অ"ামাজন
সা(াই *চইন
,"া-াড/স ম"ানুয়াল
আমাজন চার1 নীিত ?ারা পিরচািলত হয়: (সAিল হেলা Bাহক অবেসশন, উEাবেনর অসিF,
Gেয়াগগত (HIেJর GিতHKিত ও দীঘMেময়াদী িচNাভাবনা। আমরা এমন সরবরাহকারীেদর সােথ জিড়ত
হেত GিতHKিতবR যারা মানবািধকারেক স6ান কের, িনরাপদ এবং বUাপক কমMেVW সরবরাহ কের এবং
এক1 (টকসই ভিবষUত িনি[ত কের।
এ1 সা\াই (চইন ]Uা^াডMস মUানুয়াল ("মUানুয়াল") অUামাজেনর সরবরাহকারীর আচরণিবিধেত
সরবরাহকারীেদর অনুশীলনAিল িনি[ত করেত এবং GতUাশা পূরণ করেত িনেদMশনা Gদান কের।
এই মUানুয়াল আউটলাইন সরবরাহকারীেদর জনU Gেয়াজনীয় (লাইেসa দাতা, িনমMাতারা, Gেযাজক
এবং পUােকজারসহ) এবং অUামাজন পণU উৎপাদেন অNভcMF ফUািসিল1সমূহ, পণU উপাদান অথবা
অUামাজেনর eUা^ বহনকারী িফিজকUাল সামBী, বc িRগত সfিg অথবা অUামাজন
(hিসিফেকশনAিলর জনU িডজাইন করা।

আমরা আশা কির (য
সরবরাহকারীগণ এক1 িনরাপদ
ও স6ানসূচক কােজর পিরেবশ
;তির বজায় রাখেব।

সরবরাহকারীর শত/ াবিলর সংি<= িববরণ
সংি56 িববরণ

সরবরাহকারী
র <কাড
<যাগ'তার
আবিশ'ক শত3
িনরীEার
আবিশ'ক শত3

গৃহীত িনরীEা

সংেশাধনমূলক
পদেEপ
সাUাই <চইন
ম'ােনজেমY

অUামাজেন, আমরা িবiাস কির (য ভােলা কােজর পিরিjিত ভােলা বUবসােয়র িদেক
পিরচািলত কের। আমরা আশা কির (য সমk সরবরাহকারী এবং পিরেষবা সরবরাহকারী
আইনানুগ এবং দািয়Jশীল আচরণ GদশMন করেব, পিরেবশ বজায় রাখেব, িনরাপেদ এবং
দািয়Jশীলতার সােথ কাজ করেব এবং কমীlেদর অিধকার রVা করেব।
আমােদর সা\াই (চইেন সরবরাহকারীেদর জনU আমােদর Gেয়াজনীয়তা এবং GতUাশাAিল
অUামাজেনর সরবরাহকারীর আচরণিবিধ (“সরবরাহকারী (কাড”)-(ত বণMনা করা হেয়েছ।
বUবসায় ও মানবািধকার িবষেয় জািতসংেঘর িনেদMশনামূলক নীিতর এবং ইnারনUাশনাল
(লবার অগMািনজশন (ILO)-এর মূল রীিতনীিতর উপর িভিg কের আমােদর সরবরাহকারী (কাড
গoত, এর মেধU রেয়েছ কমMেVেW (মৗিলক নীিত ও অিধকার সfqকrত ILO এর (ঘাষণা এবং
মানবািধকার িবষেয় জািতসংেঘর সবMজনীন (ঘাষণা। আমােদর সােথ সfৃF
সরবরাহকারীরাও একই নীিতমালায় িবiাসী।
আমরা সরবরাহকারীেদর সােথ িনিবড়ভােব অংশীদািরJ কির যা তােদর কােজর পিরিjিতেত
tমাগত উuিত সাধন কের। সবMিনv, আমােদর Gেয়াজন (সই সমk ফUািসিল1 যা অUামাজন
পণUAিলর Gাথিমক এবং অিবরত উৎপাদেনর জনU (যাগUতার Gেয়াজনীয় এক1 (মৗিলক (সট
পূরণ কের এবং বজায় রােখ। এAিল আমােদর (যাগUতার আবিশUক শতM িহেসেব পিরিচত।
আমরা আমােদর মানদwAিলর সােথ স6িত এবং (গাপনীয় কমীl সাVাৎকােরর মেতা
Gেয়াজনীয় অনUানU Gিtয়াAিল যাচাই করেত িনরেপV িনরীVক বUবহার কির। আমােদর
িনরীVেণর শতM াবিল সfেকM আরও তথU িনেচ অNভcMF করা হেয়েছ।
এই মUানুয়াল1েত বUবxত টােমMর সংyা জানেত পিরিশz 1 (দখc ন। Gায়শই িজyািসত
G{াবলীর জনU পিরিশz 2 (দখc ন।

সমাধান

TZতা

পিরেবশ

সরবরাহকারীেদর জন- মূল কাজ1েলা হেলা:
পিরিশ[

ü অ'ামাজেনর শত3 াবিল এবং সম6 7েযাজ' আইন;িল <বাঝা
ü সম6 ফ'ািসিল> <ঘাষণা এবং অনুেমািদত িনরীEা সFূণ3 করা
ü সময়-সংেবদনশীল সমস'া;িল সমাধােনর জন' তাৎEিণক পদেEপ Mহণ করা
ü সমস'া;িল সমাধােনর জন' এক> সংেশাধনমূলক কম3 পিরকOনা Pতির করা
ü Qমাগতভােব কােজর পিরেবশ এবং আপনার িনজT সাUাই <চইন পয3েবEণ করা
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সরবরাহকারীর আচরণিবিধ
সংিE\ িববরণ

সরবরাহকা
রীর 8কাড
<যাগ'তার
আবিশ'ক শত3
িনরীEার
আবিশ'ক শত3

আমােদর সরবরাহকারীরা অবশUই GেযাজU সমk আইেনর পাশাপািশ আমােদর
সরবরাহকারী আচরণিবিধেত বqণrত Gেয়াজনীয়তা এবং নীিতAিল (মেন চলেব, এমনিক
যখন তারা আইিন Gেয়াজনীয়তা অিতtম কের। সfূণM সরবরাহকারী (কাড একািধক
ভাষায় উপল| এবং অনলাইেন এখােন পাওয়া যােব।
আমােদর সরবরাহকারীর (কােডর মূল (VWAিলর মেধU রেয়েছ:
• Hম অিধকার এবং HেRয় কমMেVেWর পিরেবশ
• }াjU এবং সুরVা
• পিরেবেশর সুরVা
• }~তা এবং ;নিতক আচরণ
অUামাজেনর সরবরাহকারীর (কােডর Gিত আপনার GিতHKিত অUামাজেনর সােথ আপনার tয় বা
পিরেষবার চcিFেত অNভcMF রেয়েছ।

গৃহীত িনরীEা

আপনার বUবসায় এবং Hম অনুশীলনAিল এবং GেযাজU আইেনর Gেয়াজনীয়তা ছািড়েয় (গেলও,
সমk GেযাজU আইন এবং আমােদর সরবরাহকারীর (কােডর মান (মেন চলার জনU অUামাজেনর
পণU উৎপাদনকারী সমk ফUািসিল1র িবষয়1 আপনার দািয়J।

সংেশাধনমূলক
পদেEপ

আমােদর সরবরাহকারীর (কাড1েত আপিন কীভােব আপনার ফUািসিল1Aিল এবং সা\াই (চইন
পিরচালনা করেবন তার GতUাশা অNভcMF রেয়েছ। অিবি~u উuিত এবং কমীl (যাগােযােগর উপর
দৃ িনবR কের এমন এক1 মUােনজেমn িসে]ম Bহণ করা আপনােক (টকসই কমMjল িবকােশ
সহায়তা করেব। আমরা আপনার িনকট (থেক আপনার িনজ} সরবরাহকারী ও সাবকারেদর
কােছ আমােদর মানদwেক কUাসেকড করারও GতUাশা কের থািক।

সাUাই <চইন
ম'ােনজেমY

সমাধান

আমরা }ীকার কির (য আমােদর সরবরাহ (কােডর (যাগUতার Gেয়াজনীয়তাAিল পূরণ ও ছািড়েয়
যাওয়ার (VেW সময় িনেত পাের। আপনার িনজ} সা\াই (চইন পিরচালনায় সহায়তা করেত
িরেসাসM ও যTপািত যা আপিন বUবহার করেত পােরন তা িনেচ সা\াই (চইন মUােনজেমn (সকশেন
অNভcMF করা আেছ।

TZতা

পিরেবশ

:প
পিরিশ[

িবQয় ও উৎপাদন পিরকOনা ও উপকরণ Qেয়র মেতা
আপনার Qয় আচরণ কম_েদর উপের 7ভাব <ফলেত পাের।
Qেয়র িসaাb <নওয়ার সময় িনcিলিখত িবষয় িনিeত কfন:

অড3ার, <পেমেYর শত3 াবিল
ও উৎপাদেনর সময়সীমা
7েয়াজনীয়-আইিন মজুির
7দােনর <Eেi মতিবেরাধ
কের না।
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অড3ার Qয় করার
পিরবত3 ন;িল মজুির বা
কম3ঘjার 7িতkিত
লlন কের না।

অ7কািশত
সাবকmাnরগণ Qেয়র
বাধ'বাধকতা;িল পূরণ
করার জন' িনযুo নয়

*যাগ"তার আবিশ"ক শত/
সংিE\ িববরণ

সরবরাহকারী
র <কাড
8যাগ-তার
আবিশ-ক শতM

অUামাজেনর Gেয়াজন হেলা (য অUামাজেনর পণU উৎপাদেন Gাথিমক ও চলমান উৎপাদন
িনয়Tণ করেত িনযc F সমk ফUািসিল1র নূUনতম এবং চািহদার এক1 (মৗিলক (সট পুরণ
ও বজায় রাখা।
আমােদর সরবরাহকারী <কােডর সােথ সqিতর এই 7েয়াজনীয় 6র> অ'ামাজেনর <যাগ'তার
আবিশ'ক শত3 িহেসেব পিরিচত। এই মানদr;িল পূরণ করার িবষেয় আপনার যিদ <কােনা
উেsগ থােক তেব অিবলেt আমােদর সােথ <যাগােযাগ কfন। আমােদর <যাগ'তার আবিশ'ক
শেত3 র উদাহরণ;িল িনেচ রেয়েছ, তেব এ> এক> সFূণ3 তািলকা নয়:

িনরীEার
আবিশ'ক শত3

সকল কম<র বয়স উপযুA হেত হেব

গৃহীত িনরীEা

কাজ অবশ-ই 8FGােসবীমূলক হেত হেব

•

•
সংেশাধনমূলক
পদেEপ
সাUাই <চইন
ম'ােনজেমY

•
•
•

কম_েদর বয়স 15 বছেরর <বিশ বা চাকিরর জন' আইিন নূ'নতম বয়স হেত হেব,
<য> <বিশ আইনিসa।

কম_গণ অবশ'ই <কােনা ধরেনর শারীিরক বা আিথ3ক শাি6র (<যমন- মজুির আটিকেয়
রাখা, আিথ3ক জিরমানা, িনেয়াগ িফ) িশকার হেবন না।
কম_েদর অবশ'ই সবসময় তােদর শনাoকরেণর নিথেত অবাধ অ'ােzস থাকেব
(উদাহরণT{প: পাসেপাট3, কােজর অনুমিত, পিরচয়পi কাড3)।
কম_েদর অবশ'ই <মৗিলক Tাধীনতায় অ'ােzস থাকেব (<যমন- টয়েলট, পানীয় জল)।
কম_গণ অবশ'ই িবনা দেr যুিoস}ত <না>েশর মাধ'েম তােদর চাকির <ছেড় িদেত
পারেব

সমH কম<র সােথ JKা ও মযM াদার সােথ সমান আচরণ করেত হেব
সমাধান

TZতা

পিরেবশ

পিরিশ[

•

<কােনা কম_েক সিহংসতা বা <যৗন হয়রািনর •মিকসহ Pবষম'মূলক বা শারীিরক,
<মৗিখক বা মানিসক িনয3াতন করা যােব না।

সংেঘর Fাধীনতা
•

কম_েদর আইিন সং€া;িলেত <যাগদান, <যাগদান <থেক িবরত রাখা বা তােদর অিধকার
7িত•ার অিহংস অনুশীলেনর িবfেa 7িতেশাধ <নওয়া, •মিক <দওয়া, চাকির <থেক
ছাঁটাই করা উিচত নয়।

FGতা
•
•

পয3ােলাচনার জন' সরবরাহকারীেদর অবশ'ই 7কৃ ত এবং িবƒাসেযাগ' <রকড3সমূহ
(উদাহরণT{প: কম_র উপি€িত, <পেরাল) সরবরাহ করেত হেব।
িনরীEকগণ অবশ'ই <কােনা 7কার বাধা-িবপি„ ছাড়াই এবং 7িতেশাধ না িনেয় কম_েদর
সাEাৎকার িনেবন

পিরেবশ র5া কRন
•

7েযাজ' আইন অনুযায়ী দূিষত পািনর ব'ব€াপনা করেত হেব। িবপ…নক পদাথ3;িল
অবশ'ই স†কভােব িন‡ি„ করেত হেব।
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*যাগ"তার আবিশ"ক শত/
সংিE\ িববরণ

সরবরাহকারী
র <কাড
8যাগ-তার
আবিশ-ক শতM
িনরীEার
আবিশ'ক শত3

গৃহীত িনরীEা

সংেশাধনমূলক
পদেEপ
সাUাই <চইন
ম'ােনজেমY

সমাধান

TZতা

িনরাপদ কােজর পিরেবশ
• কমীlেদর অবশUই জীবেনর তাৎVিণক ঝcঁিক (উদাহরণ}রপ: িবোরণ, অিকাw, ভবন ধস,
(দয়ােল মারাক ফাটল) (থেক রVা করেত হেব।
• কমীlেদর কােজর জায়গায় (উদাহরণ}রপ: সমk উৎপাদন (VW, Aদাম, কUান এবং কমীlেদর
কV) পযMা এবং কাযMVম অি শনাFকরণ যT, অUালামM এবং িনবMাপক িসে]মAিল অবশUই
রাখেত হেব।
• সমk জরKির Gjােনর পথAিল অবশUই বাধা মুF রাখেত হেব এবং ভবেন (কউ উপিjত থাকেল
কখনও (সAেলা অবরKR বা লক করা যােব না।
• }ােjUর জনU ঝcঁিকপূণM এমন িবষাF রাসায়িনক ও পদােথMর সংhশM (থেক কমীlেদর অবশUই
রVা করেত হেব।
• আঘাত পাওয়া (থেক কমীlেদর রVা করার জনU (মিশনAিলর অবশUই যথাযথ সুরVা বUবjা
থাকেত হেব।

8দশ-িভিVক শতMাবিল
অUামাজন পেণUর লাইেসaধারী এবং সরবরাহকারীগণ অUামাজেনর পূবM পযMােলাচনা ও অনুেমাদন
ছাড়া িনqদrz িকছc (দেশ কাজ রK করেত পাের না। িবিধিনেষধযc F (দশAিলর সfূণM তািলকা
পিরিশz 3-এ রেয়েছ।
আপিন যিদ এই (দশAিলর (যেকােনা এক1েত অUামাজেনর পণU উৎপাদন রK করেত চান তেব
অনুBহপূবMক আপনার অUামাজন (সাqসrং দেলর সােথ (যাগােযাগ করKন। অUামাজন (থেক
অনুেমাদন ছাড়াই (সাqসrংেয়র ফেল তাৎVিণকভােব সfকM 1 (শষ হেয় (যেত পাের।
যতVণ পযMN অUামাজন অভUNরীণ এবং বাইেরর (]কেহাারেদর সােথ (দশ-পযMােয়র যথাযথ
বUবসা পিরচালনা না কের ততVণ পযMN অUামাজেনর পণU এই (দশAিলর এক1েতও উৎপাদন
রK নাও হেত পাের এবং এক1 উuত (কৗশল থাকেব (যখােন:
• ;বিiক বািহUক (]কেহাারেদর কাছ (থেক ঝcঁিক িবেষণ
• jানীয় সংjাAিলর (উদাহরণ}রপ: সরকাির ও (বসরকাির সংjা, িশ উেদUাগ, িসিভল
(সাসাই1 BKপ) সােথ পরামশM করার পিরকনা
• সVমতা বাড়ােত এবং কমীl সfৃFতা কমMসূিচেত অংশ িনেত সরবরাহকারীর GিতHKিত।
এই অেলর সরবরাহকারীরা (সই (দেশ িবেশষ ঝcঁিকর লেVU অেঘািষত অনসাইট মূলUায়নসহ
বqধrত পিরHেমর িবষেয় পিরণত হেব

পিরেবশ

পিরিশ[

(সাqসrং সfেকM র পুেরাটা সময় জুেড়, অUামাজন jানীয় সংjা এবং এই অেলর মা(]কেহাার উেদUােগর সােথ বতM মান এবং ভিবষUেতর ঝcঁিক াস করেত এবং আNজMািতক মানদw
পূরেণর জনU jানীয় সরবরাহকারীেদর সVমতা বাড়ােত সহায়তা করার জনU িনয়িমত সাVাৎ
করেব।

অ'ামাজন িবƒাস কের <য কম_-পিরচািলত <যাগােযাগ
ব'ব€া সাUাই <চইেনর উˆিতর িভি„ িহেসেব কাজ কের।
কােজর পিরেবেশর উˆিত করার জন' আমরা
সরবরাহকারী এবং তােদর কম_ উভেয়র সােথই কাজ
করেত 7িতkিতবa।
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িনরী<ার আবিশ"ক শত/
সংিE\ িববরণ

সরবরাহকারী
র <কাড

িনরীVাসমূহ হেলা এমন এক1 সরাম যা আপনােক অUামাজন-eUা^যc F পণU উৎপাদন কের
এমন ফUািসিল1র (VেW সমসUাAিল িচিত করেত এবং সমাধান করেত সহায়তা কের।
অUামাজন এবং/অথবা আমােদর সহায়ক সংjাAিলর একজন সাবU বা সিtয় সরবরাহকারী
িহেসেব আপনােক এক1 অUামাজেনর সামািজক দায়বRতামূলক িনরীVা সfu করেত হেব।

<যাগ'তার
আবিশ'ক শত3

সম6 সরবরাহকারীেক অ'ামাজন-‰'াŠযুo পণ' উৎপাদন ‹f করার পূেব3 তােদর ফ'ািসিল>;িলর
এক> অ'ামাজন-অনুেমািদত িনরীEা জমা িদেত হেব। আপিন 1) অনুেমািদত িশO সংঘ <থেক
িনরীEা জমা িদেত পােরন, বা 2) এক> অ'ামাজন পিরচািলত িনরীEা সFূণ3 করেত পােরন।
পরবত_ পৃ•া <থেক উভয় ধরেনর িনরীEা সFেক3 িব6ািরত জানুন।

িনরী5ার
আবিশ-ক শতM

আমরা িবিভˆ িশO সংেঘর অংশীদার; এই সং€া;িল আপনােক িনরীEেণর সদৃশ'তা Žাস, ব'য় Žাস
করেত এবং সমস'া;িলর সমাধান ও Qমাগত উˆিত করেত সং€ানসমূহ পুনরায় 7চার করেত
সহায়তা কের।
িনরীEা চলাকালীন যা আশা করা যায়:
সাইেটর সম6 <Ei এবং <যেকােনা িলিভং <কায়াট3ােরর সাইট পিরদশ3ন
সাইট ম'ােনজেমেYর উপি€িত ছাড়াই <গাপনীয় কম_েদর সাEাৎকার বা জিরপ পিরচালনা
কম_েদর বয়স, চু িo, Eিতপূরণ, কােজর সময় এবং কম3েEেiর পিরি€িত িনধ3ারেণর জন' সাইেটর
নিথ বা লাইেস•;িলর পয3ােলাচনা এবং িবে•ষণ
অতীেতর সqিত িবষয়ক সমস'া এবং উˆিতর <Ei;িল শনাoকরণ
এক> সংেশাধনমূলক কম3 পিরকOনার উˆয়ন।

গৃহীত িনরীEা

•
•
•

সংেশাধনমূলক
পদেEপ

•
•

সাUাই <চইন
ম'ােনজেমY

আপনার কােছ TZতা এবং আপনার সুিবধা, <রকড3 ও কম_েদর কােছ িনরীEকেদর
তাৎEিণকভােব অ'ােzস 7ত'াশা করা হেZ। যিদ আপনার সুিবধাসমূেহর িনরীEেণ সমস'া;িল
উদঘা>ত হয় তাহেল অ'ামাজন <ঘািষত বা অ-<ঘািষত অন-সাইট যাচাইকরণ পিরচালনা করেত
পাের অথবা আপনার 7িতকার 7েচ[ােক ‘'াক করার জন' অিতিরo নিথ চাইেত পাের।

সমাধান

TZতা

পিরেবশ

পিরিশ[

7া\ সমস'া;িলর উপর িভি„ কের, সুিনিদ3 [ অনুস’ান;িল ঝােমলামুo করার জন' ফেলা-আপ
মূল'ায়নসহ ফ'ািসিল>;িল বছের একািধকবার মূল'ায়ন করা <যেত পাের। এক> মূল'ায়ন সমা\
করার পর, আপনােক অবশ'ই িচি“ত 7িত> সমস'ার জন' তাৎEিণকভােব এক> িব6ািরত
7িতকারমূলক পিরকOনা 7দান করেত হেব।
আমরা Qমাগত উˆয়ন নীিত চচ3া কির। যিদও আমােদর সরবরাহকারীর আচরণিবিধ পূরেণ
ব'থ3তার জন' আমরা <যেকােনা সমেয় সFক3 িছˆ করার অিধকার সংরEণ কির তেব <বিশরভাগ
<Eেi, যখন সরবরাহকারী <কােনা মূল'ায়েন সহেযািগতা করেত অTীকার কের, আচরণ বা
অনুশীলন পিরবত3 ন করেত অTীকার কের বা 7িতকাের অথ3বহ উˆিত করেত ব'থ3 হয় তখন
সFেক3 র অবসান ঘেট। িনেচ TZতা সFিক3 ত <সকশন <থেক আরও জানুন।

িনরী5েণর WXিতর জন- উিYিখত পদে5প1িল [হণ কRন:
ü বুঝুন: িনরীEা;িল িবদ'মান এবং স”াব' সমস'া;িল শনাo করেত এবং উˆিত করেত 7•ত
করা হেয়েছ। িনরীEেণর সময় আপিন Tাধীন ও TZ থাকেবন বেল আমরা আশা কির।
ü WXিত: আপনার কােজর পিরি€িত এবং অ'ামাজেনর মানদেrর মেধ' ব'বধান শনাo করেত
আপনার ফ'ািসিল>;িল এবং কায3Qম;িল মূল'ায়ন কfন।
ü সহায়তা িনন: বািহ'ক সং€ান;িল ব'বহার কfন, এক> T-মূল'ায়ন সFূণ3 কfন এবং এক>
িশO উেদ'াগেক (পিরিশ[ 4 <দখুন) যুo করার কথা িবেবচনা কfন।
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গৃহীত িনরী<া
সংিE\ িববরণ

সরবরাহকারী
র <কাড
<যাগ'তার
আবিশ'ক শত3
িনরীEার
আবিশ'ক শত3

গৃহীত িনরী5া

সংেশাধনমূলক
পদেEপ

1. িশO সংেঘর িনরীEা
িশO সংেঘর িনরীEা;িল হেলা তৃ তীয় পেEর সামািজক সqিত িবষয়ক উেদ'াগ এবং মাি˜-<™কেহাšার
কম3সূিচ; এ;েলা ‰'ােŠর মাধ'েম ব• িশOজুেড় ব'াপকভােব গৃহীত হয়।
অ'ামাজন বত3 মােন িনcিলিখত িশO সংঘ;িলর িনরীEা Mহণ কের:
•
•
•
•
•

অ'ামেফাির BSCI
<বটার ওয়াক3 (BW)
<র›ে•বল িবজেনস অ'ালােয়• (RBA)
<সেডz <মtাস3 ইিথকাল <‘ড অিডট (SMETA)
SA8000 ™'াŠাড3

এই িনরীEা;িল অবশ'ই িনিদ3[, আbজ3ািতকভােব Tীকৃ ত Tতœ িনরীEক sারা পিরচািলত হেত হেব।
পিরিশ[ 4-এ িব6ািরত তথ' <দওয়া আেছ। অনুMহ কের মেন রাখেবন <য এই তািলকা>
পিরবত3 নেযাগ'। অ'ামাজন সুিবধার সFূণ3 িনরীEেণর পিরবেত3 সুিবধার শংসাপi, সqিতর সীল, Tমূল'ায়ন, আংিশক 7িতেবদন বা <র>ং Mহণ করেব না।
আপিন যিদ অনুেমািদত িশO সংঘ sারা পিরচািলত এক> িনরীEণ জমা <দন তেব এেত অবশ'ই উে•খ
থাকেব <য আপনার সুিবধা> আমােদর <যাগ'তার আবিশ'ক শত3 পূরণ কের। <কােনা িনরীEায় <কােনা
সুিবধা আমােদর <যাগ'তার আবিশ'ক শত3 পূরণ কের িক না তা িনধ3ারেণর অিধকার আমরা বজায়
রািখ।

সাUাই <চইন
ম'ােনজেমY

আমরা িনরীEা 7িতেবদন> পয3ােলাচনা করব এবং ফলাফল;িল আমােদর মানদr পূরণ কের িক না
তা আপনােক অবিহত করব। যিদ তা না হয় তেব আপনােক এক> ফেলা-আপ িনরীEা জমা িদেত
হেব যা বণ3না কের <য <যেকােনা অনুস’ােনর সমাধান হেয়েছ। গৃহীত িনরীEা সং€া;েলা এক>
তািলকার জন' অনুMহপূবক
3 sr-support@amazon.com †কানায় ইেমইল কfন।

সমাধান

2. অ'ামাজন পিরচািলত িনরীEা

TZতা

অ'ামাজন পিরচািলত িনরীEা;িল অ'ামাজেনর পেE অনুেমািদত তৃ তীয় পেEর িনরীEা সং€া;িল sারা
সFািদত হয়। অ'ামাজন কােজর পিরি€িত মূল'ায়েনর জন' িশO এবং অžল-িভি„ক Ÿানেক কােজ
লাগােত অিভŸ এবং <যাগ'তাসFˆ িনরীEকেদর সােথ িনিবড়ভােব কাজ কের।

পিরেবশ

পিরিশ[

িনরীEা পিরচালনার আেগ অ'ামাজন আপনােক আসˆ িনরীEা সFেক3 অবিহত করেত পাের। অ'ামাজন
পূব3 িবŸি\সহ বা ছাড়াই <ঘািষত, অধ3-<ঘািষত, বা অেঘািষত িনরীEা করার অিধকার সংরEণ কের।
আপিন পিরিশ[ 5-7-এ আমােদর িনরীEা 7িQয়া <থেক <যাগােযাগ এবং ড¡েমেYশেনর উদাহরণ;িল
<দখেত পােরন।
সরবরাহকারীগণ িনরীEকেদর অ'ােzস অবশ'ই ম¢ুর করেব:
• ব'বসােয়র লাইেসে•র অধীেন সম6 িবিšং, তেব উৎপাদন সুিবধা, ;দাম, ডরেমটির, ক'ািYন এবং
বাস€ান;িল সীমাবa নয়।
• 7েযাজ' নিথ (চু িoবa বা অ€ায়ী কম_েদর জন' অbভু3 o)।
• সাEাৎকােরর জন' কম_ ও সাইট ম'ােনজেমY।
আপনার সুিবধার আকােরর উপর িভি„ কের অ'ামাজন িনরীEা;িলর পুেরা কায3িদবস বা তার <বিশ সময়
লাগেত পাের। িনরীEার সােথ জিড়ত সুিবধা কম_গণ িনরীEেণর সময় উপি€ত থাকেবন বেল আশা করা
হয়। িনরীEা সFˆ করার পর, িনরীEক আপনার সােথ অনুস’ােনর সারাংশ <শয়ার করেবন , আপনার
তাৎEিণকভােব সংেশাধন করা দরকার এমন <যেকােনা সমস'া িচি“ত করেবন। িনরীEেণর পর, অ'ামাজন
আপনােক সংেশাধনমূলক কম3 পিরকOনা> সFূণ3 করার জন' এক> অনুেরাধ <7রণ করেব।
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সংেশাধনমূলক কম/ পিরকGনা
সংিE\ িববরণ

সরবরাহকারী
র <কাড
<যাগ'তার
আবিশ'ক শত3
িনরীEার
আবিশ'ক শত3

গৃহীত িনরীEা

সংেশাধনমূলক
পদে5প
সাUাই <চইন
ম'ােনজেমY

সমাধান

TZতা

এক1 সংেশাধনমূলক কমM পিরকনা (CAP) হেলা এক1 সরাম যা আপনােক আপনার
সুিবধার (VেW সমসUাAিল বc ঝেত এবং (সই সমসUাAিল সমাধান করেত এক1 পিরকনা Bহেণ
সহায়তা কের। এক1 CAP আপনােক tমাগত আপনার পিরচালনা বUবjা এবং আপনার
িনজ} সা\াই (চইন উuত করেত সহায়তা করেত পাের।
আমরা িনরীVার ফলাফলAিল Bহণ ও িবেষণ করার পর, আমরা িনরীVেণ িচিত (যেকােনা সমসUার
এক1 সংিVসার সরবরাহ করব। আপিন ফলাফলAিল পযMােলাচনা করেবন এবং এমন এক1 CAP
িবকাশ করেবন যা উ ঝcঁিকর সমসUাAিল সমাধােনর জনU তাৎVিণক পদেVপ Bহণ করেব এবং
সমসUাAিল (যন পুনরায় না ঘেট (সজনU এক1 দীঘMেময়াদী পিরকনার িববরণ Gদান করেব। অUামাজেনর
(যাগUতার আবিশUক শতM লন অিবলে অUামাজেনর Gাথিমক অবjা এবং অিবরত উৎপাদন িহেসেব
সমাধান করেত হেব।
এক1 CAP অNভcMF কের:
• সমসUার মূল কারণ সfেকM এক1 বUাখUা যা অস6িতর িদেক পিরচািলত কের।
• (যেকােনা তাৎVিণক সংেশাধনমূল ক পদেVপ যা আপনার Bহণ করা দরকার।
• দীঘMেময়াদী Gিতেরাধমূল ক পদেVপ যা ভিবষUেত অনুরপ সমসUাAিল (রাধ করেত সহায়তা করেব।
• দািয়JGা বUিFগণ যারা সংেশাধনমূল ক পদেVেপর দািয়J Bহণ এবং অBগিতর জনU দায়বR থাকেবন।
• তাৎVিণক এবং দীঘMেময়াদী িtয়াকলাপAিলর জনU Gেয়াজনীয় সমাির তািরখ।
• CAP-(ত ছিবর Gমাণ বা ডকc েমেnশন সংযc Fকরণসহ Gিত1 আইেটেমর বতM মান অবjা িনেদMশ করার জনU
জায়গা রাখc ন।

আমরা সমাধানেক ঘিনIভােব Uাক কির এবং Gেয়াজন অনুসাের ফেলা-আপ মূলUায়ন পিরচালনা কির।
মূলUায়েনর মেধU, আমােদর দল সরাসির সরবরাহকারীেদর সােথ (খালােমলাভােব সমসUা এবং সমাধােনর
 ত 1ম
অBগিত িনেয় আেলাচনা কেরন। আমােদর সা\াই (চইনেক সহায়তা করেত, আমােদর উৎসগM ক
রেয়েছ যা মূল সরবরাহকারী (দশAিলর উপর িভিg কের সরবরাহকারী এবং পিরেষবা Gদানকারীেদর সােথ
সরাসির কাজ কের।
আমরা }ীকার কির (য িকছc সমসUা কাযMকরভােব সমাধান করেত সময় লাগেত পাের। AরKতর সমসUার
(VেW সরবরাহকারীরা সমসUার িভিgেত এক1 িনধMািরত সময়সীমার মেধU Gিতকােরর িদেক অথMবহ
অBগিত অজMন কেরেছ (স1 GতUV করার িবষয়1 আমরা GতUাশা কের থািক। আমরা এই সমেয়র মেধU
(ঘািষত বা অ-(ঘািষত অন-সাইট যাচাইকরণ পিরচালনা করেত পাির অথবা Gিতকােরর GেচzাAিলেক
Uাক করার জনU অিতিরF নিথর জনU অনুেরাধ করেত পাির।

পিরেবশ

অবUাহত উuিতেত সহায়তার জনU আমরা অন-সাইট এবং দূরবতlী-GিশVণ অফার কির। কীভােব
বাধUতামূলক Hমেক অনুধাবন ও Gিতেরাধ করেত হয়, মজুির ও কমMঘার Gেয়াজনীয়তা কীভােব (মেন
চলেত হয় এবং পিরচালনা বUবjা কীভােব Gেয়াগ করেত হয় তা জানার জনU িশ সংঘ 1উেটািরয়ালAিলর
মেতা বািহUক GিশVণ কমMসূিচেত অংশBহেণর জনU সরবরাহকারীেদর উৎসািহত করা হয়। পিরিশz 4-এ
 ত GিশVণ কমMসূিচAিল অNভcMF করা েহেয়ছ।
সুপািরশ ক

পিরিশ[

আপনােক অবশUই CAP পূরণ েকর sr-support@amazon.com এ (ফরত পাঠােত েহব। িপিরশz 8 -এ
এক1 নমুনা CAP অNভcMF করা েআছ।

আপনার CAP Wি^য়ােত কম<েদর যুA কRন:
ü সমস'ার মূল কারণ;িল এবং স”াব' সমাধান;িল শনাo করেত কম_েদর দৃি[ভি} অনুস’ান কfন।
ü <টকসই পিরবত3 ন;িল শনাo করেত এবং সমস'া;িল পুনরায় সংঘ>ত হওয়া <থেক আটকােনার <Eেi
সহায়তা করেত CAP-<ত কম_েদর 7িতিQয়া অbভু3 o কfন।
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সা(াই *চইন ম"ােনজেমH
সংিE\ িববরণ

সরবরাহকারী
র <কাড

আমরা }ীকার কির (য সা\াই (চইনAিল িনরীVণ করা জ1ল এবং কoন বUাপার। আমরা আপনােক
ঝcঁিকAিল শনাF করেত এবং সমাধান করার জনU িনয়িমত আপনার িনেজর সা\াই (চইন পযMেবVণ
করেত বিল। এবং আমরা আশা কির আপিন আমােদর সরবরাহকারীর (কাড ?ারা কভারকত মানদেw
আপনার িনেজর সরবরাহকারী, সাবকার এবং Hিমক এেজnেদর ধের রাখেবন।
ব-ব_াপনা পKিত ও ঝঁু িক

<যাগ'তার
আবিশ'ক শত3

কমীl ও আপনার বUবসার জনU উভয় ঝcঁিক পিরচালনা করার দVতা আপনার বUবjাপনা পিরচালনা
সামেথMUর মেধU িনিহত রেয়েছ। আমােদর নীিতমালার সােথ অবUাহত স6িত Gদান িনি[ত করার সময়
এক1 বUবjাপনা পRিত উৎপাদনশীলতােক সহায়তা করেত পাের।

িনরীEার
আবিশ'ক শত3

\Uান-ডc-(চক-অUা (PDCA) পRিতর িভিgেত আমরা বUবjাপনা পRিতAিলেত নমনীয় পRিতর সুপািরশ
কের থািক। সরবরাহকারীগণ পিরেবশগত, }াjU, সুরVা এবং তােদর পিরচালনাগত এবং Hম অনুশীলেনর
সােথ সfqকrত ;নিতক ঝcঁিকAিল শনাF করেত এবং এই ঝcঁিকAিল িনয়Tণ Gিtয়া Jরািত করেত PDCA
পRিত বUবহার করেত পােরন।

গৃহীত িনরীEা

সরবরাহকারীগণ PDCA বাkবায়েনর জনU িনvিলিখত পদেVপ Bহণ করেত পাের:

সংেশাধনমূলক
পদেEপ
সাbাই 8চইন
ম-ােনজেমc

সমাধান

TZতা

•
•
•
•
•
•
•
•
•

আপনার সা\াই (চইেন সমk ফUািসিল1 (জেন িনন
আপনার ঝcঁ িক ও Gেয়াজনীয়তাAিল বc ঝc ন
সুh z নীিত ও উেশU িনধMারণ করKন
(যেকােনা ঘাটিত পূরেণর জনU Gিtয়াAিল উuত করKন
Gিtয়াAিলর জনU দািয়J অপMণ করKন
সfৃF থাকা (বUবjাপক ও কমীlগণ) GেতUকেক GিশVণ িদন
Gিtয়া ও ফলাফলসমূহ নিথবR করKন
কমীlেদর Gিতিtয়া সংBহ করাসহ আপনার Gিtয়ার ফলাফলAিল পযMেবVণ করKন
আপিন (কােনা সমসUার মুেখামুিখ হেল জরKির পিরবতM ন করKন

• িসে]ম1 তার সামিBক লVUAিল অজM ন করেছ িক না তা িনধMারেণর জনU িসিনয়র kের এ1 িনেয়
পযMােলাচনা করKন।

সরবরাহকারীর সaকM
আমরা আশা কির (য আমােদর সরবরাহকারীগণ উৎপাদেনর আেগ সাবকার বা Hিমক এেজnAিলর
আচরণসহ সকল Gকার সfকM Gকাশ করেব।

পিরেবশ

পিরিশ[

অUামাজেনর সােথ চcিFবR হওয়া (কােনা সাইট (থেক আলাদা পেVর জনU উৎপাদন বা সfqকrত
Gিtয়াAিল বরা করা হেয়েছ এমন (VেW আপনােক আপনার িনজ} সা\াই (চইেনর মেধUকার
সfকM Aিল অবশUই Gকাশ করেত হেব। এবং আপনােক অবশUই িনি[ত করেত হেব (য অUামাজেনর জনU
GতUV বা পেরাV পণU বা পিরেষবা সরবরাহকারীগণ (কােনা উপ-kর সরবরাহকারী বা সাবকার
আমােদর সরবরাহকারী (কাড1 (মেন চেল।
আপিন যিদ অUামাজেনর পণU উৎপাদেনর জনU সাবকােরর সহায়তা Bহণ করেবন িক না তা িনেয়
ভােবন তাহেল অনুেমাদেনর জনU আপনার অUামাজন বUবসািয়ক নেরর সােথ (যাগােযাগ করKন।
আমরা উপাদান বা উপাদােনর অংশ সংBেহর অথবা উৎপাদন Gিtয়ায় (অফ-সাইট আইরিনং, লি,
এমeয়ডাির, সাজসার মেতা) অবদান রাখার ফUািসিল1র অNভcMিFসহ অUামাজেনর পণU উৎপাদেনর
সােথ সfৃF ফUািসিল1সমূহ িনরীVা করার অিধকার সংরVণ কির। অUামাজেনর পেV মূলUায়নকারী
অUামাজেনর কমMকতM া অথবা িনরীVকগণ পরবতীl kেরর সরবরাহকারী ও সাবকারেদর মেধU স6িত
িনি[ত করার জনU (যেকােনা সুিবধার িসে]ম যাচাই করেত সংিzU নিথ পযMােলাচনা করার জনU অনুেরাধ
করেত পােরন।
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তাৎ<িণক পদে<প ও Lিতকার
সংিE\ িববরণ

সরবরাহকারী
র <কাড
<যাগ'তার
আবিশ'ক শত3
িনরীEার
আবিশ'ক শত3

গৃহীত িনরীEা

সংেশাধনমূলক
পদেEপ
সাUাই <চইন
ম'ােনজেমY

সমাধান

আমােদর সরবরাহকারীর (কাড1 তাৎVিণক পদেVপ ও অবUাহত উuয়ন উভয়েকই (কD
কের; সরবরাহকারীগেণর কােছ তােদর িনজ} সা\াই (চইেন আমােদর মানদwAিল
tমাগতভােব িনরীVণ ও Gেয়াগ, তােদর ঝcঁিকAিল মূলUায়ন এবং আমােদর GতUাশা
পূরেণ অBগিত অজMন GতUাশা করা হে~।
আমরা মেন কির (য িনরীVা হে~ (যেকােনা এক1 সমেয়র Gিত~িব এবং এর ?ারা হয়েতা উ
ঝcঁিক সfu সমসUাAেলা িচিত হেব না। িকছc িকছc (VেW, আমরা আেরা অনুস¡ান চালােত
পাির। এইসব (VেW, আমােদর সরবরাহকারীেদরেক }তঃcতM ভােব অনুস¡ান কােজ অংশ িনেত
হেব এবং (যসব সমসUা পাওয়া যােব (সAেলার জনU £ত পদেVপ িনেত হেব।

মূল Wিতকার িবষয়ক পদে5প:
1. Mত কাজ করNন

িকছc িকছc পিরিjিতেত, অUামাজন আপনােক উৎপাদন ব¡ করেত বলেব এবং Gেয়াজনীয় পদেVপ
(নওয়ার জনU আপনােক জানােনা হেব। সরবরাহকারী বা (সবা Gদানকারী িহেসেব, আপিন
অUামাজেনর অনুেরাধকত সমেয়র মেধU Gেয়াজনীয় Gিতকার িনেত দায়বR।
2. সমস"া শনাOকরণ

সমসUার উপর িভিg কের, সরবরাহকারীর (কাড অনুযায়ী আমরা আপনােক Gিতকােরর এক1
িদক িনেদMশনা Gদান করব। এর মেধU িকছc পদেVপ রেয়েছ (যAেলা আপনােক তাৎVিণকভােব
Bহণ কের সমসUার সমাধান করেত হেব।
3. কমীPর দৃQেকাণ *থেক LিতকারSেলােক অTািধকার Lদান করNন

আমােদর অনুস¡ান চলাকােল, আমরা কমীlেদর মতামতAেলােক অBািধকার িদেয় থািক এবং
সরবরাহকারীর সােথ সরাসির কাজ কের সমসUাAেলােক িনরীVণ কের থািক, সমসUার মূল খc ঁেজ
(বর করার (চzা কির এবং (যৗথভােব Gিতকােরর এক1 পিরকনা কের থািক।
4. একV উপযX O ও সYূণ/ সমাধান *বর করNন

TZতা

পিরেবশ

আমরা আপনােদর সােথ কাজ কের িনি[ত করেবা যােত Gিতকার পিরকনার GেতUক1 ধাপ
(মেন চলা হয় এবং উৎপাদন পুনরায় রK করার পূেবM মােঝ মােঝ (চক কের (দখা হেব (য উuয়ন
কাজAেলা সfu করা হেয়েছ িক না। ভিভষUেত এমন সমসUা Gিতেরােধ আমরা আপনােক (বশ
িকছc পদেVপ অনুসরণ করেত বলব।

পিরিশ[

অ-ামাজেনর মূল Wিতকার িবষয়ক নীিতমালা:
<সYােরর কম_বৃ£।
আমরা EিতM€ কম_েদর িনরাপ„া ও Tাথ3েক
সব37থেম রািখ।
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তাৎ<িণক পদে<প ও Lিতকার
সংিE\ িববরণ

সরবরাহকারী
র <কাড
<যাগ'তার
আবিশ'ক শত3
িনরীEার
আবিশ'ক শত3

গৃহীত িনরীEা

সংেশাধনমূলক
পদেEপ
সাUাই <চইন
ম'ােনজেমY

সমাধান

আমরা িনরাপদ ও ;নিতক কােজর পিরেবশ বজায় রাখেত আমােদর সরবরাহকারী ও
সাবকারেদর সােথ কাজ করেত GিতHKিতবR। তেব, আমােদর সরবরাহকারীর (কাড
(মেন চলেত এবং আপনার ফUািসিল1র মেধU থাকা সমসUাAিল সমাধান করেত বUথM হেল
অUামাজেনর সােথ আপনার বUবসািয়ক সfকM েক ঝcঁিকপূণM করেত পাের।
অUামাজন (যেকােনা মুহ¤েতM সা\াই (চইেনর সমসUাAিল তদেNর অিধকার সংরVণ কের।
আমােদর সরবরাহকারীর (কাড লেনর পুনরাবিg সুপািরশ করেব (য সরবরাহকারীরা
(টকসই উuিত করেছ না।
আপনার কমীlেদর অবjার উuিত করার জনU অUামাজন উৎপাদন ব¡ করার পিরবেতM
(যেকােনা ইসুU পুনqনrমMােণর জনU (চzা করেত আপনার সােথ কাজ করার Gিত1 GেচIা
চািলেয় যােব। আপনােক ও আপনার কমীlেদর সহায়তা করেত অUামাজন Gেয়াজনীয়
সংjান অথবা Vমতা Gদােন অবদান রাখেব।
Gিতকােরর সময় অUামাজন:
• তদN চলাকালীন সমেয় সরবরাহকারী Gিতকার বUবjার িবষেয় রািজ না হওয়া পযMN
jিগতােদশ করেত পাের
• আপাতত Gিতকােরর সময় আেদশAিল পুনরায় রK করেত পাের যতVণ না অUাকশন
\Uােনর মাইলফলক পূরণ হয়।
• মাইলফলক পূরেণর সময় (যেকােনা িবলের jিগতােদশ করেত পাের।
• সরবরাহকারী যিদ Gিতকার করেত রািজ না হয় বা অথMবহ Gিtয়া1 সfu করেত বUথM
হয় তেব (সই সুিবধা1 (থেক িবি~u করেত পাের।
সমাি িবেবিচত হেব যখন:
• সরবরাহকারী (কােনা তদেN সহেযািগতা করেত অথবা Gিতকােরর সােথ জিড়ত থাকেত
অ}ীকার করেব।
• সরবরাহকারীরা Gিতকার পিরকনায় অBগিত না করেল।
• সরবরাহকারীরা আচরণ বা অনুশীলনAিল পিরবতM ন করেত অ}ীকার করেল।

TZতা

পিরেবশ

পিরিশ[

অ'ামাজেনর সরবরাহকারীর <কাড <মেন চলার িবষেয়
আপনার যিদ <কােনা উেsগ থােক তাহেল অনুMহপূব3ক
sr-support@amazon.com†কানায় ইেমইল কfন
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Z[তা
সংিE\ িববরণ

সরবরাহকারী
র <কাড
<যাগ'তার
আবিশ'ক শত3
িনরীEার
আবিশ'ক শত3

গৃহীত িনরীEা

সংেশাধনমূলক
পদেEপ
সাUাই <চইন
ম'ােনজেমY

সমাধান

সরবরাহকারীরা কীভােব তােদর বUবসা পিরচালনা কের এবং তােদর কমীlেদর সােথ (কমন
আচরণ কের (স বUাপাের অUামাজন তােদর সৎ ও সরল হওয়ার িবষয়1 GতUাশা কের।

(য সকল সরবরাহকারীগণ আমােদর সােথ সৎ নয় আমরা তােদর সােথ কাজ কির না। আমরা
বc ঝেত পাির (য সরবরাহকারীরা িনqদrz Gেয়াজনীয়তা অথবা িনqদrz িশ সংেঘর মানদw পূরেণর
জনU চUােলের মুেখামুিখ হেত পাের, আমােদর চ¤ড়াN লVU হে~ GিতHKিতবR সরবরাহকারীেদর
তােদর কমMেVWAিল উuত করা এবং তােদর কমীlেদর আরও ভােলাভােব সুরিVত করেত সহায়তা
করা, যিদও এ (VW সময় লােগ। সমেয়র সােথ সােথ আমােদর মােনর সােথ স6িত বজায় রাখেত
আমরা পারhিরকভােব-স6ত কােজর পিরকনা িবকােশ আপনােক সহায়তা করেত পাির।
আমােদর }~তার মানদwAিল কমMঘা সfqকrত Gকত (রকডM (শয়ার করা ও মজুির সfqকrত
Gকত (রকডM অNভcMF কের। আপিন িনয়িমত ও ওভারটাইেমর কমMঘা, মজুির, ছাড় ও অনUানU
Gাসি¥ক তথUসহ কােজর সুেযাগসুিবধার অবjার িবষেয় সoক নিথ সরবরাহ করেবন বেল আশা
করা হে~।
আমরা সরবরাহকারী অথবা তােদর Gিতিনিধেদর (যেকােনা ধরেনর অৈনিতক অচরণ সহU করব না
(উদাহরণ}রপ: ঘc ষ, দুনীlিত, চঁ াদাবিজ, (রকেডMর িমথUাচার)।
এক1 িনরীVেণর সময়, আপনােক িনরীVকেদর Gেবশািধকাের অনুেমাদন িদেত হেব:
• বUবসােয়র লাইেসেaর অধীেন সমk িবিং, তেব উৎপাদন সুিবধা, Aদাম, ডরেমটির, কUান
এবং বাসjানAিল সীমাবR নয়।
• GেযাজU নিথ (যারা চcিFবR অথবা অjায়ী কমীlসহ)
• সাVাৎকােরর জনU কমীl ও সাইট মUােনজেমn।
িনরীVকেদর সfূণM Gেবশািধকাের অনুমিতর বUথMতার ফেল িনরীVণ বUথM হেত পাের। যিদ এমন
(কােনা অল থােক যা (দখা যােব না অথবা BKেপর িকছc কমীlেদর (রকডM যা Gকাশ না-করার চcিFর
মেতা শেতM র কারেণ সরবরাহ করা যােব না তাহেল িনরীVেণর আেগ অUামাজনেক জািনেয় িদন।

FGতা

পিরেবশ

পিরিশ[

Wেয়াজনীয় FGতা:
ü অৈবধ, 7তারণামূলক অথবা অৈনিতক আচরেণ যুo হেবন না (<যমন: ঘুষ)
ü কােজর শেত3 র ব'াপাের স†ক নিথ সরবরাহ কfন
ü ¥ম অথবা িনেয়াগ সং€ার সােথ সFক3 7কাশ কfন
ü িনিরEকগণেক সম6 ভবন, 7েযাজ' নিথ, কম_ ও সাইট ম'ােনজেমেY
7েবশািধকার িদন
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আমরা সরবরাহকারীেদর আইিন ও স§িত সংtাN বUাধUবাধকতার বাইের (যেত, লVU
িনধMারণ করেত এবং তােদর িtয়াকলােপ (টকসই পিরেবশগত অনুশীলনAিলেক সংহত
করার িদেক অBগিত (দখােত উৎসািহত কির।
সরবরাহকারীরা তােদর ফUািসিল1েত পRিত Gেয়াগ কের পিরেবেশর উপর (নিতবাচক Gভাব াস
করেত পাের যা:
• িবদুUত ও পািনর খরচ অনুধাবন ও াস কের
• িBনহাউস গUস িনঃসরণ াস কের
• িবদুUেতর দVতা উuত কের এবং িবদুUেতর পির¨ারক উৎসসমূহ বUবহার কের
• বজMU াস কের
• Gভাবসমূহ Uাক, নিথবR ও িরেপাটM কের
আমরা আপনােক িহগ <ফিসিল> এনভায়রনেমYাল মিডউল (FEM) ব'বহার কের আপনার
পিরেবশগত 7ভাব মূল'ায়ন করেত উৎসািহত কির। িহগ FEM হেলা এক> <টকসই মূল'ায়ন
সর¢াম যা একজন ব'িo কীভােব বছেরর পর বছর তােদর পিরেবশগত কম3Eমতােক
মূল'ায়ন কের তা মােনাপেযাগী কের।
িহগ FEM সুিবধা;িলর মেধ' রেয়েছ:
• আপনার €ায়ী হট ›ট, িবদ'মান 6েরর কম3Eমতা ও উˆত সুেযাগসমূহ শনাoকরণ।
• যাচাই করা <ডটা ও <¦ার যা আপিন অ'ামাজেনর সােথ <শয়ার করেত পােরন।
• আপনার পিরেবশগত €ায়ী কম3Eমতার মানদr।
িহগ FEM আপনােক আপনার পিরেবশগত সুিবধার €ািয়§ বুঝেত সাহায' করেব, উˆিতর
জন' হট›ট;িলেত আপনােক ›[ িনেদ3 িশকা িদেব এবং আপিন কীভােব আপনার
সহকম_েদর সােথ তু লনা করেবন তা <দখােব।

অিতিরA সহায়তা
TZতা

আমরা
িনেজর
িচি“ত
করেত

আপনােক মাি˜-<™কেহাšার উেদ'ােগ <যাগদান করেত উৎসািহত কির যা আপনােক
সাUাই <চইেন অbিন3িহত ঝুঁ িকর মূল'ায়ন করেত, উ¨-ঝুঁ িকযুo <সািস3ং অনুশীলন;িল
করেত, সFক3 িনয়œণ করেত, পিরেবশ রEা করেত এবং সমাধান;িল কায3কর
অেন'র সােথ সহেযািগতা করেত পাের।

পিরেবশ

আমরা <দশ;িলেত জাতীয় 7িত•ােনর সােথ যুo হেত পরামশ3 িদই, <যখােন আপিন
(<যমন: কম_েদর অিধকার িবষয়ক <গা•ী, €ানীয় ও জাতীয় সরকাির সং€া, উৎপাদন ও
পরামশ3 পিরেষবা এবং নাগিরক সমাজ িবষয়ক সংগঠন) পিরচালনা কেরন।

পিরিশ[

অেনক তৃ তীয়-পেEর <সাশ'াল কিFিলয়া• অগ3ানাইেজশ• সরবরাহকারীেদর 7িশEণ ও
িনেদ3 শনা 7দান কের। আমরা আমােদর সরবরাহকারীেদর অিবরতভােব তােদর িনজT সাUাই
<চইন;িল উˆত করেত পিরিশ[ 4-এর সং€ান;িল ব'বহার করেত উৎসাহ 7দান কির।

আমােদর সরবরাহকারীর <কােডর িবষেয় আপনার যিদ
<কােনা উেsগ অথবা 7ª থােক তাহেল অনুMহপূব3ক
sr-support@amazon.com†কানায় ইেমইল কfন
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পিরেবশ

পিরিশj

1. শ«েকাষ
অ-ামাজন পিরচািলত নীির5া: অ'ামাজেনর পেE তৃ তীয়-পেEর অিডট ফাম3 sারা সরবরাহকারীর
ফ'ািসিল>র িনরীEণ পিরচািলত হয়।
8ঘািষত িনরী5ণসমূহ: িনরীEার িবŸি\> সুিবধােভাগী ও 7াসি}ক পE;িলর িনকট <7রণ করা
হেব এবং িনরীEক সুিবধােভাগীর <যাগােযােগর তথ' এবং <য তািরেখ িনরীEণ সFˆ হেব <সই
তািরখ> িনিeত করার জন' সুিবধােভাগীর সােথ <যাগােযাগ করেবন।
িনরী5ার ফলাফল: অ'ামাজন সরবরাহকারী, পিরেষবা সরবরাহকারী বা সাবকmাnেরর সুিবধায়
এক> সমস'া উদঘা>ত হেয়েছ। <যেকােনা আনু•ািনক বা অনানু•ািনক যাচাইকরণ 7িQয়ার মাধ'েম
িনরীEার ফলাফল শনাo করা যায় (উদাহরণT{প- সাইট িভিজট, িনরীEা, সােভ3 )।
সংেশাধনমূল ক কমM পিরকfনা (CAP): িনরীEায় শনাo সমস'ার এক> সারাংশ যা সংেশাধন করা
7েয়াজ় ন। সরবরাহকারীেদরেক অবশ'ই CAP পয3ােলাচনা কের জfির সমস'ার <মাকােবলা করেত
পদেEপ;েলা কায3ক র করেত হেব এবং এই সমস'া পুনরায় <যন না ঘেট তার জন' দীঘ3েময়াদী
পিরকOনা 7ণয়ন করেত হেব।
সুিবধা: অ'ামাজন ‰ােŠর পণ' বা িবেশষত অ'ামাজেনর জন' িডজাইন করা পেণ'র উৎস বা
উৎপািদত হয় (উি•িখত;েলার অbভু3 o িক- ‹ধু এ;েলােত সীমাবধ' নয়: 7িQয়া, <শষ, একi
করা, বYন বা িবতরণ) এমন <যেকােনা €ান।
িশf সংেঘর িনরী5া: অনুেমািদত তৃ তীয়-পেEর সামািজক সqিত িবষয়ক সং€া বা মাি˜<™কেহাšার উেদ'াগ sারা পিরচািলত িনরীEা।
আইন: <যেকােনা 7েযাজ' আইন, 7িবধান বা িনয়ম যা সরবরাহকারী বা সুিবধায় 7েয়াগ করা
যায়। এর মেধ' আেছ জাতীয় আইন, 7িবধান, িনয়ম এবং চু িo।
8যাগ-তার আবিশ-ক শতM : অ'ামাজেনর সরবরাহকারীর আচরণিবিধ সােথ নূ'নতম <লেভেলর সqিত
থাকেল সরবরাহকারী এবং ফ'ািসিল> অ'ামাজন সরবরাহকারী িহেসেব <যাগ'।
Wিতকার: সরবরাহকারীর আচরিবিধ লlেনর নীিত সংেশাধন করা হেয়েছ এবং সমস'া পুনরায় <যন
না ঘেট <সজন' পদেEপ Mহণ করা হেয়েছ। 7িতকার 7িQয়া এমন হেব <যন তা অ'ামাজন sারা
অনুেমািদত তদb 7িQয়ায় হেয় থােক।
8সিম-অ-ানাউgড িনরী5াসমূহ: িনরীEার 7Ÿাপন সুিবধা7া\ এবং সংি•[ পেEর কােছ পাঠােনা
হেব। িনরীEক <যাগােযােগর তথ' িনিeত করেত সুিবধােভাগীর সােথ <যাগােযাগ করেবন এবং এক
বা দুই স\ােহর এক পিরসের সqত হেবন যার মেধ' িনরীEা সংঘ>ত হেব। কখন িনরীEা>
সংঘ>ত হেব এমন <কােনা িনিদ3 [ তািরখ িনরীEক বলেবন না।
সাবকhাiর: একজন ব'িo বা ব'বসা 7িত•ান যারা অেন'র চু িoপেi আংিশক বা সকল 7কার
শত3 পালেনর চু িoেত সই কের।
সরবরাহকারী: এমন এক স„া যা উৎপাদন, Pতির, সম®য় বা পণ' অথবা <সবা অ'ামাজেন িবQয়
বা সরবরাহ কের থােক।
সরবরাহকারীর 8কাড: অ'ামাজেনর সরবরাহকারীর আচরণিবিধর অbভু3 o হেলা অ'ামাজন সাUাই
<চইেন সরবরাহকারীেদর দািব ও 7ত'াশা এবং সরবরাহকারী সহায়ক অ'ামাজন পিরচালনা।
অেঘািষত িনরী5া: সুিবধােভাগী আগাম <না>শ পােব না। িনরীEক সুিবধােভাগীর সােথ <যাগােযাগ
কের এই <না>শ িদেত পােরন <য িনরীEা ভিবষ'েত পিরচালনা করা হেব তেব িনিদ3 [ তািরখ
বলেবন না।
কম<: সুিবধা <ভােগর <Eেi 7াথিমক T§ািধকারী ফু ল-টাইম, পাট3- টাইম, সামিয়ক বা চু িoর
িভি„েত সরবরাহকারী বা <সবা 7দানকারীর sারা িনেয়াগ7া\।
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2. ব•ল িজŸাস' 7ª
আিম কীভােব জানেবা <য অ'ামাজেন কাজ করার আেগ আমােক এক> িনরীEায় পাশ করেত
হেব?
অ'ামাজেনর জন' উৎপাদন ‹fর আেগ সকল ফ'ািসিল>র অবশ'ই অ'ামাজন-অনুেমািদত
িনরীEা জমা িদেত হেব। আমরা আশা কির সকল সরবরাহকারী, তােদর িনজT
সরবরাহকারী ও সাবকmাnর অ'ামাজেনর সরবরাহকারীর আচরণিবিধ <মেন চলেব।
অ'ামাজন ‰'ােŠর পণ' 7•ত করেল বা আমজন হইেত 7দ„ বণ3না অনুযায়ী পণ' 7•ত
কের িদেল, আপিন আমােদর সরবরাহকারীর িনরীEার আবিশ'ক শত3 র আওতায় পরেবন।
<যসব সরবরাহকারী আমােদর সরবরাহকারীর <কাড লংঘন করেব বা পয3ােলাচনার সময়
সহেযািগতা করেব না, তােদর সােথ হয়েতা আমরা ব'বসািয়ক <যাগােযাগ ব’ কের িদেত
পাির।
যিদ আিম এক> িশO সংেঘর িনরীEা জমা <দই, এর অথ3 িক এই দাঁড় ায় <য আিম
অ'ামাজেনর ™'াŠাড3 অনুযায়ী মান বজায় রাখেত <পেরিছ?
এক> িশO সংেঘর িনরীEা জমা <দওয়ার অথ3 এই নয় <য িনরীEা করা সাইট> অ'ামাজেনর
সামািজক দািয়ে§র ™'াŠাড3 সqত। সqিত 7কােশ অ'ামাজন িরেপাট3 পয3ােলাচনা করেব।
আপনার অ'ামাজন িবজেনস পাট3নার যিদ জানায় <য িশO সংেঘর িনরীEার িরেপাট3
অ'ামাজেনর ™'াŠােড3 র সােথ যায় না তাহেল আপনােক নতু ন এক> িশO সংেঘর িনরীEার
বা অ'ামাজেনর ব'ব€াপনায় অিডেটর ব'ব€া করার কথা বলা হেব যােত কের অস}িতপূণ3
িবষয়;েলা সমাধা করা যায়।
যিদ আমার অ'ামাজন পিরচািলত নীিরEা অনুেমািদত হয় তাহেল িক আমােক অ'ামাজেনর
ব'ব€াপনােতও িনরীEা করােত হেব?
অ'ামাজন পিরচািলত নীিরEার পিরবেত3 যিদ িশO সংেঘর িনরীEা;েলা আমােদর শত3 াবিল
অনুযায়ী সংগ†ত হয় তেব অ'ামাজন <স;েলা Mহণ করেব। যাইেহাক, <যেকােনা সময়
অ'ামাজন পয3ােলাচনা করার অিধকার রােখ।
িনরীEা 7িQয়া সFˆ হেত কতটা সময় লােগ?
<য ফ'ািসিল> মূল'ায়ন করা হেZ তা আকার এবং যতজন কম_র সাEাৎকার Mহণ করা
হেব তার সংখ'ার উপর িভি„ কের িনরীEার সময়সীমা িনভ3 র কের। িনরীEার জন'
কমপেE এক> পূণ3 কম3িদবস 7েয়াজন।
িনরীEার ফলাফল হােত আসার কতিদেনর মেধ' তা িনেয় কাজ ‹f করা 7েয়াজন?

পিরেবশ

পিরিশj

িনরীEায় যিদ <কােনা সমস'া দৃি[েগাচর হয় যার 7িতকার 7েয়াজন, এইেEেi আপিন
অ'ামাজেনর কাছ <থেক এক> CAP পােবন। আপনােক অবশ'ই CAP সFূণ3 করেত হেব এবং
িনিদ3 [ সমেয়র মেধ' তা অ'ামাজেনর কােছ <ফরত িদেত হেব। যিদ <কােনা জ>ল সমস'া
িচি“ত হয় তাহেল সরবরাহকারীরা সমস'ার িভি„েত এক> িনধ3ািরত সময়সীমার মেধ'
7িতকােরর িদেক অথ3বহ অMগিত অজ3 ন কেরেছ <স> 7ত'E করার িবষয়> আমরা 7ত'াশা
কের থািক।
<কাথা <থেক আিম আেরা তথ' <পেত পাির?
আেরা তেথ'র জন' অ'ামাজেনর িনিদ3 [ ওেয়বসাইট িভিজট কfন বা সা°িতক বা আসˆ
িনরীEার ব'াপাের যিদ <কােনা 7ª থােক তাহেল আপনার অ'ামাজন িবজেনস পাট3নােরর সােথ
<যাগােযাগ কfন।

অ'ামাজেনর <সাশ'াল িরসপনিসিবিল> >েমর সােথ <যাগােযাগ করেত অনু M হপূ ব 3 ক
sr-support@amazon.com †কানায় ইেমইল কfন।
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পিরিশ\
সংিE\ িববরণ

সরবরাহকারী
র <কাড
<যাগ'তার
আবিশ'ক শত3
িনরীEার
আবিশ'ক শত3

গৃহীত িনরীEা

সংেশাধনমূলক
পদেEপ
সাUাই <চইন
ম'ােনজেমY

3. <দশ িবেশষ <সািস3ং <যাগ'তা
িনেচর (দশAেলার জনU অUামাজেনর অিতিরF (সাqসrং শতM াবিল রেয়েছ:
আফগািনkান
আলেজিরয়া
অUাে¥ালা
বাংলােদশ*
বc রKি^
কUােমরKন
(সাল আি©কান িরপাবিলক
কিডয়া*
চাদ
(কােমােরাস
কে¥া
িজবc িত
িডআর কে¥া
িমশর

ইকc েয়েটািরয়াল িগিন
ইিরিWয়া
ইিথওিপয়া*
গUােবান
িগিন
িগিন-িবসাউ
হাইিত*
ইরাক
(লবানন
লাইেবিরয়া
িলিবয়া
মাদাগাªার
মািল
(মৗিরতািনয়া

* (যাগU িবিনেয়াগকারীর জনU দরকার (বটার ওয়াকM অংশBহণ।

সমাধান

TZতা

পিরেবশ

পিরিশj
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(মাজািক
িময়ানমার
নাইজার
নাইেজিরয়া
পািকkান
(সামািলয়া
সাউথ সুদান
তািজিকkান
(টােগা
তc কM েমিনkান
িজাবc েয়
উজেবিকkান
(ভেনজুেয়লা
ইেয়েমন

পিরিশ\
সংিE\ িববরণ

সরবরাহকারী
র <কাড

4. িশO ও মাি˜-<™কেহাšার উেদ'াগ
আমােদর ]Uা^াডM অনুযায়ী মানসfu হেত, আমরা িশ সংঘ ও মা-(]কেহাার উেদUাগ অনুযায়ী িনেvাF
িরেসাসM, (GাBাম এবং টcলস বUবহােরর পরামশM িদেয় থািক। িনেvাF তথUAেলা পিরবতীlত হেত পাের।

amfori BSCI
<যাগ'তার
আবিশ'ক শত3

মুF ও িjিতশীল বািণেজUর জনU আমেফাির এক1 বUবসািয়ক সংjা যা 401রও (বিশ (দেশর Gায়
2,3001রও (বিশ িরেটইলার, ইমেপাটMার, eUা^ ও সংjােক একিWত কেরেছ।

িনরীEার
আবিশ'ক শত3

• Gধান ওেয়বসাইট: www.amfori.org
• সরবরাহকারীর (পাটMাল: www.amfori.org/content/amfori-bsci-platform
• ই-লাqনrং (পাটMাল: www.amfori.org/content/login-learn-and-thrive-join-amfori-academy

গৃহীত িনরীEা

সংেশাধনমূলক
পদেEপ
সাUাই <চইন
ম'ােনজেমY

সুপািরশকৃ ত 7িশEণ:

ঝুঁ িক মূল'ায়ন সর¢াম

অUামেফাির অUাকােডিম কমMশ ালা এবং ইলাqনrংেয়র মেতা ব« ধরেনর GিশVেণর বUবjা
কের থােক। আমরা িনেvাFAেলার জনU বেল
থািক:
• অUামেফাির BSCI (থেক রK
• সামািজক বUবjাপনা পRিতর সােথ পিরিচিত
• (পশাগত }াjU এবং সুরVা
• Gিতকার পিরকনার খসড়া
• নUাযU পািরHিমক এবং যথােযাগU কমMঘা

• অUামেফাির BSCI \UাটফমM: সা\াই (চইেনর
পযMােলাচনা যােত বাের বাের একই Gেচzা করেত
না হয়, অথM সয় এবং উuিতAেলা িচিত
করা।
• অিড1ং ইিB1 (GাBাম: অUামেফাির BSCIএর কােজর সােথ সfৃF হওয়ার জনU অিডট
(কাfািনAেলার জনU এক1 িবkািরত ও
}তT BহণেযাগU Gিtয়া।
• কা¬ িডউ িডিলেজa টcল: সদসUেদরেক তােদর
সা\াই (চইন সfেকM বc ঝেত ও (যেকােনা সাবU
ঝcঁ িক (মাকািবলায় সহায়তা কের।

সমাধান

8বটার ওয়াকM (Better Work)
TZতা

পিরেবশ

পিরিশj

বাংলােদশ, কUাোিডয়া, ইিথওিপয়া ও হাইিতেত মেনানীত সরবরাহকারীেদর (বটার ওয়াকM (GাBােমর সােথ
সfৃF থাকেত হেব। (যসব (দেশ (বটার ওয়ােকM র কাযMt ম চেল (বাংলােদশ, কUাোিডয়া, ইিথওিপয়া, হাইিত,
ইে¯ােনিশয়া, জডM ান, িনকারাAয়া ও িভেয়তনাম) (সখােন সমk সরবরাহকারীেদর যc F আমরা অনুGািণত
কের থািক।
• Gধান ওেয়বসাইট: betterwork.org
• সরবরাহকারীর (পাটMাল: betterwork.org/our-work/factory-services
• ই-লাqনrং (পাটMাল: betterwork.org/our-work/training

সুপািরশকৃ ত 7িশEণ:

ফ'াnির সািভ3 স প'ােকজ়

(বটার ওয়াকM িবিভu (VW (যমন- (যাগােযাগ,
দর কষাকিষ এবং তদারিক দVতা, ই^ায়াল
(VেW পার®িরক সfকM , (পশার (VেW
িনরাপgা ও }াjU এবং হয়রািন Gিতেরােধর
জনU GিশVণ (কােসMর বUবjা কের থােক।
বাkিবক সমসUাAেলােক কীভােব সমাধান করা
যায় (সAেলার বUাপাের অংশBহণকারীেদর
GিশVণ (দওয়া হেয় থােক।

(বটার ওয়াকM বাংলােদশ, কUাোিডয়া, হাইিত,
জডM ান, ইে¯ােনিশয়া, িনকারাAয়া ও িভেয়তনােম
ফUাির সাqভrস পUােকজ Gদান কের থােক।
(যসব ফUাির (বটার ওয়ােকM সfৃF থােক তারা
GিশVণ Gিtয়া (যমন- পযMােলাচনা,
উপেদশমূল ক (সবা, ই^া (সিমনার ও GিশVেণর
ধাপAেলা এেক এেক পার কের থােক।
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পিরিশ\
4. িশO ও মাি˜-<™কেহাšার উেদ'াগ
সংিE\ িববরণ

সরবরাহকারী
র <কাড

আমােদর ]Uা^াডM অনুযায়ী মানসfu হেত, আমরা িশ সংঘ ও মা-(]কেহাার উেদUাগ অনুযায়ী িনেvাF
িরেসাসM, (GাBাম এবং টcলস বUবহােরর পরামশM িদেয় থািক। িনেvাF তথUAেলা পিরবতীlত হেত পাের।

দািয়lWা6 ব-বসািয়ক 8জাট (Responsible Business Alliance)
<যাগ'তার
আবিশ'ক শত3

RBA, পূেবM ইেলকিনক ই^া িস1েজনিশপ (কায়ািলশন নােম পিরিচত িছল, এ1 এক1 অলাভজনক
GিতIান যা ইেলকিন°, িরেটইল, অেটা এবং (খলনার িরেটইলার ও সরবরাহকারীেদর একিWত কের থােক
যারা কােজর মান ও পিরেবশগত উuয়েনর কাজ কের থােক।

িনরীEার
আবিশ'ক শত3

• Gধান ওেয়বসাইট: www.responsiblebusiness.org
• সরবরাহকারীর (পাটMাল: www.rba-online.org
• ই-লাqনrং (পাটMাল: rbaacademy.litmos.com/account/login

গৃহীত িনরীEা

সুপািরশকৃ ত 7িশEণ:

ঝুঁ িক মূল'ায়ন সর¢াম

RBA-এর সদসUরা RBA-এর GিশVণ িনেত ও
মূল Uায়ন সরাম বUবহার করেত পাের। আমরা
রK করেত িনেvাFAেলার জনU বেল থািক:

• (িনং ইেভn: RBA িবেiর িবিভu ইেভn
সfাদনা কের এবং বUিF িবেশেষ GিশVণ
িদেয় থােক এবং সদসUরা ইেভn বc েল1েনর
জনU সাবKাইব করেত পাের।
• দািয়Jশীল ফUাির িবষয়ক উেদUাগ:
পূণMা¥ভােব িবকিশত হওয়ার সকল kের সা\াই
(চইেনর মূল Uায়ন এবং উuয়ন করেত ই~c ক
এমন (কাfািনসমূহ েক RBA কারখানা-kেরর
সরাম ও কমMসূিচর জনU এক1 সময়ক ত
িনমMাণ (কৗশল Gদান কের।

সংেশাধনমূলক
পদেEপ
সাUাই <চইন
ম'ােনজেমY

• RBA-এর আচরণিবিধ
• পযMােলাচনা ও Gিতকার 1: ফUাির
পযMােলাচনা
• পযMােলাচনা ও Gিতকার 2: }~তা ও ;নিতকতা
• পযMােলাচনা ও Gিতকার 3: সংেশাধনমূল ক
কমM পিরকনা

সমাধান

8সেডm (Sedex)
TZতা

পিরেবশ

পিরিশj

অUামাজন (কবল অনুেমািদত িঅডট সংjাAিল ?ারা িপরচািলত (েশড° িঅডট Bহণ েকর। }ীকত িঅডট
সংjাAিলর এক1 তািলকার জনU sr-support@amazon.com েইমল করKন।
(সেড° এক1 আNজM ািতক (মারিশপ সংjা যারা সরবরাহকারীেদর তােদর সা\াই (চইেন ঝcঁিক অনুধাবন ও
তা বUবjাপনায় সহায়তা করার জনU টcলস, সাqভrস, িদকিনেদM শনা এবং GিশVণ িদেয় থােক। (সেডে°র Gায়
351রও (বিশ ই^া (সের Gায় 1801রও (বিশ (দেশ 55,000 হাজােররও (বিশ সদসU রেয়েছ।
• Gধান ওেয়বসাইট: www.sedexglobal.com
• সরবরাহকারীর (পাটMাল: www.sedexglobal.com/join-sedex/supplier/
• ই-লাqনrং (পাটMাল: www.sedexglobal.com/our-services/sedex-training/

সুপািরশকৃ ত 7িশEণ:
•
•
•
•

SMETA-এর ভ¤িমকা
(tতােদর GিশVণ
সরবরাহকারীর GিশVণ
িনরীVকগেণর GিশVণ
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ঝুঁ িক মূল'ায়ন সর¢াম:
• SMETA িনরীVা: িনরীVা Gিtয়া যা িনরীVকগেণর সহায়তা
করেত সাজােনা হেয়েছ তা উ Aণসfu িনরীVা কের থােক।
• (সেড° অUাডভাa: (tতা, সরবরাহকারী ও িনরীVেকর জনU খc ব
বড়, সমিত নীিতগত \াটফমM।
• সরবরাহকারী যারা (সেডে° (যাগ িদেব তারা ধc মাW সদসU টcেল
অUাে°স (পেত পাের

পিরিশ\
সংিE\ িববরণ

5. নমুনা িনরীEার আেলাচ'সূিচ
আেলাচ- িবষয়সমূহ

সরবরাহকারী
র <কাড
<যাগ'তার
আবিশ'ক শত3
িনরীEার
আবিশ'ক শত3

গৃহীত িনরীEা

1.

উে?াধনী সভা: িনরীVা Gিtয়া িনেয় আেলাচনা করKন এবং সরবরাহকারী ও
িনরীVক আচরণ নিথর জনU GতUাশা পযMােলাচনা করKন।

30 িমিনট

2.

ফUািসিল1 কাযM-Gিtয়া: ফUািসিল1 ²মণ (সকল উৎপাদন এলাকা,
ওয়Uারহাউজ, কUান, কমীlেদর কV)। এই ²মেণ িনরীVকগণ ছিব তc লেবন।

1-2 ঘা

3.

বUবjাপনা ও কমীlর সাVাৎকার: কমীlর সােথ (গাপন সাVাৎকার, GতUV ও
পেরাV কমীlসহ (সাধারণত 10-25 বা িনরীVেকর িনেদMশনা অনুযায়ী)।

2-4 ঘা

4.

নিথ পযMােলাচনা: িনরীVার আেগ িনরীVেকর কাছ (থেক নিথ বা (রকেডM র
এক1 তািলকা এই সমেয় পযMােলাচনা করার জনU পােবন।

2-3 ঘা

5.

সমাি সূচক সভা: িনরীVক িবিনেয়াগ বUবjাপনার সােথ Gাথিমক ফলাফল ও
পরবতীl পদেVপ িনেয় আেলাচনা করেবন।

30 িমিনট

সংেশাধনমূলক
পদেEপ
সাUাই <চইন
ম'ােনজেমY

ব-াি6

6. মূল'ায়েনর নমুনা িবŸি\

সমাধান

TZতা

পিরেবশ

পিরিশj
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পিরিশ\
সংিE\ িববরণ

সরবরাহকারী
র <কাড
<যাগ'তার
আবিশ'ক শত3
িনরীEার
আবিশ'ক শত3

গৃহীত িনরীEা

সংেশাধনমূলক
পদেEপ

7. নমুনা িনরীEণ নিথর তািলকা
িনরীVার জনU িনরীVেণর Gেয়াজনীয় (রকডM এবং ডকc েমnAিল একিWত করেত সরবরাহকারীেদর সহায়তা
করাই হেলা এই তািলকা1র উেেশU। মািলকানা সfqকrত সমk তেথUর (গাপনীয়তা মানU করা হেব। িনরীVার
সময় চcিF িভিgক ও অjায়ী কমীlসহ সকল কমীlেদর মূল নিথAিল উপjাপন করেত হেব।

ব'বসািয়ক নিথপi:

সংেঘর Tাধীনতা

◻ ব'বসা/িশেOর লাইেস•, িনব’ন, অনুমিত অথবা
সনদপi
◻ সরকাির পিরদশ3েনর িবষেয় 7িতেবদন/অনুমিত
(<যমন, স'ািনেটশন, অি´ িনব3াপক, কাঠােমাগত
সুরEা, পিরেবশগত সqিত)
◻ িবেশষ সর¢াম;িলর (উদাহরণT{প: <Qন,
িলফট, <জনােরটর, বয়লার, চাপবাহী জাহাজ,
ফক3 িলফট) িনব’ন ও পিরদশ3ন িবষয়ক
সনদপেiর সংিE\ তািলকা ও অপােরটেরর
সনদপi
◻ িবেQতা ও সাবকmাnেরর (<যমন- ক'ািYন,
সুরEা, সুিবধা) চু িo সFিক3 ত অন'ান' নিথপi
(7েযাজ' <Eেi)

◻ আইিন সং€ার চু িo অথবা অন'ান' নিথপi
(<যমন- সভার <রকড3)

সুেযাগসুিবধার নীিত ও কায37ণালী

সাUাই <চইন
ম'ােনজেমY

◻ সুেযাগসুিবধার িনয়মনীিত/কম_ হ'াŠবুক
◻ ভাড়া করা/ িনেয়াগ, িশ‹ ¥ম, মজুির ও কম3
ঘjা, িনয়মানুবিত3 তা, সুিবধা ও ভাতা, Pবষম' ও
হয়রািন, অিভেযাগ, সংেঘর Tাধীনতা, Tা€' ও
সুরEা, পিরেবশ ও 7িশEণ িবষয়ক নীিতসমূহ

সমাধান

কম_র নিথপi

TZতা

পিরেবশ

পিরিশj

◻ কম_েদর ফাইল ( <যমন- চাকিরর আেবদন,
¥িমক চু িo, শাি6মূলক <না>শ, শনাoকরণ
নিথর অনুিলিপ, কােজর অনুমিত, পদত'াগপেiর
<রকড3)
◻ কম_র িনব’ন ও Tা€' পরীEার <রকড3 (7েযাজ'
<Eেi)
◻ িশEানিবশ/ইYান3/িশEাথ_ এসব <Eেi কম_েদর
বয়েসর 7মাণ (7েযাজ' <Eেi)

<পেরাল ও উপি€িত সংQাb নিথ
◻ িবগত 12 মােসর (িপক িপিরয়ড, <লা িপিরয়ড
ও সা°িতক িপিরয়ড) <বতেনর <রকড3 ও
সমেয়র <রকড3সহ (িনয়িমত ও ওভারটাইম)
সরকােরর ছাড়/ওভার টাইেমর অনুমিত
◻ িপস <রেটর <রকড3 ও উৎপাদন <রকড3 (<যমনPদিনক উৎপাদন িরেপাট3, পণ' পিরদশ3ন িরেপাট3)
◻ অনুেমািদত ছু >র তািলকা
◻ িবগত দুই বছর ধের অিজ3ত ছু > ও Pনিমি„ক
ছু >র <রকড3
◻ সামািজক িবমা অবদােনর <রকড3
◻ কম_র সুিবধার <রকড3 (উদাহরণT{প: বািষ3ক
ছু >, মাতৃ §কালীন ছু >)
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এনভায়রনেমYাল <হলথ অ'াŠ <সফ> (EHS)
◻
◻
◻
◻

সুেযাগসুিবধার িবন'াস ও অপসারেণর পিরকOনা
EHS ম'ানুয়াল অথবা িলিখত EHS কম3সূিচ
EHS কিম>র <রকড3 (এেজŠা, িমিনট)
EHS 7িশEেণর <রকড3 ( <যমন- ব'িoগত সুরEা
সর¢াম, রাসায়িনক সুরEা)

Tা€' ও সুরEা
◻ কম3েEেiর সুরEা ও সর¢াম িবষয়ক
অনুমিত/সনদপi/পরীEার িরেপাট3
◻ সর¢াম পিরদশ3ন/সািভ3 স লগ
◻ ব'বµত রাসায়িনক ও িবপ…নক পaিতর তািলকা
◻ <সফ> <ডটা িশট (SDS)
◻ 7েয়াজনীয় ব'িoগত সুরEা সর¢ােমর তািলকা
◻ অি´ িনব3াপক সর¢াম;েলা পরীEা, পিরদশ3ন ও
রEণােবEেণর <রকড3
◻ অি´ ি¶েলর <রকড3, অি´ পিরদশ3ন িরেপাট3
◻ জfির কােজর পaিত (<যমন- জfির
7িতিQয়ার পিরকOনা)
◻ <পশাগত আঘাত ও অসু€তার <রকড3
◻ িশO িবষয়ক Tা€'িবিধ পয3েবEেণর <রকড3
(<যমন- রাসায়িনক এzেপাজার, বায়ু দূষক,
<গালমাল, তাপমাiা, আেলা, অভ'bরীণ বায়ুর
;ণমান)
◻ কম_র Tা€' পরীEার <রকড3 (7েযাজ' <Eেi)
◻ পানীয় জেলর িবে•ষণ/পরীEার <রকড3
◻ ক'ােফেটিরয়ার লাইেস• ও খাদ' সরবরাহকারী
কম_েদর <রক3 ড (7েযাজ' <Eেi)

পিরেবশগত
◻ পিরেবশগত 7ভােবর মূল'ায়ন ও 7কO সমাি\র
Tীকৃ িতর িরেপাট3 ও অনুেমাদন
◻ বািষ3ক পয3েবEণ ও 7িতেবদেনর <রক3 ড (7েযাজ'
<Eেi)
◻ বায়ু িনগ3মেনর অনুমিত ও পয3েবEণ <রকড3
◻ দূিষত জল <ফেল <দওয়ার অনুমিত ও পয3েবEণ
<রকড3
◻ িবপ…নক বজ3' িন‡ি„ ও পিরদশ3ন <রকড3
◻ দূষণ িনয়œণ <বােড3র অনুেমাদন/স·িত

পিরিশ\
8. সংেশাধনমূলক কম3 পিরকOনার নমুনা
সংিE\ িববরণ

সরবরাহকারী
র <কাড
<যাগ'তার
আবিশ'ক শত3
িনরীEার
আবিশ'ক শত3

গৃহীত িনরীEা

অ-স6িত সমসUার মূল কারণ জানা এবং (বাঝা আপনােক তাৎVিণক সমসUার সমাধােনর জনU সেবMাgম
সংেশাধনমূল ক পদেVপAিল শনাF করেত এবং (সAেলা পুন রায় সংঘ1ত হওয়া (থেক (রাধ করেত
সহায়তা করেব। আপিন যখন িনরীVার ফলাফলAিল পযMােলাচনা করেবন এবং এক1 CAP ;তির করেবন
তখন িনেজেক উি³িখত িবষয়Aিল িজyাসা করKন:
•
•
•
•
•
•

yান: সমসUা1 কী সেচতনতা অথবা yােনর অভােব সংঘ1ত হেয়িছল?
অUাসাইনেমn: দািয়J hzভােব অপMণ না করার কারেণ কী সমসUা1 ঘেটিছল?
সরাম: উপযc F সরাম উপল| না থাকার কারেণ কী সমসUা1 ঘেটিছল?
GিশVণ: সমসUা1 কী উপযc F GিশVেণর অভােব সংঘ1ত হেয়িছল?
দািয়J: সমসUা1 কী জবাবিদিহতার অভােব সংঘ1ত হেয়িছল?
সfদ: বােজট বা (hেসর মেতা অপযMা সfেদর কারেণ কী মসসUা সংঘ1ত হেয়িছল?

এখােন CAP-এর এক1 উদাহরণ:

সংেশাধনমূলক
পদেEপ
সাUাই <চইন
ম'ােনজেমY

সমাধান

TZতা

পিরেবশ

পিরিশj
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