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হ ােনাভার, 16.10.2018 

1. সূচনা 
 



1.1 কি েন ােল টকসই অব া 
 
আমােদর কেপােরট িভশন এবং িমশন অনুযায়ী, কি েন াল'স রাবার প সমােজর িত তার ভূিমকা ও স অনুযায়ী সৃ  দািয়  

স েক সেচতন। আমােদর ল  হেলা টকসই উ য়েন সি য়ভােব অবদান রাখা। আমরা িব াস কির, আমােদর কেপােরট 
মূল েবাধ "আ া, িবজয়ী হওয়ার জন  দঢ়ৃ ত য়, কাজ করার াধীনতা এবং এেক অেন র জন "-এর মাধ েম সকল অংিশজন ও 

সমােজর জন  টকসই মূল েবাধ সৃি  করেত সাহায  কের। 
কি েন ােলর জন , টকসই এবং দািয় শীলভােব কাজ করার অ ভু  হেলা আইনেক স ান করা, স েদর সংর ণ এবং 
আবহাওয়া ও পিরেবশ সুর া জারদার করা, একইসােথ আমােদর কমচারী, অংশীদার, সরবরাহকারী, াহক এবং সমােজর িত 

আমােদর দািয়  পালন করা। আমরা জািতসংেঘর পিরকি ত টকসই উ য়েনর ল েক দঢ়ৃভােব সমথন কির। কি েন াল হেলা 
জািতসংেঘর বি ক চুি র একজন অংশ হণকারী এবং মানবািধকার, েমর া াড, পিরেবশ সুর া ও দনু িতর িব ে  লড়াই 

স িকত দশ  নীিতমালােক সমথন কের। সকল ব বসায়ী যাগােযােগর িভি  তির কের এমন সকল সংি  নিথপ  আমরা 
কাশ কেরেছ, যার মেধ  রেয়েছ, তেব এ েলােতই সীমাব  নয়, ব বসািয়ক অংশীদােরর আচরণিবিধ (BPCoC), সরবরাহকারী 

িনেয়াগ ম ানুেয়ল। কি েন ােলর কেপােরট ি িরট ও নিতকতা ( যমন একা তা, সততা ও আইন পিরপালন) নিথব  করা, 

স ত আচরণিবিধ, BASICS, ESH নীিতমালা এবং কেপােরট সুশাসন নীিতমালা। 
কি েন ােল আমরা খুব দঢ়ৃভােব িব াস কির য, টকসই ব বসা বািণেজ র চচা উ াবেনর ে  আমােদর স মতা বৃি  কের 

এবং ভিবষ েতর চািহদা পূরণ কের এবং এভােব তারা কা ািন ও সমােজ মূল  সংেযাগ কের। 
 
1.2 াকৃিতক রাবার সং েহ কি েন ােলর ভূিমকা 
 
াকৃিতক রাবােরর (NR) চাষ, সং হ এবং পা র সকল কেহা ারেক পুেরা ভ ালু চইেন িনয়িমত আয় দান কের (অনুে দ 3 

দখুন)। িব ব াপী চািহদা বৃি র সােপে  িমক, কিমউিন , বন, জীব বিচ  এবং কৃিষভূিমর উপর ঝঁুিক ও নিতবাচক ভাব 

াস করার জন  স ূণ ভ ালু চইনেক টকসই করার উপর  দওয়া জ ির। আমােদর দায়ব তা ীকার কের নওয়া, 

টকসই াকৃিতক রাবােরর (SNR) স সারেণ কি েন াল এক  সি য় ও দায়ব  অবদানকারী হওয়ার ল  িনধারণ কেরেছ। 
দ  রাবার প অব কি েন াল NR-এর এক  বড় াহক। যিদও চািষ জনেগা ীর সােথ সাধারণত আমােদর সরাসির যাগােযাগ 
নই, তেব স ূণ ভল ু চইেন আমরা টকসই ও দািয় শীল NR সং হ কায ম উ য়ন করেত, সরবরাহ করেত ও বা বায়ন 

করেত অ ীকারাব । এই নীিতর ল  হল ভ ালু চইন অংশীদার এবং কেহা ারেদর জন  কি েন ােলর NR সরবরাহ চইেনর 

মেধ  দািয় সমূেহর এক  পির ার ধারণা দান করা। এটা াকৃিতক রাবােরর জন  আরও বিশ টকসই ভ ালু চইেনর িদেক 

এক  যৗথ যা ার সূচনােক িনেদশ কের। 
 

2. টকসই াকৃিতক রাবােরর (SNR) িত কি েন ােলর অ ীকার 
SNR-এর াসি ক উ য়ন েলা স েক আমােদর ান অনবরত উ ত করেত, এেক সমাধােন পিরণত করেত, ঝঁুিক কমােত 

এবং সরবরাহকারীর উ াবেনর উপর জার িদেত আমরা সংক ব । কি েন ােল আমরা 
উ য়েনর ছয়  ে  শনা  কেরিছ: 
 

2.1 চািষ এবং সরবরাহকারীেদর সােথ যু  হওয়া 
 
কি েন াল ভ ালু চইেন িবদ মান, িবেশষ কের আপি েম িবদ মান বতমান অনুশীলনেক পিরেবশগতভােব ও সামািজকভােব 

টকসই অনুশীলেনর এক  পূণ উপাদান িহেসেব িবেবচনা করেছ। কি েন াল অনবরত ি য়া পযােলাচনা, বৃি  এবং 

উ ত করেব, একইসােথ অে ষণ করেব এবং িবক  পরী া চালােব স াব  ঝঁুিক এবং িবক  নিতবাচক ভাব শনা  করেত। 
অতএব, 
িশে র বতমান পিরি িত ধােপ ধােপ উ ত করার জন  সমাধান শনা  করেত ও স অনুযায়ী কাজ করেত উেদ াগ, ক  ও 

কায েমর সােথ আমরা জিড়ত।  
দািয় শীলতা ও দ তার সােথ াকৃিতক রাবার চাষ করার কােজ জিড়ত চািষেদরেক িশি ত করার লে  জিড়ত িব  

অংশীদারেদর মাধ েম পিরচািলত ক  ও উেদ াগেক আমরা চার কির ও সহায়তা িদেয় থািক। অতএব, আমরা সি য়ভােব 
রা ীয় িত ান, এনিজও এবং ত  বা পেরা ভােব ব বসািয়ক অংশীদার এবং িশে র াটফম েলার সােথ অংশীদাির  াপন 

করেত আ হী, যন সরা কৃিষজ যুি  েয়াগ করেত NR চািষেদরেক সাহায  করা যায়। এটা আমােদর দঢ়ৃ িব াস য রাবােরর 

ণমান এবং ফলেনর উ িতর ফল প কৃষেকর আয় এবং জীিবকা বৃি  পােব। 



াকৃিতক রাবােরর সরবরাহ শৃ েলর টকসই অব া আরও উ ত করেত অংশীদারেদর সােথ একে  2018 সােল আমরা 

ইে ােনিশয়ায় এক  পাইলট ক   কেরিছ। ানীয় সরবরাহকারীেদর সােথ অংশীদািরে  ল সমূহ হল াকৃিতক রাবােরর 
টকসই উৎপাদেনর জন  এক  অনুমাপক তািলকা তির করা, এই অনুমাপক অনুযায়ী চািষেদর টকসই উৎপাদেনর িশ ণ 

দওয়া এবং ু  ব বসায়ীেদর থেক রাবার কি েন ােলর উৎপাদেন নওয়া। কে  পাওয়া িশ া সরবরাহকারীেদর সােথ 

পরবত েত কােজর ে  ব ব ত হেব। 
2.2 কেহা ােরর স ৃ তা 

 
NR-এর ভ ালু চইন ও এর পাশাপািশ (cf. অনুে দ 3) ানীয় ও আ জািতক কেহা ারেদর সােথ এক  শি শালী স ৃ তা ও 

মতিবিনমেয়র জন  কি েন াল িত িতব । আমরা পুেরা িশে র াটফেমর সােথ স ৃ  যন সবস িত েম বি ক টকসই 

াকৃিতক রাবার িনেদশাবলী ও মূলনীিত করা যায়। সারা িব  থেক এক  টকসই সং েহর অনুশীলন িনি ত করার লে  আদশ 
মান অনুযায়ী এক  শি শালী কাঠােমা িনধারণ করার জন  িবিভ  টায়ার তকারীেদর সােথ সম  িশে র কে  আমরা 

অংশ হণ কের থািক। টায়ার িশে র কে র অংশ িহেসেব, আমরা ইেকািসে েমর জন  পুন ােরর ধারণা তির করার জন  

অবদান রাখেত আমরা পিরক না করিছ, যা াকৃিতক রাবােরর ব বসার সােথ স ৃ  িতকর কােজর জন  িত  হেয়েছ। 
 

2.3 সঅ ািবিল  বৃি  
খি তভােব িবশাল সংখ ক ছাট ছাট চািষেদর উপর িনভর করার কারেণ সৃ  াকৃিতক রাবােরর সা াই চইেনর জ লতা 

িবেবচনায় িনেয়, সম  ভ ালু চইেন পূণ সঅ ািবিল  অজেন বতমান চ ােল েলা কি েন াল ীকার করেছ। তেব, এই েচ ায় 
আমারা স ৃ  হেত ও ব বসািয়ক অংশীদারেদর অংশ হণ িনি ত করেত আমরা িত িতব , যন ভিবষ ৎ কৗশলগত 

সং েহর িস া  ও কৗশলেক ভািবত করার সু  মানদ  সহ িনরী া ও যাচাইকরণ ি য়া িত া করা যায়। িশে র উে েশ  
সৃ  াে শন থেক রাবােরর পূণ সঅ ািবিল  অজেন কি েন াল ল মা া ি র কেরেছ এবং এক  ঝঁুিক-িভি ক উপােয়র 

মাধ েম জ ল ছাট ছাট সা াই চইেনর জন  পূণ সঅ ািবিল  অজেন ই কু। 
 

2.4 স েদর সংর ণ 
গেবষণা ও উ য়ন কায েমর মাধ েম আমরা স দ সং হ করেত ই কু, যার ল  হেলা পেণ র আয়ু বৃি  করা, যমন আমােদর 

াহকেদর জন  উ ত অ াি -অ াে িসভ রাবােরর ণাবলী বা পিরেষবা যন অনু ল পিরেবেশ পণ  িনেয় কাজ করেত পােরন। 
এছাড়াও, পেণ র উ ত িডজাইেনর মাধ েম NR-এর  ব বহার স ব হেয়েছ যমন টায়ােরর ভর কমােনা। আমােদর উৎপাদন 

ি য়ায় আমরা অব াহতভােব বেজ র পিরমাণ াস করেত ও স াব  বজ  পুনরায় ব বহার করার লে  কাজ করিছ। 
 

2.5 পুনঃব বহার 
অিতির  উৎপাদন উপকরণ িনেয় পুনরায় কাজ করা থেক  কের পুনঃব বহায পেণ র ব বহার ও উৎপাদন সহ িবিভ  পযােয় 

আমরা পুনঃ ি য়াজাত করার িবিভ  উপায় তির কেরিছ। ContiLifeCycle া  বতমােন সম  িবে র একমা  উৎপাদন 
ি য়ার এক  উদাহরণ, যা টায়ার পুনঃ ি য়াজাত ও টায়াের নতুন কের দাঁত বসােনার (retreading) কাজ েক একই ছােদর িনেচ 

িনেয় এেসেছ, যার মাধ েম টকসই অব া স েক এক  নতুন ব মাক িনধািরত হেয়েছ। আমরা আমােদর উৎপাদেন পুনব ব ত 

উপকরেণর ব বহার বৃি র লে  কাজ করিছ। 
 

2.6 িবক  াকৃিতক রাবার (NR) সরবরাহ উৎেসর শনা করণ 
 

ভিবষ েত NR-এর ত ািশত বিধত চািহদা পূরণ করার জন  রািশয়ান ড ানেডিলওন গাছ থেক উৎপািদত Taraxagum®  রাবােরর 

জন  বাইেরর অংশীদারেদর সােথ আমরা গেবষণা ক  পিরচালনা করিছ। িবদ মান কৃিষ জিম ব বহার কেরই রািশয়ান 
ড ানেডিলওন গাছ শীত ধান অ েলও জ ােত পাের এবং এর ফেল আমােদর িকছু পূণ উৎপাদন সাইেট কাঁচামাল সরবরাহ 

করার দরূ  উে খেযাগ ভােব কিমেয় আনেত সাহায  কের। এছাড়াও, NR-এর বিচ ময় চািহদার অব ায় িতি য়া দােন 

ড ানেডিলওন গাছ দান কের উ  নমনীয়তা, যেহতু চাষাবােদর এলাকা বািষকভােব বদলােনা স ব। 
 

3. সং েহর সাধারণ নীিতমালা - সরবরাহকারীর জন  আবশ ক িবষয়াবলী 
 
কি েন ােলর চাওয়া হেলা তার কমচারী ও সা াই চইেনর অংশীদারগণ নিতকতার সােথ কাজ করেবন এবং েযাজ  সকল 

আইন ও িবিধিবধান মেন চলেবন। আমরা সব ধরেণর ত  এবং পেরা  দনু িত এবং ঘুেষর িব ে । 



আমােদর চাওয়া হেলা আমােদর ত  সরবরাহকারীগণ (ব বসািয়ক অংশীদার) আমােদর BPCoC পিরপালন করেবন। এছাড়াও, 
আমরা এসকল ব বসািয়ক অংশীদারেদর থেক আশা করেবা য তারা তােদর সা াই চইেনর সােথ যু  হেব এবং BPCoC-এর সােথ 

স ত হেব। আবশ ক সংি তা ও কাযকািরতা িনি ত করেত, আমরা িব াস কির, িশে র মেধ  টকসই অনুশীলেনর জন  

েয়াজনীয় েচ া ভ ালু চইেনর সকল অংশীদারেক মেন নওয়া ও অ ভু  রাখা খুবই পূণ। উপের উি িখত 
অংশ হণকারীগণ ভ ালু চইেনর সমা রােল এক  িনয়িমত ধারার অভ ের িন প এক বা একািধক কেহা ার েপর 

অধীেন কাজ কের। 
 
আপি ম: 

› রাবার আহরেণর সােথ স ৃ  সকল ব ি  বা কা ািনর সহ উৎপাদনকারী। অনুমান করা হয় য, সারা িবে  রাবার গাছ 

আেছ এমন অ েলর ায় 85%-এর মািলক হেলা ু  কৃষক, যােদরেক ল হা ার িহেসেব অিবিহত করা হয়। 
› যসকল অংশ হণকারী উৎপাদনকারী ও ি য়াজাতকারীেদর মেধ  াকৃিতক রাবার সং হ কের, য় কের এবং য়-িব য় 

কের তারা সহ িডলার বা মধ েভাগী। অ ল ও দেশর উপর িভি  কের িডলাররা দীঘ ও ব  র িবিশ  ব ব ায় কাজ কেরন। 
› িবিভ  িশ কারখানার জন  িনিদ  পণ  উপাদােনর জন  াকৃিতক রাবার ি য়াজাত করার জন  যসকল া  উৎপাদনকারী 

বা িডলারেদর কাছ থেক সরাসির কাঁচামাল িহেসেব াকৃিতক রাবার য় কের তারা সহ ি য়াজাতকারীগণ। 
› ি য়াজাতকারী ও তকারকেদর মেধ  ি য়াজাতকৃত াকৃিতক রাবার য়-িব য় করা াকার সহ ডার। 
 
িমডি ম: 

› াকৃিতক রাবারেক চূড়া  বা আধা-চূড়া  পণ  িহেসেব ি য়াজাত করা কা ািন সহ তকারীগণ। 
ডাউনি ম: 

› উপের উি িখত তকারীগণ কতৃক উৎপািদত চূড়া  বা আধা-চূড়া  পণ  ব বহারকারী সহ াহকগণ। এই সা াই চইেন 

কি েন াল িহেসেব আমরা িমডি েম অব ান করিছ। 
 

4. পিরেবশগত নীিতমালা 
 

এক  দািয় শীল কা ািন িহেসেব, কি েন াল তার ব বসায় অংশীদারীেদর সােথ পিরেবশ সুর ায় একসােথ কাজ করেত 

িত িতব । জলবায় ুপিরবতন াস, জীবৈবিচ  সংর ণ এবং পির  জল সরবরাহ িনি ত করার জন  বন র া অপিরহায। 

কি েন াল বন উজাড় ন  করার ল েক সমথন কের। আমােদর সরবরাহকারীরা আমােদর নীিতমালার সােথ পিরপালন 
িনি ত কের এমন কাঁচামােলর উৎস যাচাই করেব তা আমরা ত াশা কির এবং রাবার চােষর জন  তােদরেক উপযু  কৃিষ 

অনুশীলন িল পালন করার জন  অনুেরাধ জানাই। পািনর ঘাটিত মবধমানভােব পূণ হেয় উঠেছ। সজন , আমরা ত াশা 
কির আমােদর সরাসির সরবরাহকারীরা পািনর খরচ কমােনার জন  পািন সংর ণ ও পুনব বহােরর উেদ াগ িল পিরচালনা করেব 

এবং চার করেব। তাছাড়াও, াকৃিতক রাবার ি য়ার কােজ িনেয়ািজত স দ কাযকরভােব িনয় ণ করা হেব এবং এই ি য়া 

থেক উৎপািদত যেকােনা ধরেনর উপজাত দািয় শীলভােব ও েযাজ  আইন মেন অপসারণ করা হেব। 
ব বসািয়ক অংশীদারেদর তােদর িনজ  কায েম িন িলিখত নীিতমালা অনুসরণ করেত হেব এবং তােদর স ূণ ভ ািল চইেন 
এ েলার িদেক কাজ করেব স  ত ািশত হেব: 
 

› উ  কাবন মজদু রেয়েছ এমন বনা েলর সুর া। 

› উ  সংর ণ মূল  রেয়েছ এমন অ েলর সুর া, যার মেধ  রেয়েছ উ  সামািজক ও সাং ৃ িতক মূল  রেয়েছ এমন অ-বনা ল। 

› জীবৈবিচ  সংর ণ। 
› গভীরতা িনিবেশেষ জলাভূিম সুর া। 

› নতুন কের বনায়ন, পুনঃ-বনায়ন অ ল তির করেত বা অন  কােনা উ য়নমূলক কাজ করার ে  আ েনর ব বহার না করা। 

› পািনর উপেযাগী ি য়া েয়াগ এবং াদ ুপািন স দ সুর া। 
 

5. সামািজক নীিতমালা 
 

কি েন াল মানবািধকােরর িত াশীল হেত ও তার উপর জার িদেত, স াব  ে  সরা সামািজক অনুশীলন হণ করেত 
এবং এর িনজ  ব বসািয়ক কায েমর নিতবাচক ভাব াস করেত িত িতব , যা "ব বসা ও মানবািধকার (UNGP)-এর 

িবষেয় জািতসংঘএর পথিনেদশক মূলনীিতসমূহ কতৃক িনধািরত। 



 
5.1 ভূিম অিধকার এবং সংঘাত িনরসেনর িবষেয় 

 
কি েন াল ব াবহােরর অিধকার, বা থাগত অিধকার এবং ানীয় স দায় ও ব ি বগ সংি  অিধকার, পাশাপািশ ভূিমর 

ব বহার িনয় েন েযাজ  য কােনা জাতীয় আইন ীকার এবং স ান কের। কি েন াল ই াকৃতভােব অৈবধ ভূিম দখেলর িদেক 

যায় য  ানীয় স দােয়র জন  িতকর এমন কমকাে  ত  বা পেরা ভােব অংশ হণ করেব না। এই িত িতর সােথ 
সাম স  রেখ, কি েন ােলর জন  তার াকৃিতক রাবার সা াই চইেনর অংশ হণকারী, কায ম িনধারণ এবং/অথবা াে শন 
এবং/অথবা িশ কারখানার এলাকা  পা র করার সময় UN-REDD-এ িনধািরত াধীন, আগাম ও অবিহত স িত (EPIC) 

নীিতমালার িত াশীল হেত ানীয় জনেগা ীেক স ৃ  করেত িত িতব । 
 
উপেরা  িবষয় ছাড়াও, কি েন াল চায় তার ব বসায় অংশীদারগণ তােদর িনজ  কায েম িনে া  নীিতমালা মেন চলেব এবং 
ত াশা কের সম  ভ ালু- চইেন এ িলর িদেক কাজ করেব: 

› মানুেষর ভূিমর ময়ােদর অিধকােরর িত াশীল হেব, যার মেধ  রেয়েছ কৃিষ জিম ও ফসেলর অিধকার িনি ত করা, 
› ভূিম ও ফসেল েবশািধকার দান, 
› কােনা ব িত ম ছাড়াই, জিম দখল বা দখেলর চ ার িবেরািধতা করা ও এিড়েয় চলা, 

› সংর ণ কাজ এবং/অথবা বািণিজ কভােব ভূিমর ব বহার করার জন  ানীয় জনেগা ীর জন  ন ায  িতপূরণ ম রু করা। 
5.2 কম পিরি িত উ য়ন 

 
আমরা াকৃিতক রাবার উজান সা াই চইেনর সকল অংশ হণকারীেদর, িবেশষত আমােদর ত  ব বসায় অংশীদার সােথ সােথ  
িশ  া েদর থেক চাই, তারা আ জািতক ম সং ার কমে ে  মৗিলক নীিত ও অিধকার (ILO) মেন চলেব যার মেধ  অ ভু  
রেয়েছ: 

› কােনা সংগঠন তিরর াধীনতা এবং কােলক ভ বারেগইিনং-এর অিধকােরর কাযকর ীকৃিত দান (ILO C87 & C98)। 

› সকল ধরেনর বলপূবক, দাস মূলক বাধ তামূলক েমর ব াপাের শূন  সহনশীলতা (ILO C29 & 105)। 

› সকল ধরেনর শী েমর ব াপাের শূন  সহনশীলতা। সরবরাহকারীেদরেক অবশ ই ানীয়ভােব েযাজ  িশ  ম স িকত আইন 

মেন চলেব এবং েযাজ  আইন অনুযায়ী আইিন বয়সসীমার িমকেদরেক িনেয়াগ করেব, যা তােদর অ েল েযাজ । ানীয় 

আইেনর অনুপি িতেত, সরবরাহকারীরা 15 বছেরর িনেচর িশ েদর িনেয়াগ করেব না। যিদ ানীয় আইেন নু নতম বয়স 15 

বছেরর িনেচ িনিদ  করা থােক, তেব ILO (ILO C138 & C182) এর শতানু্যায়ী িনেয়াগ হেত হেব। 
 
› িল , বয়স, জািতত , যৗন আসি , িব াস, জািতগত উৎপি  বা িতব ীে র উপর িভি  কের যেকােনা ধরেনর বষম  

এিড়েয় চলা (ILO C100 &C111)। অিধক , আমরা চাই িশে র সরা অনুশীলেনর িভি েত ব বসায় অংশীদার এবং িশ  া  
যথাযথ কম পিরেবশ সরবরাহ করেব য িলর মেধ  অ ভু  িক  সীমাব  নয়: 
› চা রীর িলিখত চুি , 
› কমপে  সমতুল  চা রীর জন  দেশ িনধািরত নূ নতম বতন (ILO C131), 
› ন ায  কমঘ া সুর া এবং সকল িমেকর জন  কম ঘ া ও মজিুর স েক এক   ও িনভরেযাগ  রকড সংর ণ করা, 
› অিভবাসী িমকেদর অিধকােরর িত াশীল হওয়া এবং িবেশষ কের, নিতকতার সােথ িনেয়াগ দওয়া, যার মেধ  রেয়েছ 
িমক িনেয়ােগর ে  কােনা ত  বা পেরা  িফ না নওয়া, 

› পশাগত া  ও িনরাপ ার ঝঁুিক িতেরাধ, মূল ায়ন ও ব ব াপনার জন  যথাযথ মান হণ করা, 

› যেকােনা ধরেনর হয়রািন ও িনযাতন িতেরাধ ও িতকােরর জন  নীিতমালা বা বায়ন। 
 

6. পিরচালনা এবং নজরদারী 
 

6.1 নীিতমালা বা বায়ন 
 

কি েন ােলর চাওয়া হেলা তার ব বসািয়ক অংশীদাররা তােদর িনজ  কায েম এই নীিতমালার সকল িবষয়ব  পিরপালন 

করেব এবং সম  ভ ালু- চইেন ঐ নীিতমালা অনুযায়ী কাজ করেব বেল ত াশা করা হয়। কােশর তািরখ থেক এ  কাযকর হেয় 

যােব। ব বসায় অংশীদারেদর অ-পিরপালন বাধ তামূলকভােব উ য়ন ি য়ার িদেক যােব। যিদ উ য়েনর এই কায ম েলা পূরণ 

না হয়, তেব এর ফেল ব বসািয়ক স ক শষ হেয় যেত পাের। যখােন অ-পিরপালেনর ফলাফল নিতবাচক ভাব িহেসেব আেস 

আমরা তখন পিরি িত উ ত করেত চ া কির। কি েন াল বিহ:  অংশীদারেদর সােথ সা াই চইেন স াব  ঝঁুিক ও ভাব 



িবশদভােব বণনা করেত তার য় ি য়া মূল ায়ন আেরা উ ত করেব। আমােদর BPCoC অনুযায়ী সাইট পিরদশেনর অিধকার 

আমরা সংর ণ কির। 
 
আমরা এক  পিরপালন ও দনু িত-দমন হটলাইন  চালু কেরিছ, যার মাধ েম যেকােনা ব ি  সরাসির ও বনােম অিভেযাগ, অ-
পিরপালন, তারণামূলক কায ম এবং এই নীিতমালায় বিণত নিতকতার অন  কােনা ল েনর ব াপাের িরেপাট করেত 

পারেবন। 
 

6.2 যাগােযাগ 

াকৃিতক রাবােরর সা াই চইেনর সকল ত  ব বসািয়ক অংশীদারেদর কােছ এই নীিতমালা উপলভ  থাকেব। তারা তােদর িনজ 

িনজ সা াই চইেন এই নীিত বেয় িনেয় যােব এ  ত ািশত। এছাড়াও, এ  

কি েন ােলর ওেয়বসাইেটও পাওয়া যােব। গৃহীত িশ া ও অিভ তার আেলােক েয়াজন মেন হেল যেকােনা সময় এই 

নীিতমালা  হালনাগাদ, স সারণ বা পিরবতন করার অিধকার কি েন াল সংর ণ কের। এই নীিতমালা থেক 

আমরা, নীিতমালা বা বায়েনর জন  অভ রীণ িনেদশাবলী ও পিরচালনার িনেদশনা তির করেবা। আমােদর টকসই অব া 
স িকত িরেপােট ও আমােদর ওেয়বসাইেট িনয়িমতভােব বা বায়েনর অ গিত স েক হালনাগাদ তথ  দওয়ার ল  িনধারণ 

কেরিছ। 
 
পিরিশ  
› http://highcarbonstock.org/ 
› https://www.hcvnetwork.org/ 
› UN-REDD 
› সদস পদ এবং উেদ াগ 
› কেপােরট সুশাসন 
› পিরপালন ও দনু িত-দমন হটলাইন 
› আচরণিবিধ 
› BPCoC 
› কেপােরট িভশন ও িমশন 
› মূল েবাধ 
› পিরেষবা 
› পুন ার 
› পুনগঠন 
› ContiLifeCycle া  
› Taraxagum® 
› রাডম াপ 2020 
› টকসই অব া স িকত িতেবদন 2017 
› ESH নীিতমালা 
›https://www.wbcsd.org/Sector-Projects/Tire-Industry-Project/News/Towards-a-stakeholder-led-platform-for-sustainable-natural-rubber 
› পিরপালন ও দনু িত-দমন হটলাইন 
 
 
দািবত াগ 

এই নীিতমালা  ইংেরিজ ভাষায় তির করা হেয়েছ ও অনুেমাদন করা হেয়েছ। িত  অনুবাদ মূল ইংেরিজ ভাষা থেক করা হেয়েছ। 
কােনা প সে হ সৃি  হেল মূল সং রণ  িবেবচনা করেত হেব।  

 


