জার্ান
ম টেক্সোইল এবং ফ্যাশন শশল্পের আচরণশবশি
শিশি: এশিল 2022
িস্তাবনা
তাদের অর্নৈততক
থ
কার্ক্রদের
থ
োধ্যদে, জাোৈ
থ টেক্সোইল এবং ফ্যাশৈ তশদের সংস্থাগুতল টর্
টেশগুতলদত এবং অঞ্চদল তারা কাজ কদর টসগুতলর তস্থততশীল উন্নয়দৈ েূলযবাৈ অবোৈ রাদে।
টকাম্পাতৈগুতল সাোজজক বাজার অর্ৈীততর
থ
ৈীতত এবং েুক্ত ও ৈযার্য তবশ্ব বাতিদজযর জৈয
প্রততশ্রুততবদ্ধ। তারা তাদের সাোজজক োয়বদ্ধতা সম্পদকথ সদেতৈ এবং অর্নৈততক,
থ
সাোজজক ও
পতরদবশগতভাদব তস্থততশীল ৈকশা এবং টেদশ এবং তবদেদশ তাদের সরবরাহ শৃঙ্খদলর উন্নয়দৈর
পদে সের্ৈথ কদর।
টকাম্পাতৈগুতলদক তাদের সাোজজক োতয়ত্ব পালদৈ সহায়তা করার জৈয, জাোৈ
থ টেক্সোইল অযান্ড
ফ্যাশৈ ইন্ডাতি অযাদসাতসদয়শৈ (টেক্সোইল + ফ্যাশৈ) এবং জাোৈ
থ তরদেইল টফ্ডাদরশৈ (এইেতডই)
টর্ৌর্ভাদব জাোৈ
থ টেক্সোইল এবং ফ্যাশৈ তশদের জৈয এই আেরিতবতধ্ ("আেরিতবতধ্") প্রকাশ
কদরদে।
আেরিতবতধ্ জাোৈ
থ টেক্সোইল এবং ফ্যাশৈ তশদের টেদে সাোজজকভাদব োয়ী কদপাদরে
থ
কদেরথ
সাধ্ারি টেৌতলক টবাধ্শজক্তর প্রততফ্লৈ োে। একই সেদয়, এটে একটে গাইতডং টেেওয়াকথ তহসাদব
কাজ কদর র্ার তবরুদদ্ধ টকাম্পাতৈগুতল পৃর্কভাদব তাদের তসদ্ধান্ত এবং বযবস্থাগুতল সাতরবদ্ধ করদত
পাদর এবং ক্রেবধ্োৈ
থ
তবশ্ববযাপী এবং টৈেওয়াকথর্ক্ত
ু
অর্ৈীততদত
থ
টোে ও োঝাতর আকাদরর
উদেযাগগুতলর উদেগ এবং তাদের েযাদলঞ্জগুতল তবদশষভাদব তবদবেৈা কদর।
জাোৈ
থ টেক্সোইল এবং ফ্যাশৈ তশদের োতা সংগঠৈ তহসাদব জাোৈ
থ েুেরা বাতিজয এবং টেক্সোইল
+ ফ্যাশদৈর োতা সংগঠৈ তহসাদব এইেতডই সুপাতরশ কদর টর্ জাোৈ
থ টেক্সোইল এবং ফ্যাশৈ তশদের
সংস্থাগুতল একটে টেচ্ছাদসবী র্ন্ত্র তহসাদব আেরিতবতধ্দক েীকৃতত টেয় এবং প্রদয়াগ কদর - তারা
তৈদজদেরদক তৈোতারা,
থ
টেতডং টকাম্পাতৈ বা পতরদষবা সরবরাহকারী তহসাদব টেদে তকৈা তা
ৃ
তৈতবদশদষ।
থ
ততীয় পদের পদে েুজক্ততভতিক োতব এবং অৈযাৈয অতধ্কার এই টেচ্ছাদসবী প্রততশ্রুতত
োরা প্রততটিত হদব ৈা।
1. টর্ৌশলক টবাঝার এবং ববিিা
আেরা, আন্ডারসাইৈকরা টকাম্পাৈী, তৈদজদেরদক টসই সোদজর অংশ তহসাদব টেতে টর্োদৈ
আেরা বযবসা কতর এবং সোজ ও পতরদবদশর উপর আোদের বযবসাতয়ক কার্ক্রদের
থ
প্রতযে ও
পদরাে প্রভাবগুতল তবদবেৈা কদর সাোজজকভাদব োয়বদ্ধ কদপাদরে
থ
গভদৈদের
থ
প্রতত প্রততশ্রুততবদ্ধ
এবং অর্নৈততক,
থ
সাোজজক এবং পতরদবশগত তেক টর্দক োদর্রথ র্র্ার্র্ ভারসােয অজথদৈর জৈয
ক্রোগত প্রদেষ্টা োতলদয় র্াজচ্ছ।
আেরা সাধ্ারিভাদব গৃহীত েূলযদবাধ্ এবং ৈীতত টর্েৈ সততা এবং ববধ্তা অৈুর্ায়ী কাজ কতর, এবং
তবদশষ কদর আন্তজথাততকভাদব েীকৃত োৈবাতধ্কার এবং শ্রে োৈগুতল পালৈ কতর র্া আেরিতবতধ্দত
বতিতথ রদয়দে।
আেরা আেরিতবতধ্র উদেশয এবং তবষয়বস্তু ভাগ কদর তৈই এবং জাোতৈ
থ এবং তবদেদশ আোদের
সেস্ত টকাম্পাতৈর সাইেগুতলদত েলোৈ তভতিদত টেচ্ছাদসবী প্রততশ্রুতত টেদৈ েলার জৈয আোদের
তৈজ তৈজ আইৈী এবং বাস্তব সম্ভাবৈার পতরতধ্র েদধ্য প্রততটে উপর্ুক্ত এবং র্ুজক্তসঙ্গত প্রদেষ্টা করব।
র্তে তবেযোৈ জাতীয় প্রতবধ্াৈগুতল আেরিতবতধ্র তবষয়বস্তুর সাদর্ সাংঘতষক
থ হয় বা জাতীয় টপ্রোপে
তাদের সম্পূিরূদপ
থ
টেদৈ েলা অসম্ভব কদর টতাদল, তদব আেরা টর্োদৈই সম্ভব আেরিতবতধ্র
প্রদয়াজৈীয়তাগুতল টেদৈ েলার উপায়গুতল সন্ধাৈ করব।

2. র্ানবাশিকার ও শ্রর্ র্ান
আেরা োৈতবক ের্াোর
থ
সম্মাৈ কতর এবং আন্তজথাততকভাদব েীকৃত োৈবাতধ্কারদক সেুন্নত রাতে,
টর্েৈটে তবদশষভাদব জাততসংঘ (UN)1 োৈবাতধ্কাদরর সাবজৈীৈ
থ
টঘাষিা এবং বযবসা ও
2
োৈবাতধ্কার সংক্রান্ত জাততসংদঘর গাইতডং ৈীততোলা এবং বহুজাততক উদেযাদগর3 জৈয ও ই তস তড
( OECD) তৈদেথ তশকাটেদত উদেে করা হদয়দে। আেরা আন্তজথাততক শ্রে সংস্থার (আইএলও)
আন্তজথাততকভাদব েীকৃত শ্রে োৈগুতলও তবদবেৈা কতর, র্া আেরিতবতধ্দত ৈীদে বতিতথ হদয়দে।
আোদের সেস্ত বযবসাতয়ক জক্রয়াকলাদপ, আেরা সবো
থ োৈবাতধ্কার লঙ্ঘদৈর কারি বা অবোৈ
রাোর টেষ্টা কতর ৈা। আেরা আোদের বযবসাতয়ক অংশীোরদের কাে টর্দকও একই আশা কতর।
টর্োদৈ প্রদয়াজৈ এবং সম্ভব, আেরা এই তবষদয় আোদের সরবরাহ অংশীোরদের সের্ৈথ কতর।
2.1 কর্সংিান
ম
সম্পকম
আেরা আোদের কেীদের সম্মাদৈর সাদর্ আেরি কতর। আেরা টর্ টকাৈও ধ্রদির টবআইৈী শাজস্ত,
অপবযবহার, হয়রাতৈ, ভীতত প্রেশৈথ বা কেোরীদের
থ
প্রতত অসম্মাৈজৈক আেরি প্রতযােযাৈ কতর।
আেরা সেস্ত কেসংস্থাৈ
থ
সম্পদকথর টেদে প্রদর্াজয শ্রে আইৈ টেদৈ েতল এবং আোদের েুজক্তবদ্ধ
অংশীোরদের কাে টর্দক একই আশা কতর। কেসংস্থাৈ
থ
সম্পদকথর শুরুদত, কেোরীদের
থ
তাদের
অতধ্কার এবং বাধ্যবাধ্কতাগুতলর পাশাপাতশ কাদজর সেয়, পাতরশ্রতেক এবং অর্ থ প্রোৈ এবং
তৈষ্পতির পদ্ধততগুতল সহ কেসংস্থাদৈর
থ
অপতরহার্ থ শতথাতে এবং শতথাতে সম্পদকথ টবাধ্গেয তর্য
সরবরাহ করা হদব।
আেরা প্রদর্াজয তবজ্ঞতির সেদয়র সাদর্ সম্মততদত তাদের কেসংস্থাদৈর
থ
সম্পকথ টশষ করার জৈয
কেোরীদের
থ
অতধ্কারদক সম্মাৈ কতর এবং রো কতর।
2.2 শশশুশ্রর্ শনশিদ্ধকরণ এবং িরুণ শ্রশর্কল্পের সুরক্ষা 4
আেরা তশশু শ্রে সহয কতর ৈা এবং োকতরদত ভততথর জৈয প্রদর্াজয আইৈী ৈূযৈতে বয়স পালৈ কতর।
র্াই টহাক ৈা টকৈ, আেরা টসই বয়দসর কে বয়সী বযজক্তদের তৈদয়াগ কতর ৈা টর্োদৈ বাধ্যতােূলক
তশো োকতরর জায়গার আইৈ অৈুসাদর এবং 15 বেদরর কে বয়সী টের অধ্ীদৈ টশষ হয়।
আেরা আশা কতর আোদের টঠকাোরদের তশশু শ্রে টরাধ্ করার জৈয বয়স র্াোইদয়র পর্াি
থ উপায়
র্াকদব। তশশুশ্রে তেতিত করা টগদল তশশুর সুস্থতা, সুরো ও তবকাদশ েদৈাদর্াগী হওয়ার জৈয
অতবলদে প্রদয়াজৈীয় সব বযবস্থা গ্রহি করদত হদব।
18 বেদরর কে বয়সী বযজক্তদের টেদে, তরুি শ্রতেকদের অতধ্কারদক সম্মাৈ করা হদব; তারা টকবল
তেৈই তৈর্ুক্ত হদত পাদর র্তে এটে তৈজিত করা হয় টর্ কাজ এবং কেসংস্থাদৈর
থ
শতথগুতল তাদের
োস্থয, সুরো বা বৈততকতার জৈয ঝু ুঁ তক সৃটষ্ট কদর ৈা, বা তাদের উন্নয়দৈর জৈয েততকারক ৈয়।
2.3 টজারপূবক
ম শ্রর্ শনশিদ্ধকরণ5
আেরা টর্ টকাৈ ধ্রদৈর টজারপূবক
থ বা বাধ্যতােূলক শ্রেদক প্রতযােযাৈ কতর, র্ার েদধ্য রদয়দে টর্
টকাৈ ধ্রদৈর বদন্ডড টলবার, োসত্ব, োসত্ব বা োসদত্বর েদতা েেথ া, বযজক্ত পাোর, অর্বা অৈযাৈয
অতৈচ্ছাকৃত শ্রে বা পতরদষবা র্া আন্তজথাততকভাদব েীকৃত শ্রে এবং সাোজজক োৈেদের সাদর্
অসঙ্গততপূি।থ

োৈবাতধ্কাদরর সাবজৈীৈ
থ
টঘাষিা - বযবসা এবং োৈবাতধ্কাদরর তবষদয় জাততসংদঘর তৈদেথতশকা ৈীতত
বযবসা এবং োৈবাতধ্কাদরর উপর ইউএৈ এর তৈদেথশক ৈীততোলা
3 বহুজাততক উদেযাদগর জৈয ও ই তস তড (OECD) তৈদেথ তশকা
4 আইএলও কৈদভৈশৈ ৈং 138 এবং 182
5 আইএলও কৈদভৈশৈ ৈং 29 এবং 105
1
2

2.4 পাশরশ্রশর্ক 6
আেরা তবতধ্বদ্ধ তবধ্াৈগুতল টেদৈ েতল বা - টর্োদৈ প্রদর্াজয - শ্রে পতরদষবাগুতলর পাতরশ্রতেদক
সেটষ্টগত ের কষাকতষ েুজক্তর তবধ্াৈগুতল টেদৈ েতল। আেরা তৈজিত কতর টর্ আেরা টর্ েজুতর
প্রোৈ কতর তা প্রদর্াজয সংতবতধ্বদ্ধ বা প্রদর্াজয সজম্মতলতভাদব সম্মত ৈূযৈতে েজুতর বা তশদে প্রেতলত
ৈূযৈতে েজুতরর ৈীদে ৈা পদ়ে। একটে সংতবতধ্বদ্ধ বা সজম্মতলতভাদব সম্মত েজুতর কাঠাদো ো়োই
টেশ বা অঞ্চদল, আেরা তৈয়তেত ফ্ুলোইে কাদজর জৈয প্রেি েজুতর কেোরীদের
থ
টেৌতলক োতহো
পূরদির জৈয র্দর্ষ্ট তা তৈজিত করার জৈয তবদশষ েদৈাদর্াগ তেই।
আেরা েজুতর ো়েগুতল সহয কতর ৈা র্া আইৈ োরা অৈুদোতেত ৈয়, র্ার েদধ্য একটে শাজস্তেূলক
বযবস্থা তহসাদব েজুতর ো়ে অন্তভুক্ত
থ রদয়দে।
2.5 কাল্পজর সর্য় 7
আেরা সংতবতধ্বদ্ধ বা প্রদর্াজয সজম্মতলতভাদব কাদজর সেয়গুতলদত সম্মত তবধ্াৈগুতল টেদৈ েতল,
র্ার েদধ্য রদয়দে ওভারোইে, তবশ্রাদের তবরতত এবং পুৈরুদ্ধাদরর েুটে। র্াই টহাক ৈা টকৈ, আেরা
তৈজিত কতর টর্





তৈয়তেত সািাতহক কাদজর সেয় 48 ঘন্টা এবং প্রতত সিাদহ সদবাচ্চ
থ 12 ঘন্টা ওভারোইে
অততক্রে কদর ৈা,
তবশ্রাদের অতধ্কার প্রততটে কাদজর তেদৈ পালৈ করা হয়,
পর পর েয়টে কাদজর তেৈ একটে তৈয়তেত তেৈ বন্ধ োরা অৈুসরি করা হয়, এবং
সরকারী বা ধ্েীয় েুটের তেৈ এবং েুটের তেৈগুতল সম্মাতৈত হয়।

ওভারোইে কেপদে সংতবতধ্বদ্ধ বা সজম্মতলতভাদব সম্মত প্রতবধ্াৈ অৈুর্ায়ী েততপূরি বা েততপূরি
টেওয়া হদব; এটে বযততক্রেীভাদব এবং একদেটেয়াভাদব একটে সংতবতধ্বদ্ধ, সজম্মতলতভাদব সম্মত বা
েুজক্ততভতিক তভতিদত আদেশ টেওয়া হদব।
2.6 সশর্শির স্বািীনিা 8
আেরা কেীদের সতেততর োধ্ীৈতা, সোদবদশর োধ্ীৈতা এবং সেটষ্টগত েরকষাকতষ এবং সেটষ্টগত
েরকষাকতষর অতধ্কারদক সম্মাৈ কতর টর্ এটে আইৈত অৈুদোতেত এবং কেসংস্থাদৈর
থ
টেদশ সম্ভব।
র্তে এটে অৈুদোতেত ৈা হয় তদব আেরা আোদের কেীদের জৈয উপর্ুক্ত আপস োই।
2.7 ববশচত্র্য ও অন্তর্ভক্তম ি, ববির্যহীনিা 9
আেরা এেৈ একটে কাদজর পতরদবশ প্রোর কতর র্া অন্তভুজথ ক্ত এবং আোদের কেীদের ববতেেযদক
েূলয তেদত সেে কদর। আোদের কেীদের ববতেেযদক েূলযায়ৈ করা হয়। আেরা সোৈ সুদর্াদগর
জৈয প্রততশ্রুততবদ্ধ এবং কেসংস্থাদৈর
থ
টেদে টর্ টকাৈও ধ্রদির ববষেয বা অদর্ৌজক্তক অসে
আেরি প্রতযােযাৈ করার জৈয প্রততশ্রুততবদ্ধ, উোহরিেরূপ জাতীয় ও জাততগত উত্স, সাোজজক
উত্স, োস্থয তস্থতত, অেেতা, টর্ৌৈ অতভদর্াজৈ, বয়স, তলঙ্গ, রাজনৈততক েতােত, ধ্ে বা
থ তবশ্বাদসর
তভতিদত।
আেরা সোৈ েূদলযর কাদজর জৈয পুরুষ ও েতহলা কেীদের জৈয সোৈ টবতদৈর ৈীততটেও তবদবেৈা
কতর।

আইএলও কৈদভৈশৈ ৈং 26 এবং 131
আইএলও কৈদভৈশৈ ৈং 1; আইএলও সুপাতরশ ৈং 110
8 আইএলও কৈদভৈশৈ ৈং 11, 87, 98, 135 এবং 141
9 আইএলও কৈদভৈশৈ ৈং 100, 111 এবং 159; আইএলও সুপাতরশ ৈং 165
6
7

2.8 কর্ল্পক্ষল্পত্র্
ম
স্বািয ও শনরাপত্তা 10
আেরা জাতীয় ও আন্তজথাততক টপশাগত োস্থয ও তৈরাপিা োৈ টেদৈ েতল এবং আোদের কেীদের
তৈরাপিা ও োস্থয বজায় রােদত, তৃতীয় পেদক রো করদত এবং েুঘেৈা,
থ
আঘাত এবং কাজ
সম্পতকথত অসুস্থতা টরাধ্ করার জৈয একটে তৈরাপে এবং োস্থযকর কাদজর পতরদবশ তৈজিত কতর।
এর েদধ্য রদয়দে কেদেদের
থ
তৈয়তেত ঝু ুঁ তক েূলযায়ৈ এবং উপর্ুক্ত ঝু ুঁ তক প্রততদরাধ্ এবং
সতকথতােূলক বযবস্থা বাস্তবায়ৈ, উপর্ুক্ত বযজক্তগত প্রততরোেূলক সরঞ্জাদের তবধ্াৈ সহ।
আেরা তৈজিত কতর টর্ আোদের কেীদের সেস্ত প্রাসতঙ্গক টপশাগত তৈরাপিা তবষদয় প্রতশতেত
করা হদয়দে।
3. পশরল্পবশগি োশয়ত্ব
জীবদৈর োভাতবক তভতির সুরো এবং সংরেি আোদের সকলদক উতেগ্ন কদর এবং বাধ্য কদর।
এটে োর্ায় টরদে, আেরা পতরদবশগত তেকগুতলর জৈয র্র্ার্র্ সম্মাৈ ট র সাদর্ আোদের
বযবসাতয়ক কার্ক্রে
থ
পতরোলৈা কতর এবং জলবায়ু-তৈরদপে ভতবষযদতর লদেয প্রততশ্রুততবদ্ধ।
3.1 পশরল্পবশ ও জলবায়ু সুরক্ষা
আেরা পতরদবশ ও জলবায়ু সুরোর জৈয প্রদর্াজয আইতৈ প্রদয়াজৈীয়তা এবং েীকৃত োৈগুতল টেদৈ
েলার োধ্যদে এবং পতরদবশ ও জলবায়ুর উপর আোদের বযবসাতয়ক জক্রয়াকলাদপর প্রভাবদক
ক্রোগত উন্নত করার প্রদেষ্টা কদর আোদের পতরদবশগত োতয়ত্ব পালৈ কতর।
আেরা র্র্ার্র্ বযবস্থা গ্রহি কদরতে র্া আইৈী এবং আন্তজথাততকভাদব েীকৃত োৈ এবং কভাদরর
উপর তভতি কদর, অৈযাৈয তবষয়গুতলর েদধ্য, তৈম্নতলতেত তবষয়গুতলর েদধ্য:


তবপজ্জৈক পোর্ এবং
থ
অৈযাৈয রাসায়তৈদকর পাশাপাতশ বজথয, তৈষ্পতি সহ টপশাোর এবং
োতয়ত্বশীল হযান্ডতলং;



বজথয হ্রাস বা এ়োদৈার প্রদেষ্টা এবং অপাদরশৈ টর্দক তৈগেৈ
থ হ্রাস করার প্রদেষ্টা (টর্েৈ,
বজথয জল, তৈষ্কাশৈ বায়ু, শব্দ, গ্রীৈহাউস গযাস);



প্রাকৃততক সম্পে সংরেি, টর্েৈ জল, রাসায়তৈক এবং অৈযাৈয কাুঁোোল সংরেদির
বযবস্থাগুতলর োধ্যদে;



জলবায়ু- এবং অৈযাৈয পতরদবশগতভাদব বন্ধুত্বপূি থ প্রর্ুজক্ত, প্রদসস, কাুঁোোল এবং পিয
গুতলর বযবহার প্রোর করা;



শজক্ত েেতা এবং আোদের টকাম্পাৈীর সাইেগুতলদত
পুৈৈবীকরিদর্াগয
থ
শজক্তর ভাগ বা়োদৈার প্রদেষ্টা।

শজক্ত েরদে সবুজ

বা

3.2 িাণী ও িজাশি সুরক্ষা
আেরা প্রািী এবং জীবনবতেদেযর সুরোর জৈয ৈীততগুতল পালৈ কতর এবং টসই অৈুর্ায়ী আোদের
কদপাদরে
থ
জক্রয়াকলাপগুতলদক সাতরবদ্ধ কতর। পশুদের রাো এবং বযবহার অবশযই প্রদর্াজয আইৈী
প্রািী কলযাদির প্রদয়াজৈীয়তাগুতল টেদৈ েলদত হদব এবং প্রজাততগুতলর জৈয উপর্ুক্ত হদত হদব।
বৈয প্রািী ও উজিদের তবপন্ন প্রজাততদত আন্তজথাততক বাতিজয সম্পতকথত ওয়াতশংেৈ কৈদভৈশৈ
অবশযই11 পালৈ করদত হদব।

10

11

আইএলও কৈদভৈশৈ ৈং 155, 183 এবং 184; আইএলও সুপাতরশ ৈং 164।
বৈয প্রািী ও উজিদের তবপন্ন প্রজাততর আন্তজথাততক বাতিজয সংক্রান্ত কৈদভৈশৈ (CITES)।

4. বনশিক বযবসা এবং সিিা
আেরা টকবলোে ববধ্ বযবসাতয়ক লেয এবং অৈুশীলৈগুতল অৈুসরি কতর এবং টকবলোে
সম্মাৈজৈক অংশীোরদের সাদর্ বযবসাতয়ক সম্পকথ বজায় রাতে।
আেরা আোদের বযবসাতয়ক অংশীোর এবং গ্রাহকদের প্রতত একটে ৈযার্য এবং সম্মাৈজৈক ভাদব
আেরি কতর। আেরা তবতভন্ন আইৈী, অর্নৈততক,
থ
সাোজজক ও সাংস্কৃততক পেভূ তে এবং তবতভন্ন টেশ
ও অঞ্চদলর পতরতস্থততদক সম্মাৈ কতর টর্োদৈ আেরা কাজ কতর। আেরা সবো
থ আোদের বযবসাতয়ক
জক্রয়াকলাপগুতল সাধ্ারিভাদব গৃহীত বৈততক েূলযদবাধ্ এবং ৈীততগুতলর উপর তভতি কদর, র্ার েদধ্য
সততা এবং োৈতবক ের্াোর
থ
প্রতত শ্রদ্ধা রদয়দে।
আেরা েুক্ত ও ৈযার্য ববতশ্বক বাতিজযদক সের্ৈথ কতর এবং টর্সব টেশ ও অঞ্চদল আেরা বযবসা কতর
তাদের আইৈ ও প্রতবধ্াৈ টেদৈ েতল।
4.1 েুনীশি12, বাশণজয শনয়ন্ত্রণ, র্াশন লন্ডাশরং
আেরা টর্ টকাৈও ধ্রদির ঘুষ এবং েুৈীতত প্রতযােযাৈ কতর এবং ইততেদধ্য এর টকাৈও উপতস্থতত
এত়েদয় েতল - অৈযার্য সুতবধ্াগুতল প্রোৈ বা গ্রহি করার আকাদর টহাক ৈা টকৈ।
আেরা প্রদর্াজয আেোতৈ ও রিাতৈ তৈয়ন্ত্রি প্রতবধ্াৈ অৈুর্ায়ী কাজ কতর এবং োতৈ লন্ডাতরং
প্রততদরাদধ্র জৈয আইৈী প্রদয়াজৈীয়তা টেদৈ েতল।
4.2 নযায্য িশিল্পয্াশগিা
আেরা অবাধ্ ও সুষ্ঠু প্রততদর্াতগতার জৈয প্রততশ্রুততবদ্ধ। আেরা টকাৈও তবদরাধ্ী-প্রততদর্াতগতােূলক
েুজক্ত সহয কতর ৈা এবং তৈজিত কতর টর্ আেরা প্রদর্াজয অযাতন্টোস্ট আইৈ অৈুসাদর কাজ কতর।
আেরা অৈযার্য বযবসাতয়ক অৈুশীলদৈর োধ্যদে প্রততদর্াতগতােূলক সুতবধ্াগুতল প্রতযােযাৈ কতর।
4.3 বযক্তিগি িথ্য, টগাপনীয় িথ্য সুরক্ষা এবং বুক্তদ্ধবৃশত্তক সম্পশত্ত
আেরা আোদের কেোরী,
থ
বযবসাতয়ক অংশীোর এবং গ্রাহকদের বযজক্তগত অতধ্কারদক সম্মাৈ কতর
এবং বযজক্তগত তর্য প্রজক্রয়াকরদির জৈয এবং বযজক্তগত তর্য পতরোলৈা করার সেয় তর্য সুরোর
জৈয প্রদর্াজয আইৈী ও তৈয়ন্ত্রক প্রদয়াজৈীয়তাগুতল টেদৈ েতল।
আোদের বযবসাতয়ক অংশীোর এবং আোদের উপর অতপতথ গ্রাহকদের টেড তসদক্রেস এবং
অৈযাৈয টগাপৈীয় তর্য গুতল অৈৈুদোতেত অতধ্গ্রহি, বযবহার এবং প্রকাদশর তবরুদদ্ধ পর্ািভাদব
থ
সুরতেত রদয়দে তা তৈজিত করার জৈয আেরা অতযন্ত র্ত্ন তৈই, কেপদে টেড তসদক্রদের সুরোর
প্রাসতঙ্গক আইতৈ তবধ্াৈ অৈুসাদর।
আেরা আোদের বযবসাতয়ক অংশীোর, গ্রাহক এবং অৈযাৈয তৃতীয় পদের টবৌজদ্ধক সম্পতিদক
সম্মাৈ কতর এবং জ্ঞাৈ এবং প্রর্ুজক্তগুতল স্থাৈান্তর করার সেয়, তৈজিত কতর টর্ টবৌজদ্ধক সম্পতির
অতধ্কার রো করার জৈয পর্াি
থ সতকথতা অবলেৈ করা হয়।
4.4 টর্ািাস্বাথ্ ম
র্তেূর পর্ন্ত
থ আোদের পিয এবং পতরদষবাগুতল টভাক্তাদের োর্দক
থ প্রভাতবত কদর, আেরা টর্ পিয
বা পতরদষবাগুতল অফ্ার কতর তার তৈরাপিা এবং গুিোৈ তৈজিত করার জৈয আেরা র্র্ার্র্ বযবস্থা
গ্রহি কদরতে। এটে করার সেয়, আেরা তৈজিত কতর টর্ আোদের পিয বা পতরদষবাগুতল প্রাসতঙ্গক
সংতবতধ্বদ্ধ টভাক্তা সুরো তবধ্াৈগুতল টেদৈ েদল।
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আেরা ৈযার্য বযবসা, তবপিৈ এবং তবজ্ঞাপৈ অৈুশীলৈ প্রদয়াগ কদর এবং টভাক্তা তশোর প্রোদরর
োধ্যদে আোদের তর্য এবং তবক্রয় কার্ক্রেগুতলদত
থ
টভাক্তাদের োর্গুতল
থ
তবদবেৈা কতর। আেরা
তশশু, প্রবীি ৈাগতরক, প্রততবন্ধী বযজক্ত এবং অৈযাৈয েুবলথ টভাক্তা টগািীর োদর্রথ প্রতত তবদশষ
েদৈাদর্াগ তেই।
5. বাস্তবায়ন
আেরা আোদের টকাম্পাৈীর সেস্ত সাইদে েলোৈ তভতিদত আেরিতবতধ্র তবষয়বস্তু টেদৈ েলার
জৈয উপর্ুক্ত এবং র্ুজক্তসঙ্গত প্রদেষ্টা কতর। আেরা এই উদেদশয উপর্ুক্ত বযবস্থা এবং প্রজক্রয়াগুতল
স্থাপৈ কদরতে এবং একটে উপর্ুক্ত পদ্ধততদত টকাম্পাতৈর েদধ্য তাদের বাস্তবায়ৈ ৈতর্ভুক্ত কদরতে।
েযাদৈজদেন্ট োতয়ত্বশীল সংস্থা এবং বযজক্তদের বাস্তবায়ৈ এবং কাজ সম্পদকথ তৈয়তেত তবরততদত
তৈদজদক অবতহত কদর।
5.1 টয্াগাল্পয্াগ ও িশশক্ষণ
আেরা আোদের কেোরী,
থ
বযবসাতয়ক অংশীোর এবং অৈযাৈয েূল টস্টকদহাল্ডারদের কাদে
আেরিতবতধ্র তবষয়বস্তু টর্াগাদর্াগ কতর এবং প্রদয়াজৈীয় তহসাদব আেরিতবতধ্র পৃর্ক তবষয়গুতলদত
আোদের কেীদের প্রতশেি তেই। আেরা আশা কতর আোদের কেীরা আেরিতবতধ্ টেদৈ েলদবৈ।
5.2 আর্াল্পের সাপ্লাই টচইল্পনর িিযাশা, শনয়ন্ত্রল্পণর জনয বযবিা
আেরিতবতধ্র তবষয়বস্তুগুতল আোদের সরবরাহ অংশীোরদের এবং আোদের সরবরাহ শৃঙ্খদল
অৈযাৈয েুজক্তবদ্ধ অংশীোরদের কাে টর্দক আোদের প্রতযাশাদকও প্রততফ্তলত কদর। এই প্রসদঙ্গ,
আেরা আশা কতর টর্ তারা তৈদজদেরদক আেরিতবতধ্র তবষয়বস্তুর তেদক পতরোতলত করদব বা একটে
তু লৈীয় আেরিতবতধ্ প্রদয়াগ করদব এবং তাদের সরবরাহ শৃঙ্খদল েুজক্তবদ্ধ অংশীোরদের কাে টর্দক
এই প্রতযাশাোতব করদত উত্সাতহত করদব।
ৈীততগত তবষয় তহসাদব, আেরা অংশীোতরদত্বর উপর তভতি কদর েীঘদেয়ােী
থ
বযবসাতয়ক সম্পদকথর
উপর তৈভথর কতর। সুতরাং আেরা একটে সরবরাহ ট র সম্পদকথর েদধ্য প্রদবশ করার আদগ উপর্ুক্ত
ভাদব আোদের েুজক্তবদ্ধ অংশীোরদের সৈাক্ত এবং পরীো কতর, টর্েৈ, ে-প্রকাশ, সরবরাহকারী
েূলযায়ৈ বা অৈুরূপ উপাদয়।
আেরা আোদের প্রতযাশাগুতলর সাদর্ সম্মতত তৈরীেদির জৈয আোদের সরবরাহ অংশীোরদের
তবরুদদ্ধ অতধ্কার সংরেি কতর, উোহরিেরূপ, তৈরীেদির োধ্যদে। র্তে গুরুতর লঙ্ঘৈগুতল
তেতিত করা হয়, তদব আেরা বযবসাতয়ক সম্পদকথর অবসাৈ সহ উপর্ুক্ত েুজক্তবদ্ধ পতরিততর
অতধ্কার সংরেি কতর। টর্ টকাৈও টেদে, আেরা আশা কতর টর্ তেতিত লঙ্ঘৈগুতল র্র্ার্র্
প্রততদরাধ্েূলক বা প্রততকারেূলক পেদেদপর সাদর্ প্রততজক্রয়া জাৈাদৈা হদব।
5.3 লঙ্ঘল্পনর টনাটেশ
আেরা আেরিতবতধ্র প্রততটে লঙ্ঘৈদক গুরুত্বসহকাদর গ্রহি কতর। লঙ্ঘদৈর প্রততদবেদৈর টেদে,
আেরা র্র্ার্র্ এবং টগাপৈীয় বযােযার জৈয বযবস্থা গ্রহি কতর এবং র্তে প্রদয়াজৈ হয় তদব প্রততকার
বা প্রততদরাদধ্র অদর্ র্র্ার্র্
থ
পাল্টা বযবস্থা গ্রহি কতর।

