
LIMA-র মাধ্যমম লাইমেন্স েংক্রান্ত কার্ যক্রমমর ধাপ (স্টেকম াল্ডারমের জন্য প্রমর্াজয) 

 ফরম-৭৭ পূরণ(কারখানা, শিল্প প্রশিষ্ঠান, বাশণজয প্রশিষ্ঠান, বাশণশজযক ব্াংক ও বীমা প্রশিষ্ঠান, স্টোকান এবং ঠিকাোর েংস্থা 

স্টরশজশিকরণ ও লাইমেন্স প্রাশি বা নবায়ন/েংমিাধন/ডুশিমকট লাইমেন্স প্রাশির আমবেনপমের জন্য প্রমর্াজয) 

 www.lima.dife.gov.bd-স্টি ব্রাউজ করমি  মব। 

 স্টরশজমিিন করমি  মব (প্রময়াজন: ই-স্টমইল আইশি/ চালু স্টমাবাইল নম্বর) 

 স্টরশজমিিন েম্পােন  মল www.lima.dife.gov.bd- ওময়ব স্টপইমজ লগইন করমি  মব। 

 স্ট ামমপইমজর প্রশিষ্ঠান মশিউমলর “লাইমেন্স আমবেন করুন”/“লাইমেন্স নবায়ন করুন” বাটমন শিক করমি  মব। 

 লাইমেন্স আমবেন ফরম পূরমণর জন্য প্রময়াজন (িথ্য প্রোন ও কশপ েংযুক্তকরণ)-- 

  ১। স্টেি লাইমেমন্সর কশপ (প্রমর্াজয স্টেমে)।      

  ২। ভাড়ার চুশক্ত/জশমর খাশরমজর কশপ (প্রমর্াজয স্টেমে)। 

  ৩। জািীয় পশরচয়পমে (মাশলক/এমশি/শেইও/ব্বস্থাপক) কশপ (প্রমর্াজয স্টেমে)।    

  ৪। শবদ্যযমির শিমান্ড স্টনাট (প্রমর্াজয স্টেমে)। 

  ৫। স্টমমমামরন্ডাম অফ আর্ট যমকল/অংশিোরী চুশক্তর কশপ (প্রমর্াজয স্টেমে)।    

  ৬। কারখানা স্টল-আউট িান অনুমমােমনর কশপ (প্রমর্াজয স্টেমে)। 

  ৭। প্রশিষ্ঠান শ োমব ব্বহৃি ভবমনর স্থানীয় কর্তযপে কর্তযক অনুমমাশেি নক্সার কশপ ও অনুমমােনপে (প্রমর্াজয স্টেমে) 

এবং অবস্থামনর স্টল-আউট িান। 

  ৮। স্টেজাশর চালান প্রোমনর মূল কশপ।  

  ৯। মূল লাইমেন্স (প্রমর্াজয স্টেমে)।  

  ১০। কারখানা/প্রশিষ্ঠামনর শ্রশমক/কম যচারীর িাশলকা (প্রমর্াজয স্টেমে)। 

১১। ফায়ার লাইমেন্স। 

 আমবেমনর প্রশেমি অনুমমােন েম্পন্ন  মল স্টরশজমিিন আইশি স্টি েংশক্রয়ভামব িথ্য চমল র্ামব। 

 

LIMA-র মাধ্যমম স্টল-আউট েংক্রান্ত কার্ যক্রমমর ধাপ  

(স্টেকম াল্ডারমের জন্য প্রমর্াজয) 

 ফরম-৭৬ পূরণ (কারখানার স্টল-আউট িান বা েম্প্রোরণ/েংমিাধমনর স্টল-আউট িান অনুমমােমনর আমবেমনর জন্য প্রমর্াজয) 

 www.lima.dife.gov.bd-স্টি ব্রাউজ করমি  মব। 

 স্টরশজমিিন (র্শে না থামক) করমি  মব (প্রময়াজন: ই-স্টমইল আইশি/ চালু স্টমাবাইল নম্বর) 

 স্টরশজমিিন েম্পােন  মল www.lima.dife.gov.bd- ওময়ব স্টপইমজ লগইন করমি  মব। 

 স্ট ামমপইমজর প্রশিষ্ঠান মশিউমলর “স্টল-আউট অনুমমােমনর আমবেন” বাটমন শিক করমি  মব। 

 স্টল-আউট অনুমমােমনর আমবেন আমবেন ফরম পূরমণর জন্য প্রময়াজন (িথ্য প্রোন ও কশপ েংযুক্তকরণ)-- 

 ১। স্টেি লাইমেমন্সর কশপ (প্রমর্াজয স্টেমে)। 

 ২। ভাড়ার চুশক্ত/জশমর খাশরমজর কশপ (প্রমর্াজয স্টেমে)।  

 ৩। জািীয় পশরচয়পমে (মাশলক/এমশি/শেইও/ব্বস্থাপক) কশপ। 

 ৪। েময়ল স্টটে শরমপ যাট (প্রমর্াজয স্টেমে)।  

 ৫। স্বীকৃি প্রমকৌিলী/প্রমকৌিল েংস্থা কর্তযক প্রণীি িাকচারাল শিজাইন/ড্রইং (প্রমর্াজয স্টেমে)। 

 ৬। স্বীকৃি প্রমকৌিলী/প্রমকৌিল েংস্থা কর্তযক স্টলাি শবয়াশরং কযাপাশের্ট েনে (প্রমর্াজয স্টেমে)। 

 ৭। স্বীকৃি প্রমকৌিলী/প্রমকৌিল েংস্থা কর্তযক ভবন শনম যামণর েনে (প্রমর্াজয স্টেমে)। 

 ৮। স্থানীয় কর্তযপে কর্তযক অনুমমাশেি ভবমনর নক্সা। 

 আমবেমনর প্রশেমি অনুমমােন েম্পন্ন  মল স্টরশজমিিন আইশি স্টি েংশক্রয়ভামব িথ্য চমল র্ামব। 

 

 


