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সূত্র: এলএফএমইএবি/প্রেস বিবলজ/চক্ষু পিীক্ষণ/১৯৯/১৮ 

তাবিখ: শবিিাি, ২২/০৯/২০১৮ইং 

 

এলএফএমইএবি-এি সদস্য ফযাক্টবিগুপ্রলাপ্রত শ্রবমকপ্রদি দৃবি ক্ষমতাি পিীক্ষণ কার্ যক্রম পবিচাবলত 

গত শুক্রিাি, ২১ সসপ্রেম্বি ২০১৮ইং, এলএফএমইএবি-এি সদস্যভুক্ত কািখািা আপ্রক যািাবলপ্রিা ফুটওয়্যাি বলবমপ্রটপ্রে শ্রবমকপ্রদি দৃবি 

ক্ষমতাি ত্রুটি পিীক্ষণ কার্ যক্রম পবিচাবলত হপ্রেপ্রে। িত যমাপ্রি িাংলাপ্রদপ্রশি বিতীে বৃহত্তম িপ্তাবিখাত চামড়াজাতপণ্য ও পাদুকা বশল্পখাতক, 

র্া সিকাপ্রিি অগ্রাবিকাি োপ্ত একটি খাত বহপ্রসপ্রি বিপ্রিবচত। এই বশল্পখাত সংবিি এলএফএমইএবি-এি সদস্যভুক্ত ফযাক্টবিগুপ্রলা িপ্তাবি 

েবৃবিি িািা অব্যাহত িাখাি পাশাপাবশ “বিেন্ড কমপ্লাপ্রেন্স ইবিবশপ্রেটিভ”-এি আওত্তাে শ্রবমকপ্রদি জীিিমাি উন্নেপ্রি িািাবিি উপ্রযাগ 

গ্রহণ কিা হপ্রেপ্রে। র্াি অংশ বহপ্রসপ্রি এলএফএমইএবি-এি সদস্য ফযাক্টবিগুপ্রলাি কম যিত শ্রবমকপ্রদি দৃবি ক্ষমতাি ত্রুটি পিীক্ষণ ও 

বচবকৎসা েবক্রোটি চলমাি িপ্রেপ্রে। এই কার্ যক্রপ্রমি েবতটি িাপ্রপ এলএফএমইএবি-সক সহেতা েদাি কিপ্রে িাংলাপ্রদশ আই হসবপটাল 

বলবমপ্রটে। 

 

কার্ যক্রমটিি সংবক্ষপ্ত বিিিণ বিন্মরূপঃ 

এই কার্ যক্রমটি পবিচালিাি লপ্রক্ষয এলএফএমইএবি শ্রবমকপ্রদি দৃবি ক্ষমতাি পিীক্ষণ েবক্রো বতিটি ভাপ্রগ ভাগ কপ্রিপ্রে।  

 েথম িাপ্রপ, েবতটি ফযাক্টবিি একজি েবতবিবি এিং এপ্রসাবসপ্রেশপ্রিি েবতবিবিপ্রদি দৃবি ক্ষমতাি োথবমক পিীক্ষপ্রণি উপি ৩ 

বদপ্রিি ব্যিহাবিক এিং ১ বদপ্রিি তত্ত্বীয় েবশক্ষণ সদওো হে। েবশক্ষণ সশপ্রে েবশবক্ষত েবতবিবিিা েবতটি ফযাক্টবিি শ্রবমকপ্রদি 

োথবমক পিীক্ষা সম্পাদি কিপ্রেি এিং দৃবি ক্ষমতাি ত্রুটিযুক্ত শ্রবমকপ্রদি বচবিত কিপ্রেি।  

 কার্ যক্রপ্রমি বিতীে িাপ্রপ, বিপ্রশে েবশক্ষণ োপ্ত অপ্রোপ্রমবিস্টবৃন্দ েবতটি ফযাক্টবি পবিদশ যি কপ্রিপ্রেি ও সকল শ্রবমকপ্রদি দৃবি 

বিেেক সমস্যাি পিীক্ষণ কপ্রিপ্রেি এিং েপ্রোজিীে ব্যিস্থা গ্রহণ (চশমা েপ্রোজি হপ্রল) কপ্রিপ্রেি। 

 এই কার্ যক্রপ্রমি তৃতীে িাপ্রপ, বিপ্রশেজ্ঞ োক্তািপ্রদি একটি টিম সকল শ্রবমকপ্রদি দৃবিশবক্তি সমস্যা ব্যাতীত, চক্ষু জবিত অন্যান্য 

সমস্যা আপ্রে বকিা তাি চূড়ান্ত পিীক্ষণ কপ্রিপ্রেি এিং এই চূড়ান্ত িাপ্রপি অংশ বহপ্রসপ্রি গত শুক্রিাি, ২১ সসপ্রেম্বি ২০১৮ইং 

(প্রসামিাি), এলএফএমইএবি-এি সদস্যভুক্ত ফযাক্টবি আপ্রক যািাবলপ্রিা ফুটওয়্যাি বলবমপ্রটপ্রে বিপ্রশেজ্ঞ োক্তািপ্রদি উপবস্থবতপ্রত 

ত্রুটিযুক্ত দৃবি ক্ষমতাি ৬৫ জি শ্রবমকপ্রক বচবকৎসাি উপ্রদপ্রে দৃবি ক্ষমতাি পিীক্ষণ কার্ যক্রম পবিচাবলত হপ্রেপ্রে।  

 

এটি একটি িেিব্যাপী চলমাি েবক্রো এিং এই কার্ যক্রমটিি আওতাে আপ্রিা ১৪ টি কািখািাে ৯৫৬৪ শ্রবমপ্রকি দৃবি ক্ষমতাি পিীক্ষণ 

পবিচাবলত হপ্রি।  

 

আপিাি সহপ্রর্াবগতাি জন্য িন্যিাদ।  

 

িন্যিাদাপ্রন্ত, 

 

কাজী িওশি আিা 

বিি যাহী পবিচালক 


