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হুগ ো বস সোমোজিক মোনদণ্ড 

 

1. ভূজমকো 

সামাজিক মানদণ্ডগুজি হুগ া বস সরবরাহকারীর কমমচারীগদর িনয মমৌজিক অজিকারগুজি উগেখ কগর এবং 
মমৌজিক পজরগবশ ত মানদণ্ডগুজি িারণ কগর। এছাড়া সামাজিক মানদণ্ডগুজি সকি হুগ া বগসর কমমচারীগদর 

িনযও প্রগ ািয হগব।  

সামাজিক মানদণ্ডগুজি আন্তিম াজতক শ্রম সংস্থা (আই এি ও) এবং িাজতসংগের সবমিনীন মোষণাপগের 

মানবাজিকার জবষয়ক মিূ রীজতনীজতসমগূহর উপর জিজি কগর ততজর করা হগয়গছ। এটি অপজরহা ম ম  সমস্ত 

সরবরাহকারী ণ এই মানদণ্ডগুজি মমগন চগিন। হুগ া বস প্রগয়ািগন সামাজিক মানদণ্ডগুজি সংগশািন করার 

অজিকার িারণ কগর।  

সামাজিক মানদগণ্ড বজণমত প্রগয়ািনীয়তা এবং বািযবািকতা (মানদণ্ড) সরবরাহকারীর সমস্ত কমমচারীগদর 

মেগে প্রগ ািয হয় তাগত তারা সরাসজর, পগরােিাগব, স্থায়ী বা তথাকজথত মহামওয়াকম কার হগত পাগরন।  

সরবরাহকারীগক হুগ া বগসর সামাজিক মানদণ্ড এবং আন্তিম াজতক ও িাতীয় আইন অনসুাগর কমমস্থগির মগিয 
কমমচারীগদরগক অজিকার ও দাজয়ত্ব সম্পগকম   থা থিাগব িানাগত বািয থাকগব। একটি মকাম্পাজনর 

প্রজতজনজিগক এই িাগর জনগয়া  করার মািযগম সরবরাহকারী ণ সামাজিক মান্দগের বাস্তবায়ন জনজিত 

করগব। মগনানীত বযজির নাম হুগ া বস-এ িমা জদগত হগব।  

সরবরাহকারীগক  ুজিসঙ্গতিাগব নজথিুি করগত হগব ম , জতজন এই সামাজিক মানদণ্ডগুজি মমগন চিার িনয 
জক কা মক্রম গ্রহণ করগছন। 

 

2. সোবকন্ট্রোক্টরগদর অবস্থোনগুজিগে সোমোজিক মোনদগণ্ডর প্রগ ো  

উপরন্তু, সরবরাহকারী ণ তাগদর সাব কন্ট্রাক্টর ণ এবং সাব সরবরাহকারী ণগক তাগদর দায়বদ্ধতার 

দ্বারা হুগ া বস সামাজিক মানদণ্ড মমগন চিা এবং হুগ া বস সামাজিক মানদগণ্ডর সাগথ  থা থিাগব সম্মজত ও 

প্রগয়া  করার িনয িানাগত বািয থাকগবন। জবগশষ কগর, সরবরাহকারী তার সাব-কনট্রাক্টর এবং সহ-
সরবরাহকারীর সাগথ একটি উপ ুি জবনযাগসর সাগথ সম্মত হগবন  াগত কগর হুগ া এই সামাজিক মানদণ্ড 

অন ুায়ী অজিট পজরচািনা করার িনয অজিকারপ্রাপ্ত হয়।  

 

3. জনগদে শোবিী 

 

3.1 িাতীয় আইন  এবং সামাজিক মানদগণ্ডর সাগথ সম্মজত 

এই  সামাজিক মানদগণ্ডর সাগথ সম্মজত ছাড়াও, সরবরাহকারী শুিুমাে তনজতক পদ্ধজতগত কাি করার এবং 
আন্তিম াজতক প্রথাগুজির সাগথ সাগথ সমস্ত প্রগ ািয স্থানীয় ও  িাতীয় আইনগুজি মমগন চিার িনয বািয 
থাকগবন, জবগশষ কগর িাতীয় শ্রম এবং সামাজিক কিযাণ আইন  অন ুায়ী তার প্রজতটি উৎপাদন 

অবস্থানগুজিগত।   
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অজিকন্তু, সরবরাহকারী অবশযই েুষ গ্রহণ, প্রতারণা বা দনুীজতর অনযানয রূপ অনগুমাদন করগত পারগবন  

না।  সরবরাহকারী মকানও পে বা হুগ া বগসর কমমচারীগক  হুগ া বগসর সাগথ তার বযবসাজয়ক সম্পগকম র 

সাগথ  ুি জসদ্ধান্ত, ফাংশন বা কা মকিাগপর মেগে অনপু ুিিাগব কাি করার জবজনমগয় সরাসজর বা 
পগরােিাগব অথম প্রদান, প্রস্তাব, প্রদান, প্রজতশ্রুজত বা মকানও মিূয প্রদাগনর অনগুমাদন করগবন না।  একজন  

বযজি অকৃতকা মিাগব কাি কগরন ম খাগন জতজন সততার সাগথ কাি কগরন না বা তবিিাগব অনগুমাজদত 

কা মক্রম ছাড়া অনয মকান কাি কগরন।  

উপরন্তু, এই  সামাজিক মানদণ্ডগুজি প্রগয়া  করার নযূনতম মানদণ্ড জনিমারণ কগর।  মকান েটনা  াগত 

িাতীয় মানবাজিকাগরর িেয, এই  সামাজিক মানদগণ্ডর মগিয িাতীয় আইনসমগূহর িেযগুজির সগঙ্গ  জমজিত 

হয়, মস মেগে কমীগদর িনয সবমগশ্রষ্ঠ সুরো প্রদাগনর জবিানটি প্রগ ািয হগব।  
 

3.2 জশশু শ্রম 

সরবরাহকারী মকান পজরজস্থজতগত মকান জশশু জনগয়া  করগবন না। কমমসংস্থান শুরু করার িনয সবমজন্ন বয়স 

15 বছর;  জদওবা, মকানও বযজি তার চাকজরর মময়াদ আরম্ভ করগত পারগবন না  তেণ না জতজন সু্কগি 

উপজস্থত থাকার বািযতামিূক বয়স পার কগরন। উপরন্তু, সরবরাহকারীগক জনজিত করগত হগব ম  18 

বছগরর কম বয়সী কমীরা এমন মকান জবপজ্জনক কাি না কগরন  া তাগদর কাি এবং প্রজশেণ বা তাগদর 

স্বাস্থয বা শারীজরক, মানজসক, বজুদ্ধবজৃিক, তনজতক বা সামাজিক জবকাগশর মগিয হস্তগেপ করগত পাগর।  

 
3.3 মিারপূবমক শ্রম 

মকান বযজিগক তার ইচ্ছার জবরুগদ্ধ কাি করগত জন ুি বা বািয করা  াগব না জবগশষত, সরবরাহকারীরা 
মিারপূবমক শ্রজমক, শতম বদ্ধ দাস, ক্রীতদাস বা বন্দীগদর বযবহার করগত পারগবন না। কমমস্থগির সমগয় বা পগর 

কমমরত শ্রজমকগদর স্বািীনতা তাগদর কমমকাগণ্ড সীমাবদ্ধ নাও হগত পাগর।  

কমমচারীগদর শুিুমাে সরবরাহকারীর কাগছ বযজি ত দস্তাগবি িমা জদগত হগত পাগর  া একটি কমমসংস্থান 

সম্পকম  স্থাপন ও বিায় রাখার িনয আইনা তিাগব িমা মদওয়ার প্রগয়ািন হয়। সরবরাহকারীগদর তাগদর 

কমীগদর মথগক একটি "জসজকউজরটি জিগপাজিট" প্রগয়ািন নাও হগত পাগর। তারা কমমচারীগদর শনািকরণ 

কা িপেগুজি সংরেণ করগত পারগবন না। কমমচারী ণ ম  মকানও সমগয় মনাটিশ প্রদাগনর মািযগম তাগদর 

কমমসংস্থাগনর সম্পকম  বন্ধ করগত সেম থাকগবন। 

 
3.4 মানজবক কাগিরপজরগবশ 

সরবরাহকারীগক বযজি ত সম্মান, ম াপনীয়তা এবং প্রজতটি বযজির বযজিগত্বর অজিকারগক শ্রদ্ধা করা 
উজচত। শারীজরক, মানজসক, ম ৌন অথবা মমৌজখক হয়রাজন, সব িরগনর শারীজরক জন মাতগনর পাশাপাজশ 

িীজতপ্রদশমন বা মশাষগণর প্রজতটি িরণ জনজষদ্ধ। শঙৃ্খিাবদ্ধ বযবস্থাগুজি িাতীয় শ্রম আইন এবং আন্তিম াজতক 

মানবাজিকার মানদণ্ড মমগন চিগত হগব। 

 
3.5 তবষময জনজষদ্ধ 

সকি কমীরা তাগদর িাজত, রঙ, জিঙ্গ, বয়স, সামাজিক, িাজত ত বা িাতীয় উৎস, জবশ্বাস, কমী সং ঠন 

(মট্রি ইউজনয়ন সহ), রািননজতক মতামত, ম ৌন অজিগ ািন, তববাজহক অবস্থা বা মকাগনা বযজি ত 

অেমতা,  িম বতী থাকা বা অনয মকান বযজি ত তবজশগযযর প্রজত জনরগপে িাগব আচারন িাি করগবন 
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সমান আচারন জনগয়াগ র প্রজক্রয়া জবগশষিাগব, শঙৃ্খিা, অবসর এবং কমমচারীগদর অবসান, মবতন এবং 
মকাম্পাজনর মপনশন প্রদান এবং পগদান্নজতর প্রজত প্রগ ািয হগব। 

 
3.6 সগবমাচ্চ কাগির সময় এবং নযূনতম বাজষমক ছুটি 

সরবরাহকারীগদর কািকগমমর সমগয়র িনয প্রাসজঙ্গক িাতীয় আইন মমগন চিগত হগব।  জদ িাতীয় আইন 

আইএিও মকার কনগিনশগনর প্রাসজঙ্গক জবিাগনর মচগয় মকানিাগব কম বা এরকম কগঠার নয়, তগব 

স্বািাজবক কমম সপ্তাহ 48 েন্টা প মন্ত সীজমত থাকগব। কাগির সপ্তাহ (মস্বচ্ছায় ওিারটাইম সহ) 60 েন্টা 
অজতক্রম করগত পাগর না। জনগয়া কতম ারা জনয়জমত কমীগদর কমমগেগে ওিারটাইম করগত অিম ার করার িনয 
জনজষদ্ধ। ওিারটাইম শুিমুাে অনমুজতপ্রাপ্ত হয়  জদ কমমচারী মস্বচ্ছাকৃতিাগব মসগুজি অনগুমাদন কগর অথবা 
ম খাগন এটি অনগুমাজদত ম ৌথ দরকষাকজষ চুজি দ্বারা অনগুমাজদত থাগক 

ছয়টি কা মজদবগসর পর কমমচারীগদর অবশযই একজদন ছুটির (24 েন্টা) অনমুজত মদওয়া উজচত। উপরন্তু, 

প্রগতযক কমমচারী সবমজন্ন জবজিবদ্ধ ছুটি পাওয়ার িনয অজিকারপ্রাপ্ত। 

 

3.7 েজতপূরণ 

সরবরাহকারীগক কমমচারীগদর জবগবচনার জিজিগত ন দ বা সদগয়র মািযগম তাগদর কমীগদর িনয েজতপূরণ 

প্রদান করগত হগব। প্রজতটি কমমচারীর একটি জনয়জমত কাি সপ্তাগহর িনয েজতপূরগণর অজিকার আগছ  া 
কমমচারীগদর মমৌজিক চাজহদাগুজি পূরণ এবং জকছু জবগেষণমিূক আয় প্রদাগনর িনয  গথয হয়। জনগয়া কতম া 
অন্তত নযূনতম মিজুর বা  থা থ প্রাজতষ্ঠাজনক মিজুর, ম টি উচ্চতর হগব, মিজুরগত সমস্ত আইজন 

প্রগয়ািনীয়তা মমগন চিগব এবং আইন বা চুজির িনয প্রগয়ািনীয় মকানও ফাাঁকগফাকর সজুবিা প্রদান করগবন। 

মকাথায় এই প্রগয়ািনীয়তা পণূম হয় না, সরবরাহকারী হুগ া বগসর সাগথ সহগ াজ তার মািযগম প মাপ্ত 

েজতপূরগণর একটি স্তর উপিজি আগয়ািন করগবন। মবতন এবং মিজুর অন্তত এক মাগস একবার পজরগশাি 

করা আবশযক। কমীগদর জিজখতিাগব চুজিগুজি গ্রহণ করগত হগব এবং চাকজরর শুরু হওয়ার আগ  তাগদর 

স্বাের করগত হগব। েজতপূরণ কমমসংস্থান চুজির একটি অজবগচ্ছদয অংশ হগত হগব। মবতন জিপ সংক্রান্ত তথয 
জিজখতিাগব কমমচারীগদর জদগত হগব। 

সমস্ত ওিারটাইম কাগির একটি জপ্রজময়াম হাগর েজতপূরণ প্রদান করগত হগব। ম খাগন প্রগ ািয জবজিবদ্ধ 

প্রগয়ািনীয়তা বা ম ৌথ দরকষাকজষর চুজিগুজি প্রগ ািয হগব। ম খাগন আইনান ু বযবস্থা কমীগদরগক সমগয়র 

সাগথ সাগথ ওিারটাইম কাগির িনয েজতপূরণ প্রদাগনর িনয অনমুজত মদয়, মসখাগন এই বযবস্থা কমীর 

সম্মজতর সাগথ সম্পন্ন হওয়া আবশযক।  

শ্রম শঙৃ্খিা বিায় রাখার িনয সরবরাহকারী কমমচারীগদর মবতন মথগক আজথমক িজরমানা, িজরমানা, বা 
কতম ন করা উজচত নয়। স্থানীয় আইন দ্বারা অনগুমাজদত  ারা সীমাবদ্ধ করা কতম ন পজরচািনা করা 
আবশযক। বযবস্থাগুজি স্বচ্ছ, নজথিুি, এবং কমমচারীর দ্বারা সম্মত হওয়া আবশযক।  

 
3.8 স্বাস্থয ও  সুরো 

সরবরাহকারী কমমগেগে তার কমমচারীগদর স্বাস্থয এবং জনরাপিার িনয দায়ী থাকগবন। তাগদরগক একটি 

জনরাপদ এবং স্বাস্থযকর কাগির পজরগবশ প্রদান করগত হগব এবং দেুমটনা ও মপশা ত মরা  প্রজতগরাি করার 

িনয সবগচগয় কা মকর বযবস্থা গ্রহণ করগত হগব। সরবরাহকারীগক জবগশষ কগর, সমস্ত কমীগদর িনয জনয়জমত 

স্বাস্থয ও জনরাপিা প্রজশেণ পজরচািনা করগত হয়।  

মগনাগ া  প্রদান করার মেেগুজি হগব অজি, জবজডং,  ন্ত্রপাজত, এবং রাসায়জনক জনরাপিা।  িরুরী রুট এবং 
জনরাপিা প্রস্থানগুজি পজরষ্কারিাগব জচজিত করা উজচত, িাি-আগিা সহ  এবং বািা মিু থাকা উজচৎ।  
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জন মমণ পজরকল্পনাগুজি অবশযই প্রস্তুত করা উজচত এবং সরবরাহকারীগক জনয়জমতিাগব কমমরতগদর িনয 
সরকারী আইন  দ্বারা জনিমাজরত জনয়মাবিী বযবহার করা উজচত, তগব বছগর অন্তত একবার।  অজিজনবমাপক 

 ন্ত্রগুজি অবশযই উপিি থাকগত হগব এবং জবপজ্জনক পদাথমগুজি পজরচািনা এবং বযজি ত সরঞ্জাম 

সরবরাগহর িনয বযজি ত সুরো স রঞ্জাম সরবরাহ করা আবশযক।  সরবরাহকারী কতৃম ক সমস্ত গ্রহন করা 
পদগেপ সঠিকিাগব নজথিুি করা উজচৎ।  

সরবরাহকারীগক এই স্বাস্থয ও জনরাপিা জবিানগুজির সাগথ সম্মজতর িনয দায়ী একিন ঊর্ধ্মতন বযবস্থাপনা 
প্রজতজনজি জনগয়া  করগত হগব। 

পূবমবতী প্রজবিান কমমচারীগদর িনয জবগনাদনমিূক এিাকা এবং বাসস্থাগনর মেগেও প্রগ ািয হয়  জদ 

সরবরাহকারী এই িরগনর সজুবিাগুজি প্রদান কগরন। 

 

3.9 সজমজতর এবং ম ৌথ দরকষাকজষর স্বািীনতা 

কমমচারী ণ তাগদর পছন্দসই সংস্থার প্রজতষ্ঠা বা ম া দান করার এবং ম াষ্ঠীবদ্ধ িাগব, কাগির শতম াবিী জনগয় 

আগিাচনার িনয, জনজদময মিজুরগত এবং স্বতঃসূ্ফতম িাগব জবজনমগয়র অজিকার রাগখ। সরবরাহকারীগক 

স্বািীনিাগব বা স্বতন্ত্রিাগব এবং সজম্মজিতিাগব দরকষাকজষর অজিকার প্রগয়া কারী কমমচারীগদর জবরুগদ্ধ 

তবষময, হয়রাজন, িয় মদখাগনা বা প্রজতগশাি মনওয়ার কা মক্রম বা িয় প্রদশমন করগত পারগবন না।  

ম গকান উপাগয় অজিগ াগ র একটি পদ্ধজত কমীগদর িনয উপজস্থত থাকগত হগব।  

 
3.10 পজরগবশ ত সুরো 

সরবরাহকারীগক উত্পাদগনর স্থাগন প্রগয়া  করা সমস্ত পজরগবশ ত জনয়ম এবং প্রজবিান অবশযই পািন 

করগত হগব। জবগশষত, বিম য জনষ্পজির মামিায় প্রগয়া  করা পদ্ধজত এবং মানগুজি, রাসায়জনক এবং অনযানয 
জবপজ্জনক পদাগথমর পজরচািনা এবং জনষ্পজি এবং জন মমন এবং বিম য িি পজরচািনার সাগথ কমপগে নযূনতম 

জবজিবদ্ধ প্রগয়ািনীয়তাগুজি মমগন চিগত হগব। সরবরাহকারীগক পজরগবশ ত দষূণ হ্রাস এবং এড়াগনা মথগক 

এবং  থা থিাগব দেতার সাগথ প্রাকৃজতক সম্পগদর বযবহার কগর তা জনজিত করার িনয ক্রমা তিাগব 

কাি করগত হগব। 

 

4. পজরদশেন / স্ব-মূিযো গনর অজিকোর 

সরবরাহকারী সম্মত হন ম  হুগ া বস, অথবা হুগ া বগসর দ্বারা মগনানীত এক বা একাজিক বযজি বা সংস্থার 

দ্বারা  াচাইকরগণর িনয স্বািাজবক বযবসাজয়ক সময়গুজিগত ম  মকানও সমগয়, পূবম মনাটিশ ছাড়াই  াচাই 
করগত পাগরন ম , সরবরাহকারী বা তার সহগ া ী ণ সামাজিক মানদগণ্ডর সাগথ সঙ্গজতপূণম িাগব কাি 

করগছন জকনা। হুগ া বস তার জনিস্ব জবগবচনার জিজিগত এ িরগনর পজরদশমক মবগছ জনগত পাগর। তাগদর 

আ মগনর পর পজরদশমক ণগক হুগ া বগসর অনগুমাদগনর প্রমাণ উপস্থাপন ক রগত হগব। একটি জনয়ম জহসাগব, 

হুগ া বস এিরগণর  াচাইগয়র খরচ বহন করগব।  জদওবা, সরবরাহকারীগক বাজণজিযক সম্পকম  আরম্ভ 

হওয়ার পূগবম পজরচাজিত একটি প্রাথজমক অজিগটর খরচ বহন করগত হগব।  

জনরীোর ফগি সরবরাহকারীগক একটি জনজদময সময়সীমার মগিয জনজদময উন্নজতর পদগেপ বাস্তবায়গনর িনয 
অনগুরাি করা হগত পাগর।  

মকান কারগণ  জদ অজিগটর ফিাফি "ঝুাঁ জকপূণম" বা "অপ মাপ্ত" হয়, তাহগি সরবরাহকারীগক ফগিা-আপ 

জনরীো খরচ বহন করগত হগব।  
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হুগ া বগসর অনগুরাগি, সরবরাহকারীগক তার জ্ঞান মশ্রষ্ঠতম প মন্ত একটি  থা থিাগব সম্পন্ন স্ব-মিূযায়ন 

প্রশ্নাবিী িমা জদগত হগয়গছ। 

 

5. জনগেিোজ্ঞো 

জনগষিাজ্ঞা আগরাগপর সময়, হুগ া বস সবমদা পৃথক মেগে পজরজস্থজত এবং িঙ্ঘগনর গুরুত্ব জবগবচনা করগব।  

 জদ হুগ া বস জনিমারণ কগর ম  সরবরাহকারী উপগরর মকানও একটি জবিান িঙ্ঘন কগরগছন, তাহগি 

সরবরাহকারীগক িঙ্ঘগনর জবষগয় অবজহত করা হগব এবং একটি জনয়ম জহসাগব, তাগক মসই জবষয়টি সঠিক 

করার িনয একটি উপ ুি সময় প্রদান করা হগব। িঙ্ঘন সংগশািন করার িনয মদওয়া সমগয়র তদেময 
প্রগয়ািনীয় সংগশািন বযবস্থাগুজির প্রকৃজতর উপর জনিম র কগর। সরবরাহকারী  জদ এমন একটি উপ ুি 

সময় প্রদান করায় িঙ্ঘনটি সংগশািন না কগরন, তগব হুগ া বস অজতজরি মনাটিশ ছাড়াই তাৎেজণক 

প্রিাগবর সাগথ চুজিবদ্ধ সম্পকম টি বন্ধ কগর জদগত পাগর এবং প্রজক্রয়ািাতকরগণর িনয ম  সকি উপকরণ 

সরবরাহ করা হগয়গছ তা সজরগয় মফিগত পাগর।  

 
5.1 উপরন্তু, হুগ া বস  সরবরাহকারীর সাগথ বযবসাজয়ক সম্পকম  বন্ধ করার অজিকার রেণ কগর  জদ 

সরবরাহকারী এই মানদণ্ডগুজি গুরুতর িাগব িঙ্ঘন কগর বা বারবার এই জবিানগুজি িঙ্ঘন কগর। একটি 

গুরুতর িঙ্ঘগন অন্তিুম ি আগছ জবগশষ কগর জশশু শ্রম বা মিারপূবমক শ্রম জনগয়া  করা বা মসকশন 4 এর 

অনগুচ্ছদ 1 অন ুায়ী পজরদশমন মরাি করা। 

উপরন্তু হুগ া বস, িঙ্ঘন মথগক উদূ্ভত েজতর িনয সরবরাহকারী মথগক েজতপূরণ দাজব করার অজিকার 

সংরেণ কগর। 


