ICS আচরণ বিবিমালা

Initiative Clause Sociale-এর প্রত্যেকটি সদসে – see www.ics-asso.org for the list of membersপ্রযোশা কত্রন যে যাাঁত্দর সরবরাহকারীরা ICS আচরণ বববিমালা মানে করত্বন,

এই স্বীকাত্েে যে উক্ত

বববিমালাটি খুচরা ববত্েযার বনজস্ব আচরণ বববি দ্বারা সম্পূবরয হত্য পারত্ব। ICS-এর অনুবববিগুবল যমৌবলক
মানবাবিকার সংোন্ত প্রিান বনয়মাবলীসমূহ ও ILO উপবদষ্ট রীতিসমূহের দ্বারা অনুপ্রাতিি (নবির যাবলকার
যশষভাত্ে দ্রষ্টবে)। এই বববির উপর স্বাক্ষর করার মািেত্ম, সরবরাহকারী উক্ত বববি যমত্ন চলার দাবয়ত্ব গ্রহণ
করত্বন এবং যাাঁর বনজস্ব উপ
--ঠিকাদার ও অংশীদারত্দর কাছ যিত্কও এই বববি মানে করার প্রবযশ্রুবয গ্রহণ
করত্বন।
পতরচালন ব্যব্স্থা, স্বচ্ছযা এবং অনুসরণত্োেেযা
1. সরবরাহকারী একটি কার্যকরী পররচালন বযবস্থার সংস্থাপন করববন র্াবে:
a. সবযপ্রকার কর্যস্পরকয স্বীকৃ ে ও নরিভু ক্ত হবে পাবর ( আইন অনুসাবর, অনুশীলন ও জােীয় প্রিা অনুসাবর এবং
শ্রবর্র আন্তজযারেক র্ান অনুসাবর) কবর্য রনবয়াগ থিবক কর্য চু রক্তর থশষ পর্যন্ত; রববশষেঃ থর্খাবন রববশষ ধরবের
শ্ররর্কবের প্রশ্ন আবস: েরুে শ্ররর্ক, প্রবাসী শ্ররর্ক, জােীয় অরভবাসী শ্ররর্ক, থর্ৌসুর্ী শ্ররর্ক, গৃহ শ্ররর্ক, ফু রন
শ্ররর্ক, প্ররশক্ষোিী অিবা রশক্ষানরবশ, চু রক্ত শ্ররর্ক, অস্থায়ী শ্ররর্ক, ইেযারে;
b. থর্ থকান বযবসারয়ক কার্য বা থকা্পরানীর পররচালনা স্বচ্ছভাবব সঞ্চারলে হয় এবং থকা্পরানীর নরিপবে
সঠিকভাবব রলরপবদ্ধ করা হয়;
c. এই রবরধর্ালাবে থর্ নীরেগুরল রববৃে হবয়বে থসগুরল সর্ভাবব োাঁর রনজ প্ররেষ্ঠাবনর র্বধয রনরিেরূবপ প্রচার ও
প্রবয়াগ করা হয়;
d. এই রবরধর্ালার নীরেরবরুদ্ধ সর্স্ত কার্য সনাক্ত করা র্ায়, সর্স্ত রচরিে ত্রুটিপূেয কবর্যর র্ূল কারে রনধযারে করা
র্ায় ও আইন, অনুশীলন ও জােীয় প্রিা এবং শ্রবর্র আন্তজযারেক র্ান অনুসাবর থসগুরলর থর্াকারবলা করার জনয
কার্যকরী কবর্যর বাস্তবায়ন স্থাপন করা র্ায় ;
e. এই রবরধর্ালা বা োর সবে সাধারেভাবব জর়িে শ্রর্, রনরাপত্তা ও পররবববশর আইনসংক্রান্ত রেকগুরলর প্রবয়াগটি
জ্ঞাপন করা হয় ও সঠিক প্রবয়াবগর জনয োরয়ত্বশীল বযরক্তবের প্ররশক্ষে থেওয়া হয়;
f.

সকল প্রকার েুনীরে, বলপূবযক আোয় অিবা পুাঁরজ আত্মসাৎ এবং ঘুবষর রবরুবদ্ধ বযবস্থা গ্রহে করা হয়;

g. সাধারেেঃ পার্শ্যবেী সম্প্রোয়, প্রাকৃ রেক স্পরে ও পররবববশর উপর প্রভাব রববেষে করা হয়, র্াবে অংশীোরবের
কার্য স্পররকয ে থনরেবাচক ফলাফল প্ররেবরাধ করবে এবং হ্রাস করবে প্রবয়াজনীয় কার্যপ্রোলী স্থাপন করা র্ায়;
2. সরবরাহকারী োাঁর সর্গ্র সরবরাহ সারর ও উপ-ঠিকাোরীর উপর আচরে রবরধর্ালার র্ূল নীরেগুরল প্রচার করার
োরয়ত্ব গ্রহে করববন:
a. থকাবনা ICS-এর খররদ্দার ফরর্াশ থেবার পূববয, সরবরাহকারী োাঁর রনকট স্বীয় এবং উপ-ঠিকাোরবের এক বা
অরধক কারখানার (সরবরাহকারী দ্বারা অনুবর্ারেে এক বা অরধক থকা্পরানী র্ারা উক্ত সরবরাহকারী দ্বারা
অনুরর্ে চূ ়িান্ত উৎপারেে বস্তুর সার্রগ্রক বা আংরশক উৎপােন কবর) একটি োরলকা থপশ করববন। থর্সব
কারখানা এই আচরে রবরধর্ালা র্ানয কবর না, ICS-এর খররদ্দাররা থসইসব কারখানায় োাঁবের ফরর্াশ
উৎপারেে করার অনুর্রে থেববন না। একবার ICS-এর খররদ্দার একটি ফরর্াশ পাকা করবল, সরবরাহকারীর
পূববয থঘারষে কারখানা বা উপ-ঠিকাোরবের োরলকা পররবেয ন করার কেৃয ত্ব নাই।
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সরবরাহকারীর বা োাঁর উপ-ঠিকাোরবের কারখানার োরলকা পররবেয ন করার প্রবয়াজন হয়, েবব
ICS-এর খররদ্দার থিবক একটি রলরখে চু রক্ত প্রাপ্ত হবে হবব।
b. সরবরাহকারীবক সেয ববল প্ররেপন্ন করবে হবব থর্ ICS -এর খররদ্দাবরর জনয রচরিে করা সরবরাহ সাররর
কারখানাগুরল অিবা উপ-ঠিকাোবররা আচরে রবরধর্ালার র্ূলনীরে থর্বন চবলন।
c. সরবরাহকারী র্রে োাঁর সরবরাহ সাররবে এবং উপ-ঠিকাোরবের র্বধয আচরে রবরধর্ালার র্ূলনীরে ভে হওয়া
স্পরবকয জ্ঞাে হন, েবব রেরন অরবলবে ICS-এর খররদ্দারবক ো জ্ঞাপন করববন এবং থর্সব সরবরাহকারী/উপঠিকাোর এবে জর়িে োাঁবের জনয একটি সংবশাধনী কর্য পররকল্পনা বাস্তবায়ন করার োরয়ত্ব থনববন।
সরবরাহকারী/উপ-ঠিকাোর র্রে সহবর্াগীো করবে অস্বীকার কবরন, েবব উক্ত সরবরাহকারী থসই
সরবরাহকারীর/উপ-ঠিকাোবরর সবে একবর্াবগ কাজ করা সর্াপ্ত করববন।
তিশু শ্রম
1. সরবরাহকারীরা রনম্নরলরখে রবষয়গুরল র্ানয করববন:
a. থর্ থকাবনা বৃরত্তবে কর্যসংস্থান বা কবর্য প্রববশারধকাবরর জনয জােীয় আইন দ্বারা স্থারপে নূযনের্ বয়স গ্রাহয করা
এবং বাধযোর্ূলক রবেযালয় রশক্ষা স্পরন্ন করার নূযনের্ বয়বসর নীবচ, এবং থর্ থকাবনা থক্ষবে 15 বের বয়বসর
নীবচ থকাবনা রশশুবক কবর্য রনবয়াগ না করা ;
b. অবশয, র্রে ILO কনবভনশন 138-এর উন্নয়নশীল থেশগুরলর বযরেক্রর্ অনুর্ায়ী স্থানীয় আইনগে নূযনের্ বয়স
14 বের হয়, েবব এই রনম্নস্থ বয়সটি প্রবর্াজয হবব।
2. সরবরাহকারীরা থকাবনা রশশুবক থকাবনা উপাবয়ই কবর্য রনবয়াগ করববন না অিবা থশাষে করববন না। র্রে উৎপােন
স্থবল রশশুবের উপরস্থরে উপলব্ধ হয় (নাসযাররর অভযন্তর বযেীে), েবব সরবরাহকারীবক, রশশুবের স্বািয সবযো প্রিবর্
থরবখ, একটি র্ুরক্তপূেয ও সবন্তাষজনক সর্াধাবনর সন্ধান করবে হবব।
3. সরবরাহকারীরা 18 বের বয়বসর কর্ বয়সী থকাবনা েরুেবক রাবের পালাক্রবর্র চাকুররবে, অিবা থর্সব অবস্থায়
োবের স্বাস্থয, রনরাপত্তা ও ননরেকো রবপন্ন হবার সম্ভাবনা িাবক থসইসব চাকুররবে এবং/অিবা ILO কনবভনশন 182
অনুর্ায়ী থর্সব চাকুররবে োবের শারীররক, র্ানরসক, আধযারত্মক, ননরেক অিবা সার্ারজক উন্নয়বনর ক্ষরে হবে
পাবর, থসইসব চাকুররবে বহাল করববন না।
ব্াধ্যিামূলক শ্রম
1. সর্স্ত কর্য থকাবনা শারস্ত বা রনবষধাজ্ঞার হুর্রকর রভরত্তবে পররচারলে না হবয় থস্বচ্ছাকবর্যর রভরত্তবে পররচারলে হবব।
2. কনবভনশন 29 প্রেত্ত পদ্ধরে বযেীে, কারাশ্রর্ সহ সর্স্ত প্রকাবরর থজারপূবযক, বাধযোর্ূলক বা অববেরনক শ্রর্, এবং
থসইসবে অববেরনক ওভারটাইর্ অবলেন করা সবযবোভাবব রনরষদ্ধ।
3. সরবরাহকারীরা শ্ররর্কবের রনকট োবী করববন না থকাবনা অবর্ৌরক্তক পররর্াবের আর্ানৎ/জার্ানৎ রাখবে এবং
থকাবনা শ্ররর্বকর থিবক থকাবনা প্রকার পররচয়পে (পাসবপাটয, আইবেরিটি কােয, ইেযারে) বাবজয়াপ্ত করববন না। থবেন
োন অেযরধকরূবপ রবলরেে হবব না।
4. শুল্কাধীন শ্রর্ সবযবোভাবব রনরষদ্ধ। সরবরাহকারীরা থকাবনা প্রকাবরর শুল্কাধীন শ্রর্ অবলেন করববন না অিবা
রনবয়াগ পাররশ্ররর্বকর বা অনয উপাবয়র র্াধযবর্ ঋেবদ্ধ হবে অনুর্রে প্রোন বা উৎসাহোন করববন না।
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5. “অচু যে চু রক্তরভরত্তক” শ্রর্ সবযবোভাবব রনরষদ্ধ। আইরন থনাটিস জারর হবার পর সরবরাহকারীরা
শ্ররর্কবের কর্য চু রক্ত বারেল করার অরধকার এবং কর্যবশবষ োাঁবের কর্যস্থল ও কারখানা পররেযাগ করার অরধকার
সম্মান করববন।

বব্ষময
1. সরবরাহকারীরা কর্যচারী সংগ্রহ, থবেন, প্ররশক্ষে অরধগর্যো, পবোন্নরে, চাকুররচু যরে এবং অবসরগ্রহবের
রবষয়গুরলবে সুরবচারর্ুক্ত পক্ষপােহীন নীরে থর্বন চলববন।
2. সরবরাহকারীরা রলে, বয়স, ধর্য, নববারহক অবস্থা, জারে, বেয, সার্ারজক পটভূ রর্, থরাগ, অক্ষর্ো, গভয াবস্থা,
জারেগে এবং জােীয় উৎপরত্ত, জােীয়ো, শ্ররর্ক সংগঠবন সেসযো (থেে ইউরনয়ন সহ), রাজবনরেক সেন্ধ, থর্ৌন
প্রবৃরত্ত অিবা অনযানয বযরক্তগে নবরশবের রভরত্তবে কর্যচারী সংগ্রবহর, কর্য রনবয়াবগর, প্ররশক্ষবের, কর্য পররবববশর, কর্য
বরাদ্দকরবের, থবেবনর, সুরবধাপ্রোবনর, পবোন্নরের, শৃঙ্খলার, চাকুররচু যরের এবং অবসরগ্রহবের রবষবয় থকাবনা
প্রকার নবষর্য অভযাস করববন না, উৎসারহে করববন না অিবা প্রশ্রয় থেববন না।
3. সকল বযরক্তর চাকুররর শেয ারে রনভয র করবব োাঁর কর্যক্ষর্োর উপর, এবং োাঁর বযরক্তগে নবরশে বা রবর্শ্াবসর উপবর
নয়।
িাতিমূলক ব্যব্স্থা, হয়রাবন বা দুবেেবহার
1. সরবরাহকারীরা সকল কর্যচারীবের সবে সম্মানপূেয ও র্র্যাোপূেয বযবহার করববন।
2. সরবরাহকারীরা থকাবনা প্রকার র্ানরসক বা শারীররক হয়রারন অিবা থকান প্রকার অপবযবহার অভযাস করববন না বা
প্রশ্রয় থেববন না।
3. সরবরাহকারীরা একটি রলরখে শারস্তর্ূলক পদ্ধরে নেরী করববন, র্া কর্যচারীবের রনকট সুস্পে ভাষায় বযখযা করা
হবব। সর্স্ত শারস্তর্ূলক বযবস্থা নরিভু ক্ত করা হবব।
সহেলন স্বাধ্ীনিা ও অতিহ াগ প্রতিয়া ব্যব্স্থা
1. সরবরাহকারীর পররচালন বযবস্থার পূবযানুবর্ােন ো়িাই, কর্যচারীবের অরধকার আবে োাঁবের রনজস্ব থেে ইউরনয়ন
গঠন করার বা োাঁবের পেন্দসই থেে ইউরনয়বনর সাবি র্ুক্ত িাকার এবং সরম্মরলেভাবব েরেস্তুর করার।
সরবরাহকারীরা এই সর্স্ত নবধ কর্য বযাহে করবে পারববন না, রনরষদ্ধ করবে পারববন না বা োবে হস্তবক্ষপ করবে
পারববন না।
2. থর্খাবন সবম্মলন স্বাধীনো ও থর্ৌি েরেস্তুর আইবনর দ্বারা সীর্াবদ্ধ বা রনরষদ্ধ, থসখাবন সরবরাহকারীরা ILO
কনবভনশন অনুসাবর অনয থকান প্রকাবরর র্ুক্ত ও স্বাধীন প্ররেরনরধত্ব এবং েরেস্তুরবক বাো থেববন না।
3. সরবহকারীরা, ILO কনবভনশন অনুসাবর, কর্ীবের প্ররেরনরধবের প্ররে বা থেে ইউরনয়বনর সেসযবের প্ররে োাঁবের
থেে ইউরনয়বনর সেসযপে বা অন্তভুয রক্তর জনয অিবা োাঁবের ইউরনয়ন সংক্রান্ত নবধ কাবর্যর জনয সকল প্রকার নবষর্য
বা শারস্তপ্রোন পররহার কবর চলববন।
4. সরবরাহকারীরা, ILO কনবভনশন অনুসাবর, থকা্পরানী কর্যচারীবের প্ররেরনরধবের, োাঁবের প্ররেরনরধবত্বর কার্য
স্পরােবনর অংশ রহসাবব, কর্যবক্ষবে প্রববশারধকার অনুবর্ােন করববন।
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5. সরবরাহকারীরা, বযরক্ত ও সম্প্রোবয়র প্ররে প্ররেরক্রয়া থেখাবনার উবদ্দবশয, র্েেূর সম্ভব একটি েিয
ফীেবযাক ও কর্যক্ষর্ পর্যাবয় কার্যকর অরভবর্াগ প্ররক্রয়ায় সর্িযন বা অংশগ্রহে করববন।

কমম ঘন্টা
1. রববক্রোরা জােীয় আইন ও ILO কনবভনশন অনুসাবর কর্যঘিা স্থাপনা করববন, এবং সবযো থসই কর্যঘিা প্রবয়াগ
করববন র্া কর্যচারীবের স্বাস্থয, রনরাপত্তা ও কলযাবে সবযারধক সুরক্ষা প্রোন কবর।
2. সরবরাহকারীরা, ওভারটাইর্ বযেীে, 48 ঘিা র্াবনর সাপ্তারহক কর্যঘিা র্ানয করববন। োাঁরা কর্যচারীবের উপর
রনয়রর্ে সপ্তাবহ 48 ঘিার থবরশ কর্য করার োবী করববন না।
3. ওভারটাইর্ থস্বচ্ছাকবর্যর রভরত্তবে স্পরােন করা হবব, সপ্তাবহ 8 (আট) ঘিার অরধক হবব না এবং রনয়রর্েভাবব
সঙ্ঘটিে হবব না।
4. সরবরাহকারীরা সর্স্ত কর্যচারীবের প্রবেযক 7 (সাে) রেন পবর এক রেবনর েু টি লাভ করার, এবং থসইসবে সববেন
বারষযক েু টি ও স্থানীয় আইন প্রেত্ত স্থানীয় ও জােীয় েু টি লাভ করার অরধকার সম্মান করববন।

বব্িন ও সুতব্ধ্াসমূে
1. সরবরাহকারীরা োাঁবের কর্যচারীবের থবেন, ওভারটাইর্, সুরবধাসর্ূহ ও সববেন েু টি প্রোন করববন র্া আইরন
নূযনেবর্র সর্েু লয বা আইরন নূযনেবর্র উপবর এবং/অিবা রশল্প র্াবনর এবং/অিবা থর্গুরল থর্ৌি কনবভনশন দ্বারা
প্রেত্ত (উচ্চের পররর্ােগুরল প্রবর্াজয)।
2. শ্ররর্কবের ও োাঁবের থপাষযবের জনয থবেবনর থর্ৌরলক গুরুত্ব স্পরবকয সবচেন হবয় ICS োাঁবের সরবরাহকারীবের
থিবক প্রেযাশা কবরন থর্, োাঁরা আইরন নূযনের্ থবেনবকই থশষ কিা না র্বন কবর থসটিবক থর্ন শুধুর্াে একটি প্রারন্তক
রহসাবব গেয কবরন, র্া থকবল অজযন নয়, পরন্তু অরেক্রর্ করা হবব, এই চূ ়িান্ত লক্ষয রনবয় থর্ এই থবেন োাঁবের
অপররহার্য চারহোগুরল পূরে করার জনয র্বিে হবব এবং শুল্কর্ুক্ত আয় রনরিে করবব।
3. সরবরাহকারীরা সর্স্ত শ্ররর্কবের ওভারটাইবর্র উপর, আইন দ্বারা, এবং স্থলরববশবষ কনবভনশন দ্বারা প্রেত্ত একটি
উচ্চ হার প্রবয়াগ করববন।
4. সরবরাহকারীরা সর্স্ত শ্ররর্কবের আইন দ্বারা প্রেত্ত, সববেন েু টি সহ সর্স্ত সুরবধাোবনর জনয োয়বদ্ধ হববন।
5. সরবরাহকারীরা থকাবনা প্রকার অননুবর্ারেে অিবা জােীয় আইন দ্বারা অপ্রেত্ত থবেন কেয ন আোয় করববন না।
োাঁরা থকাবনা শারস্তর্ূলক অনুবর্ােনরূপ থবেন কেয ন প্রবয়াগ করববন না।
6. সরবরাহকারীরা, সকল শ্ররর্ক কর্য শুরু করার পূববয, োাঁবের সবে রলরখেভাবব থর্াগাবর্াগ কবর, োাঁবের থবেনসহ
চাকুররর শেয াবলী স্পরবকয সুস্পে েিয প্রোন করববন। থবেন প্রোবনর সবে থবেবনর উপর রবস্তাররে েিযও প্রোন
করা হবব।
7. একটি স্বীকৃ ে স্পরবকয র কাঠাবর্ার রভেবর কার্য স্পরােন করা হবব, র্া জােীয় আইন এবং ILO কনবভনশন অনুসাবর
স্থারপে (থর্ র্ূল পাঠযটি থসরা সুরক্ষা প্রোন কবর থসটি প্রবর্াজয)।
8. থকাবনা প্রকার শ্রর্, কর্য বা থসবার উপ-ঠিকাোরী, অিবা গৃহ শ্রর্ সংক্রান্ত বযবস্থা, বা রশক্ষানরবরশ থপ্রাগ্রার্ থর্খাবন
থকাবনা বাাঁধাধরা েক্ষো বা চাকুরর প্রোন করার সেযকার অরভপ্রায় অনুপরস্থে, অিবা রনরেয ে সর্বয়র চু রক্তর বা
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অনুরূপ থকাবনা রবধাবনর অেযরধক বযবহার অবলেন করা র্াবব না, র্ার র্াধযবর্ শ্রর্ আইন বা
সার্ারজক রনরাপত্তা রনয়র্াবলী দ্বারা প্রেত্ত ও একটি রনয়রর্ে কর্যস্পরকয থিবক উদ্ভূ ে রনবয়াগকেয ার
োরয়ত্ব এ়িাবনা র্ায়।

স্বাস্থয ও তনরাপত্তা
রনম্নরলরখে অনুরবরধগুরল আরও সঠিকভাবব সংজ্ঞারয়ে করা হবব র্াবে স্বাস্থয ও রনরাপত্তার বযাপাবর প্রবর্াজয নীরে
অনুসাবর কর্যপররবববশর ও রবরভন্ন রশবল্পর রনরেয ে ঝুাঁ রকগুরল রবববচনা করা হয় :
1. সরবরাহকারীরা সর্স্ত কর্যস্থবলর ও আবারসক স্থবলর রনরাপত্তা ও স্বাস্থযরক্ষা সেকয ভাবব রনয়ন্ত্রে করববন; োাঁরা
কর্যবক্ষবে স্বাস্থয ও রনরাপত্তা রনয়ন্ত্রবের জনয সুস্পে পদ্ধরে সংজ্ঞারয়ে করববন ও থসগুরলর বাস্তবায়ন করববন।
2. সরবরাহকারীরা থপশাোরী কর্যজরনে, কর্যস্পররকয ে বা কর্যস্পরােনকাবল ঘটিে েুঘযটনা ও স্বাস্থযহারন থরাধ করার
জনয পর্যাপ্ত বযবস্থা থনববন, এবং র্ুরক্তসম্মেভাবব র্েটা সম্ভব েেটা কর্যপররবববশ কবর্যর প্রকৃ রেজাে
রবপবের কারেগুরল সীরর্ে করববন। প্রবয়াজন হবল, োাঁরা শ্ররর্কবের জনয পর্যাপ্ত বযরক্তগে প্ররেরক্ষার্ূলক সরঞ্জাবর্র
বযবস্থা করববন।
3. সরবরাহকারীরা শ্ররর্কবের জনয একটি উপর্ুক্ত রচরকৎসা সহায়ো ও রচরকৎসা থকন্দ্র উপলব্ধ করববন।
4. সরবরাহকারীরা শ্ররর্কবের জনয পররচ্ছন্ন টয়বলবটর এবং থসইসবে থপয় জবলর সুরবধা সুরনরিে করববন, এবং
প্রবয়াজন হবল, খােয প্রস্তুে করার ও খােযদ্রবয ভাণ্ডারস্থ করার স্বাস্থযসম্মে সরঞ্জার্ও রনরিে করববন।
5. থর্সব থক্ষবে শ্ররর্কবের আবারসক স্থল প্রোন করা হয়, থসইসব থক্ষবে সরবরাহকারীরা আবারসক স্থবলর রনরাপত্তা ও
স্বাস্থযসম্মো সেকয ভাবব রনয়ন্ত্রে করববন।
6. সরবরাহকারীরা বযবস্থাপক সেসযবের র্ধয থিবক একজন পররচালকবক রনর্ুক্ত করববন স্বাস্থয ও রনরাপত্তার
সর্সযাগুরলর থর্াকারবলা করার জনয।
7. সরবরাহকারীরা সুরনরিে করববন শ্ররর্কবের এবং বযবস্থাপনা পররচালকবের স্বাস্থয ও রনরাপত্তা স্পরবকয রনয়রর্ে
প্ররশক্ষে লাভ করার; এবং এই প্ররশক্ষে সর্স্ত নব রনর্ুক্ত ও নব োরয়বত্ব ভূ রষে শ্ররর্কবের ও বযবস্থাপনা পররচালকবের
জনয নবারয়ে হবব।
8. সরবরাহকারীরা অরিকাবণ্ডর রবরুবদ্ধ র্িার্ি বযবস্থা গ্রহে করববন, এবং প্রবয়াজনস্থবল শ্ররর্কবের আবাসসহ রনরর্যে
ভবন ও র্ন্ত্রপারের অনার্য়, স্থারয়ত্ব ও রনরাপত্তা রক্ষা করববন।
9. সরবরাহকারীরা সুরনরিে করববন থর্ শ্ররর্করা এবং বযবস্থাপনা পররচালকরা রনম্নরলরখে থক্ষেগুরলবে পর্যাপ্ত প্ররশক্ষে
লাভ করবেন: বজযয বযবস্থাপনা, রাসায়রনক পোিয ও অনযানয রবপজ্জনক পোবিযর পররচালনা ও বজযন প্ররক্রয়া।
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পতরতিষ্ট

Suppliers are required to comply with:
OECD Guidelines for Multinational Enterprises, 2011
UN Guiding principles on business and human rights, 2011


সরবরাহকারীবের রনম্নরলরখেগুরল রবষয়গুরল র্ানয করা আবশযক:
থর্ৌরলক র্ানবারধকার সংক্রান্ত আন্তজযারেক কনবভনশনসর্ূহ:

i.
-

নাগররক ও রাজবনরেক অরধকার সংক্রান্ত আন্তজযারেক চু রক্ত, 1966

-

অিযবনরেক, সার্ারজক ও সাংস্কৃ রেক অরধকার সংক্রান্ত আন্তজযারেক চু রক্ত, 1966

-

নারীর প্ররে সকল প্রকার নবষর্য রববলাবপর কনবভনশন, 1980

-

রশশু অরধকার সংক্রান্ত কনবভনশন, 1990

-

প্ররেবন্ধী বযরক্তবের অরধকার সংক্রান্ত কনবভনশন, 2007
কর্যবক্ষবে শ্রর্ নীরে ও থর্ৌরলক অরধকার সংক্রান্ত শ্রবর্র অপররহার্য আন্তজযারেক র্ান, থর্র্ন ILO থঘাষো দ্বারা

ii.

সংজ্ঞারয়ে, এবং োর ফবলা-আপ:
-

সবম্মলন স্বাধীনো এবং সংগঠবনর অরধকাবরর উপর কনবভনশন 87, 1948

-

সংগঠবনর ও থর্ৌিভাবব েরেস্তুর করার অরধকাবরর উপর কনবভনশন 98, 1949

-

বাধযোর্ূলক শ্রবর্র উপর কনবভনশন 29, 1930

-

বাধযোর্ূলক শ্রর্ রববলাবপর উপর কনবভনশন 105, 1957

-

নূযনের্ বয়বসর উপর কনবভনশন 138, 1973

-

অরেরনকৃ ে প্রকার রশশু শ্রবর্র উপর কনবভনশন 182, 1999

-

সর্ান থবেবনর উপর কনবভনশন 100, 1951

-

নবষবর্যর (কর্যসংস্থান ও থপশা) উপর কনবভনশন 111, 1958
অনযানয আন্তজযারেক শ্রর্ র্ান, থর্র্ন :

iii.
-

সবন্তাষজনক কবর্যর জনয ILO-র আহ্বান

-

কর্যঘিার (রশল্প) উপর কনবভনশন 1, 1919

-

সাপ্তারহক েু টির (রশল্প) উপর কনবভনশন 14, 1921

-

থবেন রনরাপত্তার উপর কনবভনশন 95, 1949

-

নূযনের্ থবেন স্থায়ীকরবের উপর কনবভনশন 131, 1970

-

শ্ররর্কবের প্ররেরনরধ সেবন্ধ কনবভনশন 135, 1971

-

শ্ররর্কবের রনরাপত্তা ও স্বাস্থয সেবন্ধ কনবভনশন 155, 1981

-

কর্যবক্ষবে স্বাস্থয পররবষবার উপর কনবভনশন 161, 1985

-

থবেন রনরাপত্তার উপর প্রস্তাব 85, 1949

-

কর্যঘিা হ্রাবসর উপর প্রস্তাব 116, 1962

-

নূযনের্ থবেন স্থায়ীকরবের উপর প্রস্তাব 135, 1970

-

শ্ররর্কবের রনরাপত্তা ও স্বাবস্থযর উপর প্রস্তাব 164, 1981

-

গৃহ শ্রবর্র উপর প্রস্তাব 184, 1996
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-

অরেরনকৃ ে প্রকার রশশু শ্রবর্র উপর কনবভনশন 190, 1999

জােীয় এবং/অিবা স্থানীয় প্রবর্াজয আইন।

iv.
-

এই নরজরোরী রনয়র্াবলীর অনুরবরধগুরল নূযনের্ প্রবয়াজনীয়ো স্থাপন কবর, এগুরল সবযারধক প্রবয়াজনীয়ো স্থাপন

কবর না।
-

এই নরজরোরী রনয়র্াবলীটি আন্তজযারেক শ্রর্ র্ান এবং/অিবা জােীয় এবং/অিবা স্থানীয় আইন দ্বারা প্রেত্ত অবস্থার

েু লনায় আরও অনুকুল অবস্থা স্থাপবন বাধাোবনর রনরর্ত্ত বযবহৃে হবব না।
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