
অংশীদারিত্ব সংক্রান্ত 

রির্দে িশকাগুরি
Nordstrom  এ, আমমিা স্বীকিাম  কমি যে আমিামদি সিামিে েক্রতিা, কমমচিাম  ী, 

এর্ম ন্ট, মসমবিাহকিাম  ী এবং কিমউমিটিগুমিম  সিার্ম  আমিামদি  সম্পমকি ম  

গুণমিার্ম ম  উমি মিমি কর্ম । এই সমক সম্পমকি ম  উচ্চ ক্ষমতিা যবিায় 

ম  িাখতি  এবং সমবদিা সমবিািিক্ষিা ম েিায়সঙ্খমতিাবি েমসিা-মরূ্ম মে িণে প্রদিাম  

মকিাম  আমিামদি ম ক্ষে যেম ম  মকতি , আমমিা আমিামদি বেবসিািয়ক 

মসমবিাহকিাম  ীমদি য ম ে মিাম দন্ডগুমি স্থিামি কর্ম মি। এই সমক মিমদিিশকিাগুমি 

জ্ঞিামি মকিাম  েক্ষর্ম , আমমিা এমম সম্ভিামবিাময় মসমবিাহকিাম  ীমদি মসিাক্ত মকিাম  

আশিা ম  িািখ য  িাম  িা গুণমিাম সম্পন্ন িণে, গুণমিাম সম্পন্ন বেবসিাম  

ম  ীিত এবং গুণমিাম সম্পন্ন কিমউমিটি সম্পমকগুমিম  প্রিত আমিামদি 

েঙ্খীকিাম গুমি ম  িাগ কর্ম  ম য়। 

আমমিা শুধুমিাম  এমম বেবসিািয়ক মসমবিাহকিাম  ীমদি েমিুম ক্ত মকব য  িাম  িা 

কিার্ম ম  িমিবিমশি উন্নিতসিাধর্ম  েবদিাম  েদওয়িাম  প্রিত একটি েঙ্খীকিাম  

প্রদমশম  কর্ম  এবং Nordstrom েংশীদিামিত্ব সংক্রিান্ত মিমদিিশকিাগুমিতি  বেক্ত 

আমিামদি আবশেকতিাগুমি িূম ণ মকিাম  প্রচি ষ্টিা চিাম  িায়। 

আইরি বাধ্যবাধ্কতা: Nordstrom প্রতযিাশিা কমি যে তিাি সকল বযবসিাময়ক সিবিিাহকিািী (এই েংশীদিামিত্ব মিমদি মশকিায় 
বযবহৃত "সিবিিাহকিািী" শমেি মমধয সকল এমেন্ট, মবমক্রতিা, উৎিিাদিকিািী, কিািখিািিা এবং সিাব-কন্ট্রিাক্টি েবশযই 
েন্তরু্ি ক্ত হমব) েুক্তিিাষ্ট্র এবং উৎিিাদি বিা িপ্তিামিি যদশ সমমত তিািিা যে সব যদমশ বযবসিা কমি যসগুমলি সমস্ত 
প্রমেিােয আইি যমমি চলমব। Nordstrom আিও প্রতযিাশিা কমি যে তিাি সিবিিাহকিািীিিা িযিােয শ্রম মিািদন্ড আইি (Fair 
Labor Standards Act) (শ্রম মবর্িামগি িেিমবক্ষণকিািী মিমদি মশকিা) (Department of Labor Monitoring Guide), আন্তেি িামতক 
শ্রমমক সংগঠি (International Labor Organization, ILO) এি িীমতিীমত এবং িিাষ্ট্রসমেি (United Nations, UN) বযবসিা 
ও মিািবিামধকিাি সংক্রিান্ত মিমদিশকিািী মূলিীমতগুমল যমমি চলমব। যে সিবিিাহকিািীিিা িণয উৎিিাদি বিা প্রদিাি কমিি 
তিামদিমকও েবশযই সুমিমিত কিমত হমব েিামত এই ধিমিি সব িণযমক সঠিকর্িামব যলমবল যদওয়িা হয় এবং যসগুমলি 
উৎিমিি যদশ ও উিিাদিাি সুস্পষ্টর্িামব সিিাক্ত কিিা হয়। মবজ্ঞমপ্তি উমেশয সমমত, আমিামদি বযবসিাময়ক সম্পমকি  যে 
র্িাষিা বযবহিাি কিিা হমব তিা েবশযই ইংমিমে হমত হমব। এই মবষময় এবং সিবিিাহকিািীমদি েিযিািয যে সব আবশযকতিা 
েবশযই যমমি চলমত হয় যসগুমল সম্পমকি  আিও তমযযি েিয, েিুগ্রহ কমি www.nordstromsupplier.com. যদখুি।

রিয়ন্ত্রর্েি পরিবতে ি: Nordstrom উৎিিাদমিি আওতিারু্ক্ত যকিামিিা কিািখিািিাি মিামলকিািিা, েবস্থিাি িমিবতি ি, ক্রয় বিা 
মবক্রয় হমল, তমব তিা Nordstrom Product Group-এি সিবিিাহকিািীমদিমক েবশযই তিা Nordstrom-যক মলমখতর্িামব 
েিািিামত হমব। উিমিি যে যকিামিিা িমিবতি মিি েিযই কিািখিািিামক িতুি সিবিিাহকিািী যসট-আি প্রমক্রয়িাি মমধয মদময় 
যেমত হমব।

সাব-কন্ট্রারটং: Nordstrom Product Group-এি সিবিিাহকিািীিিা উৎিিাদমিি িূমবি মলমখত েিুমমিাদি বযতীত 
উৎিিাদি প্রমক্রয়িাি যকিামিিা েংশই সিাব-কন্ট্রিামক্টং এি েধীমি েবশযই মদমত িিািমব িিা। েিুমমিাদমিি শতি  মহমসমব, 
সিাব-কন্ট্রিাক্টিমদি েবশযই েংশীদিামিত্ব মিমদি মশকিা যমমি চলমত সম্মত হমত হমব।

িরিবদ্ধকিে এবং পরিদশেি: িমযবদ্ধকিণ:েংশীদিামিত্ব মিমদি মশকিা যমমি চলিাি প্রমিাণ মদমত বযযি হওয়িা 
যে যকিামিিা সিবিিাহকিািীি সিাময Nordstrom তিাি সম্পকি  িেিিামলিাচিিা কিমব এবং তিা মিন্ন কিমত 
িিামি।
িমিদশিি (শুধুমিাত্র Nordstrom Product Group): Nordstrom Product Group তিাি েংশীদিামিত্ব
মিমদি মশকিা ও কিািখিািিাি মিমদি মশকিাি েিবুমতি তিা িেিমবক্ষণ কমি। এি েন্তরু্ি ক্ত হল সিবিিাহকিািীমদি 
কিািখিািিাগুমলি  স্থিামি িমিদশিি। কিািখিািিাগুমলিা স্বচ্ছ হমত হমব এবং সকল সঠিক িমযিত্র িিাইমল 
িিাখমত হমব। কিািখিািিাগুমলমক সব মলমেি কমীমদি যগিািি সিাক্ষিাৎকিাি িমিচিালিিাি েিমুমত যদওয়িা 
সহ, েিবুমতি তিা সুমিমিত কিিাি েিয Nordstrom প্রমতমিমধ এবং মমিিািীত তৃতীয় িমক্ষি 
িেিমবক্ষকমদি য িামষত ও েম িামষত িেিমবক্ষণ কিিাি কিােকমমি েংশগ্রহণ কিিাি েিমুমিাদি মদমত হমব। 

দিুীরত-দমি: Nordstrom আশিা কমি যে তিাি সকল সিবিিাহকিািী  ুষ যলিমদি, মিামি লন্ডিামিং, এবং/েযবিা দিুীমত 
সংক্রিান্ত সকল প্রমেিােয আইিগুমল যমমি চলমব এবং ইউএস মবমদশী দিুীমতমূলক কিােিিার্যিাস আইি (Foreign Corruption 
Practices Act, FCPA), কিািিাডিাি মবমদশী সিকিািী কমিকতি িামদি দিুীমত সংক্রিান্ত আইি (Corruption of Foreign Public 
Officials Act) এবং U.K.  ুষ যলিমদি আইি (U.K. Bribery Act) (দিুীমত-দমি আইি) এটিি েন্তরু্ি ক্ত মকিু এমতই সীমমত 
িয়। এিিাড়িাও প্রমেিােয সকল দিুীমত দমি আইি যমমি চলিা এবং বযবসিা িিাওয়িা বিা ধমি িিাখিাি েিয েববধ 
েযিপ্রদিািগুমল প্রমতমিিাধ কিিাি েিয এিিাড়িাও সিবিিাহকিািীমদি েবশযই িীমতমিালিা, কমিসূমচ, প্রমশক্ষণ, এবং যিকডি -িক্ষিা 
কিিাি িীমতগুমল যিাকিা এবং বেিায় িিাখিা বিাঞ্ছিীয়। েিুমিিাধ কিিা হমল, দিুীমত দমমি সম্মমতি েিয সিবিিাহকিািীমদি 
প্রিাসমেক সিকিাি বিা এমেমিি এখমতয়িামিি মমধয প্রময়িােিীয় যকিামিিা কিামেি েিয Nordstrom-যক সহিায়তিা প্রদিাি কিমত 
হমব।

কাস্টমস কমপ্লার্য়ন্স: সিবিিাহকিািীিিা েবশযই েুক্তিিাষ্ট্র এবং কিািিাডিা শুল্ক মবর্িামগি আমদিামি সংক্রিান্ত 
আইি যমমি চলমব, মবমশষ কমি, উৎস যদমশি উৎিিাদি েিাচিাই কিিা এবং েগ্রিামধকিািমর্মিক বিামিমেযক 
েমধকিািগুমল িিাওয়িাি যক্ষমত্র সহিায়তিাি েিয কিােিক্রম স্থিািি কিমব এবং িমযবদ্ধকিণ বেিায় িিাখমব। 
সন্ত্রিাসবিামদি মবরুমদ্ধ ইউএস শুল্ক মবর্িাগ-বিামণমেযক েংশীদিামিত্ব (U.S. Customs-Trade Partnership 
Against Terrorism, C-TPAT) এবং কিািিাডিায় সুিক্ষিা মিময়িামেত েংশীদিািগণ (Partners In Protection, 
PIP) েিসুিামি সিবিিাহকিািীিিা আন্তেি িামতক সিবিিাহ শঙৃ্খমলি সুিক্ষিা সংক্রিান্ত আবশযকতিা ও মিািদণ্ড যমমি 
চলমব। প্রমেিােয যক্ষমত্র সিবিিাহকিািীিিা েমডট এবং সংমশিাধিমলূক কমিিমিকল্পিিাি েধীি।

রশশু শ্রম: সিবিিাহকিািীিিা এমি কিাউমক মিময়িাগ কিমব িিা: েিাি বয়স 15 বিমিি কম, উৎিিাদিকিািী যদমশি প্রমেিােয 
আইি েিুেিায়ী িূযিতম বয়মসি কম, বিাধযতিামূলক মশক্ষিা সম্পূণি কিিাি বয়মসি যচময় কম, এি মমধয যেটি যবমশ হয়।  
সিবিিাহকিািীিিা 18 বিমিি কম বয়সী কিাউমক মবিজ্জিক, েমিিিািদ বিা েস্বিাস্থযকি িমি মস্থমতমত কিাে কিিামব িিা, 
এবং এ ধিমিি িমিমবশ ও উিিাদিািগুমল যযমক িেিিাপ্ত সুিক্ষিা প্রদিাি কিমব। মিময়িাগ প্রমক্রয়িাি েংশ মহসিামব 
সিবিিাহকিািীমদি েবশযই বয়স প্রমতিিাদমিি েিয প্রণিালীগুমলও স্থিািি কিমত হমব। ILO িীমত 138 এবং মশশুি 
েমধকিাি সংক্রিান্ত UN িীমত যদখুি।

জ ািপবূেক শ্রম: Nordstrom এমি যকিামিিা সিবিিাহকিািীি সিাময বযবসিা কিমব িিা যে যকিামিিা ধিমিি েবিমচ্ছক 
শ্রম বযবহিাি কমি; এি েন্তরু্ি ক্ত হল কিািিাগিাি শ্রম; শতি িাবদ্ধ শ্রম; মুচমলকিাবদ্ধ শ্রম; মিািব িিাচিামিি মিাধযমম প্রিাপ্ত 
শ্রম, বলিূবিক প্রিাপ্ত শ্রম, ক্রীতদিাসত্ব, বিা েুক্তিিামষ্ট্রি যকিামিিা আইমিি েধীমি যেিািিূবিক শ্রম মহমসমব মি ধিিামিত শ্রম। 
যে কিােিিার্যিাসগুমল কমীমদি চলিামিিিাি স্বিাধীিতিা বিা যস্ব চ্ছিামূলকর্িামব মিময়িাগ সমিাপ্ত কিিাি সক্ষমতিামক সীমমত কমি 
তিা মিমষ দ্ধ। কমীমদি চিাকমিমত আব দ্ধ কমি িিাখিাি উিিায় মহমসমব, সিবিিাহকিািীিিা িমিচময়ি িমযিত্র, মআ থযক 
গযিািিামন্ট ও েিযিািয মূলযবিাি মেমিসিত্র আটমক িিাখমত িিািমবি িিা এবং তিা সহয কিিা হমব িিা। ILO িীমত 29 ও 
105 যদখুি।

হয়িারি ও দবুেযবহাি: সিবিিাহকিািীমদি েবশযই প্রমতযক বযমক্তি সিাময মেিিাদিা এবং সম্মিামিি সিাময আচিণ কিমত 
হমব। সব কমীমদিমক শিািীমিক, যেৌি, মিািমসক বিা যমৌমখক হয়িিামি বিা মিেিিাতি কিিা েিামব িিা। শিামস্তমূলক িীমত 
মহমসমব সিবিিাহকিািীিিা আমযিক েমিমিািিা কিমত িিািমব িিা। এিিাড়িাও, সিবিিাহকিািীি িমিচিালকবগি কতৃি ক 
প্রমতমশিামধি র্য় িিাড়িাই, Nordstrom বিা Nordstrom -মিেুক্ত কমিচিািীমদি কিামি মিমেমদি উমেগগুমল েিািিামিিাি েিয 
সব মলমেি মিািুমষি েবশযই িূণি স্বিাধীিতিা যিাকমত হমব। UN মিমদিশক িীমতগুমল 29 ও 31 যদখুি।

ম রুি ও সুরবধ্ারদ: মেমুি, ওর্িািটিাইম এবং আইিমসদ্ধ সুমবধিাসমূহ মিয়মমতর্িামব, সময়মত, িমযবদ্ধকিণ সহ এবং 
প্রমেিােয আইি েিুেিায়ী েবশযই িমিমশিাধ কিমত হমব। মিময়িাগকতি িামদি কমিমক্ষ িূযিতম মেমুি, মশমল্পি মেমুি বিা 
সমমবত চুমক্তমত দিিাদমি কমি ঠিক কিিা মেমুি, যেটি যবমশ হমব, েবশযই প্রদিাি কিমত হমব। প্রমেিােয স্থিািীয় আইি 
েিুসিামি প্রদি িয় এমি যকিামিিা মেমুি সিবিিাহকিািীিিা যকমট মিমত িিািমব িিা। সব মলমেি কমীমদি এমি একটি 
মেমুি মদমত সিবিিাহকিািীমদি উৎসিামহত কিিা হয় েিা প্রিাযমমক চিামহদিাগুমল িূিণ কমি এবং মবমবচিিামূলক আয় প্রদিাি 
কমি। ILO িীমত 95 ও 131 যদখুি।

কার্ ি ঘন্টা ও ওভািটাইম: সিবিিাহকিািীমদি প্রমেিােয আইমি সীমিা বিা প্রমত সপ্তিামহ 60  ণ্টিাি মমধয যেটিা কম 
হমব, তিাি যবমশ কিামেি  ণ্টিাি েিুমমত যদওয়িা উমচত িয়। ওর্িািটিাইম কিাে  যস্বচ্ছিামূলক হওয়িা এবং তিাি েিয 
স্থিািীয় আইি েিুেিায়ী আবশযক হিামি িিামিশ্রমমক িিাওয়িা উমচত।   সিবিিাহকিািীমদি েবশযই সুমিমিত কিমত হমব 
যে মিয়মমত কিামেি সীমিাি যচময় যবমশ কিাে কিমত েস্বীকিাি কিিাি েিয তিামদি কমীমদি েিামত েমিমিািিা কিিা, 
শিামস্ত যদওয়িা বিা বিখিাস্ত কিিা িিা হয়। কমীমদি সিাত মদমিি মমধয এক মদি িুটি মদমত হমব। সিবিিাহকিািীমদি 
েবশযই মিরু্ি ল সমময়ি যিকডি  িিাখমত হমব। সিবিিাহকিািীিিা েুক্তিিামষ্ট্র যে সিাব-কন্ট্রযিাক্টিমদি সমে কিাে কমিি 
তিামদিমক েবশযই ইউএস শ্রম মবর্িামগি (Department of Labor) প্রমতমিিাধমূলক ি ন্থিাগুমল েিুসিণ কিমত হমব, েিামত 
হট গুডস সংক্রিান্ত মিমদি মশকিা িিাওয়িা এড়িামিিা েিায়। ILO িীমত 14 যদখুি।

স্বাস্থ্য ও রিিাপত্তা: সিবিিাহকিািীমদি েবশযই মিিিািদ, স্বিাস্থযমবমধ সম্পন্ন, এবং স্বিাস্থযকি কিামেি িমিমবশ প্রদিাি কিমত 
হমব। এি েন্তরু্ি ক্ত হল মলমখত মিািদন্ডগুমল েিা স্থিািীয় আইি যমমি চমল। মিমিিাণ কিাঠিামমিা, ববদযুমতক মিিিািিিা, েমি 
মিিিািিিা, িিাসিায়মিক মিিিািিিা, স্বিাস্থযবযবস্থিা, আিৎকিালীি প্রস্তুমত, প্রিাযমমক মচমকৎসিা, বযমক্তগত সুিক্ষিা সিঞ্জিাম এবং 
েিযিািয মিিিািিিামূলক িীমতগুমলি সিাময সম্পমকি ত মিিিািিিাি মিািদন্ডগুমল এি েন্তরু্ি ক্ত। ILO িীমত 187 যদখুি। 

ববষমযমূলক আচিে িা কিা: মলে, েিামত, বণি, েিাতীয় উৎস, সিামিামেক বিা েিামতগত উৎস, ধমি, বয়স, 
বববিামহক  মস্থমত, েংশীদিামিি  মস্থমত, গর্ি িাবস্থিা, মিা-বিাবিাি মস্থমত, শিািীমিক বিা মিািমসক েক্ষমতিা, িিােবিমতক মতিামত, 
বযমক্তগত গুণিাবলী ও মবশ্বিাস, যেৌি য িাোঁক, মলে িমিচয় বিা েমর্বযমক্ত বিা স্থিািীয় আইি েিািিা সুিমক্ষত েিয যকিামিিা 
মর্মি মিমবিমশমষ সিবিিাহকিািীিিা কমিস ংস্থিাি সম্পমকি ত কিােিিার্যিামস যকিামিিা ববষময কিমব িিা, েিাি েন্তরু্ি ক্ত হল সকল 
যপ্রক্ষিািমটি যেিাগযতিাসম্পন্ন বযমক্তমদি কমিমিময়িাগ, র্িাড়িা কিিা এবং িমদিান্নমত প্রদিাি। ILO িীমত 100 ও 111 যদখুি।

সংগঠি কিাি স্বাধ্ীিতা: সব শ্রমমকমদি সমমমত গঠি কিিা ও সমমবতর্িামব দিিাদমি কিিাি স্বিাধীিতিাি 
েমধকিািমক (মলে মিমবিমশমষ) সিবিিাহকিািীিিা সম্মিাি যদমবি। ILO িীমত 87, 98, ও 154 যদখুি।

পরির্বশ: সিবিিাহকিািীিিা েবশযই কিাে িমিচিালিিাি যদমশ প্রমেিােয সকল িমিমবশগত আইি এবং মিয়মগুমল 
যমমি চলমব। উিিিু, সিবিিাহকিািীমদি শমক্ত, বিায়,ু মিগিমি, বেি য ও িিামিি ওিমি িমিমবশগত প্রর্িাবগুমলি 
বযবস্থিািিিা ও িূযিতম কিিাি েিয এবং িিাসিায়মিক িদিাযি ও মবিজ্জিক িদিাযিগুমলমক মিিিািমদ সংিক্ষণ কিিা, 
মিগিমি প্রমতমিিাধ বিা প্রশমি কিিাি লমক্ষয সিবিিাহকিািীমদি েবশযই িীমত ও কিােিপ্রণিালীগুমল যিাকমত হমব।

সংঘাত সৃরিকািী খরি  পদািে ও রকম্বািরল প্ররক্রয়া (Kimberley Process): সিবিিাহকিািীমদি দিাময়ত্বশীল দ্রবয সংগ্রহ 
সংক্রিান্ত প্রমেিােয আইি ও মিয়ন্ত্রণগুমল েবশযই যমমি চলমত হমব, েিাি েন্তরু্ি ক্ত হল সং িাত সৃমষ্টকিািী খমিে িদিাযি ও 
হীিিা। ডড-ফ্র্যিাঙ্ক েযিাক্ট (Dodd-Frank Act)-এি 1502 েিুমচ্ছদটি সং িাত সৃমষ্টকিািী খমিমেি দিাময়ত্বশীল সংগ্রহ সম্পমকি ত, 
যেখিামি েন্তরু্ি ক্ত িময়মি: গণতিামন্ত্রক কমেিা প্রেিাতন্ত্র (Democratic Republic of the Congo, DRC) বিা এি সংলি যদশগুমলমত 
সশস্ত্র সং িাত ও মিািবিামধকিাি লং মিি িমি মস্থমতমত উমিিামলত টিি, টযিান্টিালিাম, টিাংমেি এবং যসিািিা (একমত্র, "3TG”)। 
েিুমচ্ছদ 1502-এি েধীমি, প্রমেিােয সিবিিাহকিািীমদিমক তিামদি িমণয বযবহৃত 3TG-এি উৎস েবশযই মিমিত কিমত 
হমব। েিুমচ্ছদ 1502-এি েধীমি মিমিিাটিি ং সংক্রিান্ত যে সব বিাধযবিাধকতিা আমি, সিবিিাহকিািীিিা তিা সমন্তিাষেিকর্িামব 
সম্পূণি কিমত এবং Nordstrom েিািিা েিুমিিাধকৃত তযয প্রদিাি কিমত সম্মত হি, েিামত Nordstrom েিুমচ্ছদ 1502-এি 
েধীমি মিমিিাটিি ং সংক্রিান্ত তিাি বিাধযবিাধকতিাগুমল সমন্তিাষেিকর্িামব সম্পূণি কিমত িিামি। মকম্বিািমল প্রমক্রয়িা সংক্রিান্ত 
সমিাধিািটি হীিিাি দিাময়ত্বশীল সংগ্রহ সম্পমকি ত এবং বযমক্তগত জ্ঞিাি বিা হীিিা সিবিিাহকিািীি যদওয়িা একটি মলমখত 
মিিয়তিাি উিি মর্মি কমি মবমক্রতিামক মিিয়তিা প্রদিাি কিমত হমব যে, হীিিা সং িাত-মুক্ত এবং তিা সব চিালিামি উমেখ 
কিিা আবশযক। আমিামদি সং িাত সৃমষ্টকিািী খমিে সংক্রিান্ত িীমত (Conflict Mineral Policy) (PDF) যদখুি।

পশু কলযাে: সিবিিাহকিািীমদিমক েবশযই এমি কিােিিার্যিামসি সংমহতিাগুমল যমমি চলমত হমব েিা আন্তেি িামতক, েিাতীয় 
ও িিােয সিকিাি, এবং িশু কলযিামণি েিয যশ্র ষ্ঠ কিােিিার্যিামসি মিািদণ্ডগুমল িূিণ কমি বিা তিা েমতক্রম কমি। 
2021 সিামলি যশষ যযমক Nordstrom আি আসল প্রিাণীি িশম বিা মবিল প্রিাণীি ত্বক মদময় বতমি কিিা িণয 
মবক্রয় কিমব িিা। আমিিা মবশমদি েিয আমিামদি মবিল প্রিাণীি ত্বক ও িশম মুক্ত িীমত (Exotic Animal Skin and 
Fur Free Policy) যদখুি। 

জমধ্াসম্পদ: Nordstrom েিযমদি যমধিা সম্পদ (intellectual property, IP) েমধকিািগুমলি প্রমত শ্রদ্ধিাশীল এবং মিমেি 
সিবিিাহকিািীমদি কিাি যযমকও একই িকম আশিা কমি। তৃতীয় িমক্ষি িকশিা বিা মপ্রন্ট িকল কিিা সমমত, যকিামিিা 
তৃতীয় িমক্ষি যমধিা সম্পমদি েিিুমমিামদত বযবহিাি গ্রহণমেিাগয িয়। েমিযি IP-এি যকিামিিা েিুমমিামদত বযবহিাি এবং 
মিামলকিািিাধীি তমযযি স্থিািিান্তিমক েবশযই এমি একটি সুিমক্ষত উিিাময় িমিচিালিিা কিমত হমব, েিা IP এবং IP মিামলক, 
Nordstrom এবং এটিি সিবিিাহকিািীমদি েমধকিািগুমলমক সুিক্ষিা যদয়। Nordstrom-এি যেডমিাকি , যলিামগিা এবং 
মিামলকিািিাধীি কিাে শুধুমিাত্র চুমক্তরু্ক্ত িমিমষবিাগুমল িূিমণ বযবহিাি কিিা যেমত িিামি, এবং Nordstrom-এি কিাি যযমক 
িূমবি েিুমমিাদি যিওয়িা িিাড়িা েিয যকিামিিা িমক্ষি কিামি তিা প্রকিাশ কিিা েিামব িিা। 

আমিিাম  য িদ েংশীদিামিত্ব ম  ীিতমিাম  িা মিয়ি েকিার্ম  িা প্রশ্ন য  িাকি  তবি মেুগ্রহ 
কর্ম  যেিাগিার্ম  িাগ করুম :

Nordstrom Product  Group  

1617 Sixth Avenue, Suite 1 0 0 0

Seattle, W A 98101

U.S.A.

npgsc@ nordstrom.com
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