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সরব্রোহকোরীর আচরর্ সংক্রোন্ত নীয়িমোলো

প্রযযোজ্য আইযনর সোযে সম্পকণ

1.

সরবরাহকারীর আচরণ সংক্রান্ত নীতিমালা (অিঃপর “নীয়িমোলো”) মমনন চলা ছাড়াও সরবরাহকারী, মেনের
আইনসমূহ এবং সরবরাহকারীর ও িার কমকানের
ম
মেনে প্রন াজ্য সকল আইন মমনন চলনব।
প্রন াজ্য আইননর তবধান এবং নীতিমালার মনধয ববসােৃেয বা তবনরাধ মেখা

তে এসব

ায়, মসনেনে সরবরাহকারী

প্রন াজ্য আইননর সানে সামঞ্জসয মরনখ সনবাচ্চ
ম
মানেে বজ্ায় রাখার মচষ্টা করনব।

মোনব্োয়িকোর

2.

সরবরাহকারী জ্াতিসংনের আন্তজ্মাতিক মানবাতধকার সননে উনেতখি এবং আন্তজ্মাতিকভানব স্বীকৃি
মানবাতধকারসমূহ-মক সম্মান করনব।1
বযবসা এবং মানবাতধকার সংক্রান্ত জ্াতিসংনের তেকতননেম েক নীতিমালার সানে সামঞ্জসয মরনখ সরবরাহকারী
িার বযবসা পতরচালনা করনব।2

3.

শ্রম অয়িকোর এব্ং কোযজ্র শিণোব্লী

৩.১

গমৌয়লক শ্রমনীয়ি এব্ং অয়িকোরসমূহ
আন্তজ্মাতিক শ্রম সংস্থার মূল সনে3 এবং কমনেনের
ম
অতধকার ও মমৌতলক নীতি সংক্রান্ত মোষণায়4 সতিনবতেি
আন্তজ্মাতিকভানব স্বীকৃি অতধকার ও নীতিমালাসমূহ-মক সরবরাহকারী সম্মান করনব।

৩.২

সং ঠযনর স্বোিীনিো এব্ং গযৌে দরকষোকয়ষর অয়িকোর
মেনের আইন ও তবধাননর সানে সঙ্গতিপূণ ম সংগঠননর স্বাধীনিার অতধকার এবং িার কমচারীনের
ম
এবং/অেবা
শ্রতমকনের (“শ্রয়মক” বা “শ্রয়মক র্”) ম ৌে েরকষাকতষর অতধকারসমূহনক সরবরাহকারী স্বীকৃতি তেনব এবং
সম্মান করনব।
সরবরাহকারী িার শ্রতমকনেরনক কা করভানব
ম
অবতহি করনব ম , জ্ািীয় আইন ও তবধাননর সানে সঙ্গতি
মরনখ িানের পছন্দমি শ্রতমক সংগঠনন ম াগোন করা বা না করার বযাপানর িারা স্বাধীন। এর ফনল িারা
সরবরাহকারী কিৃক
ম মকান মনতিবাচক ফলাফল বা প্রতিনোনধর সম্মুখীন হনবনা। সরবরাহকারী এ ধরনণর
শ্রতমক সংগঠন প্রতিষ্ঠা ও িার পতরচালনার বযাপানর মকান হস্তনেপ করনবনা।

1

মানবাতধকানরর সাবজ্নীন
ম
মোষণা (১৯৪৮), নাগতরক ও রাজ্ননতিক অতধকার সম্পতকমি আন্তজ্মাতিক সনে

(১৯৬৬) এবং এর েুটি ঐচ্ছিক

মপ্রানিাকল,

এবং

অেননতিক,
ম

সামাচ্ছজ্ক

এবং

সাংস্কৃতিক

অতধকার সংক্রান্ত

আন্তজ্মাতিক সনে (১৯৬৬)।
2

এইচআর/তপইউতব/১১/০৪(২০১১),
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf

3

সংগঠননর স্বাধীনিা এবং সংগটঠি হওয়ার অতধকার সুরো সংক্রান্ত সনে, ১৯৪৮ (নং-৮৭); সংগটঠি হওয়ার

অতধকার এবং ম ৌে

েরকষাকতষ সংক্রান্ত সনে, ১৯৪৯ (নং-৯৮); জ্বরেচ্ছস্তমূলক শ্রম সংক্রান্ত সনে, ১৯৩০

(নং-২৯); জ্বরেচ্ছস্তমূলক শ্রম বাতিল সংক্রান্ত

সনে, ১৯৫৭ (নং-১০৫); নূযনিম বয়স সংক্রান্ত সনে, ১৯৭৩ (নং-

১৩৮); তনকৃষ্ট তেশুশ্রম সংক্রান্ত সনে, ১৯৯৯ (নং-১৮২); সমান

পাতরশ্রতমক সংক্রান্ত সনে, ১৯৫১ (নং-১০০);

ববষময (কমসংস্থান
ম
এবং মপো) সংক্রান্ত সনে, ১৯৫৮ (নং-১১১)।
4

কমনেনে
ম
অতধকার এবং মমৌতলক নীতি সংক্রান্ত মোষণা, ১৯৯৮

[গ োপনীয়]
Sensitivity: Internal
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ম নেনে মেনের আইননর অধীনন সংগঠননর স্বাধীনিা এবং ম ৌে েরকষাকতষর অতধকার সীতমি, মসনেনে
সরবরাহকারী শ্রতমকনেরনক স্বাধীনভানব িানের তনজ্স্ব প্রতিতনতধ তনবাচন
ম
করনি তেনব।
৩.৩

জ্ব্রদক্তিমূলক শ্রম
সরবরাহকারী মকান ধরননর জ্বরেচ্ছস্তমূলক, োসত্বমূলক এবং বাধযিামূলক শ্রম প্রনয়াগ বা বযবহার করনবনা
এবং ম নকান ধরননর োসপ্রো বা মানব পাচারনক কনঠারভানব তনবাতরি করনব। সরবরাহকারী এসব তবষয়
সম্পনকম সবসময় একটি তলতখি কমপন্থা
ম
প্রস্তুি রাখনব এবং িার প্রতিষ্ঠানন এই কমপন্থার
ম
কা কর
ম
বাস্তবায়ন
তনচ্ছিি করনব। তবনেষ কনর, সরবরাহকারী িার কা নেনের
ম
মনধয এবং এর সরবরাহ বযবস্থায় মকান ধরননর
জ্বরেচ্ছস্তমূলক, োসত্বমূলক এবং বাধযিামূলক শ্রম, অেবা োসত্ব বা মানব পাচার ম ন প্রনয়াগ বা বযবহার
না হয় িা তনচ্ছিি করার জ্নয উপ ুক্ত বযবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং বাস্তবায়ন করনব।
সব কাজ্ অবেযই স্বিঃপ্রবৃত্ত হনব এবং শ্রতমকরা

ুচ্ছক্তসঙ্গি মনাটিে প্রোননর মাধযনম িানের চাকুরী মছনড়

মেওয়ার বযাপানর স্বাধীন োকনব।
শ্রতমকরা িানের চাকুরীর েিম তহনসনব আমানি, বযচ্ছক্তগি পতরচয় সংক্রান্ত েতলল অেবা কা ানু
ম মতি জ্মা
রাখনি বাধয োকনবনা।
৩.৪

য়শশু শ্রম
সরবরাহকারী মকান তেশু শ্রতমকনক িার প্রতিষ্ঠানন তননয়াগ তেনব না বা তেশু শ্রতমকনক তেনয় মকান কাজ্
করানবনা।
তেশু বলনি ১৫ বছনরর কম বয়সী মকান বযচ্ছক্তনক মবাঝানব,

তে না মেনের আইন এবং তবধান সমূনহ

তবেযালয় ছাড়ার বাধযিামূলক বয়স এবং শ্রতমনকর নূযনিম বয়স তহনসনব এর মেনক মবেী বয়স তনধারণ
ম
করা
হনয় োনক এবং মসই মেনে মবেী বয়সিাই প্রন াজ্য হনব। “তেশুশ্রম” বলনি তেশু দ্বারা করা মকান কাজ্
মবাঝানব

তে না মসিা আন্তজ্মাতিক শ্রম সংস্থার নূযনিম বয়স সংক্রান্ত কননভনেন ১৯৭৩ (১৩৮ নং)-এর

অধীনন গ্রহণন াগয হয়।
সরবরাহকারী তনচ্ছিি করনব ম , মকান তেশু বা ১৮ বছনরর কম বয়নসর মকান বযচ্ছক্ত ম ন মকান ঝু ুঁ তকপূণ ম
কানজ্ অেবা ওই বযচ্ছক্তর স্ব-উিতির তবনরাধী মকান কানজ্ অংে না মনয়। এই নীতিমালায় ‘ঝু ুঁ তকপূণ ম কাজ্’
বলনি মবাঝানব এমন কাজ্

া মকান তেশু বা ১৮ বছনরর কম বয়নসর মকান বযচ্ছক্তনক োরীতরক, মানতসক

অেবা ম ৌন হয়রানীর সম্মুখীন কনর; ভূ -গভমস্থ কাজ্, পাতনর িলনেনে কাজ্, তবপজ্জনক উচ্চিায় মকান
কাজ্, বদ্ধ জ্ায়গায় কাজ্, তবপজ্জনক

ন্ত্রপাতি, কলকবজ্া বা হাতিয়ার তননয় কাজ্, মবতে ভাতর মকান চ্ছজ্তনস

তনয়ন্ত্রণ বা পতরবহন সংক্রান্ত কাজ্, অস্বাস্থযকর পতরনবনে কাজ্ (স্বানস্থযর জ্নয সম্ভাবয েতিকর তবপজ্জনক
পোে,ম অনুেিক বা প্রচ্ছক্রয়া, িাপমাো, েনের মাো বা কম্পন-এর সংস্পনে ম আসাও এর অন্তগিম হনব);
তবনেষিঃ কটঠন মকান পতরতস্থতিনি কাজ্ করা, ম মন- েীে ম সময় ধনর কাজ্ বা রানির মবলা কাজ্ বা ম খানন
তেশু বা ১৮ বছনরর কম বয়নসর মকান বযচ্ছক্ত সরবরাহকারীর প্রতিষ্ঠানন অন ৌচ্ছক্তকভানব আবদ্ধ োনক।
তে সরবরাহকারী আতবষ্কার কনর ম িার পনে বা িার দ্বারা মকান তেশুনক কানজ্ তননয়াগ মেয়া হনয়নছ বা
তেশুশ্রম বযবহার করা হনি িাহনল সরবরাহকারী অতবলনে ওই বযাপানর ো ে পেনেপ গ্রহণ করনব এবং
এনেনে তেশুটির সনবাচ্চ
ম
স্বােইম হনব মূল তবনবচয তবষয়।
সরবরাহকারী সবসমনয়র জ্নয একটি তলতখি কা নীতি
ম
রাখনব ম খানন শ্রতমকনের নূযনিম বয়স এবং এই
নীতিমালার অনযানয েিমগুনলা পতরষ্কারভানব উনেখ োকনব এবং সরবরাহকারী িার প্রতিষ্ঠাননর তভিনর এই
নীতিগুনলার কা কর
ম
প্রনয়াগ তনচ্ছিি করনব। তবনেষ কনর সরবরাহকারী ম ন মকান তেশু শ্রতমকনক তননয়াগ
না মেয় বা তেশুশ্রম বযবহার না কনর িা তনচ্ছিি করনি সরবরাহকারী এই নীতিমালায় উনেতখি তনয়মানুসানর
ো ে কা পদ্ধতি
ম
প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়ন করনব।

[গ োপনীয়]
Sensitivity: Internal
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৩.৫

বব্ষমযহীনিো
সরবরাহকারী কমনেনে
ম
সুন ানগর সমিা এবং ববতচেযনক উৎসাতহি করনব।
মগাে, বণ,বয়স,
ম
তলঙ্গ, ম ৌন েৃটষ্টভতঙ্গ, সন্তানসম্ভাবযিা, ভাষা, অেমিা, ধম,ম রাজ্ননতিক ও অনযানয মিামি
বা সামাচ্ছজ্ক উৎপতত্তর ওপর তভতত্ত কনর বা অনয
বা

৩.৬

মকান ধরনণর ববষমযনক সরবরাহকারী সমেনম করনবনা

ববষমযমূলক কানজ্ জ্ড়ানবনা।

মযোদোহোয়নকর
ণ
আচরর্
সকল শ্রতমনকর সানে সম্মান ও ম াোপূ
ম
ণ ম আচরণ করনি হনব। শ্রতমকনের প্রতি মকান ম াোহাতনকর
ম
আচরণ
সরবরাহকারী সহয করনবনা, ম মন- মানতসক ও ম ৌন হয়রাতন, ববষমযমূলক ইতঙ্গি, ভাষা অেবা ম ৌন,
বলপ্রনয়াগমূলক, ভীতিপ্রেেনমূ
ম লক, অপমানজ্নক বা অনযায় সুতবধা আোয় করার জ্নয োরীতরক সংস্পে ম ।

৩.৭

চোকরীর শিণসমূহ
সরবরাহকারী, নুযনিমপনে, মেনের আইন ও তবধান মমনন চলনি বাধয োকনব। সরবরাহকারীর জ্নয মকান
কাজ্ শুরু করার পূনব ম শ্রতমকনের অবেযই চাকুরীর তলতখি চুচ্ছক্তপে তেনি হনব, ম খানন শ্রতমনকর মবাধগময
ভাষায় চাকুরীর তনয়ম ও েিমাবলী উনেতখি োকনব এবং শ্রতমক মস্বিায় িানি স্বাের প্রোন করনব।
নূযনিমপনে প্রন াজ্য আইন ও সংতিষ্ট তেল্প-মেনে গ্রহণন াগয মানেে মমনন সরবরাহকারী নযা য ও ম ৌচ্ছক্তক
মজ্ুতর প্রোন করনব। োচ্ছস্তমূলক বযবস্থা তহনসনব সরবরাহকারী কখনই মজ্ুতর কিমন করনবনা।
সরবরাহকারী তনচ্ছিি করনব ম , কমেণ্টা
ম
ম ন কখনই মেনের আইন ও তবধান দ্বারা তনধাতরি
ম
সনবাচ্চ
ম
কমেণ্টার
ম
মবেী না হয়। সরবরাহকারী তনচ্ছিি করনব ম , প্রতি ছয়তেন একিানা কাজ্ করার পনর একজ্ন
শ্রতমক ম ন কমপনে একতেন ছুটি মভাগ করার অতধকার রানখ।

4.

স্বোস্থ্য ও য়নরোপত্তো
প্রন াজ্য আইন এবং আন্তজ্মাতিকভানব স্বীকৃি মানেে অনুসানর সরবরাহকারী শ্রতমকনের সুস্বানস্থযর বযাপানর
উৎসাতহি করনব এবং তনরাপে ও সুরতেি কানজ্র পতরনবে সংস্থান করনব এবং িা বজ্ায় রাখনব।
েুেিনা,
ম
মপোগি মরাগ-বালাই এবং আনগ মেনক মবাঝা

ায় এমন জ্রুরী অবস্থা প্রতিনরাধ করার জ্নয

তবপেগুনলা তচতিি করনি হনব, ঝু ুঁ তক পতরমাপ, তনবৃতত্ত ও প নবেণ
ম
এবং প্রনয়াজ্নীয় আগাম সিকমিামূলক
বযবস্থা গ্রহণ করনি হনব। েুেিনা
ম
এবং জ্রুরী অবস্থা মেনক তেেনীয় তবষয়গুনলা তলতপবদ্ধ করা, িেন্ত করা
এবং বাস্তবায়ন করার জ্নয সরবরাহকারী একটি কা করী
ম
বযবস্থা স্থাপন ও বাস্তবায়ন করনব।
শ্রতমকরা ম ন স্বাস্থয ও তনরাপত্তা তবষনয় প াপ্ত
ম তেোলাভ কনর িা তনচ্ছিি করার উনেনেয সরবরাহকারী
প্রতেেণ কমোলা
ম
চালু ও বাস্তবায়ন করনব।

ো ে প ানয়
ম
দ্বাতয়ত্ব সহকানর স্বাস্থয ও তনরাপত্তা সংক্রান্ত

সরবরাহকারীর বাধযবাধকিামূলক কাজ্গুনলা পালন করার জ্নয শ্রতমকনের মননানীি করা ও িানেরনক
প্রতেেণ প্রোনও এই কানজ্র অন্তভূ ক্ত
ম হনব।
সরবরাহকারী তনচ্ছিি করনব ম , ম নেনে শ্রতমক বা িার পতরবানরর বাসস্থাননর বযবস্থা প্রোন করা হনয়নছ,
মসনেনে িা ম ন পতরিি, তনরাপে হয় এবং িানের মমৌতলক চাতহোসমূহ পূরণ কনর।

[গ োপনীয়]
Sensitivity: Internal
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5.

পয়রযব্শ
পতরনবে এবং জ্লবায়ু সম্পতকমি ঝু ুঁ তক তবষনয় সরবরাহকারী আগাম সিকমিামূলক পন্থা গ্রহণ করনব,
পতরনবেগি প্রভাব বযবস্থাপনা সংক্রান্ত তবষনয় দ্বাতয়ত্বপূণ ম অনুেীলন ম ন

ো ে হয় িা তনচ্ছিি করনব এবং

পতরনবে বান্ধব প্র ুচ্ছক্তর প্রসার ও প্রচারনক উৎসাতহি করনব।
সরবরাহকারী প্রন াজ্য আইন এবং আন্তজ্মাতিকভানব স্বীকৃি মানেে অনুসরণ করনব।
সরবরাহকারী, িার কানজ্র মেনে

িেূর প্রন াজ্য, আন্তজ্মাতিকভানব স্বীকৃি মানেে অনুসানর একটি

পতরনবে সংক্রান্ত বযবস্থাপনা পদ্ধতি কা করীভানব
ম
বাস্তবায়ন করনব।
সরবরাহকারী িার কানজ্র ফনল পতরনবনের ওপর প্রভানবর মাো িেূর সম্ভব প্রেমন করনব এবং পতরনবে
ও জ্লবায়ু সংক্রান্ত কানজ্ প্রতিতনয়ি উিতি সাধন করনব এবং সম্পে সংক্রান্ত েেিা ও মিকসই বজ্ময
বযবস্থাপনার লনেয কাজ্ করনব।

6.

দ্বন্দ্ব-সংঘোযির সোযে সংয়িষ্ট খয়নজ্ এব্ং গেকসই নয় এমন পদ্ধয়িযি উযত্তোয়লি খয়নজ্
সরবরাহকারীর কা ক্রনমর
ম
সানে
রাখনব

িেূর প্রন াজ্য, সরবরাহকারী এই মনম ম একটি তলতখি কমপন্থা
ম
প্রস্তুি

ানি কনর সরবরাহকারী সজ্ঞানন দ্বন্দ্ব-সংোনির সানে সংতিষ্ট আহতরি খতণজ্ অেবা পতরনবে এবং

সমানজ্র প্রতি অতিতরক্ত েতি সাধন কনর এবং মিকসই নয় এমন পদ্ধতিনি উনত্তাতলি খতনজ্ দ্রবয বজ্মন
করনি পানর।

7.

ব্যক্তি ি গ োপনীয়িো, মি প্রকোযশর স্বোিীনিো এব্ং িেয সুরক্ষো
বযচ্ছক্তগি মগাপনীয়িা এবং মি প্রকানের স্বাধীনিার অতধকারনক সরবরাহকারী িার কমনেনে
ম

োেভানব
ম

স্বীকৃতি ও সম্মান তেনব।
সরবরাহকারী

ো ে েেিা, সিকমিা এবং পতরশ্রম প্রনয়াগ করনব এবং প াপ্ত
ম
ও োতলতলক তনরাপত্তা-

তনয়ন্ত্রণবযবস্থা বাস্তবায়ন করনব এবং অননুনমাতেি ও মবআইনী প্রচ্ছক্রয়ার হাি মেনক এবং েুেিনাজ্তনি
ম
েতি,
ধ্বংস, মলাকসান, পতরবিমন বা প্রকানের হাি মেনক িেয সুরোর জ্নয প্রনয়াজ্নীয় আগাম প্রতিনরাধ বযবস্থা
গ্রহণ করনব। সরবরাহকারী

তে মকান বযচ্ছক্তগি িেয প্রচ্ছক্রয়াজ্াি কনর িনব ওই িেয সংক্রান্ত তবষয়বস্তুর

তনরাপত্তা রো করার জ্নয আইন ও তবধান অনুসানর

নিািুকু েরকার িনিািুকু সাবধানিা ও সনচিনিা

তনচ্ছিি করনব।

8.

ব্যব্সো সংক্রোন্ত য়নয়ষদ্ধ চচণো

৮.১

প্রয়িদ্বক্তন্দ্বিো
সরবরাহকারী সবসময় সিিা ও মপোোতরনত্বর সানে প্রতিদ্বচ্ছন্দ্বিা মমাকানবলা করনব। সরবরাহকারী প্রতিদ্বচ্ছন্দ্বিা
সংক্রান্ত প্রন াজ্য আইন ও তবধাননর বরনখলাপ েিানবনা বা েিাননার কানজ্ অংেগ্রহণ করনবনা, ম মন- মূলয
তনধারনণর
ম
মেনে মবআইনী সহন াগীিা এবং মবআইনীভানব বাজ্ার ভাগাভাতগ করা ইিযাতে।

৮.২

ঘুষ, দুনীয়ি ও জ্োয়লয়োয়ি
সরবরাহকারী েুষ, েুনীতি ও জ্াতলয়াতি সংক্রান্ত প্রন াজ্য আইন ও তবধান মমনন চলনব।
মকান সরকারী কমচারী,
ম
আন্তজ্মাতিক সংস্থা বা অনয মকান িৃিীয় পেনক (সরকারী বা মবসরকারী খানি) বা
িানের কাছ মেনক সরবরাহকারী সরাসতর বা মকান মধযবিীর মাধযনম প্রিযে বা পনরােভানব মকান ধরনণর

[গ োপনীয়]
Sensitivity: Internal
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েুষ, সুতবধা আোনয়র জ্নয মলননেন বা অসঙ্গি বা অনুতচি সুতবধা, অনুগ্রহ বা সুন ানগর প্রস্তাব, প্রোন,
চাওয়া, মনওয়া বা গ্রহণ করনবনা।
প্রন াজ্য েুনীতি েমন তবনরাধী আইন ও প্রতবধান মমনন চলা তনচ্ছিি করার জ্নয সরবরাহকারী একটি কা কর
ম
কমসূম চী বজ্ায় রাখনব। সরবরাহকারী ম

ধরনণর ঝু ুঁ তকর সম্মুখীন হয় কমসূম চীটি িার সানে সঙ্গতিপূণ ম হনব

এবং অনুসরণ করার পদ্ধতি প নবেণ
ম
এবং সতহংসিা তচতিি করা ও িা তননয় কাজ্ করাও এই কমসূম চীর
অন্তভুক্ত
ম হনব।
৮.৩

উপহোর এব্ং ব্যব্সো সংয়িষ্ট গসৌজ্নয
সরবরাহকারী প্রিযে বা পনরােভানব মক্রিার কমচারী
ম
বা প্রতিতনতধ বা িার সানে েতনষ্ঠভানব জ্তড়ি কাউনক
মকান উপহার তেনবনা বা মেয়ার প্রস্তাব করনবনা,
অনেরম সমিু লয তকছু মেয়া বা মেয়ার প্রস্তাব করা
োনক এবং খরচ

তে

তে না মসই উপহারটি পতরতমি মূলযমাননর হয়। অে ম বা
ানবনা।

তে নযায়সঙ্গি মকান বযবসায়ী উনেেয জ্তড়ি

ুচ্ছক্তসঙ্গি সীমার মনধয হনয় োনক িনব আতিনেয়িা ম মন, সামাচ্ছজ্ক অনুষ্ঠান, আহার

বা তবননােন- এসনবর আনয়াজ্ন করা ম নি পানর। মক্রিার মকান প্রতিতনতধর

ািায়াি খরচ মক্রিাই বহন

করনব। চুচ্ছক্ত সংক্রান্ত েরকষাকতষ, েরপে বা এর অনুনমােননর সময় মকান ধরননর আতিনেয়িা, বযয়ভার
বা উপহার মেয়া বা মেয়ার প্রস্তাব করা

ানবনা।

মক্রিার জ্নয বযবসা বা বযবসাতয়ক সুতবধা আোয় অেবা বজ্ায় রাখার জ্নয সরবরাহকারী সরকারী কমকিম
ম াসহ
মকান িৃিীয় পেনক প্রিযে বা পনরােভানব মকান উপহার বা আতিনেয়িা প্রোন বা প্রোননর প্রস্তাব
করনবনা।
৮.৪

অে ণ পোচোর
সরবরাহকারী ম

মকান ধরনণর অে ম পাচার- এর তবরূনদ্ধ োকনব এবং মকবলমাে নযায়সঙ্গি উৎস মেনক

প্রাপ্ত িহতবল তেনয় নযায়সঙ্গি বযবসায়ী কমকানে
ম
জ্তড়ি অংেীোনরর সানে বযবসা পতরচালনা করনব।
মবআইনী ধরনণর অে ম পতরনোধ কা ক্রম
ম
প্রতিনরাধ ও তচতিি করনি এবং অে ম পাচানরর জ্নয সরবরাহকারীর
আতেক
ম মলননেননক অনয মকউ ম ন বযবহার করনি না পানর, িা তনচ্ছিি করনি সরবরাহকারী

ুচ্ছক্তসঙ্গি

পেনেপ গ্রহণ করনব।
৮.৫

য়নযষিোজ্ঞো
জ্াতিসংে5 বা ইউনরাতপয়ান ইউতনয়ন6 বা প্রন াজ্য অনযানয তননষধাজ্ঞা সংক্রান্ত আইন ও তবধাননর আওিাভুক্ত
মকান সংস্থা বা বযচ্ছক্ত ম ন সরবরাহকারীর কমকাে
ম
এবং সরবরাহ বযবস্থায় জ্তড়ি হনি না পানর অেবা এ
মেনক মকান ধরনণর সুতবধা তননি না পানর, িা তনচ্ছিি করনি সরবরাহকারী

ুচ্ছক্তসঙ্গি পেনেপ তননব এবং

প্রন াজ্য তননষধাজ্ঞা আইন ও তবধানদ্বারা তনতষদ্ধ মকান মলননেনন িানের সংতিষ্টিা প্রতিহি করনব।

5

জ্াতিসংনের তননষধাজ্ঞার অন্তভূ ক্ত
ম বযচ্ছক্ত এবং সংস্থার িাতলকা মপনি মেখুন:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

6

ইউনরাতপয়ান ইউতনয়ননর তননষধাজ্ঞার অন্তভূ ক্ত
ম বযচ্ছক্ত এবং সংস্থার িাতলকা মপনি মেখুন:
eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol list/index_en.ht

[গ োপনীয়]
Sensitivity: Internal

দোয়য়ত্বপূর্ ণ ব্যব্সোয়য়ক আচরর্ সংক্রোন্ত চু ক্তির সংযুক্তি

