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অয্ামাজেন, আমরা মানুেষর অিধকারেক অগর্ািধকার িদেয় এবং উপযুক্ত পিরেবশ বজায় েরেখ পণয্ উৎপাদন ও েসবা পর্দান কের 
থািক এবং কম�েদর েমৗিলক সম্মান সুরি�ত রাখেত আমরা দৃঢ়ভােব পর্িতশর্ুিতবদ্ধ। েয সকল সরবরাহকারী এই সকল নীিত েমেন 
চলেত পর্িতশর্ুিতবদ্ধ আমরা েকবল তােদর সােথই কাজ কের থািক এবং অয্ামাজন ও অয্ামাজেনর অঙ্গ পর্িতষ্ঠােন েয সকল 
সরবরাহকারী পণয্ ও েসবা সরবরাহ কের থােক তােদর জনয্ আমরা িনিদৰ্ষ্ট মানদণ্ড িনধৰ্ারণ কের িদেয়িছ। বয্বসায় ও মানবািধকার 
িবষেয় জািতসংেঘর িনেদৰ্শনামূলক নীিতর এবং ইন্টারনয্াশনাল েলবার অগৰ্ানাইেজশন (ILO)-এর মূল রীিতনীিত েথেক এই মানদণ্ড�িল 
গৃহীত হেয়েছ, এর মেধয্ রেয়েছ কমৰ্ে�েতর্ েমৗিলক নীিত ও অিধকার সম্পিকৰ্ত ILO এর েঘাষণা এবং মানবািধকার িবষেয় জািতসংেঘর 
সবৰ্জনীন েঘাষণা। এই নীিত�েলা বয্াখয্া করার ে�েতর্ আমরা ILO-এর িদকিনেদৰ্শনা-মূলক দিললািদ ও সং�াসমূহ অনুসরণ কের 
থািক।

অয্ামাজন পর্তয্াশা কের েয অয্ামাজন েস্টােরর মাধয্েম িবিকর্ত বা অয্ামাজনেক পর্দান করা সকল েপর্াডাক্ট, সরবরাহকারীর 
আচরণিবিধ (“সরবরাহকারীর েকাড”) অনুসরণ কের উৎপাদন বা িনমৰ্াণ করা হেব। আমরা এও পর্তয্াশা কির েয, এই সরবরাহকারীর 
েকাড পর্েযাজয্ আইেনর পর্েয়াজনীয়তা�িলর েথেক েবশী হেলও, অয্ামাজনেক পণয্ এবং পিরেষবা পর্দানকারী সকল 
সরবরাহকারীরা এই সরবরাহকারীর েকাড েমেন চলেব।

এই মানদণ্ড�েলার জনয্ আমােদর আেবদনপেতর্ িনেম্নাক্ত মূলনীিত�েলা অনুসরণ কের থািক:

1. অiভুT ি8করণ: আমােদর মানদV\িল :গা], বণT, জাতীয়তা, িলR, িলR পিরিচিত, :যৗন দিৃUভিR, ধমT, অFমতা, বয়স, রাজৈনিতক মতামত,
গভT াবkা, অিভবাসন অবkা, জািতভু8, জাত, lববািহক বা পািরবািরক অবkা বা একই রকম ব"ি8গত lবিশU" িনিবTেশেষ সকল mিমেকর জন" 
@েযাজ"। আমরা উপলিn কির :য আমােদর সরবরাহকারীর :কােড উিbিখত সমস"া\েলা oারা এই pপ\েলা :বিশমা]ায় @ভািবত এবং 
:শাষেণর :Fে] আেরা ঝঁুিকপূণT হেত পােরন। এই pপ\েলার জন" িনিদTU ঝঁুিক :মাকােবলায় এবং সুিনিদTUভােব আমােদর সরবরাহকারীর 
:কােডর আওতায় :নই িকs উtূত হেত পাের এমন পিরিkিত মূল"ায়ন ও সমাধােনর জন" আমােদর সরবরাহকারীেদর সােথ কাজ করার জন" 
আমরা @িতKিতবL। 

2. gমাগত উuিত: gমাগত উuিতর জন" অ"ামাজেনর একv নীিত আেছ এবং আমরা সরবরাহকারীেদর সােথ কাজ করেত @িতKিতবL যােত
কের তারা তােদর কমB ও কমTkেলর জন" সুরFা িবষয়ক উuয়ন করেত পাের।  যিদ :কউ সরবরাহকারীর আচরণিবিধ :মেন চলেত ব"থT হয় 
তাহেল আমরা :যেকােনা সময় ব"বসািয়ক স^কT  িছu করার অিধকার রািখ যিদও আমরা সবসময় কমBেদর অ/ািধকার িদেয় থািক। যখন 
একজন সরবরাহকারী :কােনা ধরেনর মূল"ায়েন সহেযািগতা করেত অwীকার কের, আবশ"ক আচরণ বা পLিত পিরবতT ন করেত অwীকার কের, 
@িতকােরর :Fে] সমেয়াপেযাগী অ/গিত সাধন না কের বা নিথসমূেহর িমথ"া িববরণী বা িমথ"া উপkাপনা অথবা অন"ান" অৈবধ বা 
@তারণামূলক কাযTgেম জিড়ত থােক তেব :সই সরবরাহকারীেক @ত"াহার করার িবষয়v িবেবচনা করা হেত পাের। 

3. সাcাই :চইেনর দািয়x: আমােদর সাcাই :চইন জেুড় :যসব মানদV অiভুT 8 করা হেয়েছ তা িনিyত করার জন" সরবরাহকারীরা
ধারাবািহকভােব তােদর িনজw কাযTgম এবং সাcাই :চইেন এই মানদV\েলা পযTেবFণ এবং @েয়াগ করার পাশাপািশ আমােদর সরবরাহকারীর 
:কােড আমােদর ও আমােদর /াহকেদর :যসব @ত"াশা @িতিবিzত হেয়েছ :স\েলা পূরণ করেত বা অিতgম করেত আমরা উuিত সাধেনর 
@ত"াশা কির। অনুেরােধর িভি{েত সরবরাহকারীরা সাবক|া}র বা :লবার এেজZেদর কােছ তথ" :শয়ার করেব। তারা আশা কের :য 
আমােদর সরবরাহকারীর :কাড অনুযায়ী তােদর সাবক|া}র ও :লবার এেজZরা মানদV :মেন চলেব ও অভ"াস গেড় তুলেব। সরবরাহকারীরা 
যখন সাবক|া}রেদর oারা উৎপাদন কের তখন তােদর সাবক|া}রেদর সােথ :থেক সরবরাহকারীর :কাড অভ"াস করােনা ও সেচতনতা 
গেড় :তালা দরকার। আমরা মেন কির :য সাcাই :চইেনর আেরা গভীর ~েরর সরবরাহকারী এবং ইনফরমাল :স}েরর সরবরাহকারীেদর এই 
মানদV\েলা :মেন চলেত অেনকটা সময় িনেত পাের। আমরা সরবরাহকারীেদর সােথ কাজ কের তােদরেক আমােদর নীিত স^েকT  :বাঝােত 
@িতKিতবL। যখন আমরা আশা করিছ :য সরবরাহকারীরা সরবরাহকারীর :কােডর সকল @েযাজ" িনয়ম :মেন চলেব, :সেFে] িনয়ম 
@ণয়েনর সময় সরবরাহকারীর (:যমন- ফ"ািমিল ফামT, Fু� ব"বসায়ী, গৃহকমB) @িতSােনর আকার ও অবkান িবেবচনা করা হেব। 
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:যেকােনা :সকশেন :নিভেগট করেত ি�ক ক�ন: 

mিমক অিধকার wাk" ও সুরFা পিরেবশ সাংঘিষTক খিনজ এবং 
ভূিম অিধকার 

lনিতক
আচরণ

ব"বkাপনা পLিত 

mিমক অিধকার 

1. ত�ণ mিমক। অ"ামাজন িশ� mম :মেন :নওয়া না। সরবরাহকারীরা :সসব কমBেদর িনেয়াগ িদেত পারেব যারা: (i) 15 বছর বয়সী, (ii)
বাধ"তামূলক িশFা স^ূণT করার বয়স বা (iii) নূ"নতম বা :যv :বিশ :সই বয়েস :দেশ কাজ করার অনুমিত আেছ। অিধকs, 18 বছেরর
িনেচর কমBরা (“ত�ণ কমB”) অবশ"ই :কােনা ঝঁুিকপূণT কাজ করেব না যা তােদর wাk" বা সুরFা বা তােদর িশFার (:যমন- নাইট িশফট,
ওভারটাইম) :Fে] সমস"া lতির কের।

হালকা কাজ: আiজT ািতক mম মানদV অনুসাের, বাছাই করা পিরিkিতেত হালকা িবপ�নক নয় এমন কাজ করার অনুমিত @দান করা হয় 
যতFণ না িশ� তােদর িপতামাতা বা আ�ীয়েদর এমনভােব সহায়তা কের :য তােদর িশFা, wাk", �ুেল গমন বা ব"ি8গত এবং শারীিরক 
িবকাশ ঝঁুিকপূণT হয়। সকল :Fে]ই, সরবরাহকারীেদর িশ� mম আইন ও আiজT ািতক mিমক মানদV :মেন চলেত হেব।  

2. িশFাথB কমB। অ"ামাজন িশFাথB কমBেদর জন" কােজর :F] lতির কের :দয় যা তােদর িশFার লF" অজT েন সহায়তা কের এবং অ"ামাজন
সরবরাহকারীর :কাড ও @েযাজ" kানীয় আইেনর সােথ সRত। িশFাথBেদর নিথর যথাযথ রFণােবFণ, িশFাগত অংশীদারেদর কেঠার
অধ"বসায় এবং @েযাজ" আইন ও িবিধিবিধ অনুসাের িশFাথBেদর অিধকার সংরFেণর মাধ"েম সরবরাহকারীেদর oারা িশFাথB কমBেদর
য�শীল ব"বkাপনা িনিyত করেত হেব। kানীয় আইেনর অনুপিkিতেত, িশFাথB কমB, ইZানT এবং িশFানিবশেদর পািরmিমক নূ"নতম হেলও
একজন নতুন কমBর পািরmিমেকর সমপিরমাণ হেত হেব। িশFানিবস :@া/ােমর সময়কাল অ�সমেয়র জন" হওয়া উিচত বা এই সময়কাল
:শেষ ফুল-টাইম চাকিরর জন" িবেবচনা করা :যেত পাের।

3.অৈনি�ক mম, মানব পাচার এবং দাসx। অ"ামাজন সরবরাহকারীেদর অবশ"ই বলপূবTক কাজ করােনা, দাসx, ব�ী করা, শতT াবL করা বা
অন"থা করা উিচত নয়। :যসব সরবরাহকারী মানব পাচার কের বা �মিক, বলপূবTক, :জারপূবTক, অপহরণ বা ছলনা কের কমB িনেয়াগ :দয়, 
এমন সরবরাহকারীর সােথ অ"ামাজন কাজ কের না। সবাইেক wতঃ�ুতT ভােব কাজ করেত হেব এবং :কােনা কমB যিদ :যৗি8ক কারণবশত 
কাজ :ছেড় :যেত চায় এবং তােদর কােজর ইিত টানেত চায় বা অন"ান" :কােনা কারেণ চেল :যেত চাইেল তােদরেক :যেত িদেত হেব। কমBেদর 
তােদর wেদেশ বা অন" :যেকােনা :দেশ :যখােন তারা কাজ করেব এর জন" িনেয়াগ, িনযু8, এেজZ বা :�াকার এর িফ বা অন"ান" :যেকােনা 
আনুষিRক িফ :দওয়ার :কােনা @েয়াজন :নই। যিদ িনেয়ােগর :Fে] এমন :কান িফ এর @েয়াজন হয়, এমনিক সরবরাহকারীর সরাসির িনয়�ণ 
:নই এমন :কােনা িনেয়াগ @িgয়ার :Fে]ও সরবরাহকারীক!◌ অবশ"ই তােদর কমBেদর জন" এই িফ পিরেশাধ করেত হেব। কমBেদর জন" ব"য় 
করা সকল ধরেনর িফ এবং খরচ অ"ামাজনেক জানােত হেব এবং চাকির বা কাজ ��র পূেবT কমBেদর তােদর মাতৃভাষায় তা :বাঝােত হেব। 

অ"ামাজন চায় :য সরবরাহকারীর :কাড অনুযায়ী সরবরাহকারীরা তােদর তৃতীয়-পেFর :লবার এেজZ বা :�াকারেদর :Fে]ও মানদV ও 
অভ"াস\েলা বজায় রাখেব। সরবরাহকারীরা িনেয়াগ @দানকারী এেজিd এবং :লবার :�াকারেদর কাজ পযTেবFণ ও তদারিক করেব এবং 
:সসব এেজিdেক দািয়x িদেব যারা নীিত বজায় :রেখ কমBেদর সােথ চুি8 কের। সরবরাহকারীেদর অবশ"ই এv িনিyত করেত হেব িনেয়াগ 
@দানকারী সংkা :যন সরবরাহকারীর :কাড :মেন চেল, :সই সােথ কমB :যখােন কাজ করেব :সই :দেশর আইন এবং কমBর wেদেশর আইন 
:মেন :যন িনেয়াগ :দওয়া হয়। 

সরবরাহকারীেদর অবশ"ই কমBেদর সরকাির পিরচয়প], পাসেপাটT  বা কােজর অনুমিত সংgাi নিথ :নওয়ার শেতT  কােজ িনেয়াগ :দওয়া উিচত 
নয়। :কবল @শাসিনক কাজ এবং অিভবাসন @িgয়া স^u করার :Fে] সরবরাহকারী w� সমেয়র জন" এই কাগজপ]\েলা জমা িনেত 
পাের। কমBেদরেক অবশ"ই পির�ার, সহজেবাধ" কাগজপ] িদেত হেব যােত তারা :য ভাষায় এবং :যভােব বুঝেত পাের �ক :সইভােব তােদর 
কােজর শতT াবিল ব"াখ"া করা আেছ। 
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4. অিভবাসী কমB: অ"ামাজ আশা কের :য িনেজর :দেশর কমB এবং অিভবাসী কমBরা :যসব ঝঁুিকর সEুখীন হয় :সসব িবষেয় আমােদর 
সরবরাহকারীরা :যন মেনােযাগ :দন এবং এv যােত িনিyত হয় :য এই মানদV\েলার িভি{েত :যন অিভবাসী কমBরা :কােনা lবষেম"র 
িশকার না হয়। আমােদর সরবরাহকারীরা :কবল :সইসব কমBেদর িনেয়াগ িদেত পাের যােদর কাজ করার lবধ অিধকার আেছ বা অনুেমািদত 
:কােনা আmয়াথB ব"ি8েদর @কে�র আওতায় রেয়েছ (এইসব :Fে] অ"ামাজন এই @ক�\েলার :@Fাপেটর িভি{েত পযTােলাচনা করেব)। যিদ 
সরবরাহকারীরা বিহরাগত বা wেদশী কমBগণেক িনেয়াগ :দয় তাহেল অিভবাসন এবং আগত :দেশর mম আইন :মেনই তােদরেক িনেয়াগ িদেত 
হেব। :যৗি8ক এবং আইনত @েযাজ" :নাvেশর িভি{েত :কােনা রকম জিরমানা ছাড়াই কমBরা তােদর কােজর চুি8 িছu করেত পারেত হেব।  
সরবরাহকারীেদর অবশ"ই কমBেদর সকল তথ" হালনাগাদ রাখেত হেব িবেশষত অিভবাসী কমBেদর :Fে]; এর মেধ" রেয়েছ চুি8র মূল 
িবষয়\েলা এবং কমBেদর এ :দেশ আসার ও িফের যাওয়ার তািরখ। 

5. মজিুর এবং সুেযাগ-সুিবধা। @েযাজ" আইন অনুযায়ী, সরবরাহকারীেদর তােদর কমBেদর সময়মত মজিুর ও Fিতপূরণ (ওভারটাইম মজিুর 
ও সুিবধা) @দান করেত হেব। সরবরাহকারীরা তােদর কমBেদর সময়মািফক :প �াব বা এই ধরেনর কাগজপে]র িভি{েত মজিুর @দান 
করেব। িনয়মভেRর কারেণ মজিুর কতT ন করা /হণেযাগ" নয়। অিধকs, আমরা সরবরাহকারীেদর িনয়িমত পযTেবFণ করেত বেল থািক এv 
:দখার জন" :য কমBরা তােদর বা তােদর পিরবােরর চািহদা পূরেণর জন" যেথU পিরমাণ আয় করেত পারেছ িক না। 

6. কমTঘ�া। কমBেদর িনরাপ{া, wাk" ও মRল রFােথT অ"ামাজন @ত"াশা কের :য সরবরাহকারীরা িনয়িমত কমTঘ�া তদারিক করেব। িবেশষ 
বা জ�ির অবkা ব"িতেরেক, (i) @িত স�ােহ ওভারটাইমসহ কমBেদর কমTঘ�া 60 ঘ�ার :বিশ হওয়া যােব না এবং (ii) @েত"ক কমBেকই @িত 
সাতিদেন একিদন ছুv িদেত হেব। :যেকােনা পিরিkিতেতই, কমTঘ�া আইন অনুেমািদত সেবTা� সমেয়র :বিশ হওয়া যােব না। 

7. lবষম"-িবেরাধী। অ"ামাজন সরবরাহকারীেদর :গা], বণT, জাতীয়তা, িলR, িলR পিরিচিত, :যৗন দিৃUভিR, ধমT, অFমতা, বয়স, রাজৈনিতক 
মতামত, গভT াবkা, অিভবাসন অবkা, জািতভু8, জাত, lববািহক বা পািরবািরক অবkা বা একই রকম ব"ি8গত lবিশU" স^u এ\েলার 
উপর িভি{ কের িনেয়াগ :দওয়া বা কােজর :F] :যমন- চাকিরর আেবদন, পেদাuিত, কােজর িবন"াস, @িশFণ, পািরmিমক, সুিবধা এবং 
চাকির সমাি�র :Fে] lবষম" @দশTন করেব না। সরবরাহকারীরা গভT াবkা বা এইচআইিভ :ট� বাধ"তামূলক কের িদেত পাের না। কমB বা 
আেবদনকারীেদর সকল :মিডেকল :টে�র :Fে] :কান ধরেনর lবষম" করা যােব না। সরবরাহকারীেদর অবশ"ই িবিভu ধমTাবলzী কমBেদর 
নূ"নতম বসবােসর ব"বkা কের িদেত হেব এবং কােজর :Fে] িলR lবষম" না কের সমানভােব কাজ িবন"~ করেত হেব। আমরা আমােদর 
সরবরাহকারীেদর মাতৃxকালীন ছুv @দান করেত উৎসািহত কের থািক।  

8. উপযু8 িচিকৎসা। সকল কমBেদর সEান ও মযTাদার সােথ িচিকৎসা :সবা @দান করেত হেব। আমােদর কমBেদর :কােনা ধরেনর শারীিরক, 
:মৗিখক বা মানিসক িনযTাতন বা হয়রািন করা উিচত নয় :যমন- সংঘেষTর �মিক, কােজর :Fে] শাি~ @দান, মানিসক জলুুম, :যৗন হয়রািন 
বা অকারেণ কমTkেল ও আবাসkেল @েবশ বা :বর হওয়ার :Fে] বাধ"বাধকতা আেরাপ করা বা অন" ধরেনর ভীিত @দশTন করা। কমBেদর 
অবশ"ই তােদর উেoগ\েলা কমBেদর :গাপনীয় সাFাৎকােরর মাধ"েম অ"ামাজন বা এর িনরীFকেদর জানােত পারেব এবং সরবরাহকারীেদর 
ব"বkাপকেদর @িত ভীত না হেয় িনরীFা কাযTgেম অংশ/হণ করেত অনুমিত িদেত হেব। lবষম"হীনতা এবং :হন~ার িব�েL সেচতন হওয়ার 
জন" আমরা সরবরাহকারীেদর @িশFণ িদেত উoLু কের থািক। 

9. সংগঠন করার wাধীনতা। অ"ামাজন @ত"াশা কের :য সরবরাহকারীরা কমBেদর তােদর িনজw পছ� অনুযায়ী @িতSান বাছাই ও :যাগদান 
করার সুেযাগ িদেব। িনজw পছে� @িতSােন :যাগদােনর :Fে] কমBেদর অবশ"ই :কােনা ধরেনর জিরমানা বা :হন~া করা যােব না। 
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wাk" ও সুরFা 

1. wাk" ও সুরFা। অ"ামাজন আমােদর সরবরাহকারীেদর িনকট @ত"াশা কের :য তারা :যন কমBেদর একv িনরাপদ এবং wাk"সEত পিরেবশ 
@দান কের। সরবরাহকারীেদরেক অবশ"ই, কােজর শতT াবলী এবং অ"ামাজন এর @েযাজ" আইন অনুসাের সরবরাহকারী :কােডর একv 
নূ"নতম মান :মেন চলা উিচত। 

2. :পশাগত সুরFা। সরবরাহকারীেদর কমBেদর সুরFা সংgাi ঝঁুিক পযTেবFণ করা দরকার (:যমন- রাসায়িনক, যাি�ক, lবদ"ুিতক এবং 
অন"ান" ঝঁুিক) এ িবদ"ুেতর উৎসসমূহ, অি�, যানবাহন ও পেড় যাওয়ার ঝঁুিক শনা8 করা, মূল"ায়ন করা এবং স�ক :কৗশল অবলzন কের 

এসকল ঝঁুকি◌ িনয়�ণ করা দরকার, @েকৗশল এবং @শাসিনক িনয়�ণ, @িতরFামূলক রFণােবFণ এবং িনরাপদ কমT পLিত (এর মেধ" 
অiভুT 8 রেয়েছ লকআউট/ট"াগআউট) এবং চলমান িনরাপ{া িবষয়ক @িশFণ। এ সকল উপায় অবলzন করার পরও যিদ এই ঝঁুিক 
যথাযথভােব িনয়�ণ করা না যায় তাহেল সরবরাহকারীেদরেক কমB @িশFেণর পাশাপািশ যথাযথ, সচল, ব"ি8গত @িতরFামূলক য�পািত 
@দান করেত হেব এবং িকভােব ও কখন এসব সর�াম ব"বহার করেত হেব :স স^েকT  যথাযথ @িশFেণর ব"বkা করেত হেব এবং এ সকল 

িবপেদর সােথ :যসব ঝঁুিক জিড়ত রেয়েছ স!◌ স^িকT ত িশFা উপকরণও সরবরাহ করেত হেব। আমরা সরবরাহকারীেদরেক কমTkেলর wাk" 
ও সুরFা-জিনত ঝঁুিক যার ফেল গভT বতী মিহলা এবং :সবা @দানকারী মা Fিত/k হেত পাের তা পযTেবFেণর জন" বেল থািক এবং এ সকল 
ঝঁুিক কিমেয় আনার জন" @েয়াজনীয় পদেFপ /হণ করেত বিল এবং :যেকােনা ঝঁুিক স^েকT  তােদরেক জানােত উৎসািহত কির। 

:পশাগত আঘাত এবং অসুkতা: সরবরাহকারীেদর এসকল ঝঁুিক @িতহত, িনয়�ণ ও :পশাগত আঘাত এবং অসুkতা :মাকােবলা করার জন" 
@েয়াজনীয় ব"বkা /হণ করেত হেব :যমন- কমBেদরেক @িতেবদন @দােন উৎসািহত করেত হেব, আঘােতর @কৃিত িলিপবL করেত হেব এবং 
:mণীিবভাগ করেত হেব, @েয়াজনীয় িচিকৎসা :সবা @দান করেত হেব, এসকল ঘটনা তদi করেত হেব এবং কারণ দরূ করেত সংেশাধনমূলক 
ব"বkা /হণ করেত হেব। 

িশ� কারখানার পির�uতা: আমরা সরবরাহকারীেদর শনা8 করেত এবং উ�8ু অবkায় রাসায়িনক �ব", বােয়ালিজকাল ও শারীিরক Fিত 
কের এমন �ব" শনা8 করেত, মূল"ায়ণ করেত এবং িনয়�ণ করেত উৎসাহ @দান কের থািক। এর মেধ" স�ক নকশা, @যুি8 এবং @শাসিনক 
িনয়�ণমূলক ব"বkা /হেণর মাধ"েম স�াব" ঝঁুিক এিড়েয় চলা বা িনয়�ণ করা অiভুT 8 রেয়েছ। যিদ তারা ঝঁুিক বা িবপদজনক অবkায় বা 
:কােনা িজিনস িনেয় কাজ কের (বা অন" :যেকােনা ভােব সং�েশT আেস) তাহেল অবশ"ই কমBেদরেক জানােত হেব এবং আেগ :থেকই যথাযথ 
িশFা /হণ করেত হেব। উপরs, কমBেদরেক অবশ"ই ব"ি8গত সুরFার জন" @েয়াজনীয় সর�াম @দান করেত হেব ও তােদরেক @িশFণ িদেত 
হেব এবং ঐ সকল সর�ােমর যথাযথ ব"বহার িবষয়ক িশFা @দান করেত হেব।  

3. কািয়ক mম িবষয়ক কাজ। সরবরাহকারীেদরেক কমBেদর wাk" এবং িনরাপ{া :যন Fু� না হয় :সজন" কািয়ক mম সংি�U কাজ @িতিনয়ত 
শনা8, মূল"ায়ন এবং িনয়�েণ রাখেত হেব। 

4. জ�ির পিরিkিত :মাকােবলা এবং @িতিgয়া। সরবরাহকারীেদরেক জ�ির পিরিkিত শনা8 কের :মাকােবলার জন" @েয়াজনীয় পদেFপ 

/হণ করেত হেব এবং পিরক�না করেত হেব ও কাযTকর করেত হেব এবং সাড়◌া @দােনর জন" তােদর কমBেদরেক @িশFণ @দান করেত হেব, 
এর মেধ" জ�ির পিরিkিত অবিহত করা, সতকBকরণ ব"বkা, কমBেদরেক অবগত করা এবং অপসারণ পLিত, কমBেদর @িশFণ এবং মহড়া, 
@াথিমক-সহায়তা :সবা @দান, অি� শনা8করণ এবং @িতেরাধক সর�াম এবং @kান সুিবধা অবমু8করণ অiভুT 8 রেয়েছ। 

5. য�পািতর িনরাপ{া। সরবরাহকারীেদরেক িনয়িমত িভি{েত য�পািত রFণােবFণ কমTসূিচ পিরচালনা করেত হেব। উৎপাদন য�পািত 
এবং অন"ান" সর�াম অবশ"ই িনরাপ{াজিনত িবপদাপuতা এড়ােনার জন" িনয়িমত পরীFা করেত হেব। @েযাজ" :Fে], যখন :কােনা  
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mিমক অিধকার wাk" ও সুরFা পিরেবশ সাংঘিষTক খিনজ এবং 
ভূিম অিধকার 

lনিতক 
আচরণ 

ব"বkাপনা পLিত 

 

:মিশনািরর কারেণ :কােনা কমB আহত হয় বা িবপদাপuতায় পিতত হয় তখন সরবরাহকারীেদরেক িনয়িমত :মিশন জাতীয় য�পািত যথাযথ 
রFণােবFেণর জন" @েয়াজনীয় সর�াম @দান করেত হেব (:যমন, শারীিরক @হরা, অiবতB আবLতা, আ�রFামূলক @িতব�ক)। 

6. wাk"ব"বkা এবং আবাসkল। কমBেদর জন" পির�ার টয়েলট সুিবধা রাখেত হেব এবং পাে] বহনেযাগ" খাবার পািনর ব"বkা রাখেত হেব। 

সরবরাহকারীরা যিদ ক"ািZেনর ব"বkা রােখ বা অন" :কােনা উপােয় িকছু খাদ"�েব"র ব"বkা থােক তাহল!◌ অবশ"ই :স খাবার\েলা 
wাk"সEত উপােয় @eত হেব, মজদু করা এবং খাবার সুিবধা থাকেব। সরবাহকারীরা যিদ তােদর কমBেদর জন" বাসkােনর ব"বkা রােখ 
তাহেল তা হেব পির�ার এবং িনরাপদ। এসকল আবাসkল অবশ"ই অি� সতকT তা, শনা8করণ ও িনবারণ ব"বkা থাকেত হেব এবং কমBেদর 
জন" অবশ"ই @kান ব"বkা রাখেত হেব, :সv হেব @াসিRক এবং ব"ি8গতভােব বসবােসর জন" িনরাপদ, থাকেব @েবশ এবং বিহগTমন ব"বkা, 
:গাসেলর জন" থকেব গরম পািনর ব"বkা, পযTা� তাপ ও বাতাস চলাচেলর ব"বkা এবং কােজ যাওয়া ও আসার জন" উপযু8 পিরবহেনর 
ব"বkা (যিদ পােয় :হঁেট চলাচল করা না যায়)। 

পিরেবশ 

1. পিরেবশ। সরবরাহকারীেদরেক @েযাজ" পিরেবশ আইন :মেন চলেত হেব; আমরা আমােদর সরবরাহকারীেদরেক পিরচালনা পযTেদর িনয়ম 
কাননু :মেন চলেত উৎসাহ @দান কির এবং সামি/ক কাযTgেম :টকসই আচরণ অনুশীলেন উৎসািহত কির। আমরা আমােদর 
সরবরাহকারীেদরেক পুেরা কাযTgম জেুড় পিরেবেশর (এর মেধ" িবদ"ুেতর ব"বহার, বাতাস িনগTমন, ি/ন হাউজ গ"াস িনগTমন, বজT ", পািন, 
দষূণ, িবপ�নক বe এবং বeর পুনঃব"বহার অiভুT 8 রেয়েছ) উপর @ভাব িব~ার @িতহত করার উপায় খঁুজেত উৎসাহ @দান কির। 

2. শি8র ব"বহার এবং /ীন হাউজ গ"াস িনগTমন। আমরা আমােদর সরবরাহকারীেদর দFভােব শি8 ব"বহার করেত, শি8 খরচ কমােত এবং 
/ীন হাউজ গ"াস িনগTমন কম করেত উৎসাহ @দান কির।  

3. পিরেবশ সংgাi অনুমিত এবং িলিপবLকরণ। সরবরাহকারীেদরেক পিরেবশ সংgাi সকল অনুমিত অজT ন করেত হেব এবং সং/েহ রাখেত 
হেব, অনুমিত িনেত হেব এবং িনব�ন করেত হেব এবং @েযাজ" কাযTিবিধ অনুসরণ করেত হেব ও @েয়াজনীয় সকল @িতেবদন :পশ করেত 
হেব। 

4. িবপ�নক পদােথTর কাযTকর পিরচালনা এবং িন ি{। সরবরাহকারীেদরেক কাযTকরভােব পিরেবেশর জন" �মিকw¡প পদাথT শনা8 করেত 
হেব িনরাপ{ার সােথ চলাচল, :ঘারােফরা, মজদু ও রাসায়িনক �ব" এবং পদাথT িবনU করেত হেব এবং কমBেদরেক িনরাপ{ার সােথ ঝঁুিকপূণT 
পদােথTর িনরাপদ পিরচালনা এবং িন ি{ স^েকT  যথাযথ @িশFণ @দান অiভুT 8 রেয়েছ। সরবরাহকারীেদরেক আইন অনুসাের িন ি{ 
করার পূেবT নU পািন বা কাযTgম হেত উৎপu ক�ন বজT " িনয়�ণ এবং পযTেবFণ করেত হেব। উপরs, সরবরাহকারীগণেক অবশ"ই 
:mণীিবভাগ করেত হেব, পযTেবFণ, িনয়�ণ করত!◌ হেব এবং @েযাজ" আইন অনুসাের উৎপািদত বাতাস িনগTমেনর পূেবT িনয়�েণর ব"বkা 
করেত হেব। 

দষূণ @িতেরাধ এবং সংkান ¢াসকরণ: স�ব হেল, সরবরাহকারীেদরেক বাতাস িনগTমন, দিূষত পদাথT অবমু8করণ এবং বজT " উৎপাদন 
কমােনার সুেযাগ খঁুজেত হেব। আমরা সরবরাহকারীেদরেক @াকৃিতক স^েদর ব"বহার ¢াসকরণ, :যমন- পািন, জীবা£ ¤ালানী, খিনজ এবং 
তরতাজা বাগােনর পণ" ব"বহার না করেত উৎসািহত কির। 

পািন ব"বkাপনা: আমরা সরবরাহকারীেদরেক পািন ব"বkাপনা :@া/াম কাযTকর করার জন" উৎসািহত কির। সকল দিূষত পািন শনা8করণ, 
পযTেবFণ, িনয়�ণ এবং আইন অনুসাের িন ি{ করার পূেবT িনয়�ণ করেত হেব। 
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ব"বkাপনা পLিত 

 

ক�ন বজT ": সরবরাহকারীেদরেক পLিতগতভােব ক�ন বজT " পদাথT শনা8, ব"বkাপনা এবং দািয়xপূণTভােব িন ি{ বা পুনঃব"বহার করেত 
হেব। আমরা সরবরাহকারীেদরেক তােদর কাযTgম হেত উৎপu বজT " হেত যােত মাv ভরাট না হয় :স জন" উৎসাহ @দান কির। 

বাতাস িনগTমন: সরবরাহকারীেদরেক কাযTgম :থেক উৎপu দাহ" lজব রাসায়িনক, অ"ােরােসাল, Fয়কারী বe, পাvT ¥েলটস, ওেজান Fয়কারী 
রাসায়িনক এবং দাহ" উপজাত\িল িন ি{র আেগ আইন অনুসাের এ সকল পদােথTর বায়ু িনগTমনেক শনা8 করা, িনয়িমত িনরীFণ, িনয়�ণ 
এবং পিরচালনা করেত হেব। অ"ামাজেনর অনুেরােধ সরবরাহকারীগণেক :দখােত হেব :য এ ধরেনর :যেকােনা বাতাস িনগTমন যথাযথভােব 
ব"বkাপনা করা হে�। 

সাংঘিষTক খিনজ এবং ভূিম অিধকার 

1. সাংঘিষTক খিনজ। অ"ামাজন এমন খিনেজর ব"বহার এিড়েয় চলার জন" @িতKিতবL িবেশষ কের গণতাি�ক কেRা @জাত� বা এর সংযু8 
:দশ\েলার মেধ" ¤ালানী িনেয় :য o¦ চলেছ তা ব"বহার হেত িবরত থােক। আমরা @ত"াশা কির :য সরবরাহকারীরা আমােদর পণ"\েলােত 
:য সুিনিদTU খিনজ ব"বহার করা হয় তা শনা8 করেত আমােদর সরবরাহকারীরা আমােদর @েচUার সােথ একা�তা :ঘাষণা করেব।  

2. ভূিম অিধকার। এv \�xপূণT :য আমােদর সরবরাহকারীগণ ব"ি8 wতে�র, wেদশীেদর এবং kানীয় কিমউিনvর জিম এবং তােদর 
অিধকােরর @িত সEন @দশTন কের। অ"ামাজেনর অনুেরােধ, সরবরাহকারীগণ এবং উৎপাদনকারীগণ ভূিম ব"বহােরর :Fে] আইনগত 
অিধকার @দশTন করেব। কৃিষ এবং বনভূিমর উuয়ন ও অিধ/হেণর িবষয়v হে� অৈবতিনক, পূেবT হেত সংি�U kানীয় কিমউিনvেক িবষয়v 
অবগত কের অনুেমাদন িনেত হয়, এর মেধ" মিহলা বা wেদশী ব"ি8 এবং অন"ান" সুিবধাবি§ত উপকারেভাগীরাও অiভুT 8 রেয়েছ। 

lনিতক আচরণ 

1. :কােনা ঘুষ নয়। আমােদর সরবরাহকারীরা :কানভােবই :কােনা কারেণ কােরা িনকট হেত ঘুষ িনেত পারেব না, :যেকােনা সরকাির কমTকতT া 
বা wায়xশািসত @িতSানই :হাক না :কন কােরা সােথই ঘুেষর স^কT  গেড় :তােল যােব না। এর মেধ" অনুেরাধ করা, @িত_া করা, :দওয়া বা 
অৈবধ @ভাব িব~ার কের :কােনা কারেণ কােরা িনকট হেত সুিবধা /হণ করা বা মূেল"র িবিনমেয় িকছু /হণ করা অiভুT 8 রেয়েছ। আমােদর 
সরবরাহকারীরা অবশ"ই অ"ামাজেনর কমBেদর ব"বসািয়ক আচরণিবিধ ও নীিতমালা ল¨ন করার জন" @ভািবত করেব না। 

2. দনুBিত-িবেরাধী। আমােদর সরবরাহকারীরা @েযাজ" দনুBিত-িবেরাধী আইন :মেন চলেব, এর মেধ" ইউনাইেটড :�টস ফেরন করা© 
@াি}েসস অ"া} অ"াª দ" ইউনাইেটড িকংডম ি�েবির অ"া} অiভুT 8 রেয়েছ এবং অ"ামাজেনর পF হেত কখনই :কােনা সরকাির কমTকতT ােক 
ঘুষ :দওয়া হয় না। সরবরাহকারীরা অবশ"ই @ত"F বা পেরাFভােব সরকাির কমTকতT ােদরেক অন"ায়ভােব কাজ করেত উৎসািহত করেত বা 
তােদরেক এv করার জন" পুর�ৃত করার জন" :কােনা িকছু অফার, @দান বা @িতKতি◌ িদেবন না। িনিষL :লনেদন অেনকভােব হেত পাের 
:যমন- নগদ বা নগদ সমমান, উপহার, খাদ"�ব" এবং িবেনাদন @দান ছাড়াও আরও অেনক িকছু। এই @েযাজ" ধারা স^েকT  :কােনা @« 
থাকেল বা এর :কােনা ব"িতgম থাকেল তা অবশ"ই অ"ামাজেনর আইন িবভাগ কতৃT ক পিরচািলত হেব।  

3. অিভেযাগ পLিত এবং সতকBকরণ সুরFা। অ"ামাজন @ত"াশা কের সরবরাহকারীরা কমBেদর সতকBকরণ িবষয়\েলা :গাপনীয় রাখেব 
এবং কমTkেল যার স^েকT  অিভেযাগ রেয়েছ তার @িত @িতেশাধ /হেণ িনেষধা_া বজায় রাখেব। সরবরাহকারীেদরেক কমBেদর অিভেযাগ 
:গাপনীয়তার সিহত এবং ছ¬নােম দািখল করার জন" :কৗশল অবলzন করেত হেব এবং তদেiর জন" কাযTকর পLিত অবলzন করেত হেব 
এবং কমBেদর উিo�তার িদেক :খয়াল রাখেত হেব। সাবক|া}রেদর মাধ"েম কমB িনেয়ােগর :Fে] অবশ"ই এমন একv :গাপনীয় :কৗশল 
অবলzন করেত হেব যার ফেল তারা সাবক|া}রেদর সহায়তা ব"িতেরেকই তােদর অিভেযাগ ব"বkাপনা কতৃT পেFর িনকট দািখল করেত 
পাের।  

https://ir.aboutamazon.com/corporate-governance/documents-charters/code-business-conduct-and-ethics
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mিমক অিধকার wাk" ও সুরFা পিরেবশ সাংঘিষTক খিনজ এবং 
ভূিম অিধকার 

lনিতক 
আচরণ 

ব"বkাপনা পLিত 

 

4. w�তা। অ"ামাজন @ত"াশা কের :য সরবরাহকারীরা কমTkেলর অবkা (:যমন- মুজিুর এবং কমTঘ�ার নিথ) স^েকT  স^ূণT এবং যথাযথ 
নিথ সংরFণ করেব। সরবরাহকারীেদর mম, wাk" ও িনরাপ{া এবং পিরেবশ সংgাi তথ", @েযাজ" :Fে] সরবরাহকারীেদরেক এই 
সরবরাহকারীর :কােডর সােথ একা�তা @দশTন করেত হেব, অবশ"ই অ"ামাজেনর অনুেরাধgেম এবং @েযাজ" িনয়ম অনুসাের @কাশ করেত 
হেব। অ"ামাজন সাcাই :চইেন :কােনা িমথ"া নিথপ] :মেন :নেব না বা অবkা স^িকT ত ভুল তথ" /হণ করেব না। 

ব"বkাপনা পLিত  

1. ব"বkাপনা পLিত। অ"ামাজন @ত"াশা কের :য উuয়েনর ধারা চলমান রাখার জন" সরবরাহকারীরা ব"বkাপনা পLিত চালু করেব এবং 
@েযাজ" আইেনর সােথ এবং এই সরবরাহকারীর :কােডর সােথ সামা�স"তা িনিyত করেব।  

ব"বkাপনার জবাবিদিহতা এবং দািয়x। অ"ামাজন @ত"াশা কের :য ব"বkাপনা পLিত কাযTকর করার জন" আমােদর সরবরাহকারীেদর 
পদিবসহ দািয়x থাকেব এবং যা @েযাজ" আইেনর সােথ সামা�স"পূণT হওয়ার সােথ সােথ সরবরাহকারীর :কােডর সােথও সামা�স"পূণT হেব। 
উTতন ব"বkাপনা কতৃT পFেক ব"বkাপনা পLিত এবং :@া/ােমর মান অবশ"ই িনয়িমতভােব পযTােলাচনা ও িবে�ষণ করেত হেব।  

ঝঁুিক ব"বkাপনা। অ"ামাজন @ত"াশা কের :য আমােদর সরবরাহকারীগণ তােদর কমTFম এবং mম অনুশীলেনর সােথ স^িকT ত পিরেবশ, 
wাk", িনরাপ{া এবং lনিতক ঝঁুিক িচি®ত করার জন" একv @িgয়া @িতSা করেব। এছাড়াও, িচি®ত ঝঁুিক\িল িনয়�ণ করেত এবং িনয়�ক 
সEিত িনিyত করেত ব"বkাপনা কতৃT পF যথাযথ @িgয়া\িল িবকিশত করেবন। সরবরাহকারীেদর তােদর িনজw কাযTgম, সাcাই :চইন 
এবং সাবক|া}র\িলেত এই মান\িল ধারাবািহকভােব পযTেবFণ ও @েয়াগ করেত হেব এবং আমােদর সরবরাহকারীর :কােড @িতফলন 
িহেসেব আমােদর @ত"াশা পূরেণ বা ছািড়েয় :যেত এবং আমােদর /াহকেদর :স\িল পূরণ করেত উuিত করা উিচত। আমরা সরবরাহকারীেদর 
gমাগত তােদর ঝঁুিক\েলা িনধTারণ করেত উৎসািহত কির, যার মেধ" নারী, অিভবাসী mিমক এবং আিদবাসীসহ ঝঁুিক/~ জনেগাSী অiভুT 8 
রেয়েছ।   

2. @িশFণ। অ"ামাজন @ত"াশা কের :য আমােদর সরবরাহকারীগণ আমােদর সরবরাহকারীর :কােডর মান\িল @েয়াগ করেত এবং @েযাজ" 
আইিন @েয়াজনীয়তা :মেন চলেত পিরচালকেদর এবং কমBেদর জন" উপযু8 @িশFণ কাযTgম পিরচালনা করেবন।  

3. আেলাচনা এবং কমBেদর @িতিgয়া। অ"ামাজন @ত"াশা কের :য আমােদর সরবরাহকারীগণ কমBেদর অ"ামাজন নীিত, অনুশীলন এবং 
@ত"াশা স^েকT  �U ও িনভুT লভােব আেলাচনা করেবন এবং িশFাদান করেবন। অ"ামাজন সরবরাহকারীেদর তােদর অিধকার এবং দািয়x 
স^েকT  :বাঝার িবষয়v মূল"ায়ন করার জন" একv পLিত বা~বায়ন করেত উৎসািহত কের এবং অথTপূণTভােব :স\িল কমB-ব"বkাপনা 
কিমv বা অনু¡প :ফারােমর মাধ"েম তােদরেক িনযু8 কের। অ"ামাজেনর সরবরাহকারীেদর তােদর কমBেদর সহজ ও উপযু8 kানীয় ভাষায় 
অনুবাদ করা, মূল সমস"া\িলর ঝঁুিক িনেয় কমBেদর @িশFণ িদেত এবং কমBেদর তােদর অিধকার স^েকT  @িশFণ :দওয়ার বা অন"থায় 
@িশFণ :দওয়ার জন" িশFামূলক সাম/ী :পা� করার @েয়াজন হেত পাের। সরবরাহকারীগণ িনরFরতার সমস"া স^েকT  সেচতন হেবন, 
এবং িনিyত করেবন :য @িশFণ\িল এই িবষয়\িলেক িবেবচনায় রাখেব।  

4. নিথপ] ও :রকডT । সরবরাহকারীগণ :গাপনীয়তা রFার জন" যথাযথ :গাপনীয়তার মাধ"েম @েযাজ" আইিন িবিধমালার সােথ স^ূণT 
সEিত _াপন কের ব"বসােয়র :রকডT  lতির, রFণােবFণ এবং িন ি{ করেবন। সকল ফ"ািসিলvস অবশ"ই একv lবধ ব"বসােয়র লাইেসd 
বজায় রাখেব; সরবরাহকারীগণ সম~ আইিন িবিধমালা পযTােলাচনা ও :মেন চলেত বাধ" এবং তােদর পিরচালনার জন" @েয়াজনীয় অনুমিত, 
লাইেসd (:যমন- wাk" ও িনরাপ{া সংgাi অনুমিত, অিধ/হেণর অনুমিত ইত"ািদ) পাওয়া যায়। 




