
 

 

 
 

 

   
 

NORDSTROM বলপরূ্বক শর্মের নীতি 

 

Nordstrom-এ মানবাধিকার সমনু্নত রাখা একটি অগ্রাধিকার৷ আমাদের লোকেরা একটি কোম্পানি 

হিসাবে আমাদের পরিচয়ের বুনিয়াদ গঠন করে এবং মানবাধিকারকে সম্মান করা হলো আমাদের 

প্রতিদিন একে অপরকে প্রদত্ত কিভাবেসেবা প্রক্রিয়ার অংশ। আমরা আমাদের সমগ্র কর্িয াকলাপ 

জুড ে মানবাধিকার সমনু্নত রাখতে প্রতিশর্তুিবদ্ধ এবং আমাদের সরবরাহকারীরা একই কাজ করবে বলে 

প্রত্যাশা করি। এই প্রতিশ্রতুি আমাদের Nordstrom-এর মানবাধিকার প্রতিশ্রতুি এবং আমাদের 

অংশীদারদের আচরণবিধির দ্বারা তা সংজ্ঞায িত করা হয ।  

মানবাধিকারের প্রতি প্রতিশ্রতুির অংশ হিসাবে, Nordstrom সরবরাহকারীদের কর্িয াকলাপে বলপূরব্ক 

শ্রমের ব্যবহার নিষিদধ্ করে। বলপূর্বক শর্মের নিষেধাজ্ঞা এবং প্রতিরোধ Nordstromের 

প্রতিশর্ুতির একটি মূল উপাদান।  

এই নীতি এমন মান নির্ধারণ করে যা Nordstrom-এর সমসত্ এজেনট্, বিক্রেতা, সেবা 

প্রদানকারী, প্রসত্ুতকারক, কারখানা, গুদাম এবং উপ-ঠিকাদারদের ("সরবরাহকারী") তাদের 

কাজকর্মে বলপূর্বক শর্মের ব্যবহার প্রতিরোধ করার জন্য পূরণ করা আবশ্যক৷ Nordstrom 

তাদের মান শৃঙ্খলায় বলপূর্বক শর্ম দরূ করার জনয্ সকর্িয  পদক্ষেপ নেয  এবং তারা সরবরাহকারী 

এবং তাদের অংশীদারদের একই কাজ করার প্রত্যাশা করে। সরবরাহকারীদের তাদের সমগর্ কর্িয াকলাপ 

এবং তাদের পুরো মান শঙৃ্খল জুড ে এই অংশীদারিতব্ের নির্দেশিকায় ঘোষিত মানদণড্ মেনে চলা 

আবশ্যক। এর অর্থ হলো সমসত্ সহায ক সংস্থা, শ্রমিক নিয োগকারী, এজেন্ট এবং অন্যান্য ততৃীয  

পক্ষ, যাদের সাথে সরবরাহকারী কাজ করে বা যারা সরবরাহকারীর সরবরাহ শৃঙ্খলের অংশ ,তারা যেন 

এই নীতিতে থাকা মানদণড্ের অনুবরত্ি হয় তা নিশ্চিত করার জন্য সরবরাহকারী দায ী। সরবরাহকারীদের 

অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে তাদের পর্যাপ্ত এবং কার্যকর নীতি, পদধ্তি, প্রশিক্ষণ এবং 

নথিপতর্-রকষ্া করার চরচ্া রয েছে, যাতে তাদের সম্মতি এবং তাদের মান শঙৃ্খলের সম্মতি নিশ্চিত 

করা যায ।  

 

বলপরূব্ক শর্ম সংজঞ্ায িত করা 

Nordstrom এমন যেকোনো কাজ, যার জন্য কোনো ব্যক্তি স্বেচ্ছায  নিজেকে অর্পণ করেননি 

("অনিচছ্াকৃত শ্রম") এবং যা কোনো জরিমানা ("জবরদসত্ি" এর ধারণা) এর অধীনে সম্পাদিত 

হয , যাতে কোনো নিয োগকর্তা বা তৃতীয  পকষ্ কর্তকৃ শর্মিককে বাধ্য করা হয , তাকে বলপূর্বক 

শ্রম হিসেবে বিবেচনা করে। কর্মীদের নিয োগ প্রকর্িয া চলাকালে জবরদসত্ি ঘটতে পারে তাদের চাকরি 

গ্রহণ করতে বাধ্য করার জন্য বা, ব্যকত্ি কাজ করার পরে, নিয োগকালীন সম্মতি অনসুারে কাজের 

অংশ নয  এমন কাজ করতে বাধ্য করা বা তাদের ছেড ে যেতে বাধা দেওয ার জন্য। বলপূরব্ক শর্ম 

সম্পাদিত কাজের প্রকতৃি দ্বারা চিহ্নিত করা হয  না, বরং শ্রমিক এবং তাদের নিয োগকর্তা, 

ততত্ব্াবধায ক বা নিয নত্্রণে থাকা অন্য ব্যকত্ির মধ্যকার সম্পরক্ দব্ারা তা চিহ্নিত করা হয ।  

বলপূরব্ক শর্ম শনাকত্ করা যায  আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (International Labor 

Organization, ILO) বলপূরব্ক শর্ম সূচক দিয়ে, যা নিচে অন্তর্ভুক্ত। আশা করা হয  যে, এসব 

সূচক কিভাবে বলপূর্বক শর্ম শনাক্ত করতে ব্যবহতৃ হয  তা বোঝার জন্য সরবরাহকারীরা যেন 

https://n.nordstrommedia.com/id/9ddcdbff-4c69-4d5c-b9a8-7d0837f010b2.pdf?jid=j011535-13617&cid=00000&cm_sp=merch-_-corporate_social_responsibility_13617_j011535-_-freelayout_corp_p01_info&
https://www.nordstrom.com/browse/nordstrom-cares/strategy-governance-reporting/partner-code-of-conduct


 

 

 
 

 

   
 

প্রাপ্তবয স্ক এবং শিশুদের বলপূরব্ক শ্রম অনুমান করার জন্য ILO-এর নির্দেশিকা রেফারেন্স 

হিসেবে দেখেন। সরবরাহকারীদের কর্িয াকলাপে অবশয্ই বলপূরব্ক শর্মের সূচক শনাকত্ করার প্রক্রিয া 

থাকতে হবে।  

 

বলপূরব্ক শর্মের ILO সচূক

 দুর্বলতার অপবয্বহার 

 প্রতারণা 

 চলাচলে সীমাবদ্ধতা 

 আলাদা করা 

 শারীরিক ও যৌন সহিংসতা 

 ভয  দেখানো ও হুমকি 

 পরিচয  সংক্রান্ত নথিপত্র ধরে রাখা 

 মজুরি আটকে রাখা 

 ঋণের বন্ধন 

 অবমাননাকর কাজ এবং জীবনযাত্রার 

অবস্থা 

 অতিরিক্ত ওভারটাইম 

 

পর্তিরোধ নীতি এবং দায িতব্শীল নিয োগ 

বলপূরব্ক শর্ম প্রতিরোধে Nordstrom-এর প্রতিশ্রতুি তার প্রতিরোধ নীতিমালা দ্বারা আবদ্ধ, 

যা সক্রিয ভাবে বলপূরব্ক শ্রমের ঝুুঁকি হর্াস করে। সরবরাহকারীদের অবশ্যই এই নীতিমালা মেনে 

চলতে হবে৷ 

অভিবাসী এবং চকুত্িবদ্ধ শ্রম বিশব্ব্যাপী সরবরাহ শৃঙ্খলে কর্মশ গুরতুব্পূরণ্ হয ে উঠছে। আমরা 

স্বীকার করি যে, অনৈতিক নিয োগের চর্চা বলপূরব্ক শর্মের সহায ক হতে পারে। এ কারণে, 

Nordstrom দায িত্বশীল নিয োগের প্রতিশর্তুিতে সব্াক্ষর করেছে, যা বৈশ্বিক সরবরাহ শৃঙ্খলে 

অভিবাসী শর্মিকদের জন্য সম্ভাব্য বলপূরব্ক শ্রমের ঝুুঁকির মোকাবেলার জনয্ একটি শিল্প 

প্রচেষ্টা। নিচে বর্ণিত প্রতিরোধ নীতিমালা আমাদের সরবরাহ শঙৃ্খল জডু ে শ্রমিকদের, বিশেষ করে 

অভিবাসী এবং চকুত্িবদ্ধ শ্রমিকদের অধিকার রকষ্ার প্রয াসে এই প্রতিশ্রতুির অনত্র্ভুকত্।  

পর্তিরোধের নীতি 

 কর্মীদের সম্পনন্ করা সমসত্ কাজের জন্য অর্থ প্রদান করতে হবে। 

ফি এবং খরচ 

 সরবরাহকারীরা তাদের করম্সংস্থান সরুক্ষিত করার জন্য কর্মীদের কাছ থেকে কোনো 

নিয োগ ফি বা অন্যান্য সম্পরক্িত খরচ আদায় করবেন না। যদি শর্মিকরা এ ধরনের ফি 

প্রদান করে থাকে, তাহলে সরবরাহকারীদের অবশ্যই কর্মীদের সেসব ফি’র ক্ষতিপূরণ দিতে 

হবে। কর্মসংস্থান চকু্তিতে স্পষ্টভাবে অনত্র্ভুক্ত না হওয া পর্যন্ত সরবরাহকারীরা 

অবশ্যই শ্রমিকদের কাছ থেকে তাদের জীবনযাত্রার ব্যয , যেমন খাদ্য, আবাসন, পরিবহন 

বা সরঞ্জামের জন্য মজরুি কাটবে না। নিয োগ ফি এবং সংশ্লিষ্ট খরচ ILO-এর নিয োগ 

ফি এবং সংশ্লিষ্ট খরচের সংজঞ্া দব্ারা সংজ্ঞায িত করা হয  । 

 

 

 

https://www.aafaglobal.org/AAFA/Solutions_Pages/Commitment_to_Responsible_Recruitment


 

 

 
 

 

   
 

চলাফেরার সব্াধীনতা 

 সরবরাহকারীদের অবশ্যই কর্মীদের ইচছ্ামতো কাজের কেন্দর্ে প্রবেশ করতে এবং তা ছেড ে 

যেতে, তাদের কর্মক্ষেতর্ে অবাধে চলাফেরার অনুমতি দিতে হবে এবং কর্মীদের যেন 

অবশ্যই শারীরিকভাবে আবদ্ধ করে রাখা না হয়। 

 সরবরাহকারীদেরকে অবশ্যই কর্মীদের জন্য পানীয় জল এবং শৌচাগার সুবিধার ব্যবস্থা 

দিতে হবে।  

 সরবরাহকারীরা যেন নিয োগকর্তা প্রদতত্ বা তার ব্যবস্থাধীন বাসস্থানে কর্মীদের থাকাতে 

বাধ্য না করেন। যদি শর্মিকদের জন্য নিয োগকরত্ার সব্েচ্ছায়-প্রদতত্ আবাসন পাওয া 

যায , তাহলে শর্মিকদের কারফিউ সাপেক্ষ করা যাবে না।  

 সরবরাহকারীদেরকে অবশ্যই অভিবাসী কর্মীসহ শ্রমিকদের বার্ষিক বা ব্যকত্িগত ছুটির 

সময  কোনো প্রকার আমানত প্রদান করতে না বলে বা জরিমানা বা অবসানের হুমকি না 

দিয ে তাদের বাড িতে ফিরে যাওয ার অনুমতি দিতে হবে।  

 সরবরাহকারীরা যেন অবশয্ই কর্মীদেরকে তাদের দেশের দূতাবাস বা কনস্যুলেটের সাথে 

যোগাযোগ করতে বাধা না দেন বা নিরুৎসাহিত না করেন। 

 

করম্সংসথ্ান চকুত্ি 

 সরবরাহকারীদের অবশ্যই কর্মীদের একটি কর্মসংসথ্ান চকু্তি দিতে হবে, যাতে শ্রমিকের 

কর্মসংস্থানের সমস্ত শরত্ উল্লেখ থাকে, যার মধ্যে রয েছে মজুরি, সবুিধা, কাজের 

সুযোগ, কাজের সময , কাজের অবস্থান, জীবনযাতর্ার অবস্থা এবং সংশল্িষট্ খরচ এবং 

কাজ-সম্পরক্িত বিপতত্ি।  

 কর্মসংস্থান শরুরু আগে শ্রমিকদের সব্েচ্ছায  তাদের কর্মসংস্থান চকু্তিতে সম্মত হতে 

হবে। সম্মত হওয়ার পর কোনোশর্মিকের কর্মসংস্থানের শর্তাবলি এমনভাবে একতরফা 

পরিবরত্িত হতে পারে না যাতে সম্মত অবস্থার চেয়ে কম অনুকলূ কর্মসংস্থানের শর্তাদি 

প্রদান করা হয । 

 সরবরাহকারীদের অবশ্যই অভিবাসী কর্মীদের নিজের দেশ থেকে প্রস্থান করার আগে 

তাদেরকে কর্মসংস্থান চকু্তি প্রদান করতে হবে। 

 সরবরাহকারীকে অবশ্যই কর্মী বোঝে এমন ভাষায  শ্রমিকদের নিয োগ চুকত্ি প্রদান করতে 

হবে। যদি কোনো কর্মী পড তে না পারেন, তাহলে সরবরাহকারীদের অবশ্যই তাদের কাছে 

কর্মীদের কর্মসংস্থান চকু্তি মৌখিকভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে।  

 সরবরাহকারীদের অবশ্যই কর্মসংস্থান চকুত্ি বা সথ্ানীয  আইনের শরত্াবলি সাপেকষ্ে 

কর্মীদের পদত্যাগ বা তাদের কর্মসংস্থান চুকত্ি বাতিল করার অনুমতি দিতে হবে। 

 

কারাগারের শর্ম 

 সরবরাহকারীরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শর্ম এজেন্টের মাধ্যমে বা সরকার-অনুমোদিত 

পুনরব্াসন করম্সূচির অংশ হিসাবে কারাগারে শ্রম নিয োগ করতে পারবে না।  

 



 

 

 
 

 

   
 

 

নজরদারি 

 সরবরাহকারীরা অবশ্যই কর্মীদের চলাচলের সব্াধীনতা নিয ন্তর্ণ করতে বা কর্মীদের ভয  

দেখানোর জন্য নজরদারি ব্যবহার করতে পারবে না।  

 সরবরাহকারীরা অনিচছ্াকতৃ শ্রম বা শাসত্ির হুমকির অবস্থার সবুিধার্থে শ্রমিকের ডেটা 

ব্যবহার করবে না।  

 

করম্ীর নথিতে অয্াকস্েস 

 সরবরাহকারীরা অবশ্যই কোনো মূল ব্যকত্িগত শনাক্তকরণ এবং অভিবাসন নথি (যেমন, 

পাসপোর্ট, জাতীয  পরিচয পত্র, স্কলু সার্টিফিকেট, ওয ার্ক পারমিট, ইতয্াদি) ধরে 

রাখতে, বাজেয াপ্ত করতে, ধ্বংস করতে বা আটকে রাখতে পারবে না। কর্মীদের অবশ্যই 

এসব নথিতে তাৎক্ষণিক অ্যাকস্েস থাকতে হবে, যা সীমাবদ্ধ নয়। 

 

পর্তিশোধ নয় 

 বলপূরব্ক শর্ম নির্দেশ করতে পারে এমন কর্মসংস্থান চরচ্া সংকর্ান্ত উদব্েগ বদৃ্ধি বা 

তথ্য প্রদানের জন্য সরবরাহকারীরা অবশ্যই শর্মিকদের বিরুদধ্ে প্রতিশোধ নিতে পারবে 

না।  

 

রিপোরট্ এবং পর্তিকার করতে এওবে এমন লঙঘ্ন 

সরবরাহকারীদের নিজসব্ বা তাদের সরবরাহ শৃঙ্খলের কর্িয াকলাপে এই নীতির লঙ্ঘনের বিষয ে 

সরবরাহকারীদের অবিলমব্ে Nordstrom কে অবহিত করতে হবে। www.npg.ethicspoint.com 

-এ গিয়ে অথবা টোল ফর্ি 1.844.852.4175 নম্বরে ফোন করে উদব্েগ সম্পরক্ে রিপোর্ট 

করতে হবে। Nordstrom পর্যালোচনা করবে এবং এই নীতি লঙ্ঘন করে এমন যেকোনো 

সরবরাহকারীর সাথে তার সম্পরক্ের অবসান করতে পারে।  

Nordstrom এই নীতির যেকোনো লঙ্ঘনের প্রতিকার করতে সরবরাহকারীদের সাথে অংশীদারিতব্ 

করতে প্রতিশ্রতুিবদধ্।  

 

সমপ্দ 

বলপূরব্ক শর্ম শনাকত্করণ, দূরীকরণ এবং প্রতিকারের জন্য সরব্োতত্ম চর্চা সম্পর্কে আরও 

তথ্যের জন্য অনুগর্হ করে নিচের উপকরণগুলো দেখুন।  

 

 

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


 

 

 
 

 

   
 

 

আনত্রজ্াতিক শর্ম সংসথ্া (ILO)  

 প্রাপ্তবয স্ক এবং শিশুদের বলপূরব্ক শ্রম অনুমান করার জন্য ILO-এর নির্দেশিকা  

 ILO’s-এর নিয োগ ফি এবং সংশ্লিষ্ট খরচের সংজ্ঞা 

 বলপূরব্ক শর্মের উপর আনত্রজ্াতিক শর্ম মানদণ্ড:  

o কনভেনশন 29: বলপূরব্ক শ্রমের কনভেনশন, 1930  

o কনভেনশন 105: বলপূরব্ক শ্রমের কনভেনশন বিলোপ, 1957  

 আনত্রজ্াতিক শর্ম সংস্থার বলপূর্বক শর্মের বিরদু্ধে লড াই: নিয োগকরত্া এবং ব্যবসা 

প্রতিষঠ্ানের জন্য হ্যানড্বুক  

 ন্যায্য নিয োগের জন্য সাধারণ নীতি এবং অপারেশনাল নিরদ্েশিকা এবং নিয োগের ফি এবং 

সম্পরক্িত খরচের সংজ্ঞা  

 বলপূরব্ক শর্মের উপর গল্োবাল বিজনেস নেটওয ারক্  

  

আনত্রজ্াতিক অভিবাসন সংসথ্া (International Organization for Migration, IOM) 

 আনত্রজ্াতিক নিয়োগে সততা ব্যবস্থা 

 

মারক্িন কাসট্মস এবং সীমানত্ সরুকষ্া  

 বলপূরব্ক শর্ম  

 যুক্তিসঙ্গত পরিচর্যা নিরদ্েশিকা 

 উপযুকত্ শ্রমশীলতার নিরদ্েশিকা  

 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_182096.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/publication/wcms_536755.pdf
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C029
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C105:NO
https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/publications/WCMS_101171/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/publications/WCMS_101171/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/fair-recruitment/WCMS_536755/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/fair-recruitment/WCMS_536755/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/actemp/areas-of-work/WCMS_632434/lang--en/index.htm
https://iris.iom.int/
https://www.cbp.gov/trade/forced-labor
https://www.cbp.gov/sites/default/files/assets/documents/2018-Mar/icprescare2017revision.pdf
https://www.cbp.gov/sites/default/files/assets/documents/2017-Oct/OECD%20Due%20Diligence.pdf

