হগু ো বস
হগু ো বস সরবরোহকোরী আচরণবববি / হগু ো বস সোমোজিক মোণদন্ড
সুচনো

হুগ ো বস (HUGO BOSS) সরবরোহকোরী আচরণবববিটিগে বযবসোবিক নৈবেকেো, মোৈবোবিকোর, শ্রম ও সোমোজিক মোণদন্ডসমূহ
সসইসোগে পবরগবশ ে মোণদন্ড সম্পবকিে সোববক
ি মোণদন্ডসমূগহর প্রবেপোলৈ ও সমগৈ চলোর ববষগি ববণেি হগিগে। িোবেসংগের
(ইউ.এৈ.) মোৈবোবিকোগরর সোবিৈীৈ
ি
সেোষৈো, বযবসো ও মোৈবোবিকোর সম্পবকিে িোবেসংগের োইব ং ৈীবেসমূহ, আন্তঃিিোবেক
শ্রম সংস্থোর (আই.এল.ও.) মূল কৈগেৈশৈসমূহ এবং বহুিোবেক উগদযোগ র িৈয অেনৈবেক
ি
সহগ োব েো ও উন্নিৈ সংস্থো
(ও.ই.বস.ব .) -এর উপর বেবি কগর চোবহদোসমূহ ববিৃে হগিগে। এেোড়োও িলবোিু পবরবেিৈ সম্পবকিে িোবেসংে সেমওিোকি
কৈগেৈশৈ (ইউ.এৈ.এফ.বস.বস.বস.) এর অিীৈ িলবোিু কগমরি িৈয ফযোশৈ ইন্ডোটি চোিি োর ৈীবেমোলোসমূহগক ববগবচৈোি সৈিো
হগিগে। সেবসবফগকশৈসমূহগক হুগ ো বস (HUGO BOSS)-এর সকল সরবরোহকোরী এবং েোগদর কমীগদর সমৌবলক অবিকোর ও
বোিযবোিকেো বহসোগব ববগবচৈো করগে হগব। সরবরোহকোরী ণ স্বীি প্রগ োিয িোেীি আইৈ এবং হুগ ো বস (HUGO BOSS)-এর
প্রণীে চোবহদোসমূহ সেগক উদ্ভুু ে অবিকোর ও বোিযবোিকেোসমূহ েোগদর কমীগদরগক েো েেোগব অববহে করগে বোিয েোকগবৈ।
হুগ ো বস (HUGO BOSS) সরবরোহকোরী আচরণবববিটি কমপ্লোগিন্স মোণদগন্ডর বেবি নেরী করো হগিগে ো হুগ ো বস (HUGO BOSS)
সরবরোহকোরী ণ প্রবেপোলৈ করগবৈ বগল েোগদর কোগে প্রেযোবশে। হুগ ো বগসর দৃটিগকোণ সেগক ক্রিকোরী সদগশর আইগৈর
অপ োপ্তেোর
ি
পবরবস্থবেগে প্রগিোিগৈ, হুগ ো বস (HUGO BOSS) কেৃক
ি প্রণীে চোবহদোসমূহ ৈুযৈেম মোণদন্ড বহসোগব ববগবচয হগব।
যবদ ককোন কদগের আইগনর প্রববিোন হুগ ো বগসর মোণদগন্ডর লগযের অনুরূপ হয়, তগব কয প্রববিোন শ্রবমক ও
পবরগবগের স্বোর্গক
থ সগবোচ্চ
থ সুরবযত করগব তোহোই প্রগযোিে হগব। হুগ ো বস (HUGO BOSS) বৈিবমে ববরবেগে চোবহদোসমূহ
োচোই ও অবেগ োিগৈর অবিকোর সংরক্ষণ কগর। স্বেন্ত্র সক্ষগে হুগ ো বস (HUGO BOSS) বৈিোরণ
ি করগব সকোৈ পন্থোি োচোইকরণ
করো হগব। বদ মোণদন্ড সমগৈ চলো ৈো হি, স্বেন্ত্র েিৈোর সকল পবরবস্থবে ও লংেগৈর েীব্রেো ববগবচৈোি বৈগি, হুগ ো বস (HUGO
BOSS) বৈগষিোজ্ঞো প্রদোগৈর অবিকোর সংরক্ষণ কগর। সকল চোবহদোসমূহ বযবসোবিক সম্পগকির সমৌবলক চুজি ে উপোদোৈ বহসোগব
ববগবচৈো করগে হগব। বোরংবোর লংেগৈর েিৈোর সক্ষগে, হুগ ো বস (HUGO BOSS) বযবসোবিক সম্পকি বেন্ন করোর অবিকোর সংরক্ষণ
কগর।

১.

আইন ও বেবসোবয়ক ননবতকতোর সোগর্ প্রবতপোলন

২.

মোনবোবিকোরসমুহ ও শ্রম মোণদন্ডসমূহ

হুগ ো বস (HUGO BOSS) প্রেযোশো কগর ইহোর সকল সরবরোহকোরী ণ োর োর িোেীি আইৈ এবং আন্তঃিিোবেকেোগব স্বীকৃে
মোণদন্ডসমূহ প্রবেপোলৈ করগব। স সকোৈ প্রকোর িোবলিোবে, দুৈীবে এবং স সকোৈ িরগৈর অৈযো য সুববিো প্রদোৈ বৈবষদ্ধ। হুগ ো
বস (HUGO BOSS) আরও প্রেযোশো কগর ইহোর সকল সরবরোহকোরী ণ প্রবেগ োব েো, মোবৈ লন্ডোবরং, বৈগষিোজ্ঞো ও কর প্রদোৈ এবং
েোগদর বৈিস্ব সরবরোহকোরীর বোিযবোিকেো ববষিক প্রগ োিয প্রববিোৈ অৈুরূপেোগব সমগৈ চলগব। বযবসোবিক বসদ্ধোন্তসমূহ
উগেশযমূলকেোগব গ্রহণ করগব এবং ববষি ে স্বোে ি দ্বোরো েো অবশযই েোিোচ্ছন্ন করো োগব ৈো। এেোড়োও, সরবরোহকোরী ণ
েোগদরগক প্রদি সকল েেয, উপোি ও বোবৈজিযক স োপৈীিেো সকল পবরবস্থবেগে রক্ষো করগে হগব বোিয েোকগবৈ এবং
সরবরোহকোরী সম্পকি সশষ হওিোর সোগে সোগে সসসব সফরৎ বদগবৈ বো মুগে সফলগবৈ।

মোৈবোবিকোরসমূহ ও সমৌবলক স্বোিীৈেো রক্ষো করো হুগ ো বগসর সবপ্রেম
ি
অগ্রোবিকোর। সকল সরবরোহকোরীর কোগে প্রেযোশো স
েোরো েোগদর বৈিস্ব প্রেোব বলগির মগিয বযবসোর সকল কো ক্রম
ি
সংবিি আন্তঃিিোবেকেোগব স্বীকৃে মোৈবোবিকোরসমূহ সমগৈ
চলগব। হুগ ো বস (HUGO BOSS) সকোৈরূপ লংেৈ বরদোস্ত কগর ৈো। সরবরোহকোরী একটি সবৈোমী অবেগ ো প্রজক্রিো প্রবেষ্ঠোর িৈয
দোিী েোকগব, ো ইহোর কমীগদরগক লংেৈসমূগহর ববষগি প্রবেগবদৈ বদগে সহোিক হগব। এেোড়োও সরবরোহকোরীর কমী ণ হুইগসল
সলোিোর বসগেগম স্বোিীৈেোগব ও ববৈোমূগলয মুিেোগব হুগ ো বস (HUGO BOSS)সক স সকোৈ েেয িোৈোগে পোরগব।

1

বেশুশ্রম

হুগ ো বস (HUGO BOSS) সকল প্রকোর বশশুশ্রমগক কগ োরেোগব প্রেযোখ্যোৈ কগর। সুেরোং সরবরোহকোরী কেৃক
ি বশশুশ্রম বযবহোর
দৃঢ়েোগব বৈবষদ্ধ। বশশুশ্রগমর সংজ্ঞো আই.এল.ও.-এর ববশ্ববযোপী স্বীকৃে মোণদগন্ডর উপর বেবি কগর প্রবেটষ্ঠে। চোকুরী গ্রহগৈর
সববৈম্ন
ি
বিস হল ১৫ বের। ৈীবে েেোগব, আইৈ ে বোিযেোমূলক বশক্ষো সমোবপ্তর আগ চোকুরী গ্রহণ করো আবশযক ৈি। বদ
১৮ বেগরর আগ চোকুরী গ্রহণ কগর েোগক, েরুণ শ্রবমকগক রক্ষোর িৈয বৈবদিি চোবহদোসমূহ পূরণ করগে হগব। এসব
আন্তঃিিোবেক মোণদন্ডসমূহ এবং হুগ ো বগসর বশশুশ্রম ও বলপূবক
ি শ্রম পবলবসর উপর বেবি কগর হগে হগব।

বলপূবক
থ শ্রম ও আিুবনক দোসত্ব

সকল কমী োরো হুগ ো বগসর সরবরোহকোরীর িৈয কোি করগে েোরো অবশযই ইচ্ছো মোবফক কসংস্থোগৈর
ি
পন্থো ও উপোি অৈুসরণ
করগব এবং আইৈ ে ও উপ ুি সৈোটিশ বপবরি প্রদোৈ কগর চোকুরীর অবসোৈ করগব। সরবরোহকোরীগদরগক অৈুগরোি করো
হগচ্ছ সকোৈ পবরবস্থবেগেই স ৈ েোরো বলপূবক
ি শ্রবমক, দোিবদ্ধ, ক্রীেদোস, বন্দী বো অৈযোৈয বৈেিরশীল কমীগদর করগব ৈো এবং
এেোগব আিুবৈক দোসগের ববগরোবিেো করগব। আইৈ ে সৈোটিশ বপবরি প্রদোৈ সোগপগক্ষ কমীগদর অবিকোর েোকগব কগমগক্ষে
ি
েযো করোর এবং কমসংস্থোৈ
ি
সম্পকিগচ্ছদ করোর। শ্রবমকগদর সবসমি অবোগি চলোচগলর অৈুমবে বদগে হগব। বৈগিো কোরী গণর
আমোৈে, পবরচিদোৈকোরী কুগমন্ট বো অৈুরূপ বকেু িমো রোখ্োর অৈুমবে সৈই। বদ বৈগিোগ র িৈয েৃেীি পক্ষ বযবহোর করো
হি, েগব সরবরোহকোরী োচোইগির িৈয দোিী েোকগব স আইৈ ে চোবহদোসমূহ এবং হুগ ো বস (HUGO BOSS) কেৃক
ি আগরোবপে
চোবহদোসমূহ েোরো সমগৈ চলগে বক ৈো। েৃেীি পগক্ষর কবমশগৈর িৈয সকোৈ বযি সকোৈ পবরবস্থবেগেই কমীর উপর বেিোগব ৈো।

নবষমে
সকল কমীগদর সোগে অবশযই সম আচরণ করগে হগব এবং বোেোই প্রজক্রিোর সমি ও কমসংস্থোগৈর
ি
পুগরোসমি িুগড় সমোৈ
সুগ ো সেো করগব। বংগশোদ্ভুু ে, উৎস, িোেীিেো, চোমড়োর বণ, ি বলঙ্গ, িম, ি আদশ, ি কমী সং গণর সদসযপদ, রোিনৈবেক
মেোদশ, ি স ৌৈমূখ্ীেো, বিস, নববোবহক অবস্থো, েিোবস্থো, প্রবেববিেো, অসুস্থেো বো অৈয সকোৈ বযজি ে নববশগষ্ঠযর বেবিগে
সকোৈরূপ নবষময অবশযই পবরহোর করগে হগব।

মোনববক কোগির অবস্থো
কমীগদর ম োদো,
ি স োপৈীিেো এবং বযজি ে অবিকোরসমূহগক সম্মোৈ করগে হগব। শোরীবরক, মোৈবসক, স ৌৈ বো সমৌবখ্ক হিরোোৈী
সসইসোগে শোজস্ত, আেোে করো, োবল োলোি বো েীবেপ্রদ আচরণ বৈবষদ্ধ। শোজস্তমূলক বযবস্থোর সকল সক্ষগে সকবলমোে সসগুগলোই
অৈুগমোবদে ো আইগৈর প্রববিোগৈর মগিয বো হুগ ো বস (HUGO BOSS) কেৃক
ি আগরোবপে প্রববিোগৈর মগিয করো হি এবং েো অবশযই
েিৈোর সোগে সোমঞ্জসয হগে হগব।

পোবরশ্রবমক
কমীগদরগক কমপগক্ষ মোবসক বেবিগে েোগদর পেন্দমে ৈ গদ বো বেন্নেোগব েো ে পোবরশ্রবমক প্রদোৈ করগে হগব। এেোড়োও
কমীগক বলবখ্েেোগব কমসংস্থোৈ
ি
চুজির সম্মবেকৃে শেিোবলী ও সপ বিগপর মোিযগম অববহে করগে হগব। সরবরোহকোরী এমৈেোগব
কোগির মিুরী প্রদোৈ করগব স ৈ কমীর প্রোেবমক চোবহদো পুরণ হি এবং একটি বৈবদিি অংশ উদ্ধুৃ ে েোগক। বযবসোবিক
অংশীদোর ৈ কমপগক্ষ আইৈ ে ৈুযৈেম মিুরী বো, বদ অবিক হি, সংবিি বশগের মোণদন্ড অৈু োিী মিুরী প্রদোৈ করগে
বোিয। বদ সরবরোহকোরী উচ্চের মিুরী প্রদোগৈ অসোমেযি হি েগব েো অববলগে এবং েোর ৈযোি সঙ্গে কোরণসহ হুগ ো বস (HUGO
BOSS)সক িোৈোগে হগব। এিো প্রেযোবশে স , সরবরোহকোরী মিুরী সমন্বগির িৈয হুগ ো বগসর সোগে কোি করোর িৈয উদ্বুু দ্ধ
হগব। এেোড়ো, এিোও প্রেযোবশে স , সকল সরবরোহকোরী স্বোস্থয ও সোমোজিক কলযোণ বযবস্থোর িোেীি ববিোৈ প গবক্ষণ
ি
করগব ও
সমগৈ চলগব।
উপরন্তু, সকল আইৈ ে ও অৈযোৈয প্রগ োিয চোবহদোসমূহ (স মৈ স ৌে দরকষোকবষ চুজিসমূহ) অবশযই ববগশষ সুববিোর সক্ষগে
ববগবচৈো করগে হগব। অবিককোল মিুরী অবশযই অবিক হোগর প্রদোৈ করগে হগব অেবো, বদ আইৈ দ্বোরো অৈুগমোবদে হি, েোর
পবরবগেি বি বদগে হগব। সরবরোহকোরী ৈ শোজস্তমূলক বযবস্থো বহসোগব মিুরী কেিৈ করগে পোরগব ৈো। বদ িোেীি আইগৈ
প্রববিোৈ েোগক, কমীর ববরুগদ্ধ বদ পূগবইি আবেক
ি শোজস্তমূলক বযবস্থো গ্রহণ করো হগি েোগক, ো কমীর অবৈচ্ছোকৃে অবেবরিেো
অৈুগমোদৈ কগর সকবলমোে েখ্ৈই প্রকৃে েিৈো ববগবচৈো কগর সকল বযবস্থো গ্রহণ করগে হগব। সরবরোহকোরী প্রজক্রিোর
পদগক্ষপগুবল ৈবেেূ ি করোর িৈয দোবিেবোৈ েোকগবৈ ।
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কমঘন্টো
থ
ববরবের সমিসহ কমেন্টো,
ি
সরকোরী েুটি ও অবকোশ সম্পবকিে বৈিস্ব িোেীি প্রববিোৈসমূহ অবশযই সমগৈ চলগে হগব। বদ
িোেীি প্রববিোৈ ৈো েোগক বো বদ আই.এল.ও.-র প্রববিোৈসমূহ সেগক কম হি, েগব সোিোরণ সোপ্তোবহক কমেন্টো
ি
অবশযই ৪৮ েন্টোর
অবিক হগব ৈো। অৈুগমোবদে অবিককোল কোগির সমিসহ সমোি সোপ্তোবহক কমেন্টো
ি
৬০ েন্টোর অবিক হগব ৈো। অবিককোল কোি
সকবলমোে েখ্ৈই অৈুগমোদৈগ ো য বদ েো সস্বচ্ছোি হি অেবো বদ আইৈ বো প্রগ োিয সমটি ে চুজির (স মৈ স ৌে দরকষোকবষ
চুজি) দ্বোরো বৈিবন্ত্রে হি এবং অবশযই সসই অৈু োিী পোবরশ্রবমক প্রদোৈ করো হি। একোিোগর েিবদৈ কোি করোর পর কমীগক
অবশযই কমপগক্ষ ২৪ েন্টো ববরবে বদগে হগব। এেোড়োও, প্রগেযক কমী আইৈ ে ৈুযৈেম েুটি পোইবোর অবিকোরী হগব।

কপেো ত স্বোস্থে ও বনরোপত্তো
কম ি চলোকোলীৈ সমগি সরবরোহকোরীগক েোহোর কমীগদর স্বোস্থয ও বৈরোপিোর বৈশ্চিেো বদগে হগব এবং দুেিৈো
ি
ও সপশো ে
অসুস্থেোর ববরুগদ্ধ েো ে সেকিেোমূলক বযবস্থো গ্রহণ করগে হগব। সরবরোহকোরী বৈজশ্চে করগব স , কমীগদর স্বোস্থয ও বৈরোপিোর
সম্ভোবয ঝুুঁবকসমূহ বচবিে, মূলযোিৈ, এড়োগৈো ও সমোকোগবলো করোর বযবস্থো ববদযমোৈ আগে। িোেীি বৈগদিশৈোসমূহ অবশযই সমগৈ
চলগে হগব এবং বৈশ্চিেো বদগে হগব। বদ হুগ ো বস (HUGO BOSS) এসব বৈগদি শৈোগক বৈরোপদ ও স্বোস্থযকর কমপবরগবশ
ি
বৈজশ্চে
করোর িৈয অপ োপ্ত
ি মগৈ কগর, েগব হুগ ো বস (HUGO BOSS) আন্তঃিিোবেক শ্রম মোণদগন্ডর সোগে সোমঞ্জসযপূণ ি বৈিস্ব
বৈগদিশৈোসমূহ প্রগিোগ র অবিকোর সংরক্ষণ কগর। এখ্োগৈ স চোবহদোসমূহ বৈিোরণ
ি
করো হগিগে েো অৈযোৈয সকল বোড়বে
স্থোপৈোসমূহ স মৈ কমীগদর প্রদি বোসস্থোৈ -এর িগৈযও প্রগ োিয হগব।

সং ঠগণর স্বোিীনতো এবং কযৌর্ দরকষোকবষ
সরবরোহকোরীগদর অৈুগরোি করো োগচ্ছ সকল কমীগদরগক েোগদর বৈি ইচ্ছোমোবফক কমীগদর িৈয সং ণ নেরী করোর িৈয
অেবো কমী সং গণ স ো দোৈ করোর িৈয অৈুগমোদৈ বদগব। কমীরো বোিোহীৈেোগব আগলোচৈো করগে পোরগব ববগশষ কগর কোগির
অবস্থো ও মিুরী সম্পগকি এবং অবোগি দরোদবর করগে পোরগব। োরো এই অবিকোর চোইগব, সরবরোহকোরী অবশযই নবষময, হিরোৈী,
েি সদখ্োগৈো, সৈোটিস প্রদোৈ বো অৈযেোগব কমীগদর ক্ষবেগ্রস্থ করগে পোরগব ৈো।

৩.

পবরগবে ত অনুষঙ্গসমূহ

হুগ ো বস (HUGO BOSS) েোর সরবরোহকোরীগদর েোগদর বযবসোবিক কমকোগন্ডর
ি
কোরগণ েটিে পবরগবশ ে প্রেোবসমূহ কমোগৈোর
িৈয অববজচ্ছন্নেোগব কোি করগে বগল। কমপগক্ষ উৎপোদৈকোরী সদগশর পবরগবশ সংরক্ষণ আইৈ এবং প্রববিোৈসমূহ অবশযই
সমগৈ চলগে হগব। েিো সিকসই ও দক্ষেোর সোগে সম্ভব প্রোকৃবেক উৎসসমূহ অবশযই সংরক্ষণ করগে হগব। সসিো করগে ব গি
মোৈুষ ও পবরগবশ সংরক্ষণগক সগবোচ্চ
ি গুরুে বদগে হগব। সরবরোহকোরী একটি পবরগবশ ে মযোগিগমন্ট বসগেম স্থোপণ করগব
ো বৈবদিি লক্ষযবস্তুর মোিযগম পবরগবশ ে দোিবদ্ধেো বৃজদ্ধগে েূ বমকো রোখ্গব।

েজির বেবহোর এবং গ্রীনহোউস

েোসসমূগহর বন মন
থ

সরবরোহকোরী ণগক সংবিি সকল শজির উৎস সৈোি ও বৈরীক্ষণ করগে হগব। সরবরোহকোরীগদর শজির খ্রচ এবং বৈ মৈ
ি হ্রোস
করোর িৈয একটি সপ্রোগ্রোম স্থোপৈ করোর প্রগচিো করো উবচৎ। হুগ ো বস (HUGO BOSS) আশো কগর ইহোর সরবরোহকোরী ণ শজির
দক্ষেো বযবস্থো এবং ৈবোিৈগ ো য শজি ক্রমো েেোগব অৈুসরণ করগে প্রবেশ্রুবেবদ্ধ হগব।

পোবনর বেবহোর
সরবরোহকোরী ণ েোগদর পোবৈর বযবহোর বৈরীক্ষণ করগব এবং েো ে সকৌশল প্রগিোগ র মোিযগম ইহো সীবমে করগব। েূ পৃষ্ঠ বো
েূ েিস্থ পোবৈর উগিোলৈ অবশযই কমপগক্ষ িোেীি বো স্থোৈীি চোবহদোসমূগহর সোগে সং বেপূণ ি হগে হগব। সরবরোহকোরী ণ
োগদর উৎপোদৈ প্রজক্রিোি পোবৈর অেযবিক বযবহোর রগিগে ববগশষে েোগদর অৈুগরোি করো হগচ্ছ ক্রমো েেোগব পোবৈর বযবহোর
কমোগৈোর িৈয।

রোসোয়বনক ও বিথেপোবনর বেবস্থোপনো

বদ উৎপোদৈ প্রজক্রিোসমূগহ রোসোিবৈক বো অৈযোৈয উপোদোৈ বযবহোর করো হি ো মোৈুষ বো পবরগবগশর িৈয হুমবকস্বরূপ, েোহগল
সরবরোহকোরী গণর একটি ববপজ্জৈক উপোদোৈ মযোগৈিগমন্ট বসগেম বৈজশ্চে করো উবচৎ ো বৈিন্ত্রৈ করগব স ঐসব বকেোগব
বযবহোর ও পবরচোলৈো এবং গুদোমিোে ও পবরবহৈ করো হগব। িোেীি প্রববিোৈসমূহ অবশযই সমগৈ চলগে হগব। বদ ববকে
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উপোদোৈ বযবহোর করো হি ো পবরগবশ ও স্বোগস্থযর িৈয কম ক্ষবেকর, সরবরোহকোরীগদর এসব বযবহোগর উৎসোবহে করো হি।
রোসোিবৈক ও অৈযোৈয উপোদোৈ বযবহোগরর মোিযগম সরবরোহকোরী ণ প্রবেশ্রুবেবদ্ধ েোকগব বিিয পোবৈর প্রবোহ প গবক্ষণ
ি
করগে
এবং সম্ভোবয দূষণ সৈোি করগে। এটি অবশযই আইৈ ে চোবহদোসমূহ অৈুসোগর করগে হগব। একটি বৈিবমে ববরবেগে
পরীক্ষোসমূহ করগে হগব।

বিথে বেবস্থোপনো

হুগ ো বোস ইহোর সরবরোহকোরীগদর অৈুগরোি কগর ক্রমো েেোগব বিিয হ্রোস করগে এবং স্থোৈীি আইগৈর চোবহদো সমোেোগবক
বিিযসমূহ বৈষ্পবি করগে। সরবরোহকোরী ণ বিিয এড়োগৈো বো হ্রোস এবং পূণঃবযবহোগরর সকৌশলসমূহ ববগবচৈো করগব বগল আশো
করো হি।

পবরগবে ত অনেোনে অনুষঙ্গসমূহ
সরবরোহকোরীর অবস্থোৈ ও বৈবদিি উৎপোদৈ প্রজক্রিোর উপর বেবি কগর উপগরর েোবলকোেুি পবরগবশ ে অৈুষঙ্গসমূহ েোড়োও
িোেীি ও স্থোৈীি প্রববিোৈ সমোেোগবক বোিু বৈ মৈ,
ি
েূ বমর বযবহোর বযবস্থোপৈো, িীবনববচগের সংরক্ষণ, শব্দ, দু ি
ি বৈ মৈ
ি এবং
অৈযোৈয পবরগবশ ে অৈুষঙ্গমূহ প্রগ োিয হগে পোগর।

৪.

কবসরকোরী সংস্থোসমূগহর সোগর্ সহগযোব তো

৫.

চু ড়োন্ত প্রববিোনসমূহ

সোমোজিক ও পবরগবশ ে ববষিসমূহ উন্নবের িৈয অংশীদোরগদর সহগ োব েোর িৈয হুগ ো বস (HUGO BOSS) বববেন্ন সবসরকোরী
সংস্থোর সোগে কোি কগর েোগক। এরূপ অংশীদোরগের অংশ বহসোগব, সম্ভোবয োচোইকরগণর (স মৈ অব িসমূহ) অবিকোর
হস্তোন্তগরর অবিকোর হুগ ো বস (HUGO BOSS) সংরক্ষণ কগর, ো এইসব অংশীদোরী সংস্থোগুবলর সোগে চুজিবদ্ধ করো হগিগে।

এখ্োগৈ স মোণদন্ড সেোষৈো করো হগিগে ো হুগ ো বস (HUGO BOSS) েরফ সেগক সমগৈ চলো হি এবং হুগ ো বস (HUGO BOSS) ইহোর
সরবরোহকোরীগদর বৈকি আশো কগর েোরোও সমগৈ চলগব এবং ইহোর অংশীদোরগদর উপ ুি পন্থো স মৈ মযোগৈিগমন্ট বসগেম,
োই লোইৈ ও প্রজক্রিোর সেবসবফগকশগৈর মোিযগম প্রগিো করগে উৎসোবহে কগর। সরবরোহকোরীর সকল কমী ৈগক এখ্োগৈ
আগলোবচে ববষিসমূগহর উপর প োপ্ত
ি ও বৈিবমে প্রবশক্ষণ গ্রহণ করগে হগব। এেোড়োও সরবরোহকোরী ণ েোগদর উপগরর প োগির
ি
সরবরোহকোরীগদর এবং অংশীদোরগদরগক এই বৈিমসমূহ িোৈোগে এবং একটি উপ ুি পদ্ধবের মোিযগম োচোই করগে বোিয
েোকগব স েোরোও এসব প্রবেপোলৈ করগে। সরবরোহকোরী আচরণবববি হোলৈো োদ আগে বক ৈো েো বৈিবমে ববরবেগে, কমপগক্ষ
বৎসগর একবোর, োচোই করোর এবং খ্ৈ প্রগ োিয সংগশোিৈ করোর ও পবরবেিৈসমূহ সরবরোহকোরীগদর িোৈোগৈোর অবিকোর হুগ ো
বস (HUGO BOSS) সংরক্ষণ কগর।

ইহো ইংগরিীগত বলবিত মূল চু জির একটি বোংলো অনুবোদ। উভয় সংস্করগণর মগিে ককোন সংঘোত হগল,
ইংগরিী সংস্করণ প্রোিোনে পোগব।
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