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সমঝোতা স্মারক
অ্যাক্ট এর বাণিজ্যিক স্বাক্ষরকারীগণ ও ইন্ডাস্ট ্রিঅল গ্লোবাল ইউনিয়নে র মধ্যে
আন্তরজাতি্ ক সাপ্লাই চেইন এর মধ্যে সংগঠিত হওয়ার স্বাধ ীনতা, যৌথ দরকষাকষি ও বাচাঁ র
মত মজুরী অর্জনে র নিমিত্তে
লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
এই সমঝোতা স্মারক (এম ও ইউ) এর লক্ষ্য হল পরিপক্ক শিল্প সম্পর্ক, সংগঠিত হওয়ার স্বাধীনতা ও যৌথ দরকষাকষি
এর মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতি ক বস্ত্র ও প� োশা ক শিল্পের শ্রমি কগণের জন্য বাচঁ ার মত মজরু ী অরন্জ করতে ইন্ডাস্ট্রিঅল
গ্লোবাল ইউনি য়ন ও অ্যাক্ট (অ্যাকশন ক� োলাব� োরেশ ন ট্রান্সফরমেশ ন) এর বাণি জ্যিক স্বাক্ষ রকারীদে র মধ্যে
সহযোগি তামূলক সম্পর্ক গড়ে ত� োলা।
সমঝোতা স্মারকে উল্লিখিত কার্য কলাপ ২০১১ সালে র জনু মাসে জাতি সংঘ মানবাধি কার কাউন্সিল দ্বারা অনুম� োদি ত
ইউএন গাইডিং প্রিন্সিপালস্ অন বিজনে স অ্যান্ড হি উম্যান রাইটস্ (ইউ এন জি পি ) এর আওতাভূ ক্ত। আন্তর্জাতি ক
শ্রম সংস্থা (আই এল ও) এর মূল শ্রম নীতি সমূহ এবং সকল পক্ষে র দায়-দায়ি ত্ব ও শর্তা বলী প্রণ য়ন করে ।
এই প্রে ক্ষাপটে র আল� োকে সমঝোতা  স্মারকে  স্বাক্ষ  রকারীগণ  স্বীকার  করে  যে:
‘বাচঁ ার মত মজরু ী’ হল একজন শ্রমিকে র নিজে র ও তার পরিবারে র ম� ৌলি ক চাহি দা মে টান� োর জন্য প্রয়� োজনীয়
ন্যূনতম আয়, যা র মধ্যে কি ছু স্বীয় ইচ্ছাধীন আয়ও অন্তর্ভূক্ত রয়েছে । এই আয় হবে বৈধ কর্মঘন্টার সীমার মধ্যে ।
আইএলও শ্রমনীতি অনুসারে শ্রমি কগণ স্বাধীনতা উপভ� োগ করবে এবং তাদে র সংগঠিত হওয়ার ও যৌথভাবে
দরকষাকষি করার অধি কার থাকবে ।
এমন একটি যৌথ  কর্মপরিকল্পনা  প্রয়� োজন  যেখানে  আন্তর্জাতি ক  সাপ্লাই  চে  ইন  এর  সকল  অংশীদার  সংগঠিত  হওয়ার
স্বাধীনতা, যৌথ  দরকষাকষি ও  বাচঁ  ার  মত  মজরু ী  অর্জনে  তাদে র  স্ব  স্ব  দায়ি  ত্ব  গ্রহন  করবে  ।
আমাদে র মতে দুইটি টে কসই ক� ৌশলে র মাধ্যমে সুষম প্রতিয োগি  তার  ক্ষে  ত্র  তৈ  রীর  পাশা  পাশ ি  সংগঠিত  হওয়ার

—

স্বাধীনতা, যৌথ দরকষাকষি ও বাচঁ ার মত মজরু ী বাস্তবায়ন করা সম্ভব:
শিল্প পর্যায়ে যৌথ চু ক্তি

— জা তীয় ন্যূনতম মজরু ী নির্ধা রণ নীতি বাস্তবায়ন ক� ৌশল
বিশে ষ করে জা তীয় শিল্প পর্যায়ে , মালি ক, শ্রমি ক ও তাদে র প্রতিনিধি গণের মধ্যে যৌথ  দরকষাকষি র  মাধ্যমে  বাচঁ  ার  মত
মজরু ী সম্পর্কিত চুক্তিতে প� ৌছাতে হবে ।
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বাচঁ ার মত মজরু ী নির্ধা রণ করতে ন্যূনতম মজরু ী একটি বি রাট ভূ মি কা পালন করে এবং এই স্তরে র সাথে সামঞ্জস্য
রেখে বাচঁ ার মত মজরু ী নির্ধা রণ করতে হবে ও জীবনধারণের ব্যয় বৃদ্ধির সাথে সাথে সেটি নি য়মি ত পুনর্বিবে চনা করতে
হবে । এই কাজে সহায়তা করবে পর্যা প্ত সংস্থান সুবি ধাসহ নি য়ন্ত্রন, পরিদর্শন ও আইনগত ব্যবস্থা, যা নিশ্ চিত করবে যে
ক� োন শ্রমি ককে বৈধ ন্যূনতম মজরু ীর কম দে ওয়া হচ্ছে না।
আমরা স্বীকার করি যে আমাদে র যৌথ  কর্মপদ্ধতি র  অন্যান্য  গুরুত্বপূর্ণ  বি  ষয়াদি র  সাথে  সাথে  উৎপাদনকারী  দেশ  ও
সরবরাহকারীগণকে দে ওয়া ব্যাবসায়ি ক নি রাপত্তা ও প্রতি শ্রুতি বাচঁ ার মত মজরু ী প্রদানে একটি মূখ্য ভূ মি কা পালন
করে ।

কাজে র অবকাঠাম� ো
1. আমরা স্বীকার করি যে আমাদে র লক্ষ্য অরন্জ ও চাহি দা পূরনে শুধুমাত্র আইএলও, সরকার, ব্র্যান্ড , ইউনি য়ন,
সরবরাহকারী ও সংশ্লিষ্ট সমর্থক গ� োষ্ঠী নয়; সকল পক্ষকে সঙ্গে নিয়ে আমাদে র সমাধানে র প্রয়� োজন। এই প্রে
ক্ষাপটে র আল� োকে আমরা নতু নত্বের পরিমন্ডলে যৌথভাবে আমাদে র ক� ৌশল ও কর্মপরিকল্পনা তৈ রী করতে
চাই।
2. নি রপেক্ষ ও টে কসই আন্তর্জাতি ক শিল্পের জন্য আন্তর্জাতি ক সমর্থন আদায়ে র প্রয়� োজনীয়তা আমরা স্বীকার
করি। বাচঁ ার মত মজরু ী ব্যবস্থা নিশ্ চিত করার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যে ক পক্ষকে উৎসাহি ত করার মাধ্যমে এই সমর্থন
আদায় করা সম্ভব যা কি না বাচঁ ার মত মজরু ী ব্যবস্থা শিল্পক্ষেত্রে যৌথ দরকষাকষি র মাধ্যমে নির্ধা রিত হয়।
3. আইএলও এর মূল শ্রম নীতি সমূহ বাস্তবায়নে কর্মপরিকল্পনা নির্ধা রণ ও সহযোগীতা বিবে চনায় আমরা আইএলও এর
গুরুত্ব স্বীকার করি। আমরা তাদে র ব্যবহারিক ও ক� ৌশলগত দক্ষতা, সে ই সাথে তাদে র তৈ রী করে দে ওয়া সুযোগসমূহ,
দেশভিত্তি ক কর্মসূচী ও ত্রি-পাক্ষি কতার অভি জ্ঞতা ব্যবহার করতে চাই। আমরা আমাদে র যৌথ লক্ষ্য অরন্জ ও ক�
ৌশল প্রয়� োগে একটি সত্যি কারে র সার্বিক পদক্ষেপে র জন্য আইএলও এর পক্ষসমূহে র সাথে সম্পৃক্ত হতে চাই এবং
সে ই উদ্দেশ্যে আইএলও এর সঙ্গে কাজ করতে চাই।
4. নৈতি ক ব্যাবসার খাতিরে বাণি জ্যি ক স্বাক্ষ রকারীগণ নিশ্ চিত করবে যে তাদে র ক্রয়ে র পদ্ধতি উৎপাদনকারীগণের সাথে
দীর্ঘমে য়াদি অংশীদারিত্বকে যেন সমর্থন করে । এর জন্য অ্যাক্ট এর বাণি জ্যি ক স্বাক্ষ রকারীগণ ও ইন্ডাস্ট ্রিঅল এই
শিল্পের প্রকৃ তি বিবে চনায় রেখে যৌথভাবে একটি পরিকল্পনা তৈ রী করবে ।
5. বাণি জ্যি ক স্বাক্ষ রকারীগণ এই নথি র বর্ণনা অনুসারে নিশ্ চিত করবে যে তাদে র ক্রয়ে র পদ্ধতি যেন বাচঁ ার মত মজরু ী
প্রদানকে সহজতর করে ।
6. আমরা ক� োন ক� োন দেশে এই পদ্ধতি বাস্তবায়ন করব� ো তা উভয়ে ই সম্মত হব� ো এবং প্রতিটি দেশে র জন্য
সর্বসম্মতি ক্রমে কর্মক� ৌশল নির্ধা রণ করব� ো।
7. বাণি জ্যি ক স্বাক্ষ রকারীগণ নির্ধা রিত দেশ সমূহে এই কর্মপরিকল্পনা কার্য করভাবে বাস্তবায়নে র স্বার্থে ইন্ডাস্ট
্রিঅলে র সাথে তাদে র ক� ৌশলগত সরবরাহকারী কারখা না সম্পর্কে এই কার্য ক্রমে র জন্য প্রয়� োজনীয় তথ্যাদি
আদান প্রদান করবে ।
8. নির্ধা রিত দেশ সমূহে বাচঁ ার মত মজরু ী বাস্তবায়নে দরকষাকষি করতে দুই পক্ষকে একসাথে আনতে বাণি জ্যি ক স্বাক্ষ
রকারীগণ তাদে র সরবরাহকারী কারখা নাসমূহে র সাথে কাজ করবে এবং ইন্ডাস্ট ্রিঅল তার অন্তভু ক্ত ইউনি য়নসমূহে র সাথে
কাজ করবে ।
9. সংগঠিত/সংঘবদ্ধ হওয়ার স্বাধীনতা ও যৌথ দরকষাকষি র ব্যাপারে ব্যাবস্থাপকগণ ও শ্রমি কগণকে প্রশ িক্ষণ দে
ওয়াসহ এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অন্যান্য বি ষয়ে যোগ্যতা তৈ রীতে উভয় পক্ষকে সহযোগীতা করা হবে ।
10. যৌথ লক্ষ্যের কার্য কর বাস্তবায়ন নিশ্ চিত করতে ইন্ডাস্ট ্রিঅল আন্তর্জাতি ক ও স্থানীয় পর্যায়ে সমন্বয়ক নিয়�
োগ করবে ।
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11. কীভাবে সক্রিয়ভাবে সংগঠিত/সংঘবদ্ধ হওয়ার স্বাধীনতা উৎসাহি ত করা যা য় সে ব্যাপারে কর্মপরিকল্পনা নির্ধা রণে আমরা
প্রতি শ্রুতি বদ্ধ।
12. এই পদ্ধতিতে শিল্প পর্যায়ে যে যৌথ চু ক্তিসমূহ স্বাক্ষ রিত হবে সে গুল� ো নি বন্ধিত হবে এবং জা তীয় আইনে র
আওতায় আইনগতভাবে প্রয়� োগ করা যাবে । এই বি ষয়টি আমরা এই শিল্পের সকল স্তরে প্রচার করব।
13. আমরা চু ক্তিমূলক বা অন্যান্য ক� ৌশল গড়ে তু লতে একসাথে কাজ করব যেগুল� োর মাধ্যমে ব্র্যান্ড সমূহ নিশ্ চিত
করতে পারবে যে তাদে র সরবরাহকারীগণ দরকষাকষি র মাধ্যমে নির্ধা রিত মজরু ী প্রদানে র বি ষয়টি সঠিকভাবে বাস্তবায়ন
করছে ।
14. ইন্ডাস্ট্রিঅল ও অ্যাক্ট এর স্বাক্ষ রকারীগণ অধি ক ন্যূনতম মজরু ী প্রদানে র ফলাফল স্বরূপ সরকারসমূহে র কাছে
যৌথভাবে উত্থাপন করবে যা র মধ্যে রয়েছে ব্র্যান্ড সমূহে র অব্যাহত সংগ্রহ বা স� োর্সিং করার প্রতি শ্রুতি ,
ন্যূনতম মজরু ী ও বাচঁ ার মত মজরু ীর মধ্যে পার্থ ক্য, জীবনধারনে র ব্যয়বৃদ্ধি, উৎপাদনশীলতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির সুফল এবং
শ্রমি কগণের যোগ্যতার উন্নয়ন যেগুল� ো কি না কর্মক্ষেত্রে ইউনি য়নে র সহযোগি তার মাধ্যমে অরন্জ করা যা
য়।
আমরা সম্মত হচ্ছি যে এই নথিতে উল্লিখিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরনে আমাদে র যৌথ দায়ি ত্ব পালন নিশ্ চিত করতে
স্বচ্ছতার সাথে , সহযোগীতাপূর্ণভাবে এবং একে অপরে র প্রতি বি শ্বাস রেখে কাজ করব� ো।
আমরা বিভি ন্ন ধরনে র সমাধান চিন্তা করার সুযোগ নি ব, ত্রুটি - বি চ্যুতি গঠনমূলকভাবে দেখ ব এবং যৌথ লক্ষ্যে
প� ৌছাতে প্রতিনি য়ত আমাদে র পরিকল্পনার সংস্কার সাধন করব।
আমরা বি শ্বাসে র নতু ন সংস্কৃতি র প্রচলন করতে এবং সে ক্টর ও আন্তর্জাতি ক পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষে র অংশগ্রহন
নিশ্ চিত করতে যৌথভাবে প্রতশ্রুতি বদ্ধ।
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