প্রাআভার্ক ঘটনায বফফযণ: ক্লারযারপনর
ফস্ত্র যং র্যায জনয ফযফায র্যা এর্টি বিাক যং ধার ধার ফাদ ক্দওয়া য় মারে ক্ফব
ভাত্রায় ক্লারযারপনর এফং ক্লারযারফনবজন াওয়া ক্েরে৷
ঘটনায ফণকনা:
প্রাআভারর্ক য এর্টি র্র ায যাায়বনর্ দার্ক ফযফস্থানায নীবে অরে মা ুরযাুবয ারন র্যা য়, এফং
EU-এয অআরনয ফাআরযও ারন র্যা য়। এোড়াও প্রাআভার্ক বরেয ক্যা প্রর্া নুমায়ী োয
যাায়বনর্ দার্ক ফযফস্থানায নীবে ধাযাফাবর্বারফ বফফেক ন র্যায েুযত্বু নুধাফন র্রয এফং ফস্ত্র
উত্াদনর্াযী প্রবিয়ায প্রবাফ বযরফরয উরয নূযনেভ যাখায প্রয়া র্রয মায়।
োযপরর, 2020 াররয ভরধয ফস্ত্র এফং ক্াার্ যফযা ধাযায় বফজ্জনর্ যাায়বনর্ দারর্কয ‘ূনয
বনেকভরনয’ রক্ষ্য জক ন র্যায জনয প্রাআভার্ক বে ও নয বযর্রদয ারর্ র্াজ র্যরে দায়ফদ্ধ।
এয বববিরে, ফেক ভান যাায়বনর্ দারর্কয ফযফারযয ভূরযায়রনয জনয এফং এর্টি বনফকাবিে িীনা ফস্ত্র যং
র্যায বভরর যাায়বনর্ দার্ক ফযফস্থানায প্রর্াংিান্ত ভযা বিবিে র্যায জনয এর্টি বদাযী যীক্ষ্ণ
র্যা রয়বের৷ বদাযী িরার্ারীন, ভয়রা প্রফারয যীক্ষ্া র্যা য় এফং োরে াভানয ভাত্রায়
ক্লারযারপনর এফং ক্লারযারফনবজন াওয়া মায়৷
বভর এফং োয যাায়বনর্ দার্ক ক্মাোনদারযয ারর্ অররািনায ভাধযরভ, CI বিাক রযঞ্জ 30-য
বববিরে, এর্টি বফরল বিাক িাআ বিবিে র্যা য় এআ াভানয বযভারণয ম্ভাফয উত্ বারফ৷
িাআটি যীক্ষ্া র্যায য, এআ উত্টি ুবনবিে য়, োযপরর ধার ধার এআ িাআটি ফাদ বদরয় োয
জায়োয় এর্টি উমুক্ত বফর্ে ফযফায র্যায বদ্ধান্ত ক্নওয়া য়৷
ক্লারযারপনর এফং ক্লারযারফনবজন ভানুল এফং বযরফরয জনয বফজ্জনর্ দার্ক বারফ বিবিে রয়রে৷
বনবদক ষ্ট যাায়বনর্ ক্মারেয বববিরে, এআ যাায়বনর্ দার্কেবু র জরজ জীফত্ত্বায জনয ক্ৌনঃুবনর্,
ফারয়াযাবর্উভুররটিং এফং খুফ বফলাক্ত রে ারয৷ োযপরর, এআ ধযরনয রনর্েুবর যাায়বনর্ দার্ক
জােীয় এফং বেজােীয় অআন (ক্মভন REACH এফং স্টর্রাভ র্নরবনন) এফং ব্র্যাণ্ড ক্যবির্রটি
াফস্টযারে বরস্ট (RSL)-এয অওোয় রড়৷ ফাদ ক্দফায গ্রেণয যাায়বনর্ দার্ক বারফ প্রাআভার্ক
ক্লারযারপনর এফং ক্লারযারফনবজন উবয়রর্ বিবিে র্রযরে এফং এআেুবর ব্র্যারণ্ডয RSL-এ োবরর্াবু ক্ত
অরে৷
ারস্টরনফর ক্টক্সটাআর রুযে (STS)-এয ারর্ ক্মৌর্বারফ র্াজ র্রয ‘িায়াবনক্স আরয়ররা ব্র্াউন S-4R
150%’, নাভর্ এর্টি উমুক্ত বফর্ে বিবিে র্যা য়৷ এআ িাআটি এর্টি নয যাায়বনর্ ক্মৌে বববির্
CI বিাক রযঞ্জ 30-এয েু রনায়, োযপরর এরে ক্র্ানও ক্লারযারপনর ফা ক্লারযারফনবজন ক্নআ৷
িায়াবনক্স আরয়ররা ব্র্াউন S-4R 150% ব্লুাআনও নুরভাদন র্রযরে, পরর এটা র্র াযেভ যাায়বনর্
অফবযর্ েক নুমায়ী বনযারদ ফযফায র্যা মায়৷
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বিাক রযঞ্জ 30 বররয়স্টায যং র্যায জনয ফযফায র্যা য় এফং ফু ট্রাআরিাভযাটির্ িাআরয়য
এটা এর্টি প্রিবরে উাদান৷ িায়াবনক্স আরয়ররা ব্র্াউন S-4R 150% এর্টি উমুক্ত বফর্ে র্াযণ এটা
এর্আ যং ক্দয়৷ ফেক ভারন এআ বফর্েটি াভানয ক্ফব দারভ াওয়া ক্েররও, ক্লারযারপনর এফং
ক্লারযারফনবজরনয ক্ক্ষ্রত্র এআ নেু ন যংটি বভররর্ ব্র্যান্ড এফং যর্াবয অফবযর্ েক েবু র ভানরে ক্ষ্ভ
র্রয৷
CI

এআ ঘটনাটি ক্র্ জাবনরয়রেন?
ফযফাযর্াযী

ক্মাোরমাে
প্রাআভার্ক ক্স্টাক বরবভরটি
আ-ক্ভর: ethicaltrading@primark.co.uk
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