সাপ্লায়ার
আচরণবিবি
জানুয়ারর ২০২০

এই তথ্যগুল া র
র

এন্ড ফাাং এর রিলেষ অরিকারভু ক্ত এিাং গ াপনীয় রিষয়

এন্ড ফাাং এর র রিত অনুল াদন ছাড়া এর প্রকাে, অনুর রপ িা রিতরন রনরষদ্ধ

ভূ র কা
এই

যানুয়া টি নৈতিকিা ও স্বচ্ছতার সালথ্ িযিসা

পররচা নার জনয, রনরাপদ ক পররলিে
ম
িজায় রািা,
গ ৌর ক অরিকার সাংরক্ষণ, সহনেী
করার

পররলিে ততরর

লক্ষয সাপ্লায়ারলদর রনরদমষ্ট েতমাি ী এিাং

অনুল ারদত রদক রনলদমরেকা প্রদান কলর।
র

এন্ড ফাাং এর সাপ্লায়ার আচরণরিরি (সাপ্লায়ার রিরি) এিাং এর

ান ও রনলদমেনা রনভমর

কলর স্থানীয়, জাতীয় আইন ও নীরত া া, আন্তজমারতক শ্রর ক সাংস্থার

ূ রনয় াি ী এিাং

অনযানয প্রাসরিক আন্তজমারতক ানদলের উপর রভরি কলর ততরর হলয়লছ।
যরদও সাপ্লায়ালরর রিরভন্ন রিভাল র ক কতম
ম ারা রিরভন্ন িরলনর কালজ রনযুক্ত থ্ালকন তা
সলেও সাপ্লায়ালরর আচরণরিরি, ান এিাং এ সাংক্রান্ত সহারয়কা সক

ক কতমার
ম
জনয এিাং

পণয উৎপাদলন িযিহৃত সক ক স্থম এিাং এর সালথ্ সম্পরকমত আিাসলনর জনয প্রলযাজয।
স্থানীয় আইন এিাং সাপ্লায়ালরর রিরি অনুযায়ী সক
শ্রর ক অিরহত থ্াকলি। র

এন্ড ফাাং এর

অরিকার এিাং ক্ষ তা সম্পলকম সক

ানদে সম্পলকম পরিতী পযালয়র
ম
সাপ্লায়ার এিাং

গক্রতা (যারা পলণযর রকছু অাংে ততরর কলর)-তালদর অিরহত করা এিাং তারা গযন এই
গ লন চল তা গদিা র
র

ান

এন্ড ফাাং এর সাপ্লায়ারলদর দাত়িত্ব।

এন্ড ফাাং এর রনরাপিা ানদে হলচ্ছ গ ৌর ক রনরাপিা িযিস্থা যা সাপ্লায়ারলদর (যারা র

এন্ড ফাাং এর পণয উৎপাদন কলর) জনয প্রলযাজয এিাং এটি ‘গেড পািম নাররেপ এল ইন্সি
গিরররস ’- রনরাপিা নীরত া া যা রকনা ইউ এস কাস্ট স এিাং সী ান্ত সুরক্ষা সাংস্থা এিাং
ইউলরারপয়ান কর েলনর অথ্রাইজড ইকলনার ক অপালরির দ্বারা অনুল ারদত।

র

এন্ড ফাাং এর রনজস্ব রিলিচনা এিাং র

এন্ড ফাাং রনজস্ব পছন্দ অনুযায়ী গয গকান

সরিরাহকারীলদর এই ান এিাং সহারয়কা অনুযায়ী অরডি কলর। অরডলির স য়
সাপ্লায়ারলক তালদর ফযাক্টররলত সম্পূণ প্রলিরেরিকার
ম
রদলত হলি। অরডলির স য় আ রা
শ্রর ক িা তালদর রনিারচত
ম
শ্রর ক প্ররতরনরিলদর সালথ্ কথ্া ি লত পারর।
সাপ্লায়ার গকালডর প্রলয়াজনীয় ানদে িা সহারয়কা গ লন চ লত না পারল স সযার
তীব্রিার উপর রভরি কলর রিরভন্ন িরলনর পররণরত হলত পালর। গযসি গক্ষলে শুনয
সহনেী তা রলয়লছ তা অরি লে প্ররতকার করলত হলি এিাং এর ফল সাপ্লায়ার র

এন্ড ফাাং

ও তার গক্রতার জনয পনয দ্রিয উৎপাদন করার রিষলয় রনরষদ্ধ হলত পালর। অনযানয গক্ষলে,
সাপ্লায়ারলক রনরদমষ্ট স লয়র

লিয প্ররতকার ূ ক িযিস্থা গ্রহণ করার এিাং ভরিষযলত

ক দক্ষতা
ম
িৃদ্ধদ্ধর জনয ি া হলি।
রনরদমষ্ট স লয়

ূ যায়ন এিাং প্ররেক্ষলণর

পলরর স্তলরর সাপ্লায়াররা র
ূ যায়ন এিাং গেরনাং কাযক্র
ম

ািযল সাপ্লায়ার এিা রনদ্ধিত করলি গয, তার

এন্ড ফাাং এর প্রলয়াজনীয়

ানদে এিাং রনলদমেনা গ লন চ লি।

িছলর অন্তত এক িার হলত হলি।

সাপ্লায়ার
আচরনবিবি
র

এন্ড ফাাং আ ালদর গকাম্পারনলত এিাং সাপ্লাই

গচইলন িযিসার দাত়িত্তশীল ক পন্থা
ম
অনুেী লনর
জনয প্ররতশ্রুরতিদ্ধ। আ রা আো করর আ ালদর
সাপ্লায়াররা সি স য় তালদর ক দক্ষতা
ম
উন্নত করলি
যালত রনরাপদ ক
ও সহনেী ক

মপররলিে, গ ৌর ক অরিকার রক্ষা,
মপররলিে ততরর করা যায় এিাং

ানসম্পন্ন নীরত ও স্বচ্ছতার সালথ্ িযিসা পররচা না
করা যায়।
র

এন্ড ফাাং এর সাপ্লায়ার আচরণরিরি (সাপ্লায়ার রিরি) এিাং এ সাংক্রান্ত ান ও আচরন

রনয়ন্ত্রণরিরি রনভমর কলর স্থানীয় এিাং জাতীয় আইন ও নীরত া া এিাং আন্তজমারতক শ্রর ক
সাংস্থার ূ সলে ন ও অনযানয প্রাসরিক আন্তজমারতক ানদলের উপর। র এন্ড ফাাং এর
পণয উৎপাদলন িযিহৃত সক ক স্থম এিাং এর সালথ্ সম্পরকমত আিাসলনর জনয এই
আচরণরিরি প্রলযাজয। পরিতী পযালয়র
ম
সক স্তলরর কারিানার সালথ্ কালজর গক্ষলে
ানদে অনুযায়ী ক প্লালয়ন্স রনদ্ধিত করা সাপ্লায়ালরর দারয়ি।
সাপ্লায়ারদের অিশ্যই বি এিং ফাং এর মানেণ্ড এিং বনদেেশ্না অনুসাদর সমস্ত
সমসযার প্রবিকারমূিক িযিস্থা গ্রহণ করদি হদি।

বনরাপে কম েপবরদিশ্
•

অরি রনরাপিা এিাং জরুরর রন

ম ন িযিস্থা এিাং অনুেী ন

•

প্রাথ্র ক রচরকৎসা এিাং গপো ত সুরক্ষা ও স্বাস্থয সাংক্রান্ত দারয়িেী

নীরত া া

এিাং অনুেী ন
•

রনরাপদ এিাং পররস্কার ডরর িরর, রেশু পতরচর্া য ও রদিা যত্ন গকন্দ্র ও কযারিন

•

রাসায়রনক ও রিপদজনক উপকরণ, রিলেষ সরঞ্জা এিাং স্থালনর দারয়িেী
রনরাপিা িযিস্থাপনা

•

দারয়িেী

তিদুযরতক, রিদ্ধডাং রন াণ
ম এর অনু রত, নীরত া াসমূহ এিাং িাস্তিায়ন

মমৌবিক অবিকাদরর প্রবি শ্রদ্ধা
•

অিালি গয গকান কাজ রনিারণ
ম করা

•

স স্ত শ্রর ক নুযনত িয়লসর েতম পূরণ করলি (১৫ িা গদলের আইন অনুযায়ী
িয়স গযিা সলিাচ্চ
ম িা প্রযর্াজ্য

•

স স্ত শ্রর লকর সালথ্ সোলনর সালথ্ িযিহার করা এিাং সিার সালথ্ গযন একই
রক

িযিহার করা হয় তা রনদ্ধিত করা

•

সাং ঠন ততররর স্বািীনতা এিাং

ততলকর

•

রনলয়া , জুরী, সুলযা

•

কাযকর
ম অরভলযা গ্রহলনর প্রদ্ধক্রয়া

ািযল

দর কষাকরষর অরিকার

সুরিিা, ক ঘণ্টা
ম
এিাং ইস্তফা গদয়ার দারয়িেী

িযিস্থা

পবরদিশ্গি সহনশ্ীিিা
•

একটি পররলিে িযিস্থাপনা প্রদ্ধক্রয়া প্রিতমন এিাং িাস্তিায়ন করা

•

রাসায়রনক দ্রিয, দূরষত পারন, িায়ু রন

ম ন, িজময এিাং েব্দ দূষলণর প্রভাি গুল া

হ্রাস করা
•

েদ্ধক্ত ও সম্পলদর দক্ষতা িৃদ্ধদ্ধকরণ

িযিসাবয়ক স্বচ্ছিা ও ননবিকটা
সাপ্লায়াররা স্বচ্ছ এিাং ক্র িি ম ান উন্নয়লনর সালথ্ যুক্ত
সাপ্লায়াররা তনরতক িযিসা চচমার সালথ্ জরড়ত
সাি কন্ট্রাক্ট এিাং িাসা রভরিক কাজ এর গক্ষলে অরগ্র র রিত অনুল াদন রনলত হলি।
িযিসার

াইলসন্স আইরন েতম অনুযায়ী হলত হলি।

