সরবরাহকারীর
শঅশআচরণ সংহহতা

সরবরাহকারীর আচরণ সংহহতা
1. পণযদ্রবয সংগ্রহ করার জন্য প্রাইমার্কের আচরণ সংহহতা
1.1

কররীতদাস, পাচারকৃত বা কারাবার্সর ররম সহ ককান্ ধরর্ণর ককান্ জবরদস্তসতত বা
বাধযতামুলক ররম বযবহার করা হয় ন্া।

1.2

কমচারীরা
ে
তার্দর হন্র্য়াগকতোর কার্ে তার্দর পহরচয়সূচক কাগজ বা অন্যহকেু “গচ্ছিত” রাখর্ত
বাধয ন্া এবং যুচ্ছিসংগত অগ্রীম কন্াটিশ হদর্য় হন্র্য়াগকতোর কাজ কের়্ে হদর্ত পার্র।

2. সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার স্বাধীনতা এবং য ৌথভাবব দর কষাকষষ করার অষধকারবক মানয

করা হয়
2.1

ককান্রকম কেদার্েদ ো়ো কমচারীরা
ে
তার্দর পেন্দমত শ্রম সর্ে কযাগ কদওয়া এবং কযৌথোর্ব
দর কষাকহষ করার অহধকার পায়।

2.2

শ্রম সর্ের কাজকম ে এবং তার্দর সাংগঠহন্ক কাজকর্মরে প্রহত হন্র্য়াগকতোর্দর উন্মুি
মর্ন্াোব থার্ক।

2.3

কমচারীর্দর
ে
প্রহতহন্হধর হবরুর্ে ককান্রকম ববষময করা হয় ন্া এবং কমর্ের্ে
ে
তারা তার্দর
প্রহতহন্হধত্বমূলক কাজকম ে করার সুর্যাগ পায়।

2.4

কয কের্ে আইন্ী কারণবশত সেবে হওয়ার স্বাধীন্তা এবং কযৌথোর্ব দরদাম করার অহধকার
বযাহত হয় কসর্ের্ে হন্র্য়াগকতোর স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন্োর্ব ঐকযবে হওয়া এবং দর কষাকহষ
করার অন্য ককান্ সমান্তরাল উপায় গর়্ে কতালার সুর্যাগ সুহবধা কর্র এবং তার্ত বাধা কদয় ন্া।

3. কমবেবের
ম
পষরষিষত ষনরাপদ এবং স্বািযসম্মত হয়
3.1

হশর্পার্দযাগ হবষর্য় হবদযমান্ জ্ঞান্ ও হবদযার হেহির্ত এবং হবর্শষ ককার্ন্া হবপর্দর আশঙ্কা
থাকর্ল কসইমত, একটি হন্রাপদ ও স্বাস্থ্যহবহধমত কার্জর পহরর্বশ কদওয়া হর্ব। কার্জর
পহরর্বশ কযসব সহজাত হবপর্দর কারণ থার্ক, তা যথাসম্ভব প্রর্য়াগসাধয কসইমত কম কর্র,
কাজ সংক্রান্ত, কাজ কথর্ক উদ্ভুত বা কাজ করাকালীন্ স্বাস্থ্যহাহন্ বা দূর্িন্া
ে
প্রহতর্রাধ করার
জন্য পযাপ্ত
ে পদর্েপ কন্ওয়া হর্ব।
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3.2

কমচারীরা
ে
হন্য়হমত এবং হলহপবে স্বাস্থ্য ও হন্রাপিা সংক্রান্ত প্রহশেণ (কেহণং) পার্ব এবং
ন্তু ন্ ও পুন্রায় হন্যুি কমচারীর্দর
ে
হন্র্য় কসসব প্রহশের্ণর পুন্রাবৃহি করা হর্ব।

3.3

পহরিন্ন িয়র্লি বযবস্থ্া এবং পান্র্যাগয পাহন্র সুহবধা বযবস্থ্া এবং উপযুি হর্ল, খাবার মজুত
রাখার স্বাস্থ্যহবহধমত বর্ন্দাবস্ত রাখা হর্ব।

3.4

কযখার্ন্ বাসস্থ্ান্ কদওয়া হর্ব কসসব পহরস্কার, হন্রাপদ বযবস্থ্া হর্ব এবং কমচারীর্দর
ে
কমৌহলক
প্রর্য়াজন্ পূরণ করর্ব।

3.5

কয ককাম্পান্ী এই সংহহতা অন্ুসরণ করর্ব তারা পহরচালকবর্গরে এক উচ্চপদস্থ্ প্রহতহন্হধর্ক
স্বাস্থ্য ও হন্রাপিা দাহয়ত্বোর কদর্বন্।

4. পষরববশগত প্রবয়াজনীয় শতম
4.1

প্রাইমার্কের কযসব সরবরাহকারী কমান্ু
ে শীলর্ন্ পহরর্বর্শর প্রাসহিক আদশ ে কমর্ন্ চর্ল প্রাইমাকে
তার্দর সর্ি পহরর্বশ সংরের্ণ প্রহতজ্ঞাবে।

5. ষশশু শ্রষমক বযবহার করা হবব না
5.1

হশশুশ্রহমক কার্জ হন্যুি করা হর্ব ন্া।

5.2

ককাম্পান্ী এমন্ সব পহলহস এবং কমসূে চী বতরী করর্ব বা তার্ত অংশগ্রহণ ও কযাগদান্ করর্ব
যা শ্রহমক হহসার্ব কমরত
ে
হশশুর্দর স্থ্ান্ান্তহরত কর্র উত্কৃষ্ট স্তর্রর হশো লাে করার সুর্যাগ
সুহবধা কদর্ব, যতহদন্ ন্া ঐ হশশু ব়ে হর্য় ওর্ঠ ততহদন্ তার্ক উত্কৃষ্ট হশোবযবস্থ্ায় উপহস্থ্ত
ও বজায় থাকার সুর্যাগ সুহবধা কদওয়া হর্ব, “হশশু” ও “হশশু শ্রহমর্কর” বণন্া
ে পহরহশষ্ট অংর্শ
জান্ার্ন্া হর্য়র্ে।

5.3

18 বের্রর কমবয়সী ও কোি কের্লর্মর্য়র্দর রার্ে বা হবপদজ্জন্ক পহরহস্থ্হতর্ত কার্জ হন্যুি করা হর্ব ন্া।

5.4

এই সব পহলহস এবং পেহত প্রাসহিক ILO (আন্তজোহতক শ্রম সংগঠন্) এর মান্দর্ে বহণতে
শতে অন্ুসরণ করর্ব।

6. শ্রষমবকর সপষরবাবর জীবনধারবের উপ ুক্ত যবতন যদওয়া হয়
6.1

ন্মুন্াস্বরূপ সাপ্তাহহক কার্জ কয কবতন্ ও সুহবধা কদওয়া হর্ব তা অন্ত সম্পহকেত কমচারী
ে
হন্র্জ
অন্ুমহত ন্া হদর্ল, রাষ্ট্রীয় আইন্ান্ুসার প্রহতহবধান্ ন্া থাকর্ল কবতন্ কথর্ক বাদ কদওয়া যার্ব ন্া।
সব শাচ্ছস্তমুলক পদর্েপ হলহপবে কর্র রাখা হর্ব।
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6.2

কমচারী
ে
কার্জ কযাগ কদওয়ার আর্গ, তার্দর কমহন্যু
ে চ্ছির শর্তে কবতন্ যতবার তার্দর কবতন্
কদওয়া হর্ব ততবার ঐ কবতর্ন্র সময়কার্ল পাওয়া কবতর্ন্র হববরণ সহজর্বাধয োষায় হলর্খ
জাহন্র্য় কদওয়া হর্ব।

6.3

শাচ্ছস্তস্বরূপ কবতন্ কথর্ক অথ ে বাদ কদওয়ার অন্ুমহত কন্ই এবং তপর্ে রাষ্ট্রীয় আইন্সম্মত
গুণমান্ বা হশর্পার্দযার্গর মান্দে, কযিা কবশী তার সমপহরমাণ হর্ব। কয ককান্ কের্ে, কবতন্
সবদা
ে কমৌহলক চাহহদা পূরণ করর্ব এবং ইিামত উপাজের্ন্র সুর্যাগ কদওয়া হর্ব।

7.

কাবজর সময়সীমা মাোষতষরক্ত নয়
7.1

কার্জর সময়সীমা অবশযই হন্র্চ উহিহখত জাতীয় আইর্ন্র 7.2 কথর্ক 7.6 হবধান্ এবং সচ্ছম্মহলত চুচ্ছি
অন্ুসার্র হর্ত হর্ব, শ্রহমকর্দর স্বার্থ কযটি
ে
হর্ব। উপ-ধারা 7.2 কথর্ক 7.6 আন্তজোহতক শ্রম আইর্ন্র
উপর হেহি কর্র বতহর।

7.2

ওোরিাইম ো়ো আদশ কম
ে সময়,
ে
কার্জর সময়সীমার হবষর্য় চুচ্ছিপর্ে সব বলা থাকর্ত হর্ব এবং সপ্তার্হ
48 র্ন্টার কবশী হওয়া চলর্ব ন্া।*

7.3

সমস্ত ওোরিাইম কস্বিমূলক হর্ব। হন্ম্নহলহখত হবষর্য়র হবর্বচন্ার হেহির্ত ওোরিাইম দাহয়র্ত্বর সার্থ
পালন্ করা হর্ব: প্রহতটি শ্রহমর্কর কার্জর পহরহধ, কত র্ন্ র্ন্ কাজ কর্রর্ে এবং কতেণ কাজ কর্রর্ে
এবং সবহমহলর্য় কতিা কাজ হর্য়র্ে। হন্য়হমত কাজ বদর্ল ওোরিাইম করা যার্ব ন্া। ওোরিাইর্মর জন্য
সবদা
ে কবশী অথ কদওয়া
ে
হয়, যা হন্য়হমত মূর্লযর কথর্ক 125% এর কম ন্া হওয়া বাঞ্ছন্ীয়।

7.4

সাত হদর্ন্র সময়সীমায় ওোরিাইম সহ কমাি কার্জর সময় কযন্ 60 র্ন্টা অহতক্রম ন্া কর্র, হকন্তু
কযখার্ন্ হন্র্চ উহিহখত 7.5 ধারা প্রর্যাজয কসখার্ন্ বযহতক্রম হর্ত পার্র।

7.5

ওোরিাইম সহ কমাি কার্জর সময়, 60 র্ন্টা অহতক্রম করর্ত পার্র এইসব কের্ে:



জাতীয় আইন্ অন্ুর্মাদন্ করর্ল;



কমপ্রবার্হর
ে
উর্িখর্যাগয অংর্শর প্রহতহন্হধত্ব করর্ে এমন্ শ্রহমক সংগঠর্ন্র সর্ি মুিোর্ব আর্লাচন্া
কর্র সচ্ছম্মহলত সম্মহতর্ত এটি অন্ুর্মাহদত হর্ল;



শ্রহমকর্দর স্বাস্থ্য ও হন্রাপিা সুরোর জন্য উপযুি বযবস্থ্া কন্ওয়া হর্য়র্ে; এবং



হন্র্য়াগকতো বযহতক্রমী পহরহস্থ্হত সম্পর্কে বলর্ত পার্রন্ কযমন্ অপ্রতযাহশত পণয কতালা, দুর্িন্া
ে বা জরুহর
অবস্থ্া।
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7.6

শ্রহমকর্দরর্ক প্রহত সাত হদন্ অন্তর অন্তত এক হদর্ন্র েুটি হদর্ত হর্ব, কযখার্ন্ জাতীয় আইন্ অন্ুসার্র
অন্ুর্মাহদত কসখার্ন্ প্রহত কচাদ্দ হদন্ কাজ করার পর দুই হদন্ েুটি হদর্ত হর্ব।
* আন্তজোহতক মান্ক, কযখার্ন্ উপযুি কসখার্ন্ আদশ কার্জর
ে
সময় কহমর্য় (ওোরিাইম বার্দ) 40
র্ন্টা করা এবং এর জন্য শ্রহমর্কর মজুহর ন্া কমার্ন্ার সুপাহরশ কর্র।

8. যকাবনারকম ববষময করা হয় না
8.1

জাহত, বণ,ে রাষ্ট্রীয় উত্স, ধম,ে বয়স, অেমতা, হলি, বববাহহক মযদা,
ে
কযৌন্ প্রবৃহি, শ্রমসর্ির
সদসযতা বা রাজনন্হতক সম্বর্ের হেহির্ত কার্জ হন্যুচ্ছি, েহতপূরণ, প্রহশের্ণর সুর্যাগ সুহবধা,
পর্দান্নহতর কের্ে ককার্ন্া ববষময করা হর্ব ন্া, কাজ কথর্ক বহহস্কৃত করা বা অবসর গ্রহণ
করার্ন্া যার্ব ন্া।

9. ষনয়ষমত কাবজর বযবিা করা হয়
9.1

রাষ্ট্রীয় আইন্ এবং কমান্ু
ে শীলন্ পেহত দ্বারা হন্ধাহরত
ে
কমহন্যু
ে চ্ছির স্বীকৃহতপ্রাপ্ত সম্পর্কের
হেহির্ত যথাসম্ভব কাজ করা হর্ব।

9.2

হবধান্ান্ুযায়ী কমহন্যু
ে চ্ছির সম্পর্কে, শ্রম বা সামাচ্ছজক হন্রাপিার আইন্ ও হন্য়ামক শর্তের
অধীন্ কমচারীর্দর
ে
প্রহত হন্র্য়াগকতোর কর্য়কটি দাহয়ত্বর্বাধ থার্ক, কমদেতা
ে
কশখার্ন্া বা
হবহধমত চাকরীর বযবস্থ্া করার বাস্তব অহেপ্রায় ো়ো শুধু শ্রমহেহিক চুচ্ছি, সাব-কন্ট্রাক্ট বা বাহ়ে
কথর্ক কার্জর বযবস্থ্া হকংবা হশোন্হবহসর্ত েহতে কর্র কার্জর মাধযর্ম কসসব দাহয়ত্ব এহ়ের্য়
যাওয়া হর্ব ন্া, অন্যহদর্ক কমহন্যু
ে চ্ছির পূবহন্হদে
ে
ষ্ট সময়সূচীর চুচ্ছির অতযহধক প্রর্য়াগ কর্রও
কসসব দাহয়ত্ব এহ়ের্য় যাওয়া হর্ব ন্া।

10. যকাবনারকম অমানষবক বা ষনষ্ঠুর বযবহার করা হয় না
10.1 শারীহরক অতযাচার বা শাচ্ছস্ত, শারীহরক উত্পী়ের্ন্র হুমহক, কযৌন্ বা অন্যান্য হন্যাতন্
ে
এবং
কমৌহখক অপমান্ বা অন্য ককার্ন্া উপার্য় েয় কদখার্ন্া হন্র্ষধ।
11. আইনী শতম
11.1

প্রাইমাকে কযসব সংগ্রহ স্থ্র্ল বযবসা করর্ব কসখান্কার আইন্ কান্ুন্ হন্য়ামক শতে সম্পূণ ে
আইন্ান্ূগ উপার্য় অন্ুসরণ করায় বেপহরকর, এবং কজর্ন্শুর্ন্ কসসব আইন্ বা শতে উিেন্
করর্ব ন্া।
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11.2 কযসব সরবরাহকারী প্রাসহিক আইন্ ও শতে উিেন্ কর্র প্রাইমাকে কজর্ন্ শুর্ন্ তার্দর সর্ি
কাজ করর্ব ন্া।
12. যকান ঘুষ যদওয়া/যনওয়া বা দু নীষত সহ করা হবব না
12.1 র্ুষ হদর্ত চাওয়া, প্রদাণ করা, র্ুষ চাওয়া বা গ্রহণ করা বা কবআইন্ীোর্ব বা সহর্জ কাউর্ক
অথ ে পাইর্য় কদওয়া বা আদায় করা কর্ঠারোর্ব হন্হষে। র্ুর্ষর মর্ধয থাকর্ত পার্র বাহণচ্ছজযক
সুহবধা পাওয়া বা কদওয়ার জন্য বযবসায় বা সরকার্রর কের্ে ককান্ বযচ্ছির্ক কয ককান্ ধরর্ণর
উপহার, হবর্বচন্া, পুরস্কার বা সুহবধা কদওয়া বা হদর্ত চাওয়া বা ককান্ প্রাপকর্ক অন্াযযোর্ব
ককান্ সুহবধা গ্রহণ করর্ত প্রোহবত বা পুরস্কৃত করা। কযর্ের্ে ককান্ তৃতীয় পে কযমন্
একজন্ এর্জন্ট, প্রহতহন্হধ বা মধযস্থ্ বযচ্ছি র্ুষ হদর্ত চায় বা কদয়, কসখার্ন্ও র্ুষ কন্ওয়ার
র্িন্া র্ির্ত পার্র।
র্ুর্ষর হকেু হকেু উদাহরণ হন্ম্নরূপ। এটিই চূ ়োন্ত তাহলকা ন্য়:


উপহার, বা ভ্রমণ োতা



ককাম্পান্ীর পহরর্ষবা, সুহবধা বা সম্পহির েহতপূরণ ন্া কর্র বযবহার;



ন্গদ অথপ্রদান্
ে



কলান্, কলান্ গযারান্টী বা অন্যান্য কক্রহিি;



একজন্ সম্ভাবয কাস্টমার্রর/ পাবহলক বা সরকাহর পদস্থ্ কমচারীর
ে
পহরবার্রর সদর্সযর
ককান্ সুহবধা কযমন্ ককান্ হশোমুলক স্কলারহশপ বা স্বাস্থ্য পহরচব্যার বযবস্থ্া করা



ককান্ বযচ্ছি হযহন্ মুল চুচ্ছি(কন্ট্রাক্ট)কত জহ়েত তার সর্ি জহ়েত ককান্

একজন্ সম্ভাবয কাস্টমার/পাবহলক বা সরকাহর পদস্থ্ কমচারীর
ে
পাহরবাহরক সদসযর্দর মাহলকান্াধীন্
ককান্ স্থ্ান্ীয় ককাম্পান্ীর্ক হন্যুি করা।
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12.2 সহজীকরণ কপর্মন্ট (অথপ্রদান্)
ে
হল কম পহরমার্ণর কপর্মন্ট (অথপ্রদান্)
ে
বা ফী, রুটিন্
সরকারী কাজকর্ম ে (কযমন্ হেসা বা শুল্ক হন্কার্শ) গহত আন্র্ত বা কম ে সম্পাদন্ সহর্জ
করার জন্য সরকারী পদস্থ্ কমচারীরা
ে
যা প্রদান্ করার জন্য অন্ুর্রাধ কর্রন্। এরকমোর্ব
কপর্মন্ট করা কর্ঠারোর্ব হন্হষে।
12.3 সরবরাহকারী, প্রহতহন্হধবৃন্দ এবং তার্দর কমীরা অবশযই সমস্ত প্রর্যাজয র্ুষ ও দুন্ীহত হবরূে
আইন্ কমর্ন্ চলর্বন্। যহদ এমন্ ককান্ র্ুষ ও দুন্ীহত হবরুে আইন্ প্রর্যাজয হয়, বা ইউর্ক
র্ুষ আইন্ 2010-এ বহণতে মার্ন্র কম হয়, সরবরাহকারী, প্রহতহন্হধবৃন্দ এবং তার্দর কমচারীরা
ে
অবশযই ইউর্ক র্ুষ আইন্ 2010 কমর্ন্ চলর্বন্।
12.4 র্ুষ ও দুন্ীহত সংক্রান্ত অপরাধ করা কথর্ক কমচারী
ে
বা এর সর্ি জহ়েত বযচ্ছির্দর হবরত
করর্ত সরবরাহকারী, প্রহতহন্হধবৃর্ন্দর অবশযই দুন্ীহত ও র্ুষ হবরুে পেহত আর্ে। সরবরাহকারী,
প্রহতহন্হধবৃন্দ তার্দর বযবসায় সটঠকোর্ব এই পেহতগুহল চালু করর্বন্ এবং হন্য়হমতোর্ব
কসগুহলর পযার্লাচন্া
ে
করর্বন্ যার্ত কসগুহল কাযকরীোর্ব
ে
চালন্া করা হর্ি।
13. পষরষশষ্ট বেনা
ম
শিশু
15 বের্রর কম বয়সী কযর্কান্ বযচ্ছি, তর্ব স্থ্ান্ীয় ন্ূযন্তম বয়র্সর আইর্ন্ যহদ কাজ বা বাধযতামুলক স্কুর্ল
প়োর বয়স কবশী জান্ার্ন্া হয় তাহর্ল আর্রা কবশী বয়স প্রর্যাজয হর্ব। তর্ব ILO কন্র্েন্সন্ ন্ং 138 এর
অধীন্ হবকাশশীল কদর্শ বযহতক্রম অন্ুসার্র যহদ আইন্ত স্থ্ান্ীয় ন্ুযন্তম বয়সসীমা 14 বের হয় তাহর্ল
কম বয়সটি প্রর্যাজয হর্ব।
অপবয়সী
কয কমচারীর
ে
বয়স উপর্র বহণতে বয়র্সর কবশী এবং 18 বের বয়র্সর কম।
শিশুশ্রশিক
কয হশশু বা অপবয়সী বযচ্ছির বয়স উপর্র বহণতে বয়র্সর কচর্য় কম, ILO এর প্রাসহিক মান্দর্ের প্রহবধান্
অন্ুসরণ কর্র ন্া, তার্দর কাজ, এবং কয কার্জ হশশু বা অপবয়সীর হশো হবপন্ন বা বাধাপ্রাপ্ত হর্ত পার্র
হকংবা কয কার্জ হশশু বা অপবয়সী বযচ্ছির স্বাস্থ্য বা শারীহরক, মান্হসক, আধযাচ্ছিক, বন্হতক বা সামাচ্ছজক
হবকাশ ও বৃচ্ছে েহতগ্রস্থ্ হর্ত পার্র।
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