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পর্বান�বাচেবা ও পররমবার্ে েীততমবা�বাঃ
িীততমোিো, সোপ্োই কচইকি �ম্রত স�ি �ম্ীকদর িিযে তোকদর প্রতত 
মকিোভোি, রীততিীতত ও প্রততশ্রুতত নিি্োরি �কর। আমরো আমোকদর 
িীততমোিো প্রকয়োকগর কষেকত্, িীততমোিো প�্োকিোচিো �রোর উপোয় 
সংক্োন্ত রূপকরখো প্রদোি �বর।

1 
ঝঁুরক সেবাক্তকরেঃ
এই িোকপ মিি আইনি প্রনক্য়োর মকিযে কথক� নিকিকদর প্রকয়োিি ও 
উকবেগ তুকি িরোর িিযে �ম্ীকদর স্োিীি �ম্ীসংগঠি মতরী ও ক�ৌথ 
দর�ষো�নষর কষেকত্ ক�ন্দীয় ভূবম�ো উপস্োপি �রো হয়।

2 
ককৌশ� গঠেঃ
রবম� প্রততনিবিকত্বর অগ্রগততর এ�নি িোস্তি িমুিো। এনি এ�নি 
ক�ৌ্িগত প্রকচস্ো �ো ব�িো সষু্ঠ ব্ল্প সম্�্ িোস্তিোয়কি এিং  
পূি্তো প্রদোকি সহোয়তো �কর। 

3 
করবাগবানরবাগ ও প্রততকবারঃ
�ম্ীকদর অবি�োর ও সরুষেো সংক্োন্ত বিষকয় ক�োগোক�োকগর ক�ৌ্িগত 
িযেোপোকর নিকদ্্িো। এ�ই সোকথ িযেোিসোয়ী� কষেকত ইততিোচ� আিোপ 
আকিোচিোর িিযে এিং ক�োি বিষকয় অসম্তত জ্যেোপি হকি ব�ভোকি 
সোড়ো বদকত হকি কস সংক্োন্ত নিকদ্্িো।

4 
প্রনয়বাগ, সঙ্গস্বাপে ও একত্ীকরেঃ
কদ্িযেোপী সহক�োগীতো; মোন্দন্ড, বিবিমোিো ও পবরচোিিো িযেিস্োর 
এ�ত্ী�রি; এিং দোনয়ত্বপূি্ ক্কয়র মোিযেকম প্রততশ্রুততর সোমঞ্জসযে 
বিিোি।

5 

আমোকদর পোচঁ-িোকপর পবর�ল্পিো (ETI সদসযেগকণর নি�ি উপিব্ধ  – www.ethicaltrade.org/foa-rights) 
স্োিীি শ্রবম� প্রততনিবিত্ব এিং করেি ইউনিয়ি সম্ক�্র প্রতত পণ্ূোঙ্গ ও �ো��্র সমথ্কির প্রতত �োত্োয় আপিোক� 
নিকদ্্িো প্রদোি �রকি। প্রকতযে� িোকপ রকয়কে সনুিলদ্ষ্ট নিকদ্্িোর সোকথ সপুোবর্�ৃত পদকষেপ।



ব্যবসবার রে্য ভবান�বা 
FOA ও CB এর প্রতত সমথ্ি ও িোস্তিোয়ি ইততিোচ� 
িযেিসোনয়� পবরকি্ সতৃষ্টকত ভূবম�ো রোখকত পোকর।  
এর মকিযে রকয়কে দ্রুত বিকরোি নিস্পত্তত, নিকয়োগ�ত্ো 
ও �ম্ীর দষেতো উন্নয়ি এিং স্োস্যে ও নিরোপত্োর 
উন্নয়ি। 

শ্রবম� প্রততনিবিগণও তোকদর �ম্কষেকত্ নিরোপত্ো, 
স্োস্যে ও সসু্তোর মোিদণ্ড উন্নয়ি, ব্শু শ্রম মঞু্জর 
িো �রো অথিো আিুনি� দোসকত্ব ঝঁুব�সমূহ সিোক্ত 
�রো নিশ্চিত�রকণ উকলেখক�োগযে ভূবম�ো পোিি �কর 
থোক�ি, একত অনিি প্রনক্য়ো ও ফিোফি �োচোইকয়র 
িযেয় �কম �োয়। 

অরধকবার প্রবাততি ও কমী্নের 
সরুক্বা
FOA হকছে নিকয়োগ�ত্ো ও �ম্ীকদর মকিযে 
আকিোচিো, পরোম্্, মতোমত বিনিময় এিং দর 
�ষো�নষ প্রততষ্ঠোর মূি ক�মিনি িরণ্ত হকয়কে 
আন্তি্োতত� শ্রবম� সংস্োর �ম্কষেকত্ কমৌলি� 
িীততমোিো ও অবি�োর, সবমততর স্োিীিতো এিং 
সমোকি্ আকয়োিকির অবি�োর সংরষেণ এ�নি 
সংগঠি মতরীর, 1948 (িং 87)-কত।  
এনি এ�নি সোমথ্যে িোকভর অবি�োর বহকসকি 
পবরনচত �োরণ �ম্কষেকত্র িিযে অিযে স�ি 
সি্িিীি মোিিোবি�োর অথিো মূি শ্রম মোিদণ্ড 
এিং �ম্ীকদর সরুষেো এনি কথক�ই সতৃষ্ট হয়।

সংগঠনের স্বাধীেতবা কী (FOA?) 
FOA মোিিোবি�োকরর সি্িিীি ক�োষণোয় সংরলষেত 
রকয়কে। এর মকিযে রকয়কে সমোকি্, সংগঠি এিং 
করেি ইউনিয়কির সদসযে হওয়োর স্োিীিতো।

এই অবি�োর িোতত, িম্, লিঙ্গ, কপ্ো, িোতীয়তো িো 
রোিনিতত� মতোমত নিলি্ক্কষ স�ি �ম্ীিৃন্দ এর 
িিযে প্রক�োিযে। এনি অিোিষু্ঠোনি� খোকতর শ্রবম�কদর 
কষেকত্ও প্রক�োিযে, ক�মি �োরো �ম্সংস্োি চুতক্তর 
অিীকি �োি �রকেি িো তোকদর কষেকত্। এনি শ্রবম� 
সমতো ও সরুষেোর উপর কিোর কদওয়োর মোিযেকম 
অথ্নিতত� ও সোমোলি� অগ্রগতত সহিতর �কর। 

FOA এর মোিযেকম িযেিসো, মোিষু ও পবৃথিীর 
দী�্কময়োদী স্োনয়ত্বও ্তক্ত্োিী হয় ক�মিিো ILO  
এ িরণ্ত হকয়কে:

•  নিরবিচ্ছেন্ন উন্নয়ি িষেযে �কথোনচত �ম্ 
পবর�ল্পিো (SDG8) 

•  িিিোয় ুপবরিত্ি অতভক�োিি এিং পবরকি্গত 
স্োনয়ত্ব বিষয়� উপ�ুক্ত স্োিোন্তর িীততমোিো এিং 

•  �োত্রি�ী�রণ ও ই-�মোকসর্ প্রতত ব্কল্পর বদ� 
পবরিত্কি �ম্ �বম্কির ভবিষযেৎ।

কমী্নের প্রধবাে �ক্ণীয় ঝঁুরক
FOA এিং ক�ৌথ দর�ষো�নষ (CB) অকি� �ম 
আকিোনচত হকয় থোক� এিং মোকঝ মোকঝ অিযেোিযে 
অবি�োকরর তুিিোয় অবি� সনক্য় বিকরোবিতোর 
সমু্খীি হয়। দোনয়ত্বিোি িযেিসোগুকিো �ম্কষেকত্ 
মোিিোবি�োর রষেোয় তোকদর প্রততশ্রুততর �োরকণ 
সংগঠকির স্োিীিতো, ক�ৌথ দর�ষো�নষ এিং  
�ম্ীকদর প্রততনিবিকত্বর অিপুবস্তত ক� তোকদর সোপ্োই 
কচইকি �ম্ীকদর িিযে এ�নি প্রিোি ঝঁুব� তো স্ী�োর 
�কর এিং তোকদর প্রততশ্রুতত পূরকণ প্রকচষ্টো গ্রহণ 
�কর।

শ্ররমক প্রততটেরধগনণর উপর 
রবটেনয়বাগ 
ETI প্রতযেো্ো �কর ক� িযেিসো প্রততষ্ঠোি ও 
নিকয়োগ�ত্োগণ স্োিীি শ্রবম� প্রততনিবিকত্বর প্রতত 
ইততিোচ� ও সহোয়� মকিোভোি কপোষণ �রকি। এর 
মোকি হকিো করেি ইউনিয়কির প্রতত মুক্ত মকিোভোি 
কপোষণ �রো এিং ক�খোকি এনি প্রক�োিযে িয় কসখোকি 
গঠিমূি� সমোিোি খুঁকি কপকত সরিরোহ�োরীকদর 
সোকথ �োি �রো। 

স্োিীিভোকি নিি্োনচত শ্রবম� প্রততনিবিগকণর হুমব�, 
হয়রোনি িো প্রততক্োকির ভয় থো�কি িো। তোরো হকিি 
শ্রবম�গণ �তিো স্োিীিভোকি সম্ম্লিত কিোঝোপড়োর 
মোিযেকম তোকদর ব্ল্প িো �ম্কষেকত্ মতোমত প্র�ো্ ও 
অিদোি রোখকত পোকরি তোর মোপ�োবঠ।

কস �োরকণই �ো�্�র শ্রবম� প্রততনিবিত্ব সম্ম্লিত 
কিোঝোপড়োর মোিযেকম FOA এিং ক�ৌথ দর�ষো�নষ 
�ত্ৃ� সমরথ্ত।

করেড ইউটেয়নের সেস্যপে
স্োিীি করেি ইউনিয়িগুলি �ম্ীর প্রততনিবিকত্বর 
িিযে আদ্্ মকিকির প্রততনিবিত্ব �কর �োরণ 
এগুকিো FOA এর িোস্তি ফিোফি এিং এর সোকথ 
অন্তলি্বহতভোকি সম্চ্�্ত। করেি ইউনিয়িগুলির 
আইনি সরুষেো, সংস্োকির অযেোকসেস, বিসৃ্তত করেি 
ইউনিয়ি কিিওয়োক�্র সহোয়তো রকয়কে এিং এগুকিো 
নিকয়োগ�ত্োর প্রভোিমুক্ত।  

ক�খোকি FOA সংরলষেত এিং ক�খোকি ইউনিয়িগুকিো 
�োি �রকত পোকর িো, কসখোকি পরিত্ী সিকচকয় 
ভোকিো উপিভযে �ম্ীর প্রততনিবিত্ব�োরী �োঠোকমোনির 
অিসুন্োি �রো উনচত।

প্রততটেরধনবের রবকল্প কবাঠবানমবা  
এমি ব�েু পবরবস্তত আকে ক�খোকি ইউনিয়িগুকিো 
তোকদর আইিসঙ্গত �ো�্ক্ম নিি্োহ �রকত বগকয় 
বিতভন্ন উকলেখক�োগযে চযেোকিকঞ্জর সম্ুখীি হয়। তিুও, 
এনিক� প্রততনিবিকত্বর বি�ল্প �োঠোকমো প্রততষ্ঠোর 
�োরণ বহকসকি িযেিহোর �রো উনচত িয় �ো ইউনিয়কি 
প্রকি্োবি�োকর িো ভবিষযেকত সমৃ্ক্ততোয় িযেোহত 
�রকি িো িোকি কদকি।

িরং, এইসি কষেকত্, সংিোপ গঠকি সোহো�যে �রকত 
এিং �ম্ী ও নিকয়োগ�ত্োর ব্ল্প সংক্োন্ত সম্�্ 
দষেতো িৃনধি �রকত বিতভন্ন পদকষেপ নিকত হকি। 
এেোড়োও ক�োম্োনিগুকিোক� ইউনিয়িগুলির  
সোকথ চুতক্ত সমথ্ি �রো উনচত এিং এমি ভিভতি 
গড়ো উনচত �ো মিযেম কময়োকদ সমূ্ণ্ ও স্োিীি 
প্রততনিবিত্বক� সষেম �রকি। 

তকি, ক�োম্োনিগুকিোক� সকচতি থো�কত হকি ক� 
প্রততনিবিকত্বর ক�ক�োকিো বি�ল্প িো অন্তি্ত্ী�োিীি 
�োঠোকমোর ইউনিয়কির স্ী�ৃততর অভোকির িিযে 
ষেততপূরণ কদয়োর িৃহত্র প্রততশ্রুতত থো�ো দর�োর, 
উদোহরণস্রূপ:

•  আইনি সরুষেোর অভোি পুনষকয় নিকত প্রোপ্ত 
সবুিিোর সকি্োত্ম িযেিহোর,  

•  �ম্দষেতো িৃনধির িকষেযে সহোয়তোর িযেিস্ো ক�মি 
তথযে ও প্রব্ষেকণর সকু�োগ, এিং

•  ইউনিয়ি কিিওয়োক�্র ষেতত পুনষকয় কিয়ো এিং 
নিকয়োগ�ত্োর িিযে �ম্ীদকির প্রততনিবিত্ব �রকত 
বগকয় প্রততনিবিকদর স্োিীিভোকি ও সমতোর 
সোকথ �থো িিো ও �োি �রোর অবি�োকরর প্রতত 
সম্োি প্রদ্্ি �রোর �কঠোর আি্যে�ীয়তো।

FOA হন�বা চবারবকবারঠ
FOA �ম্ীকদর তোকদর সম্ম্লিত �কঠের িিযে এ� 
স্ছে প্যেোিফম্ িোভ �রোর সম্োিিো সতৃষ্ট �কর 
এিং মোিদণ্ড উন্নয়ি, �ম্কষেকত্র রীততসমূকহর 
উন্নতত এিং তোরো ক� িযেিসোসমূকহ অিদোি রোকখ 
কসগুকিোর দী�্কময়োদী নিক� থো�োর কষেকত্ 
অিদোি রোখো সি্োবি� গুরুত্বপূণ্।


