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অয়তয়রক্ত তনিযর জনয, 
অনুগ্রহ কনর ফর্াগানর্াগ
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নর্ডস্ট্রমসামাজিক দাযয়ত্ব
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USA
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নর্ডস্ট্রম এরঅংশীদানররআচরণয়িয়িনত এমন নূযনতম মানদণ্ড িয়ণ ডত রনয়নে র্া নর্ডস্ট্রনমর িানি

িযিিা কনর এমন িমস্তএনজন্ট, য়িনিতা, পয়রনষিা প্রদানকারী, প্রস্তুতকারক, কারখানা, গুদাম এিং

িাি-কন্ট্র্াটরনদরঅিশযই পূরণ করনত হনি। িরিরাহকারীনদরঅিশযই তানদর ক্রিয়াকিাপ এিং

তানদর িমগ্র িাপ্লাই ফচইনজনু়ে এইঅংশীদানররআচরণয়িয়িনত য়নি ডায়রত মানগুয়ি ফমনন চিনত

হনি।

এই নয়িটি নর্ডস্ট্রমকার্ ডকরভানি িাস্তিায়ননরজনয য়ননদডয়শকা প্রদান কনর িামাক্রজক দায়িদ্ধতা

কম ডিূয়চরঅংশ য়হিানি নর্ডস্ট্রম দ্বারা য়নরীয়িত ফেয়িয়িটি য়িভাগঅংশীদানররআচরণয়িয়ি৷ এই

য়ননদডয়শকা িিমকরার উনেনশয করা হয় িরিরাহকারীনদর িুঝনত এিংঅন্তভভ ডক্তকরা দয নর্ডস্ট্রম

অংশীদানররআচরণয়িয়ি বদনক্রিন কার্ ডিনম।

ফগাপনীয়: এই নয়িনত মায়িকানা, িায়ণজয ফগাপনীয়তা এিং ফগাপনীয় তিয রনয়নে র্া নর্ডস্ট্রম, ইনক -

এর িম্পয়ত্ত। এই নয়ি এিং য়িষয়িস্তু নর্ডস্ট্রম, ইনক -এরস্পিঅনুনমাদন ো়ো অনয ফকাননা পনির

কানে নকি িা প্রকাশ করা র্ানি না।

অিতরয়ণকা
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ভূয়মকা

িংস্থ্াগত িামাক্রজক দায়য়ত্ব হি নর্ডস্ট্রম িংসৃ্কয়তর একটি ফমৌয়িক উপাদান।আমরা িরিরাহকারীর

িানি িুদৃঢ় িম্পকডগুয়িনক মূিয য়দই এিং তানদর িানি িহনর্াগ গন়ে তভিনত চাই র্ারা বনয়তক

িযিিায়য়কশুদ্ধাচারগুয়ি িযিহার করার মািযনম পণযগুয়ি উৎপাদন করারআমানদরঅঙ্গীকার ভাগ

কনর ফনয়। নর্ডস্ট্রমঅংশীদায়রত্ব য়ননদডয়শকা এিি িম্পনকডর ভীত রচনা কনর এিংআমানদর

উৎপাদনকারীরা মানযতার িিযগুনিা ফমনন য়ননয় কম ডপয়রনিশউন্নয়ননরজনয কাজকনর।আমানদর

অংশীদানররআচরণয়িয়ি হিআন্তজডায়তকশ্রম িংস্থ্ার (International Labor Organization ILO) উপর

য়ভয়ত্তকনর িনেিন, জায়তিংনঘর গাইয়র্ং নীয়তমািা িযিিা এিং মানিায়িকানররজনয, এিং িরকারী

এিং নীয়তগ্রুপিুপায়রশ। িি ফেয়িয়িটি য়িভাগ িযিস্থ্াপনা,এিং ফর্ ফকাননা িরিরাহকারী র্ারা তানদর

িাপ্লাই ফচইননরঅংশ, িম্পনকড িনচতন হনত হনি এই মান এিং প্রনর্াজয স্থ্ানীয়আইন, এিং স্থ্ানীয়

আইন িাআমানদর ফমনন চনিঅংশীদানররআচরণয়িয়ি, ফর্টি শ্রয়মকনদরজনয একটি িহৃত্তরস্তনরর

িুরিা প্রদান কনর।আমরা প্রস্তুতকারকনদর মনিয িাংসৃ্কয়তকপাি ডনকযর স্বীকৃয়তজানাই, এিং এই

য়ননদডশনা বিয়শ্বকপ্রতযাশা প্রয়মতকরনণরজনয প্রণীত হনয়নে।

আমানদরঅংশীদানররআচরণয়িয়ি পয়রমানপরজনয য়ভয়ত্ত প্রদান কনর ফেয়িয়িটি য়িভানগর িামাক্রজক

দায়িদ্ধতা কম ডিমতা।আমানদরঅংশীদায়রত্ব িংিান্ত য়ননদডয়শকাগুয়ি মানয করানক য়নেকনর্ডস্ট্রম

পণয গ্রুপ-এর িানি িযিিা করার একটিআিশযকতা য়হিানি ফদখা উয়চত নয়, িরং স্থ্ায়ী উন্নয়নগুয়ি

কানর্ ডপয়রণতকরনতএটি কারখানাগুনিানকিহায়তা করনি। এো়োও, নর্ডস্ট্রম পণয গ্রুপ য়িশ্বাি কনর

উনু্মক্ত এিংআন্তযিক য াগায াগই হনেিেিিম্পনকডর চায়িকাটঠ। এই কারনণআমরা স্বেতা ও

িমাগত উন্নয়ননর মনর্নিরঅিীনন কাজকয়র, র্া মানযতার চযানিঞ্জিমূহ িম্পনকডঅকপি, চিমান

আনিাচনায় উৎিাহ ফদয় এিং কারখানাগুনিারঅভযন্তনর স্থ্ায়ী অগ্রগয়ত ঘিাননারঅনুময়ত ফদয়।
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• িযাপককম ডয়ননয়াগ, 
ভা়ো করা, এিং ো াঁিাই
নীয়ত ও প্রণািীগুয়ির

দ্বারা স্থ্ানীয়আইনএিং

আমানদরঅংশীদায়রত্ব

য়ননদডয়শকাগুয়ির প্রয়ত

মানযতা প্রদান য়নক্রিত

করনত হনি

• ফর্াগযতািম্পন্নকমীনদর

প্রয়তটিঅংশীদায়র

য়ননদডয়শকা পয়রচািনা ও

িাস্তিায়ন করনত হনি

এিং স্থ্ানীয়

আইনগুয়িরঅনুিয়তডতা

য়নক্রিতকরনত হনি

• উৎপাদনিমতা এিং

কম ডদিতার কার্ ডকরী

িযিস্থ্াপনা

• কারখানা পয়রচািকিগ ড

এিং নর্ডস্ট্রমপণয গ্রুপ-
এর মনিয মানযতার

চযানিঞ্জগুয়ি য়ননয়

উন্মুক্তও চিমান

আনিাচনা

• নতভন য়ননয়াগপ্রাপ্তনদরপয়রয়চত

করাননা, কানজর য়ননদডশ পুক্রস্তকা
এিং পর্ ডায়িয়মকপ্রয়শিনণর

অংশ য়হনিনিঅংশীদায়রত্ব

িংিান্ত য়ননদডয়শকাগুয়ি, 
কারখানার নীয়ত, এিং স্থ্ানীয়
আইনগুয়িকমীনদরকানে িহজ

কিায়, স্থ্ানীয় ভাষায় প্রকাশকরা

• শুদ্ধাচার: শ্রয়মকএিং

িযিস্থ্াপনা য়শিা পয়রকল্পনা

• শুদ্ধাচার: য়ভয়র্ও, ফঘাষণা, 

ফপাস্টার, এিংঅনযানয

গ্রায়েকউপকরণ

• বিি েনিা িহপয়রচয়পত্রএিং

িয়নির প্রামাণয নয়ি িনমত িম্পূণ ড

ও প্রায়প্তিািয কমীনদরোইিগুয়ি; 
অিিা স্থ্ানীয়আইননরঅিীনন

গ্রহণনর্াগয ফর্ ফকাননা প্রািয়ঙ্গক

শনাক্তকরনণর নয়ি র্া কম ডচারীর

কাজকরার ফর্াগযতা প্রয়তপাদন

কনর।

• অন্তত 12 মানিরজনয কারখানা
প্রাঙ্গনণঅনুিয়তডতা ফদখানত

প্রনয়াজনীয় িকিনয়িিদ্ধকরণ

এিং িাইনিন্স টঠক রাখা

• কমী কয়মটিগুনিা িহ, কার্ ডকরী
ফর্াগানর্ানগর মািযম এিং

অয়ভনর্াগ প্রণািী।

• উদাহরণ: ফর্ৌন হয়রায়ন
িংিান্তকয়মটি (ফর্খানন
আিশযক)

• উপর্ুক্ততাঅনুিানর, িকি
অংশীদায়রত্ব িংিান্ত

য়ননদডয়শকাগুয়ির িাস্তিায়নন

কমীর িক্রিয়অংশগ্রহণ

• শুদ্ধাচার: কমী স্বাস্থ্য এিং

য়নরাপত্তা কয়মটি

প্রশাসন নযিবদ্ধকিণ সংযিষ্টকিণ

আমানদরঅংশীদায়রত্ব িংিান্ত য়ননদডয়শকাগুয়িরকার্ ডকর িাস্তিায়ননরজনয শক্রক্তশািী পয়রচািন

িযিস্থ্ার প্রনয়াজনআনে। িযিস্থ্াপনা পদ্ধয়ত হনেঅননকগুনিা প্রক্রিয়া ও পদ্ধয়তর একটি

িংকিন র্া একটি কারখানারজনযআিশযক য়িষয়গুনিা পূরণ য়নক্রিতকনর। িুদৃঢ় কারখানা

পয়রচািন িযিস্থ্ার উপাদানিমূহ নীনচ তায়িকাভভক্তকরা হি র্াআমানদরঅংশীদায়রত্ব িংিান্ত

য়ননদডয়শকাগুয়ির িাস্তিায়ননর ফিনত্রকারখানাগুনিানক িােিযজনকঅিস্থ্ানন রানখ। এনদর

মনিয রনয়নে:

মানযতার অপয়রহার্ ডউপাদানিমহূ
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পয়রচািনার মূি নীয়তিমূহ

আমানদরঅংশীদানররআচরণয়িয়িআমানদর িামাক্রজকদায়য়ত্ব িংিান্তকার্ ডিনমর য়ভয়ত্ত য়হিানিকাজ

কনর, এিংআমানদর পয়রচািনার মূিনীয়তিমূহআমানদর িরিরাহকারীনদর িানি িেিভানি এিং মুক্তভানি

কাজকরার জনয একটি মনর্িপ্রদানকনর।স্বচ্ছতা, যেযসযবযিটিএিংক্রমাগতউন্নয়যনিআমানদর

পয়রচািনার মূি নীয়তিমূহঅকপি, চিমানআনিাচনায় উৎিাহ ফদয় এিং কারখানাগুয়িরঅভযন্তনর স্থ্ায়ী

অগ্রগয়ত ঘিাননারঅনুময়ত ফদয়।

বযবসাযয়ক মানযতািঅঙ্গীকাি

NPG প্রতযাশা কনর ফর্ তানদর কারখানাগুয়ি, এিং তানদর তরনেকাজকরা অনয ফকানওপি, US িরকানরর
দ্বারা একটিঅনুনমায়দত িযক্রক্তঅিিা অনুনমায়দতঅঞ্চি য়হিানি য়নি ডায়রত ফকানও িযক্রক্ত িা অঞ্চনির িনঙ্গ

প্রতযিঅিিা অপ্রতযিভানি িযিিা করনি না৷ এর মনিয অন্তভভ ডক্ত হিিুয়নক্রিতকরা ফর্আপনার কারখানা, 
অিিাআপনার তরনেকার্ ডকারী অনয ফকানও িত্তার ফিনত্রঅনুনমায়দত িযক্রক্তটির ফকানও স্বাি ডিাকনি না৷

স্বচ্ছতা

নর্ডস্ট্রমপণযগ্রুপএিংআমানদর িরিরাহকারীনদর মনিয অি ডপূণ ডঅংশীদায়রনত্বর ফিনত্রস্বেতা হি

য়ভয়ত্তস্বরূপ। স্বেতা মানন হি তৃতীয় পনিরপর্ ডনিিকগণিহ নর্ডস্ট্রমপণযগ্রুপ-এর িকিপ্রয়তয়নয়িনক
ফিই িকিকারখানানত পূণ ডপ্রনিশায়িকানররঅনুময়ত ফদওয়া, র্ানদর িনঙ্গআমরা কাজকয়র, র্ার মনিয
র্রয়মিয়রর মনতা অয়তয়রক্তিুনর্াগ-িুয়িিাওঅন্তভভ ডক্ত। এো়োও এরঅি ডহি নর্ডস্ট্রমপণযগ্রুপ-এর
প্রয়তয়নয়ি এিং/অিিা তৃতীয় পিীয় পর্ ডনিিকনদর একটিকারখানার মনিয মজয়ুর, কানজরিময়, এিং
পয়রচািন িযিস্থ্া িংিান্ত নয়িগুয়ি পয়রদশ ডন করারঅনুময়ত ফদওয়া৷ কারখানা স্বে না হনি, তা কারখানার
ফরটিংনয় ফনয়তিাচকপ্রভাি ফেনি।কারখানার পয়রচািকিগ ডও নর্ডস্ট্রমপণয গ্রুপ-এর মনিযআন্তয়রকও

উন্মুক্ত ফর্াগানর্ানগর মািযনম স্বেতাঅজডনকরা ফর্নত পানর। একটি য়নরীিণ িম্পন্নহওয়ার পনর, 
য়নরীিকনদরঅনুিন্ধানিব্ধতনিযর য়ভয়ত্তনত একটি স্থ্াননক একটি স্বেতার ফরটিং প্রদান করা হয়৷

ফরটিংগুয়িনকনীনচ িংজ্ঞায়য়ত এিং তায়িকাভভক্তকরা হনয়নে:

• স্বেতা: িকিনয়িগুয়ির য়নভভ ডিতা এিং স্বেতার প্রয়ত ইয়ঙ্গতকনর

• অস্বে/অিঙ্গত: িকিঅিিা য়কেভ নয়িরত্রুটিপূণ ডঅিিা য়মিযা য়িিরণর্ুক্ত হওয়ার প্রয়ত ইয়ঙ্গতকনর

– ফর্মন: জনু 7, 2020 (রয়িিার) একজনকমী একটি িূাঁচ ফভনেয়েনিন, ফর্টি িূাঁচ ভাো িংিান্ত
নয়িনত নয়িভভক্তকরা হনয়য়েি, তনি প্রদত্তউপয়স্থ্য়তর নয়ি প্রদশ ডন কনরয়েি ফর্ কারখানাটিনত

রয়িিার কাজ হয়য়ন

• অস্বেঅয়ননণ ডয়: য়ননদডশ কনরকারখানাটিনকজানাননা ফর্নত পানর এমন ফকানও প্রমাণ ো়োই য়মিযা
য়িিরণর্ুক্ত নয়ির িনিনহরপ্রয়ত ইয়ঙ্গতকনর

– ফর্মন: কারখানার পয়রচািনিগ ডদায়ি কনরয়েনিনতা াঁরা একটি CCTVয়িনস্টমস্থ্াপন, য়কন্তু CCTV 
য়িনস্টমটি িম্প্রয়ত খারাপ হনয়য়েিএিং কম ডচারীটির প্রকৃতশুদ্ধাচার র্াচাই করা িম্ভি হয়য়ন৷

পর্ ডানিাচনারজনয ফিখানন ফকানকম্পম্পউিারয়ভয়ত্তকউপয়স্থ্য়তর নয়িও প্রদান করা হয়য়ন৷

6



পয়রচািনার মূি নীয়তিমূহ

স্বচ্ছতাঅবযাহত:

প্রাক-মূিযায়ন কিগুয়ি:

িকি ফেয়িয়িটি য়িভাগ একটি প্রাক-মূিযায়নকনিঅংশ য়ননত উত্িায়হত করা হয় কারণ এটি
িাহার্য করনত প্রমায়ণত হনয়নে৷ ফেয়িয়িটি য়িভাগনকঅয়র্ি য়দননরজনয প্রস্তুত হনত হনি, তনি, 
প্রাক-মূিযায়ন কিগুয়িশুিুমাত্র পূি ডিতী অ-স্বনেরজনয িািযতামূিক ফেয়িয়িটি য়িভাগ।
ফেয়িয়িটি য়িভাগ র্ানদর একটি প্রাক-অযানিিনমন্টকনিরজনয অি ডপ্রদান করনত হনি তানদর
অয়র্নির িময়িূচী করার িময়আমানদর তৃতীয় পনির ময়নিরনদর দ্বারা তা করারজনযঅিয়হত

করা হনি।

অনুসিণয াগযতা

নর্ডস্ট্রম এিং এর িরিরাহকারীরা ফর্ৌিভানি য়নক্রিতকরারজনয দায়ী ফর্আমানদর

অনুিরণনর্াগযতার মানগুয়িরঅখণ্ডতা খামার ফিনক বতয়র পণয কারখানা স্তনরর মািযনম িমুন্নত

রাখা হনয়নে। আমানদরঅংশীদারনদর তানদর িাপ্লাই ফচইননর িকিস্তনরর িকি িুয়িিািমাগত

ট্র্যাক এিং য়নরীিণকরনত হনি। অনুনরানির য়ভয়ত্তনত, িরিরাহকারীনদরঅিশযই িমস্তকাাঁচামাি
এিং উৎপাদননরজনয PO, চািান এিং য়শয়পং নয়ি প্রদান করনত িিম হনত হনি এিংঅনুনমায়দত
িাি-কন্ট্র্ানটর্এিং/অিিা মায়িকানািীন কারখানা, য়মি, র্াই/য়প্রন্ট হাউি এিং খামারগুয়িনত

তারা NPG পণয বতয়র করনতকাজকনর।

ক্রমাগতউন্নয়ন

নর্ডস্ট্রম পণয গ্রুপিমাগতউন্নয়ন মনর্নিরআওতায় পয়রচায়িত হয়।িমাগতউন্নয়ননরঅি ডহি

কার্ ডপয়রচািনামূিক ওঅি ডননয়তক িাস্তিতাগুয়িনকঅন্তভভ ডক্তকনর এমন িাস্তিিেতও

পয়রমাপনর্াগয পয়রকল্পনাগুয়ির মািযনম মানযতা প্রদানঅজডননর প্রয়ত একটিঅঙ্গীকার। স্বেতা ও

িহনর্ায়গতার একটি পণয, িমাগত উন্নয়ন স্থ্ায়য়নত্বরজনয প্রনণাদনা বতয়রর জনয এিং র্ারা
আমানদর পণয বতয়র কনরন তানদরজীিনমান উন্নয়ননরজনয খুিই গুরুত্বপূণ ড। িমাগত উন্নয়ন

পয়রকল্পনা পারস্পয়রকস্বীকৃত মাইিেিকএিং নর্ডস্ট্রম পণয গ্রুপ ফপ্রয়রত য়নয়য়মতঅগ্রগয়তর

প্রয়তনিদননর উপর য়নভডর কনর।
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অংশীদানররআচরণয়িয়ি ওভারয়ভউ

একটি ফকাম্পায়ন য়হিানিআমরা য়িশ্বাি কয়র ফর্আমানদর কম ডচারী, গ্রাহক ওকয়মউয়নটিগুয়ির উপরআমানদর প্রভাি

আমানদর কাজকনম ডর িাইনরও িযাপকভানি প্রিায়রত। র্খনআমরা য়িশ্বনক ফর্ মূিয প্রদান কয়র ফিই য়নয়রনখ, তখন

আমরা জায়ন ফর্ মানিায়িকার এিং পয়রনিশ রিা করা, আমরা ফর্ িম্প্রদায়গুয়িনক পয়রনষিা প্রদান কয়র তানদরনক

য়িয়নমনয় য়কেভ ফদওয়া এিং র্ারাআমানদর পণয বতয়র কনর তানদর জনয য়নরাপদ এিং নযায়য়ভয়ত্তক কম ডনিত্র বতয়র করা

গুরুত্বপূণ ড।

আমানদর িি ডদা নযায়িঙ্গত উপানয় িনি ডাত্তম মাননর পণয িরিরানহর িিযঅজডন করনতআমরাআমানদর িযিিায়য়ক

িরিরাহকারীনদর জনয মানদণ্ড প্রণর্ণ কনরয়ে র্ানত য়নক্রিতকরা র্ায় ফর্আমানদর এমন িরিরাহকারীনদর িনঙ্গ

অংশীদায়রত্ব রনয়নে র্ারা উচ্চমাননর পণয, উচ্চমাননর িযিিায়য়ক নীয়ত এিং উচ্চমাননর কয়মউয়নটি িম্পনকডর প্রয়ত

আমানদর প্রয়তশ্রুয়ত রিায় একিানি কাজকনর।

অংশীদাযিিআচিণযবযধ্িসাযি সম্মযত: 

এইঅংশীদায়রনত্বর য়ননদডয়শকায় ফিই নূযনতম মানদণ্ডগুয়ি রনয়নে র্া নর্ডস্ট্রম, ইনক. অিিা তার ফর্ ফকানও িহায়ক

িংস্থ্ার ("নর্ডস্ট্রম" িা "ফকাম্পায়ন") িনঙ্গকাজকনর এমন িকি এনজন্ট, য়িনিতা, উৎপাদক, কারখানা, গুদাম ও িাি

কন্ট্র্যাটরনদর ("িরিরাহকারীগণ") অিশযই ফমনন চিনত হয়। িরিরাহকারীনদরনক তানদর ক্রিয়াকিাপ এিং তানদর

পুনরা িাপ্লাই ফচইনজনু়ে এইঅংশীদায়রনত্বর য়ননদডয়শকায় ফঘায়ষত মানদণ্ড ফমনন চিাআিশযক। এর অি ডহি একজন

িরিরাহকারী তার িমস্ত িরিরাহকারী, য়িনিতা, পয়রনষিা প্রদানকারী, এনজন্ট, গুদাম, কারখানা এিং

িািকন্ট্র্যাটররা এই মানদণ্ড ফমনন চিনে তা য়নক্রিতকরার জনয িরিরাহকারীনদর অিশযই পর্ ডাপ্ত এিং কার্ ডকর

নীয়ত, পদ্ধয়ত, প্রয়শিণ এিং ফরকর্ড রাখার অনুশীিনগুয়ি য়নক্রিতকরনত হনি র্ানত তানদর এিং তানদর িাপ্লাই

ফচইননর িঙ্গয়তিািন য়নক্রিতকরা র্ায়।

িরিরাহকারীর চভ ক্রক্তগুয়িনত এইঅংশীদায়রনত্বর য়ননদডয়শকায় য়িিরণ ফদওয়া য়কেভ একই য়িষয় য়নষ্পয়ত্ত করারআরও

িুয়নয়দডি য়িিান িাকনত পানর। এইঅংশীদায়রনত্বর য়ননদডয়শকা এিং একটি য়নয়দডি িরিরাহকারী চভ ক্রক্তর য়িিাননর মনিয

ফকানওঅিঙ্গয়ত িাকার ফিনত্র, ফিয়শ িুয়নয়দডি চভ ক্রক্তর য়িিানটি অগ্রায়িকার পানি। এইঅংশীদায়রনত্বর য়ননদডয়শকা িা

চভ ক্রক্তর প্রনয়াজনীয়তা ফমনন চিার প্রমাণ য়দনত িযি ডহওয়া ফর্ ফকাননা িরিরাহকারীর িনঙ্গ নর্ডস্ট্রম তার িম্পকড

পর্ ডানিাচনা করনি এিং তা য়েন্ন করনত পানর।

আইযনপ্রযয়ািনীয়তািসাযিঅনুবযতডতা:

এইঅংশীদায়রনত্বর য়ননদডয়শকা ফমনন চিার পাশাপায়শ িরিরাহকারীনদর মায়কডন রু্ক্তরাষ্ট্র ও ফর্ ফদশগুয়িনত তারা িযিিা

কনর, ফিই িি ফদনশর িমস্ত প্রনর্াজযআইন ও য়িয়িওঅিশযই ফমনন চিনত হনি, র্ার মনিয উৎপাদন িা রপ্তায়নর

ফদশও অন্তভভ ডক্ত। িরিরাহকারীনকঅিশযই উয়িয়খতমানগুয়ি ফমনন চিনত হনি নর্ডস্ট্রনমর মানিায়িকার অঙ্গীকার।

নর্ডস্ট্রম িরিরাহকারীনদরনক বিয়শ্বক মনম ডস্বীকারপূি ডক, এইঅংশীদানররআচরণয়িয়িটিআন্তজডায়তকভানি স্বীকৃত

মান এিং য়ননদডশনার য়ভয়ত্তনত প্রণীত হনয়নে। িরিরাহকারীনদর অিশযই এর প্রনর্াজয িারাগুয়ি ফমনন চিনত হনি

ইউনাইনির্ ফনশনি (United Nations, UN) িযিিায়য়ক এিং মানিায়িকানরর নীয়তমািামানিায়িকানরর জনয িাি ডজনীন

ফঘাষণা ইন্টারনযাশনাি ফিিার অগ ডানাইনজশন (International Labor Organization, ILO) এর ফমৌয়িক নীয়ত এিং

কম ডনিনত্রঅয়িকার এিংঅনযানয প্রািয়ঙ্গক ILO কননভনশন, UN য়শশুঅয়িকার িনদ এিং ফেয়ার ফিিার স্টযান্ডার্ডি

অযাট (শ্রমময়নিয়রং গাইর্ য়িভাগ)।
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https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf
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https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
http://www.nordstromsupplier.com/Content/SC_Manual/Garment%20Monitoring%20Guide_2_.pdf


দনুীযত-দমন:

িরিরাহকারীনদর উৎনকাচ, অি ডতেরুপকরা (ফিনামীআয়ি ডক ফিননদন) এিং/অিিা দুনীয়ত িংিান্ত র্ািতীয়

প্রনর্াজযআইন ফমনন চিাআিশযক, র্ার মনিয পন়ে মায়কডন য়িনদশী দুনীয়তপূণ ডকাজকনম ডরআইন (Foreign Corrupt 

Practices Act, FCPA), কানার্ার য়িনদশী িরকায়রআয়িকায়রকনদর দুনীয়তআইন (Corruption of Foreign Public Officials 

Act of Canada) ও রু্ক্তরানজযর উৎনকাচআইন, য়কন্তু তানতই তা িীমািদ্ধ নয়। িরিরাহকারীরা অিশযই িযিিা প্রায়প্ত িা

িনর রাখার উনেনশয িা অনুপর্ুক্ত িুয়িিা ("ঘুষ") িুরয়িত করার উনেনশয প্রতযি িা পনরািভানি ফকান িরকারী

কম ডকতডানক অি ডিা মূিযিান য়কেভ প্রদাননর প্রস্তাি িা প্রদান করনিন না। "য়িনদশী আয়িকায়রকনদর" মনিয পন়ে য়িনদশী

িরকায়রআয়িকায়রক, য়িনদশী রাজননয়তক দি িা তানদরআয়িকায়রক, য়িনদশী রাজননয়তক পদপ্রািী অিিা ফকানও

য়িনদশী িংস্থ্া িম্পূণ ডিাআংয়শকভানি ফকানও য়িনদশী িরকানরর মায়িকানািীন িাকনি ফিই য়িনদশী িংস্থ্া ও তানদর

কম ডচারীিৃি। এমনয়ক র্য়দ ঘুষ ফদওয়া একটি ফদনশ একটি স্বীকৃত স্থ্ানীয় রীয়ত িনি মনন হয়, তনি এটিআইননর

পয়রপন্থী এিং িরিরাহকারীনদর এই রীয়তর িানি জয়়েত হনত য়ননষি করা হনয়নে।

নর্ডস্ট্রম িায়ণক্রজযক উৎনকাচও য়নয়ষদ্ধকনর। িরিরাহকারীনদর অনযায় িুয়িিা পাওয়ার উনেনশয ফকানও ফকাম্পায়ননক

প্রতযি িা পনরািভানি অি ডিা মূিযিান য়কেভ প্রস্তাি িা প্রদান না করাআিশযক।

িরিরাহকারীনদর নর্ডস্ট্রম এর িনঙ্গ িরিরাহকারীনদর র্ািতীয়অি ডপ্রদাননর য়নখুাঁত, য়িয়খত য়হনিি রাখাআিশযক।

অনুনরাি িানপনি িরিরাহকারীনদর নর্ডস্ট্রম-ফক য়হনিনির একটি প্রয়তয়িয়প ফদওয়া অিিা ফকানও িরকানরর িা

িংস্থ্ার প্রনয়াজনীয় ফকানও কার্ ডকিানপ নর্ডস্ট্রম-ফক িহায়তা করাআিশযক।

স্বাযি ডি সংঘাত:

িরিরাহকারীনদর নর্ডস্ট্রম এর কম ডচারীনদর য়িরুনদ্ধ এমন ফকানও িযিস্থ্া না ফনওয়া অিিা তানদর িনঙ্গ ফিননদন না

করাআিশযক র্ার ফিনক স্বানি ডর িংঘাত িটৃি হনত পানর িা ফিরূপ য়কেভ অনুয়মত হনত পানর। নর্ডস্ট্রম এর িনঙ্গ ফকানও

িরিরাহকারীর য়ননয়াজননর উপর প্রভাি রনয়নে এমন ফকানও নর্ডস্ট্রম কম ডচারীর িনঙ্গ িরিরাহকারীর পায়রিায়রক িা

অনযানয ঘয়নষ্ঠ িযক্রক্তগত িম্পকড িাকনি, িরিরাহকারীনক তা অিশযই নর্ডস্ট্রম এর কানে প্রকাশ করনত হনি।

িরিরাহকারীনদর নর্ডস্ট্রম এর কম ডচারীনদর ফকানও উপহার ফদওয়া ফিনক য়িরত িাকনত হনি, র্য়দ না ফিগুয়ি নামমাত্র

মূনিযর হয়, িািারণভানি র্ার মূিয একটি কযানিন্ডার িেনর $100 িনি য়িনিচনা করা হয়। নগদ উপহার িা য়গেি

কানর্ডর মনতা নগনদর িমতভিয য়কেভ কখননাই নর্ডস্ট্রম এর কম ডচারীনদর ফদওয়া র্ানি না।

নর্ডস্ট্রম এি তিয সুিযিত িাযে:

িরিরাহকারীনদর নর্ডস্ট্রম এর িনঙ্গ তানদর য়ননয়াজননর ফপ্রয়িনত নর্ডস্ট্রম এর ফগাপন তনিয অযানেি ফদওয়া হনত

পানর। নর্ডস্ট্রম িম্পয়কডত প্রকাশয নয় এমন র্ািতীয় তিয ফগাপন তিয িনি িনর য়ননত হনি। িরিরাহকারীনদর নর্ডস্ট্রম

এর ফগাপন তিয পর্ ডাপ্তরূনপ রিা করার মনতা উপর্ুক্ত য়নরাপত্তা য়নয়ন্ত্রণ িাকাআিশযক এিং তানদর নর্ডস্ট্রম এর

আগাম য়িয়খত িেয়ত ো়ো ফিগুয়ি প্রকাশ না করাআিশযক। এর মনিয পন়ে নর্ডস্ট্রম এর ফট্র্র্মাকড, ফিানগা ও

মায়িকানািীন কাজ র্া শুিুমাত্র চভ ক্রক্তিদ্ধপয়রনষিা পয়রপূরণ করনত িযিহার করা র্ানি। িরিরাহকারীরা নর্ডস্ট্রম এর

ফকানও িযক্রক্তর িনঙ্গঅনয ফকানও ফকাম্পায়নর ফগাপন তিয ফশয়ার করনত পারনিন না, র্য়দ িরিরাহকারী ফিই তিয

ফশয়ার না করার জনয চভ ক্রক্তগত িাআইনানুগ িািযিািকতার অিীনন িানকন।
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অংশীদানররআচরণয়িয়ি ওভারয়ভউ



যবশ্ববযাপী বাযণিয:

িরিরাহকারীনদর U.S. র্ুক্তরাষ্ট্রওকানার্ার িয়হিঃশুল্কআমদায়নআইনিহ য়িশ্বিযাপী িায়ণজয য়নয়ন্ত্রণকারী িকি

প্রনর্াজযআইন ফমনন চিাআিশযক। িরিরাহকারীনদরউৎি ফদনশ উৎপাদন র্াচাইকরণএিং িায়ণনজযর

অগ্রায়িকানরর দায়ি িমি ডন করনতকার্ ডিমপ্রয়তষ্ঠা করা ও নয়িপত্র িজায় রাখাআিশযক।িরিরাহকারীনদর

অিশযইআন্তজডায়তকিাপ্লাই-ফচইন য়নরাপত্তা প্রনয়াজনীয়তা এিং U.S. কাস্টমি ফট্র্র্পািডনারয়শপঅযানগইনস্ট

ফিরয়রজম (Customs Trade Partnership Against Terrorism, CTPAT), কানার্া পািডনারি ইন ফপ্রানিকশন (Partners 

in Protection, PIP), অিিা তভিনীয়আন্তজডায়তকঅিরাইজর্ইনকানয়মকঅপানরিরনদর (Authorized Economic 

Operators, AEO) জনয পারস্পয়রকস্বীকৃয়তর িযিস্থ্া ফমনন চিনত হনি।

যশশুশ্রমএবংকমবয়সীশ্রযমক: 

িরিরাহকারীনদরএমনকাউনক য়ননয়াগ না করাআিশযক র্ার িয়ি 15 িেনররকম, উৎপাদনকারী ফদনশর
প্রনর্াজযআইনঅনুিানর নূযনতম িয়নিরকমঅিিা িািযতামূিক য়শিা িম্পূণ ডকরার িয়নির ফচনয় কম, এর
মনিয ফর্টি ফিয়শ হনি। য়ননয়াগ প্রক্রিয়ারঅংশ য়হিানি িরিরাহকারীনদর িয়ি র্াচাইকরনণরজনয প্রণািীিমূহ

প্রয়তষ্ঠা করাওআিশযক।

িরিরাহকারীরাঅিশযই 18 িেনররকম িয়িীকাউনক এমন ফকানওকানজ য়ননয়াক্রজতকরনিন না র্া তার
প্রকৃয়ত িা ফর্ পয়রয়স্থ্য়তনতএটি য়নি ডায়হত হয় তানত তরুণকমীর স্বাস্থ্য, য়নরাপত্তা িা বনয়তকতারিয়তকরনত
পানর। ILO কননভনশন 182 এিংজাতীয় য়িপজ্জনককানজরতায়িকা, প্রনর্াজয ফিনত্র, দ্বারা িংজ্ঞায়য়তকরা
হনয়নে, িরিরাহকারীরাঅিশযই 18 িেনররকম িয়িী কাউনক য়িপজ্জনককানজ য়ননয়াক্রজতকরনিন না। ILO 
কননভনশন 138 এিং 182, এিং UN য়শশুঅয়িকার িনদপ়ুেন।

বিপূব ডকশ্রম: 

িরিরাহকারীনদরঅিশযই িকিশ্রয়মনকর ফস্বোয় এিং ফশাষণমুক্তভানিকাজকরার য়িষয়টি য়নক্রিতকরনত

হনি। িরিরাহকারীরাঅিশযইকারাশ্রমিহ ফর্নকান প্রকানররঅননক্রেকশ্রম িযিহারকরনিন না; শতডািদ্ধশ্রম; 
চভ ক্রক্তিদ্ধশ্রম; রাষ্ট্রীয়পৃষ্ঠনপাষকতা ফজারপূি ডকশ্রম; মানি পাচার, জিরদক্রস্তিা দািনত্বর মািযনম প্রাপ্তশ্রম; 
মায়কডন র্ুক্তরানষ্ট্রর ফর্নকাননাআইননরঅিীননশ্রমনক িািযতামূিকশ্রম য়হিানি িংজ্ঞায়য়তকরা হয়; িা ILO 
িিপূি ডকশ্রম িূচকএিং িহকারী য়ননদডয়শকা দ্বারা িািযতামূিক য়হিানি িংজ্ঞায়য়তশ্রম।

িরিরাহকারীনদরঅিশযই য়নক্রিতকরনত হনি ফর্ িমস্তপণয িািযতামূিকশ্রমপ্রয়তনরাি িংিান্তআইয়ন

প্রনয়াজনীয়তা ফমনন উৎপায়দত হনয়নে, ফর্মন US িযায়রেঅযাট, US উইঘুর ফোি ডর্ ফিিার য়প্রনভনশনঅযাট, িা
US কাউন্টায়রংআনময়রকািঅযার্ভারিায়রজথ্রু য়ননষিাজ্ঞাআইন।

িরিরাহকারীনদর য়ননয়ানগরউনেনশয িা কম ডিংস্থ্াননর শতড য়হিানি িরিরাহকারী িা তৃতীয় পিনক ফকাননা য়ে

িা অনযানযঅি ডপ্রদাননরপ্রনয়াজন হনি না। িরিরাহকারীরাঅিশযই মজয়ুর ফিনক এই িরননর য়েকািনিন না িা

আিনক রাখনিন না িা অনযিায় এই িরননর য়েশ্রয়মকনদরকানে ফদনিন না। কমীনদর চাকয়রনতআিদ্ধকনর

রাখার উপায় য়হনিনি িরিরাহকারীরা পয়রচনয়র নয়িপত্র, আয়ি ডকগযারায়ন্ট িাঅনযানয মূিযিান ক্রজয়নিপত্র

আিনক রাখনতপারনি না। ফর্শুদ্ধাচারগুয়িকমীনদর চিানেরার স্বািীনতা িা ফস্বোমূিকভানি য়ননয়াগ িমাপ্ত

করার িিমতানকিীয়মতকনর ফিগুয়ি য়নয়ষদ্ধ। ILO এর রীয়তনীয়ত 29 ও 105 ফদখুন।আরওতনিযরজনয দয়া

কনর নর্ডস্ট্রমএর ফোি ডর্ ফিিার পয়িয়ি ফদখুন।
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হয়িাযন ও দবু ডযবহাি:

িরিরাহকারীনদর অিশযই প্রনতযক িযক্রক্তর িানি মর্ ডাদা এিং িোননর িানিআচরণ করনত হনি। িরিরাহকারীগণ

অিশযই কমীনদর শারীয়রক শাক্রস্ত, জিরদক্রস্ত, হুময়ক, শারীয়রক, ফর্ৌন, মানয়িক িা ফমৌয়খক হয়রায়ন, িয়হংিতা িা

দুি ডযিহানরর ভভক্তনভাগী কনর তভিনি না। শাক্রস্তমূিক রীয়ত য়হনিনি িরিরাহকারীরাআয়ি ডক জয়রমানা করনত পারনি না।

িরিরাহকারীনদর অিশযই য়িয়খত শাক্রস্তয়িিান নীয়ত এিং পদ্ধয়ত এিং শাক্রস্তমূিক পদনিনপর ফরকর্ড িংরিণকরনত

হনি। এো়োও, িরিরাহকারীর পয়রচািকিগ ডকতৃ ডক প্রয়তয়হংিার য়শকার হওয়ার ভয় ো়োই, নর্ডস্ট্রম িা নর্ডস্ট্রম-

য়নরু্ক্ত কম ডচারীনদর কানে য়ননজনদর উনদ্বগগুয়ি জানাননার জনয িি য়িনঙ্গর মানুনষর অিশযই পূণ ডস্বািীনতা িাকনত

হনি। ILO কননভনশন 190 এিং UN গাইয়র্ং য়প্রক্রন্সপিি 29 এিং 31 প়ুেন।

মিযুি ও সুযবধ্া:

িরিরাহকারীনদর র্ািতীয় মজয়ুর, ওভারিাইম ওআইনত িািযতামূিক িুয়িিাগুয়ি য়নয়য়মত, িময়মনতা, নয়িভভক্ত করা

িহ এিং প্রনর্াজযআইনঅনুিানর প্রদান করাআিশযক। য়ননয়াগকতডানদর কমপনি নূযনতম মজয়ুর, য়শনল্পর মজয়ুর িা

ফর্ৌি চভ ক্রক্তনত িেতমজয়ুরর মনিয ফর্টি ফিয়শ হনি তা প্রদান করাআিশযক। প্রনর্াজয স্থ্ানীয়আইনঅনুিানর প্রদত্ত নয়

এমন ফকাননা মজয়ুর িরিরাহকারীরা ফকনি য়ননত পারনিন না। িি য়িনঙ্গর কমীনদর এমন একটি মজয়ুর য়দনত

িরিরাহকারীনদর উৎিায়হত করা হনে র্া ফকিি প্রািয়মক চায়হদাগুয়িই পূরণ কনর না, তার িনঙ্গ য়িনিচনামূিক

আয়ও প্রদান কনর। ILO এর রীয়তনীয়ত 95 ও 131 ফদখুন।

কাযিি ঘন্টা ও ওভািিাইম: 
িরিরাহকারীরা প্রনর্াজযআইয়ন িীমা িা প্রয়ত িপ্তানহ 60 ঘণ্টার মনিয ফর্িা কম হনি, তার ফিয়শ ঘণ্টা কানজর অনুময়ত

য়দনত পারনিন না। ওভারিাইনমর কাজ ফস্বোিীন হনত হনি এিং তার জনয স্থ্ানীয়আইনঅনুিানরআিশযক হানর

পায়রশ্রয়মক য়দনত হনি। িরিরাহকারীনদর অিশযই িুয়নক্রিতকরনত হনি ফর্ য়নয়য়মত কানজর িীমার ফচনয় ফিয়শ কাজ

করনতঅস্বীকার করার জনয তানদর কমীনদর র্ানত জয়রমানা করা, শাক্রস্ত ফদওয়া িা িরখাস্ত করা না হয়। কমীনদর িাত

য়দননর মনিয এক য়দন েভ টি য়দনত হনি। িরিরাহকারীনদর অিশযই য়নভভ ডি িমনয়র ফরকর্ড রাখনত হনি।

িরিরাহকারীনদর U.S. শ্রম য়িভানগর য়নয়ম িংঘনকনর উৎপায়দত মাি পাওয়া এ়োননার প্রয়তনরািমূিক িযিস্থ্ার

য়ননদডয়শকা ফমনন চিাআিশযক। ILO এর রীয়তনীয়ত 14 ফদখুন।

স্বাস্থ্য ও সুিি: 
িরিরাহকারীনদর অিশযই য়নরাপদ, স্বাস্থ্যয়িয়ি িম্পন্ন ও িুস্থ্ কানজর পয়রনিশ প্রদান করনত হনি। এর মনিয স্থ্ানীয়

আইনানুগ য়িয়খত মানদণ্ডগুয়িও অন্তভভ ডক্ত। য়নম ডাণ কাঠানমা, বিদুযয়তক য়নরাপত্তা, অয়ি য়নরাপত্তা, রািায়য়নক

য়নরাপত্তা, য়নকায়শ িযিস্থ্া, আপৎকািীন প্রস্তুয়ত, প্রািয়মক য়চয়কৎিা, িযক্রক্তগত িুরিা িরঞ্জাম ওঅনযানয

য়নরাপত্তামূিক নীয়তগুয়ি িংিান্ত য়নরাপত্তার মানগুয়ি এরঅন্তভভ ডক্ত। িরিরাহকারীনদর কাউনক য়িপজ্জনক, 

অিুরয়িত িা অস্বাস্থ্যকর পয়রয়স্থ্য়তনত কাজ না করাননাআিশযক এিং এই িরননর পয়রনিশ ও উপাদানগুয়ি ফিনক

পর্ ডাপ্ত িুরিা প্রদান করাওআিশযক। ILO এর রীয়তনীয়ত 187 ফদখুন।
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ববষমযহীনত:

য়িঙ্গ, জায়ত, িণ ড, মূি জায়ত, িামাক্রজক িা জননগাষ্ঠীগত উৎি, িম ড, িয়ি, বিিায়হক য়স্থ্য়ত, অংশীদায়রনত্বর য়স্থ্য়ত, 
গভডািস্থ্া, য়পতৃনত্বর/মাতৃনত্বর য়স্থ্য়ত, শারীয়রক িা মানয়িকপ্রয়তিন্ধকতা, রাজননয়তক মতামত, িযক্রক্তগত বিয়শিয িা
য়িশ্বাি, ফর্ৌন পেি, য়িঙ্গ পয়রচয় িা অয়ভিযক্রক্ত অিিা স্থ্ানীয়আইন দ্বারা িুরয়িতঅনয ফকাননা য়ভয়ত্ত য়নয়ি ডনশনষ

িরিরাহকারীনদর কম ডিংস্থ্ান িম্পয়কডত শুদ্ধাচানর ফকাননাও বিষময না করাআিশযক, র্ার মনিয পন়ে িকি
ফপ্রিাপনির ফর্াগযতািম্পন্ন িযক্রক্তনদর য়ননয়াগ, য়নরু্ক্রক্ত ও পনদান্নয়ত। ILO এর রীয়তনীয়ত 100 ও 111 ফদখুন।

সংগটিত হওয়াি স্বাধ্ীনত:
শ্রয়মকনদর িংঘ গঠননর স্বািীনতার অয়িকারনক এিং ফর্ৌি দরকষাকয়ষনক িরিরাহকারীরা িোন ফদখানি।

িরিরাহকারীনদরনক অিশযই শ্রয়মকনদর িংগটঠতকরার এিং ইউয়নয়ন কার্ ডিনমজয়়েত িাকারঅয়িকারনক িোন

করনত হনি, র্ার মনিয তানদর অয়িকার প্রনয়ানগ হস্তনিপ িা িািা না ফদওয়া অন্তভভ ডক্ত। িরিরাহকারীরা শ্রয়মকনদর

হুময়ক, ক্রজজ্ঞািািাদ িা গুপ্তচরিৃয়ত্ত কনর িা তানদর অয়িকার প্রনয়ানগর জনয তানদর য়িরুনদ্ধ প্রয়তনশাি ফনওয়ার

মািযনম িংগঠন িা ইউয়নয়ন কার্ ডিনম প্রয়তক্রিয়া ফদখানি না। একটি ইউয়নয়ন িা অনয প্রয়তয়নয়ি িংস্থ্ায়অংশগ্রহনণর

জনয কমীনদর য়িরুনদ্ধ ভয় ফদখাননা, জিরদক্রস্ত িা প্রয়তনশাি ফনওয়ার জনয ফকাননা পদনিপ গ্রহণকরা

য়নয়ষদ্ধ। ফর্খানন স্থ্ানীয়আইননর অিীনন অযানিায়িনয়শন িা ফর্ৌি দরকষাকয়ষর স্বািীনতার অয়িকার িীয়মত করা হয়, 

িরিরাহকারীনদর অিশযই কমীনদর এমনকার্ ডকিানপজয়়েত হওয়ার অনুময়ত য়দনত হনি র্া স্বািীন এিং য়িনামূনিয

ফমিানমশা এিং দরকষাকয়ষর জনয একই উপায় িরিরাহ কনর। ILO িনেিনগুয়ি 87, 98, ও 154 ফদখুন।

অযভয াগ প্রজক্রয়া: িরিরাহকারীনদর অিশযই প্রয়তয়হংিার য়শকার হওয়ারভয় ো়োই িরিরাহকারী িযিস্থ্াপনার

কানে উনদ্বগ প্রকাশ করার জনয কমীনদর পদ্ধয়ত প্রদান করনত হনি। িরিরাহকারীনদর এই িরননর উনদ্বগগুয়ি

ফিনানম এিং/অিিা ফগাপনীয়ভানি উত্থাপনকরা ফর্নত পানর তা য়নক্রিতকরার জনয উত্িায়হত করা হয় র্য়দ কমী তা

পেিকনর। অয়ভনর্ানগর িযিস্থ্া অিশযই িকিকমীনদর কানেঅযানেিনর্াগয হনত হনি। িরিরাহকারীনদর অিশযই

কমীনদর জমা ফদওয়া এিং তানদর িমািাননর অগ্রগয়ত ট্র্যাক এিং ফরকর্ড করনত হনি। UN য়ননদডশক নীয়তগুয়ি 29 ও 31 

ফদখুন।

পযিযবশ:
িরিরাহকারীনদর অিশযই কাজকরার ফদনশ িমস্ত প্রনর্াজয পয়রনিশগতআইন এিং প্রয়িিান ফমনন চিনত

হনি। নর্ডস্ট্রম বতয়র পণয ব্র্যান্ডঅনুনমাদন ো়ো পুনরায় য়িক্রি, দান িা ধ্বংিকরা র্ানি না। তদুপয়র, িরিরাহকারীনদর

অয়িক্রিত পণয িা ফর্র্স্টকধ্বংি এ়োনত পরিতী িানপ য়িকল্প িযিহার করা উয়চত। িজডয ফিনক শক্রক্ত ফপ্রাগ্রামগুয়ি

একটি য়িকল্প নয়, এমন পণযগুয়ি িাদ য়দনয় র্া স্বাস্থ্য িা িুরিার ঝুাঁ য়ক বতয়র কনর। ফিইিনঙ্গ, িরিরাহকারীনদর শক্রক্ত, 

িায়ু, য়নগ ডমন, িজডয ও পায়নর উপর পয়রনিশগতপ্রভািগুয়ি র্ৎিামানয করার জনয ও ফিগুয়ির িযিস্থ্াপনার জনয এিং

রািায়য়নক পদাি ডও য়িপজ্জনকপদাি ডগুয়িনক য়নরাপনদ িংরিণ করা, য়নগ ডমন প্রয়তনরাি িা প্রশমন করার িনিয

িরিরাহকারীনদর নীয়তমািা ও কার্ ডপ্রণািীগুয়ি িাকাআিশযক।
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সংঘাত সৃটষ্টকািী েযনিপদাি ডও যকম্বািযি প্রজক্রয়া:
িরিরাহকারীনদর দায়য়ত্বশীি দ্রিয িংগ্রহ িংিান্ত প্রনর্াজযআইন ও য়নয়ন্ত্রণগুয়ি অিশযই ফমনন চিনত হনি, র্ার
অন্তভভ ডক্ত হি িংঘাত িটৃিকারী খয়নজপদাি ডও হীরা। র্র্-ফ্র্যাঙ্কআইননর (Dodd-Frank Act) িারা 1502 িংঘাত
িটৃিকারী খয়ননজর দায়য়ত্বশীি িংগ্রহ িম্পয়কডত, র্ার মনিয রনয়নে: গণতায়ন্ত্রককনঙ্গা িািারণতন্ত্র (Democratic 
Republic of the Congo, DRC) িা তার িংিি ফদশগুয়িনত িশস্ত্র িংঘাত ও মানিায়িকার িঙ্ঘননর পয়রয়স্থ্য়তনত

উনত্তায়িত টিন, িযান্টািাম, িাংনস্টন ও ফিানা (একনত্র, "3TG”)। অনুনেদ 1502-এর অিীনন, প্রনর্াজয
িরিরাহকারীনদরনক তানদর পনণয িযিহৃত 3TG-এর উৎিঅিশযই য়নক্রিতকরনত হনি। িারা 1502 এরঅিীনন য়রনপািড
করা িংিান্ত ফর্ িি িািযিািকতা রনয়নে, িরিরাহকারীরা তা িনন্তাষজনকভানি িম্পূণ ডকরনত এিং নর্ডস্ট্রম দ্বারা

অনুনরািকৃত তিয প্রদান করনত িেয়ত য়দনেন, র্ানত নর্ডস্ট্রম িারা 1502 এরঅিীনন য়রনপািড করা িংিান্ত তার
িািযিািকতাগুয়ি িনন্তাষজনকভানি িম্পূণ ডকরনত পানর। য়কম্বায়ি ডপ্রক্রিয়া িংিান্ত িংকল্পটি হীরার দায়য়ত্বশীি িংগ্রহ

িম্পয়কডত এিং িযক্রক্তগতজ্ঞান িা হীরা িরিরাহকারীর ফদওয়া একটি য়িয়খত য়নিয়তার উপর য়ভয়ত্ত কনর য়িনিতানক

য়নিয়তা প্রদান করার প্রনয়াজন রনয়নে ফর্ হীরাগুয়ি িংঘাত-মুক্ত এিং িি চািানন তার উনিখ িাকাআিশযক৷আরও

য়িশনদ জাননতআমানদর িংঘাত িটৃিকারী খয়ননজর নীয়ত ফদখুন।

পশুকিযাণ: 

পশুকিযানণরআন্তজডায়তকভানি গৃহীত "পাাঁচটি স্বািীনতা" র উপর য়ভয়ত্ত কনর িরিরাহকারীনদর পশুনদর িনঙ্গ
বনয়তকতা ও দায়য়ত্বশীিতা িহআচরনণর অনুশীিন য়িয়ির প্রতযাশািমূহ পূরণ করার িা অয়তিমকনর র্াওয়া

আিশযক। নর্ডস্ট্রমআরআিি প্রাণীর পশুচম ডিা য়িরি প্রাণীর ত্বক য়দনয় বতয়র করা পণয য়িিয়করনি না।আনরা

য়িশনদ জাননতআমানদর য়িরি প্রাণীর ত্বক ওপশুচম ডমুক্ত নীয়ত ফদখুন।

পযিদশ ডন: 
িরিরাহকারীরা িুনঝনেন ফর্ এইঅংশীদায়রনত্বর য়ননদডয়শকার িানি অনুিয়তডতা য়নক্রিতকরার উনেনশয নর্ডস্ট্রম তার

িরিরাহকারীনদর কি-কারখানাগুয়ি ওঅনযানয িািকন্ট্র্যাটর িহ, িরিরাহকারীনদর অনুশীিন িা ফকন্দ্রগুয়ি
য়নরীিণ িা পয়রদশ ডন করার অয়িকার িংরয়িত ফরনখনে। নর্ডস্ট্রম বতয়র িরিরাহকারীরা িেত হন ফর্ নর্ডস্ট্রম িমস্ত

নর্ডস্ট্রম বতয়র িরিরাহকারীনদর কারখানা এিং য়মিগুয়ির য়নয়য়মতঅনিাইি পয়রদশ ডন পয়রচািনা করনত পানর৷

িরিরাহকারীনদর অিশযই স্বে হনত হনি, োইনি য়নখুাঁত নয়িপত্র িজায় রাখনত হনি এিং িি য়িনঙ্গর কমীনদর ফগাপন
িািাৎকার পয়রচািনার অনুময়ত ফদওয়া িহ, অনুিয়তডতা িুয়নক্রিতকরনত নর্ডস্ট্রম প্রয়তয়নয়ি এিং মননানীত তৃতীয়-
পনির পর্ ডনিিকনদর ফঘায়ষত ওঅনঘায়ষত পর্ ডনিিণ করার কাজকনম ডঅংশগ্রহণ করার অননুমাদন য়দনত হনি।

যনয়ন্ত্রণ ওসাবকন্ট্র্যাযটংযয়ি পযিবতডন (যকবি নর্ডস্ট্রম এি উৎপাদযনি সিবিাহকািীযদি িযনযই): 

নর্ডস্ট্রম বতয়র করা িরিরাহকারীনদর অিশযই নর্ডস্ট্রমনক য়িয়খতভানি অিয়হত করনত হনি র্য়দ নর্ডস্ট্রম উত্পাদন

পয়রিতডন কনর এমন ফকাননা কারখানার মায়িকানা, অিস্থ্ান, য়িিয়, িয় িা য়নয়ন্ত্রণ। উপনরর ফর্ ফকানও পয়রিতডননর
জনয কারখানার তিযআপনর্ি করা এিং উৎপাদন শুরুকরারআনগ কারখানার য়নরীিণ করা দরকার। এো়োও, 
উৎপাদন শুরুকরার পূনি ডনর্ডস্ট্রম এর য়িয়খতঅনুনমাদন িযতীত, নর্ডস্ট্রম এর উৎপাদননর িরিরাহকারীরা উৎপাদন
প্রক্রিয়ার ফকাননা অংশই উপ-চভ ক্রক্তরঅিীনন য়দনত পারনি না।

িঙ্ঘনসমূহ যিযপািড কিা: 

িরিরাহকারীনদর এইঅংশীদায়রনত্বর য়ননদডয়শকার ফর্ ফকানও িঙ্ঘনঅয়িিনম্ব নর্ডস্ট্রম এর কানে য়রনপািড করা

আিশযক। ফর্ িরিরাহকারীরা য়িশ্বাি কনরন ফর্ ফকানও নর্ডস্ট্রম এর ফকানও কম ডচারী িা নর্ডস্ট্রম এর হনয় কাজকরা

ফর্ ফকানও ফকউ ফিআইয়ন িা অনযিায় অনুপর্ুক্তআচরনণ য়ননয়াক্রজত হনয়নেন, তানদর অয়িিনম্ব নর্ডস্ট্রম এর কানে
য়িষয়টি অিশযই য়রনপািড করনত হনি। উনদ্বগগুয়ি www.npg.ethicsPoint.com -এ য়গনয়অিিা ফিাি য়ফ্র্ 1.844.852.4175 
নম্বনর ফোন কনর য়রনপািড করনত হনি।
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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/Nordstrom%20Cares/Strategy,%20Governance%20&%20Reporting/Policies%20&%20Commitments


ফরটিং ওভারয়ভউ এিং িংজ্ঞা

যিটিং যিটিংযয়ি সংজ্ঞা উদাহিণঅনুসন্ধান

শূনয সহনশীিতা

(Zero Tolerance, 
ZT)

ফর্িি িঙ্ঘনিনি ডাচ্চ ঝুাঁ য়কপূণ ডএিং র্া

কমীনদরকিযানণর ফিনত্র ি়ে হুময়কস্বরূপ।

তৃতীয়পিপর্ ডনিিকরা 24 ঘন্টার মনিয
নর্ডস্ট্রমপণযগ্রুপ-এর কানে এই িকিিঙ্ঘন

িম্পনকড য়রনপািড কনর।

• য়শশুশ্রম

• দাি, চভ ক্রক্তিদ্ধ, অিিা ফজারপূি ডক শ্রম

• শারীয়রক ও ফর্ৌন হয়রায়ন ও য়নর্ ডাতন

• ঘুষ ফদওয়া ফনওয়া

• গৃহ কমী

• িংকিপূণ ডস্বাস্থ্য ও য়নরাপত্তা

• িংঘ গঠননর স্বািীনতার গুরুতর িঙ্ঘন

অযবিযম্ব বযবস্থ্া

গ্রহণকিাি দাযব

িানায় (Demands
Immediate 

Action, DIA)

ফর্িি িঙ্ঘনউচ্চ ঝুাঁ য়কপূণ ডএিং র্া কমীনদর

কিযানণরজনয ি়ে হুময়কস্বরূপ।

তৃতীয়পিপর্ ডনিিকরা 24 ঘন্টার মনিয
নর্ডস্ট্রমপণযগ্রুপ-এর কানে এই িকিিঙ্ঘন

িম্পনকড য়রনপািড কনর।

• ফমৌয়খক িাআয়ি ডক হয়রায়ন ওঅিমাননা

• বিষময

• পর্ ডনিিনণর জনয প্রনিশায়িকার য়দনত

অস্বীকার করা িাআংয়শকপ্রনিশায়িকার

ফদওয়া

• অননুনমায়দত িাি-কন্ট্র্ায়টং

• পয়রনিশগত, রািায়য়নক, িা কটঠন িজডয

পদানি ডর অননুনমায়দত িজডন

বড়সড়উন্নযত

প্রযয়ািন-প্রধ্ান
প্রকাযিি

(NMI-যমিি)

িঙ্ঘন র্াঅয়তয়রক্তভানিকমীনদর

এনিাইযিিযমন্ট িঙ্ঘনকনর িা অপর্ ডাপ্ত

িযিস্থ্াপনা য়িনস্টমএিং ফরকর্ড রাখার িংনকত

ফদয়।

• মজয়ুর এিং িুয়িিা

• কম ডঘণ্টা ও ওভারিাইম

• য়িশ্রানমর য়দন

• আইয়ন িািযিািকতা

• িংঘ গঠননর স্বািীনতা

• স্বাস্থ্য এিং য়নরাপত্তার গুরুতর য়িষয়

বড় ধ্িযনি

উন্নযতি

প্রযয়ািন (Needs 
Major 

Improvement, 
NMI)

আইন ভঙ্গকরা এমন কাজ ফর্গুনিা কমী

অয়িকার িঙ্ঘনকনর িা অপর্ ডাপ্ত

িযিস্থ্াপনা পদ্ধয়ত এিং ফরকর্ড য়কয়পং-এর
িংনকত প্রদান কনর।

• মজয়ুর এিং িুয়িিা

• কম ডঘণ্টা ও ওভারিাইম

• য়িশ্রানমর য়দন

• আইয়ন িািযিািকতা

• িংঘ গঠননর স্বািীনতা

• স্বাস্থ্য এিং য়নরাপত্তার গুরুতর য়িষয়

উন্নযতিপ্রযয়ািন

(Needs 
Improvement, NI)

ফর্িিআইনভঙ্গকরাকম ঝুাঁ য়কপূণ ডএিং র্া

শ্রয়মনকরকিযানণরজনয িামানয হুময়ক স্বরূপ।
• স্বাস্থ্য এিং য়নরাপত্তার ফগৌণ য়িষয়

• ফগৌণ নয়িিদ্ধকরণ

সযন্তাষিনক

(Satisfactory, SAT)

আইন ভনঙ্গর ফকাননা ঘিনা পয়রিয়িত

হয়য়ন।
• ফকাননা িঙ্ঘন িা িামানয উনদ্বগ

পয়রিয়িত হয় য়ন

• ফেয়িয়িটি য়িভাগ ফমনন চনিঅংশীদানরর

আচরণয়িয়ি এিং স্থ্ানীয়আইন

* অনুগ্রহ কযি যেয়াি করুন য এটি প্রযতটি যিটিংযয়িিনয প্রাপ্ত
তযিযি সমূ্পণ ডতাযিকা নয়। প্রাপ্ত তযিযিআযিা উদাহিযণিিনয, 
অনুগ্রহ কযি এই যনযদডশ পুজিকাি পযিি যদযক প্রযতটি অংশীদাযিত্ব

সংক্রান্ত যনযদডযশকায় যবভাগটি যদেুন।14

একটি যনিীিযণি সমযয়পাওয়া প্রযতযকসমসযাযকইনীযচ যদওয়া যিটিংগুযিিমযধ্য একটি যহসাযব

যশ্রণীভুক্তকিা হযব:



িংনশািনমূিক কার্ ডপয়রকল্পনা ও নয়িিমহূ

একটি য়নরীিার পনর, সংযশাধ্নমূিক কা ডপযিকল্পনা (Corrective Action Plan, CAP) প্রস্তুতকরার জনয নর্ডস্ট্রম
পণযগ্রুপকারখানাগুনিার িানি অংশীদায়রত্ব গন়ে ফতানি। য়নরীিা ফিনক প্রাপ্ত তিয এিং উন্নয়নগুয়ি করার জনয

কারখানাটিনক য়ননত হনি এমন িুপায়রশকৃত পদনিপগুয়ি CAP'র অন্তভভ ডক্ত। কারখানাগুনিা নর্ডস্ট্রম পণযগ্রুপ-ফক
প্রয়তটি কানজর িমায়প্তর প্রয়তপাদন হয়েনিাগ্রায়েকপ্রমাণ নতভ িা অনযানয প্রািয়ঙ্গক নয়িপনত্রর মািযনম প্রদান

করনি, িিয়কেভ ই নর্ডস্ট্রম পণযগ্রুপ এিং কারখানাটির দ্বারা িেত হওয়া একটি িময়িীমার িানি িঙ্গয়তপূণ ডভানি
করা হনি।

CAP আমানদর মানযতা িংিান্ত িামানয য়িষয়গুয়ির দ্রুত উন্নয়ত করার, এিং অয়িকতর শঙৃ্খিািদ্ধ ওজটিি
িমিযাগুয়ির মূি কারণগুয়িনক িীনর িীনর উনেশ করারওঅনুময়ত ফদয়। CAP-এ উক্রত্থত িকি য়িষয়গুয়িনক
অিশযই নর্ডস্ট্রম পণযগ্রুপ-এর িামাক্রজক দায়য়ত্ব িংিান্ত দনির (Social Responsibility Team) কানে নয়িিদ্ধকরানত
হনি র্ানত িমনয়র িানি িানিঅগ্রগয়তর উপর নজর রাখা র্ায়, এিংআমানদর অংশীদায়রত্ব িংিান্ত

য়ননদডয়শকাগুয়ির িানি মানযতা িৃক্রদ্ধ করা র্ায়।

এইকািোনাি যনযদডযশকাটিি (Factory Guide) পিবতী যবভাগগুযিযত, সংযশাধ্যনিআবশযক

নযিপত্রগুযিযক যনম্নযিযেত পদ্ধযতগুযিি দ্বািা যচযিতকিা হযব:

য়নম্নয়িয়খতআিশযকতাগুয়ি হয়েনিাগ্রায়েক প্রয়তপাদন িা নয়িিদ্ধকরণ য়ননদডশ কনর:

মাপ, স্পষ্টতা, ফাইযিি প্রকাি
❑ িকিেনিাগ্রােগুয়িনক অিশযই িুস্পি ও িহনজ দৃটিগ্রাহয হনত হনি।

❑ িকি য়িয়খত নয়ি (হাক্রজরা খাতা, কমীনদর কানজর ঘণ্টার িগ, িাইনিন্স, রয়িদগুয়ি, ইতযায়দ) এিং
েনিাগ্রােগুয়িনক ই-ফমনি স্কযান করা অিিাআপনিার্ করা এিং স্বতন্ত্র নয়ি য়হিানি িংনর্াক্রজত করা উয়চত র্ানত

িকি ফিখাগুয়ি পাঠনর্াগয হয় এিং েয়ি ঝাপিা না হয়।

❑ িকি নয়িনকঅিশযই য়নম্নয়িয়খত প্রকারগুয়ির মনিয ফকাননা একটি হনত হনি: .JPEG, .DOC, .PNG, .PDF, .XLS, 
.ZIP, .PPT, .AVI, .MOV.

অবস্থ্ান

❑ প্রয়তটি িংনশািননর অিস্থ্ানটি অিশযই িকিেনিাগ্রানে িুস্পি হনত হনি। উদাহরণস্বরূপ, র্য়দ একটি অয়ি
য়নি ডাপকএকটি কযানেনিয়রয়ানত িাগাননার প্রনয়াজন হয় তাহনি এটি অিশযই িুস্পি করনত হনি ফর্ ফিই নতভন

িাগাননা অয়ি য়নি ডাপকটির েয়ি কযানেনিয়রয়ানত ফতািা হনয়য়েি। য়িস্তায়রতভানি পরীিা করার জনয

িংনশািনটির একটি ফলাজআপশি ফনওয়া এিং অিস্থ্ানটিনক িণ ডনা করার জনয ঘনরর অপর য়দক ফিনক একটি

শি ফনওয়ার মািযনম এটি অজডন করা ফর্নত পানর।

পণযগুযিি নযিবদ্ধকিণ

❑ একটি িমািাননর জনযিয়করা িকি নতভন পণযগুয়ির রয়িনদর েনিাগ্রাে িা স্কযান করা কয়পগুয়িঅিশযই

অন্তভভ ডক্ত হনত হনি। পণযটি কতজন িযক্রক্ত িযিহার করনিন তা িকি রয়িদগুয়িনত য়নভভ ডিভানি উনিয়খত িাকনত

হনি।

❑ ফর্অিস্থ্ানন নতভন পণযগুয়িনক য়িনশষভানি িযিহার করা হনি ফিই স্থ্ানন িযক্রক্তরা নতভন পণযগুয়িনক িক্রিয়ভানি

িযিহার করনেন এমন একটি েয়িওঅন্তভভ ডক্ত হওয়া উয়চত।

প্রযশিযণি নযিবদ্ধকিণ

❑ কমীনদর হাক্রজরা পৃষ্ঠায় িকি প্রয়শিণগুয়িনক অিশযই নয়িিদ্ধকরনত হনি।

❑ প্রয়শিণটি চিনত িাকার িমনয় ঘনরর একটি েয়ি িহ প্রয়শিনণর েনিাগ্রােগুয়ি িয়ণ ডত হওয়া উয়চত।

নয়িিদ্ধকরণেনিাগ্রানের মািযনম প্রয়তপাদন
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যিটিং  যদ

পাওয়া  ায়
প্রাপ্ততযিযি উদাহিণ উদাহিণ প্রযতকাি

িিয

সময়সীমা
পদ্ধযত

DIA

কারখানার িযিিার প্রকৃয়ত, 
অিস্থ্ান এিং য়শল্প িাইনিনন্স

উনিয়খত অনযানয তিয

িটঠকভানি য়চয়িত নয়।

িতডমান িি িাইনিনন্স

িরিরাহকারী, কারখানা, এিং িায়়ে
এিং কারখানার , অভযন্তরীণ
কমীনদর মনিয িম্পকড উনিয়খত

িাকনত হনি।

এক মাি

NMI

কারখানা স্থ্ানীয়আইনঅনরু্ায়ী

স্বািয়রত শ্রম চভ ক্রক্ত িংরিণ

কনর না।

শ্রম চভ ক্রক্তর ফরকর্ড রিণানিিণ

করার জনয কারখানা একটি পদ্ধয়ত

বতয়র করনি। িম্পন্ন হনি, 
পর্ ডানিাচনা এিং প্রয়তপাদননর জনয

কারখানানকঅিশযই কয়পগুয়ি

নর্ডস্ট্রম পণযগ্রুপ-এর কানে
পাঠানত হনি।

র্াচাইকরণ৷

এক - দুই
মাি

আইয়নআিশযকতার অনুিয়তডতা

অংশীদাযিিআচিণযবযধ্ প্রযয়ািনীয়তা

এইঅংশীদায়রনত্বর য়ননদডয়শকা ফমনন চিার পাশাপায়শ িরিরাহকারীনদর মায়কডন রু্ক্তরাষ্ট্র ও ফর্ ফদশগুয়িনত তারা

িযিিা কনর, ফিই িি ফদনশর িমস্ত প্রনর্াজয আইন ও য়িয়িওঅিশযই ফমনন চিনত হনি, র্ার মনিয উৎপাদন িা
রপ্তায়নর ফদশও অন্তভভ ডক্ত। িরিরাহকারীনকঅিশযই উয়িয়খত মানগুয়ি ফমনন চিনত হনি নর্ডস্ট্রনমর মানিায়িকার

প্রয়তশ্রুয়ত।

নর্ডস্ট্রম িরিরাহকারীনদরনক বিয়শ্বক মনম ডস্বীকারপূি ডক, এইঅংশীদানররআচরণয়িয়িটিআন্তজডায়তকভানি স্বীকৃত

মান এিং য়ননদডশনার য়ভয়ত্তনত প্রণীত হনয়নে। িরিরাহকারীনদর অিশযই এর প্রনর্াজয য়িভাগগুয়ি ফমনন চিনত হনি

ইউনাইনির্ ফনশনি (United Nations, UN) িযিিায়য়ক এিং মানিায়িকানরর নীয়তমািা; মানিায়িকানরর জনয
িি ডজনীন ফঘাষণা ইন্টারনযাশনাি ফিিার অগ ডানাইনজশন (International Labor Organization, ILO) এর ফমৌয়িক নীয়ত
এিং কম ডনিনত্রঅয়িকার এিং অনযানয প্রািয়ঙ্গকআইএিও কননভনশন, জায়তিংনঘর য়শশুঅয়িকার িনদ এিং
ফেয়ার ফিিার স্টযান্ডার্ডি অযাট (শ্রমময়নিয়রং গাইর্ য়িভাগ)।

প্রযয়ািনীয় সুযবধ্া

❑ কারখানাগুনিার িযিিার একটি বিি এিং ফময়াদ অয়তিান্ত না হওয়া িাইনিন্স িাকনত হনি। িমস্ত িরকারী

পারয়মি, িাটিডয়েনকি িা ফেয়িয়িটি য়িভানগর অনযানয ফরকর্ড অিশযইআপ হািনাগাদ িভ ফর্ি এিং বিি হনত

হনি।(NMI ফরটিং ফদওয়া)
❑ কারখানাগুনিার কানে উৎি ফদশ, পণয এককারখানা ফিনকঅনয কারখানায় স্থ্ানান্তর (িয়হিঃ প্রক্রিয়াকরণ চভ ক্রক্ত

(Outward Processing Agreement, -OPA), এিং পণযদ্রিয উৎপাদননর ফরকর্ড িম্পয়কডত উপর্ুক্ত নয়িপত্রঅিশযই

িাকনত হনি র্া অনুনরাি করনি পাওয়া র্ায়। (NMI ফরটিং ফদওয়া)
❑ িকিশ্রমআইনগুয়িনক অিশযই অনুিরণ করনত হনি৷ এটি ফিই িকি পয়রয়স্থ্য়তগুয়িনকঅন্তভভ ডক্ত কনর

ফর্খানন য়িনদশী চভ ক্রক্তভভক্ত কমীরা য়নরু্ক্ত িানকন৷ (NMI ফরটিং ফদওয়া)
❑ মজরুী, আইয়ন, এিং নীয়তমািা িংিান্ত নয়িপত্রঅিশযই কমীনদর ভাষায় একটি িিণীয় স্থ্ানন িাগানত হনি।

(NMI ফরটিং ফদওয়া)
❑ মানযতা প্রদশ ডননর জনয কারখানাগুনিানক অিশযই কমীনদর ফরকর্ড এিং স্বািয়রত শ্রম চভ ক্রক্তগুয়ির রিণানিিণ

করনত হনি, ফর্খাননআইননর দ্বারাআিশযক। ফেয়িয়িটি য়িভাগনকঅিশযই িকি পনদর জনয কানজর য়িিরণ

িজায় রাখনত হনি।(ফরনির্ NMI)
❑ শ্রয়মকনদর অিশযই িমস্তআিি িযক্রক্তগতআইয়ন নয়ি, পয়রচয় নয়ি, ফর্মন পািনপািড, পয়রচয়পত্রএিং ভ্রমণ
নয়িগুয়ির দখি িা য়নয়ন্ত্রণ রাখনত হনি। (NMI ফরটিং ফদওয়া)

অ-মানযতা এবং সংযশাধ্নমূিককা ডপযিকল্পনািউদাহিণ
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প্রযয়ািনীয় সুযবধ্া

❑ িকি িরিরাহকারীনক অিশযই স্থ্ানীয় এিং/অিিা প্রনর্াজয অনযানয দুনীয়ত-য়িনরািী আইন এিং নীয়তমািা ফমনন

চিনত হনি। (ZT ফরটিং ফদওয়া)
❑ ফেয়িয়িটি য়িভাগ ফকান িরননরআয়ি ডকিয়তপূরণ, উপহার িা িুয়িিা প্রদান িহ িেয়ত িংিান্ত িমিযাগুয়ির
জনয য়নরীিকনক ঘুষ ফদওয়ার ফচিা কনর না। (ZT)

❑ কনম্পাননন্ট ফিায়ি ডং ইতযায়দর গুণমান পয়রদশ ডননর জনয এনজনন্টর পনি ফেয়িয়িটি য়িভাগনকঅয়তয়রক্ত য়ে

প্রদাননর প্রনয়াজন ফনই। (ZT)

দুনীয়ত-দমন

িরিরাহকারীনদর উৎনকাচ, অি ডতেরুপকরা (ফিনামীআয়ি ডক ফিননদন) এিং/অিিা দুনীয়ত িংিান্ত র্ািতীয়
প্রনর্াজযআইন ফমনন চিাআিশযক, র্ার মনিয পন়ে মায়কডন য়িনদশী দুনীয়তপূণ ডকাজকনম ডরআইন (Foreign Corrupt 
Practices Act, FCPA), কানার্ার য়িনদশী িরকায়রআয়িকায়রকনদর দুনীয়তআইন (Corruption of Foreign Public 
Officials Act of Canada) ও রু্ক্তরানজযর উৎনকাচআইন, য়কন্তু তানতই তা িীমািদ্ধ নয়। িরিরাহকারীরা অিশযই
িযিিা প্রায়প্ত িা িনর রাখার উনেনশয িা অনুপর্ুক্ত িুয়িিা ("ঘুষ") িুরয়িত করার উনেনশয প্রতযি িা পনরািভানি

ফকান িরকারী কম ডকতডানক অি ডিা মূিযিান য়কেভ প্রদাননর প্রস্তাি িা প্রদান করনিন না। "য়িনদশী আয়িকায়রকনদর" 
মনিয পন়ে য়িনদশী িরকায়রআয়িকায়রক, য়িনদশী রাজননয়তক দি িা তানদরআয়িকায়রক, য়িনদশী রাজননয়তক
পদপ্রািী অিিা ফকানও য়িনদশী িংস্থ্া িম্পূণ ডিাআংয়শকভানি ফকানও য়িনদশী িরকানরর মায়িকানািীন িাকনি ফিই

য়িনদশী িংস্থ্া ও তানদর কম ডচারীিৃি। এমনয়ক র্য়দ ঘুষ ফদওয়া একটি ফদনশ একটি স্বীকৃত স্থ্ানীয় রীয়ত িনি মনন হয়, 
তনি এটিআইননর পয়রপন্থী এিং িরিরাহকারীনদর এই রীয়তর িানি জয়়েত হনত য়ননষি করা হনয়নে।

নর্ডস্ট্রম িায়ণক্রজযক উৎনকাচও য়নয়ষদ্ধকনর। িরিরাহকারীনদর অনযায় িুয়িিা পাওয়ার উনেনশয ফকানও

ফকাম্পায়ননক প্রতযি িা পনরািভানি অি ডিা মূিযিান য়কেভ প্রস্তাি িা প্রদান না করাআিশযক।

িরিরাহকারীনদর নর্ডস্ট্রম এর িনঙ্গ িরিরাহকারীনদর র্ািতীয়অি ডপ্রদাননর য়নখুাঁত, য়িয়খত য়হনিি রাখাআিশযক।

অনুনরাি িানপনিিরিরাহকারীনদর নর্ডস্ট্রম-ফক য়হনিনির একটি প্রয়তয়িয়প ফদওয়া অিিা ফকানও িরকানরর িা
িংস্থ্ার প্রনয়াজনীয় ফকানও কার্ ডকিানপ নর্ডস্ট্রম-ফক িহায়তা করাআিশযক।

যিটিং  যদ

পাওয়া  ায়
প্রাপ্ততযিযি উদাহিণ উদাহিণপ্রযতকাি

িিয

সময়সীমা
পদ্ধযত

ZT

কারখানার মায়িক িা কারখানারঅনয

প্রয়তয়নয়ি য়নরীিকনককারখানায়

িামাক্রজকমানযতা (িা অনয ফকাননা
িমিযা) এিং গুণমান (অিিা পরীিণ
িমিযা) এয়়েনয় ফর্নত ঘুষ ফদন।

নর্ডস্ট্রমপণয গ্রুপকারখানাটির িানি

তানদর িযিিা িন্ধকনর এিং একটি

য়িকল্পিরিরাহ িযিস্থ্ার ফখা াঁজ কনর।

24 ঘন্টা

ZT
গুণমানপয়রদশ ডন, উপাদান িংগ্রহকরা, 
ইতযায়দর মতপ্রদত্তপয়রনষিাগুয়িরজনয, 
এনজন্টকারখানানকঅয়তয়রক্তপায়রশ্রয়মক

প্রদান করনত িািয কনর।

নর্ডস্ট্রমপণয গ্রুপ-ফক 3য় পি
য়নরীিনকর দ্বারা িূয়চতকরা হনি এিং

নর্ডস্ট্রম বনয়তকঅনুশীিনগুয়ি

িুয়নক্রিতকরারজনয এনজনন্টর িনঙ্গ

কাজকরনি

24 ঘন্টা

ZT
য়নরীিকগণ ফদখনতপান ফর্ কারখানায়

প্রাপ্তঅনুময়তপত্রনকি; অনুময়তপনত্রর
বিিতাঅনুনমাদননরজনয কারখানা ফিনক

য়নরীিকগণনক ঘুষ ফদওয়ার ফচিা করা

হয়।

নর্ডস্ট্রমপণয গ্রুপ িরিরাহকারীনদর

িানি তানদর িযিিা িন্ধকনর এিং

একটি য়িকল্পিরিরাহ িযিস্থ্ার ফখা াঁজ

কনর।

24 ঘন্টা

ZT
য়নরীিায় ফনয়তিাচকতিযপ্রায়প্তরকারনণ

কারখানার পয়রচািকিগ ডয়নরীিকনক

য়হংস্রতা িা প্রয়তয়হংিার হুময়ক ফদন।

নর্ডস্ট্রমপণয গ্রুপ িরিরাহকারীনদর

িানি তানদর িযিিা িন্ধকনর এিং

একটি য়িকল্পিরিরাহ িযিস্থ্ার ফখা াঁজ

কনর।

24 ঘন্টা
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নর্ডস্ট্রম এর তিয িুরয়িত রাখা

অংশীদাযিিআচিণযবযধ্ প্রযয়ািনীয়তা

িরিরাহকারীনদর নর্ডস্ট্রম এর িনঙ্গতানদর য়ননয়াজননর ফপ্রয়িনতনর্ডস্ট্রম এর ফগাপন তনিয অযানেি

ফদওয়া হনতপানর। নর্ডস্ট্রম িম্পয়কডত প্রকাশয নয় এমন র্ািতীয় তিয ফগাপন তিয িনি িনর য়ননত হনি।

িরিরাহকারীনদর নর্ডস্ট্রম এর ফগাপনতিয পর্ ডাপ্তরূনপ রিা করার মনতা উপর্ুক্ত য়নরাপত্তা য়নয়ন্ত্রণ িাকা

আিশযক এিং তানদর নর্ডস্ট্রম এরআগাম য়িয়খত িেয়ত ো়ো ফিগুয়িপ্রকাশ না করাআিশযক। এর

মনিয পন়ে নর্ডস্ট্রমএর ফট্র্র্মাকড, ফিানগা ও মায়িকানািীন কাজ র্া শুিুমাত্র চভ ক্রক্তিদ্ধপয়রনষিা পয়রপূরণ
করনত িযিহার করা র্ানি। িরিরাহকারীরা নর্ডস্ট্রম এর ফকানও িযক্রক্তর িনঙ্গঅনয ফকানও ফকাম্পায়নর

ফগাপন তিয ফশয়ার করনত পারনিন না, র্য়দ িরিরাহকারী ফিই তিয ফশয়ার না করারজনয চভ ক্রক্তগত িা
আইনানুগ িািযিািকতারঅিীনন িানকন।

প্রযয়ািনীয়সুযবধ্া

❑ নর্ডস্ট্রমঅনযনদর ফমিা স্বত্বঅয়িকারগুয়িনক িোন কনর। য়িনিতার দ্বারা নর্ডস্ট্রম-ফক প্রদান করা িকি
পণযদ্রিয এিং য়প্রনন্টর নকশাগুয়ি িহ ফর্ ফকাননা ফট্র্র্মাকড, ফিানগা, এিং য়র্জাইনগুয়ি, র্া পণযদ্রনিযর অন্তভভ ডক্ত
করা হনত পানর িা এটির অংশ, ফর্নঅনযনদর ফমিা স্বত্বঅয়িকারগুয়িনক িঙ্ঘন না কনর, র্ার অন্তভভ ডক্ত হি

ফট্র্র্মাকড, ফট্র্র্ ফেি, কয়পরাইি, য়র্জাইন ফপনিন্ট, এিং অনযানয মায়িকানায়ভয়ত্তক স্বত্বায়িকার। এরঅি ডহি ফর্
য়িনিতার এমন ফকাননা ফমিা স্বত্বআনে, িটৃি কনরনে িা তা িযিহার করার অনুময়তআনে, র্া নর্ডস্ট্রম-ফক প্রদান
করা পণযদ্রনিযর অন্তভভ ডক্ত িা এটির অংশ।

❑ নর্ডস্ট্রম এটির নাম, ফট্র্র্মাকড, ফিানগা এিং িটৃিশীি কাজগুয়িনক মূিয ফদয় ও রিা কনর। নর্ডস্ট্রম নামটি এিং
অনযানয িকি ফট্র্র্মাকড, ফিানগা এিং অনযানয িটৃিশীি কাজ র্া নর্ডস্ট্রম-এর মায়িকানািীন িা এটিনক
িাইনিন্সপ্রদত্ত, শুিুমাত্র ফিগুয়িনকই নর্ডস্ট্রম-এর দ্বারা অর্ডার ফদওয়া পণযদ্রিয উৎপাদননর জনয নর্ডস্ট্রম এর
অনুময়ত য়ননয় িযিহার করা ফর্নত পানর। ওই িকি নাম, ফট্র্র্মাকড এিং/িা ফিানগাগুয়িনক অপর একটি পনির
কানে য়িিয়করার পূনি ডফর্ ফকাননা এিং িকি পণযদ্রিয ফিনকঅিশযইঅপিারণ করনত হনি, ফময়ানদাত্তীণ ডিা
ফেরৎ ফদওয়া দ্রিযগুয়ি র্ারঅন্তভভ ডক্ত য়কন্তু এনতই িীয়মত নয়, তা ফেরৎ ফদওয়ার কারণ র্াই ফহাক না ফকন।
এো়োও, নর্ডস্ট্রম-এর প্রদান করা, মায়িকানািীন, িা এটিনক িাইনিন্সপ্রদত্ত ফর্ ফকাননা য়প্রনন্টর য়র্জাইন, নকশা, 
িা অনয ফকাননা িটৃিশীি কাজআনে িা অন্তভভ ডক্ত কনর এমন ফর্ ফকাননা পণযদ্রিয অনযনদর কানে য়িক্রিকরা র্ানি

না এিং অিশযই নি কনর ফেিনত হনি, ফময়ানদাত্তীণ ডএিং/িা য়িনিতার মায়িকানাভভক্ত, নর্ডস্ট্রম-এর কানে য়িক্রি
হয় য়ন এমন ফকাননা পণয, র্ানত এই িরননর য়র্জাইন, পযািান ডিা অনয ফকাননা িটৃিশীি কাজগুয়ি িানক, ফিগুয়ি
এরঅন্তভভ ডক্ত য়কন্তু এনতই িীয়মত নয়।

❑ শুিুমাত্র নর্ডস্ট্রম এর অনুনরানি পণযদ্রিযগুয়ি উৎপাদন করা ো়ো অনয ফকাননা উনেনশয নর্ডস্ট্রম এর নাম িা

নর্ডস্ট্রম এর ফর্ ফকাননা িযক্রক্তগত ব্র্যানন্ডর নাম প্রস্তুতকারক এিং িরিরাহকারীনদর দ্বারা িযিহার করানক নর্ডস্ট্রম

য়নয়ষদ্ধকনর।

❑ উপনরাক্তঅংশীদায়রত্ব য়ননদডয়শকা কনঠারভানি ফমনন চিনত িযি ডহনি িকিিয়ানদশ িায়তি করা হনি এিং/ 
অিিা চভ ক্রক্তভনঙ্গর কারনণ ফর্নকাননা পণয ফেরত ফদয়া হনত পানর। নযায়িঙ্গত ফহাক িা না ফহাক, ফর্নকাননা
িরননর পয়রপািনন করনত িযি ডহনি নর্ডস্ট্রম তা প্রনয়াগ ওিয়তপূরণ দািী করনত য়িয়িিেত িকিআইয়ন

পদনিপ গ্রহণকরার অয়িকার িংরিণকনর।
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য়িশ্বিযাপী িায়ণজয

অংশীদাযিিআচিণযবযধ্ প্রযয়ািনীয়তা

িরিরাহকারীনদর U.S. রু্ক্তরাষ্ট্র ওকানার্ার িয়হিঃশুল্কআমদায়নআইন িহ য়িশ্বিযাপী িায়ণজয য়নয়ন্ত্রণকারী িকি

প্রনর্াজযআইন ফমনন চিাআিশযক। িরিরাহকারীনদর উৎি ফদনশ উৎপাদন র্াচাইকরণ এিং িায়ণনজযর

অগ্রায়িকানরর দায়ি িমি ডন করনত কার্ ডিমপ্রয়তষ্ঠা করা ও নয়িপত্র িজায় রাখাআিশযক। িরিরাহকারীনদর

অিশযইআন্তজডায়তক িাপ্লাই-ফচইন য়নরাপত্তা প্রনয়াজনীয়তা এিং U.S. কাস্টমি ফট্র্র্ পািডনারয়শপঅযানগইনস্ট
ফিরয়রজম (Customs Trade Partnership Against Terrorism, CTPAT), কানার্া পািডনারি ইন ফপ্রানিকশন (Partners in 
Protection, PIP), অিিা তভিনীয়আন্তজডায়তক অিরাইজর্ ইনকানয়মকঅপানরিরনদর (Authorized Economic 
Operators, AEO) জনয পারস্পয়রক স্বীকৃয়তর িযিস্থ্া ফমনন চিনত হনি।

প্রযয়ািনীয়সুযবধ্া

❑ র্খনশুল্কএিং িীমান্ত িুরিা য়িভাগ (Customs and Border Protection) অিিা কানার্া ির্ডার িায়ভডি এনজক্রন্স
(Canada Border Service Agency) িযিিায়য়ক নয়িপনত্র দায়িকৃত উৎি ফদশটি িম্পনকড িন্তুি হয় না (য়িনশষ কনর
উৎনির িাটিডয়েনকি (Certificate of Origin) িংিান্ত ফঘাষণা), তখন তারা নর্ডস্ট্রম পণযগ্রুপ-এর কাে ফিনক
য়শপনমনন্টর উৎনির প্রামাণয ফরকর্ড/নয়িপত্র পাওয়ারঅনুনরাি জানানত পানরন। ফর্নহতভ শুল্ক য়িভানগর কানে

আমানদর এইকাগজপত্রিরিরাহ করার জনয শুল্ক য়িভানগর িময়িীমা কম, তাই প্রয়তয়নয়ি/িরিরাহকারীর
অনুনরানির 5 য়দননর মনিয কাগজপত্র ই-ফমইি (এিং কুয়রয়ানরর মািযনম পাঠাননা) পাঠাননা নর্ডস্ট্রম পণযগ্রুপ
িািযতামূিক করনি। গ্রাহক মানযতা িম্পয়কডত ফর্নকাননা অয়তয়রক্ত তিয ফপনত পানরন, 
http://www.nordstromsupplier.com/NPG/uscustoms.html-এ

❑ কারখানাগুনিার নর্ডস্ট্রম পণযগ্রুপআন্তজডায়তক িাপ্লাই ফচইন িুরিার তিযিূত্র য়ননদডয়শকা পর্ ডানিাচনা করা

উয়চত, ফর্টি অয়ভপ্রায় হি CTPAT এরআিশযকতাগুয়ি িম্পনকড কারখানানকঅিয়হতকরা। নয়িটি এখানন পাওয়া

র্ানি: https://www.nordstromsupplier.com/নর্ডস্ট্রম পণযগ্রুপ/index.htm।

যিটিং  যদ

পাওয়া  ায়
প্রাপ্ততযিযি উদাহিণ উদাহিণ প্রযতকাি

িিয

সময়সীমা
পদ্ধযত

SAT

ফেয়িয়িটি য়িভাগ একটি য়ভক্রজির িগ

িযিহার কনর, আইয়র্রঅনুনরাি কনর

এিং দশ ডকনদর জনয একটিঅস্থ্ায়ী

িযাজ প্রদান কনর র্ানদরনক িি ডদা

এিকিড করনত হনি।

N/A

NI

পণয গণনা িা অনযানয অিঙ্গয়তর

জনয িহগামী য়শপনমন্ট

র্কুনমনন্টশনপর্ ডানিাচনা করারজনয

ফকান পদ্ধয়ত ফনই।

ফেয়িয়িটি য়িভাগ য়শপনমন্ট য়রয়িনজর

আনগ র্কুনমনন্টশননর য়নভভ ডিতা

য়নক্রিতকরনত িহগামী চািান

র্কুনমনন্টশনপর্ ডানিাচনা করার

পদ্ধয়ত িাকনত হনি।

30 য়দন

NI
কারখানারকনন্টইনার পয়রদশ ডন

পদ্ধয়তনত 7-পনয়নন্টর পয়রদশ ডন

প্রক্রিয়া ফনই।

কারখানানকঅিশযই একটি ফিনভন-

পনয়নন্টর পয়রদশ ডন প্রক্রিয়া পয়রচািনা

করনত হনি, র্া কনন্টইনানরর িাস্তি

শুদ্ধতা র্াচাই করনি।

30 য়দন

NI

কারখানাটি িীি পয়রিতডন করা

হনয়নে, এর িানি য়িকৃতকরা হনয়নে

িা ভভ ি িীি নম্বরআনে য়কনা তা

নয়িভভক্ত িা তদন্তকনর না।

কারখানাটিনক য়িনিরঅিঙ্গয়তগুয়ি

তদন্তকরনত হনি, িমিযার মূিকারণ

নয়িভভক্তকরনত হনি এিং র্ত

তা়োতায়়ে িম্ভি ফর্নকাননা

িংনশািনমূিকপদনিপগুয়ি

িাস্তিায়ন করনত হনি।

30 য়দন

অ-মানযতা এবং সংযশাধ্নমূিককা ডপযিকল্পনাি উদাহিণ
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য়শশুশ্রম

অংশীদাযিিআচিণযবযধ্ প্রযয়ািনীয়তা

যশশুশ্রমএবং কমবয়সী শ্রযমক: িরিরাহকারীনদর এমনকাউনক য়ননয়াগ না করাআিশযক র্ার

িয়ি 15 িেনরর কম, উৎপাদনকারী ফদনশর প্রনর্াজযআইনঅনুিানর নূযনতম িয়নির কমঅিিা

িািযতামূিক য়শিা িম্পূণ ডকরার িয়নির ফচনয়কম, এর মনিয ফর্টি ফিয়শ হনি। য়ননয়াগ প্রক্রিয়ারঅংশ
য়হিানি িরিরাহকারীনদর িয়ি র্াচাইকরনণরজনয প্রণািীিমূহ প্রয়তষ্ঠা করাওআিশযক।

িরিরাহকারীরা অিশযই 18 িেনরর কম িয়িী কাউনকএমন ফকানওকানজ য়ননয়াক্রজতকরনিন না র্া
তার প্রকৃয়ত িা ফর্ পয়রয়স্থ্য়তনত এটি য়নি ডায়হত হয় তানত তরুণকমীর স্বাস্থ্য, য়নরাপত্তা িা বনয়তকতারিয়ত
করনত পানর। ILO কননভনশন 182 এিংজাতীয় য়িপজ্জনককানজরতায়িকা, প্রনর্াজয ফিনত্র, দ্বারা
িংজ্ঞায়য়তকরা হনয়নে, িরিরাহকারীরা অিশযই 18 িেনরর কম িয়িী কাউনক য়িপজ্জনককানজ

য়ননয়াক্রজতকরনিন না। ILO কননভনশন 138 এিং 182, এিং UN য়শশুঅয়িকার িনদ প়ুেন।

প্রযয়ািনীয়সুযবধ্া

❑ কারখানাগুনিানত 15 িের িয়নির নীনচর ফকাননা কমীনক য়ননয়াগ ফদয়া য়নয়ষদ্ধ। ফর্খানন স্থ্ানীয়আইন

অনুর্ায়ী কানজরজনয নূযনতম িয়ি 15 এরঅয়িক, ফিখানন িকিকমীনকআইনগত নূযনতম িয়নির

িমান িা ফিয়শ হনত হনি। (ZT ফরটিং ফদওয়া)
❑ য়শশুশ্রনমরঅতীত ইয়তহাি পাওয়া ফগনি র্াচাই করনত হনি ফর্, িতডমানন 15 িেনরর নীনচ ফকউকানজ
য়ননয়াক্রজত ফনই। ফর্খানন স্থ্ানীয়আইনঅনুর্ায়ী কানজরজনয নূযনতম িয়ি 15-এরঅয়িক, ফিখানন
িকিকমীনকআইনগত নূযনতম িয়নির িমান িা ফিয়শ হনত হনি। (ZT ফরটিং ফদওয়া)

❑ ফর্খানন স্থ্ানীয়আইনন িািযতামূিক য়শিারজনয িয়ি য়নয়দডি করা হয়, ফিখাননকারখানাগুনিা ফিই
িয়নির নীনচ ফকাননা িযক্রক্তনক য়ননয়াগ করনতপারনি না। (ZT ফরটিং ফদওয়া)

❑ 18 িেনরর কম িয়িী িকিতরুণকমীনক য়িপজ্জনককাজ িা কাজপয়রচািনা করা য়নয়ষদ্ধকরা

হনয়নে র্া তার প্রকৃয়তর দ্বারা িা ফর্ পয়রয়স্থ্য়তনত এটি পয়রচায়িত হয়, তরুণকমীর স্বাস্থ্য, য়নরাপত্তা িা
বনয়তকতারিয়তকরনত পানর। (ফরনির্ ZT)

❑ 18 িেনরর কম িয়িী তরুণকমীরা অিশযই য়িপজ্জনককাজপয়রচািনা করনিন না, ফর্মনটি
প্রািয়ঙ্গক ফর্খাননআন্তজডায়তকমান এিং জাতীয় য়িপজ্জনককানজরতায়িকা দ্বারা িংজ্ঞায়য়তকরা

হনয়নে। (ফরনির্ ZT)
❑ উৎপাদন ফলানরঅপ্রাপ্তিয়স্ক দশ ডনািী িি িময় য়নয়ষদ্ধ। (ZT ফরটিং ফদওয়া)
❑ উৎপাদননর ফর্ ফকাননা অংনশ িহায়তার করার ফিনত্র য়শশুনদরঅংশগ্রহণ য়নয়ষদ্ধ। (ZT ফরটিং ফদওয়া)
❑ য়শশুপয়রচর্ ডা িযিস্থ্াপনাগুয়ি িাস্তনি কানজরস্থ্ানগুয়িরজায়গায় িাকা য়নয়ষদ্ধ। (ZT ফরটিং ফদওয়া)
❑ য়কনশার কমী িংিান্ত িকিআিশযকতাগুয়ি (স্থ্ানীয়আইনকতৃডক য়নি ডায়রত) অিশযই ফমনন চিনত
হনি।আন্তজডায়তকশ্রয়মকিংগঠন (International Labor Organization)-এর য়নি ডারণ অনুিানর, য়কনশার
কমীনদরনকরানত কাজকরাননা িা ঝুাঁ য়কপূণ ডকানজর দায়য়ত্ব/কাজ ফদওয়া য়নয়ষদ্ধ। র্য়দ প্রনর্াজয হয়, 
মা-িািার ফদওয়া িা য়শিা িম্পয়কডত ো়েপত্রঅিশযই কমীরোইনি রাখনত হনি। (ZT ফরটিং ফদওয়া)

❑ কারখানাগুনিারঅিশযই একটি নয়িিদ্ধ য়ননয়াগ িংিান্ত নীয়তমািা িাকনত হনি, ফর্খানন একটি
নূযনতম িয়ি 15 িা তার ফিয়শঅন্তভভ ডক্ত হয়, র্য়দ তাআইনয়িদ্ধহয়। (ফরনির্ NMI- ফমজর)

❑ কারখানাগুনিার িয়ি-য়নরূপণ পদ্ধয়ত িাকনত হনি র্া কার্ ডকরভানি িাস্তিায়য়ত হনত হনি। িকি
কমীনদরোইনিআনিদনকারী কতৃ ডক িরিরাহকৃতজাতীয় পয়রচয়পনত্ররকয়প এিং েয়ির্ুক্তআইয়র্

িাকনত হি. (ফরনির্ NMI- ফমজর)

20



যিটিং  যদ

পাওয়া

 ায়

প্রাপ্ততযিযিউদাহিণ উদাহিণপ্রযতকাি
িিয

সময়সীমা
পদ্ধযত

ZT

“X” ফদনশ, আইনিেতকানজর নূযনতম

িয়ি 14 িের। র্াচাইকৃতর্কুনমনন্টশন
িহ ফেয়িয়িটি য়িভানগর "X"-এরএকজন
কমী 14 িের িয়িী িনিজানা ফগনে।

নর্ডস্ট্রমপণয গ্রুপিরিরাহকারীনদরিানিতানদর

িযিিা িন্ধকনরএিং একটি য়িকল্পিরিরাহ িযিস্থ্ার

ফখা াঁজকনর।

24 ঘন্টা

ZT

“X” ফদনশ, কাজকরারআইনিেত

নূযনতম িয়ি হি 16 িের (র্া নর্ডস্ট্রম
পণযগ্রুপ-এর 15 িেনররআিশযতার ফচনয়

ফিয়শ)। “X” কারখানায় বিিকাগজপত্রিহ
একজনকমী পাওয়া ফগি র্ার িয়ি 15
িের।

নর্ডস্ট্রমপণয গ্রুপিরিরাহকারীনদরিানিতানদর

িযিিা িন্ধকনরএিং একটি য়িকল্পিরিরাহ িযিস্থ্ার

ফখা াঁজকনর।

24 ঘন্টা

ZT

“X” ফদনশ, আইনগুয়িরমনিয দ্বন্দ্ব িানি; র্া
য়কনশারনদর 15 িের িয়নিরপরকাজ
করারঅনুময়ত ফদয় য়কন্তু 16 িের িয়ি না
হওয়া পর্ ডন্ত তানদরনকঅিশযই সু্কনি

িাকনতহনি। "X" ফেয়িয়িটি য়িভানগর
একজনকমী 15 িের িয়িী এিং সু্কনি
ফনই, র্াচাইকৃতর্কুনমনন্টশনিহ।

নর্ডস্ট্রমপণয গ্রুপিরিরাহকারীনদরিানিতানদর

িযিিা িন্ধকনরএিং একটি য়িকল্পিরিরাহ িযিস্থ্ার

ফখা াঁজকনর।

24 ঘন্টা

ZT

কারখানা “X”-এ, ঐয়তহায়িকভানি য়শশু
শ্রম িযিহারকরা হনয়নে, য়কন্তু য়নরীিার
িময় ফকাননা য়শশুশ্রনমরপ্রমাণপাওয়া

র্ায়য়ন।

নর্ডস্ট্রম ফপ্রার্াটগ্রুপিরিরাহকারীরিানি িযিিা

িাদ ফদয়এিং য়িকল্প ফিায়ি ডং য়িকল্প ফখা াঁনজ।
24 ঘন্টা

ZT
কারখানা “X”-এ, একটিজতুার
কারখানায়গ্িু িাইনন য়কনশারপাওয়া

ফগনে।

কারখানাগুনিানত য়কনশারনদর ঝুাঁ য়কপূণ ড

দায়য়ত্ব/কানজ য়ননয়াক্রজতকরা উয়চৎ নয়।
কারখানাগুনিানতএকটি য়কনশারতায়িকা বতয়রও

রিা করনতহনি এিং য়কনশার য়ননয়াগ য়িয়িয়ননষি

িাস্তিায়নকরনতহনি।

24 ঘন্টা

NMI-যমিি

য়ননয়ানগরনূযনতম িয়ি য়ননয়কারখানার

য়িয়খত ফকাননা নীয়তমািা ফনই।

কারখানাঅিশযই একটি নীয়তমািা িাস্তিায়নকরনি

এিংকমীনদরনকপ্রয়শিণপ্রদানকরনি ফর্নকমীরা

িয়ি িম্পয়কডত িািযিািকতাপূরণ কনর।

24 ঘন্টা

NMI-যমিি

কারখানা “X”-এ, য়কনশাররা (15-18) 
ওভারিাইমিহপূণ ডিয়স্কনদর মনতা

িমপয়রমাণকম ডঘণ্টাকাজকনর, র্া
কমীনদরিািাৎকার ফিনকপ্রমায়ণতহয়।

য়কনশারশ্রয়মকনদরশনাক্তকরুনএিংকমী য়ননয়ানগ

প্রনয়াজনীয়আইয়ন য়িয়িয়ননষিকমীনদরজায়ননয়

য়দন। য়কনশার ফরক্রজয়স্ট্র বতয়র/রিাকরুনএিং
য়কনশার য়ননয়ানগ য়িয়িয়ননষিআনরাপকরুন (ফর্মন, 
য়পতামাতা/অয়ভভািকহনতপ্রনয়াজনীয় য়িয়খত
অনুময়ত, য়িনশষনয়িভভ ক্রক্তকরণ, প্রনয়াজনীয়
ফময়র্কযািপরীিা, িীয়মতকম ডঘন্টা (ফকাননাOT নয়) 
এিংকানজর য়িয়িয়ননষি (ফকাননা ঝুাঁ য়কপূণ ড
কাজ/দায়য়ত্বনয়))।

24 ঘন্টা
- য়তন মাি

NMI কারখানায়একটি য়শশুপাওয়া ফগনে।

আরওপর্ ডানিাচনার পর, এটি প্রমায়ণত হয়
ফর্, তারা সু্কনির েভ টিনত য়পতামাতারকানে
ফি়োনতএনিনে।

অনয়তয়িিনম্ব য়শশুটিনকিরানত হনি।কারখানা

অিশযই একটি নীয়তমািা বতয়রকরনি ফর্খানন

কম ডনিনত্র য়শশু য়নয়ষদ্ধহয়এিং ফিই নীয়তমািা ফর্ন

কম ডচারী এিং শ্রয়মকনদর য়নকি ফপৌোয়।

24 ঘন্টা

অ-মানযতা এবং সংযশাধ্নমূিককা ডপযিকল্পনািউদাহিণ

য়শশুশ্রম

অংশীদাযিিআচিণযবযধ্ প্রযয়ািনীয়তা
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িিপূি ডক শ্রম

অংশীদাযিিআচিণযবযধ্ প্রযয়ািনীয়তা

িরিরাহকারীনদর অিশযই িকি শ্রয়মনকর ফস্বোয় এিং ফশাষণমুক্তভানি কাজকরার য়িষয়টি য়নক্রিতকরনত হনি।

িরিরাহকারীরা অিশযই কারাশ্রম িহ ফর্নকান প্রকানরর অননক্রেকশ্রম িযিহার করনিন না; চভ ক্রক্তিদ্ধশ্রম; িনন্ডর্
শ্রম; রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠনপাষকতা ফজারপূি ডক শ্রম; মানি পাচার, জিরদক্রস্ত িা দািনত্বর মািযনম প্রাপ্ত শ্রম; মায়কডন
রু্ক্তরানষ্ট্রর ফর্নকাননাআইননর অিীনন শ্রমনক িািযতামূিক শ্রম য়হিানি িংজ্ঞায়য়ত করা হয়; িা ILO িিপূি ডক শ্রম
িূচক এিং িহকারী য়ননদডয়শকা দ্বারা িািযতামূিক য়হিানি িংজ্ঞায়য়ত শ্রম।

িরিরাহকারীনদর অিশযই য়নক্রিতকরনত হনি ফর্ িমস্ত পণয িািযতামূিক শ্রমপ্রয়তনরাি িংিান্তআইয়ন

প্রনয়াজনীয়তা ফমনন উৎপায়দত হনয়নে, ফর্মন US িযায়রেঅযাট, US উইঘুর ফোি ডর্ ফিিার য়প্রনভনশন অযাট, িা US 
কাউন্টায়রংআনময়রকাি অযার্ভারিায়রজ থ্রু য়ননষিাজ্ঞাআইন।

িরিরাহকারীনদর য়ননয়ানগর উনেনশয িা কম ডিংস্থ্াননর শতড য়হিানি িরিরাহকারী িা তৃতীয় পিনক ফকাননা য়ে িা

অনযানয অি ডপ্রদাননর প্রনয়াজন হনি না। িরিরাহকারীরা অিশযই মজয়ুর ফিনক এই িরননর য়েকািনিন না িা

আিনক রাখনিন না িা অনযিায় এই িরননর য়েশ্রয়মকনদর কানে ফদনিন না। কমীনদর চাকয়রনতআিদ্ধ কনর রাখার

উপায় য়হনিনি িরিরাহকারীরা পয়রচনয়র নয়িপত্র, আয়ি ডকগযারায়ন্ট িা অনযানয মূিযিান ক্রজয়নিপত্রআিনক রাখনত

পারনি না। ফর্শুদ্ধাচারগুয়ি কমীনদর চিানেরার স্বািীনতা িা ফস্বোমূিকভানি য়ননয়াগ িমাপ্ত করার িিমতানক

িীয়মত কনর ফিগুয়ি য়নয়ষদ্ধ। ILO এর রীয়তনীয়ত 29 ও 105 ফদখুন। আরও তনিযর জনয দয়া কনর নর্ডস্ট্রম এর ফোি ডর্

ফিিার পয়িয়ি ফদখুন।

প্রযয়ািনীয়সুযবধ্া

❑ কমীনদরঅিশযই ফর্ ফকাননা িমনয় ফশৌচাগানরর িুয়িিা এিং খািার পায়নর িযিস্থ্া িাকনত হনি। (ফরটিং ফদওয়া DIA)
❑ উৎপাদননরঅিস্থ্া র্াই ফহাক না ফকন, কমীনদর য়নয়য়মত য়শেনির ফশনষ ফর্ ফকাননা িমনয়কম ডস্থ্িতযাগ করার িামি ডযঅিশযই
িাকনত হনি। (ফরটিং ফদওয়া DIA)

❑ কমীরা কম ডিংস্থ্ান এনজন্ট, কম ডয়নর্ুক্রক্ত, অয়ভিািননর িম্পয়কডত ফকান প্রায়রশ্রয়মক ফদনিন না অিিা ফকানজমাঅিিা ফকান

প্রকারঅয়গ্রমঅি ডজমা করনিন না৷ চভ ক্রক্তর ফশনষ পয়রনশানির জনয শ্রয়মনকরমজয়ুরর ফকাননা অংশআিনক রাখা হনি না।

শ্রয়মকনদরজনয িঞ্চয় ফপ্রাগ্রানমর প্রনয়াজন হনি না। (ZT ফরটিং ফদওয়া)
❑ কমীরা য়ননজর ফদশ িা প্রনদশ ফেন়ে র্াওয়ার পূনি ড, কম ডয়নর্ুক্রক্তিংিান্তপ্রািয়মকশতডািিীর য়িষনয় তানদরনকঅিয়হতকরা
য়নক্রিতকরারজনয কারখানাগুয়িনকঅিশযই কম ডিংস্থ্ান এনজন্টনদর িনঙ্গকাজকরনত হনি৷ এই শতডািিীর মনিয

আিয়শযকভানিঅন্তভভ ডক্ত হনত হনি য়নর্ুক্রক্তর য়নম্নতমপদ, কম ডস্থ্নির নাম এিং টঠকানা, িািস্থ্ান, মাতৃভাষায় য়নয়মএিং
শতডািিী৷ (ZT ফরটিং ফদওয়া)

❑ একজন িযক্রক্তর িেয়ত িযতীত য়ননয়ানগর িময়উয়িয়খতকানজর ফচনয় য়ভন্নকাজকরারজনয কমীনদর প্রনয়াজন হনি না।

(ফরটিং ফদওয়া DIA)
❑ শ্রয়মকনদরতানদর য়ননয়াগকতডানদর জনয কাজকরনত হনি না র্া তারাআনগ িেয়ত ফদয়য়ন। (ZT ফরটিং ফদওয়া)
❑ শ্রয়মকনদর য়নয়য়ন্ত্রত িা য়ননয়াগকতডার মায়িকানািীনআিািনন িিিািকরনত হনি না। য়ননয়াগকতডার মায়িকানািীনআিািনন

িিিািকারীশ্রয়মকনদর চিানেরার স্বািীনতা িীমািদ্ধিাকনি না। (ZT ফরটিং ফদওয়া)
❑ ওভারিাইমকাজঅিশযই কনঠারভানি ফস্বোমূিক হনত হনি এিং কখনওকমীনদর স্বািীনতা ও পর্ ডাপ্ত ঘুম ফিনক িক্রঞ্চতকরনি

না। (ZT ফরটিং ফদওয়া)
❑ কমীনদর ফর্নকাননা িমনয়, চভ ক্রক্তর শতডািিী িযয়তনরনকই, কম ডয়নর্ুক্রক্তর চভ ক্রক্ত িমাপ্তকরারজনয অতযয়িক ফনাটিনশর িময়কাি িা

উনিখনর্াগয জয়রমানা প্রদান করা ো়োই কম ডয়নর্ুক্রক্ত িমাপ্তকরারঅয়িকার িাকনত হনি৷ (ফরটিং ফদওয়া DIA)
❑ শ্রমচভ ক্রক্তগুনিানকঅিশযইআইয়নআিশযকতাগুয়ি পূরণ করনত হনি। (ফরটিং ফদওয়া DIA)
❑ কমীনদর িািয িা ফজারাজয়ুর িা পী়েন করা হনি না ফকাননা কারনণ, ফকাননা পনির দ্বারা কাজকরনত িািয করা হনি
না। কারাশ্রম, িংনশািনমূিকপ্রয়তষ্ঠাননর শ্রম, িা য়িচারিয়হভূডত প্রক্রিয়ার মািযনম িরকানরর য়নয়ন্ত্রণািীন িযক্রক্তনদর কাে ফিনক
িংগ্রহকরা শ্রম িহ ফেয়িয়িটি য়িভাগঅিশযই অননক্রেকশ্রমিযিহার করনি না। ফেয়িয়িটি য়িভাগঅিশযই চভ ক্রক্তিদ্ধশ্রম, 
িনন্ডর্শ্রম, মানিপাচার, জিরদক্রস্ত, দািত্ব িা িরকারী িািযতামূিকশ্রনমর মািযনম প্রাপ্তশ্রম িযিহার করনি না। (ZT ফরটিং
ফদওয়া

❑ িুরিাকমীনদরঅিশযই প্রয়শয়িত হনত হনি র্ানত য়নক্রিতকরা র্ায় ফর্, ফকান কমীনকই একটিঅয়নরাপদপয়রনিনশ কাজ
করনত িািয করা না হয় (DIA ফরি প্রদত্ত)

❑ উজনিয়কস্তান, তভকডনময়নস্তান এিং ক্রজনক্রজয়াং - চীননর তভ নিার িযিহার য়নয়ষদ্ধ৷ ক্রজনক্রজয়াং ফিনক প্রাপ্ত কা াঁচামািিহ ফর্নকাননা
উপাদাননর িযিহার য়নয়ষদ্ধ। (ZT ফরটিং ফদওয়া)
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িিপূি ডক শ্রম

অংশীদাযিিআচিণযবযধ্ প্রযয়ািনীয়তা

যিটিং  যদ

পাওয়া  ায়
প্রাপ্ততযিযি উদাহিণ উদাহিণপ্রযতকাি

িিয

সময়সীমা
পদ্ধযত

ZT

য়নরীিার িময়, শ্রয়মকরা িনি
ফর্ তারা কারখানায় ফস্বোয়

কাজকরনে না।আরও

পর্ ডানিাচনার পর, অয়ভনর্াগ
িতয িনি প্রমায়ণত হয়।

নর্ডস্ট্রমপণযগ্রুপ িরিরাহকারীনদর

িানি তানদর িযিিা িন্ধকনর এিং

একটি য়িকল্পিরিরাহ িযিস্থ্ার ফখা াঁজ

কনর।

24 ঘন্টা

ZT

কারখানা “X”-এ, য়িনদশী
অয়ভিািী শ্রয়মকনদর একটি

চভ ক্রক্তনত স্বািরকরনত হয়

ফর্খানন িিাআনে পদতযানগর

ফকাননা িুনর্াগ ফনই।

উদাহরণস্বরূপ, র্য়দ একজন
শ্রয়মক দুই িেনরর মনিয

পদতযাগ কনরন, তনি
তা াঁনদরনক য়তনমানির ফিতননর

িমপয়রমাণঅি ডজয়রমানা

য়দনত হনি।

চভ ক্রক্ত িংনশািনকনর এই িারাটিঅিশযই

অয়িিনম্ব িাদ য়দনত হনি। ফকাননা

কম ডচারী চাকয়রচভ যত হনি তা াঁর পূনি ডর

অক্রজডত মজয়ুরর উপর ফকাননা জয়রমানা

হনি না িা িয়তগ্রস্ত হনি না।

শ্রয়মকনদরনকতা াঁর য়ননজর ভাষায়

িংনশায়িত চভ ক্রক্ত স্বািরকরনত হনি এিং

তা িংরিণকরারজনয তা াঁনদরনক

একটি কয়প য়দনত হনি।

24 ঘন্টা

DIA

কারখানা শ্রয়মকনদর মূি বিি

শনাক্তকারী কাগজপত্র (ফর্মন, 
জন্মিনদ, িা জাতীয়
পয়রচয়পনত্রর মূিকয়প) িা
আমাননতরঅি ডএিং জয়রমানা

জমা য়দনত হয়, তাইকারখানা
ফিনক িহনজই ইস্তো ফদওয়া

র্ায় না।

কারখানায় এমন একটি নীয়তমািা

িাস্তিায়নকরনত হনি ফর্খানন

শ্রয়মকনদর মূি বিি শনাক্তকারী

কাগজপত্র (ফর্মন, জন্মিনদ, িা
জাতীয়পয়রচয়পনত্রর মূিকয়প) িা
আমাননতরঅি ডজমা য়দনত হনি না, র্া
তা াঁনদরনককারখানা ফিনক িহনজই

ইস্তো ফদওয়া ফিনক য়িরত রানখ।

কারখানানকঅিশযই িকিআমানত

ফেরত য়দনত হনি, নকিঅনুয়িয়প বতয়র
কনর তা াঁনদর কানেজমা রাখা িকি

কাগজপত্রশ্রয়মনকরকানে ফেরত

য়দনত হনি।

24 ঘন্টা

DIA

শ্রয়মকরা মননকনর ফর্ তা াঁরা

প্রহরীনদর উপয়স্থ্য়তনতভীয়তকর

পয়রনিনশ কাজকনর, র্া
কারখানায়তা াঁনদর স্বািীনভানি

চিাচি িািাগ্রস্তকনর।

প্রহরীনদরঅয়িিনম্ব এই চচডা তযাগ

করনিন এিং িংনশািনমূিকআচরনণর

উপরপ্রয়শয়িত হনত হনি। মানযতার

জনয প্রহরীনদরনক িিিময়

নজরদায়রনত রাখনত হনি।

24 ঘন্টা

DIA

শ্রয়মকনদরনকপায়ন পান করা িা

ফশৌচাগার িযিহানররজনয

তা াঁনদর িুপারভাইজানররকাে

ফিনকঅনুময়ত য়ননত হয়।

অনুময়তগ্রহণ িযতীতশ্রয়মকনদর

অিশযই িিিময়পায়ন পান করা িা

ফশৌচাগার িযিহানরর িুয়িিা িাকনত হনি।

24 ঘন্টা

অ-মানযতা এবং সংযশাধ্নমূিককা ডপযিকল্পনািউদাহিণ
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িরিরাহকারীনদরঅিশযই প্রনতযক িযক্রক্তর িানি মর্ ডাদা এিং িোননর িানিআচরণকরনত হনি।

িরিরাহকারীগণঅিশযই কমীনদর শারীয়রক শাক্রস্ত, জিরদক্রস্ত, হুময়ক, শারীয়রক, ফর্ৌন, মানয়িক িা
ফমৌয়খক হয়রায়ন, িয়হংিতা িা দুি ডযিহানরর ভভক্তনভাগী কনর তভিনি না। শাক্রস্তমূিক রীয়ত য়হনিনি
িরিরাহকারীরাআয়ি ডকজয়রমানা করনত পারনি না। িরিরাহকারীনদরঅিশযই য়িয়খত শাক্রস্তয়িিান নীয়ত

এিং পদ্ধয়তএিং শাক্রস্তমূিকপদনিনপর ফরকর্ড িংরিণকরনত হনি। এো়োও, িরিরাহকারীর
পয়রচািকিগ ডকতৃ ডক প্রয়তয়হংিার য়শকার হওয়ার ভয় ো়োই, নর্ডস্ট্রম িা নর্ডস্ট্রম-য়নর্ুক্ত কম ডচারীনদর

কানে য়ননজনদর উনদ্বগগুয়িজানাননার জনয িি য়িনঙ্গর মানুনষরঅিশযই পূণ ডস্বািীনতা িাকনত হনি। ILO 
কননভনশন 190 এিং UN গাইয়র্ং য়প্রক্রন্সপিি 29 এিং 31 প়ুেন।

প্রযয়ািনীয়সুযবধ্া

❑ কারখানায়অিশযই ফকাননা শারীয়রক, ফমৌয়খক, িা অ-ফমৌয়খক ফর্ৌন য়নপী়েন িা ফশাষণ করা র্ানি না।
(ZT ফরটিং ফদওয়া)

❑ কারখানায়অিশযই ফকাননা রকম হুময়ক িা শারীয়রক শাক্রস্ত প্রদান িা হয়রায়ন করা র্ানি না। (ZT ফরটিং
ফদওয়া)

❑ কতৃডপনিরকানে য়রনপািড কনর, য়ভিা িায়তিকনর, য়নি ডািননর হুময়ক য়দনয় িা শ্রয়মনকরপয়রিার িা
ঘয়নষ্ঠ িহনর্াগীনদর য়িরুনদ্ধ হুময়ক ফদওয়ার মািযনম ফেয়িয়িটি য়িভাগ য়িনদশী অয়ভিািী কমীনদর

শঙৃ্খিািদ্ধকরনি না। (ZT ফরটিং ফদওয়া)
❑ কমীর য়িপরীত য়িনঙ্গরপ্রহরী িা কারখানার ফিাক দ্বারা শারীয়রক তিায়শঅিশযই চািাননা র্ানি

না। (ফরটিং ফদওয়া DIA)
❑ ফেয়িয়িটি য়িভাগআয়ি ডকজয়রমানা িযিহার করনি না িা মানয়িক য়নর্ ডাতননর ফকাননা প্রকার, ফর্মন
য়তরস্কারকরা কমীনদর নাম ফপাস্টকরা একটি শঙৃ্খিামূিকঅনুশীিন য়হিানি। (ফরটিং ফদওয়া DIA)

❑ কারখানায়য়চত্কারকরা, হুময়ক ফদয়া, অপমানজনক িা গািাগা্য়িপূণ ডভাষা িযিহার করা র্ানি না।
(ফরটিং ফদওয়া DIA)

❑ ফেয়িয়িটি য়িভাগকাজ, ফিতন, িা ফিতন িা প্রচানররঅযানেনির য়িয়নমনয় শারীয়রক িা ফর্ৌন িুয়িিা
চাইনত িা িিনতপারনি না। (ZT ফরটিং ফদওয়া)

❑ িয়হংিতা এিং হয়রায়ন ফমাকানিিায় ফেয়িয়িটি য়িভানগরঅিশযই প্রািয়ঙ্গকনীয়ত িাকনত হনি (ফরনির্
য়র্আইএ)

❑ শ্রয়মকনদর িয়হংিতা এিং হয়রায়নর ঘিনাগুয়ি য়রনপািড করার জনয ফেয়িয়িটি য়িভানগর একটি

আনুষ্ঠায়নকঅয়ভনর্াগ প্রক্রিয়া িাকনত হনি এিং অয়ভনর্াগটি নযার্যভানি এিং অয়িিনম্ব তদন্তকরার

জনয একটি িারািায়হকপ্রক্রিয়া িাকনত হনি।অয়ভনর্াগ প্রক্রিয়াঅিশযই প্রয়তয়হংিামুক্ত হনত হনি

(ফরনির্ DIA
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যিটিং

 যদ

পাওয়া

 ায়

প্রাপ্ততযিযি উদাহিণ উদাহিণপ্রযতকাি

িিয

সময়সী

মা

পদ্ধযত

ZT

একজনিুপারভাইজারএকজন

শ্রয়মকনকস্পশ ডকনরন, র্া তা াঁনক
অস্বক্রস্তর মনিয ফেনি ফদয়।

নর্ডস্ট্রমপণযগ্রুপিরিরাহকারীনদর

িানি তানদর িযিিা িন্ধকনর এিং

একটি য়িকল্পিরিরাহ িযিস্থ্ার ফখা াঁজ

কনর।

24 ঘন্টা

DIA

কারখানার নীয়তমািায় িিাআনে, 
প্রয়তষ্ঠাননর য়ননদডশনা ভঙ্গকরনি

ফিনিনত্রঅি ডদণ্ডহনত পানর

(ফর্মন, , কম ডনিনত্র খাওয়াদাওয়া
করা, ইতযায়দ।)

অি ডদণ্ড য়নয়ষদ্ধ। য়ননদডশনািমূহ

িংনশািনকনর নীয়তমািা

িায়তিকরনত হনি। কারখানা

হািনাগাদ নীয়তমািা HR এিং
কম ডচারীনদর

কানে পাঠানত হনি।

24 ঘন্টা

DIA

কানজ ফদরী হনি, শ্রয়মকনদরনক
িিার িামনন িাক্রঞ্চতকরা হয়, এিং
মজয়ুর ফিনকঅি ডফকনি রাখা হয়।

কারখানানকঅয়িিনম্ব এই রীয়ত তযাগ

করনত হনি এিং িংনশািনমূিক

আচরনণরউপর প্রয়শয়িত হনত হনি।

কারখানায় য়রনপািডকৃত ফিানভর

কার্ ডকরী িযিস্থ্াপনােনিা-আপ

অিশযই িাস্তিায়নকরনত হনি।

24 ঘন্টা

NMI

ফকাননা ভভি করনি একজন

িুপারভাইজারশ্রয়মকনদর িানি

য়চৎকার ফচাঁ চানময়চ কনরন।

িুপারভাইজারনকঅিশযইঅয়িিনম্ব

এইঅভযাি তযাগ করনত হনি এিং

িংনশািনমূিকআচরনণর উপর

প্রয়শয়িত হনত হনি। কারখানায়

য়রনপািডকৃত ফিানভরকার্ ডকরী

িযিস্থ্াপনােনিা-আপঅিশযই

িাস্তিায়নকরনত হনি।

24 ঘন্টা

NMI

য়িভাগগুনিার মনিয শাক্রস্তমূিক

িযিস্থ্ায়অিঙ্গয়ত রনয়নে।

উদাহরণস্বরূপ, ফিিাই য়িভানগ
একজনশ্রয়মক িামানয ভভি করায়

তার চাকয়র চনি র্ায়।

উদাহরণস্বরূপ, পযায়কং য়িভানগ
একজনশ্রয়মক িামানয ভভি

কনরয়েনিা য়কন্তুতানক ফকিি

য়িয়খতভানি িািিানকরা হয়।

িুপারভাইজারএিংশ্রয়মকনদরনক

শাক্রস্তমূিক িযিস্থ্া িম্পনকড য়শয়িত

করনত হনি, এিংকারখানায় ফিগুনিা
িারািায়হকভানি ফমনন চিনত হনি।

য়ননদডশনািমূহ

এইপদ্ধয়তনত িরখাস্তিা অপিারনণর

পূনি ডিানপ িানপ ফমৌয়খকএিং য়িয়খত

িতকডিাতডা অন্তভভ ডক্তকরাআিশযক।

দ্রিিয: এো়োও শাক্রস্তমূিক
প্রণািীিমূহঅিশযই য়িয়খতরূনপ এিং

িা াঁিাননা িাকনত হনি)।

24 ঘন্টা
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❑ মজয়ুরগুয়ি ফর্ কমীনদর িরািয়র ফদওয়া হয় এিং অনয কাউনক ফদওয়া হয় না তা কারখানাগুনিানক

অিশযই য়নক্রিতকরনত হনি। (ZT ফরটিং ফদওয়া)
❑ মজয়ুর এিং ওভারিাইমঅিশযই িময়মনতা এিং য়নয়য়মতভানি য়দনত হনি। র্খন ফকান িময়িীমা

িংজ্ঞায়য়তকরা হয় না, িয়তপূরণ কমপনি ক্রত্রশ য়দননর মনিয প্রদান করা হনি. (ফরটিং ফদওয়া DIA)
❑ য়িনেদ ফিতন এিংিয়তগ্রস্তশ্রয়মনকর ফর্ ফকাননা পাওনা মজয়ুরঅিশযই চাকয়রর ফশষ য়দনন িা স্থ্ানীয়

আইননর প্রনয়াজনঅনুর্ায়ী পয়রনশাি করনত হনি। (ফরটিং ফদওয়া DIA)
❑ নয়িিদ্ধকরণ এিং প্রনর্াজযআইনানুর্ায়ী য়নয়য়মতভানি, িময়মত, আইনিেত িািযতামূিক

ফিয়নয়েিগুয়িরঅি ডপ্রদানকরনত হনি এিং 12 মানিরজনয স্থ্াপনায় রাখনত হনি। ফেয়িয়িটি য়িভানগর
কর, িুয়িিা, ফপনশন, িামাক্রজক য়নরাপত্তা, স্বাস্থ্যনিিা, এিং িীমা িম্পয়কডত প্রনর্াজযআইনএিং য়শল্প

মান ফমনন চিনত হনি। (NMI ফরটিং ফদওয়া)
❑ ফেয়িয়িটি য়িভাগনকঅিশযই নূযনতম মজয়ুর, য়শনল্পর মজয়ুর িা িমটিগত চভ ক্রক্তনতআনিাচনা করা

মজয়ুর য়দনত হনি, ফর্টি ফিয়শ। (ফরটিং ফদওয়া DIA)
❑ ফেয়িয়িটি য়িভাগ য়নক্রিতকরনত হনি য়নয়য়মত এিং ওভারিাইম য়প্রয়ময়াম মজয়ুর পূরণআইয়ন য়শনল্পর

নূযনতম মান, িা চভ ক্রক্তয়ভয়ত্তকচভ ক্রক্ত ফর্টি ফিয়শ। (ফরনির্ NMI- ফমজর)
❑ ফেয়িয়িটি য়িভাগকমীনদর তানদর স্বািয়রত স্বীকৃয়ত িহশ্রয়মকনদরভাষায় প্রয়ত ফিতননর িময়কানির

একটিস্পি মজয়ুর য়িিয়ৃত প্রদানকনর। এর মনিয রনয়নে কাজকরা য়দন, প্রয়তয়দনঅক্রজডত মজয়ুর িা য়পি
ফরি, প্রয়তটি য়নয়দডি হানর ওভারিাইনমর ঘন্টা, ফিানাি, ভাতা এিংআইনী িা চভ ক্রক্তয়ভয়ত্তককািো াঁি, 
বিিভানি প্রদত্তিময় (য়িরয়ত এিং েভ টি) িহ। (NMI ফরটিং ফদওয়া)

❑ য়ননয়াগকতডানদর দ্বারা প্রদত্তপয়রনষিাগুয়ি (খািার, আিািন এিং িরিরাহ) িযিহার করার িা না করার
অয়িকার িমস্তশ্রয়মনকর রনয়নে৷ ফেয়িয়িটি য়িভাগ শ্রয়মকনদরজনয পণয/পয়রনষিার জনয কতডন ফিনক
িাভ নাও করনত পানর। (ফরনির্ NMI- ফমজর)

❑আইনিেত ফিয়নয়েি এিং মজয়ুর িকৃ্রদ্ধ এ়োননারজনযঅস্থ্ায়ী কমী য়ননয়াগ করা য়নয়ষদ্ধ। (NMI ফরটিং
ফদওয়া)

মজয়ুর ও িুয়িিায়দ

অংশীদাযিিআচিণযবযধ্ প্রযয়ািনীয়তা

িরিরাহকারীনদর র্ািতীয় মজয়ুর, ওভারিাইম ওআইনত িািযতামূিক িুয়িিাগুয়ি য়নয়য়মত, 
িময়মনতা, নয়িভভক্তকরা িহ এিং প্রনর্াজযআইনঅনুিানর প্রদান করাআিশযক।

য়ননয়াগকতডানদর কমপনিনূযনতম মজয়ুর, য়শনল্পর মজয়ুর িা ফর্ৌি চভ ক্রক্তনত িেতমজয়ুরর মনিয
ফর্টি ফিয়শ হনি তা প্রদান করাআিশযক। প্রনর্াজয স্থ্ানীয়আইনঅনুিানর প্রদত্ত নয় এমন

ফকাননা মজয়ুর িরিরাহকারীরা ফকনি য়ননত পারনিন না। িি য়িনঙ্গরকমীনদর এমন একটি মজয়ুর

য়দনত িরিরাহকারীনদর উৎিায়হত করা হনে র্া ফকিিপ্রািয়মক চায়হদাগুয়িই পূরণ কনর না, তার
িনঙ্গ য়িনিচনামূিকআয়ওপ্রদান কনর। ILO এর রীয়তনীয়ত 95 ও 131 ফদখুন।
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যিটিং  যদ

পাওয়া  ায়
প্রাপ্ততযিযি উদাহিণ উদাহিণপ্রযতকাি িিয সময়সীমা পদ্ধযত

DIA

কারখানাআইনয়িদ্ধ

নূযনতম মজয়ুর য়দনত িযি ড।

প্রদত্ত মজয়ুরঅিশযইআইনয়িদ্ধ

হনত হনি।

িমাগতউন্নয়ন

DIA

মজয়ুর ও ওভারিাইনমর

য়িিয়ম্বতঅি ডপ্রদাননর

েিস্বরূপঅন্ততপনি মানি

একিার কমীনকঅি ডপ্রদান

না করা (পদতযাগ করা কমী
এরঅন্তুভভ ডক্ত) 

প্রদত্ত মজয়ুরঅিশযইআইনয়িদ্ধ

হনত হনি।

িমাগতউন্নয়ন

DIA

ফেয়িয়িটি য়িভানগর “x”-এ
মজয়ুর পর্ ডানিাচনা করার ও

নয়িভভক্তকরারজনয ফকউ

য়েি না।

কারখানাগুনিানত য়নরীিা ফরকর্ড

পর্ ডানিাচনা করারজনয একজন

কম ডকতডা িাকনত হনি।

অনয়তয়িিনম্ব

NMI- যমিি

শ্রয়মকনদরনকিকি

ওভারিাইম ঘণ্টারজনয

তা াঁনদর পাওনা ফদওয়া হয়

না।

িকি ওভারিাইম ঘণ্টাআইন ফমনন

হনত হনি।

িমাগতউন্নয়ন

NMI- যমিি মজয়ুরর নয়ি ফিনকস্টযান্ডার্ড

(িরিিময়) িময় ফিনক
ওভারিাইনমর িময়আিাদা

করা র্ায়য়ন, এিং/অিিা
িটঠকভানিআইনিম

অনুিানর মজয়ুর নয়িভভক্ত

ফনই, কম ডঘন্টা, ওভারিাইম
ঘন্টা, িুয়িিায়দ, এিং
ফিতননর ফরক্রজস্টানর মজয়ুর

আিনক রাখা।

কৃতকানজর িকিঘন্টা নয়িভভক্ত

করনত হনি এিং ফিতননর

ফরক্রজস্টানরআইনিমঅনুিানর

রাখনত হনি র্ানত য়নয়য়মতকম ডঘণ্টা, 
ওভারিাইম, ফনি ফপ, গ্রি ফপ, এিং
উপরু্ক্তকতডন উনিখ িানক।

িমাগতউন্নয়ন

NMI

আইনানুর্ায়ী কমীনদর য়িমা

করা ফনই।

কারখানানকঅিশযই িকিআইয়ন

িুয়িিায়দ ফমনন চিনত হনি এিং

শ্রয়মকনদরনকিকিহািনাগাদ

তিয িম্পনকডঅিয়হতকরনত হনি।

িমাগতউন্নয়ন

অ-মানযতা এবং সংযশাধ্নমূিককা ডপযিকল্পনািউদাহিণ
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িরিরাহকারীরা প্রনর্াজযআইয়ন িীমা িা প্রয়ত িপ্তানহ 60 ঘণ্টার মনিয ফর্িা কম হনি, তার ফিয়শ ঘণ্টা
কানজরঅনুময়ত য়দনত পারনিন না। ওভারিাইনমরকাজ ফস্বোিীন হনত হনি এিং তার জনয স্থ্ানীয়আইন

অনুিানরআিশযক হানর পায়রশ্রয়মক য়দনত হনি। িরিরাহকারীনদরঅিশযই িুয়নক্রিতকরনত হনি ফর্

য়নয়য়মতকানজরিীমার ফচনয় ফিয়শ কাজকরনতঅস্বীকার করারজনয তানদর কমীনদর র্ানতজয়রমানা

করা, শাক্রস্ত ফদওয়া িা িরখাস্ত করা না হয়। কমীনদর িাত য়দননর মনিয এক য়দন েভ টি য়দনত হনি।
িরিরাহকারীনদরঅিশযই য়নভভ ডি িমনয়র ফরকর্ড রাখনত হনি। িরিরাহকারীনদর U.S. শ্রম য়িভানগর য়নয়ম
িংঘনকনর উৎপায়দত মাি পাওয়া এ়োননার প্রয়তনরািমূিক িযিস্থ্ার য়ননদডয়শকা ফমনন চিাআিশযক। ILO 
এর রীয়তনীয়ত 14 ফদখুন।

প্রযয়ািনীয়সুযবধ্া

❑ কারখানার উৎপাদন ফকািার জনযঅিশযই িািযতামূিক ওভারিাইমকরাননা র্ানি না। িুপায়রশকৃত

আইননর িীমার মনিয রাখনত কারখানাটিনকঅিশযই বদয়নক, িাপ্তায়হক, এিং বত্রমায়িককম ডঘণ্টা
িীমািদ্ধকরনত হনি। (ZT ফরটিং ফদওয়া)

❑ কারখানাগুনিানকঅিশযই িুয়নক্রিতকরনত হনি ফর্ন কম ডঘন্টা ও ওভারিাইমআইননর িীমার মনিয

িানক, অিিা প্রয়ত িপ্তানহ ফমাি 60 ঘন্টার কম িানক, ফর্টি তভিনায় কম হয়। (NMI ফরটিং ফদওয়া)
❑ য়ননয়ানগর পূনি ড, কারখানাগুনিানক ফমৌয়খক ও য়িয়খত, উভয়ভানি, ওভারিাইমকাজও ওভারিাইম
িয়তপূরনণর হার িংিান্ত এটির নীয়তগুয়িকমীনদরনকঅিশযইজানানত হনি। (NMI ফরটিং ফদওয়া)

❑ িময় রিণয়িহীনভানি কাজ য়নয়ষদ্ধ। (ফরটিং ফদওয়া DIA)
❑ কারখানানকঅিশযই কমীনদরনক িানা 6 য়দন কাজকরার পর 1 য়দন য়িশ্রাম য়দনত হনি। (NMI ফরটিং
ফদওয়া)

❑ িটঠকএিং িম্পূণ ডিমনয়র ফরকর্ড রাখার জনয ফেয়িয়িটি য়িভাগ দ্বারা একটি য়নভডরনর্াগয য়িনস্টম

িযিহার করা হয় (ফর্মনশ্রয়মকরা িাইমকার্ড ফিায়াইপকনর)। এর মনিয ফরকয়র্ডং শুরুএিং িামার
িময়, িমস্তকানজরিময়, ওভারিাইমঅন্তভভ ডক্তকরা উয়চত এিং কমীনদর দ্বারা য়নয়য়মত স্বীকৃয়ত

ফদওয়া উয়চত। (NMI ফরটিং ফদওয়া)
❑ কাজঅিশযই শুিুমাত্র উৎপাদনস্থ্নি করনত হনি এিং র্রয়মিয়র িা খািার জায়গায় কাজকরা র্ানি

না। (NMI ফরটিং ফদওয়া)
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যিটিং প্রাপ্ততযিযি উদাহিণ উদাহিণপ্রযতকাি িিয সময়সীমা পদ্ধযত

ZT

য়পি ফরনি কাজকরা শ্রয়মকরা উচ্চউৎপাদন

ফকািা িম্পনকড য়রনপািড কনরনেন;তা াঁরা

িনিন, ফকািা ফশষ করারআনগ তা াঁরা

কারখানা তযাগকরনত পানরন না, র্ার েনি

িি িময় ফদরী হনে এিং রানতর পুনরা

য়শেনি কাজকরনত হনে। শ্রয়মকরাআরও

জানায় তা াঁরা কারখানার ঘুমান।

নর্ডস্ট্রমপণযগ্রুপ

িরিরাহকারীনদর িানি তানদর

িযিিা িন্ধকনর এিং একটি য়িকল্প

িরিরাহ িযিস্থ্ার ফখা াঁজ কনর।

24 ঘন্টা

NMI- যমিি

য়নম্নয়িয়খতঅিামঞ্জিযতারকারনণ

ওভারিাইনমরিময় টঠকভানি র্াচাই করা

র্ায়য়ন: 1.) নমুনািংগ্রনহরকনির ভাো

িূাঁনচর নয়ির উপর য়ভয়ত্তকনর, 2 জনশ্রয়মক

জনু 9ইজনু তায়রনখ (রয়িিার) কাজ

কনরয়েনিন। য়কন্তু, িরিরাহকৃত িারনকার্

উপয়স্থ্য়ত িয়হনত ফদখা র্ানে ফিই দুইজন

শ্রয়মক ফিয়দন য়িশ্রানম য়েনিন।

কারখানাটির মানযতার পর্ ডায় র্ানত

য়নক্রিতকরার র্ায় তা িুয়নক্রিত

করারজনয য়নরীিার প্রক্রিয়া

চিাকািীন কারখানাটি নর্ডস্ট্রম

পণযগ্রুপপ্রয়তয়নয়িনদর এিং/িা 3য়

পি য়নরীিকনদরঅিশযই িতয, 

িম্পূণ ড, এিং য়নভভ ডি ফরকর্ডগুয়ি

প্রদান করনি।

িাস্তিিেতএিং িারািায়হকউন্নয়ন

পয়রকল্পনা বতয়ররজনয তারা ফর্িি

চযানিনঞ্জর িেুখীন হন ফি িযাপানর

কারখানার স্বেতা িজায় রাখনত

হনি।

িমাগতউন্নয়ন

NMI- যমিি

উনিখকরা হনয়নে ফর্, ফম মানির মযানুয়াি

উপয়স্থ্য়ত িয়হনত, প্রয়ত 10জননর মনিয 6জন

ফম মানির 2তায়রখ ফিনক ফম মানির 31

তায়রখপর্ ডন্ত িানা 21 য়দন কাজকনরনেন।

কারখানাটিনকঅিশযই য়নক্রিত

করনত হনি ফর্ন কমীরা প্রয়ত িাত

য়দনন একয়দন য়িশ্রাম পায়।

িাস্তিিেতএিং িারািায়হকউন্নয়ন

পয়রকল্পনা বতয়ররজনয তারা ফর্িি

চযানিনঞ্জর িেুখীন হন ফি িযাপানর

কারখানার স্বেতা িজায় রাখনত

হনি।

িমাগতউন্নয়ন

NMI

উনিখকরা হনয়নে ফর্, জানুয়ায়র ফিনক

এয়প্রি পর্ ডন্ত 60% শ্রয়মকিপ্তানহ 70-80 ঘণ্টা

কাজকনরনে।

কারখানানক স্থ্ানীয়আইন

এিং/অিিা অংশীদায়রত্ব
য়ননদডয়শকার শতড পূরণ না হওয়া

পর্ ডন্ত কম ডঘণ্টাকয়মনয়আনার

অগ্রগয়ত উন্নয়নপয়রকল্পনা (ফর্মন, 
য়িস্তায়রত ফের্য়শি িা র্কুনমন্ট

েরমযানি) িম্পয়কডত নয়িপত্র

পাঠানত হনি।

িমাগতউন্নয়ন

অ-মানযতা এবং সংযশাধ্নমূিককা ডপযিকল্পনািউদাহিণ
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প্রযয়ািনীয় সুযবধ্া

ববদযুযতক যনিাপত্তা

❑ য়িদুযনতর তারগুয়ি অিশযই মাটির নীনচ িাকনি। (NI ফরটিং ফদওয়া)
❑ িায়কডি ফব্র্কার িহ িকি বিদুযয়তক পযাননিঅিশযই ফেনক রাখনত হনি, এিং প্রয়তটি িুইনচ স্থ্ানীয় ভাষায় ফিখা
িটঠক ফিনিি িাগাননা িাকনত হনি। (NI ফরটিং ফদওয়া)

❑ বিদুযয়তক তারগুয়ি অিশযই ভানিা অিস্থ্ায় িাকনত হনি, এিং কািা, প্রান্ত ফিয়রনয় িাকা, িা উন্মুক্তঅিস্থ্ায় িাকা

চিনি না। (NI ফরটিং ফদওয়া)
❑ য়িদুযৎ চনি ফগনি িযিহানরর জনয কারখানা প্রাঙ্গনণ অিশযইজরুরী িায়ত িা লযাশিাইি রাখনত হনি। (NI ফরটিং
ফদওয়া)

অযি যনিাপত্তা

❑ ম্পেংকিার য়িনস্টম, োয়ার হাইনেন্টি, ওয়ািার ফস্টানরজ িযাঙ্ক িা অনযানয (ফরনির্ ফজর্টি) মািযনমআগুননর

িানি ি়োই করার জনয পর্ ডাপ্তজি পাওয়া র্ায়

❑ কারখানায়অিশযই প্রয়ত 25 জনকমীর জনয 1 টি অয়ি য়নি ডাপক র্ন্ত্র, িমভানি িয়ন্টত এিং প্রনতযক কমীর হানতর
নাগানির মনিয িাকনত হনি। (NI ফরটিং ফদওয়া)

❑ অয়ি য়নি ডাপক র্ন্ত্রঅিশযই ফর্ ফকাননা িরননর িািা ফিনক মুক্ত হনত হনি। (NI ফরটিং ফদওয়া)
❑ অয়ি য়নি ডাপক র্ন্ত্রঅিশযই ফদওয়াি িা িানম িায়গনয় রাখনত হনি এিংস্পিভানি য়চয়িত করনত হনি। (NI ফরটিং
ফদওয়া)

❑ অয়ি য়নি ডাপক র্ন্ত্রঅিশযই প্রয়ত মানি পরীিা করনত হনি, িম্পূণ ডভয়তড িাকনত হনি, এিংআগুননর িরন

অনুর্ায়ী য়চয়িত হনত হনি (NI ফরটিং ফদওয়া):
❑ কাঠ, কাগজ, ফিেিাইি: পায়ন; িািারণ দাহয পদানি ডর জনয লাি A অয়ি য়নি ডাপক; োয়ার ব্লানঙ্কি
❑ দ্রািক, য়গ্রজ, ফতি, ফপনট্র্ায়িয়াম: িহজদাহয িা য়শখা বতয়র করনত িিম এমন তরি পদাি ড, গযাি, িা
য়গ্রনজর জনয লাি B অয়ি য়নি ডাপক

❑ তার, বিদুযয়তক িরঞ্জাম: তার িা বিদুযয়তক িরঞ্জানমর জনয লাি C অয়ি য়নি ডাপক; োয়ার ব্লানঙ্কি
❑ িকিঅয়ি য়নি ডাপক িরঞ্জামঅিশযই প্রয়ত 6 মানি, িা স্থ্ানীয়আইনানুর্ায়ী, উয়িয়খত পয়রদশ ডন তায়রনখ োয়ার
য়র্পািডনমন্ট িা িাইনরর এনজক্রন্স দ্বারা পরীিা করানত হনি। (NI ফরটিং ফদওয়া)

❑ অিশযই িময়মতআগুন ওঅনযানয অপিারণ ক্রেি এিং প্রয়শিনণরআনয়াজন করনত হনি এিং প্রয়ত 6 মানি
েয়ি ও স্বাির িহ নয়িিদ্ধকরনত হনি। অপিারণ প্রয়শিনণ অিশযই িয়হগ ডমন পি এিং কারখানার িাইনর

জমানয়ত হওয়ার য়নয়দডি জায়গা িম্পনকড িনচতনতার য়িষয়টি অন্তভভ ডক্ত িাকনত হনি।

❑ প্রয়তটি য়িভানগর পুরুষ ও ময়হিা কমীনদর 5% - 10%-ফকঅিশযই অয়ি য়নি ডাপক িরঞ্জানমর িটঠক না়োচা়ো ও
িযিহার িম্পনকড প্রয়শিণ য়দনত হনি। (NI ফরটিং ফদওয়া)

❑ অয়ি য়নি ডাপক র্নন্ত্রর পানশ িযিহার িম্পয়কডত য়ননদডশািিী অিশযই স্থ্ানীয় ভাষায় িাগাননা িাকনত হনি। (NI ফরটিং
ফদওয়া)

❑ িমস্তকারখানা জনু়ে অিশযই োয়ার অযািাম ডিা অয়ি িংনকনতর শব্দশুননত ফপনত এিং ফদখা ফর্নত হনি। (NI 
ফরটিং ফদওয়া)

❑ দাহয পদাি ডিহ িমস্তকনিআগুননর িরঞ্জাম িাকনত হনি এিং দাহয রািায়য়নকগুয়ি ইগয়নশননর উত্ি ফিনক

দনূর রাখা হয় (ফর্মন, ি্েুয়িঙ্গ িা য়শখা)। (ফরনির্ NMI- ফমজর)
❑ উৎপাদন ইউয়নিগুয়িনত ফেয়িয়িটি য়িভানগর অিশযই প্রতযয়য়ত অয়ি-প্রয়তনরািী দরজা এিং অয়ি-প্রয়তনরািী
ফদয়াি িাকনত হনি (ফরনির্ এনআই)

❑ রািায়য়নক িযিহার এিং হযান্ডয়িং এিং য়নষ্পয়ত্ত এিং ম্পস্পি য়লনআনপর উপর গত 12 মানির প্রয়শিনণর ফরকর্ড
িংরিণকরনত হনি (ফরনির্ এনআই)

স্বাস্থ্য ও য়নরাপত্তা

অংশীদাযিিআচিণযবযধ্ প্রযয়ািনীয়তা

িরিরাহকারীনদরঅিশযই য়নরাপদ, স্বাস্থ্যয়িয়ি িম্পন্নওিুস্থ্ কানজরপয়রনিশপ্রদানকরনত হনি। এর মনিয

স্থ্ানীয়আইনানুগ য়িয়খত মানদণ্ডগুয়িওঅন্তভভ ডক্ত। য়নম ডাণ কাঠানমা, বিদুযয়তক য়নরাপত্তা, অয়ি য়নরাপত্তা, 
রািায়য়নক য়নরাপত্তা, য়নকায়শ িযিস্থ্া, আপৎকািীন প্রস্তুয়ত, প্রািয়মক য়চয়কৎিা, িযক্রক্তগতিুরিা িরঞ্জামও
অনযানয য়নরাপত্তামূিকনীয়তগুয়ি িংিান্ত য়নরাপত্তার মানগুয়িএরঅন্তভভ ডক্ত। িরিরাহকারীনদরকাউনক

য়িপজ্জনক, অিুরয়িতিাঅস্বাস্থ্যকর পয়রয়স্থ্য়তনতকাজনা করাননাআিশযকএিং এই িরননরপয়রনিশ ও

উপাদানগুয়ি ফিনক পর্ ডাপ্ত িুরিা প্রদানকরাওআিশযক। ILO এর রীয়তনীয়ত 187 ফদখুন।
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প্রযয়ািনীয় সুযবধ্া (চিযব)
পযিষ্কাি-পযিচ্ছন্নতা/যশৌচাগাি
❑ প্রয়তটি তিায়অিশযই ফশৌচাগানরর িযিস্থ্া িাকনত হনি। (NI ফরটিং ফদওয়া)
❑ ফশৌচাগারগুনিা প্রয়তয়দন পয়রষ্কার ওজীিাণুমুক্তকরনত হনি। (NI ফরটিং ফদওয়া)
❑ ফশৌচাগারগুয়িনকঅিশযই প্রিহমান পায়ন য়দনয় পয়রষ্কার করাআিশযক। (NI ফরটিং ফদওয়া)
❑ িািারণ ক্রজয়নিপত্র ফর্মন িয়নিি ফপপার, িািান, এিং হাত ফমাোর ফতায়ানিঅিশযই প্রদান করনত হনি। (NI ফরটিং ফদওয়া)
❑ ফশৌচাগানরঅিশযই স্বতন্ত্রস্টিগুয়ি িাকনত হনি। (NI ফরটিং ফদওয়া)
❑ ফশৌচাগানরর স্থ্ানটিনতঅিশযই র্নিিআনিা-িাতাি িাকনত হনি। (NI ফরটিং ফদওয়া)
❑ ফিায়া-ফমাোরজনয ফশৌচাগানরর কানেঅিশযই পয়রষ্কার পায়নর িযিস্থ্া িাকনত হনি। (NI ফরটিং ফদওয়া)
❑ র্নিি িংখযকপ্রনিশনর্াগয এিং য়িনঙ্গর য়ভয়ত্তনতআিাদা করা ফশৌচাগারগুয়িঅিশযই িাকনত হনি। (NI ফরটিং ফদওয়া)
❑ য়শেি প্রয়তকমী/য়িনঙ্গর য়ভয়ত্তনত প্রনয়াজনীয় ফশৌচাগার (NI ফরটিং ফদওয়া):

❑ 1 – 15: 1

❑ 13 – 35: 2

❑ 36 – 55: 3

❑ 56 – 80: 4

❑ 81 – 110: 5

❑ 111 – 150: 6

❑ 150 +: 1 টি অয়তয়রক্ত ফশৌচাগারঅয়তয়রক্তপ্রয়ত 40 জনশ্রয়মনকরজনয

িরুিী বযহগ ডমন
❑ কাজ চিাকািীন িময়িকিজরুরী িয়হগ ডমননর পি ফখািা িাকনত হনি।আপদকািীন িমনয়শ্রয়মকনদরনক য়নরাপনদ

য়িক্রডংনয়র িাইনর ফর্নত য়দনত িািা ফদওয়া য়ননষি। (ZT ফরটিং ফদওয়া)
❑ প্রয়তটি য়িক্রডংনয় প্রয়তটি তিায়কমপনি 2 টি যোিাএিংপ্রযবশয াগযজরুরী িয়হগ ডমননর পি িাকনত হনি। িয়হগ ডমননর
দরজাগুনিা িাইনরর য়দনক খুিনি এিং য়নরাপদ ওদ্রুতখায়ি করারজনয র্নিি চও়ো হনত হনি। (NMI ফরটিং ফদওয়া)

❑ জরুরী িয়হগ ডমনপিঅিশযই ফর্ ফকাননা কমীর 61 য়মিার (200 েুি) িা কম দরূনত্বর মনিয হনত হনি। (NI ফরটিং ফদওয়া)
❑ জরুরী িয়হগ ডমনপি এিং িাইননজঅিশযই 30.5 য়মিার (100 েুি) পর্ ডন্ত দরূ ফিনক ফদখা ফর্নত হনি। (NI ফরটিং ফদওয়া)
❑ িকিজরুরী িয়হগ ডমন পি এিং ফস্টয়ারওনয়ি-এর উপনরঅিশযইজরুরী িাইিগুনিা িাগানত হনি। (NI ফরটিং ফদওয়া)
❑ িকিআপৎকািীন প্রস্থ্াননর িায়হর পিগুয়িনককমপনি 72 ফিয়ম (28 ইক্রঞ্চ) চও়ো রাখনত হনি এিংঅিশযই িািামুক্ত রাখনত

হনি৷

প্রািযমক যচযকৎসা এবং যচযকৎসা যসবা
❑ কমীনদরনকঅিশযই ফমৌয়িকপ্রািয়মক য়চয়কৎিা িংিান্তপ্রয়শিণ প্রদান করনত হনি। (NI ফরটিং ফদওয়া)
❑ কারখানাটির য়নকনিঅিশযই একটি হািপাতাি, য়চয়কৎিা িুয়িিার স্থ্ান িাকনত হনি, িা কারখানার িাইনি প্রয়শয়িতকম ডচারী
িাকনত হনি। (NI ফরটিং ফদওয়া)

❑ আইনঅনুর্ায়ীআিশযক হনিঅিশযই িায়ষ ডক স্বাস্থ্য পরীিা করানত হনি। (NI ফরটিং ফদওয়া)
❑ য়চয়কৎিা প্রণািীগুয়িঅিশযইজীিাণুমুক্তএিং য়নরাপদ পয়রনিনশ একজনিাইনিন্সিারী য়চয়কৎিককতৃডক িম্পায়দত হনত

হনি। (NI ফরটিং ফদওয়া)
❑ র্য়দকমীনদর ইননজকশন ফদওয়া হয়, তনি তাঅিশযই একজন িাইনিন্সিারী য়চয়কৎিকদ্বারা করনত হনি এিং নয়িিদ্ধ
করনত হনি। (NI ফরটিং ফদওয়া)

❑ িূাঁচ িযিহার এিং ফেনি ফদওয়া িম্পয়কডত িটঠকপ্রণািীগুয়িঅিশযই ফমনন চিনত হনি। (NI ফরটিং ফদওয়া)
❑ প্রনতযকতিায় প্রয়ত 100 জনকমীরজনয অিশযই কমপনি 1 টি প্রািয়মক য়চয়কৎিার িরঞ্জাম িাকনত হনি। (NI ফরটিং ফদওয়া)
❑ নূযনতম ক্রজয়নিগুয়িরঅন্তভভ ডক্ত হিঅযার্নহয়িভ িযানন্ডজ; অযািিরনিন্টপযার্; অযায়ন্টনিয়িক; িযানিে ফলাভি; ফপা়োর
য়চয়কৎিা; ফময়র্কািঅযার্নহয়িভপযার্; কাাঁয়চ; য়চমিা; ঘষারজনয অযািনকাহি; ফচাখ ফিায়ার দ্রিণ। (NI ফরটিং ফদওয়া)

❑ প্রািয়মক য়চয়কৎিার িরঞ্জামগুয়িঅিশযই য়নয়য়মতভানিপর্ ডনিিণকরনত হনি এিং প্রনয়াজন হনি পুনরায় মজদুকরনত

হনি। (NI ফরটিং ফদওয়া)
❑ প্রািয়মক য়চয়কৎিার িরঞ্জামগুয়িঅিশযই িিিময়প্রায়প্তিািয এিং তািা ফখািা অিস্থ্ায় িাকনত হনি। (NI ফরটিং ফদওয়া)
❑ ফকউআহতহনিঅিশযই রক্ত-িায়হতজীিাণু িংিান্ত িরঞ্জাম িভয হনত হনি। (NI ফরটিং ফদওয়া)
❑ ঝুাঁ য়কপূণ ডএিাকায়অিশযইজরুরীআই ওয়াশ ফস্টশন স্থ্াপন করনত হনি। (NI ফরটিং ফদওয়া)
❑ য়নয়য়ন্ত্রতপদাি ডগুয়িঅিশযই ফর্ন কখনওকমীনদরকানে মুক্তভানি প্রায়প্তিািয না হয়। (NI ফরটিং ফদওয়া)

স্বাস্থ্য ও য়নরাপত্তা

অংশীদাযিিআচিণযবযধ্ প্রযয়ািনীয়তা
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প্রযয়ািনীয়সুযবধ্া (চিযব)
বযজক্তগতসুিিা সিঞ্জাম (Personal Protective Equipment, PPE)
❑ কমীনদরনকঅিশযই চশমা, লাভি, এিং মুনখাশ, ইতযায়দ িহ িযক্রক্তগত িুরিা িরঞ্জামিরিরাহকরনত হনি এিং িটঠক
িযিহানররজনয য়নয়য়মতপ্রয়শিণ প্রদান করনত হনি। (NI ফরটিং ফদওয়া)

❑ ফর্িিকমীনদরঅয়িরাম 85 ফর্য়িিনির উপনর শনব্দর মনিয কাজকরনত হয় তা াঁনদরনকঅিশযই ইয়ারপ্লাগ প্রদান করনত হনি।
(NI ফরটিং ফদওয়া)

পাযন

❑ কারখানাগুনিানকঅিশযই কমীনদর য়িনামূনিয, ফখনি গুরুতর স্বাস্থ্য ঝুাঁ য়ক িৃটি হনত পানর এমন য়িপজ্জনকপদাি ডমুক্ত পায়ন

প্রদান করনত হনি। (ZT ফরটিং ফদওয়া)
র্িযমিযি বাআবাযসকহি

❑ র্রয়মিয়রগুনিানকঅিশযই স্থ্ানীয় মানদণ্ড পূরণ করনত হনি ফর্খানন একজনকমীরজনয িিিানিরস্থ্ান ফর্ন 2.25 িগ ডয়মিার
(20-25 িগ ডেুি)-এর কমনা হয়। (NI ফরটিং ফদওয়া)

❑ প্রনতযকতিায়অিশযই িিিময়পাননর্াগয পায়ন িভয হনত হনি। (NI ফরটিং ফদওয়া)
❑ জরুরী িয়হগ ডমননর পিঅিশযই িমিময় ফখািা িাকনত হনি। (NI ফরটিং ফদওয়া)
❑ িিিময় য়িদুযৎঅিশযই িভয হনত হনি। (NI ফরটিং ফদওয়া)
❑ প্রয়তটি তিায়অিশযই ফশৌচাগানরর িযিস্থ্া িাকনত হনি। (NI ফরটিং ফদওয়া)
❑ ফশৌচাগারগুনিানতঅিশযই প্লায়ম্বং িাকনত হনি, য়িনঙ্গর য়ভয়ত্তনতআিাদা হনত হনি, স্বতন্ত্রস্টিগুয়ির দরজা িাকনত হনি, এিং
প্রয়তয়দন পয়রষ্কার করনত হনি। (NI ফরটিং ফদওয়া)

❑ িায়িিানদরকাে ফিনকঅিশযই ঘর ও খাওয়াদাওয়া িািদঅয়তয়রক্তঅি ডআদায়করা র্ানি না। (NI ফরটিং ফদওয়া)
❑ র্রয়মিয়র নীয়তগুয়িঅনুর্ায়ী িায়িিারা অিশযই স্বািীনভানি চিাচিকরনতপারনিন। িায়িিানদরপঞ্চাশ/মায়িনকর
মায়িকানািীনর্রয়মিয়র িযিহার করার প্রনয়াজন ফনই (ফরনির্ NMI- ফমজর)

❑ পয়রিারঅিিা িঙ্গী না হনি, ঘুমাননার স্থ্ানটিঅিশযই য়িনঙ্গর য়ভয়ত্তনত পিৃক হনত হনি৷ (NI ফরটিং ফদওয়া)
❑ প্রনতযক িায়িিারঅিশযই তার য়নজস্ব য়িোনা/ঘুমাননার খাি িাকনত হনি। (NI ফরটিং ফদওয়া)
❑ প্রনতযক িায়িিারঅিশযই তার য়নজস্ব য়নরাপদ িযক্রক্তগত ফস্টানরজ িকার িাকনত হনি। (NI ফরটিং ফদওয়া)
❑ র্রয়মিয়ররকাঠানমাটিঅিশযই পয়রষ্কার-পয়রেন্ন, মজিুতকাঠানমার্ুক্ত, আনিা-িাতাি িম্পন্নহনত হনি, এিং য়িয়ভন্ন
আিহাওয়া ফিনকআশ্রয়প্রদাননর িযিস্থ্া িাকনত হনি। (NI ফরটিং ফদওয়া)

❑ ময়িা/আিজডনাঅিশযই প্রয়তয়দন পয়রষ্কার করনত হনি। (NI ফরটিং ফদওয়া)
❑ কাপ়ে ফিায়ার জনযঅিশযইআিাদা ওয়াশ ফিয়িন িাকনত হনি। (NI ফরটিং ফদওয়া)
❑ প্রয়ত তিায়অিশযইস্পিভানি য়চয়িতকরা 2 টি িয়হগ ডমন ফস্টয়ারওনয়ি িাকনত হনি। (NI ফরটিং ফদওয়া)
❑ য়নয়দডি এিাকাগুয়িনত িূমপানঅিশযই য়নয়ষদ্ধকরনত হনি। (NI ফরটিং ফদওয়া)
❑ য়নয়দডি এিাকাগুয়িনত ফর্ ফকাননা রান্না করা অিশযই য়নয়ষদ্ধকরনত হনি। (NI ফরটিং ফদওয়া)
❑ রান্নার িযিস্থ্া /রান্নাঘর-এরজনয র্রয়মিয়ররকাোকায়েঅিশযই একটি য়নয়দডি এিাকা প্রদান করনত হনি। (NI ফরটিং ফদওয়া)
❑ ফস্টয়ারওনয়িগুয়িনতঅিশযই র্নিিআনিা, উপরু্ক্ত হাতি, জরুরীআনিার িযিস্থ্া িাকনত হনি, এিং য়ঘক্রঞ্জঅিস্থ্া ফিনক মুক্ত
হনত হনি। (NI ফরটিং ফদওয়া)

❑ স্থ্ানীয় ভাষায় একটিঅপিারণ িা খায়ি করার পয়রকল্পনা, র্রয়মিয়ররপ্রয়তটি তিায়অিশযই িাগানত হনি। (NI ফরটিং ফদওয়া)
❑ র্রয়মিয়ররপ্রয়তটি তিায় য়িয়ভন্নস্থ্ানন অিশযই 2 টি অয়ি য়নি ডাপক র্ন্ত্র িাকনত হনি। (NI ফরটিং ফদওয়া)
❑ কারখানার দ্বারা য়নয়য়ন্ত্রতঅেিাইি র্রয়মিায়রগুয়িনকঅিশযইঅনিাইি র্রয়মিায়রগুয়িরমতএকইপ্রনয়াজনীয়তাগুয়ি

অনুিরণকরনত হনি৷

 ন্ত্রপাযতি যনিাপত্তা

❑ প্রস্তুতকারনকর য়ননদডশািিী অনুিানর িকির্ন্ত্রপায়তঅিশযই িম্পজ্জতিাকনত হনি এিং রিণানিিণ করনত হনি। (NI ফরটিং
ফদওয়া)

❑ িকি র্ন্ত্রপায়তর িায়ভডি িগগুনিা অিশযই রিণানিিণকরনত হনি। (NI ফরটিং ফদওয়া)
❑ ভাঙ্গা িূাঁনচর িগগুনিা অিশযই রিণানিিণকরনত হনি এিং তায়রখ িহভাঙ্গা িূাঁনচর িকিঅংশগুয়ি, ফময়শন নম্বর, এিং
অপানরিনরর নামঅন্তভভ ডক্ত করনত হনি। (NI ফরটিং ফদওয়া)

❑ িকিিয়কারী ঘষ ডক চাকার িেুনখ এিং পানশঅিশযই িুরিার িযিস্থ্া িাকনত হনি। (NI ফরটিং ফদওয়া)
❑ িকি ফিিাই এিং ফিাতাম িাগাননার ফময়শননর উপরঅিশযইিূাঁচ, পুয়ি, এিং চিু িুরিা িাগানত হনি। (NI ফরটিং ফদওয়া)
❑ িমস্তকাটিং ফময়শনন নাইে গার্ড রাখনত হনি এিং শ্রয়মকনদরঅিশযই য়নরাপত্তা লাভি িযিহার করনত হনি। (NI ফরটিং
ফদওয়া)

❑ িকিস্বয়ংক্রিয় ওনয়ল্টপনকি ফময়শননর উপরঅিশযইআেভি িুরিা (Finger guard) িাগানত হনি। (NI ফরটিং ফদওয়া)
❑ ফময়শনগুনিানতআিাদা একটি িন্ধকরার িুইচঅিশযইঅপানরিনরর নাগানির মনিয িাকনত হনি িা জরুরীভানি মুক্তকরার

িযিস্থ্া িাকনত হনি। (NI ফরটিং ফদওয়া)
❑ িযায়গং গানঅিশযইআিাদাভানি য়চয়িতকরনত হনি এিং তাঅিশযই ভাগকনর িযিহার করা র্ানি না। (NI ফরটিং ফদওয়া)

স্বাস্থ্য ও য়নরাপত্তা
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প্রযয়ািনীয়সুযবধ্া (চিযব)
বায়ু চিাচযিি বযবস্থ্া

❑ আরামদায়কপয়রনিশ িজায় রাখার জনয কারখানাগুনিানকঅিশযই পর্ ডাপ্তরূনপউত্তপ্ত/ঠাণ্ডা করনত হনি। (NI ফরটিং ফদওয়া)
❑ িায়ু চিাচনির িযিস্থ্াগুয়িঅিশযই স্থ্াপন করনত হনি এিং ফিগুনিা কার্ ডিম হনত হনি। (NI ফরটিং ফদওয়া)
❑ এেস্টপাখাগুয়িঅিশযই স্থ্াপন করনত হনি এিং কাজ চিাকািীন িমনয়কার্ ডিম িাকনত হনি। (NI ফরটিং ফদওয়া)
❑ িনি ডাচ্চগুণগতমাননর িায়ুর িুয়িিা িুয়নক্রিতকরনতএেস্টপাখাগুয়িনকঅিশযই য়নয়য়মতরূনপপয়রষ্কার করনত হনি। (NI ফরটিং
ফদওয়া)

❑ ফর্খানন তাপ বতয়র হয় িা কমীরা শ্রমিািযকাজকনর িানকন ফিখাননঅিশযই পর্ ডাপ্ত িায়ু চিাচনির িযিস্থ্া িাকনত হনি। (NMI 
ফরটিং ফদওয়া)

❑ নর্ডস্ট্রম বতয়র পণযগুয়িরজনয ফেয়িয়িটি য়িভাগঅিশযই িযান্ডব্লায়স্টংপয়রচািনা করনি না। (ZT ফরটিং ফদওয়া)
নযিবদ্ধকিণ

❑ আইনানুর্ায়ীআিশযক স্বাস্থ্য এিং য়নরাপত্তা িংিান্ততিযািিী কারখানাগুনিানকঅিশযই স্থ্ানীয় ভাষায় িাগানত হনি। (NI ফরটিং
ফদওয়া)

❑ জরুরী তিযঅিশযই একটি িিণীয় স্থ্ানন িাগানত হনি। (NI ফরটিং ফদওয়া)
❑ কারখানাগুনিানতঅিশযই কার্ ডস্থ্নি িকিস্বাস্থ্য এিং য়নরাপত্তার পারয়মিগুয়িরপ্রয়তয়িয়প রাখনত হনি। (NI ফরটিং ফদওয়া)
❑ কারখানাগুনিানকঅিশযই কার্ ডস্থ্নি িকি য়নরাপত্তা ও দুঘ ডিনার য়রনপািডগুয়ির রিণানিিণকরনত হনি। (NI ফরটিং ফদওয়া)
❑ ফেয়িয়িটি য়িভাগনক িায়ষ ডক একটি ফপশাদার কাঠানমাগত য়নরাপত্তা/য়স্থ্য়তশীিতার মূিযায়নকরা উয়চতএিং র্কুনমনন্টশন
প্রদান করা উয়চত। (NI ফরটিং ফদওয়া)

❑ ফেয়িয়িটি য়িভানগর একটিঅযািনিস্টিএেনপাজার মূিযায়নকরা উয়চতএিং শ্রয়মকরা র্ানত উনু্মক্ত না হয় তা য়নক্রিতকরার

জনয র্িার্ি পদনিপ য়ননয়নে। (NI ফরটিং ফদওয়া)
❑ য়নরাপত্তা িংিান্তপ্রয়শিণ, িভা, এিং মহ়োগুয়িঅিশযই নয়িিদ্ধকরনত হনি এিং ফরকর্ডগুয়ি রিা করনত হনি। (NI ফরটিং
ফদওয়া)

❑ িকিপ্রািয়মক য়চয়কৎিা এিং প্রদত্ত পদাি ডগুয়িঅিশযই নয়িিদ্ধএিং রিণানিিণকরনত হনি। (NI ফরটিং ফদওয়া)
উৎপাদযনিতিাি যনিাপত্তা

❑ গয়িপিগুয়িঅিশযই িিিময়পয়রষ্কার রাখনত হনি। (NI ফরটিং ফদওয়া)
❑ ওয়াকড ফস্টশননর মাঝখানন অিশযই র্নিিজায়গা িাকনত হনি র্ানত য়নয়ি ডনে চিাচিকরা র্ায়। (NI ফরটিং ফদওয়া)
❑ মুখয গয়িপিগুয়িঅিশযই এমন চও়ো হওয়া উয়চৎ র্ানত 2 জনকমী িহনজপাশাপায়শ ফহাঁনি ফর্নত পানরন। (NI ফরটিং ফদওয়া)
❑ ফগৌণ গয়িপিগুয়িঅিশযই এমন চও়ো হওয়া উয়চৎ র্ানত 1 জনকমী িহনজ ফহাঁনি ফর্নত পানরন। (NI ফরটিং ফদওয়া)
❑ প্রয়তটি কানজর ফলানরঅপিারণ পয়রকল্পনাঅিশযইস্পিভানি স্থ্ানীয় ভাষায় িাটেনয় য়দনত হনি, র্া িতডমানঅিস্থ্ান, য়নকিতম
িয়হগ ডমন পি, এিংঅয়ি য়নি ডাপক র্ন্ত্রগুয়ি ফদখায়। (NI ফরটিং ফদওয়া)

❑ ওয়াকডনস্টশনগুনিানতঅিশযই র্নিিআনিা িাকনত হনি। (NI ফরটিং ফদওয়া)
❑ উৎপাদননর ফলারগুয়িনতঅিশযই তীর য়চি িা িাইন য়দনয়অপিারণপি য়চয়িতকরনত হনি। (NI ফরটিং ফদওয়া)
❑ উৎপাদননর ফলার ফিনকঅিশযই য়নয়য়মতভানিময়িা/আিজডনা পয়রষ্কার করনত হনি। (NI ফরটিং ফদওয়া)
❑ খায়ি পযানিিগুয়িনকঅিশযই িমতিভানিমজতুকরনত হনি এিং য়িপদজনকভানিউাঁচভ কনর সূ্তপাকানর রাখা র্ানি না। (NI 
ফরটিং ফদওয়া)

❑ িম্ভািয য়নরাপত্তামূিক ঝুাঁ য়ক কমানতকমীনদরঅিশযই িি ডদা উপরু্ক্ত ফপাশাক (চভি ফপেনন িা াঁিা, ফকাননা য়েনিোিা কাপ়ে না
প়ো, ইতযায়দ) পয়রিান করনত হনি। (NI ফরটিং ফদওয়া)

❑ কারখানাটিনকঅিশযই একটি স্বীকৃতপ্রয়তষ্ঠান দ্বারাআনিা এিং শব্দ য়িনেষণ কনর তার েিােিঅনুর্ায়ী উন্নয়ন িাস্তিায়ননর

জনয িযিস্থ্া গ্রহণ করনত হনি। (NI ফরটিং ফদওয়া)
এযিযভিি

❑ এয়িনভিরগুনিানকঅিশযই িাইনিন্সপ্রাপ্ত ফিকয়নয়শয়ান দ্বারা য়নয়য়মতভানি ফমরামতও পরীিা করানত হনি। (NI ফরটিং ফদওয়া)
❑ এয়িনভিরকার না িাকনি এয়িনভিনরর দরজাঅিশযই িন্ধ রাখনত হনি। (NI ফরটিং ফদওয়া)
❑ প্রনতযকএয়িনভিনর অিশযই ভানরর িীমা এিং জরুরী য়ননদডশািিী িাগানত হনি। (NI ফরটিং ফদওয়া)
❑ মাি পয়রিহননর এয়িনভির শযােনির গানয়অিশযই য়চি িাকনত হনি র্ানতআঘাতপাওয়া প্রয়তনরািকরা র্ায়। (NI ফরটিং
ফদওয়া)

োদয প্রস্তুতকিণ

❑ উৎপাদননর ফলার ফিনক খািার বতয়রর এিাকা অিশযইআিাদা হনত হনি। (NI ফরটিং ফদওয়া)
❑ খািার বতয়রর এিাকা অিশযই প্রয়তয়দন পয়রষ্কার এিং জীিাণুমুক্তকরনত হনি। (NI ফরটিং ফদওয়া)
❑ কমীনদর িুরিারজনয খাওয়ার িযিস্থ্াপনাগুয়িঅিশযইআোয়দত হনত হনি। (NI ফরটিং ফদওয়া)
❑ য়িরয়তর িময়িকিকমীনদরজায়গা ফদওয়ারজনয খাওয়ার িযিস্থ্াপনাটিনতঅিশযই র্নিি িংখযক ফচয়ার এিং ফিয়িি িাকনত

হনি। (NI ফরটিং ফদওয়া)
❑ খাদয প্রস্তুতকরনণর এিাকাগুয়িনতঅিশযই ফরয়ফ্র্জানরশন ইউয়নি, য়হটিং ইউয়নি, এিং পাননর্াগয পায়ন িাকনত হনি। (NI ফরটিং
ফদওয়া)

স্বাস্থ্য ও য়নরাপত্তা
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স্বাস্থ্য ও য়নরাপত্তা

অংশীদাযিিআচিণযবযধ্ প্রযয়ািনীয়তা

যিটিং  যদ

পাওয়া

 ায়

প্রাপ্ততযিযি উদাহিণ উদাহিণপ্রযতকাি
িিয

সময়সীমা
পদ্ধযত

ZT
কানজর িময় িয়হগ ডমননর

িকি দরজা ফভতর ফিনক িন্ধ

করা।

কানজর িময় িয়হগ ডমননর িকি দরজা

অিশযই িিিময় প্রনিশনর্াগয ও ফখািা

িাকনত হনি। িিনচনয় ভানিা চচডা হনে পুশ

িার-এর দরজা িাগাননা, র্া িাইনরর য়দনক
ফখানি, র্াকারখানানক িুরয়িত রাখার
পাশাপায়শ িহনজ ফির হওয়াও র্ায়।

24 ঘন্টা

ZT
কারখানার খািার পায়ন

শ্রয়মকনদর স্বানস্থ্যর জনয

ঝুাঁ য়কপূণ ড।

খািার পায়ন ফর্ন স্বানস্থ্যর জনয ঝুাঁ য়কপূণ ডনা

হয় কারখানানকঅিশযই তা য়নক্রিতকরনত

হনি। অিশযই পায়নর গুণগতমান পরখ

কনর িনন্তাষজনক হওয়ার পর, একটি পায়ন
য়িশুদ্ধকরণ িযিস্থ্া স্থ্াপনকরনত হনি।

24 ঘন্টা

NMI-

যমিি

ফেয়িয়িটি য়িভাগ য়নরাপনদ

য়িপজ্জনকপদাি ডিংরিণ

কনর না এিং দাহয

রািায়য়নকনক ইগয়নশননর

উৎনির কানে রানখ।

রািায়য়নক পদাি ডএিং ঝুাঁ য়কপূণ ডপদাি ড

অিশযইআিাদা য়নি ডায়রত স্থ্ানন িংরিণ

করনত হনি র্ানত ফিগুনিানক িংর্ত করা

র্ায়।

দুই - চার
িপ্তাহ

NMI
য়কেভ জরুরী িয়হগ ডমন তািািদ্ধ

িা িংরুদ্ধ।

কানজর িময় িয়হগ ডমননর িকি দরজা

অিশযই িিিময় প্রনিশনর্াগয ও ফখািা

িাকনত হনি। িিনচনয় ভানিা চচডা হনে পুশ

িার-এর দরজা িাগাননা, র্া িাইনরর য়দনক
ফখানি, র্া কারখানানক িুরয়িত রাখার
পাশাপায়শ িহনজ ফির হওয়াও র্ায়।

24 ঘন্টা

NI
িােগুনিা আইি পনি

রনয়নে।

িােগুনিা ফর্ন য়িাঁয়়ে, আইি এিং

িয়হগ ডমননর জায়গায় িা াঁিার িটৃি না কনর তা

য়নক্রিতকরুন।
24 ঘন্টা

NI
িয়নকমীনদরনক এয়ার প্লাগ

ফদওয়া হয়য়ন।

প্রনর্াজয িকি স্থ্াননর কমীনদর জনয

অিশযই উপর্ুক্ত িযক্রক্তগত িুরিা িরঞ্জাম

(PPE) ইিুয করনত হনি এিং কমীনদরনক
PPE পয়রিাননর গুরুত্ব িম্পনকড প্রয়শয়িত

করনত হনি।

দুই - চার
িপ্তাহ

অ-মানযতা এবং সংযশাধ্নমূিককা ডপযিকল্পনাি উদাহিণ
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য়িঙ্গ, জায়ত, িণ ড, মূি জায়ত, িামাক্রজক িা জননগাষ্ঠীগত উৎি, িম ড, িয়ি, বিিায়হক য়স্থ্য়ত, 
অংশীদায়রনত্বর য়স্থ্য়ত, গভডািস্থ্া, য়পতৃনত্বর/মাতৃনত্বর য়স্থ্য়ত, শারীয়রক িা মানয়িকপ্রয়তিন্ধকতা, 
রাজননয়তকমতামত, িযক্রক্তগত বিয়শিয িা য়িশ্বাি, ফর্ৌন পেি, য়িঙ্গ পয়রচয় িা অয়ভিযক্রক্তঅিিা

স্থ্ানীয়আইন দ্বারা িুরয়িতঅনয ফকাননা য়ভয়ত্ত য়নয়ি ডনশনষ িরিরাহকারীনদরকম ডিংস্থ্ান

িম্পয়কডত শুদ্ধাচানর ফকাননাও বিষময না করাআিশযক, র্ার মনিয পন়ে িকি ফপ্রিাপনির
ফর্াগযতািম্পন্ন িযক্রক্তনদর য়ননয়াগ, য়নর্ুক্রক্ত ও পনদান্নয়ত। ILO এর রীয়তনীয়ত 100 ও 111 ফদখুন।

প্রযয়ািনীয় সুযবধ্া

❑কম ডিংস্থ্াননর শতড য়হিানি ফেয়িয়িটি য়িভাগ প্রনয়াজনীয় গভডািস্থ্া পরীিা িা গভডয়ননরািক

িযিহারকরনত পারনি না। (ZT ফরটিং ফদওয়া)
❑ ফেয়িয়িটি য়িভাগঅিশযই গভডিতী কমীনদর য়িপজ্জনককানজরপয়রয়স্থ্য়তর িেুখীন করনি

না। (ফরনির্ DIA)
❑কারখানাগুনিাঅিশযই িমান কানজরজনয কমীনদর িমান মজয়ুর, ফেয়িয়িটি য়িভাগ প্রদান
করনি। (ফরটিং ফদওয়া DIA)

❑ চাকয়রর য়িিরণ িাআনিদননঅিশযইআনিদনকারীরজায়ত, ত্বনকর রে, য়িঙ্গ (য়িঙ্গ), িম ড, 
রাজননয়তকমতামত, জায়তগত উৎি, িামাক্রজকউত্ি, অিমতা, HIV/AIDS অিস্থ্া, ফর্ৌন
অয়ভমুখীতা, গভডািস্থ্া/মাতৃনত্বরঅিস্থ্া, বিিায়হকঅিস্থ্া, িয়ি িা জাতীয়তা/য়িনদশী চভ ক্রক্ত
কমীরঅিস্থ্া। (ফরটিং ফদওয়া DIA)

❑ চাকয়রর য়িজ্ঞাপন, কম ডয়ননয়াগ, ভা়ো করা, পনদান্নয়ত এিং চাকরীচভ যত করা অিশযই শুিুমাত্র
কম ডিমতা ও ফর্াগযতার উপর য়ভয়ত্তকনরকরনত হনি। (NMI ফরটিং ফদওয়া)

❑ ফকাননা রকম য়িে িৃটি না হনিকমীরা কম ডয়দিি চিাকািীনঅিশযই তা াঁনদর িমীয় রীয়তগুয়ি

পািন করনতপারনি। (NMI ফরটিং ফদওয়া)
❑ িমান পদয়িয়শি কমীনদরজনয িাকা-খাওয়ার য়িকল্পগুয়িঅিশযই িমানগুণমানিম্পন্ন হনত

হনি। (NMI ফরটিং ফদওয়া)
❑ ফেয়িয়িটি য়িভাগ কার্ ডকরী িাকনত হনি বিষময য়িনরািী নীয়ত এিং মযাননজনমন্ট য়িনস্টম

বিষময য়িনরািী নীয়তগুয়িনক শক্রক্তশািী করনত। (NMI ফরটিং ফদওয়া)
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যিটিং  যদ

পাওয়া  ায়
প্রাপ্ততযিযি উদাহিণ উদাহিণপ্রযতকাি িিয সময়সীমা পদ্ধযত

ZT

প্রাক-কম ডিংস্থ্াননর

প্রনয়াজনীয়তারঅংশ য়হিানি, 

ফেয়িয়িটি য়িভাগ ময়হিা কমীনদর

একটি ফময়র্নকিপরীিা জমা

য়দনত িিনি র্ানত গভডািস্থ্া

পরীিাঅন্তভভ ডক্ত িানক।

ফেয়িয়িটি য়িভাগ এর য়ননয়াগ প্রক্রিয়া

পয়রিতডন করনত হনি এিং িকি

য়ননয়াগ পয়রচািকনদর য়শয়িতকরনত

হনি এিং

য়ননয়াগকারী িংস্থ্াগুয়িনকঅিয়হত

করনত হনি৷

24 ঘন্টা

DIA

শ্রমচভ ক্রক্তনত একটি িারা অনুর্ায়ী, 

"কমীরা চাকয়রর প্রিম িেনর

গভডিতী না হওয়ার িা য়িনয় না

করারঅঙ্গীকারকরনি।"

ফেয়িয়িটি য়িভাগনকএই য়িিৃয়ত

মুঅপিারনণরজনয তার শ্রম চভ ক্রক্ত

আপনর্িকরনত হনি।

একিপ্তাহ

DIA
অয়ভিায়িত/য়িনদশীঅয়ভিায়িত

কমী র্ানদরআিাদা করা হনয়নে।

কারখানানকঅিশযইআইয়ন

অয়ভিািননরঅিস্থ্া িা উৎি ফদশ

য়নয়ি ডনশনষ িকিকমীনদরজনয

আিশযকতাগুয়ি।

একসপ্তাহ

NMI

কারখানা একটি শূনয পনদরজনয

কারখানারেিনক একটি য়িজ্ঞয়প্ত

িাটেনয়নে র্ানত ফিখা: "আিশযক: 

অয়িিায়হত, য়হিু পুরুষ

ফিিাইকারী৷"

কারখানাটিনকঅিশযইঅপিারণ

করনত হনি

বিষমযমূিকশতডিমূহ

দরূ করনত হনি

এিং ফর্ ফকাননা িরননর বিষময য়নয়ষদ্ধ

করারজনয একটি নীয়ত প্রয়তষ্ঠা করুন।

ফেয়িয়িটি য়িভাগআপনর্িকরা নীয়ত

অিশযই মানি িম্পদএিং কমীনদর

িানি ফর্াগানর্াগ করনত হনি।

একিপ্তাহ

NMI

ফদশ “X”-এরআইনঅনুর্ায়ী, 

গভডিতী ময়হিানদর ওভারিাইম

অনুনমায়দত নয়।

কারখানা “X”-এগভডিতী কমীরা

ওভারিাইনমরআনিদনজানায়

এিং কারখানা অনুময়ত প্রদান

কনর।

কারখানানকঅিশযইআইয়ন

িািযিািকতা মাননত হনি।আইয়ন

িািযিািকতারজনয কারখানানক য়চয়িত

কমীনদর িানি ফর্াগানর্াগ করনত হনি।

এক িপ্তাহ

NMI

কমীনদর িািাৎকানরর িময়, 

ময়হিা কমীরা স্বীকার কনর ফর্, 

গভডিতী কমীনদরজনয

দায়য়ত্ব/কাজ-এর ফকাননা

পয়রিতডন করা হয়য়ন।

কারখানাটিনকঅয়িিনম্ব ভারী কানজর

দায়য়ত্ব/কাজ ফিনক গভডিতী কমীনদর

জনয কাজপয়রিতডন কনর এমন একটি

নীয়ত প্রয়তষ্ঠা করনত হনি। ফেয়িয়িটি

য়িভাগঅিশযইআপনর্িকরা নীয়তর

িানি ফর্াগানর্াগ করনি

য়হউমযান য়রনিানি ডি এিং কম ডচারীর

প্রয়ত।

এক িপ্তাহ

অ-মানযতা এবং সংযশাধ্নমূিক কা ডপযিকল্পনাি উদাহিণ
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িরিরাহকারীনদর িি কমীনদর (য়িঙ্গগতপয়রচয় য়নয়ি ডনশনষ) িয়ময়ত গঠনকরার ও ফর্ৌি দরাকষাকয়ষর স্বািীনতার
অয়িকারনক িোন ফদওয়া আিশযক। ILO এর রীয়তনীয়ত 87, 98, ও 154 ফদখুন।

প্রযয়ািনীয় সুযবধ্া

❑ ফেয়িয়িটি য়িভাগ ফকানওভানিই প্রয়তনশাি য়ননত পানর না (িিপূি ডক পদতযাগ, িয়হংিতা) শ্রয়মকনদর য়িরুনদ্ধ র্ারা
একটি ইউয়নয়নন অংশগ্রহণ কনর িা একটি ইউয়নয়ন গঠননর ফচিা করনে। (ZT ফরটিং ফদওয়া)

❑ ফেয়িয়িটি য়িভাগ হয় একটি "কম ডচারী িযিহার য়নয়ষদ্ধকানিা তায়িকা।" (ZT ফরটিং ফদওয়া)
❑ কারখানাগুনিানক অিশযই কমীনদর িংগঠন বতয়র এিং ফর্ৌি দর-কষাকয়ষ করার স্বািীনতার অয়িকারনক িোন
ফদখানত হনি। (ফরটিং ফদওয়া DIA)

❑ কমীনদরনক তাাঁনদর িমিযার কিা পয়রচািকিগ ডনক এিং/অিিা কমীনদর প্রয়তয়নয়িনদর য়নকিজানাননার জনয
কারখানাগুনিানক একটি ফগাপন িযিস্থ্া প্রদান করনত হনি, এিং কারখানা পয়রচািকিগ ডনকঅিশযই ফিই অনুিানর
এই িরননর উনদ্বগগুয়িনক অনুিরণ করনত হনি। (NMI ফরটিং ফদওয়া)

❑ কারখানাগুনিানক কমীনদরনক য়ননজনদর প্রয়তয়নয়ি পেিকরার িুনর্াগ এিং স্থ্ানীয়আইনঅনুিানর স্বািীনভানি

তানদর কানে র্াওয়ার অয়িকার য়দনত হনি। (NMI ফরটিং ফদওয়া)
❑ শুদ্ধাচার: জয়রপ কমীিরািয়র প্রয়তক্রিয়ার জনয

যিটিং  যদ

পাওয়া

 ায়

প্রাপ্ততযিযি উদাহিণ উদাহিণপ্রযতকাি

িিয

সময়সী

মা

পদ্ধযত

ZT

কমীনদর য়ননয়ানগ বিষময করার

জনয কারখানা একটি "কানিা

তায়িকা" িযিহার কনর িা তা

বতয়রনতঅিদান রানখ।

কারখানানকঅিশযই "কানিা তয়িকা" িযিহার

করা ও/িা তানতঅিদান রাখা অয়িিনম্ব িন্ধ

করনত হনি।

24 ঘন্টা

DIA

কারখানা িংগঠনন ফর্াগ ফদওয়ার

স্বািীনতা য়দনত িা িংগঠননর চভ ক্রক্ত

ফমনন চিনত িযি ডহয়; কমীনদর

িাংগঠয়নককম ডকাণ্ডআহ্বানন

িযি ডতা; িা কমীরা িংগটঠত হনি

প্রয়তয়হংিামুক্তপয়রনিশ বতয়রনত

িযি ডতা।

ফকাননারকমপ্রয়তক্রিয়া, চাকয়র হারাননা, িা

প্রয়তনশাি ো়োই কমীনদর একটি িুিংগটঠত

িংগঠনন ফর্াগ ফদয়ার িুনর্াগ য়দনত হনি। কমীনদর

কারখানায় য়িরয়তর িময়এিং কানজর পূনি ডও

পনর ফদখা করা ও কম ডনিনত্রর িমিযা য়ননয়

আনিাচনা করারঅয়িকারওঅিশযই িাকনি।

তা াঁরা কারখানার কম ডপয়রনিশ িা চচডার ফিনত্র

য়িদযমান িমিযারকিা িযিস্থ্াপনার কানে

জানানত পানর িা কমীনদর িংগটঠতকরনত, 

অিস্থ্া পয়রদশ ডন করনত, কারখানার িযিস্থ্াপনার

িানিআনিাচনায়অংশগ্রহণ করারজনয

প্রয়তয়নয়ি পেিকরনতপানর, র্তিণ না এর েনি

কারখানার উৎপাদন িযহত হয়।

য়তন মাি

NMI
কারখানা শ্রমএিং/অিিা িময়িত

কারিায়র চভ ক্রক্ত ফমনন চনি না।

অিশযই িংগঠননর চভ ক্রক্ত, িুয়িিায়দ, এিং মজয়ুরর

স্বীকৃয়ত য়দনত হনি এিং কারখানা কতৃ ডক য়নক্রিত

করনত হনি।

1িপ্তাহ

NI

কারখানার কয়মটিগুনিানতকমীরা

িক্রিয়ভানিজয়়েত নয় র্া তা াঁনদর

কম ডনিনত্রর পয়রনিনশর য়নরাপত্তা

আরও িৃক্রদ্ধকরনত পারনতা।

কারখানার মাননর উন্নয়তএিং তা িজায় রাখনত

িহকমীনদর দ্বারা য়নি ডায়চত স্বাস্থ্য ও য়নরাপত্তা

কয়মটির মািযনমকমীনদরনকিম্পৃক্তকরনত হনি, 
এিং কারখানার িযিস্থ্াপনানক িমিযা িা উনদ্বনগর

কিা জানাননার জনয পরামশ ডিানে প্রনিশায়িকার

িাকনত হনি।

য়তন মাি

অ-মানযতা এবং সংযশাধ্নমূিককা ডপযিকল্পনাি উদাহিণ

37



অয়ভনর্াগ প্রক্রিয়া

অযভয াগ সম্পযকডত যলা চাযিডি উদাহিণ

কমী

পরামশ ডিােিমিযা

িাইন িুপারভাইজার

িা কমীনদর কয়মটি

িমিযার

িমািান

হনয়নে

কাজঅিযাহত

রাখুন HR য়িভাগ

ইউয়নি কমীর িনঙ্গ

িািাৎ এিং

য়িনেষণ

চূড়ান্তফিাফি
উৎপাদন স্থ্নির

িযিস্থ্াপক

ফকাননা িমািান ফনই

ফকাননা িমািান ফনই

য়শেি িযিস্থ্াপক

HR এিং ফেয়িয়িটি
য়িভানগর মযাননজার

ফকাননা িমািান ফনই

চূড়ান্তফিাফি

িমিযার

িমািান

হনয়নে

কাজঅিযাহত

রাখুন

িমিযার

িমািান

হনয়নে

কাজঅিযাহত

রাখুন

িমিযার

িমািান

হনয়নে

কাজঅিযাহত

রাখুন
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প্রযয়ািনীয়সুযবধ্া

❑ কারখানাগুনিানকঅিশযই বিি পয়রনিশগত শংিাপত্র এিং ো়েপত্রগুয়ি িজায় রাখনত হনি, র্ারঅন্তভভ ডক্ত হি িরকারী

মায়িকানািীন ফশািননর কারখানা/ফপৌর িজডয পায়ন িযিস্থ্াপনা (Publicly Owned Treatment Works, POTW), য়শল্প পাকড, তৃতীয়
পি য়রিাইয়লং এিং স্লাজ ফকাম্পায়ন, ইতযায়দর ফিনক পাওয়া শংিাপত্র এিং ো়েপত্রগুয়ি। (DIA ফরটিং ফদওয়া)

❑ কারখানাগুনিানকঅনিি িজডন প্রয়তনরাি করনতঅিশযই িক্রিয়ভানি িজডয অপিারণ িযিস্থ্াপনা করনত হনি। (ফরটিং ফদওয়া
DIA)

❑ ফেয়িয়িটি য়িভাগঅিশযইঅনিি য়নষ্কাশন প্রয়তনরািকরনত হনি, এিং িক্রিয়ভানিস্টম ডফেনন প্রনিশ করা ফিনক িজডয জনির
প্রিাহনকপয়রচািনা করনত হনি। (ফরনির্ DIA)

❑ রািায়য়নকদ্রিয য়ননয় কাজকরার িমনয়কমীনদরঅিশযই িি ডদা িযক্রক্তগত িুরিা িরঞ্জাম (Personal Protective Equipment, 
PPE) পয়রিান করনত হনি। (NMI ফরটিং ফদওয়া)

❑ দ্রিয য়নরাপত্তা ফর্িা য়শি (Material Safety Data Sheets, MSDS)-এ প্রয়তটি রািায়য়নকদ্রিযনকঅিশযই স্থ্ানীয় ভাষায় িণ ডনা
করনত হনি। (NI ফরটিং ফদওয়া)

❑ দ্রিয য়নরাপত্তা ফর্িা য়শি (MSDS) প্রয়শিণঅিশযই য়নরয়িক্রেন্নভানি প্রদান করনত হনি এিং প্রনতযক রািায়য়নকদ্রনিযর িযিহার
নয়িিদ্ধকরনত হনি। (NI ফরটিং ফদওয়া)

❑ কারখানাগুনিাকমীনদরনকঅিশযইজরুরী পয়রয়স্থ্য়ত িযিস্থ্াপনা এিং রািায়য়নকদ্রনিযর য়নরাপদ িযিহানরর উপর য়নরয়িক্রেন্ন

প্রয়শিণ এিং ফর্াগানর্াগগুয়িপ্রদান করনি। (NI ফরটিং ফদওয়া)
❑ কারখানাগুনিানত একই িরননর রািায়য়নকএনজন্টঅিশযই একনত্র রাখনত হনি। (NI ফরটিং ফদওয়া)
❑ িজডয নূযনতমকরারজনয কারখানাগুনিানকঅিশযই একটি মজতু রািায়য়নকদ্রিয য়নয়ন্ত্রণ িযিস্থ্া িাস্তিায়ন করনত হনি। (NI 
ফরটিং ফদওয়া)

❑ অ-য়িপজ্জনক িজডয র্িার্িভানি ফশ্রণীিদ্ধকরা হয়, িংগ্রহকরা হয়, য়নষ্পয়ত্তকরা হয় এিংআইনতপ্রনয়াজনীয় য়হিানি

পুনি ডযিহার করা হয়। (ফরনির্ এনআই)
❑ রািায়য়নকদ্রিয এিং য়িপদজনকপদাি ডগুয়িনকঅিশযই উপরু্ক্ত স্থ্ানন রািায়য়নকভানি য়নরাপদ য়দ্বতীয়আরএকটি পানত্র

িংরিণকরনত হনি। (NI ফরটিং ফদওয়া)
❑ র্খনই িম্ভি তখনকারখানাগুনিানকঅিশযই পয়রিনতডঅ-য়িষাক্তপদাি ডিযিহার করনত হনি। (NI ফরটিং ফদওয়া)
❑ আইওয়াশ ফস্টশনগুনিানত র্াওয়ার পিঅিশযই িি ডদা পয়রষ্কার রাখনত হনি এিং ফর্খানন রািায়য়নকদ্রনিযর িানি িংস্পশ ড

হনত পানর এমন িকিজায়গায়অিয়স্থ্ত হনত হনি।আই ওয়াশ ফস্টশনগুনিানতঅিশযই কমপনি 15 য়ময়ননির একটি
িারািায়হকপ্রিাহ িজায় রাখনত হনি, হযান্ডি-য়ফ্র্/ফচাখিন্ধঅিস্থ্ায় চািাননার মনতা হনত হনি, এিং য়নয়য়মতভানিপরীয়িত হনত
হনি। (NI ফরটিং ফদওয়া)

❑ ফজনানরির চািাননার িময়কারখানাগুনিানকঅিশযই স্থ্ানীয়আইন ফমনন চিনত হনি। (NI ফরটিং ফদওয়া)

পয়রনিশ

অংশীদাযিিআচিণযবযধ্ প্রযয়ািনীয়তা

িরিরাহকারীনদরকাজপয়রচািনার ফদনশ প্রনর্াজয র্ািতীয়পয়রনিশ িংিান্তআইন ও য়িয়িগুয়ি ফমনন চিাআিশযক।

অপানরশন ফদশ। উপরন্তু, িরিরাহকারীনদরপয়রচািনার জনয অিশযই নীয়ত এিং পদ্ধয়ত িাকনত হনি এিং শক্রক্ত, িায়ু, য়নগ ডমন, 
িজডয এিং জনির পয়রনিশগত প্রভািগুয়িকয়মনয়আনা এিং য়নরাপনদ িংরিণ, প্রয়তনরাি িা রািায়য়নকএিং য়িপজ্জনক

পদানি ডর য়রয়িজপ্রশয়মতকরুন। িরিরাহকারীনদরধ্বংিকরা য়নয়ষদ্ধ য়িক্রিনা হওয়া িা দীঘ ডয়দনস্টনকপন়ে িাকা পণয ধ্বংি

করা িরিরাহকারীনদরজনয য়নয়ষদ্ধ এিং তানদরঅনুদান, পুনরায় য়িিয় িাআপিাইয়লংনয়রমািযনমপরিতী পদনিনপর

িযিহার িন্ধানকরনত হনি।

আপিাইয়লং স্বাস্থ্য িা িুরিার ঝুাঁ য়ক বতয়র কনর এমনপণযগুয়ি িানদ িজডয ফিনকজ্বািায়ন বতয়ররকার্ ডিমগুয়ি ফকানও য়িকল্পনয়।

স্বাস্থ্য িা য়নরাপত্তা ঝুাঁ য়ক।

যিটিং প্রাপ্ত তযিযি উদাহিণ উদাহিণ প্রযতকাি িিয

সময়সীমা

পদ্ধযত

DIA

কারখানাটিনক পায়ন িরিরাহ

িযিস্থ্ার মনিয রািায়য়নক

এিং/অিিা িজডয

পায়ননকনেিনত ফদখা ফগনে।

িজডয পদাি ডিটঠকভানি ফেিার

মািযনম কারখানাটিনকঅিশযই

স্থ্ানীয়আইন ফমনন চিনত হনি।

িম্পনকডর িম্ভািয অিিান

24 ঘন্টা-

য়তন মাি

DIA

য়নরীিার িময় িিয করা র্ায়

ফর্ কারখানার পয়রনিশগত

অনুনমাদন ফময়ানদাত্তীণ ডহনয়

ফগনে।

কারখানানকঅিশযই একটি বিি

পয়রনিশগতঅনুনমাদন রাখার

মািযনম স্থ্ানীয়আইন ফমনন চিনত।

এক মাি

অ-মানযতা এবং সংযশাধ্নমূিককা ডপযিকল্পনাি উদাহিণ
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িংঘাত িটৃিকারী খয়নজপদাি ডও য়কম্বারয়ি প্রক্রিয়া

অংশীদাযিিআচিণযবযধ্ প্রযয়ািনীয়তা

প্রযয়ািনীয়সুযবধ্া

❑ িরিরাহকারীনদরঅিশযই য়নক্রিতকরনত হনি ফর্ কুিম্বাইি-িযান্টািাইি, ফকািিান নানমও পয়রয়চত (ফর্টি ফিনক িযান্টািাম
উৎপন্নকরা হয়); কযায়িনিরাইি (টিন);ফগাড ; উিফ্র্ামাইি (িাংনস্টন); িা এগুয়ির ফর্য়রনভটিভগুনিানক (একনত্র, 3TG) দ্বন্দ্ব-
মুক্ত ফেিিার ফিনকআহরণকরা হনয়নে। 3TG িা দ্বন্দ্ব য়িষনয়অি ডননয়তকিাহার্যকারী ফস্টিগুয়ির ফিনিিারীর দ্বারা য়নি ডায়রত

অনয ফকাননা খয়নজপদাি ডিা এগুয়ির ফর্য়রনভটিভগুয়িআনে এমনপণযগুয়িনক িরিরাহকারীনদরশনাক্তকরনত হনি এিং

ফেিিার(গুয়ি) িা য়রোইনার(গুয়ির) পর্ ডন্ত এইিকি খয়নজপদাি ডগুয়িনক য়চয়িতকরনত হনি র্ানত এই িরননর খয়নজ
পদাি ডগুয়ি ফর্নমানিটিক য়রপািয়িকঅে দয কনঙ্গা িা একটি িংিি ফদনশ (র্ার অন্তভভ ডক্ত হিঅযাংনগািা, িুরুক্রন্ড, ফিন্ট্র্াি
আয়ফ্র্কান য়রপািয়িক, য়রপািয়িকঅেদয কনঙ্গা, রুয়ান্ডা, িাউি িুদান, তাঞ্জায়নয়া, উগান্ডা, এিং জায়ম্বয়া, একনত্র, "অন্তভভ ডক্ত
ফদশগুয়ি") িৃটি হনয়নে িা য়রিাইনকি িাস্ক্র্যাপ উৎি ফিনক এনিনে য়কনা তা য়নি ডারনণরজনয উৎি ফদশটিনক শনাক্তকরা

র্ায়।

❑ িরিরাহকারীনদরঅিশযই িাৎিয়রকিমীিাগুয়িিম্পূণ ডকরনত হনি, ইনমি য়িজ্ঞয়প্তনতপ্রদত্ত িময়িীমারমনিয, র্ানত
ফঘাষণা করা র্ায় ফর্ নর্ডস্ট্রমপণযগ্রুপ-এরজনয উৎপায়দতপণযগুয়িনত ফকাননা িাংঘয়ষ ডক খয়নজপদাি ডআনে, অিিা ফনই।

❑ িরিরাহকারীনদরনকঅিশযই তানদর পনণযর উৎনির ওয়ানরয়ন্ট এিং উৎি ফদশ িম্পনকডপ্রমাণ দায়খিকরনত হনি। উত্ি

ফদশ িম্পয়কডত নয়িপনত্রর মনিয িাকনতপানর য়িিিঅে ফিয়র্ং, িয়ানদশ, পযানকি ও পনণযর তায়িকা, আগতমািামানির

ফরকর্ড, উৎপাদন ফরকর্ড, কাাঁচামানির িাটিডয়েনকশন এিং িরিরাহকারী কতৃ ডকপ্রদয়শ ডত উত্ি ফদশ িম্পয়কডততিয।

❑ িকিপণযগুয়ি িম্পনকড য়রনপািড করাআিশযক র্য়দ:
❑ নর্ডস্ট্রম ফরকনর্ডরআমদায়নকারকহয়; অিিা
❑ নর্ডস্ট্রমপণযগ্রুপপণযগুয়ির পয়রকল্পনা কনর ও প্রস্তুতকনরঅিিা নর্ডস্ট্রমপণযগ্রুপপণযগুয়িনক "িূক্ষ্মভানি িামঞ্জিযপূণ ড

(tweaked)" কনরঅিিা ফিগুয়ির পুনিঃপয়রকল্পনা কনর; অিিা
❑ ফকাননা একটি পনণযর কার্ ডকায়রতা িা উৎপাদননরজনয 3TG আিশযক (এমনয়ক র্য়দ শুিুমাত্র নগণয পয়রমানণ িানক
তাহনিও)।

❑ য়নয়নমর িযয়তিম:
❑ 3TG য়রিাইনকিকরা িা ো াঁি পদাি ডফিনক বতয়র হয় (ফর্ ফিনত্র দ্বন্দ্বয়িয়শি খয়নজপদানি ডর ফিমনপ্লনিরআিশযকতা

অনুিানর িরিরাহকারীনকর্ুক্রক্তিঙ্গতউৎি ফদশ িংিান্তঅনুিন্ধান [Reasonable Country of Origin Inquiry, RCOI] 
প্রদান করনত হনি)।

❑ 3TG র্া পণযটির উপনর “অিঙ্করনণ” ফদখা র্ায় এিং পণযটির “কার্ ডকায়রতার ফিনত্রআিশযক নয়”।
❑ 3TG র্া পযানকক্রজং, ফিনিি এিং হযােিযাগগুয়িনত ফদখনতপাওয়া র্ায় এিং পণযটির “কার্ ডকায়রতার ফিনত্র
আিশযক নয়”।

❑ িরিরাহকারীনকতা াঁর িযক্রক্তগতভানিজানামনত এিং/অিিা হীরা িরিরাহকারী দ্বারা য়িয়খত য়নিয়তার উপর য়ভয়ত্তকনর
অিশযই য়নিয়তা প্রদান করনত হনি ফর্ িকি হীরা িংঘষ ড-মুক্ত। নর্ডস্ট্রমকতৃডকপ্রাপ্ত মূি চািানিমূনহঅিশযই
িরিরাহকারীর য়কম্বারয়ি প্রনিি ফরজযুনিশনকমপ্লানয়নন্সর একটি য়িয়খত য়িিৃয়ত িাকনি।

❑ র্য়দ ফকাননা কারনণ কারখানা নর্ডস্ট্রমপণযগ্রুপ-এরজনয উৎপাদনকরা িন্ধকনর ফদয়, য়কন্তু ফিইকযানিন্ডার িেনর নর্ডস্ট্রম
পণযগ্রুপ-এরজনয উৎপাদনকনর িানক, তাহনি য়রনপািড করারআিশযকতাটি তখনওপ্রনর্াজয হয়।

❑ এইআিশযকতা ফমনন না চিনি তারেনি নর্ডস্ট্রমপণযগ্রুপ-এর িানি িযিিায়য়কিম্পনকডর অিিান িংিান্তগুরুতর

য়চন্তাভািনা করা হনত পানর।

আিওতযিযিিনয, অনুগ্রহ কযি যদেুন http://www.sec.gov/News/Article/Detail/Article/1365171562058।

িরিরাহকারীনদর দায়য়ত্বশীি দ্রিয িংগ্রহ িংিান্তপ্রনর্াজযআইন ও য়নয়ন্ত্রণগুয়িঅিশযই ফমনন চিনত হনি, র্ারঅন্তভভ ডক্ত হি

িংঘাত িৃটিকারী খয়নজপদাি ডও হীরা। র্র্-ফ্র্যাঙ্কআইননর (Dodd-Frank Act) িারা 1502 িংঘাত িৃটিকারী খয়ননজর দায়য়ত্বশীি
িংগ্রহ িম্পয়কডত, র্ার মনিয রনয়নে: গণতায়ন্ত্রককনঙ্গা িািারণতন্ত্র (Democratic Republic of the Congo, DRC) িা তার িংিি
ফদশগুয়িনত িশস্ত্র িংঘাত ও মানিায়িকার িঙ্ঘননর পয়রয়স্থ্য়তনত উনত্তায়িত টিন, িযান্টািাম, িাংনস্টন ও ফিানা (একনত্র, "3TG”)।
অনুনেদ 1502-এরঅিীনন, প্রনর্াজয িরিরাহকারীনদরনকতানদরপনণয িযিহৃত 3TG-এরউৎিঅিশযই য়নক্রিতকরনত হনি।
অনুনেদ 1502-এরঅিীনন য়রনপাটিডং িংিান্ত ফর্ িি িািযিািকতাআনে, িরিরাহকারীরা তা িনন্তাষজনকভানি িম্পূণ ডকরনত

এিং নর্ডস্ট্রম দ্বারা অনুনরািকৃততিয প্রদান করনতিেতহন, র্ানত নর্ডস্ট্রমঅনুনেদ 1502-এরঅিীনন য়রনপাটিডং িংিান্ত তার
িািযিািকতাগুয়িিনন্তাষজনকভানি িম্পূণ ডকরনতপানর। য়কম্বারয়ি প্রক্রিয়া িংিান্ত িমািানটি হীরার দায়য়ত্বশীি িংগ্রহ

িম্পয়কডতএিং িযক্রক্তগতজ্ঞান িা হীরা িরিরাহকারীর ফদওয়া একটি য়িয়খত য়নিয়তার উপর য়ভয়ত্তকনর য়িনিতানক য়নিয়তা

প্রদান করনত হনি ফর্, হীরা িংঘাত-মুক্তএিং তা িি চািানন উনিখকরাআিশযক৷আমানদর িংঘাত িৃটিকারী খয়নজিংিান্ত

নীয়ত (PDF). ফদখুন।
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পশুকিযাণ

অংশীদাযিিআচিণযবযধ্ প্রযয়ািনীয়তা

পশুকিযানণরআন্তজডায়তকভানি গহৃীত "পাাঁচটি স্বািীনতা"র উপর য়ভয়ত্তকনর িরিরাহকারীনদর পশুনদর
িনঙ্গ বনয়তকতা ও দায়য়ত্বশীিতা িহআচরনণরঅনুশীিন য়িয়ির প্রতযাশািমূহ পূরণ করার িা অয়তিম

কনর র্াওয়াআিশযক। 2021 িানির ফশষ ফিনক নর্ডস্ট্রমআরআিিপ্রাণীর পশুচম ডিা য়িরি প্রাণীর ত্বক

য়দনয় বতয়র করা পণয য়িিয়করনি না।আনরা য়িশনদ জাননতআমানদর য়িরি প্রাণীর ত্বকওপশুচম ডমুক্ত

নীয়ত ফদখুন।

প্রযয়ািনীয় সুযবধ্া

চামর্

❑ ফকান NPG উৎপাদন কখনওই এমন ফকান প্রাণীর ফিনক িংগ্রহকরা হনি না ফর্গুয়িনক শুিুমাত্র ফিগুয়ির

চাম়োর জনয পািন করা এিং/অিিা জিাই করা হনয়নে৷

❑ ফকান য়িপন্নঅিিা হুময়কর িেুখীন প্রাণীর ফিনক চাম়ো িংগ্রহ য়নয়ষদ্ধ৷

❑ ফকান য়িনদশী প্রাণীর চাম়োর অনুময়ত ফনই (এগুয়ি অন্তভভ ডক্ত য়কন্তু এনতই িীয়মত নয়): ফর্মনঅযায়িনগির, কুমীর

িা টিকটিয়ক

❑ ফপাশাকজাতীয় পণযগুয়ির জনয চীন, ভারত এিং অযামাজন িানয়ানম ফিনকআগত চাম়ো য়নয়ষদ্ধ৷ ত্বনকর চম ড

চীন িা ভারনত প্রক্রিয়া করা এিং বতয়র করা হনত পানর

❑ NPG প্রাণীর ফিনক িংগৃহীত উপাদানগুয়ির পয়রিনতডিংরিণনর্াগয য়িকল্পগুয়ির িযিহারনক িমি ডন কনর

❑ NPG, তার িকি িরিরাহকারীনক ফিদার ওয়ায়কডং গ্রুপ শংিাপত্র িযিহার করনত উৎিায়হত কনর

যিাম

❑ আিি পশনমর িযিহার য়নয়ষদ্ধ

❑ িাি্িভ ফঘা়ো এিং গিায়দ পশুর শািনকর ফিানমর িযিহার য়নয়ষদ্ধ

❑ কৃক্রত্রম পশম (নকিপশম) গ্রহণনর্াগয, র্তিণ পর্ ডন্ত এগুয়িনক কৃক্রত্রম পশম য়হনিনি র্িার্িভানি য়চয়িত করা

হয়

অযাযঙ্গািা এবং যমাযহয়াি

❑ অযানঙ্গারা খরনগানশর ফিাম য়নয়ষদ্ধ

❑ ফমানহয়ার য়নয়ষদ্ধ র্য়দ না ফিটি িংরিণনর্াগযভানি এিং নীয়তগতভানি িংস্থ্ানকৃত য়হিানি শংয়িত হয়

র্াউন ওপািক

❑ NPG শুিুমাত্র দায়ী র্াউনস্টযান্ডার্ড (Responsible Down Standard, RDS) দ্বারা প্রতযয়য়ত র্াউন গ্রহণ কনর।

❑ জীয়িতঅিস্থ্ায় অিিা িিপূি ডকভানি খাওয়াননা পায়খর ফিনক িংগৃহীত িকি পািক য়নয়ষদ্ধ

পশম

❑ NPG তানদর পশম িরিরাহকারীনদর (Responsible Wool Standard, RWS) শংিাপত্র িযিহার করনত উৎিায়হত

কনর

❑ NPG িমািনয় খচ্চনরর পশম িযিহার হ্রাি করনে

কযাশযময়াি

❑ NPG-এর িরিরাহকারীনদর ফিকিইোইিার ফজাি-এর ফর্াগদান করনত উৎিায়হত করা হয়

❑ NPG পুনি ডযিহারনর্াগয কযাশনময়ার িযিহারনক িমি ডন কনর

পিীিা কি

❑ প্রাণীনদর উপর প্রিািনী পরীিা করা য়নয়ষদ্ধ।
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পয়রদশ ডন

অংশীদাযিিআচিণযবযধ্ প্রযয়ািনীয়তা

িরিরাহকারীরা িুনঝনেন ফর্ এইঅংশীদায়রনত্বর য়ননদডয়শকার িানি অনুিয়তডতা য়নক্রিতকরার উনেনশয নর্ডস্ট্রম তার

িরিরাহকারীনদর কি-কারখানাগুয়ি ওঅনযানয উপটঠকাদার িহ িরিরাহকারীনদর অনুশীিন িা ফকন্দ্রগুয়ি
য়নরীিণ িা পয়রদশ ডন করার অয়িকার িংরয়িত ফরনখনে। এর মনিয পন়ে নর্ডস্ট্রম এর উৎপাদন িরিরাহকারীনদর

কি-কারখানাগুয়ির য়নয়য়মত িনরজয়মনন পয়রদশ ডন। িরিরাহকারীনদর অিশযই স্বে হনত হনি, োইনি য়নখুাঁত
নয়িপত্র িজায় রাখনত হনি এিং িি য়িনঙ্গর কমীনদর ফগাপন িািাৎকার পয়রচািনার অনুময়ত ফদওয়া িহ, 
অনুিয়তডতা িুয়নক্রিত করনত নর্ডস্ট্রম প্রয়তয়নয়ি এিং মননানীত তৃতীয়-পনির পর্ ডনিিকনদর ফঘায়ষত ওঅনঘায়ষত
পর্ ডনিিণ করার কাজকনম ডঅংশগ্রহণ করার অনুনমাদন য়দনত হনি।

প্রযয়ািনীয় সুযবধ্া

❑ নর্ডস্ট্রম পণযগ্রুপ-এর পি ফিনক য়নরীিারজনয কারখানাগুনিানকঅিশযই িকি নয়ি, কমী, এিং স্থ্াপনাগুয়িনত
প্রনিশায়িকার প্রদান করনত হনি। (ফরটিং ফদওয়া DIA)

❑ য়নরীিা এিং প্রাপ্ত িঙ্ঘননর উনেশযআনিাচনা করার জনয কারখানা পয়রচািিগ ডনকশুরুর এিং ফশষ য়নরীিা য়মটিংনয়

অিশযইঅংশগ্রহণকরনত হনি। (NMI ফরটিং ফদওয়া)
❑ কারখানাগুনিানকঅিশযই িকি নয়িপত্র ওকারখানার স্থ্ানন প্রনিশায়িকার য়দনত হনি, র্রয়মিয়রগুয়ি র্ারঅন্তভভ ডক্ত।

(ফরটিং ফদওয়া DIA)
❑ িকি িামাক্রজক য়নরীিাগুয়িরজনয উপিব্ধ ফরকর্ডগুয়িনত অনুনমায়দত প্রনিশায়িকারআনে এমন উপর্ুক্তকারখানা

কমী কারখানাগুনিানতঅিশযই িাকনত হনি। (NMI ফরটিং ফদওয়া)
❑ কারখানাগুনিানক 12 মানির জনয কারখানাস্থ্নি িকিআিশযক নয়িিদ্ধকরণগুয়িঅিশযই িজায় রাখনত হনি।

(ফরনির্ NMI- ফমজর)
❑ ফেয়িয়িটি য়িভাগ কমীনদর িািাৎকানররঅনুময়ত য়দনত হনি, িািাৎকানররজনয কমীনদর য়নি ডাচননর ফিনত্র হস্তনিপ
করা উয়চত নয় এিং মযাননজার এিং িুপারভাইজারনদর উপয়স্থ্য়তর িাইনর িািাৎকানরর িুয়িিা ফদয়। (ফরটিং ফদওয়া
DIA)

❑ অয়র্ির প্রনের য়মিযা িা য়িভ্রায়ন্তকর প্রয়তক্রিয়া প্রদান করনত িা কমীনদর িািাৎকানর অংশগ্রহনণরজনয তানদর শাক্রস্ত

ফদওয়ার জনয ফেয়িয়িটি য়িভাগঅিশযই কমীনদর "প্রয়শিক" ফদনি না। (ফরটিং ফদওয়া DIA)
❑ অয়র্িরনকঅিশযই ফেয়িয়িটি য়িভানগর প্রাঙ্গণ, কমী এিং ফরকর্ডগুয়িনত িম্পূণ ডঅযানেনিরঅনুময়ত য়দনত হনি।

(ফরটিং ফদওয়া DIA)

যিটিং  যদ

পাওয়া  ায়
প্রাপ্ততযিযি উদাহিণ উদাহিণপ্রযতকাি

িিয

সময়সীমা
পদ্ধযত

DIA

য়নরীিা করনত ফগনি কারখানা

য়নরীিকগণনকপ্রনিশায়িকার

য়দনতঅিেয়তজানায়।

প্রনিশায়িকার য়দনতঅিেয়তরকিা

য়নরীিকঅয়িিনম্ব নর্ডস্ট্রমপণযগ্রুপ-ফক
জানান। NPG ফিনককারখানা য়নরীিা ও
অনুনমাদন প্রায়প্তর পূনি ডউৎপাদনশুরুনাও

হনতপানর। কারখানায় নতভন য়নরীিা

কার্ ডিমপয়রচািনা করারজনয অনুময়ত

য়দনত হনি, এিং প্রনিশায়িকার য়দনত
অিেয়তজানাননার কারনণ কারখানানক

অয়তয়রক্ত মুিয প্রদান করনত হনি। র্য়দ

কারখানা অিেয়তজানায়, তনি NPG
িরিরাহকারীনদর িানি তানদর িযিিা িন্ধ

করনি এিং একটি য়িকল্প ফিায়ি ডং িযিস্থ্া

খুাঁজনি।

24 ঘন্টা

NMI - যমিি

য়নরীিার িময়, কারখানা
য়নরীিকগণনককারখানা ও

কমীনদরঅিম্পূণ ডনয়ি িরিরাহ

কনর িানক।

কারখানানক িযিিা, কমীনদরোইি, এিং
12 মানি ফদওয়া মজয়ুর িম্পয়কডতিকি

নয়িপত্র িংরিণকরনত হনি। মানযতা

র্াচাই করারজনয কারখানার খরনচ পুনরায়

য়নরীিা করনত হনি। এইঅনুিন্ধানিব্ধ

তিযনকঅ-স্বেএিংঅয়নণ ডায়ক য়হিানি

ফরি করা হয়৷

দুই - চার
িপ্তাহ

অ-মানযতাএবং সংযশাধ্নমূিককা ডপযিকল্পনািউদাহিণ
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য়নয়ন্ত্রণ এিং িািকন্ট্র্যায়টংনয়র পয়রিতডন

অংশীদাযিিআচিণযবযধ্ প্রযয়ািনীয়তা

নর্ডস্ট্রম এর উৎপাদননর িরিরাহকারীনদর নর্ডস্ট্রম-ফক য়িয়খতভানিজানাননাআিশযক, র্য়দ নর্ডস্ট্রমএর
উৎপাদন করা হয় এমন ফকানওকারখানার মায়িকানা, অিস্থ্ান, য়িিয়, িয় িা য়নয়ন্ত্রণ পয়রিয়তডত হয়।
উপনরর ফর্নকাননা পয়রিতডননর জনয ফেয়িয়িটির তিযআপনর্িকরনত হনি এিং উৎপাদন শুরুকরার

আনগ ফেয়িয়িটি য়িভাগঅয়র্িকরনত হনি। এো়োও, উৎপাদন শুরুকরার পূনি ডনর্ডস্ট্রম এর য়িয়খত
অনুনমাদন িযতীত, নর্ডস্ট্রম এর উৎপাদননর িরিরাহকারীরা উৎপাদন প্রক্রিয়ার ফকাননাঅংশই উপ-
চভ ক্রক্তরঅিীনন য়দনত পারনি না।

প্রযয়ািনীয় সুযবধ্া

❑ কারখানার মায়িকানার পয়রিতডন হনি কারখানাগুনিানক অিশযই নর্ডস্ট্রম পণযগ্রুপ-ফকঅয়গ্রম য়িয়খত য়িজ্ঞয়প্ত
য়দনত হনি। (ফরটিং ফদওয়া DIA)

❑ কারখানার স্থ্ান পয়রিতডন হনি কারখানাগুনিানক অিশযই নর্ডস্ট্রম পণযগ্রুপ-ফকঅয়গ্রম য়িয়খত য়িজ্ঞয়প্ত য়দনত
হনি। (ফরটিং ফদওয়া DIA)

❑ ফর্ ফকাননা নতভন টঠকানা, মায়িকানা এিং ফর্াগানর্ানগর তনিযর জনয িরিরাহকারীনদর অিশযই নর্ডস্ট্রম
িরিরাহকারী প্রোিিী (নর্ডস্ট্রম Supplier Questionnaire) িাম্প্রয়তকতম তিয িম্বয়িত করনত হনি। (NI ফরটিং
ফদওয়া)

❑ নর্ডস্ট্রম িরিরাহকারী প্রেপনত্র (Nordstrom Supplier Questionnaire, NSQ) স্থ্াপন, স্থ্ানান্তর িা উৎপাদননরআনগ

নর্ডস্ট্রনমর িমস্ত িািকন্ট্র্ায়টং ফেয়িয়িটি য়িভাগনকঅিশযই প্রকাশ করনত হনি। (ফরটিং ফদওয়া DIA)
❑ িাপ্লাই ফচইননর মািযনম পারনচজঅর্ডার, ইনভনয়ি এিং য়শয়পং র্কুনমন্ট িহ িমস্ত িািকন্ট্র্ায়টং, কাাঁচামাি এিং
উৎপাদননর উপাদানগুয়ি ফট্র্ি করার জনয ফেয়িয়িটি য়িভাগ দায়ী৷ (ফরটিং ফদওয়া DIA)

❑ ফেয়িয়িটি য়িভানগর য়নরাপত্তারিীনদর অিশযই অংশীদায়রত্ব য়ননদডয়শকা এিং স্থ্ানীয়আইনগুয়ি প়েনত হনি এিং

ফমনন চিনত হনি। (NI ফরটিং ফদওয়া)
❑ ফেয়িয়িটি য়িভাগনকঅিশযই উপ-কন্ট্র্াটরনদর য়নক্রিতকরনত হনি এিং িমস্তকাাঁচামাি/উপাদান িরিরাহকারী
পন়েনে এিং ফমনন চিনি অংশীদানররআচরণয়িয়ি এিং উৎপাদন স্থ্াপননরআনগ স্থ্ানীয়আইন এিং চিমান

য়ভয়ত্তনত িেয়ত য়নক্রিতকরার জনয য়নরীিণ। উৎপাদন শুরুর পূনি ডএকটি 3য় পিকতৃডক িাি-কন্ট্র্াটরনদর
য়নরীিা করার প্রনয়াজন হনত পানর। (ফরটিং ফদওয়া DIA)

❑ উপ-চভ ক্রক্ত ফদওয়া িকি ফিিাই, য়েয়নয়শং/পযানকক্রজং, এিং পযায়কং-এর স্থ্ানগুয়ি (কায়স্টং এিং ফপ্লটিং িানদ) 
অিশযই য়নরীিা করনত হনি। (ফরটিং ফদওয়া DIA)

❑ িকিকাজঅিশযই িািকন্ট্র্যাট পাওয়া কমীনদর য়দনয় করানত হনি। (ফরটিং ফদওয়া DIA)
❑ িায়়ের কমীনদর িযিহার য়নয়ষদ্ধ। (ZT ফরটিং ফদওয়া)

যিটিং  যদ

পাওয়া  ায়
প্রাপ্ততযিযি উদাহিণ উদাহিণ প্রযতকাি িিয সময়সীমা পদ্ধযত

DIA

য়নয়ন্ত্রণ িা কারখানার

মায়িকানার পয়রিতডন িম্পনকড

নর্ডস্ট্রমপণযগ্রুপ-ফকঅিয়হত
করনতকারখানাটি িযি ড

হনয়য়েি।

কারখানার মায়িকানা পয়রিতডন হনি

কারখানাটিনকঅিশযই নর্ডস্ট্রমপণয

গ্রুপ-ফক তা য়িয়খতভানিজানানত হনি
এিং য়নরীিারঅনুনমাদন প্রক্রিয়ার

মনিয য়দনয় ফর্নত হনি।

24 ঘন্টা - চার
িপ্তাহ য়নরীিা

পয়রচািনা

করারজনয

DIA

কারখানার স্থ্ান পয়রিতডন

িম্পনকড নর্ডস্ট্রমপণযগ্রুপ-ফক
অিয়হতকরনতকারখানাটি িযি ড

হনয়য়েি।

কারখানার স্থ্ান পয়রিতডন হনি ফি

িম্পনকড কারখানাটিনকঅিশযই

নর্ডস্ট্রমপণযগ্রুপ-ফক য়িয়খতভানি
অিয়হতকরনত হনি। হািনাগাদ NSQ
পাঠান এিং য়নরীিারঅনুনমাদন

প্রক্রিয়ার মিয য়দনয় র্ান।

24 ঘন্টা - চার
িপ্তাহ য়নরীিা

পয়রচািনা

করারজনয

অ-মানযতা এবং সংযশাধ্নমূিককা ডপযিকল্পনািউদাহিণ
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িঙ্ঘনিমূহ য়রনপািড করা

অংশীদাযিিআচিণযবযধ্ প্রযয়ািনীয়তা

অংশীদানররআচরণয়িয়ির ফকাননা িঙ্ঘন হনি িরিরাহকারীনদরঅয়িিনম্ব নর্ডস্ট্রম-এরকানে
য়রনপািড করনত হনি, ফর্ িমস্তিরিরাহকারীরা য়িশ্বাি কনরন ফর্ নর্ডস্ট্রমকমী, িা নর্ডস্ট্রম-এর
পনিকাজকরা ফর্ ফকউঅনিি িা অনযিায় অনুপর্ুক্তআচরনণ য়ননয়াক্রজত হনয়নে তানদরও

অয়িিনম্ব নর্ডস্ট্রম-এরকানে য়িষয়টি য়রনপািড করনত হনি। িরিরাহকারীনদরঅিশযই এই
আচরণয়িয়ি এিং একটি পিৃক নর্ডস্ট্রমঅয়ভনর্াগ য়রনপাটিডং নয়ি এমনজায়গায় ফপাস্টকরনত

হনি র্া কম ডচারীনদর দ্বারা িিা স্থ্ানীয় ভাষায় িমস্তকম ডচারী, িুপারভাইজার এিং পয়রচািকনদর
কানে দৃশযমান। িমস্তউনদ্বগ www.npg.ethicspoint.com -এ য়গনয়অিিা ফিাি য়ফ্র্
1.844.852.4175-একিকনর য়রনপািড করা উয়চত।
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প্রযয়ািনীয়সুযবধ্া

❑ ফেয়িয়িটি য়িভাগঅিশযই কমীনদরজনয িযিস্থ্াপনার িাইনরর ফগাপনীয় িায়হযকপয়রয়চয়তগুয়িনত

অযানেি িরিরাহ করনি র্া অয়ভনর্াগ, হয়রায়ন িা অপিযিহানরর মামিাগুয়িিমািানন িহায়তা
করনি। শ্রয়মকনদর িায়হযকপয়রয়চয়তগুয়ি ফর্মন ফিিরকারী িংস্থ্া (Non-government organizations, 
NGOs) / ময়হিা ফগাষ্ঠী, স্বাস্থ্য য়লয়নক, িোয়নত িম্প্রদানয়র িদিয (গণ), স্থ্ানীয় ব্র্যান্ড এিং ইউয়নয়ননর
প্রয়তয়নয়ি এিং কমী প্রয়তয়নয়ি (এইচআর), স্থ্ানীয়আইয়ন প্রনয়াজনীয়তাঅনুিানর (HR) িযিহার করার
জনয স্বািীন হওয়া উয়চত। (ফরনির্ NMI)

http://www.npg.ethicspoint.com/

