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ভূিমকা
pাকৃিতক ও সামািজক ব3বsার সােথ সমnয়পূ ণ: উnিতর লেk3 ফলদায়ক মেডলসমূ হ psত করা হল pেত3ক অথ: ৈনিতক অপােরটেরর উেdশ3।
সমেয়র সােথ সােথ, দীঘ: Mময়ািদ উnিতকেl সkম হেত এP একP Mমৗিলক শত: হেয়ও উেঠেছ।
এই কারেণ OVS ফ3াkিরর কােজর পিরেবেশর মান এবং উৎপাদন sানXিলর অথ: ৈনিতক উnিত সাধেনর সােথ সােথ ব3বসােয় কায: করী
সহায়তাদান, পিরেবশ এবং sানীয় সmpদােয়র উপের একP ইিতবাচক pভাব সৃ ি[ করার Mযৗথ উেdেশ3র উপর িভিt কের সরবরাহ সmক:Xিল
গঠন করেত চায়।
এই আচরণ িবিধP সররাহকারীেদর জন3 িকছু িনিদ:[ বাধ3বাধক আবশ3কতা বণ: না করার লk3 Mনয়, Mযখােন scতা এবং পিরেবশ ও সামািজক
sািয়t বজায় রাখার জন3 তােদর কায: াভ3ােসর িনরnর উnিতর সnান করা হয়।
সমs অংশীদার যারা আমােদর মূ ল3েবােধ িবgাস রােখন এবং আমােদর সােথ বড় হেত চান তােদর মেধ3 সেব: াc িবgাসেযাগ3তার সােথ উপযু k,
সহেযািগতার সmক: গেড় তুলেত sায়ী কায: াভ3াস gহণ করেল তা সহায়ক হয়।
এই নিথেত কায: করীভােব করেপােরট িমশেনর Mগাড়ায় থাকা sায়ীেtর নীিতXিল িববৃ ত হেয়েছ, যা pধানতঃ এPর pচার এবং সরবরাহ শৃ ŋেলর
অভ3nের অংশীদািরেtর উnিত ঘটায়।
িতনP Mমৗিলক Mkেtর সােপেk আমরা একP আচরেণর মান সনাk কেরিছ:
• কমo
• পিরেবশ
• মান3তা এবং scতা
িবধানXিল আn:জািতক মানসমূ হ, িবিবধ জাতীয় নীিতসমূ হ, িশpেদর অিধকার িবষয়ক UN কনেভনশন, িদ ইউিনভাস: াল িডেkয়ােরশন অব
িহউম3ান রাইটস, ILO কনেভনশন এবং িশlেkেtর সেব: াtম কায: াভ3াসXিল Mথেক অনু েpরণা Mনয়।
OVS-এর সােথ Mয Mকােনা ব3বসািয়ক সmক: এবং অংশীদািরt গেড় Mতালা ও আেরা িনিবড় কের Mতালার জন3 এই িবিধর অnভু:k
নীিতসমূ েহর pিত sdা pদশ: ন একP Mমৗিলক শত:।
এই Mকাড বা িবিধেত বিণ: ত নীিতXিল সmেn, pেত3ক সরবরাহকারী অবশ3ই তােদর উপ-vকাদার এবং উপ-সরবরাহকারীগেণর গ3ারাnার বা
জািমনদার িহসােব কাজ করেবন, যােত এই িবিধেত উিlিখত শত:Xিলর পালন ও অিতkমণ অনু সাের MসXিলেক ধারাkেম পয: েবkণ করা যায়।
যিদ OVS সরবরাহ শৃ ŋেলর Mকান সtা উপেরাk মেত কায: পালন না কের, তাহেল মূ লতঃ কমoগেণর (িবেশষভােব তzণ ব3িkগণ) sাথ:
এবং Mয সামািজক ও অথ: ৈনিতক অবsার মেধ3 তারা বসবাস কেরন তার উপের িভিt কের সংেশাধনী ব3বsা িনেত OVS অŋীকারবd।
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কমo
বাক sাধীনতা, |বিচt3, সমs ব3িkর pিত sdা এবং সিহ•ুতা pদশ: ন হল আমােদর Mমৗিলক মূ ল3েবাধ: আমরা |দনিnন িভিtেত তা সু িনিƒত
কির এবং এর pচার কির।
pিতP ব3িkর একP িনরাপদ, আরামদায়ক এবং সহেযািগতাপূ ণ: কােজর পিরেবেশ িনেজর সmূণ: সmাবনায় উপনীত হওয়ার সু েযাগ অবশ3ই
থাকা উিচত।
pিতP ব3িkর সmাবনা এবং pিতভার িবকােশর জন3 পিরকিlত pিশkণ Mকাস: Xিলর সহায়তায়, Mপশাদারী এবং ব3িkগত sের ব3িkগত
উnিতেক আমরা অপিরহায: বেল িবেবচনা কির।
আমরা pেত3ক ব3িkর মূ ল3 বু িঝ, এবং pেত3কেক সমান সু েযাগ pদান কির। OVS Mয Mকান pকােরর |বষম3 বা †মিকর িনnা কের।
1. কমoেদর সােথ সmক:
1.1.

OVS আচরণ িবিধ অবশ3ই pকাশ করেত হেব এবং Mযন অবশ3ই সমs কম: চারীর িনকট pাp হয়, এবং কমoেদর Mবাধগম3 ভাষায়

pদান করা হয়।
1.2.

pিতP কমo Mয তােদর আইিন অিধকার এবং কত:ব3 সmেn জােনন তা সু িনিƒত করা িনেয়াগকত:ার দািয়t। sম িনয়ntণকারী sানীয়

আইনXিল Mযন অবশ3ই সমs কমoেদর িনকট pািpসাধ3 হয় (Mযমন নূ 3নতম Mবতন, কােজর ঘnা, এবং বাড়িত কােজর সমেয়র সীমা সংkাn
িবিধিনয়মXিল)।
1.3.

সমs কমoেক অবশ3ই একP িলিখত কম: িনেয়াগ চুিkপেtর মাধ3েম িনেয়াগ করেত হেব যা চাকিরর িনয়ম ও শত:াবলী ধায: কের, যা

অবশ3ই sানীয় ভাষায় িলিখত হেব এবং কমoর dারা সাkিরত হেব।
1.4.

আইনগতভােব pেয়াজনীয় িবষয়Xিল ছাড়া Mপশাদারী দkতা, কল3াণমূ লক কায: kম ও পিরেষবাXিলর উnিতকেl pিশkণ Mকাস: Xিলর

মাধ3েম কমoেদর কােজর মান ধীের ধীের বৃ িd করার সাহােয3 তােদর উnীত করার দািয়t সরবরাহকারীেদর উপের বত:ায়।
2. িশp sম এবং তzণ কমoগণ 1
2.1.

ILO কনেভনশন নmর 138 এবং 142 অনু যায়ী, OVS সরবরাহকারীরা pধু মাt sানীয় আইন অনু সাের, নূ 3নতম বয়ঃpাp

ব3িkেদরই চাকিরেত িনেয়াগ করেত পােরন।
2.2.

সমs তzণ কমo যােদর বয়স, নূ 3নতম আইনসmত বয়স ও 18 বছেরর মেধ3, তােদর অবশ3ই সনাk কের নাম নিথভুk করেত

হেব; তােদর িবপjনক কােজ, বাড়িত সমেয়র কােজ বা রােতর িশফেটর কােজ রাখা যােব না। কাজকম: Mযন অবশ3ই তােদর িশkা বা sাs3,
বা তােদর শারীিরক, মানিসক, আধ3ািtক, |নিতক বা সামািজক িবকােশ Mকােনা ব3াঘাত না ঘটায়।
2.3.

Mকাmানীেত কােজর sেল তzণ কমoেদর সহেজ সনাkকরেণর জন3 িবিশ[ ইউিনফম: , ব3াজ, বা তােদর সহেজ সনাkকরেণর জন3

অন3 Mকােনা Mকান উপযু k িবেবিচত ব3বsা অবশ3ই থাকেত হেব।

1

িশpর অিধকার সmেn ইউনাইেটড Mনশনস কনেভনশন। একP িশpর সংjায় বলা হেয়েছ Mয “18 বছেরর কম Mয Mকান ব3িk, যিদ না
িশpPর Mkেt pেযাজ3 আইন অনু সাের, তুলনায় কম বয়েস পূ ণ: বয়েস Mপৗঁেছ যায়।", ILO কনেভনশন নmর 138 এবং 142
4

3. বলপূ ব: ক sম, হয়রািন এবং গািলগালাজ2
3.1.

OVS সরবরাহকারীরা pত3k বা পেরাkভােব Mকােনাpকার বলপূ ব: ক sম ব3বহার করেবন না। এর মেধ3 আেছ, †মিক িদেয় কাজ

করােনা, অসmত কারাবnীেদর ব3বহার করা, তথাকিথত 'সু মŋিল sীম (Sumangali Scheme)' ব3বহার করা এবং িবেশষ কের ঋণ
পিরেশােধর জন3 চুিkভুk sিমেকর কাজ করােনা িনিষd।
3.2.

OVS সরবরাহকারীেদর অবশ3ই pেত3ক sিমেকর সােথ সmান এবং ময: াদার সােথ ব3বহার করেত হেব, এবং সমs pকােরর

শারীিরক, Mযৗন, মানিসক বা Mমৗিখক অব3বহার িনিষd করেত হেব।
3.3.

সু রkা কমoেদর dারা Mকােনাpকার হয়রািন ও €ব: 3বহােরর অgহণেযাগ3তা, এবং Mকােনা ঘটনার িরেপাট: করেত কম: চারীেদর জন3

কায: pণালীXিল সmেক: OVS সরবরাহকারীেদর কােছ অবশ3ই সু s[ নীিত থাকেত হেব।
3.4. sিমকেদর Mকােনাpকার Mবআইিন জিরমানা করা যােব না বা এমন Mকান শািs Mদওয়া যােব না যােত ব3িkিবেশষ িহসােব তােদর
ময: াদা kু‘ হয়।
3.5.

চাকিরর সmক: পিরচালনা সংkাn আইেনর dারা pদt pণালীXিলর আবশ3কতা ব3িতেরেক, sিমকরা Mকােনাpকার গা-Mজায়াির

ছাড়াই কম: sল এবং/বা Mকাmানী Mছেড় Mযেত পারেব।
3.6.

িনেয়াগকারীরা Mকােনাভােবই কমoেদর পিরচয়পt নিথXিল আটেক রাখেত পারেব না।

3.7.

কম: চারী িনেয়ােগ যিদ Mকােনা তৃতীয়পk উপ-vকাদার বা Mকােনা সংsা িনযু k থােক তাহেল তােদর উপেরও OVS

সরবরাহকারীেদর নজর রাখেত হেব, যােত সু িনিƒত করা যায় Mয তােদর dারা িনেয়ািজত ব3িkরা চাপ, pতারণা, †মিক, বা bাক-Mমইেলর
িশকার হেয় কাজ করেত বাধ3 হেcন না।
4. |বষম3সমূ হ3
4.1.

Mকােনাpকার িলŋ, জািত, অkমতা, অসু sতা, Mযৗন pবণতা, রাজৈনিতক অnভু:িk বা ধেম: র িভিtেত কমoেদর কাজ সmাদন, বা

কম: িনেয়াগ pিkয়া, পািরsিমক pদান, কাজ বnন, কম: জীবেনর উnিত, pিশkণpািp এবং বরখাsকরেণর Mkেt |বষম3 করা যােব না।
4.2.

কম: িনেয়ােগর সমান সু েযাগ সংkাn নীিতর িভিtেত সমs কম: িনেয়ােগর িসdাn িনেত হেব, যার মেধ3 অবশ3ই Mয Mকােনা pকার

|বষেম3র িব“েd অিভবাসী, অsায়ী বা মরpিম কমoেদর সু রkার জন3 কায: করী ব3বsা অnভু:k করেত হেব।
4.3.

িবেশষভােব মিহলােদর Mkেt, সmাব3 গভ:াবsার (Mযমন গভ:াবsা পরীkা সংkাn অনু েরাধ এবং/বা িনেয়ােগর সমেয় মানিসক চাপ

এবং/বা চাকরীর কােজর সmেক:র সমেয়) িভিtেত Mকােনা |বষম3 করা িনিষd।
5. সিমিত গঠেনর sাধীনতা4
5.1.

OVS সরবরাহকারীরা অবশ3ই কমoেদর তােদর িনজs ইcা অনু যায়ী Mয Mকােনা M”ড ইউিনয়ন বা সিমিতেত Mযাগদােনর, এবং Mযৗথ

দরকষাকিষ চুিkেত অংশ Mনওয়ার অিধকার সু িনিƒত করেবন যা তারা Mয Mদেশ কাজ কেরন Mসখােনর আইেনর dারা অনু েমািদত।

2
3

4

ILO কনেভনশন নmর 29, 105 এবং 182 ।

ILO কনেভনশন নmর 100 এবং 111 ।

ILO কনেভনশন নmর 87, 98 এবং 135 ।
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5.2.

Mকােনা Mkেt যিদ সিমিত গঠেনর sাধীনতা এবং Mযৗথ দরকষাকিষ, আইন dারা িনয়িntত না হয়, তাহেল সরবরাহকারী তার কম: চারীেদর

জন3 একই pকােরর অবাধ সিমিত গঠেনর ব3বsা করেব।
6. পািরsিমক এবং কােজর সময়5
6.1.

সমs কমoর Mবতন অবশ3ই জাতীয় আইন অনু যায়ী বা Mযৗথ দরকষাকিষ চুিkর সােপেk নূ 3নতম Mবতন হেত হেব, যিদ পেররP

আইন অনু সাের নূ 3নতম Mবতন অেপkা Mবিশ হয়।
6.2.

অনু েcদ 6.1–এ উিlিখত িবষয় ছাড়াও, OVS সরবরাহকারীরা Mয Mদেশ কাজ করেবন Mসখােনর ন3ায3 Mবতেনর (জীবনযাtার

খরচ িবেবচনা কের) ব3াপাের Mকােনা িবgাসেযাগ3 নিথ থাকেল, কমoেদর Mবতন Mযন উk নূ 3নতম মাtায় হয়।
6.3.

OVS সরবরাহকারীরা অবশ3ই কমoেদর সাধারণ ও ওভারটাইম পািরsিমেকর িহসােব, sানীয় আইন এবং Mকােনা Mযৗথ চুিk থাকেল

Mসই অনু সাের উপযু k সমেয় সvক Mবতন pদান করেবন। সমs sিমক Mযন অবশ3ই একP s[ভােব-ব3k িলিখত Mবতেনর Mচক পান।
6.4.

pেযাজ3 sানীয় আইেনর সােপেk, সাধারণ কায: সমেয়র িভিtেত কােজর সময় Mযন 48 ঘnার Mবিশ না হয় এবং বাড়িত সমেয়র

কাজ Mযন 12 ঘnার Mবিশ না হয়।
6.5.

বাড়িত সমেয়র কাজ Mযন অবশ3ই Mযৗথ সহমেত করা হয় এবং এর পািরsিমক Mযন সাধারণ পািরsিমেকর Mথেক Mবিশ হয়। কমoরা

Mযন অবশ3ই pিত সাত িদেন কমপেk 24 ঘnার টানা িবsাম পান।

7. sাs3 এবং িনরাপtা6
7.1.

sাs3 এবং িনরাপtা সmেn সমs sানীয় আইন Mযন অবশ3ই Mমেন চলা হয়।

7.2.

সমs কমoেদর Mযন একP িনরাপদ ও sাs3কর কম: sল থােক: বছেরর সমs ঋতুেত Mযন পিরেবেশর তাপমাtা এবং হাওয়া চলাচল

অবশ3ই যেথ[ হয়; কােজর সমs সমেয়র জন3 সmািদত কােজর সােপেk আেলা Mযন অবশ3ই উপযু k হয়; উপিsত কমoেদর জন3 থাকা
Mশৗচালয় পিরেষবা Mযন অবশ3ই পিরcn ও পয: াp সংখ3ায় হয়, এবং তা Mযন পু zষ ও মিহলােদর জন3 পৃ থক হয়। Mকােনা অেযৗিkক বাধা
ছাড়াই কমoেদর Mযন উপের উিlিখতXিলেত অবাধ pেবশািধকার থােক।
7.3.

যিদ Mকাmানী কমoেদর থাকার বাসsান pদান কের, তাহেল ঔ বাসsােনর ব3াপাের sাs3 এবং িনরাপtা িবষয়ক সমs sানীয় আইনXিল

Mযন Mমেন চলা হয়। কমoরা Mযন অবশ3ই তােদর িনজs খাট ব3বহার করেত পােরন এবং তােদর Mযন সাধারণ ব3বহােরর জন3 থাকবার পয: াp
sান থােক। পু zষ ও মিহলােদর জন3 পৃ থক sাs3িবিধ কk এবং পিরেষবা Mযন উপলb হয়, এP ছাড়া কাজ-বিহভূ:ত সমেয় ডিম: টির Mছেড়
যাওয়ার pেয়াজন হয়। Mয Mকােনা ক3ােফেটিরয়া বা ক3ািnন Mযন অবশ3ই পির—ার ও আরামদায়ক হয়। কমoরা Mযন অবশ3ই sাs3 িবষয়ক সমs
আবশ3কতা Mমেন চেলন।
7.4.

ভবন সু রkা, যntপািত ব3বহার এবং সাধারণভােব কাজকম: িবষেয় ঝুঁিকর সনাkকরণ ও িবে˜ষণ করার জন3 OVS সরবরাহকারীেদর

অবশ3ই কায: pণালী থাকেত হেব। ঝুঁিক িবে˜ষেণর সােপেk িবেশষ আপৎকালীন পিরকlনা এবং সােথ হsেkপ ও sান খািল করার পdিত Mযন
অবশ3ই সংjািয়ত হয়।

ILO কনেভনশন নmর 1, 26 এবং 131 ।, ইউিনভাস: াল িডেkয়ােরশন অফ িহউম3ান রাইটস-এর আP:েকল 23 (3) “pেত3ক কম: রত ব3িkর তার িনেজর এবং পিরবােরর বাচাঁর
জন3 মানবীয় ময: াদা অনু সাের সvক এবং উপযু k পারsিমক পাওয়ার, এবং pেয়াজন হেল, পিরপূ রক িহসােব, অন3 Mকােনা উপােয় সামািজক সু রkা পাওয়ার অিধকার আেছ।“
6
ILO কনেভনশন 155, OHSAS 18001
5
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7.5.

Mকােনা pকার বাধা ছাড়া ভােলাভােব িচিhত এবং আেলািকত আপৎকালীন psানপথ অবশ3ই থাকেত হেব।

7.6.

সমs কারখানায় Mকাথায় িনরাপtা উপকরণ আেছ Mস সmেn সমs কমoেক অবশ3ই অবিহত করেত হেব। িনয়িমত ভােব sান খািল

করার অনু শীলন অবশ3ই করেত হেব, যা পূ ব: - িনধ: ািরত সময়সূ িচ অনু সাের হেত হেব, MযPর কাজকম: Mয Mকােনা সমেয় সু িনিƒত করেত হেব।
7.7.

sাs3 এবং িনরাপtার িবষয়P অবশ3ই Mকােনা িসিনয়র ম3ােনজােরর দািয়েt িদেত হেব, িযিন িনরাপদ কােজর পিরেবশ এবং কমoেদর

sাs3 সু রkা সু িনিƒত কেরন।
7.8.

OVS সরবরাহকারীরা অবশ3ই িবপjনক ভবেন বা Mকােনা সŋিত-হীন যnt িনেয় কাজ করেবন না। Mয সমs কমoরা সmাব3 িবপjনক

উপকরণ ব3বহার কেরন তােদর অবশ3ই উপযু k pিশkণ Mপেত হেব।
7.9.

sানীয় আইন এবং িশlেkেtর মানদেnর সােপেk, Mকােনা pকার অিতিরk মূ ল3 ছাড়াই, OVS সরবরাহকারীরা অবশ3ই কমoেদর

জন3 ব3িkগত সু রkা উপকরণ pদান করেবন। কােজর সমেয় সমs কমo অবশ3ই বাধ3তামূ লকভােব সু রkা উপকরণ ব3বহার করেবন।
7.10. pিতP কারখানায় অবশ3ই pাথিমক-িচিকৎসার উপকরণ মজুত থাকেত হেব এবং pেয়াজেন pাথিমক-িচিকৎসা pদােনর জন3 িকছু
ব3িkর pিশkণ থাকেত হেব।
7.11. Mয সমs Mদেশ কায: েkেt অ3ািkেডn Mথেক সু রkা Mদওয়ার জন3 সরকাির সু রkা িবভাগ আেছ, Mসখােন কােজর সমেয় Mকােনা
অ3ািkেডn হেল তার িচিকৎসাগত খরচ অবশ3ই সরবরাহকারী pদান করেব।

8. জনসমাজ
8.1.

উৎপাদন sলXিলেত অথ: ৈনিতক উnিতকরেণর মাধ3েম অবদান Mরেখ, sানীয় জনসমােজর মেধ3 ইিতবাচক pভাব |তিরর ব3াপাের

আমােদর লk3P িবিনময় করার দািয়t OVS সরবরাহকারীেদর আেছ। সকল OVS সরবরাহকারী এবং তােদর কম: চারী Mয sানীয় সmpদােয়র
সােথ Mমলােমশা কের তােদর dারা আেয়ািজত Mকােনা সামািজক এবং পিরেবশগত দাতব3 উেদ3াগXিলেত িনেজেদর সহায়তা pদান কের যােত
অংশgহণ কের Mসইজন3 তােদর উতসাহ Mদওয়া হয়।
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পিরেবশ
pিতP pেয়াগগত কাজকেম: র pভাবXিলর উপের িনরnর নজর Mরেখ, কীভােব কারও pিতিদনকার কােজর সকল িদকXিলর pিত আচরণ
পিরেবেশর উপের pভাব Mফেল Mস সmেক: অবগত থাকা একP মূ ল িবষয়।
pিতP pিkয়া বা উৎপাদেনর কাজকেম: অবশ3ই িনmিলিখত উেdশ3Xিল থাকেত হেব:
a. €ল: ভ pাকৃিতক সংsান ইত3ািদর ব3বহাের আরও Mবিশ দkতা অজ:ন করা, যা নবায়ন Mযাগ3 বা বd চk সংsান বা পদাথ: Xিলর
ব3বহাের আনু kল3 Mদখায়।
b. অপচয়ী উৎপাদন কম করা এবং Mয সমs রাসায়িনক ব3বহাের মানু ষ এবং পিরেবেশর kিত হয় তার ব3বহার কম করা।
C. pাকৃিতক বাsতেntর সংরkণ ও পু ন“dাের অবদান রাখা।
9. পিরেবশগত pভাব
9.1.

Mয সমs Mদেশ OVS কাজ কের Mসখােনর পিরেবশ সু রkা সংkাn সমs pেয়াজ3 আইন এবং িবিধিনয়মXিল এPর সরবরাহকারীেদর

অবশ3ই Mমেন চলেত হেব।
9.2.

কারখানা এবং pাnXিলেক তােদর শিk ও pাকৃিতক সংsানXিলর ব3বহােরর উপর িনরnর নজর রাখেত হেব, এবং অবশ3ই পিরেবেশর

উপের Mনিতবাচক pভাবXিল ধীের ধীের hােসর জন3 লk3 িsর করেত হেব।
9.3.

OVS সরবরাহকারীেদর অবশ3ই পিরেবেশর উপের pভাব কেম এমন pযু িkেত, নবীকরণেযাগ3 শিkর উৎপাদেনর জন3

ব3বsাXিলেত িবিনেয়াগ করেত হেব, এবং উৎপািদত বsর পু নব: 3বহারেযাগ3করণ, পু নঃব3বহার এবং দীঘ: Mময়াদী আয়ু সু িনিƒত করার জন3 বs
ও উৎপাদন pিkয়াXিলর উপের কাজ কের, OVS-এর সােথ একেt ইেকা-িডজাইন দশ: ন pচার করেত হেব।
10. রাসায়িনক এবং িবপjনক পদাথ: সমূ হ
10.1. OVS ইউেরািপয়ান ইউিনয়ন এবং অন3ান3 Mদশ Mযখােন এর মাল রpািন হয় Mসইসব Mদেশ রাসায়িনেকর ব3বহাের বাধািনেষধ
সংkাn নিথ িনেজর সমs সরবরাহকারীেদর পাvেয়েছ। সমs সরবরাহকারীেক এই নিথ অবশ3ই sাkর করেত এবং তা Mমেন চলেত হেব।
10.2. Mকােনা িবকl উপিsত থাকেল উৎপাদন pিkয়ায় অবশ3ই Mকােনা pকার উপেভাগ3 পদাথ: , রাসায়িনক এবং িবষাk বা িবপjনক
পdিত ব3বহার করা চলেব না।
10.3. রাসায়িনক আধারXিলেত অবশ3ই সতক:বাত:া Mলখা Mলেবল থাকেব, এবং তথ3াবলী এবং ব3বহােরর সু s[ িনেদ:শ থাকেব। আধারXিল
Mথেক Mকােনা সmাব3 রাসায়িনক িছPেয় পড়া বাঁচােত MসXিলেক ভাল অবsায় রাখেত হেব, Mকােনা আপৎকালীন kিত Mথেক বাঁচােত Mবড়া
িদেয় সু রিkত রাখেত হেব। Mয সমs ব3িk এই সব পদাথ: ব3বহােরর জন3 অনু েমািদত তােদর অবশ3ই এই সকল পদােথ: র সvক ব3বহােরর
উপের পয: ায়kেম pিশkণ িদেত হেব।
11. বজ:3 ব3বsাপনা
11.1. বজ:3 pিkয়াকরণ এবং িনŸিt Mযন অবশ3ই পিরেবেশর উপের pভাব না Mফেল, এবং জল, বা্যু এবং মাP ¡ষণ এিড়েয় চেল। বজ:3েক
অবশ3ই, দািয়tশীল ভােব সামলােত হেব, এবং sানীয় pেযাজ3 আইন Mমেন চলেত হেব। মজুত করার জায়গাXিল Mযন অবশ3ই সু রিkত হয়
এবং িনয়িমতভােব িনয়িntত হয়। পু নব: 3বহােরর সmাবনার িভিtেত বজ:3 পদাথ: Xিলেক অবশ3ই িবভাগ অনু সাের পৃ থক করেত হেব।
11.2. Mয সমs কমo িবপjনক বজ:3 পদাথ: িনেয় কাজ কেরন তােদর িবপjনক বজ:3 পদােথ: র সােথ যু k ঝুঁিক, এবং কীভােব এইসব
পদােথ: র অযথাযথ ব3বsাপনা Mথেক িনেজেক ও পিরেবশেক বাঁচােত হেব Mস ব3াপাের তােদরেক পিরিsিতXিলর সmুখীন করেত হেব।
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12. জল ব3বsাপনা
12.1. উৎপাদন pিkয়ায় (রং করা, Mধায়া, িফিনশ করা) Mয বজ:3 জল |তির হয় তার িনগ: মন করার আেগ অবশ3ই pিkয়াকরণ করেত হেব,
যােত পিরেবেশর Mকােনা kিত না হয়।
12.2. sানীয় আইন অনু সাের, বজ:3 জল িনগ: মেনর উপের নজর রাখার জন3 OVS সরবরাহকারীেদর অবশ3ই একP ব3বsা থাকেত হেব।
12.3. Mযখােন বজ:3 জল পিরেশাধেনর p3াn থােক, Mসখােন বৃ ি[র জলেক pধু মাt একP িবেশষ ভােবই pবািহত করা Mযেত পাের যােত
তা Mকােনাভােবই পিরেশাধন pিkয়ার সােথ িমেশ না যায়। এছাড়াও, কম: sেল থাকা পিরেশাধন p3াnেক যথাযথভােব চালােনার জন3 pেয়াজনীয়
pিkয়াসমূ হ, উপকরণ এবং পরীkা সংkাn jান কম: চারীেদর থাকেত হেব।

13. বায়ুমnেল িনগ: মন
13.1. আইন এবং sানীয় িবিধিনয়ম অনু সাের, scভােব সমs িনগ: মনXিলর উপের নজর রাখেত এবং MসXিলর ব3বsাপনা করেত হেব।
13.2. OVS সরবরাহকারীগণেক সমs িনগ: মেনর উৎসXিল সংkাn িলিখত, সmূণ: , িনভুল এবং িবgাসেযাগ3 রসেদর তািলকা |তির করেত
হেব, Mযখােন pিতP pকার ¡ষণকারেকর সনাkকরণ এবং পিরমাণ Mদওয়া থাকেব।
13.3. বায়ুমnেল িনগ: মেনর উৎেসর সােথ অবশ3ই িনয়ntক উপকরণ লাগােত হেব যােত িনগ: মেনর আেগ ¡িষত পদাথ: Xিলেক Mবর কের বা
িফlার কের Mনওয়া যায়।

14. অ•লPর উপের পিরেবশগত pভাব
14.1. sানীয় িবিধিনয়ম ও আইন অনু সাের, ভবনXিলেক অবশ3ই এমনভােব |তির বা নবীকরণ করেত হেব যােত MসXিল যথাযথভােব
sানPর অভ3nের অখnভােব থােক, তা pাকৃিতক বা কৃিtম যাই Mহাক না Mকন, যােত অ•লP এবং এর বসবাসকারীেদর Mকােনা kিত না হয়।
14.2. অ•লPেত একP ইিতবাচক pভাব Mফলার ব3াপাের আমােদর লk3P OVS সরবরাহকারীেদর অবশ3ই ভাগ কের িনেত হেব। sানীয়
জনসমােজর dারা আেয়ািজত সামািজক ও পিরেবশগত িkয়াকলােপ িনেজেদর সহায়তা pদান কের অংশgহণ করার জন3 সমs সরবরাহকারীেক
আমntণ জানেনা হেc।
15. অিধকতর Mটকসই উপাদান
15.1. উপাদানXিল চয়ন করার সমেয় (কাঁচামাল, উপেভাগ3 সামgী, অিফেস ব3বহায: সামgী, ইত3ািদ), সরবরাহকারীেদর অবশ3ই এমন
িবকেlর সnান করেত হেব MযXিলর dারা পিরেবেশর উপের অেপkাকৃত কম pভাব পেড়, এবং সু িনিƒত করেত হেব Mয এই উপাদানXিল
এই আচরণ িবিধ Mমেন psত করা হেয়েছ।
15.2. pাণীজাত পদাথ: চয়ন করার সমেয় সরবরাহকারীেদর অবশ3ই |নিতক £ি[েকাণ Mথেক মূ ল3ায়ন করেত হেব, এমন িবকlেক আনু kল3
িদেত হেব MযXিল |তির করেত pাণীেদর Mশাষণ করা হয় িন। যখন pাণীজাত পদাথ: ব3বহার করা হয়, pধু মাt খাদ3 িহসােব ব3বহােরর জন3
pিkয়াকরেণর মূ ল উৎসেক অবশ3ই সাP:িফেকট িদেত হেব, এবং তােদর উপর সকল pকার উৎপীড়ন করা Mথেক িবরত থাkন (Mযমন জ3াn
অবsায় ছাল ছাড়ােনা) 7
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মান3তা এবং scতা
সমs কাজকম: Xিল সmাদেনর জন3 িবিধিনয়ম Mমেন চলা একP বাধ3তামূ লক আবশ3কতা।
সমs Mকাmানী যারা OVS-এর সােথ যু k তােদর অবশ3ই সু িনিƒত করেত হেব Mয তােদর িনেজেদর কাজকেম: র সােথ সmক:যু k িবভাগPেত
Mযন আইন ও িবিধিনয়ম সmূণ: “েপ ও কেঠারতার সােথ মান3 করা হয়। OVS-এর Mkেt, পু ŋানু পু ŋ“েপ ও মন Mথেক আইন Mমেন
কায: সmাদন করা অত3াবশ3ক।
sােথ: র dnd |তরী কের এমন সমs অবsা এিড়েয় চলেত হেব, ব3িkগত sােথ: র আেগ Mকাmানীর মূ ল3েবাধেক sান িদেত হেব। সmাব3 dেndর
পিরিsিত Mদখা িদেল, তা অিবলেm িরেপাট: করা উিচত।
যারা OVS-এর সােথ Mকােনাভােব কাজ কের বা সহেযাগ গেড় Mতােল, আশা করা হয় Mয তারা সvক ও সৎভােব আচরণ করেব, আইন
Mমেন চলেব এবং আমােদর Mমৗিলক মূ ল3েবােধর উপের সmূণ: sdা Mরেখ পরsেরর সােথ ভাব িবিনময় করেব।
16. মান3তা
16.1. OVS সরবরাহকারীেদর অবশ3ই সু িনিƒত করেত হেব Mয তােদর সমs িkয়াকলাপ Mযন তারা Mয Mদেশ কাজ কেরন Mসখােনর
জাতীয় আইন Mমেন চেল; এইখােন থাকা Mকােনা িবধান যিদ Mকােনাভােব সরবরাহকারীর Mদেশর জাতীয় আইেনর পিরপnী হয়, তাহেল জাতীয়
আইনই অgািধকার পােব।
16.2. সরকাির কতৃ:পk এবং তttাবধায়ক সিমিতXিলর সােথ sc ও সহেযািগতাপূ ণ: আচরণ বজায় Mরেখ, OVS সরবরাহকারীেদর অবশ3ই
আইনPেক পু ŋানু পু ŋ“েপ ও মন Mথেক Mমেন চলেত হেব এবং একইসােথ কর, pl, সংsাগত ও Mদওয়ািন আইন িবষয়ক এPর িবিধিনয়ম
Mমেন চলেত হেব। ট3াk এিড়েয় চলার জন3 কেপ: ােরট গঠেনর ব3বহার িনিষd।
17. €নoিত
17.1. Mকােনাpকার €নoিত, চাঁদাবািজ বা আtসাৎ করার কায: ভ3ােস জিড়ত না হওয়া বা সহ3 না করার দািয়t সরবরাহকারীেদর উপর বত:ায়।
তারা তােদর ব3বসার অংশীদারেদর Mবআইনী পািরেতািষক িদেত বা তােদর Mথেক তা িনেত পারেবন না। OVS সরবরাহকারীগণ অবশ3ই তােদর
কম: চারীেদর pেয়াজনীয় পnাXিল pদান করেবন যােত কম: sেল Mকােনা সিng অsাভািবকতা বা সmাব3 Mবআইিন কাজকম: সmেক: িরেপাট:
করা যায়।
18. scতা এবং সহেযািগতা
18.1. কাঁচামােলর ব3বহার, pিkয়া, এবং ব3বসািয়ক কম: সmাদেনর pসেŋ OVS-এর সােথ তথ3 িবিনময় করার দািয়t সরবরাহকারীেদর
আেছ। সাধারণ লk3 হল সমg মূ ল3েবাধ শৃ ŋল জুেড় আমােদর পণ3Xিলর অথ: ৈনিতক, পিরেবশগত ও সামািজক কায: সmাদেনর উnিত করার
সু েযাগXিলেক সনাk করেত সমথ: হওয়া।
18.2. OVS-এর সহেযািগতায় sািপত সু িনিদ:[ উnিত পিরকlনাXিলেক কােয: পিরণত করেত ও নজরদারী করেত OVS সরবরাহকারীরা
বাধ3, যােত পিরেবশগত ও সামািজক sািয়t বজায় রাখার কায: ভ3াসXিলেক ধারাkেম উnত করা যায়।

19. িহসাব পরীkা
19.1. পণ3 উৎপাদনকারী কারখানা, এবং একই সােথ এPর উপ-vকাদার বা উপ-সরবরাহকারীেদর অবsানXিলেত িবনা MনাPেশ Mয Mকােনা
সমেয় িহসাব পরীkা সmn করার অিধকার OVS সংরিkত রােখ। এই িনয়ntণP pত3kভােব অথবা OVS-এর dারা িনেয়ািজত একP sাধীন
তৃতীয় পেkর সাহােয3 সmািদত হেত পাের যােত সকল চুিkবd শত:াবলী, এবং সােথ এই আচরণ িবিধ Mয সরবরাহকারী Mমেন চেলন তা
সু িনিƒত করা যায়।
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19.2. সরবরাহকারীেক অবশ3ই OVS-এর dারা িনেয়ািজত ব3িkেদরেক এPর সােথ সmnযু k MকাmানীXিলর এবং একই সােথ এPর
উপ-vকাদার বা উপ-সরবরাহকারীেদর ভবেন, কারখানায় pেবেশর, যnt, নিথ, িহসােবর বই এবং Mকাmানীর Mরকড:Xিল পাওয়ার অবাধ
অিধকােরর অনু মিত িদেত হেব। ওইসকল কায: ভারpাp ব3িkেক তােদর নজরদারীমূ লক কাজকম: করার এবং িহসাব পরীkার উেdেশ3 সকল
pাসিŋক নিথপt রkণােবkণ করার জন3 সকল pেয়াজনীয় সহায়তা অবশ3ই pদান করেত হেব।
19.3. যিদ ফলাফলXিল সmূণ: মান3তা pদশ: ন কের তাহেল OVS-Mক িহসাব পরীkা করার খরেচর ভার িনেত হেব। যিদ ফলাফলXিল
অ-মান3তা pদশ: ন কের, তাহেল pিতP অনু সরণমূ লক িহসাব পরীkার খরেচর ভার সরবরাহকারীর উপর বত:ােব যতkণ পয: n না সব: সmিতেত
আসা সংেশাধনী পিরকlনাXিল সmূণ: “েপ কােয: “পািয়ত হয়।

20. িবিধPর pেয়াগ
20.1. OVS সরবরাহকারীেদর অবশ3ই তােদর িনেজেদর সরবরাহকারীেদর মেধ3 এই নিথP সmেক: jােনর pসার ঘটােত হেব। pেত3ক
সরবরাহকারীর এPর উপvকাদার ও সরবরাহকারীেদর আচরণ এবং একই সােথ সামািজক ও পিরেবশগত pভােবর জন3 জািমনদার িহসােব কাজ
করা, এই িবিধP Mমেন চেল এমন বা আেরা Mবিশ িনয়ntণমূ লক িsিতমাপXিল অনু সাের তােদর ধারাkেম পয: েবkণ করা আবশ3ক।
20.2. যিদ একজন সরবরাহকারী িবিধPর Mকােনা একP িবষয় Mমেন না চেলন, তাহেল এP সmেক: ই-Mমল কের িরেপাট: করা যায়:
sustainability@ovs.it-এ। িবিধPর Mকােনা লŋন সmেক: sানীয় NGO-Mদর dারা করা িরেপাট:Xিল সহ সকল িরেপাট:Xিল Xzt
ও scতার সােথ gহণ করা, একই সােথ সনাk করা লŋেনর জন3 যথাযথতা অনু সাের শািsিবধান যাচাই ও িনধ: ারণ করার pিত OVS
অŋীকারবd। pাp তথ3 এবং সােথ সংবাদদাতার পিরিচিত Mগাপনীয় রাখা হেব।
20.3. OVS-এর সােথ Mয Mকােনা ব3বসািয়ক সmক: এবং অংশীদািরt গেড় Mতালা ও আেরা িনিবড় কের Mতালার জন3 এই িবিধর অnভু:k
সকল নীিতসমূ েহর pিত sdা pদশ: ন একP Mমৗিলক শত:। pিতিবধান পিরকlনা িsর করা ছাড়া িবিধPেত উিlিখত নীিতXিল মান3 না করেল
অিবলেm সংেশাধনী পদেkপ pযু k হেব, এবং, পিরেশেষ, OVS-এর সােথ ব3বসািয়ক সmক: িছn হেব এবং/বা উপযু k কতৃ:পেkর কােছ
িরেপাট: করা হেব।
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