
অংশীদারিত্ব সংক্রান্ত 

রির্দে রশকাগুরি 
এ, আমিা স্বীকাি করি যে আমার্দি সাফিয যক্রতা, 

কমেচািী, এর্েন্ট, সিবিাহকািী এবং করমউরিটিগুরিি সার্ে 
আমার্দি সম্পর্কে ি গুণমার্িি উপি রিরি কর্ি। এই সকি 
সম্পর্কে ি উচ্চ ক্ষমতা বোয় িাখর্ত এবং সবেদা সবোর্পক্ষা 
িযায়সঙ্গতিার্ব যসিা-মূর্িযি পণয প্রদাি কিাি আমার্দি িক্ষয 
অেে ি কির্ত, আমিা আমার্দি বযবসারয়ক সিবিাহকািীর্দি েিয 
মািদন্ডগুরি স্থাপি কর্িরি। এই সকি রির্দে রশকাগুরি জ্ঞাপি কিাি 
যক্ষর্ে, আমিা এমি সম্ভাবিাময় সিবিাহকািীর্দি সিাক্ত কিাি 
আশা িারখ োিা গুণমািসম্পন্ন পণয, গুণমািসম্পন্ন বযবসাি িীরত 
এবং গুণমািসম্পন্ন করমউরিটি সম্পকে গুরিি প্ররত আমার্দি 
অঙ্গীকািগুরি িাগ কর্ি িয়। 

আমিা শুধুমাে এমি বযবসারয়ক সিবিাহকািীর্দি অন্তিুে ক্ত কিব 
োিা কার্েি পরির্বর্শি উন্নরতসাধর্ি অবদাি যদওয়াি প্ররত 
একটি অঙ্গীকাি প্রদশেি কর্ি এবং অংশীদারিত্ব সংক্রান্ত 
রির্দে রশকাগুরির্ত বযক্ত আমার্দি আবশযকতাগুরি পূিণ কিাি 
প্রর্চষ্টা চািায়।

 আশা কর্ি যে এটিি সকি বযবসারয়ক সিবিাহকািীিা 
(এই অংশীদারিত্ব রির্দে রশকায় বযবহৃত "সিবিাহকািী" শব্দটি অবশযই সকি এর্েন্ট, 
রবর্ক্রতা, উৎপাদিকািী, কািখািা এবং সাব-কন্ট্রাক্টির্দি অন্তিুে ক্ত কির্ব) েুক্তিাষ্ট্র 
এবং সংরিষ্ট উৎপাদিকািী বা িপ্তারিকািক যদর্শি েিয প্রর্োেয সকি আইি ও 
রিয়মগুরি যমর্ি চির্ব, এবং যফয়াি যিবাি স্ট্যান্ডার্ে স অযাক্ট (

রর্পার্ে র্মন্ট অফ যিবাি মরির্রিং গাইর্ [
আন্তেে ারতক শ্ররমক সংগঠি [

সর্েিিগুরি এবং বযবসা ও মািবারধকাি সংক্রান্ত ইউিাইর্র্র্ যিশার্িি [
রির্দেশদাি িীরত এি অন্তিুে ক্ত রকন্তু এর্তই সীরমত িয়। সকি পণয 

সিবিাহকািী কততে ক তার্দি উত্স যদশ ও উপাদাি অিুসার্ি সঠিকিার্ব যির্বিেুক্ত  
ও স্পষ্টিার্ব সিাক্তকত ত হর্ত হর্ব। রবজ্ঞরপ্ত ও এইসকি রির্দে রশকাগুরিি বযাখযাি উর্ের্শয 
ইংর্িরে িাষা বযবহাি কির্ত হর্ব। এইসকি অিযািয আবশযকতাগুরি সম্পর্কে  আিও 
তর্েযি েিয, অিুগ্রহ কর্ি এ োি। 

 উৎপাদর্িি আওতািুক্ত যকার্িা কািখািা ক্রয় বা রবক্রয় 
হর্ি, মারিকািা বা অবস্থাি পরিবতে ি হর্ি সিবিাহকািীিা অবশযই তা যক 
রিরখতিার্ব োিার্ব। উপর্িি সবগুর্িাি েিযই কািখািার্ক িতুি সিবিাহকািী যসর্-
আপ প্ররক্রয়াি মধয রদর্য় যের্ত হর্ব। 

 সিবিাহকািীিা উৎপাদর্িি পূর্বে রিরখত অিুর্মাদি বযতীত উৎপাদি 
প্ররক্রয়াি যকার্িা অংশই উপ-চুরক্তি অধীর্ি রদর্ত পাির্ব িা। অিুর্মাদর্িি শতে  রহর্সর্ব, 
সাব-কন্ট্রাক্টির্দি অবশযই অংশীদারিত্ব রির্দে রশকা যমর্ি চির্ত হর্ব। 

 অংশীদারি চুরক্তি রির্দেশিা যমর্ি চির্ত অিাগ্রহী ও বযেে 
যের্কার্িা সিবিাহকািীি সার্ে তাি সম্পকে  পেোর্িাচিা কির্ব এবং তা রিন্ন 
কির্ত পার্ি। আমার্দি অংশীদারিত্ব সংক্রান্ত রির্দে রশকাি সার্ে মািযতা 
পেের্বক্ষর্ণ িার্খ এবং সিবিাহকািীি কািখািাগুরিি স্থাপিার্ত পরিদশের্িি িাি যিয়। 
কািখািাগুর্িা স্বচ্ছ হর্ত হর্ব এবং সকি সঠিক িরেপে ফাইর্ি িাখর্ত হর্ব। 
কািখািাসমূহর্ক অবশযই কমীর্দি যগাপি সাক্ষাৎকাি গ্রহণ সহ, মািযতা সুরিরিত 
কির্ত প্ররতরিরধ এবং মর্িািীত তত তীয় পর্ক্ষি পেের্বক্ষকর্দি য ারষত বা 
অর্ ারষত পেের্বক্ষণ কিাি কােকর্মে অংশগ্রহণ কিাি অিুর্মাদি রদর্ত হর্ব। 

 আশা কর্ি যে তাি সকি সিবিাহকািী  ুষ যিির্দি, মারি 
িন্ডারিং, এবং/অেবা দুিীরত সংক্রান্ত সকি প্রর্োেয আইিগুরি যমর্ি চির্ব এবং রবর্দশী 
দিুীরতমূিক কােোিযাস আইি [ ] কািার্াি 
রবর্দশী সিকািী কমেচািীর্দি দিুীরতর্ত উৎসাহদাি আইি (

এবং  ুষ যিির্দি আইি (
দিুীরত-দমি আইি) এটিি অন্তিুে ক্ত রকন্তু এর্তই সীরমত িয়। এিাড়াও প্রর্োেয সকি 
দিুীরত দমি আইি যমর্ি চিা এবং বযবসা পাওয়া বা ধর্ি িাখাি েিয অববধ 
অেেপ্রদািগুরি প্ররতর্িাধ কিাি েিয এিাড়াও সিবিাহকািীর্দি অবশযই িীরতমািা, 
কমেসূরচ, প্ররশক্ষণ, এবং যিকর্ে -িক্ষা কিাি িীরতগুরি োকা এবং বোয় িাখা বাঞ্ছিীয়। 
অিুর্িাধ কিা হর্ি, একটি প্রাসরঙ্গক অরধকাি যক্ষর্েি সিকাি বা এর্েরিি আবশযকতা 
অিুসার্ি দিুীরত দমি সংক্রান্ত মািযতাি েিয যকার্িা কােকমে কিাি যক্ষর্ে 
সিবিাহকািীর্দি অবশযই যক েুরক্তসঙ্গত সহায়তা প্রদাি কির্ত হর্ব। 

 সিবিাহকািীিা অবশযই েুক্তিাষ্ট্র এবং কািার্া শুল্ক রবিার্গি 
আমদারি সংক্রান্ত আইি যমর্ি চির্ব, রবর্শষ কর্ি, উৎস যদর্শি উৎপাদি োচাই কিা 
এবং অগ্রারধকািরিরিক বারিরেযক অরধকািগুরি পাওয়াি যক্ষর্ে সহায়তাি েিয কােেক্রম 
স্থাপি কির্ব এবং িরেবদ্ধকিণ বোয় িাখর্ব। সন্ত্রাসবার্দি রবরুর্দ্ধ শুল্ক রবিাগ-
বারিরেযক অংশীদারিত্ব [
এবং সুিক্ষায় রির্য়ারেত কািার্া অংশীদািগণ [
অিুসার্ি সিবিাহকািীিা আন্তেে ারতক সিবিাহ শতঙ্খর্িি সুিক্ষা সংক্রান্ত আবশযকতা ও 
মািদণ্ড যমর্ি চির্ব। প্রর্োেয যক্ষর্ে সিবিাহকািীগণ রিিীক্ষা কােেক্রম এবং 
সংর্শাধিমূিক কমেপরিকল্পিাি অধীি। 

 কািখািাগুর্িা এমি কাউর্ক কমেরির্য়াগ কির্ব িা োি: বয়স 15 বির্িি 
কম, বা উৎপাদিকািী যদর্শি প্রর্োেয আই্ি অিুোয়ী িূযিতম বয়র্সি কম বয়স, 
অেবা বাধযতামূিক রশক্ষা সম্পন্ন কিাি বয়র্সি যচর্য় কম বয়স, এি মর্ধয যেটি যবরশ 
হয়। কািখািাগুর্িা রবপদেিক, অরিিাপদ বা অস্বাস্থযকি পরির্বর্শ 18 বিি বয়র্সি 
িীর্চ কাউর্ক কাে কিার্ব িা, এবং এ ধির্িি পরির্বশ বা উপাদাি যের্ক ের্েষ্ট 
সুিক্ষা প্রদাি কির্ত হর্ব। িাড়া কিাি প্ররক্রয়াি অংশ রহসার্ব কািখািাগুরির্ক অবশযই 
বয়স প্ররতপাদর্িি েিয প্রণািীগুরি স্থাপি কির্তও হর্ব। সর্েিি 138 এবং রশশুি 
অরধকাি সংক্রান্ত সর্েিি যদখুি। 

 এমি যকার্িা সিবিাহকািীি সার্ে বযবসা কির্ব িা যে যকার্িা 
ধির্িি অবিরচ্ছক শ্রম বযবহাি কর্ি; এি অন্তিুে ক্ত হি কািাগাি শ্রম, শতে াবদ্ধ শ্রম, 
চুরক্তিুক্ত শ্রম, মািব পাচার্িি মাধযর্ম প্রাপ্ত শ্রম, বিপূবেক প্রাপ্ত শ্রম, বা কত তদাসত্ব। 
কমীর্দির্ক অবশযই আর্দািি কিায় বাধা যদওয়া োর্ব িা এবং যকাম্পারিি সার্ে কাে 
শুরু কিাি সময় যকার্িা "আমািত" বা পরিচয় সংক্রান্ত কাগেপে েমা রদর্ত হর্ব 
িা। সর্েিি 29 ও 105 যদখুি। 

 সিবিাহকািীর্দি অবশযই প্ররতটি কমীি সার্ে মেোদা এবং সোর্িি 
সার্ে আচিণ কির্ত হর্ব। কমীর্দির্ক শািীরিক, যেৌি, মািরসক বা যমৌরখক হয়িারি 
বা রিেোতি কিা োর্ব িা। শারিমূিক িীরত রহর্সর্ব সিবিাহকািীিা অবশযই আরেেক 
েরিমািা কির্ত পাির্ব িা। এিাড়াও, কািখািাি পরিচািকবগে কততে ক প্ররতর্শার্ধি িয় 
িাড়াই, বা রিেুক্ত কমেচািীর্দির্ক রির্ের্দি সমসযাি কো খুর্ি 
বিাি পূণে স্বাধীিতা কমীর্দি অবশযই োকর্ব। রির্দেশদাি িীরতগুরি 29 ও 31 
যদখুি। 

 মেিুী, ওিাির্াইম এবং আইিরসদ্ধ সুরবধাসমূহ রিয়রমত, সময়মত 
িরেবদ্ধকিণ সহ এবং প্রর্োেয আইি অিুোয়ী পরির্শাধ কির্ত হর্ব। রির্য়াগকািী 
প্ররতষ্ঠাি কমপর্ক্ষ িূযিতম মেরুি, রশর্ল্পি মেরুি বা সমরিতিার্ব ঠিক কিা মেরুি, 
যেটি যবরশ হর্ব, প্রদাি কির্ব। প্রর্োেয স্থািীয় আইর্িি অিুসার্ি প্রদি িয় এমি 
যকার্িা মেরুি সিবিাহকািীিা অবশযই যকর্র্ যির্ব িা। কমীর্দি এমি একটি মেরুি 
রদর্ত সিবিাহকািীর্দি উৎসারহত কিা হয় ো প্রােরমক চারহদাগুরি পূিণ কর্ি এবং 
রবর্বচিাপূণে আয় প্রদাি কর্ি। সর্েিিগুরি 95 ও 131 যদখুি। 

 কমীর্দি কার্েি  ন্টা সপ্তার্হ 60  ন্টাি যবরশ হওয়া বা স্থািীয় 
আইিািুর্গি যচর্য় যবরশ হওয়া উরচত িয়। সকি ওিাির্াইম কাে হর্ব ঐরচ্ছক এবং 
তা স্থািীয় আইিািুোয়ী একটি ক্ষরতপূিণমূিক হার্ি হর্ব। কমীর্দি সাত রদর্িি মর্ধয 
এক রদি িুটি রদর্ত হর্ব। সর্েিি 14 যদখুি। 

 সিবিাহকািীর্দি অবশযই রিিাপদ, স্বাস্থযরবরধ সম্পন্ন, এবং স্বাস্থযকি 
কার্েি পরির্বশ প্রদাি কির্ত হর্ব। এি অন্তিুে ক্ত হি রিরখত মািদন্ডগুরি ো স্থািীয় 
আইি যমর্ি চর্ি। রিমোণ কাঠার্মা, ববদযুরতক রিিাপিা, অরি রিিাপিা, িাসায়রিক 
রিিাপিা, স্বাস্থযবযবস্থা, আপৎকািীি প্রস্তুরত, প্রােরমক রচরকৎসা, বযরক্তগত সুিক্ষা সিঞ্জাম 
এবং অিযািয রিিাপিামূিক িীরতগুরিি সার্ে সম্পরকে ত রিিাপিাি মািদন্ডগুরি এি 
অন্তিুে ক্ত। সর্েিি 187 যদখুি। 

 রিঙ্গ; োরত; বণে; োতীয় উৎস; ধমে; বয়স; বববারহক 
অবস্থা; গিে াবস্থা; শািীরিক বা মািরসক অক্ষমতা; িােবিরতক মতামত, বযরক্তগত 
গুণাবিী ও রবশ্বাস, যেৌি য াোঁক; রিঙ্গ পরিচয় বা স্থািীয় আইি দ্বািা সুিরক্ষত অিয 
যকার্িা রিরি রিরবের্শর্ষ সিবিাহকািীিা অবশযই চাকরি সম্পরকে ত রবষর্য় যকার্িা ববষময 
কির্ব িা, োি অন্তিুে ক্ত হি কমেরির্য়াগ, িাড়া কিা এবং সকি যপ্রক্ষাপর্র্ি 
যোগযতাসম্পন্ন বযরক্তর্দি পর্দান্নরত প্রদাি। সর্েিিগুরি 100 ও 111 যদখুি। 

 শ্ররমকর্দি সরমরত গঠর্িি স্বাধীিতাি অরধকাির্ক এবং সরেরিত 
দিকষাকরষর্ক সিবিাহকািীিা সোি যদখার্ব। সর্েিিগুরি 87, 98, ও 154 
যদখুি। 

 সিবিাহকািীিা অবশযই কাে পরিচািিাি যদশটিি প্রর্োেয সকি পরির্বশগত 
আইি এবং রিয়মগুরি যমর্ি চির্ব। উপিন্তু, কািখািাগুর্িার্ত শরক্ত, বায়ু, রিগেমি, 
পারির্ত পরির্বশগত প্রিাবগুরিি বযবস্থাপিা ও িূযিতম কিাি েিয এবং িাসায়রিক 
পদােে ও রবপজ্জিক পদােেগুরির্ক রিিাপর্দ সংিক্ষণ কিা, রিগেমি প্ররতর্িাধ বা প্রশমি 
কিাি ির্ক্ষয সিবিাহকািীর্দি অবশযই িীরত ও প্রণািীগুরি োকর্ত হর্ব। 

আশা কর্ি  
যে এটিি সকি সিবিাহকািীিা দারয়ত্বশীিতাি সার্ে দ্রবয সংগ্রহ কিাি প্ররত এটিি 
অঙ্গীকাি িাগ কর্ি যির্ব এবং দারয়ত্বশীি দ্রবয সংগ্রহ সংক্রান্ত সকি রিয়ন্ত্রণমূিক 
আবশযকতাগুরি যমর্ি চিা সিবিাহকািীর্দি পর্ক্ষ বাধযতামূিক কর্ি। সিবিাহকািীর্দি 
দারয়ত্বশীি দ্রবয সংগ্রহ সংক্রান্ত প্রর্োেয সকি আইি ও রিয়ন্ত্রণগুরি অবশযই যমর্ি চির্ত 
হর্ব, োি অন্তিুে ক্ত হি সং াত সতরষ্টকািী খরিে পদােে ও হীিা। র্র্-ফ্র্যাঙ্ক অযাক্ট 
( এি 1502 অিুর্চ্ছদটি সং াত সতরষ্টকািী খরির্েি দারয়ত্বশীি সংগ্রহ 
সম্পরকে ত, যেখার্ি অন্তিুে ক্ত ির্য়র্ি: গণতারন্ত্রক কর্ঙ্গা প্রোতন্ত্র [

বা এি সংিি যদশগুরির্ত সশস্ত্র সং াত ও মািবারধকাি িং র্িি 
অবস্থায় উর্িারিত টিি, র্যান্টািাম, র্াংর্স্ট্ি এবং যসািা (একর্ে, "3 । অিুর্চ্ছদ 
1502-এি অধীর্ি, প্রর্োেয সিবিাহকািীর্দির্ক তার্দি পর্ণয বযবহৃত 3 এি উৎস 
অবশযই রিরিত কির্ত হর্ব। রকম্বািরি প্ররক্রয়া সংক্রান্ত সমাধািটি হীিাি দারয়ত্বশীি 
সংগ্রহ সম্পরকে ত এবং বযরক্তগত জ্ঞাি বা হীিা সিবিাহকািীি যদওয়া একটি রিরখত 
রিিয়তাি উপি রিরি কর্ি রবর্ক্রতার্ক রিিয়তা প্রদাি কির্ত হর্ব যে, হীিা সং াত-
মুক্ত এবং তা সব চািার্ি উর্েখ কিা আবশযক। আমার্দি সং াত সতরষ্টকািী খরিে 
সংক্রান্ত িীরত [ যদখুি। 

 সিবিাহকািীর্দির্ক এমি আচিণরবরধ যমর্ি চির্ত হর্ব ো আন্তেে ারতক, 
োতীয় ও যস্ট্র্ সিকাি, এবং পশু কিযার্ণি সর্বোিম িীরতি মািদণ্ড পূিণ কর্ি বা 
তা িারড়র্য় োয়। 

 অিযর্দি যমধা স্বত্ব ( অরধকািগুরিি প্ররত 
শ্রদ্ধাশীি এবং রির্েি সিবিাহকািীর্দি কাি যের্কও একই িকম আশা কর্ি। তত তীয় 
পর্ক্ষি রর্োইি বা রপ্রন্টগুরি অিিুর্মারদতিার্ব করপ কিা গ্রহণর্োগয িয়। অর্িযি 
এি যকার্িা অিুর্মারদত বযবহাি এবং মারিকািা সংক্রান্ত তেয অবশযই একটি সুিরক্ষত 
উপার্য় স্থািান্তি কির্ত হর্ব, ো এবং মারিক, এবং এটিি 
সিবিাহকািীর্দি সুিক্ষা যদয়। ি যের্মাকে , যিার্গা এবং মারিকািারিরিক 
কাে শুধুমাে চুরক্তিুক্ত পরির্ষবাগুরি পূির্ণ বযবহাি কিা যের্ত পার্ি, এবং 
এি কাি যের্ক পূর্বে অিুর্মাদি যিওয়া িাড়া অিয যকার্িা পর্ক্ষি কার্ি তা প্রকাশ 
কিা োর্ব িা। 

আপিাি েরদ অংশীদারিত্ব িীরতমািা রির্য় যকার্িা প্রশ্ন োর্ক তর্ব অিুগ্রহ কর্ি 
যোগার্োগ করুি:

পুিবেযবহাি কাগর্ে রপ্রন্ট কিা। 


