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নর্ড স্ট্রম অংশীদারদদর আচরণবিবি 

একটি ককোম্পোনি নিসোবে আমরো নেশ্বোস কনর কে আমোবের কমমচোরী, গ্রোিক ও কনমউনিটিগুনির উপর আমোবের প্রভোে 

আমোবের কোজকবমমর েোইবরও েযোপকভোবে প্রসোনরত। আমরো নেশ্ববক কে মূিয প্রেোি কনর কসই নিনরবে, আমরো জোনি কে 

পনরবেশ রক্ষো করো, আমরো কে কনমউনিটিগুনিবক পনরবেেো নেই তোবেরবক নেনিমবে নকছু কেওেো এেং েোরো আমোবের পণ্য 
ততনর কবরি তোবের জিয নিরোপে ও িযোেনভনিক কমমস্থি ততনর করো অতযোেশযক। 

 
আমোবের সেমেো িযোেসঙ্গত উপোবে সবেমোিম মোবির পণ্য সরেরোবির িক্ষয অজম ি করবত আমরো আমোবের েযেসোনেক 

সরেরোিকোরীবের জিয মোিেণ্ড প্রণ্েি কবরনছ েোবত নিনিত করো েোে কে আমোবের এমি সরেরোিকোরীবের সবঙ্গ 

অংশীেোনরত্ব রবেবছ েোরো উচ্চমোবির পণ্য, উচ্চমোবির েযেসোনেক িীনত এেং উচ্চমোবির কনমউনিটি সম্পবকম র প্রনত 

আমোবের প্রনতশ্রুনত রক্ষোে একসোবে কোজ কবর।  

অংশীদার আচরণবিবির সাদে সম্মবি: এই অংশীেোনরবত্বর নিবেমনশকোে কসই িূযিতম মোিেণ্ডগুনি রবেবছ েো ির্ম স্ট্রম, 

ইিক অেেো তোর কে ককোিও সিোেক সংস্থোর ("ির্ম স্ট্রম" েো "ককোম্পোনি") সবঙ্গ কোজ কবর এমি সকি এবজন্ট, নেবেতো, 

উৎপোেক, কোরেোিো, গুেোম ও সোেকন্ট্র্যোক্টরবের ("সরেরোিকোরীগণ্") অেশযই কমবি চিবত িে। সরেরোিকোরীবেরবক 

তোবের নেেোকিোপ এেং তোবের পুবরো সোপ্লোই কচইি জবু়ে এই অংশীেোনরবত্বর নিবেম নশকোে ক োনেত মোিেণ্ড কমবি চিো 

আেশযক। এর অেম িি একজি সরেরোিকোরী তোর সমস্ত সরেরোিকোরী, নেবেতো, পনরবেেো প্রেোিকোরী, এবজন্ট, গুেোম, 

কোরেোিো এেং সোেকন্ট্র্যোক্টররো এই মোিেণ্ড কমবি চিবছ তো নিনিত করোর জিয সরেরোিকোরীবের অেশযই পেমোপ্ত এেং 
কোেমকর িীনত, পদ্ধনত, প্রনশক্ষণ্ এেং করকর্ম  রোেোর অিুশীিিগুনি নিনিত করবত িবে েোবত তোবের এেং তোবের সোপ্লোই 

কচইবির সঙ্গনতসোধি নিনিত করো েোে।  

সরেরোিকোরীর চুনিগুনিবত এই অংশীেোনরবত্বর নিবেম নশকোে নেেরণ্ কেওেো নকছু একই নেেে নিষ্পনি করোর আরও সুনিনেমষ্ট 

নেধোি েোকবত পোবর। এই অংশীেোনরবত্বর নিবেম নশকো এেং একটি নিনেমষ্ট সরেরোিকোরী চুনির নেধোবির মবধয ককোিও অসঙ্গনত 

েোকোর কক্ষবে, কেনশ সুনিনেমষ্ট চুনির নেধোিটি অগ্রোনধকোর পোবে। এই অংশীেোনরবত্বর নিবেম নশকো েো চুনির প্রবেোজিীেতো কমবি 

চিোর প্রমোণ্ নেবত েযেম িওেো কে ককোবিো সরেরোিকোরীর সবঙ্গ ির্ম স্ট্রম তোর সম্পকম  পেমোবিোচিো করবে এেং তো নছন্ন করবত 

পোবর।  

আইবন প্রদয়াজনীয়িার সাদে অনুিবিড িা: এই অংশীেোনরবত্বর নিবেম নশকো কমবি চিোর পোশোপোনশ সরেরোিকোরীবের 

মোনকম ি েুিরোষ্ট্র ও কে কেশগুনিবত তোরো েযেসো কবর, কসই সে কেবশর সমস্ত প্রবেোজয আইি ও নেনধও অেশযই কমবি চিবত 

িবে, েোর মবধয উৎপোেি েো রপ্তোনির কেশও অন্তভুম ি। সরেরোিকোরীবক অেশযই ির্ম স্ট্রবমর মোিেোনধকোর অঙ্গীকোর-এ 

উনিনেত মোিগুনি কমবি চিবত িবে। 

ির্ম স্ট্রম সরেরোিকোরীবেরবক তেনশ্বক মবমম স্বীকোরপূেমক, এই অংশীেোর আচরণ্নেনধটি আন্তজম োনতকভোবে স্বীকৃত মোি এেং 

নিবেমশিোর নভনিবত প্রণ্ীত িবেবছ। সরেরোিকোরীবের অেশযই এর প্রবেোজয ধোরোগুনি কমবি চিবত িবে ইউিোইবের্ কিশিস 

(United Nations, UN) েযেসোনেক এেং মোিেোনধকোবরর িীনতমোিোমোিেোনধকোবরর জিয সেমজিীি ক োেণ্ো 
ইন্টোরিযোশিোি কিেোর অগমোিোইবজশি (International Labor Organization’s, ILO) এর কমৌনিক িীনত এেং কমমবক্ষবে 

অনধকোর এেং অিযোিয প্রোসনঙ্গক আইএিও কিবভিশি, UN নশশু অনধকোর সিে এেং কেেোর কিেোর স্ট্যোন্ডোর্ম স অযোক্ট 

(শ্রম মনিেনরং গোইর্ নেভোগ)।  

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.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf
https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf
https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf
https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf
https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights
https://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12030:0::NO:::
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
http://www.nordstromsupplier.com/Content/SC_Manual/Garment%20Monitoring%20Guide_2_.pdf
http://www.nordstromsupplier.com/Content/SC_Manual/Garment%20Monitoring%20Guide_2_.pdf
http://www.nordstromsupplier.com/Content/SC_Manual/Garment%20Monitoring%20Guide_2_.pdf
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দনুীবি-দমন: সরেরোিকোরীবের উৎবকোচ, অেম তছরুপ করো (কেিোমী আনেমক কিিবেি) এেং/অেেো েুিীনত সংেোন্ত 

েোেতীে প্রবেোজয আইি কমবি চিো আেশযক, েোর মবধয পব়ে মোনকম ি নেবেশী েুিীনতপূণ্ম কোজকবমমর আইি (Foreign 

Corrupt Practices Act, FCPA), কোিোর্োর নেবেশী সরকোনর আনধকোনরকবের েুিীনত আইি (Corruption of Foreign 

Public Officials Act of Canada) ও েুিরোবজযর উৎবকোচ আইি, নকন্তু তোবতই তো সীমোেদ্ধ িে। সরেরোিকোরীরো অেশযই 

েযেসো প্রোনপ্ত েো ধবর রোেোর উবেবশয েো অিুপেুি সুনেধো (" ুে") সরুনক্ষত করোর উবেবশয প্রতযক্ষ েো পবরোক্ষভোবে ককোি 

সরকোরী কমমকতম োবক অেম েো মূিযেোি নকছু প্রেোবির প্রস্তোে েো প্রেোি করবেি িো। "নেবেশী আনধকোনরকবের" মবধয পব়ে 

নেবেশী সরকোনর আনধকোনরক, নেবেশী রোজনিনতক েি েো তোবের আনধকোনরক, নেবেশী রোজনিনতক পেপ্রোেী অেেো ককোিও 

নেবেশী সংস্থো সমূ্পণ্ম েো আংনশকভোবে ককোিও নেবেশী সরকোবরর মোনিকোিোধীি েোকবি কসই নেবেশী সংস্থো ও তোবের 

কমমচোরীেৃন্দ। এমিনক েনে  ুে কেওেো একটি কেবশ একটি স্বীকৃত স্থোিীে রীনত েবি মবি িে, তবে এটি আইবির পনরপন্থী 

এেং সরেরোিকোরীবের এই রীনতর সোবে জন়েত িবত নিবেধ করো িবেবছ।  

ির্ম স্ট্রম েোনণ্নজযক উৎবকোচও নিনেদ্ধ কবর। সরেরোিকোরীবের অিযোে সুনেধো পোওেোর উবেবশয ককোিও ককোম্পোনিবক 

প্রতযক্ষ েো পবরোক্ষভোবে অেম েো মূিযেোি নকছু প্রস্তোে েো প্রেোি িো করো আেশযক।  

সরেরোিকোরীবের ির্ম স্ট্রম এর সবঙ্গ সরেরোিকোরীবের েোেতীে অেমপ্রেোবির নিেুুঁত, নিনেত নিবসে রোেো আেশযক। 

অিুবরোধ সোবপবক্ষ সরেরোিকোরীবের ির্ম স্ট্রম-কক নিবসবের একটি প্রনতনিনপ কেওেো অেেো ককোিও সরকোবরর েো সংস্থোর 

প্রবেোজিীে ককোিও কোেমকিোবপ ির্ম স্ট্রম-কক সিোেতো করো আেশযক। 

স্বাদেডর সংঘাি: সরেরোিকোরীবের ির্ম স্ট্রম এর কমমচোরীবের নেরুবদ্ধ এমি ককোিও েযেস্থো িো কিওেো অেেো তোবের সবঙ্গ 

কিিবেি িো করো আেশযক েোর কেবক স্বোবেমর সং োত সৃনষ্ট িবত পোবর েো কসরূপ নকছু অিুনমত িবত পোবর। ির্ম স্ট্রম এর সবঙ্গ 

ককোিও সরেরোিকোরীর নিবেোজবির উপর প্রভোে রবেবছ এমি ককোিও ির্ম স্ট্রম কমমচোরীর সবঙ্গ সরেরোিকোরীর পোনরেোনরক 

েো অিযোিয  নিষ্ঠ েযনিগত সম্পকম  েোকবি, সরেরোিকোরীবক তো অেশযই ির্ম স্ট্রম এর কোবছ প্রকোশ করবত িবে। 

সরেরোিকোরীবের ির্ম স্ট্রম এর কমমচোরীবের ককোিও উপিোর কেওেো কেবক নেরত েোকবত িবে, েনে িো কসগুনি িোমমোে 

মূবিযর িে, সোধোরণ্ভোবে েোর মূিয একটি কযোবিন্ডোর েছবর $100 েবি নেবেচিো করো িে। িগে উপিোর েো নগেে কোবর্ম র 

মবতো িগবের সমতুিয নকছু কেবিোই ির্ম স্ট্রম এর কমমচোরীবের কেওেো েোবে িো। 

নর্ড স্ট্রম এর িেয সুরবিি রাখা: সরেরোিকোরীবের ির্ম স্ট্রম এর সবঙ্গ তোবের নিবেোজবির কপ্রনক্ষবত ির্ম স্ট্রম এর কগোপি 

তবেয অযোবেস কেওেো িবত পোবর। ির্ম স্ট্রম সম্পনকম ত প্রকোশয িে এমি েোেতীে তেয কগোপি তেয েবি ধবর নিবত িবে। 

সরেরোিকোরীবের ির্ম স্ট্রম এর কগোপি তেয পেমোপ্তরূবপ রক্ষো করোর মবতো উপেুি নিরোপিো নিেন্ত্রণ্ েোকো আেশযক এেং 

তোবের ির্ম স্ট্রম এর আগোম নিনেত সম্মনত ছো়েো কসগুনি প্রকোশ িো করো আেশযক। এর মবধয পব়ে ির্ম স্ট্রম এর কের্মোকম , 

কিোবগো ও মোনিকোিোধীি কোজ েো শুধুমোে চুনিেদ্ধ পনরবেেো পনরপরূণ্ করবত েযেিোর করো েোবে। সরেরোিকোরীরো ির্ম স্ট্রম 

এর ককোিও েযনির সবঙ্গ অিয ককোিও ককোম্পোনির কগোপি তেয কশেোর করবত পোরবেি িো, েনে িো সরেরোিকোরী কসই তেয 

কশেোর িো করোর জিয চুনিগত েো আইিোিুগ েোধযেোধকতোর অধীবি েোবকি।  

বিশ্বিযাপী িাবণজয: সরেরোিকোরীবের U.S. েুিরোষ্ট্র ও কোিোর্োর েনিিঃশুল্ক আমেোনি আইি সি নেশ্বেযোপী েোনণ্জয 

নিেন্ত্রণ্কোরী সকি প্রবেোজয আইি কমবি চিো আেশযক। সরেরোিকোরীবের উৎস কেবশ উৎপোেি েোচোইকরণ্ এেং েোনণ্বজযর 

অগ্রোনধকোবরর েোনে সমেমি করবত কোেমেম প্রনতষ্ঠো করো ও িনেপে েজোে রোেো আেশযক। সরেরোিকোরীবের অেশযই 

আন্তজম োনতক সোপ্লোই-কচইি নিরোপিো প্রবেোজিীেতো এেং U.S. কোস্ট্মস কের্ পোেম িোরনশপ অযোবগইিস্ট্ কেরনরজম (Customs 
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Trade Partnership Against Terrorism, CTPAT), কোিোর্ো পোেম িোরস ইি কপ্রোবেকশি (Partners in Protection, PIP), 

অেেো তুিিীে আন্তজম োনতক অেরোইজর্ ইবকোিনমক অপোবরেরবের (Authorized Economic Operators, AEO) জিয 

পোরস্পনরক স্বীকৃনতর েযেস্থো কমবি চিবত িবে। 

বশশু শ্রম এিং কমিয়সী শ্রবমক: সরেরোিকোরীবের এমি কোউবক নিবেোগ িো করো আেশযক েোর েেস 15 েছবরর কম, 

উৎপোেিকোরী কেবশর প্রবেোজয আইি অিুসোবর িূযিতম েেবসর কম অেেো েোধযতোমূিক নশক্ষো সমূ্পণ্ম করোর েেবসর কচবে 

কম, এর মবধয কেটি কেনশ িবে। নিবেোগ প্রনেেোর অংশ নিসোবে সরেরোিকোরীবের েেস েোচোইকরবণ্র জিয প্রণ্োিীসমূি 

প্রনতষ্ঠো করোও আেশযক।  

সরেরোিকোরীরো অেশযই 18 েছবরর কম েেসী কোউবক এমি ককোিও কোবজ নিবেোনজত করবেি িো েো তোর প্রকৃনত েো কে 

পনরনস্থনতবত এটি নিেমোনিত িে তোবত তরুণ্ কমীর স্বোস্থয, নিরোপিো েো তিনতকতোর ক্ষনত করবত পোবর। ILO কিবভিশি 182 

এেং জোতীে নেপজ্জিক কোবজর তোনিকো, প্রবেোজয কক্ষবে, দ্বোরো সংজ্ঞোনেত করো িবেবছ, সরেরোিকোরীরো অেশযই 18 েছবরর 

কম েেসী কোউবক নেপজ্জিক কোবজ নিবেোনজত করবেি িো। ILO কিবভিশি 138 এেং 182, এেং UN নশশু অনধকোর সিে 

প়েুি। 

িলপূিডক শ্রম: সরেরোিকোরীবের অেশযই সকি শ্রনমবকর কস্বচ্ছোে এেং কশোেণ্মুিভোবে কোজ করোর নেেেটি নিনিত 

করবত িবে। সরেরোিকোরীরো অেশযই কোরোশ্রম সি কেবকোি প্রকোবরর অনিনচ্ছক শ্রম েযেিোর করবেি িো; চুনিেদ্ধ শ্রম; 

েবন্ডর্ শ্রম; রোষ্ট্রীে পৃষ্ঠবপোেকতো কজোরপূেমক শ্রম; মোিে পোচোর, জেরেনস্ত েো েোসবত্বর মোধযবম প্রোপ্ত শ্রম; মোনকম ি েুিরোবষ্ট্রর 

কেবকোবিো আইবির অধীবি শ্রমবক েোধযতোমূিক শ্রম নিসোবে সংজ্ঞোনেত করো িে; েো ILO েিপূেমক শ্রম সূচক এেং সিকোরী 

নিবেম নশকো দ্বোরো েোধযতোমূিক নিসোবে সংজ্ঞোনেত শ্রম।  

সরেরোিকোরীবের অেশযই নিনিত করবত িবে কে সমস্ত পণ্য েোধযতোমূিক শ্রম প্রনতবরোধ সংেোন্ত আইনি প্রবেোজিীেতো 
কমবি উত্পোনেত িবেবছ, কেমি US েযোনরে অযোক্ট, US উই ুর কেোসমর্ কিেোর নপ্রবভিশি অযোক্ট, েো US কোউন্টোনরং 

আবমনরকোস অযোর্ভোরসোনরজ থ্রু সযোংশি অযোক্ট।  

সরেরোিকোরীবের নিবেোবগর উবেবশয েো কমমসংস্থোবির শতম  নিসোবে সরেরোিকোরী েো তৃতীে পক্ষবক ককোবিো নে েো অিযোিয 
অেম প্রেোবির প্রবেোজি িবে িো। সরেরোিকোরীরো অেশযই মজনুর কেবক এই ধরবির নে কোেবেি িো েো আেবক রোেবেি িো েো 
অিযেোে এই ধরবির নে শ্রনমকবের কোবছ কেবেি িো। কমীবের চোকনরবত আে দ্ধ কবর রোেোর উপোে নিবসবে সরেরোিকোরীরো 
পনরচবের িনেপে, আনেমকগযোরোনন্ট েো অিযোিয মূিযেোি নজনিসপে আেবক রোেবত পোরবে িো। কে শুদ্ধোচোরগুনি কমীবের 

চিোবেরোর স্বোধীিতো েো কস্বচ্ছোমূিকভোবে নিবেোগ সমোপ্ত করোর সক্ষমতোবক সীনমত কবর কসগুনি নিনেদ্ধ। ILO এর রীনতিীনত 

29 ও 105 কেেুি। আরও তবেযর জিয েেো কবর ির্ম স্ট্রম এর কেোসমর্ কিেোর পনিনস কেেুি। 

 

হয়রাবন ও দিুডযিহার: সরেরোিকোরীবের অেশযই প্রবতযক েযনির সোবে মেমোেো এেং সম্মোবির সোবে আচরণ্ করবত িবে। 

সরেরোিকোরীগণ্ অেশযই কমীবের শোরীনরক শোনস্ত, জেরেনস্ত, হুমনক, শোরীনরক, কেৌি, মোিনসক েো কমৌনেক িেরোনি, 

সনিংসতো েো েুেমযেিোবরর ভুিবভোগী কবর তুিবে িো। শোনস্তমূিক রীনত নিবসবে সরেরোিকোরীরো আনেমক জনরমোিো করবত 

পোরবে িো। সরেরোিকোরীবের অেশযই নিনেত শোনস্তনেধোি িীনত এেং পদ্ধনত এেং শোনস্তমূিক পেবক্ষবপর করকর্ম  সংরক্ষণ্ 

করবত িবে। এছো়েোও, সরেরোিকোরীর পনরচোিকেগম কতৃম ক প্রনতনিংসোর নশকোর িওেোর ভে ছো়েোই, ির্ম স্ট্রম েো ির্ম স্ট্রম-
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নিেুি কমমচোরীবের কোবছ নিবজবের উবদ্বগগুনি জোিোবিোর জিয সে নিবঙ্গর মোিুবের অেশযই পণূ্ম স্বোধীিতো েোকবত িবে। ILO 

কিবভিশি 190 এেং UN গোইনর্ং নপ্রনিপিস 29 এেং 31 প়েুি। 

মজবুর ও সুবিিা: সরেরোিকোরীবের েোেতীে মজনুর, ওভোরেোইম ও আইিত েোধযতোমূিক সুনেধোগুনি নিেনমত, 

সমেমবতো, িনেভুি করো সি এেং প্রবেোজয আইি অিুসোবর প্রেোি করো আেশযক। নিবেোগকতম োবের কমপবক্ষ িূযিতম মজনুর, 

নশবের মজনুর েো কেৌে চুনিবত সম্মত মজনুরর মবধয কেটি কেনশ িবে তো প্রেোি করো আেশযক। প্রবেোজয স্থোিীে আইি 

অিুসোবর প্রেি িে এমি ককোবিো মজনুর সরেরোিকোরীরো ককবে নিবত পোরবেি িো। সে নিবঙ্গর কমীবের এমি একটি মজনুর 

নেবত সরেরোিকোরীবের উৎসোনিত করো িবচ্ছ েো ককেি প্রোেনমক চোনিেোগুনিই পূরণ্ কবর িো, তোর সবঙ্গ নেবেচিোমূিক 

আেও প্রেোি কবর। ILO এর রীনতিীনত 95 ও 131 কেেুি। 

কাদজর ঘন্টা ও ওভারটাইম:সরেরোিকোরীরো প্রবেোজয আইনি সীমো েো প্রনত সপ্তোবি 60  ণ্টোর মবধয কেেো কম িবে, তোর 

কেনশ  ণ্টো কোবজর অিুমনত নেবত পোরবেি িো। ওভোরেোইবমর কোজ কস্বচ্ছোধীি িবত িবে এেং তোর জিয স্থোিীে আইি 

অিুসোবর আেশযক িোবর পোনরশ্রনমক নেবত িবে। সরেরোিকোরীবের অেশযই সুনিনিত করবত িবে কে নিেনমত কোবজর সীমোর 

কচবে কেনশ কোজ করবত অস্বীকোর করোর জিয তোবের কমীবের েোবত জনরমোিো করো, শোনস্ত কেওেো েো েরেোস্ত করো িো িে। 

কমীবের সোত নেবির মবধয এক নেি ছুটি নেবত িবে। সরেরোিকোরীবের অেশযই নিভুম ি সমবের করকর্ম  রোেবত িবে। 

সরেরোিকোরীবের U.S. শ্রম নেভোবগর নিেম িং ি কবর উৎপোনেত মোি পোওেো এ়েোবিোর প্রনতবরোধমূিক েযেস্থোর 

নিবেম নশকো কমবি চিো আেশযক। ILO এর রীনতিীনত 14 কেেুি। 

স্বাস্থ্য ও সুরি: সরেরোিকোরীবের অেশযই নিরোপে, স্বোস্থযনেনধ সম্পন্ন ও সুস্থ কোবজর পনরবেশ প্রেোি করবত িবে। এর মবধয 

স্থোিীে আইিোিুগ নিনেত মোিেণ্ডগুনিও অন্তভুম ি। নিমমোণ্ কোঠোবমো, তেেুযনতক নিরোপিো, অনি নিরোপিো, রোসোেনিক 

নিরোপিো, নিকোনশ েযেস্থো, আপৎকোিীি প্রস্তুনত, প্রোেনমক নচনকৎসো, েযনিগত সুরক্ষো সরঞ্জোম ও অিযোিয নিরোপিোমূিক 

িীনতগুনি সংেোন্ত নিরোপিোর মোিগুনি এর অন্তভুম ি। সরেরোিকোরীবের কোউবক নেপজ্জিক, অসুরনক্ষত েো অস্বোস্থযকর 

পনরনস্থনতবত কোজ িো করোবিো আেশযক এেং এই ধরবির পনরবেশ ও উপোেোিগুনি কেবক পেমোপ্ত সুরক্ষো প্রেোি করোও 

আেশযক। ILO এর রীনতিীনত 187 কেেুি। 

বিষময বিদরাবিিা: নিঙ্গ, জোনত, েণ্ম, মিূ জোনত, সোমোনজক েো জিবগোষ্ঠীগত উৎস, ধমম, েেস, তেেোনিক নস্থনত, 

অংশীেোনরবত্বর নস্থনত, গভম োেস্থো, নপতৃবত্বর/মোতৃবত্বর নস্থনত, শোরীনরক েো মোিনসক প্রনতেন্ধকতো, রোজনিনতক মতোমত, 

েযনিগত তেনশষ্টয েো নেশ্বোস, কেৌি পছন্দ, নিঙ্গ পনরচে েো অনভেযনি অেেো স্থোিীে আইি দ্বোরো সুরনক্ষত অিয ককোবিো নভনি 

নিনেমবশবে সরেরোিকোরীবের কমমস ংস্থোি সম্পনকম ত শুদ্ধোচোবর ককোবিোও তেেময িো করো আেশযক, েোর মবধয পব়ে সকি 

কপ্রক্ষোপবের কেোগযতোসম্পন্ন েযনিবের নিবেোগ, নিেুনি ও পবেোন্ননত। ILO এর রীনতিীনত 100 ও 111 কেেুি। 

সংগঠিি হওয়ার স্বািীনিা: শ্রনমকবের সং  গঠবির স্বোধীিতোর অনধকোরবক এেং কেৌে েরকেোকনেবক 

সরেরোিকোরীরো সম্মোি কেেোবে। সরেরোিকোরীবেরবক অেশযই শ্রনমকবের সংগঠিত করোর এেং ইউনিেি কোেমেবম জন়েত 

েোকোর অনধকোরবক সম্মোি করবত িবে, েোর মবধয তোবের অনধকোর প্রবেোবগ িস্তবক্ষপ েো েোধো িো কেওেো অন্তভুম ি। 

সরেরোিকোরীরো শ্রনমকবের হুমনক, নজজ্ঞোসোেোে েো গুপ্তচরেৃনি কবর েো তোবের অনধকোর প্রবেোবগর জিয তোবের নেরুবদ্ধ 

প্রনতবশোধ কিওেোর মোধযবম সংগঠি েো ইউনিেি কোেমেবম প্রনতনেেো কেেোবে িো। একটি ইউনিেি েো অিয প্রনতনিনধ 

সংস্থোে অংশগ্রিবণ্র জিয কমীবের নেরুবদ্ধ ভে কেেোবিো, জেরেনস্ত েো প্রনতবশোধ কিওেোর জিয ককোবিো পেবক্ষপ গ্রিণ্ করো 
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নিনেদ্ধ। কেেোবি স্থোিীে আইবির অধীবি অযোবসোনসবেশি েো কেৌে েরকেোকনের স্বোধীিতোর অনধকোর সীনমত করো িে, 

সরেরোিকোরীবের অেশযই কমীবের এমি কোেমকিোবপ জন়েত িওেোর অিুমনত নেবত িবে েো স্বোধীি এেং নেিোমূবিয 

কমিোবমশো এেং েরকেোকনের জিয একই উপোে সরেরোি কবর। ILO সবম্মিিগুনি 87, 98, ও 154 কেেুি। 

অবভদ াগ প্রবিয়া: সরেরোিকোরীবের অেশযই প্রনতনিংসোর নশকোর িওেোর ভে ছো়েোই সরেরোিকোরী েযেস্থোপিোর কোবছ 

উবদ্বগ প্রকোশ করোর জিয কমীবের পদ্ধনত প্রেোি করবত িবে। সরেরোিকোরীবের এই ধরবির উবদ্বগগুনি কেিোবম এেং/অেেো 

কগোপিীেভোবে উত্থোপি করো কেবত পোবর তো নিনিত করোর জিয উৎসোনিত করো িে েনে কমী তো পছন্দ কবর। অনভবেোবগর 

েযেস্থো অেশযই সকি কমীবের কোবছ অযোবেসবেোগয িবত িবে। সরেরোিকোরীবের অেশযই কমীবের জমো কেওেো এেং তোবের 

সমোধোবির অগ্রগনত েযোক এেং করকর্ম  করবত িবে। UN নিবেমশক িীনতগুনি 29 ও 31 কেেুি। 

পবরদিশ: সরেরোিকোরীবের অেশযই কোজ করোর কেবশ সমস্ত প্রবেোজয পনরবেশগত আইি এেং প্রনেধোি কমবি চিবত িবে। 

ির্ম স্ট্রম ততনর পণ্য ব্র্যোন্ড অিুবমোেি ছো়েো পুিরোে নেনে, েোি েো ধ্বংস করো েোবে িো। তেুপনর, সরেরোিকোরীবের 

অনেনেত পণ্য েো কর্র্স্ট্ক ধ্বংস এ়েোবত পরেতী ধোবপ নেকে েযেিোর করো উনচত। েজম য কেবক শনি কপ্রোগ্রোমগুনি একটি 

নেকে িে, এমি পণ্যগুনি েোে নেবে েো স্বোস্থয েো সুরক্ষোর ঝুুঁ নক ততনর কবর। কসইসবঙ্গ, সরেরোিকোরীবের শনি, েোেু, নিগমমি, 

েজম য ও পোনির উপর পনরবেশগত প্রভোেগুনি েৎসোমোিয করোর জিয এেং কসগুনির েযেস্থোপিোর জিয এেং রোসোেনিক 

পেোেম ও নেপজ্জিক পেোেমগুনিবক নিরোপবে সংরক্ষণ্ করো, নিগমমি প্রনতবরোধ েো প্রশমি করোর িবক্ষয সরেরোিকোরীবের 

িীনতমোিো ও কোেমপ্রণ্োিীগুনি েোকো আেশযক। 

সংঘাি সৃবিকারী খবনজ পদােড (CONFLICT MINERALS) ও বকম্বাবলড প্রবিয়া (KIMBERLEY PROCESS): 
সরেরোিকোরীবের েোনেত্বশীি দ্রেয সংগ্রি সংেোন্ত প্রবেোজয আইি ও নিেন্ত্রণ্গুনি অেশযই কমবি চিবত িবে, েোর অন্তভুম ি িি 

সং োত সৃনষ্টকোরী েনিজ পেোেম ও িীরো। র্র্-ফ্র্যোঙ্ক আইবির (Dodd-Frank Act) ধোরো 1502 সং োত সৃনষ্টকোরী েনিবজর 

েোনেত্বশীি সংগ্রি সম্পনকম ত, েোর মবধয রবেবছ: গণ্তোনন্ত্রক কবঙ্গো সোধোরণ্তন্ত্র (Democratic Republic of the Congo, 

DRC) েো তোর সংিি কেশগুনিবত সশস্ত্র সং োত ও মোিেোনধকোর িঙ্ঘবির পনরনস্থনতবত উবিোনিত টিি, েযোন্টোিোম, েোংবস্ট্ি ও 

কসোিো (একবে, "3TG”)। অিুবচ্ছে 1502-এর অধীবি, প্রবেোজয সরেরোিকোরীবেরবক তোবের পবণ্য েযেহৃত 3TG-এর উৎস 

অেশযই নিনিত করবত িবে। সরেরোিকোরীবের অেশযই ধোরো 1502 এর অধীবি তোবের কে ককোি নরবপোটিম ং প্রবেোজিীেতো 
পূরণ্ করবত িবে এেং ির্ম স্ট্রম দ্বোরো অিুবরোধ করো তেযও প্রেোি করবত িবে েোবত ির্ম স্ট্রম ধোরো 1502 এর অধীবি তোর 

নরবপোটিম ং েোধযেোধকতোগুনি পূরণ্ করবত পোবর। নকম্বোনিম প্রনেেো সংেোন্ত সংকেটি িীরোর েোনেত্বশীি সংগ্রি সম্পনকম ত এেং 
েযনিগত জ্ঞোি েো িীরো সরেরোিকোরীর কেওেো একটি নিনেত নিিেতোর উপর নভনি কবর নেবেতোবক নিিেতো প্রেোি 

করোর প্রবেোজি রবেবছ কে িীরোগুনি সং োত-মুি এেং সে চোিোবি তোর উবিে েোকো আেশযক৷ আরও নেশবে জোিবত 

আমোবের সং োত সৃনষ্টকোরী েনিবজর িীনত কেেুি। 

পশুকলযাণ: পশুকিযোবণ্র আন্তজম োনতকভোবে গৃিীত "পোুঁচটি স্বোধীিতো"র উপর নভনি কবর সরেরোিকোরীবের পশুবের সবঙ্গ 

তিনতকতো ও েোনেত্বশীিতো সি আচরবণ্র অিশুীিি নেনধর প্রতযোশোসমূি পূরণ্ করোর েো অনতেম কবর েোওেো আেশযক। 

ির্ম স্ট্রম আর আসি প্রোণ্ীর পশুচমম েো নেরি প্রোণ্ীর ত্বক নেবে ততনর করো পণ্য নেেে করবে িো। আবরো নেশবে জোিবত 

আমোবের নেরি প্রোণ্ীর ত্বক ও পশুচমম মিু িীনত কেেুি। 

পবরদশডন: সরেরোিকোরীরো েুবঝবছি কে এই অংশীেোনরবত্বর নিবেমনশকোর সোবে অিুেনতম তো নিনিত করোর উবেবশয ির্ম স্ট্রম 

তোর সরেরোিকোরীবের কি-কোরেোিোগুনি ও অিযোিয সোেকন্ট্র্যোক্টর সি সরেরোিকোরীবের অিশুীিি েো ককন্দ্রগুনি 

https://n.nordstrommedia.com/id/1a03cfc9-d1a4-4818-b45d-ce0dc802b33b.pdf
https://www.sheltervet.org/five-freedoms
https://www.nordstrom.com/browse/nordstrom-cares/strategy-governance-reporting/policies-commitments?breadcrumb=Home%2FNordstrom%20Cares%2FStrategy%2C%20Governance%20%26%20Reporting%2FPolicies%20%26%20Commitments
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নিরীক্ষণ্ েো পনরেশমি করোর অনধকোর সংরনক্ষত করবেবছ। ির্ম স্ট্রম ততনর সরেরোিকোরীরো সম্মত িি কে ির্ম স্ট্রম সমস্ত 

ির্ম স্ট্রম ততনর সরেরোিকোরীবের কোরেোিো এেং নমিগুনির নিেনমত অিসোইে পনরেশমি পনরচোিিো করবত পোবর৷ 

সরেরোিকোরীবের অেশযই স্বচ্ছ িবত িবে, েোইবি নিেুুঁত িনেপে েজোে রোেবত িবে এেং সে নিবঙ্গর কমীবের কগোপি 

সোক্ষোৎকোর পনরচোিিোর অিুমনত কেওেো সি, অিুেনতম তো সুনিনিত করবত ির্ম স্ট্রম প্রনতনিনধ এেং মবিোিীত তৃতীে-পবক্ষর 

পেমবেক্ষকবের ক োনেত ও অব োনেত পেমবেক্ষণ্ করোর কোজকবমম অংশগ্রিণ্ করোর অিুবমোেি নেবত িবে।  

বনয়ন্ত্রণ ও সািকন্ট্র্যাবটংদয়র পবরিিড ন (ককিল নর্ড স্ট্রম এর উৎপাদদনর সরিরাহকারীদদর জদনযই): ির্ম স্ট্রম 

ততনর করো সরেরোিকোরীবের অেশযই ির্ম স্ট্রমবক নিনেতভোবে অেনিত করবত িবে েনে ির্ম স্ট্রম উৎপোেি পনরেতম ি কবর 

এমি ককোবিো কোরেোিোর মোনিকোিো, অেস্থোি, নেেে, েে েো নিেন্ত্রণ্। উপবরর কে ককোিও পনরেতম বির জিয কোরেোিোর 

তেয আপবর্ে করো এেং উৎপোেি শুরু করোর আবগ কোরেোিোর নিরীক্ষণ্ করো েরকোর। এছো়েোও, উৎপোেি শুরু করোর 

পূবেম ির্ম স্ট্রম এর নিনেত অিুবমোেি েযতীত, ির্ম স্ট্রম এর উৎপোেবির সরেরোিকোরীরো উৎপোেি প্রনেেোর ককোবিো অংশই 

উপ-চুনির অধীবি নেবত পোরবে িো। 

লঙ্ঘনসমূহ বরদপাটড  করা:সরেরোিকোরীবের এই অংশীেোনরবত্বর নিবেম নশকোর কে ককোিও িঙ্ঘি অনেিবম্ব ির্ম স্ট্রম এর 

কোবছ নরবপোেম  করো আেশযক। কে সরেরোিকোরীরো নেশ্বোস কবরি কে ককোিও ির্ম স্ট্রম এর ককোিও কমমচোরী েো ির্ম স্ট্রম এর 

িবে কোজ করো কে ককোিও ককউ কেআইনি েো অিযেোে অিপুেুি আচরবণ্ নিবেোনজত িবেবছি, তোবের অনেিবম্ব ির্ম স্ট্রম এর 

কোবছ নেেেটি অেশযই নরবপোেম  করবত িবে। উবদ্বগগুনি www.npg.ethicspoint.com -এ নগবে অেেো কেোি নফ্র্ 

1.844.852.4175 িম্ববর কেোি কবর নরবপোেম  করবত িবে।  

 

 


