পসরা সরবরাহের জন্য C & A -এর আচরণবববি

মনে রাখনেে: এটা একটি ইংরাজি রচোর অেুোদ৷ আজদ ইংরাজি সংস্করণ হল
আইেত োধ্যতামূলক দজলল৷
ভূ বিকা
C & A-এর ব্যব্সায়িক নমুনা হল ন্যায্য দামে উত্কৃ ষ্ট ফ্যাশন্ পণ্য প্রদান্ করা। আেরা
দীর্সেমির
ঘ
জন্য তা করমত দািব্দ্ধ, োন্ুষ ও পয়রমব্মশর ক্ষয়ত ন্া কমর, এবং ব্যব্সায়িক
সততার উচ্চ য়ন্য়রখ পালন্ কমর। আেরা প্রব্লভামব্ য়ব্শ্বাস কয়র শুধুোত্র এই উপামি C &
Aএবং তামদর যয্াগান্দাররা দীর্মেিামদ
ঘ
সফ্ল হমত থাকমব্।
পসরা সরব্রামহর জন্য আচরণ্য়ব্য়ধ (‘আচরণ্য়ব্য়ধ’) আইন্ী োন্যতা, শ্রে প্রথা, পয়রমব্শগত
সম্পাদন্ এব্ং দুণ্ীয়তয়ব্মরাধী য়ব্ষমি C & A, যয্াগান্দারমদর কাছ যথমক কী প্রতযাশা কমর তার
ব্ণ্ন্া
ঘ যদি। অন্য য়ব্ষিে র প্রতযাশাগুয়ল, যয্েন্ গুণ্োমন্র য়ন্য়রখ, পমণ্যর য়ন্য়রখ, এব্ং
যেয়লভায়র য়ন্মদঘশ, অন্য ন্ীয়ত ও য়ন্মদঘয়শকাি ব্লা হমিমছ। আচরণ্য়ব্য়ধর আব্য়শযক শতঘগুয়ল
সামপার্ঘ ং গাইেলাইন্ স ্ু দয যকাে অফ্ কন্োক্ট-এ (আচরণ্য়ব্য়ধর সেথন্সূ
ঘ চক য়ন্মদঘয়শকাি)

আরও ভালভামব্ ব্যাখযা করা হমিমছ।

আব্য়শযক শতঘগুয়ল C & A1- এর জন্য পসরা উত্পাদন্কারী সকল যয্াগান্দামরর যক্ষমত্র
প্রময্াজয। এ্া েমন্ রাখা জরুয়র আচরণ্য়ব্য়ধমত উমেয়খত শতঘগুয়ল হল ন্ূযন্তে য়ন্য়রখ,
সমব্াচ্চ
ঘ ন্ি। C & A প্রতযাশা কমর যয্াগান্দাররা কাজ করার পয়রয়িয়ত এব্ং পয়রমব্শগত
সম্পাদমন্র ধারাব্ায়হক উন্নয়ত কমর য্ামব্ন।
আববযযক যর্তগুবি
UN যলাব্াল কম্পযাক্ট-এর দশর্ ন্ীয়ত C & A যেমন্ চমল। C & A আশা কমর উত্পাদন্কারীরা
দায়িমের সামথ তামদর কাজ করমব্ন, এব্ং োন্ুষ ও পয়রমব্শ সুরয়ক্ষত রাখার সব্রকে যচষ্টা
করমব্ন। য়ন্ম্নয়লয়খত সারণ্ীমত আচরণ্য়ব্য়ধর শতঘগুয়লর একর্ সারাংশ যদওিা হমিমছ।
আববযযক যর্তগুবির সারাাংয
1.

2.

1

আইন্ী িান্যর্া

শ্রি

• সববদা জাতীয় ও অনয প্রয াজয আইন েমযন চলা হযব
• েন্ন্শীল সম্পয়ির অয়ধকারমক শ্রদ্ধা করা হযব
য়শশুশ্রে থাকমব্ ন্া
য়ন্মিামগ প্রমভদ থাকমব্ ন্া
ব্াধযতােূলক শ্রে থাকমব্ ন্া
সয়েয়তর স্বাধীন্তা এব্ং সম্মিয়লত আপস-আমলাচন্ােক
শ্রদ্ধা করা হযব
• য়ন্েেঘ ব্া অোন্য়ব্ক ব্যব্হার করা হযব্ ন্া
• একর্ য়ন্রাপদ ও স্বািযকর কামজর পয়রমব্শ থাকেব
• অসহাি দলগুয়লর জন্য য়ব্মশষ য়ব্মব্চন্া করা হযব
•
•
•
•

উত্পাদন্ ইউয়ন্্, শাখা সংিা, য্ুক্ত সংগঠন্ এব্ং প্রয়তয়ন্য়ধরা সযমত। আব্য়শযক শতঘগুয়ল যকব্ল C&A-এর উত্পাদমন্র
জন্য প্রময্াজয ন্ি, যকান্ও তৃতীি পমক্ষর উত্পাদমন্র েেযেও তা প্রময্াজয।
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• স্থায়ী চাকরর েদওয়া হযব
• সেিেত জীব্ন্য্াপমন্র যব্তন্ যদওিা হযব
• অরতররক্ত সময় কাজ করযনা হযব না

3.

পবরহবয

4.

দুণীবর্ববহরািী

•
•
•
•
•

আইন্ী আব্য়শযক শতঘগুয়ল পালন্ করা হযব
পয়রমব্শগত সম্পাদমন্র পয়রচালন্ করা হযব
শম্মক্ত এবং জল/পায়ন্র কায্ক
ঘ ায়রতা ব্াডামন্া হযব
পয়রমব্মশ ব্জঘয পদাথ ও
ঘ য়ন্গেমন্র
ঘ
পররমাণ কোমন্া হযব
সরব্রাহ ধারাি য়ব্পজ্জন্ক রাসািয়ন্ক পদামথরঘ পয়রোণ্
কোমন্া হযব
• ঘুষ েলনযদন হযব না এবং দুনীরত থাকযব না

1. আইন্ী িান্যর্া
• যয্াগান্দারমদর অব্শযই জাতীি এব্ং অন্য প্রময্াজয আইন্ সব্দা
ঘ োন্মত হমব্।
• যয্খামন্ আইমন্র এব্ং আচরণ্য়ব্য়ধর শতঘগুয়ল একই য়ব্ষমি থামক যসখামন্ যয্াগান্দারমদর
অব্শযই যসই শতঘ প্রমিাগ করমত হমব্ য্া কেীমদর ব্া পয়রমব্শমক যব্য়শ সুরক্ষা যদেব।
• যয্াগান্দারমদর অব্শযই েন্ন্শীল সম্পয়ির অয়ধকার শ্রদ্ধা করা, এব্ং অবব্ধ প্রয়তয়লয়প
য্ামত যদওিা ন্া হি ব্া ততয়র করা হি তা য়ন্ম্মিত করমত হমব্।
2. শ্রি
এই য়ব্ভামগ আব্য়শযক শতঘগুয়ল ইন্টারন্যাশন্াল যলব্ার অগান্াইমজশন্,
ঘ
যলাব্াল যসাশ
কেপ্ল্যামিন্স যপ্রাগ্রাে, এব্ং এয়থকযাল যেে ইয়ন্য়শমির্ভ যব্স যকাে-এর য়ন্য়রখ য়ভয়িক।

াল

C & A োন্ব্ায়ধকারমক েয্াদা
ঘ যদি এব্ং োন্ব্ায়ধকার অপব্যব্হামরর যয্াগসাজস এডামত
চাি। C & A আশা কমর যয্াগান্দাররা কেীমদর োন্ব্ায়ধকারমক েয্াদা
ঘ যদমব্ন এব্ং এই
য়ব্ভামগর আব্য়শযক শতঘগুয়ল যেমন্ চলমব্ন।
2.1 বযশু শ্রি
• কেীমদর ব্িস অন্তত 16 ব্ছর হমত হমব্, ব্া িান্ীি আইমন্র শতঘ অনু ায়ী তার যব্য়শ হমত
হমব্, যয্েন্ ব্াধযতােূলক য়শক্ষার জন্য প্রয়ব্ধান্ থাকা।
• যয্ কেীরা য়ব্পজ্জন্ক কাজ করমছন্ ব্া রামত কাজ করমছন্ তামদর ব্িস অন্তত 18 ব্ছর
হমত হমব্।
2.2 প্রহভদ
• যয্াগান্দাররা অব্শযই চাকয়রমত প্রমভদ করমব্ন ন্া, এবং তা সেথন্ঘ ব্া সহয করমব্ন ন্া2৷
• কেীমদর েমধয পাথকয
ঘ
করার েূল য়ভয়ি হমব্ কাজ করার যয্াগযতা এব্ং ইচ্ছা থাকা,
ব্যম্মক্তগত তব্য়শষ্টযগুয়লর ব্দমল3৷
2.3 বািযর্ািূিক শ্রি
2

3

য়ন্মিাগ করা, যলাক যন্ওিা, প্রয়শক্ষণ্, কাজ করার পয়রয়িয়ত, কাজ েদওয়া, ক্ষয়তপূরণ্, পদমন্নায়ত, শৃঙ্খলা, অব্সান্ এব্ং
অব্সরগ্রহণ্ সমেত।
ঐ ধরমন্র ব্যম্মক্তগত তব্য়শষ্টযগুয়ল সমেত য়কন্তু সীয়েত ন্ি: য়লঙ্গ, ব্িস, ধে,ঘ তব্ব্ায়হক য়িয়ত, জায়ত, জাত, সাোম্মজক
প্ভূ য়েকা, অসুখ, অক্ষেতা, গভঘাব্িা, জায়তগত ও জাতীি পয়রচি, জায়তিতা, কেী সংগঠমন্ সদসযতা যয্েন্ যেে
ইউয়ন্িন্, রাজবন্য়তক অন্তভুম্মঘ ক্ত, এব্ং যয্ৌন্ েমন্াভাব্।
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• কেীর া অব্শযই যসচ্ছাি তামদর কাজ করেবন, য্ার অথ ঘ সব্রকমের ব্াধযতােূলক শ্রে
য়ন্য়ষদ্ধ, যয্েন্ যকন্া যগালাে, চুম্মক্তব্দ্ধ এব্ং কারাগামরর শ্রয়েকরা ।
• যয্াগান্দাররা অব্শযই চাকয়র পছন্দ করার েেযে বাধা েদযবন ন্া, ্াকা জো য়দমত হমব্
ব্মল, পয়রচিপত্র ব্া যব্তন্ আ্মক যরমখ।
• যয্াগান্দাররা অব্শযই য্ুম্মক্তসংগত যন্ার্স যদব্ার পর কেীমদর তামদর চাকয়রর চুম্মক্ত সমাপ্ত
করমত েদযব্ন।
2.4 সবিবর্ করার স্বািীন্র্া
• যয্াগান্দার অব্শযই কেী প্রয়তয়ন্য়ধমের প্রয়ত েুক্ত এব্ং সহময্ায়গ মযনাভাব রাখযবন,
কেীমদর যেে ইউয়ন্িন্ গডমত ব্া তামদর পছমন্দর যেে ইউয়ন্িমন্ যয্াগ য়দমত এব্ং
সম্মিয়লতভামব্ আপস-আমলাচন্া করেত যদমব্ন।
• যয্াগান্দারমদর কেী প্রয়তয়ন্য়ধমদর অব্শযই কেিামন্
ঘ
আসমত য়দমত হমব্ য্ামত তারা তামদর
প্রয়তয়ন্য়ধমের কাজগুয়ল করমত পামরন।
• যয্খামন্ আইন্ সয়েয়ত গডার স্বাধীন্তার অয়ধকার এব্ং সম্মিয়লত আপস-আমলাচন্া য়ন্য়ষদ্ধ
কমর, েসখাযন যয্াগান্দারর া অব্শযই কেীমদর অবাযধ য়ব্কল্প কেী প্রয়তয়ন্য়ধে এব্ং আপসআমলাচন্া প্রয়তষ্ঠা করমত যদমব্ন।
• অভযন্তরীণ্ য়শল্পজাত য়ব্ব্াদ এব্ং কেচারীমদর
ঘ
অয়ভময্াগগুয়ল দূর করার জন্য
যয্াগান্দানযদর অব্শযই কায্করী
ঘ
অয়ভময্াগ ব্যব্িা রাখমত হমব্।
2.5 বন্িিত ও অিান্ববক বযবোর
• ে াগানদাররা কমীযদর সম্মান ও ম াব দা েদযবন, এবং ষন্ডারম, হয়রারন4, ভয়
েদখাযনা, রহংসা, শারীররক শারি বা ে
েকানও রকযমর অপবযবহাযর জর়িত হযবন
5
না বা তা সহয করযবন না।
• ে াগানদাররা
অবশযই
রলরখত
শারিমূলক
পদ্ধরত
প্ররতষ্ঠা
করযবন,
কমীযদর
স্পষ্ঠভাযব তা বুরিযয় েদযবন এবং সকল শারিমূলক প্ররিয়ার নরথ রাখযবন।
• ে াগানদাররা অবশযই শারিমূলক বযবস্থা আনুপারতক রাখযবন, এবং শারীররক বা
মানরসক শারি েদযবন না।
2.6 স্বাস্থয ও জেরাপত্তা
• ে াগানদাররা
অবশযই
একটি
রনরাপদ
ও
স্বাস্থযসম্মত
ে খাযন যথষ্ট আযলা, রহটিং এবং বায়ুচলাচল থাকযব।

কাযজর

জায়গা

েদযবন,

• ে াগানদাররা অবশযই সাবধানতা অবলম্বন করযবন দুঘবটনা এবং শারীররক জখম
রনবারণ করার জনয ে গুরল কাজ করার সমযয়
ঘযট, রনরাপযদ রাসায়রনক পদাথব
না়িাচা়িা এবং মজুত করা,
ন্ত্রপারত ও সরঞ্জাযমর রনরাপত্তা, ববদুযরতক রনরাপত্তা,
ভবনগুরলর রনরাপত্তা, মজবুরত এবং রস্থরতা রনরিত করযবন, থাকার জায়গাসহ,
ে খাযন েদওয়া হয়, এবং আগুন না লাগার জনয
যথষ্ট সুরোকারী বযবস্থা
রাখযবন।
• ে াগানদাররা কমীযদর অবশযই রনয়রমত স্বাস্থয
ে মন অরি রনরাপত্তা প্ররশেণ, বজবয বযবস্থাপনায়
রবপজ্জনক রজরনসপে বযবহার করা রবষয়ক প্ররশেণ।
4

ও রনরাপত্তার প্ররশেণ েদযবন,
এবং রাসায়রনক পদাথব ও অনয

যয্ৌন্ হিরায়ন্ সমেত৷
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• ে াগানদাররা
অবশযই
পররষ্কার
টয়যলযটর,
পানীয়
জযলর
সুরবধা
প্রয াজয হযল, প্রয়ঃপ্রণালী সুরবধা েদযবন খাবার বতরর করা এবং
জনয।

েদযবন
এবং
মজুত রাখার

• ে খাযন ডররমটারর েদওয়া হয়, েসগুরল
কমীযদর েমৌরলক প্রযয়াজনগুরল েমটাযব।

থাকযব

অবশযই

পররচ্ছন্ন,

রনরাপদ

এবং

2.7 অসহায়নদর সুরজিত রাখা
• ে াগানদাররা
অবশযই
রবযশষ
নজর
েদযবন
তাযদর
অরধকাযরর
উপর
ারা
অপবযবহারমূলক শ্রম প্রথায় সববারধক অসহায় ে মন মরহলারা, গৃহ কমীরা, সংস্থার
কমীরা, অস্থায়ী কমীরা এবং পরর ায়ী কমীরা।
• ে
ে াগানদাররা গৃহকমী রনযয়াগ কযরন তারা অবশযই C & A-এর গাইডলাইন্স ফর
দয
ইউজ
অফ
েহাম
ওয়াকব াসব
েমযন
চলযবন
ে টা
আচরণরবরধর
সহায়ক
রনযদব রশকায় অন্তভুব ক্ত আযে।
2.8 স্থায়ী চাকজর
• ে াগানদাররা
অবশযই
স্বীকৃ ত
রন ুরক্ত
সম্পযকব র
রভরত্তযত
কমীযদর
সাযথ
করযবন া জাতীয় আইন ও প্রথার মাধযযম প্ররতষ্ঠা করা হযয়যে।
• ে াগানদাররা অবশযই উক্ত সম্পযকব র মাধযযম আসা আইনী দায় এ়িাবার
করযবন না6
2.9 বেতে /মিুজর
• ে াগানদাররা
কমীযদর
অবশযই
েবতন,
ওভারটাইযমর
টাকা,
সুয াগসুরবধা
মাইযন েদওয়া েু টি েদযবন
া ববধ নূযনতম এবং/অথবা রশযের মাপকাঠির
বা তার েবরশ, এরমযধয ে টা েবরশ হযব।
• ে াগানদাররা কমীযদর অবশযই ওভারটাইযমর টাকা েবরশ হাযর েদযবন,
েবতযনর 125% -এর কম হযব না, বা তার েবরশ হযব আইন অনু ায়ী।
• েবতন এবং
প্রযয়াজনগুরল
রকেু ইচ্ছাধীন
• ে াগানদাররা
আইযনর দ্বারা
• ে াগানদাররা
রলরখত এবং
তাযদর েবতন

2.10

5
6

7

া

কাজ
েচষ্টা

এবং
সমান
রনয়রমত

েরতপূরণ7 অবশযই রনয়রমত এবং সময়মত রদযত হযব,
া েমৌরলক
েমটাযনার জনয
যথষ্ট হযত হযব এবং কমী ও তাযদর পররবাররা
আয় পাযবন।
অবশযই েবতন েথযক েকানও টাকা কাটযবন না ে গুরল জাতীয়
অনুযমারদত নয় বা শারিমূলক বযবস্থা রহসাযব।
অবশযই চাকরর শুরু করার পূযবব কমীযদর চাকররর পরররস্থরতর রবষযয়
অনুধাবনয াগয তথয েদযবন, েবতন সযমত, এবং প্ররতবার
খন
েদওয়া হযব তার রববরযণর রবষযয় তথয েদযবন।

কানির সময়

শারীয়রক, োন্য়সক এব্ং যেৌয়খক অপব্যব্হার সমেত।
যয্েন্, অন্ুপয্ুক্তভামব্ প্রমিাগ করা য়শক্ষন্য়ব্সী য়িমের োধযমে অথব্া য়ন্ধায়রত
ঘ
যেিামদর চুম্মক্তর অতযায়ধক ব্যব্হামরর
োধযমে।
প্রচয়লত কামজর সেমির জন্য, য্থা ওভার্াইে ছাডা।
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• ে াগানদাররা অবশযই চু রক্ত অনু ায়ী প্রচরলত কাযজর সমযয়র বণবনা েদযবন, ে
সংখযা জাতীয় আইন বা সরম্মরলত চু রক্ত অনু ায়ী হযব,
া হল ওভারটাইম বাদ
রদযয় সপ্তাযহ 48 ঘন্টা প বন্ত।
• ে াগানদাররা
অবশযই
দারয়ত্ব
সহকাযর
রনয়রমত রভরত্তযত ওভারটাইম কাজ করার
করযবন ওভারটাইম হল ঐরচ্ছক, তাই
জবরদরি করযবন না।

ওভারটাইযমর
কাজ
বযবহার
করযবন,
জনয অনুযরাধ করযবন না, এবং স্বীকার
ওভারটাইম কাজ করার জনয কমীযদর

• কাযজর সময় ে
েকানও সাত রদযনর পযবব 60 ঘন্টার েবরশ হযব না, প্রকৃ ত রবরল
এবং অপ্রতযারশত পরররস্থরতর েেে ো়িা8৷
• ে াগানদাররা অবশযই কমীযদর কাযজর মযধয রবররত রনযত েদযবন, প্ররত সাত
রদযনর মযধয অন্তত এক রদন েু টি েদযবন9, এবং রবরধবদ্ধ েু টিগুরল রনযত েদযবন।
পজরনেশ
C & A রবশ্বাস কযর একটি রশে রহসাযব ভাল পররযবশগত সম্পাদন হল ভরবষযত্
সাফযলযর একটি পূববশতব । সুতরাং রকেু কাল পযর, C & A প্রতযাশা কযর ে াগানদাররা
মানযতার বাইযর সরিয়ভাযব পররযবশগত সম্পাদন সামলাযবন। C & A ে াগানদারযদর
সাযথ রনরব়িভাযব কাজ করযব
াযত তারা পালন করযত পাযরন, ে খাযন প্রযয়াজন
হযব।
3.

3.1 আইেী মােযতা
• ে াগানদাররা অবশযই সকল প্রাসরিক স্থানীয় এবং জাতীয় পররযবশগত সুরো
আইন
ও
প্ররবধানগুরল
েমযন
চলযবন,
এবং
আন্তজবারতক
পররযবশগত
সুরোর
রনররখ পূরণ করযত েচষ্টা করযবন।
• ে াগানদাররা
অবশযই
সকল
প্রযয়াজনীয়
পররযবশগত
অনুরমতপে
সংগ্রহ
করযবন
এবং েসগুরলযক সাম্প্ররতক রাখযবন।
3.2 পজরনেশগত সম্পাদে পজরচালে
• ে াগানদাররা
অবশযই
একটি
পররযবশগত
পররচালন
বযবস্থা10
রাখযবন,
এবং
পররযবশগত
সম্পাদযনর
দারতত্ব
উচ্চ
েশ্রণীর
কতৃব পযের
একজন
প্ররতরনরধযক
েদযবন।
• ে
পররমাণ শরক্ত ও জল বযবহার হয়, পররযবযশ
ত রনগবমন ও রনগবলন করা হয়,
ে াগানদারযদর অবশযই তা মাপযত হযব, এবং বজবয রনষ্পরত্ত করযত হযব, আর
েসই তথয C & A-যক জান্ামত হমব্, অন্ুমরাধ করা হেল।
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শুধু
রদ রনম্নরলরখত শতব গুরল পূরণ করা হয়: 1) জাতীয় আইযনর দ্বারা অনুযমারদত, 2) সরম্মরলত
অনুযমারদত এবং 3) কমীযদর স্বাস্থয ও রনরাপত্তা সুরো করার জনয রোকারী বযবস্থা েনওয়া।

9

অথবা প্ররত 14 রদযন দুই রদন েু টি থাকা, ে খাযন জাতীয় আইন তা অনুযমাদন কযর।

10

একটি
পররযবশগত
পররচালন
বযবস্থা
হল
অযনকগুরল
রলরখত
পররযবশগত সম্পাদন মাপা, পররচালন করা এবং জানাযনার জনয।

11

CITES এবং IUCN রবপন্ন তারলকায় ে মন বরণবত আযে।

নীরত,

পররকেনার

উপায়

চু রক্তর

এবং

দ্বারা

পদ্ধরত,
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• যয্াগান্দারর া অব্শযই পয়রমব্শগত প্রভাব্ ব্যব্সায়িক য়সদ্ধামন্ত অন্তভুক্ত
ঘ
করমব্ন,
পয়রমব্শগত সম্পাদন্ ভাল করার জন্য একর্ প্রগয়তশীল পদমক্ষপ েনযব্ন, এব্ং তামদর
যয্াগান্দার ও উপরঠকাদারমদরও তাই করমত বলযব্ন।
3.3 রসনদর বযবোর ও জিবায়ুর পবরবর্তন্
• যয্াগান্দারর া অব্শযই ভব্ন্, পয়রব্হন্ ও উত্পাদমন্ শম্মক্তর কায্কায়রতা
ঘ
ধারাব্ায়হকভামব্
ভাল করার জন্য পদমক্ষপ েনযব্ন এব্ং ন্ব্ীকরণ্ময্াগয ব্া কে কাব্ন্ঘ থাকা শম্মক্তর উত্স
ব্যব্হার করার জন্য য্ুম্মক্তসংগত প্রিাস করমব্ন।
• যয্ যয্াগান্দারমদর জলয়ভয়িক কায্প্রণ্ালী
ঘ
আমছ তাযদর জমলর কায্কায়রতা
ঘ
ব্াডামন্ার
জন্য ধারাব্ায়হকভামব্ ব্যব্িা য়ন্মত হমব্।
• যয্াগান্দারর া অব্শযই য্ুম্মক্তসংগত প্রিাস করমব্ন য্ামত তামদর ক্রি করার য়সদ্ধান্ত
অরণ্যয়ব্ন্াশ ন্া কমর, জীব্জন্তুর উপর য়ন্ষ্ঠুর ব্যব্হার ন্া করা হি অথব্া দুব্লঘ
ইমকায়সমেে (ব্াস্তুসংিান্তত্ত্ব) ব্া য়ব্পন্ন প্রাণ্ীমদর উপর প্রয়তকূল প্রভাব্ ন্া পয়ি11।
3.4 বজতয ও বন্র্িন্
ত
• যয্াগান্দারর া অব্শযই ব্জঘয কোমন্ার জন্য য়েজাইন্ ও ম্মক্রিাকলাপ দক্ষতা এব্ং
পুন্ব্যব্হার
ঘ
ও য়রসাইমকল করার মাধযযম ব্যব্িা েনযব্ন, যয্খামন্ সম্ভব্ হমব্।
• যয্াগান্দারর া অব্শযই য়ন্গেন্
ঘ করার পূমব্ ব্জঘ
ঘ
য জল য্থায্থভামব্ যশাধন্ করমব্ন, জাতীি
এব্ং িান্ীি জল য়ন্গেন্
ঘ োন্যতা য়ন্য়রখ পূরণ্ করে ব্জঘয জল পরীক্ষা করমব্ন, এব্ং C &
Aঅন্ুমরাধ করমল, ব্জঘয জমলর োন্সংক্রান্ত তথয শয়রকমদর জান্ামব্ন।
• যয্াগান্দারর া অব্শযই ব্াতাস, জয়ে এব্ং ভূ গমভঘর জমলর উপর শব্দদূষণ্ ও য়ন্গেন্ঘ
য্ত্সাোন্য রাখার জন্য ব্যব্িা েনযব্ন।
3.5 ববপজ্জন্ক রাসায়াবন্ক পদার্ ত
• সরব্রাহ ধারা যথমক য়ব্পজ্জন্ক পদাথ ঘ দূর করার জন্য যয্াগান্দারর া অব্শযই C & Aও
য়ন্মজমদর যয্াগান্দারমদর সামথ কাজ করমব্ন।
4. দুন্ীবর্- ববহরািী
C & A প্রতযাশা কমর যয্াগান্দাররা ব্যব্সায়িক প্রথাি উচ্চ তন্য়তক য়ন্য়রখ অব্লম্বন্ করমব্ন।
• যয্াগান্দারর া অব্শযই সকল প্রময্াজয র্ুষ ও দুন্ীয়ত য়ব্মরাধী আইন্গুয়ল োন্মব্ন।
• যয্াগান্দাররা অব্শযই র্ুষ যদমব্ন ন্া ব্া যন্মব্ন ন্া, অসুয়ব্ধাহরণ্ করার জন্য ্াকা যদওিা
সহ।
• যয্াগান্দারর া অব্শযই একর্ দুন্ীয়ত য়ব্মরাধী ন্ীয়ত ও কায্প্রণ্ালী
ঘ
রাখমব্ন, এব্ং যসগুয়ল
দক্ষভামব্ চলমছ য়ন্ম্মিত করার জন্য য়ন্িয়েত যসগুয়লর পুন্য়ব্চার
ঘ
করমব্ন।
আচরণবববির প্রবর্ আন্ুর্র্য র্াকা বন্শ্চির্ করা
C & A জামন্ আচরণ্য়ব্য়ধর শতঘগুয়ল পুমরাপুয়র োন্া করঠন্ হমত পামর, য়কন্তু য়ব্শ্বাস কমর C &
Aও তার যয্াগান্দারেদর ভয়ব্ষযত্ ব্ায়ণ্ম্মজযক সাফ্মলযর জন্য এ্া গুরুেপূণ্।ঘ আোমদর গুমণ্র
য়ন্য়রখ ব্া যেয়লভায়র শতঘ পূরণ্ করার যথমক, আচরণ্য়ব্য়ধ যেমন্ চলা কে জরুয়র ন্ি। C &
Aযসই সব্ যয্াগান্দারমদর সামথ কাজ করমব্ য্ারা অকপ্, সত্ এব্ং ধারাব্ায়হক উন্নয়তর জন্য
দািব্দ্ধ, এব্ং তামদর সহািতা যদমব্ শতঘগুয়ল পালন্ করার জন্য।
1. সম্পাদন্ বন্বাে
ত করা
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• সম্মক্রিভামব্ আচরণ্য়ব্য়ধ পালন্ করার জন্য যয্াগান্দারমদর অব্শযই একর্ দক্ষ পয়রচালন্
ব্যব্িা থাকমত হমব্, এব্ং োন্যতার দায়িে উচ্চ েশ্রণীর কতৃপ
ঘ মক্ষর একজন্ প্রয়তয়ন্য়ধমক
য়দমত হমব্।
• যয্াগান্দারর া অব্শযই কেীমদর আচরণ্য়ব্য়ধর শতঘগুয়ল জান্ামব্ন এব্ং তা অজঘন্ করার
উযেযশয তামদর ব্যব্িাপক ও তত্ত্বাব্ধািকমদর প্রয়শক্ষণ্ েদযব্ন।
• যয্াগান্দারর া অব্শযই য়ন্িয়েত য়ভয়িমত অভযন্তরীণ্ েূলযািন্ পয়রচালন্া করমব্ন।
• উত্পাদন্ শুরু করার পূমব্ যয্াগান্দারর
ঘ
া অব্শযই সকল উত্পাদন্ ইউয়ন্্গুয়লর জন্য C &
A-এর অন্ুমোদন্ েনযব্ন, ইউয়ন্্গুয়ল য়ন্জস্ব ব্া রঠকাদার ারই যহাক ন্া যকন্। একর্
অন্ুন্মোয়দত উত্পাদন্ ইউয়ন্্মক ব্যব্হার করা কমঠারভামব্ য়ন্য়ষদ্ধ।
• যয্াগান্দাররা C & A-এর কাছ যথমক য়লয়খত অন্ুেয়ত ন্া য়ন্মি উত্পাদন্ প্রণ্ালীর যকান্ও
অংশ উপরঠকাদারমক য়দমত পারমব্ন ন্া, এব্ং শুধু যসই যক্ষমত্র পারমব্ন a) উপরঠকাদারর্
আচরণরবরধ মানযত রারজ আযেন, এবং b)একর্ য়ন্রীক্ষমণ্ উিীণ্ হমিমছন।
ঘ
• উপরঠকাদারমদর আচরণ্য়ব্য়ধ োন্া য়ন্ম্মিত করার দায়িে যয্াগান্দারমদর।
2. র্দারবক ও স্বচ্ছর্া
• যয্াগান্দারমদর অব্শযই C & A এব্ং/অথব্া তার প্রয়তয়ন্য়ধমদর েূলযািন্ করমত য়দমত হমব্,
যর্ায়ষত ব্া অমর্ায়ষত যয্েন্ই হক।
• যয্াগান্দারমদর অব্শযই একর্ েূলযািমন্র সেমি সহময্ায়গতা করমত হমব্ এব্ং স্বচ্ছ
থাকমত হমব্, এব্ং কেী, ন্য়থপত্র, কামজর জািগা ও েরয়ে্য়রমত অবাযধ যদখা করমত রদযত
হমব্, প্রময্াজয হমল।
• যয্াগান্দারর া অব্শযই যগাপন্ জািগাি কেীমদর সাক্ষাত্কার য়ন্মত যদমব্ন, এব্ং কেীমদর
যশখামব্ন ন্া কীভামব্ প্রশ্নগুয়লর উির য়দমত হমব্।
• যয্াগান্দারর া অব্শযই পূণ্ ঘও য়ন্ভুল
ঘ ন্য়থপত্র রাখমব্ন12 াযত দক্ষভামব্ োন্যতার েূলযািন্
করা যয্মত পামর, এব্ং তথয রদব্দল করমব্ন ন্া ব্া তােদর ম্মক্রিাকলামপর য়ব্ভ্রায়ন্তকর ব্ণ্ন্া
ঘ
যদমব্ন ন্া।
• যয্াগান্দারর া অব্শযই C & A-েক যয্াগান্দার ও উত্পাদন্ ইউয়ন্্গুয়লর ন্াে ও অব্িান্,
আর আচরণ্য়ব্য়ধর অধীন্ তামদর সম্পাদমন্র তথয তৃতীি পক্ষমদর কামছ প্রকাশ করমত
যদমব্ন।
• C & A-এর অন্ুমরামধ, যয্াগান্দারর া অব্শযই তামদর য়ন্মজমদর এব্ং উপরঠকাদারমদর
জািগাি য়ন্রীক্ষণ্ করার জন্য C & A এব্ং/অথব্া তার প্রয়তয়ন্য়ধমদর সাহায্য যদমব্ন।
3. কর্ত প
ত হের অন্ুহিাদন্
• C & A-এর একর্ যগাপন্ হুইয়সলমলাইং ব্যব্িা আমছ য্ামক ব্লা হি যফ্িারমন্স চযামন্ল,
য্ার োধযমে শয়রকরা, যয্েন্ যয্াগান্দার, কারখান্ার কেী, এব্ং C & A–এর কেচারীরা,
ঘ
অবন্য়তক আচরণ্ এব্ং আচরণ্য়ব্য়ধ লঙ্ঘন্ C & A-এর শীষ ঘ কতৃপ
ঘ মক্ষর কামছ জান্ামত
পারেবন।
• আচরণ্য়ব্য়ধ লঙ্ঘন্ করা হমল, C & A যয্াগান্দারমক একর্ উন্নয়ত করার পয়রকল্পন্া করমত
ব্লমব্, প্রমিাজন্ হমল C&A–এর সহািতাি, এব্ং য়ন্য়দঘষ্ট সেমির েমধয তা য়ন্ব্াহ
ঘ করেত
হযব, য্া আলাদা হমত পামর লঙ্ঘমন্র ধরমন্র য়ভয়িমত।
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• যশাচণ্ীি লঙ্ঘমন্র যক্ষমত্র, সমেত য়কন্তু সীয়েত ন্ি, য়শশুশ্রে, ব্াধযতােূলক ব্া কারাগামরর
শ্রে, র্ুষ যলন্মদন্, জায়লিায়ত, জাল, উপাদামন্র ব্যব্হার, এব্ং অন্ুন্মোয়দত উত্পাদন্
ইউয়ন্্ ব্যব্হামরর যক্ষমত্র, এব্ং /অথব্া রাম্মজ হওিা উন্নয়তর পয়রকল্পন্া য়ন্ব্াহ
ঘ করমত
ধারাব্ায়হকভামব্ ব্যথ ঘ হমল C & A যয্াগান্দামরর সামথ ব্যব্সায়িক সম্পকঘ সোপ্ত করার
অয়ধকার সংরয়ক্ষত রামখ, ব্মকিা অেঘার ব্ায়তল কর া সহ।
• C & A যয্াগান্দারমদর দািী করমব্ যকান্ওরকে ক্ষয়ত ব্া C & A-এর ব্যমির জন্য, যয্েন্
আি এব্ং /অথব্া লাভ কমে য্াওিা, য্া যয্াগান্দামরর দ্বারা আচরণ্য়ব্য়ধ লঙ্ঘমন্র দরুণ
হমত পামর, তামদর উপরঠকাদার (রা) সযমত।
C & A যয্াগান্দারমদর সামথ দীর্মেিায়দ
ঘ
সম্পকঘ গডমত চাি য্ারা প্রকৃতপমক্ষ উন্নত শ্রে
পয়রয়িয়ত এব্ং পয়রমব্শগত সম্পাদমন্র জন্য একমত্র কাজ করার জন্য দািব্দ্ধ, এব্ং তারা যয্
অসুয়ব্ধাগুয়লর সিুখীন্ যসগুয়ল দূর করমত তামদর সাহায্য করমব্। আচরণ্য়ব্য়ধ রূপািমণ্র
ব্যাপামর অয়তয়রক্ত স্পষ্টকরণ্ ও য়ন্মদঘমশর জন্য, অন্ুগ্রহ কমর সামপার্ঘ ং গাইেলাইন্ স ্ু দয
যকাে অফ্ কন্োক্ট যদখুন্, যয্্া য়ন্িয়েত সাম্প্রয়তক করা হমব্।
_________________________________________
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যয্েন্, কামজর সেিে র ন্য়থপত্র এব্ং যব্তন্সংক্রান্ত দয়ললপত্র।
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