
কনভাজ& ড এেসসেম,। সহেযািগতামূলক কায&4ম ।
উ6ত কম&পিরেবশ।

এসএলিসিপ &ফিসিল( &)িনং ওেয়িবনার
&সলফ/জেয়3-এেসসেম3 5েসস

৫ এি5ল, ২০২২

Social & Labor 
Convergence Program



আজেকর <=িনং <সশেন আপনােদরেক @াগতম!



আেলাচBসূিচ

িবষয় সময় কে))

১) ইে,াডাকশন ১৫ িমিনট ি1কারেদর সােথ সা5াৎ করেবন এবং আপনার স;েক< বলেবন।
২) ?ডটা কােলকশন ১০ িমিনট ?সলফ/জেয়) এেসসেম) স;ূণ< করেত আপিন যা অনুসরণ করেবন।
৩) এেসসেমে)র জনJ KLিত ১৫ িমিনট িকভােব ?সলফ/জেয়) এেসসেম) এর জনJ KLত হেবন।

৪) টুেলর িবষয়বL ১০ িমিনট
?ডটা কােলকশন টুেলর মাধJেম সংQহ করা ?সাশJাল কমRােয়S ?ডটার উপর একU
ওভারিভউ পােবন।

৫) Xইজ টাইম ১০ িমিনট আেলািচত িবষেয়র উপর Xইজ হেব।
চা/ কিফ িবরিত ৫ িমিনট

৬) ?ডটা কােলকশন টুল ?নিভেগট করা
২০ িমিনট

অফলাইন টুেলর ?ডেমার মাধJেম টুল ?নিভেগট স;েক< ধারণা পােবন ।

৭) টুেলর Kে\র উ]র
২০ িমিনট িকভােব টুেলর Kে\র উ]র িদেত হেব এবং িকভােব সাধারণ ভুল^িল এড়ােনা যায়, ?স

স;েক< ধারণা পােবন।
৮) ?সলফ/জেয়) এেসসেম) ?ডটা সাবিমট
করা

১০ িমিনট অনলাইেন ?সলফ এেসসেম) ?ডটা সাবিমট করার Kেয়াজনীয়তা স;েক< বুঝেত
পারেবন।

৯) Xইজ টাইম ১০ িমিনট আেলািচত িবষেয়র উপর Xইজ হেব।
১০)  Kে\া]র ৩০ িমিনট Kে\া]র পব<



আপিন এই <=িনং ওেয়িবনার <থেক িক িশখেবন?

উে#শ%

Ø িকভােব 'সলফ-এেসসেম- এর জন1 23ত হেবন, তা জানেত পারেবন।
Ø িকভােব 'ডটা কােলকশন টুল 'নিভেগট করেত হয়, তা িশখেত পারেবন।
Ø টুেলর কে-- এবং 2ে?র উAর িকভােব িদেত হয়, তা বুঝেত পারেবন।
Ø 'সলফ-এেসসেম- 'ডটা িকভােব এেDিডেটড 'হাE অথবা 'বটার ওয়াকI J1াটফেমI সাবিমট

করেত হয়, তা জানেত পারেবন।

মাধ%ম

Ø উপKাপনা/'2েজে-শন

Ø Lইজ

Ø 2ে?াAর



ভূিমকা



িHকারেদর সIেক& জানুন

Urtty Majumder
Support 

Coordinator 
Bangladesh, SLCP

What is on top of 
your travel list?

India

Sharon Hesp
Sr Operations 

Manager, SLCP

What is on top of 
your travel list?
Brazil, always!



িHকারেদর সIেক& জানুন

Tashdeed Noor
Manager Beximco 

Textiles and 
Apparel Division,
Beximco Group

What is on top of 
your travel list?

Indonesia

Mohsena 
Akter  

Regional SSC 
Manager, C&A

What is on top 
of your travel 

list?
Myanmar

Abdul Alim
President and 

CEO, SMS

What is on top 
of your travel 

list?
Belgium

Abdullah Al 
Muktadir
Assistant 

Supervisor,
BA, Intertek

What is on 
top of your 
travel list?

Bali, 
Indonesia



আপিন আপনার িনেজর বBাপাের িক িক <শয়ার করেত পােরন?

১) আপিন &কান ধরেনর 5িত>ােনর জন? কাজ কেরন? 

২) আপিন িক এসএলিসিপ &গটওেয়েত &রিজেBশন কেরেছন?

৩) আপিন িক &সলফ-এেসসেম3 কমিFট কেরেছন? 

৪) &হায়াট ইজ অন টপ অফ ইউর )ােভল িলM?



• ই-লািনIং-এ 'রিজেNশন করা
• 'ফিসিলO 'কাসI এবং সাOI িফেকট সPূণI করা

ই-লািনNং

• 'গটওেয়েত 'রিজেNশন করা
• এSTভােলর জন1 '2াফাইল সাবিমট করা
• কমন িUসেটক Vর করার জন1 গাইডলাইন পাওয়া

&গটওেয়

• 'বটার ওয়াকI J1াটফমI 'থেক 'গটওেয়েত িলW করা।!বটার ওয়াক)

লাK <সশেনর িরকBাপ

'রকিডI ং এবং Xাইড 'ডক SLCP Helpdesk এ পােবন

https://slcp.zendesk.com/hc/en-us/articles/4417595595932-SLCP-Facility-Training-Webinars


!ডটা কােলকশন



এসএলিসিপ এেসসেম( )েসস

!"প ১:

!ডটা কােলকশন
!"প ২: 

!ডটা
!ভিরিফেকশন

!"প ৩:

!ডটা !শয়ািরং

ü !ফিসিল& (-সলফ-
এেসসেম2 অথবা জেয়2-
এেসসেম2) এর মাধ8েম
-ডটা কােলকশন টুল পূরণ
করেত পারেব

ü !ফিসিল& এক?
!ভিরফায়ার বিড িসেল@
করেব, যারা -ফিসিল?
কােলে@ড -ডটা
-ভিরিফেকশেনর জন8
একজন !ভিরফায়ার িনযুC
করেব

ü !ফিসিল& -ভিরফাইড তথ8
িরিভও করেব এবং তারপর
-ভিরফাইড এেসসেম2 িরেপাটG
িসেলে@ড ব8বসািয়ক
অংশীদারেদর সােথ -শয়ার
করেত পারেব

এ "েসেস ৩ & '(প রেয়েছ:

2 3



*সলফ/জেয়( এেসসেম( )েসস

এসএলিসিপ 7ি8য়ায় !কন !সলফ/জেয়: এেসসেম: িদেয় => হয়?
ü এসএলিসিপ 2েসস এবং 'ডটার উপর 'ফিসিলO ওনারিশপ িনিYত কের
ü আপনার কারখানার কােজর পিরেবশ সPেকI বুঝেত এবং 'স সPেকI িবজেনস পাটI নারেদর অবিহত

করেত সাহায1 কের
ü ই\ভেম- Jান এর জন1 একO শি]শালী িভিA Kাপন কের

এেসসেম: 7ি8য়ার জন@ আপিন !য 7েসস ফেলা করেবনঃ

টুল? পূরণ করেত -য -কান এক?
এেJিডেটড -হাL (এএইচ) 

M8াটফমG -বেছ িনন

টুেলর সকল OP সQূণG কRন
এবং তা অনলাইেন সাবিমট

কRন।

আপনার -ফিসিল? -ডটা
অনলাইেন জমা -দওয়ার ২ মােসর
মেধ8 -ভিরিফেকশনন িনিUত

কRন৷

আপিন -সলফ/জেয়2
এেসসেম2 করেত চান িকনা তা

Wক কRন

আপিন টুেলর -য -Lপ সQূণG
করেত চান তা িসেল@ কRন

িবিভX িডপাটG েম2 -থেক
ডYেম2 এবং জনবল সংZহ

কRনি-
েপ

য়া
র

এ
েস

স



এেসসেমে-র জন0 12িত



*সলফ/জেয়( এেসসেম(

!সলফ-এেসসেম:ঃ
যখন 'ফিসিলO তােদর 'ডটা কােলকশন টুল িনেজরাই পূরণ কের।
িবঃ\ঃ: যিদও িকছু OেPর জন8 িবজেনস পাটG নারেদর সােথ আেলাচনা করা হয়, তারপেরও এ িরেপাটG ? -সলফ
এেসসেম2 িহেসেবই িবেবিচত হেব।

যােদর কাছ 'থেক সাহায1 িনেত
পােরনঃ
ü 'ভিরফায়ার বিড*
ü 'aিনং বিড
ü এসএলিসিপ িসগেনটির b1াc, 

এেজ- অর িসিভল 'সাসাইO
ü 'সাশ1াল 'রdিeিবিলO

কনসালেটিe

জেয়:-এেসসেম:ঃ
যখন 'কান এfটারনাল অগIানাইেজশন 'ডটা
কােলকশন টুল সPূণI করেত সহায়তা করার
জন1 'ফিসিলOর সােথ চুি]বh হয় ('পইড
অর আনেপইড িহেসেব )
এfটারনাল অগIানাইেজশন িনiিলিখত িবষেয়
সাহায1 করেত পােরঃ
ü 2ে?র উAর 'দয়ার 'kেl
ü িরেপাটI িরিভও এর ব1াপাের
ü 'ভিরিফেকশেনর জন1 23িতর ব1াপাের

*যিদ -কান -ভিরফায়ার বিড জেয়2-এেসসেমে2র জন8 -ফিসি]?েক সহায়তা কের, তেব তারা জেয়2-
এেসসেম2 -ভিরফাই করার জন8 একই -ভিরফায়ার বিড হেত পারেব না।



*.প িনব1াচেনর গাইডলাইন

!*প িনব)াচেনর সময় !ফিসিল4েক িন5িলিখত িবষয়9লা িবেবচনায় রাখেত হেব ◌ঃ

বায়ার িরেলশনিশপ: আপনার '(তােদর িরকয়ারেম0 স2েক3  জাননু। '7প ২ 'ত 
'সাশ:াল ই=াি> 7:া=াড3  অথবা 'কাড অফ ক=াD এর উপর GH থােক। আমােদর 
website এ SLCP Iহণকারী M:া= এবং িরেটলারেদর ব:াপাের অেনক তথ: পােবন।

িলগাল কম0ােয়1ঃ '7প ১ আQজ3 ািতক Rম মান (আইএলএস) এবং জাতীয় Rম 
আইন (এনএলএল) এর সােথ আপনার কমUােয়V এেসসেম0 কের।

সাইজ: যিদ আপনার কারখানা 'ছাট হয় ( ৫০০ কম\র কম), এবং আপিন যিদ 
ম:ােনজেম0 িসে7ম এেসসেম0 করেত না চান, তাহেল '7প ১ আপনার জন: যেথ_।

অ7াি8শন 9লেবল: যিদ আপনার 'সাশ:াল পারফরেমV উপর হাই অ:াি`শন থােক 
(ওয়াক3 স ওেয়ল-িবং এ= কিমউিনc ইমপ:াD) তাহেল '7প ৩ িনব3াচন কeন।



*বটার ওয়াক1 ফ;া<িরর জন; িরমাই=ার

Tool Steps 1, 2 and 3

Step 1 Step 2 Step 3

Does the Better Work IT platform accommodate 
self-assessment of this step?

Yes Yes Yes

Is it covered in the Better Work compliance 
assessment?

Yes No * No *

*       SLCP considers Step 2-3 self-assessment for Better Work factories to be “Accurate” and enhanced self-
assessment data, due to Better Work’s service model, which includes supporting social dialogue and 
workplace cooperation between workers’ representatives and management, as well as regular engagement 
with the factory through on-going training and advisory services.



িনি>ত ক@ন *য আপনার কােছ )েয়াজনীয় সকল তথ;
এবং জনবল রেয়েছ

এেসসেম-O
সবIেশষ ১২ মােসর
তেথ@র উপর
িভিH কের হয়।*

'যেহতু এইচআর, 'সফO, ম1ােনজেম-
টিপকস- এর 2?সমূেহ 'বিশ mno 'দয়া হয়, 
এই জন1 একািধক িডপাটJ েম: এবং জনবল
এর 2েয়াজন হেব। pিমক অথবা ইউিনয়ন
2িতিনিধেক, 2েযাজ1 'kেl ইনভrভ করা
ভাল।

কারখানার 'কাঅিডI েনশন,
'কালাবেরশন, ডLেমে-শন, 
কােলকশন এবং িরিভওসহ, এই
এেসসেম- 'শষ করেত 2ায় ২
সtাহ সময় লাগেব।

12ব3: আপিন Oিত? OেPর সােথ তথ8 সংযুC করেত পােরন। যাইেহাক, সবিকছু ফাইনাল -ভিরফাইড এেসসেম2
িরেপােটG র সােথ সংযুC করা হেব. -গাপনীয় -রকডG সংযুC করেবন না।



*ফিসিলG *কান H;াটফেম1 তােদর এেসসেম( করেব?

12ব3: -বটার ওয়াকG (BW) -OাZােম অংশZহণকারী
-ফিসিল?েক অবশ8ই (BW) M8াটফেমG -সলফ-
এেসসেম2 সQূণG করেত হেব।

Fair Factories Clearinghouse 
(FFC)

Higg

Populating the SLCP self-assessment on the BW platform

Initiate the self-assessment.

Select the new service cycle that has been 
created by BW

Every time you select a question, the page will display the question title and two fields: one 
for the answer and one for additional comments. Answer the question, provide a comment if 
necessary, and click on Submit. 

http://www.higg.com/


<বিLমেকা 'র পM <থেক িকছু Oেয়াজনীয় পরামশ&

তেথ@র KLতা িনিMত করা
ü সuক তথ1 'ফিসিলOর 2কৃত pম অবKােক 2িতফিলত কের ।

ইংেরিজ ভাষােত পযJ াP দQতা
ü টুেলর 2ে?র সuকভােব 'বাঝা এবং উAর 'দয়ার জন1।

সােপাRJ ং এিভেডS
ü সকল ধরেনর পিলিস, ফ1াwির পারিমশন, িলগাল লাইেসe, ম1ানপাওয়ার ইনফেমIশন, 

সাOI িফেকট, ইনজুিরর 'রকডI ইত1ািদ ।

টুেলর 7U পূরণ করা
ü pিমকেদর, 'সইফO ও িপিস (PC) কিমO 'মxারেদরেক ইনভrভ করা।

!সলফ এেসসেম: (অনলাইন/অফলাইন) 
ü -সলফ এেসসেম- এেDিডেটড 'হাE (এএইচ) J1াটফেমI অনলাইেন কমিJট করেত পােরন।
ü অফলাইেন এেfল টুল ডাউনেলাড কের, সকল তথ1 পূরণ কের তা আপেলাড করেত পােরন।



টুেলর কে''



*ডটা কােলকশন টুল এর কে((

িবষয়সমূহ
ü ( -Lপ ১) এর OPসমূেহ -সাশ8াল কমMােয়` এর মূল িবষয়সমূহ, ই2ারন8াশনাল -লবার L8াbাডG স (আইএলএস) এবং

ন8াশনাল -লবার ল অcভুG C আেছ।
ü কারখানা Oেয়াজেন, -সাশ8াল ও -লবার কমMােয়` এবং ম8ােনজেম2 িসেLেমর OPসমূহ যুC করেত পাের (-Lপ ২)
ü কারখানা Oেয়াজেন, -সাশ8াল ও -লবার O8াক?স এর উপর এবভ অ8াb িবয়b OPসমূহ যুC করেত পাের (-Lপ ৩)

লিজক
টুল এ gিমকেদর লাইফ সাইেকল সQিকG ত OPসমূহ অcভুG C আেছঃ
o চাকির ও িনেয়াগ
o কমGঘ2া
o মজুরী এবং সুিবধা
o ওয়াকG ার iটেম2
o ওয়াকG ার ইনভলবেম2
o jাk8 এবং সুরlা
o টারিমেনশন



*ডটা কােলকশন টুেলর িবভাগ

&ড
টা
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!ফিসিল& !'াফাইলঃ ?eপ িসেলকশন, ?জেনেরল ?ফিসিলU ইনফরেমশন, িবিfং gাকচার, ওয়াক< ার
?ডমQািফকস, অপােরশনস ইনফরেমশন, সাবক,াhর ইনফরেমশন।
চাকির ও িনেয়াগঃ নূJনতম বয়স, iবষমJ এবং িনেয়াগ এর িবjািরত তথJ।
কম4ঘ6াঃ কম<ঘ)া এবং িবরিতর তথJ।
মজুির এবং সুিবধাঃ নূনJতম ?বতন, ?সাশJাল ইSুেরS এবং অনJানJ সুেযাগ সুিবধার তথJ

ওয়াক4 ার =টেম6ঃ ?জারপূব<ক lম, হয়রািন এবং অপবJবহার, iবষমJ এবং শৃnলা স;িক< ত তথJ।

ওয়াক4 ার ইনভলভেম6ঃ িoডম অফ এJােসািসেয়শp , ?যৗথ দর কষাকিষ, অিভেযাগ বJবsা, কমt Kিতিনিধu
স;িক< ত তথJ।

@াAB এবং সুরCাঃ সাধারণ কােজর পিরেবশ, িবিfং িনরাপ]া, জvরী KLিত, রাসায়িনক/িবপwনক পদাথ<, lিমক
সুর5া, মJােটিরয়াল হJাxিলং এবং ?eােরজ, iবyJিতক িনরাপ]া, Kাথিমক িচিকৎসা/িচিকৎসা, ক,াকটর িনরাপ]া, 
ডরিমটির, কJাি)ন, িশz য{ স;িক< ত তথJ।
টারিমেনশনঃ বাধJতামূলক lম, iবষমJ, এমRয়েম) KJাকUস, মজুির এবং সুিবধা স;িক< ত তথJ।

মBােনজেম6 িসেEমঃ "RJান" এর কাঠােমা (নীিত এবং প}িত/ ?কৗশল এবং ল5J), "ডু ”(ভূিমকা এবং দািয়u/ 
?যাগােযাগ এবং ?~িনং), " "?চক ”(?সলফ-এেসসেম)), "এh" (কি)নুয়াস ই�ভেম))

এবাভ অBাG িবয়G (?eপ ৩)- ওয়াক< ?Rস ওেয়ল িবং এবং কিমউিনU ইমপJাh স;িক< ত ?ডটা ।



“Mিমক” বলেত িক *বাঝায়?

“pিমকগণ” পণ1 উৎপাদন এবং িডিNিবউশন এর সােথ জিড়ত থােকন।

তারা সুপারভাইজর নন এবং তােদর কােছ কােরা িরেপাটI করেত হয় না ।

“gিমেকর” উদাহরণ কাটারস, সুইয়ারস, িকউিস, প8াকারস ইত8ািদ (-য সকল gিমক পণ8 উৎপাদেন
িনযুC থােকন)। এছাড়া, বয়লার ওয়াকG ার এবং যারা oােক পণ8 তুেল থােকন, তারাও gিমক িহেসেব
িবেবিচত হন।

টুল এ “pিমক” অথবা “pিমকগণ” িহেসেব শ{O ব1বহার করা হেয়েছ।

“pিমকগণ” 'ফিসিলOেত পণ1 উৎপাদন ও পিরচালনার সােথ সরাসির সPৃ] থােকন।



িসএ=এ-আমরা িকভােব এসএলিসিপ *ডটা ব;বহার কির

Ø ২০২২ সােলর িডেসqেরর মেধ8 SLCP-এর সােথ িনজj অিডট Oিতkাপন করার জন8 অrীকারবs।
Ø ইিতমেধ8ই -যসব িরেপাটG -ভিরফাইড হেয় -গেছ, -স সকল িরেপাটG Zহণ করেত Oিতtিতবs।
Ø আমরা সWক পেথ আিছ: ২০২১ সােল আমরা আমােদর মািলকানাধীন অিডেটর ৫০% এসএলিসিপ এর Oিতkাপন

কেরিছ।

আমরা িকভােব SLCP !ডটা ব3বহার কিরঃ

ØSLCP এর (-Lপ১ এবং২) C&A এর COC OPuিল কভার কের।
Ø-রেলেভ2 -কােয়েUন জন8 -র?ং িনধGারণ করা হেয়েছ এবং -র?ং ম8াiv -সট করা

হেয়েছ।
ØFFC jয়ংিJয়ভােব SLCP -ডটােক C&A িরেপােটG অনুবাদ কের A - E -র?ং

Oদান কের।
ØসাMায়াররা FFC ব8বহার কের তােদর SLCP -ভিরফাইড এেসসেম2? C&A

এর সােথ -শয়ার কের এবং িবিনমেয় C&A -র?ং পায় এবং FFC M8াটফেমG এক?
অনলাইন CAP-এর িলw পায়

Øএই পsিত আমােদর -র?ং িসেLমেক অব8াহত রাখেত সহায়তা কের, আমােদর
সাMায়াররা ইিতমেধ8ই জােন -য, আমরা িনজj অিডট -ডটার পিরবেতG SLCP
-ডটা ব8বহার কির।



আমরা িক ভােলাভােব এ8ে9ইন করেত
!পেরিছ?



সত# অথবা িমথ#া?

১। "ফিসিল' িহেসেব আপিন িনেজ "ডটা কােলকশন টুল কমি6ট করেত
পােরন অথবা কােরা সহায়তাও িনেত পােরন, তােত আউটকাম একই হেব।

২। "ফিসিল' "ডটার িভিB হেব সবCেশষ ১২ মােসর "সাশEাল ও "লবার "ডটা।

৩। আপিন "বটার ওয়াকC "GাHােমর সােথ যুJ থাকেল আপনােক "বটার ওয়াকC
6াটফেমCই আপনার "সলফ-এেসসেমK কমি6ট করেত হেব।

৪। এই টুল' একজন Mিমেকর জীবনচPেক অনুসরণ কের গঠন করা হেয়েছ।

৫। একজন Mিমক বলেত এখােন "ফিসিল'র বEবWাপনা Xাফেদরও "বাঝােনা
হেয়েছ।



৫ িমিনেটর িবরিত



!ডটা কােলকশন টুল !নিভেগট ক?ন



<ডটা কােলকশন টুল অনলাইন এবং অফলাইন (এেLল) এ
এেভইলএবল আেছ

12ব3: আজ আমরা অফলাইন এেvল টুেলর উপর
-ফাকাস করব। যাইেহাক, যিদ আপিন -কান
এেJিডেটড -হাL ব8বহার কেরন, তাহেল আমরা
xঢ়ভােব অনলাইন ভাশGন ব8বহার করার সুপািরশ করব
-যেহতু এখােন িলগ8াল ইনফরেমশন এবং -ডটা -চক
Oদান করা হয়।

Populating the SLCP self-assessment on the BW platform

Initiate the self-assessment.

Select the new service cycle that has been 
created by BW

Every time you select a question, the page will display the question title and two fields: one 
for the answer and one for additional comments. Answer the question, provide a comment if 
necessary, and click on Submit. 



<ডটা কােলকশন টুল <ডেমা



িকভােব টুেলর 0ে1র উ3র িদেবন



িকভােব টুল পূরণ করেবন: সাধারণ 6পস

এসএলিসিপ এর লQ@
ü একO 'ফিসিলOর কমIপিরেবেশর সuক ও িনরেপk তথ1 সং|হ করা
ü সকল b1াc ও E1াcাডI 'হা}ারেদর সােথ তুলনােযাগ1 ও হাই 'কায়ািলO 'ডটা 'শয়ার করা
ü অিডেটর 'ফOগ Vর করা এবং িরেসাসI এর পুনঃব1বহার করা।
!ডটা কােলকশন টুেল:
o উAরmেলা 'কান ধারণা বা অনুমান 'থেক নয়, বরং 2কৃত কমIপিরেবশেক 2িতফিলত কের। 'যমন- 'যেথ~' 

বা 'অ�’ এই ধরেনর শ{ ব1বহার না কের “৫" বা "হ1াঁ“ জাতীয় শ{ ব1বহার কnন।
o 'রmলার 'সাশ1াল অিডট এর 'চেয় অেনক 'বিশ 2? এখােন অ�ভুI ] করা হেয়েছ। এসএলিসিপ স�াব1

উAেরর সকল অপশনmেলা িচি�ত করার 'চ~া কেরেছ। িক� যিদ আপিন উপযু] উAর খঁুেজ না পান, 
তাহেল 'বE অপশনO 'বেছ িনন অথবা 'রde খািল রাখুন।

িব:�: টুেলর 'শেষ “'ফিসিলO কেম-স" এ আপনার ম�ব1 িলেখ রাখুন, যােত 'ভিরফায়ার এবং িরেপাটI এর
ব1বহারকারী আপনার অবKা বুঝেত পাের।

মেন রাখেত হেব-
ü সব সময় অবেজিwভ 'ডটা 2দান কnন, যা আপনার 'ফিসিলOেক সuকভােব উপKাপন কের।



িকভােব টুল পূরণ করেবন: এক6 উদাহরণ

অেনক 2ে? জাতীয় pম আইন (এনএলএল) এবং আ�জI ািতক pম মান (আইএলএস) উভেয়র 'রফােরe থােক।
কমIঘ-া িনেয় একO উদাহরণ আেলাচনা করা যাক, 2? WH-WOR-11 'ত বলা আেছঃ

“ওভারটাইম কােজর সময় িক িলগ@াল িলিমট এর সােথ সাম\স@পূণJ?”

এই টুলO সব 'দেশই ব1ব�ত হয়। আপনার 'দেশ ওভারটাইম িবষেয় আইনগত বা 'যৗথ দরকষাকিষ চুি]
2েযাজ1 নাও হেত পাের। 'সেkেl আপনার উAর িক হেব?

উAরদাতার তথ1 অনুযায়ী যিদ 'দেশ ওভারটাইেমর জন1 'কান 2েযাজ1 আইন না থােক, তেব তারা " 'না
এিJেকবল িলগ1াল িরকয়ারেম-“ িসেলw করেব।

জাতীয় pম আইন (এনএলএল) এবং আ�জI ািতক 'লবার E1াcাডI (আইএলএস) সPিকI ত সকল 2ে?র জন1:
িনিYত হেয় সuক িসেলকশন করেত “More Info" িলেW িগেয় গাইড িনেত পােরন।

িব: �: AH J1াটফেমI 'ডটা কােলকশন টুল সরাসির অনলাইেন পূরণ করার সময় আপিন " Law Overlay 
" 'দখেত পােরন। ”Law Overlay” আইএলএস এবং এনএলএল সPিকI ত 2?mিলর জন1 িবেশষ
গাইেডeেক 'বাঝায়। 'যসব 'দেশ ”Law Overlay” পাওয়া যায় তােদর তািলকা Gateway 'হামেপেজ
পাওয়া যােব। বাংলােদশ এ ”Law Overlay” এেভইলএবল আেছ।

https://slcpgateway.sustainabilitymap.org/home


িকভােব টুল পূরণ করেবন: ভুল এিড়েয়

-= [ডিzউিব-ডিzউএিজ-১৩] এ OP িদেয় বুঝােনা হেয়েছ -য,
কারখানা? িক gিমকেদর িOিময়াম -বতন পিরেশাধ করেছ না যা িলগ8ালী িরকয়ারড?
-ফিসিল? িক আইন অনুযায়ী িনে|াC িভি}েত gিমকেদর িOিময়াম -বতন পিরেশাধ করেছ না?
• কম~র -যাগ8তা (-যমন অিভ�তা, দlতা, Oিশlণ) এবং/অথবা
• কােজর ধরণ (-যমন ঝঁুিকপূণG কােজর -বতন)?

সাধারণ ভুল
• 2?O একO 'নিতবাচক 2?। এখােন বলা

হেয়েছ 'য, কারখানাO আইন অনুযায়ী
pিমকেদর ি2িময়াম 'বতন 'প কের না।

• 'ফিসিলO 2ে?র উে�শ1 ভুল 'বােঝ এবং
উAর 'দয় "হ1াঁ" এমন িক যখন আইেনর সােথ
স�িতপূণI।

স]ক ভােব ক>ন
• যিদ তারা সকল pিমকেক আইন অনুযায়ী

2েযাজ1 ি2িময়াম 'বতন 2দান কের থােক, 
তাহেল কারখানােক "না" উAর িদেত হেব।

• আরও তেথ1র জন1 "More Info" 'দখুন।



িকভােব টুল পূরণ করেবন: ভুল এিড়েয়

)* [RH-DIS-18] এই 2? িদেয় বুঝােনা হেয়েছ 'য, 
জািত, গােয়র রং, িলr, ধমG, রাজৈনিতক মতামত, ন8াশনাল এvoাকশন, -সাশ8াল অিরিজন, এইচআইিভ/এইডস, 
-সvুয়াল অিরেয়নেটশন, গভG াবkা/মাতৃ�কালীন অবkা, �ববািহক অবkা, পািরবািরক দািয়�, বয়স বা জাতীয়তা/ িবেদশী
অিভবাসী gিমেকর অবkা ইত8ািদ িবষয় িক িনেয়ােগর -lে� িসsাc িনেত ফ8া@র িহেসেব িবেবিচত হয়?

সাধারণ ভুল
কারখানা িব�াস কের 'য তারা �বষম1 কের না
এবং "না" পূরণ কের।

স1ক ভােব ক4ন
যখন 'কান অপশন ('যমন pিমকেদর জন1
নূ1নতম বয়স থাকা) িনেয়ােগর জন1 একO ফ1াwর
, তখন "হ1াঁ" িসেলw কnন।



িকভােব টুল পূরণ করেবন: ভুল এিড়েয়

)* [ডি[উএইচ-ডি[উওআর-২০]
কারখানাO িক িলগ1াল িরকয়ারেম- এর সােথ িমল 'রেখ 'bEিফিডং জন1 িবরিত 'দয়?

সাধারণ ভুল
• 'ফিসিলO মেন কের বুেকর �ধ খাওয়ােনার

িবরিতর জন1 বাংলােদেশ 'কান আইন 'নই,
তাই তারা “no applicable legal
requirements”. িসেলw কের

স1ক ভােব ক4ন
• বাংলােদশ pম িবিধমালা ২০১৫ 'ত এই

সPেকI িনেদI শনা 'দয়া আেছ।
• 'ফিসিলO িক এ pম িবিধমালার ৩৭ (৫)

মানেছ িক না 'সটা িসেলw করেত হেব।



িকভােব টুল পূরণ করেবন: ভুল এিড়েয়

7U [এইচএস-িজইএন-১]
'ফিসিলOেত িক 'কােনা ইনেহেলশন (বায়ুবািহত) এfেপাজােরর ঝঁুিক আেছ (কণা / ধুেলা / ত� / 'ধাঁয়া)?

সাধারণ ভুল
• 'ফিসিলO ম1ােনজেম- িব�াস কের 'য

তােদর 'কােনা ইনেহেলশন (বায়ুবািহত) 
এfেপাজােরর ঝঁুিক 'নই এবং তারা "না" 
পূরণ কের।

স1ক ভােব ক4ন
• ধুেলা-কণা, ফাইবার, 'ধাঁয়া, গােমI-স এবং

'টfটাইল 'ফিসিলOেত খুবই সাধারণ।
• িবিভ� 2েসস 'যমন: কাOং, dট িরমুিভং, 

ডািয়ং, িdিনং ইত1ািদ িনেয় একটু িচ�া
করেলই আমরা বুঝেত পারেবা।



আপনার !সলফ/জেয়- এেসসেম- !ডটা
সাবিমট ক?ন



এেসসেম= স>? করেত এএইচ B#াটফেমD আপনার ডাটা
সাবিমট কGন

অফলাইন টুেল
ডাটা পূরণ ক>ন

এবং এএইচ
J1াটফেমI আপেলাড

কnন

এএইচ J1াটফেমI
অনলাইন টুেল

!ডটা পূরণ ক>ন

এে8িডেটড !হা" িন^িলিখত
িবষয়_েলার ব@াপাের িনিYত হওয়ার
জন1 আপনার !ডটা !চক কের-
• উAর �ধুমাl ইংেরিজ ভাষায় িদেত

হেব;
• 'য 2?mেলা ফাঁকা রাখা যােব না

'সmেলা অবশ1ই পূরণ করেত হেব;
• টুলO ৯৫% সPূণI করেত হেব;
• উAর 'দয়ার 'kেl সবIািধক ৬,০০০

অkর িলখা যােব এবং
• 'য 2?mেলােত সংখ1া বা তািরখ

আেছ, তা সuকভােব উAর িদেত
হেব।

এএইচ a@াটফেমJ িভিব
অ@াসাইন করার পের, 

'ভিরিফেকশেনর জন1 উAরmিল
িনধIািরত !ভিরফায়ােরর সােথ
!শয়ার করা হয়। 'ভিরফায়ার

অফ-সাইট িরিভও এবং
'ভিরিফেকশন করেত এসব 'ডটা

ব1বহার করেব। এেসসেম-
সP� করার ২ মােসর মেধ1
'ভিরিফেকশন করেত হেব।

CAF V1.4.2 �R
হেয়েছ



আপনার এেসসেম= FFC Hত সাবিমট কGন



আপনার এেসসেম= Higg এ সাবিমট কGন



আপনার এেসসেম= BW এ সাবিমট কGন

Populating the SLCP self-assessment on the BW platform

Initiate the self-assessment.

Select the new service cycle that has been 
created by BW

Every time you select a question, the page will display the question title and two fields: one 
for the answer and one for additional comments. Answer the question, provide a comment if 
necessary, and click on Submit. 



২ মােসর মেধ# আপনার Hভিরিফেকশন িনিKত কGন

"ফিসিল' AH এ এেসসেমK জমা "দওয়ার পের, "ভিরফায়ারেক অবশEই ]ই
মােসর মেধE "ভিরিফেকশন _` করেত হেব।



VB TBািনং এর <MেU SMS এর িকছু পরামশ&

Ø আপনার এেসসেম2 সাবিমট করার আেগ অবশ8ই আপনার -ভিরিফেকশন পিরক�না আেরকবার -ভেব িনেবন। আপিন
চাইেলও সাবিমট করার সােথ সােথই -ভিরফায়ার বিড হয়েতা আপনার -ভিরিফেকশন করেত পারেবন না। আবার আপনােক
৮ স�ােহর মেধ8 -ভিরিফেকশন -শষ করেত হেব।

Ø আপনার খুব �ত -ভিরিফেকশন Oেয়াজন হেল আপিন এেসসেম2 -ডটা -দওয়ার সময় -থেকই -ভিরিফেকশন বিডর সােথ
-ভিরিফেকশন OিJয়ার Oাথিমক িবষয় ধারনা িনেয় িনেত পােরন। -সেlে� িকছুটা সময় -সভ হেত পাের।

Ø এেসসেম2 টুেল িকছু OP আেছ -য OPuিলর উ}র "হ8া" সুচক মােন "-নিতবাচক" আর "না" সুচক মােন ইিতবাচক।
-শষ মু�েতG এই ধরেনর OPuিল একটু -দেখ িনেবন।

Ø সাবিমট করার আগ মু�েতG আপিন “Date of Submission" বেv -দয়া তািরখ? সWক িকনা তা -চক কের িনেবন।
অেনক সময় তািরখ বসােনা হেলও হয় -তা -সিদন সাবিমট করা হয় িন, িক� -যিদন সাবিমট হেয়েছ -সিদেনর তািরখ?
আপেডট করা হয় িন।

Ø সাবিমট করার পর -কান বড় ধরেনর ভুল কের -ফেলেছন মেন হেয় এসএলিসিপ -হ� -ডে�র শরনাপX হেত পােরন।



আমরা িক ভােলাভােব এ8ে9ইন করেত
!পেরিছ?



সত# অথবা িমথ#া? 

১) !ফিসিল4েক িহগ বা এফএফিস-!ত কমপে@ ৯৫% CD এবং !বটার
ওয়াক) FGাটফেম) ১০০% CD সIূণ) করেত হেব।

২) CেDর কালার আপনােক অফলাইন টুল (এেQল) এ গাইড করেত
সহায়তা কের।

৩) আপিন Cিত4 টুল !সকশেনর নীেচ "!ফিসিল4 কেমVস" এর
জায়গায় অিতিরX তথG !যাগ করেত পােরন।

৪) আপিন !বটার ওয়াক) FGাটফেম)ও আপনার পছে]র !*প
অনুযায়ী টুল পূরণ করেত পােরন।

৫) টুল CেDর উ_র !ফিসিল4 তার িনজ` মাতৃ) ভাষায় িলখেত পারেব।



1B?



যিদ আপিন Hকান অসুিবধায় পেড়ন...

www.slconvergence.org/helpdesk Sahana
Kubsad

Sevinc
Aktas Ilgun

Urtty
Majumder

Huyen Le
Thi Thu

Jessica
Jia

http://www.slconvergence.org/helpdesk


আপকািমং HNিনং এ Hযাগ িদন

Visit the SLCP Helpdesk to find:
ü আপকািমং -সশেনর জন8 -রিজে�শন তথ8 পােবন।
ü -oিনং -রকিডG ং এবং �াইড -ডক এর িলw পােবন।

এই ?সশেন আমরা আপনােক আপনার ?সলফ/জেয়) এেসসেম) ?ভিরিফেকশন এর জনJ KLত করেত সাহাযJ করব।
?ভিরফায়ােরর কাছ ?থেক আপিন কী আশা করেত পােরন এবং আপনার ভূিমকা কী তা বJাখJা করা হেব। আমরা আপনােক
?ভিরিফেকশন Kি�য়ার (টাইমলাইন) সােথ পিরচয় কিরেয় িদব এবং আপনােক একU ?ভিরফাইড এেসসেমে) আসার জনJ
গাইেডS Kদান করব যা ?ভিরিফেকশন Kেসস ?শেষ একািধক বJবসািয়ক অংশীদারেদর সােথ ?শয়ার করা যােব।

Deep dive: SLCP verification process (English)
19 April | 10:00-12:30 CET  | Register here 

Deep dive: Sharing SLCP verified data (English)
26 April | 10:00-12:30 CET  | Register here 

এই ?সশেন আমরা এেসসেম) ?ভিরফাইড (VRF) হেয় ?গেল, আপিন যা করেবন ?সটা স;েক< ধারনা িদব। কীভােব আপিন
VRF ?শয়ার করেবন, কীভােব িবিভ� ?eকেহাfার ?ভিরফাইড ?ডটা বJবহার করেব এবং আপনার ?ডটা ?কায়ািলU �ক
আেছ িকনা তা িনি�ত করার জনJ িকছু পদে5েপর সােথ পিরচয় কিরেয় িদব। আমরা আশা কির আপিন এই ?সশন ?থেক
অেনক ?বিশ উপকৃত হেবন।

https://slcp.zendesk.com/hc/en-us/articles/4417595595932-SLCP-Facility-Training-Webinars
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_qWdEiE9rSDSwpTJUc8uBIA
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_xM10DP4DTbeevYt3d-vJIw


Hশষ করার আেগ…

ভিবষEৎ "bিনং কমCসূচী ভােলা করার জনE
আপনার মতামত িদন ।

আপিন আপনার নাম Gকাশ না কেরই এ'
করেত পারেবন ।

https://www.surveymonkey.com/r/CYFDTTC

https://www.surveymonkey.com/r/CYFDTTC


ধন0বাদ!


