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েরসপি�বল িবজেনস অয্ালােয়� (Responsible Business Alliance) আচরণিবিধ
পূেবর্ ইেলক�িনক ই�াি� িসিটেজনিশপ েকায়ািলশন (Electronic Industry Citizenship Coalition, EICC) নােম
পিরিচত েরসপি�বল িবজেনস অয্ালােয়� (Responsible Business Alliance, RBA)-এর আচরণিবিধ মানদ�গিল
�িত�া কের যােত সুিনি�ত করা যায় েয ইেলক�িনক িশ� বা িশ�গিলেত, েযখােন ইেলক�িন� একিট �ধান উপাদান, েসখােন
এবং তার সরবরাহ শৃ�লগিলেত কােজর পিরেবশ িনরাপদ হয়, কম�েদর সে� স�ান ও মযর্াদার সােথ আচরণ করা হয়, এবং
বয্বসার কাযর্পিরচালনা পিরেবশগত িদক েথেক দািয়�শীল হয় এবং ৈনিতকভােব স�াদন করা হয়।
এই িবিধর উে�শয্গিলর জনয্ ইেলক�িনক িশে�র অংশ িহেসেব েসই সব সং�াগিলেক িবেবচনা করা হয় েযগিল ইেলক�িনক
পণয্ উৎপাদেনর জনয্ বয্বহৃত পণয্ ও পিরেষবাগিল পিরক�না, িবপণন, উৎপাদন, বা �দান করেত পাের। ইেলক�িন�
িশ�ে�ে�র েয েকােনা বয্বসা ে��ামূলকভােব িবিধিট �হণ করেত পাের এবং পরবত�কােল েসই বয্বসািট তার সরবরাহ শৃ�ল
ও সাব-ক�য্া�রেদর ওপের তা �েয়াগ করেত পাের, িঠকা �িমক �দানকারীও এর অ�ভুর্ �।
িবিধিট �হণ করা এবং একজন অংশ�হণকারী ("অংশ�হণকারী") হওয়ার জনয্, বয্বসািট িবিধিটর সপে� তার সমথর্ন
েঘাষণা করেব এবং এখােন উি�িখত একিট পিরচালন বয্ব�া অনুযায়ী সি�য়ভােব িবিধিট এবং এর মানদ�গিল মানয্ করেত
উেদয্াগী হেব।
অংশ�হণকারীেদর অবশয্ই িবিধিটেক একিট স�ূণর্ সরবরাহ শৃ�ল উেদয্াগ িহেসেব িবেবচনা করেত হেব। নূয্নতম ে�ে�,
অংশ�হণকারীরা তােদর পরবত� পযর্ােয়র সরবরাহকারীেদরও িবিধিটেক �ীকার ও বা�বায়ন করেত বাধয্ করেব।
িবিধিট �হণ করার জনয্ েমৗিলক িবষয় হল এই উপলি� েয, একিট বয্বসা েয েদশগিলেত কাযর্পিরচালনা কের েসখানকার
আইন, িনয়মাবলী ও িনয়�ণগিলেক তার সব কাযর্কলােপর ে�ে� অবশয্ই পূণর
র্ েপ মানয্ কের কাযর্পিরচালনা করেত হেব। 1
এছাড়াও িবিধিট অংশ�হণকারীেদর আইিন মানয্তার বাইেরও আ�জর্ািতকভােব �ীকৃ ত মানদ�গিলর িভিত্তেত অনয্ িবষয়গিল
মানয্ করেত উৎসািহত কের, যােত সামািজক ও পিরেবশগত দািয়� ও বয্বসার নীিতেবাধেক অ�সর করা যায়। েকােনা
ে�ে�ই িবিধিট েমেন চলা �ানীয় আইনেক ল�ন করেত পাের না। তেব যিদ, RBA িবিধ ও �ানীয় আইেনর
মেধয্ িবসদৃশ মানদ� থােক, তাহেল RBA অনুরপতােক কেঠারতম আবশয্কতা পূরণ িহেসেব িনধর্ারণ কের। বয্বসা
ও মানবািধকােরর ওপের UN িনেদর্ শনা নীিতসমূেহর সােথ স�িতপূণর্ভােব, এই িবিধর শতর্ গিল গর�পূণর্ আ�জর্ািতক
মানবািধকার মানদ�গিল েথেক গৃহীত হেয়েছ, যার অ�ভুর্ � হল কমর্ে�ে� েমৗিলক নীিত ও অিধকারসমূহ সং�া� ILO-এর
েঘাষণা এবং UN-এর মানবািধকার সং�া� িব�জনীন েঘাষণা।
RBA আচরণিবিধর িনর�র উ�য়ন ও বা�বায়েনর ে�ে� অংশীদারেদর েথেক িনয়িমত মতামত েনওয়ার �িত অ�ীকারব�।
িবিধিট পাঁচিট অধয্ায় িনেয় গিঠত। A, B, ও C অধয্ায়গিল যথা�েম �ম, �া�য্ ও িনরাপত্তা, ও পিরেবেশর জনয্
মানদ�গিলেক বণর্না কের। অধয্ায় D বয্বসার ৈনিতকতার সে� স�িকর্ ত মানদ�গিল েযাগ কের; অধয্ায় E এই িবিধর
মানয্তা পিরচালনা করার জনয্ একিট �হণেযাগয্ বয্ব�ার উপাদানগিলেক বণর্না কের।

1

কম�েদর জনয্ সেমত, নতু ন ও অিতির� তৃ তীয় প� অিধকারগিল সৃি� করা িবিধিটর উে�শয্ নয়।
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A.

�ম

অংশ�হণকারীরা কম�েদর মানবািধকার র�া করেত এবং তােদর সে� মযর্াদা ও স�ােনর সােথ েসইভােব আচরণ করেত
অ�ীকারব�, েযভােব আ�জর্ািতক স�দায় অনুধাবন কের। অ�ায়ী, অিভবাসী, িশ�াথ�, িঠকা, �তয্� কমর্চারী এবং অনয্ েয
েকােনা ধরেনর কম�রা সেমত, সব কম�েদর ে�ে� এটা �েযাজয্ হয়। িবিধিট ��ত করার ে�ে� পিরিশে� বণর্না করা �ীকৃ ত
মানদ�গিলেক সূ� িহেসেব বয্বহার করা হেয়িছল এবং অিতির� তেথয্র একিট উপেযাগী উৎস হেত পাের।

�ম সং�া� মানদ�গিল হল:

1)

�াধীনভােব েবেছ েনওয়া কমর্সং�ান

বলপূবর্ক, চু ি�ব� (ঋেণর চু ি�প� অ�ভুর্ �) বা চু ি�িভিত্তক �ম, অৈনি�ক বা েশাষণমূলক কারাগােরর �ম, দাস� বা
মানুষ পাচার বয্বহার করা যােব না। এর অ�ভুর্ � হল �ম বা পিরেষবাগিলর জনয্ হমিক, বল�েয়াগ, েজার কের বাধয্ করা,
অপহরণ বা �তারণার মাধয্েম মানুষেদর পিরবহন করা, আ�য় েদওয়া, িনেয়াগ করা, �ানা�িরত করা বা �হণ করা।
েকা�ািনর �দান করা সুিবধাগিলেত �েবশ বা ��ান করার ওপের যুি�হীন িনয়�ণ ছাড়াও, সুিবধাগিলেত কম�েদর
চলােফরার �াধীনতার ওপের েকােনা যুি�হীন িনয়�ণ থাকেব না। িনেয়াগ �ি�য়ার অংশ িহেসেব, কম� তার উৎস েদশ ছাড়ার
পূেবর্ কম�র িনেজর �েদশী ভাষায় একিট িলিখত িনেয়াগ চু ি� অবশয্ই তােক �দান করেত হেব েযখােন িনেয়ােগর িনয়ম ও
শতর্ াবলীর একিট বণর্না অ�ভুর্ � থাকেব, এবং �হণকারী েদেশ আগমেনর পের িনেয়াগ চু ি�েত েকােনা �িত�াপন বা
পিরবতর্ েনর অনুমিত েনই, যিদ না �ানীয় আইন মানয্ করা এবং সমান বা উ�ততর শতর্ াবলী �দােনর জনয্ এই পিরবতর্ নগিল
করা হয়। সব কাজ অবশয্ই ে��ামূলক হেত হেব এবং কম�রা েয েকােনা সময় কাজ েছেড় চেল যাওয়া িকংবা িনেয়াগ সমা�
করার জনয্ �াধীন হেবন, িনেয়াগকতর্ া ও এেজ�রা কম�েদর পিরচয় বা অিভবাসেনর নিথপ�গিল আটেক রাখেত, বা অনয্থায়
িবন� করেত, লুিকেয় রাখেত, বােজয়া� করেত বা েসগিল পাওয়ার অিধকার অ�ীকার করেত পারেবন না, েযমন সরকােরর
�দান করা পিরচয়প�, পাসেপাটর্ বা কােজর অনুমিতপ�, যিদ না আইেনর �েয়াজন অনুযায়ী আটেক রাখা হয়। িনেয়াগকতর্ া বা
এেজ�েদরেক িনেয়ােগর ফী বা তােদর িনেয়ােগর জনয্ অনয্ানয্ স�িকর্ ত ফী �দান করেত কম�েদর বাধয্ করা যােব না। যিদ
েদখা যায় েয কম�রা এই ধরেনর েকােনা ফী �দান কেরেছন, তাহেল এই ফীগিল কম�েদর পিরেশাধ করা হেব।

2)

অ�বয়� কম�

উৎপাদেনর েকােনা পযর্ােয়ই িশশ �ম বয্বহার করা যােব না। "িশশ" শ�িট এমন েয েকােনা বয্ি�র �িত িনেদর্ শ কের যার
বয়স 15 বছেরর কম, অথবা বাধয্তামূলক িশ�া স�ূণর্ করার বয়েসর েথেক কম, অথবা েদেশ কমর্িনেয়ােগর জনয্ নূয্নতম
বয়েসর কম, এগিলর মেধয্ েযিট অিধকতর। সব আইন ও িবিধিনয়ম মানয্ কের এমন, কমর্�েল িশ�ার ৈবধ কমর্সূিচগিলর
বয্বহারেক সহায়তা করা হয়। 18 বছেরর কম বয়সী কম�রা (অ�বয়� কম�) এমন েকােনা কাজ করেব না যা েথেক
তােদর �া�য্ বা িনরাপত্তায় িব� ঘটেত পাের, এর অ�ভুর্ � হল রােতর িশফট ও ওভারটাইম। অংশ�হণকারী �েযাজয্ আইন ও
িবিধিনয়ম অনুযায়ী িশ�াথ�র েরকডর্গিলর যথাযথ র�ণােব�ণ, িশ�ামূলক সহেযাগীর কেঠার যাচাইকরণ, এবং িশ�াথ�েদর
অিধকােরর সুর�ার মাধয্েম িশ�াথ� কম�েদর যথাযথ বয্ব�াপনা সুিনি�ত করেবন। অংশ�হণকারী সব িশ�াথ� কম�েদর
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উপযু� সহায়তা ও �িশ�ণ �দান করেবন। �ানীয় আইেনর অনুপি�িতেত, িশ�াথ� কম�, ইনটানর্ ও িশ�ানিবসেদর েবতেনর
হার নূয্নতমভােব, সমান বা অনুরপ কাজ স�াদনকারী অনয্ানয্ নবাগত কম�েদর েবতেনর হােরর সমান হেত হেব।

3)

কােজর ঘ�া

বয্বসািয়ক অনুশীলেনর অধয্য়েন কম�েদর ধকেলর সে� উৎপাদনশীলতা কেম যাওয়া, চাকির েছেড় েদওয়ার হার েবেড় যাওয়া
এবং আঘাত ও অসু�তা বৃি� পাওয়ার সু�� েযাগসূ� পাওয়া েগেছ। কােজর ঘ�া �ানীয় আইন �ারা িনধর্ািরত সেবর্া�
সময়েক অিত�ম করেব না। এছাড়াও, একিট কােজর স�ােহ ওভারটাইম সহ �িত স�ােহ 60 ঘ�ার েবিশ কাজ করা উিচত
নয়, জরির অব�া বা অ�াভািবক পিরি�িত বয্তীত। কম�েদর �িত সাত িদেন কমপে� এক িদন ছু িট েনওয়ার অনুমিত িদেত
হেব।

4)

েবতন ও সুিবধা

কম�েদর �দান করা েবতন সব �েযাজয্ েবতন আইনগিল মানয্ করেব, এর অ�ভুর্ � হল নূয্নতম েবতন, ওভারটাইেমর ঘ�া

এবং আইনত বাধয্তামূলক সুিবধাগিলর সােথ স�িকর্ ত আইনসমূহ। �ানীয় আইনগিল মানয্ কের, কম�েদর ওভারটাইেমর জনয্

�িত ঘ�া কােজর িনয়িমত হােরর েথেক েবিশ হাের েবতন িদেত হেব। শাি�মূলক পদে�প িহেসেব েবতন েথেক অথর্ েকেট
েনওয়ার অনুমিত েদওয়া যােব না। েবতেনর �িতিট সময়কােলর জনয্, কম�েদর সমেয়াপেযাগী ও েবাধগময্ েবতন িববৃিত
�দান করেত হেব, েযখােন স�াদন করা কােজর জনয্ সিঠক েবতেনর যথাথর্তা �িতপাদেনর জনয্ পযর্া� তথয্ অ�ভুর্ � থাকেব।
অ�ায়ী, িডসপয্াচ বা আউটেসাসর্ করা �েমর সব ধরেনর বয্বহারেক �ানীয় আইেনর সীমার মেধয্ থাকেত হেব।

5)

মানিবক আচরণ

েযৗন হয়রািন, েযৗন িনপীড়ন, শারীিরক শাি�, মানিসক বা শারীিরকভােব বাধয্ করােনা, অথবা কম�েদর গালাগািল েদওয়া
সেমত, েকােনা রকম রঢ় বা অমানিবক আচরণ করা যােব না; এমনিক এই ধরেনর েকােনা আচরেণর হমিক েদওয়াও যােব
না। এই আবশয্কতাগিলর সমথর্েন শৃ�লামূলক নীিত ও কাযর্�ণালীগিল সু��ভােব িনধর্ারণ করেত হেব এবং কম�েদর �াপন
করেত হেব।

6)

ৈবষময্হীনতা

অংশ�হণকারীেদর হয়রািন ও েবআইিন ৈবষময্ েথেক মু� একিট কম�দেলর �িত অ�ীকারব� থাকা উিচত। েকা�ািনগিল
েবতন, পেদা�িত, পুর�ার এবং �িশ�েণর সুেযােগর মেতা িনেয়াগ ও কমর্সং�ােনর অনুশীলনগিলেত জািত, বণর্, বয়স, িল�,
েযৗন েঝাঁক, িল�গত পিরচয় ও অিভবয্ি�, জািতগত বা জাতীয় উৎস, অ�মতা, গভর্ াব�া, ধমর্, রাজৈনিতক স��,
ইউিনয়েনর সদসয্তা, আওতাভু � েভেটরান (অবসর�া� েসনাকম�) মযর্াদা, সুরি�ত িজনগত তথয্, বা ৈববািহক অব�ার
িভিত্তেত েকােনা ৈবষময্ করেত পারেব না। কম�েদর ধম�য় অনুশীলেনর জনয্ যুি�স�ত বয্ব�া �দান করেত হেব। এছাড়াও,
কম� বা স�াবয্ কম�েদর এমন েকােনা িচিকৎসাগত পরী�া বা শারীিরক পরী�া করােনা উিচত নয় যা ৈবষময্মূলকভােব
বয্বহৃত হেত পাের।
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7)

সংগঠেনর �াধীনতা

�ানীয় আইন অনুযায়ী, অংশ�হণকারীরা সব কম�েদর িনজ� পছে�র �িমক সংগঠন গঠন করা ও েযাগদান করা,
সি�িলতভােব দরাদির করা এবং শাি�পূণর্ভােব সমেবত হওয়ার অিধকারেক স�ান েদেবন, এছাড়াও এই ধরেনর কাজকমর্
েথেক িবরত থাকার কম�েদর অিধকারেকও স�ান েদেবন। কম�বৃ� ও/বা তােদর �িতিনিধরা ৈবষময্, �িতেশাধ, ভীিত�দশর্ন
বা হয়রািনর ভয় ছাড়াই কােজর পিরেবশ এবং পিরচালনার অনুশীলনগিল স�ে� ধারণা ও উে�গগিল েখালােমলাভােব
কতৃর্ প�েক জানােত ও িবিনময় করেত পারেবন।
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B.

�া�য্ ও িনরাপত্তা

অংশ�হণকারীরা �ীকার কেরন েয কমর্-সং�া� আঘাত ও অসু�তার ঘটনা কমােনা ছাড়াও, একিট িনরাপদ ও �া�য্কর
কােজর পিরেবশ পণয্ ও পিরেষবার গণমান, উৎপাদেনর সাম�সয্, এবং কম�েদর চাকিরেত ধের রাখার হার ও মেনাবলেক
উ�ত কের। এছাড়াও অংশ�হণকারীরা �ীকার কেরন েয কমর্�েল �া�য্ ও িনরাপত্তার সমসয্াগিলেক সনা� করা এবং সমাধান
করার জনয্ কম�েদর �মাগত অবিহত করা ও িশ�া েদওয়া অতয্াবশয্ক।
িবিধিট ��ত করার ে�ে� OHSAS 18001 এবং েপশাগত িনরাপত্তা ও �াে�য্র িবষেয় ILO-এর িনেদর্ িশকার মত �ীকৃ ত
পিরচালন বয্ব�াগিলেক সূ� িহেসেব বয্বহার করা হেয়িছল এবং অিতির� তেথয্র একিট উপেযাগী উৎস হেত পাের।

�া�য্ ও িনরাপত্তার মানদ�গিল হল:

1)

েপশাগত িনরাপত্তা

কম�রা স�াবয্রেপ েয সব িনরাপত্তার িবপদগিলর (েযমন রাসায়িনক, ৈবদুয্িতক ও অনয্ানয্ শি�র উৎসগিল, আগন,
যানবাহন, ও পেড় যাওয়ার িবপদ) স�ুখীন হেত পােরন েসগিলেক সনা� ও মূলয্ায়ন করেত হেব, এবং যথাযথ নকশা,
�যুি�িবদয্া, ও �শাসিনক িনয়�ণ, �িতেরাধমূলক র�ণােব�ণ ও িনরাপদ কােজর �ণালী (লকআউট/টয্াগআউট অ�ভুর্ �)
এবং �মাগত িনরাপত্তা �িশ�েণর মাধয্েম িনয়�ণ করেত হেব। েযখােন এই উপায়গিলর �ারা িবপদগিলেক পযর্া�ভােব িনয়�ণ
করা যায় না, েসখােন কম�েদর যেথাপযু�, ভালভােব র�ণােব�ণ করা, বয্ি�গত সুর�া উপকরণ এবং এই িবপদগিলর সে�
সংি�� তােদর েয সব ঝুঁ িক আেছ েসগিলর িবষেয় িশ�ামূলক উপাদান �দান করেত হেব। গভর্ বতী মিহলা/�নয্দা�ী মােয়েদর
উ� িবপদযু� কােজর পিরেবশ েথেক সরােনার জনয্, গভর্ বতী মিহলা ও �নয্দা�ী মােয়েদর কমর্�েলর েয েকােনা �া�য্ ও
িনরাপত্তাগত ঝুঁ িকগিল সরােনা বা কমােনার জনয্ অবশয্ই যুি�স�ত পদে�প িনেত হেব, েসই ঝুঁ িকগিলও এর অ�ভুর্ � েযগিল
তােদরেক েদওয়া কােজর দািয়�ভােরর সােথ সংি��, এছাড়াও �নয্দা�ী মােয়েদর জনয্ যুি�স�ত বয্ব�া অ�ভুর্ � করেত হেব।

2)

জরির অব�ার জনয্ ��িত

স�াবয্ জরির পিরি�িত ও ঘটনাগিলেক সনা� ও মূলয্ায়ন করেত হেব, এবং জরির পিরক�না ও �িতি�য়ার কাযর্�ণালী
বা�বায়েনর �ারা এগিলর �ভাবেক নূয্নতম করেত হেব, যার অ�ভুর্ � হল: জরির িরেপািটর্ং, কম�েদর �াপন ও �ান খািল
করােনার কাযর্�ণালী, কম�েদর �িশ�ণ ও মহড়া, আগন সনা�করণ ও চাপা েদওয়ার যেথাপযু� উপকরণ, খািল ও বাধামু�
িন�মণ-পথ, ��ােনর পযর্া� সুিবধা ও উ�ােরর পিরক�না। এই ধরেনর পিরক�না ও কাযর্�ণালীগিলেক �াণ, পিরেবশ ও
স�িত্তর �িতেক নূয্নতম করার ওপের মনেযাগ িদেত হেব।
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3)

েপশাগত আঘাত ও অসু�তা

েপশাগত আঘাত ও অসু�তা �িতেরাধ, বয্ব�াপনা, নজরদারী ও িরেপাটর্ করার জনয্ কাযর্�ণালী ও বয্ব�াগিল অবশয্ই থাকেত
হেব, এর মেধয্ িন�িলিখতগিলর বয্ব�াও অ�ভুর্ �: কম�েদর িরেপাটর্ করেত উৎসাহ েদওয়া; আঘাত ও অসু�তার ঘটনাগিলর
ে�ণীিবভাগ ও িলিপব� করা; �েয়াজনীয় েমিডকাল িচিকৎসা �দান করা; ঘটনাগিলর তদ� করা এবং এগিলর কারণেক
দূরীকরেণর জনয্ সংেশাধনমূলক পদে�পগিল বা�বায়ন করা; এবং কম�েদর কােজ িফের আসােক সহজতর করা।

4)

িশ�গত �া�য্িবিধ

কম�েদর রাসায়িনক, ৈজব ও শারীিরক এেজে�র সং�েশর্ আসােক িনয়�েণর ে�ণীিবভােগর �মানুসাের সনা�, মূলয্ায়ন ও
িনয়�ণ করেত হেব। স�াবয্ িবপদগিল দূর করেত হেব অথবা যথাযথ নকশা, �যুি�িবদয্া ও �শাসিনক িনয়�েণর মাধয্েম
িনয়�ণ করেত হেব। েযখােন এই উপায়গিলর �ারা িবপদগিলেক পযর্া�ভােব িনয়�ণ করা যায় না, েসখােন কম�েদর যেথাপযু�,
ভালভােব র�ণােব�ণ করা, বয্ি�গত সুর�া উপকরণ �দান করেত হেব। সুর�ামূলক কমর্সূিচেত এই িবপদগিলর সে� সংি��
ঝুঁ িকগিলর িবষেয় িশ�ামূলক উপাদান অ�ভুর্ � করেত হেব।

5)

শারীিরকভােব চািহদাপূণর্ কাজ

হােত কের মালপ� নাড়াচাড়া করা এবং ভাির িজিনস বা বারবার েতালা, দীঘর্�ণ দাঁিড়েয় থাকা এবং খুব েবিশ মা�ায় বারবার
বা বল�েয়াগ করেত হয় এমন অয্ােসমি�র কাজগিল সেমত, কম�রা শারীিরকভােব চািহদাপূণর্ কােজর েয সব িবপেদর স�ুখীন
হন েসগিলেক সনা�, মূলয্ায়ন ও িনয়�ণ করেত হেব।

6)

য�েক সুরি�ত করা

উৎপাদন সং�া� ও অনয্ানয্ য�পািতেক িনরাপত্তামূলক িবপেদর জনয্ মূলয্ায়ন করেত হেব। েযখােন য�পািতর েথেক কম�েদর
আঘােতর িবপদ থােক, েসখােন শারীিরক সুর�াকবচ, ই�ারলক এবং বাধাগিল �দান করেত হেব এবং যথাযথভােব
র�ণােব�ণ করেত হেব।

7)

�া�য্ িবধান, খাদয্ ও আবাসন

কম�েদর �� েশৗচালেয়র সুিবধা, পানীয় জল ও �া�য্কর খাবার ৈতির করা, সংর�ণ ও খাওয়ার সুিবধাগিল বয্বহােরর জনয্
��ত অব�ায় �দান করেত হেব। অংশ�হণকারী বা �িমক এেজে�র �ারা �দান করা কম�েদর ডিমর্টিরগিলেক পির�ার ও
িনরাপদ অব�ায় রাখেত হেব, এবং জরির অব�ায় িনগর্মেনর উপযু� পথ �দান করেত হেব, �ান করা ও শাওয়ােরর জনয্
গরম জল, পযর্া� আেলা, তাপ ও হাওয়া চলাচেলর বয্ব�া, বয্ি�গত ও মূলয্বান িজিনসপ� রাখার জনয্ বয্ি�গতভােব সুরি�ত
�ান, এবং �েবশ ও ��ােনর যুি�স�ত সুিবধা সেমত যুি�স�ত বয্ি�গত �ান �দান করেত হেব।

8)

�া�য্ ও িনরাপত্তা সং�া� �াপন

কম�রা কমর্�েলর েয সব সনা�কৃ ত িবপেদর স�ুখীন হন েসগিলর জনয্ অংশ�হণকারী কম�র ভাষায় অথবা কম� বুঝেত
পােরন এমন একিট ভাষায় কম�েদর কমর্�েলর �া�য্ ও িনরাপত্তা সং�া� যেথাপযু� তথয্ ও �িশ�ণ �দান করেবন, যার
অ�ভুর্ � হল যাি�ক, ৈবদুয্িতক, রাসায়িনক, আগন ও শারীিরক িবপদগিল, তেব এেতই সীিমত নয়। �া�য্ ও িনরাপত্তা সং�া�
তথয্ ��ভােব কমর্�েল েপা� করেত হেব অথবা এমন একিট �ােন রাখেত হেব যা কম�েদর �ারা সনা�েযাগয্ ও �েবশগময্।
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কাজ শর করার আেগ এবং তারপের িনয়িমতভােব সব কম�েক �িশ�ণ েদওয়া হয়। কম�েদর িনরাপত্তা সং�া� উে�গ �কাশ
করেত উৎসািহত করা হেব
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C.

পিরেবশগত

অংশ�হণকারীরা �ীকার কেরন েয পিরেবশগত দায়দািয়� িব�মােনর পণয্ উৎপাদেনর সে� অ�া�ীভােব জিড়ত। উৎপাদেনর
কাযর্পিরচালনার সময় সমাজ, পিরেবশ ও �াকৃ িতক স�েদর ওপের িবরপ �ভাব কমােত হেব, একই সােথ জনগেণর �া�য্ ও
িনরাপত্তােক সুরি�ত রাখেত হেব। িবিধিট ��ত করার ে�ে� ISO 14001 এবং ইেকা ময্ােনজেম� অয্া� অিডট িসে�ম
(Eco Management and Audit System, EMAS)-এর মেতা �ীকৃ ত পিরচালনা বয্ব�াগিলেক সূ� িহেসেব বয্বহার করা
হেয়িছল এবং অিতির� তেথয্র একিট উপেযাগী উৎস হেত পাের।
পিরেবশগত মানদ�গিল হল:

1)

পিরেবশগত ছাড়প� ও িরেপাটর্ করা

সব আবশয্ক পিরেবশগত ছাড়প� (েযমন িনগর্মন সং�া� নজরদারী), অনুেমাদন ও িনব�নগিল িনেত হেব, র�া করেত হেব
এবং চলিত অব�ায় রাখেত হেব এবং এগিলর কাযর্পিরচালনাগত ও িরেপািটর্ং সং�া� আবশয্কতাগিল অনুসরণ করেত হেব।

2)

দূষণ �িতেরাধ এবং সং�ান �াস

দূষণকারী উপাদােনর িনঃসরণ ও িনগর্মন এবং বজর্য্ সৃি�েক নূয্নতম করেত হেব অথবা উৎেস বা দূষণ িনয়�ণ উপকরণ েযাগ
করার মেতা অনুশীলনগিলর মাধয্েম িনমূর্ল করেত হেব; উৎপাদন, র�ণােব�ণ ও কমর্�েলর �ি�য়াগিলর পিরবতর্ ন করেত
হেব; অথবা অনয্ানয্ উপােয়। জল, জীবা� �ালািন, খিনজ পদাথর্ ও অরেণয্র পণয্গিল সেমত �াকৃ িতক স�েদর বয্বহারেক
সংর�ণ করেত হেব অথবা উৎপাদন, র�ণােব�ণ ও কমর্�েলর �ি�য়াগিলর পিরবতর্ ন করার মেতা অনুশীলনগিলর �ারা,
উপাদানেক �িত�াপন করা, পুনবর্য্বহার, সংর�ণ, িরসাইি�ং বা অনয্ানয্ উপােয়।

3)

িবপ�নক পদাথর্

রাসায়িনক ও অনয্ানয্ উপাদান যা মানুষ বা পিরেবেশর পে� িবপদ সৃি� কের েসগিলেক সনা� করেত হেব, েলেবল িদেত হেব
এবং বয্ব�াপনা করেত হেব, যােত এগিলর িনরাপেদ নাড়াচাড়া, �ানা�র, মজুতকরণ, বয্বহার, িরসাইি�ং বা পুনবর্য্বহার ও
বািতলকরণ সুিনি�ত করা যায়।

4)

কিঠন বজর্য্

অংশ�হণকারী কিঠন বজর্য্েক (িবপ�নক নয় এমন) সনা�, বয্ব�াপনা, �াস করা এবং দািয়�শীলভােব বািতল করা বা
পুনবর্য্বহারেযাগয্ করার জনয্ একিট �ণালীব� প�িত বা�বায়ন করেবন।

5)

বায়ুেত িনগর্মন

উ�ায়ী রাসায়িনক, এেরাসল, �য়কারক পদাথর্, কণা, ওেজান �য়কারী রাসায়িনক �েবয্র বায়ুেত িনগর্মন এবং কাযর্পিরচালনা
েথেক সৃ� দহেনর উপজাত �বয্গিলর ৈবিশ�য্ িনধর্ারণ করেত হেব, িনয়িমতভােব পযর্েব�ণ, িনয়�ণ করেত হেব এবং
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িনগর্মেনর আেগ �েয়াজন অনুযায়ী েশাধন করেত হেব। অংশ�হণকারী তার বায়ুেত িনগর্মেনর িনয়�ণ বয্ব�াগিলর
কাযর্স�াদেনর ওপের িনয়িমতভােব নজরদারী করেবন।

6)

উপাদােনর বাধািনেষধ

পণয্ ও উৎপাদেন সুিনিদর্ � পদাথর্গিলর ওপের িনেষধা�া বা বাধািনেষধ সং�া� সব �েযাজয্ আইন, িবিধিনয়ম, ও �াহেকর
�েয়াজনীয়তাগিল অংশ�হণকারীেদর েমেন চলেত হেব, যার অ�ভুর্ � হল পুনবর্য্বহারেযাগয্ করা ও বািতল করার জনয্ েলেবল
েদওয়া।

7)

জল বয্ব�াপনা

অংশ�হণকারী একিট জল বয্ব�াপনা কমর্সূিচ বা�বায়ন করেবন যা জেলর উৎস, বয্বহার ও িনগর্মনেক নিথব� কের, ৈবিশ�য্
িনধর্ারণ কের এবং নজরদারী কের; জল সংর�েণর সুেযাগগিল েখাঁেজ; এবং দূষেণর মাধয্মগিলেক িনয়�ণ কের। সব বজর্য্
জেলর ৈবিশ�য্ িনধর্ারণ করেত হেব, পযর্েব�ণ, িনয়�ণ করেত হেব এবং িনগর্মন বা বািতল করার আেগ �েয়াজন অনুযায়ী
েশাধন করেত হেব। অংশ�হণকারী তার বজর্য্ জল েশাধন ও সংবরণ করার বয্ব�াগিলর কাযর্স�াদেনর ওপের িনয়িমতভােব
নজরদারী করেবন, যােত সবর্ানুকূল কাযর্স�াদন ও িবিধিনয়েমর মানয্তা সুিনি�ত করা যায়।

8)

শি� সংর�ণ ও �ীনহাউস গয্াস িনগর্মন

শি� সংর�ণ এবং সব �াসি�ক ে�াপ 1 ও 2 �ীনহাউস গয্াস িনগর্মনগিলর ওপের নজর রাখেত হেব এবং নিথব� করেত
হেব, কমর্�েল ও/বা কেপর্ােরট �ের। অংশ�হণকারীরা শি�র কমর্দ�তার উ�িত ঘটােনা এবং শি�র খরচ ও �ীনহাউস গয্াস
িনগর্মন কমােনার জনয্ খরচ সা�য়কারী প�িতগিলর স�ান করেবন।
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D.

ৈনিতকতা

সামািজক দািয়�গিল পূরণ করা এবং বাজাের সাফলয্ অজর্ন করার জনয্, অংশ�হণকারী ও তােদর এেজ�েদর ৈনিতকতার
সেবর্া� মানদ� র�া করেত হেব, যার অ�ভুর্ � হল:

1)

বয্বসািয়ক সততা

বয্বসার সব েলনেদেন সততার সেবর্া� মানদ� র�া করেত হেব। েয েকােনা এবং সব ধরেনর ঘুষ, দুন�িত, েজার কের অথর্
আদায় ও তছরপেক িনিষ� করার জনয্ অংশ�হণকারীর একিট শূনয্ সহনশীলতা নীিত থাকেব।

2)

েকােনা অযথাযথ সুিবধা নয়

অনয্াযয্ বা অযথাযথ সুিবধা পাওয়ার জনয্ ঘুষ বা অনয্ানয্ উপায়গিলর �িত�িত েদওয়া, ��াব করা, অনুেমাদন েদওয়া,
�দান বা �হণ করা যােব না। এই িনেষধা�ার আওতায় আেছ, বয্বসা পাওয়া বা ধের রাখা, েকােনা বয্ি�র কােছ বয্বসা
পাঠােনা, বা অনয্থায় একিট অযথাযথ সুিবধা অজর্েনর জনয্ �তয্�ভােব অথবা েকােনা তৃ তীয় পে�র মাধয্েম অ�তয্�ভােব
েয েকােনা মূলয্বান িজিনেসর �িত�িত েদওয়া, ��াব করা, অনুেমাদন েদওয়া, �দান বা �হণ করা। দুন�িত-িবেরাধী
আইনগিল েমেন চলা সুিনি�ত করার জনয্ নজরদারী ও বলবৎকরেণর কাযর্�ণালীগিল বা�বায়ন করেত হেব।

3)

তেথয্র েঘাষণা

বয্বসার সব েলনেদন ��ভােব স�াদন করেত হেব এবং অংশ�হণকারীর বয্বসার বই ও েরকেডর্ িনভুর্ লভােব �িতফিলত
করেত হেব। অংশ�হণকারীর �ম, �া�য্ ও িনরাপত্তা, পিরেবশগত অনুশীলন, বয্বসািয়ক কাযর্কলাপ, কাঠােমা, আিথর্ক অব�া
ও কাযর্স�াদন সং�া� তথয্েক �েযাজয্ িবিধিনয়ম ও িশ�ে�ে�র �চিলত অনুশীলনগিল অনুযায়ী েঘাষণা করেত হেব। েরকডর্
জাল করা িকংবা সরবরাহ শৃ�েলর অব�া বা অনুশীলনগিলর িমথয্া বণর্না েদওয়া �হণেযাগয্ নয়।

4)

েমধা ��

েমধা �� অিধকারগিলেক স�ান িদেত হেব; �যুি� ও �ােনর হ�া�র এমনভােব করেত হেব যা েমধা �� অিধকারগিলেক
সুরি�ত রাখেব; এবং �াহক ও সরবরাহকারীর তথয্েক সুরি�ত রাখেত হেব।

5)

নয্াযয্ বয্বসা, িব�াপন ও �িতেযািগতা

নয্াযয্ বয্বসা, িব�াপন ও �িতেযািগতার মানদ�গিল র�া করেত হেব।
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6)

পিরচয় সুরি�ত রাখা এবং েকােনা �িতেশাধ নয়

সরবরাহকারী ও কম� হইসলে�ায়ারেদর েগাপনীয়তা, পিরচয়হীনতা ও সুর�া সুিনি�ত কের এমন কমর্সূিচগিল 2 বজায় রাখেত
হেব, যিদ না আইন �ারা িনিষ� হয়। কম�রা যােত �িতেশােধর েকােনা রকম ভয় ছাড়াই েয েকােনা উে�গ �কাশ করেত
পােরন েসইজনয্ কম�েদর জনয্ একিট �াপন করা �ি�য়া অংশ�হণকারীেদর থাকা উিচত।

7)

দািয়�শীলভােব খিনজ পদাথর্ েজাগাড় করা

েয সব পণয্ উৎপাদন কেরন েসগিলেত েয টয্া�ালাম, িটন, টাংে�ন ও েসানা বয্বহার করা হয় েসগিল যােত কে�া গণতাি�ক
�জাত� বা েকােনা সংল� েদেশর গরতর মানবািধকার লংঘনকারী অপরাধী সশ� েগা�ীগিলেক �তয্� বা অ�তয্�ভােব
অথর্�দান বা লাভবান না কের তা যুি�স�তভােব িনি�ত করার জনয্ অংশ�হণকারীেদর একিট নীিত থাকেত হেব।
অংশ�হণকারীরা এই খিনজ পদাথর্গিলর উৎস ও েহফাজেতর শৃ�েলর ওপের িডউ িডিলেজ� �েয়াগ করেবন এবং িডউ
িডিলেজ� প�িতগিল �াহকেদর অনুেরাধ�েম তােদর জনয্ উপল� করেবন।

8)

েগাপনীয়তা

অংশ�হণকারীরা সরবরাহকারী, �াহক, উপেভা�া ও কম� সেমত যােদর সে� বয্বসা কেরন, তােদর �েতয্েকর বয্ি�গত
তেথয্র যুি�স�ত েগাপনীয়তার �তয্াশাগিলেক সুরি�ত রাখার জনয্ অ�ীকার করেবন। বয্ি�গত তথয্ সং�হ, সংর�ণ,
�ি�য়াকরণ, �ানা�র ও িবিনময় করার সময় অংশ�হণকারীেদরেক েগাপনীয়তা ও তথয্ সুর�ার আইন ও িবিধিনয়েমর
আবশয্কতাগিল েমেন চলেত হেব।

2

হইসলে�ায়ার-এর সং�া: এমন েয েকােনা বয্ি� িযিন েকা�ািনর একজন কম� বা অিফসার, অথবা সরকারী কমর্কতর্ া বা আিধকািরক সং�ার �ারা অযথাযথ

আচরেণর িবষেয় েঘাষণা কেরন।
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E.

পিরচালন বয্ব�া

অংশ�হণকারীরা এমন একিট পিরচালন বয্ব�া �হণ বা �িত�া করেবন যার বয্াি� এই িবিধর িবষয়ব�র সে� স�িকর্ ত।
িন�িলিখতগিল সুিনি�ত করার জনয্ পিরচালন বয্ব�ািটর পিরক�না করা হেব: (a) �েযাজয্ আইন, িবিধিনয়ম এবং
অংশ�হণকারীর কাযর্পিরচালনা ও পণয্গিলর সােথ স�কর্ যু� �াহেকর আবশয্কতাগিল মানয্ করা; (b) এই িবিধিট অনুসরণ
করা; এবং (c) এই িবিধর সােথ স�িকর্ ত কাযর্পিরচালনাগত ঝুঁ িকগিল সনা�করণ ও িনরসন। এিটর িনর�র উ�িতেকও
সহজতর করা উিচত।

পিরচালন বয্ব�ািটেত িন�িলিখত উপাদানগিল থাকা উিচত:

1)

েকা�ািনর অ�ীকার

সামািজক ও পিরেবশগত দায়দািয়� সং�া� একিট কেপর্ােরট নীিতর িববৃিতগিল মানয্তা ও িনর�র উ�িতর �িত
অংশ�হণকারীর অ�ীকারেক দৃঢ়ভােব েঘাষণা কের, যা কাযর্িনবর্াহী কতৃর্ পে�র �ারা সমিথর্ত এবং �ানীয় ভাষায় কমর্�েল
েপা� করা হয়।

2)

কতৃর্ পে�র জবাবিদিহতা ও দািয়�

পিরচালন বয্ব�া ও সংি�� কমর্সূিচগিলর বা�বায়ন সুিনি�ত করার জনয্ দািয়�শীল বির� কাযর্িনবর্াহী ও েকা�ািনর
�িতিনিধ[বৃ�]-েক অংশ�হণকারী সু��ভােব িচি�ত কেরন। বির� কতৃর্ প� িনয়িমত িভিত্তেত পিরচালন বয্ব�ার অব�া
পযর্ােলাচনা কেরন।

3)

আইনগত ও �াহেকর আবশয্কতা

এই িবিধর আবশয্কতাগিল সেমত, �েযাজয্ আইন, িবিধিনয়ম ও �াহেকর আবশয্কতাগিল সনা� করা, পযর্েব�ণ করা ও
েবাঝার জনয্ একিট �ি�য়া।

4)

ঝুঁ িকর মূলয্ায়ন এবং ঝুঁ িকর বয্ব�াপনা

আইনগত মানয্তা, পিরেবশগত, �া�য্ ও িনরাপত্তা ও �ম সং�া� অনুশীলন এবং অংশ�হণকারীর কাযর্পিরচালনার সােথ
সংি�� ৈনিতকতার ঝুঁ িকগিল সনা� করার জনয্ একিট �ি�য়া। 3 �িতিট ঝুঁ িকর আেপি�ক গর� িনধর্ারণ করা এবং সনা�
করা ঝুঁ িকগিলেক িনয়�ণ করার জনয্ যেথাপযু� �ণালীগত ও শারীিরক িনয়�ণগিলর বা�বায়ন করা এবং িবিধিনয়েমর
মানয্তা সুিনি�ত করা

3

পিরেবশগত �া�য্ ও িনরাপত্তার জনয্ ঝুঁ িক মূলয্ায়েন েয ে��গিলেক অ�ভুর্ � করেত হেব েসগিল হল উৎপাদেনর এলাকা, গদাম ও মজুতকরেণর �ান,

কারখানা/কমর্�েলর সহায়তা উপকরণ, পরী�াগার ও পরী�ার �ানগিল, সয্ািনেটশেনর সুিবধাগিল (বাথরম), রা�াঘর/কয্ােফেটিরয়া এবং কম�েদর আবাসন/ডিমর্টির।
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5)

উ�য়েনর ল�য্

কাযর্স�াদেনর িলিখত উে�শয্, ল�য্মা�া এবং অংশ�হণকারীর সামািজক ও পিরেবশগত কাযর্স�াদেনর উ�িত করার জনয্
বা�বায়েনর পিরক�নাগিল, এই ল�য্গিল অজর্েনর ে�ে� অংশ�হণকারীর কাযর্স�াদেনর একিট পযর্ায়�িমক মূলয্ায়ন
অ�ভুর্ �।

6)

�িশ�ণ

অংশ�হণকারীর নীিত, কাযর্�ণালী এবং উ�য়েনর ল�য্গিল বা�বায়ন করা এবং �েযাজয্ আইনগত ও িবিধিনয়েমর
আবশয্কতাগিল পূরণ করার জনয্ ময্ােনজার ও কম�েদর �িশ�েণর কমর্সূিচগিল।

7)

�াপন

অংশ�হণকারীর নীিত, অনুশীলন, �তয্াশা ও কাযর্স�াদন স�ে� সু�� ও িনভুর্ ল তথয্ কম�, সরবরাহকারী ও �াহকেদর
জানােনার জনয্ একিট �ি�য়া।

8)

কম�েদর মতামত, অংশ�হণ ও অিভেযাগ

এই িবিধর আওতাধীন অনুশীলন এবং শতর্ গিলর লংঘন স�ে� কম�েদর ধারণার মূলয্ায়ন করা এবং এই িবষেয় মতামত পাওয়া
এবং �মাগত উ�িতেত উৎসাহ েদওয়ার জনয্ একিট কাযর্কর অিভেযাগ প�িত সেমত, চলমান �ি�য়াগিল।

9)

অিডট ও মূলয্ায়ন

আইনগত ও িবিধিনয়েমর আবশয্কতাগিল, িবিধর িবষয়ব� এবং সামািজক ও পিরেবশগত দায়দািয়ে�র সােথ স�িকর্ ত
�াহেকর চু ি�গত আবশয্কতাগিল মানয্ করা সুিনি�ত করার লে�য্ পযর্ায়�েম �-মূলয্ায়ন।

10)

সংেশাধনমূলক পদে�প �ি�য়া

অভয্�রীণ বা বািহয্ক মূলয্ায়ন, পিরদশর্ন, অনুস�ান ও পযর্ােলানার �ারা সনা� হওয়া ঘাটিতগিলর সমেয়াপেযাগী সংেশাধেনর
জনয্ একিট �ি�য়া।

11)

নিথব�করণ ও েরকডর্

িবিধিনয়েমর মানয্তা এবং েকা�ািনর আবশয্কতাগিল েমেন চলার পাশাপািশ েগাপনীয়তা র�া করার িনিমত্ত যেথাপযু�
েগাপনীয়তা সুিনি�ত করার জনয্, নিথপ� ও েরকডর্ ৈতির করা ও বজায় রাখা।

12)

সরবরাহকারীর দায়দািয়�

সরবরাহকারীেদর িবিধর আবশয্কতাগিল জানােনা এবং সরবরাহকারী কতৃর্ ক িবিধর মানয্তা পযর্েব�ণ করার জনয্ একিট
�ি�য়া।
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সূ�
এই িবিধিট ��ত করার ে�ে� িন�িলিখত মানদ�গিলেক বয্বহার করা হেয়িছল এবং অিতির� তেথয্র একিট উপেযাগী উৎস
হেত পাের। �েতয্ক অংশ�হণকারী িন�িলিখত মানদ�গিলেক সমথর্ন করেতও পােরন আবার নাও করেত পােরন।
ডড-�য্াংক ওয়াল ি�ট সং�ার ও উপেভা�া সুর�া আইন (Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer
Protection Act) http://www.sec.gov/about/laws/wallstreetreform-cpa.pdf
ইেকা ময্ােনজেম� অয্া� অিডট িসে�ম (Eco Management & Audit System)
http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm
এিথকাল ে�িডং ইিনিশেয়িটভ (Ethical Trading Initiative) www.ethicaltrade.org/
িনরাপত্তা ও �াে�য্র ে�ে� ILO এর অনুশীলন িবিধ (ILO Code of Practice in Safety and Health)
www.ilo.org/public/english/protection/safework/cops/english/download/e000013.pdf
ILO আ�জর্ািতক �ম মানদ� (ILO International Labor Standards)
www.ilo.org/public/english/standards/norm/whatare/fundam/index.htm
ISO 14001 www.iso.org
জাতীয় অি� িনরাপত্তা সং�া (National Fire Protection Association)
www.nfpa.org/catalog/home/AboutNFPA/index.asp
সংঘােতর �ারা �ভািবত ও উ� ঝুঁ িকপূণর্ অ�লগিল েথেক খিনজ পদােথর্র দািয়�শীল সরবরাহ শৃ�েলর জনয্ OECD-এর িডউ
িডিলেজ� সং�া� িনেদর্ শনা http://www.oecd.org/corporate/mne/mining.htm
বহজািতক �িত�ানগিলর জনয্ OECD িনেদর্ শনা http://www.oecd.org/investment/mne/1903291.pdf
OHSAS 18001 http://www.bsigroup.com/en-GB/ohsas-18001-occupational-health-and-safety/
মানবািধকার সং�া� িব�জনীন েঘাষণা (Universal Declaration of Human Rights)
www.un.org/Overview/rights.html
দুন�িতর িবরে� রা�সে�র চু ি� (United Nations Convention Against Corruption)
https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/
রা�স� িব�জনীন চু ি� (United Nations Global Compact) www.unglobalcompact.org
রা�স� েফডারাল অয্াকুইিজশন েরগেলশন (United States Federal Acquisition Regulation)
www.acquisition.gov/far/
SA 8000 http://www.sa-intl.org/index.cfm?fuseaction=Page.ViewPage&PageID=937
েসাশয্াল অয্াকাউে�িবিলিট ই�ারনয্াশনাল (Social Accountability International, SAI) www.sa-intl.org
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নিথর ইিতহাস
সং�রণ 1.0 – অে�াবর 2004 এ �কািশত।
সং�রণ 1.1 – েম 2005 এ �কািশত। নিথেক RBA-এর ফরময্ােট রপা�িরত করা হেয়িছল, পাতার স�ায় েছাটখােটা
সংেশাধন; িবষয়ব�র েকােনা পিরবতর্ ন হয় িন।
সং�রণ 2.0 – একািধক িনয়েমর সংেশাধন সেমত অে�াবর 2005 এ �কািশত। সং�রণ 3.0 – একািধক িনয়েমর সংেশাধন
সেমত জুন 2009 এ �কািশত।
সং�রণ 4.0 – একািধক িনয়েমর সংেশাধন সেমত এি�ল 2012 এ �কািশত। সং�রণ 5.0 – একািধক িনয়েমর সংেশাধন
সেমত নেভ�র 2014 এ �কািশত।
সং�রণ 5.1 – A1 এর সংেশাধন, যা 1 জানুয়াির 2016-েত কাযর্কর হেব, েসিট সেমত মাচর্ 2015 এ �কািশত।
সং�রণ 6.0 – একািধক িনয়েমর সংেশাধন সেমত জানুয়াির 2018 এ �কািশত।

ইেলক�িনক পণয্ উৎপাদেন যু� অেনকগিল েকা�ািন জুন ও অে�াবর 2004 এর মাঝামািঝ RBA আচরণিবিধিট
�াথিমকভােব ��ত কেরিছল। এই িবিধিট �হণ করার জনয্ েকা�ািনেদর আম�ণ করা হয় ও উৎসাহ েদওয়া হয়। আপিন
responsiblebusiness.org েথেক অিতির� তথয্ েপেত পােরন
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