
লিমা কী? 

   
 
 
 
 
শ্রম ও কমমসংস্থান ম মত্রন মািয়ের অধীন ম একলি অলধদপ্তর হয়িা কিকারখান মা ও প্রলিষ্ঠান ম পলরদর্মন ম অলধদপ্তর ডাাফ) ,  যা দদয়র্র 
লিলিন্ন লর্য়ে কমমরি মানুষয়দর কিযাণ, ন লন মরাপতা া এিং বাসাস্থয লন মল ি করয়ি কাক কয়র  রান মা প্লাকা দুর্মিন মার পর িাংিায়দর্ 
সরকার াাফয়)র িড় ধরয়ন মর সংস্কার শুরু কয়র   

সংস্কার প্রলিোর অংর্ লহয়সয়ি িথ্যপ্রযুলি িযিহার কয়র াাফ)য়ক একলি আধলুন মক ও র্লির্ািী প্রলিষ্ঠায়ন ম পলরণ, ি করার উয়দযাগ 
দন মো হে  যায়ি সহােিা কয়রয়ে কান মাাান দন মদারিযান্াস ও যিুরায়কযর অথ্মসাহায়যয পলরচালিি আফএিও’র ‘দপার্াকলর্য়ে 
কমমপলরয়িয়র্র উন্নেন ম’ র্ীষমক কমমসূলচ   সংস্কার প্রলিোে শ্রম পলরদর্মন ম িযিস্থাে অলধকির দক্ষিান বাসচ্ছিা এিং কিািলদলহিা 
লন মল ি করার কন্য লালকিািাফয়কর্য়ন মর উপর গুরুত্বায়রাপ করা হে  একন্য  দিিার ফন্সয়পকর্ন ম মযায়ন মকয়মন্ি এলপ্লয়কর্ন ম ডলিমা  
তিলরয়ি াাফ)য়ক সহােিা কয়রয়ে আফএিও  লিমার প্রচিন ম কমমপলরয়িয়র্র উপর িথ্য সংগ্রহন সংরক্ষণ, ন লিয়েষণ,  এিং িযিহার 
পদ্ধলির অগ্রগলিয়ি এক িড় পদয়ক্ষপ এিং এলি এিলদয়ন মর িযিহৃি কাগকলিলতা ক িযিস্থার লিকে  

 
 
লিমা একলি িথ্য ও জ্ঞান ম িযিস্থাপন মা লসয়েম যা াাফয়)র িয়থ্যর প্রয়োকন মীেিা দমিায়ি এিং াাফয়)র কাকসমহূয়ক অলধকির 
কাযমকর করয়ি সাহাযয করয়ি  অন্যান্য িযিহারকারীন দযমন ম মালিক ও শ্রলমকয়দর লন মকি িথ্য প্রকায়র্র মাধযয়ম এফ িযিস্থা 
াাফয়)র কাককয়মম আয়রা বাসচ্ছিা আন ময়িও সহােিা করয়ি  িায়দর লকে ুকাকন দযমন ম কিকারখান মার িাফয়সন্স প্রদান মন অলিয়যাগ 
িযিস্থাপন মান ফিযালদ দসিায়ক সহকিিয করয়ি  
লিমায়ি িিমমায়ন ম চারলি মাুযি আয়ে যা লন ময়চর 
ময়িা কাক কয়র:  

মাযুি ১: কারখান মা/প্রলিষ্ঠান ম িথ্যিান্াার 
এফ মাধযয়ম কিকারখান মা ও প্রলিষ্ঠান মসমহূ 
িায়দর দিআউি প্লযান ম অনুয়মাদন ম লন ময়ি পারয়িন 
ন মিনু ম িাফয়সয়ন্সর আয়িদন ম করয়ি পারয়ি এিং 
পুরয়ন মা িাফয়সয়ন্সর ন মিােন ম ও সংয়র্াধন ম করয়ি 
পারয়ি   

মাযুি ২: শ্রম পলরদর্মন ম িযিস্থা 

এফ মাযুয়ির মাধযয়ম াাফয়)র শ্রম 
পলরদর্মকগণ,  িযািয়িি কলিউিার িযিহার কয়র 
িায়দর পলরদর্ময়ন মর কাক সারয়ি পারয়িন ম  এফ 
মাুযয়ি পলরদর্মকগণ,  পলরদর্মন ম দচকলিে পূরণ, ন িথ্য সংগ্রহন প্রলিয়িদন ম তিলরন পলরদর্মন ম-পরিিমী কায়কর পলরকেন মা এিং িালষমক 
পলরদর্মন ম পলরকেন মা তিলর করয়ি পারয়িন ম  আফন মগি িযিস্থা গ্রহণ,  এিং অলিয়যাগ িযিস্থাপন মাও সারা যায়ি এফ মাুযয়ির 
মাধযয়ম  পলরদর্ময়ন মর মাধযয়ম প্রাপ্ত উপাতা  দকন্দ্রীে িথ্যিান্াায়র কমা থ্াকয়ি এিং দসখান ম দথ্য়ক পলরদর্মন ম সংিান্ত লিলিন্ন 
প্রলিয়িদন ম দদখা যায়ি  

মাযুি ৩: দপর্াগি দসফ)লি ও বাসাস্থয  

এফ মাুযয়ির মাধযয়ম কমময়ক্ষয়প দপর্াগি দুর্মিন মান কখমন ও দরাগিযালধ সিয়কম াাফ)য়ক অিলহি করা যায়ি  দপর্াগি দসফ)লি 
ও বাসাস্থয লিষেক লিয়র্ষজ্ঞ এিং কারখান মাে গলিি দসফ)লি কলমলির িথ্যিান্াারও এফ মাযুয়ি রয়েয়ে  

মাযুি ৪: াাফ) মযায়ন মকয়মন্ি ফন ম)রয়মর্ন ম লসয়েম  

এফ মাযুি াাফয়)র অিযন্তরীণ,   িযিস্থাপন মার কন্য প্রয়োকন মীে িথ্যসমহূন দযমন ম মান মিসিদ িযিস্থাপন মান রাকবাস আদােন প্রলর্ক্ষণ,  
ও দক্ষিা উন্নেন মন ফিযালদ সিলকমি িথ্য সংরক্ষণ,  কয়র  

 
 

 

লেবার ইন্সপেকশন ম্যাপনজপম্ন্ট এপ্লিপকশন (প্লেম্া) 

 

 



লিমা িযিহায়রর সুলিধা 

লিমার িযিহার 

 

 

 

 
 

 

 
 

পলরদর্মন ম উপাতা : লিলিন্ন অল)স দথ্য়ক াাফ) পরীক্ষামূিকিায়ি লিমা চালিয়েয়ে  সি অল)স দথ্য়ক এর পূণ, ম িযিহার শুরু হয়ি 
উয়বাধয়ন মর পর  আর িাফ লিমা ওয়েিসাফয়ি পলরদর্মন ম সংিান্ত প্রকৃি উপাতা  ২০১৮ সায়ির মাঝামালঝ সমে দথ্য়ক পাওো যায়ি  

সমলিি িযিস্থা:  লিমা অন্যান্য লসয়েয়মর সায়থ্ও সমলিি হয়ি  উদাহরণ, বাসরূপন লিমার মধয দথ্য়ক যাচাফ করা যায়ি দকায়ন মা 
কারখান মার কন্য )াোর িাফয়সন্স আয়ে লক ন মা  একন্য লিমা )াোর সালিমস ও লসলিি লায়)ন্স ডএ)এসলসলা  কিৃমক পলরচালিি 
ফ-)াোর িাফয়সলন্সং লসয়েয়মর সায়থ্ দযাগায়যাগ কয়র িথ্য যাচাফ করয়ি  িলিষ্যয়িন াাফ) ও অন্যান্য দরগুয়িিলর সংস্থার 
সমিয়ে আফএিও’র সহােিাে দয সমলিি লর্ে দসফ)লি লসয়েম গয়ড় দিািা হয়ি িার একলি গুরুত্বপূণ, ম অংর্ হয়ি লিমা    

আফএিও’র অিদান ম: লিমা তিলরর প্রলিলি স্তয়র আফএিও সিধরয়ন মর সহােিা লদয়ে এয়সয়ে  যার ময়ধয পলরকেন মা ও মাি 
পযমায়ে পরীক্ষণ,  ও ২২০ কন ম কমমকিমায়দর প্রলর্ক্ষণ,  রয়েয়ে  এোড়া আফএিও াাফ)য়ক লিন মলি সািমার এিং ২৫০লি অযান্রয়ো 
িযািয়িি লদয়েয়ে  মািপযমায়ে পলরদর্মন ম িথ্য সংগ্রয়হর কন্য শ্রম পলরদর্মকরা এফসি িযািয়িি িযিহার করয়ি   

লিমাে প্রয়ির্ালধকার: লিমার লকেু লকে ুিথ্যন দযমন ম লকে ু সারাংর্ ও পলরসংখযান মগি প্রলিয়িদন ম সিার কন্য উন্মুি যা এর 
ওয়েিসাফি http://lima.dife.gov.bd দি লগয়ে দদখা যায়ি  কারখান মা লকংিা িযিসার মালিকপক্ষ এখান ম দথ্য়ক িায়দর কন্য 
লন মধমালরি দসিাসমহূ লন ময়ি পারয়িন ম লিমা ওয়েিসাফয়ি লন মিন্ধন ম কয়র   লিমার অন্যান্য মাুযয়ির দিলর্রিাগ দসিা ও িথ্য িযিহায়রর 
কন্য অিশ্যফ লন মিলন্ধি ও াাফ) কিৃমক যথ্াযথ্ অনুয়মাদন মপ্রাপ্ত হয়ি হয়ি   

অলিয়যাগ করা: লিমার ময়ধয একলি অলিয়যাগ িাক্স রয়েয়ে যার মাধযয়ম শ্রলমক লকংিা মালিকরা কমমপলরয়ির্ লন ময়ে াাফয়)র লন মকি 
অলিয়যাগ দালখি করয়ি পায়র  এফ অলিয়যাগ লিমা ওয়েিসাফি http://lima.dife.gov.bd এর মাধযয়ম লকংিা অযান্রয়ো ্ািম 
দ)ায়ন মর কন্য তিলরকৃি এলপ্লয়কর্য়ন মর মাধযয়মও করয়ি পায়রন ম  এফ দমািাফি এলপ্লয়কর্ন মলি গুগি দপ্ল দোর ( DIFE Complaint 

Box লদয়ে অনুসন্ধান ম চালিয়ে  লকংিা http://bit.ly/2DSTRBI দথ্য়ক াাউন ময়িাা করয়ি পারয়িন ম  

 

• িথ্য সংগ্রহ ও 
িযিহার উন্নি হয়ি

• িথ্য-প্রমায়ণ, র উপর 
লিলতা  কয়র লসদ্ধান্ত 
গ্রহণ,  িাড়য়ি

• কাযমকর ও দ্রুি 
দসিা প্রদান ম

• বাসচ্ছিা ও 
কিািলদলহিা

াাফ)

• অন মিাফয়ন ম 
িাফয়সয়ন্সর সুলিধা

• দপর্াগি দুর্মিন মা, 
কখম ও দরাগিযালধ
সংিান্ত প্রলিয়িদন ম 
অন মিাফয়ন ম দদো

• দসফ)লি কলমলি 
সংিান্ত িথ্য
অন মিাফয়ন ম কান মায়ন মা

• দপর্াগি দসফ)লি ও 
বাসাস্থয লিয়র্ষজ্ঞ 
অনুসন্ধান ম

• সংস্কারকায়কর
অগ্রগলি কান মায়ন মা

মালিকপক্ষ

• অন মিাফয়ন ম অলিয়যাগ 
কান মায়ন মা ও দসলির 
েযািাস কান মা

• লিলিন্ন লর্য়ে
কমমপলরয়ির্ 
সিলকমি িথ্য ও
প্রলিয়িদন ম কান মা

শ্রলমকপক্ষ

• শ্রম পলরদর্মন ম, 
কমমপলরয়ির্ এিং
দপর্াগি লন মরাপতা া ও 
বাসাস্থয লিষেক
পলরসংখযান ম দদখয়ি 
পায়িন ম

• লন মিলন্ধি 
কিকারখান মা ও 
প্রলিষ্ঠায়ন মর িথ্য 
দদখয়ি পায়িন ম

• দপর্াগি দসফ)লি ও 
বাসাস্থয এিং শ্রম 
পলরদর্মন ম লিষেক 
জ্ঞান মিান্াার 
অনুসন্ধান ম করয়ি
পারয়িন ম

অন্যান্যরা

http://lima.dife.gov.bd 


