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ভূিমকা 

 

-াকৃিতক ও সামা2জক ব4ব5ার সােথ সম8য়পূণ ; উ=িতর লে?4 ফলদায়ক মেডলসমূহ -Dত করা 

হল -েত4ক অথ ;ৈনিতক অপােরটেরর উেIশ4। সমেয়র সােথ সােথ, দীঘ ; Nময়ািদ উ=িতকেO স?ম 

হেত এQট একQট Nমৗিলক শত; হেয়ও উেঠেছ। 

 

এই কারেণ OVS ফ4াVিরর কােজর পিরেবেশর মান এবং উৎপাদন 5ানYিলর অথ ;ৈনিতক উ=িত 

সাধেনর সােথ সােথ ব4বসােয় কায ;করী সহায়তাদান, পিরেবশ এবং 5ানীয় স[দােয়র উপের একQট 

ইিতবাচক -ভাব সQৃ\ করার Nযৗথ উেIেশ4র উপর িভি] কের সরবরাহ স^ক;Yিল গঠন করেত 

চায়। 

 

এই আচরণ িবিধQট সররাহকারীেদর জন4 িকছ̀ িনিদ;\ বাধ4বাধক আবশ4কতা বণ ;না করার ল?4 Nনয়, 

Nযখােন bcতা এবং পিরেবশ ও সামা2জক 5ািয়d বজায় রাখার জন4 তােদর কায ;াভ4ােসর িনরeর 

উ=িতর সfান করা হয়। 

 

সমg অংশীদার যারা আমােদর মূল4েবােধ িবhাস রােখন এবং আমােদর সােথ বড় হেত চান তােদর 

মেধ4 সেব ;াj িবhাসেযাগ4তার সােথ উপযুl, সহেযািগতার স^ক; গেড় ত̀লেত 5ায়ী কায ;াভ4াস 

mহণ করেল তা সহায়ক হয়। 

 

এই নিথেত কায ;করীভােব করেপােরট িমশেনর Nগাড়ায় থাকা 5ায়ীেdর নীিতYিল িববতৃ হেয়েছ, যা 

-ধানতঃ এQটর -চার এবং সরবরাহ শoৃেলর অভ4eের অংশীদািরেdর উ=িত ঘটায়।  

িতনQট Nমৗিলক N?েpর সােপে? আমরা একQট আচরেণর মান সনাl কেরিছ: 

• কমq 

• পিরেবশ 

• মান4তা এবং bcতা 

 

িবধানYিল আe;জািতক মানসমূহ, িবিবধ জাতীয় নীিতসমূহ, িশrেদর অিধকার িবষয়ক UN 

কনেভনশন, িদ ইউিনভাস ;াল িডেtয়ােরশন অব িহউম4ান রাইটস, ILO কনেভনশন এবং 

িশOে?েpর সেব ;া]ম কায ;াভ4াসYিল Nথেক অনুে-রণা Nনয়। 
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OVS-এর সােথ Nয Nকােনা ব4বসািয়ক স^ক; এবং অংশীদািরd গেড় Nতালা ও আেরা িনিবড় কের 

Nতালার জন4 এই িবিধর অeভ̀;l নীিতসমূেহর -িত uvা -দশ ;ন একQট Nমৗিলক শত;। 

 

এই Nকাড বা িবিধেত বিণ ;ত নীিতYিল সwেf, -েত4ক সরবরাহকারী অবশ4ই তােদর উপ-Qঠকাদার 

এবং উপ-সরবরাহকারীগেণর গ4ারাxার বা জািমনদার িহসােব কাজ করেবন, যােত এই িবিধেত 

উিyিখত শত;Yিলর পালন ও অিতzমণ অনুসাের NসYিলেক ধারাzেম পয ;েব?ণ করা যায়। 

 

যিদ OVS সরবরাহ শoৃেলর Nকান স]া উপেরাl মেত কায ;পালন না কের, তাহেল মূলতঃ কমqগেণর 

(িবেশষভােব ত{ণ ব42lগণ) bাথ ; এবং Nয সামা2জক ও অথ ;ৈনিতক অব5ার মেধ4 তারা বসবাস 

কেরন তার উপের িভি] কের সংেশাধনী ব4ব5া িনেত OVS  অ|ীকারবv। 
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কমq 

বাক bাধীনতা, }বিচp4, সমg ব42lর -িত uvা এবং সিহ�ুতা -দশ ;ন হল আমােদর Nমৗিলক 

মূল4েবাধ: আমরা }দন2�ন িভি]েত তা সুিন2�ত কির এবং এর -চার কির। 

-িতQট ব42lর একQট িনরাপদ, আরামদায়ক এবং সহেযািগতাপূণ ; কােজর পিরেবেশ িনেজর স^ূণ ; 

স�াবনায় উপনীত হওয়ার সুেযাগ অবশ4ই থাকা উিচত। 

-িতQট ব42lর স�াবনা এবং -িতভার িবকােশর জন4 পিরকিOত -িশ?ণ Nকাস ;Yিলর সহায়তায়, 

Nপশাদারী এবং ব42lগত gের ব42lগত উ=িতেক আমরা অপিরহায ; বেল িবেবচনা কির। 

আমরা -েত4ক ব42lর মূল4 বু2ঝ, এবং -েত4কেক সমান সুেযাগ -দান কির। OVS Nয Nকান 

-কােরর }বষম4 বা হ̀মিকর িন�া কের। 

 

1. কমqেদর সােথ স^ক; 

1.1. OVS আচরণ িবিধ অবশ4ই -কাশ করেত হেব এবং Nযন অবশ4ই সমg কম ;চারীর িনকট 

-া� হয়, এবং কমqেদর Nবাধগম4 ভাষায় -দান করা হয়।  

1.2. -িতQট কমq Nয তােদর আইিন অিধকার এবং কত;ব4 সwেf জােনন তা সুিন2�ত করা 

িনেয়াগকত;ার দািয়d। uম িনয়�ণকারী 5ানীয় আইনYিল Nযন অবশ4ই সমg কমqেদর 

িনকট -াি�সাধ4 হয় (Nযমন নূ4নতম Nবতন, কােজর ঘxা, এবং বাড়িত কােজর সমেয়র 

সীমা সংzাe িবিধিনয়মYিল)। 

1.3. সমg কমqেক অবশ4ই একQট িলিখত কম ;িনেয়াগ চ̀2lপেpর মাধ4েম িনেয়াগ করেত হেব যা 

চাকিরর িনয়ম ও শত;াবলী ধায ; কের, যা অবশ4ই 5ানীয় ভাষায় িলিখত হেব এবং কমqর �ারা 

সা?িরত হেব।  

1.4. আইনগতভােব -েয়াজনীয় িবষয়Yিল ছাড়া Nপশাদারী দ?তা, কল4াণমূলক কায ;zম ও 

পিরেষবাYিলর উ=িতকেO -িশ?ণ Nকাস ;Yিলর মাধ4েম কমqেদর কােজর মান ধীের ধীের 

ব2ৃv করার সাহােয4 তােদর উ=ীত করার দািয়d সরবরাহকারীেদর উপের বত;ায়। 

1.5.  Nকানও uিমকেক তােদর কােজর অিধকােরর জন4 অথ ; িদেত হেব না। uিমকরা কাজ করেত 

স?ম হবার জন4 িনেয়াগকত;া বা এেজ2�র কােছ Nকানও পিরমাণ অথ ; বা পিরচয়পেpর তথ4 জমা 
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করেত হেব না। -িতQট uিমকেক যু2lস|ত NনাQটশ Nদওয়ার পের তােদর পদ Nথেক পদত4াগ করেত 

হেব। 

 

2. িশr uম এবং ত{ণ কমqগণ 1 

2.1. ILO কনেভনশন নwর 138 এবং 142 অনুযায়ী, OVS সরবরাহকারীরা rধুমাp 5ানীয় আইন 

অনুসাের, নূ4নতম বয়ঃ-া� ব42lেদরই চাকিরেত িনেয়াগ করেত পােরন। 

2.2. সমg ত{ণ কমq যােদর বয়স, নূ4নতম আইনস�ত বয়স ও 18 বছেরর মেধ4, তােদর 

অবশ4ই সনাl কের নাম নিথভ̀l করেত হেব; তােদর িবপ~নক কােজ, বাড়িত সমেয়র 

কােজ বা রােতর িশফেটর কােজ রাখা যােব না। কাজকম ; Nযন অবশ4ই তােদর িশ?া বা 

bা54, বা তােদর শারীিরক, মানিসক, আধ4া2�ক, }নিতক বা সামা2জক িবকােশ Nকােনা 

ব4াঘাত না ঘটায়। 

2.3. Nকা^ানীেত কােজর 5েল ত{ণ কমqেদর সহেজ সনাlকরেণর জন4 িবিশ\ ইউিনফম ;, 

ব4াজ, বা তােদর সহেজ সনাlকরেণর জন4 অন4 Nকােনা Nকান উপযুl িবেবিচত ব4ব5া 

অবশ4ই থাকেত হেব। 

3. বলপূব ;ক uম, হয়রািন এবং গািলগালাজ2 

3.1. OVS সরবরাহকারীরা -ত4? বা পেরা?ভােব Nকােনা-কার বলপূব ;ক uম ব4বহার করেবন 

না। এর মেধ4 আেছ, হ̀মিক িদেয় কাজ করােনা, অস�ত কারাব�ীেদর ব4বহার করা, 

তথাকিথত 'সুম|িল �ীম (Sumangali Scheme)' ব4বহার করা এবং িবেশষ কের ঋণ 

পিরেশােধর জন4 চ̀2lভ̀l uিমেকর কাজ করােনা িনিষv। 

3.2. OVS সরবরাহকারীেদর অবশ4ই -েত4ক uিমেকর সােথ স�ান এবং ময ;াদার সােথ ব4বহার 

করেত হেব, এবং সমg -কােরর শারীিরক, Nযৗন, মানিসক বা Nমৗিখক অব4বহার িনিষv 

করেত হেব। 

	
1 িশrর অিধকার সwেf ইউনাইেটড Nনশনস কনেভনশন। একQট িশrর সং�ায় বলা হেয়েছ Nয 
“18 বছেরর কম Nয Nকান ব42l, যিদ না িশrQটর N?েp -েযাজ4 আইন অনুসাের, ত̀লনায় কম 
বয়েস পূণ ; বয়েস Nপৗ�েছ যায়।", ILO কনেভনশন নwর 138 এবং 142 
2 ILO কনেভনশন ন&র 29, 105 এবং 182 । 
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3.3. সুর?া কমqেদর �ারা Nকােনা-কার হয়রািন ও দুব ;4বহােরর অmহণেযাগ4তা, এবং Nকােনা 

ঘটনার িরেপাট; করেত কম ;চারীেদর জন4 কায ;-ণালীYিল স^েক; OVS সরবরাহকারীেদর 

কােছ অবশ4ই সু�\ নীিত থাকেত হেব। 

3.4. uিমকেদর Nকােনা-কার Nবআইিন জিরমানা করা যােব না বা এমন Nকান শা2g Nদওয়া যােব 

না যােত ব42lিবেশষ িহসােব তােদর ময ;াদা ?ুণ্ন হয়।  

3.5. চাকিরর স^ক; পিরচালনা সংzাe আইেনর �ারা -দ] -ণালীYিলর আবশ4কতা 

ব4িতেরেক, uিমকরা Nকােনা-কার গা-Nজায়াির ছাড়াই কম ;5ল এবং/বা Nকা^ানী Nছেড় 

Nযেত পারেব। 

3.6. িনেয়াগকারীরা Nকােনাভােবই কমqেদর পিরচয়পp নিথYিল আটেক রাখেত পারেব না। 

3.7. কম ;চারী িনেয়ােগ যিদ Nকােনা তৃতীয়প? উপ-Qঠকাদার বা Nকােনা সং5া িনযুl থােক তাহেল 

তােদর উপেরও OVS সরবরাহকারীেদর নজর রাখেত হেব, যােত সুিন2�ত করা যায় Nয 

তােদর �ারা িনেয়া2জত ব42lরা চাপ, -তারণা, হ̀মিক, বা �াক-Nমইেলর িশকার হেয় কাজ 

করেত বাধ4 হেcন না। 

4. }বষম4সমূহ3 

4.1. Nকােনা-কার িল|, জািত, অ?মতা, অসু5তা, Nযৗন -বণতা, রাজৈনিতক অeভ̀;2l বা 

ধেম ;র িভি]েত কমqেদর কাজ স^াদন, বা কম ;িনেয়াগ -2zয়া, পািরuিমক -দান, কাজ 

বxন, কম ;জীবেনর উ=িত, -িশ?ণ-াি� এবং বরখাgকরেণর N?েp }বষম4 করা যােব না। 

4.2. কম ;িনেয়ােগর সমান সুেযাগ সংzাe নীিতর িভি]েত সমg কম ;িনেয়ােগর িসvাe িনেত 

হেব, যার মেধ4 অবশ4ই Nয Nকােনা -কার }বষেম4র িব�েv অিভবাসী, অ5ায়ী বা মরrিম 

কমqেদর সুর?ার জন4 কায ;করী ব4ব5া অeভ̀;l করেত হেব। 

4.3. িবেশষভােব মিহলােদর N?েp, স�াব4 গভ;াব5ার (Nযমন গভ;াব5া পরী?া সংzাe অনুেরাধ 

এবং/বা িনেয়ােগর সমেয় মানিসক চাপ এবং/বা চাকরীর কােজর স^েক;র সমেয়) িভি]েত 

Nকােনা }বষম4 করা িনিষv। 

	
3 ILO কনেভনশন ন&র 100 এবং 111 । 
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5. সিমিত গঠেনর bাধীনতা4 

5.1. OVS সরবরাহকারীরা অবশ4ই কমqেদর তােদর িনজb ইcা অনুযায়ী Nয Nকােনা N�ড 

ইউিনয়ন বা সিমিতেত Nযাগদােনর, এবং Nযৗথ দরকষাকিষ চ̀2lেত অংশ Nনওয়ার অিধকার 

সুিন2�ত করেবন যা তারা Nয Nদেশ কাজ কেরন Nসখােনর আইেনর �ারা অনুেমািদত। 

5.2. Nকােনা N?েp যিদ সিমিত গঠেনর bাধীনতা এবং Nযৗথ দরকষাকিষ, আইন �ারা িনয়ি�ত না 

হয়, তাহেল সরবরাহকারী তার কম ;চারীেদর জন4 একই -কােরর অবাধ সিমিত গঠেনর 

ব4ব5া করেব। 

6. পািরuিমক এবং কােজর সময়5 

6.1. সমg কমqর Nবতন অবশ4ই জাতীয় আইন অনযুায়ী বা Nযৗথ দরকষাকিষ চ̀2lর সােপে? 

নূ4নতম Nবতন হেত হেব, যিদ পেররQট আইন অনুসাের নূ4নতম Nবতন অেপ?া Nবিশ হয়।  

6.2. অনুেcদ 6.1–এ উিyিখত িবষয় ছাড়াও, OVS  সরবরাহকারীরা Nয Nদেশ কাজ করেবন 

Nসখােনর ন4ায4 Nবতেনর (জীবনযাpার খরচ িবেবচনা কের) ব4াপাের Nকােনা িবhাসেযাগ4 

নিথ থাকেল, কমqেদর Nবতন Nযন উl নূ4নতম মাpায় হয়।  িনেয়াগকত)ােক অবশ.ই এক1ট 

3বতন কাঠােমা বা6বায়ন করেত হেব 3যখােন দ<তা এবং দািয়ে>র জন. একই 

6ের 3বতেনর 3কান িলA Bবষম. না থােক। 

6.3. OVS সরবরাহকারীরা অবশ4ই কমqেদর সাধারণ ও ওভারটাইম পািরuিমেকর িহসােব, 

5ানীয় আইন এবং Nকােনা Nযৗথ চ̀2l থাকেল Nসই অনুসাের উপযুl সমেয় সQঠক Nবতন 

-দান করেবন। সমg uিমক Nযন অবশ4ই একQট �\ভােব-ব4l িলিখত Nবতেনর Nচক 

পান। 

6.4. -েযাজ4 5ানীয় আইেনর সােপে?, সাধারণ কায ; সমেয়র িভি]েত কােজর সময় Nযন 48 

ঘxার Nবিশ না হয় এবং বাড়িত সমেয়র কাজ Nযন 12 ঘxার Nবিশ না হয়।  

6.5. বাড়িত সমেয়র কাজ Nযন অবশ4ই Nযৗথ সহমেত করা হয় এবং এর পািরuিমক Nযন সাধারণ 

পািরuিমেকর Nথেক Nবিশ হয়। কমqরা Nযন অবশ4ই -িত সাত িদেন কমপে? 24 ঘxার 

টানা িবuাম পান। 

	
4 ILO কনেভনশন ন&র 87, 98 এবং 135 । 
5 ILO কনেভনশন ন&র 1, 26 এবং 131 ।, ইউিনভাস 1াল িডে4য়ােরশন অফ িহউম:ান রাইটস-এর আ=ট1েকল 23 (3) “>েত:ক কম 1রত 
ব:@Aর তার িনেজর এবং পিরবােরর বাচারঁ জন: মানবীয় ময 1াদা অনুসাের স=ঠক এবং উপযুA পারKিমক পাওয়ার, এবং >েয়াজন 
হেল, পিরপূরক িহসােব, অন: Nকােনা উপােয় সামা@জক সুরOা পাওয়ার অিধকার আেছ।“  
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6.6     OVS সরবরাহকারীরা অবশ4ই তােদর কমqেদর 5ানীয় ছ̀QটYিল উপেভাগ করার অিধকারেক 

অবশ4ই গ4ারািx Nদেব, Nযমন আইন আেছ, পাশাপািশ বািষ ;ক Nবতেনর ছ̀Qট এবং Nযখােন -েয়াজন 

Nসখােন অসু5তা ছ̀Qট এবং িপতামাতার ছ̀Qট। িপতামাতার ছ̀Qটেত uিমকেদর একই শত; এবং 

Nবিনিফট সহ ছ̀Qট Nনওয়ার আেগ তােদর অব5ােন িফের আসার গ4ারািxযুl অিধকার থাকেত হেব। 

7. bা54 এবং িনরাপ]া6 

7.1. bা54 এবং িনরাপ]া সwেf সমg 5ানীয় আইন Nযন অবশ4ই Nমেন চলা হয়। 

7.2. সমg কমqেদর Nযন একQট িনরাপদ ও bা54কর কম ;5ল থােক: বছেরর সমg ঋত̀েত Nযন 

পিরেবেশর তাপমাpা এবং হাওয়া চলাচল অবশ4ই যেথ\ হয়; কােজর সমg সমেয়র জন4 

স^ািদত কােজর সােপে? আেলা Nযন অবশ4ই উপযুl হয়; উপি5ত কমqেদর জন4 থাকা 

Nশৗচালয় পিরেষবা Nযন অবশ4ই পিরc= ও পয ;া� সংখ4ায় হয়, এবং তা Nযন পু{ষ ও 

মিহলােদর জন4 পথৃক হয়। Nকােনা অেযৗ2lক বাধা ছাড়াই কমqেদর Nযন উপের 

উিyিখতYিলেত অবাধ -েবশািধকার থােক। 

7.3. যিদ Nকা^ানী কমqেদর থাকার বাস5ান -দান কের, তাহেল ঔ বাস5ােনর ব4াপাের bা54 

এবং িনরাপ]া িবষয়ক সমg 5ানীয় আইনYিল Nযন Nমেন চলা হয়। কমqরা Nযন অবশ4ই 

তােদর িনজb খাট ব4বহার করেত পােরন এবং তােদর Nযন সাধারণ ব4বহােরর জন4 থাকবার 

পয ;া� 5ান থােক। পু{ষ ও মিহলােদর জন4 পথৃক bা54িবিধ ক? এবং পিরেষবা Nযন 

উপল� হয়, এQট ছাড়া কাজ-বিহভূ;ত সমেয় ডিম ;টির Nছেড় যাওয়ার -েয়াজন হয়। Nয 

Nকােনা ক4ােফেটিরয়া বা ক4ািxন Nযন অবশ4ই পির�ার ও আরামদায়ক হয়। কমqরা Nযন 

অবশ4ই bা54 িবষয়ক সমg আবশ4কতা Nমেন চেলন।  

7.4 ভবন সুর?া, য�পািত ব4বহার এবং সাধারণভােব কাজকম ; িবষেয় ঝঁুিকর সনাlকরণ ও িবে�ষণ 

করার জন4 OVS সরবরাহকারীেদর অবশ4ই কায ;-ণালী থাকেত হেব। ঝঁুিক িবে�ষেণর সােপে? 

িবেশষ আপৎকালীন পিরকOনা এবং সােথ হgে?প ও 5ান খািল করার পvিত Nযন অবশ4ই 

সং�ািয়ত হয়। 

7.5 Nকােনা -কার বাধা ছাড়া ভােলাভােব িচি�ত এবং আেলািকত আপৎকালীন -5ানপথ অবশ4ই 

থাকেত হেব। 

	
6 ILO  কনেভনশন 155, OHSAS 18001 
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7.4. সমg কারখানায় Nকাথায় িনরাপ]া উপকরণ আেছ Nস সwেf সমg কমqেক অবশ4ই 

অবিহত করেত হেব। িনয়িমত ভােব 5ান খািল করার অনুশীলন অবশ4ই করেত হেব, যা পূব ;- 

িনধ ;ািরত সময়সূিচ অনুসাের হেত হেব, NযQটর কাজকম ; Nয Nকােনা সমেয় সুিন2�ত করেত 

হেব। 

7.5. bা54 এবং িনরাপ]ার িবষয়Qট অবশ4ই Nকােনা িসিনয়র ম4ােনজােরর দািয়েd িদেত হেব, 

িযিন িনরাপদ কােজর পিরেবশ এবং কমqেদর bা54 সুর?া সুিন2�ত কেরন। 

7.6. OVS সরবরাহকারীরা অবশ4ই িবপ~নক ভবেন বা Nকােনা স|িত-হীন য� িনেয় কাজ 

করেবন না। Nয সমg কমqরা স�াব4 িবপ~নক উপকরণ ব4বহার কেরন তােদর অবশ4ই 

উপযুl -িশ?ণ Nপেত হেব। 

7.7. 5ানীয় আইন এবং িশOে?েpর মানদে�র সােপে?, Nকােনা -কার অিতিরl মূল4 ছাড়াই, 

OVS সরবরাহকারীরা অবশ4ই কমqেদর জন4 ব42lগত সুর?া উপকরণ -দান করেবন। 

কােজর সমেয় সমg কমq অবশ4ই বাধ4তামূলকভােব সুর?া উপকরণ ব4বহার করেবন। 

7.8. -িতQট কারখানায় অবশ4ই -াথিমক-িচিকৎসার উপকরণ মজতু থাকেত হেব এবং 

-েয়াজেন -াথিমক-িচিকৎসা -দােনর জন4 িকছ̀ ব42lর -িশ?ণ থাকেত হেব। 

7.9. Nয সমg Nদেশ কায ;ে?েp অ4া2�েডx Nথেক সুর?া Nদওয়ার জন4 সরকাির সুর?া িবভাগ 

আেছ, Nসখােন কােজর সমেয় Nকােনা অ4া2�েডx হেল তার িচিকৎসাগত খরচ অবশ4ই 

সরবরাহকারী -দান করেব। 

 

8. জনসমাজ 

8.1. সমg OVS সরবরাহকারীেদর 5ানীয় কায ;কলাপ এবং সাধারণভােব তােদর 2zয়াকলােপর 

সামা2জক এবং পিরেবশগত -ভােবর িনরী?েণর জন4 জায়গাQটেত পvিত থাকেত হেব। 

উৎপাদন 5লYিলেত অথ ;ৈনিতক উ=িতকরেণর মাধ4েম অবদান Nরেখ, 5ানীয় 

জনসমােজর মেধ4 ইিতবাচক -ভাব }তিরর ব4াপাের আমােদর ল?4Qট িবিনময় করার 

দািয়d OVS সরবরাহকারীেদর আেছ। সকল OVS সরবরাহকারী এবং তােদর কম ;চারী Nয 

5ানীয় স[দােয়র সােথ Nমলােমশা কের তােদর �ারা আেয়া2জত Nকােনা সামা2জক এবং 

পিরেবশগত দাতব4 উেদ4াগYিলেত িনেজেদর সহায়তা -দান কের যােত অংশmহণ কের 

Nসইজন4 তােদর উতসাহ Nদওয়া হয়।   
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পিরেবশ 

-িতQট -েয়াগগত কাজকেম ;র -ভাবYিলর উপের িনরeর নজর Nরেখ, কীভােব কারও -িতিদনকার 

কােজর সকল িদকYিলর -িত আচরণ পিরেবেশর উপের -ভাব Nফেল Nস স^েক; অবগত থাকা 

একQট মূল িবষয়। 

-িতQট -2zয়া বা উৎপাদেনর কাজকেম ; অবশ4ই িন�িলিখত উেIশ4Yিল থাকেত হেব: 

 a. দুল ;ভ -াকৃিতক সং5ান ইত4ািদর ব4বহাের আরও Nবিশ দ?তা অজ;ন করা, যা নবায়ন Nযাগ4 

বা বv চz সং5ান বা পদাথ ;Yিলর ব4বহাের আনুকুল4 Nদখায়। 

 b. অপচয়ী উৎপাদন কম করা এবং Nয সমg রাসায়িনক ব4বহাের মানুষ এবং পিরেবেশর 

?িত হয় তার ব4বহার কম করা। 

 C.  -াকৃিতক বাDতে�র সংর?ণ ও পুন�vাের অবদান রাখা। 

 

9. পিরেবশগত -ভাব 

9.1. Nয সমg Nদেশ OVS কাজ কের Nসখােনর পিরেবশ সুর?া সংzাe সমg -েয়াজ4 আইন 

এবং িবিধিনয়মYিল এQটর সরবরাহকারীেদর অবশ4ই Nমেন চলেত হেব। 

9.2. কারখানা এবং �াxYিলেক তােদর শ2l ও -াকৃিতক সং5ানYিলর ব4বহােরর উপর িনরeর 

নজর রাখেত হেব, এবং অবশ4ই পিরেবেশর উপের Nনিতবাচক -ভাবYিল ধীের ধীের �ােসর 

জন4 ল?4 ি5র করেত হেব। 

9.3. OVS সরবরাহকারীেদর অবশ4ই পিরেবেশর উপের -ভাব কেম এমন -যু2lেত, 

নবীকরণেযাগ4 শ2lর উৎপাদেনর জন4 ব4ব5াYিলেত িবিনেয়াগ করেত হেব, এবং 

উৎপািদত বDর পুনব ;4বহারেযাগ4করণ, পুনঃব4বহার এবং দীঘ ; Nময়াদী আয়ু সুিন2�ত করার 

জন4 বD ও উৎপাদন -2zয়াYিলর উপের কাজ কের, OVS-এর সােথ একেp ইেকা-

িডজাইন দশ ;ন -চার করেত হেব। 

9.4. তাপশ2l উৎপাদন করেত নত̀ন িসে�ম ইন�ল করার -েয়াজনীয়তার N?েp, 

OVS সরবরাহকারীেদর অবশ4ই জীবা  ¡ালানী  ¡ালােনার মাধ4েম অপােরট কের 

নত̀ন িসে�ম ইন�ল করা উিচত নয় (উদাঃ, বয়লার, Nজনােরটর ইত4ািদ)। 



	

12	
	
	

10.  রাসায়িনক এবং িবপ~নক পদাথ ;সমূহ 

10.1. OVS ইউেরািপয়ান ইউিনয়ন এবং অন4ান4 Nদশ Nযখােন এর মাল র�ািন হয় Nসইসব 

Nদেশ রাসায়িনেকর ব4বহাের বাধািনেষধ সংzাe নিথ িনেজর সমg সরবরাহকারীেদর 

পাQঠেয়েছ। সমg সরবরাহকারীেক এই নিথ অবশ4ই bা?র করেত এবং তা Nমেন চলেত 

হেব। 

10.2. Nকােনা িবকO উপি5ত থাকেল উৎপাদন -2zয়ায় অবশ4ই Nকােনা -কার উপেভাগ4 

পদাথ ;, রাসায়িনক এবং িবষাl বা িবপ~নক পvিত ব4বহার করা চলেব না। 

10.3. রাসায়িনক আধারYিলেত অবশ4ই সতক;বাত;া Nলখা Nলেবল থাকেব, এবং তথ4াবলী 

এবং ব4বহােরর সু�\ িনেদ;শ থাকেব। আধারYিল Nথেক Nকােনা স�াব4 রাসায়িনক িছQটেয় 

পড়া বাচঁােত NসYিলেক ভাল অব5ায় রাখেত হেব, Nকােনা আপৎকালীন ?িত Nথেক 

বাচঁােত Nবড়া িদেয় সুরি?ত রাখেত হেব। Nয সমg ব42l এই সব পদাথ ; ব4বহােরর জন4 

অনুেমািদত তােদর অবশ4ই এই সকল পদােথ ;র সQঠক ব4বহােরর উপের পয ;ায়zেম 

-িশ?ণ িদেত হেব। 

11. বজ;4 ব4ব5াপনা 

11.1. বজ;4 -2zয়াকরণ এবং িন¢ি] Nযন অবশ4ই পিরেবেশর উপের -ভাব না Nফেল, 

এবং জল, বা্য ুএবং মাQট দষূণ এিড়েয় চেল। বজ;4েক অবশ4ই, দািয়dশীল ভােব সামলােত 

হেব, এবং 5ানীয় -েযাজ4 আইন Nমেন চলেত হেব। মজতু করার জায়গাYিল Nযন অবশ4ই 

সুরি?ত হয় এবং িনয়িমতভােব িনয়ি�ত হয়। পুনব ;4বহােরর স�াবনার িভি]েত বজ;4 

পদাথ ;Yিলেক অবশ4ই িবভাগ অনুসাের পথৃক করেত হেব। 

11.2. Nয সমg কমq িবপ~নক বজ;4 পদাথ ; িনেয় কাজ কেরন তােদর িবপ~নক বজ;4 

পদােথ ;র সােথ যুl ঝঁুিক, এবং কীভােব এইসব পদােথ ;র অযথাযথ ব4ব5াপনা Nথেক 

িনেজেক ও পিরেবশেক বাচঁােত হেব Nস ব4াপাের তােদরেক পিরি5িতYিলর স�খুীন করেত 

হেব। 

 

12. জল ব4ব5াপনা 
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12.1  জল একQট মূল4বান -াকৃিতক স^দ যা দুল ;ভ হেত পাের। OVS সরবরাহকারীরা আশা 

করেছন Nয Nকবলমাp জেলর ব4বহার কমেব তা নয়, তেব সমg uিমেকর িনরাপদ ও সুরি?ত 

পানীয় জেলর গ4ারািx িদেয়, জলেক দািয়েdর সােথ ব4বহার করার লে?4 সমg উেদ4াগ mহণ 

করা হেব। OVS সরবরাহকারীেদর দ? িসে�ম এবং র?ণােব?েণর পাশাপািশ জল 

পুনব ;4বহােরর সুেযাগ }তিরর ল?4 রাখেত হেব। 

 

 

12.2    উৎপাদন -2zয়ায় (রং করা, Nধায়া, িফিনশ করা) Nয বজ;4 জল }তির হয় তার িনগ ;মন করার 

আেগ অবশ4ই -2zয়াকরণ করেত হেব,     যােত পিরেবেশর Nকােনা ?িত না হয়। 

12.3   5ানীয় আইন অনুসাের, বজ;4 জল িনগ ;মেনর উপের নজর রাখার জন4 OVS সরবরাহকারীেদর 

অবশ4ই একQট ব4ব5া থাকেত হেব। 

12.4 Nযখােন বজ;4 জল পিরেশাধেনর �4াx থােক, Nসখােন বQৃ\র জলেক rধুমাp একQট িবেশষ 

ভােবই -বািহত করা Nযেত পাের যােত তা Nকােনাভােবই পিরেশাধন -2zয়ার সােথ িমেশ না যায়। 

এছাড়াও, কম ;5েল থাকা পিরেশাধন �4াxেক যথাযথভােব চালােনার জন4 -েয়াজনীয় -2zয়াসমূহ, 

উপকরণ এবং পরী?া সংzাe �ান কম ;চারীেদর থাকেত হেব।  

 

13 বায়ুম�েল িনগ ;মন 

13.1 আইন এবং 5ানীয় িবিধিনয়ম অনুসাের, bcভােব সমg িনগ ;মনYিলর উপের নজর রাখেত এবং 

NসYিলর ব4ব5াপনা করেত হেব।  

13.2 OVS সরবরাহকারীগণেক সমg িনগ ;মেনর উৎসYিল সংzাe িলিখত, স^ূণ ;, িনভ̀ল এবং 

িবhাসেযাগ4 রসেদর তািলকা }তির করেত হেব, Nযখােন -িতQট -কার দষূণকারেকর সনাlকরণ 

এবং পিরমাণ Nদওয়া থাকেব।  

13.3 বায়ুম�েল িনগ ;মেনর উৎেসর সােথ অবশ4ই িনয়�ক উপকরণ লাগােত হেব যােত িনগ ;মেনর 

আেগ দিূষত পদাথ ;Yিলেক Nবর কের বা িফ£ার কের Nনওয়া যায়।  
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14 অ�লQটর উপের পিরেবশগত -ভাব 

14.1 5ানীয় িবিধিনয়ম ও আইন অনুসাের, ভবনYিলেক অবশ4ই এমনভােব }তির বা নবীকরণ করেত 

হেব যােত NসYিল যথাযথভােব 5ানQটর অভ4eের অখ�ভােব থােক, তা -াকৃিতক বা কৃ2pম যাই 

Nহাক না Nকন, যােত অ�লQট এবং এর বসবাসকারীেদর Nকােনা ?িত না হয়। 

14.2 অ�লQটেত একQট ইিতবাচক -ভাব Nফলার ব4াপাের আমােদর ল?4Qট OVS 

সরবরাহকারীেদর অবশ4ই ভাগ কের িনেত হেব। 5ানীয় জনসমােজর �ারা আেয়া2জত সামা2জক ও 

পিরেবশগত 2zয়াকলােপ িনেজেদর সহায়তা -দান কের অংশmহণ করার জন4 সমg 

সরবরাহকারীেক আম�ণ জানেনা হেc।  

15 অিধকতর Nটকসই উপাদান 

15.1 উপাদানYিল চয়ন করার সমেয় (কাচঁামাল, উপেভাগ4 সামmী, অিফেস ব4বহায ; সামmী, ইত4ািদ), 

সরবরাহকারীেদর অবশ4ই এমন িবকেOর সfান করেত হেব NযYিলর �ারা পিরেবেশর উপের 

অেপ?াকৃত কম -ভাব পেড়, এবং সুিন2�ত করেত হেব Nয এই উপাদানYিল এই আচরণ িবিধ 

Nমেন -Dত করা হেয়েছ। 

15.2 -াণীজাত পদাথ ; চয়ন করার সমেয় সরবরাহকারীেদর অবশ4ই }নিতক দৃQ\েকাণ Nথেক 

মূল4ায়ন করেত হেব, এমন িবকOেক আনুকুল4 িদেত হেব NযYিল }তির করেত -াণীেদর Nশাষণ করা 

হয় িন। যখন -াণীজাত পদাথ ; ব4বহার করা হয়, rধুমাp খাদ4 িহসােব ব4বহােরর জন4 

-2zয়াকরেণর মূল উৎসেক অবশ4ই সাQট;িফেকট িদেত হেব, এবং তােদর উপর সকল -কার 

উৎপীড়ন করা Nথেক িবরত থাকুন (Nযমন জ4াe অব5ায় ছাল ছাড়ােনা) 7 

মান4তা এবং bcতা 

সমg কাজকম ;Yিল স^াদেনর জন4 িবিধিনয়ম Nমেন চলা একQট বাধ4তামূলক আবশ4কতা। 

সমg Nকা^ানী যারা OVS-এর সােথ যুl তােদর অবশ4ই সুিন2�ত করেত হেব Nয তােদর িনেজেদর 

কাজকেম ;র সােথ স^ক;যুl িবভাগQটেত Nযন আইন ও িবিধিনয়ম স^ূণ ;�েপ ও কেঠারতার সােথ 

মান4 করা হয়। OVS-এর N?েp, পুoানুপুo�েপ ও মন Nথেক আইন Nমেন কায ;স^াদন করা 

অত4াবশ4ক। 

bােথ ;র �¤ }তরী কের এমন সমg অব5া এিড়েয় চলেত হেব, ব42lগত bােথ ;র আেগ Nকা^ানীর 

মূল4েবাধেক 5ান িদেত হেব। স�াব4 �ে¤র পিরি5িত Nদখা িদেল, তা অিবলেw িরেপাট; করা উিচত। 

	
7 দািয়Rশীল উল S:াTাড1, দািয়Rশীল ডাউন S:াTাড1 
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যারা OVS-এর সােথ Nকােনাভােব কাজ কের বা সহেযাগ গেড় Nতােল, আশা করা হয় Nয তারা সQঠক ও 

সৎভােব আচরণ করেব, আইন Nমেন চলেব এবং আমােদর Nমৗিলক মূল4েবােধর উপের স^ূণ ; uvা 

Nরেখ পর�েরর সােথ ভাব িবিনময় করেব। 

 

 

16 মান4তা 

16.1 OVS সরবরাহকারীেদর অবশ4ই সুিন2�ত করেত হেব Nয তােদর সমg 2zয়াকলাপ Nযন তারা Nয 

Nদেশ কাজ কেরন Nসখােনর জাতীয় আইন Nমেন চেল; এইখােন থাকা Nকােনা িবধান যিদ 

Nকােনাভােব সরবরাহকারীর Nদেশর জাতীয় আইেনর পিরপ¥ী হয়, তাহেল জাতীয় আইনই 

অmািধকার পােব।  

16.2 সরকাির কতৃ;প? এবং ত¦াবধায়ক সিমিতYিলর সােথ bc ও সহেযািগতাপূণ ; আচরণ বজায় 

Nরেখ, OVS সরবরাহকারীেদর অবশ4ই আইনQটেক পুoানুপুo�েপ ও মন Nথেক Nমেন চলেত হেব 

এবং একইসােথ কর, r§, সং5াগত ও Nদওয়ািন আইন িবষয়ক এQটর িবিধিনয়ম Nমেন চলেত হেব। 

ট4া� এিড়েয় চলার জন4 কেপ ;ােরট গঠেনর ব4বহার িনিষv। 

17 দুনqিত 

17.1 Nকােনা-কার দুনqিত, চাদঁাবা2জ বা আ�সাৎ করার কায ;ভ4ােস জিড়ত না হওয়া বা সহ4 না করার 

দািয়d সরবরাহকারীেদর উপর বত;ায়। তারা তােদর ব4বসার অংশীদারেদর Nবআইনী পািরেতািষক 

িদেত বা তােদর Nথেক তা িনেত পারেবন না। OVS সরবরাহকারীগণ অবশ4ই তােদর কম ;চারীেদর 

-েয়াজনীয় প¥াYিল -দান করেবন যােত কম ;5েল Nকােনা স2�¨ অbাভািবকতা বা স�াব4 

Nবআইিন কাজকম ; স^েক; িরেপাট; করা যায়। 

18 bcতা এবং সহেযািগতা 

18.1 কাচঁামােলর ব4বহার, -2zয়া, এবং ব4বসািয়ক কম ;স^াদেনর -সে| OVS-এর সােথ তথ4 

িবিনময় করার দািয়d সরবরাহকারীেদর আেছ। সাধারণ ল?4 হল সমm মূল4েবাধ শoৃল জেুড় 

আমােদর পণ4Yিলর অথ ;ৈনিতক, পিরেবশগত ও সামা2জক কায ;স^াদেনর উ=িত করার 

সুেযাগYিলেক সনাl করেত সমথ ; হওয়া। 

18.3 OVS সরবরাহকারীেদর, সাবক©4াVর বা গহৃকমqেদর Nকানও ব4বহার পূব ; অনুেমাদেনর 
জন4 Nযখােন -িতQট পণ4 }তির করা হয় Nসখােন, সব ;দা OVS-Nক অবিহত রাখেত বাধ4 হয়। 
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19 িহসাব পরী?া 

19.1 পণ4 উৎপাদনকারী কারখানা, এবং একই সােথ এQটর উপ-Qঠকাদার বা উপ-সরবরাহকারীেদর 

অব5ানYিলেত িবনা NনাQটেশ Nয Nকােনা সমেয় িহসাব পরী?া স^= করার অিধকার OVS 

সংরি?ত রােখ।  এই িনয়�ণQট -ত4?ভােব অথবা OVS-এর �ারা িনেয়া2জত একQট bাধীন তৃতীয় 

পে?র সাহােয4 স^ািদত হেত পাের যােত সকল চ̀2lবv শত;াবলী, এবং সােথ এই আচরণ িবিধ 

Nয সরবরাহকারী Nমেন চেলন তা সুিন2�ত করা যায়। 

19.2 সরবরাহকারীেক অবশ4ই OVS-এর �ারা িনেয়া2জত ব42lেদরেক এQটর সােথ সwfযুl 

Nকা^ানীYিলর এবং একই সােথ এQটর উপ-Qঠকাদার বা উপ-সরবরাহকারীেদর ভবেন, কারখানায় 

-েবেশর, য�, নিথ, িহসােবর বই এবং Nকা^ানীর Nরকড;Yিল পাওয়ার অবাধ অিধকােরর অনুমিত 

িদেত হেব। ওইসকল কায ;ভার-া� ব42lেক তােদর নজরদারীমূলক কাজকম ; করার এবং িহসাব 

পরী?ার উেIেশ4 সকল -াসি|ক নিথপp র?ণােব?ণ করার জন4 সকল -েয়াজনীয় সহায়তা 

অবশ4ই -দান করেত হেব। 

19.3 যিদ ফলাফলYিল স^ূণ ; মান4তা -দশ ;ন কের তাহেল OVS-Nক িহসাব পরী?া করার খরেচর 

ভার িনেত হেব। যিদ ফলাফলYিল অ-মান4তা -দশ ;ন কের, তাহেল -িতQট অনুসরণমূলক িহসাব 

পরী?ার খরেচর ভার সরবরাহকারীর উপর বত;ােব যত?ণ পয ;e না সব ;স�িতেত আসা সংেশাধনী 

পিরকOনাYিল স^ূণ ;�েপ কােয ; �পািয়ত হয়। 

 

20 িবিধQটর -েয়াগ 

20.1 OVS সরবরাহকারীেদর অবশ4ই তােদর িনেজেদর সরবরাহকারীেদর মেধ4 এই নিথQট স^েক; 

�ােনর -সার ঘটােত হেব। -েত4ক সরবরাহকারীর এQটর উপQঠকাদার ও সরবরাহকারীেদর আচরণ 

এবং একই সােথ সামা2জক ও পিরেবশগত -ভােবর জন4 জািমনদার িহসােব কাজ করা, এই িবিধQট 

Nমেন চেল এমন বা আেরা Nবিশ িনয়�ণমূলক ি5িতমাপYিল অনুসাের তােদর ধারাzেম পয ;েব?ণ 

করা আবশ4ক। 

20.2 যিদ একজন সরবরাহকারী িবিধQটর Nকােনা একQট িবষয় Nমেন না চেলন, তাহেল এQট স^েক; 

ই-Nমল কের িরেপাট; করা যায়: sustainability@ovs.it-এ। িবিধQটর Nকােনা ল«ন স^েক; 5ানীয় 

NGO-Nদর �ারা করা িরেপাট;Yিল সহ সকল িরেপাট;Yিল Y{d ও bcতার সােথ mহণ করা, একই 
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সােথ সনাl করা ল«েনর জন4 যথাযথতা অনুসাের শা2gিবধান যাচাই ও িনধ ;ারণ করার -িত OVS 

অ|ীকারবv। -া� তথ4 এবং সােথ সংবাদদাতার পিরিচিত Nগাপনীয় রাখা হেব। 

20.3 OVS-এর সােথ Nয Nকােনা ব4বসািয়ক স^ক; এবং অংশীদািরd গেড় Nতালা ও আেরা িনিবড় 

কের Nতালার জন4 এই িবিধর অeভ̀;l সকল নীিতসমূেহর -িত uvা -দশ ;ন একQট Nমৗিলক শত;। 

-িতিবধান পিরকOনা ি5র করা ছাড়া িবিধQটেত উিyিখত নীিতYিল মান4 না করেল অিবলেw 

সংেশাধনী পদে?প -যুl হেব, এবং, পিরেশেষ, OVS-এর সােথ ব4বসািয়ক স^ক; িছ= হেব এবং/বা 

উপযুl কতৃ;পে?র কােছ িরেপাট; করা হেব। 


