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Nordstrom অংশীদারিত্বেি রিত্বদেরশকা 

একটি ককোম্পোনি নিসোবে আমরো নেশ্বোস কনর কে আমোবের কম মচোরী, গ্রোিক ও কনমউনিটিগুনির উপর 

আমোবের প্রভোে আমোবের কোজকবম মর েোইবরও েযোপকভোবে প্রসোনরত। আমরো নেশ্ববক কে মূিয প্রেোি 

কনর কস সম্পবকম নচন্তো করবি, আমরো জোনি কে পনরবেশ রক্ষো করো, আমরো কে কনমউনিটিগুনিবক 

পনরবেেো নেই তোবেরবক নকছু কেরত কেওযো এেং েোরো আমোবের পণ্য ততনর কবরি তোবের জিয নিরোপে 

ও িযোেয কম মস্থি ততনর করো অতযোেশযক। 

 

আমোবের সে মেো িযোযসঙ্গত উপোবয সবে মোত্তম মোবির পণ্য সরেরোবির িক্ষয অজমি করবত আমরো 

আমোবের েযেসোনযক সরেরোিকোরীবের জিয মোিক প্রনতটিত কবরনছ েোবত নিশ্চিত করো েোয কে 

আমোবের এমি সরেরোিকোরীবের সবঙ্গ অংশীেোনরত্ব রবযবছ েোরো উচ্চমোবির পণ্য, উচ্চমোবির 

েযেসোনযক িীনত এেং উচ্চমোবির সম্প্রেোযগত সম্পবকমর প্রনত আমোবের প্রনতশ্রুনত কশযোর কবর।  

অংশীদারিত্বেি রিত্বদেরশকা মেত্বি চলা:এই অংশীেোনরবত্বর নিবেমনশকোয কসই িূযিতম মোিেণ্ডগুনি 

রবযবছ েো Nordstrom, Inc. অথেো তোর কে ককোিও সিোযক সংস্থোর ( "Nordstrom" েো "বকোম্পোনি" ) সবঙ্গ 

কোজ কবর এমি সকি এবজন্ট, নেবেতো, উৎপোেক, কোরখোিো, গুেোম ও উপটিকোেোরবের 

 ( "সরেরোিকোরীগণ্" ) অেশযই কমবি চিবত িয। সরেরোিকোরীবেরবক তোবের শ্চেযোকিোপ এেং তোবের 

পুবরো সরেরোি শৃঙ্খি জবু়ে এই অংশীেোনরবত্বর নিবেমনশকোয ক োনেত মোিেণ্ড কমবি চিো আেশযক। এর 

অথ ম িি, ককোিও সরেরোিকোরী তোর সকি সরেরোিকোরী, নেবেতো, এবজন্ট, গুেোম, কোরখোিো এেং 

উপটিকোেোরবের এই অংশীেোনর নিবেমনশকো কমবি চিো নিশ্চিত করোর জিয েোযী থোকবেি। 

সরেরোিকোরীবের তোবের অিুেনতমতো এেং তোবের সরেরোি শৃঙ্খবির অিুেনতমতো নিশ্চিত করবত পে মোপ্ত ও 

কোে মকর িীনতমোিো, কোে মপ্রণ্োিী, প্রনশক্ষণ্ ও করকর্ম রোখোর অিুশীিি থোকো নিশ্চিত করো আেশযক।   

সরেরোিকোরীর চুশ্চিগুনিবত এই অংশীেোনরবত্বর নিবেমনশকোয নেেরণ্ কেওযো নকছু একই নেেবযর নিষ্পনত্ত 

করোর আরও সুনিনেমষ্ট নেধোি থোকবত পোবর। এই অংশীেোনরবত্বর নিবেমনশকো এেং একটি নিনেমষ্ট 

সরেরোিকোরী চুশ্চির নেধোবির মবধয ককোিও অসঙ্গনত থোকোর কক্ষবে, কেনশ সুনিনেমষ্ট চুশ্চির নেধোিটি 

নিযন্ত্রণ্ করবে। এই অংশীেোনরবত্বর নিবেমনশকো েো চুশ্চির প্রবযোজিীযতো কমবি চিোর প্রমোণ্ নেবত েযথ ম 

িওযো কে ককোবিো সরেরোিকোরীর সবঙ্গ Nordstrom তোর সম্পকম পে মোবিোচিো করবে এেং তো নছন্ন করবত 

পোবর।   

আইরি প্রত্বয়াজিীয়তাি সাত্বে অিুবরতেতা:  এই অংশীেোনরবত্বর নিবেমনশকো কমবি চিোর পোশোপোনশ 

সরেরোিকোরীবের মোনকমি েিুরোষ্ট্র ও কে কেশগুনিবত তোরো েযেসো কবর, কসই সে কেবশর সমস্ত প্রবেোজয 

আইি ও নেনধও অেশযই কমবি চিবত িবে, েোর মবধয উৎপোেি েো রপ্তোনির কেশও অন্তভুমি। কসইসবঙ্গ, 

Nordstrom তোর সরেরোিকোরীবের কোবছ রোষ্ট্রসংব র নশশুবের অনধকোবরর রীনতিীনত (UN Convention 

on the Rights of the Child), িযোেয শ্রম মোি আইি (Fair Labor Standards Act) (শ্রম নেভোবগর 

পে মবেক্ষবণ্র গোইর্ (Department of Labor Monitoring Guide)), আন্তজমোনতক শ্রম সংস্থোর 

(International Labor Organization - ILO) রীনতিীনত , এেং রোষ্ট্রসংব র কোজকম ম ও মোিেোনধকোবরর 

নিবেমশক িীনতর (United Nations (UN) Guiding Principles on Business and Human Rights) প্রবেোজয 

ধোরোগুনি কমবি চিোর প্রতযোশো কবর। 

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12000:::NO:::
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12000:::NO:::
https://www.business-humanrights.org/en/big-issues/un-guiding-principles-on-business-human-rights/
https://www.business-humanrights.org/en/big-issues/un-guiding-principles-on-business-human-rights/
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দিুীরত-দেি: সরেরোিকোরীবের উৎবকোচ, মোনি িন্ডোনরং (বেিোমী আনথ মক কিিবেি) এেং/অথেো েুিীনত 

সংেোন্ত েোেতীয প্রবেোজয আইি কমবি চিো আেশযক, েোর মবধয পব়ে মোনকমি নেবেশী েুিীনতপূণ্ ম 

কোজকবম মর আইি (U.S. Foreign Corrupt Practices Act - FCPA), কোিোর্োর নেবেশী সরকোনর 

আনধকোনরকবের েুিীনত আইি (Corruption of Foreign Public Officials Act of Canada) ও েুিরোবজযর 

উৎবকোচ আইি (U.K. Bribery Act), নকন্তু তোবতই তো সীমোেদ্ধ িয। সরেরোিকোরীবের েযেসো পোওযোর েো 

ধবর রোখোর েো অিযোয সুনেধো পোওযোর উবেবশয ককোিও নেবেশী আনধকোনরকবক প্রতযক্ষ েো পবরোক্ষভোবে 

অথ ম েো মূিযেোি নকছু প্রস্তোে েো প্রেোি িো করো আেশযক।  "নেবেশী আনধকোনরকবের" মবধয পব়ে নেবেশী 

সরকোনর আনধকোনরক, নেবেশী রোজনিনতক েি েো তোবের আনধকোনরক, নেবেশী রোজনিনতক পেপ্রোথী 

অথেো ককোিও নেবেশী সংস্থো সম্পূণ্ ম েো আংনশকভোবে ককোিও নেবেশী সরকোবরর মোনিকোিোধীি থোকবি 

কসই নেবেশী সংস্থো ও তোবের কম মচোরীেৃন্দ।   

Nordstrom েোনণ্শ্চজযক উৎবকোচও নিনেদ্ধ কবর। সরেরোিকোরীবের অিযোয সুনেধো পোওযোর উবেবশয 

ককোিও ককোম্পোনিবক প্রতযক্ষ েো পবরোক্ষভোবে অথ ম েো মূিযেোি নকছু প্রস্তোে েো প্রেোি িো করো আেশযক।   

সরেরোিকোরীবের Nordstrom এর সবঙ্গ সরেরোিকোরীবের েোেতীয অথ মপ্রেোবির নিখুুঁত, নিনখত নিবসে 

রোখো আেশযক। অিুবরোধ করো িবি সরেরোিকোরীবের Nordstrom-কক নিবসবের একটি প্রনতনিনপ কেওযো 

অথেো ককোিও সরকোবরর েো সংস্থোর প্রবযোজিীয ককোিও কোে মকিোবপ Nordstrom-কক সিোযতো করো 

আেশযক। 

স্বাত্বে েি সংঘাত: সরেরোিকোরীবের Nordstrom এর কম মচোরীবের নেরুবদ্ধ এমি ককোিও েযেস্থো িো কিওযো 

অথেো তোবের সবঙ্গ কিিবেি িো করো আেশযক েোর কথবক স্বোবথ মর সং োত সৃটষ্ট িবত পোবর েো তোর ধোরণ্ো 

নেবত পোবর। Nordstrom এর সবঙ্গ ককোিও সরেরোিকোরীর নিবযোজবির উপর প্রভোে রবযবছ এমি ককোিও 

Nordstrom কম মচোরীর সবঙ্গ সরেরোিকোরীর পোনরেোনরক েো অিযোিয  নিি েযশ্চিগত সম্পকম থোকবি, 

সরেরোিকোরীবক তো অেশযই Nordstrom এর কোবছ প্রকোশ করবত িবে। সরেরোিকোরীবের Nordstrom 

এর কম মচোরীবের ককোিও উপিোর কেওযো কথবক নেরত থোকবত িবে, েনে িো কসগুনি িোমমোে মূবিযর িয, 

সোধোরণ্ভোবে েোর মূিয একটি কযোবিন্ডোর েছবর $100 েবি নেবেচিো করো িয। িগে উপিোর েো নগেি 

কোবর্মর মবতো িগবের সমতুিয নকছু কখবিোই Nordstrom এর কম মচোরীবের কেওযো েোবে িো। 

NORDSTROM এি তেয সুিরিত িাখা: সরেরোিকোরীবের Nordstrom এর সবঙ্গ তোবের নিবযোজবির 

অঙ্গ নিবসবে Nordstrom এর কগোপি তবথয অযোবেস কেওযো িবত পোবর। Nordstrom সম্পনকমত প্রকোশয 

িয এমি েোেতীয তথয কগোপি তথয েবি ধবর নিবত িবে। সরেরোিকোরীবের Nordstrom এর কগোপি তথয 

পে মোপ্তরূবপ রক্ষো করোর মবতো উপেুি নিরোপত্তো নিযন্ত্রণ্ থোকো আেশযক এেং তোবের Nordstrom এর 

আগোম নিনখত সম্মনত ছো়েো কসগুনি প্রকোশ িো করো আেশযক। এর মবধয পব়ে Nordstrom এর কের্মোকম, 

কিোবগো ও মোনিকোিোধীি কোজ েো শুধুমোে চুশ্চিেদ্ধ পনরবেেো পনরপূরণ্ করবত েযেিোর করো েোবে। 

সরেরোিকোরীরো Nordstrom এর ককোিও েযশ্চির সবঙ্গ অিয ককোিও ককোম্পোনির কগোপি তথয কশযোর 

করবত পোরবেি িো, েনে সরেরোিকোরী কসই তথয কশযোর িো করোর জিয চুশ্চিগত েো আইিোিুগ 

েোধযেোধকতোর অধীবি থোবকি।   

রবশ্ববযাপী বারিজয: সরেরোিকোরীবের মোনকমি েুিরোষ্ট্র ও কোিোর্োর েনিিঃশুল্ক আমেোনি আইি সি 

নেশ্বেযোপী েোনণ্জয নিযন্ত্রণ্কোরী সকি প্রবেোজয আইি কমবি চিো আেশযক। সরেরোিকোরীবের উৎস কেবশ 

উৎপোেি েোচোইকরণ্ এেং েোনণ্বজযর অগ্রোনধকোবরর েোনে সমথ মি করবত কোে মেম প্রনতিো করো ও িনথপে 

েজোয রোখো আেশযক। সন্ত্রোসেোে নেবরোধী মোনকমি েনিিঃশুল্ক-েোনণ্জয অংশীেোনরত্ব (U.S. Customs-Trade 

Partnership Against Terrorism, C-TPAT) এেং কোিোর্োর সুরক্ষোয নিবযোশ্চজত অংশীেোরগণ্ (Partners In 
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Protection, PIP) অিুসোবর সরেরোিকোরীবের আন্তজমোনতক সরেরোি শৃঙ্খবির সরুক্ষো সংেোন্ত 

প্রবযোজিীযতো ও মোিেণ্ড কমবি চিো আেশযক। 

রশশুশ্রে: সরেরোিকোরীবের এমি কোউবক নিবযোগ িো করো আেশযক েোর েযস 15 েছবরর কম, 

উৎপোেিকোরী কেবশর প্রবেোজয আইি অিুসোবর িূযিতম েযবসর কম অথেো েোধযতোমূিক নশক্ষো সম্পূণ্ ম 

করোর েযবসর কচবয কম, এর মবধয কেটি কেনশ িবে। সরেরোিকোরীবের 18 েছবরর কমেযসী কোউবক 

নেপজ্জিক, অসুরনক্ষত েো অস্বোস্থযকর পনরনস্থনতবত কোজ িো করোবিো আেশযক এেং এই ধরবির পনরবেশ 

ও উপোেোিগুনি কথবক পে মোপ্ত সুরক্ষো প্রেোি করোও আেশযক। নিবযোগ প্রশ্চেযোর অংশ নিসোবে 

সরেরোিকোরীবের েযস েোচোইকরবণ্র জিয প্রণ্োিীসমিূ প্রনতিো করোও আেশযক। ILO এর রীনতিীনত 138 

এেং নশশুবের অনধকোর সংেোন্ত রোষ্ট্রসংব র রীনতিীনত কেখুি। 

বলপূব েক শ্রে: Nordstrom এর এমি ককোবিো সরেরোিকোরীর সবঙ্গ েযেসো িো করো আেশযক েো ককোবিো 

ধরবির অনিশ্চিক শ্রম েযেিোর কবর, েোর মবধয পব়ে কোরোেন্দীবের দ্বোরো শ্রম; শতমোেদ্ধ শ্রম; 

মুচবিকোেদ্ধ শ্রম; মোিে পোচোবরর মোধযবম প্রোপ্ত শ্রম, েিপূে মক েো েীতেোসবত্বর দ্বোরো প্রোপ্ত শ্রম; অথেো 

মোনকমি েুিরোবষ্ট্রর ককোবিো আইবির অধীবি েিপূে মক শ্রম নিবসবে নিধ মোনরত শ্রম। কে কোে মোভযোসগুনি 

কমীবের চিোবেরোর স্বোধীিতো েো কস্বিোমূিকভোবে নিবযোগ সমোপ্ত করোর সক্ষমতোবক সীনমত কবর কসগুনি 

নিনেদ্ধ। কমীবের চোকনরবত আে দ্ধ কবর রোখোর উপোয নিবসবে সরেরোিকোরীরো পনরচবযর িনথপে, 

আ র্নথক গযোরোনন্ট েো অিযোিয মূিযেোি শ্চজনিসপে আিবক রোখবত পোরবে িো। ILO এর রীনতিীনত 29 ও 

105 কেখুি। 

হয়িারি ও দবু েযবহাি: সরেরোিকোরীবের অেশযই প্রবতযক েযশ্চির সোবথ মে মোেো এেং সম্মোবির সোবথ 

আচরণ্ করবত িবে। সে কমীবেরবক শোরীনরক, কেৌি, মোিনসক েো কমৌনখক িযরোনি েো নিে মোতি করো েোবে 

িো। শোশ্চস্তমূিক রীনত নিবসবে সরেরোিকোরীরো আনথ মক জনরমোিো করবত পোরবে িো। এছো়েোও, 

সরেরোিকোরীর পনরচোিকেগ ম কতৃ মক প্রনতবশোবধর ভয ছো়েোই, Nordstrom েো Nordstrom-নিেুি 

কম মচোরীবের কোবছ নিবজবের উবদ্বগগুনি জোিোবিোর জিয সে নিবঙ্গর মোিুবের অেশযই পূণ্ ম স্বোধীিতো 

থোকবত িবে। UN নিবেমশক িীনতগুনি 29 ও 31 কেখুি। 

েজুরি ও সুরবধারদ: সরেরোিকোরীবের েোেতীয মজনুর, ওভোরিোইম ও আইিত েোধযতোমূিক সুনেধোগুনি 

নিযনমত, সমযমবতো, িনথভুি করো সি এেং প্রবেোজয আইি অিুসোবর প্রেোি করো আেশযক। 

নিবযোগকতমোবের কমপবক্ষ িূযিতম মজনুর, নশবের মজনুর েো সমবেত চুশ্চিবত েরোেনর কবর টিক করো 

মজনুরর মবধয কেটি কেনশ িবে তো প্রেোি করো আেশযক। প্রবেোজয স্থোিীয আইি অিুসোবর প্রেত্ত িয এমি 

ককোবিো মজনুর সরেরোিকোরীরো ককবি নিবত পোরবেি িো। সে নিবঙ্গর কমীবের এমি একটি মজনুর নেবত 

সরেরোিকোরীবের উৎসোনিত করো িবি েো ককেি প্রোথনমক চোনিেোগুনিই পূরণ্ কবর িো , তোর সবঙ্গ 

নেবেচিোমূিক আযও প্রেোি কবর। ILO এর রীনতিীনত 95 ও 131 কেখুি। 

কাত্বজি ঘন্টা ও ওভািটাইে: সরেরোিকোরীরো প্রবেোজয আইনি সীমো েো প্রনত সপ্তোবি 60  ণ্টোর মবধয 

কেিো কম িবে, তোর কেনশ  ণ্টো কোবজর অিমুনত নেবত পোরবেি িো। ওভোরিোইবমর কোজ কস্বিোধীি িবত 

িবে এেং তোর জিয স্থোিীয আইি অিুসোবর আেশযক িোবর পোনরশ্রনমক নেবত িবে। সরেরোিকোরীবের 

অেশযই সুনিশ্চিত করবত িবে কে নিযনমত কোবজর সীমোর কচবয কেনশ কোজ করবত অস্বীকোর করোর জিয 

তোবের কমীবের েোবত জনরমোিো করো, শোশ্চস্ত কেওযো েো েরখোস্ত করো িো িয। কমীবের সোত নেবির মবধয 

এক নেি ছুটি নেবত িবে। সরেরোিকোরীবের অেশযই নিভুমি সমবযর করকর্ম রোখবত িবে। 

সরেরোিকোরীবের মোনকমি শ্রম নেভোবগর (U.S. Department of Labor's) নিযম িং ি কবর উৎপোনেত 
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মোি পোওযো এ়েোবিোর প্রনতবরোধমূিক েযেস্থোর (Preventative Measures to Avoid Receiving Hot 

Goods) নিবেমনশকো কমবি চিো আেশযক। ILO এর রীনতিীনত 14 কেখুি। 

স্বাস্থ্য ও সুিিা: সরেরোিকোরীবের অেশযই নিরোপে, স্বোস্থযনেনধ সম্পন্ন ও সুস্থ কোবজর পনরবেশ প্রেোি 

করবত িবে। এর মবধয পব়ে নিনখত মোিগুনি েো স্থোিীয আইি কমবি চবি। নিম মোণ্ কোিোবমো, তেেুযনতক 

নিরোপত্তো, অনি নিরোপত্তো, রোসোযনিক নিরোপত্তো, নিকোনশ েযেস্থো, আপৎকোিীি প্রস্তুনত, প্রোথনমক 

নচনকৎসো, েযশ্চিগত সুরক্ষো সরঞ্জোম ও অিযোিয নিরোপত্তোমূিক িীনতগুনি সংেোন্ত নিরোপত্তোর মোিগুনি 

এর অন্তভুমি। সরেরোিকোরীবের কোউবক নেপজ্জিক, অসুরনক্ষত েো অস্বোস্থযকর পনরনস্থনতবত কোজ িো 

করোবিো আেশযক এেং এই ধরবির পনরবেশ ও উপোেোিগুনি কথবক পে মোপ্ত সরুক্ষো প্রেোি করোও আেশযক। 

ILO এর রীনতিীনত 187 কেখুি। 

ববষেযরবত্বিারধতা: নিঙ্গ, জোনত, েণ্ ম, মূি জোনত, সোমোশ্চজক েো জিবগোিীগত উৎস, ধম ম, েযস, তেেোনিক 

নস্থনত, অংশীেোনরবত্বর নস্থনত, গভমোেস্থো, নপতৃবত্বর/মোতৃবত্বর নস্থনত, শোরীনরক েো মোিনসক প্রনতেন্ধকতো, 

রোজনিনতক মতোমত, েযশ্চিগত তেনশষ্টয েো নেশ্বোস, কেৌি পছন্দ, নিঙ্গ পনরচয েো অনভেযশ্চি অথেো স্থোিীয 

আইি দ্বোরো সরুনক্ষত অিয ককোবিো নভনত্ত নিনে মবশবে সরেরোিকোরীবের কম মস ংস্থোি সম্পনকমত কোে মোভযোবস 

ককোবিো তেেময িো করো আেশযক, েোর মবধয পব়ে সকি কপ্রক্ষোপবির কেোগযতোসম্পন্ন েযশ্চিবের নিবযোগ, 

নিেুশ্চি ও পবেোন্ননত। ILO এর রীনতিীনত 100 ও 111 কেখুি। 

সংগঠিত হওয়াি স্বাধীিতা: সরেরোিকোরীবের সে কমীবের ( নিঙ্গ নিনে মবশবে) সনমনত গিি করোর ও 

কেৌথ েরোকেোকনের স্বোধীিতোর অনধকোরবক সম্মোি কেওযো আেশযক। ILO এর রীনতিীনত 87, 98, ও 154 

কেখুি। 

পরিত্ববশ: সরেরোিকোরীবের কোজ পনরচোিিোর কেবশ প্রবেোজয েোেতীয পনরবেশ সংেোন্ত আইি ও 

নেনধগুনি কমবি চিো আেশযক। কসইসবঙ্গ, সরেরোিকোরীবের শশ্চি, েোযু, নিগ মমি, েজময ও পোনির উপর 

পনরবেশগত প্রভোেগুনির েযেস্থোপিো ও িূযিতম করোর জিয এেং রোসোযনিক পেোথ ম ও নেপজ্জিক 

পেোথ মগুনিবক নিরোপবে সংরক্ষণ্ করো, নিগ মমি প্রনতবরোধ েো প্রশমি করোর িবক্ষয সরেরোিকোরীবের 

িীনতমোিো ও কোে মপ্রণ্োিীগুনি থোকো আেশযক। নেশ্চে িো িওযো েো েী ম নেি স্টবক পব়ে থোকো পণ্য ধ্বংস 

করো সরেরোিকোরীবের জিয নিনেদ্ধ এেং তোবের অিুেোি, পুিরোয নেেয েো আপসোইনলংবযর মোধযবম 

পরেতী পেবক্ষবপর েযেিোর সন্ধোি করবত িবে। স্বোস্থয েো সুরক্ষোর ঝুুঁ নক ততনর কবর এমি পণ্যগুনি েোবে 

েজময কথবক জ্বোিোনি ততনরর কোে মেমগুনি ককোিও নেকে িয। 

সংঘাত সৃঠিকািী খরিজ পদাে ে (CONFLICT MINERALS) ও রকম্বারল ে প্রক্রিয়া (KIMBERLEY 

PROCESS): সরেরোিকোরীবের েোনযত্বশীি দ্রেয সংগ্রি সংেোন্ত প্রবেোজয আইি ও নিযন্ত্রণ্গুনি কমবি চিো 

আেশযক, েোর অন্তভুমি িি সং োত সৃটষ্টকোরী খনিজ পেোথ ম ও িীরো। র্র্-ফ্র্যোঙ্ক আইবির (Dodd-Frank 

Act) ধোরো 1502 সং োত সৃটষ্টকোরী খনিবজর েোনযত্বশীি সংগ্রি সম্পনকমত, েোর মবধয রবযবছ: গণ্তোনন্ত্রক 

কবঙ্গো সোধোরণ্তন্ত্র (Democratic Republic of the Congo, DRC) েো তোর সংিি কেশগুনিবত সশস্ত্র 

সং োত ও মোিেোনধকোর িঙ্ঘবির পনরনস্থনতবত উবত্তোনিত টিি, িযোন্টোিোম, িোংবস্টি ও কসোিো (একবে, 

"3TG”)। ধোরো 1502 এর অধীবি, প্রবেোজয সরেরোিকোরীবের তোবের পবণ্য েযেহৃত 3TG'র উৎস নিশ্চিত 

করো আেশযক। ধোরো 1502 এর অধীবি নরবপোিম করো সংেোন্ত কে সে েোধযেোধকতো রবযবছ, 

সরেরোিকোরীরো তো সবন্তোেজিকভোবে সম্পূণ্ ম করবত এেং Nordstrom দ্বোরো অিুবরোধকৃত তথয প্রেোি 

করবত সম্মনত নেবিি, েোবত Nordstrom ধোরো 1502 এর অধীবি নরবপোিম করো সংেোন্ত তোর 

েোধযেোধকতোগুনি সবন্তোেজিকভোবে সম্পূণ্ ম করবত পোবর। নকম্বোনি ম প্রশ্চেযো সংেোন্ত সংকেটি িীরোর 

েোনযত্বশীি সংগ্রি সম্পনকমত এেং েযশ্চিগত জ্ঞোি েো িীরো সরেরোিকোরীর কেওযো একটি নিনখত নিিযতোর 
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উপর নভনত্ত কবর নেবেতোবক নিিযতো প্রেোি করোর প্রবযোজি রবযবছ কে িীরোগুনি সং োত-মুি এেং সে 

চোিোবি তোর উবেখ থোকো আেশযক৷ আরও নেশবে জোিবত আমোবের সং োত সৃটষ্টকোরী খনিবজর িীনত 

কেখুি। 

পশুকলযাি: পশুকিযোবণ্র আন্তজমোনতকভোবে গৃিীত "পো ুঁচটি স্বোধীিতো "র উপর নভনত্ত কবর 

সরেরোিকোরীবের পশুবের সবঙ্গ তিনতকতো ও েোনযত্বশীিতো সি আচরবণ্র প্রতযোশোসমূি পূরণ্ করোর েো 

অনতেম কবর েোওযোর অিুশীিি নেনধ কমবি চিো আেশযক। 2021 সোবির কশে কথবক Nordstrom আর 

আসি প্রোণ্ীর পশুচম ম েো নেরি প্রোণ্ীর ত্বক নেবয ততনর করো পণ্য নেেয করবে িো। আবরো নেশবে জোিবত 

আমোবের নেরি প্রোণ্ীর ত্বক ও পশুচম ম মুি িীনত (Exotic Animal Skin and Fur Free Policy) কেখুি। 

পরিদশ েি: সরেরোিকোরীরো েুবঝবছি কে এই অংশীেোনরবত্বর নিবেমনশকোর সোবথ অিুেনতমতো নিশ্চিত করোর 

উবেবশয Nordstrom তোর সরেরোিকোরীবের কি-কোরখোিোগুনি ও অিযোিয উপটিকোেোর সি 

সরেরোিকোরীবের অিুশীিি েো ককন্দ্রগুনি নিরীক্ষণ্ েো পনরেশ মি করোর অনধকোর সংরনক্ষত করবখবছ। এর 

মবধয পব়ে Nordstrom এর উৎপোেি সরেরোিকোরীবের কি-কোরখোিোগুনির নিযনমত অকুস্থবি 

পনরেশ মি। সরেরোিকোরীবের অেশযই স্বি িবত িবে, েোইবি নিখুুঁত িনথপে েজোয রোখবত িবে এেং সে 

নিবঙ্গর কমীবের কগোপি সোক্ষোৎকোর পনরচোিিোর অিুমনত কেওযো সি, অিুেনতমতো সুনিশ্চিত করবত 

Nordstrom প্রনতনিনধ এেং মবিোিীত তৃতীয-পবক্ষর পে মবেক্ষকবের ক োনেত ও অব োনেত পে মবেক্ষণ্ 

করোর কোজকবম ম অংশগ্রিণ্ করোর অিুবমোেি নেবত িবে।   

রিয়ন্ত্রি ও উপঠিকাদারিি পরিবতেি (ত্বকবল Nordstrom এি উৎপাদত্বিি সিবিাহকািীত্বদি 

জত্বিযই): Nordstrom এর উৎপোেবির সরেরোিকোরীবের Nordstrom-কক নিনখতভোবে জোিোবিো 

আেশযক, েনে Nordstrom এর উৎপোেি করো িয এমি ককোিও কোরখোিোর মোনিকোিো, অেস্থোি, নেেয, 

েয েো নিযন্ত্রণ্ পনরেনতমত িয। উপবরর কে ককোিও পনরেতমবির জিয কোরখোিোর তথয আপবর্ি করো এেং 

উৎপোেি শুরু করোর আবগ কোরখোিোর নিরীক্ষণ্ করো েরকোর। এছো়েোও, উৎপোেি শুরু করোর পূবে ম 

Nordstrom এর নিনখত অিুবমোেি েযতীত, Nordstrom এর উৎপোেবির সরেরোিকোরীরো উৎপোেি 

প্রশ্চেযোর ককোবিো অংশই উপ-চুশ্চির অধীবি নেবত পোরবে িো। 

রিত্বপাটে কিাি লঙ্ঘিসেূহ:  সরেরোিকোরীবের এই অংশীেোনরবত্বর নিবেমনশকোর কে ককোিও িঙ্ঘি 

অনেিবম্ব Nordstrom এর কোবছ নরবপোিম করো আেশযক। কে সরেরোিকোরীরো নেশ্বোস কবরি কে ককোিও 

Nordstrom এর ককোিও কম মচোরী েো Nordstrom এর িবয কোজ করো কে ককোিও ককউ কেআইনি েো 

অিযথোয অিুপেুি আচরবণ্ নিবযোশ্চজত িবযবছি, তোবের অনেিবম্ব Nordstrom এর কোবছ নেেযটি 

অেশযই নরবপোিম করবত িবে। উবদ্বগগুনি www.npg.ethicsPoint.com -এ নগবয অথেো কিোি নফ্র্ 

1.844.852.4175 িম্ববর কেোি কবর নরবপোিম করবত িবে।   

 

 

https://n.nordstrommedia.com/id/1a03cfc9-d1a4-4818-b45d-ce0dc802b33b.pdf
https://www.sheltervet.org/five-freedoms
https://www.nordstrom.com/browse/nordstrom-cares/strategy-governance-reporting/policies-commitments?breadcrumb=Home%2FNordstrom%20Cares%2FStrategy%2C%20Governance%20%26%20Reporting%2FPolicies%20%26%20Commitments
http://www.npg.ethicspoint.com/

