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amfori BSCI আচরণ সংহিতা1 

amfori BSCI-এ অংশগ্রিণকারীরা বনজজজদর সরিরাি শৃঙ্খজি যেসি মূিযজিাধ এিং নীবত কােবত প্রজ াজের 
প্র াস কজর যসসি বির করা িতব মান amfori BSCI আচরণ সংহিতা সংস্করণ ১/২০১৪ এর উজেশয৷ ২৮ 
নজেম্বর ২০১৩ এ ফজরন যেড অযাজসাবসজ শন (১/১/২০১৮ যেজক amfori) এটি অনুজমাদন কজরজে এিং 
এটি amfori BSCI আচরণ সংবিতা সংস্করণ ২০০৯-এর সিকটি অনুিাদ িাবতি করজি৷ িতব মান amfori 
BSCI আচরণ সংবিতা  মূিত বতনটি তেয বিোে আজে: ক) েূবমকা, িযাখ্যা, আমাজদর মূিযজিাধ এিং 
কােবত প্রজ াে, ো সিকটি িযিসা প্রবতষ্ঠাজন প্রজোজয িজি; খ্) নীবত, ো বিজশষত amfori BSCI 
অংশগ্রিণকারীজদর িযিসা সিজোেীজদর উজেজশয ততরী করা িজ জে এিং ে) amfori BSCI-এর কােবত 
প্রজ াজের শতব , amfori BSCI সূত্র এিং amfori BSCI টীকাসম্ববিত শব্দজকাষ, ো এই সংবিতার অবেন্ন 
অঙ্গ এিং োজত amfori BSCI-এর িযাখ্যা এিং কােবত প্রজ াজের বিষজ  আজরা বিস্তাবরত তেয আজে৷ 

১ জানু ারী ২০১৪ যেজক এই amfori BSCI আচরণ সংবিতা সংস্করণ ১/২০১৪ িিিৎ িজ জে৷ এই 
দবিজির ইংজরবজ সংস্করণটি আইনত িাধযতামূিক েণয িজি৷   

I. েূবমকা 

II. মানুজষর সমৃবি এিং আেব সামাবজক বিকাজশর জনয আন্তজব াবতক িযিসা িাবণজয এক অপবরিােব মাধযম, 
এ কোর স্বীকৃবতস্বরূপ ফজরন যেড অযাজসাবসজ শন amfori BSCI-এর প্রিতব ন কজরবেি৷  

এই আচরণ সংবিতা (amfori BSCI আচরণ সংহিতা) কজ কটি নীবত ও মূিযজিাজধর সমবি, ো amfori 
BSCI অংশগ্রিণকারীজদর বিশ্বাস এিং তাজদর িযিসা  অংশীদারজদর কাে যেজক তাজদর প্রতযাশাগুবি 
প্রবতফবিত কজর৷  

এই amfori BSCI আচরণ সংবিতা মানিাবধকাজরর সািবজনীন য াষণাপত্র, বশশু অবধকার এিং িযিসা 
নীবত, িযিসা এিং মানিাবধকাজরর বিষজ  জাবতসংজ র পেপ্রদশবক নীবত, ওইবসবড বনজদব বশকা, জাবতসংজ র 
যলািাি কমপযাক্ট এিং আন্তজব াবতক শ্রম সংেঠন (আইএিও) রীবতর মত আন্তজব াবতক রীবত নীবত এিং 
সরিরাি শৃঙ্খজি কাজজর পবরজিজশ উন্ন জনর প্রাসবঙ্গক পরামশবগুবির সািােয বনজ জে৷ 

যেসি িযিসা প্রবতষ্ঠান এই amfori BSCI আচরণ সংবিতার সমেবন কজর তারা এই দবিজি িবণবত 
নীবতবন ম পািন এিং স্ব স্ব প্রোিজেজত্র মানিাবধকার মানয করার দাব ্বপপািজন িিপবরকর৷  

                                                      

1© amforiব্রাসসল্সহিত amfori-এর স্বত্বাহিকার ২০১৭ 
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amfori BSCI ও এজত অংশগ্রিণকারীরা (amfori BSCI অংশগ্রিণকারী) সামাবজক দাব ্বপসম্পন্ন িযিসার 
নীবত সুদঢৃ় করজত িযিসা সিজোেী এিং োেীদারজদর মজধয একটি েঠনাত্মক এিং উন্মকু্ত আজিাচনা 
পন্থানুসরণ কজর৷ তাোডা, তারা মজন কজরন যে দী বিা ী িযিসার জনয কমমীদদি এিং পবরচািক 
কতৃব পজের মজধয পূণববিকবশত বশল্প সম্পকব  েজড যতািা একান্ত জরুরী৷ 

III. িযাখ্যা 

amfori BSCI আচরণ সংবিতা  “িযিসা প্রবতষ্ঠান” িিজত amfori BSCI অংশগ্রিণকারী এিং সরিরাি 
শৃঙ্খজি তাজদর িযিসা সিজোেী, বিজশষত উৎপাদক, উে ই যিাঝা ৷ 

amfori BSCI আচরণ সংবিতার যশজষ যে পবরবশজির উজেখ্ করা িজ জে (কােবত প্রজ াজের শতব , amfori 
BSCI সূত্র এিং amfori BSCI টীকাসম্ববিত শব্দজকাষ এই amfori BSCI আচরণ সংবিতার অবেন্ন অঙ্গ৷ 
amfori BSCI আচরণ সংবিতা পজড ও িুজঝ যনও ার সম  এইগুবি যদজখ্ বনজত িজি৷ 

সরিরাি শৃঙ্খজি কাজজর দাব ্বপ অনুসাজর, এিং amfori BSCI-এর পবরবধজত তাজদর পেবজিেণ করা িজি 
বকনা যসইমত প্রবতটি িযিসা প্রবতষ্ঠাজনর পৃেক প্রজ াজের শতব ানুসরণ করজত িজি৷ 

IV. আমাজদর মিূযজিাধ 

amfori BSCI আচরণ সংবিতা অনুজমাদন কজর এিং সরিরাি শৃঙ্খজি তা জাবনজ  বদজ , amfori BSCI 
অংশগ্রিণকারীরা বনজনাক্ত মূিযজিাধ দ্বারা পবরচাবিত: 

 অহিরাম উন্নয়ন: amfori BSCI অংশগ্রিণকারীরা ক্রমশ বিকাজশর পন্থা অিিম্বন কজর amfori 
BSCI আচরণ সংবিতা কােবত সম্পাদজনর দাব ্বপপািন কজর৷ amfori BSCI অংশগ্রিণকারীরা 
তাজদর িযিসা সিজোেীজদর কাে যেজক আশা কজর যে তারা বনজজজদর সংেঠজন কাজজর পবরজিজশ 
অবিরাম উন্ন নসাধন সুবনবিত করজি৷ 

 সিস াহিতা: একসজঙ্গ কাজ কজর এিং সািবজনীন পন্থা অনুসরণ কজর amfori BSCI 
অংশগ্রিণকারীরা স্ব স্ব সরিরাি শৃঙ্খজি আজরা যিশী প্রোি যফিজত পারজি এিং কাজজর পবরজিজশ 
উন্ন জনর সম্ভািনা আজরা োজিা িজি৷ সরিরাি শৃঙ্খজি িযিসা সিজোেীজদর মজধয পরস্পর 
সম্পজকব , বিজশষত উন্নবতর জনয োজদর সািােয প্রজ াজন তাজদর যেজত্র, সিজোবেতা সমান 
গুরু্বপপূণব৷  
একইোজি, বিবেন্ন স্তজর িযিসা এিং প্রোবিত োেীদারজদর মজধয সম্পজকব  সিজোবেতার মজনাোি 
একান্ত জরুরী৷  

 অহিকারপ্রদান: amfori BSCI-এর একটি প্রধান িেয িি amfori BSCI অংশগ্রিণকারী ও 
তাজদর িযিসা সিজোেীজদর বিজশষ কজর উৎপাদকজদর, অবধকারপ্রদান করা, তাজদর পেবজিেজণ 
রাখ্া িজি, তাজদর সরিরাি শৃঙ্খি এমনোজি েজড যতািা িজি ো মানিাবধকার ও শ্রমাবধকার 
মানয করজি এিং দী বিা ীোজি কাজজর পবরজিজশ উন্ন নসাধজনর জনয সরিরাি শৃঙ্খজির িযিসা 
যকন্দ্রগুবিজক প্রজ াজনী  সাধনী প্রদান করজি৷ িযিসা প্রবতষ্ঠাজনর সংসৃ্কবতর মূজি amfori BSCI 
নীবতগুবি সুপ্রবতবষ্ঠত করা  অেযন্তরীণ পবরচািন িযিিার বিকাজশর একটি গুরু্বপপূণব েূবমকা 
োজক৷ 
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V. কােবত প্রজ াে 

সরিরাি শৃঙ্খজি সামাবজক আচরজণ amfori BSCI অংশগ্রিণকারীজদর যে কাহিত লক্ষ্য ও নযযনতম প্রতযাশা 
আজে তা amfori BSCI আচরণ সংবিতার নীবতগুবিজত িণবনা করা িজ জে৷ 

েবদও কাবঙ্খত িেয অপবরিবতব ত োকজি, তজি সমাজজ পবরিতব জনর সাজে amfori BSCI আচরণ সংবিতার 
নূযনতম প্রতযাশা, ো প্রবতপাদয সামাবজক আদশবরূজপ িযাখ্যা করা ি , যসগুবিজত পবরিতব ন িজত পাজর৷  

amfori BSCI আচরণ সংহিতায় য  লক্ষ্যগুহল হির করা িসয়সে তা পযরণ করায় amfori BSCI 
অংশগ্রিণকারীরা  ুহিসঙ্গত প্রয়াস করায় িদ্ধপহরকর৷ েবদও amfori BSCI অংশগ্রিণকারীরা সিবদা 
তাজদর সি িযিসা সিজোেীজদর দ্বারা পূণব নীবত অনুসরজণর প্রবতশ্রুবত বদজত পাজর না তজি, বিজশষত যেসি 
এিাকা িা যেজত্র amfori BSCI আচরণ সংবিতা অমানয করার যিশী আশঙ্কা োজক যসসি যেজত্র, amfori 
BSCI আচরণ সংবিতার নীবত অনুসরজণ েুবক্তসঙ্গত পিবত অিিম্বন করা  তারা িিপবরকর৷ িিা 
িাহুিয, পূণবাজেব এই নীবত অনুসরণ প্রণািীর জনয প্রজ াজন েজেি সম , সািােয সংিান; এিং প্র াস এিং 
অোি, ত্রুটি, িযেবতা ও অপ্রতযাবশত  টনার সম্ভািনা সিসম  রজ  ো ৷ তা সজেও, amfori BSCI 
অংশগ্রিণকারীরা তাসদর সরিরাি শৃিসল এইসি িযেবতা শীঘ্র সনাক্ত করা, পেবজিেজণ রাখ্া ও সংজশাধন 
করা  দঢৃ়বনবিত এিং যেসি োেীদার সামাবজক নীবত অনুসরজণর বিষ  বনজ  িাস্তবিকই বচবন্তত তাজদর 
েঠনাত্মক যোেদাজনর িযাপাজর আগ্রিী৷ 

সংহিতা অনুসরণ  

যদজশর আইন অনুসরণ করা িযিসা প্রবতষ্ঠাজনর প্রেম দাব ্বপ৷ যেসি যদজশ amfori BSCI আচরণ সংবিতার 
সজঙ্গ যদশী আইন ও বন মকানুজনর বিিাদ আজে অেিা তার যেজক পৃেক যসজেজত্র িযিসা প্রবতষ্ঠানগুবিজক 
এমন বকেু নীবত অনুসরণ করজত িজি ো পবরজিশ ও কমমীদজদর সিজচজ  বনরাপত্তা যদজি৷ 

সরিরাি শৃিল পহরচালনা এিং প্রপাতাকার প্রভাি 

amfori BSCI অংশগ্রিণকারীরা তাজদর ক্র প্রবক্র ার মাধযজম বনজজজদর সরিরাি শৃঙ্খজি সামাবজক পবরিতব জন 
প্রোি যফিার েমতা রাজখ্ এিং এ কো স্বীকার কজর৷ তারা সি িযিসা সিজোেীজদর সজঙ্গ 
দাব ্বপশীিোজি সম্পকব  পািন কজর এিং বিবনমজ  অনুরূপ প্রতযাশা রাজখ্৷ 

এর জনয প্রজ াজন সিজোবেতার পন্থা যেখ্াজন প্রবতটি িযিসা প্রবতষ্ঠান, (ক) স্ব স্ব িযিসা সিজোেীজদর 
জবডত রাখ্জি; (খ্) amfori BSCI আচরণ সংবিতা কােবত প্রজ াজের জনয, যেমন প্রজ াজন যসইমত, স্ব 
স্ব প্রোি যেজত্র সিরকম েুবক্তসঙ্গত ও েজোপেুক্ত পদজেজপ যনজি এিং (ে) যেসি চযাজিজের মীমাংসা 
করা প্রজ াজন যসগুবি সম মত সনাক্ত করার জনয তেয আদানপ্রদান করজি৷ 

amfori BSCI অংশগ্রিণকারী এিং তাজদর িযিসা সিজোেীরা মানিাবধকাজর যকানপ্রকার প্রবতকূি প্রোি, 
বিজশষত যিশী বিপদাশঙ্কাম  উৎপবত্তিি এিাকা িা যেত্র যেজক পণয সংগ্রি করার সম , ঐ প্রোজির মূি 
কারনগুবি আজরা সবিস্তাজর জানার প্র াস কজর৷ এই দাব ্বপ দঢৃ়োজি যপ্রাবেত করজত িযিসা প্রবতষ্ঠানগুবিজক 
েজোপেুক্ত পদজেপ বনজত িজি এিং েুবক্তসঙ্গত পবরমাজণ প্রজ াজনী  পবরচািন িযিিা, পবিবস এিং প্রণািীর 
বিকাশ করজত িজি এিং সরিরাি শৃঙ্খজি মানিাবধকাজর যকানরকম প্রবতকূি প্রোি সনাক্ত করা িজি 
কােবকর উপাজ  তা প্রবতজরাধ ও সমাধান করজত িজি৷ 

যেসি উৎপাদকজদর সতকব  পেবজিেজণ রাখ্া িজি তাজদর িযিসা রীবতজত amfori BSCI আচরণ সংবিতা 
দঢৃ়োজি যপ্রাবেত করজত বিজশষোজি অেযন্তরীণ পবরচািন িযিিা  উৎসািিধবন করা ি ৷ 



© স্ব্বপাবধকার amfori ২০১৭  বিএসবসআই আচরণ সংবিতা - সািবজনীন দবিি সং. ১/২০১৪ 4/9 

amfori BSCI আচরণ সংবিতা কােবত প্রজ াে করা দুুঃসাধয িও ার কারনিশত িযিসাব ক সম্পকব  িা 
িযিসা সিজোেীর সজঙ্গ একক চুবক্তর পবরসমাবি করা সিবজশষ উপা  িজি মজন করা িজি৷ তজি, েবদ 
যকান িযিসা সিজোেী amfori BSCI আচরণ সংবিতা  িবণবত নীবতর সজঙ্গ সুসঙ্গত পিবতজত কাজ করজত 
িযেব ি  এিং/অেিা েবদ amfori BSCI আচরণ সংবিতা  িবণবত এিং/অেিা ঐ সংবিতার সিজাত 
দা দাব ্বপ পািন করার জনয প্রজ াজনী  পদজেপ বনজত িযিসা সিজোেী অবনচ্ছকু ি  যসজেজত্র িাধয িজ  
যসই িযিসাব ক সম্পকব  িা একক চুবক্তর পবরসমাবি করজত িজি৷ 

কমীসদর পরস্পর সিস াহিতা এিং হনরাপত্তা 

িযিসা প্রবতষ্ঠানগুবির পবরচািনার উত্তম উপা  বির কজর বনজত িজি োজত কমবিজির বিষজ  কমমীদ ও 
তাজদর প্রবতবনবধজদর মজধয েজেি তেয বিবনম  ি , এিং amfori BSCI আচরণ সংবিতার প্রতযাশামত 
কমমীদজদর সুরবেত রাখ্ার জনয উপেুক্ত পদজেপ যনও া ো ৷ কমমীদজদর অবধকার ও দাব ্বপ সম্বজে সজাে 
করজত িযিসা প্রবতষ্ঠানগুবির বনবদবি কজ কটি পদজেপ বনজত িজি৷ 

এোডা, িযিসাব ক কােবকিাজপ সফিোজি এই রীবতগুবি যপ্রাবেত করজত িযিসা প্রবতষ্ঠানগুবির কমমীদ, 
মযাজনজার, কমবচারী এিং কমমীদ প্রবতবনবধজদর মজধয েজেি কমবদেতা েজড তুিজত িজি৷ কাজজর প্রবতটি 
স্তজর, বিজশষত যপশােত স্বািয ও বনরাপত্তা বিষজ , অবিরাম বশো ও প্রবশেণ যদও া একান্ত জরুরী৷ 

যেসি িযবক্ত ও সম্প্রদাজ র উপর প্রবতকূি প্রোি পডজি তাজদর জনয িযিসা প্রবতষ্ঠানগুবির কােবকর 
প্রজ াে-স্তরী  অবেজোে পিবত বির করজত িজি িা তাজত অংশ বনজত িজি৷ বিচার িযিিা ফিপ্রসূ িজি 
ও েজেি সম্বি োকজিও, এই অবেজোে পিবত দ্রুত শুনাবন ও মীমাংসা, খ্রজচ সাশ্র  এিং বিবিধ 
রাষ্ট্রিযাপী যোোজোজের মত বিজশষ বকেু সুবিধা বদজত পাজর৷ 

VI. নীবত 

amfori BSCI অংশগ্রিণকারীরা আশা রাজখ্ তাজদর সি িযিসা সিজোেীরা amfori BSCI আচরণ সংবিতা 
যমজন চিজি৷ তাোডা, বনজনাক্ত নীবতর বেবত্তজত যেসি িযিসা সিজোেীজদর পেবজিেজণ রাখ্া িজি তাজদর 
প্রমাণ দ্বারা যদখ্াজত িজি যে তারা (ক) বনজজরা amfori BSCI আচরণ সংবিতা অনুসরণ সুবনবিত 
করার জনয সিরকম প্রজ াজনী  পদজেপ বনজচ্ছ এিং (খ্) উৎপাদন প্রণািী(গুবি)যত জবডত তাজদর 
সিকটি িযিসা সিজোেী দ্বারা amfori BSCI আচরণ সংবিতা অনুসরণ সুবনবিত করজত তারা েুবক্তসঙ্গত 
পদজেপ বনজচ্ছ৷ 

সংঘিদ্ধ িওয়ার স্বািীনতা এিং য ৌথ দর কষাকহষর অহিকার  

িযিসা সিজোেীরা: (ক) কমমীদজদর স্বাধীনোজি ও েণতাবিক উপাজ  শ্রমসং  েজড যতািার অবধকার মানয 
করজি; (খ্) শ্রম সংজ র সদসযতার কারজণ যকান কমমীদর প্রবত তিষমযমূিক আচরণ করজি না এিং (ে) 
কমমীদজদর যেৌে দর কষাকবষ করার অবধকারটিজক মানয কজর চিজি৷  

কমমীদ প্রবতবনবধজদর কমবিজি কমমীদজদর সজঙ্গ যোোজোে করা িা তাজদর সজঙ্গ কজোপকেজন িযিসা সিজোেীরা 
িাধা যদজি না৷  

যেসি যদজশ শ্রম সংজ র বক্র াকিাপ যিআইনী মজন করা ি  িা যেখ্াজন স্বাধীনোজি েণতাবিক শ্রম 
সংজ র বক্র াকিাজপর অনুমবত যনই যসখ্াজন িযিসা সিজোেীরা ঐ নীবতজক মানয করজত কমমীদজদর 
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স্বাধীনোজি বনজস্ব প্রবতবনবধ বনিবাচন করার অনুমবত যদজি োজত তাজদর সজঙ্গ যকাম্পাবন কমবিজির 
বিষ গুবি বনজ  আিাপ আজিাচনা করজত পাজর৷ 

অ-বিষময 

বিঙ্গ, ি স, ধমব, জাবত, িণব, জন্ম, সামাবজক পটেূবম, অেমতা, জাবতেত ও রাষ্ট্রী  উৎস, রাষ্ট্রী তা, 
শ্রমসং  িা অনয যকান তিধ সংেঠজনর সদসযতা, রাজননবতক সম্বে িা মতামত, যেৌন প্রিণতা, 
পাবরিাবরক দাব ্বপ, তিিাবিক পবরবিবত, যরাে িা এমন অনয যকান অিিা োর ফজি তিষমযমূিক ধারণা 
িজত পাজর যসসজির বেবত্তজত িযিসা সিজোেী যকান িযবক্তর প্রবত তিষময করজি না, িবিেূব ত করজি না িা 
যকানরকম পেপাবত্বপ রাখ্জি না৷ বিজশষ কজর, উপজরাক্ত যকান কারনিশত কমমীদজক উতযক্ত করা িা শাবস্ত 
যদও া িজি না৷ 

নযা য পাহরশ্রহমক  

কমমীদর বনজজর ও পবরিাজরর জনয সজন্তাষজনক জীিনোপজনর পজে পেবাি নযােয পাবরশ্রবমক পাও ার 
অবধকার আইনত প্রাপয সামাবজক সুবিধার অবধকার মানয করজি এিং বনজচ িবণবত বিজশষ প্রতযাশা 
যকানরকম িাবন না করজি িযিসা সিজোেী এই নীবত যমজন চিজি৷ 

সরকার দ্বারা বনধবারত নূযনতম যিতজনর আইন অেিা যেৌে দর কষাকবষর বেবত্তজত বশজল্পাজদযাজের 
অনুজমাবদত মানদন্ড, যেটা যিশী যসইমত িযিসা সিজোেী নূযনতম যিতজনর বন ম যমজন চিজি৷  

সম মত, বন বমত এিং আইনত গ্রািয মুদ্রা  পূণব যিতন বদজত িজি৷ আইএিও-র বনজদবশমত, োতা বিসাজি 
“দ্রিযরূজপ” আংবশক যিতন যদও া গ্রিণজোেয িজি৷ যিতজনর স্তজর কমমীদজদর কমবদেতা ও বশোেত 
যোেযতা প্রবতফবিত িজি এিং বন বমত কাজজর সম কাি অনুসাজর যদও া িজি৷ 

যকিি বিজশষ পবরবিবতজত এিং আইনত বনবদবি করা পবরমাণমত িা যেৌে দর কষাকবষ দ্বারা বির করা 
শতব মত যিতন যেজক িাদ যদও ার অনুমবত যদও া িজি৷ 

 সথাহচত কাসের ঘন্টা 

এখ্াজন িবণবত বিজশষ প্রতযাশা িাবন না কজর, িযিসা সিজোেী েখ্ন সুবনবিত করজি যে কমমীদজদর প্রবত 
সিাজি বন বমত ৪৮  ন্টার যিশী কাজ করজত িজি না তখ্ন তারা এই নীবত যমজন চিজি৷ তজি, amfori 
BSCI আইএিও দ্বারা বনবদবি িযবতক্রমগুবি স্বীকার কজর বনজ জে৷ 

আইএিও দ্বারা বনধবাবরত আন্তজব াবতক কাঠাজমা অনুসাজর, প্রজোজয রাষ্ট্রী  আইন, বশজল্পাজদযাজের বনবদবি 
মানদন্ড িা যেৌে চুবক্তর অেব িুজঝ বনজত িজি৷ 

আইএিও দ্বারা িবণবত িযবতক্রমী যকজস উপজরাক্ত কাজজর সম সীমা অবতক্রম করা ো , যসজেজত্র 
ওোরটাইম অেবাৎ অবতবরক্ত পাবরশ্রবমক যদও ার অনুমবত আজে৷ 

যকিিমাত্র িযবতক্রমী পবরবিবতজত, যস্বচ্ছা  ওোরটাইম িযিিার করা ো , ো বন বমত যিতনদজরর এক ও 
এক-চতুেবাংশ গুজণর যচজ  কম দজর যদও া োজি না এিং যপশােত বিপদাশঙ্কার যচজ  যিশী সম্ভািনা 
োকজি না৷ তাোডা, িযিসা সিজোেীরা তাজদর কমমীদজদর প্রবতটি কাজজর বদজন বিশ্রাজমর জনয বিরবত এিং 
প্রবত সাত বদজন কমপজে একবদজনর েুটির অবধকার যদজি, এর একমাত্র িযবতক্রম িজি েবদ যেৌে চুবক্তজত 
িবণবত িযবতক্রম প্রজোজয ি ৷  



© স্ব্বপাবধকার amfori ২০১৭  বিএসবসআই আচরণ সংবিতা - সািবজনীন দবিি সং. ১/২০১৪ 6/9 

যপশািত স্বািয এিং হনরাপত্তা  

এখ্াজন িবণবত বনবদবি প্রতযাশা িাবন না কজর, িযিসা সিজোেী েবদ কমমীদ এিং িানী  সম্প্রদাজ র সুি 
কাজজর ও জীিনোপজনর পবরজিশ মানয কজর তািজি তারা এই নীবত যমজন চিজি৷ অল্পি সী কমমীদ, নতুন 
ও সন্তানসম্ভিা মাজ রা এিং বিকিাঙ্গ িযবক্তরা বিজশষ বনরাপত্তা পাজিন তজি এই বনরাপত্তা শুধু তাজদর মজধয 
সীমািি োকজি না৷  

িযিসা সিজোেীরা যপশােত স্বািয ও বনরাপত্তার বন ম অেিা যেখ্াজন যদশী  আইন দিূবি অেিা 
কজঠারোজি িিিৎ না যসজেজত্র আন্তজব াবতক মান অনুসরণ করজি৷ 

বনরাপদ ও সুি কাজজর পবরজিশ সুবনবিত করার জনয িযিিার বিকাশ ও সম্পাদন করার জনয পবরচািক 
িেব ও কমমীদজদর, এিং/অেিা তাজদর প্রবতবনবধজদর মজধয সবক্র  সিজোবেতা একান্ত জরুরী৷ যপশােত স্বািয 
ও বনরাপত্তা সবমবত েঠন কজর এটা করা সম্ভি৷ 

কমমীদজদর স্বািয ও বনরাপত্তা  বিপজদর সম্ভািনা সোন, মূিযা ন, পবরিার ও প্রবতবক্র ার জনয সুিযিিা 
আজে বকনা তা িযিসা সিজোেীরা সুবনবিত করজি৷ কাজজর দরুণ, কাজজর সম  িা কাজজর সজঙ্গ জবডত 
কমমীদজদর দ ুবটনা, আ াত িা অসুিতা প্রবতজরাজধর জনয তারা ফিপ্রসূ উপা  অিিম্বন করজি৷ এইসি 
উপা  কমবিজি সিজাত বিপদাশঙ্কার কারনগুবি েতটা সমীচীন যসইমত কম করার প্রজচিা করজি৷  

িযিসা সিজোেীরা িাধযতামূিক বিমা প্রকল্প সজমত দ ুবটনা  কমমীদজদর বনরাপত্তা  উন্ন নসাধজনর প্র াশ 
করজি৷ 

বনজজজদর প্রোি যেজত্রর পবরবধমজধয িযিসা সিজোেীরা সিরকম উপেুক্ত উপা  অিিম্বন করজি োজত 
বনজ ােকতব া কমমীদজদর যে িাসিান এিং িযিিাজরর জনয যেসি েিপাবত ও বিবডং পবরসর যদ  তা যেন 
সুবিত ও সুরবেত ি  এিং পূিবানুমান করা ো  এমন সঙ্কটািিা যেজক সুরবেত রাখ্া ো ৷ আসন্ন 
বিপজদ কমমীদর অনুমবত না বনজ  পবরসর যেজক প্রিান করার যে অবধকার আজে তা িযিসা সিজোেী মানয 
কজর৷  

িযিসা সিজোেী পেবাি যপশােত বচবকৎসা সিা তা ও আনুষবঙ্গক সুিযিিা সুবনবিত কজর৷ 

িযিসা সিজোেী পানী  জি, বনরাপদ ও পবরচ্ছন্ন আিার করা ও বিশ্রাম করার িান এিং পবরচ্ছন্ন ও 
বনরাপদ রান্না করা ও খ্ািার মজতু রাখ্ার িান পাও ার অবধকার সুবনবিত করজি৷ তাোডা, িযিসা 
সিজোেীরা সিবদা সি কমমীদজদর বিনামূজিয কােবকর িযবক্তেত সুরো সরোম অেবাৎ পাজসবানাি যপ্রাজটবক্টে 
ইকুইপজমন্ট (বপবপই) যদজি৷ 

হশশু শ্রহমক না  

আইএিও দ্বারা স্বীকৃত িযবতক্রম োডা, আইজন িবণবত িাধযতামূিক সু্কিবশোর নূযনতম ি জসর কমি সী 
বশশুজদর, ো ১৫ িেজরর কম ি স না, সরাসবর িা পজরােোজি কাজজ বনেুক্ত না কজর িযিসা সিজোেী 
এই নীবত যমজন চজি৷ 

িযিসা সিজোেীজদর কমববনেুবক্ত প্রণািীজত ি জসর সততা প্রবতপাদজনর কজঠার পিবত বির কজর বনজত িজি, 
ো কমমীদর প্রবত যকানপ্রকাজর অসম্মানজনক িা মেবাদািাবনকর িজি না৷ অপ্রািি স্কজদর যে যকান প্রকাজরর 
উৎপীডন যেজক সুরবেত রাখ্া এই নীবতর উজেশয৷ অপ্রািি স্কজদর চাকবর যেজক িরখ্াস্ত করার সম  
বিজশষ িেয রাখ্া প্রজ াজন যকননা তাজদর আজরা বিপজ্জনক কাজজ যেমন যিশযািৃবত্ত িা ড্রাে যিনজদজনর 
কাজজ বনেুক্ত করা ো ৷ অপ্রািি স্কজদর কমবিি যেজক সবরজ  যদও ার সম , ঐসি প্রোবিত 
অপ্রািি স্কজদর বনরাপত্তা সুবনবিত করজত িযিসা সিজোেীজদর সবক্র োজি উপাজ র সোন করজত িজি৷ 
যেখ্াজন উপেুক্ত যসখ্াজন প্রোবিত অপ্রািি জস্কর পবরিাজরর প্রািি স্ক সদসযজক সজন্তাষজনক কাজ যদও ার 
সম্ভািনা তাজদর বিজিচনা কজর যদখ্া উবচত৷ 
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অল্পিয়সী কমীসদর েনয হিসশষ হনরাপত্তা  

অল্পি সীজদর রাজত্র কাজ না করজত যদও া এিং এই নীবতজত িবণবত বিজশষ প্রতযাশার িাবন না কজর, 
তাজদর স্বািয, বনরাপত্তা, তনবতক মূিযজিাধ ও বিকাজশর পজে েবতকর কাজজর পবরজিশ যেজক তাজদর 
সুরবেত রাখ্া সুবনবিত কজর িযিসা সিজোেী এই নীবত যমজন চজি৷  

অল্পি সীজদর কাজজ বনেুক্ত করা িজি, িযিসা সিজোেীজদর এই বিষ গুবি সুবনবিত করা প্রজ াজন যে 
(ক) ঐ প্রকাজরর কাজ তাজদর স্বািয িা বিকাজশর জনয েবতকর িজি না; (খ্) তাজদর কাজজর  ন্টার 
জনয সু্কজি উপবিবতজত, উপেুক্ত কতৃব পে দ্বারা অনুজমাবদত যপশাদার েবতব জত তাজদর অংশগ্রিণ িা প্রবশেণ 
িা বশেণমূিক কমবসূবচ দ্বারা িােিান িও ার েমতা  যকানরকম েবত িজি না৷ 

অল্পি সী কমমীদজদর েবত প্রবতজরাধ, সনাক্ত ও হ্রাস করজত িযিসা সিজোেী প্রজ াজনী  পিবত বির করজি, 
অল্পি সী কমমীদজদর কােবকর অবেজোে পিবত এিং যপশােত স্বািয ও বনরাপত্তা প্রবশেণ প্রকল্প ও কমবসূবচর 
সুজোে যদও ার িযাপাজর বিজশষ িেয রাখ্জি৷ 

আশঙ্কােনক কমমহন ুহি না 

এই অধযাজ  িবণবত বিজশষ প্রতযাশার িাবন না কজর িযিসা সিজোেী এই নীবত যমজন চিজি েখ্ন (ক) 
তারা সুবনবিত করজি যে তাজদর কমববনেুবক্তর সম্পকব  তাজদর কমমীদজদর বিপন্ন করজে না এিং সামাবজক িা 
আবেবকোজি অসিা  কজর বদজচ্ছ না; (খ্) রাষ্ট্রী  আইন, প্রো িা রীবত এিং আন্তজব াবতক শ্রজমর 
আদশবমান, যেটিজত যিশী বনরাপত্তা পাও া ো  যসইমত বনধবাবরত একটি স্বীকৃত এিং নবেেুক্ত কমববনেুবক্তর 
সম্পজকব র বেবত্তজত কাজ করা িজি৷  

কমববনেুবক্তর আজে, িযিসা সিজোেী তাজদর কমমীদজদর তাজদর অবধকার, দাব ্বপ এিং কাজজর  ন্টা, 
পাবরশ্রবমক ও যিতজনর শতব সজমত বনেুবক্তর শতব  বিষজ  সিজজিাধয তেয জাবনজ  যদজি৷   

িযিসা সিজোেীজদর নারী পুরুষ উে  কমমীদজদর জনয সজন্তাষজনক কাজজর পবরবিবত যদও ার প্র াস করজত 
িজি োজত তাজদর মা িািা িা তোিধানকারীর েূবমকা  সািােয করা ো , এটা বিজশষ কজর প্রিাসী 
কমমীদ ও যমৌসুমী কমমীদজদর যেজত্র প্রজোজয োজদর সন্তানজদর প্রিাসীজদর যদজশর িাবডজত যরজখ্ আসজত ি ৷ 

িযিসা সিজোেীরা বনেুবক্তর িজদািস্ত এমনোজি িযিিার করজি না ো যজজনশুজন আইজনর প্রকৃত উজেজশযর 
সজঙ্গ সুসমেস না৷ তাজত আজে (ক) বশোনবিবশ প্রকল্প যেখ্াজন কমবজকৌশি যশখ্াজনা িা বন বমত বনেুবক্তর 
যকান অবেপ্রা  যনই, (খ্) যমৌসুমী িা আকবিক কাজ ো কমমীদজদর বনরাপত্তা িযািত করজত পাজর এিং 
(ে) শুধু শ্রমবেবত্তক চুবক্ত-তজি তা এই পেবন্ত সীবমত না৷ তাোডা, এমনোজি সাি-কনোক্ট করা িজি 
না ো কমমীদজদর অবধকার িযািত করজত পাজর৷  

ঋসণ দায়িদ্ধ শ্রম না   

িযিসা সিজোেী যকানপ্রকাজরর দাস্বপ, িিপূিবক, ঋজণর দাজ  িি, শতব িি, মানুষ যিচাজকনা িা 
অবনচ্ছাকৃত শ্রম আদাজ  জবডত িজি না৷ 

িযিসা সঙ্গীজদর দ্বারা এইপ্রকাজরর শ্রম আদাজ র ফজি েবদ িযিসা সিজোেী িােিান ি  তািজি তাজদর 
জটিিতার দাজ  অবেেুক্ত করার আশঙ্কা োকজি৷  

প্রতযে ও পজরােোজি প্রিাসী কমমীদজদর কাজজ জবডত ও বনেুক্ত করার সম  িযিসা সিজোেীজদর বিজশষ 
সেত্ন পদজেপ বনজত িজি৷  
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িযিসা সিজোেীজদর কমমীদজদর কাজ যেজ ড োও ার অবধকার বদজত িজি এিং কমমীদ বনজ ােকতব াজক েুবক্তসঙ্গত 
যনাটিশ বদজ  রাখ্জি তাজক বিনা িাধা  চাকবর যেজক অিযািবত বদজত িজি৷ 

কমমীদজদর োজত অমানবিক িা অপমানজনক িযিিার, তদবিক দন্ড, মানবসক িা শারীবরক অতযাচার 
এিং/অেিা োবিোিাজজর সমু্মখ্ীন না িজত ি  তা িযিসা সিজোেী সুবনবিত করজি৷  

সি শাবস্তমূিক প্রণািী বিবখ্তোজি বির কজর বনজত িজি ও স্পি ও যিাধেময োষা  কমমীদজদর যমৌবখ্কোজি 
িুবঝজ  বদজত িজি৷ 

পহরসিশ সুরক্ষ্া 

এই অধযাজ  িবণবত বিজশষ প্রতযাশা িাবন না কজর, িযিসা সিজোেী েখ্ন পবরজিজশর অিে  এবডজ  
োও ার জনয েজোপেুক্ত পদজেপ যনজি তখ্ন তারা এই নীবত যমজন চিজি৷ 

বক্র াকিাজপর ফজি পবরজিজশ গুরু্বপপূণব প্রোি িযিসা সিজোেীজদর মূিযা ন কজর যদখ্জত িজি এিং 
পবরজিজশর প্রবত তাজদর দাব ্বপজ্ঞান প্রবতফবিত কজর এমন কােবকর পবিবস ও প্রণািী বনধবারণ করজত িজি৷ 
সম্প্রদা , প্রাকৃবতক সম্পদ এিং সিসজমত পবরজিজশ প্রবতকূি প্রোি কম িা প্রবতজরাধ করার জনয তাজদর 
েজেি পদজেপ যনও ার িযাপাজর সজাে োকজত িজি৷ 

বনহতক িযিসাহয়ক আচরণ 

এই অধযাজ  িবণবত িেয ও প্রতযাশা িাবন না কজর েখ্ন িযিসা সিজোেীরা যকান প্রকাসরর 
দযনীহতপরায়ণ কাে, অনিধ জিুুম িা আত্মসাৎ করা িা যকানপ্রকাজরর  ুষ যদও া যনও া  জবডত িজি 
না - তাজত যে যকান প্রকাজরর অনযােয আবেবক িা অনয যকান যিােনী  প্রবতশ্রুবত, প্রস্তাি, যদও া িা 
যনও া োকজত পাজর তজি এজতই সীমাব ত না - তািজি তারা এই নীবত যমজন চিজি৷ 

িযিসা সিজোেীজদর কাে যেজক আশা করা ি  যে তারা বনজজজদর বক্র াকিাপ, কাঠাসমা ও সম্পাহদত 
কােকসমমর সঠিক তেয রাখ্জি এিং প্রজোজয বন ম এিং বশজল্পাজদযাজের আদশব পিবত অনুসাজর প্রকাশ 
করজি৷ 

িযিসা সিজোেীরা সরিরাি শৃঙ্খজি যকানরকম বমেযা িণবনা যদজি না িা এইসি তজেযর বমেযা িণবন করজি 
না৷ 

তাোডা, তাজদর েুবক্তসঙ্গত সািধানতা অিিম্বন কজর িযবক্তেত (কমমীদ, িযিসা সিজোেী, গ্রািক ও 
যক্রতাজদর প্রোি যেত্র যেজক প্রাি তেয সজমত) তেয সংগ্রি, িযিিার ও অনযোজি প্রবক্র াকরণ করজত 
িজি৷ এইসি িযবক্তেত তেয সংগ্রি, িযিিার এিং অনযানয প্রবক্র াকরজণ তেয বনরাপত্তার আইন ও 
যোপনী তার আইন এিং বন িক শতব াবদ মানয কজর চিজত িজি৷  
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amfori য ালা এিং দীঘমিায়ী িযিসার যক্ষ্সে হিশ্বিযাপী যনতৃিানীয় িযিসাহয়ক সহমহত। আমরা এমন 
এক হিশ্ব যদ সত চায় য  াসন প্রহতটি িযিসা সকসলর েনয সামাহেক,পহরসিশিত এিং অথমননহতক 
সুহিিা িসয় আসন। 

 
amfori BSCI 
Av. De Cortenbergh, ১৭২ 
১০০০ Brussels 
Belgium 
যফান: +৩২-২-৭৬২ ০৫ ৫১ 
ফযাক্স: +৩২-২-৭৬২ ৭৫ ০৬ 
info@amfori.org 
www.amfori.org 

http://www.amfori.org/

