শ্রমিক আচরণমিমি
সািারণ নীমিিালা
সার্রাহকারীদেরদক
ব
/ কারখানাগুলিদক অর্শ্যই তাদের র্যর্সাদ়ের পলরচািনার সাদে সম্পলকবত সমস্ত
আইন সম্পূর্রূদপ
ব
মমদন চিদত হদর্ এর্ং মানর্ালিকার, শ্রলমকদের কমসংস্থান
ব
অলিকার, সুরক্ষা এর্ং
পলরদর্শ্ লনশ্চিত করার জনয প্রদ়োজনী়ে অভ্যাসগুলি গ্রহর্ এর্ং অনুসরর্ করদত হদর্।

িানিামিকার
কমদক্ষদের
ব
স্ট্যান্ডার্বগুলি র্জা়ে রাখার মক্ষদে সর্ালিক
ব
ননলতক মান অনুসাদর কাজ করা এস্পিলরদের
িক্ষয। মানর্ালিকার হ'ি মসই সকি অলিকাদরর সমষ্টি যা মানুদের অন্তলনলহত
ব
মযাো,
ব স্বািীনতা এর্ং
সমতাদক স্বীকৃলত মে়ে, মযমনষ্টে জালতসংদের আন্তজবালতক মানর্ালিকাদরর লর্দি এর্ং আন্তজবালতক শ্রম
সংস্থার মোের্া়ে প্রকালশ্ত হদ়েলিি।

এস্পিলরে মানর্ালিকারদক সম্মান করার মক্ষদে তার প্রালতিালনক সামাশ্চজক োল়েত্ব স্বীকার কদর এর্ং
এমন মকাদনা প্রলতষ্ঠাদনর সদে মযদকাদনা প্রকার সম্পকব স্থাপন মেদক লর্রত োদক ময অদনযর
মানর্ালিকাদরর অপর্যর্হাদর সমেন,
ব অনুদরাি র্া উত্সাহ মে়ে। সষ্টিক র্যার্সাল়েক অংশ্ীোরদের মর্দি
লনদত এর্ং আমাদের পিন্দগুলি শ্রলমকদের অেননলতক
ব
লর্কাদশ্র এর্ং আলেক
ব স্বািীনতার শ্শ্চিশ্ািী
উত্স লহসাদর্ ফ্যাশ্ন লশ্দের ভ্ূ লমকাদত অর্োন রাখার লর্ে়েষ্টে লনশ্চিত করার মক্ষদে আমরা লর্দশ্েভ্াদর্
যত্নর্ান। এই িদক্ষযর সমেদন,
ব এস্পিলরে প্রতযাশ্া কদর আমাদের র্যার্সাল়েক অংশ্ীোররা এো করদর্
এর্ং মযদকাদনা প্রকার মানর্ালিকার িঙ্ঘদনর ঝু ুঁ লক মেখা লেদি আমাদের মসো অর্লহত করদর্ ও এই
িরদনর িঙ্ঘন এডাদত র্া প্রশ্লমত করার জনয কী পেদক্ষপ মনও়ো হদে এর্ং, মযখাদন র্যর্সাল়েক
অংশ্ীোরদের জনয এষ্টে করা সম্ভর্ ন়ে, তারা তা অর্লহত করদর্।

মিিু শ্রি নয়
সার্রাহকারীরা/
ব
কারখানাগুলি পদনর র্িদরর কম র়্েসী র্া উত্পােনশ্ীি মেদশ্ র্ািযতামূিক পডাদশ্ানা
সম্পন্ন করার জনয লনিালরত
ব
র়্েদসর কম র়্েসী লশ্শ্ুদের লনদ়োগ করদর্না।

িািযিািূলক শ্রি নয়
সার্রাহকারীরা/
ব
কারখানাগুলি মকাদনা প্রকার র্ািযতামূিক শ্রম মযমন, মজিখানার শ্রম, োসত্বমূিক শ্রম,
ইতযালে র্যর্হার করদর্না র্া মজারপূর্ক
ব শ্রদমর জনয র্যশ্চিদের পাচাদরর অনুমলত মেদর্না। মকানও
শ্রলমকদক মকানও প্রকার মজার করা র্া ভ়্ে মেখাদনা যাদর্না র্া, রাজননলতক জর্রেশ্চস্তর উপা়ে লহসাদর্
র্া রাজননলতক মতামতদক িারর্ র্া প্রকাশ্ করার শ্াশ্চস্ত লহসাদর্ কাজ করদত র্ািয করা যাদর্ না।
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সংগঠননর স্বািীনিা এিং য ৌথ দরকষাকমষ
সার্রাহকারীরা/
ব
কারখানাগুলি অর্শ্যই শ্রলমকদের সংগিদনর স্বািীনতা এর্ং মযৌে েরকোকলের
অলিকারদক স্বীকৃলত মেদর্ ও সম্মান করদর্। সার্রাহকারীদেরদক
ব
/ কিকারখানাগুলিদক অর্শ্যই
কমলর্দরালিতা
ব
সহ লশ্েলর্দরাদির সমািাদনর জনয প্রশ্চি়ো লর্কাশ্ ও সম্পূর্ভ্াদর্
ব
প্রদ়োগ করদত হদর্ এর্ং
শ্রলমক এর্ং তাদের প্রলতলনলিদের সাদে কাযকর
ব মযাগাদযাগ লনশ্চিত করদত হদর্।

বিষিয, হয়রামন এিং গামলগালাজ নয়
সার্রাহকারীরা
ব
অর্শ্যই লনদ়োগ ও কমসংস্থাদনর
ব
মক্ষদে নর্েমযমূিক আচরর্ করদর্না। র্যশ্চিগত
নর্লশ্িয র্া লর্শ্বাদসর লভ্লিদত মকানও নর্েমযদক মযমন জালত, জাতী়ে উত্স, লিে, িম, ব র়্েস, প্রলতর্লিতা,
নর্র্ালহক অর্স্থান, লপতামাতার অর্স্থান, সংগিদনর সেসযপে, মযৌন েৃষ্টিভ্লে র্া রাজননলতক মতামত
গ্রহর্ করা হদর্ না। সার্রাহকারীরা
ব
অর্শ্যই মকানও প্রকার নর্েদমযর লর্রুদে অলভ্র্াসী কমীদের রক্ষা
এর্ং উপযুি সহা়েতা পলরদের্া প্রোন করর্ার পযাপ্ত
ব র্যর্স্থা করদর্।
কমীদের অর্শ্যই সম্মান ও মযাো
ব প্রোন করা উলচত। মকানও শ্রলমক মকানও শ্াশ্চস্তমূিক র্যর্স্থা লহসাদর্
মকানও প্রকার শ্ারীলরক, মযৌন, মানলসক র্া মমৌলখক হ়েরালন র্া লনযাতন
ব
র্া জলরমানার লশ্কার হদত পাদর
না। সরর্রাহকারীরা অর্শ্যই কমদক্ষদের
ব
পলরলস্থলত সম্পদকব শ্রলমকগর্ মযন তাদের উদেগগুলি সরাসলর
কারখানার পলরচািনা পলরেে র্া আমাদের কাদি প্রলতদশ্াদির ভ়্ে র্া চাকলর হারাদনার ভ়্ে িাডাই প্রকাশ্
করদত পাদর তা লনশ্চিত করদর্।

িজুমর, সুমিিামদ এিং ক্ষমিপূরণ
নূযনতম মজুলর অর্শ্যই মেদশ্র আইন প্রর্ীত মজুলর র্া লশ্ে খাদত প্রচলিত মজুলরর মদিয মযো মর্লশ্ হ়ে
তার সম পলরমান র্া মর্লশ্ হদর্। লন়েলমত কমেন্টার
ব
মজুলর িাডাও, উত্পােনকারী মেদশ্র প্রর্ীত আইন
অনুযা়েী র্া মযসর্ মেদশ্ এই জাতী়ে আইন মনই, তাদের লন়েলমত েণ্টা়ে মজুলর হাদরর মচদ়ে মর্লশ্ হাদর
অলতলরি েন্টার জনয শ্রলমকদের মজুলর লেদত হদর্।

কিঘন্টা
ম
অস্বাভ্ালর্ক পলরলস্থলত র্যালতত শ্রলমকদের অলতলরি েন্টা সহ প্রলত সপ্তাদহ োে েন্টা র্া উি মেদশ্র
আইনত সর্ালিক
ব
কম বেন্টার অলিক কাজ করদত র্িা যাদর্না। একষ্টে লন়েলমত কাদজর সপ্তাদহ কম বেন্টা
আেচলিশ্ েন্টার অলিক হও়ো উলচত ন়ে, সমস্ত অলতলরি েন্টার কাজ অর্শ্যই শ্রলমক কতৃক
ব
সম্মলতসূচক হদত হদর্ এর্ং লন়েলমত লভ্লিদত অনুদরাি করা যাদর্না। কমীদের প্রদতযক সাত লেদনর
সম়েকাদির মদিয কমপদক্ষ চশ্চিশ্ েন্টা লর্শ্রাদমর অনুমলত লেদত হদর্, এর্ং তারা অর্শ্যই র্ালেক
ব িুষ্টে
পাদর্ন।
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স্বাস্থ্য ও মনরাপত্তা
একষ্টে লনরাপে এর্ং স্বাস্থযকর কাদজর পলরদর্শ্ সরর্রাহ করদত হদর্, এর্ং মপশ্াগত স্বাস্থয ও সুরক্ষা
অনুশ্ীিনগুলি যা েুেেনা
ব
ও আোতজলনত ক্ষলত প্রলতদরাি কদর তা প্রোন করদত হদর্। এর মদিয রদ়েদি
আগুন, েুেেনা
ব
এর্ং লর্োি পোে ব মেদক সুরক্ষা। আদিা, তাপমাো এর্ং র্া়েুচিাচি র্যর্স্থাগুলি পযাপ্ত
ব
হদত হদর্। শ্রলমকদের সযালনোলর সুলর্িাগুলিদত সর্ো
ব অযাদেস োকদত হদর্ যা পযাপ্ত
ব এর্ং পলরষ্কার হদত
হদর্। সরর্রাহকারীদের অর্শ্যই স্বাস্থয ও সুরক্ষা নীলত োকদত হদর্ যা কমীদের কাদি িিভ্াদর্ জানাদনা
হদ়েদি। মযখাদন কমীদের আর্ালসক সুলর্িা প্রোন করা হ়ে, মসখাদন একই মান প্রদ়োগ করদত হদর্।

পমরনিিগি অপমরহা িা
ম
সরর্রাহকারীদের তাদের লনজস্ব পলরদর্শ্গত কমকাদন্ড
ব
প্রগলতশ্ীি উন্নলত করদত হদর্ এর্ং তাদের
অংশ্ীোর, সরর্রাহকারী এর্ং সার্কন্ট্র্যাক্টরদের মক্ষদে তা একই ভ্াদর্ প্রদযাজয হদর্। এর মদিয োকদর্:
র্যর্সাদ়ের লসোন্তগুলিদত সাদস্ট্লনলর্লিষ্টে লর্ে়েক নীলতগুলি একীকরর্ করা; প্রাকৃলতক সম্পদের
োল়েত্বপূর্ ব র্যর্হার; পলরেন্ন উত্পােন এর্ং েূের্ প্রলতদরাি র্যর্স্থা গ্রহর্; এর্ং পর্য, উপকরর্ এর্ং
প্রযুশ্চির নকশ্া প্রর়্েন ও উত্পােদনর মক্ষদে সাদস্ট্লনলর্লিষ্টে লর্ে়েক নীলতগুলি মমদন চিদত হদর্।
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