকৃিাৃ িা আনবদেকারীনক 

অবতহি করনবে। 

৩.৫.৫  েকল িথ্য ও র্থার্থ েবায়ে তি র্থার্থ হনল োংতিষ্ট কমকৃিাৃ লাইনেন্স পুেবহৃানলর িন্য সুপাতরশ করনবে। 

৩.৫.৬ র্থাৃিিা োনপনক্ষ মহাপতরদশকৃ/উপমহাপতরদশকৃ প্রতিষ্ঠােটির লাইনেন্স পুেবহৃাল করনবে। 

৩.৫.৭  মহাপতরদশকৃ/উপমহাপতরদশকৃ লাইনেন্স বা িার কতপ োংতিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রকাশ্য স্থানে প্রদশনৃের িনন্য এবাং িতবষ্যনি 

র্থােমনয় েবায়নের উনেনশ্য দাতখনলর িনন্য তলতখি পরামশেৃহ আনবদেকারীর তেকে হস্তান্তর করনবে। 

৩.৬ লাইনেন্স হারানো/ েষ্ট হওয়ার রক্ষনে করণীয় 

 ৩.৬.১ লাইনেন্স হারানো রগনল/ েষ্ট হনল োংতিষ্ট প্রতিষ্ঠাে লাইনেন্স ইসুযকারী কর্তপৃনক্ষর তেকে তেননাক্ত দতললাতদেহ লাইনেনন্সর 

প্রতিতলতপর িন্য আনবদে করনবে:  

ক) িরম - ৭৭ অনুর্ায়ী আনবদেপে; 

খ) োংতিষ্ট প্রতিষ্ঠাে কর্তপৃক্ষ কর্তকৃ পতেকায় প্রকাতশি হারানো তবজ্ঞতপ্ত অথবা োংতিষ্ট থাোয় রপশকৃি তিতড’র কতপ; 

গ) হারানো লাইনেনন্সর অনুতলতপ বাবদ তি (রদাকাে ব্িীি অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের িনন্য ১০০০/= োকা এবাং রদাকানের 

রক্ষনে ৫০০/= )  িমাদানের তবষনয় রেিাতর চালানের মূলকতপ;                                                                                                                                                                                                                                                               

৩.৬.২ লাইনেন্স হারানো/েষ্ট হওয়ার পর প্রতিতলতপর আনবদে পাওয়ার পর অতধদপ্তনরর োংতিষ্ট কমকৃিাৃ রেই লাইনেন্স আনবদনে 

তেননাক্ত তবষয়গুনলা র্াচাই করনবে: 

ক) প্রদি িথ্য েঠিক তকো; 

খ) প্রনয়ািেীয় দতললাতদ োংযুক্ত আনে তকো; 

গ) োংনশাধনের িন্য তবতধ অনুর্ায়ী প্রনয়ািেীয় তি রেিাতর চালানের মাধ্যনম রদয়া হনয়নে তকো। 

৩.৬.৩ েকল িথ্য, দতললাতদ ও লাইনেন্স তি র্থার্থ প্রিীয়মাে হনল োংতিষ্ট কমকৃিাৃ লাইনেনন্সর অনুতলতপ প্রদানের িন্য 

সুপাতরশ করনবে। 

৩.৬.৪ র্থাৃিিা োনপনক্ষ মহাপতরদশকৃ/উপমহাপতরদশকৃ প্রতিষ্ঠােটির িন্য লাইনেনন্সর প্রতিতলতপ ইসুয করনবে। 




