
  

HUGO BOSS (হুগ ো বস   

সরবরোহকোরী আচরণবববি

 

  

  



HUGO BOSS (হুগ ো বস)  ||  সরবরোহকোরীর আচরণবববি  ||  পৃষ্ঠা  8 এর  1 

সব বজনীন 

সুচনো 

 
HUGO BOSS (হুগ ো বস) সরবরোহকোরী আচরণবববিটি সোবব িক মোনদণ্ডসমূহ প্রবিষ্ঠো কগর যো বযবসোবিক ননবিকিোর 

অনুশীলন, মোনবোবিকোর, শ্রম ও সোমোজিক মোনদণ্ডসমূহ এবং পবরগবশ ি সুরক্ষোর ববষিসমূহ সম্মোন করো ও মমগন 

চলোর মক্ষগে ববগশষভোগব প্রগযোিয। িোবিসংগের (ইউ.এন.) মোনবোবিকোগরর সোব িিনীন মেোষনো, বযবসো ও 

মোনবোবিকোগরর উপর ইউ.এন.  োইব ং নীবিসমূহ, আন্তিিোবিক শ্রম সংস্থোর (আই.এল.ও.) মমৌবলক কনগভনশনসমূহ 

এবং অর্ িননবিক সহগযোব িো ও উন্নিন সংস্থোর (ও.ই.বস.ব .) বহুিোবিক উগদযোগ র িনয বনগদিবশকোর উপর বভবি 

কগর চোবহদোসমূহ ববিৃি হগিগে। এেোড়োও িলবোি ুপবরবিিন সম্পবকিি িোবিসংে মেমওিোকি কনগভনশগনর 

(ইউ.এন.এফ.বস.বস.বস.) িলবোিু কগম ির িনয ফযোশন ইন্ডোটি চোিিোর নীবিসমূহও প্রগযোিয। মেবসবফগকশনসমূহ 

মবোি ময যো HUGO BOSS-এর সকল সরবরোহকোরী এবং ইহোর কমীগদর মমৌবলক অবিকোর ও বোিযবোিকিো বহসোগব 

প্রবিটষ্ঠি। সরবরোহকোরী ণ HUGO BOSS প্রণীি চোবহদোিীন অবিকোর ও বোিযবোিকিোসমূহ, মসইসোগর্ িোিীি 

প্রগযোিয আইনসমূহ উপযুক্ত পন্থোি িোগদর কমীগদরগক িোনোগি বোিয র্োকগবন। 

 
HUGO BOSS সরবরোহকোরী আচরণবববিটি কমপ্লোগিন্স মোনদগণ্ডর বভবি বহগসগব কোি কগর যো HUGO BOSS-এর 

সরবরোহকোরী ণ প্রবিপোলন করগবন বগল প্রিযোবশি। HUGO BOSS-এর দৃটিগকোণ মর্গক, মযসব মদশ মর্গক 

আমোগদর পণয ক্রি করো হি, মসসব মদগশর প্রচবলি আইগনর অপয িোপ্তিোর পবরবস্থবিগি ভোরসোমযিোর অবভপ্রোগি, 

HUGO BOSS কিৃিক প্রণীি চোবহদোসমূহ নুযনিম মোনদণ্ড বহসোগব ববগবচনো করগি হগব। যবি ককোন  কিগের 

আইগনর প্রববিোনসমূহ HUGO BOSS কর্ত বক সংজ্ঞোবির্ মোনিগের অবিলগযের অনুরূপ হি, র্গব কয 

বনিমকোনুনসমূহ কমী ও পবরগবগের স্বোর্ বগক কেষ্ঠর্রিোগব সুরবযর্ করগব র্োহোই প্রগযোজে হগব। HUGO 

BOSS প্রগিোিনমি চোবহদোসমূহ প্রবিপোলগনর পয িোগলোচনো ও অবভগযোিগনর অবিকোর সংরক্ষণ কগর। প্রবিটি পৃর্ক 

েিনোর প্রবিপোলন বকভোগব পয িোগলোচনো করো হগব িোর পন্থো বনি িোরগণর অবিকোর HUGO BOSS রোগে। HUGO BOSS 

প্রিযোশো কগর ময প্রবিটি সরবরোহকোরী HUGO BOSS আচরণবববির ববস্তোবরি িোগদর বনিস্ব উপ-

সরবরোহকোরীগদরগক িোনোগব এবং সংজ্ঞোবিি মোনদগণ্ডর প্রবিপোলন বনজিি করোর িনয বনিবমি পয িোগলোচনো 

সং টিি করগব। সোপ্লোই মচইগনর মগিয সংজ্ঞোবিি মোনদগণ্ডর ময মকোন সুেি লঙ্ঘগনর ইবিি, যি দ্রুি সম্ভব 

অবশযই HUGO BOSS-মক বরগপোিি করগি হগব। 

 
যবদ মকোন সরবরোহকোরী সংজ্ঞোবিি মোনদণ্ড প্রবিপোলগন বযর্ ি হি, স্বিন্ত্র েিনোর সকল পবরবস্থবি ও লংেগনর িীব্রিো 

ববগবচনোি বনগি, HUGO BOSS বনগষিোজ্ঞো প্রদোগনর অবিকোর সংরক্ষণ কগর।  সকল চোবহদোসমূহ বযবসোবিক 

সম্পগকির মমৌবলক চুজক্ত ি উপোদোন বহসোগব ববগবচনো করগি হগব। বোরংবোর লংেগনর েিনোর মক্ষগে, HUGO BOSS 

বযবসোবিক সম্পকি বেন্ন করোর অবিকোর সংরক্ষণ কগর। 

 

 

১. আইন ও বেবসোবিক ননবর্কর্োর সোগর্ প্রবর্পোলন 

 
HUGO BOSS প্রিযোশো কগর ময ইহোর সকল সরবরোহকোরী ণ প্রগযোিয িোিীি আইন এবং আন্তিিোবিক 

মোনদণ্ডসমূহ প্রবিপোলন করগব। ময মকোন প্রকোর িোবলিোবি, দুনীবি এবং অনযোযয সুববিো প্রদোন বনবষদ্ধ। বযবসো 

সম্পবকিি বসদ্ধোন্তসমূহ অবশযই উগেশযমূলকভোগব গ্রহণ করগি হগব এবং ববষি ি স্বোর্ ি দ্বোরো প্রভোববি করো নোও 

মযগি পোগর। এেোড়োও, HUGO BOSS প্রিযোশো কগর ইহোর সকল সরবরোহকোরী ণ, িোগদর অংশীদোর ণ এবং 

বযবস্থোপক ণ অববশ্বস্তিো, অর্ ি পোচোর, বনগষিোজ্ঞো ও কর আইনসমূহ প্রবিপোলন করগব এবং িোগদর বনিস্ব উপ-

সরবরোহকোরীগদরগক অনুরূপভোগব বোিয করগব। উপরন্তু, HUGO BOSS প্রিযোশো কগর ময সরবরোহকোরী ণ িোগদর 

বনিস্ব সোপ্লোই মচইগনর সোগর্ পয িোপ্ত পবরবচি র্োকগব মযন িোরো যি দ্রুি সম্ভব লঙ্ঘনসমূহ বচবিি করগি পোগর, যবদ 

লঙ্ঘগনর সুবনবদিি ইবিি র্োগক। এেোড়োও, সরবরোহকোরী ণ িোগদরগক প্রদি সকল ির্য, উপোি ও বোবনজিযক 

ম োপনীিিো সকল পবরবস্থবিগি রক্ষো করগি হগব বোিয র্োকগবন এবং সরবরোহকোরী সম্পকি মশষ হওিোর সোগর্ সোগর্ 

মসসব মফরৎ বদগবন বো মুগে মফলগবন। 

 

 

২. মোনবোবিকোরসমুহ ও েম মোনিেসমূহ 

 
মোনবোবিকোর ও মমৌবলক স্বোিীনিোগক শ্রদ্ধো করো HUGO BOSS-এরিনয সগব িোচ্চ অগ্রোবিকোর। সকল সরবরোহকোরীর 

কোগে প্রিযোশো ময িোরো িোগদর বনিস্ব প্রভোব বলগির মগিয বযবসোর সকল কোয িক্রম সংবিি আন্তিিোবিকভোগব স্বীকৃি 

মোনবোবিকোর মমগন চলগব। HUGO BOSS মকোনরূপ লংেন বরদোস্ত কগর নো। সরবরোহকোরী একটি ম োপনীি ও 
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সব বজনীন 

মবনোমী অবভগযো  প্রজক্রিো প্রবিষ্ঠো করগি বোিয র্োকগবন, মযন  কমী ণ লংেনসমূহ িোনোগি পোগর। এেোড়োও, সোপ্লোই 

মচইগনর সকল সরবরোহকোরীগদর কমী ণ HUGO BOSS কিৃিক প্রণীি হুইগসল মলোিোর বসগেগম ববনোমূগলয ও 

স্বোিীনভোগব বযবহোগরর অবিকোর রোগে (সংযুজক্ত মদেুন)। সকল সরবরোহকোরী ণ িোগদর কমীগদরগক উপুযক্ত পন্থোি 

িোনোগব ময িোরো প্রজক্রিোটি বযবহোগরর অবিকোর রোগে। এেোড়োও, HUGO BOSS ইহোর সরবরোহকোরীগদর মোনবোবিকোর 

নীবিমোলো প্রবিপোলগন বোিয কগর, যোর চলবি নবি সংস্করণ কগপ িোগরি ওগিবসোইগি সহিলভয আগে। 

 

 

২.১ অরবযর্ ক োষ্ঠীসমূহ 

 
HUGO BOSS ইহোর বযবসোবিক সম্পকীি সদসযগদর মগিয যোরো অরবক্ষি ম োষ্ঠী নোগম পবরবচি, িোগদর ববগশষ 

সুরক্ষোর প্রগিোিগন, মোনবোবিকোর ও শ্রম মোনদণ্ডসমূহ শ্রদ্ধো করো ও মমগন চলো বনজিি করগি ববগশষভোগব দোবিত্ব 

বহন কগর। ববগশষ কগর, বশশু ও বকগশোর শ্রবমক, মবহলো শ্রবমক, অবভবোসন শ্রবমক, আবদবোসী সম্প্রদোি এবং 

 ৃহকমী ন অবশযই সুরবক্ষি হগি হগব। মিক্সিোইল বশগে িোগদর অনুপোিহীন প্রবিবনবিগত্বর কোরগণ, এসব ম োষ্ঠীর 

ঝুুঁ বক ববগশষভোগব অবিক। HUGO BOSS ইহোর বনিস্ব বযবসোবিক কম িকোগণ্ড এসব ম োষ্ঠীগক সুরবক্ষি করগি একটি 

বনগববদি পন্থো গ্রহণ কগর এবং প্রিযোশো কগর ইহোর সরবরোহকোরী ণ িোগদর অবিকোর সুরবক্ষি করগবন। 

 

 

২.২ বেশু েম 

 
HUGO BOSS সকল প্রকোর বশশুশ্রমগক কগিোরভোগব প্রিযোেযোন কগর। সুিরোং সরবরোহকোরীগদর বশশুশ্রম বযবহোর 

কগিোরভোগব বনবষদ্ধ। বশশুশ্রগমর সংজ্ঞোটি আই.এল.ও.-এর ববশ্ববযোপী স্বীকৃি মোনদগণ্ডর উপর বভবি কগর প্রবিটষ্ঠি। 

চোকুরী শুরুর সব িবনম্ন বিস ১৫ বের। যো মহোক, সোিোরণভোগব, বশশুগদরগক িোগদর বোিযিোমূলক সু্কবলং চোবহদো 

সমোবপ্তর পূগব ি বনগিো  করো যোগব নো। এসব প্রববিোগনর মগিয যো বৃহির সুরক্ষো প্রদোন কগর িো প্রগযোিয হগব। যবদ 

মকোন কমী ১৮ বেগরর আগ ই কোি শুরু কগর, িগব বকগশোর কমীগদর রক্ষোর িনয বনবদিি চোবহদোসমূহ অবশযই 

পূরণ করগি হগব। এসব আন্তিিোবিক মোনদণ্ডসমূহ এবং HUGO BOSS-এর সংবিি বশশুশ্রম ও বলপূব িক শ্রম 

বনগদিবশকোর সোরসংগক্ষগপর উপর বভবি কগর করো হগিগে।  

 

 

২.৩ আবিবোসী জন ণ 

 
আবদবোসী িন গণর সোগর্ বনবদিটি এলোকো বো অঞ্চগলর একটি ববগশষ সংগযো  রগিগে, মসইসোগর্ মসেোগন অববস্থি 

প্রোকৃবিক সম্পগদর সোগর্ও। HUGO BOSS স্বীকার করর যে আদিবাসী জনগণ এবং স্থানীয় সম্প্রিারয়র ভূদি এবং 

প্রাকৃদিক সম্পরির প্রদি যে ঐদিহ্যগি অদিকার ররয়রে   ো যকাম্পাদনর বযবসাদয়ক কি মকাণ্ড দ্বারা প্রভাদবি  হ্য় 

বা প্রভাদবি হ্রি পারর  িা শ্রদ্ধা ও রক্ষা করার িাদয়ত্ব ররয়রে এবং এটি প্রিযাশা করর যে িার সরবরাহ্কারীগণ যসই 

িাদয়ত্বগুদি স্বীকৃদি দিরবন। আদিবাসী জনগণ এবং স্থানীয় সম্প্রিারয়র ঐদিহ্যগি জীবনিারা রক্ষা করার জনয এবং 

দসদ্ধান্ত গ্রহ্রণর প্রক্রিয়ায় িারির জদ়িি থাকার দবষরয়র উপর প্রক্রিয়া এবং িানিণ্ড উন্নীি কররি হ্রব।  

 

 

২.৪ বোড়ী কর্গক কোজ 

 
যকান বযক্রি  দনরয়াগকিমার বযবসাদয়ক প্রাঙ্গরন বযিীি  িারির বাদ়িরি বা িারির পেরের অনযরকান স্থারন যে কাজ 

করর  আইএিও িা বা়িী যথরক কাজ দহ্রসরব সংজ্ঞাদয়ি করর। এই কাজটি পাদরশ্রদিরকর জনয করা হ্য় এবং 

দনরয়াগকিমার দনদিমষ্ট একটি পণয বা যসবা দহ্রসরব পদরগদণি হ্য়। বাদ়ি যথরক কাজ করা দনদিমষ্ট পদরদস্থদিরি 

সুদবিাজনক হ্রি পারর  যেিন   েদি যকান বযক্রি িারির পাদরবাদরক বািযবািকিার কাররণ অনযত্র কাজ কররি 

সক্ষি না হ্য়। HUGO BOSS িার সরবরাহ্কারীরির  উৎপািন প্রক্রিয়ার দকেু অংরশর জনয  বাদ়ি যথরক কাজ 

বযবহ্ার করার অনুিদি যিয়। বা়িী যথরক কাজ বযবহ্ার করা হ্রি   কিীর অদিকাররর প্রদিপািন অবশযই দনক্রিি 

কররি হ্রব। েদি যকান সরবরাহ্কারীর উপ-সরবরাহ্কারীরির দ্বারা বাদ়ি যথরক কাজ বযবহৃি হ্য়  িরব 

সরবরাহ্কারীরক এরূপ কারজর বযাদি এবং সিয়কাি সম্পরকম HUGO BOSS-যক অবদহ্ি কররি হ্রব। 
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২.৫ বলপূব বক শ্রম ও আধুনিক দাসত্ব 

 
বিপূব মক শ্রি  িানব পাচার এবং আিুদনক িাসরত্বর দবরুরদ্ধ HUGO BOSS-এর একটি শূনয-সহ্নশীিিা নীদি 

ররয়রে। সরবরাহ্কারীগণ কখরনা যজারপূব মক শ্রদিক  ঋণিাস   িীিিাস  বেী বা অনযানয শ্রদিক োরা যকান 

পদরদস্থদিরিই িুি নয়   িারির দনরয়াগ কররি পারর না। সকি কিীরক অবশযই িারির কারজর স্থি এবং 

যকাম্পাদনর প্রাঙ্গন যের়ি োওয়ার অদিকার দিরি হ্রব। েদি সরবরাহ্কারী বাসস্থারনর িরিা সুদবিা প্রিান করর   িরব 

যে কিীগণ এই িররনর সুদবিাগুদি বযবহ্ার করর িারির অবশযই সব মিা চিাচরির স্বািীনিা দনক্রিি কররি হ্রব। 

HUGO BOSS সরবরাহ্কারীরির সকি কিীগন অবশযই স্বািীন হ্রবন যেন  িারা যে িররণর চাকুদররি দনেুি হ্রি 

চান এবং আইনগি েুক্রিসঙ্গি যনাটিশ সিরয়র িািযরি যে যকান সিয় পিিযাগ কররি চান িা কররি পাররন। 

কিীরির চিাচরির স্বািীনিার উপর দনরষিাজ্ঞা কখনই অনুরিাদিি নয়। দনরয়াগকিমা কিৃ মক জািানি বা আইদি 

নদথ বা অনুরূপ নদথ জিা রাখরি পাররব না। 

 

 

২.৬ র্তর্ীি পগযর বনগিো  

 
েদি যকান িৃিীয় পক্ষরক কিী দনরয়ারগর জনয দনরয়াক্রজি করা হ্য়  িরব সরবরাহ্কারী িার রীদিসিূহ্ পে মারিাচনা 

কররি বািয থাকরব   যেন িারা HUGO BOSS সরবরাহ্কারী আচরণদবদির সারথ সঙ্গদিপূণ ম থারক। িৃিীয় পক্ষ 

দনেুক্রির খরচ কিীরির উপর বিমারনা োরব না। দবরশষ করর  িৃিীয় পরক্ষর িািযরি অদভবাসী শ্রদিক দনরয়ারগর 

যক্ষরত্র সরবরাহ্কারীর দ্বারা একটি বদি মি স্তররর সিকমিা অবিম্বন কররি হ্রব এবং প্রক্রিয়াগুদির অদিদরি 

পে মারিাচনা প্ররয়াজন হ্রব। এিা সবসিয় দনক্রিি কররি হ্রব যে কি মসংস্থারনর শিমগুদি একটি স্বচ্ছ এবং যবািগিয 

পদ্ধদিরি জানারনা হ্য় এবং অদভবাসী শ্রদিকগণ িারির অদিকার সম্পরকম সরচিন থারক। HUGO BOSS কিৃ মক 

অনুররারির যক্ষরত্র  দনরয়াক্রজি িৃিীয় পরক্ষর িথয অবশযই সরবরাহ্ কররি হ্রব। 

 

 

২.৭ ববষময ও হয়রানি 

 
দনরয়াগ  ক্ষদিপূরণ  অগ্রগদি  শৃঙ্খিা  চাকুদরচুযদি   অবসর গ্রহ্ণ এবং সম্পূণ ম চাকুরীর সম্পকম জরু়ি সকি কিীরির 

জনয সিান সুরোগ এবং সিান আচরণ অবশযই দনক্রিি কররি হ্রব। বয়স  দিঙ্গ বা দিঙ্গ অদভবযক্রি  গারয়র রঙ  

যেৌন অদভিুখীিা  বুক্রদ্ধবৃদিক বা শারীদরক প্রদিবদিিা  উৎপদি  জািীয়িা  জাদি বা জাদিসত্ত্বা   সািাক্রজক যগাষ্ঠ,  

িি ম বা দবশ্ব িৃটষ্টভদঙ্গ  রাজননদিক িিািি  ইউদনয়রন সিসযপি বা অনযানয বযক্রিগি ববদশরষ্টযর উপর দভদি করর 

যকান িররণর ববষিয করা দনদষদ্ধ। সরবরাহ্কারীগণরক অবশযই ববষিয প্রদিররাি এবং দনিূ মি করার জনয 

সক্রিয়ভারব কাজ কররি হ্রব। 

 

কিীরির যেৌন হ্য়রাদন বা দনে মািন   যিৌদখক গািাগাদি বা হুিদক সহ্য করা হ্রব না। শারীদরক  িানদসক  যেৌন  বা 

যিৌদখক দনে মািন এবং দবরশষ করর শাক্রস্ত  আিিণ  বা ভীদি প্রিশ মন দনদষদ্ধ। আিরা দবরশষ করর দিঙ্গ-দভদিক 

সদহ্ংসিার সিসযাটি িুরি িররি চাই  প্রাথদিকভারব নারী এবং যেৌন সংখযািঘুরির দবরুরদ্ধ। HUGO BOSS এই 

জািীয় যকান ঘিনা সহ্য করর না এবং প্রিযাশা করর যে ইহ্ার সরবরাহ্কারীগণ এসব বযক্রিরির রক্ষা করার জনয 

প্রদিররািিূিক বযবস্থা বাস্তবায়ন কররব। উপরন্তু  কিীরির এবং বযবস্থাপকরির জনয উপেুি দনরিমদশকা  প্রক্রিয়া 

এবং প্রদশক্ষণ বযবস্থা বিদর কররব এবং একটি বািাহ্ীন সুগি অদভরোগ দসরেরির বযবস্থা কররব।  

 

 

২.৮ মািনবক কাজের শর্বাবলী 

 
কিীরির অন্তদন মদহ্ি িূিয  যগাপনীয়িা এবং বযক্রিগি অদিকাররক সব মিা সম্মান কররি হ্রব।  শারীদরক  িানদসক  

যেৌন বা যিৌদখক দনে মািন এবং শাক্রস্ত  আিিণ বা ভয় যিখারনা দনদষদ্ধ। শাক্রস্তিূিক বযবস্থা শুিুিাত্র আইনী 

কাঠারিার িরিয বা HUGO BOSS কিৃ মক প্রদিটষ্ঠি প্রদবিারনর অনুরিাদিি হ্রি হ্রব এবং সুদনদিমষ্ট ঘিনার যক্ষরত্র 

সবসিয় উপেুি হ্রি হ্রব। 
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২.৯ িযায্য ক্ষনর্পূরণ 

 
কিীরির নযােয ক্ষদিপূররণর অদিকার ররয়রে  ো দনয়দিি কারজর সিারহ্ অক্রজমি  িা িারির দনজস্ব এবং িারির 

পদরবাররর যিৌদিক চাদহ্িা পূররণর জনয েরথষ্ট হ্য়।  HUGO BOSS-এর জনয  এর িারন হ্ি যে পদরবাররর সকি 

সিরসযর খািয  পাদন   আবাসন  দশক্ষা  স্বাস্থযরসবা  পদরবহ্ন এবং যপাশারকর যিৌদিক চাদহ্িাগুদি দনক্রিি করার 

জনয আদথ মক উপায়গুদি অবশযই েরথষ্ট হ্রি হ্রব। এো়িাও   অপ্রিযাদশি ঘিনাসিূহ্ যিাকারবিার জনয কিীরির 

আরয়র বযবস্থা থাকরি হ্রব। উপরন্তু  কিীরির সম্মদিকৃি শিমাবিীসহ্ দিদখিভারব একটি কি মসংস্থান চুক্রি এবং 

যবিন দববৃদি অবদহ্ি কররি হ্রব। সরবরাহ্কারীগণ কিপরক্ষ আইনগি নূযনিি িজদুর প্রিান কররি বািয থাকরব 

বা সংদিষ্ট দশরের িানিরণ্ডর িজদুর প্রিান কররি বািয  েদি এটি উচ্চির হ্য়   অিপপর HUGO BOSS-যক  

নযােযিাসহ্  অবশযই িাৎক্ষদণকভারব এই দবষরয় অবদহ্ি কররি হ্রব। এটি প্রিযাদশি যে সরবরাহ্কারীগণ HUGO 

BOSS-এর সহ্রোদগিায় কাজ কররব যেন িিান্বরয় একটি নযােয ক্ষদিপূররণর স্তরর উন্নীি করা োয়। এর িক্ষয হ্ি 

ইহ্া দনক্রিি করা যে   সকি কিী িারির দিঙ্গ বা অনযানয ববদচরত্রযর িাত্রা দনদব মরশরষ নযােয ক্ষদিপূরণ পান। উপরন্তু  

HUGO BOSS প্রিযাশা করর যে সকি সরবরাহ্কারী জািীয় স্বাস্থয ও সািাক্রজক বীিা চাদহ্িাসিূহ্ যিরন চিরব। 

 
উপরন্তু  দবরশষ সুদবিার জনয সকি আইনগি এবং অনযানয প্ররোজয প্ররয়াজনীয়িা (রেিন সিটষ্টগি ির কষাকদষ 

চুক্রি) অবশযই পািন কররি হ্রব। অদিদরি কারজর সিরয়র জনয অবশযই অদিদরি যবিন দিরয় ক্ষদিপূরণ দিরি 

হ্রব। যেখারন কিীরির অদিদরি কারজর সিরয়র জনয ক্ষদিপূরণিূিক েুটি যিওয়ারক আইন অনুিদি যিয়  এই 

বযবস্থাটি অবশযই কিীর সম্মদিরি কররি হ্রব। যে সকি কিী িারির চাকদরকািীন সিরয় গভমবিী হ্ন  িারির 

অবশযই আইনগি প্ররয়াজনীয় সকি সুদবিা এবং সুরক্ষা দিরি হ্রব। সরবরাহ্কারীরির জনয শাক্রস্তিূিক বযবস্থা 

দহ্সারব যবিন কিমন দনদষদ্ধ। েদি জািীয় আইন এিন থারক যে যকান কিীরক নন-অপাররশনাি কাররণ 

চাকুরীচুযদি দনদষদ্ধ  েদি না যসই কিীর দবরুরদ্ধ প্রথরি আদথ মক শাক্রস্তিূিক বযবস্থা গ্রহ্ণ করা হ্য়  িরব দনদিমষ্ট ঘিনার 

প্রকৃি উরেশয দবরবচনা করর সকি বযবস্থা গ্রহ্ণ করা যেরি পারর। সরবরাহ্কারীরক অবশযই প্রক্রিয়াটির 

পিরক্ষপসিূহ্ নদথভুি কররি হ্রব। 

 

 

২.১০ কম বঘন্টো 

 
দবরদির সিয়  েুটির দিন এবং অবকাশ েুটির দবিানসহ্ প্ররোজয জািীয় কি মঘন্টার কানুনসিূহ্ অবশযই যিরন 

চিরি হ্রব। েদি যকান জািীয় কানুন না থারক  বা েদি এগুদি আইএিও’র িানিণ্ড পূরণ না করর  িরব দনয়দিি 

কি মঘন্টা সিারহ্ ৪৮ ঘন্টার যবদশ অদিিি কররব না। অনুরিাদিি অদিদরি কি মঘন্টাসহ্  সিারহ্ যিাি কি মঘন্টা 

৬০ ঘন্টার যবদশ হ্রব না। কিীগণ েদি অদিদরি কাজ কররি সম্মি হ্য়   বা েদি ওভারিাইি কারজর ঘন্টাগুদি 

আইন বা প্ররোজয যেৌথ িরকষাকদষ চুক্রি দ্বারা দনয়দিি হ্য়   যকবিিাত্র িরবই অদিদরি সিরয় কাজ করারনা োরব 

এবং যসই অনুোয়ী ক্ষদিপূরণ যিয়া আবদশযক। যকান কিী সাি িাস বা িার অদিককাি গভমবিী হ্রি অদিদরি 

সিরয় বা রারির দশফরি কাজ কররি পাররব না   িা স্থানীয় আইন অনুসারর অনুরিাদিি যহ্াক বা না যহ্াক। একিানা 

েয় কি মদিবরসর পর কিীরির অবশযই অন্তিপ ২৪ ঘণ্টা দবরদি দিরি হ্রব। এো়িাও  কিীগণ আইনানুোয়ী নূযনিি 

েুটি পাওয়ার অদিকারী হ্রবন। 

 

 

২.১১ পপশাগর্ নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য 

 
সরবরাহ্কারীরক অবশযই কারজর সিয় িার কিীরির শারীদরক ও িানদসক স্বাস্থয ও দনরাপিা দনক্রিি কররি হ্রব 

এবং িুঘ মিনা ও যপশাগি অসুস্থিার দবরুরদ্ধ উপেুি প্রদিররািিূিক বযবস্থা গ্রহ্ণ কররি হ্রব। দবরশষ করর  েখন 

কিীরা কাজ কররে িখন সকি কারজর সিয় পে মাি আরিা অবশযই থাকরি হ্রব এবং শব্দ দনগ মিরনর িাত্রা 

অবশযই উপেুি হ্রি হ্রব। পে মাি সযাদনিাদর সুদবিা অবশযই রাখরি হ্রব এবং সুদবিাগুদি অবশযই পদরচ্ছন্ন এবং 

দিঙ্গ দভদিকভারব পৃথক হ্রি হ্রব। অরেৌক্রিক দবদিদনরষি ো়িা  কারজর সিরয় কিীরির সযাদনিাদর সুদবিাগুদিরি 

অবশযই প্ররবশাদিকার থাকরি হ্রব। সরবরাহ্কারীরক অবশযই দনক্রিি কররি হ্রব যে কিীরির স্বাস্থয ও সুরক্ষারক 

প্রভাদবি কররি পারর এিন সম্ভাবয দবপিগুদি সংজ্ঞাদয়ি  িূিযায়ন  এ়িারনা এবং প্রদিহ্ি করার জনয দসরেি 
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প্রদিটষ্ঠি হ্রয়রে। এখারন িাদিকাভুি প্ররয়াজনীয়িাসিূহ্ অনযানয সকি সুদবিার যক্ষরত্রও প্ররোজয  যেিন 

বাসস্থান  ো সরবরাহ্কারী কিীরির প্রিান করর। 

 
গভমবিী শ্রদিকরির দবরশষ সুরক্ষা দিরি হ্রব। িারির কটঠন বা দবপজ্জনক কাজ যিওয়া উদচি হ্রব না এবং দনয়দিি 

দবরদি যিওয়া আবশযক। 

 

 
২.১২ সনমনর্র স্বাধীির্া এবং সমষ্টিগর্ দরকষাকনষ 

 
সকি কিীরির স্বািীনভারব সদিদি করার এবং সিটষ্টগি ির কষাকদষর অদিকার ররয়রে। কিীরির অদিকার রক্ষা 

করার উরেরশয বা কিী সংগঠনগুদিরি যোগিারনর উরেরশয িারির পেেসই সংগঠনসিূহ্ খুুঁরজ পাওয়ার 

অদিকার যিওয়া আবশযক। কিীরির অবশযই কারজর অবস্থার দবষরয় আরিাচনা করার জনয স্বািীন হ্রি হ্রব  

দবরশষ করর িজদুর। সরবরাহ্কারীরির অবশযই সদিদি করার এবং সিটষ্টগি িরকষাকদষর স্বািীনিার অদিকাররক 

স্বীকৃদি এবং সম্মান কররি হ্রব এবং  এই অদিকারগুদির সুদবিা গ্রহ্ণকারী কিীরির দবরুরদ্ধ ববষিয  হ্য়রাদন  ভয় 

যিখারনা  চাকুদরচুযদি বা অনযথায় অসুদবিাগ্রস্থ করা উদচি নয়। 

 

 
৩ . পনরজবশগর্ নদক 

 
Hugo boss প্রিযাশা করর যে ইহ্ার সরবরাহ্কারীগণ িারির বযবসাদয়ক ক্রিয়াকিারপর সারথ সম্পদকমি পদররবশগি 

প্রভাবগুদি হ্রাস করার জনয প্রদিদনয়ি কাজ কররব। পদররবশ সংরক্ষণ আইন এবং উৎপািনকারী যিরশর 

প্রদবিানগুদি নূযনিি িানিণ্ড দহ্সারব যিরন চিরি হ্রব। প্রাকৃদিক সম্পিরক অবশযই সবরচরয় িক্ষ ও যিকসই 

উপারয় বযবহ্ার কররি হ্রব। িানুষ  প্রাণীকূি এবং পদররবরশর সংরক্ষণ অগ্রাদিকার প্রাপয। এই কাররণ  

সরবরাহ্কারীরির একটি পদররবশগি বযবস্থাপনা পদ্ধদি প্রদিষ্ঠা কররি হ্রব ো িারির পদররবশগি িায়বদ্ধিা 

বা়িারনার জনয স্পষ্ট িক্ষয স্থাপন করর। 

 

 
৩.১ শক্তি খরচ এবং গ্রীিহাউস গযাস নিগ বমি 

 
সরবরাহ্কারীরির সকি প্রাসদঙ্গক শক্রি উৎস এবং গ্রীনহ্াউস গযাস দনগ মিন সনাি এবং দনরীক্ষণ কররি হ্রব। 

িারির শক্রি খরচ এবং দনগ মিন হ্রাস করার জনয একটি যপ্রাগ্রাি প্রদিষ্ঠার যচষ্টা করা উদচি। HUGO BOSS প্রিযোশা 

করর যে িার সরবরাহ্কারীগণ িিাগি শক্রি িক্ষিা বযবস্থা এবং পুনপনবায়নরোগয শক্রির বযবহ্াররক উন্নীি কররি 

সম্মি হ্রব। 

 

 
৩.২ পানি পাি 

 
সরবরাহ্কারীরির অবশযই িারির পাদনর খরচ দনরীক্ষণ কররি হ্রব এবং উপেুি যকৌশরির িািযরি সরব মািি 

বযবহ্ার কররি হ্রব। ভূপৃষ্ঠ বা ভূগভমস্থ উৎস যথরক যনওয়া পাদনর পদরিাণ কিপরক্ষ জািীয় বা স্থানীয় 

চাদহ্িাসিূরহ্র সারথ সািঞ্জসযপূণ ম হ্রি হ্রব। সরবরাহ্কারীগণ  দবরশষ করর  োরা উৎপািন প্রক্রিয়ার সারথ 

দনদব়িভারব পাদন বযবহ্ার করর  িারির পাদনর বযবহ্ার িিাগি দনরীক্ষণ কররি হ্রব।   

 

 
৩.৩ রাসায়নিক ও বেবযপানি বযবস্থ্াপিা 

 
েদি উৎপািন প্রক্রিয়ায় রাসায়দনক বা অনযানয উপকররণর বযবহ্াররর প্ররয়াজন হ্য় ো  িানুষ  প্রাণীকূি বা 

পদররবরশর জনয দবপজ্জনক হ্রি পারর  িরব সরবরাহ্কারীরির অবশযই দনক্রিি কররি হ্রব যে িারির বযবহ্ার  

িজিু এবং পদরবহ্ন দনয়িরণর জনয একটি দবপজ্জনক উপকরণ বযবস্থাপনা পদ্ধদি প্রদিটষ্ঠি হ্রয়রে। জািীয় 

আইনকানুন অবশযই যিরন চিরি হ্রব। েদি এিন দবকে উপকরণ থারক ো পদররবশ এবং িানব ও প্রাণীস্বারস্থযর 

জনয কি ক্ষদিকারক হ্রব  িরব সরবরাহ্কারীরির এগুদি বযবহ্ার কররি হ্রব। েদি সরবরাহ্কারীগণ রাসায়দনক 
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এবং অনযানয উপকরণ বযবহ্ার করর িরব িারা িারির বজমযপাদনর প্রবাহ্গুদি দনরীক্ষণ কররি এবং যেরকান িষূণ 

সনাি কররি বািয। িারির অবশযই প্ররোজয আইদন প্ররয়াজনীয়িা অনুোয়ী এটি কররি হ্রব। দনয়িণসিুহ্ 

অবশযই দনয়দিিভারব পদরচািনা কররি হ্রব।  

 

 
৩.৪ বেবয বযবস্থ্াপিা 

 
HUGO BOSS প্রিযোশা করর যে ইহ্ার সরবরাহ্কারীগণ িিাগি বজময হ্রাস কররব এবং স্থানীয় আইনী  

যস্পদসদফরকশনগুদি অনুসারর উৎপাদিি যেরকান বজময দনষ্পদি কররব। সরবরাহ্কারীগণ বজময এ়িারি এবং হ্রাস 

করার যকৌশিগুদি বাস্তবায়ন কররব এবং পুনব মযবহ্াররর সুরোগগুদি বযবহ্ার কররব বরি প্রিযাদশি।  

 

 
৩.৫ অিযািয পনরজবশগর্ নদক 

 
উপরর বদণ মি পদররবশগি দিকগুদি ো়িাও  বাযু়বাদহ্ি দনগ মিন  ভূদি বযবহ্ার  জীবনবদচরত্রযর সুরক্ষা  শব্দ এবং গি 

দনগ মিন  এবং অনযানয পদররবশগি দিকগুদি ো অংশীিাররর অবস্থান এবং দনদিমষ্ট উৎপািন প্রক্রিয়ার উপর দনভমর 

করর   অনযানয প্ররোজয জািীয় বা স্থানীয় প্রদবিান থাকরি পারর। 

 

 
৪. পবসরকারী সংস্থ্ার সাজে সহজয্ানগর্া  
 

HUGO BOSS সরবরাহ্কারীরির সারথ সহ্রোদগিার যক্ষরত্র সািাক্রজক ও পদররবশগি অবস্থার উন্নদির জনয দবদভন্ন 

যবসরকারী সংস্থার সারথ সহ্রোদগিা করর। এই িররনর অংশীিাদররত্বর কাঠারিার িরিয  HUGO BOSS এই 

অংশীিার সংস্থাগুদির কারে যেরকান পে মারিাচনা (রেিন অদিি) এর প্রাথদিকভারব িাদবকৃি অদিকারগুদি 

স্থানান্তর করার অদিকার সংরক্ষণ করর। 

 

 
5. চূডান্ত নবধাি 

 
HUGO BOSS  প্রিযোশা করর যে ইহ্ার সরবরাহ্কারীগণ এখারন প্রদিটষ্ঠি িানিণ্ডগুদি যিরন চিরব  ো HUGO BOSS 

দনরজই পে মরবক্ষণ করর এবং ইহ্ার অংশীিাররির িযারনজরিন্ট দসরেি  দনরিমদশকা  প্রদশক্ষণ যসশন এবং প্রক্রিয়া 

দনদিমষ্টকররণর িরিা উপেুি বযবস্থাগুদির িািযরি েিিা সম্ভব িারির বাস্তবায়নরক সিথ মন কররব। সরবরাহ্কারীর 

সকি কিীরিররক এখারন সরম্বািন করা দবষয়গুদির উপর অবশযই দনয়দিিভারব েথােথ প্রদশক্ষণ প্রিান কররি 

হ্রব। উপরন্তু  সরবরাহ্কারীগণ িারির দনজস্ব প্রাথদিক সরবরাহ্কারী এবং অংশীিাররির কারে এই 

যস্পদসদফরকশনগুদি জানারি এবং িারির সািঞ্জসযিা দনক্রিি করার জনয উপেুি পে মারিাচনা পদরচািনা কররি 

বািয থাকরব। HUGO BOSS সংদিষ্ট আগ্রহ্ী গ্রুপগুদির সারথ সরবরাহ্কারী আচরণদবদি দনয়দিিভারব পে মারিাচনা 

করার  (কিপরক্ষ বেরর অন্তিপ একবার)   প্ররয়াজনিাদফক আচরণদবদিরক অদভরোজন করার এবং 

সরবরাহ্কারীরির কারে যকান পদরবিমন জানারনার   অদিকার সংরক্ষণ করর।    
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সংয্ুক্তিিঃ  

 

HUGO BOSS হুইজসলজলায়ার নসজেম বযবহাজরর র্েযাবলী 
 

HUGO BOSS-এর কিী   িার দনজস্ব অংশীিার এবং সরবরাহ্কারী  যসইসারথ যকাম্পাদনর গ্রাহ্কগণ এবং অনযানয 

িৃিীয় পক্ষ সািাক্রজক িানিণ্ডসিূহ্   কারজর পদররবশ বা িানবাদিকার সম্পদকমি যকান প্র  বা অদভরোরগর যক্ষরত্র 

সরাসদর HUGO BOSS বো HUGO BOSS নযোিপোগলর সারথ যোগারোগ করার অদিকার রারখ।  

 
HUGO BOSS একটি অদভরোগ চযারনি প্রিান করর োর িািযরি পরািশ ম এবং অদভরোগগুদি যগাপনীয় এবং যবনািী 

ভারব জিা যিওয়া যেরি পারর। চযারনিটি দনম্নদিদখি দিরে একাদিক ভাষায় আরে    
 

হুগ ো বস হুইজসলজলানয়ং পপার্বাল 

 

একইভারব  একটি সিিুিয দবকে দহ্সারব ো বযক্রিগি যোগারোরগর সম্ভাবনা প্রিান করর  HUGO BOSS নযোিপোল 

বযক্রিগিভারব যোগারোরগর জনয সহ্জিভয আরেন যেন অনবি বযবসাদয়ক অনুশীিন  িানবাদিকার িঙ্ঘন  বা 

HUGO BOSS সরবরাহ্কারী আচরণদবদি িঙ্ঘন সম্পদকমি যকান পরািরশ মর জনয যোগারোগ করা োয়।  

 
HUGO BOSS নযোিপোগলর সোগর্ যোগারোগ িািযি   

 
িপ কারেমন দথরয়ি ভন হ্াফম 

বদহ্রাগি আইনজীবী 

যিদিরফান  + ৪৯ ৫২১ ৫৫৭ ৩৩৩০ 

যসি  + ৪৯ ১৫১ ৫৮২৩ ০৩২১ 

ইরিইি  ombudsmann@thielvonherff.com 

দথরয়ি ভন হ্াফম অযািদন ম 

Loebellstraße  D-433602 Bielefeld  জাি মানী  

 

 
সকি পরািশ ম করঠারভারব যগাপনীয় দহ্সারব দবরবচনা করা হ্রব। হুইরসিরলায়ার এবং পরািরশ মর িরিয নাি েুি 

সকি বযক্রির পদরচয় যকবিিাত্র যসই বযক্রিরির কারে প্রকাশ করা হ্রব োরা পরপািশ ম গ্রহ্রণর জনয বা ফরিাআপ 

বযবস্থা গ্রহ্রণর জনয িায়বদ্ধ  েদি না আইনগি বযদিিি প্ররোজয হ্য়।  

 
হুইরসিরলায়াররির দবরুরদ্ধ সকি প্রদিরশাি দনদষদ্ধ। এটি হুিদক বা শাক্রস্তিূিক বযবস্থা বাস্তবায়রনর প্ররচষ্টার 

যক্ষরত্রও প্ররোজয। 

 
HUGO BOSS নযোিপোগলর সারথ দনম্নদিদখি আন্তজমাদিক নম্বরগুদিরি যেরকান সিয় দবনািূরিয যোগারোগ করা 

যেরি পারর।  যপশািার যিাভাষীরির বযবহ্ার করর যেরকান ভাষার বািা অদিিি করা হ্রব। 

 
দিশর      00800 00 09 571    
যবিক্রজয়াি     00800 66 28 37 626 / 00800 OMBUDSMAN    
ব্রাক্রজি      00800 66 28 37 626 / 00800 OMBUDSMAN    
বুিরগদরয়া     00800 66 28 37 626 / 00800 OMBUDSMAN 
বসদনয়া ও হ্ারজমরগাদভনা   00800 66 28 37 626 / 00800 OMBUDSMAN 
যিনিাকম     00800 66 28 37 626 / 00800 OMBUDSMAN      
জাি মাদন     00800 66 28 37 626 / 00800 OMBUDSMAN      
ফ্রান্স      00800 66 28 37 626 / 00800 OMBUDSMAN      
গ্রীস      00800 66 28 37 626 / 00800 OMBUDSMAN    
যগ্রি দব্ররিন     00800 66 28 37 626 / 00800 OMBUDSMAN   
ভারি      00800 66 28 37 626 / 00800 OMBUDSMAN 
ইরোরনদশয়া    001 803 49 32 86      
আয়ারিযান্ড     00800 66 28 37 626 / 00800 OMBUDSMAN      

https://privacyportal-de.onetrust.com/whistleblower/577b6c88-bb02-4889-aee9-5c411c04bee3/6c349435-1c0a-4622-a1d2-8303dc7fb519/landing
mailto:ombudsmann@thielvonherff.com
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ইিাদি      00800 66 28 37 626 / 00800 OMBUDSMAN   
যিারয়দশয়া     00800 66 28 37 626 / 00800 OMBUDSMAN    
িািরয়দশয়া     00800 66 28 37 626 / 00800 OMBUDSMAN    
িযারসরিাদনয়া     00800 66 28 37 626 / 00800 OMBUDSMAN    
যিক্রিরকা     00800 66 28 37 626 / 00800 OMBUDSMAN 
যনিারিযান্ডস     00800 66 28 37 626 / 00800 OMBUDSMAN   
অদিয়া     00800 66 28 37 626 / 00800 OMBUDSMAN    
যপািযান্ড     00800 66 28 37 626 / 00800 OMBUDSMAN    
পিুমগাি     00800 66 28 37 626 / 00800 OMBUDSMAN    
যরািাদনয়া     00800 66 28 37 626 / 00800 OMBUDSMAN    
সাদব ময়া      0800 19 10 46 
যস্পন      00800 66 28 37 626 / 00800 OMBUDSMAN    
িদক্ষণ যকাদরয়া     00800 66 28 37 626 / 00800 OMBUDSMAN 
সুইজারিযান্ড     00800 66 28 37 626 / 00800 OMBUDSMAN    
িাইওয়ান     00800 66 28 37 626 / 00800 OMBUDSMAN 
থাইিযান্ড     00800 66 28 37 626 / 00800 OMBUDSMAN    
িুরস্ক      00800 66 28 37 626 / 00800 OMBUDSMAN    
ইউরিন     00800 50 47 10    
হ্ারঙ্গদর     00800 66 28 37 626 / 00800 OMBUDSMAN    
িাদকমন েুিরাষ্ট্র     00800 66 28 37 626 / 00800 OMBUDSMAN   

  
চীন  হ্ংকং  শ্রীিো  বাংিারিশ  িাওস এবং দভরয়িনারি HUGO BOSS ো়িাও দবশ্বস্ত বযক্রিরির দ্বারা  (HUGO 

BOSS নযোিপোল নয়) পৃথক যিদিরফান নম্বর স্থাপন করররে  োরা যেরকান সিয় িঙ্ঘরনর দবষরয় পরািশ ম বা 

অদভরোগ যনওয়ার জনয প্রস্তুি থাকরব। 

 
চীন    0086 1350 0009 061        
হ্ংকং    0086 1350 0009 061    
শ্রীিো   0086 1350 0009 061  
বাংিারিশ   0086 1350 0009 061   
িাওস    0086 1350 0009 061  
দভরয়িনাি   0086 1350 0009 061   

 

 
HUGO BOSS সরবরাহ্কারীরির কিীরাও HUGO BOSS-এর সারথ সরাসদর যোগারোগ কররি পাররন  

 
Vendor_Sustainability@hugoboss.com 
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