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কেস স্টাড িঃ ড ডিএল �প 

সারসংক্ষেপিঃ 

এই কেস স্টাডির মুল উদ্দেশ্য হল জাতীসঙ্ঘ ব্যাব্সা ও মানব্াডিোর ডব্ষয়ে ডনদ্দদে শ্ীো ডনতীমালা এর ব্া�ডব্ে ব্া�ব্ায়ন ঘটাদ্দনা। জাতীসঙ্ঘ 

ব্যাব্সা ও মানব্াডিোর ডব্ষয়ে ডনদ্দদে শ্ীো ডনতীমালা এর ডতনটি ডিডি ব্া মুলডনতী রদ্দয়দ্দে যা হল রাদ্দের দাডয়তব্ হল সুর�া প্রদান, সম্মান প্রদশ্েন 

এব্ং প্রডতর�া প্রদান। 

এটি ডতনটি কেস স্টাডির এেটি যা ততডর েরা হদ্দয়দ্দে ডি আই ডি কপ্রাদ্দজক্ট এর আওতায় এব্ং যার তহডব্ল এদ্দসদ্দে ইউনাইদ্দটি কস্টটস 

ডিিাদ্দমে ন্ট অব্ কস্টট ব্যযদ্দরা অব্ কিদ্দমাদ্দেডস, মানব্াডিোর এব্ং শ্রম কেদ্দে। জার কমৌডলে উদ্দেশ্য ইউ এন ডজ ডি এর সম্প্রসারণ। এই কপ্রাদ্দজক্ট 

টি শুরু হদ্দয়ডেল কসদ্দেম্বর ১২, ২০১২ এব্ং কশ্ষ হদ্দয়দ্দে  কসদ্দেম্বর ৩০, ২০১৪। কসাসযাল এোইউদ্দন্টদ্দব্ডলটি ইন্টারনযাশ্নাল এব্ং িযাডনশ্ 

ইন্সটিটিউট ফর ডহউমযান রাইটস (ডি আই এইচ আর) এই কপ্রাদ্দজক্ট টি িডরচালনা েদ্দর এব্ং স্তানীয় িাদ্দব্ এটি ব্া�ব্াডয়ত হদ্দয়দ্দে 

অংশ্ীদারীদ্দির মািযাদ্দম চারটি নাগরীে সমাদ্দজর প্রডতষ্ঠাদ্দনর মািযদ্দমেঃ ডস এস আর কসন্টার (ব্াংলাদ্দদশ্); ইউডনওন ডনোরাডগদ্দনজ িারা লা 

করস্পন্সাডব্ডলদাদ কসাসযাল এদ্দম্প্রসাডরয়াল (ডনোরাগুয়া); প্রদ্দফসনাল ফর েদ্দিোদ্দরট কসাসযাল অডিটিং (ডনোরাগুয়া); এব্ং ডজম্বাবু্দ্দয় 

এনিাইরদ্দেন্টাল লয়যার এদ্দসাডসদ্দয়শ্ন (ডজম্বাবু্দ্দয়)।  

এই কেস স্টাডি টি আদ্দলাচনা েরদ্দব্ ব্াংলাদ্দদদ্দশ্র এেটি ব্ড় ততডর কিাষাে প্রডতষ্ঠান সম্পদ্দেে । ইহা ডচনডহত েরদ্দব্ িডরব্তে ন গুডল োরন 

ডিডব্এল গ্রুি ডি আইডি কপ্রাদ্দজক্ট এ অংশ্গ্রহণ েদ্দরডেল এব্ং ইউ এন ডজ ডি ব্া�ব্ায়ন েদ্দরদ্দে। এই িাদ্দব্ কেস স্টাডি টি ব্ডনেত হদ্দয়দ্দে সময় 

অনুসাদ্দর, এটি শুরু েরা হদ্দয়দ্দে ডি আই ডি কপ্রাদ্দজক্ট এর শুরুদ্দত প্রডতষ্ঠাদ্দনর ইউ এন ডজ ডি সম্পদ্দেে  িারনা আদ্দলাচনা েদ্দর; তারিদ্দর এর 

অংশ্গ্রহণ ডি আই ডি এর ডব্ডি� রেম িারণ �মতা বৃ্ডির োযেেদ্দম; তারিদ্দর এর োরীগডর সহায়তা প্রদ্দয়াজন প্রসঙ্গ; এব্ং িরীদ্দশ্দ্দষ ব্যখ্যা 

েরা হদ্দয়দ্দে ডিডব্এল গ্রুি ডেিাদ্দব্ ইউ এন ডজ ডি এর ব্যব্সাডয়ে োযেেদ্দম সমডিত েদ্দরদ্দে। 

ডিডব্এল �দ্দির এই কেস স্টাডি এর মাদ্দে রদ্দয়দ্দেেঃ মাডিদ্দস্টে কহাল্ডার উিদ্দদষ্টা সিাদ্দত কযাগদান সম্প্ররডেত তেয, ব্যাব্সা ও মানব্াডিোর 

ডব্ষয়ে ডনদ্দদে শ্ীো ডনতীমালা সংোন্ত প্রডশ্�ণ এ কযাগদান, প্রডতষ্ঠান টির মানব্াডিোর সম্পডেে ত ব্যাব্স্তা সমুহ, এস এ আই এব্ং ডি আই এঈচ 

আর এর ি� কেদ্দে োডরগরী সহায়তা সংোন্ত তেযাডদ, মাডিদ্দস্টে কহাল্ডার উিদ্দদষ্টা সিাদ্দত তাদ্দদর উিস্তািনা এব্ং ডিতীয় মানব্াডিোর 

ব্যব্স্তািনা িিডতর মযলযায়ন । ডনদ্দচর ডচত্র ০১ টি ব্নেনা েদ্দরদ্দে িুদ্দরা িিডতরেঃ  
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কেস স্টাড িঃ ড ডিএল �প 

সারসংক্ষেপিঃ 

এই কেস স্টাডির মুল উদ্দেশ্য হল জাতীসঙ্ঘ ব্যাব্সা ও মানব্াডিোর ডব্ষয়ে ডনদ্দদে শ্ীো ডনতীমালা এর ব্া�ডব্ে ব্া�ব্ায়ন ঘটাদ্দনা। জাতীসঙ্ঘ 

ব্যাব্সা ও মানব্াডিোর ডব্ষয়ে ডনদ্দদে শ্ীো ডনতীমালা এর ডতনটি ডিডি ব্া মুলডনতী রদ্দয়দ্দে যা হল রাদ্দের দাডয়তব্ হল সুর�া প্রদান, সম্মান প্রদশ্েন 

এব্ং প্রডতর�া প্রদান। 

এটি ডতনটি কেস স্টাডির এেটি যা ততডর েরা হদ্দয়দ্দে ডি আই ডি কপ্রাদ্দজক্ট এর আওতায় এব্ং যার তহডব্ল এদ্দসদ্দে ইউনাইদ্দটি কস্টটস 

ডিিাদ্দমে ন্ট অব্ কস্টট ব্যযদ্দরা অব্ কিদ্দমাদ্দেডস, মানব্াডিোর এব্ং শ্রম কেদ্দে। জার কমৌডলে উদ্দেশ্য ইউ এন ডজ ডি এর সম্প্রসারণ। এই কপ্রাদ্দজক্ট 

টি শুরু হদ্দয়ডেল কসদ্দেম্বর ১২, ২০১২ এব্ং কশ্ষ হদ্দয়দ্দে  কসদ্দেম্বর ৩০, ২০১৪। কসাসযাল এোইউদ্দন্টদ্দব্ডলটি ইন্টারনযাশ্নাল এব্ং িযাডনশ্ 

ইন্সটিটিউট ফর ডহউমযান রাইটস (ডি আই এইচ আর) এই কপ্রাদ্দজক্ট টি িডরচালনা েদ্দর এব্ং স্তানীয় িাদ্দব্ এটি ব্া�ব্াডয়ত হদ্দয়দ্দে 

অংশ্ীদারীদ্দির মািযাদ্দম চারটি নাগরীে সমাদ্দজর প্রডতষ্ঠাদ্দনর মািযদ্দমেঃ ডস এস আর কসন্টার (ব্াংলাদ্দদশ্); ইউডনওন ডনোরাডগদ্দনজ িারা লা 

করস্পন্সাডব্ডলদাদ কসাসযাল এদ্দম্প্রসাডরয়াল (ডনোরাগুয়া); প্রদ্দফসনাল ফর েদ্দিোদ্দরট কসাসযাল অডিটিং (ডনোরাগুয়া); এব্ং ডজম্বাবু্দ্দয় 

এনিাইরদ্দেন্টাল লয়যার এদ্দসাডসদ্দয়শ্ন (ডজম্বাবু্দ্দয়)।  

এই কেস স্টাডি টি আদ্দলাচনা েরদ্দব্ ব্াংলাদ্দদদ্দশ্র এেটি ব্ড় ততডর কিাষাে প্রডতষ্ঠান সম্পদ্দেে । ইহা ডচনডহত েরদ্দব্ িডরব্তে ন গুডল োরন 

ডিডব্এল গ্রুি ডি আইডি কপ্রাদ্দজক্ট এ অংশ্গ্রহণ েদ্দরডেল এব্ং ইউ এন ডজ ডি ব্া�ব্ায়ন েদ্দরদ্দে। এই িাদ্দব্ কেস স্টাডি টি ব্ডনেত হদ্দয়দ্দে সময় 

অনুসাদ্দর, এটি শুরু েরা হদ্দয়দ্দে ডি আই ডি কপ্রাদ্দজক্ট এর শুরুদ্দত প্রডতষ্ঠাদ্দনর ইউ এন ডজ ডি সম্পদ্দেে  িারনা আদ্দলাচনা েদ্দর; তারিদ্দর এর 

অংশ্গ্রহণ ডি আই ডি এর ডব্ডি� রেম িারণ �মতা বৃ্ডির োযেেদ্দম; তারিদ্দর এর োরীগডর সহায়তা প্রদ্দয়াজন প্রসঙ্গ; এব্ং িরীদ্দশ্দ্দষ ব্যখ্যা 

েরা হদ্দয়দ্দে ডিডব্এল গ্রুি ডেিাদ্দব্ ইউ এন ডজ ডি এর ব্যব্সাডয়ে োযেেদ্দম সমডিত েদ্দরদ্দে। 

ডিডব্এল �দ্দির এই কেস স্টাডি এর মাদ্দে রদ্দয়দ্দেেঃ মাডিদ্দস্টে কহাল্ডার উিদ্দদষ্টা সিাদ্দত কযাগদান সম্প্ররডেত তেয, ব্যাব্সা ও মানব্াডিোর 

ডব্ষয়ে ডনদ্দদে শ্ীো ডনতীমালা সংোন্ত প্রডশ্�ণ এ কযাগদান, প্রডতষ্ঠান টির মানব্াডিোর সম্পডেে ত ব্যাব্স্তা সমুহ, এস এ আই এব্ং ডি আই এঈচ 

আর এর ি� কেদ্দে োডরগরী সহায়তা সংোন্ত তেযাডদ, মাডিদ্দস্টে কহাল্ডার উিদ্দদষ্টা সিাদ্দত তাদ্দদর উিস্তািনা এব্ং ডিতীয় মানব্াডিোর 

ব্যব্স্তািনা িিডতর মযলযায়ন । ডনদ্দচর ডচত্র ০১ টি ব্নেনা েদ্দরদ্দে িুদ্দরা িিডতরেঃ  
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ডিত্র ১ 

প্রডিষ্ঠানটির কপ্রাফাইলিঃ 

ডিডব্এল �ি ব্াংলাদ্দদদ্দশ্র সীষেস্তাডনও রপ্তানী োরে ব্স্ত্র োরখ্ানা। গত েদ্দয়ে দশ্ে িদ্দর ডিডব্এল �ি এ মযোদা িদ্দর করদ্দখ্দ্দে। এর োযেেম 

িডরচালনা হদ্দে ১৯৯১ সাল কেদ্দে। এ প্রডতষ্ঠান টি অদ্দনে ডদন িদ্দরই এডশ্য়া, আডিো, ইউদ্দরাি, আদ্দমডরো কত ব্স্ত্র কিাষাে রপ্তাডন েদ্দর 

আসদ্দে। এটি এেটি েদ্দম্পাডজট প্রডতষ্ঠান কযমন এদ্দত রদ্দয়দ্দে ডস্পডনং, ডনটিং, িাডয়ং, কফডিে, ডফডনডশ্ং গাদ্দমেন্টস, ওয়াডশ্ং, িযাদ্দেডজং এব্ং 

ডপ্রডন্টং। শুিু তাই নয় এ প্রডতষ্ঠাদ্দন ২০১৩ অেেব্েদ্দর ১৫৭০০ জন মানুদ্দষর েমেসংস্তান এর ব্যব্াস্তা হয় এব্ং ২৪৭ ডমডলয়ন িলাদ্দরর ব্যব্সা েদ্দর।  

ডিডব্এল গ্রুদ্দির দৃডষ্ট হদ্দে ব্স্ত্র ডশ্দ্দে ব্াংলাদ্দদদ্দশ্র কনতৃি প্রদান এব্ং ২০২০ সাদ্দলর মদ্দিয ব্াংলাদ্দদদ্দশ্র ডজডিডি কত গুরুিিযণে অংশ্গ্রহণ। এর 

ল�য হদ্দে সব্দ্দচদ্দয় িাদ্দলা িণয ও কসব্া প্রদান, কযাগয এব্ং ডনদ্দব্ডশ্ত েম�দ্দদর মািযদ্দম এব্ং সদ্দব্ো� প্রযুডির উতেষে এর মািযদ্দম িডরদ্দব্দ্দশ্র 

ওির এর োযেেদ্দমর খ্ারাি প্রিাব্ েমাদ্দনা।  

ডি আই ডি প্রদ্দজক্ট এর শুরুদ্দত ডিডব্এল �ি এর ডব্দযমান কোি এন্ড েন্ডাক্ট এর মাদ্দে শুিুমাত্র িডরদ্দব্শ্, শ্রম অডিোর এর প্রডত কয দাডয়ি তা 

কদখ্ান ডেল। ডেন্তু এ প্রদ্দজক্ট এর কশ্দ্দষ এ প্রডতষ্ঠান টি এেটি সংসমু্পণে মাব্াডিোর এব্ং ব্যব্সা ডনডতমালা ততরী েরদ্দত কিদ্দরদ্দে যা সম্পযণে ইউ 
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ডিত্র ১ 

প্রডিষ্ঠানটির কপ্রাফাইলিঃ 

ডিডব্এল �ি ব্াংলাদ্দদদ্দশ্র সীষেস্তাডনও রপ্তানী োরে ব্স্ত্র োরখ্ানা। গত েদ্দয়ে দশ্ে িদ্দর ডিডব্এল �ি এ মযোদা িদ্দর করদ্দখ্দ্দে। এর োযেেম 

িডরচালনা হদ্দে ১৯৯১ সাল কেদ্দে। এ প্রডতষ্ঠান টি অদ্দনে ডদন িদ্দরই এডশ্য়া, আডিো, ইউদ্দরাি, আদ্দমডরো কত ব্স্ত্র কিাষাে রপ্তাডন েদ্দর 

আসদ্দে। এটি এেটি েদ্দম্পাডজট প্রডতষ্ঠান কযমন এদ্দত রদ্দয়দ্দে ডস্পডনং, ডনটিং, িাডয়ং, কফডিে, ডফডনডশ্ং গাদ্দমেন্টস, ওয়াডশ্ং, িযাদ্দেডজং এব্ং 

ডপ্রডন্টং। শুিু তাই নয় এ প্রডতষ্ঠাদ্দন ২০১৩ অেেব্েদ্দর ১৫৭০০ জন মানুদ্দষর েমেসংস্তান এর ব্যব্াস্তা হয় এব্ং ২৪৭ ডমডলয়ন িলাদ্দরর ব্যব্সা েদ্দর।  

ডিডব্এল গ্রুদ্দির দৃডষ্ট হদ্দে ব্স্ত্র ডশ্দ্দে ব্াংলাদ্দদদ্দশ্র কনতৃি প্রদান এব্ং ২০২০ সাদ্দলর মদ্দিয ব্াংলাদ্দদদ্দশ্র ডজডিডি কত গুরুিিযণে অংশ্গ্রহণ। এর 

ল�য হদ্দে সব্দ্দচদ্দয় িাদ্দলা িণয ও কসব্া প্রদান, কযাগয এব্ং ডনদ্দব্ডশ্ত েম�দ্দদর মািযদ্দম এব্ং সদ্দব্ো� প্রযুডির উতেষে এর মািযদ্দম িডরদ্দব্দ্দশ্র 

ওির এর োযেেদ্দমর খ্ারাি প্রিাব্ েমাদ্দনা।  
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এন ডজ ডি এর সাদ্দে সমিয় করদ্দখ্দ্দে এব্ং প্রডতষ্ঠাদ্দনর এর প্রডত অঙ্গীোর প্রদশ্েন েরদ্দত কিদ্দরদ্দে।  
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এিিাইজডর োইউডন্সদ্দল কযাগ কদয়। এই মাডিদ্দস্টে কহাল্ডার এিিাইজডর োইউডন্সল টি আসদ্দল িালন েরা হদ্দয়ডেল ডব্ডিন্ন কস্টে কহাল্ডার 

এর সামদ্দন যাদ্দদর মাদ্দে রদ্দয়দ্দেন সরোডর প্রডতষ্ঠান, কব্সরোডর উন্নয়ন সংস্তা, নাগডরে ডব্ডিন্ন প্রডতষ্ঠান এব্ং আদ্দরা অনযানয অংসংঠন এর োদ্দে 

যাদ্দত েদ্দর তাদ্দদর মাদ্দে ব্াংলাদ্দদদ্দশ্ ইউএনডজডি সঙ্ক্রান্ত কব্াোিড়া, ডেিাদ্দব্ এর ব্া�ব্ায়ন েদ্দর এগুডলর সমিয় সািন েরা যায় এদ্দদদ্দশ্র ব্স্ত্র 

ডশ্দ্দে। 

 ইউ এন ডজ ডি এর ডিতীয় ডিলার টি হল, সামাডজে দায়ব্িতা হল মানব্াডিোদ্দরর সম্মান েরা, এই িারণাই ডিডব্এল �দ্দির জনয খু্ব্ ই 
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মাডিদ্দস্টে কহাল্ডার এিিাইজডর োইউডন্সদ্দলর িদ্দর ডিডব্এল গ্রুি এর ব্যাব্স্তািনা ডব্িাগ ডি আই ডি প্রদ্দজক্ট এ কযাগদান েরব্ার ডসিান্ত কনয় 
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এর সামদ্দন যাদ্দদর মাদ্দে রদ্দয়দ্দেন সরোডর প্রডতষ্ঠান, কব্সরোডর উন্নয়ন সংস্তা, নাগডরে ডব্ডিন্ন প্রডতষ্ঠান এব্ং আদ্দরা অনযানয অংসংঠন এর োদ্দে 
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- সম অডিোর এব্ং সুর�া �ম আইন এর মাদ্দে

- সুন্দর জীব্ন ব্যাব্স্তার অডিোর

- িাডনর অডিোর 

- িয ডমর অডিোর 

- ডশ্�ার অডিোর 
- ডব্জ্ঞান ও সাংসৃ্কডতে জ্ঞযান অজে দ্দনর অডিোর 

- �ুদ্র নৃ কগাডষ্ঠর জাডত স্বত্বার ডনজস্ব অডিোর  
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ডিডব্এল গ্রুি অনুিাব্ন েরদ্দত িাদ্দর কয মানব্াডিোদ্দরর উির ডরিটিে ং এেটি �িিযণে ব্যািার োরণ এইটা সেতা এর ব্যািার ঠিে রাদ্দখ্। কযদ্দহতু 

প্রডতষ্ঠান টির ইদ্দে ব্াংলাদ্দদদ্দশ্র ডজডিিই কত উদ্দেখ্ কযাগয িাদ্দব্ অব্দান রাখ্া এব্ং ২০১৫ সাদ্দলর মদ্দিয এর েমোচারীর সংখ্যা ২০ ০০০ এ 

উন্নীতেরণ  এব্ং এই কপ্রড�দ্দত প্রডতষ্ঠাদ্দনর উচয িদস্ত সেদ্দলই মদ্দন েদ্দর জাডতসদ্দ�র মানব্াডিোর সং�ন্ত ডনদ্দদে ডশ্ো ডনতীমালা প্রডতষ্ঠাদ্দনর 

িডব্ষযত ল�যমাত্রা উিরদ্দণ সহায়তা েরদ্দব্। 

এইিাদ্দব্ ডিডব্এল গ্রুি ডসিান্ত কনয় কয ডি আই ডি প্রদ্দজি এ অংশ্গ্রহণ এর মািযদ্দম ইউ এন ডজ ডি ব্যাব্সা িডরচালনার ক�দ্দত্র সহায়ে হদ্দব্ 

এব্ং মানব্াডিোর সমুন্নত রাখ্দ্দব্। ডিডব্এল গ্রুি কসেম্বর ২০১৩ কত অনুষ্ঠীত মযাে এ অংশ্গ্রহণ েদ্দর এব্ং ইউ এন ডজ ডি ৬ টি িাি সম্পদ্দেে  

সঠিে িারণা লাি েদ্দর (ডচত্র ০৩) । প্রডশ্�ণ েমেশ্ালা এর িদ্দর ডিডব্এল গ্রুি োরীগডর সহায়তা লাি েরব্ার জনয সম্মত হয়।  

ডিত্র ০৩ 

ডনদ্দদে ডশ্ো নীডতমালা প্রনয়দ্দনর ৬টি িািেঃ 

০১ মানব্াডিোর নীডত এর োদ্দে সমিেণ 

০২ মানব্াডিোর এর স্তম্লন এর িডরনডত মািা 

০৩ মানব্াডিোর নীডতমাল, িাি সমযহ এব্ং দাডয়ত্ব এর সমিয় সািন 

০৪ মানব্াডিোর নীডতমালা এর ব্া�ব্ায়ন এর রূিদ্দরখ্া 

০৫ মানব্াডিোদ্দরর প্রিাব্ ল� রাখ্া 

০৬ মানব্াডিোর স্তমলন এর িডরনডত ঠিে রাখ্া। 

প্রাথডমে িযািস্তাপনা পদ্ধডির মূলযায়ণ 

ডি আই ডি কপ্রাদ্দজক্ট ডিডব্এল গ্রুি কে এস এ আই এর কসাসযাল ডফঙ্গারডপ্রন্ট এর মযলযায়দ্দনর সযদ্দযাগ প্রদান েদ্দরডেল যাদ্দত েদ্দর তারা ডনদ্দজদ্দদর 

মানব্াডিোর ব্যাব্স্তািনার ফাে কফাের কব্র েরদ্দত িাদ্দর এব্ং এর উন্নয়দ্দন র সযদ্দযাগ গ্রহন েরদ্দত িাদ্দর। কসাসযাল ডফঙ্গারডপ্রন্ট হদ্দে এেটি 

করটিং ডসদ্দ�ম  প্রডশ্�দ্দনর মািযম এব্ং টুল যা কোন প্রডতষ্ঠান কে তার মানব্াডিোর ব্যাব্স্তািনার অব্স্তাদ্দে উনুয়ন ঘটায়। এটি প্রডতষ্ঠাদ্দনর 

ব্যব্স্তািনার অব্স্তাদ্দে ৫ টি িদ্দয়ন্ট কস্কল এ মুলযায়দ্দন েদ্দর (ডচত্র ৪)।  

ডিডব্এল গ্রুি অনুিাব্ন েরদ্দত িাদ্দর কয মানব্াডিোদ্দরর উির ডরিটিে ং এেটি �িিযণে ব্যািার োরণ এইটা সেতা এর ব্যািার ঠিে রাদ্দখ্। কযদ্দহতু 

প্রডতষ্ঠান টির ইদ্দে ব্াংলাদ্দদদ্দশ্র ডজডিিই কত উদ্দেখ্ কযাগয িাদ্দব্ অব্দান রাখ্া এব্ং ২০১৫ সাদ্দলর মদ্দিয এর েমোচারীর সংখ্যা ২০ ০০০ এ 

উন্নীতেরণ  এব্ং এই কপ্রড�দ্দত প্রডতষ্ঠাদ্দনর উচয িদস্ত সেদ্দলই মদ্দন েদ্দর জাডতসদ্দ�র মানব্াডিোর সং�ন্ত ডনদ্দদে ডশ্ো ডনতীমালা প্রডতষ্ঠাদ্দনর 

িডব্ষযত ল�যমাত্রা উিরদ্দণ সহায়তা েরদ্দব্। 

এইিাদ্দব্ ডিডব্এল গ্রুি ডসিান্ত কনয় কয ডি আই ডি প্রদ্দজি এ অংশ্গ্রহণ এর মািযদ্দম ইউ এন ডজ ডি ব্যাব্সা িডরচালনার ক�দ্দত্র সহায়ে হদ্দব্ 

এব্ং মানব্াডিোর সমুন্নত রাখ্দ্দব্। ডিডব্এল গ্রুি কসেম্বর ২০১৩ কত অনুষ্ঠীত মযাে এ অংশ্গ্রহণ েদ্দর এব্ং ইউ এন ডজ ডি ৬ টি িাি সম্পদ্দেে  

সঠিে িারণা লাি েদ্দর (ডচত্র ০৩) । প্রডশ্�ণ েমেশ্ালা এর িদ্দর ডিডব্এল গ্রুি োরীগডর সহায়তা লাি েরব্ার জনয সম্মত হয়।  

ডিত্র ০৩ 

ডনদ্দদে ডশ্ো নীডতমালা প্রনয়দ্দনর ৬টি িািেঃ 

০১ মানব্াডিোর নীডত এর োদ্দে সমিেণ 

০২ মানব্াডিোর এর স্তম্লন এর িডরনডত মািা 

০৩ মানব্াডিোর নীডতমাল, িাি সমযহ এব্ং দাডয়ত্ব এর সমিয় সািন 

০৪ মানব্াডিোর নীডতমালা এর ব্া�ব্ায়ন এর রূিদ্দরখ্া 

০৫ মানব্াডিোদ্দরর প্রিাব্ ল� রাখ্া 

০৬ মানব্াডিোর স্তমলন এর িডরনডত ঠিে রাখ্া। 

প্রাথডমে িযািস্তাপনা পদ্ধডির মূলযায়ণ 

ডি আই ডি কপ্রাদ্দজক্ট ডিডব্এল গ্রুি কে এস এ আই এর কসাসযাল ডফঙ্গারডপ্রন্ট এর মযলযায়দ্দনর সযদ্দযাগ প্রদান েদ্দরডেল যাদ্দত েদ্দর তারা ডনদ্দজদ্দদর 

মানব্াডিোর ব্যাব্স্তািনার ফাে কফাের কব্র েরদ্দত িাদ্দর এব্ং এর উন্নয়দ্দন র সযদ্দযাগ গ্রহন েরদ্দত িাদ্দর। কসাসযাল ডফঙ্গারডপ্রন্ট হদ্দে এেটি 

করটিং ডসদ্দ�ম  প্রডশ্�দ্দনর মািযম এব্ং টুল যা কোন প্রডতষ্ঠান কে তার মানব্াডিোর ব্যাব্স্তািনার অব্স্তাদ্দে উনুয়ন ঘটায়। এটি প্রডতষ্ঠাদ্দনর 

ব্যব্স্তািনার অব্স্তাদ্দে ৫ টি িদ্দয়ন্ট কস্কল এ মুলযায়দ্দন েদ্দর (ডচত্র ৪)।  

ডিডব্এল গ্রুি অনুিাব্ন েরদ্দত িাদ্দর কয মানব্াডিোদ্দরর উির ডরিটিে ং এেটি �িিযণে ব্যািার োরণ এইটা সেতা এর ব্যািার ঠিে রাদ্দখ্। কযদ্দহতু 

প্রডতষ্ঠান টির ইদ্দে ব্াংলাদ্দদদ্দশ্র ডজডিিই কত উদ্দেখ্ কযাগয িাদ্দব্ অব্দান রাখ্া এব্ং ২০১৫ সাদ্দলর মদ্দিয এর েমোচারীর সংখ্যা ২০ ০০০ এ 

উন্নীতেরণ  এব্ং এই কপ্রড�দ্দত প্রডতষ্ঠাদ্দনর উচয িদস্ত সেদ্দলই মদ্দন েদ্দর জাডতসদ্দ�র মানব্াডিোর সং�ন্ত ডনদ্দদে ডশ্ো ডনতীমালা প্রডতষ্ঠাদ্দনর 

িডব্ষযত ল�যমাত্রা উিরদ্দণ সহায়তা েরদ্দব্। 

এইিাদ্দব্ ডিডব্এল গ্রুি ডসিান্ত কনয় কয ডি আই ডি প্রদ্দজি এ অংশ্গ্রহণ এর মািযদ্দম ইউ এন ডজ ডি ব্যাব্সা িডরচালনার ক�দ্দত্র সহায়ে হদ্দব্ 

এব্ং মানব্াডিোর সমুন্নত রাখ্দ্দব্। ডিডব্এল গ্রুি কসেম্বর ২০১৩ কত অনুষ্ঠীত মযাে এ অংশ্গ্রহণ েদ্দর এব্ং ইউ এন ডজ ডি ৬ টি িাি সম্পদ্দেে  

সঠিে িারণা লাি েদ্দর (ডচত্র ০৩) । প্রডশ্�ণ েমেশ্ালা এর িদ্দর ডিডব্এল গ্রুি োরীগডর সহায়তা লাি েরব্ার জনয সম্মত হয়।  

ডিত্র ০৩ 

ডনদ্দদে ডশ্ো নীডতমালা প্রনয়দ্দনর ৬টি িািেঃ 

০১ মানব্াডিোর নীডত এর োদ্দে সমিেণ 

০২ মানব্াডিোর এর স্তম্লন এর িডরনডত মািা 

০৩ মানব্াডিোর নীডতমাল, িাি সমযহ এব্ং দাডয়ত্ব এর সমিয় সািন 

০৪ মানব্াডিোর নীডতমালা এর ব্া�ব্ায়ন এর রূিদ্দরখ্া 

০৫ মানব্াডিোদ্দরর প্রিাব্ ল� রাখ্া 

০৬ মানব্াডিোর স্তমলন এর িডরনডত ঠিে রাখ্া। 

প্রাথডমে িযািস্তাপনা পদ্ধডির মূলযায়ণ 

ডি আই ডি কপ্রাদ্দজক্ট ডিডব্এল গ্রুি কে এস এ আই এর কসাসযাল ডফঙ্গারডপ্রন্ট এর মযলযায়দ্দনর সযদ্দযাগ প্রদান েদ্দরডেল যাদ্দত েদ্দর তারা ডনদ্দজদ্দদর 

মানব্াডিোর ব্যাব্স্তািনার ফাে কফাের কব্র েরদ্দত িাদ্দর এব্ং এর উন্নয়দ্দন র সযদ্দযাগ গ্রহন েরদ্দত িাদ্দর। কসাসযাল ডফঙ্গারডপ্রন্ট হদ্দে এেটি 

করটিং ডসদ্দ�ম  প্রডশ্�দ্দনর মািযম এব্ং টুল যা কোন প্রডতষ্ঠান কে তার মানব্াডিোর ব্যাব্স্তািনার অব্স্তাদ্দে উনুয়ন ঘটায়। এটি প্রডতষ্ঠাদ্দনর 

ব্যব্স্তািনার অব্স্তাদ্দে ৫ টি িদ্দয়ন্ট কস্কল এ মুলযায়দ্দন েদ্দর (ডচত্র ৪)।  
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ডিত্র ০৪ঃিঃ 

করটিং (৫ হদ্দে 
সদ্দব্োচ্চ) 

ব্যব্স্তািনা 

িিডত – নীডতমাল এব্ং প্রডেয়া 

েমমীদদ্দদর কযাগাদ্দযাগ এব্ং 
ইনিল্িদ্দমন্ট 

প্রশ্ী�ণ এব্ং েযািাডসটি ডব্ল্ডীং 

অিযান্তরীন দলগত অনুব্ডতে  ব্যাব্স্তািনা এব্ং সমিয় নন েরফরদ্দমন্ট এর িরন এব্ং অব্স্তান 

সাপ্পলাইয়ার এব্ং েনট্রাক্টর এর 
ব্যব্স্তািনা  

ব্াডহদ্দরর মুলযায়ণ এব্ং এক্ষতানোল 
সমিয়  

উন্নয়দ্দনর িাি সমুদ্দহ 

৯ টি েযাটাগরীর প্রক্ষিযডি ১ কথক্ষে ৫ পর্যন্ত করটিং েরা হক্ষয়ক্ষে কর্খাক্ষন ৫ হক্ষে সক্ষিযাচ্চ। ডনক্ষে প্রক্ষিযডি ইডিক্ষেটর এর এেটু েক্ষর সািারণ 

ডনক্ষদয ডিো প্রদান েরা হক্ষয়ক্ষে। 

৫

এটি ডনদ্দদে শ্ েদ্দর কয অব্স্তাটি এেটি অিযান্তরীন এব্ং ব্াডহদ্দরর ডদে কেদ্দে িাদ্দলািাদ্দব্ ব্া�ব্াডয়ত এব্ং সব্ সময় 
উন্নয়দ্দনর অব্স্তা ডনদ্দদে শ্ েদ্দর। 

৪
সম্পযণে রূদ্দি উডন্নত এেটি ব্যব্স্তা যা এখ্ন ডেেু উন্নয়ন েরদ্দে 

৩
িিডত টি গ্রহণ েরা হদ্দয়দ্দে। ডেন্তু উন্নয়দ্দনর অব্স্তান এব্ং ব্া�ব্ায়ন সমুডন্নত নয়

২
সে িিডত গ্রহণ সাদ্দে ডব্ডেন্ন ব্া�ব্ায়ন। 

১ খু্ব্ ই েম অেব্া েন সদ্দচতনতা অেব্া ব্ারংব্ার গৃহীত ব্যব্স্তা

কসাসযাল ডফঙ্গার ডপ্রন্ট মািা হয় এব্ং কস্কার প্রদান েদ্দর সািারনত এেটি কোম্পাডনর মানব্াডিোর ব্যব্স্তািনা িিডতর অব্স্তা এব্ং এডর সাদ্দে 

কোম্পডনর ব্যাব্সা িডরচালনার সাদ্দে ইউ এন ডজ ডি এর সমিয় সািদ্দনর যায়গা আদ্দে েতটুকু। এইিাদ্দব্ প্রেম কসাসযাল ডফঙ্গার ডপ্রন্ট টি িডরমাি 

েরা হয় ডিডব্এল গ্রুি কে োডরগডর সহয়তা প্রদাদ্দনর িযদ্দব্ে, ডিতীয় মযলযায়ণ টি েরা োরীগডর সহায়তা প্রদাদ্দনর ৬ মাস িদ্দর কোম্পনাইর উন্নয়ন 

কদখ্ার জনয।  
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কোম্পডনর ব্যাব্সা িডরচালনার সাদ্দে ইউ এন ডজ ডি এর সমিয় সািদ্দনর যায়গা আদ্দে েতটুকু। এইিাদ্দব্ প্রেম কসাসযাল ডফঙ্গার ডপ্রন্ট টি িডরমাি 
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প্রেম কসাসযাল ডফঙ্গারপ্রীন্ট টি েরা হয় কফব্রুয়ারী ৫, ২০১৪ কত এব্ং কযখ্াদ্দন ৫ এর কস্কল এ িদ্দয়ন্ট আদ্দস ২.৮। যা প্রোশ্ েদ্দর কোম্পডনর 

অেমাদ্দনর মানব্াডিোর র�ার িিডত যাদ্দত ডব্ডেন্ন ব্া�ব্ায়ন জডড়ত (ডচত্র ৫) 

ডিত্র ৫ 

েযটাগরী পক্ষয়ন্ট 
নীডতমালা এব্ং িিডত ৩.২ 

অিযান্তরীন কসাসযাল িাফে রদ্দমন্স টীম  ৩.১ 
অয়ােে ার ইনিভ্লদ্দমন্ট এব্ং তাদ্দদর কযাগাদ্দযাগ  ২.৫ 

অিীদ্দযাগ ব্যব্স্তািনা এব্ং তাদ্দদর সমািান ২.২ 
নন েনফদ্দমেন্স এর �র এব্ং টাইি ৩.৭ 

সমািান মযলে ব্যাব্স্তার অব্স্তা  ৩.৮ 
ব্াডহদ্দরর প্রডতিাদন এব্ং কস্টে কহাল্ডার এনদ্দগজদ্দমন্ট ১.৮ 

প্রডশ্�ন এব্ং িারণ�মতা ততরী  ৩.০ 
সাপ্লায়ার এব্ং েন্ত্রাক্টর এর কদর ব্যাব্স্তিনা  ২.৩ 

কমাট (দ্দযাদ্দগর সমান নাও হদ্দত িাদ্দর এেটি সঠিে অংে কনব্ার জনয)  ২৫.৬ 

এস এ আই কসাসযাল ডফঙ্গার প্রীন্ট করটিংঃেঃ ২.৮ 

মযলযায়ন টি প্রডতষ্ঠান টির মানব্াডিোর ব্যাব্স্তার ফাে কফাের গুডল কব্র েদ্দর এদ্দনদ্দেেঃ নীডতমালা এব্ং িিডত  েডমেদ্দদর ইনিল্িদ্দমন্ট এব্ং 

কযাগাদ্দযাগ  অিীদ্দযাগ মুলযয়ন এব্ং তাদ্দদর সমািান  ব্াডহদ্দরর প্রডতিাদন এব্ং কস্টে কহাল্ডার এদ্দঙ্গজদ্দমন্ট। ডিডব্এল এর ব্যব্স্তািনা দল প্রেদ্দম 

অিীিয ত হদ্দয়ডেল এই ফল কদদ্দখ্  তারা কিদ্দব্ডেদ্দলা প্রেদ্দম কোম্পাডনর �ডমে এব্ং সাস্ত এব্ং সযর�ার ডব্ষয় গুডল এব্ং কিদ্দব্ডেদ্দলা তারা 

আদ্দরা কব্ডশ্ কস্কার িাদ্দব্। যাইদ্দহাে ডি আই ডি িাটে নার ব্যাখ্যা েদ্দরডেল কয ডনম্ন কস্কার ফাে কফাের গুডল কব্র েদ্দর আদ্দন এব্ং কদডখ্দ্দয় কদয় 

ডেিাদ্দব্ মানব্াডিোদ্দরর ডব্ষয় গুডল িরীিুণে রূদ্দি কোম্পনাইর কিতদ্দরর ব্যাব্সাডয়ে অব্স্তার সাদ্দে সংদ্দযাগ স্তািন েরদ্দত িাদ্দর।  

এই কস্কার এর ওির ডিডি েদ্দর এস এ আই এেটি িরীিুণে প্লযান ডিডব্এল এর োদ্দে কদয়। এই উন্নয়ন িডরেেনা টি কসাসযাল ডফঙ্গার ডপ্রন্ট এর 

এেটি অংশ্ এব্ং ৯ টি অংদ্দশ্র প্রদ্দতযডক্ট ডনদ্দয় আদ্দলাচনা েদ্দর।  

প্রেম িাপ্ টি ডেল েিমাডনর মানব্াডিোর সংর�ন নীডতমালা ততডর এব্ং অনুসরণ। ডনডতমালা ততডরর উদ্দেশ্যা ডেল েম্পাডনর িারফরদ্দমন্স 

ডব্ডিন্ন িাদ্দগ উন্নয়নেঃ ডব্দযমান ডনডতমালা এব্ং িিডতর উন্নয়ন সািন অিযান্তডরন িারফরদ্দমন্স দদ্দলর জনয যা ডব্ডিন আন্ত ডব্িাগ দদ্দলর সাদ্দে 

সমিয় সািন েরদ্দব্ এব্ং ডব্দযমান ডনডতমালা এব্ং িিডতর সমিয় সািন েরদ্দব্।  

নীডিগি অঙ্গীোরিঃ 

মানব্াডিোর নীডতমাল প্রনয়দ্দনর লদ্দ� ডিডব্এল গ্রুি তাদ্দদর েমপ্লাদ্দয়ন্স এব্ং েদ্দিোদ্দরট এদ্দফয়াসে ডব্িাদ্দগর ডেেু উেমী েমমীদ কে ডনয়গ প্রদান 

েদ্দরেঃ কমােঃ জাডহদুোহ  কজনাদ্দরল মযাদ্দনজার  েদ্দিোদ্দরট এদ্দফয়াসে; কমােঃ মাহফুজুর রহমান  কদিুটি কজনাদ্দরল মযাদ্দনজার  েমপ্লাদ্দয়ন্স; তৃিণো 

প্রেম কসাসযাল ডফঙ্গারপ্রীন্ট টি েরা হয় কফব্রুয়ারী ৫, ২০১৪ কত এব্ং কযখ্াদ্দন ৫ এর কস্কল এ িদ্দয়ন্ট আদ্দস ২.৮। যা প্রোশ্ েদ্দর কোম্পডনর 

অেমাদ্দনর মানব্াডিোর র�ার িিডত যাদ্দত ডব্ডেন্ন ব্া�ব্ায়ন জডড়ত (ডচত্র ৫) 

ডিত্র ৫ 

েযটাগরী পক্ষয়ন্ট 
নীডতমালা এব্ং িিডত ৩.২ 

অিযান্তরীন কসাসযাল িাফে রদ্দমন্স টীম  ৩.১ 
অয়ােে ার ইনিভ্লদ্দমন্ট এব্ং তাদ্দদর কযাগাদ্দযাগ  ২.৫ 

অিীদ্দযাগ ব্যব্স্তািনা এব্ং তাদ্দদর সমািান ২.২ 
নন েনফদ্দমেন্স এর �র এব্ং টাইি ৩.৭ 

সমািান মযলে ব্যাব্স্তার অব্স্তা  ৩.৮ 
ব্াডহদ্দরর প্রডতিাদন এব্ং কস্টে কহাল্ডার এনদ্দগজদ্দমন্ট ১.৮ 

প্রডশ্�ন এব্ং িারণ�মতা ততরী  ৩.০ 
সাপ্লায়ার এব্ং েন্ত্রাক্টর এর কদর ব্যাব্স্তিনা  ২.৩ 

কমাট (দ্দযাদ্দগর সমান নাও হদ্দত িাদ্দর এেটি সঠিে অংে কনব্ার জনয)  ২৫.৬ 

এস এ আই কসাসযাল ডফঙ্গার প্রীন্ট করটিংঃেঃ ২.৮ 

মযলযায়ন টি প্রডতষ্ঠান টির মানব্াডিোর ব্যাব্স্তার ফাে কফাের গুডল কব্র েদ্দর এদ্দনদ্দেেঃ নীডতমালা এব্ং িিডত  েডমেদ্দদর ইনিল্িদ্দমন্ট এব্ং 

কযাগাদ্দযাগ  অিীদ্দযাগ মুলযয়ন এব্ং তাদ্দদর সমািান  ব্াডহদ্দরর প্রডতিাদন এব্ং কস্টে কহাল্ডার এদ্দঙ্গজদ্দমন্ট। ডিডব্এল এর ব্যব্স্তািনা দল প্রেদ্দম 

অিীিয ত হদ্দয়ডেল এই ফল কদদ্দখ্  তারা কিদ্দব্ডেদ্দলা প্রেদ্দম কোম্পাডনর �ডমে এব্ং সাস্ত এব্ং সযর�ার ডব্ষয় গুডল এব্ং কিদ্দব্ডেদ্দলা তারা 

আদ্দরা কব্ডশ্ কস্কার িাদ্দব্। যাইদ্দহাে ডি আই ডি িাটে নার ব্যাখ্যা েদ্দরডেল কয ডনম্ন কস্কার ফাে কফাের গুডল কব্র েদ্দর আদ্দন এব্ং কদডখ্দ্দয় কদয় 

ডেিাদ্দব্ মানব্াডিোদ্দরর ডব্ষয় গুডল িরীিুণে রূদ্দি কোম্পনাইর কিতদ্দরর ব্যাব্সাডয়ে অব্স্তার সাদ্দে সংদ্দযাগ স্তািন েরদ্দত িাদ্দর।  

এই কস্কার এর ওির ডিডি েদ্দর এস এ আই এেটি িরীিুণে প্লযান ডিডব্এল এর োদ্দে কদয়। এই উন্নয়ন িডরেেনা টি কসাসযাল ডফঙ্গার ডপ্রন্ট এর 

এেটি অংশ্ এব্ং ৯ টি অংদ্দশ্র প্রদ্দতযডক্ট ডনদ্দয় আদ্দলাচনা েদ্দর।  

প্রেম িাপ্ টি ডেল েিমাডনর মানব্াডিোর সংর�ন নীডতমালা ততডর এব্ং অনুসরণ। ডনডতমালা ততডরর উদ্দেশ্যা ডেল েম্পাডনর িারফরদ্দমন্স 

ডব্ডিন্ন িাদ্দগ উন্নয়নেঃ ডব্দযমান ডনডতমালা এব্ং িিডতর উন্নয়ন সািন অিযান্তডরন িারফরদ্দমন্স দদ্দলর জনয যা ডব্ডিন আন্ত ডব্িাগ দদ্দলর সাদ্দে 

সমিয় সািন েরদ্দব্ এব্ং ডব্দযমান ডনডতমালা এব্ং িিডতর সমিয় সািন েরদ্দব্।  

নীডিগি অঙ্গীোরিঃ 

মানব্াডিোর নীডতমাল প্রনয়দ্দনর লদ্দ� ডিডব্এল গ্রুি তাদ্দদর েমপ্লাদ্দয়ন্স এব্ং েদ্দিোদ্দরট এদ্দফয়াসে ডব্িাদ্দগর ডেেু উেমী েমমীদ কে ডনয়গ প্রদান 

েদ্দরেঃ কমােঃ জাডহদুোহ  কজনাদ্দরল মযাদ্দনজার  েদ্দিোদ্দরট এদ্দফয়াসে; কমােঃ মাহফুজুর রহমান  কদিুটি কজনাদ্দরল মযাদ্দনজার  েমপ্লাদ্দয়ন্স; তৃিণো 

প্রেম কসাসযাল ডফঙ্গারপ্রীন্ট টি েরা হয় কফব্রুয়ারী ৫, ২০১৪ কত এব্ং কযখ্াদ্দন ৫ এর কস্কল এ িদ্দয়ন্ট আদ্দস ২.৮। যা প্রোশ্ েদ্দর কোম্পডনর 

অেমাদ্দনর মানব্াডিোর র�ার িিডত যাদ্দত ডব্ডেন্ন ব্া�ব্ায়ন জডড়ত (ডচত্র ৫) 

ডিত্র ৫ 

েযটাগরী পক্ষয়ন্ট 
নীডতমালা এব্ং িিডত ৩.২ 

অিযান্তরীন কসাসযাল িাফে রদ্দমন্স টীম  ৩.১ 
অয়ােে ার ইনিভ্লদ্দমন্ট এব্ং তাদ্দদর কযাগাদ্দযাগ  ২.৫ 

অিীদ্দযাগ ব্যব্স্তািনা এব্ং তাদ্দদর সমািান ২.২ 
নন েনফদ্দমেন্স এর �র এব্ং টাইি ৩.৭ 

সমািান মযলে ব্যাব্স্তার অব্স্তা  ৩.৮ 
ব্াডহদ্দরর প্রডতিাদন এব্ং কস্টে কহাল্ডার এনদ্দগজদ্দমন্ট ১.৮ 

প্রডশ্�ন এব্ং িারণ�মতা ততরী  ৩.০ 
সাপ্লায়ার এব্ং েন্ত্রাক্টর এর কদর ব্যাব্স্তিনা  ২.৩ 

কমাট (দ্দযাদ্দগর সমান নাও হদ্দত িাদ্দর এেটি সঠিে অংে কনব্ার জনয)  ২৫.৬ 

এস এ আই কসাসযাল ডফঙ্গার প্রীন্ট করটিংঃেঃ ২.৮ 

মযলযায়ন টি প্রডতষ্ঠান টির মানব্াডিোর ব্যাব্স্তার ফাে কফাের গুডল কব্র েদ্দর এদ্দনদ্দেেঃ নীডতমালা এব্ং িিডত  েডমেদ্দদর ইনিল্িদ্দমন্ট এব্ং 

কযাগাদ্দযাগ  অিীদ্দযাগ মুলযয়ন এব্ং তাদ্দদর সমািান  ব্াডহদ্দরর প্রডতিাদন এব্ং কস্টে কহাল্ডার এদ্দঙ্গজদ্দমন্ট। ডিডব্এল এর ব্যব্স্তািনা দল প্রেদ্দম 

অিীিয ত হদ্দয়ডেল এই ফল কদদ্দখ্  তারা কিদ্দব্ডেদ্দলা প্রেদ্দম কোম্পাডনর �ডমে এব্ং সাস্ত এব্ং সযর�ার ডব্ষয় গুডল এব্ং কিদ্দব্ডেদ্দলা তারা 

আদ্দরা কব্ডশ্ কস্কার িাদ্দব্। যাইদ্দহাে ডি আই ডি িাটে নার ব্যাখ্যা েদ্দরডেল কয ডনম্ন কস্কার ফাে কফাের গুডল কব্র েদ্দর আদ্দন এব্ং কদডখ্দ্দয় কদয় 

ডেিাদ্দব্ মানব্াডিোদ্দরর ডব্ষয় গুডল িরীিুণে রূদ্দি কোম্পনাইর কিতদ্দরর ব্যাব্সাডয়ে অব্স্তার সাদ্দে সংদ্দযাগ স্তািন েরদ্দত িাদ্দর।  

এই কস্কার এর ওির ডিডি েদ্দর এস এ আই এেটি িরীিুণে প্লযান ডিডব্এল এর োদ্দে কদয়। এই উন্নয়ন িডরেেনা টি কসাসযাল ডফঙ্গার ডপ্রন্ট এর 

এেটি অংশ্ এব্ং ৯ টি অংদ্দশ্র প্রদ্দতযডক্ট ডনদ্দয় আদ্দলাচনা েদ্দর।  

প্রেম িাপ্ টি ডেল েিমাডনর মানব্াডিোর সংর�ন নীডতমালা ততডর এব্ং অনুসরণ। ডনডতমালা ততডরর উদ্দেশ্যা ডেল েম্পাডনর িারফরদ্দমন্স 

ডব্ডিন্ন িাদ্দগ উন্নয়নেঃ ডব্দযমান ডনডতমালা এব্ং িিডতর উন্নয়ন সািন অিযান্তডরন িারফরদ্দমন্স দদ্দলর জনয যা ডব্ডিন আন্ত ডব্িাগ দদ্দলর সাদ্দে 

সমিয় সািন েরদ্দব্ এব্ং ডব্দযমান ডনডতমালা এব্ং িিডতর সমিয় সািন েরদ্দব্।  

নীডিগি অঙ্গীোরিঃ 

মানব্াডিোর নীডতমাল প্রনয়দ্দনর লদ্দ� ডিডব্এল গ্রুি তাদ্দদর েমপ্লাদ্দয়ন্স এব্ং েদ্দিোদ্দরট এদ্দফয়াসে ডব্িাদ্দগর ডেেু উেমী েমমীদ কে ডনয়গ প্রদান 

েদ্দরেঃ কমােঃ জাডহদুোহ  কজনাদ্দরল মযাদ্দনজার  েদ্দিোদ্দরট এদ্দফয়াসে; কমােঃ মাহফুজুর রহমান  কদিুটি কজনাদ্দরল মযাদ্দনজার  েমপ্লাদ্দয়ন্স; তৃিণো 
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দাস  সহোডর মযাদ্দনজার  েদ্দিোদ্দরট এদ্দফয়াসে; মাহমুদুল হাসান  এডক্ষডেউটিি  েদ্দিোদ্দরট এদ্দফয়াসে  মাশুে মুডজব্ কচৌিুরী  এডক্ষডেউটিি  

েদ্দিোদ্দরট এদ্দফয়াসে।  

প্রেদ্দম দল টি োজ েদ্দর ডি আই ডি কপ্রাদ্দজক্ট অংডশ্দার (ডস এস আর কসন্টার  ডি আই এইচ আর  এস এ আই) কদর সাদ্দে ডনডতমালা টির খ্সড়া 

েরণ এর উদ্দেদ্দশ্। এডর অংশ্ ডহদ্দসদ্দব্ দডি ডব্ডিন্ন অিযন্তডরন এব্ং ব্াডহদ্দরর অংশ্দ্দিাগী কদর সাদ্দে োজ েদ্দর। ডি আই এইচ আর এর মাচে  ৩  

২০১৪ কত ডিডব্এল �ি এ প্রিান োযেলদ্দয় োরীগডর সহায়তা প্রদান েদ্দরন। প্রদ্দজক্ট এর অংশ্ীদার গণ দলটির সাদ্দে এেসাদ্দে ডব্ডিন্ন 

কোম্পনাইর ডব্দযমান মানব্াডিোর নীডতমালা সমযহ িযোদ্দলাচনা েদ্দর এব্ং এেটি সমডিত নীডতমালা প্রনয়দ্দনর লদ্দ� ডব্ডিন্ন সঙ্গঠদ্দনর ডনডতমালার 

সমন্নদ্দয়র গুরুি আদ্দলাচনা েদ্দর।  

তারিদ্দর ডিডব্এল গ্রুি এেটি খ্সড়া মানব্াডিোর নীডতমালা প্রনয়ন েদ্দর কযগুদ্দলার ডিডি হদ্দে ইউ এন ডজ ডি এব্ং ডব্ডিন্ন আন্তজে াডতে 

স্টযািে ািে  কযমন আন্তজে াডতে মানব্াডিোর এর ডব্ল ( যার মাদ্দে রদ্দয়দ্দে মানব্াডিোর এর ইউডনিাসোল ডিক্লাদ্দরশ্ন  ডসডিল ও িডলটিোল 

অডিোর এর আন্তজে াডতে েনদ্দিন্ট এব্ং অেেনইডতে  সামাডজে এব্ং সাংসৃ্কডতে অডিোদ্দরর আন্তজে াডতে েনদ্দিন্ট) এব্ং আন্তজে াডতে শ্রম 

সংস্তার মুলডনডত সমযহ। 

তারিদ্দর খ্সড়া টি কপ্রাদ্দজক্ট িাটে নার  অিযন্তডরন এব্ং ব্াডহদ্দরর আওংদ্দশ্াদ্দিাগী  ডিডব্এল এর উচ্চ িদস্ত েমেেতে া  ব্ায়ার  সমাদ্দজর ব্াসোরী 

জনগন কদর সাদ্দে কদখ্াদ্দনা হয়। তারির তাদ্দদর ডফিব্যাে ডনদ্দয় কসগুডল খ্সড়া টির সাদ্দে সমিয় েরা হয়।  

আজ পর্যন্ত ড ডিএল গ্রুপ িৃিীয় খসড়া েরক্ষে ডিডিন্ন অংিক্ষিাগী কদর ডফ িযাে এর ওপর ডিডি েক্ষর এিং সি রেম ডিদযমান 

নীডিমালা এর সাক্ষথ সমন্বয় সািন েক্ষর। অক্ষনে রেম ডনডিমালার োরক্ষনই পূক্ষিয প্রডিষ্ঠান টি আসক্ষল মানিাডিোক্ষরর িযাপার গুডল
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িরীিযণে নীডতমালা টি ডিডব্এল গ্রুি এর ওদ্দয়ব্ সাইট এ কদওয়া হদ্দব্ সেতা ব্জায় রাখ্ব্ার জনয। ডিডব্এল গ্রুি নতুন নীডতমালা টি তাদ্দদর সব্ 

রেম অংশ্দ্দিাগী কযমন, ব্যাব্সাডয়ে অংডশ্দার, ইনদ্দিস্টর, সাপ্লযার, এব্ং সািারণ জনগণ। ডিডব্এল গ্রুি এর ইদ্দে হদ্দে অদূর িডব্ষযদ্দত তারা 
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িুড়ান্ত িযািস্তাপনা পদ্ধডির মূলযায়নিঃ 

ডিতীয় কসাসযাল ডফঙ্গার ডপ্রণ্ট মযলযায়ন টি হয় অগাস্ট ২৬, ২০১৪ কত যাদ্দত কদখ্া যায় ব্তে মান কস্কার হদ্দে ৩.২  যা হদ্দে ৫ এর কস্কল এ যা 

কেদ্দে কব্াো যায় কয কোম্পনাইর মাদ্দে এেটি প্রােডমে মানব্াডিোর ব্যাব্স্তা ডব্দযমান (ডচত্র ৬) । 
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ডচত্র ০৬ঃেঃ 

েযটাগরী পক্ষয়ন্ট 
নীডতমালা এব্ং িিডত ৪.৭ 

অিযান্তরীন কসাসযাল িাফে রদ্দমন্স টীম  ৩.৭ 
েমমীদদ্দদর ইনিভ্লদ্দমন্ট এব্ং তাদ্দদর কযাগাদ্দযাগ  ৩.৫ 

অিীদ্দযাগ ব্যব্স্তািনা এব্ং তাদ্দদর সমািান ২.২ 
নন েনফদ্দমেন্স এর �র এব্ং টাইি ৩.৭ 

সমািান মযলে ব্যাব্স্তার অব্স্তা  ৩.৮ 
ব্াডহদ্দরর প্রডতিাদন এব্ং কস্টে কহাল্ডার এনদ্দগজদ্দমন্ট ৩.০ 

প্রডশ্�ন এব্ং িারণ�মতা �তরী  ৩.০ 
সাপ্লায়ার এব্ং েন্ত্রাক্টর এর কদর ব্যাব্স্তিনা  ২.৩ 

কমাট (দ্দযাদ্দগর সমান নাও হদ্দত িাদ্দর এেটি সঠিে অংে কনব্ার জনয)  ২৮.৮ 

এস এ আই কসাসযাল ডফঙ্গার প্রীন্ট করটিংঃেঃ ৩.২ 

প্রেম এব্ং ড�তীয় কস্কার এর মাদ্দঝ ল�যনীয় িােেেয রদ্দয়দ্দে ডব্দ্দশ্ষ েদ্দর কযখ্াদ্দন োরীগডর সহায়তা প্রদান েরা হদ্দয়দ্দে। সডব্দ্দশ্দ্দষ কদখ্া যায় সব্ 

কচদ্দয় কব্শ্ী উন্নয়ন হদ্দয়দ্দে  নীডতমাল এব্ং িিডত অংদ্দশ্ যা ডেনা ৩.২ কেদ্দে ৪.৭ উন্নীত হদ্দয়দ্দে  ব্াডহদ্দরর প্রডতিাদন এব্ং কস্টে কহাল্ডার 

এনদ্দগজদ্দমন্ট এ কস্কার এর িডরব্তে ন হদ্দয়দ্দে ১.৮ কেদ্দে ৩.০ এব্ং অিযান্তরীন কসাসযাল িাফে রদ্দমন্স টীম এর কস্কার হদ্দয়দ্দে ৩.১ কেদ্দে ৩.৭।  

বা�বায়ক্ষনর িযাক্ষলঞ্জিঃ 

কযদ্দহতু মানব্াডিোর নীডতমাল এখ্ন িযেন্ত িডরিযণেতা িায় নাই তাই তারা নীডতমালাটি োদ্দরা োদ্দে প্রোশ্ েদ্দরন নাই। ব্া�ব্ায়দ্দনর প্রেম িাি 

হদ্দব্ ডব্ডিন্ন ডব্িাদ্দগর েমেেতে াদ্দদর সাদ্দে নীডতমালাটির িডরচয় িব্ে। এইটি েম্পডনর প্রদ্দয়াজনীয়তা ব্যখ্যা েরদ্দব্ িরীিযণে রুদ্দি কেৌশ্ল প্রোদ্দশ্র 

ক�দ্দত্র যা মানব্াডিোদ্দরর সঠীে ব্া�ব্ায়ন ঘটাদ্দব্। েম্পডনটির েররীদ্দদর মাদ্দঝ সদ্দচতনতা বৃ্ডি এব্ং প্রডশ্�ণ প্রদান আদ্দরেটি প্রিানা েমেো� 

মানব্াডিোর ব্া�ব্ায়ন েরার জনয।  

েম্পডনর কিতদ্দর সদ্দচতনতা বৃ্ডি হদ্দব্ এেটি গুরুিিযণে চযদ্দলঞ্জ োরণ ব্াংলাদ্দদদ্দশ্ ইউ এন ডজ ডি সম্পদ্দেে  িারনা েম োোয়। ডিডব্এল গ্রুি 

ব্াইদ্দরর েন প্রডত�ান কে তাদ্দদর প্রশ্ী�ণ মযাদ্দটডরয়াল  মানব্াডিোর নীডতমালা এব্ং িিডতর মযলযায়ন এর জনয ডদদ্দত িাদ্দর। ডিডব্এল গ্রুি মদ্দন 

েদ্দর এদ্দ�দ্দত্র ডস এস কসন্টার কে দায়ীি প্রদান েরদ্দত োরন তাদ্দদর এ িরদ্দনর দ�তা রদ্দয়দ্দে এব্ং তাদ্দদর জাতীয় ও আন্ত্ররজাডতে িযোদ্দয় 

মানব্াডিোর ডব্ষয় সমুদ্দহ অংডশ্দাডরি রদ্দয়দ্দে। ডিডব্এল �দ্দির প্লযান রদ্দয়দ্দে ডস এস আর কসন্টার এর সাদ্দে ডব্ডিন্ন েম্পাডনর েডমউডনটি 

এদ্দঙ্গজদ্দমন্ট এর ওির  েডমউডনটি েন্সাদ্দিশ্ন  ইম্পযাক্ট এদ্দসদ্দেন্ট এব্ং ঐডেে োজ সম্পদ্দেে  গদ্দব্ষনা েরণ।  
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েম্পডনর কিতদ্দর সদ্দচতনতা বৃ্ডি হদ্দব্ এেটি গুরুিিযণে চযদ্দলঞ্জ োরণ ব্াংলাদ্দদদ্দশ্ ইউ এন ডজ ডি সম্পদ্দেে  িারনা েম োোয়। ডিডব্এল গ্রুি 

ব্াইদ্দরর েন প্রডত�ান কে তাদ্দদর প্রশ্ী�ণ মযাদ্দটডরয়াল  মানব্াডিোর নীডতমালা এব্ং িিডতর মযলযায়ন এর জনয ডদদ্দত িাদ্দর। ডিডব্এল গ্রুি মদ্দন 

েদ্দর এদ্দ�দ্দত্র ডস এস কসন্টার কে দায়ীি প্রদান েরদ্দত োরন তাদ্দদর এ িরদ্দনর দ�তা রদ্দয়দ্দে এব্ং তাদ্দদর জাতীয় ও আন্ত্ররজাডতে িযোদ্দয় 

মানব্াডিোর ডব্ষয় সমুদ্দহ অংডশ্দাডরি রদ্দয়দ্দে। ডিডব্এল �দ্দির প্লযান রদ্দয়দ্দে ডস এস আর কসন্টার এর সাদ্দে ডব্ডিন্ন েম্পাডনর েডমউডনটি 

এদ্দঙ্গজদ্দমন্ট এর ওির  েডমউডনটি েন্সাদ্দিশ্ন  ইম্পযাক্ট এদ্দসদ্দেন্ট এব্ং ঐডেে োজ সম্পদ্দেে  গদ্দব্ষনা েরণ।  

ডচত্র ০৬ঃেঃ 

েযটাগরী পক্ষয়ন্ট 
নীডতমালা এব্ং িিডত ৪.৭ 

অিযান্তরীন কসাসযাল িাফে রদ্দমন্স টীম  ৩.৭ 
েমমীদদ্দদর ইনিভ্লদ্দমন্ট এব্ং তাদ্দদর কযাগাদ্দযাগ  ৩.৫ 

অিীদ্দযাগ ব্যব্স্তািনা এব্ং তাদ্দদর সমািান ২.২ 
নন েনফদ্দমেন্স এর �র এব্ং টাইি ৩.৭ 

সমািান মযলে ব্যাব্স্তার অব্স্তা  ৩.৮ 
ব্াডহদ্দরর প্রডতিাদন এব্ং কস্টে কহাল্ডার এনদ্দগজদ্দমন্ট ৩.০ 

প্রডশ্�ন এব্ং িারণ�মতা �তরী  ৩.০ 
সাপ্লায়ার এব্ং েন্ত্রাক্টর এর কদর ব্যাব্স্তিনা  ২.৩ 

কমাট (দ্দযাদ্দগর সমান নাও হদ্দত িাদ্দর এেটি সঠিে অংে কনব্ার জনয)  ২৮.৮ 

এস এ আই কসাসযাল ডফঙ্গার প্রীন্ট করটিংঃেঃ ৩.২ 

প্রেম এব্ং ড�তীয় কস্কার এর মাদ্দঝ ল�যনীয় িােেেয রদ্দয়দ্দে ডব্দ্দশ্ষ েদ্দর কযখ্াদ্দন োরীগডর সহায়তা প্রদান েরা হদ্দয়দ্দে। সডব্দ্দশ্দ্দষ কদখ্া যায় সব্ 

কচদ্দয় কব্শ্ী উন্নয়ন হদ্দয়দ্দে  নীডতমাল এব্ং িিডত অংদ্দশ্ যা ডেনা ৩.২ কেদ্দে ৪.৭ উন্নীত হদ্দয়দ্দে  ব্াডহদ্দরর প্রডতিাদন এব্ং কস্টে কহাল্ডার 

এনদ্দগজদ্দমন্ট এ কস্কার এর িডরব্তে ন হদ্দয়দ্দে ১.৮ কেদ্দে ৩.০ এব্ং অিযান্তরীন কসাসযাল িাফে রদ্দমন্স টীম এর কস্কার হদ্দয়দ্দে ৩.১ কেদ্দে ৩.৭।  

বা�বায়ক্ষনর িযাক্ষলঞ্জিঃ 

কযদ্দহতু মানব্াডিোর নীডতমাল এখ্ন িযেন্ত িডরিযণেতা িায় নাই তাই তারা নীডতমালাটি োদ্দরা োদ্দে প্রোশ্ েদ্দরন নাই। ব্া�ব্ায়দ্দনর প্রেম িাি 

হদ্দব্ ডব্ডিন্ন ডব্িাদ্দগর েমেেতে াদ্দদর সাদ্দে নীডতমালাটির িডরচয় িব্ে। এইটি েম্পডনর প্রদ্দয়াজনীয়তা ব্যখ্যা েরদ্দব্ িরীিযণে রুদ্দি কেৌশ্ল প্রোদ্দশ্র 

ক�দ্দত্র যা মানব্াডিোদ্দরর সঠীে ব্া�ব্ায়ন ঘটাদ্দব্। েম্পডনটির েররীদ্দদর মাদ্দঝ সদ্দচতনতা বৃ্ডি এব্ং প্রডশ্�ণ প্রদান আদ্দরেটি প্রিানা েমেো� 

মানব্াডিোর ব্া�ব্ায়ন েরার জনয।  

েম্পডনর কিতদ্দর সদ্দচতনতা বৃ্ডি হদ্দব্ এেটি গুরুিিযণে চযদ্দলঞ্জ োরণ ব্াংলাদ্দদদ্দশ্ ইউ এন ডজ ডি সম্পদ্দেে  িারনা েম োোয়। ডিডব্এল গ্রুি 

ব্াইদ্দরর েন প্রডত�ান কে তাদ্দদর প্রশ্ী�ণ মযাদ্দটডরয়াল  মানব্াডিোর নীডতমালা এব্ং িিডতর মযলযায়ন এর জনয ডদদ্দত িাদ্দর। ডিডব্এল গ্রুি মদ্দন 

েদ্দর এদ্দ�দ্দত্র ডস এস কসন্টার কে দায়ীি প্রদান েরদ্দত োরন তাদ্দদর এ িরদ্দনর দ�তা রদ্দয়দ্দে এব্ং তাদ্দদর জাতীয় ও আন্ত্ররজাডতে িযোদ্দয় 

মানব্াডিোর ডব্ষয় সমুদ্দহ অংডশ্দাডরি রদ্দয়দ্দে। ডিডব্এল �দ্দির প্লযান রদ্দয়দ্দে ডস এস আর কসন্টার এর সাদ্দে ডব্ডিন্ন েম্পাডনর েডমউডনটি 

এদ্দঙ্গজদ্দমন্ট এর ওির  েডমউডনটি েন্সাদ্দিশ্ন  ইম্পযাক্ট এদ্দসদ্দেন্ট এব্ং ঐডেে োজ সম্পদ্দেে  গদ্দব্ষনা েরণ।  
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মন্তিযিঃ 

এই ডি আই ডি কপ্রাদ্দজক্ট এর মািযদ্দম ডিডব্এল গ্রুি ইউ এন ডজ ডি এব্ং এর গুরুত্ব সম্পদ্দেে  জানদ্দত কিরদ্দে। এস এ আই, ডি আই এইচ আর 

এব্ং ডস এস আর কসন্টার এর সাদ্দে অংডশ্দাডরদ্দির মািযদ্দম তাদ্দদর ডব্দযমান মানব্াডিোর মুলযায়ণ েরব্ার সুদ্দযাগ কিদ্দয়দ্দে শুিু তাই নয় উন্ননয়ন 

সািদ্দনর যায়গা গুদ্দলা ডচনডহত েরদ্দত কিদ্দরদ্দে। যার ফদ্দল েম্পাডনটি ডসিান্ত ডনদ্দয়দ্দে এেটি সম্পযণে মানব্াডিোর নীডতমালা ততডরর এব্ং যার 

জনয এেটি ডব্িাগীয় দল ডনিোডরত েদ্দরদ্দে। ডি আই ডি কপ্রাদ্দজক্ট এর অংডশ্দারদ্দদর োে কেদ্দে োরীগডর সহায়তার মািযদ্দম দলটি এেটি 

গদ্দব্ষনা েদ্দর তাদ্দদর ডব্দযমান ডব্ডিন্ন নীডতমালা এর ওির এব্ং অিযান্তরীন, ব্াইদ্দরদ্দর সম� অংশ্দ্দিাগীদ্দদর সাদ্দে আদ্দলাচনা েদ্দর এেটি 

ব্া�ডব্ে মানব্াডিোর র�ার দাডয়ত্ব ডনদে ারন েদ্দর প্রডত�াদ্দনর। নীডতমালাটি এখন এর কশ্ষ িদ্দব্ে রদ্দয়দ্দে এব্ং স�তার জনয কোম্পডনর 

ওদ্দয়ব্সাইট এ কদওয়া হদ্দব্। ইহা গুরুিিযণে কয কোম্পডন উেুি অব্স্তায় এর েডমদ্দমন্ট গুদ্দলা প্রোশ্ েদ্দর। োরণ ডি আই ডি কপ্রাদ্দজেট এ 

অংশ্�হণ এর মািযদ্দম ডিডব্এল গ্রুি এখন তাদ্দদর ইদ্দ� মানব্াডিোর এব্ং ব্যাব্সা িারনার ক�দ্দ� ব্াংলাদ্দদদ্দশ্র ততডর কিাষাে ডশ্দ্দ� অ�ডণ হদ্দব্। 


