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এই িয়িট  Nordstrom অংশীদায়িত্ব য়ির্দেয়শকা কার্ েকিভার্ব বাস্তবায়র্িি জিয য়ির্দেশিা প্রদাি 

কর্ি। Nordstrom Product Group-এি উৎপাদর্িি জিয চুক্রক্তকৃত কািখািাগুয়লি দ্বািা Nordstrom 

অংশীদায়ি য়ির্দেশিা, এই কািখািা য়ির্দেয়শকা, মায়কেি র্ুক্তিার্েি এবং সর্ সদশগুয়লর্ত তািা বযবো 

কর্ি সেগুয়লি প্রর্র্াজয আইি এবং য়বয়ধ্গুয়ল সমর্ি চলা আবশযক।  মািযতা য়িক্রিত কিাি উর্ের্শয, 

কািখািাগুয়লর্ক য়িিীিি কিা হয়৷ এই য়ির্দেয়শকাট ি অয়ভপ্রায় হল এর্জন্ট, উৎপাদিকািী, এবং 

কািখািাগুর্লার্ক বদিক্রিি পয়িচালিায় Nordstrom অংশীদায়িত্ব েংক্রান্ত য়ির্দেয়শকাগুয়ল বুঝর্ত ও 

অন্তভুেক্ত কির্ত েিম কিা।

সগাপিীয়: এই িয়িট র্ত মায়লকািা, বযবোয়য়ক সগাপিীয়তা, এবং সগাপিীয় তিয ির্য়র্ে র্া 

Nordstrom, Inc-এি েম্পয়ত্ত। এই িয়ি এবং এি য়বষয়বস্তু

Nordstrom, Inc.-এি এক্সর্প্রে অিুর্মাদি বযতীত িকল কিা বা তৃতীয় সকার্িা পর্িি য়িক  প্রকাশ 

কিা র্ার্ব িা।

অবতিয়িকা
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ভূয়মকা

েংস্থ্াগত োমাক্রজক দায়য়ত্ব হল Nordstrom েংসৃ্কয়তি একট  সমৌয়লক উপাদাি। আমিা 

েিবিাহকািীি োর্ি েুদৃঢ় েম্পকেগুয়লর্ক মূলয য়দই এবং তার্দি োর্ি েহর্র্াগ গর্ে তুলর্ত চাই 

র্ািা বিয়তক বযবোয়য়ক কার্ োভযােগুয়ল বযবহাি কিাি মাধ্যর্ম পিযগুয়ল উৎপাদি কিাি 

আমার্দি অঙ্গীকাি ভাগ কর্ি সিয়।  Nordstrom অংশীদায়িত্ব েংক্রান্ত য়ির্দেয়শকা এইেকল 

েম্পকেগুয়লি য়ভয়ত্ত িচিা কর্ি এবং আমার্দি েিবিাহকািীিা র্ার্ত মািযতাি লিযগুর্লার্ক 

োগ্রর্হ গ্রহি কর্ি এবং কার্জি পয়ির্বশ উন্নয়র্িি জিয কাজ কর্ি তা েুয়িক্রিত কর্ি। 

আমার্দি অংশীদায়িত্ব েংক্রান্ত য়ির্দেয়শকাগুয়ল আন্তজোয়তক শ্রয়মক েংগঠি (International 

Labor Organization, ILO), িােের্েি য়ির্দেশক িীয়তেমূহ (United Nations Guiding 

principles), েিকািী, এবং িীয়ত প্রস্তুতকািক দর্লি েুপায়িশগুয়লি উপি য়ভয়ত্ত কর্ি প্রস্তুত। 

েকল কািখািা পয়িচালকবগ ের্ক এোোও অবশযই প্রর্র্াজয স্থ্ািীয় আইি েম্পর্কে অবগত হর্ত 

হর্ব, এবং স্থ্ািীয় আইি বা আমার্দি অংশীদায়িত্ব েংক্রান্ত য়ির্দেয়শকাগুয়ল সমর্ি চলর্ত হর্ব, এি 

মর্ধ্য সর্ট  কমীর্দি েব োয়ধ্ক মাত্রায় য়িিাপত্তা সদয়। আমিা েিবিাহকািীর্দি মর্ধ্য োংসৃ্কয়তক 

প্রর্ভদগুয়লর্ক স্বীকৃয়ত জািাই, এবং এই য়ির্দেশিাট  য়বশ্বজিীি প্রতযাশাগুয়লর্ক মািদর্েি োর্ি 

েঙ্গয়তপূি ে কিাি জিয পয়িকয়ল্পত হর্য়র্ে।

আমার্দি অংশীদায়িত্ব েংক্রান্ত য়ির্দেয়শকােিবিাহকািীি োমাক্রজক দায়য়ত্ব েংক্রান্ত 

কার্ েেম্পাদি পয়িমাপ কিাি য়ভয়ত্ত প্রদাি কর্ি। আমার্দি অংশীদায়িত্ব েংক্রান্ত য়ির্দেয়শকাগুয়ল 

মািয কিার্ক য়িেক Nordstrom Product Group-এি োর্ি বযবো কিাি একট  আবশযকতা 

য়হোর্ব সদখা উয়চত িয়, বিং স্থ্ায়ী উন্নয়িগুয়ল কার্র্ ে পয়িিত কির্ত কািখািাগুর্লার্ক এট ি 

েহায়তা কিা উয়চত। এোোও, Nordstrom Product Group য়বশ্বাে কর্ি উন্মুক্ত এবংআন্তয়িক 

সর্াগার্র্াগই হর্ে েফল েম্পর্কেি চায়বকাটঠ। এই কাির্ি আমিা স্বচ্ছতা ও ক্রমাগত 

উন্নয়নের মর্ের্লি অধ্ীর্ি কাজ কয়ি, র্া মািযতাি চযার্লঞ্জেমূহ েম্পর্কে অকপ , চলমাি 

আর্লাচিায় উৎোহ সদয় এবং কািখািাগুর্লাি অভযন্তর্ি স্থ্ায়ী অগ্রগয়ত ঘ ার্িাি অিুময়ত সদয়।
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• বযাপক কম েয়ির্য়াগ, 
ভাো কিা, এবং ো াঁ াই 
িীয়ত ও প্রিালীগুয়লি 
দ্বািা স্থ্ািীয় আইি এবং 
আমার্দি অংশীদায়িত্ব 
য়ির্দেয়শকাগুয়লি প্রয়ত 
মািযতা প্রদাি য়িক্রিত 
কির্ত হর্ব

• সর্াগযতােম্পন্ন 
কমীর্দি প্রয়তট 
অংশীদায়ি য়ির্দেয়শকা 
পয়িচালিা ও বাস্তবায়ি 
কির্ত হর্ব এবং স্থ্ািীয় 
আইিগুয়লি অিুবয়ত েতা 
য়িক্রিত কির্ত হর্ব

• উৎপাদি িমতা এবং
কম েদিতাি কার্ েকিী 
বযবস্থ্াপিা 

• কািখািা পয়িচালকবগ ে 
এবং Nordstrom 
Product Group-এি 
মর্ধ্য মািযতাি 
চযার্লঞ্জগুয়ল য়ির্য় 
উনু্মক্ত ও চলমাি 
আর্লাচিা

• িতুি য়ির্য়াগপ্রাপ্তর্দি পয়িয়চত 

কিার্িা, কার্জি য়ির্দেশ পুক্রস্তকা 

এবং পর্ োয়ক্রয়মক প্রয়শির্িি 

অংশ য়হর্ের্ব অংশীদায়িত্ব

েংক্রান্ত য়ির্দেয়শকাগুয়ল, 

কািখািাি িীয়ত, এবং স্থ্ািীয় 

আইিগুয়ল কমীর্দি কার্ে েহজ 

কিায়, স্থ্ািীয় ভাষায় প্রকাশ কিা

• উত্তম চচো: শ্রয়মক এবং

বযবস্থ্াপিা য়শিা পয়িকল্পিা

• উত্তম চচো: য়ভয়েও, সঘাষিা, 

সপাস্টাি, এবং অিযািয

গ্রায়ফক উপকিি

• ববধ্ ফর্ া েহ পয়িচয়পত্র এবং

বয়র্েি প্রামািয িয়ি ের্মত েম্পূি ে 

ও প্রায়প্তোধ্য কমীর্দি ফাইলগুয়ল; 

অিবা স্থ্ািীয় আইর্িি অধ্ীর্ি

গ্রহির্র্াগয সর্ সকার্িা প্রােয়ঙ্গক 

েিাক্তকির্িি িয়ি র্া কম েচািীি 

কাজ কিাি সর্াগযতা প্রয়তপাদি 

কর্ি।

• অন্তত 12 মার্েি জিয কািখািা 

প্রাঙ্গর্ি কমপ্লার্য়ন্স সদখার্ত 

প্রর্য়াজিীয় েকল িয়িবদ্ধকিি 

এবং লাইর্েন্স টঠক িাখা

• কমী কয়মট গুর্লা েহ, কার্ েকিী 

সর্াগার্র্ার্গি মাধ্যম এবং 

অয়ভর্র্াগ প্রিালী। 

• উদাহিি: সর্ৌি হয়িায়ি 

েংক্রান্ত কয়মট  (সর্খার্ি 

আবশযক)

• উপর্ুক্ততা অিুোর্ি, েকল

অংশীদায়িত্ব েংক্রান্ত

য়ির্দেয়শকাগুয়লি বাস্তবায়র্ি 

কমীি েক্রক্রয় অংশগ্রহি

• উত্তম চচো: কমী স্বাস্থ্য এবং

য়িিাপত্তা কয়মট 

প্রশাসে েথিবদ্ধকরণ সংথিষ্টকরণ

আমার্দি অংশীদায়িত্ব েংক্রান্ত য়ির্দেয়শকাগুয়লি কার্ েকি বাস্তবায়র্িি জিয শক্রক্তশালী 

পয়িচালি বযবস্থ্াি প্রর্য়াজি আর্ে। বযবস্থ্াপিা পদ্ধয়ত হর্ে অর্িকগুর্লা প্রক্রক্রয়া ও পদ্ধয়তি 

একট  েংকলি র্া একট  কািখািাি জিয আবশযক য়বষয়গুর্লা পূিি য়িক্রিত কর্ি। েুদৃঢ় 

কািখািা পয়িচালি বযবস্থ্াি উপাদািেমূহ িীর্চ তায়লকাভুক্ত কিা হল র্া আমার্দি অংশীদায়িত্ব 

েংক্রান্ত য়ির্দেয়শকাগুয়লি বাস্তবায়র্িি সির্ত্র কািখািাগুর্লার্ক োফলযজিক অবস্থ্ার্ি িার্খ। 

এর্দি মর্ধ্য ির্য়র্ে: 

মািযতাি অপয়িহার্ ে উপাদািেমূহ
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পয়িচালিাি মূল িীয়তেমূহ

আমার্দি অংশীদায়িত্ব েংক্রান্ত য়ির্দেয়শকাগুয়ল আমার্দি োমাক্রজক দায়য়ত্ব েংক্রান্ত কার্ েক্রর্মি য়ভয়ত্ত য়হোর্ব কাজ 
কর্ি, এবং আমার্দি পয়িচালিাি মূল িীয়তেমূহ আমার্দি েিবিাহকািীর্দি োর্ি েফলভার্ব এবং মুক্তভার্ব কাজ 
কিাি জিয একট  মর্েল প্রদাি কর্ি। স্বচ্ছতা এবং ক্রমাগত উন্নয়নের আমার্দি পয়িচালিাি মূল িীয়তেমূহ 
মািযতা েংক্রান্ত চযার্লঞ্জগুয়লি অকপ , চলমাি আর্লাচিায় উৎোহ সদয় এবং কািখািাগুয়লি অভযন্তর্ি স্থ্ায়ী 
অগ্রগয়ত ঘ ার্িাি অিুময়ত সদয়।

বযবসাথয়ক মােযতার অঙ্গীকার

NPG প্রতযাশা কর্ি সর্ তার্দি কািখািাগুয়ল, এবং তার্দি তির্ফ কাজ কিা অিয সকাি পি, মায়কেি েিকার্িি দ্বািা 
একট  অিুর্মায়দত বযক্রক্ত অিবা অিুর্মায়দত অঞ্চল য়হোর্ব য়িধ্ োয়িত সকার্িা বযক্রক্ত বা অঞ্চর্লি ের্ঙ্গ প্রতযি অিবা 
অপ্রতযিভার্ব বযবো কির্ব িা৷  এি মর্ধ্য অন্তভুেক্ত হল েুয়িক্রিত কিা সর্ আপিাি কািখািা, অিবা আপিাি তির্ফ 
কার্ েকািী অিয সকাি েত্তাি সির্ত্র অিুর্মায়দত বযক্রক্তট ি সকাি স্বাি ে িাকর্ব িা৷  

স্বচ্ছতা

Nordstrom Product Group এবং আমার্দি েিবিাহকািীর্দি মর্ধ্য অি েপূি ে অংশীদায়ির্ত্বি সির্ত্র স্বেতা হল 
য়ভয়ত্তস্বরূপ। স্বেতা মার্ি হল তৃতীয় পর্িি পর্ ের্বিকগি েহ Nordstrom Product Group-এি েকল প্রয়তয়িয়ধ্র্ক 
সেই েকল কািখািার্ত পূি ে প্রর্বশায়ধ্কার্িি অিুময়ত সদওয়া, র্ার্দি ের্ঙ্গ আমিা কাজ কয়ি, র্াি মর্ধ্য েিয়ম য়িি 
মর্তা অয়তয়িক্ত েুর্র্াগ-েুয়বধ্াও অন্তভুেক্ত।  এোোও এি অি ে হল Nordstrom Product Group-এি প্রয়তয়িয়ধ্ 
এবং/অিবা তৃতীয় পিীয় পর্ ের্বিকর্দি একট  কািখািাি মর্ধ্য মজয়ুি, কার্জি েময়, এবং পয়িচালি বযবস্থ্া 
েংক্রান্ত িয়িগুয়ল পয়িদশ েি কিাি অিুময়ত সদওয়া৷ কািখািা স্বে িা হর্ল, তা কািখািাি সিট ংর্য় সিয়তবাচক প্রভাব 
সফর্ল। কািখািাি পয়িচালকবগ ে ও Nordstrom Product Group-এি মর্ধ্য আন্তয়িক ও উনু্মক্ত সর্াগার্র্ার্গি মাধ্যর্ম 
স্বেতা অজেি কিা সর্র্ত পার্ি। একট  য়িিীিি েম্পন্ন হওয়াি পর্ি, য়িিীিকর্দি অিুেন্ধািলব্ধ তর্িযি য়ভয়ত্তর্ত 
একট  স্থ্াির্ক একট  স্বেতাি সিট ং প্রদাি কিা হয়৷ সিট ংগুয়লর্ক িীর্চ েংজ্ঞায়য়ত এবং তায়লকাভুক্ত কিা হর্য়র্ে:

• স্বেতা: েকল িয়িগুয়লি য়িভুেলতা এবং স্বেতাি প্রয়ত ইয়ঙ্গত কর্ি

• অস্বে: োমঞ্জেযয়বহীি: েকল অিবা য়কেু িয়িি তররুট পূি ে অিবা য়মিযা য়ববিিরু্ক্ত হওয়াি প্রয়ত ইয়ঙ্গত কর্ি
– উদাহিি: জিু 7, 2020 (িয়ববাি) একজি কমী একট  েুাঁচ সভর্েয়ের্লি, সর্ট  েুাঁচ ভাো েংক্রান্ত িয়ির্ত িয়িভুক্ত 

কিা হর্য়য়েল, তর্ব প্রদত্ত উপয়স্থ্য়তি িয়ি প্রদশ েি কর্িয়েল সর্ কািখািাট র্ত িয়ববাি কাজ হয়য়ি

• অস্বে: অমীমাংয়েত: কািখািাট র্ক জািার্িা সর্র্ত পার্ি এমি সকাি প্রমাি োোই য়মিযা য়ববিিরু্ক্ত িয়িি 
ের্ির্হি প্রয়ত ইয়ঙ্গত কর্ি
– উদাহিি: কািখািাি পয়িচালিবগ ে দায়ব কর্িয়ের্লি তা াঁিা একট  CCTV বযবস্থ্া লায়গর্য়য়ের্লি, য়কন্তু CCTV বযবস্থ্াট  

েম্প্রয়ত খািাপ হর্য়য়েল এবং কম েচািীট ি প্রকৃত কার্ োভযাে র্াচাই কিা েম্ভব হয়য়ি৷ পর্ োর্লাচিাি জিয সেখার্ি 
সকাি কম্পম্পউ ািয়ভয়ত্তক উপয়স্থ্য়তি িয়িও প্রদাি কিা হয়য়ি৷

প্রাক-মূলযায়ি কলগুয়ল:

েকল কািখািাগুয়লর্ক একট  প্রাক-মূলযায়ি কর্ল অংশ য়ির্ত উৎোয়হত কিা হয় সর্র্হতু সেট  য়িিীির্িি য়দর্িি 
জিয কািখািাগুয়লর্ক প্রস্তুত হর্ত োহার্য কর্ি বর্ল প্রমায়িত হর্য়র্ে, তর্ব, প্রাক-মূলযায়ি কলগুয়ল শুধ্ুমাত্র আর্গি 
অ-স্বে কািখািাগুয়লি জিয বাধ্যতামূলক৷ সর্ কািখািাগুয়লর্ক একট  প্রাক-মূলযায়ি কর্লি জিয অি ে প্রদাি কির্ত 
হর্ব তার্দি সেই প্রকাি কিাি জিয আমার্দি তৃতীয়-পিীয় পর্ ের্বিকর্দি দ্বািা য়িিীিিট  য়িধ্ োয়িত হওয়াি েমর্য় 
েূচীত কিা হর্ব৷ 

ক্রমাগত উন্নয়ে

Nordstrom Product Group ক্রমাগত উন্নয়ি মর্ের্লি আওতায় পয়িচায়লত হয়। ক্রমাগত উন্নয়র্িি অি েহল 
কার্ েপয়িচালিামূলক ও অি েনিয়তক বাস্তবতাগুয়লর্ক অন্তভুেক্ত কর্ি এমি বাস্তবেম্মত ও পয়িমাপর্র্াগয 
পয়িকল্পিাগুয়লি মাধ্যর্ম মািযতা প্রদাি অজের্িি প্রয়ত একট  অঙ্গীকাি। স্বেতা ও েহর্র্ায়গতাি একট  পিয, 
ক্রমাগত উন্নয়ি স্থ্ায়য়র্ত্বি জিয প্রর্িাদিা বতয়িি জিয এবং র্ািা আমার্দি পিয বতয়ি কর্িি তার্দি জীবিমাি 
উন্নয়র্িি জিয খুবই গুরুত্বপূি ে। ক্রমাগত উন্নয়ি পয়িকল্পিা পািস্পয়িক স্বীকৃত মাইলফলক এবং Nordstrom 
Product Group সপ্রয়িত য়িয়য়মত অগ্রগয়তি প্রয়তর্বদর্িি উপি য়িভেি কর্ি।
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অংশীদায়িত্ব য়ির্দেয়শকাি েংয়িপ্ত য়ববিি

আইথে বাধ্যবাধ্কতা: 
Nordstrom প্রতযাশা কর্ি সর্ তাি েকল বযবোয়য়ক েিবিাহকািী (এই অংশীদায়িত্ব য়ির্দেয়শকায় বযবহৃত 
"েিবিাহকািী" শর্েি মর্ধ্য েকল এর্জন্ট, য়বর্ক্রতা, উৎপাদিকািী, কািখািা এবং োব-কন্ট্রাটি অবশযই অন্তভুেক্ত 
হর্ব) রু্ক্তিাে এবং উৎপাদি বা িপ্তায়িি সদশ ের্মত তািা সর্ েব সদর্শ বযবো কর্ি সেগুয়লি েমস্ত প্রর্র্াজয আইি 
সমর্ি চলর্ব।  Nordstrom আিও প্রতযাশা কর্ি সর্ তাি েিবিাহকািীিা িযার্য শ্রম মািদে আইি (Fair Labor 
Standards Act) (শ্রম য়বভার্গি পর্ ের্বিিকািী য়ির্দেয়শকা) (Department of Labor Monitoring Guide), 
আন্তজোয়তক শ্রয়মক েংগঠি (International Labor Organization, ILO) এি িীয়তিীয়ত এবং িােের্েি (United 
Nations, UN) বযবো ও মািবায়ধ্কাি েংক্রান্ত য়ির্দেশকািী মূলিীয়তগুয়ল সমর্ি চলর্ব। সর্ েিবিাহকািীিা পিয 
উৎপাদি বা প্রদাি কর্িি তার্দির্কও অবশযই েুয়িক্রিত কির্ত হর্ব র্ার্ত এই ধ্ির্িি েব পিযর্ক েটঠকভার্ব 
সলর্বল সদওয়া হয় এবং সেগুয়লি উৎপয়ত্তি সদশ ও উপাদাি েুস্পিভার্ব েিাক্ত কিা হয়। য়বজ্ঞয়প্তি উর্েশয ের্মত, 
আমার্দি বযবোয়য়ক েম্পর্কে সর্ ভাষা বযবহাি কিা হর্ব তা অবশযই ইংর্িক্রজ হর্ত হর্ব। এই য়বষর্য় এবং 
েিবিাহকািীর্দি অিযািয সর্ েব আবশযকতা অবশযই সমর্ি চলর্ত হয় সেগুয়ল েম্পর্কে আিও তর্িযি জিয, 
অিুগ্রহ কর্ি www.nordstromsupplier.com।

থেয়ন্ত্রনণর পথরবততে: 

Nordstrom উৎপাদর্িি আওতাভুক্ত সকার্িা কািখািাি মায়লকািা, অবস্থ্াি পয়িবতেি, ক্রয় বা য়বক্রয় হর্ল, তর্ব তা 
Nordstrom Product Group-এি েিবিাহকািীর্দির্ক অবশযই তা Nordstrom-সক য়লয়খতভার্ব জািার্ত হর্ব। 
উপর্িি সর্ সকার্িা পয়িবতের্িি জিযই কািখািার্ক িতুি েিবিাহকািী সে -আপ প্রক্রক্রয়াি মর্ধ্য য়দর্য় সর্র্ত হর্ব।

সাব-কন্ট্রাথটং: 

Nordstrom Product Group-এি েিবিাহকািীিা উৎপাদর্িি পূর্ব ে য়লয়খত অিুর্মাদি বযতীত উৎপাদি প্রক্রক্রয়াি 
সকার্িা অংশই োব-কন্ট্রায়টং এি অধ্ীর্ি অবশযই য়দর্ত পাির্ব িা। অিুর্মাদর্িি শতে য়হর্ের্ব, োব-কন্ট্রাটির্দি 
অবশযই অংশীদায়িত্ব য়ির্দেয়শকা সমর্ি চলর্ত েম্মত হর্ত হর্ব।

েথিবদ্ধকরণ এবং পথরদশ তে: 

িয়িবদ্ধকিি:
অংশীদায়িত্ব য়ির্দেয়শকা সমর্ি চলাি প্রমাি য়দর্ত বযি ে হওয়া সর্ সকার্িা েিবিাহকািীি োর্ি Nordstrom তাি েম্পকে 
পর্ োর্লাচিা কির্ব এবং তা য়েন্ন কির্ত পার্ি।

পয়িদশ েি (শুধ্ুমাত্র Nordstrom Product Group):
Nordstrom Product Group তাি অংশীদায়িত্ব য়ির্দেয়শকা ও কািখািাি য়ির্দেয়শকাি অিুবয়তেতা পর্ ের্বিি কর্ি।  
এি অন্তভুেক্ত হল েিবিাহকািীর্দি কািখািাগুয়লি  স্থ্ার্ি পয়িদশ েি। কািখািাগুর্লা স্বে হর্ত হর্ব এবং েকল 
েটঠক িয়িপত্র ফাইর্ল িাখর্ত হর্ব। কািখািাগুয়লর্ক েব য়লর্ঙ্গি কমীর্দি সগাপি োিাৎকাি পয়িচালিাি অিুময়ত 
সদওয়া েহ, অিুবয়তেতা েুয়িক্রিত কিাি জিয Nordstrom প্রয়তয়িয়ধ্ এবং মর্িািীত তৃতীয় পর্িি পর্ ের্বিকর্দি 
সঘায়ষত ও অর্ঘায়ষত পর্ ের্বিি কিাি কাজকর্ম ে অংশগ্রহি কিাি অিুর্মাদি য়দর্ত হর্ব। 

দেুীথত-দমে: 

Nordstrom আশা কর্ি সর্ তাি েকল েিবিাহকািী ঘুষ সলির্দি, মায়ি লোয়িং, এবং/অিবা দুিীয়ত েংক্রান্ত েকল 
প্রর্র্াজয আইিগুয়ল সমর্ি চলর্ব এবং ইউএে য়বর্দশী দুিীয়তমূলক কার্ োভযাে আইি (Foreign Corruption Practices 
Act, FCPA), কািাোি য়বর্দশী েিকািী কম েকতোর্দি দুিীয়ত েংক্রান্ত আইি (Corruption of Foreign Public Officials 
Act) এবং U.K. ঘুষ সলির্দি আইি (U.K. Bribery Act) (দুিীয়ত-দমি আইি) এট ি অন্তভুেক্ত য়কন্তু এর্তই েীয়মত িয়। 
এোোও প্রর্র্াজয েকল দুিীয়ত দমি আইি সমর্ি চলা এবং বযবো পাওয়া বা ধ্র্ি িাখাি জিয অনবধ্ অি েপ্রদািগুয়ল 
প্রয়তর্িাধ্ কিাি জিয এোোও েিবিাহকািীর্দি অবশযই িীয়তমালা, কম েেূয়চ, প্রয়শিি, এবং সিকেে-িিা কিাি 
িীয়তগুয়ল িাকা এবং বজায় িাখা বাঞ্ছিীয়। অিুর্িাধ্ কিা হর্ল, দুিীয়ত দমর্ি েম্ময়তি জিয েিবিাহকািীর্দি 
প্রােয়ঙ্গক েিকাি বা এর্জক্রন্সি এখয়তয়ার্িি মর্ধ্য প্রর্য়াজিীয় সকার্িা কার্জি জিয Nordstrom-সক েহায়তা প্রদাি 
কির্ত হর্ব।
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কাস্টমস কমপ্লানয়ন্স: 

েিবিাহকািীর্দি র্ুক্তিাে এবং কািাো কাস্টমে-এি আমদায়ি আইি সমর্ি চলর্ত হর্ব, য়বর্শষকর্ি, সপ্রাগ্রাম 

বতয়ি কির্ত হর্ব এবং উতরে সদর্শি উতরপাদি র্াচাই কিা এবং অগ্রায়ধ্কািয়ভয়ত্তক বযবোয়য়ক েুয়বধ্া পাওয়াি 

সির্ত্র েহায়তাি জিয িয়িভুক্তকিি বজায় িাখর্ব। ইউ. এে. কাস্টমে-সেে পা েিািয়শপ অযার্গর্িস্ট স র্িায়িজম 

(U.S. Customs-Trade Partnership Against Terrorism) (C-TPAT) এবং কািাো পা েিািে ইি সপ্রার্ কশি 

(Canada Partners In Protection) (PIP) অিুর্ায়ী েিবিাহকািীর্দির্ক আন্তজোয়তক োপ্লাই সচইর্িি য়িিাপত্তাি 

চায়হদা ও মািদণ্ড পূিি কির্ত হর্ব। প্রর্র্াজয সির্ত্র েিবিাহকািীিা অয়ে  এবং েংর্শাধ্িমূলক কম েপয়িকল্পিাি 

অধ্ীি।

থশশু শ্রম: 

েিবিাহকািীিা এমি কাউর্ক য়ির্য়াগ কির্ব িা: র্াি বয়ে 15 বের্িি কম, উৎপাদিকািী সদর্শি প্রর্র্াজয আইি 

অিুর্ায়ী িূযিতম বয়র্েি কম, বাধ্যতামূলক য়শিা েম্পূি ে কিাি বয়র্েি সচর্য় কম, এি মর্ধ্য সর্ট  সবয়শ হয়।  

েিবিাহকািীিা 18 বের্িি কম বয়েী কাউর্ক য়বপজ্জিক, অয়িিাপদ বা অস্বাস্থ্যকি পয়ি য়স্থ্য়তর্ত কাজ কিার্ব িা, 

এবং এ ধ্ির্িি পয়ির্বশ ও উপাদািগুয়ল সির্ক পর্ োপ্ত েুিিা প্রদাি কির্ব। য়ির্য়াগ প্রক্রক্রয়াি অংশ য়হোর্ব 

েিবিাহকািীর্দি অবশযই বয়ে প্রয়তপাদর্িি জিয প্রিালীগুয়লও স্থ্াপি কির্ত হর্ব। ILO িীয়ত 138 এবং য়শশুি 

অয়ধ্কাি েংক্রান্ত UN িীয়ত সদখুি

জিারপূব তক শ্রম: 

Nordstrom এমি সকার্িা েিবিাহকািীি োর্ি বযবো কির্ব িা সর্ সকার্িা ধ্ির্িি অনিক্রেক শ্রম বযবহাি কর্ি; 

এি অন্তভুেক্ত হল কািাগাি শ্রম; শতোবদ্ধ শ্রম; মুচর্লকাবদ্ধ শ্রম; মািব পাচার্িি মাধ্যর্ম প্রাপ্ত শ্রম, বলপূব েক প্রাপ্ত 

শ্রম, ক্রীতদােত্ব, বা রু্ক্তিার্েি সকার্িা আইর্িি অধ্ীর্ি সজািপূব েক শ্রম য়হর্ের্ব য়ি ধ্ োয়িত শ্রম।  সর্ কার্ োভযােগুয়ল 

কমীর্দি চলার্ফিাি স্বাধ্ীিতা বা সস্ব োমূলকভার্ব য়ির্য়াগ েমাপ্ত কিাি েিমতার্ক েীয়মত কর্ি তা য়িয়ষ দ্ধ।  

কমীর্দি চাকয়ির্ত আব দ্ধ কর্ি িাখাি উপায় য়হর্ের্ব, েিবিাহকািীিা পয়িচর্য়ি িয়িপত্র, আ িরয়িক গযািায়ন্ট ও 

অিযািয মূলযবাি ক্রজয়িেপত্র আ র্ক িাখর্ত পাির্বি িা এবং তা েহয কিা হর্ব িা।  ILO িীয়ত 29 ও 105 সদখুি।

হয়রাথে ও দবু তযবহার: 

েিবিাহকািীর্দি অবশযই প্রর্তযক বযক্রক্তি োর্ি মর্ োদা এবং েম্মার্িি োর্ি আচিি কির্ত হর্ব। েব কমীর্দির্ক 

শািীয়িক, সর্ৌি, মািয়েক বা সমৌয়খক হয়িায়ি বা য়ির্ োতি কিা র্ার্ব িা। শাক্রস্তমূলক িীয়ত য়হর্ের্ব েিবিাহকািীিা 

আয়ি েক জয়িমািা কির্ত পাির্ব িা। এোোও, েিবিাহকািীি পয়িচালকবগ ে কতৃ েক প্রয়তর্শার্ধ্ি ভয় োোই, 

Nordstrom বা Nordstrom-য়ির্ুক্ত কম েচািীর্দি কার্ে য়ির্জর্দি উর্দ্বগগুয়ল জািার্িাি জিয েব য়লর্ঙ্গি মািুর্ষি 

অবশযই পূি ে স্বাধ্ীিতা িাকর্ত হর্ব। UN য়ির্দেশক িীয়তগুয়ল 29 ও 31 সদখুি।

মিুথর ও সুথবধ্াথদ: 

মজয়ুি, ওভাি াইম এবং আইিয়েদ্ধ েুয়বধ্ােমূহ য়িয়য়মতভার্ব, েময়মত, িয়িবদ্ধকিি েহ এবং প্রর্র্াজয আইি 

অিুর্ায়ী অবশযই পয়ির্শাধ্ কির্ত হর্ব। য়ির্য়াগকতোর্দি কমপর্ি িূযিতম মজয়ুি, য়শর্ল্পি মজয়ুি বা েমর্বত 

চুক্রক্তর্ত দিাদয়ি কর্ি টঠক কিা মজয়ুি, সর্ট  সবয়শ হর্ব, অবশযই প্রদাি কির্ত হর্ব। প্রর্র্াজয স্থ্ািীয় আইি 

অিুোর্ি প্রদত্ত িয় এমি সকার্িা মজয়ুি েিবিাহকািীিা সকর্  য়ির্ত পাির্ব িা। েব য়লর্ঙ্গি কমীর্দি এমি একট  

মজয়ুি য়দর্ত েিবিাহকািীর্দি উৎোয়হত কিা হয় র্া প্রািয়মক চায়হদাগুয়ল পূিি কর্ি এবং য়বর্বচিামূলক আয় 

প্রদাি কর্ি। ILO িীয়ত 95 ও 131 সদখুি।
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কানির ঘন্টা ও ওভারটাইম: 

েিবিাহকািীর্দি প্রর্র্াজয আইয়ি েীমা বা প্রয়ত েপ্তার্হ 60 ঘণ্টাি মর্ধ্য সর্ া কম হর্ব, তাি সবয়শ কার্জি 

ঘণ্টাি অিুময়ত সদওয়া উয়চত িয়। ওভাি াইম কাজ সস্বোমূলক হওয়া এবং তাি জিয স্থ্ািীয় আইি 

অিুর্ায়ী আবশযক হার্ি পায়িশ্রয়মক পাওয়া উয়চত।   েিবিাহকািীর্দি অবশযই েুয়িক্রিত কির্ত হর্ব সর্ 

য়িয়য়মত কার্জি েীমাি সচর্য় সবয়শ কাজ কির্ত অস্বীকাি কিাি জিয তার্দি কমীর্দি র্ার্ত জয়িমািা 

কিা, শাক্রস্ত সদওয়া বা বিখাস্ত কিা িা হয়। কমীর্দি োত য়দর্িি মর্ধ্য এক য়দি েুট য়দর্ত 

হর্ব। েিবিাহকািীর্দি অবশযই য়িভুেল েমর্য়ি সিকেে িাখর্ত হর্ব। েিবিাহকািীিা রু্ক্তিার্ে সর্ োব-

কন্ট্রযাটির্দি ের্ঙ্গ কাজ কর্িি তার্দির্ক অবশযই ইউএে শ্রম য়বভার্গি (Department of Labor) 

প্রয়তর্িাধ্মূলক প ন্থাগুয়ল অিুেিি কির্ত হর্ব, র্ার্ত হ  গুেে েংক্রান্ত য়ির্দেয়শকা পাওয়া এোর্িা র্ায়। 

ILO িীয়ত 14 সদখুি।

স্বাস্থ্য ও থেরাপত্তা: 

েিবিাহকািীর্দি অবশযই য়িিাপদ, স্বাস্থ্যয়বয়ধ্ েম্পন্ন, এবং স্বাস্থ্যকি কার্জি পয়ির্বশ প্রদাি কির্ত হর্ব। 

এি অন্তভুেক্ত হল য়লয়খত মািদেগুয়ল র্া স্থ্ািীয় আইি সমর্ি চর্ল। য়িম োি কাঠার্মা, ববদুযয়তক য়িিাপত্তা, 

অয়ি য়িিাপত্তা, িাোয়য়িক য়িিাপত্তা, স্বাস্থ্যবযবস্থ্া, আপৎকালীি প্রস্তুয়ত, প্রািয়মক য়চয়কৎো, বযক্রক্তগত 

েুিিা েিঞ্জাম এবং অিযািয য়িিাপত্তামূলক িীয়তগুয়লি োর্ি েম্পয়কেত য়িিাপত্তাি মািদেগুয়ল এি 

অন্তভুেক্ত। ILO িীয়ত 187 সদখুি।

ববষমযহীেতা: 

য়লঙ্গ, জায়ত, বি ে, জাতীয় উৎে, োমাক্রজক বা জায়তগত উৎে, ধ্ম ে, বয়ে, বববায়হক  য়স্থ্য়ত, অংশীদায়িি  য়স্থ্য়ত, 

গভোবস্থ্া, মা-বাবাি য়স্থ্য়ত, শািীয়িক বা মািয়েক অিমতা, িাজনিয়তক মতামত, বযক্রক্তগত গুিাবলী ও 

য়বশ্বাে, সর্ৌি সঝা াঁক, য়লঙ্গ পয়িচয় বা অয়ভবযক্রক্ত বা স্থ্ািীয় আইি দ্বািা েুিয়িত অিয সকার্িা য়ভয়ত্ত 

য়িয়ব ের্শর্ষ েিবিাহকািীিা কম েে ংস্থ্াি েম্পয়কেত কার্ োভযার্ে সকার্িা ববষময কির্ব িা, র্াি অন্তভুেক্ত হল 

েকল সপ্রিাপর্ ি সর্াগযতােম্পন্ন বযক্রক্তর্দি কম েয়ির্য়াগ, ভাো কিা এবং পর্দান্নয়ত প্রদাি। ILO িীয়ত 100

ও 111 সদখুি।

সংগঠে করার স্বাধ্ীেতা: 

েব শ্রয়মকর্দি েয়ময়ত গঠি কিা ও েমর্বতভার্ব দিাদয়ি কিাি স্বাধ্ীিতাি অয়ধ্কাির্ক (য়লঙ্গ য়িয়ব ের্শর্ষ) 

েিবিাহকািীিা েম্মাি সদর্বি।  ILO িীয়ত 87, 98, ও 154 সদখুি।

পথরনবশ: 

েিবিাহকািীিা অবশযই কাজ পয়িচালিাি সদর্শ প্রর্র্াজয েকল পয়ির্বশগত আইি এবং য়িয়মগুয়ল 

সমর্ি চলর্ব। উপিন্তু, েিবিাহকািীর্দি শক্রক্ত, বায়,ু য়িগ েমি, বজেয ও পায়িি ওপর্ি পয়ির্বশগত 

প্রভাবগুয়লি বযবস্থ্াপিা ও িূযিতম কিাি জিয এবং িাোয়য়িক পদাি ে ও য়বপজ্জিক পদাি েগুয়লর্ক 

য়িিাপর্দ েংিিি কিা, য়িগ েমি প্রয়তর্িাধ্ বা প্রশমি কিাি লর্িয েিবিাহকািীর্দি অবশযই িীয়ত ও 

কার্ েপ্রিালীগুয়ল িাকর্ত হর্ব।
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অংশীদায়িত্ব য়ির্দেয়শকাি েংয়িপ্ত য়ববিি

সংঘাত সৃষ্টষ্টকারী খথেি পদাি ত ও থকম্বারথি প্রজক্রয়া (Kimberley Process):

েিবিাহকািীর্দি দায়য়ত্বশীল দ্রবয েংগ্রহ েংক্রান্ত প্রর্র্াজয আইি ও য়িয়ন্ত্রিগুয়ল অবশযই সমর্ি চলর্ত 

হর্ব, র্াি অন্তভুেক্ত হল েংঘাত েৃটিকািী খয়িজ পদাি ে ও হীিা। েে-ফ্র্যাঙ্ক অযাট (Dodd-Frank Act)-এি 

1502 অিুর্েদট  েংঘাত েৃটিকািী খয়ির্জি দায়য়ত্বশীল েংগ্রহ েম্পয়কেত, সর্খার্ি অন্তভুেক্ত ির্য়র্ে: 

গিতায়ন্ত্রক কর্ঙ্গা প্রজাতন্ত্র (Democratic Republic of the Congo, DRC) বা এি েংলি সদশগুয়লর্ত 

েশস্ত্র েংঘাত ও মািবায়ধ্কাি লংঘর্িি পয়ি য়স্থ্য়তর্ত উর্ত্তায়লত ট ি,  যান্টালাম,  াংর্স্টি এবং সোিা 

(একর্ত্র, "3TG”)। অিুর্েদ 1502-এি অধ্ীর্ি, প্রর্র্াজয েিবিাহকািীর্দির্ক তার্দি পর্িয বযবহৃত 3TG-

এি উৎে অবশযই য়িক্রিত কির্ত হর্ব।  অিুর্েদ 1502-এি অধ্ীর্ি য়ির্পাট েং েংক্রান্ত সর্ েব 

বাধ্যবাধ্কতা আর্ে, েিবিাহকািীিা তা ের্ন্তাষজিকভার্ব েম্পূি ে কির্ত এবং Nordstrom দ্বািা 

অিুর্িাধ্কৃত তিয প্রদাি কির্ত েম্মত হি, র্ার্ত Nordstrom অিুর্েদ 1502-এি অধ্ীর্ি য়ির্পাট েং 

েংক্রান্ত তাি বাধ্যবাধ্কতাগুয়ল ের্ন্তাষজিকভার্ব েম্পূি ে কির্ত পার্ি।  য়কম্বািয়ল প্রক্রক্রয়া েংক্রান্ত 

েমাধ্ািট  হীিাি দায়য়ত্বশীল েংগ্রহ েম্পয়কেত এবং বযক্রক্তগত জ্ঞাি বা হীিা েিবিাহকািীি সদওয়া একট  

য়লয়খত য়িিয়তাি উপি য়ভয়ত্ত কর্ি য়বর্ক্রতার্ক য়িিয়তা প্রদাি কির্ত হর্ব সর্, হীিা েংঘাত-মুক্ত এবং 

তা েব চালার্ি উর্েখ কিা আবশযক৷ আমার্দি েংঘাত েৃটিকািী খয়িজ েংক্রান্ত িীয়ত [Conflict 

Mineral Policy] (PDF). সদখুি।

পশু কিযাণ: 

েিবিাহকািীর্দির্ক অবশযই এমি কার্ োভযার্েি েংয়হতাগুয়ল সমর্ি চলর্ত হর্ব র্া আন্তজোয়তক, জাতীয় 

ও িাজয েিকাি, এবং পশু কলযার্িি জিয সশ্র ষ্ঠ কার্ োভযার্েি মািদণ্ডগুয়ল পূিি কর্ি বা তা অয়তক্রম 

কর্ি। 2021 োর্লি সশষ সির্ক Nordstrom আি আেল প্রািীি পশম বা য়বিল প্রািীি ত্বক য়দর্য় বতয়ি 

কিা পিয য়বক্রয় কির্ব িা।  আর্িা য়বশর্দি জিয আমার্দি য়বিল প্রািীি ত্বক ও পশম মুক্ত িীয়ত (Exotic 

Animal Skin and Fur Free Policy) সদখুি। 

জমধ্াসম্পদ: 

Nordstrom অিযর্দি সমধ্া েম্পদ (intellectual property, IP) অয়ধ্কািগুয়লি প্রয়ত শ্রদ্ধাশীল এবং 

য়ির্জি েিবিাহকািীর্দি কাে সির্কও একই িকম আশা কর্ি। তৃতীয় পর্িি িকশা বা য়প্রন্ট িকল 

কিা ের্মত, সকার্িা তৃতীয় পর্িি সমধ্া েম্পর্দি অিিুর্মায়দত বযবহাি গ্রহির্র্াগয িয়। অর্িযি IP-এি 

সকার্িা অিুর্মায়দত বযবহাি এবং মায়লকািাধ্ীি তর্িযি স্থ্ািান্তির্ক অবশযই এমি একট  েুিয়িত 

উপার্য় পয়িচালিা কির্ত হর্ব, র্া IP এবং IP মায়লক, Nordstrom এবং এট ি েিবিাহকািীর্দি 

অয়ধ্কািগুয়লর্ক েুিিা সদয়। Nordstrom-এি সেেমাকে, সলার্গা এবং মায়লকািাধ্ীি কাজ শুধু্মাত্র 

চুক্রক্তভুক্ত পয়ির্ষবাগুয়ল পূির্ি বযবহাি কিা সর্র্ত পার্ি, এবং Nordstrom-এি কাে সির্ক পূর্ব ে 

অিুর্মাদি সিওয়া োো অিয সকার্িা পর্িি কার্ে তা প্রকাশ কিা র্ার্ব িা। 
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সিট ং-এি োিেংর্িপ ও েংজ্ঞা

জরষ্টটং জরষ্টটংনয়র সংজ্ঞা প্রাপ্ত তনিযর উদাহরণ

শূেয সহেশীিতা

(ZT)

সর্েব লেিগুয়ল ের্ব োচ্চ ঝুাঁ য়কপূি ে 

এবং র্া কমীর্দি কলযার্িি সির্ত্র 

একট  বে হুময়কস্বরূপ।

তৃতীয় পি পর্ ের্বিকিা 24 ঘন্টাি 

মর্ধ্য Nordstrom Product Group-এি 

কার্ে এইেকল লেিগুয়ল েম্পর্কে

য়ির্পা ে কর্ি। 

• য়শশু শ্রম 

• দাে, চুক্রক্তবদ্ধ, অিবা সজািপূব েক শ্রম

• শািীয়িক ও সর্ৌি হয়িায়ি ও য়ির্ োতি 

• ঘুষ সদওয়া সিওয়া

• গহৃ কমী

• েংক পূি ে স্বাস্থ্য ও য়িিাপত্তা

অথবিনম্ব বযবস্থ্া 

গ্রহণ করার দাথব

িাোয় [Demands

Immediate 

Action (DIA)]

সর্েব লেিগুয়ল উচ্চ ঝুাঁ য়কপূি ে এবং 

র্া কমীর্দি কলযার্িি জিয একট  বে 

হুময়কস্বরূপ। 

তৃতীয় পি পর্ ের্বিকিা 24 ঘন্টাি 

মর্ধ্য Nordstrom Product Group-এি 

কার্ে এইেকল লেিগুয়ল েম্পর্কে

য়ির্পা ে কর্ি। 

• ঐয়তহায়েক য়শশুশ্রম 

• সমৌয়খক বা আয়ি েক হয়িায়ি ও অবমািিা

• ববষময 

• পর্ ের্বির্িি জিয প্রর্বশায়ধ্কাি য়দর্ত 

অস্বীকাি কিা বা আংয়শক প্রর্বশায়ধ্কাি 

সদওয়া  

• অিিুর্মায়দত োব-কন্ট্রায়টং 

• পয়ির্বশগত, িাোয়য়িক, বা কটঠি 

বজেযপদার্ি েি অিিুর্মায়দত বজেি

বড় ধ্রনের 

উন্নথতর প্রনয়ািে 

[Needs Major 

Improvement 

(NMI)]

আইি ভঙ্গ কিা এমি কাজ সর্গুর্লা

কমী অয়ধ্কাি লেি কর্ি বা অপর্ োপ্ত 

বযবস্থ্াপিা পদ্ধয়ত এবং সিকেেয়কয়পং-

এি েংর্কত প্রদাি কর্ি।

• মজয়ুি ও েুয়বধ্ায়দ

• কম েঘণ্টা ও ওভাি াইম

• য়বশ্রার্মি য়দি

• আইয়ি বাধ্যবাধ্কতা

• েংগঠি কিাি স্বাধ্ীিতা

• স্বাস্থ্য এবং য়িিাপত্তাি গুরুতি য়বষয়

উন্নথতর প্রনয়ািে 

(Needs 

Improvement, 

NI)

সর্েব আইি ভঙ্গ কিা কম ঝুাঁ য়কপূি ে 

এবং র্া শ্রয়মর্কি কলযার্িি জিয

োমািয হুময়কস্বরূপ।

• স্বাস্থ্য এবং য়িিাপত্তাি সগৌি য়বষয়

• সগৌি িয়িবদ্ধকিি 

সনতাষিেক 

[Satisfactory 

(SAT)]

আইি ভর্ঙ্গি সকার্িা ঘ িা পয়িলয়িত 

হয়য়ি।
• সকার্িা লেি বা োমািয উর্দ্বগগুয়ল 

পয়িলয়িত হয় য়ি

• কািখািা অংশীদায়িত্ব য়ির্দেয়শকা ও স্থ্ািীয় 

আইি সমর্ি চর্ল

অেুগ্রহ কনর জখয়াি করুে জে এষ্টট প্রথতষ্টট জরষ্টটংনয়র িেয প্রাপ্ত তনিযর সমূ্পণ ত তাথিকা েয়। 

প্রাপ্ত তনিযর আনরা উদাহরনণর িেয, অেুগ্রহ কনর এই থেনদতশ পুজিকার পনরর থদনক প্রথতষ্টট 

অংশীদাথরত্ব সংক্রাত থেনদতথশকায় থবভাগষ্টট জদখুে।
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একষ্টট থেরীক্ষনণর সমনয় পাওয়া প্রনতযক সমসযানকই েীনে জদওয়া জরষ্টটংগুথির মনধ্য 

একষ্টট থহসানব জশ্রণীভুক্ত করা হনব:



েংর্শাধ্িমূলক কার্ ে পয়িকল্পিা ও িয়িেমূহ

একট  য়িিীিাি পর্ি, সংনশাধ্েমূিক কাে ত পথরকল্পো [Corrective Action Plan (CAP)] প্রস্তুত 
কিাি জিয Nordstrom Product Group কািখািাগুর্লাি োর্ি অংশীদায়িত্ব গর্ে সতার্ল। য়িিীিা 
সির্ক প্রাপ্ত তিয এবং উন্নয়িগুয়ল কিাি জিয কািখািাট র্ক য়ির্ত হর্ব এমি েুপায়িশকৃত 
পদর্িপগুয়ল CAP'ি অন্তভুেক্ত। কািখািাগুর্লা Nordstrom Product Group-সক প্রয়তট কার্জি 
েমায়প্তি প্রয়তপাদি হয় ফর্ াগ্রায়ফক প্রমাি িতুবা অিযািয প্রােয়ঙ্গক িয়িপর্ত্রি মাধ্যর্ম প্রদাি কির্ব, 
েবয়কেুই Nordstrom Product Group এবং কািখািাট ি দ্বািা েম্মত হওয়া একট  েময়েীমাি োর্ি 
েঙ্গয়তপূি েভার্ব কিা হর্ব।  

CAP আমার্দি মািযতা েংক্রান্ত োমািয য়বষয়গুয়লি দ্রতু উন্নয়ত কিাি, এবং অয়ধ্কতি শঙৃ্খলাবদ্ধ ও 
জট ল েমেযাগুয়লি মূল কািিগুয়লর্ক ধ্ীর্ি ধ্ীর্ি উর্েশ কিািও অিুময়ত সদয়। CAP-এ উক্রিত েকল 
য়বষয়গুয়লর্ক অবশযই Nordstrom Product Group-এি োমাক্রজক দায়য়ত্ব েংক্রান্ত দর্লি (Social 
Responsibility Team) কার্ে িয়িবদ্ধ কিার্ত হর্ব র্ার্ত েমর্য়ি োর্ি োর্ি অগ্রগয়তি উপি িজি িাখা 
র্ায়, এবং আমার্দি অংশীদায়িত্ব েংক্তান্ত য়ির্দেয়শকাগুয়লি োর্ি মািযতা বকৃ্রদ্ধ কিা র্ায়। 

এই কারখাোর থেনদতথশকাষ্টটর (Factory Guide) পরবতী থবভাগগুথিনত, সংনশাধ্নের আবশযক 
েথিপত্রগুথিনক থেম্নথিথখত পদ্ধথতগুথির দ্বারা থেথিত করা হনব:

য়িম্নয়লয়খত আবশযকতাগুয়ল হয় ফর্ াগ্রায়ফক প্রয়তপাদি বা িয়িবদ্ধকিি য়ির্দেশ কর্ি:

মাপ, স্পষ্টতা, ফাইনির প্রকার
❑ েকল ফর্ াগ্রাফগুয়লর্ক অবশযই েুস্পি ও েহর্জ দৃটিগ্রাহয হর্ত হর্ব। 
❑ েকল য়লয়খত িয়ি (হাক্রজিা খাতা, কমীর্দি কার্জি ঘন্টাি লগ, লাইর্েন্স, িয়েদগুয়ল, ইতযায়দ) এবং 
ফর্ াগ্রাফগুয়লর্ক ই-সমর্ল স্কযাি কিা অিবা আপর্লাে কিা এবং স্বতন্ত্র িয়ি য়হোর্ব েংর্র্াক্রজত কিা 
উয়চত র্ার্ত েকল সলখাগুয়ল পাঠর্র্াগয হয় এবং েয়ব ঝাপো িা হয়। 

❑ েকল িয়ির্ক অবশযই য়িম্নয়লয়খত প্রকািগুয়লি মর্ধ্য সকার্িা একট  হর্ত হর্ব: .JPEG, .DOC, .PNG, 
.PDF, .XLS, .ZIP, .PPT, .AVI, .MOV.

অবস্থ্াে
❑ প্রয়তট  েংর্শাধ্র্িি অবস্থ্ািট  অবশযই েকল ফর্ াগ্রার্ফ েুস্পি হর্ত হর্ব। উদাহিিস্বরূপ, র্য়দ 
একট  অয়ি য়িব োপক একট  কযার্ফর্ য়িয়ার্ত লাগার্িাি প্রর্য়াজি হয় তাহর্ল এট  অবশযই েুস্পি 
কির্ত হর্ব সর্ সেই িতুি লাগার্িা অয়ি য়িব োপকট ি েয়ব কযার্ফর্ য়িয়ার্ত সতালা হর্য়য়েল। 
য়বস্তায়িতভার্ব পিীিা কিাি জিয েংর্শাধ্িট ি একট  সলাজ আপ শ  সিওয়া এবং অবস্থ্ািট র্ক 
বি েিা কিাি জিয ঘর্িি অপি য়দক সির্ক একট  শ  সিওয়াি মাধ্যর্ম এট  অজেি কিা সর্র্ত পার্ি।

পণযগুথির েথিবদ্ধকরণ
❑ একট  েমাধ্ার্িি জিয ক্রয় কিা েকল িতুি পিযগুয়লি িয়ের্দি ফর্ াগ্রাফ বা স্কযাি কিা কয়পগুয়ল 
অবশযই অন্তভুেক্ত হর্ত হর্ব। পিযট  কত জি বযক্রক্ত বযবহাি কির্বি তা েকল িয়েদগুয়লর্ত 
য়িভুেলভার্ব প্রয়তফয়লত হওয়া উয়চত। 

❑ সর্ অবস্থ্ার্ি িতুি পিযগুয়লর্ক য়বর্শষভার্ব বযবহাি কিা হর্ব সেই স্থ্ার্ি বযক্রক্তিা িতুি পিযগুয়লর্ক 
েক্রক্রয়ভার্ব বযবহাি কির্েি এমি একট  েয়বও অন্তভুেক্ত হওয়া উয়চত। 

প্রথশক্ষনণর েথিবদ্ধকরণ
❑ কমীর্দি হাক্রজিা পষৃ্ঠায় েকল প্রয়শিিগুয়লর্ক অবশযই িয়িবদ্ধ কির্ত হর্ব।
❑ প্রয়শিিট  চলর্ত িাকাি েমর্য় ঘর্িি একট  েয়ব েহ প্রয়শির্িি ফর্ াগ্রাফগুয়ল বয়ি েত হওয়া উয়চত। 

িয়িবদ্ধকিিফর্ াগ্রার্ফি মাধ্যর্ম প্রয়তপাদি
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আইয়ি বাধ্যবাধ্কতা

অংশীদাথরত্ব সংক্রাত থেনদতথশকার আবশযকতাসমূহ

Nordstrom প্রতযাশা কর্ি সর্ তাি েকল বযবোয়য়ক েিবিাহকািী (এই অংশীদায়িত্ব য়ির্দেয়শকায় বযবহৃত 

"েিবিাহকািী" শর্েি মর্ধ্য েকল এর্জন্ট, য়বর্ক্রতা, উৎপাদিকািী, কািখািা এবং োব-কন্ট্রাটি অবশযই 

অন্তভুেক্ত হর্ব) র্ুক্তিাে এবং উৎপাদি বা িপ্তায়িি সদশ ের্মত তািা সর্ েব সদর্শ বযবো কর্ি সেগুয়লি েমস্ত 

প্রর্র্াজয আইি সমর্ি চলর্ব।  Nordstrom আিও প্রতযাশা কর্ি সর্ তাি েিবিাহকািীিা িযার্য শ্রম মািদে আইি 

(Fair Labor Standards Act) (শ্রম য়বভার্গি পর্ ের্বিিকািী য়ির্দেয়শকা) (Department of Labor Monitoring 

Guide), আন্তজোয়তক শ্রয়মক েংগঠি (International Labor Organization, ILO) এি িীয়তিীয়ত এবং িােের্েি 

(United Nations, UN) বযবো ও মািবায়ধ্কাি েংক্রান্ত য়ির্দেশকািী মূলিীয়তগুয়ল সমর্ি চলর্ব। সর্ েিবিাহকািীিা 

পিয উৎপাদি বা প্রদাি কর্িি তার্দির্কও অবশযই েুয়িক্রিত কির্ত হর্ব র্ার্ত এই ধ্ির্িি েব পিযর্ক 

েটঠকভার্ব সলর্বল সদওয়া হয় এবং সেগুয়লি উৎপয়ত্তি সদশ ও উপাদাি েুস্পিভার্ব েিাক্ত কিা হয়। য়বজ্ঞয়প্তি 

উর্েশয ের্মত, আমার্দি বযবোয়য়ক েম্পর্কে সর্ ভাষা বযবহাি কিা হর্ব তা অবশযই ইংর্িক্রজ হর্ত হর্ব। এই 

য়বষর্য় এবং েিবিাহকািীর্দি অিযািয সর্ েব আবশযকতা অবশযই সমর্ি চলর্ত হয় সেগুয়ল েম্পর্কে আিও 

তর্িযি জিয, অিুগ্রহ কর্ি www.nordstromsupplier.com. সদখুি।

সরবরাহকারীর আবশযকতাগুথি

❑ কািখািাগুর্লাি বযবোি একট  ববধ্ এবং সময়াদ অয়তক্রান্ত িা হওয়া লাইর্েন্স িাকর্ত হর্ব। (NMI সিট ং সদওয়া)

❑ কািখািাগুর্লাি কার্ে উৎে সদশ, পিয এক কািখািা সির্ক অিয কািখািায় স্থ্ািান্তি (বয়হিঃ প্রক্রক্রয়াকিি চুক্রক্ত  

[Outward Processing Agreements-OPA]), এবং পিযদ্রবয উৎপাদর্িি সিকেে েম্পয়কেত উপর্ুক্ত িয়িপত্র 

অবশযই িাকর্ত হর্ব র্া অিুর্িাধ্ কির্ল পাওয়া র্ায়। (NMI সিট ং সদওয়া)

❑ েকল শ্রম আইিগুয়লর্ক অবশযই অিুেিি কির্ত হর্ব৷এট  সেই েকল পয়িয়স্থ্য়তগুয়লর্ক অন্তভুেক্ত কর্ি সর্খার্ি 

য়বর্দশী চুক্রক্তভুক্ত কমীিা য়িরু্ক্ত িার্কি৷ (NMI সিট ং সদওয়া)

❑ মজিুী, আইয়ি, এবং িীয়তমালা েংক্রান্ত িয়িপত্র অবশযই কমীর্দি ভাষায় একট  লিিীয় স্থ্ার্ি লাগার্ত হর্ব। 

(NMI সিট ং সদওয়া)

❑ মািযতা প্রদশ ের্িি জিয কািখািাগুর্লার্ক অবশযই কমীর্দি সিকেে এবং স্বািয়িত শ্রম চুক্রক্তগুয়লি িিিার্বিি 

কির্ত হর্ব, সর্খার্ি আইর্িি দ্বািা আবশযক। (NMI সিট ং সদওয়া)

জরষ্টটং 

েথদ 

পাওয়া 

োয়

প্রাপ্ত তনিযর উদাহরণ সংনশাধ্নের উদাহরণ
িক্ষয 

সময়সীমা
পদ্ধথত

DIA

কািখািাি বযবোি প্রকৃয়ত, 

অবস্থ্াি এবং য়শল্প লাইর্ের্ন্স 

উর্েয়খত অিযািয তিয

েটঠকভার্ব য়চয়িত িয়।

বতেমাি েব লাইর্ের্ন্স েিবিাহকািী, 

কািখািা, এবং বায়ে এবং কািখািাি 

অভযন্তিীি কমীর্দি মর্ধ্য েম্পকে 

প্রয়তফয়লত হর্ত হর্ব।

এক মাে

NMI

কািখািা স্থ্ািীয় আইি 

অিুর্ায়ী স্বািয়িত শ্রম চুক্রক্ত 

েংিিি কর্ি িা।

শ্রম চুক্রক্তি সিকেে িিিার্বিি কিাি 

জিয কািখািা একট  পদ্ধয়ত বতয়ি 

কির্ব। েম্পন্ন হর্ল, পর্ োর্লাচিা এবং 

প্রয়তপাদর্িি জিয কািখািার্ক

অবশযই কয়পগুয়ল Nordstrom 

Product Group-এি কার্ে পাঠার্ত 

হর্ব।

র্াচাইকিি৷ 

এক - দুই 

মাে

অ-মােযতা  এবং সংনশাধ্েমূিক কাে ত পথরকল্পোর উদাহরণ
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য়িয়ন্ত্রর্িি পয়িবতেি

অংশীদাথরত্ব সংক্রাত থেনদতথশকার আবশযকতাসমূহ

Nordstrom উৎপাদর্িি আওতাভুক্ত সকার্িা কািখািাি মায়লকািা, অবস্থ্াি পয়িবতেি, ক্রয় বা 

য়বক্রয় হর্ল, তর্ব তা Nordstrom Product Group-এি েিবিাহকািীর্দির্ক অবশযই তা 

Nordstrom-সক য়লয়খতভার্ব জািার্ত হর্ব। উপর্িি সর্ সকার্িা পয়িবতের্িি জিযই কািখািার্ক 

িতুি েিবিাহকািী সে -আপ প্রক্রক্রয়াি মর্ধ্য য়দর্য় সর্র্ত হর্ব।

সরবরাহকারীর আবশযকতাগুথি

❑কািখািাি মায়লকািাি পয়িবতেি হর্ল কািখািাগুর্লার্ক অবশযই Nordstrom Product 

Group-সক অয়গ্রম য়লয়খত য়বজ্ঞয়প্ত য়দর্ত হর্ব। (DIA সিট ং সদওয়া)

❑কািখািাি স্থ্াি পয়িবতেি হর্ল কািখািাগুর্লার্ক অবশযই Nordstrom Product Group-সক 

অয়গ্রম য়লয়খত য়বজ্ঞয়প্ত য়দর্ত হর্ব। (DIA সিট ং সদওয়া)

❑ সর্ সকার্িা িতুি টঠকািা, মায়লকািা এবং সর্াগার্র্ার্গি তর্িযি জিয েিবিাহকািীর্দি 

অবশযই Nordstrom েিবিাহকািী প্রশ্নাবলী (Nordstrom Supplier Questionnaire) 

োম্প্রয়তকতম তিয েম্বয়লত কির্ত হর্ব। (NI সিট ং সদওয়া)

জরষ্টটং েথদ

পাওয়া 

োয়

প্রাপ্ত তনিযর উদাহরণ সংনশাধ্নের উদাহরণ
িক্ষয 

সময়সীমা
পদ্ধথত

DIA

য়িয়ন্ত্রি বা কািখািাি 

মায়লকািাি পয়িবতেি 

েম্পর্কে Nordstrom 

Product Group-সক 

অবয়হত কির্ত 

কািখািাট  বযি ে হর্য়য়েল।

কািখািাি মায়লকািা পয়িবতেি 

হর্ল কািখািাট র্ক অবশযই 

Nordstrom Product Group-

সক তা য়লয়খতভার্ব জািার্ত হর্ব 

এবং য়িিীিাি অিুর্মাদি

প্রক্রক্রয়াি মর্ধ্য য়দর্য় সর্র্ত হর্ব। 

24 ঘন্টা -

চাি েপ্তাহ 

য়িিীিা

পয়িচালিা

কিাি জিয

DIA

কািখািাি স্থ্াি পয়িবতেি 

েম্পর্কে Nordstrom 

Product Group-সক 

অবয়হত কির্ত 

কািখািাট  বযি ে হর্য়য়েল।

কািখািাি স্থ্াি পয়িবতেি হর্ল 

সে েম্পর্কে কািখািাট র্ক 

অবশযই Nordstrom Product 

Group-সক য়লয়খতভার্ব অবয়হত 

কির্ত হর্ব। হালিাগাদ NSQ 

পাঠাি এবং য়িিীিাি 

অিুর্মাদি প্রক্রক্রয়াি মধ্য য়দর্য় 

র্াি।

24 ঘন্টা -

চাি েপ্তাহ 

য়িিীিা

পয়িচালিা

কিাি জিয

অ-মােযতা  এবং সংনশাধ্েমূিক কাে ত পথরকল্পোর উদাহরণ
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োব-কন্ট্রাট সদওয়া

অংশীদাথরত্ব সংক্রাত থেনদতথশকার আবশযকতাসমূহ

Nordstrom Product Group-এি েিবিাহকািীিা উৎপাদর্িি পূর্ব ে য়লয়খত অিুর্মাদি বযতীত 

উৎপাদি প্রক্রক্রয়াি সকার্িা অংশই োব-কন্ট্রায়টং এি অধ্ীর্ি অবশযই য়দর্ত পাির্ব িা। 

অিুর্মাদর্িি শতে য়হর্ের্ব, োব-কন্ট্রাটির্দি অবশযই অংশীদায়িত্ব য়ির্দেয়শকা সমর্ি চলর্ত 

েম্মত হর্ত হর্ব।

সরবরাহকারীর আবশযকতাগুথি

❑ উৎপাদি শুরুি বা স্থ্ািান্তর্িি পূর্ব ে কািখািাগুর্লার্ক অবশযই েকল উপ-চুক্রক্তগুয়ল 

Nordstrom-এি য়িক  প্রকাশ কির্ত হর্ব। (DIA সিট ং সদওয়া)

❑ েকল কাজ অবশযই িয়িভুক্ত কমীর্দি য়দর্য় কিার্ত হর্ব। (DIA সিট ং সদওয়া)

❑অেোি কিাি আর্গ, কািখািাগুর্লার্ক উপ-চুক্রক্তগুয়ল বযবহাি কিাি জিয অবশযই 

Nordstrom Product Group-এি অিুর্মাদি সপর্ত হর্ব। উতরপাদি শুরুি পূর্ব ে 

কািখািাগুর্লার্ক অবশযই য়িক্রিত কির্ত হর্ব সর্, োব-কন্ট্রাক ি অংশীদায়িত্ব য়ির্দেয়শকা 

এবং স্থ্ািীয় আইিগুয়ল সমর্ি চলর্ব এবং চলমাি য়ভয়ত্তর্ত োব-কন্ট্রাক র্িি মািযতা েংক্রান্ত 

িজিদায়ি য়িক্রিত কির্ত হর্ব। উৎপাদি শুরুি পূর্ব ে একট  3য় পি কতৃ েক োব-কন্ট্রাটির্দি 

য়িিীিা কিাি প্রর্য়াজি হর্ত পার্ি। (DIA সিট ং সদওয়া)

❑ উপ-চুক্রক্ত সদওয়াি বর্িাবস্তগুয়ল Nordstrom েিবিাহকািী প্রশ্নাবলীর্ত (Nordstrom 

Supplier Questionnaire) অবশযই প্রকাশ কির্ত হর্ব। (NI সিট ং সদওয়া)

❑ উপ-চুক্রক্ত সদওয়া েকল সেলাই, য়ফয়িয়শং/পযার্কক্রজং, এবং পযায়কং-এি স্থ্ািগুয়ল (কায়স্টং 

এবং সপ্লট ং বার্দ) অবশযই য়িিীিা কির্ত হর্ব।

জরষ্টটং েথদ

পাওয়া 

োয়

প্রাপ্ত তনিযর উদাহরণ সংনশাধ্নের উদাহরণ
িক্ষয 

সময়সীমা
পদ্ধথত

DIA

কািখািা “X” উৎপাদর্িি

কা  এবং সেলাই অংশর্ক

Nordstrom Product 

Group-সক য়কেু িা জায়ির্য় 

বা অিুর্মাদি িা য়ির্য় 

অজািা একট  কািখািার্ক 

উপ-চুক্রক্তর্ত য়দর্য়র্ে।

উৎপাদি অবশযই শুধ্ুমাত্র 

Nordstrom Product Group 

কতৃেক অিুর্মায়দত কািখািার্তই 

হর্ত হর্ব। োব-কন্ট্রাটির্ক

অয়বলর্ম্ব একট  Nordstrom 

েিবিাহকািী প্রশ্নাবলী (NSQ) 

জমা য়দর্ত হর্ব এবং কমপ্লার্য়ন্স 

র্াচাই কিাি জিয য়িিীিাি 

েম্মুখীি হর্ত হর্ব। 

24 ঘন্টা

অ-মােযতা  এবং সংনশাধ্েমূিক কাে ত পথরকল্পোর উদাহরণ
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িয়িবদ্ধকিি এবং পয়িদশ েি

অংশীদাথরত্ব সংক্রাত থেনদতথশকার আবশযকতাসমূহ

িয়িবদ্ধকিি:

অংশীদায়িত্ব য়ির্দেয়শকা সমর্ি চলাি প্রমাি য়দর্ত বযি ে হওয়া সর্ সকার্িা েিবিাহকািীি োর্ি Nordstrom 

তাি েম্পকে পর্ োর্লাচিা কির্ব এবং তা য়েন্ন কির্ত পার্ি।

পয়িদশ েি (শুধু্মাত্র Nordstrom Product Group):

Nordstrom Product Group তাি অংশীদায়িত্ব য়ির্দেয়শকা ও কািখািাি য়ির্দেয়শকাি অিুবয়তেতা 

পর্ ের্বিি কর্ি।  এি অন্তভুেক্ত হল েিবিাহকািীর্দি কািখািাগুয়লি  স্থ্ার্ি পয়িদশ েি। কািখািাগুর্লা 

স্বে হর্ত হর্ব এবং েকল েটঠক িয়িপত্র ফাইর্ল িাখর্ত হর্ব। কািখািাগুয়লর্ক েব য়লর্ঙ্গি কমীর্দি 

সগাপি োিাৎকাি পয়িচালিাি অিুময়ত সদওয়া েহ, অিুবয়তেতা েুয়িক্রিত কিাি জিয Nordstrom 

প্রয়তয়িয়ধ্ এবং মর্িািীত তৃতীয় পর্িি পর্ ের্বিকর্দি সঘায়ষত ও অর্ঘায়ষত পর্ ের্বিি কিাি কাজকর্ম ে 

অংশগ্রহি কিাি অিুর্মাদি য়দর্ত হর্ব। 

সরবরাহকারীর আবশযকতাগুথি

❑ Nordstrom Product Group-এি পি সির্ক য়িিীিাি জিয কািখািাগুর্লার্ক অবশযই েকল িয়ি, কমী, এবং 

স্থ্াপিাগুয়লর্ত প্রর্বশায়ধ্কাি প্রদাি কির্ত হর্ব। (DIA সিট ং সদওয়া)

❑ য়িিীিা এবং প্রাপ্ত লের্িি উর্েশয আর্লাচিা কিাি জিয কািখািা পয়িচালবগ ের্ক শুরুি এবং সশষ য়িিীিা 

য়মট ংর্য় অবশযই অংশগ্রহি কির্ত হর্ব। (NMI সিট ং সদওয়া)

❑ কািখািাগুর্লার্ক অবশযই েকল িয়িপত্র ও কািখািাি স্থ্ার্ি প্রর্বশায়ধ্কাি য়দর্ত হর্ব, েিয়ম য়িগুয়ল র্াি 

অন্তভুেক্ত। (DIA সিট ং সদওয়া)

❑ েকল োমাক্রজক য়িিীিাগুয়লি জিয উপলব্ধ সিকেেগুয়লর্ত অিুর্মায়দত প্রর্বশায়ধ্কাি আর্ে এমি উপরু্ক্ত 

কািখািা কমী কািখািাগুর্লার্ত অবশযই িাকর্ত হর্ব।

❑ কািখািাগুর্লার্ক 12 মার্েি জিয কািখািাস্থ্র্ল েকল আবশযক িয়িবদ্ধকিিগুয়ল অবশযই বজায় িাখর্ত হর্ব।

❑ কািখািাগুয়লর্ক আবয়শযকভার্ব কমীর্দি ক্রজজ্ঞাোবাদ পয়িচালিার্ক অিুর্মায়দত কির্ত হর্ব

জরষ্টটং েথদ

পাওয়া োয়
প্রাপ্ত তনিযর উদাহরণ সংনশাধ্নের উদাহরণ

িক্ষয 

সময়সীমা
পদ্ধথত

DIA

য়িিীিা কির্ত সগর্ল কািখািা 

য়িিীিকগির্ক প্রর্বশায়ধ্কাি য়দর্ত 

অেম্ময়ত জািায়।

প্রর্বশায়ধ্কাি য়দর্ত অেম্ময়তি কিা য়িিীিক 

অয়বলর্ম্ব Nordstrom Product Group-সক 

জািাি। Nordstrom Product Group সির্ক 

কািখািা য়িিীিা ও অিুর্মাদি প্রায়প্তি পূর্ব ে 

উৎপাদি শুরু িাও হর্ত পার্ি। কািখািায় 

িতুি য়িিীিা কার্ েক্রম পয়িচালিা কিাি 

জিয অিুময়ত য়দর্ত হর্ব, এবং প্রর্বশায়ধ্কাি 

য়দর্ত অেম্ময়ত জািার্িাি কাির্ি 

কািখািার্ক অয়তয়িক্ত মুলয প্রদাি কির্ত 

হর্ব। র্য়দ কািখািা অেম্ময়ত জািায়, তর্ব 

Nordstrom Product Group 

েিবিাহকািীর্দি োর্ি তার্দি বযবো বন্ধ 

কির্ব এবং একট  য়বকল্প েিবিাহ বযবস্থ্া 

খুাঁজর্ব।

24 ঘন্টা 

NMI

য়িিীিাি েময়, কািখািা 

য়িিীিকগির্ক কািখািা ও 

কমীর্দি অেম্পূি ে িয়ি েিবিাহ 

কর্ি িার্ক। 

কািখািার্ক বযবো, কমীর্দি ফাইল, এবং 12 

মার্ে সদওয়া মজয়ুি েম্পয়কেত েকল িয়িপত্র 

েংিিি কির্ত হর্ব। কমপ্লার্য়ন্স র্াচাই 

কিাি জিয কািখািাি খির্চ পুিিায় য়িিীিা 

কির্ত হর্ব। এই অিুেন্ধািলব্ধ তিযর্ক অ-

স্বে এবং অয়িি োয়ক য়হোর্ব সি কিা হয়৷ 

দুই - চাি 

েপ্তাহ

অ-মােযতা  এবং সংনশাধ্েমূিক কাে ত পথরকল্পোর উদাহরণ
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দুিীয়ত-দমি

অংশীদাথরত্ব সংক্রাত থেনদতথশকার আবশযকতাসমূহ

Nordstrom আশা কর্ি সর্ তাি েকল েিবিাহকািী ঘুষ সলির্দি, মায়ি লোয়িং, এবং/অিবা দুিীয়ত েংক্রান্ত েকল 

প্রর্র্াজয আইিগুয়ল সমর্ি চলর্ব এবং ইউএে য়বর্দশী দুিীয়তমূলক কার্ োভযাে আইি (Foreign Corruption Practices Act, 

FCPA), কািাোি য়বর্দশী েিকািী কম েকতোর্দি দুিীয়ত েংক্রান্ত আইি (Corruption of Foreign Public Officials Act) এবং 

U.K. ঘুষ সলির্দি আইি (U.K. Bribery Act) (দুিীয়ত-দমি আইি) এট ি অন্তভুেক্ত য়কন্তু এর্তই েীয়মত িয়। এোোও 

প্রর্র্াজয েকল দুিীয়ত দমি আইি সমর্ি চলা এবং বযবো পাওয়া বা ধ্র্ি িাখাি জিয অনবধ্ অি েপ্রদািগুয়ল প্রয়তর্িাধ্ 

কিাি জিয এোোও েিবিাহকািীর্দি অবশযই িীয়তমালা, কম েেূয়চ, প্রয়শিি, এবং সিকেে-িিা কিাি িীয়তগুয়ল িাকা 

এবং বজায় িাখা বাঞ্ছিীয়। অিুর্িাধ্ কিা হর্ল, দুিীয়ত দমর্ি েম্ময়তি জিয েিবিাহকািীর্দি প্রােয়ঙ্গক েিকাি বা 

এর্জক্রন্সি এখয়তয়ার্িি মর্ধ্য প্রর্য়াজিীয় সকার্িা কার্জি জিয Nordstrom-সক েহায়তা প্রদাি কির্ত হর্ব।

জরষ্টটং েথদ

পাওয়া 

োয়

প্রাপ্ত তনিযর উদাহরণ সংনশাধ্নের উদাহরণ
িক্ষয 

সময়সীমা
পদ্ধথত

ZT

কািখািাি মায়লক বা কািখািাি অিয

প্রয়তয়িয়ধ্ য়িিীিকর্ক কািখািায় োমাক্রজক 

মািযতা (বা অিয সকার্িা েমেযা) এবং 

গুিমাি (অিবা পিীিি েমেযা) এয়ের্য় 

সর্র্ত ঘুষ সদি।

Nordstrom Product Group কািখািাট ি

োর্ি তার্দি বযবো বন্ধ কর্ি এবং একট  

য়বকল্প েিবিাহ বযবস্থ্াি সখা াঁজ কর্ি।

24 ঘন্টা

ZT

গুিমাি পয়িদশ েি, উপাদাি েংগ্রহ কিা, 

ইতযায়দি মত প্রদত্ত পয়ির্ষবাগুয়লি জিয, 

এর্জন্ট কািখািার্ক অয়তয়িক্ত পায়িশ্রয়মক 

প্রদাি কির্ত বাধ্য কর্ি।

Nordstrom Product Group-সক 3য় পি 

য়িিীির্কি দ্বািা েূয়চত কিা হর্ব এবং 

Nordstrom বিয়তক অিুশীলিগুয়ল 

েুয়িক্রিত কিাি জিয এর্জর্ন্টি ের্ঙ্গ 

কাজ কির্ব

24 ঘন্টা

ZT
য়িিীিকগি আয়বষ্কাি কর্িি সর্ কািখািায় 

প্রাপ্ত অিুময়তপত্র িকল; অিুময়তপর্ত্রি 

ববধ্তা অিুর্মাদর্িি জিয কািখািা সির্ক 

য়িিীিকগির্ক ঘুষ সদয়াি সচিা কিা হয়।

Nordstrom Product Group 

েিবিাহকািীর্দি োর্ি তার্দি বযবো বন্ধ 

কর্ি এবং একট  য়বকল্প েিবিাহ বযবস্থ্াি 

সখা াঁজ কর্ি।

24 ঘন্টা

ZT

য়িিীিক কািখািাি মায়লকর্ক বা অিয 

কািখািা প্রয়তয়িয়ধ্র্ক বর্লি সর্, য়তয়ি অি ে 

সপর্ল কািখািাি োমাক্রজক কমপ্লার্য়ন্স 

েংক্রান্ত েমেযা (বা অিয সকার্িা েমেযা) 

এয়ের্য় র্ার্বি। কািখািাি মায়লক বাধ্য হি, 

য়িিীিকর্ক সর্র্কার্িা ধ্ির্িি ঘুষ প্রদাি 

কর্িি।

Nordstrom Product Group-সক 

য়িিীির্কি িাম জািায়।

Nordstrom সেই য়িিীির্কি োর্ি কাজ 

কিা বন্ধ কর্ি সদয় এবং 3য় পি 

য়িিীির্কি খির্চ পুিিায় য়িিীিা

কিার্িাি েময়েূয়চ য়স্থ্ি কিা হয়।

24 ঘন্টা

ZT

য়িিীিক কািখািাি মায়লকর্ক বা কািখািা 

অিয প্রয়তয়িয়ধ্র্ক বর্লি সর্, য়তয়ি সর্র্কার্িা 

ধ্ির্িি ঘুষ সপর্ল কািখািাি গুিগতমাি 

েংক্রান্ত েমেযা (বা অিয সকার্িা েমেযা) 

এয়ের্য় র্ার্বি। কািখািাি মায়লক বাধ্য হি, 

য়িিীিকর্ক সর্র্কার্িা ধ্ির্িি ঘুষ প্রদাি 

কর্িি।

Nordstrom Product Group-সক 

য়িিীির্কি িাম জািায়।

Nordstrom সেই য়িিীির্কি োর্ি কাজ 

কিা বন্ধ কর্ি সদয় এবং 3য় পি 

য়িিীির্কি খির্চ পুিিায় য়িিীিা

কিার্িাি েময়েূয়চ য়স্থ্ি কিা হয়।

24 ঘন্টা

ZT

য়িিীিায় সিয়তবাচক তিযপ্রায়প্তি কাির্ি 

কািখািাি পয়িচালকবগ ে য়িিীিকর্ক

য়হংস্রতাি বা প্রয়তয়হংো হুময়ক সদি। 

Nordstrom Product Group 

েিবিাহকািীর্দি োর্ি তার্দি বযবো বন্ধ 

কর্ি এবং একট  য়বকল্প েিবিাহ বযবস্থ্াি 

সখা াঁজ কর্ি।

24 ঘন্টা

সরবরাহকারীর আবশযকতাগুথি

❑ েকল েিবিাহকািীর্ক অবশযই স্থ্ািীয় এবং/অিবা প্রর্র্াজয অিযািয দুিীয়ত-য়বর্িাধ্ী আইি এবং িীয়তমালা 

সমর্ি চলর্ত হর্ব। (ZT সিট ং সদওয়া)

অ-মােযতা  এবং সংনশাধ্েমূিক কাে ত পথরকল্পোর উদাহরণ
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শুল্ক য়বভাগ েংক্রান্ত মািযতা

অংশীদাথরত্ব সংক্রাত থেনদতথশকার আবশযকতাসমূহ

েিবিাহকািীর্দি রু্ক্তিাে এবং কািাো কাস্টমে-এি আমদায়ি আইি সমর্ি চলর্ত হর্ব, য়বর্শষকর্ি, সপ্রাগ্রাম 

বতয়ি কির্ত হর্ব এবং উতরে সদর্শি উতরপাদি র্াচাই কিা এবং অগ্রায়ধ্কািয়ভয়ত্তক বযবোয়য়ক েুয়বধ্া পাওয়াি 

সির্ত্র েহায়তাি জিয িয়িভুক্তকিি বজায় িাখর্ব। ইউ. এে. কাস্টমে-সেে পা েিািয়শপ অযার্গর্িস্ট স র্িায়িজম 

(U.S. Customs-Trade Partnership Against Terrorism) (C-TPAT) এবং কািাো পা েিািে ইি সপ্রার্ কশি 

(Canada Partners In Protection) (PIP) অিুর্ায়ী েিবিাহকািীর্দির্ক আন্তজোয়তক োপ্লাই সচইর্িি য়িিাপত্তাি 

চায়হদা ও মািদণ্ড পূিি কির্ত হর্ব। প্রর্র্াজয সির্ত্র েিবিাহকািীিা অয়ে  এবং েংর্শাধ্িমূলক কম েপয়িকল্পিাি 

অধ্ীি।

সরবরাহকারীর আবশযকতাগুথি

❑ র্খি শুল্ক এবং েীমান্ত েুিিা য়বভাগ (Customs and Border Protection) অিবা কািাো বেোি োয়ভেে এর্জক্রন্স (Canada 

Border Service Agency ) বযবোয়য়ক িয়িপর্ত্র দায়বকৃত উৎে সদশট  েম্পর্কে েন্তুি হয় িা (য়বর্শষ কর্ি উৎর্েি 

োট েয়ফর্ক  [Certificate of Origin] েংক্রান্ত সঘাষিা), তখি তািা Nordstrom Product Group-এি কাে সির্ক য়শপর্মর্ন্টি 

উৎর্েি প্রামািয সিকেে/িয়িপত্র পাওয়াি অিুর্িাধ্ জািার্ত পার্িি। সর্র্হতু শুল্ক য়বভার্গি কার্ে আমার্দি এই কাগজপত্র 

েিবিাহ কিাি জিয শুল্ক য়বভার্গি েময়েীমা কম,  তাই প্রয়তয়িয়ধ্/েিবিাহকািীি অিুর্িার্ধ্ি 5 য়দর্িি মর্ধ্য কাগজপত্র 

ই-সমইল (এবং কুয়িয়ার্িি মাধ্যর্ম পাঠার্িা) পাঠার্িা Nordstrom Product Group বাধ্যতামূলক কির্ব। গ্রাহক মািযতা 

েম্পয়কেত সর্র্কার্িা অয়তয়িক্ত তিয সপর্ত পার্িি, http://www.nordstromsupplier.com/NPG/uscustoms.html-এ

❑ কািখািাগুর্লাি Nordstrom Product Group আন্তজোয়তক েিবিাহ শঙৃ্খল েুিিাি তিযেূত্র য়ির্দেয়শকা (International 

Supply Chain Security Reference Guide) পর্ োর্লাচিা কিা উয়চত, সর্ট  অয়ভপ্রায় হল C-TPAT এি আবশযকতাগুয়ল

েম্পর্কে কািখািার্ক য়শয়িত কিা। িীর্চি স্থ্ার্ি এই িয়িট  সদখা সর্র্ত পার্ি: 

https://www.nordstromsupplier.com/Nordstrom Product Group/index.htm।

জরষ্টটং েথদ

পাওয়া োয়
প্রাপ্ত তনিযর উদাহরণ সংনশাধ্নের উদাহরণ

িক্ষয 

সময়সীমা
পদ্ধথত

NI

কর্ন্টইিাি বা কর্ন্টইিাি 

মজরু্দি এলাকায় 

অিিুর্মায়দত প্রর্বর্শি

য়ির্পা ে বা য়িক্রিয় কিাি 

জিয কািখািাি সকার্িা

য়লয়খত পদ্ধয়ত সিই।

কর্ন্টইিাি বা কর্ন্টইিাি মজরু্দি এলাকায় 

অিিুর্মায়দত প্রর্বর্শি য়ির্পা ে বা য়িক্রিয় 

কিাি জিয কািখািাি য়লয়পবদ্ধ পদ্ধয়ত 

িাকা উয়চতর য়েল।

30 য়দি 

NI

েকল অন্তমু েখী ও বয়হমু েখী 

কার্গ োি গয়তয়বয়ধ্ েবেময় 

িজি িাখা এবং অিুেিি 

কিাি সকার্িা বযবস্থ্া সিই।

কািখািায় েকল অন্তমু েখী ও বয়হমু েখী 

কার্গ োি গয়তয়বয়ধ্ েবেময় িজি িাখা এবং 

অিুেিি কিাি জিয একট  েময়িত বযবস্থ্া 

িাকর্ত হর্ব।

30 য়দি 

NI

কািখািাি কর্ন্টইিাি 

পয়িদশ েি পদ্ধয়তর্ত 7-

পর্য়র্ন্টি পয়িদশ েি প্রক্রক্রয়া 

সিই।

কািখািার্ক অবশযই একট  সের্ভি-

পর্য়র্ন্টি পয়িদশ েি প্রক্রক্রয়া পয়িচালিা 

কির্ত হর্ব, র্া কর্ন্টইিার্িি বাস্তব শুদ্ধতা 

র্াচাই কির্ব।

30 য়দি 

NI

কী কর্ি েীলর্মাহি য়িয়ন্ত্রি 

কির্ত হর্ব এবং সলাে কিা

কর্ন্টইিার্িি োর্ি জরু্ে 

য়দর্ত হর্ব তাি সকার্িা 

য়লয়খত পদ্ধয়ত কািখািাি 

কার্ে সিই।

অিিুর্মায়দত বস্তু এবং/অিবা বযক্রক্তি 

অন্তভুেক্রক্ত সির্ক েুিিাি জিয অবশযই 

কর্ন্টইিার্িি শুদ্ধতা বজায় িাখর্ত হর্ব। 

কািখািায় েম্পূি ে সলাে হওয়া 

কর্ন্টইিািগুর্লার্ত িীর্চি আবশযক

য়বষয়গুর্লাি (েীলর্মাহি েহ) জিয য়লয়খত 

এবং র্াচাই কিাি মর্তা প্রক্রক্রয়া িাকর্ত 

হর্ব।

30 য়দি 

অ-মােযতা  এবং সংনশাধ্েমূিক কাে ত পথরকল্পোর উদাহরণ
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য়শশু শ্রম

অংশীদাথরত্ব সংক্রাত থেনদতথশকার আবশযকতাসমূহ

েিবিাহকািীিা এমি কাউর্ক য়ির্য়াগ কির্ব িা: র্াি বয়ে 15 বের্িি কম, উৎপাদিকািী 

সদর্শি প্রর্র্াজয আইি অিুর্ায়ী িূযিতম বয়র্েি কম, বাধ্যতামূলক য়শিা েমূ্পি ে কিাি বয়র্েি 

সচর্য় কম, এি মর্ধ্য সর্ট  সবয়শ হয়।  েিবিাহকািীিা 18 বের্িি কম বয়েী কাউর্ক

য়বপজ্জিক, অয়িিাপদ বা অস্বাস্থ্যকি পয়ি য়স্থ্য়তর্ত কাজ কিার্ব িা, এবং এ ধ্ির্িি পয়ির্বশ ও 

উপাদািগুয়ল সির্ক পর্ োপ্ত েুিিা প্রদাি কির্ব। য়ির্য়াগ প্রক্রক্রয়াি অংশ য়হোর্ব 

েিবিাহকািীর্দি অবশযই বয়ে প্রয়তপাদর্িি জিয প্রিালীগুয়লও স্থ্াপি কির্ত হর্ব। ILO িীয়ত 

138 এবং য়শশুি অয়ধ্কাি েংক্রান্ত UN িীয়ত সদখুি।

সরবরাহকারীর আবশযকতাগুথি

❑কািখািাগুর্লার্ত 15 বেি বয়র্েি িীর্চি সকার্িা কমীর্ক য়ির্য়াগ সদয়া য়িয়ষদ্ধ। সর্খার্ি 

স্থ্ািীয় আইি অিুর্ায়ী কার্জি জিয িূযিতম বয়ে 15-এি অয়ধ্ক, সেখার্ি েকল কমীর্ক 

আইিগত িূযিতম বয়র্েি েমাি বা সবয়শ হর্ত হর্ব। (ZT সিট ং সদওয়া)

❑ সর্খার্ি স্থ্ািীয় আইর্ি বাধ্যতামূলক য়শিাি জিয বয়ে য়িয়দেি কিা হয়, সেখার্ি 

কািখািাগুর্লা সেই বয়র্েি িীর্চ সকার্িা বযক্রক্তর্ক য়ির্য়াগ কির্ত পাির্ব িা। (ZT সিট ং 

সদওয়া)

❑ উৎপাদি সলার্ি অপ্রাপ্তবয়স্ক দশ েিািী েব েময় য়িয়ষদ্ধ। (ZT সিট ং সদওয়া)

❑ উৎপাদর্িি সর্ সকার্িা অংর্শ েহায়তাি কিাি সির্ত্র য়শশুর্দি অংশগ্রহি য়িয়ষদ্ধ। (ZT 

সিট ং সদওয়া)

❑ য়শশু পয়িচর্ ো বযবস্থ্াপিাগুয়ল বাস্তর্ব কার্জি স্থ্ািগুয়লি জায়গায় িাকা য়িয়ষদ্ধ। (ZT সিট ং 

সদওয়া)

❑ য়কর্শাি কমী েংক্রান্ত েকল আবশযকতাগুয়ল (স্থ্ািীয় আইি কতৃ েক য়িধ্ োয়িত) অবশযই সমর্ি 

চলর্ত হর্ব। আন্তজোয়তক শ্রয়মক েংগঠি (International Labor Organization)-এি য়িধ্ োিি 

অিুোর্ি, য়কর্শাি কমীর্দির্ক িার্ত কাজ কিার্িা বা ঝুাঁ য়কপূি ে কার্জি দায়য়ত্ব/কাজ সদওয়া 

য়িয়ষদ্ধ। র্য়দ প্রর্র্াজয হয়, মা-বাবাি সদওয়া বা য়শিা েম্পয়কেত োেপত্র অবশযই কমীি 

ফাইর্ল িাখর্ত হর্ব। (ZT সিট ং সদওয়া)

❑ঐয়তহায়েকভার্ব য়শশু শ্রম-এি আয়বষ্কার্িি জিয র্াচাই কির্ত হর্ব সর্, বতেমার্ি 15 বের্িি 

িীর্চ সকউ কার্জ য়ির্য়াক্রজত সিই। সর্খার্ি স্থ্ািীয় আইি অিুর্ায়ী কার্জি জিয িূযিতম 

বয়ে 15-এি অয়ধ্ক, সেখার্ি েকল কমীর্ক আইিগত িূযিতম বয়র্েি েমাি বা সবয়শ হর্ত 

হর্ব। (DIA সিট ং সদওয়া)

❑কািখািাগুর্লাি অবশযই একট  িয়িবদ্ধ য়ির্য়াগ েংক্রান্ত িীয়তমালা িাকর্ত হর্ব, সর্খার্ি 

একট  িূযিতম বয়ে 15 বা তাি সবয়শ অন্তভুেক্ত হয়, র্য়দ তা আইিয়েদ্ধ হয়। (NMI সিট ং 

সদওয়া)

❑কািখািাগুর্লাি বয়ে-য়িরূপি পদ্ধয়ত িাকর্ত হর্ব র্া কার্ েকিভার্ব বাস্তবায়য়ত হর্ত হর্ব। 

েকল কমীর্দি ফাইর্ল আর্বদিকািী কতৃ েক েিবিাহকৃত জাতীয় পয়িচয়পর্ত্রি কয়প এবং 

েয়বর্ুক্ত আইয়ে িাকর্ত হর্ব। (NMI সিট ং সদওয়া)
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জরষ্টটং েথদ 

পাওয়া োয়
প্রাপ্ত তনিযর উদাহরণ সংনশাধ্নের উদাহরণ

িক্ষয 

সময়সীমা
পদ্ধথত

ZT

“X” সদর্শ, আইিেম্মত কার্জি িূযিতম 

বয়ে 14 বেি। “X” কািখািায় ববধ্ 

কাগজপত্র েহ একজি কমী পাওয়া সগল 

র্াি বয়ে 14 বেি। 

Nordstrom Product Group েিবিাহকািীর্দি 

োর্ি তার্দি বযবো বন্ধ কর্ি এবং একট  য়বকল্প 

েিবিাহ বযবস্থ্াি সখা াঁজ কর্ি।

24 ঘন্টা

ZT

“X” সদর্শ, কাজ কিাি আইিেম্মত 

িূযিতম বয়ে হল 16 বেি (র্া 

Nordstrom Product Group-এি 15 

বের্িি আবশযতাি সচর্য় সবয়শ)। “X” 

কািখািায় ববধ্ কাগজপত্র েহ একজি 

কমী পাওয়া সগল র্াি বয়ে 15 বেি। 

Nordstrom Product Group েিবিাহকািীর্দি 

োর্ি তার্দি বযবো বন্ধ কর্ি এবং একট  য়বকল্প 

েিবিাহ বযবস্থ্াি সখা াঁজ কর্ি।

24 ঘন্টা

ZT

“X” সদর্শ, আইিগুয়লি মর্ধ্য দ্বন্দ্ব বার্ধ্; 

র্া য়কর্শাির্দি 15 বেি বয়র্েি পি কাজ 

কিাি অিুময়ত সদয় য়কন্তু 16 বেি বয়ে 

িা হওয়া পর্ েন্ত তার্দির্ক অবশযই সু্কর্ল 

িাকর্ত হর্ব। “X” কািখািায় ববধ্ 

কাগজপত্র েহ একজি কমী পাওয়া সগল 

র্াি বয়ে 15 বেি এবং সে সু্কর্ল র্ায় িা। 

Nordstrom Product Group েিবিাহকািীর্দি 

োর্ি তার্দি বযবো বন্ধ কর্ি এবং একট  য়বকল্প 

েিবিাহ বযবস্থ্াি সখা াঁজ কর্ি।

24 ঘন্টা

DIA

কািখািা “X”-এ, ঐয়তহায়েকভার্ব য়শশু 

শ্রম বযবহাি কিা হর্য়র্ে, য়কন্তু য়িিীিাি 

েময় সকার্িা য়শশু শ্রর্মি প্রমাি পাওয়া 

র্ায়য়ি। 

কািখািাগুর্লা য়ির্য়ার্গি একট  িীয়তমালা

বাস্তবায়ি কির্ব র্া য়শশু কমীর্দি য়ির্য়াগ সিাধ্ 

কর্ি এবং য়ির্য়াগ িীয়তমালা কার্ েকি হয়। য়ির্য়াগ 

প্রক্রক্রয়াি েময় প্রকৃত কম েচািীি জাতীয় পয়িচয়পত্র 

এবং েয়বেহ আইয়ে র্াচাই কর্ি অন্তভুেক্ত কিাি 

জিয য়ির্য়াগ িীয়তমালায় য়িয়দেি য়কেু ধ্াপ িাকর্ত 

হর্ব।

24 ঘন্টা

NMI

য়ির্য়ার্গি িূযিতম বয়ে য়ির্য় কািখািাি 

য়লয়খত সকার্িা িীয়তমালা সিই।

কািখািা অবশযই একট  িীয়তমালা বাস্তবায়ি 

কির্ব এবং কমীর্দির্ক প্রয়শিি প্রদাি কির্ব সর্ি 

কমীিা বয়ে েম্পয়কেত বাধ্যবাধ্কতা পূিি কর্ি। 

24 ঘন্টা

NMI

কািখািা “X”-এ, য়কর্শািিা (15-18) 

ওভাি াইম েহ পূি েবয়স্কর্দি মর্তা

েমপয়িমাি কম েঘণ্টা কাজ কর্ি, র্া

কমীর্দি োিাৎকাি সির্ক প্রমায়িত হয়। 

য়কর্শাি শ্রয়মকর্দি েিাক্ত করুি এবং কমী

য়ির্য়ার্গ প্রর্য়াজিীয় আইয়ি য়বয়ধ্য়ির্ষধ্ কমীর্দি 

জায়ির্য় য়দি। য়কর্শাি সিক্রজয়ি বতয়ি/িিা করুি 

এবং য়কর্শাি য়ির্য়ার্গ য়বয়ধ্য়ির্ষধ্ আর্িাপ করুি 

(সর্মি, য়পতামাতা/অয়ভভাবক হর্ত প্রর্য়াজিীয় 

য়লয়খত অিুময়ত, য়বর্শষ িয়িভুক্রক্তকিি, প্রর্য়াজিীয় 

সময়েকযাল পিীিা, েীয়মত কম েঘন্টা (সকার্িা OT 

িয়) এবং কার্জি য়বয়ধ্য়ির্ষধ্ (সকার্িা ঝুাঁ য়কপূি ে 

কাজ/দায়য়ত্ব িয়))। 

24 ঘন্টা

- য়তি মাে

NMI

কািখািায় একট  য়শশু পাওয়া সগর্ে। 

আিও পর্ োর্লাচিাি পি, এট  প্রমায়িত 

হয় সর্, তািা সু্কর্লি েুট র্ত য়পতামাতাি 

কার্ে সবোর্ত এর্ের্ে। 

অিয়তয়বলর্ম্ব য়শশুট র্ক েিার্ত হর্ব। কািখািা 

অবশযই একট  িীয়তমালা বতয়ি কির্ব সর্খার্ি 

কম ের্ির্ত্র য়শশু য়িয়ষদ্ধ হয় এবং সেই িীয়তমালা 

সর্ি কম েচািী এবং শ্রয়মকর্দি য়িক  সপৌোয়। 

24 ঘন্টা

NMI

কািখািা “X”-এ, একট  জতুাি কািখািায় 

গরলু লাইর্ি য়কর্শাি পাওয়া সগর্ে।

কািখািাগুর্লার্ত য়কর্শাির্দি ঝুাঁ য়কপূি ে

দায়য়ত্ব/কার্জ য়ির্য়াক্রজত কিা উয়চৎ িয়। 

কািখািাগুর্লার্ত একট  য়কর্শাি তায়লকা বতয়ি ও 

িিা কির্ত হর্ব এবং য়কর্শাি য়ির্য়াগ য়বয়ধ্য়ির্ষধ্ 

বাস্তবায়ি কির্ত হর্ব। 

24 ঘন্টা

অ-মােযতা  এবং সংনশাধ্েমূিক কাে ত পথরকল্পোর উদাহরণ

য়শশু শ্রম

অংশীদাথরত্ব সংক্রাত থেনদতথশকার আবশযকতাসমূহ

21



বলপূব েক শ্রম

অংশীদাথরত্ব সংক্রাত থেনদতথশকার আবশযকতাসমূহ

Nordstrom এমি সকার্িা েিবিাহকািীি োর্ি বযবো কির্ব িা সর্ সকার্িা ধ্ির্িি অনিক্রেক শ্রম 

বযবহাি কর্ি; এি অন্তভুেক্ত হল কািাগাি শ্রম; শতোবদ্ধ শ্রম; মুচর্লকাবদ্ধ শ্রম; মািব পাচার্িি মাধ্যর্ম 

প্রাপ্ত শ্রম, বলপূব েক প্রাপ্ত শ্রম, ক্রীতদােত্ব, বা র্ুক্তিার্েি সকার্িা আইর্িি অধ্ীর্ি সজািপূব েক শ্রম 

য়হর্ের্ব য়ি ধ্ োয়িত শ্রম।  সর্ কার্ োভযােগুয়ল কমীর্দি চলার্ফিাি স্বাধ্ীিতা বা সস্ব োমূলকভার্ব য়ির্য়াগ 

েমাপ্ত কিাি েিমতার্ক েীয়মত কর্ি তা য়িয়ষ দ্ধ।  কমীর্দি চাকয়ির্ত আব দ্ধ কর্ি িাখাি উপায় 

য়হর্ের্ব, েিবিাহকািীিা পয়িচর্য়ি িয়িপত্র, আ িরয়িক গযািায়ন্ট ও অিযািয মূলযবাি ক্রজয়িেপত্র আ র্ক 

িাখর্ত পাির্বি িা এবং তা েহয কিা হর্ব িা।    ILO িীয়ত 29 ও 105 সদখুি।

সরবরাহকারীর আবশযকতাগুথি

❑কমীর্দি অবশযই সর্ সকার্িা েমর্য় সশৌচাগার্িি েুয়বধ্া এবং খাবাি পায়িি বযবস্থ্া িাকর্ত হর্ব। 

(DIA সিট ং সদওয়া)

❑ উৎপাদর্িি অবস্থ্া র্াই সহাক িা সকি, কমীর্দি য়িয়য়মত য়শফর্ ি সশর্ষ সর্ সকার্িা েমর্য় 

কম েস্থ্ল তযাগ কিাি োমি েয অবশযই িাকর্ত হর্ব।  (DIA সিট ং সদওয়া)

❑কমীিা কম েেংস্থ্াি এর্জন্ট, কম েয়ির্ুক্রক্ত, অয়ভবাের্িি েম্পয়কেত সকাি প্রায়িশ্রয়মক সদর্বি িা 

অিবা সকাি জমা অিবা সকাি প্রকাি অয়গ্রম অি ে জমা কির্বি িা৷  (ZT সিট ং সদওয়া) 

❑কমীিা য়ির্জি সদশ বা প্রর্দশ সের্ে র্াওয়াি পূর্ব ে, কম েয়ির্ুক্রক্ত েংক্রান্ত প্রািয়মক শতোবলীি য়বষর্য় 

তার্দির্ক অবয়হত কিা য়িক্রিত কিাি জিয কািখািাগুয়লর্ক অবশযই কম েেংস্থ্াি এর্জন্টর্দি 

ের্ঙ্গ কাজ কির্ত হর্ব৷  এই শতোলবীি মর্ধ্য আবয়শযকভার্ব অন্তভুেক্ত হর্ত হর্ব য়ির্ুক্রক্তি য়িম্নতম 

পদ, কম েস্থ্র্লি িাম এবং টঠকািা, বােস্থ্াি, মাতৃভাষায় য়িয়ম এবং শতোবলী৷ (ZT সিট ং সদওয়া)

❑ ওভাি াইম কাজ অবশযই কর্ঠািভার্ব সস্বোমূলক হর্ত হর্ব এবং কখিও কমীর্দি স্বাধ্ীিতা ও 

পর্ োপ্ত ঘুম সির্ক বক্রঞ্চত কির্ব িা। (ZT সিট ং সদওয়া)

❑কমীর্দি সর্র্কার্িা েমর্য়, চুক্রক্তি শতোবলী বযয়তর্ির্কই, কম েয়িরু্ক্রক্তি চুক্রক্ত েমাপ্ত কিাি জিয 

অতযয়ধ্ক সিাট র্শি েময়কাল বা উর্েখর্র্াগয জয়িমািা প্রদাি কিা য়বিাই কম েয়ির্ুক্রক্ত েমাপ্ত 

কিাি অয়ধ্কাি িাকর্ত হর্ব৷ (NMI সিট ং সদওয়া)

❑শ্রম চুক্রক্তগুর্লার্ক অবশযই আইয়ি আবশযকতাগুয়ল পূিি কির্ত হর্ব। (NMI সিট ং সদওয়া)

❑ েুিিা কমীর্দি অবশযই প্রয়শয়িত হর্ত হর্ব র্ার্ত য়িক্রিত কিা র্ায় সর্, সকাি কমীর্কই একট  

অয়িিাপদ পয়ির্বর্শ কাজ কির্ত বাধ্য কিা িা হয় (DIA সি  প্রদত্ত)

❑ উজর্বয়কস্তাি, তুকের্ময়িস্তাি এবং ক্রজিক্রজয়াং - চীর্িি তুর্লাি বযবহাি য়িয়ষদ্ধ৷ (ZT সিট ং সদওয়া)
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জরষ্টটং েথদ

পাওয়া োয়
প্রাপ্ত তনিযর উদাহরণ সংনশাধ্নের উদাহরণ

িক্ষয 

সময়সীমা
পদ্ধথত

ZT

য়িিীিাি েময়, শ্রয়মকিা 

বর্ল সর্ তািা কািখািায়

সস্বোয় কাজ কির্ে িা। 

আিও পর্ োর্লাচিাি পি, 

অয়ভর্র্াগ েতয বর্ল প্রমায়িত 

হয়। 

Nordstrom Product Group 
েিবিাহকািীর্দি োর্ি তার্দি বযবো 

বন্ধ কর্ি এবং একট  য়বকল্প েিবিাহ 

বযবস্থ্াি সখা াঁজ কর্ি।

24 ঘন্টা

ZT

কািখািা “X”-এ, য়বর্দশী 

অয়ভবােী শ্রয়মকর্দি একট  

চুক্রক্তর্ত স্বািি কির্ত হয় 

সর্খার্ি বলা আর্ে 

পদতযার্গি সকার্িা েুর্র্াগ 

সিই। উদাহিিস্বরূপ, র্য়দ

একজি শ্রয়মক দুই বের্িি

মর্ধ্য পদতযাগ কর্িি, তর্ব

তা াঁর্দির্ক য়তি মার্েি 

সবতর্িি েম পয়িমাি অি ে

জয়িমািা য়দর্ত হর্ব। 

চুক্রক্ত েংর্শাধ্ি কর্ি এই ধ্ািাট  

অবশযই অয়বলর্ম্ব বাদ য়দর্ত হর্ব। 

সকার্িা কম েচািী চাকয়িচুযত হর্ল তা াঁি 

পূর্ব েি অক্রজেত মজয়ুিি উপি সকার্িা 

জয়িমািা হর্ব িা বা িয়তগ্রস্ত হর্ব 

িা। শ্রয়মকর্দির্ক তা াঁি য়ির্জি 

ভাষায় েংর্শায়ধ্ত চুক্রক্ত স্বািি কির্ত 

হর্ব এবং তা েংিিি কিাি জিয

তা াঁর্দির্ক একট  কয়প য়দর্ত হর্ব। 

24 ঘন্টা

DIA

কািখািা শ্রয়মকর্দি মূল ববধ্ 

েিাক্তকািী কাগজপত্র

(সর্মি, জন্ম েিদ, বা জাতীয় 

পয়িচয়পর্ত্রি মূল কয়প) বা

আমাির্তি অি ে এবং 

জয়িমািা জমা য়দর্ত হয়, তাই 

কািখািা সির্ক েহর্জই 

ইস্তফা সদওয়া র্ায় িা। 

কািখািায় এমি একট  িীয়তমালা

বাস্তবায়ি কির্ত হর্ব সর্খার্ি

শ্রয়মকর্দি মূল ববধ্ েিাক্তকািী 

কাগজপত্র (সর্মি, জন্ম েিদ, বা

জাতীয় পয়িচয়পর্ত্রি মূল কয়প) বা 

আমাির্তি অি ে জমা য়দর্ত হর্ব িা, 

র্া তা াঁর্দির্ক কািখািা সির্ক

েহর্জই ইস্তফা সদওয়া সির্ক য়বিত 

িার্খ। কািখািার্ক অবশযই েকল 

আমািত সফিত য়দর্ত হর্ব, িকল 

অিুয়লয়প বতয়ি কর্ি তা াঁর্দি কার্ে 

জমা িাখা েকল কাগজপত্র 

শ্রয়মর্কি কার্ে সফিত য়দর্ত হর্ব। 

24 ঘন্টা

DIA

শ্রয়মকিা মর্ি কর্ি সর্ তা াঁিা 

প্রহিীর্দি উপয়স্থ্য়তর্ত

ভীয়তকি পয়ির্বর্শ কাজ 

কর্ি, র্া কািখািায় তা াঁর্দি 

স্বাধ্ীিভার্ব চলাচল বা াঁধ্াগ্রস্ত 

কর্ি।

প্রহিীর্দি অয়বলর্ম্ব এই চচো তযাগ 

কির্বি এবং েংর্শাধ্িমূলক 

আচির্িি উপি প্রয়শয়িত হর্ত হর্ব। 

কমপ্লার্য়র্ন্সি জিয প্রহিীর্দির্ক 

েবেময় িজিদায়ির্ত িাখর্ত হর্ব।

24 ঘন্টা

DIA

শ্রয়মকর্দির্ক পায়ি পাি কিা 

বা সশৌচাগাি বযবহার্িি জিয 

তা াঁর্দি েুপািভাইজর্িি কাে 

সির্ক অিুময়ত য়ির্ত হয়। 

অিুময়ত গ্রহি বযতীত শ্রয়মকর্দি 

অবশযই েবেময় পায়ি পাি কিা বা

সশৌচাগাি বযবহার্িি েুয়বধ্া িাকর্ত 

হর্ব। 

24 ঘন্টা

অ-মােযতা  এবং সংনশাধ্েমূিক কাে ত পথরকল্পোর উদাহরণ
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হয়িায়ি ও দুব েযবহাি
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েিবিাহকািীর্দি অবশযই প্রর্তযক বযক্রক্তি োর্ি মর্ োদা এবং েম্মার্িি োর্ি আচিি কির্ত হর্ব। েব 

কমীর্দির্ক শািীয়িক, সর্ৌি, মািয়েক বা সমৌয়খক হয়িায়ি বা য়ির্ োতি কিা র্ার্ব িা। শাক্রস্তমূলক িীয়ত 

য়হর্ের্ব েিবিাহকািীিা আয়ি েক জয়িমািা কির্ত পাির্ব িা। এোোও, েিবিাহকািীি পয়িচালকবগ ে 

কতৃ েক প্রয়তর্শার্ধ্ি ভয় োোই, Nordstrom বা Nordstrom-য়ির্ুক্ত কম েচািীর্দি কার্ে য়ির্জর্দি 

উর্দ্বগগুয়ল জািার্িাি জিয েব য়লর্ঙ্গি মািুর্ষি অবশযই পূি ে স্বাধ্ীিতা িাকর্ত হর্ব। UN য়ির্দেশক 
িীয়তগুয়ল 29 ও 31 সদখুি।

সরবরাহকারীর আবশযকতাগুথি

❑ কািখািায় অবশযই সকার্িা শািীয়িক, সমৌয়খক, বা অ-সমৌয়খক সর্ৌি য়িপীেি বা সশাষি কিা র্ার্ব িা। (ZT সিট ং 
সদওয়া)

❑ কািখািায় অবশযই সকার্িা িকম হুময়ক বা শািীয়িক শাক্রস্ত প্রদাি বা হয়িায়ি কিা র্ার্ব িা। (ZT সিট ং সদওয়া)
❑ কমীি য়বপিীত য়লর্ঙ্গি প্রহিী বা কািখািাি সলাক দ্বািা শািীয়িক তোয়শ অবশযই চালার্িা র্ার্ব িা।  (DIA সিট ং 
সদওয়া)

❑ কািখািায় য়চতরকাি কিা, হুময়ক সদয়া, অপমািজিক বা গালাগারয়লপূি ে ভাষা বযবহাি কিা র্ার্ব িা। (NMI সিট ং 
সদওয়া)

❑ শাক্রস্তমূলক িীয়ত য়হর্ের্ব কািখািাগুর্লা অবশযই আয়ি েক জয়িমািা কির্ত পাির্ব িা। (NMI সিট ং সদওয়া)

জরষ্টটং

েথদ 

পাওয়া 

োয়

প্রাপ্ত তনিযর উদাহরণ সংনশাধ্নের উদাহরণ

িক্ষয 

সময়সী

মা

পদ্ধথত

ZT

একজি েুপািভাইজি একজি শ্রয়মকর্ক

স্পশ ে কর্িি, র্া তা াঁর্ক অস্বক্রস্তি মর্ধ্য সফর্ল 

সদয়। 

Nordstrom Product Group েিবিাহকািীর্দি 
োর্ি তার্দি বযবো বন্ধ কর্ি এবং একট  

য়বকল্প েিবিাহ বযবস্থ্াি সখা াঁজ কর্ি।

24 ঘন্টা

DIA

কািখািাি িীয়তমালায় বলা আর্ে, 

প্রয়তষ্ঠার্িি য়ির্দেশিা ভঙ্গ কির্ল সের্ির্ত্র 

অি েদণ্ড হর্ত পার্ি (সর্মি, কম ের্ির্ত্র 

খাওয়াদাওয়া কিা, ইতযায়দ।)

অি েদণ্ড য়িয়ষদ্ধ। য়ির্দেশিােমূহ

েংর্শাধ্ি কর্ি িীয়তমালা

বায়তল কির্ত হর্ব। কািখািার্ক
হালিাগাদ িীয়তমালা HR এবং কম েচািীর্দি

কার্ে পাঠার্ত হর্ব। 

24 ঘন্টা

NMI

কার্জ সদিী হর্ল, শ্রয়মকর্দির্ক েবাি 

োমর্ি লাক্রঞ্চত কিা হয়, এবং মজয়ুি সির্ক 
অি ে সকর্  িাখা হয়। 

কািখািার্ক অয়বলর্ম্ব এই িীয়ত তযাগ কির্ত 

হর্ব এবং েংর্শাধ্িমূলক আচির্িি উপি 

প্রয়শয়িত হর্ত হর্ব। কািখািায় য়ির্পা েকৃত 

সিার্ভি কার্ েকিী বযবস্থ্াপিা ফর্লা-আপ 

অবশযই বাস্তবায়ি কির্ত হর্ব। 

24 ঘন্টা

NMI

সকার্িা ভুল কির্ল একজি েুপািভাইজি 
শ্রয়মকর্দি োর্ি য়চতরকাি সচাঁ চার্ময়চ কর্িি। 

েুপািভাইজির্ক অবশযই অয়বলর্ম্ব এই

অভযাে তযাগ কির্ত হর্ব এবং 

েংর্শাধ্িমূলক আচির্িি উপি প্রয়শয়িত 

হর্ত হর্ব। কািখািায় য়ির্পা েকৃত সিার্ভি 

কার্ েকিী বযবস্থ্াপিা ফর্লা-আপ অবশযই 

বাস্তবায়ি কির্ত হর্ব। 

24 ঘন্টা

NI

য়বভাগগুর্লাি মর্ধ্য শাক্রস্তমূলক বযবস্থ্ায় 

অেঙ্গয়ত ির্য়র্ে। উদাহিিস্বরূপ, সেলাই 

য়বভার্গ একজি শ্রয়মক োমািয ভুল কিায় 

তাি চাকয়ি চর্ল র্ায়। উদাহিিস্বরূপ,

পযায়কং য়বভার্গ একজি শ্রয়মক োমািয ভুল 

কর্িয়ের্লা য়কন্তু তার্ক সকবল য়লয়খতভার্ব 
োবধ্াি কিা হয়। 

েুপািভাইজি এবং শ্রয়মকর্দির্ক শাক্রস্তমূলক 

বযবস্থ্া েম্পর্কে য়শয়িত কির্ত হর্ব, এবং 

কািখািায় সেগুর্লা ধ্ািাবায়হকভার্ব সমর্ি 

চলর্ত হর্ব। য়ির্দেশিােমূহ

এই পদ্ধয়তর্ত বিখাস্ত বা অপোির্িি পূর্ব ে 

ধ্ার্প ধ্ার্প সমৌয়খক এবং য়লয়খত েতকেবাত ো 

অন্তভুেক্ত কিা আবশযক। দ্রিবয: এোোও 

শাক্রস্তমূলক প্রিালীেমূহ অবশযই য়লয়খতরূর্প 

এবং লাগার্িা িাকর্ত হর্ব)।

24 ঘন্টা

অ-মােযতা  এবং সংনশাধ্েমূিক কাে ত পথরকল্পোর উদাহরণ

24



25

মজয়ুি ও েুয়বধ্ায়দ

অংশীদাথরত্ব সংক্রাত থেনদতথশকার আবশযকতাসমূহ

মজয়ুি, ওভাি াইম এবং আইিয়েদ্ধ েুয়বধ্ােমূহ য়িয়য়মতভার্ব, েময়মত, িয়িবদ্ধকিি েহ এবং 

প্রর্র্াজয আইি অিুর্ায়ী অবশযই পয়ির্শাধ্ কির্ত হর্ব। য়ির্য়াগকতোর্দি কমপর্ি িূযিতম 

মজয়ুি, য়শর্ল্পি মজয়ুি বা েমর্বত চুক্রক্তর্ত দিাদয়ি কর্ি টঠক কিা মজয়ুি, সর্ট  সবয়শ হর্ব, 

অবশযই প্রদাি কির্ত হর্ব। প্রর্র্াজয স্থ্ািীয় আইি অিুোর্ি প্রদত্ত িয় এমি সকার্িা মজয়ুি 

েিবিাহকািীিা সকর্  য়ির্ত পাির্ব িা। েব য়লর্ঙ্গি কমীর্দি এমি একট  মজয়ুি য়দর্ত 

েিবিাহকািীর্দি উৎোয়হত কিা হয় র্া প্রািয়মক চায়হদাগুয়ল পূিি কর্ি এবং য়বর্বচিামূলক 
আয় প্রদাি কর্ি। ILO িীয়ত 95 ও 131 সদখুি।

সরবরাহকারীর আবশযকতাগুথি

❑ মজয়ুিগুয়ল সর্ কমীর্দি েিােয়ি সদওয়া হয় এবং অিয কাউর্ক সদওয়া হয় িা তা
কািখািাগুর্লার্ক অবশযই য়িক্রিত কির্ত হর্ব। (ZT সিট ং সদওয়া)

❑ মজয়ুি এবং ওভাি াইম অবশযই েময়মর্তা এবং য়িয়য়মতভার্ব য়দর্ত হর্ব। (DIA সিট ং সদওয়া)
❑ িয়িবদ্ধকিি এবং প্রর্র্াজয আইিািুর্ায়ী য়িয়য়মতভার্ব, েময়মত, আইিেম্মত বাধ্যতামূলক 
সবয়িয়ফ গুয়লি অি েপ্রদাি কির্ত হর্ব এবং 12 মার্েি জিয স্থ্াপিায় িাখর্ত হর্ব। (NMI সিট ং 
সদওয়া)

❑কািখািাগুর্লার্ক অবশযই কমপর্ি িূযিতম মজয়ুি, য়শর্ল্পি মজয়ুি বা েময়িত চুক্রক্তি মাধ্যর্ম 
টঠক কিা মজয়ুি, সর্ট  সবয়শ হর্ব তা প্রদাি কির্ব। (NMI সিট ং সদওয়া)

❑ য়িয়য়মত এবং ওভাি াইম মহাঘ ে মজয়ুি সর্ি আইি বা য়শর্ল্পি িূযিতম মািদণ্ড পূিি কর্ি তা 
কািখািাগুর্লার্ক অবশযই য়িক্রিত কির্ত হর্ব। (NMI সিট ং সদওয়া)

❑আইিেম্মত সবয়িয়ফ  এবং মজয়ুি বকৃ্রদ্ধ এোর্িাি জিয অস্থ্ায়ী কমী য়ির্য়াগ কিা য়িয়ষদ্ধ। 
(NMI সিট ং সদওয়া)

❑কািখািাগুর্লার্ক অবশযই োমাক্রজক েুিিা ও য়বমা েংক্রান্ত প্রর্র্াজয আইি এবং য়শর্ল্পি 
িূযিতম মািদণ্ড সমর্ি চলর্ত হর্ব। (NMI সিট ং সদওয়া)
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মজয়ুি ও েুয়বধ্ায়দ

অংশীদাথরত্ব সংক্রাত থেনদতথশকার আবশযকতাসমূহ

জরষ্টটং েথদ

পাওয়া 

োয়

প্রাপ্ত তনিযর উদাহরণ সংনশাধ্নের উদাহরণ িক্ষয সময়সীমা পদ্ধথত

DIA

কািখািা আইিয়েদ্ধ 

িূযিতম মজয়ুি য়দর্ত বযি ে।

প্রদত্ত মজয়ুি অবশযই আইিয়েদ্ধ 

হর্ত হর্ব। 

ক্রমাগত উন্নয়ি

DIA

মজয়ুি ও ওভাি াইর্মি

য়বলয়ম্বত অি েপ্রদার্িি 

ফলস্বরূপ অন্ততপর্ি

মার্ে একবাি কমীর্ক

অি েপ্রদাি িা কিা 

(পদতযাগ কিা কমী এি 

অন্তুভুেক্ত) 

প্রদত্ত মজয়ুি অবশযই আইিয়েদ্ধ 

হর্ত হর্ব। 

ক্রমাগত উন্নয়ি

DIA

কািখািা “x”-এ মজয়ুি 

পর্ োর্লাচিা কিাি ও 

েুয়বধ্ায়দ িয়িভুক্ত কিাি 

জিয সকউ য়েল িা। 

কািখািাগুর্লার্ত য়িিীিা সিকেে 

পর্ োর্লাচিা কিাি জিয একজি 

কম েকতো িাকর্ত হর্ব। 

অিয়তয়বলর্ম্ব

NMI

শ্রয়মকর্দির্ক েকল 

ওভাি াইম ঘণ্টাি জিয

তা াঁর্দি পাওিা সদওয়া হয় 

িা।

েকল ওভাি াইম ঘণ্টা আইি 

সমর্ি হর্ত হর্ব।

ক্রমাগত উন্নয়ি

NMI

আইিািুর্ায়ী কমীর্দি 

য়বমা কিা সিই।

কািখািার্ক অবশযই েকল 

আইয়ি েুয়বধ্ায়দ সমর্ি চলর্ত হর্ব 

এবং শ্রয়মকর্দির্ক েকল 

হালিাগাদ তিয েম্পর্কে য়শয়িত 

কির্ত হর্ব। 

ক্রমাগত উন্নয়ি

NMI

মজয়ুিি িয়ি সির্ক 

স্টযাোেে (েিল েময়) 

েময় সির্ক ওভাি াইর্মি 

েময় আলাদা কিা র্ায়য়ি, 

এবং/অিবা েটঠকভার্ব

আইর্ ম অিুোর্ি মজয়ুি 

িয়িভুক্ত সিই,  কম েঘন্টা, 

ওভাি াইম ঘন্টা, েুয়বধ্ায়দ, 

এবং সবতর্িি সিক্রজস্টার্ি 

মজয়ুি আাঁ র্ক িাখা।

কৃত কার্জি েকল ঘন্টা িয়িভুক্ত 

কির্ত হর্ব এবং সবতর্িি 

সিক্রজস্টার্ি আইর্ ম অিুোর্ি 

িাখর্ত হর্ব র্ার্ত য়িয়য়মত 

কম েঘণ্টা, ওভাি াইম, সি  সপ, 

গ্রে সপ, এবং উপর্ুক্ত কতেি 

উর্েখ িার্ক। 

ক্রমাগত উন্নয়ি

অ-মােযতা  এবং সংনশাধ্েমূিক কাে ত পথরকল্পোর উদাহরণ
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কার্জি েময় ও ওভাি াইম

অংশীদাথরত্ব সংক্রাত থেনদতথশকার আবশযকতাসমূহ

েিবিাহকািীর্দি প্রর্র্াজয আইয়ি েীমা বা প্রয়ত েপ্তার্হ 60 ঘণ্টাি মর্ধ্য সর্ া কম হর্ব, তাি 

সবয়শ কার্জি ঘণ্টাি অিুময়ত সদওয়া উয়চত িয়। ওভাি াইম কাজ  সস্বোমূলক হওয়া এবং তাি 

জিয স্থ্ািীয় আইি অিুর্ায়ী আবশযক হার্ি পায়িশ্রয়মক পাওয়া উয়চত।   েিবিাহকািীর্দি 

অবশযই েুয়িক্রিত কির্ত হর্ব সর্ য়িয়য়মত কার্জি েীমাি সচর্য় সবয়শ কাজ কির্ত অস্বীকাি 

কিাি জিয তার্দি কমীর্দি র্ার্ত জয়িমািা কিা, শাক্রস্ত সদওয়া বা বিখাস্ত কিা িা হয়। কমীর্দি 

োত য়দর্িি মর্ধ্য এক য়দি েুট  য়দর্ত হর্ব। েিবিাহকািীর্দি অবশযই য়িভুেল েমর্য়ি সিকেে 

িাখর্ত হর্ব। েিবিাহকািীিা রু্ক্তিার্ে সর্ োব-কন্ট্রযাটির্দি ের্ঙ্গ কাজ কর্িি তার্দির্ক 
অবশযই ইউএে শ্রম য়বভার্গি (Department of Labor) প্রয়তর্িাধ্মূলক প ন্থাগুয়ল অিুেিি কির্ত 

হর্ব, র্ার্ত হ  গুেে েংক্রান্ত য়ির্দেয়শকা পাওয়া এোর্িা র্ায়। ILO িীয়ত 14 সদখুি।

সরবরাহকারীর আবশযকতাগুথি

❑কািখািাি উতরপাদি সকা াি জিয অবশযই বাধ্যতামূলক ওভাি াইম কিার্িা র্ার্ব িা। 

েুপায়িশকৃত আইর্িি েীমাি মর্ধ্য িাখর্ত কািখািাট র্ক অবশযই বদয়িক, োপ্তায়হক, এবং 
বত্রমায়েক কম েঘণ্টা েীমাবদ্ধ কির্ত হর্ব। (ZT সিট ং সদওয়া)

❑কািখািাগুর্লার্ক অবশযই েুয়িক্রিত কির্ত হর্ব সর্ি কম েঘন্টা ও ওভাি াইম আইর্িি 

েীমাি মর্ধ্য িার্ক, অিবা প্রয়ত েপ্তার্হ সমা  60 ঘন্টাি কম িার্ক, সর্ট  তুলিায় কম হয়। 
(NMI সিট ং সদওয়া)

❑ য়ির্য়ার্গি পূর্ব ে, কািখািাগুর্লার্ক সমৌয়খক ও য়লয়খত, উভয়ভার্ব, ওভাি াইম কাজ ও 

ওভাি াইম িয়তপূির্িি হাি েংক্রান্ত এট ি িীয়তগুয়ল কমীর্দির্ক অবশযই জািার্ত হর্ব। 
(NMI সিট ং সদওয়া)

❑ েময় িিিয়বহীিভার্ব কাজ য়িয়ষদ্ধ। (NMI সিট ং সদওয়া)
❑কািখািার্ক অবশযই কমীর্দির্ক  ািা 6 য়দি কাজ কিাি পি 1 য়দি য়বশ্রাম য়দর্ত হর্ব। (NMI 
সিট ং সদওয়া)

❑কাজ অবশযই শুধ্ুমাত্র উৎপাদিস্থ্র্ল কির্ত হর্ব এবং েিয়ম য়ি বা খাবাি জায়গায় কাজ 
কিা র্ার্ব িা। (NMI সিট ং সদওয়া)
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জরষ্টটং প্রাপ্ত তনিযর উদাহরণ সংনশাধ্নের উদাহরণ িক্ষয সময়সীমা পদ্ধথত

ZT

য়পে সির্  কাজ কিা শ্রয়মকিা উচ্চ

উৎপাদি সকা া েম্পর্কে য়ির্পা ে

কর্ির্েি; তাাঁিা বর্লি, সকা া সশষ কিাি 

আর্গ তা াঁিা কািখািা তযাগ কির্ত পার্িি 

িা, র্াি ফর্ল েব েময় সদিী হর্ে এবং 

িার্তি পুর্িা য়শফর্  কাজ কির্ত হর্ে। 

শ্রয়মকিা আিও জািায় তা াঁিা কািখািাি 

ঘুমাি। 

Nordstrom Product Group 

েিবিাহকািীর্দি োর্ি তার্দি 

বযবো বন্ধ কর্ি এবং একট 

য়বকল্প েিবিাহ বযবস্থ্াি সখা াঁজ 

কর্ি।

24 ঘন্টা 

NMI

য়িম্নয়লয়খত অোমঞ্জেযতাি কাির্ি 

ওভাি াইর্মি েময় টঠকভার্ব র্াচাই কিা 

র্ায়য়ি: 1.) িমুিােংগ্রর্হি কর্িি ভাো 

েূর্চি িয়িি উপি য়ভয়ত্ত কর্ি, 2 জি 

শ্রয়মক জিু 9ই জিু তায়ির্খ (িয়ববাি) 

কাজ কর্িয়ের্লি। য়কন্তু, েিবিাহকৃত 

বাির্কাে উপয়স্থ্য়ত বয়হর্ত সদখা র্ার্ে 

সেই দুইজি শ্রয়মক সেয়দি য়বশ্রার্ম 

য়ের্লি। 

কািখািাট ি মািযতাি পর্ োয় 

র্ার্ত য়িক্রিত কিাি র্ায় তা

েুয়িক্রিত কিাি জিয য়িিীিা 

প্রক্রক্রয়া চলাকালীি কািখািাট  

Nordstrom Product Group 

প্রয়তয়িয়ধ্র্দি এবং/বা 3য় পি 

য়িিীিকর্দি অবশযই েতয, 

েম্পূি ে, এবং য়িভুেল সিকেেগুয়ল 

প্রদাি কির্ব। 

বাস্তবেম্মত এবং ধ্ািাবায়হক 

উন্নয়ি পয়িকল্পিা বতয়িি জিয 

তািা সর্েব চযার্লর্ঞ্জি েম্মুখীি 

হি সে বযাপার্ি কািখািাি 

স্বেতা বজায় িাখর্ত হর্ব।

ক্রমাগত উন্নয়ি

NMI

উর্েখ কিা হর্য়র্ে সর্, সম মার্েি 

মযািুয়াল উপয়স্থ্য়ত বয়হর্ত, প্রয়ত 10

জর্িি মর্ধ্য 6 জি সম মার্েি 2 তায়িখ 

সির্ক সম মার্েি 31 তায়িখ পর্ েন্ত  ািা 

21 য়দি কাজ কর্ির্েি।

কািখািাট র্ক অবশযই য়িক্রিত 

কির্ত হর্ব সর্ি কমীিা প্রয়ত 

োত য়দর্ি একয়দি য়বশ্রাম পায়। 

বাস্তবেম্মত এবং ধ্ািাবায়হক 

উন্নয়ি পয়িকল্পিা বতয়িি জিয 

তািা সর্েব চযার্লর্ঞ্জি েম্মুখীি 

হি সে বযাপার্ি কািখািাি 

স্বেতা বজায় িাখর্ত হর্ব।

ক্রমাগত উন্নয়ি

NMI

উর্েখ কিা হর্য়র্ে সর্, জািুয়ায়ি সির্ক 

এয়প্রল পর্ েন্ত 60% শ্রয়মক েপ্তার্হ 70-80 

ঘণ্টা কাজ কর্ির্ে। 

কািখািার্ক স্থ্ািীয় আইি

এবং/অিবা অংশীদায়িত্ব 

য়ির্দেয়শকাি শতে পূিি িা হওয়া 

পর্ েন্ত কম েঘণ্টা কয়মর্য় আিাি 

অগ্রগয়ত উন্নয়ি পয়িকল্পিা 

(সর্মি, য়বস্তায়িত সেেয়শ  বা 

েকুর্মন্ট ফিমযার্ ) েম্পয়কেত 

িয়িপত্র পাঠার্ত হর্ব। 

ক্রমাগত উন্নয়ি

অ-মােযতা  এবং সংনশাধ্েমূিক কাে ত পথরকল্পোর উদাহরণ
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েিবিাহকািীর্দিঅবশযই য়িিাপদ, স্বাস্থ্যয়বয়ধ্ েম্পন্ন, এবং স্বাস্থ্যকিকার্জিপয়ির্বশপ্রদাি

কির্ত হর্ব। এিঅন্তভুেক্ত হল য়লয়খত মািদেগুয়ল র্া স্থ্ািীয়আইি সমর্ি চর্ল। য়িম োি কাঠার্মা, 
ববদুযয়তক য়িিাপত্তা, অয়ি য়িিাপত্তা, িাোয়য়িক য়িিাপত্তা, স্বাস্থ্যবযবস্থ্া, আপৎকালীি প্রস্তুয়ত, 
প্রািয়মক য়চয়কৎো, বযক্রক্তগত েুিিা েিঞ্জাম এবংঅিযািয য়িিাপত্তামূলক িীয়তগুয়লি োর্ি

েম্পয়কেত য়িিাপত্তাি মািদেগুয়ল এিঅন্তভুেক্ত। ILO িীয়ত 187 সদখুি।

সরবরাহকারীর আবশযকতাগুথি

ববদযুথতক থেরাপত্তা

❑ য়বদুযর্তি তািগুয়লঅবশযই মাট ি িীর্চ িাকর্ব। (NI সিট ং সদওয়া)
❑ োয়কে সেকাি েহ েকল ববদুযয়তকপযার্িলঅবশযই সের্ক িাখর্ত হর্ব, এবং প্রয়তট েুইর্চ স্থ্ািীয়
ভাষায় সলখা েটঠক সলর্বল লাগার্িা িাকর্ত হর্ব। (NI সিট ং সদওয়া)

❑ ববদুযয়তকতািগুয়লঅবশযই ভার্লাঅবস্থ্ায় িাকর্ত হর্ব, এবং কা া, প্রান্ত সবয়ির্য় িাকা, বা উন্মুক্ত
অবস্থ্ায় িাকা চলর্ব িা। (NI সিট ং সদওয়া)

❑ য়বদুযৎ চর্ল সগর্ল বযবহার্িি জিয কািখািা প্রাঙ্গর্িঅবশযই জরুিী বায়ত বা লযাশলাই িাখর্ত হর্ব।

(NI সিট ং সদওয়া)
অথি থেরাপত্তা

❑ কািখািায়অবশযই প্রয়ত 25 জিকমীিজিয 1 ট অয়ি য়িব োপক র্ন্ত্র, েমভার্ব বয়ন্টত এবং প্রর্তযক

কমীি হার্তি িাগার্লি মর্ধ্য িাকর্ত হর্ব। (NI সিট ং সদওয়া)
❑ অয়ি য়িব োপক র্ন্ত্রঅবশযই সর্ সকার্িা ধ্ির্িি বাধ্া সির্ক মুক্ত হর্ত হর্ব। (NI সিট ং সদওয়া)
❑ অয়ি য়িব োপক র্ন্ত্রঅবশযই সদওয়াল বা িার্ম লায়গর্য় িাখর্ত হর্ব এবংস্পিভার্ব য়চয়িতকির্ত হর্ব।

(NI সিট ং সদওয়া)
❑ দাহয পদাি েরু্ক্ত েকলকর্িঅবশযই অয়ি য়িব োপক েিঞ্জাম িাকর্ত হর্ব। (NI সিট ং সদওয়া)
❑ অয়ি য়িব োপক র্ন্ত্রঅবশযই প্রয়ত মার্ে পিীিা কির্ত হর্ব, েম্পূি েভয়তেিাকর্ত হর্ব, এবংআগুর্িি

ধ্িিঅিুর্ায়ী য়চয়িত হর্ত হর্ব (NI সিট ং সদওয়া): 
❑ কাঠ, কাগজ, স ক্স াইল: পায়ি; োধ্ািি দাহয পদার্ি েি জিয লাে A অয়ি য়িব োপক; ফায়াি
ব্লার্ঙ্ক 

❑ দ্রাবক, য়গ্রজ, সতল, সপর্োয়লয়াম: েহজদাহয বা য়শখা বতয়ি কির্ত েিমএমি তিলপদাি ে, 
গযাে, বা য়গ্রর্জিজিয লাে B অয়ি য়িব োপক

❑ তাি, ববদুযয়তক েিঞ্জাম: তাি বা ববদুযয়তক েিঞ্জার্মিজিয লাে C অয়ি য়িব োপক; ফায়াি
ব্লার্ঙ্ক 

❑ েকলঅয়ি য়িব োপক েিঞ্জামঅবশযই প্রয়ত 6 মার্ে, বা স্থ্ািীয়আইিািুর্ায়ী, উয়েয়খত পয়িদশ েি তায়ির্খ

ফায়াি য়েপা ের্মন্ট বা বাইর্িি এর্জক্রন্স দ্বািা পিীিা কিার্ত হর্ব। (NI সিট ং সদওয়া)
❑ প্রয়তট য়বভার্গি পুরুষ ও ময়হলা কমীর্দি 5% - 10%-সকঅবশযই অয়ি য়িব োপক েিঞ্জার্মি েটঠক

িাোচাো ও বযবহাি েম্পর্কে প্রয়শিি য়দর্ত হর্ব। (NI সিট ং সদওয়া)
❑ অয়ি য়িব োপক র্র্ন্ত্রি পার্শ বযবহাি েম্পয়কেত য়ির্দেশাবলী অবশযই স্থ্ািীয় ভাষায় লাগার্িা িাকর্ত হর্ব।

(NI সিট ং সদওয়া)
❑ অবশযই েময়মতআগুিওঅিযািয অপোিি ক্রিল এবং প্রয়শির্িিআর্য়াজিকির্ত হর্ব এবং প্রয়ত

6 মার্ে েয়ব ও স্বািি েহ িয়িবদ্ধকির্ত হর্ব। (NI সিট ং সদওয়া)
❑ অপোিি প্রয়শির্িঅবশযই বয়হগ েমি পি এবং কািখািাি বাইর্িজমার্য়ত হওয়াি য়িয়দেি জায়গা

েম্পর্কে ের্চতিতাি য়বষয়ট অন্তভুেক্ত িাকর্ত হর্ব। (NI সিট ং সদওয়া)
❑ েমস্তকািখািা জরু্েঅবশযই ফায়াি অযালাম েবা অয়ি েংর্কর্তি শেশুির্ত সপর্তএবং সদখা সর্র্ত

হর্ব। (NI সিট ং সদওয়া)
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সরবরাহকারীর আবশযকতাগুথি (ক্রমশ)
পথরষ্কার-পথরচ্ছন্নতা/জশৌোগার
❑ প্রয়তট তলায়অবশযই সশৌচাগার্িি বযবস্থ্া িাকর্ত হর্ব। (NI সিট ং সদওয়া)
❑ সশৌচাগািগুর্লা প্রয়তয়দি পয়িষ্কাি ওজীবািুমুক্তকির্ত হর্ব। (NI সিট ং সদওয়া)
❑ সশৌচাগািগুয়লর্কঅবশযই চলমাি পায়ি য়দর্য় পয়িষ্কাি কিাআবশযক। (NI সিট ং সদওয়া)
❑ োধ্ািি ক্রজয়িেপত্র সর্মি  য়র্ল সপপাি, োবাি, এবং হাত সমাোি সতায়ার্লঅবশযই প্রদাি কির্ত হর্ব। (NI সিট ং সদওয়া)
❑ সশৌচাগার্িঅবশযই স্বতন্ত্রস্টলগুয়ল িাকর্ত হর্ব। (NI সিট ং সদওয়া)
❑ সশৌচাগার্িি স্থ্ািট র্তঅবশযই র্র্িিআর্লা-বাতাে িাকর্ত হর্ব। (NI সিট ং সদওয়া)
❑ সধ্ায়া-সমাোিজিয সশৌচাগার্িি কার্েঅবশযই পয়িষ্কাি পায়িি বযবস্থ্া িাকর্ত হর্ব। (NI সিট ং সদওয়া)
❑ র্র্িি েংখযকপ্রর্বশর্র্াগয এবং য়লর্ঙ্গি য়ভয়ত্তর্তআলাদা কিা সশৌচাগািগুয়লঅবশযই িাকর্ত হর্ব। (NI সিট ং সদওয়া)
❑ য়শফ প্রয়তকমী/য়লর্ঙ্গি য়ভয়ত্তর্ত প্রর্য়াজিীয় সশৌচাগাি (NI সিট ং সদওয়া):

❑ 1 – 15: 1

❑ 13 – 35: 2

❑ 36 – 55: 3

❑ 56 – 80: 4

❑ 81 – 110: 5

❑ 111 – 150: 6

❑ 150 +: 1 ট অয়তয়িক্ত সশৌচাগািঅয়তয়িক্তপ্রয়ত 40 জিশ্রয়মর্কিজিয

িরুরী বথহগ তমে
❑ কাজ চলাকালীি েময়েকলজরুিী বয়হগ েমর্িি পি সখালা িাকর্ত হর্ব।আপদকালীি েমর্য়শ্রয়মকর্দির্ক য়িিাপর্দ

য়বক্রডংর্য়ি বাইর্ি সর্র্ত য়দর্ত বা াঁধ্া সদওয়া য়ির্ষধ্। (ZT সিট ং সদওয়া)
❑ প্রয়তট য়বক্রডংর্য় প্রয়তট তলায়কমপর্ি 2 ট জখািাএবং প্রনবশনোগয জরুিী বয়হগ েমর্িি পি িাকর্ত হর্ব। বয়হগ েমর্িি

দিজাগুর্লা বাইর্িি য়দর্ক খুলর্ব এবং য়িিাপদ ও দ্রতু খায়লকিািজিয র্র্িি চওো হর্ত হর্ব। (NMI সিট ং সদওয়া)
❑ জরুিী বয়হগ েমিপিঅবশযই সর্ সকার্িা কমীি 61 য়ম াি (200 ফু ) বা কম দিূর্ত্বি মর্ধ্য হর্ত হর্ব। (NI সিট ং সদওয়া)
❑ জরুিী বয়হগ েমিপি এবং োইর্িজঅবশযই 30.5 য়ম াি (100 ফু ) পর্ েন্ত দিূ সির্ক সদখা সর্র্ত হর্ব। (NI সিট ং সদওয়া)
❑ েকলজরুিী বয়হগ েমি পি এবং সস্টয়ািওর্য়ল-এি উপর্িঅবশযইজরুিী লাই গুর্লা লাগার্ত হর্ব। (NI সিট ং সদওয়া)
❑ েকলআপৎকালীি প্রস্থ্ার্িি বায়হি পিগুয়লর্ককমপর্ি 72 সেয়ম (28 ইক্রঞ্চ) চওো িাখর্ত হর্ব এবংঅবশযই বাধ্ামুক্ত িাখর্ত

হর্ব৷

প্রািথমক থেথকতস্া এবং থেথকতস্া জসবা
❑ কমীর্দির্কঅবশযই সমৌয়লকপ্রািয়মক য়চয়কৎো েংক্রান্তপ্রয়শিি প্রদাি কির্ত হর্ব। (NI সিট ং সদওয়া)
❑ কািখািাট ি য়িকর্ অবশযই একট হােপাতাল, য়চয়কৎো েুয়বধ্াি স্থ্াি িাকর্ত হর্ব, বা কািখািাি োইর্ প্রয়শয়িতকম েচািী

িাকর্ত হর্ব। (NI সিট ং সদওয়া)
❑ আইিঅিুর্ায়ীআবশযক হর্লঅবশযই বায়ষ েক স্বাস্থ্য পিীিা কিার্ত হর্ব। (NI সিট ং সদওয়া)
❑ য়চয়কৎো প্রিালীগুয়লঅবশযইজীবািুমুক্তএবং য়িিাপদ পয়ির্বর্শ একজিলাইর্েন্সধ্ািী য়চয়কৎেককতৃেক েম্পায়দত হর্ত

হর্ব। (NI সিট ং সদওয়া)
❑ র্য়দকমীর্দি ইির্জকশি সদওয়া হয়, তর্ব তাঅবশযই একজি লাইর্েন্সধ্ািী য়চয়কৎেকদ্বািা কির্ত হর্ব এবং িয়িবদ্ধ

কির্ত হর্ব। (NI সিট ং সদওয়া)
❑ েূচ বযবহাি এবং সফর্ল সদওয়া েম্পয়কেত েটঠকপ্রিালীগুয়লঅবশযই সমর্ি চলর্ত হর্ব। (NI সিট ং সদওয়া)
❑ প্রর্তযকতলায় প্রয়ত 100 জিকমীিজিয অবশযই কমপর্ি 1 ট প্রািয়মক য়চয়কৎোি েিঞ্জাম িাকর্ত হর্ব। (NI সিট ং সদওয়া)
❑ িূযিতম ক্রজয়িেগুয়লিঅন্তভুেক্ত হলঅযাের্হয়েভ বযার্েজ; অযাবেির্বন্টপযাে; অযায়ন্টর্েয়েক; লযার্ ক্স সলাভে; সপাোি

য়চয়কৎো; সময়েকালঅযাের্হয়েভপযাে; কাাঁয়চ; য়চম া; ঘষািজিয অযালর্কাহল; সচাখ সধ্ায়াি দ্রবি। (NI সিট ং সদওয়া)
❑ প্রািয়মক য়চয়কৎোি েিঞ্জামগুয়লঅবশযই য়িয়য়মতভার্ব পর্ ের্বিি কির্ত হর্ব এবং প্রর্য়াজি হর্ল পুিিায় মজতুকির্ত

হর্ব। (NI সিট ং সদওয়া)
❑ প্রািয়মক য়চয়কৎোি েিঞ্জামগুয়লঅবশযই েবেময়প্রায়প্তোধ্য এবং তালা সখালা অবস্থ্ায় িাকর্ত হর্ব। (NI সিট ং সদওয়া)
❑ সকউআহতহর্লঅবশযই িক্ত-বায়হতজীবািু েংক্রান্ত েিঞ্জাম লভয হর্ত হর্ব। (NI সিট ং সদওয়া)
❑ ঝুাঁ য়কপূি েএলাকায়অবশযইজরুিীআই ওয়াশ সস্টশি স্থ্াপিকির্ত হর্ব। (NI সিট ং সদওয়া)
❑ য়িয়য়ন্ত্রতপদাি েগুয়লঅবশযই সর্ি কখিওকমীর্দিকার্ে মুক্তভার্ব প্রায়প্তোধ্য িা হয়। (NI সিট ং সদওয়া)
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স্বাস্থ্য ও য়িিাপত্তা

অংশীদাথরত্ব সংক্রাত থেনদতথশকার আবশযকতাসমূহ

সরবরাহকারীর আবশযকতাগুথি (ক্রমশ)
বযজক্তগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (Personal Protective Equipment) (PPE)
❑ কমীর্দির্কঅবশযই চশমা, লাভে, এবং মুর্খাশ, ইতযায়দ েহ বযক্রক্তগত েুিিা েিঞ্জামেিবিাহকির্ত হর্ব এবং েটঠক

বযবহার্িিজিয য়িয়য়মতপ্রয়শিি প্রদাি কির্ত হর্ব। (NI সিট ং সদওয়া)
❑ সর্েবকমীর্দিঅয়বিাম 85 সেয়েবর্লিউপর্ি শর্েি মর্ধ্য কাজকির্ত হয় তা াঁর্দির্কঅবশযই ইয়ািপ্লাগ প্রদাি কির্ত হর্ব।

(NI সিট ং সদওয়া)
পাথে

❑ কািখািাগুর্লার্কঅবশযই কমীর্দি য়বিামূর্লয, সখর্ল গুরুতি স্বাস্থ্য ঝুাঁ য়ক েৃটি হর্ত পার্ি এমি য়বপজ্জিকপদাি েমুক্ত পায়ি

প্রদাি কির্ত হর্ব। (ZT সিট ং সদওয়া)
ডরথমটথর বা আবাথসক হি

❑ েিয়ম য়িগুর্লার্কঅবশযই স্থ্ািীয় মািদণ্ড পূিি কির্ত হর্ব সর্খার্ি একজিকমীিজিয বেবার্েিস্থ্াি সর্ি 2.25 বগ েয়ম াি

(20-25 বগ েফু )-এি কমিা হয়। (NI সিট ং সদওয়া)
❑ প্রর্তযকতলায়অবশযই েবেময়পাির্র্াগয পায়ি লভয হর্ত হর্ব। (NI সিট ং সদওয়া)
❑ জরুিী বয়হগ েমর্িি পিঅবশযই েমেময় সখালা িাকর্ত হর্ব। (NI সিট ং সদওয়া)
❑ েবেময় য়বদুযৎঅবশযই লভয হর্ত হর্ব। (NI সিট ং সদওয়া)
❑ প্রয়তট তলায়অবশযই সশৌচাগার্িি বযবস্থ্া িাকর্ত হর্ব। (NI সিট ং সদওয়া)
❑ সশৌচাগািগুর্লার্তঅবশযই প্লায়ম্বং িাকর্ত হর্ব, য়লর্ঙ্গি য়ভয়ত্তর্তআলাদা হর্ত হর্ব, স্বতন্ত্রস্টলগুয়লি দিজা িাকর্ত হর্ব, এবং

প্রয়তয়দি পয়িষ্কাি কির্ত হর্ব। (NI সিট ং সদওয়া)
❑ বায়েিার্দি কাে সির্কঅবশযই ঘি ও খাওয়াদাওয়া বাবদঅয়তয়িক্তঅি েআদায়কিা র্ার্ব িা। (NI সিট ং সদওয়া)
❑ েিয়ম য়ি িীয়তগুয়লঅিুর্ায়ী বায়েিািাঅবশযই স্বাধ্ীিভার্ব চলাচলকির্তপাির্বি। (NI সিট ং সদওয়া)
❑ পয়িবাি অিবা েঙ্গী িা হর্ল, ঘুমার্িাি স্থ্ািট অবশযই য়লর্ঙ্গি য়ভয়ত্তর্ত পিৃক হর্ত হর্ব৷(NI সিট ং সদওয়া)
❑ প্রর্তযক বায়েিািঅবশযই তাি য়িজস্ব য়বোিা/ঘুমার্িাি খা িাকর্ত হর্ব। (NI সিট ং সদওয়া)
❑ প্রর্তযক বায়েিািঅবশযই তাি য়িজস্ব য়িিাপদ বযক্রক্তগত সস্টার্িজ লকাি িাকর্ত হর্ব। (NI সিট ং সদওয়া)
❑ েিয়ম য়িিকাঠার্মাট অবশযই পয়িষ্কাি-পয়িেন্ন, মজবুতগঠির্ুক্ত, আর্লা-বাতাে েম্পন্নহর্ত হর্ব, এবং য়বয়ভন্নআবহাওয়া

সির্কআশ্রয়প্রদার্িি বযবস্থ্া িাকর্ত হর্ব। (NI সিট ং সদওয়া)
❑ ময়লা/আবজেিাঅবশযই প্রয়তয়দি পয়িষ্কাি কির্ত হর্ব। (NI সিট ং সদওয়া)
❑ কাপে সধ্ায়াি জিযঅবশযইআলাদা ওয়াশ সবয়েি িাকর্ত হর্ব। (NI সিট ং সদওয়া)
❑ প্রয়ত তলায়অবশযইস্পিভার্ব য়চয়িতকিা 2 ট বয়হগ েমি সস্টয়ািওর্য়ল িাকর্ত হর্ব। (NI সিট ং সদওয়া)
❑ য়িয়দেি এলাকাগুয়লর্ত ধ্ূমপািঅবশযই য়িয়ষদ্ধকির্ত হর্ব। (NI সিট ং সদওয়া)
❑ য়িয়দেি এলাকাগুয়লর্ত সর্ সকার্িা িান্না কিা অবশযই য়িয়ষদ্ধকির্ত হর্ব। (NI সিট ং সদওয়া)
❑ িান্নাি বযবস্থ্া /িান্নাঘি-এিজিয েিয়ম য়িিকাোকায়েঅবশযই একট য়িয়দেি এলাকা প্রদাি কির্ত হর্ব। (NI সিট ং সদওয়া)
❑ সস্টয়ািওর্য়লগুয়লর্তঅবশযই র্র্িিআর্লা, উপরু্ক্ত হাতল, জরুিীআর্লাি বযবস্থ্া িাকর্ত হর্ব, এবং য়ঘক্রঞ্জঅবস্থ্া সির্ক মুক্ত

হর্ত হর্ব। (NI সিট ং সদওয়া)
❑ স্থ্ািীয় ভাষায় একট অপোিি বা খায়ল কিাি পয়িকল্পিা, েিয়ম য়িিপ্রয়তট তলায়অবশযই লাগার্ত হর্ব। (NI সিট ং সদওয়া)
❑ েিয়ম য়িিপ্রয়তট তলায় য়বয়ভন্নস্থ্ার্ি অবশযই 2 ট অয়ি য়িব োপক র্ন্ত্র িাকর্ত হর্ব। (NI সিট ং সদওয়া)
❑ কািখািাি দ্বািা য়িয়য়ন্ত্রতঅফোই েিয়ম ায়িগুয়লর্কঅবশযইঅিোই েিয়ম ায়িগুয়লি মতএকইপ্রর্য়াজিীয়তাগুয়ল

অিুেিি কির্ত হর্ব৷

েন্ত্রপাথতর থেরাপত্তা

❑ প্রস্তুতকাির্কি য়ির্দেশাবলী অিুোর্ি েকলর্ন্ত্রপায়তঅবশযই েম্পজ্জতিাকর্ত হর্ব এবং িিিার্বিিকির্ত হর্ব। (NI সিট ং
সদওয়া)

❑ েকল র্ন্ত্রপায়তি োয়ভেে লগগুর্লা অবশযই িিিার্বিিকির্ত হর্ব। (NI সিট ং সদওয়া)
❑ ভাঙ্গা েূর্চি লগগুর্লা অবশযই িিিার্বিিকির্ত হর্ব এবং তায়িখ েহভাঙ্গা েূর্চি েকলঅংশগুয়ল, সময়শি িম্বি, এবং

অপার্ি র্িি িামঅন্তভুেক্ত কির্ত হর্ব। (NI সিট ং সদওয়া)
❑ েকলিয়কািী ঘষ েক চাকাি (abrasive wheel) েম্মুর্খ এবং পার্শঅবশযই েুিিাি বযবস্থ্া িাকর্ত হর্ব। (NI সিট ং সদওয়া)
❑ েকল সেলাই এবং সবাতামলাগার্িাি সময়শর্িি উপিঅবশযই েূচ, পুয়ল, এবং চিু েুিিা (eye guard) লাগার্ত হর্ব। (NI সিট ং

সদওয়া)
❑ েকলকাট ং সময়শর্িি উপিঅবশযই েুয়ি েুিিা (Knife guard) লাগার্ত হর্ব। (NI সিট ং সদওয়া)
❑ েকলস্বয়ংক্রক্রয় ওর্য়ল্টপর্ক সময়শর্িি উপিঅবশযইআেুল েুিিা (Finger guard) লাগার্ত হর্ব। (NI সিট ং সদওয়া)
❑ সময়শিগুর্লার্তআলাদা একট বন্ধকিাি েুইচ অবশযইঅপার্ি র্িি িাগার্লি মর্ধ্য িাকর্ত হর্ব বা জরুিীভার্ব মুক্তকিাি

বযবস্থ্া িাকর্ত হর্ব। (NI সিট ং সদওয়া)

❑  যায়গং গািঅবশযইআলাদাভার্ব য়চয়িতকির্ত হর্ব এবং তাঅবশযই ভাগকর্ি বযবহািকিা র্ার্ব িা। (NI 
সিট ং সদওয়া)
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সরবরাহকারীর আবশযকতাগুথি (ক্রমশ)
বায়ু েিােনির বযবস্থ্া

❑ আিামদায়কপয়ির্বশ বজায় িাখাি জিয কািখািাগুর্লার্কঅবশযই পর্ োপ্তরূর্প উত্তপ্ত/ঠাণ্ডা কির্ত হর্ব। (NI সিট ং সদওয়া)
❑ বায়ু চলাচর্লি বযবস্থ্াগুয়লঅবশযই স্থ্াপি কির্ত হর্ব এবং সেগুর্লা কার্ েিম হর্ত হর্ব। (NI সিট ং সদওয়া)
❑ এক্সস্টপাখাগুয়লঅবশযই স্থ্াপি কির্ত হর্ব এবং কাজ চলাকালীি েমর্য়কার্ েিম িাকর্ত হর্ব। (NI সিট ং সদওয়া)
❑ ের্ব োচ্চগুিগতমার্িি বায়ুি েুয়বধ্া েুয়িক্রিতকির্তএক্সস্টপাখাগুয়লর্কঅবশযই য়িয়য়মতরূর্পপয়িষ্কাি কির্ত হর্ব। (NI সিট ং সদওয়া)
❑ সর্খার্ি তাপ বতয়ি হয় বা কমীিা শ্রমোধ্যকাজকর্ি িার্কি সেখার্িঅবশযই পর্ োপ্ত বায়ু চলাচর্লি বযবস্থ্া িাকর্ত হর্ব। (NI সিট ং

সদওয়া)
েথিবদ্ধকরণ

❑ আইিািুর্ায়ীআবশযক স্বাস্থ্য এবং য়িিাপত্তা েংক্রান্ততিযাবলী কািখািাগুর্লার্কঅবশযই স্থ্ািীয় ভাষায় লাগার্ত হর্ব। (NI সিট ং সদওয়া)
❑ জরুিী তিযঅবশযই একট লিিীয় স্থ্ার্ি লাগার্ত হর্ব। (NI সিট ং সদওয়া)
❑ কািখািাগুর্লার্তঅবশযই কার্ েস্থ্র্ল েকলস্বাস্থ্য এবং য়িিাপত্তাি পািয়ম গুয়লিপ্রয়তয়লয়প িাখর্ত হর্ব। (NI সিট ং সদওয়া)
❑ কািখািাগুর্লার্কঅবশযই কার্ েস্থ্র্ল েকল য়িিাপত্তা ও দুঘ ে িাি য়ির্পা েগুয়লি িিিার্বিিকির্ত হর্ব। (NI সিট ং সদওয়া)
❑ য়িিাপত্তা েংক্রান্তপ্রয়শিি, েভা, এবং মহোগুয়লঅবশযই িয়িবদ্ধকির্ত হর্ব এবং সিকেেগুয়ল িিা কির্ত হর্ব। (NI সিট ং সদওয়া)
❑ েকলপ্রািয়মক য়চয়কৎো এবং প্রদত্ত পদাি েগুয়লঅবশযই িয়িবদ্ধএবং িিিার্বিিকির্ত হর্ব। (NI সিট ং সদওয়া)
উতপ্াদনের তিার থেরাপত্তা

❑ গয়লপিগুয়লঅবশযই েবেময়পয়িষ্কাি িাখর্ত হর্ব। (NI সিট ং সদওয়া)
❑ ওয়াকে সস্টশর্িি মাঝখার্ি অবশযই র্র্িিজায়গা িাকর্ত হর্ব র্ার্ত য়িয়ব ের্ে চলাচলকিা র্ায়। (NI সিট ং সদওয়া)
❑ মুখয গয়লপিগুয়লঅবশযই এমি চওো হওয়া উয়চৎ র্ার্ত 2 জিকমী েহর্জপাশাপায়শ সহাঁর্ সর্র্ত পার্িি। (NI সিট ং সদওয়া)
❑ সগৌি গয়লপিগুয়লঅবশযই এমি চওো হওয়া উয়চৎ র্ার্ত 1 জিকমী েহর্জ সহাঁর্ সর্র্ত পার্িি। (NI সিট ং সদওয়া)
❑ প্রয়তট কার্জি সলার্িঅপোিি পয়িকল্পিাঅবশযইস্পিভার্ব  াটের্য় য়দর্ত হর্ব, র্া বতেমািঅবস্থ্াি, য়িক তম বয়হগ েমিপি, এবং

অয়ি য়িব োপক র্ন্ত্রগুয়ল সদখায়। (NI সিট ং সদওয়া)
❑ ওয়াকের্স্টশিগুর্লার্তঅবশযই র্র্িিআর্লা িাকর্ত হর্ব। (NI সিট ং সদওয়া)
❑ উৎপাদর্িি সলািগুয়লর্তঅবশযই তীি য়চি বা লাইি য়দর্য়অপোিি পি য়চয়িতকির্ত হর্ব। (NI সিট ং সদওয়া)
❑ উৎপাদর্িি সলাি সির্কঅবশযই য়িয়য়মতভার্বময়লা/আবজেিা পয়িষ্কাি কির্ত হর্ব। (NI সিট ং সদওয়া)
❑ খায়ল পযার্ল গুয়লর্কঅবশযই েমতলভার্বমজতুকির্ত হর্ব এবং য়বপদজিকভার্ব উাঁচু কর্ি সূ্তপাকার্ি িাখা র্ার্ব িা। (NI সিট ং

সদওয়া)
❑ েম্ভাবয য়িিাপত্তামূলক ঝুাঁ য়ক কমার্তকমীর্দিঅবশযই েব েদা উপরু্ক্ত সপাশাক (চুল সপের্ি বা াঁধ্া, সকার্িা য়ের্লোলা কাপে িা পো, 

ইতযায়দ) পয়িধ্াি কির্ত হর্ব। (NI সিট ং সদওয়া)
❑ কািখািাট র্কঅবশযই একট স্বীকৃতপ্রয়তষ্ঠাি দ্বািাআর্লা এবং শে য়বর্েষি কর্ি তাি ফলাফলঅিুর্ায়ী উন্নয়ি বাস্তবায়র্িি জিয

বযবস্থ্া গ্রহি কির্ত হর্ব। (NI সিট ং সদওয়া)
এথিনভটর

❑ এয়লর্ভ িগুর্লার্কঅবশযই লাইর্েন্সপ্রাপ্ত স কয়িয়শয়াি দ্বািা য়িয়য়মতভার্ব সমিামতও পিীিা কিার্ত হর্ব। (NI সিট ং সদওয়া)
❑ এয়লর্ভ িকাি িা িাকর্ল এয়লর্ভ র্িি দিজাঅবশযই বন্ধ িাখর্ত হর্ব। (NI সিট ং সদওয়া)
❑ প্রর্তযকএয়লর্ভ র্ি অবশযই ভার্িি েীমা এবং জরুিী য়ির্দেশাবলী লাগার্ত হর্ব। (NI সিট ং সদওয়া)
❑ মাল পয়িবহর্িি এয়লর্ভ ি শযাফর্ ি গার্য়অবশযই য়চি িাকর্ত হর্ব র্ার্তআঘাতপাওয়া প্রয়তর্িাধ্কিা র্ায়। (NI সিট ং সদওয়া)
খাদয প্রস্তুতকরণ

❑ উৎপাদর্িি সলাি সির্ক খাবাি বতয়িি এলাকাঅবশযইআলাদা হর্ত হর্ব। (NI সিট ং সদওয়া)
❑ খাবাি বতয়িি এলাকাঅবশযই প্রয়তয়দি পয়িষ্কাি এবং জীবািুমুক্তকির্ত হর্ব। (NI সিট ং সদওয়া)
❑ কমীর্দি েুিিািজিয খাওয়াি বযবস্থ্াপিাগুয়লঅবশযইআোয়দত হর্ত হর্ব। (NI সিট ং সদওয়া)
❑ য়বিয়তি েময়েকলকমীর্দিজায়গা সদওয়ািজিয খাওয়াি বযবস্থ্াপিাট র্তঅবশযই র্র্িি েংখযক সচয়াি এবং স য়বল িাকর্ত হর্ব।

(NI সিট ং সদওয়া)

❑ খাদয প্রস্তুতকির্িি এলাকাগুয়লর্তঅবশযই সিয়ফ্র্জার্িশি ইউয়ি , য়হট ং ইউয়ি , এবং পাির্র্াগয পায়ি িাকর্ত হর্ব। (NI সিট ং
সদওয়া)
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জরষ্টটং

েথদ

পাওয়া

োয়

প্রাপ্ত তনিযর উদাহরণ সংনশাধ্নের উদাহরণ

িক্ষয

সময়সী

মা

পদ্ধথত

ZT

কার্জি েময় বয়হগ েমর্িি

েকল দিজা সভতি সির্ক

বন্ধকিা।

কার্জি েময় বয়হগ েমর্িি েকল দিজা

অবশযই েবেময়প্রর্বশর্র্াগয ও সখালা

িাকর্ত হর্ব। েবর্চর্য় ভার্লা চচো হর্ে

পুশ বাি-এি দিজা লাগার্িা, র্া বাইর্িি
য়দর্ক সখার্ল, র্া কািখািার্কেুিয়িত

িাখাি পাশাপায়শ েহর্জ সবি হওয়াও

র্ায়।

24 ঘন্টা

ZT

কািখািাি খাবাি পায়ি

শ্রয়মকর্দি স্বার্স্থ্যি জিয

ঝুাঁ য়কপূি ে।

খাবাি পায়ি সর্ি স্বার্স্থ্যিজিয ঝুাঁ য়কপূি ে

িা হয় কািখািার্কঅবশযই তা য়িক্রিত

কির্ত হর্ব।অবশযইপায়িিগুিগতমাি

পিখকর্ি ের্ন্তাষজিকহওয়াি পি, 
একট পায়ি য়বশুদ্ধকিি বযবস্থ্া স্থ্াপি

কির্ত হর্ব।

24 ঘন্টা

NMI

য়কেু জরুিী বয়হগ েমি

তালাবদ্ধ বা েংরুদ্ধ।

কার্জি েময় বয়হগ েমর্িি েকল দিজা

অবশযই েবেময়প্রর্বশর্র্াগয ও সখালা

িাকর্ত হর্ব। েবর্চর্য় ভার্লা চচো হর্ে

পুশ বাি-এি দিজা লাগার্িা, র্া বাইর্িি
য়দর্ক সখার্ল, র্া কািখািার্কেুিয়িত

িাখাি পাশাপায়শ েহর্জ সবি হওয়াও

র্ায়।

24 ঘন্টা

NI

কািখািা ঝুাঁ য়কপূি েপদাি ে

য়িিাপর্দ েংিিিকর্ি িা।

িাোয়য়িকপদাি েএবং ঝুাঁ য়কপূি েপদাি ে

অবশযইআলাদা য়িধ্ োয়িতস্থ্ার্ি েংিিি

কির্ত হর্ব র্ার্ত সেগুর্লার্ক েংর্তকিা

র্ায়।

দুই -
চাি

েপ্তাহ

NI

বাক্সগুর্লাআইলপর্ি

ির্য়র্ে।

বাক্সগুর্লা সর্ি য়োঁয়ে, আইলএবং

বয়হগ েমর্িিজায়গায় বা াঁধ্াি েটৃি িা কর্ি

তা য়িক্রিতকরুি।

24 ঘন্টা

NI

বয়িয়শল্পীর্দির্কএয়াি প্লাগ

সদওয়া হয়য়ি।

প্রর্র্াজয েকলস্থ্ার্িিকমীর্দিজিয

অবশযই উপর্ুক্ত বযক্রক্তগতেুিিা

েিঞ্জাম (PPE) ইেুয কির্ত হর্ব এবং

কমীর্দির্ক PPE পয়িধ্ার্িিগুরুত্ব
েম্পর্কে প্রয়শয়িতকির্ত হর্ব।

দুই -
চাি

েপ্তাহ

অ-মােযতা এবং সংনশাধ্েমূিক কাে তপথরকল্পোর উদাহরণ
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ববষমযহীিতা

অংশীদাথরত্ব সংক্রাত থেনদতথশকার আবশযকতাসমূহ

য়লঙ্গ, জায়ত, বি ে, জাতীয় উৎে, োমাক্রজক বা জায়তগত উৎে, ধ্ম ে, বয়ে, বববায়হক য়স্থ্য়ত, 
অংশীদায়িি য়স্থ্য়ত, গভোবস্থ্া, মা-বাবাি য়স্থ্য়ত, শািীয়িক বা মািয়েকঅিমতা, িাজনিয়তক

মতামত, বযক্রক্তগতগুিাবলী ও য়বশ্বাে, সর্ৌি সঝা াঁক, য়লঙ্গপয়িচয় বা অয়ভবযক্রক্ত বা স্থ্ািীয়আইি

দ্বািা েুিয়িতঅিয সকার্িা য়ভয়ত্ত য়িয়ব ের্শর্ষ েিবিাহকািীিা কম েে ংস্থ্াি েম্পয়কেত কার্ োভযার্ে

সকার্িা ববষময কির্ব িা, র্াি অন্তভুেক্ত হল েকল সপ্রিাপর্ ি সর্াগযতােম্পন্ন বযক্রক্তর্দি

কম েয়ির্য়াগ, ভাো কিা এবং পর্দান্নয়ত প্রদাি। ILO িীয়ত 100 ও 111 সদখুি।

সরবরাহকারীর আবশযকতাগুথি

❑কািখািাগুর্লা অবশযই গভেবতী ময়হলার্দি কম েয়ির্য়ার্গ য়িরুৎোয়হতকির্ব িা, চাকয়িি শতে
য়হর্ের্ব গভোবস্থ্া পিীিা কির্ব িা বা গভেবতী কমীর্দি বে ধ্ির্িি স্বাস্থ্য েংক্রান্তয ঝুাঁ য়কি

েংস্পর্শ েআির্ব িা। (ZT সিট ং সদওয়া)
❑কািখািাগুর্লা অবশযই েমাি কার্জিজিয কমীর্দি েমাি মজয়ুি, েুয়বধ্া, এবং েুর্র্াগ প্রদাি

কির্ব। (ZT সিট ং সদওয়া)
❑ ববষময-দমি িীয়ত শক্রক্তশালী কিািজিয কািখািাগুর্লািঅবশযই কার্ েকি পয়িচালি বযবস্থ্া

িাকর্ত হর্ব। (NMI সিট ং সদওয়া)
❑ সকার্িা িকম য়বে েৃটি িা হর্লকমীিা কম েয়দবে চলাকালীিঅবশযই তা াঁর্দি ধ্মীয় িীয়তগুয়ল

পালিকির্তপাির্ব। (NMI সিট ং সদওয়া)
❑জন্ময়িয়ন্ত্রক বযবহার্িি উপি য়ভয়ত্তকর্িকািখািাগুর্লা অবশযই য়ির্য়াগ এবং পর্দান্নয়তি

য়েদ্ধান্তগ্রহির্ক য়িয়ষদ্ধকির্ব। (NMI সিট ং সদওয়া)
❑ চাকয়িি য়বজ্ঞাপি, কম েয়ির্য়াগ, ভাো কিা, পর্দান্নয়ত এবং চাকিীচুযত কিা অবশযই শুধ্ুমাত্র

কম েিমতা ও সর্াগযতাি উপি য়ভয়ত্তকর্িকির্ত হর্ব। (NMI সিট ং সদওয়া)
❑ েমাি পদয়বয়শি কমীর্দিজিয িাকা-খাওয়াি য়বকল্পগুয়লঅবশযই েমািগুিমািেম্পন্ন হর্ত

হর্ব। (NMI সিট ং সদওয়া)
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ববষমযহীিতা

অংশীদাথরত্ব সংক্রাত থেনদতথশকার আবশযকতাসমূহ

জরষ্টটং েথদ

পাওয়া োয়
প্রাপ্ত তনিযর উদাহরণ সংনশাধ্নের উদাহরণ িক্ষয সময়সীমা পদ্ধথত

DIA

চাকয়িি পূব েশতে য়হর্ের্ব, 

কািখািা ময়হলা কমীর্দি

সময়েকযাল পিীিা কর্ি িার্ক

সর্খার্ি গভোবস্থ্াি পিীিা

অন্তভুেক্তকির্ত হর্ব।

কািখািাট র্কঅবশযই তার্দি য়ির্য়াগ

প্রক্রক্রয়া পয়িবতেি কির্ত হর্ব

এবং েকল য়ির্ুক্রক্ত েংক্রান্ত

মযার্িজাির্দি এবং

য়ির্য়াগকািী েংস্থ্াগুয়লর্কঅবয়হত

কির্ত হর্ব৷

24 ঘন্টা

DIA

শ্রম চুক্রক্তর্ত একট ধ্ািা অিুর্ায়ী, 

"কমীিা চাকয়িি প্রিম বের্ি

গভেবতী িা হওয়াি বা য়বর্য় িা

কিািঅঙ্গীকািকির্ব।" 

এই য়ববৃয়তট অপোিি কিাি

জিযকািখািাট র্কঅবশযই তার্দি

শ্রম চুক্রক্তগুয়লর্ক হালিাগাদ কির্ত হর্ব৷

এক েপ্তাহ

DIA

অয়ভবায়েত/য়বর্দশীঅয়ভবায়েত

কমী র্ার্দিআলাদা কিা হর্য়র্ে।

কািখািার্কঅবশযইআইয়ি

অয়ভবাের্িিঅবস্থ্া বা উৎে সদশ

য়িয়ব ের্শর্ষ েকলকমীর্দিজিয

আবশযকতাগুয়ল।

এক সপ্তাহ

NMI

কািখািা একট শূিয পর্দিজিয

কািখািািফ র্ক একট য়বজ্ঞয়প্ত

 াটের্য়র্ে র্ার্ত সলখা: "আবশযক: 

অয়ববায়হত, য়হিু পুরুষ

সেলাইকািী৷ " 

কািখািার্কঅয়বলর্ম্ব য়ির্য়ার্গি

ববষমযমূলকশতেেমূহ

দিূ কির্ত হর্ব

এবং সর্র্কার্িা ধ্ির্িি ববষময দিূ কর্ি

একট িীয়তমালা প্রিয়িকির্ত হর্ব।

কািখািার্ক

হালিাগাদ িীয়তমালা HR এবং

কম েচািীর্দি

য়হউমযাি য়ির্োর্ে েে এবং কম েচািীি

প্রয়ত।

এক েপ্তাহ

NMI

সদশ “X”-এিআইিঅিুর্ায়ী, 

গভেবতী ময়হলার্দি ওভাি াইম

অিুর্মায়দত িয়।

কািখািা “X”-এগভেবতী কমীিা

ওভাি াইর্মিআর্বদিজািায়

এবং কািখািা অিুময়ত প্রদাি

কর্ি।

কািখািার্কঅবশযইআইয়ি

বাধ্যবাধ্কতা মাির্ত হর্ব।আইয়ি

বাধ্যবাধ্কতািজিয কািখািার্ক য়চয়িত

কমীর্দি োর্ি সর্াগার্র্াগ কির্ত হর্ব।

এক েপ্তাহ

NMI

কমীর্দি োিাতরকার্িিেময়, 

ময়হলা কমীিা স্বীকাি কর্ি সর্, 

গভেবতী কমীর্দিজিয

দায়য়ত্ব/কাজ-এি সকার্িা

পয়িবতেি কিা হয়য়ি।

কািখািা অয়বলর্ম্বঅবশযই এমি একট 

িীয়তমালা বতয়ি কির্ব সর্খার্ি

গভেবতী কমীর্দি ভািী কার্জি পয়িবর্তে

অিয কাজ সদওয়া হর্ব। কািখািার্ক

হালিাগাদ িীয়তমালা HR এবং

কম েচািীর্দি

য়হউমযাি য়ির্োর্ে েে এবং কম েচািীি

প্রয়ত।

এক েপ্তাহ

অ-মােযতা এবং সংনশাধ্েমূিক কাে তপথরকল্পোর উদাহরণ
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েয়ময়ত গঠর্িি স্বাধ্ীিতা

অংশীদাথরত্ব সংক্রাত থেনদতথশকার আবশযকতাসমূহ

েব শ্রয়মকর্দি েয়ময়ত গঠিকিা ও েমর্বতভার্ব দিাদয়ি কিাি স্বাধ্ীিতাি অয়ধ্কাির্ক (য়লঙ্গ য়িয়ব ের্শর্ষ) 
েিবিাহকািীিা েম্মাি সদর্বি। ILO িীয়ত 87, 98, ও 154 সদখুি।

সরবরাহকারীর আবশযকতাগুথি

❑ "কার্লা তায়লকা (black list)" বতয়ি কিা বা বতয়ির্ত েহায়তাকিা কািখািাগুর্লাি জিয য়িয়ষদ্ধ। (DIA সিট ং সদওয়া)
❑ কািখািাগুর্লার্কঅবশযই কমীর্দি েংগঠি বতয়ি এবং েময়িতভার্ব দি-কষাকয়ষকিাি স্বাধ্ীিতািঅয়ধ্কাির্কেম্মাি

সদখার্ত হর্ব। (NMI সিট ং সদওয়া)
❑ প্রয়তর্শাধ্ বা সিয়তবাচকফলাফর্লি ভয় িা কর্ি কমীর্দিপেিমর্তা প্রয়তষ্ঠার্ি সর্াগ সদওয়াি অয়ধ্কাির্ককািখািাগুর্লার্ক

অবশযই েম্মাি সদখার্ত হর্ব। (NMI সিট ং সদওয়া)
❑ কমীর্দির্কতা াঁর্দি েমেযািকিা পয়িচালকবগ ের্ক এবং/অিবা কমীর্দিপ্রয়তয়িয়ধ্র্দি য়িক জািার্িাি জিয

কািখািাগুর্লার্কএকট সগাপি বযবস্থ্া প্রদাি কির্ত হর্ব, এবং কািখািা পয়িচালকবগ ের্কঅবশযই সেইঅিুোর্ি এই ধ্ির্িি

উর্দ্বগগুয়লর্কঅিুেিিকির্ত হর্ব। (NMI সিট ং সদওয়া)
❑ কািখািাগুর্লার্ককমীর্দির্ক য়ির্জর্দি প্রয়তয়িয়ধ্ পেিকিাি েুর্র্াগ এবং স্থ্ািীয়আইিঅিুোর্ি স্বাধ্ীিভার্ব তার্দি কার্ে

র্াওয়ািঅয়ধ্কাি য়দর্ত হর্ব। (NMI সিট ং সদওয়া)

❑ উত্তম চচো: েিােয়ি মতামর্তিজিয কমীর্দি েমীিা কিা

জরষ্টটং

েথদ

পাওয়া

োয়

প্রাপ্ত তনিযর উদাহরণ সংনশাধ্নের উদাহরণ

িক্ষয

সময়সী

মা

পদ্ধথত

ZT

কমীর্দি য়ির্য়ার্গ ববষময কিাি

জিয কািখািা একট "কার্লা

তায়লকা" বযবহাি কর্ি বা তা

বতয়ির্তঅবদাি িার্খ।

কািখািার্কঅবশযই "কার্লা তয়লকা" বযবহাি

কিা ও/বা তার্তঅবদাি িাখা অয়বলর্ম্ব বন্ধ

কির্ত হর্ব।

24 ঘন্টা

NMI

কািখািা শ্রমএবং/অিবা েময়িত

কািবায়ি চুক্রক্ত সমর্ি চর্ল িা।

অবশযই েংগঠর্িি চুক্রক্ত, েুয়বধ্ায়দ, এবং মজয়ুিি

স্বীকৃয়ত য়দর্ত হর্ব এবং কািখািা কতৃ েক য়িক্রিত

কির্ত হর্ব।

1 েপ্তাহ

NI

কািখািাি কয়মট গুর্লার্তকমীিা

েক্রক্রয়ভার্বজয়েত িয় র্া তা াঁর্দি

কম ের্ির্ত্রি পয়ির্বর্শি য়িিাপত্তা

আিও বৃক্রদ্ধকির্ত পাির্তা।

কািখািাি মার্িি উন্নয়ত এবং তা বজায় িাখর্ত

েহকমীর্দি দ্বািা য়িব োয়চত স্বাস্থ্য ও য়িিাপত্তা

কয়মট ি মাধ্যর্মকমীর্দির্কেম্পৃক্তকির্ত হর্ব, 
এবং কািখািাি বযবস্থ্াপিার্ক েমেযা বা উর্দ্বর্গি

কিা জািার্িাি জিয পিামশ েবার্ক্স প্রর্বশায়ধ্কাি

িাকর্ত হর্ব।

য়তি

মাে

NI

কািখািা েংগঠর্ি সর্াগ সদওয়াি

স্বাধ্ীিতা য়দর্ত বা েংগঠর্িি চুক্রক্ত

সমর্ি চলর্ত বযি েহয়; কমীর্দি

োংগঠয়িককম েকাণ্ডআহ্বার্ি

বযি েতা; বা কমীিা েংগটঠত হর্ল

প্রয়তয়হংোমুক্তপয়ির্বশ বতয়ির্ত

বযি েতা।

সকার্িািকমপ্রয়তক্রক্রয়া, চাকয়ি হািার্িা, বা

প্রয়তর্শাধ্ োোই কমীর্দি একট েুেংগটঠত

েংগঠর্ি সর্াগ সদয়াি েুর্র্াগ য়দর্ত হর্ব। কমীর্দি

কািখািায় য়বিয়তি েময়এবং কার্জি পূর্ব েও

পর্ি সদখা কিা ও কম ের্ির্ত্রি েমেযা য়ির্য়

আর্লাচিা কিািঅয়ধ্কািওঅবশযই িাকর্ব।

তা াঁিা কািখািাি কম েপয়ির্বশ বা চচোি সির্ত্র

য়বদযমাি েমেযািকিা বযবস্থ্াপিাি কার্ে

জািার্ত পার্ি বা কমীর্দি েংগটঠতকির্ত, 

অবস্থ্া পয়িদশ েি কির্ত, কািখািাি বযবস্থ্াপিাি

োর্িআর্লাচিায়অংশগ্রহি কিািজিয

প্রয়তয়িয়ধ্ পেিকির্ত পার্ি, র্তিি িা এি ফর্ল

কািখািাি উতরপাদি বযহত হয়।

য়তি

মাে

অ-মােযতা এবং সংনশাধ্েমূিক কাে তপথরকল্পোর উদাহরণ
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েয়ময়ত গঠর্িি স্বাধ্ীিতা

জক্ষানভর জলা োনটতর উদাহরণ

কমী

পিামশ েবাক্সেমেযা

লাইি

েুপািভাইজি বা

কমী কয়মট 

েমেযাি

েমাধ্াি

হর্য়র্ে

কাজকিা

প্রচয়লত িাখা HR য়বভাগ

ইউয়ি কমীি

ের্ঙ্গোিাৎ এবং

য়বর্েষি

েূড়াত ফিাফি
উৎপাদি স্থ্র্লি

বযবস্থ্াপক

সকার্িা েমাধ্াি

সিই

সকার্িা েমাধ্াি

সিই

য়শফ বযবস্থ্াপক

HR এবং কািখািা
বযবস্থ্াপক

সকার্িা েমাধ্াি

সিই

েূড়াত ফিাফি

েমেযাি

েমাধ্াি

হর্য়র্ে

কাজকিা

প্রচয়লত

িাখুি

েমেযাি

েমাধ্াি

হর্য়র্ে

কাজকিা

প্রচয়লত

িাখুি

েমেযাি

েমাধ্াি

হর্য়র্ে

কাজকিা

প্রচয়লত

িাখুি



38

পয়ির্বশ

অংশীদাথরত্ব সংক্রাত থেনদতথশকার আবশযকতাসমূহ

েিবিাহকািীিা অবশযই কাজ পয়িচালিাি সদর্শ প্রর্র্াজয েকল পয়ির্বশগতআইি এবং য়িয়মগুয়ল সমর্ি চলর্ব।

উপিন্তু, েিবিাহকািীর্দি শক্রক্ত, বায়ু, য়িগ েমি, বজেয ও পায়িি ওপর্ি পয়ির্বশগত প্রভাবগুয়লি বযবস্থ্াপিা ও িূযিতম

কিাি জিয এবং িাোয়য়িক পদাি েও য়বপজ্জিকপদাি েগুয়লর্ক য়িিাপর্দ েংিিিকিা, য়িগ েমি প্রয়তর্িাধ্ বা

প্রশমি কিাি লর্িয েিবিাহকািীর্দি অবশযই িীয়ত ও কার্ েপ্রিালীগুয়ল িাকর্ত হর্ব।

সরবরাহকারীর আবশযকতাগুথি

❑ কািখািাগুর্লার্কঅবশযই ববধ্ পয়ির্বশগত শংোপত্র এবং োেপত্রগুয়ল বজায় িাখর্ত হর্ব, র্ািঅন্তভুেক্ত হল েিকািী মায়লকািাধ্ীি

সশাধ্র্িি কািখািা/সপৌি বজেয পায়ি বযবস্থ্াপিা [Publicly Owned Treatment Works (POTW)], য়শল্প পাকে, তৃতীয়পি য়িোইয়লং এবং

স্লাজ সকাম্পায়ি, ইতযায়দি সির্ক পাওয়া শংোপত্র এবং োেপত্রগুয়ল। (ZT সিট ং সদওয়া)
❑ কািখািাগুর্লার্কঅনবধ্ বজেি প্রয়তর্িাধ্ কির্তঅবশযই েক্রক্রয়ভার্ব বজেয অপোিি বযবস্থ্াপিা কির্ত হর্ব। (DIA সিট ং সদওয়া)
❑ িাোয়য়িকদ্রবয য়ির্য় কাজকিাি েমর্য়কমীর্দিঅবশযই েব েদা বযক্রক্তগত েুিিা েিঞ্জাম (PPE) পয়িধ্াি কির্ত হর্ব। (NMI সিট ং

সদওয়া)
❑ দ্রবয য়িিাপত্তা সে া য়শ [Material Safety Data Sheets (MSDS)]-এ প্রয়তট িাোয়য়িকদ্রবযর্কঅবশযই স্থ্ািীয় ভাষায় বি েিা কির্ত হর্ব।

(NI সিট ং সদওয়া)
❑ দ্রবয য়িিাপত্তা সে া য়শ (MSDS) প্রয়শিিঅবশযই য়িিয়বক্রেন্নভার্ব প্রদাি কির্ত হর্ব এবং প্রর্তযক িাোয়য়িকদ্রর্বযি বযবহাি িয়িবদ্ধ

কির্ত হর্ব। (NI সিট ং সদওয়া)
❑ কািখািাগুর্লা কমীর্দির্কঅবশযইজরুিী পয়িয়স্থ্য়ত বযবস্থ্াপিা এবং িাোয়য়িকদ্রর্বযি য়িিাপদ বযবহার্িি উপি য়িিয়বক্রেন্নপ্রয়শিি

এবং সর্াগার্র্াগগুয়ল প্রদাি কির্ব। (NI সিট ং সদওয়া)
❑ কািখািাগুর্লার্ত একই ধ্ির্িি িাোয়য়িকএর্জন্টঅবশযই একর্ত্র িাখর্ত হর্ব। (NI সিট ং সদওয়া)
❑ বজেয িূযিতমকিািজিয কািখািাগুর্লার্কঅবশযই একট মজতু িাোয়য়িকদ্রবয য়িয়ন্ত্রি বযবস্থ্া বাস্তবায়ি কির্ত হর্ব। (NI সিট ং

সদওয়া)
❑ িাোয়য়িকদ্রবয এবং য়বপদজিকপদাি েগুয়লর্কঅবশযই উপরু্ক্ত স্থ্ার্ি িাোয়য়িকভার্ব য়িিাপদ য়দ্বতীয়আিএকট পার্ত্র েংিিি

কির্ত হর্ব। (NI সিট ং সদওয়া)
❑ র্খিই েম্ভব তখিকািখািাগুর্লার্কঅবশযই পয়িবর্তেঅ-য়বষাক্তপদাি েবযবহাি কির্ত হর্ব। (NI সিট ং সদওয়া)
❑ আইওয়াশ সস্টশিগুর্লার্ত র্াওয়াি পিঅবশযই েব েদা পয়িষ্কাি িাখর্ত হর্ব এবং সর্খার্ি িাোয়য়িকদ্রর্বযি োর্ি েংস্পশ েহর্ত পার্ি

এমি েকলজায়গায়অবয়স্থ্ত হর্ত হর্ব।আই ওয়াশ সস্টশিগুর্লার্তঅবশযই কমপর্ি 15 য়ময়ির্ ি একট ধ্ািাবায়হকপ্রবাহ বজায়

িাখর্ত হর্ব, হযােে-য়ফ্র্/অন্ধভার্ব পয়িচায়লত হর্ত হর্ব, এবং য়িয়য়মতভার্বপিীয়িত হর্ত হর্ব। (NI সিট ং সদওয়া)
❑ সজিার্ি ি চালার্িাি েময়কািখািাগুর্লার্কঅবশযই স্থ্ািীয়আইি সমর্ি চলর্ত হর্ব। (NI সিট ং সদওয়া)
❑ Nordstrom Product Group পিযগুয়লর্ত পাম সতলএবং পাম-র্ুক্ত উৎপাদিগুয়লি বযবহাি য়িয়ষদ্ধ৷

❑ েকল Nordstrom Product Group পিযগুয়লি উপর্ি েযােব্লায়স্টংকিা য়িয়ষদ্ধ।*
❑ Nordstrom Product Group জ্ঞাতোর্ি প্রাচীি ও য়বপন্ন বি, য়বপন্ন প্রজায়তি বােস্থ্াি সির্ক দ্রবয েংগ্রহকিা এবং/বা কা াঁচামার্লিজিয

সবআইয়িভার্ব বি কা া য়িয়ষদ্ধকর্ি।

❑ আর্ময়িকািঅযাপার্িলঅযাে ফু ওয়যাি অযার্োয়ের্য়শি [American Apparel and Footwear Association (AAFA)] দ্বািা প্রকায়শত
য়িয়ষদ্ধপদার্ি েি তায়লকাট [Restricted Substances List (RSL)], পিয েংক্রান্ত য়িয়ন্ত্রি এবং য়িিাপত্তা সমর্ি চলািজিয দ্রবয বা েমাপ্ত

পর্িয পদাি েগুয়লি ঘির্ত্বি েীমা য়িয়দেি কর্ি: http://www.wewear.org/industry-resources/restricted-substances-list/english/। র্য়দও
Nordstrom Product Group পিয য়বশুদ্ধতা (Product Integrity) কার্ েক্রর্মিঅংশ য়হোর্ব শুধ্ুমাত্র েীয়মতেংখযক এইেকল য়িয়ষদ্ধ

এবং/বা েীমাবদ্ধপদাি েগুয়লর্কপিীিা কিা হয়, েিবিাহকািীর্দি RSL পর্ ের্বিিকিা এবং সমর্ি চলাআবশযক।*  

জরষ্টটং প্রাপ্ত তনিযর উদাহরণ সংনশাধ্নের উদাহরণ িক্ষয

সময়সীমা

পদ্ধথত

DIA

কািখািাট র্ক পায়ি েিবিাহ

বযবস্থ্াি মর্ধ্য িাোয়য়িক

এবং/অিবা বজেয পায়ির্ক

সফলর্ত সদখা সগর্ে।

বজেয পদাি েেটঠকভার্ব সফলাি

মাধ্যর্ম কািখািাট র্কঅবশযই

স্থ্ািীয়আইি সমর্ি চলর্ত হর্ব।

েম্পর্কেি েম্ভাবয অবোি

24 ঘন্টা-

য়তি মাে

NMI

য়িিীিাি েময় লিয কিা র্ায়

সর্ কািখািাি পয়ির্বশগত

অিুর্মাদি সময়ার্দাত্তীি েহর্য়

সগর্ে।

কািখািার্কঅবশযই একট ববধ্

পয়ির্বশগতঅিুর্মাদি িাখাি

মাধ্যর্ম স্থ্ািীয়আইি সমর্ি চলর্ত।

এক মাে

অ-মােযতা এবং সংনশাধ্েমূিক কাে তপথরকল্পোর উদাহরণ
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েংঘাত েটৃিকািী খয়িজপদাি েও য়কম্বািয়ল প্রক্রক্রয়া

অংশীদাথরত্ব সংক্রাত থেনদতথশকার আবশযকতাসমূহ

সরবরাহকারীর আবশযকতাগুথি

❑ েিবিাহকািীর্দিঅবশযই য়িক্রিতকির্ত হর্ব সর্ কুলম্বাই - যান্টালাই , সকাল াি িার্মও পয়িয়চত (সর্ট সির্ক  যান্টালাম উৎপন্ন

কিা হয়); কযায়ের্ িাই (ট ি);সগাড ; উলফ্র্ামাই ( াংর্স্টি); বা এগুয়লি সেয়ির্ভট ভগুর্লার্ক (একর্ত্র, 3TG) দ্বন্দ্ব-মুক্ত সেল াি

সির্কআহিিকিা হর্য়র্ে। 3TG বা দ্বন্দ্ব য়বষর্য়অি েনিয়তকোহার্যকািী সস্ট গুয়লি সের্ক্র ািীি দ্বািা য়িধ্ োয়িতঅিয সকার্িা খয়িজ

পদাি েবা এগুয়লি সেয়ির্ভট ভগুয়লআর্ে এমিপিযগুয়লর্ক েিবিাহকািীর্দি েিাক্তকির্ত হর্ব এবং সেল াি(গুয়ল) বা
য়িফাইিাি(গুয়লি) পর্ েন্ত এইেকল খয়িজপদাি েগুয়লর্ক য়চয়িতকির্ত হর্ব র্ার্ত এই ধ্ির্িি খয়িজপদাি েগুয়ল সের্মার্ক্রট ক

য়িপাবয়লকঅফদয কর্ঙ্গা বা একট েংলি সদর্শ (র্ািঅন্তভুেক্ত হলঅযাংর্গালা, বুরুক্রে, সেন্ট্রালআয়ফ্র্কাি য়িপাবয়লক, য়িপাবয়লক
অফদয কর্ঙ্গা, রুয়াো, োউি েুদাি, তাঞ্জায়িয়া, উগাো, এবং জায়ম্বয়া, একর্ত্র, "অন্তভুেক্ত সদশগুয়ল") েৃটি হর্য়র্ে বা য়িোইর্কল বা
স্ক্র্যাপ উৎে সির্ক এর্ের্ে য়কিা তা য়িধ্ োির্িিজিয উৎে সদশট র্ক েিাক্তকিা র্ায়।

❑ েিবিাহকািীর্দিঅবশযই বাৎেয়িকেমীিাগুয়লেম্পূি েকির্ত হর্ব, ইর্মল য়বজ্ঞয়প্তর্তপ্রদত্ত েময়েীমািমর্ধ্য, র্ার্ত সঘাষিা কিা র্ায়

সর্ Nordstrom Product Group-এিজিয উৎপায়দতপিযগুয়লর্ত সকার্িা দ্বন্দ্বয়বয়শি খয়িজপদাি েআর্ে, অিবা সিই।

❑ েিবিাহকািীর্দির্কঅবশযই তার্দি পর্িযি উৎর্েি ওয়ার্িয়ন্ট এবং উৎে সদশ েম্পর্কেপ্রমাি দায়খলকির্ত হর্ব। উতরে সদশ

েম্পয়কেতিয়িপর্ত্রি মর্ধ্য িাকর্তপার্ি য়বলেঅফ সলয়েং, ক্রয়ার্দশ, পযার্ক ও পর্িযি তায়লকা, আগতমালামার্লি সিকেে, 
উতরপাদি সিকেে, কাাঁচামার্লি োট েয়ফর্কশি এবং েিবিাহকািী কতৃ েকপ্রদয়শ েত উতরে সদশ েম্পয়কেততিয।

❑ েকলপিযগুয়ল েম্পর্কে য়ির্পা ে কিাআবশযক র্য়দ:
❑ Nordstrom সিকর্েেিআমদায়িকািকহয়; অিবা

❑ Nordstrom Product Group পিযগুয়লি পয়িকল্পিা কর্ি ও প্রস্তুতকর্িঅিবা Nordstrom Product Group পিযগুয়লর্ক "েূক্ষ্মভার্ব

োমঞ্জেযপূি ে(tweaked)" কর্িঅিবা সেগুয়লি পুিিঃপয়িকল্পিা কর্ি; অিবা

❑ সকার্িা একট পর্িযি কার্ েকায়িতা বা উৎপাদর্িিজিয 3TG আবশযক (এমিয়ক র্য়দ শুধ্ুমাত্র িগিয পয়িমার্ি িার্ক তাহর্লও)।
❑ য়িয়র্মি বযয়তক্রম: 
❑ 3TG য়িোইর্কলকিা বা ো াঁ পদাি েসির্ক বতয়ি হয় (সর্ সির্ত্র দ্বন্দ্বয়বয়শি খয়িজপদার্ি েি স মর্প্লর্ িআবশযকতাঅিুোর্ি

েিবিাহকািীর্ক র্ুক্রক্তেঙ্গতউৎে সদশ েংক্রান্তঅিুেন্ধাি (Reasonable Country of Origin Inquiry [RCOI]) প্রদাি কির্ত
হর্ব)।

❑ 3TG র্া পিযট ি উপর্ি “অলঙ্কির্ি” সদখা র্ায় এবং পিযট ি “কার্ েকায়িতাি সির্ত্রআবশযক িয়”।
❑ 3TG র্া পযার্কক্রজং, সলর্বল এবং হযাে যাগগুয়লর্ত সদখর্ত পাওয়া র্ায় এবং পিযট ি “কার্ েকায়িতাি সির্ত্রআবশযক িয়”।

❑ েিবিাহকািীর্কতা াঁি বযক্রক্তগতভার্বজািামর্ত এবং/অিবা হীিা েিবিাহকািী দ্বািা য়লয়খত য়িিয়তাি উপি য়ভয়ত্তকর্িঅবশযই

য়িিয়তা প্রদাি কির্ত হর্ব সর্ েকলহীিা দ্বন্দ্ব-মুক্ত। Nordstrom কতৃেক প্রাপ্ত মূল চালািেমূর্হঅবশযই েিবিাহকািীি য়কম্বািয়ল

প্রর্েে সিজযুর্লশিকমপ্লার্য়র্ন্সি একট য়লয়খত য়ববৃয়ত িাকর্ব।

❑ র্য়দ সকার্িা কাির্ি কািখািা Nordstrom Product Group-এিজিয উৎপাদিকিা বন্ধকর্ি সদয়, য়কন্তু সেইকযার্লোি বের্ি

Nordstrom Product Group-এিজিয উৎপাদিকর্ি িার্ক, তাহর্ল য়ির্পা ে কিািআবশযকতাট তখিও প্রর্র্াজয হয়।

❑ এইআবশযকতা সমর্ি িা চলর্ল তািফর্ল Nordstrom Product Group-এি োর্ি বযবোয়য়কেম্পর্কেিঅবোি েংক্রান্তগুরুতি

য়চন্তাভাবিা কিা হর্ত পার্ি।

আরও তনিযর িেয, অেুগ্রহ কনর জদখুে http://www.sec.gov/News/Article/Detail/Article/1365171562058।

েিবিাহকািীর্দি দায়য়ত্বশীল দ্রবয েংগ্রহ েংক্রান্ত প্রর্র্াজযআইি ও য়িয়ন্ত্রিগুয়ল অবশযই সমর্ি চলর্ত হর্ব, র্াি
অন্তভুেক্ত হল েংঘাত েটৃিকািী খয়িজপদাি েও হীিা। েে-ফ্র্যাঙ্ক অযাট (Dodd-Frank Act)-এি 1502 অিুর্েদট 

েংঘাত েটৃিকািী খয়ির্জি দায়য়ত্বশীল েংগ্রহ েম্পয়কেত, সর্খার্ি অন্তভুেক্ত ির্য়র্ে: গিতায়ন্ত্রককর্ঙ্গা প্রজাতন্ত্র

(Democratic Republic of the Congo, DRC) বা এি েংলি সদশগুয়লর্ত েশস্ত্র েংঘাত ও মািবায়ধ্কাি লংঘর্িি

পয়ি য়স্থ্য়তর্ত উর্ত্তায়লত ট ি,  যান্টালাম,  াংর্স্টি এবং সোিা (একর্ত্র, "3TG”)। অিুর্েদ 1502-এি অধ্ীর্ি, প্রর্র্াজয

েিবিাহকািীর্দির্ক তার্দি পর্িয বযবহৃত 3TG-এি উৎেঅবশযই য়িক্রিতকির্ত হর্ব। অিুর্েদ 1502-এি অধ্ীর্ি

য়ির্পাট েং েংক্রান্ত সর্ েব বাধ্যবাধ্কতাআর্ে, েিবিাহকািীিা তা ের্ন্তাষজিকভার্ব েম্পিূ েকির্ত এবং Nordstrom 
দ্বািা অিুর্িাধ্কৃত তিয প্রদাি কির্ত েম্মত হি, র্ার্ত Nordstrom অিুর্েদ 1502-এি অধ্ীর্ি য়ির্পাট েং েংক্রান্ত তাি

বাধ্যবাধ্কতাগুয়ল ের্ন্তাষজিকভার্ব েম্পূি েকির্ত পার্ি। য়কম্বািয়ল প্রক্রক্রয়া েংক্রান্ত েমাধ্ািট হীিাি দায়য়ত্বশীল

েংগ্রহ েম্পয়কেত এবং বযক্রক্তগতজ্ঞাি বা হীিা েিবিাহকািীি সদওয়া একট য়লয়খত য়িিয়তাি উপি য়ভয়ত্ত কর্ি

য়বর্ক্রতার্ক য়িিয়তা প্রদাি কির্ত হর্ব সর্, হীিা েংঘাত-মুক্ত এবং তা েব চালার্ি উর্েখ কিাআবশযক৷আমার্দি

েংঘাত েটৃিকািী খয়িজ েংক্রান্ত িীয়ত (Conflict Mineral Policy) (PDF) সদখুি।

http://www.sec.gov/News/Article/Detail/Article/1365171562058
http://i.nordstromimage.com/images/default/shop/image/shops/cares/2015/0222/Nordstrom-conflict-minerals-policy-statement.pdf
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পশুকলযাি

অংশীদাথরত্ব সংক্রাত থেনদতথশকার আবশযকতাসমূহ

েিবিাহকািীর্দির্কঅবশযই এমিকার্ োভযার্েি েংয়হতাগুয়ল সমর্ি চলর্ত হর্ব র্াআন্তজোয়তক, 
জাতীয় ও িাজয েিকাি, এবং পশুকলযার্িিজিয সশ্র ষ্ঠ কার্ োভযার্েি মািদণ্ডগুয়ল পূিি কর্ি বা

তা অয়তক্রমকর্ি। 2021 োর্লি সশষ সির্ক Nordstrom আিআেলপ্রািীি পশম বা য়বিল প্রািীি

ত্বক য়দর্য় বতয়ি কিা পিয য়বক্রয়কির্ব িা। আর্িা য়বশর্দিজিযআমার্দি য়বিল প্রািীি ত্বক ও

পশম মুক্ত িীয়ত (Exotic Animal Skin and Fur Free Policy) সদখুি।

সরবরাহকারীর আবশযকতাগুথি

চামো

❑ সকাি NPG উৎপাদি কখিওই এমি সকাি প্রািীি সির্ক েংগ্রহকিা হর্ব িা সর্গুয়লর্কশুধু্মাত্র সেগুয়লি চামোি

জিয পালিকিা এবং/অিবা জবাই কিা হর্য়র্ে৷

❑ সকাি য়বপন্নঅিবা হুময়কি েম্মুখীি প্রািীি সির্ক চামো েংগ্রহ য়িয়ষদ্ধ৷

❑ সকাি য়বর্দশী প্রািীি চামোিঅিুময়ত সিই (এগুয়লঅন্তভুেক্ত য়কন্তুএর্তই েীয়মত িয়): সর্মিঅযায়লর্গ ি, কুমীি

বা ট কট য়ক

❑ সপাশাকজাতীয় পিযগুয়লিজিয চীি, ভািত এবং অযামাজি বার্য়ার্ম সির্কআগত চামো য়িয়ষদ্ধ৷ ত্বর্কি চম েচীি

বা ভাির্ত প্রক্রক্রয়া কিা এবং বতয়ি কিা হর্তপার্ি

❑ NPG প্রািীি সির্কেংগহৃীত উপাদািগুয়লি পয়িবর্তেেংিিির্র্াগয য়বকল্পগুয়লি বযবহাির্ক েমি েি কর্ি

❑ NPG, তাি েকলেিবিাহকািীর্ক Leather Working Group শংোপত্র বযবহাি কির্তউৎোয়হতকর্ি

সলাম

❑ আেলপশর্মি বযবহাি য়িয়ষদ্ধ

❑  া র ু সঘাো এবং গবায়দ পশুি শাবর্কি সলার্মি বযবহাি য়িয়ষদ্ধ

❑ কৃক্রত্রম পশম (িকলপশম) গ্রহির্র্াগয, র্তিিপর্ েন্ত এগুয়লর্ক কৃক্রত্রমপশম য়হর্ের্ব র্িার্িভার্ব য়চয়িতকিা হয়

অযার্ঙ্গািা এবং সমার্হয়াি

❑ অযার্ঙ্গািা খির্গার্শি সলাম য়িয়ষদ্ধ

❑ সমার্হয়াি য়িয়ষদ্ধ র্য়দ িা সেট েংিিির্র্াগযভার্ব এবং িীয়তগতভার্ব েংস্থ্ািকৃত য়হোর্ব শংয়েত হয়

োউি ও পালক

❑ 2020 সির্ক NPG শুধু্মাত্র Responsible Down Standard (RDS)-এি দ্বািা শংয়েত পালকগ্রহিকর্ি৷

❑ জীয়বতঅবস্থ্ায়অিবা বলপূব েকভার্ব খাওয়ার্িা পায়খি সির্ক েংগহৃীত েকলপালক য়িয়ষদ্ধ

পশম

❑ NPG তার্দি পশম েিবিাহকািীর্দি Responsible Wool Standard (RWS) শংোপত্র বযবহাি কির্তউৎোয়হতকর্ি

❑ NPG ক্রমাির্য় খচ্চর্িি পশম বযবহাি হ্রাে কির্ে

কযাশর্ময়াি

❑ NPG-এি েিবিাহকািীর্দি Sustainable Fibre Alliance-এি সর্াগদাি কির্ত উৎোয়হতকিা হয়

❑ NPG পুিব েযবহাির্র্াগয কযাশর্ময়াি বযবহাির্ক েমি েি কর্ি

পিীিা কিা

❑ প্রািীর্দি উপি প্রোধ্িী পিীিা কিা য়িয়ষদ্ধ।

Nordstrom Product Group আমার্দি পিয উন্নয়র্ি বযবহৃতআমার্দি মালামার্লিউৎে েম্পয়কেত য়কেু

মাি ধ্ার্ েকর্ির্ে র্া য়িম্নরূপ:

Nordstrom Product Group-এি দ্বািা বযবহৃত েকলপ্রািীজউপদািগুয়লর্কঅবশযই সেই েকলপ্রািীি

সির্ক েংগহৃীত হর্ত হর্ব সর্গুয়লি ের্ঙ্গ  "পাাঁচট স্বাধ্ীিতা"-এি য়ভয়ত্তর্ত বিয়তকভার্ব, দায়য়ত্বপূি েভার্ব
আচিিকিা এবং ের্র্েপালিকিা হর্য়র্ে৷
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সমধ্া স্বত্ব

অংশীদাথরত্ব সংক্রাত থেনদতথশকার আবশযকতাসমূহ

Nordstrom অিযর্দি সমধ্া েম্পদ (intellectual property, IP) অয়ধ্কািগুয়লি প্রয়ত শ্রদ্ধাশীল

এবং য়ির্জি েিবিাহকািীর্দিকাে সির্কও একই িকমআশা কর্ি। তৃতীয় পর্িি িকশা বা

য়প্রন্ট িকলকিা ের্মত, সকার্িা তৃতীয় পর্িি সমধ্া েম্পর্দিঅিিুর্মায়দত বযবহাি গ্রহির্র্াগয

িয়।অর্িযি IP-এি সকার্িা অিুর্মায়দত বযবহাি এবং মায়লকািাধ্ীি তর্িযি স্থ্ািান্তির্কঅবশযই

এমি একট েুিয়িত উপার্য় পয়িচালিা কির্ত হর্ব, র্া IP এবং IP মায়লক, Nordstrom এবং

এট ি েিবিাহকািীর্দিঅয়ধ্কািগুয়লর্ক েুিিা সদয়। Nordstrom-এি সেেমাকে, সলার্গা এবং
মায়লকািাধ্ীি কাজশুধ্ুমাত্র চুক্রক্তভুক্তপয়ির্ষবাগুয়ল পূির্ি বযবহাি কিা সর্র্ত পার্ি, এবং
Nordstrom-এিকাে সির্ক পূর্ব েঅিুর্মাদি সিওয়া োো অিয সকার্িা পর্িিকার্ে তা প্রকাশ

কিা র্ার্ব িা।

সরবরাহকারীর আবশযকতাগুথি
❑ Nordstrom অিযর্দি সমধ্া স্বত্বঅয়ধ্কািগুয়লর্কেম্মাি কর্ি। য়বর্ক্রতাি দ্বািা Nordstrom-সক প্রদাি

কিা েকলপিযদ্রবয এবং য়প্রর্ন্টি িকশাগুয়ল েহ সর্ সকার্িা সেেমাকে, সলার্গা, এবং য়েজাইিগুয়ল, র্া
পিযদ্রর্বযিঅন্তভুেক্তকিা হর্ত পার্ি বা এট িঅংশ, সর্িঅিযর্দি সমধ্া স্বত্বঅয়ধ্কািগুয়লর্কলেি

িা কর্ি, র্াি অন্তভুেক্ত হল সেেমাকে, সেে সিে, কয়পিাই , য়েজাইি সপর্ ন্ট, সপর্ ন্টএবংঅিযািয

মায়লকািায়ভয়ত্তকস্বত্বায়ধ্কাি। এিঅি েহল সর্ য়বর্ক্রতাি এমি সকার্িা সমধ্া স্বত্বআর্ে, েৃটি কর্ির্ে বা
তা বযবহাি কিািঅিুময়তআর্ে, র্া Nordstrom-সক প্রদািকিা পিযদ্রর্বযি অন্তভুেক্ত বা এট িঅংশ।

❑ Nordstrom এট ি িাম, সেেমাকে, সলার্গা এবং েৃটিশীলকাজগুয়লর্কমূলয সদয় ও িিা কর্ি।

Nordstrom িামট এবংঅিযািয েকল সেেমাকে, সলার্গা এবং অিযািয েৃটিশীল কাজ র্া Nordstrom-

এি মায়লকািাধ্ীি বা এট র্ক লাইর্েন্সপ্রদত্ত, শুধু্মাত্র সেগুয়লর্কই Nordstrom-এি দ্বািা অেোি সদওয়া

পিযদ্রবয উৎপাদর্িি জিয Nordstrom’ি অিুময়ত য়ির্য় বযবহাি কিা সর্র্ত পার্ি। ওই েকলিাম, 
সেেমাকে এবং/বা সলার্গাগুয়লর্কঅপি একট পর্িিকার্ে য়বক্রয়কিাি পূর্ব েসর্ সকার্িা এবং েকল

পিযদ্রবয সির্কঅবশযই অপোিিকির্ত হর্ব, সময়াদ সপয়ির্য় র্াওয়া বা সফিৎ সদওয়া দ্রবযগুয়ল র্াি
অন্তভুেক্ত য়কন্তুএর্তই েীয়মত িয়, তা সফিৎ সদওয়াি কািি র্াই সহাক িা সকি। এোোও, Nordstrom-

এি প্রদািকিা, মায়লকািাধ্ীি, বা এট র্কলাইর্েন্সপ্রদত্ত সর্ সকার্িা য়প্রর্ন্টি য়েজাইি, িকশা, বা অিয

সকার্িা েৃটিশীল কাজআর্ে বা অন্তভুেক্তকর্ি এমি সর্ সকার্িা পিযদ্রবয অিযর্দি কার্ে য়বক্রক্রকিা

র্ার্ব িা এবং অবশযই িি কর্ি সফলর্ত হর্ব, সময়াদ সপয়ির্য় র্াওয়া এবং/বা য়বর্ক্রতাি মায়লকািাভুক্ত, 

Nordstrom-এিকার্ে য়বক্রক্র হয় য়ি এমি সকার্িা পিয, র্ার্ত এই ধ্ির্িি য়েজাইি, পযা াি েবা অিয

সকার্িা েৃটিশীল কাজগুয়ল িার্ক, সেগুয়ল এিঅন্তভুেক্ত য়কন্তু এি মর্ধ্যই েীয়মত িয়।

❑ শুধ্ুমাত্র Nordstrom’ি অিুর্িার্ধ্ পিযদ্রবযগুয়ল উৎপাদি কিা োোঅিয সকার্িা উর্ের্শয

Nordstrom’ি িাম বা Nordstrom’ি সর্ সকার্িা বযক্রক্তগত েযার্েি িাম প্রস্তুতকািকএবং

েিবিাহকািীর্দি দ্বািা বযবহাি কিার্ক Nordstrom য়িয়ষদ্ধকর্ি।

❑ উপর্িাক্তঅংশীদায়িত্ব য়ির্দেয়শকা কর্ঠািভার্ব সমর্ি চলর্ত বযি েহর্ল েকলক্রয়ার্দশ বায়তলকিা হর্ব

এবং/ অিবা চুক্রক্তভর্ঙ্গিকাির্ি সর্র্কার্িা পিয সফিত সদয়া হর্তপার্ি। িযায়েঙ্গত সহাক বা িা সহাক, 
সর্র্কার্িা ধ্ির্িি পয়িপালর্িকির্ত বযি েহর্ল Nordstrom তা প্রর্য়াগ ওিয়তপূিি দাবী কির্ত

য়বয়ধ্েম্মতেকলআইয়ি পদর্িপগ্রহিকিািঅয়ধ্কাি েংিিিকর্ি।


