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মানদণ্ড সম্পর্কজ ভূজমকা
এটি এসএ৮০০০ এর চতু র্থ সংস্করণ, এটি একটি স্বেচ্ছাসসবামূলক মানদণ্ড যা তৃ তীয় পক্ষ দ্বারা ননরীক্ষণসযাগ্য,
এসত সংগ্ঠসনর প্রসয়াজন অনুযায়ী নীনতমালা ননর্থানরত – স্বযমন শ্রনমক অনর্কার প্রনতষ্ঠা বা উন্নয়ন,
কমথস্থসলর পনরসবশ উন্নয়ন এবং একটি কাযথকর বযবস্থাপনা পদ্ধনত প্রনয়ন। তসব প্রতযয়নপত্র শুর্ুমাত্র
সুনননদথ ষ্ট কমথসক্ষসত্রর নিনিসত সহজলিয।
জানতসংঘ স্বঘানিত ‘আন্তজথানতক মানবানর্কার স্বঘািণা’, আই এল ও কনসিনশন, আন্তজথানতক মানবানর্কার
নীনতমালা এবং জাতীয় শ্রমনীনত এই মানদসণ্ডর মূল নিনি। মান ননর্থারক এসএ৮০০০ এর প্রতযয়নমূলক
ননরীক্ষণ দনললপসত্রর সমন্বয় হল - ‘এসএ৮০০০ঃ ২০১৪ মানদণ্ড’ এবং এসএ৮০০০ কৃ নতত্ব (কমথদক্ষতা)
ননসদথ শক পনরনশষ্ট (SA8000 Performance Indicator Annex)।
এসএ৮০০০ কৃ নতত্ব (কমথদক্ষতা) ননসদথ শক পনরনশষ্ট- (The SA8000 Performance Indicator Annex)
একটি মান ননর্থারক ননসদথ নশকা যা এসএ৮০০০ সনদ প্রাপ্ত প্রনতষ্ঠানগুসলার জনয নূযনতম প্রতযানশত
কমথদক্ষতার মান ননর্থারণ কসর। কৃ নতত্ব (কমথদক্ষতা) ননসদথ শক পনরনশষ্টটি( Performance Indicator

Annex)অনলাইসন এসএআই (SAI website)ওসয়বসাইসে পাওয়া যাসব।
এসএ৮০০০ সহায়ক ননসদথ নশকা(SA8000 Guidance Document)এসএ৮০০০ এর বযাখ্যা প্রদান কসর এবং
নকিাসব তা বাস্তবায়ন করা যায় তা বণথনা কসর; কমপ্লায়াসের এর যর্ার্থতা যাচাই এর উসেসশয নবনিন্ন
পদ্ধনতর উদাহরণ স্বদয়; সসবথাপনর কমপ্লায়াে ননরীক্ষক (অনিের) এবং এসএ৮০০০ সনদ প্রতযাশী প্রনতষ্ঠাসনর
জনয

সহায়ক

পুনস্তকা

নহসসসব

কাজ

কসর।

সহায়ক

ননসদথ নশকাটি

অনলাইসন

এসএআই

(SAI

website)ওসয়বসাইসে পাওয়া যাসব।
যনদও-এসএ৮০০০ পৃনর্বীর সবথত্র প্রসযাজয এবং স্বয স্বকান স্বদশ বা সংগ্ঠসনর জনয সনদপত্র সহজলিয, তসব
এর বযানতক্রমও আসে। এসএআই (SAI) উপসদষ্টা পনরিদ মসন কসর নকেু খ্াত আসে স্বযখ্াসন কারখ্ানার
নীনতমালা ও স্বকৌশল মানদণ্ড বাস্তবায়সন প্রনতবন্ধকতা ততনর কসর। এই সম্পসকথ নকেু সাম্প্রনতক উদাহরণ এস
এ আই (SAI website) ওসয়বসাইসে পাওয়া যাসব।

পনরবতথ নশীল শতথ াবলীর উপর নিনি কসর এসএ৮০০০ নননদথ ষ্ট সময় অন্তর সংসশানর্ত হয়। আগ্রহী প্রার্ীসদর
কাে স্বর্সক গ্ৃহীত সংসশার্ন ও উন্নয়নমূলক সুপানরশমালা এসক্ষসত্র নবসবচনা করা হয়। এো আশা করা যায়
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নবনিন্ন স্তসরর অংশগ্রহণকারীসদর সহায়তায় কমথদক্ষতা ননসদথ শক পনরনশষ্ট (Performance Indicator

Annex) এবং এসএ৮০০০ সহায়ক ননসদথ নশকা(SA8000 Guidance Document) ক্রমাগ্ত সংসশানর্ত
হসব। SAI আপনাসদর মতামতসক সবথদা গুরুত্ব প্রদান কসর । এসএ৮০০০ কমথদক্ষতা ননসদথ শক পনরনশষ্ট
(Performance Indicator Annex) অর্বা এসএ৮০০০ সহায়ক ননসদথ নশকা সম্পনকথ ত স্বয স্বকান মতামত
ননসচর ই-স্বমল ঠিকানায় পাঠাসত পাসরন অর্বা ননসচর ঠিকানায় নচঠি নলখ্সত পাসরন। শুর্ুমাত্র SAI এর
নলনখ্ত অনুমনত সাসপসক্ষ এসএ৮০০০ মানদণ্ড পুন সংসশানর্ত হসত পাসর।
SAI
Social Accountability International
© SAI 2014
THE SA8000 STANDARD MAY BE REPRODUCED ONLY IF PRIOR WRITTEN
PERMISSION FROM SAI IS OBTAINED.
SAI
15 West 44th Street
6th Floor
New York, NY 10036
USA
+1-212-684-1414
+1-212-684-1515 (facsimile)
e-mail: info@sa-intl.org
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স্বযৌর্ দর কিাকনি করার অনর্কার

৫. স্বযৌর্ দরকিাকনির মার্যসম
সমস াতা

৫. তবিময

৬. সংসশার্নমূলক পদসক্ষপ

৬. ননয়ম শৃঙ্খলা জননত অিযাস

৭. প্রনতসরার্মূলক পদসক্ষপ

৭. কমথঘণ্টা

৮. স্বজারপূবথক বা বার্যতামূলক শ্রম

৮. স্ববতন িাতা

৯. গ্ৃহশ্রনমক (স্বহাম ওয়াকথ ার)

৯. বযবস্থাপনা পদ্ধনত

১০. মানবপাচার
১১. আগ্রহী পক্ষসমূহ
১২. জীনবকা ননবথাহী মজুরী
১৩. নন- কনফরমাে (তবসাদৃশয)
১৪. প্রনতষ্ঠান
১৫. কমী
১৬. শ্রনমক
১৭. স্ববসরকানর কমথসংস্থান সংস্থা

SA8000: 2014

International Standard
১৮. নশশু শ্রম উপশম
১৯. ুঁু নক মূলযায়ন
২০. এসএ৮০০০ শ্রনমক প্রনতনননর্
(সমূহ)
২১. সামানজক কমথদক্ষতা
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I. ভূজমকা
১. উসেশয ও পনরসর
উসেশয : এসএ৮০০০ এর উসেশয হল জানতসংঘ স্বঘানিত মানবানর্কার স্বঘািণা, আন্তজথানতক শ্রম সংস্থা
(ILO), অনযানয আন্তজথানতক মানবানর্কার আইন ও নীনতমালা, সসবথাপনর জাতীয় শ্রম আইসনর নিনিসত একটি
আন্তজথানতক মানদণ্ড নস্থর করা যা ননরীক্ষাসযাগ্য, এই মানদসণ্ডর আসলাসক একটি প্রনতষ্ঠাসনর সকল কমীসদর
সাংগ্ঠননক আওতা ও প্রিাসবর মসর্য ক্ষমতায়ন নননিত করা ও তাসদর রক্ষা করা যারা স্বসই সংগ্ঠনসক পণয
ও স্বসবা প্রদান কসর, এই মানদসণ্ডর আওতায় সংগ্ঠন কতৃথ ক সরাসনর ননযুক্ত কমীদল এবং এর সরবরাহকারী,
সহ-ঠিকাদার, সহ-সরবরাহকারী এবং গ্ৃহ শ্রনমকরা অন্তিুথ ক্ত । এর আসরকটি উসেশয হল একটি সংগ্ঠন
যসর্াপযুক্ত এবং কাযথকরী বযবস্থাপনা পদ্ধনতর মার্যসম এই মানদসণ্ডর বাস্তবায়ন করসত পাসর তা নননিত
করা।
পনরসর স্বোে বড় স্বয স্বকান সংগ্ঠন স্বসো নশল্প ননিথ র বা অননিথ র হসত পাসর এবং স্বসো পৃনর্বীর স্বয প্রাসন্তই
অবনস্থত স্বহাক না স্বকন মানদণ্ডটি সবার জনয প্রসযাজয অর্থাৎ এটি নবশ্বজনীন ।
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২. বযবস্থাপনা পদ্ধনত
এসএ৮০০০ পরবতী ৮টি নবিাসগ্র মসর্য বযবস্থাপনা পদ্ধনত হল মূল উপাদান যার উপর মানদণ্ডটির যর্ার্থ
প্রসয়াগ্, পযথসবক্ষণ এবং বাস্তবায়ন সম্পূণথ ননিথ রশীল। বযবস্থাপনা পদ্ধনত হল একটি প্রসয়াগ্গ্ত মাননচত্র
(operational map) যার মার্যসম ক্রমান্বসয় উন্ননত সার্ন কসর প্রনতষ্ঠানটি এসএ৮০০০ এর আসলাসক পূণথ
ও দীঘথ স্বময়ানদ কমপ্লাসয়ে প্রনতষ্ঠা কসর, যা সামানজক কমথদক্ষতা নহসসসব পনরনচত।
‘বযবস্থাপনা পদ্ধনত’ উপাদানটি প্রসয়াসগ্র লসক্ষয কমপ্লাসয়ে প্রনক্রয়ার প্রনতটি পযথাসয় মানদসণ্ডর সকল উপাদান
বাস্তবায়সন বযবস্থাপনা কতৃথ পক্ষ ও শ্রনমকসদর স্বযৌর্ অংশগ্রহণ প্রসয়াজন। নবিয়টি খ্ুব স্পশথকাতর নবসশিত
নন-কনফরমাে (তবসাদৃশয) নচনিত ও শুদ্ধকরসণ এবং কনফরমাে (সাদৃশয) নননিতকরসণ।
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II. মান জনর্জ ারক উপাদানসমূহ এবং তার্দর বযাখ্যা
সাংগ্ঠননক কাঠাসমা ও মানদসণ্ডর সাসর্ সংগ্নতপূণথ স্থানীয়, জাতীয় এবং অনযানয প্রসযাজয আইন সংগ্ঠনসক
স্বমসন চলসত হসব। যখ্ন এই র্রসনর আইন, মানদণ্ড এবং অনযানয প্রসয়াজনীয় শতথ াবলী সংগ্ঠন স্বমসন চলসব
তখ্ন সকল সুসযাগ্ সুনবর্া শ্রনমকসদর অনুকূসল যাসব ।
সংগ্ঠনসক অবশযই ননসের আন্তজথানতক নীনতমালার মূলনীনতগুসলা স্বমসন চলসত হসব:
আই এল ও কনসিনশন ১ (কমথঘণ্টা-নশল্প) এবং

আই এল ও কনসিনশন ১৮১(স্ববসরকানর কমথসংস্থান

সুপানরশমালা ১১৬(কমথঘণ্টা হ্রাসকরন)

সংস্থা)

আই এল ও কনসিনশন ২৯ (বার্যতামূলক শ্রম) এবং

আই এল ও কনসিনশন ১৮২(নশশু শ্রসমর কদযথ রূপ)

১০৫ (বার্যতামূলক শ্রম রনহতকরন)

আই এল ও কনসিনশন ১৮৩(মাতৃ ত্বকালীন সুরক্ষা)

আই এল ও কনসিনশন ৮৭(সনমনতর োর্ীনতা)
আই এল ও কনসিনশন ৯৮ (সমসবত হওয়ার এবং

এইচ আই নি / এইিস নবিসয় আই এল ও নবনর্মালা
ও কমথপনরসর

স্বযৌর্ দর কিাকনির অনর্কার)

মানবানর্কার নবিয়ক আন্তজথানতক স্বঘািণা-

আই এল ও কনসিনশন ১০০(পানরশ্রনমসকর সমতা)

অর্থনননতক, সামানজক এবং সাংস্কৃ নতক অনর্কার
সম্পনকথ ত আন্তজথানতক অনিকারনামা

এবং ১১১(তবিময-কমথসংস্থান এবং স্বপশাগ্ত)
আই এল ও কনসিনশন ১০২(সামানজক ননরাপিানুযনতম মানদণ্ড)
আই এলও কনসিনশন ১৩১(নুযনতম পানরশ্রনমক
ননর্থারণ)
আইএলও কনসিনশন ১৩৫(শ্রনমক প্রনতনননর্)
আইএলও কনসিনশন ১৩৮ এবং সুপানরশমালা ১৪৬
(নুযনতম বয়স)
আই এল ও কনসিনশন ১৫৫ এবং সুপানরশমালা
১৬৪ (স্বপশাগ্ত ননরাপিা ও োস্থয)
আই এল ও কনসিনশন ১৫৯( স্বপশাগ্ত পুনবথাসন
এবং কমথসংস্থান - প্রনতবন্ধী বযনক্ত)
আই এল ও কনসিনশন ১৬৯(নৃ-তানিক এবং

নাগ্নরক ও রাজনননতক অনর্কার সম্পনকথ ত
আন্তজথানতক অনিকারনামা
নশশু অনর্কার নবিয়ক জানতসংঘ স্বঘানিত
কনসিনশন
নারীর প্রনত সকল প্রকার তবিময স্বরাসর্ জানতসংঘ
স্বঘানিত কনসিনশন
সকল প্রকার বণথ তবিময স্বরাসর্ জানতসংঘ স্বঘানিত
কনসিনশন
বযবসা বানণজয নবিয়ক জানতসংঘ ননসদথ নশত
নীনতমালা ।
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আনদবানস জনসগ্াষ্ঠী)
আই এল ও কনসিনশন ১৭৭(বানড়র কমথ)
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III. Definitions(organized either alphabetically or by logical flow) -সংজ্ঞা
১. এই মানদসণ্ড “shall” শব্দটি দ্বারা “প্রসয়াজনীয়তা” স্বক ননসদথ শ করসে। নব দ্র শব্দটি ইতানলক অক্ষসর
নলনখ্ত হসয়সে স্বজার প্রদাসনর জনয।
২. “May” শব্দটি দ্বারা “অনুমনত” স্বক স্ববা াসনা হসয়সে। নব দ্র শব্দটি ইতানলক অক্ষসর নলনখ্ত হসয়সে স্বজার
প্রদাসনর জনয।
৩. নশশু এমন বযনক্ত যার বয়স ১৫ বেসরর কম। বযনতক্রম- যনদ স্থানীয় আইন অনুসাসর কাজ করার বা
বার্যতামূলক নশক্ষার নুযনতম বয়স এর স্ববনশ হয়।
৪. নশশুশ্রম এমন কাজ যা উপসরাক্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী নশশু দ্বারা সম্পানদত। বযনতক্রম- আই এল ও
সসসসসসসসসসস ১ ৪ ৬
৫. সনিনলত সমস াতা চু নক্ত সনিনলত সমস াতা চু নক্ত স্বকান সংস্থা বা ননসয়াগ্কারী কতৃথ পক্ষ এবং এক বা
একানর্ক শ্রনমক সংগ্ঠন এর মসর্য আসলাচনার নিনিসত সম্পানদত কসমথ ননসয়াসগ্র শতথ াবলী সম্পনকথ ত চু নক্ত বা
আসপািনামা।
৬. সংসশার্নী পদসক্ষপ প্রনতনষ্ঠত রীনত বা ননয়ম কানুন অমানয করার স্বমৌনলক কাযথকারণ বা উৎসসমুহ
দূরীকরসণর প্রনক্রয়া।
৭. প্রনতসরার্মূলক বযবস্থা নন-কনফরসমে (তবসাদৃশয) এর উৎস এবং স্বমৌনলক কারন ননমূথসল বযবস্থা গ্রহণ।
নব দ্র - ঘেনা/দুঘথেনা প্রনতসরাসর্ প্রনতরক্ষা মূলক বযবস্থা গ্রহণ।
৮. বলপূবথক বা বার্যতামূলক শ্রম হুমনক, শানস্তর িয় স্বদনখ্সয় বা দুবথযবহাসরর মার্যসম একজন বযনক্তসক তার
ইচ্ছার নবরুসদ্ধ স্বজারপূবথক কাজ করাসনা অর্বা ঋণ পনরসশাসর্র নাসম স্বকান বযনক্তসক ইচ্ছার নবরুসদ্ধ স্বজার
পূবথক খ্াোসনা।
৯. গ্ৃহ শ্রনমক সংগ্ঠন বা তার সরবরাহকারী, সহ-সরবরাহকারী অর্বা সহ ঠিকাদার প্রনতষ্ঠান দ্বারা ননযুক্ত
বযনক্তসক স্ববা ায় স্বয সংগ্ঠন চত্বসর কাজ কসর না নকন্তু পসরাক্ষিাসব প্রনতষ্ঠাসন স্বসবা প্রদাসন চু নক্তবদ্ধ।
১০. মানব পাচার স্বশািসণর উসেসশয িয়, িীনত, প্রতারনা, হুমনক বা নবনিন্ন উপাসয় বল প্রসয়াসগ্র মার্যসম
স্বলাকবল ননসয়াগ্, স্থানান্তর, পাচার করাই হল মানব পাচার।
১১. আগ্রহী পক্ষ সংগ্ঠসনর কাযথাবলী এবং সামনজক কমথদক্ষতায় আগ্রহী বযনক্ত অর্বা স্বগ্াষ্ঠী।
১২. জীনবকা ননবথাহী মজুরী একটি নননদথ ষ্ট স্থাসন ননর্থানরত কমথ সপ্তাসহ একজন শ্রনমক কতৃথ ক অনজথত মজুনর যা
তার পনরবারসক মানসিত জীবন যাপসনর জনয পযথাপ্ত। মানসিত জীবন যাপসনর অনযতম উপাদানগুসলা
হল খ্াদয, পানন, বাসস্থান, নশক্ষা, োস্থয সুরক্ষা, যাতায়াত, স্বপাশাক পনরসেদ এবং অপ্রতযানশত ঘেনা সহ
অনযানয প্রসয়াজনীয় চানহদা।
১৩. নন-কনফরসমে (তবসাদৃশয)ঃ প্রসয়াজনীয়তা সহ নন-কমপ্লায়াে.
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১৪. প্রনতষ্ঠান স্বকান বযবসার সম্পূণথতা অর্বা অ-বযবসানয়ক সিা, এর মসর্য প্রনতষ্ঠাসন কমথরত বযনক্তবগ্থ
অন্তিুথ ক্ত, স্বয বা যারা এই মানদণ্ড বাস্তবায়সনর দানয়ত্ব প্রাপ্ত। নব দ্র - প্রনতষ্ঠাসনর উদাহরণ হল স্বকাম্পানন,
কসপথাসরশন, ফামথ, সমবায় সনমনত, এননজও এবং সরকানর ইেটিটিউশান।
১৫. কমীবৃন্দ পনরচালক, বযবস্থাপক, ননবথাহী কমথকতথ া, তিাবর্ায়ক, শ্রনমক, ননরাপিারক্ষী, কযানিসনর
শ্রনমক, িরসমেনরর শ্রনমক ও পনরচ্ছন্নতাকমীসদর মসতা অস্থায়ী বা চু নক্তবদ্ধ কমথচারী সহ প্রনতষ্ঠাসন কমথরত
বা কসমথর জনয চু নক্তবদ্ধ সকল বযনক্তবগ্থ।
১৬. শ্রনমক বযবস্থাপনা বযতীত অনযানয নবিাসগ্ কমথরত কমীবৃন্দ।
১৭. স্ববসরকানর কমথসংস্থান সংস্থা স্বয স্বকান বযনক্ত বা প্রনতষ্ঠান, যারা জনকতৃথ সত্বর আওতামুক্ত, যারা শ্রম
বাজার সংক্রান্ত ননসোক্ত স্বসবা প্রদান কসর


যারা চাকনরর নবজ্ঞাপন ও আসবদনপসত্রর মাস

অর্থাৎ চাকুরী দাতা ও চাকুরী প্রতযাশীসদর মসর্য

সমন্বয় সার্ন কসর।


শ্রনমকসক চাকনর প্রদাসনর মার্যসম তৃ তীয় পসক্ষর কাসে তাসদর সহজলিয কসর স্বতাসল যারা তাসদর
কাসজ ননযুক্ত কসর এবং কাজ তিাবর্ায়ন কসর।

১৮. নশশু শ্রম উপসম উপসর বনণথত নশশুশ্রসম ননযুক্ত এবং নশশুশ্রম স্বর্সক ননমূথলকৃ ত সকল নশশুসদর
ননরাপিা, োস্থয, নশক্ষা, এবং তাসদর উন্নয়সন সব রকসমর সহায়তা প্রদান এবং প্রসয়াজনীয় পদসক্ষপ গ্রহণ
করা।
১৯. ুঁু নক মূলযায়ন একটি প্রনতষ্ঠাসনর োস্থয, ননরাপিা, শ্রমনীনত প্রসয়াগ্ ও বাস্তবায়ন এবং এর সাসর্ সংনিষ্ট
ুঁু নকগুসলাসক অগ্রানর্কার প্রদান।
২০. এসএ৮০০০ শ্রনমক প্রনতনননর্ (সমূহ)ঃ এসএ৮০০০ সম্পনকথ ত নীনতমালা বাস্তবায়সন শ্রনমকসদর দ্বারা
ননবথানচত এক বা একানর্ক প্রনতনননর্ যারা বযবস্থাপক প্রনতনননর্ এবং উচ্চতর বযবস্থাপনা কনমটির সাসর্
স্বযাগ্াসযাগ্ রক্ষা করসব। শ্রনমক সংসঘর সুনবর্া স্বপসত শ্রনমক প্রনতনননর্সদর প্রখ্যাত স্বেি ইউননয়ন স্বর্সক
মসনানীত হওয়া উনচৎ, যনদ তারা এই স্বসবা প্রদান করসত একমত হয়। যনদ ইউননয়ন স্বকান প্রনতনননর্ ননযুক্ত
না কসর অর্বা প্রনতষ্ঠানটি ইউননয়নিু ক্ত না হয় স্বসসক্ষসত্র শ্রনমকরা োর্ীনিাসব তাসদর প্রনতনননর্ ননবথাচন
করসত পারসব।
২১. সামানজক কমথদক্ষতা ক্রমাগ্ত উন্নয়সনর মার্যসম একটি প্রনতষ্ঠান কতৃথ ক অনজথত পূণথ ও দীঘথস্থায়ী
কমপ্লাসয়ে যা এসএ৮০০০ মানদসণ্ডর সাসর্ সমনন্বত।
২২. োর্থসংনিষ্ট পক্ষগুসলার অংশগ্রহণ প্রনতষ্ঠাসনর বাইসর আগ্রহী পক্ষগুসলা, শ্রনমক সংঘ, শ্রনমক, শ্রনমক
সংগ্ঠন, সরবরাহকারী, ঠিকাদার, স্বক্রতা, স্বিাক্তা, নবননসয়াগ্কারী, এন নজ ও, গ্ণমার্যম এবং স্থানীয় ও
আন্তজথানতক সরকানর কমথকতথ ার অংশগ্রহণ।
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২৩. সরবরাহকারী/সহ-ঠিকাদার প্রনতষ্ঠাসনর উৎপাদসন বযবহৃত পনয বা স্বসবা প্রদানকারী বযনক্ত বা
প্রনতষ্ঠান যারা সরাসনর প্রনতষ্ঠানসক পণয ও স্বসবা প্রদান কসর র্াসক।
২৪. সহ-সরবরাহকারী সরবরাহকারীসক পণয ও স্বসবা প্রদানকারী বযনক্ত বা প্রনতষ্ঠান, যাসদর পণয বা স্বসবা
সরবরাহকারীর উৎপাদন অর্বা প্রনতষ্ঠাসনর পণয ও স্বসবা উৎপাদসন িূ নমকা রাসখ্।
২৫. শ্রনমক সংগ্ঠন শ্রনমকসদর একটি োয়িশানসত স্বেচ্ছাসসবামূলক সংগ্ঠন যা শ্রনমকসদর োর্থ এবং
অনর্কার আদায় ও তা রক্ষায় কাজ কসর।
২৬. তরুন শ্রনমক ১৮ বেসরর ননসচ নকন্তু নশশু বয়স সীমার ঊসবথ স্বকান শ্রনমক।
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IV. সামাজিক দায়বদ্ধতার শতজাবলী
১. নশশুশ্রম
মানদণ্ড
১.১

স্বকান প্রনতষ্ঠান নশশু শ্রম বযবহার করসবনা বা বযবহাসর সহায়তা করসব না।

১.২

নশশু শ্রম ননমূথসলর উসেসশয প্রনতষ্ঠান নলনখ্ত নীনত এবং কাযথপ্রণালী দনলল আকাসর প্রকাশ ও বাস্তবায়ন
করসব। নশশু শ্রসম ননযুক্ত নশশুসদর নবদযালসয় নশক্ষাগ্রহসণর জনয পযথাপ্ত অর্থনননতক ও অনযানয
সহায়তা প্রদাসনর উসেসশয আগ্রহী প্রার্ী ও বযনক্তসদর সাসর্ স্বযাগ্াসযাগ্ করসব এবং যতনদন তারা
বয় প্রাপ্ত না হসব ততনদন এই সহায়তা প্রদান করসব।

১.৩

প্রনতষ্ঠান তরুণ শ্রনমক ননসয়াগ্ নদসত পাসর, নকন্তু তারা যনদ নশক্ষা আইসনর আওতািু ক্ত হয় তসব তারা
শুর্ু নবদযালসয়র বাইসর অনতনরক্ত সময়েু কুসত কাজ করসত পারসব। স্বকান অবস্থাসতই নবদযালসয়র
সময়, কাজ ও যাতায়াসতর স্বমাে সময় ১০ ঘণ্টার স্ববনশ হসত পারসব না এবং তাসদর কমথঘণ্টা ৮
ঘণ্টার স্ববনশ হসত পারসব না। রানত্রকালীন সমসয় তাসদর নদসয় কাজ করাসনা উনচৎ নয়।

১.৪

কমথসক্ষসত্রর নিতসর বা বাইসর শারীনরক বা মাননসক উন্নয়সন বার্া স্বদয় এমন স্বকান
ুঁু নকপূণথ বা অননরাপদ পনরনস্থনতসত নশশু বা তরুণ শ্রনমকসদর প্রদশথন করা যাসব না।

২. স্বজারপূ বথ ক বা বার্যতামূ ল ক শ্রম
মানদণ্ড
২.১

স্বকান প্রনতষ্ঠাসন শ্রনমকসদর স্বজারপূবথক বা বার্যতামূলক শ্রসম ননসয়াগ্ করা যাসব না বা ননসয়াসগ্
সহায়তা করা যাসব না, ২৯তম কনসিনশসন বনণথত বন্দীশ্রম প্রসয়াগ্ করা যাসব না, কাসরা বযনক্তগ্ত
পনরনচনতমূলক দনললপত্র স্বরসখ্ নদসব না এবং চাকনর প্রদাসনর নবননমসয় অর্থ প্রদাসন বার্য করা যাসব
না।

২.২

স্বকান প্রনতষ্ঠান অর্বা শ্রনমক সরবরাহকারী বযনক্ত, শ্রনমসকর মজুনর, িাতা, সম্পদ অর্বা দনললপত্র
আেসক স্বরসখ্ কাজ করসত বার্য করসব না।

২.৩

প্রনতষ্ঠান এো নননিত করসব স্বয চাকনরসত স্বযাগ্দান বাবদ শ্রনমকসদর আংনশক বা পূণথ স্বকান র্রসনর
নফ বা বযয়িার বহন করসত হসব না।
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২.৪

নননদথ ষ্ট কমথঘণ্টা স্বশি হওয়ার পর কমথস্থল তযাগ্ করার এবং প্রনতষ্ঠানসক আনুষ্ঠাননক স্বনাটিশ প্রদসনর
মার্যসম চাকরী তযাগ্ করার োর্ীনতা ও অনর্কার শ্রনমসকর রসয়সে।

২.৫

স্বকান প্রনতষ্ঠান বা বযনক্ত যারা শ্রসমর স্বযাগ্ান স্বদয়, তারা মানব পাচাসরর সাসর্ সংনিষ্ট হসত বা
সহায়তা করসত পারসবনা।
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৩. োস্থয এবং ননরাপিা
মানদণ্ড
৩.১

প্রনতষ্ঠান কমথস্থসল ননরাপদ ও োস্থযকর পনরসবশ নননিত করসব এবং কমথরত অবস্থায় স্বয স্বকান
র্রসনর োস্থয ও পনরসবশগ্ত দুঘথেনা, স্বপশাগ্ত ক্ষনত স্বরাসর্ কাযথকর পদসক্ষপ গ্রহণ করসব। এসত
দুঘথেনার সম্ভাবনা অসনকাংসশই হ্রাস পাসব এবং োস্থয ও ননরাপিা সংক্রান্ত জ্ঞান এসক্ষসত্র সহায়ক
হসব।

৩.২

প্রনতষ্ঠান সন্তান প্রতযাশী, গ্িথ বতী এবং নতু ন মাসয়সদর কমথসক্ষত্র সংনিষ্ট োস্থয ও ননরাপিার ুঁু নক
মূলযায়ন এবং তা ননমূথল ও প্রনতসরাসর্ বযবস্থা স্বনসব।

৩.৩

সকল প্রকার পদসক্ষপ স্বনওয়ার পসরও যনদ কমথস্থসল োস্থয ুঁু নক স্বর্সক যায়, প্রনতষ্ঠান ননজ খ্রসচ
শ্রনমকসদর বযনক্তগ্ত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম বা যন্ত্রপানত প্রদান করসব। স্বয স্বকান দুঘথেনায় প্রনতষ্ঠান
শ্রনমকসদর প্রার্নমক স্বসবা প্রদান করসব এবং পরবতী নচনকৎসা স্বসবা গ্রহসণ সব রকম সহায়তা
করসব।

৩.৪

সকল কমীসদর জনয ননরাপদ ও োস্থযকর পনরসবশ নননিত করসত এবং োস্থয ও ননরাপিা মানদণ্ড
বাস্তবায়সন প্রনতষ্ঠান একজন উচ্চতর পযথাসয়র বযবস্থাপক প্রনতনননর্ ননসয়াগ্ স্বদসব।

৩.৫

প্রনতষ্ঠান বযবস্থাপনা কতৃথ পক্ষ ও শ্রনমকসদর সমন্বসয় একটি িারসামযপূণথ োস্থয ও ননরাপিা কনমটি
গ্ঠন ও পনরচালনা করসব। আইসনর বযনতক্রম োড়া সার্ারনিাসব শ্রনমক প্রনতনননর্সদর মর্য স্বর্সক
কমপসক্ষ একজন প্রনতনননর্সক নচনিত শ্রনমক সংসঘর সদসয হসত হসব, যনদ স্বসই সংগ্ঠন স্বসবা প্রদান
করসত সিত হয়। যনদ সংঘ স্বকান সদসয ননযুক্ত না কসর বা প্রনতষ্ঠানটি সংঘিু ক্ত না হয়, স্বসসক্ষসত্র
শ্রনমসকরা তাসদর মর্য স্বর্সক একজন স্বযাগ্য প্রনতনননর্ ননবথাচন ও ননসয়াগ্ স্বদসব। তাসদর এই নসদ্ধান্ত
সকল পযথাসয় জাননসয় নদসত হসব। কমথসক্ষসত্র োস্থয ও ননরাপিা সুরক্ষা নননিত করসত কনমটি নননদথ ষ্ট
সময় অন্তর প্রনশক্ষণ ও পুন প্রনশক্ষসণর বযবস্থা করসব। স্বপশা সংক্রান্ত বতথ মান োস্থয ও ননরাপিা ুঁু নক
নবসিিসণর উসেসশয নননদথ ষ্ট স্বময়াদ অন্তর আনুষ্ঠাননক আসলাচনার আসয়াজন করসব। এ র্রসনর
নবসিিণ, সংসশার্ন ও প্রনতসরার্মূলক পদসক্ষসপর যর্াযর্ স্বরকিথ রাখ্সত হসব।

৩.৬

প্রনতষ্ঠান ননয়নমতিাসব তার কমীসদর কাযথকর োস্থয ও ননরাপিা নবিসয় কমথসক্ষসত্র (on-site)
প্রনশক্ষসণর বযবস্থা করসব, প্রসয়াজনসবাসর্ স্বপশা সংনিষ্ট প্রনশক্ষসণর বযবস্থা করা স্বযসত পাসর। এই
র্রসনর প্রনশক্ষণ ননয়নমত কমীসদর পাশাপানশ নতু ন বা পুন ননসয়াগ্প্রাপ্ত কমীসদরও প্রদান করসত

SA8000: 2014

International Standard
হসব। যখ্ন স্বকান নতু ন প্রযুনক্ত বা নতু ন যন্ত্রপানত উৎপাদন প্রনক্রয়ায় যুক্ত হসব, তখ্ন তার সম্ভাবয
োস্থয ও ননরাপিা ুঁু নক সম্পসকথ কমীসদর সসচতন করসত হসব।

৩.৭

কমীসদর োস্থয ও ননরাপিা ুঁু নক স্বমাকাসবলায় ুঁু নক নচনিতকরণ, প্রনতসরার্, হ্রাসকরণ বা ননমূথসল
গ্ৃহীত পদসক্ষপ সম্পসকথ প্রনতষ্ঠান দনলল ননিথ র প্রনক্রয়া প্রনতনষ্ঠত করসব। কমথসক্ষসত্র এবং প্রনতষ্ঠান
কতৃথ ক প্রদানকৃ ত আবাস্থল ও সম্পনিসত (স্বসো প্রনতষ্ঠাসনর ননজে সম্পনি বা চু নক্তনিনিক অর্বা স্বসবা
প্রদানকারী প্রনতষ্ঠাসনর কাে স্বর্সক র্ারকৃ ত হসত পাসর) সংঘটিত োস্থয ও ননরাপিা দুঘথেনার নলনখ্ত
স্বরকিথ সংরক্ষণ করসত হসব।

৩.৮

প্রনতষ্ঠান সকল কমীর জনয অবাসর্, ও নবনামূসলয, পনরষ্কার-পনরেন্ন স্বশৌচাগ্ার, ননরাপদ পানন, পনরেন্ন
ও সুনবর্াজনক খ্াবাসরর স্থান এবং স্বযখ্াসন প্রসযাজয স্বসখ্াসন পনরচ্ছন্ন খ্াদয সংরক্ষণ বযবস্থা নননিত
করসব।

৩.৯

প্রনতষ্ঠান এো নননিত করসব স্বয কমীসদর জনয সরবরাহকৃ ত বাসস্থান সুনবর্া (তা প্রনতষ্ঠাসনর ননজে
বা চু নক্ত নিনিক অর্বা স্বসবা প্রদানকারী প্রনতষ্ঠাসনর কাে স্বর্সক র্ারকৃ ত হসত পাসর) স্বযন পনরেন্ন,
ননরাপদ ও স্বমৌনলক চানহদার সাসর্ সামঞ্জসযপূণথ হয়।

৩.১০ স্বয স্বকান জরুনর বা নবপদজনক পনরনস্থনতসত প্রনতষ্ঠাসনর অনুমনত বযতীত কমথসক্ষত্র পনরতযাগ্ করার
অনর্কার কমীসদর রসয়সে।
৪. সনমনতর োর্ীনতা ও স্বযৌর্ দরকিাকনির অনর্কার
মানদণ্ড
৪.১

সকল কমীসদর পেন্দ অনুযায়ী শ্রনমকসংঘ গ্ঠন, স্বযাগ্দান ও সংগ্ঠিত হওয়ার এবং শ্রনমকসদর পসক্ষ
প্রনতষ্ঠাসনর সাসর্ দরকিাকনি করার অনর্কার রসয়সে। প্রনতষ্ঠাসনর উনচৎ কমীসদর এই অনর্কাসরর
প্রনত সিান প্রদশথন করা এবং তাসদর আশ্বস্ত করা স্বয তারা ননসজর পেন্দ অনুযায়ী োর্ীনিাসব
শ্রনমক সংসঘ স্বযাগ্দান করসত পাসর, প্রনতষ্ঠান তাসদর স্বকানরকম িয়-িীনত প্রদশথন বা বল প্রসয়াগ্
করসব না। শ্রনমক সংগ্ঠন প্রনতষ্ঠা, কাযথক্রম পনরচালনা বা প্রশাসননক কাসজ প্রনতষ্ঠান স্বকানিাসবই
হস্তসক্ষপ করসব না অর্বা স্বযৌর্ দরকিাকনিসত বার্া প্রদান করসব না।
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International Standard
৪.২

যনদ আইসনর আওতায় সমসবত হওয়ার োর্ীনতা এবং স্বযৌর্ দরকিাকনি করার অনর্কার নননিদ্ধ হয়,
স্বসসক্ষসত্র প্রনতষ্ঠান তার কমীসদর োর্ীনিাসব ননসজসদর প্রনতনননর্ ননবথাচসনর সুসযাগ্ স্বদসব।

৪.৩

প্রনতষ্ঠান এো নননিত করসব স্বয শ্রনমক সংসঘর সদসয, শ্রনমক প্রনতনননর্ এবং স্বয সব বযনক্ত শ্রনমকসদর
ঐকযবদ্ধ করার কাসজ ননসয়ানজত এই কাসজর জনয তারা কখ্সনা তবিময, হয়রাননর েীকার হসব না
এবং তাসদরসক কখ্নও িয়িীনত প্রদশথন বা হুমনক স্বদওয়া যাসব না। এই সব প্রনতনননর্সদর কমথস্থসল
তাসদর সদসযসদর সাসর্ নমনলত হওয়ার অনর্কার রসয়সে।

৫. তবিময
মানদণ্ড

৫.১

ননসয়াগ্, স্ববতন-িাতা, প্রনশক্ষণ, পসদান্ননত, অবযাহনত বা অবসর প্রদান প্রিৃ নত স্বক্ষসত্র প্রনতষ্ঠান
তবিমযমূলক নবসবচনা স্বযমন-জানত, বণথ, সামানজক প্রনতপনি, তবিনয়ক অক্ষমতা, জন্ম, র্মথ, বংশ
মযথাদা, নলি, শারীনরক তবনশষ্টয, পানরবানরক দায়বদ্ধতা, তববানহক অবস্থা, শ্রনমক সংসঘর সদসযপদ,
রাজনননতক মতামত, বয়স সসবথাপনর এমন স্বকান তবনশষ্টযসক প্রার্ানয বা সমর্থন স্বদসব না যা
পরবতীকাসল তবিমযসক উৎসানহত করসত পাসর।

৫.২

জানত, বণথ, সামানজক মযথাদা, অক্ষমতা, নলি, শারীনরক তবনশষ্টয, পানরবানরক দায়বদ্ধতা, শ্রনমক
সংসঘর সদসযপদ, রাজনননতক মতামত সম্পনকথ ত বযনক্তগ্ত অনর্কার চচথায় প্রনতষ্ঠান হস্তসক্ষপ
করসবনা বা স্বয স্বকান র্রসনর তবনশষ্টয যা তবিময উৎসানহত করসত পাসর এমন স্বকান পনরনস্থনত
সমর্থন করসব না।

৫.৩

কমথসক্ষসত্র, আবাসস্থসল বা প্রনতষ্ঠাসনর প্রনতপনিসত (স্বসো প্রনতষ্ঠাসনর ননজে, চু নক্তনিনিক বা
স্বসবাদানকারী প্রনতষ্ঠাসনর কাে স্বর্সক র্ারকৃ ত স্বহাসে পাসর) হুমনকেরূপ, অসসৌজনযমূলক,
স্বযৌনহয়রাননমূলক আচরণ স্বযমন- কুরুনচপূণথ ইনিত, িািা, শারীনরক সংস্পশথ – এই র্রসনর স্বকান
আচরণ বা বযবহার প্রনতষ্ঠান কখ্নও প্রশ্রয় স্বদসব না।

৫.৪

প্রনতষ্ঠান স্বকান অবস্থাসতই কমীসদর গ্িথ াবস্থা বা কুমারীসত্বর পনরক্ষা-ননরীক্ষা করসত পারসব না।

৬. ননয়ম শৃ ঙ্খ লা জননত অিযাস
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মানদণ্ড
৬.১

প্রনতষ্ঠান সকল কমথচারীসদর সিান ও মযথাদা প্রদান করসব। স্বয স্বকান র্রসনর প্রানতষ্ঠাননক শানস্ত,
শারীনরক মাননসক হয়রানন, কেূ নক্ত, দমননীনত প্রনতষ্ঠান কখ্নও প্রশ্রয় স্বদসব না। স্বকান র্রসনর
ননষ্ঠুর বা অমাননবক আচরণ সম্পূণথ নননিদ্ধ।

৭. কমথ ঘ ণ্টা
মানদণ্ড
৭.১

প্রনতষ্ঠান কমথঘণ্টা, নবরনত এবং সার্ারন েু টি প্রিৃ নত নবিসয় প্রসযাজয আইন, নীনতমালা, স্বযৌর্
দরকিাকনিসত অনজথত সমস াতা (স্বযখ্াসন প্রসযাজয) এবং নশল্প-কারখ্ানার জনয ননর্থানরত মানদণ্ড
স্বমসন চলসব। সার্ারন কমথসপ্তাহ (অনতনরক্ত কমথ ঘণ্টা নয়) আইন অনুযায়ী হসত হসব, তসব কখ্নও
৪৮ ঘণ্টার স্ববনশ হওয়া উনচৎ নয়।

৭.২

োনা েয় নদন কাজ করার পর পরবতী নদসন কমীসদর একনদসনর নবরনত বা েু টি নদসত হসব। শুর্ু
ননসোক্ত দুটি শসতথ এই ননয়সমর বযনতক্রম ঘেসত পাসরক) জাতীয় আইন এই ননয়সমর অনতনরক্ত কমথ ঘণ্টা অনুমদন কসর; এবং
খ্) োর্ীন দরকিাকনির মার্যসম কমথ ঘণ্টায় সমতার নবিসয় এবং পযথাপ্ত নবশ্রাসমর বযবস্থা
প্রসসি সমস াতা হওয়া।

৭.৩

সকল কাজ অবশযই স্বসচ্ছামুলক হসত হসব। শুর্ু ননসের ৭.৪ অনুসচ্ছদ বযতীত, স্বেচ্ছামূলক অনতনরক্ত
কমথঘণ্টা প্রনত সপ্তাসহ অবশযই ১২ ঘণ্টার স্ববনশ হসব না। ক্রমাগ্ত অনতনরক্ত কমথঘণ্টার কাজ করসত
শ্রনমকসদর বার্য করা যাসব না।

৭.৪

েল্পসময়াদী বযবসানয়ক উসেশয পূরসণর লসক্ষয যনদ ননতান্তই অনতনরক্ত কমথঘণ্টার প্রসয়াজন হয় এবং
স্বযৌর্ দরকিাকনির মার্যসম অনজথত সমস াতায় সংখ্যাগ্নরষ্ঠ শ্রনমক এর পসক্ষ মতামত স্বদয়, স্বসসক্ষসত্র
সমস াতার নিনিসত অনতনরক্ত কমথঘণ্টার বযবস্থা করা স্বযসত পাসর।

৮. পানরশ্রনমক
মানদণ্ড
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৮.১

কসমথর নবননমসয় পানরশ্রনমক বা জীনবকা ননবথাসহর মজুরী প্রানপ্তর অনর্কাসরর প্রনত প্রনতষ্ঠান শ্রদ্ধাশীল
হসব এবং কমথ সপ্তাসহর জনয পানরশ্রনমক হস্তান্তর নননিত করসব। অনতনরক্ত কমথঘণ্টার মজুরী এই
পানরশ্রনমসকর অন্তিুথ ক্ত হসব না। পানরশ্রনমক অবশযই আইন বা নশল্প-কারখ্ানার নূযনতম মানদণ্ড বা
স্বযৌর্ দরকিাকনিসত অনজথত সমস াতার সাসর্ সামঞ্জসযপূণথ হসত হসব। পানরশ্রনমক স্বমৌনলক চানহদা
পূরসণর জনয পযথাপ্ত হসত হসব এবং নকেু বাড়নত আয় নননিত করসত হসব।

৮.২

প্রনতষ্ঠান ননয়ম শৃঙ্খলার অজুহাসত মজুরী কতথ ন করসত পারসব না। শুর্ু ননসের দুটি শসতথ র কারসন এই
ননয়সমর বযনতক্রম ঘেসত পাসরক) জাতীয় আইসন যনদ ননয়ম শৃঙ্খলার অজুহাসত পানরশ্রনমক কতথ ন তবর্ হয়।
খ্) যনদ স্বযৌর্ দরকিাকনিসত অনজথত সমস াতায় এই নবিসয় ঐকমতয র্াসক।

৮.৩

প্রনতবার পানরশ্রনমক প্রদাসনর সমসয় কমীসদর পানরশ্রনমক ও সুসযাগ্-সুনবর্ার নলনখ্ত নবস্তানরত নববরণ
তাসদর হস্তান্তর করসত হসব। প্রনতষ্ঠান কমীসদর জনয সুনবর্াজনক ও আইননসদ্ধ উপাসয় পানরশ্রনমক ও
সুসযাগ্ সুনবর্া পনরসশার্ নননিত করসব, নকন্তু স্বকানিাসবই দীঘথানয়ত বা নননিদ্ধ উপাসয় স্বযমনিাউচার, কুপন অর্বা প্রনতশ্রুনতশীল নচরকুসের মার্যসম প্রদান করসত পারসব না।

৮.৪

অনতনরক্ত পানরশ্রনমক জাতীয় আইন বা স্বযৌর্ দরকিাকনিসত অনজথত সমস াতায় ননর্থানরত
লািজনকহাসর পনরসশার্ করসত হসব। স্বয সব স্বদসশ অনতনরক্ত পানরশ্রনমক আইননসদ্ধ নয় বা স্বযৌর্
দরকিাকনিমূলক সমস াতা স্বনই, স্বস সব স্বদসশ প্রনতষ্ঠান তার ননজে ননয়মানুসাসর লািজনকহাসর
অনতনরক্ত পানরশ্রনমক প্রদান করসব, এসক্ষসত্র নশল্পকারখ্ানার মানদসণ্ডর সাসর্ সংগ্নতপূণথ
লািজনকহাসর প্রদান করা স্বযসত পাসর। এসক্ষসত্র তু লানামূলক উচ্চহার ননর্থারণ করসত হসব।

৮.৫

শ্রম ও সামানজক ননরাপিার সাসর্ সম্পৃক্ত আইন ও নীনতমালা এড়াসনার জনয প্রনতষ্ঠান চু নক্ত নিনিক
ননসয়াগ্, ক্রমাগ্ত সংনক্ষপ্ত স্বময়ানদ চু নক্ত অর্বা নমর্যা নশক্ষাননবস নহসসসব শ্রনমকসদর বযবহার করসব
নাহ।
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৯. বযবস্থাপনা পদ্ধনত
মানদণ্ড
৯.১ নীনতমালা,কাযথপ্রণালী এবং তর্যপ্রমান
৯.১.১ প্রনতষ্ঠান এসএ৮০০০ বাস্তবায়সন নসদ্ধান্ত ননসয়সে এই মসমথ কমথকতথ াসদর জানাসনার উসেসশয উচ্চতর
বযবস্থাপনা কতৃথ পক্ষ যর্াযর্ িািায় নীনতমালা নবিয়ক একটি নলনখ্ত নববৃনত ততনর করসব।
৯.১.২ নীনতমূলক নববৃনতটি মূলত এসএ৮০০০ মানদসণ্ডর সব শতথ াবলী বাস্তবায়সনর অনিকারনামা এবং
আন্তজথানতক মান ননর্থারক নীনতমালা, যা পূবথবতী অর্যাসয় বণথনা করা হসয়সে,তার প্রনত সিান
প্রদশথসনর প্রনতশ্রুনত। এোড়াও নববৃনতটি জাতীয় ও অনযানয প্রসয়াগ্সযাগ্য আইন এবং প্রসয়াজনীয়
উপাদান বাস্তবায়সনর প্রনতশ্রুনত প্রদান কসর।
৯.১.৩ কমথসক্ষসত্র, বাসস্থাসন ও সম্পনিসত (যা প্রনতষ্ঠাসনর ননজে বা চু নক্তনিনিক বা স্বসবা প্রদানকারী
প্রনতষ্ঠাসনর কাে স্বর্সক র্ারকৃ ত হসত পাসর) নীনতমূলক নববৃনত ও এসএ৮০০০ মানদণ্ড ফলাও কসর
এবং দৃনষ্টরঞ্জন উপাসয় প্রদশথন করসত হসব।
৯.১.৪ এসএ৮০০০ বাস্তবায়সন প্রনতষ্ঠান নীনতমালা ও কাযথপ্রণালী ততনর করসব।
৯.১.৫ এসব নীনতমালা ও কাযথপ্রণালীসমূহ যর্ার্থ িািায় কাযথকর উপাসয় কমীসদর কাসে প্রচার করসত এবং
স্বপৌুঁসে নদসত হসব। এই প্রচারণা স্বক্রতা, সরবরাহকারী, সহ-ঠিকাদার এবং সহ-সরবরাহকারীসদর কাসে
যর্াযর্িাসব স্বপৌুঁসে নদসত হসব।
৯.১.৬ এসএ৮০০০ এর প্রচারণা ও বাস্তবায়সনর পদসক্ষপসমূহ সম্পসকথ প্রনতষ্ঠান যর্াযর্ তর্য-প্রমাণ রাখ্সব,
নবসশিত বযবস্থাপনা পদ্ধনতর শতথ াবলী বাস্তবায়ন নবিয়ক তর্য প্রমাণ যা মানদসণ্ডর অনযতম শতথ ।
সংনিষ্ট তর্য প্রমাণ যর্াযর্ স্থাসন রাখ্সত হসব এবং নলনখ্ত বা স্বমৌনখ্ক সারমমথ এসএ৮০০০ শ্রনমক
প্রনতনননর্সদর কাসে স্বপৌুঁসে নদসত হসব।
৯.১.৭ ক্রমাগ্ত উন্নয়সনর োসর্থ প্রনতষ্ঠান তাসদর নববৃনত, নীনতমালা, মানদণ্ড বাস্তবায়সনর প্রনক্রয়া, অগ্রগ্নত,
কমথদক্ষতার ফলাফল ইতযানদ নবিয় বযবস্থাপক পযথাসয় ননয়নমত পযথাসলাচনার বযবস্থা করসব।
৯.১.৮ প্রনতষ্ঠান তার নীনতমূলক নববৃনতটি যর্াযর্ উপাসয় জনসার্ারসণর জনয উন্মুক্ত কসর স্বদসব এবং
অনুসরার্ সাসপসক্ষ আগ্রহী প্রার্ীসদর কাসে স্বপৌুঁসে স্বদসব।
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৯.২ সামানজক কমথদক্ষ দল
৯.২.১ এসএ৮০০০ এর সমস্ত শতথ াবলী বাস্তবায়সনর উসেসশ একটি সামানজক কমথদক্ষ দল (এসনপটি) গ্ঠন
করসত হসব। দলটি ননসোক্ত প্রনতনননর্সত্বর সমন্বসয় িারসামযপূণথ হসত হসব।
ক) এসএ৮০০০ শ্রনমক প্রনতনননর্(সমূহ); এবং
খ্) বযবস্থাপনা কতৃথ পক্ষ।
মানদসণ্ডর জনয কমপ্লাসয়ে দায়বদ্ধতা উচ্চতর বযবস্থাপনা কতৃথ পসক্ষর উপর সম্পূণথ ননিথ রশীল।
৯.২.২ সংঘিু ক্ত সুসযাগ্ সুনবর্ায়, এস নপ টি( সামানজক কমথদক্ষ দল) স্বত অন্তিুথ ক্ত শ্রনমক প্রনতনননর্ত্ব
শ্রনমকসংঘ দ্বারা েীকৃ ত হসত হসব, যনদ তারা স্বসবা প্রদাসন রাজী র্াসক। শ্রনমকসংঘ যনদ প্রনতনননর্
ননসয়াগ্ না কসর বা প্রনতষ্ঠান যনদ সংঘিু ক্ত না হয়, স্বসসক্ষসত্র শ্রনমসকরা ননসজসদর মর্য স্বর্সক
োর্ীনিাসব এক বা একানর্ক এসএ৮০০০ শ্রনমক প্রনতনননর্ ননবথাচন করসত পারসব। তসব স্বকান
অবস্থাসতই এসএ৮০০০ শ্রনমক প্রনতনননর্সদর শ্রনমক সংসঘর প্রনতনননর্ বসল মসন করা যাসব না।
৯.৩

ুঁু নক নচনিতকরণ এবং মূলযায়ন

৯.৩.১ এস নপ টি (Social Performance Team) নননদথ ষ্ট সময় অন্তর মানদসণ্ডর সাসর্ সাংঘনিথক প্রকৃ ত ও
সম্ভাবয নলনখ্ত ুঁু নকর তানলকা নচনিত করসব এবং অগ্রানর্কাসরর নিনিসত ুঁু নক স্বমাকাসবলায় প্রার্ানয
স্বদসব, ুঁু নক স্বমাকাসবলার সুপানরশমালা উচ্চতর বযবস্থাপনা কতৃথ পসক্ষর কাসে হস্তান্তর করসব। এসক্ষসত্র
তীব্রতার নিনিসত ুঁু নকসমূসহর প্রার্ানয তানলকা ততনর করসত হসব স্বযন সময় উপসযাগ্ী পদসক্ষপ
স্বনওয়া সম্ভব হয়, নতু বা সময় উপসযাগ্ী পদসক্ষসপর দীঘথসূত্রীতা ুঁু নক নচনিতকরণ অসম্ভব কসর
তু লসত পাসর।
৯.৩.২ এস নপ টি (Social Performance Team) তাসদর সুপানরশমূলক তর্য সংগ্রসহর স্বকৌশল এবং আগ্রহী
প্রার্ীসদর সাসর্ অর্থবহ আসলাচনার মার্যসম ুঁু নক মূলযায়ন সংক্রান্ত আসলাচনা পনরচালনা করসব।
৯.৪ পযথসবক্ষণ
৯.৪.১ ননসোক্ত উসেসশয এস নপ টি (Social Performance Team) কমথসক্ষসত্র কাযথকর পযথসবক্ষণ বযবস্থা
পনরচানলত করসব।
ক) এই মানদসণ্ডর সাসর্ কমপ্লাসয়ে নননিত করা;
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খ্) এস নপ টি (Social Performance Team) দ্বারা নচনিত ুঁু নকসমূহ স্বমাকাসবলায়
কাযথকর পদসক্ষপ বাস্তবায়ন করা; এবং
গ্) প্রনতষ্ঠাসনর নীনতমালা ও মানদসণ্ডর শতথ াবলী অজথন করার উসেসশয বাস্তবানয়ত
পদ্ধনতসমূসহর কাযথকানরতা সুনননিত করা।
পযথসবক্ষণ কাযথাবলীর অর্ীসন আগ্রহী প্রার্ীসদর( stakeholders) কাে স্বর্সক এই দল তর্য সংগ্রহ
করসত পারসব। এোড়া অর্যয়ন, সংজ্ঞায়ন, নবসিিণ এবং এসএ৮০০০ মানদসণ্ডর সাসর্ সম্পনকথ ত
সকল সম্ভাবনা যাচাইসয়র উসেসশয দলটি অনযানয নবিাসগ্র সাসর্ একসযাসগ্ কাজ করসব।
৯.৪.২ এসএ৮০০০ মানদণ্ড অজথসন গ্ৃহীত সংসশার্ন ও প্রনতরক্ষামূলক কাযথক্রম পযথাসলাচনার জনয এস নপ টি
(Social Performance Team) রুটিন মানফক অিযন্তরীণ অনিে পনরচালনা করসব এবং
কমথদক্ষতা ও গ্ৃহীত পদসক্ষপসমূসহর সুনবর্া তু সল র্সর উচ্চতর বযবস্থাপনা কতৃথ পসক্ষর কাসে
উপস্থাপসনর জনয প্রনতসবদন ততনর করসব।
৯.৪.৩ মানদণ্ড বাস্তবায়সনর প্রনক্রয়াসক আরও তরানন্বত করার লসক্ষয উন্ননত পযথাসলাচনা এবং সম্ভাবয পদসক্ষপ
নচনিতকরসণর উসেসশয এস নপ টি (Social Performance Team) নননদথ ষ্ট সমসয়র বযবর্াসন
আসলাচনার বযবস্থা করসব।
৯.৫ অিযন্তরীণ সংনিষ্টতা এবং স্বযাগ্াসযাগ্
৯.৫.১ এসএ৮০০০ এর শতথ াবলী সম্পসকথ পনরষ্কার র্ারণা স্বপসত প্রনতষ্ঠান কমীসদর সহায়তা করসব এবং
ননয়নমত রুটিনমানফক আসলাচনার মার্যসম এসব শতথ াবলী সম্পসকথ তাসদর ওয়ানকবহাল করসব।
৯.৬ অনিসযাগ্ বযবস্থাপনা এবং নবসিিণ
৯.৬.১ কমথসক্ষত্র ও এসএ৮০০০ মানদণ্ড সম্পসকথ প্রনতষ্ঠান একটি স্বগ্াপনীয়, পক্ষপাতহীন, কমীসদর কাসে
গ্রহণসযাগ্য নলনখ্ত প্রনক্রয়া স্থাপন করসব যার মার্যসম কমীরা তাসদর দু খ্-দুদথশার কর্া তু সল র্রসব।
এসব তর্য আগ্রহী প্রার্ী ও কমীসদর কাসে সহজলিয হসত হসব স্বযন তারা এসএ৮০০০ মানদসণ্ডর
আসলাসক মন্তবয, সুপানরশ, প্রনতসবদন বা অনিসযাগ্ তু সল র্রসত পাসর।
৯.৬.২ কমথসক্ষত্র, মানদণ্ড বা প্রনতষ্ঠাসনর ননজে নীনতমালা ও প্রনক্রয়া বাস্তবায়ন সম্পনকথ ত অনিসযাসগ্র
সমার্াসনর জনয প্রনতষ্ঠাসনর নজরদানর, পযথাসলাচনা ও অবনহত করার বযবস্থা র্াকসত হসব। কমীসদর
ও আগ্রহী প্রার্ীসদর অনুসরাসর্র স্বপ্রনক্ষসত সমার্ান বা ফলাফল উন্মুক্ত করসত হসব।
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৯.৬.৩ এসএ৮০০০ কমপ্লাসয়ে সম্পনকথ ত তর্য বা কমথসক্ষত্র সম্পসকথ অনিসযাগ্ করার কারসন প্রনতষ্ঠান কমী
বা আগ্রহী প্রার্ীসদর নবরুসদ্ধ তবিমযমূলক নসর্ান্ত, অবযাহনত ও শৃঙ্খলা বনহিূথ ত স্বকান পদসক্ষপ গ্রহণ
করসত পারসবনা।
৯.৭ বানহযক যাচায় এবং োর্থসংনিষ্ট পক্ষগুসলার সম্পৃক্ততা
৯.৭.১ মানদসণ্ডর শতথ াবলীর আওতায় কমপ্লাসয়সের কাযথকানরতা যাচাইসয়র উসেসশয পনরচানলত স্বঘানিত ও
অসঘানিত অনিে পনরচালনাকালীন সমসয় প্রনতষ্ঠান বনহরাগ্ত অনিের বা ননরীক্ষাকারীসদর সহায়তা
করসব স্বযন এসএ৮০০০ মানদণ্ড অজথসন স্বয সব সমসযার উদ্ভব হয় তার তীব্রতা ও পুন সংঘেসনর
সম্ভাবনা ননর্থারণ করা যায়।
৯.৭.২ এসএ৮০০০ মানদসণ্ডর সাসর্ সম্পনকথ ত দীঘথসময়াদী কমপ্লায়ে অজথন করার উসেসশয প্রনতষ্ঠান
োর্থসংনিষ্ট পক্ষগুসলার( stakeholder) সাসর্ একসত্র কাজ করসব।
৯.৮ সংসশার্ন এবং প্রনতসরার্মূলক বযবস্থা
৯.৮.১ সংসশার্ন এবং প্রনতসরার্মূলক পদসক্ষপসমূহ দ্রুত বাস্তবায়সন প্রনতষ্ঠান নীনতমালা ও প্রনক্রয়া গ্রহণ
করসব এবং পযথাপ্ত সম্পসদর স্বযাগ্ান স্বদসব। এস নপ টি (Social Performance Team) এসব
পদসক্ষপ সমূসহর কাযথকর বাস্তবায়ন নননিত করসব।
৯.৮.২ নননদথ ষ্ট সময়সীমা, কমথপনরকল্পনা এবং এসএ৮০০০ সম্পনকথ ত সমসযা ও তার মূল কারণ, সংসশার্ন
এবং প্রনতসরার্মূলক স্বযসব বযবস্থা গ্ৃহীত হসয়সে তার যর্ার্থ তর্য প্রমাণ এস নপ টি সংরক্ষণ করসব।
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৯.৯ প্রনশক্ষণ এবং কমথদক্ষতা ততনর
৯.৯.১ ুঁু নক নবসিিসণর ফলাফল বাস্তবায়সনর উসেসশয প্রনতষ্ঠান সকল কমীর জনয প্রনশক্ষসণর বযবস্থা করসব
স্বযন তা এসএ৮০০০ মানদণ্ড বাস্তবায়সন ফলপ্রসূ হয়। নননদথ ষ্ট সময় অন্তর প্রনতষ্ঠান প্রনশক্ষসণর
কাযথকানরতা পনরমাপ করসব এবং প্রনশক্ষসণর প্রকৃ নত ও পুন সংগ্ঠসনর হার নলনপবদ্ধ করসব।
৯.১০ সরবরাহকারী ও ঠিকাদার বযবস্থাপনা
৯.১০.১ এসএ৮০০০ মানদসণ্ডর সাসর্ সম্পনকথ ত কমপ্লাসয়ে অজথসন প্রনতষ্ঠান সরবরাহকারী, সহ-ঠিকাদার,
স্ববসরকানর কমথসংস্থান সংস্থা প্রিৃ নত সহায়ক সংগ্ঠনগুসলার জনয সসচতনতামূলক পদসক্ষপ গ্রহণ
করসব। নতু ন সরবরাহকারী, সহ-ঠিকাদার, স্ববসরকানর চাকুরী সন্ধানী সংগ্ঠন বা সহসরবরাহকারীসদর স্বক্ষসত্রও একই ননয়ম প্রসযাজয হসব। মানদণ্ড অজথসন প্রনতষ্ঠান স্বযসব নূযনতম
পদসক্ষপ গ্রহণ ও নলনপবদ্ধ করসব স্বসগুসলা হলক) সরবরাহকারী, সহ-ঠিকাদার, স্ববসরকানর চাকুরী সন্ধানী সংগ্ঠন ও সহায়ক
সংগ্ঠনগুসলার স্বনতৃ স্থানীয় পযথাসয় মানদসণ্ডর শতথ াবলী সম্পসকথ কাযথকর র্ারণা প্রদান
করসব।
খ্) সরবরাহকারী, সহ-ঠিকাদার, স্ববসরকানর চাকুরী সন্ধানী সংগ্ঠন ও সহায়ক সংগ্ঠনগুসলা
নন-কনফরসমে (তবসাদৃশয) সম্পনকথ ত গুরুত্বপূণথ ুঁু নক ননর্থারণ করসব। (নব দ্র - ‘গুরুত্বপূণথ
ুঁু নক‘ শব্দটির বযাখ্যা সহায়ক ননসদথ নশকায় পাওয়া যাসব)।
গ্) এসব ুঁু নকসমূহ সঠিকিাসব স্বমাকাসবলায় সরবরাহকারী, সহ-ঠিকাদার, স্ববসরকানর
কমথসংস্থান সংস্থা ও সহায়ক সংগ্ঠনগুসলাসক প্রিানবত করসত প্রনতষ্ঠান তার সামর্থয এবং
সম্পসদর বযবহাসরর মার্যসম ‘সুনবর্াজনক পদসক্ষপ’ গ্রহণ করসব। (নব দ্র - ‘সুনবর্াজনক
পদসক্ষপ’ শব্দটির বযাখ্যা সহায়ক ননসদথ নশকায় পাওয়া যাসব)।

ঘ) ‘গুরুত্বপূণথ ুঁু নক‘ গুসলা যর্াযর্িাসব স্বমাকাসবলায় প্রনতষ্ঠান পযথসবক্ষণ মূলক পদসক্ষপ গ্রহণ
করসব এবং সরবরাহকারী, সহ-ঠিকাদার, স্ববসরকানর কমথসংস্থান সংস্থা ও সহায়ক
সংগ্ঠনগুসলার কমথদক্ষতা পনরমাপ করসব।
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৯.১০.২ স্বয সকল সরবরাহকারী/সহ-সরবরাহকারী বা সহ-ঠিকাদার গ্ৃহ শ্রনমকসদর মার্যসম
উৎপানদত পণয ও স্বসবা প্রদান কসর, প্রনতষ্ঠান যনদ তাসদর কাে স্বর্সক স্বস পণয বা স্বসবা
গ্রহণ, ননয়ন্ত্রণ বা উন্নয়ন কসর স্বসসক্ষসত্র প্রসয়াজনীয় মানদসণ্ডর আওতায় প্রনতষ্ঠাসন
ননসয়ানজত শ্রনমকসদর স্বয র্রসনর দীঘথ স্বময়াদী সুরক্ষামূলক স্বসবা, এইসব গ্ৃহ শ্রনমকসদর
স্বক্ষসত্রও একই র্রসনর সুরক্ষামূলক বযবস্থা নননিত করসত হসব।

