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সা�াযার ককাড অব কনডা�
1. আইন এবং মন িকানুন
বযবসামযক কা্তক্রি পমরচালনা করা কেশ্ এবাং অঞ্চদ্দলর জনয প্রদ্দ্াজয সকল আইন এবাং মনযিকাননু কিদ্দন চলা। উপরন্তু,
এই সকল আইন এবাং এওন সাপ্লাযার ককাড অব কনডাক্ট কিদ্দন চলার জনয সাপ্লাযার এবাং সাবকন্ট্রাকের, কন্ট্রাকেরদ্দের
মনকে আদ্দবেন করা।

2. মশ্শু শ্রি
15 বছর মকাংবা কসই কেদ্দশ্র আইদ্দন অনুদ্দিামের্ বযদ্দসর ককান একটির কবমশ্ বযদ্দস কপ ৌঁদ্দছমন এিন মশ্শুদ্দের বযবহার বা বযবহাদ্দর
সহাযর্া প্রোন না করা। আইন দ্বারা বযবহার অেবা কিতসাংিাদ্দনর অনুদ্দিামের্ বযস মকাংবা র্ার চাইদ্দর্ কবমশ্ এবাং 18 বছদ্দরর
কি বযসী মশ্শু, বাধযর্ািলূক মশ্ো আইদ্দনর ক্ােয বদ্দল মবদ্দবমচর্ হদ্দল, র্ার সু্কদ্দল েিনদ্দক অগ্রামধকার মেদ্দয, শ্ারীমরক
এবাং িানমসক স্বািয বা উন্নযদ্দনর / মবকাদ্দশ্র জনয েমর্কর বা মবপজ্জনক পমরমিমর্দ্দর্ কঠদ্দল না কেযা।

3. জ ারপবূবক শ্রি
মনদ্দযাে এবাং কিতসাংিান প্রমক্রযায, হািলা, ভীমর্প্রেশ্তন, অবদ্দরাধ ও অনযানয িানমসক, শ্ারীমরক এবাং কদ্দিতর স্বাধীনর্াদ্দক
অনযাযভাদ্দব েমিদ্দয রাখার পিমর্র িাধযদ্দি, শ্রমিকদ্দের ইোর মবরুদ্দি কজারপূবতক কিতসাংিান ও শ্রদ্দি মন্ুক্ত না করা বা
সহদ্দ্ােী না হওযা।

4. কিব ঘন্টা
কিত ঘন্টা, মবরমর্ এবাং ছুটির মেন সম্পমকত র্ আইন এবাং মশ্দ্দের মনধতামরর্ িানেণ্ড কিদ্দন চলা। অমর্মরক্ত সিদ্দযর কাজ একটি
স্বর্: সূ্ফর্ত  মবষয, ্ া স্ব-প্রদ্দণামের্ হদ্দয করার মবষয, এবাং মনযমির্ আবমশ্যক মবষয নয। সাংমবমধবি কিত ঘন্টাদ্দক অমর্ক্রিকারী
শ্রদ্দির কেদ্দত্র মনধতামরর্ অমর্মরক্ত সিদ্দযর কাদ্দজর অেত প্রোন করা।

5. ি মুর এবং কল্যাণ / সুমবধা
জার্ীয িজমুর ও কলযাণ আইন কিদ্দন চলা। প্রাসমিক আইদ্দনর মভমত্তদ্দর্, িজমুর ও ভার্া প্রোন এবাং কর্ত ন কদ্দর, করকডত
বজায রাখা। িজমুরর পমরিাণ, শ্রমিকদ্দের কি মলক চামহো পূরদ্দণর জনয প্রদ্দযাজনীয অদ্দেতর চাইদ্দর্ কবমশ্ হওযা। পমরদ্দশ্ামধর্
িজমুরর মবষযবস্তু, অমর্মরক্ত কাদ্দজর জনয অমর্মরক্ত ভার্া সহ, শ্রমিকদ্দের কবাধেিয পিমর্দ্দর্ বযাখযা করা।

6. দবুবযবহার এবং হ রামন
শ্রমিকদ্দের শ্ারীমরক শ্ামি প্রোন, িানমসক বা শ্ারীমরক অর্যাচার মকাংবা কোর িাধযদ্দি েবুতযবহার না করা মকাংবা বা র্ার
সহদ্দ্ােী না হওযা। বযবসামযক কা্তক্রদ্দির সব ধরদ্দনর পমরমিমর্দ্দর্, অিভমি, ভাষা, শ্ারীমরক সাংস্পশ্ত সহ ক্ ককান ধরদ্দনর
হযরামনদ্দক প্রশ্য না কেযা।

7. ববষিয
জামর্, জার্ীযর্া, জামর্ের্ কোষ্ঠী, মলি, বযস, জন্মিান, ধিত, মশ্োের্ ক্ােযর্া, শ্ারীমরক ও িানমসক অেির্া, ক্ ন
অবিা এবাং মলি পমরচয ইর্যামেদ্দক কারণ মহসাদ্দব মনদ্দয মনদ্দযাে, িজমুর, পদ্দোন্নমর্, প্রমশ্েণ, চাকমর কছদ্দে কেযা, অবসর
গ্রহণ ইর্যামের ির্ মনদ্দযাদ্দের কেদ্দত্র ববষিয না করা মকাংবা ববষদ্দিয সহদ্দ্ামের্া না করা। মনদ্দযাে সম্পমকত র্ সকল মসিাদ্দন্তর
জনয, প্রদ্দযাজনীয কাজ সম্পন্ন করার েির্া িানেণ্ড অনু্ াযী মনধতারণ করা।
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8. সংেঠন করার স্বাধীনতা এবং জ ৌথ দরকষাকমষ করার অমধকার 

শ্রমিকদ্দের কেদ্দত্র, শ্রমিকেণ মনদ্দজদ্দের পছন্দির্ কেড ইউমনযন েঠন করা, সেসয হওযা, পমরচালনা করা এবাং শ্রমিকদ্দের 
প্রমর্মনমধ মহসাদ্দব বযবসা প্রমর্ষ্ঠাদ্দনর সাদ্দে ক্ ে েরকষাকমষ করার অমধকারদ্দক সম্মান করা। আইন দ্বারা সাংেঠন করার 
স্বাধীনর্া এবাং ক্ ে েরকষাকমষ করার অমধকাদ্দরর উপর মনদ্দষধাজ্ঞা আদ্দরাপ করা হদ্দল, একটি মবকে উপায মহদ্দসদ্দব বযবিাপনা 
এবাং শ্রমিকদ্দের প্রমর্মনমধর মনকে র্াদ্দের উদ্দদ্বদ্দের মবষয জানাদ্দনার জনয একটি অমভদ্দ্াে পমরচালনা বযবিা িাপন কদ্দর, 
মবশ্বির্ার সাদ্দে বযবিা গ্রহণ করা। 
 
9. মনরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য 
প্রদ্দ্াজয আইন এবাং মনযিকানুদ্দনর সাদ্দে সিমর্পূণত, একটি মনরাপে এবাং স্বািযকর কাদ্দজর পমরদ্দবশ্ শ্রমিকদ্দের প্রোন করার 
পাশ্াপামশ্, সম্ভাবয মনরাপত্তা এবাং স্বািয সম্পমকত র্ েঘুতেনা বা আঘার্ বা িানমসক মবষযসিহূ সহ করাে প্রমর্দ্দরাদ্দধর জনয কা্তকর 
বযবিা গ্রহণ করা। শ্রমিকদ্দের জনয প্রোন করা ডরদ্দিেমর বা কযামন্টদ্দনও একই ভাদ্দব মনরাপত্তা এবাং স্বাদ্দিযর িানেণ্ড প্রদ্দযাে 

করা। 
 
10. পমরদ্দবশ্ 
উত্পােদ্দনর কেশ্ এবাং এলাকার পমরদ্দবশ্ সম্পমকত র্ সকল আইন ইর্যামে শুধু কিদ্দন চলা নয, পমরদ্দবশ্ সাংরেদ্দণর জনয সদ্দবতাচ্চ 
িদ্দনাদ্দ্াে কেযা। বযবহৃর্ কাৌঁচািাল এবাং ্ ন্ত্াাংশ্, কসগুদ্দলা িজরু্কারী কেশ্ বা অঞ্চদ্দলর আইন ও মনযিকাননু, ইন্টারনযাশ্নাল 

কনদ্দভনশ্ন, কপ্রাদ্দোকদ্দলর সাদ্দে সািঞ্জসযপূণত মকনা র্া ্াচাই কদ্দর, এওন মনধতামরর্ পমরদ্দবশ্ের্ নীমর্িালা কিদ্দন চলা। 
 
11. বযবসাম ক জল্নদ্দদন 
চুোন্ত পণয (ফাইনাল কপ্রাডাক্ট) এবাং র্ার উপাোদ্দনর িলূ কেশ্ (কামন্ট্র অব অমরমজন) এবাং অঞ্চদ্দলর বামণজয (দ্দলনদ্দেন) 
সম্পমকত র্ আইন কিদ্দন চলা। 
 

12. সততা এবং স্বচ্ছতা 
সকল বযবসা কা্তক্রদ্দির কেদ্দত্র, ঘুষ, করকডত , প্রিাণ এবাং সাদ্দেযর জামলযামর্, অসর্যকরণ এবাং কোপন করার ির্ অবনমর্ক 
কাজ ককানভাদ্দবই না করা। বযবসা কা্তক্রদ্দির সাদ্দে সম্পমকত র্ র্েয, প্রদ্দ্াজয মনযিকাননু এবাং সাধারণ বযবসামযক রীমর্ 
অনু্াযী সঠিকভাদ্দব প্রকাশ্ করা। 
 
13. এনদ্দে দ্দিন্ট 
এওন সাপ্লাযার ককাড অব কনডাদ্দক্টর আবশ্যকীয মবষযবস্তু মনদ্দজদ্দের বযবসা প্রমর্ষ্ঠান এবাং মনদ্দজদ্দের সাংেঠদ্দনর িযাদ্দনজদ্দিন্ট 
মসদ্দেদ্দির িদ্দধয অন্তভুত ক্ত কদ্দর, সিগ্র সাপ্লাই কচদ্দনর সািামজক সিসযা সিাধাদ্দনর জনয সকল সাংেঠদ্দনর একসাদ্দে কাজ করা। 
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