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ভূবিকা
Amazon-এ, আিরা িাে্ভনষর অমিকারনক অগ্ামিকার মদনি এব্ং 
উপ�্ভতি পমরনব্ি ব্জাি চরনখ পণ্য উৎপাদে ও চসব্া প্রদাে কনর 
্থামক এব্ং কিভুমীনদর চিৌললক সম্াে স্ভরক্ক্ত রাখনত আিরা দঢ়ৃভানব্ 
প্রমতশ্রুমতব্দ্ধ। আিরা চসই সরব্রাহকারমীনদর সান্থ জস়্িত ্থামক 
�ারা এই একই েমীমতনত প্রমতশ্রুমতব্দ্ধ। Amazon সাপ্াই চেইে 
টি্যান্ােভু স (“টি্যান্ােভু স“) Amazon এব্ং Amazon-এর  সহািক 
সংস্থার জে্য পণ্য এব্ং পমরনষব্াগুললর সিস্ত সরব্রাহকারমীনদর 
চক্ব্ত্র প্রন�াজ্য, �ার িনি্য রনিনছ সরব্রাহকারমী, মব্ব্ক্রতা, অংিরীদার, 
কন্টাক্টর এব্ং সাব্কন্টাক্টর (“সরব্রাহকারমী”)। আিানদর প্রমতশ্রুমত 
এব্ং পদ্ধমত জামতসংঘ (UN) এব্ং আন্তজভু ামতক শ্রি সংস্থা (ILO) 
দ্ারা উন্নত চেতৃস্থােমীি আন্তজভু ামতক িাে এব্ং কাঠানিা দ্ারা অব্স্হত 
করা হি। Amazon ব্্যব্সা ও িােব্ামিকানরর মব্ষনি জামতসংনঘর 
গাইস্েং েমীমতিালা, িােব্ামিকানরর UN-এর সাব্ভুজেমীে চঘাষণা, 
ILO-এর িূল মেিিাব্লমী এব্ং কিভুনক্ব্ত্র চিৌললক েমীমত ও অমিকানরর 
ILO চঘাষণানক সম্াে এব্ং সি্থভুে করার জে্য প্রমতশ্রুমতব্দ্ধ। এই 
টি্যান্ােভু গুলল উপনরাতি আন্তজভু ামতকভানব্ স্মীকৃত েমীমতিালা, িাে 
এব্ং কাঠানিা চ্থনক উদূ্ত।  এই টি্যান্ােভু গুলল ব্্যাখ্যা করার সিি, 
আিরা UN এব্ং ILO-এর মেনদভু শিকা সািগ্রী এব্ং সংজ্া অে্ভসরণ 
কমর। 

Amazon চটিানর মব্ক্ক্রত সিস্ত ট্প্রাোক্ট ব্া Amazon-চক প্রদত্ 
পণ্য ব্া পমরনষব্াগুলল অব্ি্যই এই িােগুলল এব্ং সিস্ত প্রন�াজ্য 
আইে অে্ভ�ািমী বতমর, উত্পামদত ব্া সরব্রাহ করা আব্ি্যক। 
সরব্রাহকারমীনদর আিানদর  িােগুলল চিনে েলনত হনব্, এিেমক 
�খে আিানদর টি্যান্ােভু গুলল প্রন�াজ্য আইনের প্রনিাজেমীিতাগুলল 
অমতক্রি কনর।  

সরব্রাহকারমীনদর অব্ি্যই সিস্ত প্রন�াজ্য আইে এব্ং প্রমব্িাে 
অে্ভসরণ করনত হনব্ এব্ং Amazonচক একই কাজ করনত হনব্, �ার 
িনি্য আইে এব্ং প্রমব্িাে চিনে েলার সান্থ সম্পমকভু ত Amazon-এর 
চকােও অে্ভনরাি চিনে েলনত হনব্।  �মদ প্রন�াজ্য আইে এব্ং চসই 
িােগুললর িনি্য মব্নরাি ্থানক, তনব্ সরব্রাহকারমীনদর অব্ি্যই 
আইে চিনে েলনত হনব্, �মদও তানদর অব্ি্যই আন্তজভু ামতকভানব্ 
স্মীকৃত িােব্ামিকার এব্ং টি্যান্ানেভু  উশলিশখত প্রনিাজেমীিতাগুললর 
লঙ্ঘে এ়িানত মকছ্ভ  উপাি খ্ভঁনজ চব্র করনত হনব্।

এই টি্যান্ােভু গুলল আিরা �খে প্রনিাগ কমর, তখে আিরা মেম্নললশখত 
িূল েমীমতগুলল ব্্যব্হার কমর:

অন্তভ্ভভু ক্তিকরণ

সরব্রাহকারমীনদর বব্ষি্য ছা়িাই এব্ং কিভুমীনদর ব্্যক্তিগত বব্শিষ্ট্য ব্া 
আইেত স্ভরক্ক্ত অব্স্থা মের্ব্ভুনিনষ সকল কিভুমীনদর জে্য আিানদর 
িাে প্রনিাগ করনত হনব্। আিরা স্মীকার কমর চ� মকছ্ভ  চগাষ্মী 
আিানদর িােদনডে উনলিশখত মব্ষিগুললর দ্ারা অসািঞ্জস্যপূণভু 
ভানব্ প্রভামব্ত হনত পানর এব্ং চিাষণ এব্ং অে্যাে্য িােব্ামিকার 
এব্ং পমরনব্িগত প্রভাব্ (চ�িে, োরমী, শিশু, আমদব্াসমী, অস্থািমী 
ব্া অমভব্াসমী কিভুমী) এর জে্য আরও চব্শি ঝ্ভঁ মকপূণভু হনত পানর। 
এই গ্রুপগুললর জে্য মেমদভু ষ্ট ঝ্ভঁ মক চিাকানব্লাি এব্ং স্ভমেমদভু ষ্টভানব্ 
আিানদর সরব্রাহকারমীর চকানের আওতাি চেই মকন্তু উদূ্ত 
হনত পানর এিে পমরস্স্থমত িূল্যািে ও সিািানের জে্য আিানদর 
সরব্রাহকারমীনদর সান্থ কাজ করার জে্য আিরা প্রমতশ্রুমতব্দ্ধ। 
আিরা সরব্রাহকারমীনক সকল কিভুমীনদর জে্য ইক্ভ ইক্ে এব্ং 

অন্তভ্ভভু ক্তির জে্য স্েজাইে করা অমতমরতি েমীমত এব্ং অে্ভিরীলেগুলল 
ব্াস্তব্ািনের জে্য উত্সাস্হত কমর।

ক্রিাগত উন্নতত

Amazon ক্রিাগত উন্নমতর একক্ে েমীমত পমরোলো কনর, এব্ং 
আিরা তানদর অপানরিে এব্ং সরব্রাহ িৃঙ্খনল িােব্ামিকার এব্ং 
পমরনব্নির প্রমত সম্াে প্রদাে করার জে্য সরব্রাহকারমীনদর সান্থ 
কাজ করার জে্য প্রমতশ্রুমতব্দ্ধ, তানদর কিভুমী এব্ং কিভুনক্ব্ত্র স্ভরক্া 
উন্নত করার জে্য , এব্ং এই টি্যান্ােভু গুললর সান্থ অসািঞ্জস্যপূণভু। 
আিরা সব্ভুদা কিভুমীনদর স্া্থভুনক প্র্থনি রাখার চেষ্টা কমর। আিরা 
উত্সাস্হত কমর, ব্া আইে দ্ারা প্রনিাজে হনল, সরব্রাহকারমীনদরনক 
িােব্ামিকার এব্ং পমরনব্িগত �্থা�্থ অি্যব্সািনক স্েস্নিত 
করনত, অগ্ামিকার মদনত এব্ং চিাকানব্লা করার জে্য, এই 
টি্যান্ােভু গুললনত ব্ক্ণভুত কা�ভুকর ব্্যব্স্থাপো ব্্যব্স্থা গ্হণ এব্ং ব্জাি 
রাখনত উত্সাস্হত কমর, ব্া প্রনিাজে হনল আইে দ্ারা এগুলল করনত 
ব্লল। সরব্রাহকারমীনদর আকার এব্ং গঠে (চ�িে, পামরব্ামরক 
খািার, ক্্ভ দ্র িাললক, গৃহকিভুমী), আইে দ্ারা অে্ভনিামদত পমরিানণ 
এই িােগুললর সান্থ সািঞ্জস্য চরনখ ক্রিাগত উন্নমত করার সিি 
মব্নব্েো করা হনব্। 

সাপ্াই চেইনের দাবয়ত্ব

অে্ভনরানির মভমত্নত, সরব্রাহকারমীনদর পনরাক্ মেনিানগর 
পদ্ধমত প্রনিাগ করনত হনব্ এব্ং তানদর মেজস্ সরব্রাহকারমী, 
কন্টাক্টর, সাব্কন্টাক্টর, মেনিাগকারমী এনজন্, ব্া শ্রি এনজন্নদর 
Amazon-এ পণ্য ব্া পমরনষব্া সরব্রানহর সান্থ �্ভতি করনত হনব্। 
আিরা সরব্রাহকারমীনদর সান্থ কাজ কনর তানদরনক আিানদর 
েমীমত সম্পনকভু  চব্াঝানত প্রমতশ্রুমতব্দ্ধ। সরব্রাহকারমীনদর তানদর 
মেজস্ সরব্রাহকারমী, সাব্কন্টাক্টর, মেনিাগকারমী এনজন্ এব্ং শ্রি 
এনজন্নদর প্রন�াজ্য আইে এব্ং এই টি্যান্ােভু গুলল িনর রাখনত হনব্  
এব্ং এই িােগুললর গ্হণ এব্ং সনেতেতা ব্া়িানত তানদর সান্থ 
কাজ করনত হনব্। আিরা সরব্রাহকারমীনদর প্রশিক্ণ এব্ং অে্যাে্য 
উপানি এক্ে করনত উত্সাস্হত কমর। সরব্রাহকারমীরা সিস্যাগুললর 
সংস্ানরর সান্থ জস়্িত হওিা উস্েত এব্ং আিরা সরব্রাহকারমীনদর 
সান্থ কাজ করনব্া �খে তারা চকােও সিস্যা চিষ, হ্াস, ব্া লঙ্ঘে 
ব্া প্রমতকূল প্রভাব্ কিানোর কাজ কনর। আিানদর টি্যান্ােভু গুলল 
পূরণ করনত ব্্য্থভুতার জে্য আিরা চ� চকােও সিি একক্ে সম্পকভু  
সািমিকভানব্ স্থশগত ব্া ব্ন্ধ করার অমিকার রাশখ। �মদ একজে 
সরব্রাহকারমী চকানো িরনের িূল্যািনে সহন�াশগতা করনত 
অস্মীকার কনরেআব্ি্যক আেরণ ব্া পদ্ধমত পমরব্তভু ে করনত 
অস্মীকার কনরেপ্রমতকানরর চক্ব্ত্র সিনিাপন�াগরী অগ্গমত সািে 
ো কনর ব্া েক্্থসিূনহর মি্থ্যা মব্ব্রণরী ব্া মি্থ্যা উপস্থাপো অ্থব্া 
অে্যাে্য অনব্ি ব্া প্রতারণািূলক কা�ভুক্রনি জস়্িত ্থানকে তনব্ 
একক্ে চিষ অব্লম্বে স্হসানব্ ,চসই সরব্রাহকারমীনক প্রত্যাহার করার 
মব্ষিক্ে মব্নব্েো করা হনত পানর। আিরা সরব্রাহকারমীনদরনক 
চ�খানে প্রন�াজ্য চসখানে সািগ্রী, উত্পাদে প্রক্ক্রিা এব্ং পণ্যগুলল 
সহ মব্শ্াসন�াগ্য ্থােভু -পাক্েভু  সাক্েভু মিনকিেগুলল ব্্যব্হার করনত 
উৎসাস্হত কমর।

শ্রবিক অবিকার
1. তরুণ ি্যক্তি এিং শিশু শ্রবিক দ্ারা সম্পন্ন কাজ

অ্যািাজে শিশু শ্রি চিনে চেওিা ো। সরব্রাহকারমীনদর এিে 
কিভুমীনদর মে�্ভতি করনত হনব্ �ারা: (i) কিপনক্ 15 ব্ছর ব্িসমী, (ii) 
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ব্াি্যতািূলক শিক্া চিষ করার ব্িসমী, ব্া (iii) চ� চদনি কাজ করা 
হনব্ চসখানে কাজ করার জে্য েূ্যেতি ব্িসমী, চ�ক্ে চব্শি হনব্ চসক্ে। 
18 ব্ছনরর কি ব্িসমী কিভুমীরা (“তরুণ কিভুমী”) অব্ি্যই মব্পজ্জেক 
কাজ করনত পারনব্ে ো, �ার িনি্য তানদর স্াস্থ্য ব্া মেরাপত্ার 
ঝ্ভঁ মক ব্া তানদর শিক্ার সান্থ আনপাস কনর এিে কাজ অন্তভ্ভভু তি 
(চ�িে, রানতর শিিে, ওভারোইি)। তরুণ কিভুমীনদর মেনিাগকারমী 
সরব্রাহকারমীনদর অব্ি্যই কানজর সিি সম্পমকভু ত সিস্ত স্থােমীি 
আইে চিনে েলনত হনব্। সরব্রাহকারমীনদর একক্ে ব্িস �াোইকরণ 
প্রক্ক্রিা ব্াস্তব্ািে করা উস্েত। তরুণ কিভুমীনদর সািামজক ব্মীিা 
সহ সািামজক মেরাপত্ার স্ভমব্িা চ্থনক ব্মচিত করা উস্েত েি। 
সরব্রাহকারমীনদর তরুণ কিভুমীনদর সহািতা এব্ং প্রশিক্ণ প্রদাে 
করা উস্েত, প্রনব্িামিকানরর মদনক মব্নিষ িনোন�াগ মদনি তরুণ 
কিভুমীনদর কা�ভুকর অমভন�ানগর ব্্যব্স্থা এব্ং স্াস্থ্য ও মেরাপত্া তন্থ্যর 
জে্য ্থাকনত হনব্। শিশুশ্রনির চক্ব্ত্র শিশুর মেরাপত্া ও স্ভস্থতানক 
সহজতর কনর এিে সংনিািেিূলক ব্্যব্স্থা সহ অব্ি্যই প্রমতকার 
করনত হনব্।

হালকা কাজ: আন্তজভু ামতক শ্রনির িােদডে অে্ভসানর, হালকা, 
অ-মব্পজ্জেক কাজ শুি্ভিাত্র তখেই অে্ভনিামদত হি �খে শিশুক্ে 
তানদর লপতািাতা ব্া আত্মীিনদর জে্য এিেভানব্ কাজ কনর �া 
তানদর শিক্া, স্াস্থ্য, স্্ভ ললং ব্া ব্্যক্তিগত ও িারমীমরক মব্কািনক 
মব্পন্ন কনর ো। সকল চক্ব্ত্রই, সরব্রাহকারমীনদর শিশু শ্রি আইে 
ও আন্তজভু ামতক শ্রমিক িােদডে চিনে েলনত হনব্। সরব্রাহকারমীনদর 
চকােও হালকা কাজ আইমে প্রনিাজেমীিতা অে্ভ�ািমী সচিাললত হি 
তা �াোই করার জে্য েক্ভ নিনন্িে ব্জাি রাখা উস্েত। 

2. ছাত্র কিভুমী, ইন্ােভু, এিং শিক্ােবিি

Amazon বব্ি কিভুনক্ত্র শিক্ােমব্ি ট্প্রাগ্ািগুললর মব্কািনক 
সি্থভুে কনর �া শিক্া্থভুমীনদর শিক্াগত লক্্যগুললনক সি্থভুে কনর 
এব্ং Amazon-এর িাে এব্ং প্রন�াজ্য আইে ও প্রমব্িােগুলল চিনে 
েনল। এই টি্যান্ােভু গুললর অিমীনে েূ্যেতি ব্িনসর প্রনিাজেমীিতাগুলল 
অব্ি্যই চকােও কিভুনক্ব্ত্র শিক্ােমব্ি ট্প্রাগ্ানি জস়্িত সিস্ত 
ব্্যক্তিনদর জে্য পূরণ করা আব্ি্যক। সরব্রাহকারমীনদর শিক্া্থভুমীর 
চরকনেভু র �্থা�্থ রক্ণানব্ক্ণ, শিক্াগত অংিরীদারনদর কনঠার 
পমরশ্রি এব্ং প্রন�াজ্য আইে ও প্রমব্িাে অে্ভ�ািমী শিক্া্থভুমীনদর 
অমিকার স্ভরক্ার িাি্যনি সাব্িানে ছাত্র কিভুমী ট্প্রাগ্ািগুলল 
পমরোলো করনত হনব্। স্থােমীি আইনের অে্ভপস্স্থমতনত, শিক্া্থভুমী কিভুমী, 
ইন্ােভু এব্ং শিক্ােমব্িনদর পামরকিভুমী েূ্যেতি হনলও একজে েত্ভ ে 
কিভুমীর পামরকিভুমীনর সিপমরিাণ হনত হনব্। শিক্ােমব্স ট্প্রাগ্ানির 
সিিকাল অল্পসিনির জে্য হওিা উস্েত ব্া এই সিিকাল চিনষ 
ি্ভ ল-োইি োকমরর জে্য মব্নব্েো করা চ�নত পানর। কমীভানব্ এব্ং 
কখে শিক্ােমব্ি সিাপ্ত হনব্ এব্ং চকাে স্ভন�াগ পাওিা �াি চস 
সম্পনকভু  সরব্রাহকারমীনদর শিক্া্থভুমীনদর ত্থ্য মদনত হনব্, �ানত 
শিক্া্থভুমীরা পূণভু-সিনির কিভুসংস্থানে অংিগ্হণ করনব্ মকো চস 
মব্ষনি একক্ে জ্াত ক্সদ্ধান্ত মেনত সক্ি হি। আিরা এিে কিভুসূেমী 
গ্হণনক উৎসাস্হত কমর �া মেম্নব্ক্ণভুত চগাষ্মীর (চ�িে, োরমী) 
অংিগ্হণনক সহজতর কনর। 

3. অনেক্ছিক িা চজারপিূভুক শ্রি, িােি পাোর, এিং আি্ভবেক 
দাসত্ব

সরব্রাহকারমীরা অব্ি্যই ব্াি্যতািূলক শ্রি ব্্যব্হার করনব্ে 
ো - ক্রমীতদাস, কারাগার, ে্ভ ক্তিব্দ্ধ, ব্নন্ে ব্া অে্য্থাি। চ�সব্ 
সরব্রাহকারমী িােব্ পাোর কনরে ব্া হুিমক, ব্লপূব্ভুক, চজারপূব্ভুক, 
অপহরণ ব্া ছলো কনর কিভুমী মেনিাগ কনরে, এিে সরব্রাহকারমীর 

সান্থ Amazon কাজ কনর ো। সিস্ত কাজ অব্ি্যই চস্ছিানসব্মীিূলক 
হনত হনব্। কিভুমীনদর অব্ি্যই জমরিাো ছা়িাই �্ভক্তিসঙ্গত চোক্েি 
মদনি কাজ চছন়ি মদনত এব্ং তানদর কিভুসংস্থাে ব্া অে্য কানজর 
অব্স্থা চিষ করনত ি্ভতি হনত হনব্। সরব্রাহকারমী-মেিমন্ত্রত চকানো 
স্ভমব্িাি কিভুমীনদর েলানিরার স্ািমীেতার ওপর চকানো অন�ৌক্তিক 
মব্মিমেনষি ্থাকনব্ ো। 

বেনয়াগ এিং সংশ্লিষ্ট বি: কিভুমীনদর তানদর স্নদনি ব্া অে্য 
চ�নকানো চদনি চ�খানে তারা কাজ করনব্ে এর জে্য মেনিাগ, মে�্ভতি, 
এনজন্ ব্া ট্্রাকার এর মি ব্া অে্যাে্য চ�নকানো আে্ভষমঙ্গক মি 
চদওিার চকানো প্রনিাজে চেই। সরব্রাহকারমীনদর এিেভানব্ কিভুমী 
মেনিাগ করনত হনব্ �া কিভুমী-প্রদত্ মি চরাি কনর। সরব্রাহকারমীনদর 
অ্যাকাউনন্ চকানো আক্্থভুক আিােত করার জে্য কিভুমীনদর প্রনিাজে 
োও হনত পানর। �মদ কিভুমীরা এই িােগুলল লঙ্ঘে কনর মি প্রদাে 
কনর ্থানকে, চ�াগােদাতানদর মেনিাগ প্রক্ক্রিা েলাকালমীে চ�নকাে 
সিনি এই িরনের চ�নকানো মি এর খরে কিভুমীনদর ব্হে করনত 
হনব্ ব্া পমরনিাি করনত হনব্, এিেমক �মদ মেনিাগ প্রক্ক্রিার উপর 
সরব্রাহকারমীনদর সরাসমর মেিন্ত্রনণর ব্াইনরও ্থানক। কিভুমী-প্রদত্ 
মি পমরনিাি এিেভানব্ করা উস্েত �া কিভুমী এব্ং তানদর পমরব্ারনক 
ক্মত এব্ং প্রমতনিাি চ্থনক রক্া কনর। কিভুমীনদর জে্য ব্্যি করা সকল 
িরনের মি এব্ং খরে Amazon-চক জাোনত হনব্ এব্ং োকমর ব্া 
কাজ শুরুর পূনব্ভু কিভুমীনদর তানদর িাতৃভাষাি তা চব্াঝানত হনব্।

থার্ভু  পাক্্টভু  এনজন্: এই টি্যান্ােভু গুলল ্থােভু -পাক্েভু  চলব্ার এনজন্ ব্া 
দালালনদর চক্ব্ত্রও প্রন�াজ্য। সরব্রাহকারমীনদর মেনিাগ এনজর্ন্স 
এব্ং শ্রি দালালনদর অে্ভিরীলে মব্ব্লেষণ ও মেরমীক্ণ করনত হনব্ 
এব্ং শ্রি ে্ভ ক্তি করার সিি বেমতকভানব্ এব্ং কিভুমীনদর সনব্ভুাত্ি 
স্ান্থভু কাজ কনর এিে মেনিাগকারমী সংস্থাগুললনক মেরমীক্ণ করনত 
হনব্। সরব্রাহকারমীনদর অব্ি্যই মেক্চিত করনত হনব্ চ� টিামিং ব্া 
মরক্র্ভ ক্েং এনজর্ন্সগুলল আিানদর িাে এব্ং চসইসান্থ কাজ করার 
অমিকার মেক্চিত করা সহ চ� চদনি কাজ করা হনছি এব্ং কিভুমীর 
উৎপমত্ চস চদনির সিস্ত প্রন�াজ্য আইে চিনে েনল। 

ি্যক্তিগত সোতিকরণ েশ্থ: সরব্রাহকারমীরা কিভুমীনদর তানদর 
ব্্যক্তিগত চরকনেভু র দখল ব্া অ্যানসেস হারানত ব্াি্য করনব্ে 
ো। সরব্রাহকারমীরা অব্ি্যই (মেরাপত্ার জে্য), ধ্ংস, চগাপে, 
ব্ানজিাপ্ত করনত পারনব্ে ো ব্া কিভুমীনদর সরকারমী জামর করা 
িোতিকরণ, পাসনপােভু , অমভব্াসে েক্্থ, ব্া ্থােভু  পাক্েভু  এনজন্ 
সহ চকােও পাক্েভু র কানছই ওিাকভু  পারমিে জিা মদনত হনব্ ো। 
সরব্রাহকারমীরা প্রিাসমেক এব্ং অমভব্াসে প্রক্ক্রিা সমূ্পণভু করার 
জে্য আইে দ্ারা প্রনিাজেমীি পমরিানণ অস্থািমীভানব্ এই িরনের 
চরকেভু  রাখনত পানর। এই েক্্থ এব্ং ব্্যক্তিগত আইনেিগুলল সংরক্ণ 
করার জে্য সরব্রাহকারমীরা কিভুমীনদর আব্াসনে (�মদ প্রন�াজ্য হি) 
ব্্যক্তিগত, লকন�াগ্য চটিানরজ স্ভমব্িা প্রদাে করনত পানর, মকন্তু আইে 
দ্ারা অে্ভনিামদত ো হনল, প্রদােকারমী কিভুমীনদর দ্ারা ব্্যব্হার করার 
সিি চটিানরজ স্ভমব্িাগুলল অ্যানসেস করনত পানর ো।  

িতভু ািলমী: কিভুসংস্থানে প্রনব্ি করার আনগ ব্া তানদর উৎপমত্ 
চদি চছন়ি �াওিার আনগ, কিভুমীনদর অব্ি্যই স্পষ্ট, চব্ািগি্য 
েক্ভ নিনন্িে মদনত হনব্ �া কিভুমী দ্ারা চব্াঝার ভাষা এব্ং পদ্ধমতনত 
তানদর মে�্ভক্তির িতভু াব্লমী সংজ্ামিত কনর, কিভুমীর স্থােমীি ব্া সনব্ভুাত্ি 
চব্ািগি্য ভাষা এব্ং/অ্থব্া মেম্ন সাক্রতার স্তনরর কিভুমীনদর জে্য 
মভজ্ভ্যিাল স্েত্রগুললনক অগ্ামিকার চদি। এই িতভু াব্লমী কিভুসংস্থাে 
শুরু হওিার পনর ব্া কিভুমীর িূল চদি চ্থনক প্রস্থাে করার সিি 
পমরব্তভু ে করা �ানব্ ো �মদ ো আইে অে্ভ�ািমী করা হি এব্ং 
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কিভুমীনদর জে্য আরও ভাল িতভু  ্থানক। 

কিভুমীর চরকর্ভু : সরব্রাহকারমীনদর সকল কিভুমীনদর, মব্নিষ কনর 
অমভব্াসমী কিভুমীনদর আপ-ে্ভ -চেে চরকেভু  রাখনত হনব্; এনত চিৌললক 
ে্ভ ক্তির িতভু াব্লমী, কিভুমীনদর আগিে এব্ং প্রস্থানের তামরখ এব্ং 
কিভুমীনর ব্িস অন্তভ্ভভু তি রনিনছ।  সরব্রাহকারমীনদরও ললঙ্গ সম্পমকভু ত 
ত্থ্য এব্ং কিভুমীনদর জরুরমী চ�াগান�ানগর চরকেভু  রাখনত উৎসাস্হত 
করা হি।  

4. অতভিাসমী কিভুমী

চদিরী ও মব্নদিরী অমভব্াসমী কিভুমীনদর চিাষনণর ঝ্ভঁ মকর প্রমত 
প্রদােকারমীনদর মব্নিষ িনোন�াগ চদওিা উস্েত। সরব্রাহকারমীনদর 
অব্ি্যই অমভব্াসমী কিভুমীনদর অমিকারনক সম্াে করনত হনব্ এব্ং 
অমভব্াসমী কিভুমীনদর প্রমত বব্ষি্য প্রকাি করা �ানব্ ো। অমভব্াসমী 
কিভুমীনদর অব্ি্যই স্থােমীি কিভুোরমীনদর জে্য একই িরনের কিভুসংস্থাে 
স্ভরক্া এব্ং অমিকার ্থাকনত হনব্, চ�খানে আইেত অে্ভনিামদত। 
সরব্রাহকারমীরা শুি্ভিাত্র এিে কিভুমীনদর মে�্ভতি করনত পানরে 
�ানদর কাজ করার আইমে অমিকার আনছ �মদ ো কিভুমীরা িরণা্থভুমী 
জেসংখ্যার সান্থ একক্ে অে্ভনিামদত ট্প্রাগ্ানির সান্থ সম্পমকভু ত ো 
হে (চ� চক্ব্ত্র Amazon এই প্রকল্পগুললনক চকস ব্াই চকস মভমত্নত 
িূল্যািে করনব্)। �মদ সরব্রাহকারমীরা ব্স্হরাগত ব্া স্নদিরী 
কিভুমীগণনক মেনিাগ চদি তাহনল অমভব্াসে এব্ং আগত চদনির 
শ্রি আইে চিনেই তানদরনক মেনিাগ মদনত হনব্। কিভুমীনদর অব্ি্যই 
�্ভক্তিসঙ্গত ব্া আইেগতভানব্ প্রন�াজ্য চোক্েনি জমরিাো ছা়িাই 
চস্ছিাি ে্ভ ক্তি ব্ামতল করনত সক্ি হনত হনব্।

5. িজ্ভবর এিং স্ভন�াগ-স্ভবিিা

সরব্রাহকারমীনদর তানদর কিভুমীনদর, ে্ভ ক্তি কিভুমী সহ এব্ং �ারা 
লপস চরনে প্রদত্, তানদর সিিিত পমরনিাি করনত হনব্ এব্ং 
ক্মতপূরণ প্রদাে করনত হনব্ (সব্ভুমেম্ন িজ্ভমর এব্ং ভাতা, ওভারোইি 
চব্তে, স্ভমব্িা এব্ং প্রদত্ ছ্ভ ক্ে সহ) এিে পদ্ধমতনত �া প্রন�াজ্য 
আইেনক সন্তুষ্ট কনর ব্া অমতক্রি  কনর। চ�সব্ চদনি এই িরনের 
আইে মব্দ্যিাে চেই চসখানে সরব্রাহকারমীনদর িজ্ভমর মদনত 
উত্সাস্হত করা হি �া শিব্ল্পর গ়ি পূরণ কনর ব্া তার চব্শি হি, 
মেিমিত ঘণ্াি ক্মতপূরণ হানরর চেনি চব্শি হানর ওভারোইি 
প্রদাে কনর এব্ং ছ্ভ ক্ের িনতা কিভুমীনদর স্ভমব্িা প্রদাে কনর এিে 
েমীমতগুলল ব্জাি রানখ।  সরব্রাহকারমীনদর বব্ষি্য ছা়িাই “সিাে 
ব্া ত্ভ লোিূলক িূল্য”-এর কানজর জে্য সিাে চব্তে প্রদাে করনত 
হনব্।  সরব্রাহকারমীনদর অব্ি্যই অে্ভনরানির মভমত্নত চদখানত হনব্ 
চ� মেিমিত এব্ং ওভারোইি ঘন্ার জে্য আইমে িজ্ভমর সমঠকভানব্ 
গণো করা হনিনছ।  কিভুমীরা তানদর চিৌললক োস্হদা এব্ং তানদর 
পমরব্ানরর োস্হদা পূরনণর জে্য �ন্থষ্ট উপাজভু ে কনর মকো তা 
িূল্যািে করার জে্য সরব্রাহকারমীনদর মেিমিতভানব্ কিভুমীনদর 
চব্তে মরমভউ করা উস্েত এব্ং অন্তত প্রমত দ্ভই ব্ছনর চসই অে্ভ�ািমী 
সািঞ্জস্য করা উস্েত। 

চপ করার পদ্ধতত: সরব্রাহকারমীনদর তানদর কিভুমীনদর সিিিত 
চব্তনের টিাব্ ব্া অে্ভরূপ েক্ভ নিনন্িে সরব্রাহ করনত হনব্ �ানত 
কিভুমীরা ব্্ভঝনত পানরে এিেভানব্ তানদর ক্মতপূরনণর  মভমত্র 
ব্্যাখ্যা অন্তভ্ভভু তি করনত হনব্। মেিিভনঙ্গর কারনণ িজ্ভমর কতভু ে করা 
গ্হণন�াগ্য েি। সরব্রাহকারমীনদর েগদ অ্থভু প্রদাে চ্থনক স্েমজোল 
ওনিজ চপনিন্ ক্সনটিনি রূপান্তর করনত উত্সাস্হত করা হি। 

স্ভন�াগ স্ভবিিা এিং ছ্ভ ক্্টর েমীতত: সরব্রাহকারমীনদর অব্ি্যই 
আইমে প্রনিাজেমীিতা অে্ভসানর সিস্ত কিভুমীনদর স্ভমব্িা এব্ং ছ্ভ ক্ে 

প্রদাে করনত হনব্। সরব্রাহকারমীনদর একক্ে চপনরন্াল ছ্ভ ক্ের 
েমীমত ্থাকা উস্েত �া চসই প্রনিাজেমীিতাগুললনক প্রমতিললত 
কনর এব্ং চপনরন্াল ছ্ভ ক্ের সিি এব্ং গভভু াব্স্থাি/লপতৃত্বকালমীে 
ছ্ভ ক্ের আনগ প্রদত্ চ�নকানো অমতমরতি স্ভরক্া এব্ং স্ভমব্িাগুলল 
স্পষ্টভানব্ রূপনরখা চদি। এিেমক চ�খানে আইে েমীরব্, আিরা 
সরব্রাহকারমীনদর মব্শ্রাি ও অব্সর সিি, ছ্ভ ক্ে, সরকামর ছ্ভ ক্ে, এব্ং 
চপনরন্াল ছ্ভ ক্ে সহ কিভুমীনদর চব্তনের ছ্ভ ক্ে প্রদাে করনত উত্সাস্হত 
কমর। আিরা সরব্রাহকারমীনদর উত্সাস্হত কমর �ানত চছাে 
ব্াচ্ানদর ব্াব্া-িা ব্া তত্তাব্িািকনদর সাইনে শিশু �ত্ন স্ভমব্িা ব্া 
ভত্ভভু মক এব্ং প�ভুাপ্ত, েিেমীি কানজর ব্্যব্স্থা করা হি। 

6. কিভুঘণ্া

কিভুমীনদর মেরাপত্া, স্াস্থ্য এব্ং কল্যাণ ব্জাি রাখার জে্য 
সরব্রাহকারমীনদর মেিমিত কানজর সিি মেরমীক্ণ করা উস্েত। 
মব্নিষ ব্া জরুমর অব্স্থা ব্্যমতনরনক, (i) প্রমত সপ্তানহ ওভারোইিসহ 
কিভুমীনদর কিভুঘণ্া 60 ঘণ্ার চব্শি হওিা �ানব্ ো এব্ং (ii) প্রনত্যক 
কিভুমীনকই প্রমত সাতমদনে একমদে ছ্ভ ক্ে মদনত হনব্। চ�নকানো 
পমরস্স্থমতনতই, কিভুঘণ্া আইে অে্ভনিামদত সনব্ভুাচ্ সিনির চব্শি 
হওিা �ানব্ ো। সরব্রাহকারমীনদর আইেগতভানব্ প্রনিাজেমীি 
মব্রমত ব্া �্ভক্তিসঙ্গত মব্রমত প্রদাে করনত হনব্ চ�খানে আইে েমীরব্।

ওভার্টাইি: কিভুমীনদর ওভারোইি চদওিার সিি সরব্রাহকারমীনদর 
িিভুমীি মেিিগুলল (চ�িে, িিভুমীি ছ্ভ ক্ের মদেগুলল) মব্নব্েো করনত 
উত্সাস্হত করা হি। সরব্রাহকারমীর উস্েত কিভুমীনদর ওভারোইি 
শিিনের প�ভুাপ্ত চোক্েি প্রদাে করা।

7. বিষি্য-বিনরািমী

Amazon সরব্রাহকারমীনদর কখেই জামত, ব্ণভু, জাতমীি উত্স, ললঙ্গ, 
ললঙ্গ পমরেি, চ�ৌে অমভি্ভখমীতা, িিভু, মব্শ্াস, িারমীমরক, সংনব্দেিরীল 
ব্া িােক্সক অক্িতার উপস্স্থমত, ব্িস, রাজনেমতক িতািত, 
গভভু াব্স্থা, োগমরকত্ব, অমভব্াসমী অব্স্থা, অমভজ্ অব্স্থা, জামত, ব্ংি, 
ব্ণভু, বব্ব্াস্হক ব্া পামরব্ামরক অব্স্থা, ব্া মেনিাগ, োকমরর আনব্দে, 
পনদান্নমত, োকমরর মেনিাগ, প্রশিক্ণ, চব্তে,    স্ভমব্িা এব্ং সিার্প্তর 
িনতা মেনিাগ এব্ং কানজর অে্ভিরীলনের আইেত স্ভরক্ক্ত অব্স্থাে 
ইত্যামদর মভমত্নত বব্ষি্য করা উস্েৎ ো।

সরব্রাহকারমীনদর কিভুমীর বব্ব্াস্হক, গভভু াব্স্থা, ব্া লপতািাতার 
অব্স্থা সম্পনকভু  মেনিানগর ব্া অব্্যাহত কিভুসংস্থাে জে্য একক্ে 
িােদডে স্হসানব্ মজজ্াসা চ্থনক মেমষদ্ধ করা হি। সরব্রাহকারমীনদর 
অব্ি্যই গভভু াব্স্থা, ক্ভ িারমীত্ব ব্া এইেআইমভ পরমীক্ার অে্ভনরাি ব্া 
প্রনিাজে হনব্ ো এব্ং তারা অব্ি্যই িস্হলানদরনক গভভু মেনরািক 
ব্্যব্হার ব্া ব্্যব্হার ো করার জে্য ব্াি্য ব্া োপ চদনব্ে ো ব্া তানদর 
প্রজেে পছনদের জে্য তানদর মব্রুনদ্ধ বব্ষি্য করনব্ে ো।  কিভুমী  ব্া 
আনব্দেকারমীনদর প্রনিাজেমীি সিস্ত চিস্েনকল পরমীক্া অব্ি্যই 
বব্ষি্যিূলক পদ্ধমতনত ব্্যব্হার করা উস্েত েি। 

সরব্রাহকারমীনদর চব্তে ব্া কিভুসংস্থানের স্তনর বব্ষি্যিূলক প্রভাব্ 
ছা়িাই �্ভক্তিসঙ্গত অক্িতা, িিভুমীি, ব্া গভভু াব্স্থা-সম্পমকভু ত ্থাকার 
ব্্যব্স্থা করনত হনব্। সরব্রাহকারমীনদর অব্ি্যই একক্ে সিাে 
স্ভন�াগ কিভুসংস্থাে েমীমত ্থাকনত হনব্ �া কিভুসংস্থাে অে্ভিরীলনে 
ললঙ্গ সিতানক উন্নরীত কনর। সরব্রাহকারমীরা অব্ি্যই গভভু ব্তমী, 
স্তে্যদােকারমী লপতািাতা ব্া চপনরন্াল ছ্ভ ক্ে চ্থনক মিনর আসা 
কিভুমীনদর সান্থ বব্ষি্য করনব্ে ো এব্ং সরব্রাহকারমীনদর  একক্ে  
চপনরন্াল ছ্ভ ক্ের েমীমত ্থাকা উস্েত  �া এক্ে মেমষদ্ধ কনর।
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আিরা সরব্রাহকারমীনদর এিে েমীমত এব্ং অে্ভিরীলেগুলল মব্কাি 
করনত উত্সাস্হত কমর �া প্রমতমেমিত্বনক সহজ কনর এব্ং বব্স্েত্র্য, 
ইক্ভ ্যইক্ে এব্ং অন্তভ্ভভু ক্তির প্রোর কনর। আিরা সরব্রাহকারমীনদর 
বব্ষি্য এব্ং হিরামের ঝ্ভঁ মকর জে্য তানদর চকাম্পামের সংসৃ্মত 
িূল্যািে করনত এব্ং চ� চকােও ঝ্ভঁ মক চিাকানব্লার জে্য ব্্যব্স্থাপো 
পমরকল্পো এব্ং প্রশিক্ণ ব্াস্তব্ািে করনত উত্সাস্হত কমর। আিরা 
সরব্রাহকারমীনদর কিভুজমীব্নে অগ্গমতর স্ভন�াগ ব্া়িানোর জে্য কি 
প্রমতমেমিত্বহমীে কিভুমীনদর (চ�িে, িস্হলা) ট্প্রাগ্ািগুলল প্রদাে করনত 
উত্সাস্হত কমর।

8. হয়রাবে ও অপি্যিহার বিনরািমী

 সকল কিভুমীনদর সম্াে ও ি�ভুাদার সান্থ স্েমকৎসা চসব্া প্রদাে করনত 
হনব্। সরব্রাহকারমীনদর অব্ি্যই সস্হংসতা, হিরামে, অপব্্যব্হার, 
ব্া জব্রদক্স্ত সহ িারমীমরক, চিৌশখক, চ�ৌে, ব্া িােক্সক, ব্া চ�নকানো 
িরনের মে�ভুাতে ব্া মেষ্্ভর, অিােমব্ক, ব্া অব্িােোকর আেরনণ 
জস়্িত ব্া সহ্য করা উস্েত েি।  এর িনি্য আনছসস্হংসতার হুিমক, 
িারমীমরক িাক্স্ত, িােক্সক জব্রদক্স্ত, চ�ৌে হিরামে, ললঙ্গ-মভমত্ক 
সস্হংসতা, কাজ এব্ং আব্াক্সক স্ভমব্িাগুললনত প্রনব্ি ব্া প্রস্থাে 
করার চক্ব্ত্র অন�ৌক্তিক মব্মিমেনষি, মের্ব্ভুোনর ট্গ্প্তার ব্া আেক, 
ব্া অে্য চকােও িরনণর ভি চদখানো। আিরা সরব্রাহকারমীনদর 
এই কা�ভুকলাপগুললনক মেমষদ্ধ কনর এিে েমীমতগুলল ব্াস্তব্ািে 
করনত এব্ং সিস্ত কিভুমীনদর তানদর স্থােমীি ভাষাি এক্ে চ�াগান�াগ 
করনত উত্সাস্হত কমর। আিরা সিস্ত ব্্যব্স্থাপক, স্ভপারভাইজার 
এব্ং কিভুমীনদর ললঙ্গ-সংনব্দেিরীল চ�ৌে হিরামে এব্ং ললঙ্গ-মভমত্ক 
সস্হংসতার প্রশিক্ণ প্রদাে করনত সরব্রাহকারমীনদর উত্সাস্হত 
কমর।

9. অতভন�ানগর প্রক্ক্রয়া এিং প্রততনিদে

সিস্ত কিভুমীনদর অব্ি্যই তানদর উনদ্গ প্রকাি করার জে্য স্ািমীে হনত 
হনব্ এব্ং প্রমতনিাি চ্থনক ি্ভতি চগাপেমীি  এব্ং চব্োিমী উপানি এই 
টি্যান্ােভু গুলল দ্ারা আছিামদত সিস্যাগুললর সিািাে োইনত হনব্। 
কিভুমীনদর তানদর অমভন�াগ জিা চদওিার জে্য সরব্রাহকারমীনদর 
একক্ে ে্যািসঙ্গত এব্ং কা�ভুকর অমভন�াগ প্রক্ক্রিা বতমর এব্ং 
ব্জাি রাখনত হনব্।  সরব্রাহকারমীনদর অব্ি্যই একক্ে কা�ভুকর 
চরনজাললউিে প্রক্ক্রিা ব্জাি রাখনত হনব্, �া কিভুমীনদর কানছ 
স্পষ্টভানব্ জাোনো হনব্, সিিিত তদন্ত করনত এব্ং কিভুমীনদর 
উনদ্নগর সিািাে করনত। 

সাব্কন্টাক্টরনদর দ্ারা মে�্ভতি কিভুমীনদর অব্ি্যই এিে একক্ে 
পদ্ধমতনত অ্যানসেস ্থাকনত হনব্ �া তানদর সাব্কন্টাক্টনরর উপনর 
ি্যানেজনিন্ ক্েনির উনদ্গ মেনি আসনত চদি। 

শ্রমিকনদর অব্ি্যই চগাপেমীি কিভুমী সাক্াত্কানরর িাি্যনি 
আিাজে ব্া আিাজনের মেরমীক্কনদর কানছ আিানদর সাপ্াই 
চেইে টি্যান্ােভু গুলল সম্পমকভু ত মব্ষিগুলল সম্পনকভু  তানদর উনদ্গ 
প্রকাি করনত হনব্ এব্ং প্রমতনিানির ভি ছা়িাই অস্েে প্রক্ক্রিানত 
অংিগ্হনণর অে্ভিমত চদওিা উস্েত।. 

10. সংগঠে করার স্ািমীেতা

সরব্রাহকারমীরা কিভুমীনদর মেজস্ মেব্ভুােনের একক্ে কিভুমী ইউমেিে 
ব্া অে্য আইেমী সংগঠে গঠে, চ�াগদাে ব্া চ�াগদাে চ্থনক মব্রত 
্থাকার অমিকারনক সম্াে করনত হনব্। সরব্রাহকারমীনদর অব্ি্যই 
কিভুমীনদর সংগঠনের স্ািমীেতা এব্ং চ�ৌ্থ দর কষাকমষর অমিকারনক 
সম্াে করনত হনব্। এই অমিকারগুললর অস্হংস অে্ভিরীলনের জে্য 

কিভুমীনদর অব্ি্যই িাক্স্ত চদওিা ব্া প্রমতনিাি, হিরামে ব্া ভি চদখানো 
উস্েত েি।

স্াস্থ্য ও স্ভরক্া
1. স্াস্থ্য ও স্ভরক্া

সরব্রাহকারমীনদরনক কিভুমীনদর একক্ে মেরাপদ এব্ং স্াস্থ্যকর 
কানজর পমরনব্ি প্রদাে করনত হনব্ �া কিভুমীনদর িারমীমরক ও িােক্সক 
স্ানস্থ্যর ক্মত এ়িাি। সরব্রাহকারমীনদর অব্ি্যই চপিাগত মেরাপত্া, 
কানজর অব্স্থা এব্ং স্ানস্থ্যর িাে সম্পমকভু ত প্রন�াজ্য আইে চিনে 
েলনত হনব্। আইে অে্ভসানর, Amazon-এর সরব্রাহকারমীনদর 
অব্ি্যই কিভুমীনদর স্াস্থ্য ও মেরাপত্া কমিক্ে সহজতর করনত হনব্, 
একক্ে জািগাি স্াস্থ্য ও মেরাপত্া ত্থ্য চপাটি করনত হনব্ এব্ং 
কিভুমীনদর অ্যানসেসন�াগ্য ভাষাি, এব্ং কিভুসংস্থানের শুরুনত এব্ং 
পনর মেিমিতভানব্ কিভুমীনদর স্াস্থ্য ও মেরাপত্া প্রশিক্ণ প্রদাে করনত 
হনব্, �ার িনি্য কিভুনক্ব্ত্র ঘো জরুরমী অব্স্থা এব্ং আঘাত রনিনছ। 
চ�খানে আইে েমীরব্, আিরা এই সনব্ভুাত্ি অে্ভিরীলেগুললনক 
উৎসাস্হত কমর। Amazon সরব্রাহকারমীনদর এিেভানব্ কিভুনক্ব্ত্র 
সস্হংসতার সান্থ চ�াগান�াগ করনত উত্সাস্হত কনর �া ললঙ্গ 
অন্তভ্ভভু তি। 

2. বেরাপদ কানজর পবরনিি, চপিাগত বেরাপত্া, এিং শিল্প 
স্াস্থ্যবিবি

সরব্রাহকারমীনদর অব্ি্যই মেরাপদ কানজর অব্স্থা ব্জাি 
রাখনত হনব্। �ার িনি্য আনছ মেরাপদ সরব্রাহকারমী-মেিমন্ত্রত 
স্ভমব্িা, স্ভমব্িা অব্কাঠানিা, এব্ং চিশিে প্রদাে করা। স্ভমব্িা 
এব্ং সরব্রাহকারমী-মেিমন্ত্রত কিভুমী পমরনব্িগুললনক অব্ি্যই সিস্ত 
আইমে প্রনিাজেমীিতা পূরণ করনত হনব্ এব্ং উপাদােগুললর 
প�ভুাপ্ত িক্তি সহ কাঠানিাগতভানব্ ভাল হনত হনব্, চপিাদারভানব্ 
ক্সসমিক কা�ভুকলাপ, ব্াি্ভ এব্ং অে্যাে্য প্রাকৃমতক দ্ভন�ভুানগর ঝ্ভঁ মকর 
জে্য স্েজাইে করা হনিনছ৷ অমেিমন্ত্রত আগুে, বব্দ্ভ্যমতক, �ামন্ত্রক, 
রাসািমেক এব্ং বজমব্ক মব্পদ সহ জমীব্নের জে্য তাৎক্ক্ণক 
হুিমকর সৃক্ষ্ট কনর এিে ভব্ে িনস প়িার ঝ্ভঁ মক ব্া কানজর পমরনব্ি 
আিরা সহ্য কমর ো।

আিানদর প্রনিাজে চ� সরব্রাহকারমীরা কিভুমীনদর স্াস্থ্য এব্ং 
মেরাপত্ার ঝ্ভঁ মকর (চ�িে, রাসািমেক, বজমব্ক, �ামন্ত্রক, বব্দ্ভ্যমতক 
এব্ং অে্যাে্য িক্তির উত্স; িারমীমরক এনজন্; অশনি; �ােব্াহে; 
পতনের ঝ্ভঁ মক) এসেনপাজানরর সম্াব্্যতা প�ভুনব্ক্ণ কনর। 
সরব্রাহকারমীনদর  সনব্ভুাত্ি অে্ভিরীলেগুলল ব্্যব্হার কনর এই 
মব্পদগুলল সোতি করনত, িূল্যািে করনত এব্ং প্রিমিত করনত 
হনব্। এর িনি্য মব্পমত্ দূর করা; প্রমতস্থাপে প্রক্ক্রিা ব্া উপকরণ; 
সমঠক েকিার িাি্যনি মেিন্ত্রণ; প্রনকৌিল এব্ং প্রিাসমেক 
মেিন্ত্রণ, প্রমতনরািিূলক রক্ণানব্ক্ণ, এব্ং মেরাপদ কানজর 
পদ্ধমত (লকআউে/ে্যাগআউে সহ); এব্ং েলিাে চপিাগত স্াস্থ্য 
এব্ং মেরাপত্া প্রশিক্ণ প্রদাে অন্তভ্ভভু তি ্থাকনত পানর। চ�খানে 
এই উপািগুললর দ্ারা মব্পদগুলল প�ভুাপ্তভানব্ প্রিমিত করা �াি 
ো, সরব্রাহকারমীনদর প্রনিাজে হনল কিভুমীনদর উপ�্ভতি, ভালভানব্ 
রক্ণানব্ক্ণ করা, ব্্যক্তিগত স্ভরক্ািূলক সরঞ্জাি মব্োিূনল্য প্রদাে 
করনত হনব্, পািাপাশি কখে এব্ং কমীভানব্ সরঞ্জািগুলল সমঠকভানব্ 
ব্্যব্হার করনত হনব্ তার প্রশিক্নণর সান্থ। মব্পজ্জেক ব্া ঝ্ভঁ মকপূণভু 
পমরস্স্থমত ব্া উপকরণগুললর সান্থ কাজ করা (ব্া অে্য্থাি সংস্পনিভু) 
চ� কিভুমীরা তানদর এই মব্পদগুললর সান্থ জস়্িত তানদর ঝ্ভঁ মক সম্পনকভু  
অব্স্হত করা উস্েত এব্ং অর্গ্ি এব্ং ক্রিাগত মভমত্নত উপ�্ভতি 
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প্রশিক্ণ গ্হণ করা উস্েত। সরব্রাহকারমীনদর কিভুনক্ব্ত্রর স্াস্থ্য 
এব্ং মেরাপত্া ঝ্ভঁ মকগুললর জে্য েজরদামর করা উস্েত �া গভভু ব্তমী ব্া 
স্তে্যদােকারমী ব্্যক্তিনদর প্রভামব্ত করনত পানর এব্ং এই ঝ্ভঁ মকগুলল 
অপসারণ ব্া প্রিমিত করার জে্য �্ভক্তিসঙ্গত পদনক্প মেনত পানর, 
চকাে মব্পদ সম্পনকভু  তানদর অব্স্হত করনত এব্ং �্ভক্তিসঙ্গত ব্াসস্থাে 
প্রদাে কনর। 

চপিাগত আঘাত এিং অস্ভস্থতা: সরব্রাহকারমীনদর চপিাগত 
আঘাত এব্ং অস্ভস্থতা প্রমতনরাি, পমরোলো এব্ং রে্যাক করার 
জে্য পদ্ধমত এব্ং ক্সনটিি স্থাপে করনত হনব্; কিভুমীর মরনপাক্েভু ং 
উত্সাস্হত করা ; আঘাত এব্ং অস্ভস্থতার চক্ব্ত্র ট্শ্রণরীব্দ্ধ ও চরকেভু  
করা, প্রনিাজেমীি স্েমকৎসা প্রদাে করা, িািলার তদন্ত করা, 
তানদর কারণগুলল দূর করার জে্য সংনিািেিূলক পদনক্পগুলল 
ব্াস্তব্ািে করা এব্ং কিভুমীনদর কানজ মিনর আসার স্ভমব্িা মদনত 
হনব্। প্রনিাজেমীি স্েমকৎসার অ্থভু হল েূ্যেতিভানব্, কানজর 
সান্থ সম্পমকভু ত চকানো আঘাত এব্ং/অ্থব্া অস্ভস্থতার চক্ব্ত্র, 
সরব্রাহকারমীনদর অব্ি্যই কিভুমীনদর প্রা্থমিক স্েমকৎসা এব্ং 
সাশ্রিমী িূনল্যর এব্ং অ্যানসেসন�াগ্য স্াস্থ্য পমরনষব্া সম্পমকভু ত ত্থ্য 
প্রদাে করনত হনব্। আইে দ্ারা চ�খানে প্রনিাজে, সরব্রাহকারমীনদর 
অব্ি্যই স্াস্থ্য-সম্পমকভু ত চ�নকানো জরুমর অব্স্থার জে্য চ�াগ্য স্াস্থ্য 
চপিাদারনদর সান্থ সাইনে স্াস্থ্য স্ভমব্িা প্রদাে করনত হনব্। 

3. কাবয়ক শ্রি বিষয়ক কাজ

কিভুমীনদর স্াস্থ্য ও মেরাপত্া �ানত মব্পন্ন ো হি তা মেক্চিত করনত 
সাহা�্য করনত সরব্রাহকারমীনদর ক্রিাগত িারমীমরকভানব্ 
োস্হদাপূণভু কাজগুলল (ি্যাে্ভিাল ি্যানেমরিাল হ্যান্ললং এব্ং ভারমী 
ব্া প্ভেরাব্ৃমত্িূলক উনত্ালে, দমীঘভুস্থািমী দাঁ়িানো, এব্ং অত্যন্ত 
প্ভেরাব্ৃমত্িূলক ব্া চজার কনর কাজ সহ) ক্রিাগত সোতি করনত, 
িূল্যািে এব্ং মেিন্ত্রণ করনত হনব্। কিভুনক্ব্ত্রর অব্স্থা �মদ তাপ 
ব্া ঠান্া োনপর কারনণ ক্মতর কারণ হনত পানর, তনব্ কিভুমীনদর 
প�ভুাপ্ত তাপ, ব্াি্ভেলােল, লপলপই, মব্শ্রানির মব্কল্প, সূ�ভু স্ভরক্া 
(চ�িে, ছািা) এব্ং/অ্থব্া হাইব্রেিে সরব্রাহ করনত হনব্। আিরা 
সরব্রাহকারমীনদর এিে অভ্যাস স্থাপে করনত উত্সাস্হত কমর �া 
কিভুমীনদর তানদর শিিনের সিি প�ভুাপ্ত মব্শ্রাি এব্ং জল মব্রমত মেনত 
সক্ি কনর, পমরনব্ি এব্ং কানজর িারমীমরক োস্হদা মব্নব্েো কনর।  

4. জরুবর পবরতস্থততর চিাকানিলা এিং প্রততক্ক্রয়া

সরব্রাহকারমীরা প্রমতক্ক্রিা ক্সনটিি এব্ং জরুরমী পমরকল্পো 
ব্াস্তব্ািে কনর এব্ং কিপনক্ ব্ামষভুক তানদর কিভুমীনদর প্রশিক্নণর 
িাি্যনি জরুরমী পমরস্স্থমত সোতি করনত এব্ং পমরকল্পো করনত 
হনব্। জরুরমী প্রমতনব্দে, এলািভু ক্সনটিি; কিভুমী মব্জ্র্প্ত এব্ং মেব্ভুাসে 
পদ্ধমত; কিভুমী প্রশিক্ণ এব্ং স্রেলস; প্রা্থমিক স্েমকৎসা সরব্রাহ; 
অশনি সোতিকরণ এব্ং দিে সরঞ্জাি আে্লক, অব্রুদ্ধ, এব্ং 
আেলক প্রস্থাে স্ভমব্িা অন্তভ্ভভু তি করার জে্য আিানদর প্রমতক্ক্রিা 
ব্্যব্স্থা এব্ং জরুরমী পমরকল্পো প্রনিাজে;জরুরমী responders জে্য 
চ�াগান�াগ ত্থ্য; এব্ং প্ভেরুদ্ধানরর পমরকল্পো। সরব্রাহকারমীনদর 
এিে পমরকল্পো এব্ং পদ্ধমত মব্কাি করনত উত্সাস্হত করা হি �া 
জমীব্ে, পমরনব্ি এব্ং সম্পমত্র ক্মত কিানোর উপর চিাকাস কনর।

5. �ন্ত্রপাততর বেরাপত্া

সরব্রাহকারমীনদরনক মেিমিত মভমত্নত �ন্ত্রপামত রক্ণানব্ক্ণ 
কিভুসূস্ে পমরোলো করনত হনব্। উৎপাদে �ন্ত্রপামত এব্ং অে্যাে্য  
সরঞ্জাি অব্ি্যই মেরাপত্াজমেত মব্পদাপন্নতা এ়িানোর জে্য 
মেিমিত পরমীক্া করনত হনব্। চ�খানে উপ�্ভতি, সরব্রাহকারমীনদর 

�্থা�্থভানব্ রক্ণানব্ক্ণ করা �ন্ত্রপামত মেিন্ত্রণ (চ�িে, িারমীমরক 
গােভু , ইন্ারলক, ব্ািা) প্রদাে করনত হনব্ �খে �ন্ত্রপামত কিভুমীনদর 
আঘানতর ঝ্ভঁ মক উপস্থাপে কনর।

6. স্যাবেন্টিে এিং স্াস্থ্যবিবি

সরব্রাহকারমীনদর অব্ি্যই সিস্ত সরব্রাহকারমী-মেিমন্ত্রত কিভুমী 
পমরনব্নি কিভুমীনদর মেরাপদ, স্যামেোমর িতভু  সরব্রাহ করনত হনব্। 
সিস্ত সরব্রাহকারমী-মেিমন্ত্রত কিভুমী পমরনব্নি কিভুমীনদর চিৌললক 
স্াস্থ্যমব্মি স্ভমব্িাগুললনত (চ�িে, হাত চিািার চটিিে, মেরাপদ 
পােমীি জল, পমরষ্ার েিনলনের স্ভমব্িা, ব্জভু ্য আিার) �্ভক্তিসঙ্গত 
এব্ং অমেিমন্ত্রত অ্যানসেস ্থাকনত হনব্। আিরা সরব্রাহকারমীনদর 
েিনলনের স্ভমব্িা প্রদাে করনত উত্সাস্হত কমর �া কিভুমীনদর সংখ্যা 
এব্ং ব্্যক্তির জে্য চগাপেমীিতা প্রদাে কনর। আিরা েিনলে (এব্ং 
সাওিার, �মদ প্রন�াজ্য হি) মব্মভন্ন ললনঙ্গর কিভুমীনদর জে্য আলাদা 
হনত উৎসাস্হত কমর। �মদ সরব্রাহকারমীরা একক্ে ক্যান্ন্ে 
ব্া অে্যাে্য খাব্ানরর আব্াসে সরব্রাহ কনর, তানদর অব্ি্যই 
স্যামেোমর খাব্ার বতমর, চটিানরজ এব্ং খাওিার স্ভমব্িা অন্তভ্ভভু তি 
করনত হনব্, এব্ং আিরা সরব্রাহকারমীনদরনক উত্সাস্হত কমর 
�ানত সিস্ত কিভুমীনক চ�নকানো খাব্ানরর চক্ব্ত্র �্ভক্তিসঙ্গত িারমীমরক 
অ্যানসেস প্রদাে করা �াি। 

7. হাউবজং

�মদ সরব্রাহকারমীরা তানদর কিভুমীনদর এব্ং/অ্থব্া কিভুমীনদর 
্থাকার জে্য আব্াক্সক স্ভমব্িা/আব্াসে প্রদাে কনর, স্ভমব্িাক্ে 
সরব্রাহকারমী-মেিমন্ত্রত কিভুমী পমরনব্ি স্হসানব্ মব্নব্স্েত হি এব্ং 
সরব্রাহকারমীনদর অব্ি্যই পমরষ্ার এব্ং মেরাপদ আব্াসে প্রদাে 
করনত হনব্ �া কিভুমীনদর চগাপেমীিতানক সম্াে কনর এব্ং সিস্ত 
প্রন�াজ্য আইমে প্রনিাজেমীিতা এব্ং এই িােগুলল পূরণ কনর। 
প্রদত্ চ�নকাে আব্াসেনক অব্ি্যই একক্ে মেনব্মদত আব্াক্সক স্থাে 
স্হসানব্ চ�াগ্যতা অজভু ে করনত হনব্, চ�নকাে উৎপাদে এলাকা চ্থনক 
িারমীমরকভানব্ আলাদা।  আব্াক্সক স্ভমব্িাগুলল কাঠানিাগতভানব্ 
মেরাপদ, পমরষ্ার এব্ং ঘ্ভিানোর চকািােভু ারগুলল মব্মভন্ন ললনঙ্গর 
কিভুমীনদর জে্য আলাদা হনত হনব্। আব্াক্সক স্ভমব্িাগুললনক অব্ি্যই 
চসইসব্ মব্পদি্ভতি করনত হনব্ �া অমব্লনম্ব কিভুমীনদর জমীব্নের ক্মত 
করনত পানর। আব্াক্সক স্ভমব্িাগুলল অব্ি্যই িািার অ্যালািভু, 
সোতিকরণ এব্ং দিে সরঞ্জাি মদনি সজ্জ্জত করা উস্েত। সিস্ত 
আব্াক্সক স্ভন�াগ-স্ভমব্িাগুললনত, কিভুমীনদর জরুরমী পমরস্স্থমতনত 
চব্র হওিার প�ভুাপ্ত উপাি, �্ভক্তিসঙ্গত এব্ং স্ভরক্ক্ত ব্্যক্তিগত 
স্থাে, �্ভক্তিসঙ্গত প্রনব্ি এব্ং প্রস্থানের স্ভন�াগ, স্ানের জে্য গরি 
জনল �্ভক্তিসঙ্গত অ্যানসেস, আনলা এব্ং মব্দ্ভ্যৎ, প�ভুাপ্ত তাপ এব্ং 
ব্াি্ভেলােল, প্রশিক্নণর ব্্যব্স্থা করনত হনব্। একক্ে আব্াক্সক স্থাে, 
মেরাপত্া, এব্ং কানজর স্ভমব্িাি এব্ং চ্থনক �্ভক্তিসঙ্গত পমরব্হে 
(�মদ চহঁনে �াওিার দ্ারা �্ভক্তিসঙ্গতভানব্ অ্যানসেসন�াগ্য ো হি) 
জরুরমী পমরস্স্থমত চিাকানব্লা করুে। 

পবরনিি
1. পবরনিি

সরব্রাহকারমীনদর একক্ে পমরষ্ার, স্াস্থ্যকর এব্ং চেকসই 
পমরনব্নির অমিকারনক সম্াে করা উস্েত। সরব্রাহকারমীনদর 
প্রন�াজ্য পমরনব্িগত আইে এব্ং প্রমব্িাে চিনে েলনত হনব্। 
সরব্রাহকারমীনদর পমরনব্নির উপর প্রমতকূল প্রভাব্গুলল হ্াস করা 
উস্েত, (িক্তির ব্্যব্হার, ব্াি্ভ মেগভুিে, র্গ্েহাউস গ্যাস মেগভুিে, ব্জভু ্য, 
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জনলর ব্্যব্হার, দূষণ এব্ং মব্পজ্জেক পদান্থভুর ব্্যব্হার হ্াস সহ)। 
সরব্রাহকারমীনদর পমরনব্িব্ান্ধব্ চেকসইতানক সি্থভুে কনর এিে 
প্রনেষ্টাি জস়্িত হনত উত্সাস্হত করা হি, চ�িে পমরনব্িগত �্থা�্থ 
অি্যব্সাি পমরোলো করা এব্ং তানদর ক্ক্রিাকলাপ এব্ং সরব্রাহ 
িৃঙ্খল জ্ভন়ি পমরনব্িগতভানব্ চেকসই অে্ভিরীলেগুললনক একমীভূত 
করার মদনক অগ্গমত করা। 

2. িক্তির ি্যিহার এিং গ্রীে হাউজ গ্যাস বেগভুিে

আিরা সরব্রাহকারমীনদর ক্রিাগত িক্তি দক্তা উন্নত করনত এব্ং 
িক্তি খরে এব্ং র্গ্েহাউস গ্যাস মেগভুিে কিানত উত্সাস্হত কমর। 
সরব্রাহকারমীনদর উস্েত রে্যাক করা, েক্্থ চদওিা এব্ং অে্ভনরানির 
মভমত্নত Amazon-এ র্গ্েহাউস গ্যাস মেগভুিনের মরনপােভু  করা। 
সরব্রাহকারমীনদর র্গ্েহাউস গ্যাস হ্ানসর লক্্য স্থাপে করনত এব্ং 
তানদর অগ্গমতর মব্রুনদ্ধ সব্ভুজেমীেভানব্ মরনপােভু  করনত উত্সাস্হত 
করা হি। 

3. পবরনিি সংক্রান্ত অে্ভিতত এিং লললপিদ্ধকরণ

সরব্রাহকারমীনদর  সিস্ত প্রনিাজেমীি পমরনব্িগত পারমিে, 
অে্ভনিাদে, এব্ং মেব্ন্ধেগুলল চপনত এব্ং ব্তভু িাে রাখনত হনব্ এব্ং 
প্রন�াজ্য অপানরিোল এব্ং মরনপাক্েভু ং প্রনিাজেমীিতাগুলল অে্ভসরণ 
করনত হনব্। 

4. বিপজ্জেক পদানথভুর কা�ভুকর পবরোলো এিং বেষ্পবত্

সরব্রাহকারমীনদর অব্ি্যই পণ্য, উত্পাদে, ক্ক্রিাকলাপ এব্ং 
পমরনষব্াগুললনত মেমদভু ষ্ট পদান্থভুর মেনষিাজ্া ব্া মেনষিাজ্া 
সম্পমকভু ত সিস্ত প্রন�াজ্য আইে এব্ং প্রমব্িাে চিনে েলনত হনব্। 
সরব্রাহকারমীনদর মেরাপদ হ্যান্ললং, েলােল, সচিিস্থাে এব্ং 
মব্পজ্জেক পদা্থভু (চ�িে, রাসািমেক এব্ং উপকরণ) চ�গুলল িাে্ভষ 
ব্া পমরনব্নির জে্য হুিমক সৃক্ষ্ট কনর তার মেষ্পমত্ কা�ভুকরভানব্ 
সোতি এব্ং পমরোলো করনত হনব্। সরব্রাহকারমীনদর অব্ি্যই 
কিভুমীনদর মেরাপদ-হ্যান্ললং এব্ং মব্পজ্জেক পদান্থভুর মেষ্পমত্ 
সম্পনকভু  �্থা�্থ প্রশিক্ণ প্রদাে করনত হনব্। 

5. কা�ভুকরমী বরনসাসভু ি্যানেজনিন্

সরব্রাহকারমীনদর কা�ভুকর ব্্যব্স্থাপো ক্সনটিি ব্াস্তব্ািে করা উস্েত। 
ি্যানেজনিন্ ক্সনটিিগুললনক অব্ি্যই মেিন্ত্রক প্রনিাজেমীিতাগুলল 
চিনে েলনত হনব্ এব্ং সনব্ভুাত্ি কা�ভু সম্পাদনের স্ভমব্িা মদনত 
হনব্। Amazon-এর অে্ভনরানি, সরব্রাহকারমীনদর চদখানত হনব্ 
চ� প্রনিাজেমীি ব্্যব্স্থাপো এব্ং মেিন্ত্রণ ব্্যব্স্থা সমঠকভানব্ কাজ 
করনছ।

দূষণ প্রততনরাি: সরব্রাহকারমীনদর ব্াি্ভ এব্ংর্গ্েহাউস গ্যাস 
মেগভুিে,  দূষণকারমীর মেষ্ািে এব্ং ব্জভু ্য উত্পাদে হ্াস ব্া মেিূভুল 
করনত সাহা�্য করার জে্য দূষণ মেিন্ত্রণ সরঞ্জাি চ�াগ করনত 
এব্ং/অ্থব্া উত্পাদে, রক্ণানব্ক্ণ এব্ং স্ভমব্িার প্রক্ক্রিাগুললনক 
সংনিািে করনত উত্সাস্হত করা হি।  

বরনসাসভু  সংরক্ণ: সরব্রাহকারমীনদর জমীব্াশ্ম জ্ালামে খরে 
কিানত হনব্, এব্ং আিরা সরব্রাহকারমীনদর জল এব্ং খমেজ সহ 
অে্যাে্য প্রাকৃমতক সম্পনদর ব্্যব্হার কিানত এব্ং ব্ে উজা়ি এ়িানত 
উত্সাস্হত কমর। আিরা সরব্রাহকারমীনদর উত্পাদে, রক্ণানব্ক্ণ 
এব্ং স্ভমব্িার প্রক্ক্রিাগুলল, উপকরণ প্রমতস্থাপে, প্ভেঃব্্যব্হার, 
সংরক্ণ ব্া প্ভেঃব্্যব্হার করার িনতা অে্ভিরীলেগুলল ব্াস্তব্ািনের 
জে্য উত্সাস্হত কমর।

জনলর ি্যিস্থাপো: প্রন�াজ্য আইে অে্ভসানর মেষ্ািে ব্া মেষ্ািনের 
আনগ সিস্ত ব্জভু ্য জল অব্ি্যই স্েস্নিত, মেিমিত প�ভুনব্ক্ণ, মেিমন্ত্রত 
এব্ং স্েমকত্সা করা উস্েত। আিরা সরব্রাহকারমীনদর একক্ে জল 
ব্্যব্স্থাপো ট্প্রাগ্াি ব্াস্তব্ািে করনত উত্সাস্হত কমর �া জনলর 
উত্স, ব্্যব্হার এব্ং মেষ্ািনের েক্্থপত্র, বব্শিষ্ট্য এব্ং মেরমীক্ণ 
কনর; জল সংরক্নণর স্ভন�াগ চখাঁনজ; এব্ং দূষনণর ে্যানেল মেিন্ত্রণ 
কনর। 

কবঠে িজভু ্য: সরব্রাহকারমীনক প্রন�াজ্য আইে অে্ভ�ািমী অপানরিে 
চ্থনক উৎপন্ন কমঠে ব্জভু ্য সোতি, পমরোলো এব্ং দামিত্বপূণভুভানব্ 
মেষ্পমত্ ব্া প্ভেব্ভু্যব্হারন�াগ্য করনত হনব্। আিরা সরব্রাহকারমীনদর 
তানদর ক্ক্রিাকলানপ ল্যান্মিনলর ব্জভু ্য কিানত উত্সাস্হত কমর।

িাতাস বেগভুিে: সরব্রাহকারমীনদর উদ্ািমী বজব্ রাসািমেক, 
অ্যানরাসল, ক্িকারমী পদা্থভু, কণা, ওনজাে ক্িকারমী পদা্থভু এব্ং 
ক্ক্রিাকলাপ চ্থনক উৎপন্ন দহে উপ-পনণ্যর ব্াি্ভ মেগভুিেনক 
মেিমিতভানব্ মেরমীক্ণ, মেিন্ত্রণ এব্ং স্েমকত্সা করার জে্য প্রনিাজে 
হি। ওনজাে ক্িকারমী পদা্থভু কা�ভুকরভানব্ প্রন�াজ্য ট্প্রানোকল 
অে্ভ�ািমী পমরোলো করা উস্েত। 

6. এেভায়রেনিন্াল জালটিস

Amazon সরব্রাহকারমীনদর পমরনব্িগত ইক্ভ ইক্ে মব্ষিগুললর 
িূল্যািে এব্ং মঠকাো এব্ং তানদর ব্্যব্সার সান্থ সং�্ভতি িাে্ভষ এব্ং 
সম্প্রদানির উপর সরব্রাহকারমীনদর পমরনব্িগত প্রভাব্ ব্্ভঝনত 
উত্সাস্হত কনর। শিল্প ও চভাতিা েেভু া চ্থনক ব্াি্ভ, জল এব্ং িাক্ে দূষণ 
চ্থনক পমরনব্িগত এসেনপাজানরর চ� চকােও উচ্তর চব্াঝার উপর 
মভমত্ কনর আিরা সরব্রাহকারমীনদর সব্নেনি দ্ভব্ভুল এব্ং প্রাক্ন্তক 
জেনগাষ্মীর স্াস্থ্য এব্ং িঙ্গলনক উন্নত করার উনদ্যাগ গ্হণ করনত 
উত্সাস্হত কমর �া এই সম্প্রদািগুললর ি্ভনখাি্ভশখ হনত পানর। 

দাবয়ত্বিরীল এিং 
চ্টকসই উপাদাে এিং 
পণ্য চসাক্সভুং 
1. খবেজ পদাথভু

Amazon সংঘানতর প্রসার ঘক্েনিনছ এিে খমেজ পদা্থভু ব্্যব্হার 
এস়্িনি েলার জে্য প্রমতশ্রুমতব্দ্ধ। স্মীকৃত �্থা�্থ পমরশ্রনির 
কাঠানিার সান্থ সািঞ্জস্যপূণভু আিানদর পণ্যগুললনত ব্্যব্হৃত 
িনোেমীত খমেজগুললর উত্স সোতি করার জে্য সরব্রাহকারমীনদর 
আিানদর প্রনেষ্টানক সি্থভুে করা উস্েত। এই �্থা�্থ পমরশ্রনির সান্থ 
সািঞ্জস্য চরনখ, সরব্রাহকারমীনদর চমেল্ার এব্ং মরিাইোরনদর 
কাছ চ্থনক উত্স করা উস্েত �ারা একক্ে স্মীকৃত ্থােভু  পাক্েভু র 
দামিত্বিরীল খমেজ মেরমীক্া সিলভানব্ সম্পন্ন কনরনছ। 

2.  উপাদাে এিং পণ্য চসাক্সভুং

সরব্রাহকারমীনদর এিেভানব্ পণ্যগুললনত ব্্যব্হৃত পণ্যগুলল 
উত্সগভু করা উস্েত �া স্থােমীি সম্প্রদািনক সম্াে কনর এব্ং ব্াস্তুতন্ত্র 
রক্া কনর। স্মীকৃত স্েললনজন্স ট্রেিওিানকভু র সান্থ সঙ্গমত চরনখ 
সরব্রাহকারমীনদর তানদর আপর্্রিি সরব্রাহকারমীনদর সািামজক 
এব্ং পমরনব্িগত কিভুক্িতা মেিমিতভানব্ প�ভুনব্ক্ণ করা উস্েত 
এব্ং Amazon-এর অে্ভনরানি সহািক েক্ভ নিনন্িে সরব্রাহ করা 
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উস্েত।

ভূবি ও প্রাকৃততক 
সম্পনদর অবিকার
1. ভূবি ও প্রাকৃততক সম্পদ অবিকার

সরব্রাহকারমীনদর অব্ি্যই ব্্যক্তি, আমদব্াসমী এব্ং স্থােমীি 
সম্প্রদানির আইেগত ভূমি অমিকারনক সম্াে করনত হনব্, তানদর 
প্রমতক্ষ্ত সরকারমী, ব্্যক্তিগত, সাম্প্রদামিক, সিক্ষ্টগত, আমদব্াসমী, 
এব্ং প্রাকৃমতক সম্পনদর (চ�িে, িৎস্য, ব্ে এব্ং জল) উপর প্র্থাগত 
অমিকার সহ। সরব্রাহকারমীরা আিানদর সরব্রাহ িৃঙ্খনল জমি 
দখল ব্া জমি ব্া প্রাকৃমতক সম্পনদর অনব্ি ব্্যব্হানর জস়্িত হনত 
পানর ো। অমিগ্হণ, উন্নিে, ব্া ইজারা সহ জমি এব্ং প্রাকৃমতক 
সম্পনদর সরব্রাহকারমীর ব্্যব্হার ক্মতগ্স্ত স্থােমীি সম্প্রদানির, চ�িে 
োরমী, আমদব্াসমী, এব্ংঅে্যাে্য প্রাক্ন্তক চটিকনহাল্ারনদর মব্োিূনল্য, 
পূনব্ভুর এব্ং অব্স্হত সম্মত (FPIC) সানপনক্। Amazon-এর 
অে্ভনরানির মভমত্নত, সরব্রাহকারমীনদর জমি এব্ং/অ্থব্া প্রাকৃমতক 
সম্পদ ব্্যব্হার করার আইমে অমিকার প্রদিভুে করনত হনব্।

বেততক আেরণ
1. চকানো ঘ্ভষ েয়

Amazon এিে সরব্রাহকারমীনদর সহ্য করনব্ ো �ারা চ�নকানো 
কারনণ সরকারমী কিভুকতভু া ব্া চব্সরকারমী খানত ব্া চ�নকানো কানরার 
সান্থ ঘ্ভষ চদওিা ব্া চেওিার সান্থ �্ভতি। এর িনি্য অে্ভনরাি করা, 
প্রমতজ্া করা, চদওিা ব্া অনব্ি প্রভাব্ মব্স্তার কনর চকানো কারনণ 
কানরা মেকে হনত স্ভমব্িা গ্হণ করা ব্া িূনল্যর মব্মেিনি মকছ্ভ  গ্হণ 
করা অন্তভ্ভভু তি রনিনছ। সরব্রাহকারমীনদর অব্ি্যই Amazon 
কিভুমীনদর আিানদর ব্্যব্সামিক আেরণ  ও বেমতকতার মব্মি লঙ্ঘে 
করনত প্রনরাস্েত করা উস্েৎ ো।

2. দ্ভেভুমীতত-বিনরািমী

আিানদর সরব্রাহকারমীরা প্রন�াজ্য দ্ভেভুমীমত-মব্নরািমী আইে চিনে 
েলনব্, এর িনি্য ইউোইনেে চটিেস িনরে করাপ্ট প্রার্ক্টনসস অ্যাক্ট 
অ্যান্ দ্য ইউোইনেে মকংেি ক্্রনব্মর অ্যাক্ট অন্তভ্ভভু তি রনিনছ এব্ং 
অ্যািাজনের পক্ হনত কখেই চকানো সরকামর কিভুকতভু ানক ঘ্ভষ 
চদওিা হি ো। সরব্রাহকারমীরা প্রত্যক্ ব্া পনরাক্ভানব্ গ্হণ 
করনব্ ো; অ্থব্া সরকারমী কিভুকতভু ানদর অে্যািভানব্ কাজ করনত 
উত্সাস্হত করার জে্য ব্া এক্ে করার জে্য তানদর প্ভরসৃ্ত করার জে্য 
সরকারমী কিভুকতভু ানদর িূল্যব্াে মকছ্ভ  প্রদাে, অে্ভনিাদে ব্া প্রমতশ্রুমত 
চদওিা। মেমষদ্ধ চলেনদে অনেকভানব্ হনত পানর চ�িে- েগদ ব্া 
েগদ সিিাে, উপহার, খাদ্যদ্রব্্য এব্ং মব্নোদে প্রদাে ছা়িাও আরও 
অনেক মকছ্ভ । এই প্রন�াজ্য িারা সম্পনকভু  চকানো প্রশ্ন ্থাকনল ব্া 
এর চকানো ব্্যমতক্রি ্থাকনল তা অব্ি্যই অ্যািাজনের আইে মব্ভাগ 
কতৃভু ক পমরোললত হনব্। দ্ভেভুমীমত মব্নরািমী আইে চিনে েলার জে্য 
সরব্রাহকারমীরা প�ভুনব্ক্ণ, চরকেভু  রাখা, এব্ং প্রনিাগকারমী পদ্ধমত 
ব্াস্তব্ািে করা এব্ং ব্জাি রাখা উস্েত।

3. হুইসলব্্লায়ানরর স্ভরক্া

 সরব্রাহকারমীনদর অব্ি্যই কিভুোরমী হুইনসলব্্লািানরর চগাপেমীিতা 
রক্া করনত হনব্ এব্ং এিে কিভুোরমী হুইনসলব্্লািারনদর মব্রুনদ্ধ 

প্রমতনিাি চেওিা মেমষদ্ধ করনত হনব্ �ারা সরল মব্শ্ানস একজে 
সরব্রাহকারমী ব্া সরব্রাহকারমীর একজে কিভুোরমী ব্া কিভুকতভু ার 
অে্ভপ�্ভতি আেরনণর (উদাহরণস্রূপ, পমরনব্িগত ব্া িােব্ামিকার 
লঙ্ঘে, কিভুনক্ব্ত্র অমভন�াগ, এব্ং অনেমতক ব্্যব্সামিক অে্ভিরীলে 
সম্পমকভু ত) মরনপােভু  কনর। 

4. স্ছিতা

Amazon-এর জে্য সরব্রাহকারমীনদর কানজর অব্স্থার (চ�িে, 
িজ্ভমর এব্ং কানজর সিনির চরকেভু ), সাব্ন্টাক্টর এব্ং শ্রি এনজন্ 
সম্পনকভু  সমূ্পণভু এব্ং সমঠক চরকেভু  রাখা এব্ং ব্জাি রাখার প্রনিাজে। 
Amazon-এর অে্ভনরানির মভমত্নত, আিরা সরব্রাহকারমীনদর পণ্য 
এব্ং উপাদাে সািগ্রীর জে্য সমঠক চেইে চহিাজত চরকেভু  সরব্রাহ 
করনত োই। Amazon এই টি্যান্ােভু গুললর সান্থ সািঞ্জস্য মেক্চিত 
করার জে্য সরব্রাহকারমীনদর িূল্যািে করার অমিকার সংরক্ণ 
কনর। সরব্রাহকারমীর শ্রি, স্াস্থ্য এব্ং মেরাপত্া, িােব্ামিকার, 
পমরনব্িগত, পনণ্যর উৎস, বেমতক, ব্া ব্্যব্স্থাপো অে্ভিরীলে সংক্রান্ত 
ত্থ্য অব্ি্যই Amazon-এর অে্ভনরানির মভমত্নত প্রকাি করনত হনব্, 
চ�খানে এই টি্যান্ােভু গুললর সান্থ ব্া প্রন�াজ্য প্রমব্িােগুললর সান্থ 
সািঞ্জস্য প্রদিভুনের জে্য প্রনিাজে। সরব্রাহকারমীরা Amazon 
চ�নকানো তন্থ্যর অে্ভনরাি ব্া িূল্যািনের সান্থ সহন�াশগতা করনব্ 
�ানত এই দামিত্বগুলল তানদর পূণভুতা মেক্চিত করনত ব্া আিানদর 
মেজস্ প্রকাি এব্ং মরনপাক্েভু ং ব্াি্যব্ািকতা পূরণ করনত পানর। 
সরব্রাহকারমীরা অব্ি্যই চরকেভু গুললনক মি্থ্যা প্রিাণ করনব্ে ো 
ব্া সরব্রাহ িৃঙ্খনল িতভু  ব্া অে্ভিরীলেগুললনক ভ্ভ লভানব্ উপস্থাপে 
করনব্ে ো। 

5. চগাপেমীয়তা এিং চর্্টা স্ভরক্া

ব্্যক্তিগত ত্থ্য সংগ্হ, সংরক্ণ, প্রক্ক্রিা, ট্প্রমরত এব্ং ভাগ করা 
হনল সরব্রাহকারমীরা প্রন�াজ্য চগাপেমীিতা এব্ং ত্থ্য মেরাপত্া 
আইে এব্ং মেিন্ত্রক প্রনিাজেমীিতা চিনে েলনত হনব্। Amazon-এর 
অে্ভনরানি সরব্রাহকারমীরা সরব্রাহকারমীর সম্পনকভু র স্ভন�ানগর 
িনি্য চেো এব্ং ত্থ্য ব্্যব্হার এব্ং ব্্যব্স্থাপো প্রকাি করনত হনব্। 
একজে কিভুমীর চগাপেমীিতাি হস্তনক্প করার জে্য সরব্রাহকারমীনদর 
�ন্থছি আেরণ করা উস্েত েি। Amazon-চক এই টি্যান্ানেভু র 
অিমীনে ত্থ্য সংগ্হ করা চ্থনক মব্রত রাখার জে্য এই মব্ভানগ চকাে 
মকছ্ভ ই ব্্যাখ্যা করা উস্েত েি, �মদ ো সরব্রাহকারমীরা প্রিাণ করনত 
পানর চ� এক্ে আইে লঙ্ঘে কনর।এই টি্যান্ােভু গুললর অিমীনে ত্থ্য 
সংগ্হ করনত ব্ািা চদওিার জে্য এই মব্ভানগ মকছ্ভ ই ব্্যাখ্যা করা 
উস্েত েি, �মদ ো সরব্রাহকারমীরা প্রদিভুে করনত পানর চ� এক্ে 
আইে লঙ্ঘে কনর। 

6. দাবয়ত্বিরীল আক্্টভু বিক্সয়াল ইনন্ললনজন্স

চ� সরব্রাহকারমীরা কৃমত্রি ব্্ভস্দ্ধিত্া (AI) মব্কাি কনরে (ব্া মব্কানি 
অব্দাে রানখে), প্রশিক্ণ চদি ব্া কৃমত্রি ব্্ভস্দ্ধিত্া (AI) ব্্যব্হার কনর 
তানদর অব্ি্যই আইেগত প্রনিাজেমীিতা অে্ভসানর তা করনত হনব্ 
এব্ং দামিত্বিরীল AI-এর জে্য সনব্ভুাত্ি অে্ভিরীলে অে্ভসরণ করার 
চেষ্টা করনত হনব্।

7. ট্রের্

সরব্রাহকারমীনদর সকল প্রন�াজ্য আিদামে, প্ভেরাি আিদামে, 
মেনষিাজ্া, ব্জভু ে মব্নরািমী, রপ্তামে এব্ং প্ভেরাি রপ্তামে মেিন্ত্রণ 
আইে চিনে েলনত হনব্। সরব্রাহকারমীরা অব্ি্যই Amazon-এ 
চকানো পণ্য ব্া পমরনষব্া প্রদাে করনব্ে ো �মদ তানদর রক্সদ 
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সমীিাব্দ্ধ ব্া মেমষদ্ধ ্থানক, �ার িনি্য চকানো চকানো চদি চ্থনক 
উৎপন্ন ব্া চকানো ব্্যক্তি, কনপভুানরিে দ্ারা মেমিভুত ব্া সরব্রাহ করা 
চকানো পণ্য ব্া পমরনষব্া, সংস্থা, ব্া মেনষিাজ্ার অিমীনে ্থাকা সত্া, 
মেনষিাজ্া, ব্া জামতসংঘ, িামকভু ে �্ভতিরাষ্ট্র, ইউনরাপরীি ইউমেিে, 
ব্া অে্য চকানো প্রন�াজ্য সরকামর কতৃভু পক্ দ্ারা পমরোললত অে্য 
চকানো মব্মিমেনষি।

ি্যিস্থাপো পদ্ধতত
1. ি্যিস্থাপো পদ্ধতত

সরব্রাহকারমীনদর এই িােগুললর মব্রুনদ্ধ ক্রিাগত উন্নমত োলানোর 
জে্য এব্ং প্রন�াজ্য আইেগুললর সান্থ সম্মত ব্জাি রাখার জে্য 
একক্ে ব্্যব্স্থাপোরব্্যব্স্থা গ্হণ করা উস্েত।। 

ি্যিস্থাপোর জিািবদতহতা এিং দাবয়ত্ব: সরব্রাহকারমীনদর 
ি্যানেজনিন্ ক্সনটিি এব্ং ট্প্রাগ্ািগুলল ব্াস্তব্ািনের জে্য দািমী 
িনোেমীত প্রমতমেমি ্থাকা উস্েত �া প্রন�াজ্য আইেগুললর সান্থ 
সম্মত তত্তাব্িাে কনর, আিানদর টি্যান্ােভু গুললর সান্থ সািঞ্জস্যপূণভু, 
এব্ং চ�খানে আইেত প্রনিাজে, সরব্রাহকারমীনদর সব্নেনি 
গুরুত্বপূণভু িােব্ামিকার এব্ং পমরনব্িগত ঝ্ভঁ মকগুলল চিাকানব্লাি 
অগ্গমত। উধ্ভুতে ব্্যব্স্থাপো কতৃভু পক্নক ব্্যব্স্থাপো পদ্ধমত এব্ং 
ট্প্রাগ্ানির িাে অব্ি্যই মেিমিতভানব্ মরমভউ ও মব্ব্লেষণ করনত 
হনব্।

ঝ্ভঁ বক ি্যিস্থাপো:  সরব্রাহকারমীরা তানদর ব্্যব্সামিক অে্ভিরীলনের 
সান্থ সম্পমকভু ত পমরনব্িগত, িােব্ামিকার, স্াস্থ্য, মেরাপত্া 
এব্ং বেমতক ঝ্ভঁ মকগুলল সোতি, প্রমতনরাি, মঠকাো, প্রিিে এব্ং 
অ্যাকাউনন্র জে্য একক্ে �্থা�্থ অি্যব্সাি প্রক্ক্রিা স্থাপে করনত 
হনব্। সরব্রাহকারমীনদর কিভুক্িতা লক্্য, লক্্য এব্ং ব্াস্তব্ািে 
পমরকল্পোগুলল মব্কাি এব্ং রে্যাক করা উস্েত, স্-িূল্যািে পদ্ধমত 
গ্হণ করা এব্ং ক্রিাগত উন্নমত োলানো উস্েত। উপরন্তু, স্েস্নিত ঝ্ভঁ মক 
মেিন্ত্রণ এব্ং সম্মত ব্জাি রাখার জে্য প্রন�াজ্য আইে ও প্রমব্িাে 
সোতিকরণ, মেরমীক্ণ এব্ং চব্াঝার জে্য ব্্যব্স্থাপোনক অব্ি্যই 
উপ�্ভতি প্রক্ক্রিা মব্কাি করনত হনব্। সরব্রাহকারমীনদর তানদর 
মেজস্ অপানরিে এব্ং সাপ্াই চেইেগুললনত এই টি্যান্ােভু গুলল 
মেরমীক্ণ এব্ং প্রনিাগ করনত হনব্, �ার িনি্য আনছে সাব্কন্টাক্টররা। 
আিানদর িােদনডে প্রমতিললত আিানদর এব্ং আিানদর গ্াহকনদর 
প্রত্যািা পূরণ ব্া অমতক্রি করার জে্য সরব্রাহকারমীনদর স্-িূল্যািে 
এব্ং উন্নমত করা উস্েত। আিরা সরব্রাহকারমীনদরনক শিশু, 
আমদব্াসমী এব্ং অস্থািমী ব্া অমভব্াসমী কিভুমী সহ িস্হলানদর এব্ং দ্ভব্ভুল 
চগাষ্মীগুললর জে্য মেমদভু ষ্ট তানদর ঝ্ভঁ মকগুলল ক্রিাগত িূল্যািে করনত 
উত্সাস্হত কমর।

2.  প্রশিক্ণ

সরব্রাহকারমীরা সরব্রাহকারমী েমীমতিালা, এই িােগুলল 
ব্াস্তব্ািনের জে্য এব্ং প্রন�াজ্য আইমে প্রনিাজেমীিতা চিনে েলার 
জে্য পমরোলকনদর এব্ং কিভুমীনদর জে্য �্থা�্থ প্রশিক্ণ ট্প্রাগ্াি 
ব্জাি রাখনত হনব্। আিরা পমরোলকনদর এব্ং কিভুমীনদর জে্য সকল 
প্রশিক্ণনক উৎসাস্হত কমর �ানত োরমী ও ঝ্ভঁ মকপূণভু চগাষ্মীগুললনক 
অসািঞ্জস্যপূণভু ভানব্ প্রভামব্ত কনর এিে মব্ষিগুলল চিাকানব্লার 
জে্য উপন�াগরী করা �াি।

3. আনলােো এিং কিভুমীনদর িতািত

Amazon প্রত্যািা কনর চ� আিানদর সরব্রাহকারমীগণ কিভুমীনদর 

Amazon েমীমত, অে্ভিরীলে এব্ং প্রত্যািা সম্পনকভু  স্পষ্ট ও 
মেভ্ভভু লভানব্ আনলােো করনব্ে এব্ং শিক্া দাে করনব্ে। Amazon 
সরব্রাহকারমীনদর তানদর অমিকার এব্ং দামিত্ব সম্পনকভু  কিভুমীনদর 
চব্াঝার িূল্যািে করার জে্য একক্ে প্রক্ক্রিা ব্াস্তব্ািে করনত এব্ং 
কিভুমী-ব্্যব্স্থাপো কমিক্ে, কিভুমী ভনিস োিালগ ব্া অে্ভরূপ চিারানির 
িাি্যনি অ্থভুপূণভুভানব্ তানদর জস়্িত করনত উত্সাস্হত কনর। 
Amazon সরব্রাহকারমীনদর তানদর কিভুমীনদর জে্য অ্যানসেসন�াগ্য 
এব্ং উপ�্ভতি স্থােমীি ভাষাি অে্ভব্াদ করা, িূল সিস্যাগুললর ঝ্ভঁ মকর 
মব্ষনি কিভুমীনদর প্রশিক্ণ চদওিা এব্ং কিভুমীনদর তানদর অমিকার 
সম্পনকভু  অব্স্হত করা ব্া অে্য্থাি প্রশিক্ণ চদওিার প্রনিাজে 
হনত পানর। সরব্রাহকারমীনদর সম্াব্্য মেরক্রতা এব্ং সািামজক-
সাংসৃ্মতক প্রমতব্ন্ধকতা সম্পনকভু  সনেতে হওিা উস্েত এব্ং 
চ�াগান�াগ এব্ং প্রশিক্নণর এই মব্ষিগুললনক মব্নব্েোি চেওিা 
উস্েত।

4. প্রততকার

সরব্রাহকারমীনদর অভ্যন্তরমীণ ব্া ব্াক্হ্যক িূল্যািে, পমরদিভুে, তদন্ত, 
মরমভউ এব্ং প্রমতনব্দে দ্ারা স্েস্নিত অসঙ্গমতগুললর সিিিত 
প্রমতকানরর জে্য একক্ে প্রক্ক্রিা ব্জাি রাখা উস্েত।

5. েশ্থপত্র ও চরকর্ভু

সরব্রাহকারমীনদর প্রন�াজ্য আইমে প্রনিাজেমীিতাগুললর সান্থ সমূ্পণভু 
সম্মতনত ব্্যব্সার চরকেভু  বতমর, ব্জাি রাখা এব্ং মেষ্পমত্ করনত 
এব্ং এই িােগুললর সান্থ সািঞ্জস্য প্রদিভুে করনত হনব্। চগাপেমীিতা 
রক্া করার জে্য সরব্রাহকারমীনদর �্থা�্থ চগাপেমীিতা ব্জাি 
রাখনত হনব্। সিস্ত স্ভমব্িাগুললর একক্ে বব্ি ব্্যব্সার লাইনসন্স 
ব্জাি রাখা আব্ি্যক; সরব্রাহকারমীরা সিস্ত আইমে প্রনিাজেমীিতা 
মরমভউ এব্ং চিনে েলার জে্য দািমী, এব্ং তানদর কানছ পমরোলোর 
জে্য প্রনিাজেমীি অে্ভিমতপত্র এব্ং েক্্থপত্র রনিনছ,  চ�িে, লাইনসন্স 
(চ�িে, স্াস্থ্য ও মেরাপত্া পারমিে, দখনলর অে্ভিমত ইত্যামদ) এব্ং 
প্রনিাজেমীি কাটিিস চরকেভু ।
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