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সতক্য  থাকুন 
আমরা	�া	বেে্	েবর	তা	আমাদের	ব্্ান্ডদে	প্রবতিব�ত	 
েদর	এিং	আমাদের	বিবি	আমাদের	পিপ্রেশভুন	েদর।।

লকন আমাবদি একটি রবরি আবছ? 

কািা এই রবরিি অন্তভু্য ক্ত 

আপনাি রক কিণীি 

কীভাবব উত্তম রসদ্ধান্ত গ্রহণ কিববন 

আপনাি লোকাে এরথকস্ অরিসাি

উববেগ রবষিক রিবপার্য  
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কেন	আমাদের	এেটি	বিবি	আদে?	

নীরতি পরিবত্য ন/ সংবশািন এবং মকুব
আমরা	অনি্ািন	েবর	ক�,	বিবিদত	িম্াি্	িে�	পবরবস্বত	অন্তর্ভু ক্ত	েরা	িম্ি	নয়,	বিদশষ	েদর	
িমি্াগুদ�া	�িন	চ্বক্ত	ও	স্ানীয়	আইদনর	িাদপদক্	উদ্্ত	হদি।	অতএি,	আমাদের	কোম্ানী	প্রদয়াজন	
িাদপদক্	এই	বিবির	পবরিতভু ন	িািন	েরদত	পাদর।	তদি,	বিবির	ক�	কোন	িরদনর	মকুি	অিশ্ই	
পবরচা�না	পষভুে	িা	কিাদডভু র	কডবজগবন	বোরা	অনদ্মাবেত	হদত	হদি।	অত্ন্ত	বির�	পবরবস্বতর	কক্দত্র	ক�িাদন	
এই	মকুি	অনদ্মােন	েরা	হদি,	কিদক্দত্র	আমরা	বিষয়টি	দ্রুততার	িদঙ্গ	ও	�িা�িরাদি	প্রোশ	েরি	
ক�িাদন	আইনগত	িাি্িািেতা	রদয়দে।	

কোন	বিষয়টি	কোো-কো�াদে	বিদবের	িিভুাবিে	প্রশংবিত	ব্্ান্ডগুব�র	এেটিদত	পবরণত	েদরদে?	এটি	শুি্	
আমাদের	এেটি	পণ্ই	নয়।	এটি	আমাদের	োদজর	পদ্বত	এিং	িততা	প্রেশভুন	েদর।	আমাদের	িংস্কৃ বতদত	
িদ্ম�ূ	ও	িততা	আমাদের	োজদে	উবেদ্্	েদর	এিং	এেটি	কোম্ানী	বহদিদি	আমাদের	ি্াবতদে	শবক্তশা�ী	
েদর	�া	িিভুোই	অনন্	িািারণ	বেে্	েদর	এিং	শুি্মাত্র	কিটিই	েদর	ক�টি	িঠিে।	আমাদের	িি�তার	এেটি	
অপবরহা�ভু	উপাোন	হ�	আমাদের	িততা।

েিনও	েিনও	আপবন	এমন	পবরবস্বতর	িম্্িীন	হদত	পাদরন	ক�িাদন	কোন	োজটি	েরা	িঠিে	তা	স্পষ্ট	
নাও	হদত	পাদর।	আর	ঠিে	কিিাদনই	আমাদের	ি্িিাবয়ে	আচরণবিবি	িাহা�্	েরদত	পাদর।	এটি	িিভুো	
আমাদের	ি্ি্াবত	রক্াদিভু	এিং	ম�ূ্দিাদির	িদঙ্গ	িাঁচদত	পিপ্রেশভুে	বহদিদি	োজ	েদর।	এই	িংহবতা	আপনার	
িমস্ত	প্রদশ্নর	উত্তর	বেদত	িক্ম	না	হদ�ও,	কোন	উত্তর	ি্স্পষ্ট	না	হদ�,	কি	ি্াপাদর	স্পষ্ট	উত্তর	কপদত	কোিায়	
ক�দত	হদি	কি	বিষদয়	বেেবনদেভুশনা	কেয়।	

এই রবরি আপনাবক কীভাবব সাহার্য কিবত পাবি?
বিবি	আপনাদে	ক�িে�	ক্মতা	প্রোন	েদর	তা	হ�ঃ	

 » রনবেবক সততা ও ননরতকতাি সবগে পরিচােনা কিবত। 

 » আমাবদি মেূ্যববািবক তুবে িিবত ও আমাবদি সখু্যারত অকু্ণ্ন িাখবত।

 » লকাকা-লকাো আপনাি কাছ লথবক কী প্রত্যাশা কবি তা বুঝবত পািাি।

 » প্ররতরদন সঠিক রসদ্ধান্ত গ্রহণ কিবত।  

 »  আমাবদি লকাম্ানীি লক্বরে প্রবরাে্য সকে আইন, লিগুবেশন এবং  
মানদণ্ড সমহূ লমবন চেবত।

 »  সাহাবর্যি েন্য অথবা লকান প্রশ্ন থাকবে সাহার্য অথবা রনবদ্য শনাি েন্য  
লকাথাি লরবত হবব তা বুঝবত পািাি।  

রবরিি প্রবিাগ
কোম্ানীর	এবিক্স	এন্ড	েমপ্াদয়ন্স	েবমটি	এই	বিবির	স্তন্ত্র,	িাস্তবিে	এিং	িামঞ্জি্পূণভু	প্রদয়াদগর	জন্	
োয়িদ্।	এই	েবমটি	কোম্ানীর	বিবনয়র	ব�োরি	গ্রর্রুপ	বনদয়	গঠিত	�ারা	এই	বিবির	প্রদয়াগ	েদর	এিং	এর	
তত্তািিাদনর	োবয়দত্ব	রদয়দে	প্রিান	আবিভুে	েমভুেতভু া,	কজনাদর�	োউদন্স�	এিং	কোম্ানীর	পবরচা�না	পষভুদের	
বনরীক্ণ	েবমটি।	
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োরা	এই	বিবির	অন্তর্ভু ক্ত
আপবন	কোম্ানীদত	কোন	অিস্াদন	োজ	েদরন	িা	কোম্ানীর	জন্	েী	োজ	েদরন	তা	বনবিভুদশদষ	–	
ি্বিদিচনা	প্রদয়াগ	েরা	এিং	আমাদের	বিবির	অনি্ততী	হদয়	চ�া	আপনার	োবয়দত্বর	মদি্	পদ়ি।	কোম্ানীর	
িিভুস্তদরর	ি্�-রাইম	ও	পারভু -রাইম	েমভুচাবরদের	কিদে	শুরু	েদর	এবক্সবেউটির	ি্্র	প�ভুন্ত	এর	অন্তর্ভু ক্ত।	
এই	বিবি	কোম্াবনী	বোরা	বনয়বন্ত্রত	কিই	িমস্ত	অিীনস্	িংস্া	ও	িংস্াগুদ�ার	উপদরও	প্রদ�াজ্	হয়	ক�িাদন	
কোম্ানীর	িকৃহত্তর	স্ািভু	রদয়দে	অিিা	পবরচা�না	বনয়ন্ত্রণ	েদর	(উপদর	উদলেবিত	িমস্তবেে্দে	িমগ্র	বিবি	জদ়্ি	
“কোম্ানী”	বহদিদি	উদলেি	েরা	হদয়দে)।	িমস্ত	েমভুচাবরদের	এিং	এই	বিবির	অিীনস্	অন্ান্	িে�দে	এই	
মদমভু	স্ীেকৃ বত	জ্াপন	েরদত	হদি	ক�	তাঁরা	এই	িংবহতা	পদ়িদেন	এিং	িম্বত	বেদত	হদি	ক�	তাঁরা	এই	বিবি	
ম�ভুাো	রক্া	েরদিন।	

কোম্ানীর	পদক্	োজ	েরদেন	এমন	ক�	োউদে	(িরিরাহোরী,	পরামশভুোতা	এিং	অন্ান্	ি্িিাবয়ে	
অংশীোরগণ-িহ),	কোম্ানীদত	পণ্	িা	কিিা	প্রোন	েরার	িময়	অিিা	আমাদের	হদয়	োজ	েরার	িময়	
অিশ্ই	আমাদের	বিবির	নীবতমা�ার	নীবতগুব�র	প্রবত	অন্িততী	হদয়	িততার	প্রবত	আমাদের	োয়িদ্তায়	শবরে	
হদত	হদি।	িরিরাহোরীদের,	আমাদের	িাদি	োজ	েরার	শতভু 	বহদিদি,	অিশ্ই	আমাদের	িরিরাহোরীর	
ি্িিাবয়ে	আচরণবিবি	এিং	আমাদের	িরিরাহোরীর	বনদেভুশনা	নীবতমা�া	কমদন	চ�দত	হদি।

আইন লমবন চো
আইন	ও	করগুদ�শন	িমহূ	এে	কেদশ	কিদে	অন্	কেদশ	ি্াপেরাদি	বরন্ন	হদত	পাদর।	ক�দহত্,	আমাদের	
কোম্ানী	মাবেভু ন	�্ক্তরাদ্রে	বনিন্ধনেকৃ ত,	কিদহত্,	িমগ্র	বিবে	জদ়্ি	েব়িদয়	িাো	আমাদের	েমভুচাবরদের	প্রবত	
তাঁদের	েমভুরত	িংবলিষ্ট	কেশগুদ�ার	আইন-োনদ্নর	পাশাপাবশ	মাবেভু ন	�্ক্তরাদ্রের	আইনাি�ীও	প্রদ�াজ্	হয়।	
আমরা	ক�দহত্	200-ও	কিবশ	কেদশ	ো�ভু	পবরচা�না	েদর	িাবে,	কিদহত্,	কোন	আইন	কমদন	চ�দত	হদি	তা	
িদ্ে	ওঠা	ি্িই	জটি�	ি্াপার	হদত	পাদর,	কিই	জন্	আপবন	ক�	কেদশ	(িা	কেশগুদ�াদত)	েমভুরত	আদেন,	
কিই	কেদশর	আপনার	োদজর	িদঙ্গ	িম্েভু �্ক্ত	আইন	ও	করগুদ�শন	িমহূ	িম্দেভু 	কজদন	কনওয়ার	বিষয়টি	
বনবচিত	েরদিন।	কোন	কোন	িময়	স্ানীয়	রীবত-নীবত	িা	ো�ভু	পদ্বতগুদ�ার	িাদি	আমাদের	বিবি	িা	
আইদনর	িংঘাত	িকৃবষ্ট	হদত	পাদর।	কিই	িমস্ত	কক্দত্র,	আইন	ও	বিবি	কমদন	চ�ন্।	বনদেভুশনার	জন্	ক�াো�	
ব�গ্া�	োউদন্স�দরর	িদঙ্গ	ক�াগাদ�াগ	েরুন।

একেন কম্যচারি রহবসবব আপনাি অরিকািসমূহ
আমরা	এেবেদে	ক�মন	এটি	প্রত্াশা	েবর	ক�	আপনারা	আমাদের	বিবি	কমদন	চ�দিন,	এেই	িদঙ্গ	আমরা	
কোম্ানীর	এেজন	েমভুচাবর	বহদিদি	আপনার	অবিোর	িমহূদে	স্ীেকৃ বত	বেই।	উোহরণস্রূপ,	জনস্ািভু	
জব়িদত	এমন	বিষয়গুদ�াদত	প্রে্াদশ্	মত	ি্ক্ত	েরার	অিিা	আপনার	বনদয়াদগরবনয়ম	ও	শতভু াি�ীর	
িদঙ্গ	িম্েভু �্ক্ত	বনবেভুষ্ট	ো�ভুে�াদপ	(কিতন,	োদজর	িময়,	োদজর	শতভু িমহূ,	স্াদস্্র	েঁ্বেিমহূ	এিং	
বনরাপত্তা	িংক্ান্ত	বিষয়গুদ�াদত	আদ�াচনা	েরা	ইত্াবে	িহ)	অংশগ্রহণ	েরার	অবিোর	আপনার	রদয়দে।	
এই	বিবি	িা	কোম্ানীর	িা	কোম্ানীর	কোন	নীবতদত	এমন	বেে্	িােদত	কনই	�া	আপনার	আইনগত	
অবিোরগুদ�াদে	িীমািদ্	েরা	িা	তাদত	হস্তদক্প	েরা।1

রখন রবরিি েঙ্ঘবনি লকান ঘরনা ঘবর
আমাদের	কোন	েমভুচাবর	�িন	এই	বিবি	িা	প্রদ�াজ্	আইন	কমদন	চ�দত	ি্িভু	হন,	অন্	োদরা	বোরা	
বিবির	অনি্বতভু তায়	ি্িভু	হওয়ার	বিষয়দে	উদপক্া	েদরন	িা	বিবির	�ঙ্ঘদনর	জন্	কোন	ি্বক্তদে	িাি্	
েদরন,	তিনই	�ঙ্ঘদনর	ঘরনাটি	ঘদর।	এটি	আমাদের	কোম্ানীর	ি্নাম	ও	আমাদের	ম�ূনীবতদে	ক্বতগ্রস্ত	
েরদত	পাদর।	

আমরা	বিবির	িে�	িম্াি্	�ঙ্ঘদনর	বিষয়গুদ�াদে	গুরুদত্বর	িদঙ্গ	কেবি।	বিবির	�ঙ্ঘদনর	িদ�	শাবস্তমূ�ে	
ি্িস্া	গ্রহণ	েরা	হদত	পাদর	�া	�ঙ্ঘদনর	প্রেকৃ বত	ও	পবরবস্বতর	িদঙ্গ	িামঞ্জি্পূণভু	হদি,	�া	বিনা	কিতদন	
িরিাস্ত,	কিতনিকৃবদ্	িা	িাবষভুে	ইনদিবটির	হারাদনা	এিং	চােবরর	অিিাদনর	মদতা	বিষয়াি�ী	প�ভুন্ত	িা	িহ	
হদত	পাদর।	কোন	োজ	�বে	আইদনর	�ঙ্ঘন	েদর,	তার	িদ�	জবরমানা	িা	কিৌজোবর	মাম�া	হদত	পাদর।	
বিবির	�ঙ্ঘদনর	ঘরনাগুদ�াদে	আপনার	েমভুচারী	নবিদত	ব�বপপদ্	েদর	রািা	হয়।

ো�ভু	িম্ােন,	আচার	এিং	আচরন	আচরণ	বনয়ন্ত্রদণর	জন্	কোম্ানীর	অন্ান্	নীবতমা�া	ও	
ো�ভুপদ্বতিমহূ	রদয়দে।	ক�	িমস্ত	নীবত	�ঙ্ঘদনর	বিষয়গুদ�া	বিবির	�ঙ্ঘন	নয়	কি	িমস্ত	বিষয়	উপ�্ক্ত	
নীবত	ও	ো�ভুপদ্বতর	অিীদন	বনয়ন্ত্রণ	েরা	হদি।

1  বে	কোো-কো�া	কোম্ানী	তাদের	েমভুচাবরদের	ি্বক্তগত	তি্াি�ীর	িাস্তবিে	ও	বডবজরা�	ি্রক্া	ি্বনবচিত	েরার	ি্াপাদর	এিং	কিই	িদঙ্গ	তার	োদ্াবডয়ান	বহদিদি	
বনরাপত্তার	ি্রক্ার	কেওয়ার	ি্াপাদর	িদ্পবরের।	মাবেভু ন	�্ক্তরা্রে	বরবত্তে	েমভুচাবরদের	কক্দত্র,	“েমভুচাবরর	তি্াি�ী”	নামে	বিষয়টিদে	ক�ন	কোম্ানীর	েমভুচাবরদেরদে	
তাঁদের	কিতন,	ি্দ�াগ-ি্বিিািমহূ	িা	তাঁদের	বনদয়াদগর	শতভু াি�ী	িংক্ান্ত	তি্াি�ী	প্রোশ	েরা	িা	জানাদনার	বিষয়টিদে	বিরত	িা	বনরুৎিাবহত	েরার	ি্িহার	েরা	
হয়া	না,	ি্াি্া	না	েরা	হয়,	�া	প্রদ�াজ্	আইন	অন্�ায়ী	তাঁদের	অবিোদরর	মদি্	পদ়ি,	এর	মদি্	জাতীয়	শ্রম	িম্েভু 	আইন	(National Labor Relations 

Act)-এর	7 (29 U.S.C. §  157)	িারার	অিীনস্	িংরবক্ত	িমববিত	ো�ভুে�াদপ	�্ক্ত	হওয়ার	উদদেশ্ও	অন্তর্ভু ক্ত।	এতেিদত্তও,	েমভুচারীগণ	অন্	কোন	ন্ায়িঙ্গত	
ি্িিাবয়ে	উদদেশ্	ি্বতদরদে	কোন	েমভুচাবর	িংক্ান্ত	িংদিেনশী�	কোন	তি্ও	প্রোশ	েরদত	পারদি	না	(ক�মন,	বচবেৎিা	িংক্ান্ত	তি্,	িরোর	বোরা	প্রেত্ত	পবরবচবত	
নম্বর,	পররূবম	�াচাই	িংক্ান্ত	তি্	এিং	ি্াংে	বহিাি	িংক্ান্ত	তি্াি�ী)	�া	কোম্ানীর	জন্	তাদের	চােরীর	েতভু ি্	পা�ন	েরার	উদদেদশ্	তাদের	উপর	ন্স্ত	
হদয়দে।	অন্	কেশগুদ�াদতও	েমভুচাবরদের	জন্	অনর্ূপ	বনয়মাি�ী	প্রদ�াজ্	হদত	পাদর।

ক�ো�ো-ক�োলো ক�োম্োনি  •  সততো - অপনিহোর্য উপোদোি  •  সত�্য  থোকুি

অদন্র	িদঙ্গ	ন্ায়িঙ্গতরাদি	 
ক�নদেন	েরুন	

োয়িদ্তা	 
প্রেশভুন	েরুনিূবচপত্র িতেভু  

িাকুন
�া	বেে্	আমাদের	 
তা	রক্া	েরুন	

আমাদের	েবমউবনটির	 
প্রবত	�ত্নশী�	কহান

তি্	 
প্রিাহ
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আপনার	বে	েরণীয়
একেন কম্যচারি রহবসবব,	আমাদের	প্রদত্দেরই	বেে্	োবয়ত্ব	রদয়দে	...

রবরি সম্বক্য  োনা ও তা অবেম্বন কবি চো। এটিদে	প়ি্ন	এিং	আপনার	োদজর	কক্দত্র	প্রদ�াজ্	অন্ান্	
িে�	নীবতমা�ার	িদঙ্গ	কমদন	চ�ন্।

কাে কিাি আবগ ভাবা।	ি্বিদিচনা	প্রদয়াগ	েরা,	বনদজর	কনওয়া	িমস্ত	পেদক্পগুব�র	ি্াপাদর	িৎ	ও	
নীবতিান	হওয়া।	আপনাদে	�বে	বিবির	�ঙ্ঘন	েরার	জন্	ি�া	হয়,	তা	েরদিন	না।	আপনাদে	প্রেত্ত	
বরদিাদিভুি	িমহূদে	ি্িহার	েদর	�ত	দ্রুত	িম্ি	উদবেগ	বরদপারভু 	েরুন।

আইন লমবন চো। আপনার	োদজর	ও	আমাদের	ি্িিার	কক্দত্র	প্রদ�াজ্	আইনগুব�দে	অনি্ািন	েরুন।	
আপবন	�বে	েিনও	কোন	আইন	িা	করগুদ�শন	িম্দেভু 	স্পষ্ট	েদর	িে্দত	না	পাদরন,	তাহদ�	লকাম্ানীি 
কাউবসেেবিি	িদঙ্গ	ক�াগাদ�াগ	েরুন।

সাহার্য প্রাথ্যনা করুন।	�িন	কোন	উত্তর	আপনার	োদে	পবরষ্ার	নয়,	কোন	পেদক্প	গ্রহণ	েরার	আদগ	
পরামশভু	বনন।

সতক্য  থাকুন।	আমাদের	বিবি,	আমাদের	নীবতিমহূ	িা	আমাদের	আইদনর	িদঙ্গ	িামঞ্জি্পূণভু	নয়	এমন	ক�	
কোন	ো�ভুে�াদপর	প্রবত	বনবি়িরাদি	মদনাদ�াগ	বেন।	

উববেগ রিবপার্য  করুন। কোন	�ঙ্ঘদনর	বিষয়দে	উদপক্া	েরদিন	না।	অবি�দম্ব	আপনাি উববেবগি কথা 
রিবপার্য  কবি	আমাদের	কোম্ানী	ও	তার	ি্নামদে	ক্বত	হওয়া	কিদে	রক্া	েরুন।

আপরন ররদ একেন ম্যাবনোি হন, কিদক্দত্র,	আপনার	অবতবরক্ত	োবয়ত্ব	রদয়দে	...

আমাবদি রবরি ও মূে্যববািগুবোবক আদশ্য রহবসবব গবে তুেুন। বনবতে	বিদ্ান্ত	বনদয়	এিং	আপনার	
প্রবতটি	েিা	ও	োদজ	িততা	ও	ন্ায়পরায়ণতা	প্রেশভুন	েদর	িততার	িংস্কৃ বতদে	উৎিাবহত	েরুন।	
আমাদের	বিবি	িা	আইন	�ঙ্ঘন	েদর	কোন	ি্িিাবয়ে	�ার	অজভু ন	েরার	জন্	েিনই	কোন	
েমভুচাবরদে	উৎিাহ	িা	বনদেভুশ	প্রোন	েরদিন	না।

রবরি সম্বক্য  কথা বেুন। বিবিটি	প়ি্ন	এিং	তা	অনি্ািন	েরুন।	প্রদশ্নর	উত্তর	কেওয়ার	জন্,	
আপনার	ক�াো�	এবিেস্	অবিিার	অিিা	এবিেস্	এন্ড	েমপ্াদয়ন্স	অবিদির	িদঙ্গ	ক�াগাদ�াদগর	িময়	
এই	বিবির	উদলেি	েরুন।	বনবতেতা	বিষয়ে	েদিাপেিন	আপনাদের	বেনবদিন	োদজর	অংশ	েদর	
ত্�ন্।

অবরহত থাকুন। এটি	উপ�বধি	েরুন	ক�,	এই	বিবিদত	িিিময়	কিই	িমস্ত	প্রশ্নগুদ�ার	উত্তর	আপবন	
পাদিন	না	�া	আপনার	েরোর,	তাই	আপনার	প্রশ্ন	িােদ�	আপনাদে	কোিায়	ক�দত	হদি	কজদন	রাি্ন।

লসিাটি প্রত্যাশা করুন। এবিেস্	এন্ড	েমপ্াদয়ন্স	িম্দেভু 	আদ�াচনা	েরুন	এিং	আপনার	েমভুচাবরদের	
জাবনদয়	বেন	ক�,	আপবন	িিভুো	তাঁদের	কিদে	কিটিই	আশা	েদরন	ক�টি	িঠিে।	

প্ররতররিিাপ্রবণ লহান এবং “ব্যক্ত কিাি” সংস্কৃ রত গবে তুেুন। েমভুচাবরদের	প্রশ্ন	ও	উদবেগ	বনদয়	আপনার	
বনের	আিার	জন্	উৎিাবহত	েরুন।	তাদের	েিা	মদনাদ�াগ	বেদয়	শুনন্	এিং	বরদপারভু 	েরার	জন্	
প্রাপ্	বরদিাদিভুি	বচবনিতেরণ	িহ	তাদের	িাহা�্	প্রোন	েরার	প্রস্তাি	েরুন,	কিই	িদঙ্গ,	এমন	এেটি	
পবরদিশ	�াদত	বতবর	হদয়	না	পদ়ি	কি	ি্াপাদর	ি্াপাদরও	িতেভু 	িাকুন	ক�িাদন	েমভুচাবররা	মদন	েদরন	
ক�	তাঁরা	শুি্মাত্র	তাঁদের	ক�াো�	ম্াদনজদমদটির	কগাচদরই	তাঁদের	উদবেগগুদ�া	আনদত	পাদরন।

পদবক্প গ্রহণ করুন। অিোচরণগুব�র	উপর	নজর	রাি্ন	এিং	এমন	বেে্	কেিদ�	আপনার	ম্াদনজার,	
ক�াো�	এবিেস্	অবিিার,	এরথকস্ এন্ড কমপ্াবিসে অরিবস	অিিা	EthicsLine-এ	অিবহত েরুন।

এটিবক রবববচনা করুন

“ আমিা সরত্যই লকািারািটি হাত ছাো কিবত 
পারি না।”

“এটিবক আমাবদি মবি্যই িাখুন।”

“এটি সম্বক্য  কাবিা োনাি িাখুন।”

এই	িরদনর	মন্তি্	কিই	িমস্ত	েমভুচাবরদের	মদি্	
এেটি	র্�	কিাোিব্ের	িকৃবষ্ট	েরদত	পাদর	�াঁরা	
এগুদ�া	শুনদিন।	ি্িিাবয়ে	�ক্্	অজভু দনর	জন্	
কেওয়া	িাতভু াগুদ�ার	কক্দত্র	এেটি	বিষয়	মদন	
রািার	ি্াপাদর	বনবচিত	কহান	ক�	আমরা	শুি্মাত্র	
বনবতেরাদি	তা	অজভু ন	েরদত	পাবর।	এো়িাও,	
েমভুচাবরদের	কিই	িমস্ত	নানাবিি	বরদিাদিভুি	িম্দেভু 	
অিবহত	েরুন	ক�গুদ�ার	মাি্দম	তাঁরা	তাঁদের	উদবেগ	
ি্ক্ত	েরদত	পাদরন।

ক�ো�ো-ক�োলো ক�োম্োনি  •  সততো - অপনিহোর্য উপোদোি  •  সত�্য  থোকুি
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োয়িদ্তা	 
প্রেশভুন	েরুনিূবচপত্র িতেভু  

িাকুন
�া	বেে্	আমাদের	 
তা	রক্া	েরুন	
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লরটি সঠিক লসটিই কিা হে আমাবদি েক্্য। সঠিক কাে লকানটি তা 
ররদ আপনাি কাবছ পরিষ্াি না হি, তাহবে রনবেবক প্রশ্ন করুন:  

এটি রক আমাবদি রবরিি সবগে সামঞ্জস্যপণূ্য? 

এটি রক আইনসম্মত? 

এটি রক আমাবদি নীরতসমূহ অনসুিণ কবি? 

এটি রক লকাম্ানীি েন্য সারব্যকভাবব োভেনক,  
শুিমুারে রনরদ্য ষ্ট লকান ব্যরক্ত বা লগাষ্ীি েন্য নি?

আমাি কাে ররদ েনসমবক্ আবস তাহবে 
আরম রক স্াচ্ছন্্যববাি কিব? 

আপবন	�বে	এই	িিেটি	প্রদশ্নর	উত্তর	“হ্যাাঁ”	বেদয়	বেদত	পাদরন,	তাহদ�	আপনার	োজটি	হয়ত	িঠিে	আদে।	
বেন্তু	এেটিও	উত্তর	�বে	“না”	িা	এমনবে	“হদত	পাদর”	হয়,	তাহদ�	তা	আপনাদে	িামার	এিং	পরামশভু	
কনওয়ার	িা	প্রশ্ন	বজজ্ািা	েরার	ি্াপাদর	ইবঙ্গত	প্রোন	েদর।	িদিভুাপবর,	কোন	োজ	েরার	আদগ	প্রশ্ন	েরা	
িিিময়ই	উত্তম,	বিদশষ	েদর	�িন	আপবন	বনবচিত	নন।	বনদ্াক্ত	ক�	কোন	বরদিাদিভুর	িদঙ্গ	ক�াগাদ�াগ	েরুন:

েীরাদি	উত্তম	বিদ্ান্ত	গ্রহণ	েরদিন

আপনাি  
ম্যাবনোি

এরথকস্ 
এন্ড কমপ্াবিসে 

অরিস

আপনাি লোকাে 
এরথকস্ অরিসাি   
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আপনার	ক�াো�	এবিেস্	অবিিার	(LEO)

আপনার	LEO-কে	বিবির	এেজন	রক্ে	বহদিদি	বিদিচনা	েরুন	–	আপনার	�বে	প্রশ্ন	িাদে	িা	আপবন	�বে	
কোন	উদবেগ	উত্াপন	েরদত	চান	কিদক্দত্র	বতবন	আপনার	এেজন	বরদিািভু।	বেে্	বেে্	পবরবস্বতদত,	পেদক্প	
গ্রহণ	েরার	পূদিভু	আপনাদে	আপনার	ক�াো�	এবিেস্	অবিিার-এর	কিদে	ব�বিত	অনদ্মােন	বনদত	হদি।	
ব�বিত	LEO	অনদ্মােন	প্রদয়াজন	হদত	পাদর	এমন	পবরবস্বতগুদ�ার	উোহরণ:2 

 » লকাম্ানীি সম্দ রবহাি কিা

 » স্াবথ্যি সংঘাত (বা সংঘাবতি উপরথিরত)

 » উপহাি, খাবাি এবং রববনাদন

 
এমন	বেে্	পবরবস্বত	আদে	�া	েীঘভু	িময়	িদর	অবিরাম	চ�দত	িাদে	এিং	তার	জন্	িেদর	অন্ততপদক্	
এেিার	েদর	অনদ্মােন	কনওয়া	প্রদয়াজন,	�িন	পবরবস্বত	পবরিবতভু ত	তিন	অিিা	LEO-এর	আিশ্েতা	
কমাতাদিে	িময়	িময়	অন্তর।

আমাি লোকাে এরথকস্ অরিসাি লক?
কোম্ানী	তার	প্রবতটি	অপাদরশনদে	িহায়তা	েরার	জন্	এেজন	েমভুচাবরদে	তার	ক�াো�	এবিেস্	অবিিার	
বহদিদি	বন�্ক্ত	েদর।	LEO-রা	ব�বিত	অনদ্মােন	প্রোন	েরার	জন্	ক্মতাপ্রাপ্ত	এিং	এবিক্স	এন্ড	েমপ্াদয়ন্স	
িংক্ান্ত	বিষয়াি�ীদত	পরামশভু	প্রোন	েদর	িাদেন।

আরম কীভাবব আমাি LEO-ি কাবছ লপৌাঁছাবত পারি?
এবিেস্	এন্ড	েমপ্াদয়ন্স	ইন্টাদনর	িাইদর	িমস্ত	ক�াো�	এবিক্স	অবিিাদরর	তাব�ো	কেওয়া	আদে।	

রকভাবব আরম অনবুমাদন লপবত পারি? 
আপনার	LEO-র	অনদ্মােন	প্রািভুনা	েরার	িিদচদয়	রা�	উপায়	হদচ্ছ	অন�াইন	ক�াো�	এবিেস্	অবিিাদরর	
অনদ্মােন	র্�	ি্িহার	েরা।	LEO-এর	অ্াপ্রুরা�	র্দ�	�বে	আপনার	প্রদিশাবিোর	না	িাদে,	এবিেস্	এন্ড	
েমপ্াদয়ন্স	অবিদি	অিিা	আপনার	LEO-র	িদঙ্গ	ক�াগাদ�াগ	েরুন	আদিেন	পদত্রর	মব্রিত	েবপর	জন্।

আরম ররদ রনবেই একেন লোকাে এরথকস্ অরিসাি হই এবং আমাি 
অনবুমাদন লনওিাি প্রবিােন হি তাহবে কী হবব?
LEO-লদি লক্বরে:
এই	বিবির	অিীদন	�িন	LEO-র	অনদ্মােন	কনওয়ার	প্রদয়াজন	হদি	তিন	�বে	অনদ্মাবেত	প্র�্বক্তগত	
মাি্ম	না	পাওয়া	�ায়,	কিদক্দত্র	অিশ্ই	প্রবতষ্াদনর	পরিততী	উচ্চ	স্তদরর	এেজন	ক�াো�	এবিেস্	অবিিার	
িা	এেজন	প্রিান	এবিেস্	এন্ড	েমপ্াদয়ন্স	অবিিাদরর	বনের	কিদে	অনদ্মােন	বনদত	হদি।

রনব্যাহী অরিসািবদি লক্বরে:
প্রিান	এবিেস্	এন্ড	েমপ্াদয়ন্স	অবিিার	বনিভুাহী	অবিিারদের	জন্	এেজন	ক�াো�	এবিেস্	অবিিার	
বহদিদি	োজ	েদরন;	তদি,	বনবেভুষ্ট	বেে্	িংঘাদতর	কক্দত্র	এিং	কোম্ানীর	িম্ে	ি্িহার	েরার	কক্দত্র	
প্রদয়াজনীয়	অনদ্মােদনর	জন্	CEO	িা	পবরচা�না	পষভুদের	ব�বিত	অনদ্মােদনর	প্রদয়াজন	হয়।

2  এই	বিবির	অিীদন	আিশ্ে	অনদ্মােনগুদ�াদে	িহজ	েদর	কেওয়ার	জন্	কোম্ানীর	বেে্	প্র�্বক্তগত	মাি্ম	িাস্তিাবয়ত	েরদত	পাদর।	LEO	অনদ্মােদনর	জন্	আিশ্ে	
এই	বিবির	িূত্রিমহূ	এবিেস্	এন্ড	েমপ্াদয়ন্স	অবিি	বোরা	অনদ্মাবেত	ক�	কোন	প্র�্বক্তগত	মাি্ম	বোরা	প্রেত্ত	অন্দমােনগুদ�াদে	অন্তর্ভু ক্ত	েরদি।
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উদবেগ	বিষয়ে	বরদপারভু 	

হদত	পাদর	আপবন	মদন	েরদেন	োদজর	কক্দত্র	বেে্	এেরা	র্�	হদচ্ছ।	হদত	পাদর	আপবন	এমন	বেে্	কেদিদেন	
িা	কোন	োজ	িম্দেভু 	এমন	বেে্	শুদনদেন	�া	আমাদের	বিবি,	আমাদের	নীবতমা�া	িা	আইদনর	�ঙ্ঘন	
েরদত	পাদর।	�বে	তা	হয়,	তাহদ�	এটি	আপনার	োবয়ত্ব	ক�	আপবন	আপনার	আশঙ্ার	েিা	িদঙ্গ	িদঙ্গ	বরদপারভু 	
েরদিন	–	এমনবে	বিবির	�ঙ্ঘন	আেদত	হদয়দে	বেনা	কি	ি্াপাদর	আপবন	�বে	বনবচিত	না	িাদেন তাহদ�ও।

আপবন	�িন	আপনার	উদবেগ	বরদপারভু 	েদরন,	তিন	আপবন	আমাদেরদে	িমি্াগুদ�া	�িা�িরাদি	কমাোবি�া	
েরদত,	িমি্াগুদ�া	িংগঠদনর	পূদিভুই	তার	িমািান	েদর	কি�দত	এিং	ইবতমদি্ই	ঘদর	�াওয়া	িমি্ার	ি্রাহা	
েরদত	আমাদের	িাহা�্	েদরন।	এো়িাও	আপবন	এদে-অপদরর	প্রবত	এিং	আমাদের	গ্রাহক,	আমাদের	
সিবিাহকািী	এিং	অন্যান্য ব্যবসারিক অংশীদািবদি	িদঙ্গ	আমাদের	বিবোি	গদ়ি	ত্�দতও	িাহা�্	েদরন।

আরম কীভাবব আমাি উববেগ ব্যক্ত কিব?
রবরি সংরিান্ত রবষিগুবোি লক্বরে: 

কথা বেুন হিঃ 

 » আপনাি ম্যাবনোি

 » আপনাি লোকাে এরথকস্ অরিসাি

 » এরথকস্ এন্ড কমপ্াবিসে অরিস

অথবা লরাগাবরাগ করুন:

EthicsLine

এই	বরদপারভু 	িাবরভু ি	এেটি	বনরদপক্	তকৃ তীয়	পক্	বোরা	পবরচাব�ত,	�া	আপনার	জন্	24/7	
উন্ক্্ত	এিং	আপনার	পবরচয়	কগাপন	রাদি,	ক�িাদন	তা	আইন	বোরা	স্ীেকৃ ত।	আপবন	ে�	
েরদত	পাদরন	অিিা	অন�াইদনও	জানাদত	পাদরন।	অনি্াে	কিিাও	রদয়দে।

EthicsLine লপবত: কেি্ন www.KOethics.com

অথবা 

করা�-বরি	নম্বদর	ে�	েরুন	আপনার	কেদশর	কোড	ি্িহার	েদর,	�া	আপবন	
ওবিবসাইর	কিদে	কপদত	পাদরন।

ইউদরাপীয়	ইউবনয়দনর	জন্	বিদশষ	রিষ্টি্:	ইউদরাপীয়	ইউবনয়দনর	িহু	কেশ	EthicsLine-এ	
আপনার	বরদপাদরভু র	িরদনর	উপর	িীমািদ্তা	আদরাপ	েদর।	এই	িমস্ত	িীমািদ্তাগুদ�া	িম্দেভু 	
এবিেস্	এন্ড	েমপ্াদয়ন্স	অবিদির	ইন্টাদনর	এিং	EthicsLine-এর	ওদয়িিাইর	কিদে	
কজদন বনন।	

আইনগত অনসুন্াবনি লক্বরে: 
লোকাে রেগ্যাে কাউবসেেবিি সবগে লরাগাবরাগ করুন

সম্াব্য অপিািমূেক রবষিগুবোি লক্বরে: 
লোকাে ল্রেবররেক রসরকউরিটিি সবগে লরাগাবরাগ করুন

রহসাবিক্ণ ও আরথ্যক নীরত ও পদ্ধরত সংরিান্ত অনসুন্াবনি লক্বরেঃ  
লোকাে বরিষ্ আরথ্যক কম্যকত্য াি সবগে লরাগাবরাগ করুন

ক�ো�ো-ক�োলো ক�োম্োনি  •  সততো - অপনিহোর্য উপোদোি  •  সত�্য  থোকুি

অদন্র	িদঙ্গ	ন্ায়িঙ্গতরাদি	 
ক�নদেন	েরুন	

োয়িদ্তা	 
প্রেশভুন	েরুনিূবচপত্র িতেভু  

িাকুন
�া	বেে্	আমাদের	 
তা	রক্া	েরুন	

আমাদের	েবমউবনটির	 
প্রবত	�ত্নশী�	কহান

তি্	 
প্রিাহ
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উদবেগ	বিষয়ে	বরদপারভু 	চ�মান

কী হবব আপরন রখন রবরি সংরিান্ত লকান উববেগ রিবপার্য  কিববন

আপবন	আপনার	নাম/পবরচয়	কগাপন	রািদত	পাদরন,	ক�িাদন	তা	আইন	বোরা	স্ীেকৃ ত।

আপবন	�বে	আপনার	নাম	প্রোশ	েদরন,	আমরা	এেটি	প্ঙ্ানপ্্ঙ্	তেদন্তর	িদঙ্গ	িামঞ্জি্	করদি	
আপনার	পবরচয়	�িিম্ি	কগাপন	রািার	কচষ্টা	েরি।

আমরা	প্রবতটি	বরদপারভু দেই	গুরুত্ব	িহোদর	গ্রহণ	েবর	এিং	আমাদের	েদপভুাদরর	অবডর	বডপারভু দমদটির	
(CAD)	বিবি	বিষয়ে	অনি্ন্ধানোরী	ে�	(অিিা	স্ানীয়রাদি	পবরচাব�ত	িা	অন্ান্	
বিষয়গুদ�ার	জন্	এেজন	প্রবতবনবি)	তেন্ত	েদর	কেিদি	এিং	তা	�তরা	িম্ি	কগাপনীয়তার	িদঙ্গ	
েরদি।

িংবলিষ্ট	িেদ�ই	িমূ্ণভুরাদি	ও	আন্তবরেতার	িদঙ্গ	আমাদের	িদঙ্গ	িহদ�াবগতা	েরদি	িদ�	আমরা	
প্রত্াশা	রাবি।

িারা	বিবে	জদ়্ি	উদ্্ত	িমস্ত	বিষয়গুদ�ার	বিদলিষদণ	িঙ্গবত	রক্ার	ি্াপারটি	ি্বনবচিত	েরার	জন্	
তেদন্তর	ি�াি�	এবিেস্	এন্ড	েমপ্াদয়ন্স	েবমটির	(িা	স্ানীয়রাদি	বনয়বন্ত্রত	বিষয়গুদ�ার	কক্দত্র	
তার	প্রবতবনবির)	িম্্দি	কপশ	েরা	হয়,	�ারা,	তেন্তবনরভু র	উপস্াবপত	তদি্র	বরবত্তদত,	বিদ্ান্ত	
গ্রহণ	েরদিন	বিবির	কোনরূপ	�ঙ্ঘন	হদয়দে	বেনা।

এবিেস্	এন্ড	েমপ্াদয়ন্স	েবমটি	�বে	এই	বিদ্াদন্ত	উপণীত	হয়	ক�	বিবির	�ঙ্ঘন	েরা	হদয়দে,	
তাহদ�	তারা	প্রদ�াজ্	আইন	অন�্ায়ী	এেটি	বনরদপক্	ও	িঙ্গবতপূণভু	শাবস্তম�ূে	ি্িস্া	গ্রহদণর	
বিদ্ান্ত	বনদত	পাদর।

নীবতমা�ার	�ঙ্ঘন	েরার	জন্	�াঁদের	অপরািী	বহদিদি	বচবনিত	েরা	হদি	তাঁরা	আমাদের	
ি্িিাবয়ে	আচরণবিবির	বিষয়াবে	পবরচা�না	িংক্ান্ত	বনদেভুশনা	(গাইড�াইন্স	ির	হ্ান্ডব�ং	কোড	
অি	বিজদনি	েন্ডাক্ট	ম্ারািভু)	অনি্াদর	এই	বিদ্ান্ত	প্নবিভুদিচনা	েরার	জন্	আদিেন	েরদত	
পাদরন।

বিবি	বিষয়ে	তেন্ত	ও	বিদ্ান্ত	গ্রহদণর	প্রবক্য়ার	ি্াপাদর	আরও	বিস্তাবরত	তদি্র	জন্	আমাদের	
ি্িিাবয়ে	আচরণবিবি	িংক্ান্ত	বিষয়াবে	বনদয়	োজ	েরার	বনদেভুশনাটি	কেি্ন।

লকান প্ররতবশাি নি 
আপবন	আমাদের	কোম্ানীর	কচাি	ও	োন,	এিং	আমরা	কোনরেম	অিোচরণ	এব়িদয়	চ�া	এিং	তা	
প্রোদশ্	বনদয়	আিার	ি্াপাদর	আপনার	িাহাদ�্র	প্রশংিা	েবর।	ির�	বিবোদি	আমাদের	োদে	কোন	
উদবেদগর	েিা	ি্ক্ত	েদরদেন	িা	বিবির	�ঙ্ঘন	িংক্ান্ত	তেদন্ত	অংশগ্রহণ	েদরদেন	এমন	কোন	ি্বক্তর	
বিরুদদ্	কোন	রেম	প্রবতদশাদির	বিষয়দে	আমরা	েদঠাররাদি	প্রবতহত	েবর।	বিবি	িংক্ান্ত	কোন	উদবেদগর	
েিা	ির�	বিবোদি	িততার	িদঙ্গ	জানাদনা,	এমনবে	তা	�বে	অমূ�ে	িদ�	প্রমাবণত	হয়	তাহদ�ও,	তা	
েিনই	কোনরেম	প্রবতদশাদির	অজহ্াত	হদত	পাদর	না।

প্ররতবশাি কী?
বিবির	অিীদন	প্রবতদশাি	হ�	এমন	কোন	েমভুোণ্ড	�া	কোন	ি্বক্তদে	বিবি	িংক্ান্ত	কোন	উদবেগ	বরদপারভু 	
েরা	কিদে	িা	বিবি	িংক্ান্ত	কোন	তেদন্ত	অংশগ্রহন	েরা	কিদে	বনিকৃত	িা	বনরুৎিাবহত	েদর।	বিবি	
িংক্ান্ত	কোন	উদবেগ	উত্াপন	িা	বিবি	িংক্ান্ত	কোন	তেদন্ত	অংশগ্রহন	েরার	জন্	োদরা	বিরুদদ্	
পোিনবত,	চােবরচ্্ত,	কিতন	হ্াি,	েমভুস্�	প্নঃ	বনিভুারণ,	হুমবে	প্রোন,	হয়রাবন	িা	অন্	কোন	পেদক্প	
গ্রহণ	অিিা	বিবি	িংক্ান্ত	কোন	বিষদয়	বরদপারভু 	প্রোদন	িািা	কেওয়ার	কচষ্টা	ইত্াবে	হদচ্ছ	প্রবতদশাদির	
উোহরণ।	আমরা	এেবেদে	ক�মন	আমাদের	প্রবতদশাি	বিদরািী	ি্িস্াগুদ�াদে	ি্িই	গুরুদত্বর	িদঙ্গ	কেবি	
কতমবন	আিার	এই	িমস্ত	ি্িস্াগুদ�া	বেন্তু	আপনাদে	আপনার	বনদজর	েরা	অিোচরদণর	জন্	আপনার	
বিরুদদ্	শাবস্তম�ূে	ি্িস্া	গ্রহণ	েরা	কিদে	রক্া	েদর	না,	মাদন,	আপবন	বনদজ	বিবির	িা	কোম্ানীর	
কোন	নীবতর	�ঙ্ঘন	েদর	শাবস্তর	হাত	কিদে	িাঁচার	জন্	বিবির	�দঙ্ঘদনর	উদবেগ	বরদপারভু 	েরদত	
পাদরন না।

লকান রমথ্যা অরভবরাগ নি
আমরা	ক�মন	�িািম্ি	িততার	িদঙ্গ	বরদপারভু 	েরাদে	উৎিাবহত	েবর,	কতমবন	আিার	কজদন-শুদন	বমি্া	
বরদপারভু 	েরাদে	িরোস্ত	েবর	না।	বমি্া	অবরদ�াদগর	িদ�	ির�	বিবোদি	েরা	বিবোিদ�াগ্	উদবেদগর	তেন্ত	
বিপদি	চাব�ত	হদত	পাদর	এিং	তা	মদনাি�	করদঙ্গ	বেদত	পাদর।	কিইটিই	জানান	ক�টি	িম্দেভু 	আপনার	
োদে	�্বক্তিঙ্গতরাদি,	ির�	বিবোদি	িত্	িদ�	মদন	হদি,	বেন্তু	েিনই	কজদন-শুদন	বমি্া	অবরদ�াগ	েরদিন	
না,	তেন্তোরীদের	োদে	বমি্	ি�দিন	না	িা	তেদন্ত	অিহদ�াবগতা	েরদিন	না,	োরণ	এই	িমস্ত	োজগুদ�া	
আমাদের	বিবির	�ঙ্ঘদনর	িাবম�	হদত	পাদর।

ক�ো�ো-ক�োলো ক�োম্োনি  •  সততো - অপনিহোর্য উপোদোি  •  সত�্য  থোকুি

অদন্র	িদঙ্গ	ন্ায়িঙ্গতরাদি	 
ক�নদেন	েরুন	

োয়িদ্তা	 
প্রেশভুন	েরুনিূবচপত্র িতেভু  

িাকুন
�া	বেে্	আমাদের	 
তা	রক্া	েরুন	

আমাদের	েবমউবনটির	 
প্রবত	�ত্নশী�	কহান

তি্	 
প্রিাহ
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রা রকছু আমাবদি
তা িক্া করুন 
আমরা	কিই	িমস্ত	িম্দের	প্রবত	�ত্নশী�	�া	 
আমাদের	কোো-কো�া	বহদিদি	গদ়ি	ত্দ�দে।

আমিা নন-পাবরেক তথ্যাবেী িক্া করি 

আমিা লকাম্ানীি সম্দ িক্া করি 

আমিা রনভু্য ে নরথপরে বোি িারখ 

আমিা কাবো রাকাবক নবি কিাি কােবক প্ররতবিাি করি

কোন	প্রশ্ন	িা	িংশয়	আদে?	�গ	অন	েরুন	EthicsLine @ www.KOethics.com    11কোো-কো�া	কোম্াবন		•		িততা	-	অপবরহা�ভু	উপাোন		•		�া	বেে্	আমাদের	তা	রক্া	েরুন	 কোন	প্রশ্ন	িা	উদবেগ	আদে?	�গ	অন	েরুন	EthicsLine @ www.KOethics.com    11
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আমরা	নন-পািব�ে	তি্াি�ী	রক্া	েবর

আমিা রা রবশ্াস করি 
কোো-কো�ার	িম্ভু�া	িিভুোদ�র	িিদচদয়	ি্রবক্ত	কগাপন	বিষয়গুদ�ার	মদি্	অন্তম।	আমরা	এই	
কগাপনীয়তা	এিং	আদরা	অন্ান্	নন-পািব�ে	তি্াি�ী	কগাপন	রািার	ি্াপাদর	তৎপর।	এর	োরণ	হ�	
আমরা	অনি্ািন	েবর	ক�,	আমাদের	কোম্ানীর	নন-পািব�ে	তি্	িমূহদে	রক্া	েরদ�	তা	আমাদের	
প্রবতদ�াবগতাগত	ি্বিিা	�ার	িজায়	করদি	চ�দত	এিং	এই	বশদপের	অগ্রণী	বহদিদি	আমাদের	ি্ি্াবতদে	িদর	
রািদত	িাহা�্	েরদি।	

আমিা কীভাবব এটিবক অবেম্বন কবি চরে 
অিবহত	েরার	প্রদশ্ন	আমাদের	োবয়ত্বটি	হ�:

 »  লগাপনীি রহবসবব রবববরচত তথ্য সমবূহি 
 িিন সম্বক্য  োনা।

 »  লসটিবক কীভাবব িক্া কিবত হবব লস রবষবি 
োনা।

আমরা	কোম্ানী	িম্বেভু ত	ক�	কোন	নন-পাবরেক 
তথ্যবক	এিং	কিই	িদঙ্গ	আমাদের	গ্রাহে,	িরিরাহোরী,	
অন্ান্	ি্িিাবয়ে	অংশীোর	িা	করাক্তাদের	িম্দেভু 	বনবেভুষ্ট	
বেে্	তি্দে	কগাপনীয়	তি্	বহদিদি	বিদিচনা	েবর	ক�গুদ�া	
আপনার	োদে	(অিিা	ক�গুদ�াদত	আপনার	প্রদিশাবিোর)	
িােদত	পাদর	আপনার	োদজর	অংশ	বহদিদি।	ক�গুদ�া	
ব�বিত,	কমৌবিে	িা	ইদ�েরেবনে	অিস্ায়	িােদত	পাদর।

নন-পািব�ে	তি্	িমহূদে	বচবনিত	েরার	ও	ি্রবক্ত	রািার	জন্	আমরা	এেটি	কশ্রণীেরণ	পদ্বত	ি্িহার	
েদর	িাবে।	তদি্র	কশ্রণীেরণ	িংক্ান্ত	বিস্তাবরত	তি্	তি্	ি্রক্া	নীবতদত	পাওয়া	�াদি।

নন-পািব�ে	তি্	িমহূ	শুি্মাত্র	কিই	িমস্ত	ি্বক্তদেরদেই	জানান	�াদের	বনদজদের	োজ	িম্ন্ন	েরার	
জন্	তাদত	প্রদিশাবিোর	এিং	তা	জানার	প্রদয়াজন	উরয়ই	আদে।	কশ্রণীিদ্	তি্	িমূদহর	ি্রক্াদিভু	উপ�্ক্ত	
পেদক্প	গ্রহণ	েরুন	ক�মন,	আমাদের	তি্	িমদূহ	প্রদিশাবিোর	পািার	পূদিভু	কোো-কো�া	িবহর্ভু ত	
কোম্ানী	িা	ি্বক্তদের	এেটি	কগাপনীয়তার	চ্বক্তদত	স্াক্র	েরদত	এিং	তি্	ি্রক্া	নীবতদত	িবণভুত	এ	
িংক্ান্ত	অন্ান্	বনয়ম-োনন্গুদ�াদে	কমদন	চ�দত	ি�ন্।	কোন	তি্	জানাদনা	ক�দত	পাদর	বেনা	কি	ি্াপাদর	
আপবন	�বে	বনবচিত	না	হন,	তাহদ�	আপনার	ম্াদনজার	িা	কোম্ানীর	ব�গ্া�	োউদন্স�দে	প্রশ্ন েরুন।

আপরন আি কী কী কিবত পাবিন?
আপরন রক বেবছন তা েক্্য করুন। পবরিাদরর	ক�াদেদের	িদঙ্গ	িা	িন্্ধিান্ধিদের	নন-পািব�ে	তি্	
জানাদনা	িা	জনিম্্দি,	ক�মন	ব�দটে,	িািারণ	পবরিহদন	এিং	করদস্তারাঁয়	এিং	িামাবজে	মাি্মগুদ�াদত,	
এ	ি্াপাদর	আদ�াচনা	েরদ�	কিই	িমস্ত	তি্	িমহূ	প্রোদশ্	এদি	�ািার	(এিং	িম্াি্	অপি্িহাদরর)	
েঁ্বে	িাদে।	এগুদ�াদে	ি্রবক্ত	রািার	জন্	আপনার	বনদজর	েতভু ি্	পা�ন	েরুন।	(মদন	রািদিন,	এর	
অবরপ্রায়	আপনার	আইবন	অবিোরগুদ�াদে	িীমািদ্	েরা	িা	তাদত	হস্তদক্প	েরা	নয়	–	একেন কম্যচারি 
রহবসবব আপনাি অরিকাি সমূবহি রবভাগটি কেি্ন)।

মবন িাখববন: নন-পাবরেক তথ্যাবেীি লক্বরে আপনাি 
দারিত্ব আপনাি চাকিীি অবসাবনি পবিও বেবৎ 
থাবক। নন-পািব�ে	তি্াি�ী	রক্া	েরার	ি্াপাদর	
আপনার	োয়িদ্তা	আপবন	এই	কোম্ানীদত	আিার	আদগ	
আপবন	ক�িাদন	োজ	েরদতন	তার	উপদর	এিং	আপবন	
�িন	এই	কোম্ানী	কেদ়ি	�াদিন	তারপরও	আপনার	উপর	
প্রদ�াজ্	হদি।	আপনার	প্রাক্তন	বনদয়াগতভু া(কের)	িম্বেভু ত	
নন-পািব�ে	তি্	েিদনা	োউদে	জানাদিন	না	–	িা	অন্দেও	তা	েরার	জন্	ি�দিন	না	–	এিং,	
আপবন	�বে	কোো-কো�া	কেদ়ি	�ান,	তাহদ�	আমাদের	নন-পািব�ে	তি্	েিদনা	োউদে	জানাদিন	না।	

নন-পাবরেক তথ্য লকানগুবো? 
আমাবদি লকাম্ানীি সবগে সম্ক্য রকু্ত 
নন-পাবরেক তথ্য সমূবহি মবি্য অন্তভু্য ক্ত 
িবিবছ ...

-		ি্িিাবয়ে	পবরেপেনািমহূ,	পদণ্র	িম্ভু�া	
িমহূ,	বিপণদনর	কেৌশ�িমহূ	এিং	নত্ন	
পণ্	চা�	্েরা

-		আবিভুে	তি্াি�ী	ক�মন	ম�ূ্	বনিভুারণ,	
প্রস্তািিমহূ	ও	পদণ্র	ম�ূ্	

-		পবরচা�ন	িংক্ান্ত	তি্াি�ী	ক�মন	
ি্িস্ানায়	কোন	গুরুত্বপূণভু	পবরিতভু ন	এিং	
িংদ�াজন	ও	অবিগ্রহণ	িংক্ান্ত	পবরেপেনা

আবিক চুমকু

তথ্য সিুক্া নীরত

ব্যরক্তগত ও সংববদনশীে ব্যরক্তগত তথ্য

প্রশ্ন
করুন
প্রঃ		আমার	ি্পাররাইজার	প্রচ্র	ভ্রমণ	েদরন	এিং	বতবন	ি্িই	ি্স্ত।	তার	এেটি	ি্িিাবয়ে	িির	চ�াো�ীন,	বতবন	তার	

কোম্ানী	আইবড	ও	পািওয়াডভু 	ি্িহার	েদর	আমাদে	কোম্ানীর	এমন	এেটি	িাইদর	প্রদিশ	েদর	বেে্	তি্াি�ী	

িংগ্রহ	েরদত	িদ�ন	ক�িাদন	অত্ন্ত	িংদিেনশী�	(করব্রিদক্টড)	তি্	আদে,	ক�গুব�দত	অন্িায়	আমার	কোন	

প্রদিশাবিোর	কনই।	এটি	বে	িঠিে	োজ?

উঃ  না।	পািওয়াডভু 	ি�া	কোম্ানীর	নীবতবিরুদ্	োজ।	কিই	িদঙ্গ,	অত্ন্ত	িংদিেনশী�	(করব্রিদক্টড)	তি্াি�ীদত	শুি্মাত্র	

কিই	িমস্ত	ি্বক্তদেরই	প্রদিশাবিোর	িাদে	�াদের	তার	অনদ্মােন	রদয়দে।	আপনার	ওই	অনদ্রাি	প্রত্াি্ান	েরা	

উবচত	এিং	ি্পাররাইজারদে	মদন	েবরদয়	কেওয়া	উবচত	ক�	ওই	িাইদর	এিং	তি্াি�ীদত	আপনার	প্রদিশাবিোর	

কনই	ক�দহত্	ওই	িমস্ত	তি্	অত্ন্ত	িংদিেনশী�।	ি্াপারটি	িম্দেভু 	অবি�দম্ব	আপনার	ম্াদনজার,	আপনার	ক�াো�	

এবিেস্	অবিিার,	এবিেস্	এন্ড	েমপ্াদয়ন্স	অবিি	অিিা	EthicsLine-এ	বরদপারভু 	েরুন,	তাদের	ক�	কোন	এেজন	

আপনাদে	এই	িরদনর	পবরবস্বত	িঠিেরাদি	িামা�	কেওয়ার	ি্াপাদর	িাহা�্	েরদত	পাদরন।	আপনার	অন্রাদি	

প্রদিদশর	অনম্বত	রদয়দে	এমন	ঘরনার	কক্দত্র,	আপনাদে	অন্	ি্িহারোরীর	পািওয়াডভু 	না	ি্িহার	েদর	�িা�ি	

প্রদিশাবিোর	পাওয়ার	জন্	প্রদয়াজনীয়	পেদক্প	গ্রহণ	েরদত	হদি।

ক�ো�ো-ক�োলো ক�োম্োনি  •  সততো - অপনিহোর্য উপোদোি  •  রো ন�ছু আমোদদি তো  িক্ো �রুি

অদন্র	িদঙ্গ	ন্ায়িঙ্গতরাদি	 
ক�নদেন	েরুন	

োয়িদ্তা	 
প্রেশভুন	েরুনিূবচপত্র িতেভু  

িাকুন
�া	বেে্	আমাদের	 
তা	রক্া	েরুন	

আমাদের	েবমউবনটির	 
প্রবত	�ত্নশী�	কহান

তি্	 
প্রিাহ
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আমরা	কোম্ানীর	িম্ে	রক্া	েবর	

আমিা রা রবশ্াস করি 
আমরা	ক�	রিনটিদত	োজ	েবর,	ক�	প্র�্বক্ত	আমাদেরদে	অন্দের	িদঙ্গ	িং�্ক্ত	েদর,	আমরা	ক�	িমস্ত	
িারণা-বিবোি	িমহূ	বিেবশত	েবর,	আমরা	ক�	িমস্ত	ই-কমই�	আোনপ্রোন	েবর,	আমরা	কোম্ানীর	ক�	
িমস্ত	টিবের	প্রোন	েবর,	আমাদের	পণ্	কপৌঁদে	কেওয়ার	জন্	আমরা	ক�	িমস্ত	�ানিাহন	ি্িহার	েবর,	
আমাদের	োজ	েরার	জন্	আমরা	ক�	িমস্ত	েবম্উরার	ও	কমািাই�	কিান	ি্িহার	েবর	...	এই	িমস্ত	
বেে্	এিং	আদরা	িাবে	িমস্ত	বেে্	হ�	লকাম্ানীি সম্দ	ক�িি	রক্া	েরা	আমাদের	প্রদত্দের	োবয়ত্ব।	
আমরা	এগুদ�াদে	কোম্ানীর	ি্িিা	বনিভুাদহর	োদজ	ি্িহার	েবর	এিং	আমাদের	অিশ্ই	এ	িমস্ত	বেে্	
ক্বতগ্রস্ত	হওয়া,	হাবরদয়	�াওয়া,	অপি্িহার	েরা	এিং	চ্বর	�াওয়া	কিদে	রক্া	েরা	উবচত।

আমিা কীভাবব এটিবক অবেম্বন করি
কোম্ানীর	িম্ে	ি্িহার	েরদিন	না:

 » বাইবিি লকান ব্যবসাি কাবে বা রনবেি ব্যরক্তগত োবভি উবদেবশ্য

 »  লবআইরন বা অননরতক লকান রকছুি েন্য (লরমন – পবন্যাগ্রারিক বা অপিািমূেক রবষি লদখাি 
েন্য বা তা প্রচাি কিাি েন্য)

বেে্	িম্দের	ি্বক্তগত	ি্িহার,	িঙ্গত	োরদণ	এিং	স্ানীয়	নীবত	ও	পদ্বত	বোরা	অন্দমােন	িাদপদক্	
অনদ্মাবেত,	বেন্তু	আপনার	ি্িহার	ক�ন	�িা�ি,	অবনয়বমত,	আইনিম্ত	হয়	এিং	তা	ক�ন	েিদনা	
আপনার	িা	অন্	কোন	েমভুচাবরর	োদজর	িময়দে,	প্রবতরাদে	এিং	োদজর	উৎিাহদে	িািাগ্রস্ত	না	েদর।	
ি্বক্তগত	ি্িহাদরর	জন্	LEO-র	অনদ্মােন	প্রদয়াজন	হদত	পাদর।

বস্তুগত সম্দ - আমাদের	োজ	েরদত	িাহা�্	েরার	জন্	আমাদের	প্রদত্েদেই	িস্তুগত	িম্ে	ও	
বরদিাদিভুি	প্রোন	েরা	হয়।	আপবন	�িন	কোম্ানীর	িম্ে	রক্া	েদরন,	আপবন	আমাদের	িকৃবদ্	ও	িমকৃবদ্র	
িক্মতাদে	রক্া	েদরন।	অনম্বত	ি্বতদরদে	আপবন	কিগুদ�া	োউদে	িার	কেদিন	না,	বিবক্	েরদিন	না	
িা	প্রোন	েরদিন	না।

ইবেকট্ররনক সম্দ - ইদ�েরেবনে	িম্দের	(েবম্উরার,	হাডভু ওয়্ার,	িটেওয়্ার,	কমািাই�	বডরাইি	এিং	
অন্ান্	মাি্ম	িহ)	�িা�ি	ি্িহাদরর	ি্াপাদর	আমরা	আমাদের	প্রবতটি	েমভুচাবরর	প্রবত	ররিা	রাবি।	
আমাদের	নীবতমা�া	অনি্রণ	েদর	এিং	ি্বিদিচনার	পবরচয়	বেদয়	আপবন	আপনার	োজটি	েরদত	পাদরন।	
এ	ি্াপাদর	িতেভু 	িােদিন	ক�,	আপনার	োদজর	অংশ	বহিাদি	কোম্ানীর	বিদ্ম	ি্িহার	েদর	আপবন	
ক�	িমস্ত	তি্	িকৃবষ্ট	েদরন,	আোনপ্রোন	েদরন	িা	ডাউনদ�াড	েদরন	কিিি	বেন্তু	কোম্ানীরই	িম্ে	
এিং	ক�	কোন	িমদয়,	আইন	বোরা	স্ীেকৃ ত	িীমা	অিবি,	আমাদের	বিদ্ম	ি্িহাদরর	উপর	নজরোবর	
চা�াদনার	অবিোর	আমাদের	রদয়দে।	

বুরদ্ধবকৃরত্তক সম্দ (IP) - কপদরটি,	েবপরাইর,	করেডমােভু 	এিং	ি্িিাবয়ে	কগাপনীয়তা	এ	িমস্ত	বেে্	
কোম্ানীর	ম�ূ্িান	িম্ে।	IP-কে	আগ্রদহর	িদঙ্গ	রক্া	েরুন,	এিং	মদন	রািদিন	ক�,	ক�	কোন	োজ	
কিদে	উৎপাবেত	ো�ভু	(ক�মন	িারণা,	প্রবক্য়া	এিং	আবিষ্ার)	কোম্ানীরই	মাব�োনািীন	বিষয়	�া	
আপবন	আইন	বোরা	স্ীেকৃ ত	িীমায়	কিদে	আমাদের	িদঙ্গ	োজ	েদর	িকৃবষ্ট	েদরদেন।	আপবন	আমাদের	
কোম্ানী	কেদ়ি	চদ�	কগদ�ও	এই	মাব�োনাস্ত্ব	িজায়	কিদে	�ায়।

ক�ো�ো-ক�োলো ক�োম্োনি  •  সততো - অপনিহোর্য উপোদোি  •  রো ন�ছু আমোদদি তো  িক্ো �রুি

অদন্র	িদঙ্গ	ন্ায়িঙ্গতরাদি	 
ক�নদেন	েরুন	

োয়িদ্তা	 
প্রেশভুন	েরুনিূবচপত্র িতেভু  

িাকুন
�া	বেে্	আমাদের	 
তা	রক্া	েরুন	

আমাদের	েবমউবনটির	 
প্রবত	�ত্নশী�	কহান

তি্	 
প্রিাহ
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আমরা	কোম্ানীর	িম্ে	রক্া	েবর	চ�মান

আপরন আি কী কী কিবত পাবিন?
উত্তম রনিাপত্তা িীরত লমবন চেুন। আপনাদে	প্রোনেকৃ ত	ক�	কোন	িম্দের	(ক�মন	চাবি	িা	রিদন	প্রদিদশর	
োডভু )	প্রবত	�ত্নিান	কহান,	কিগুদ�ার	অপি্িহার,	অননদ্মাবেত	ি্িহার	িা	আমাদের	পবরিদর	অবিি	প্রদিশ	
করাি	েরদত	আপনার	োবয়ত্ব	পা�ন	েরুন।

প্রররিিা পদ্ধরত
আপনার	কোম্ানীর	োবয়ত্ব	িবহর্ভু ত	োদজ	কোম্ানীর	
কোন	িম্দের	ি্িহার	েরার	জন্	-	ক�মন	এেটি	
ক্াি	কনওয়ার	জন্	কোম্ানীর	েবম্উরার	ি্িহার	
েরা,	িাব়ির	কোন	প্রেদপের	জন্	কোম্ানীর	িরঞ্জাম	
ি্িহার	েরা,	িা	ি্বক্তগত	োরদণ	কোম্ানীর	টিবের	
ি্িহার	েরা	(আমাদের	টিবের	ি্িস্াপনা	বিদ্ম	
ি্িহার	েদর	�িা�ি	উপাদয়	অবিগত	েরা	টিদের	
ি্তীত)	–	আপনার	ক�াো�	এবিেস্	অবিিার	কিদে	
পূিভু	ব�বিত	অনদ্মােন	কনওয়া	প্রদয়াজন।	আপবন	�বে	
উক্ত	িম্েটি	বনয়বমতরাদি	োদজর	িাইদর	ি্িহার	
েদরন	তাহদ�	এই	িরদনর	অনদ্মােন	িেদর	এেিার	
েদর	প্ননভুিীেরণ	েরদত	হদি।

আবিক চুমকু

গ্রহণবরাগ্য ব্যবহাি সংরিান্ত নীরত

লোকাে এরথকস্ অরিসাি  

অনবুমাদন রুে

প্রশ্ন
করুন
প্রঃ		আমার	প্রবতষ্াদনর	এেজন	বিবনয়র	ব�ডার	আমাদে	এেটি	কোর	কগাপন	বন�াদম	িাহা�্	েরার	জন্	িদ�ন	�ার	

কিদে	কিই	োতি্	িংস্ার	ি্বিিাদিভু	অিভু	িংগ্রহ	েরা	হদি	�াদে	বতবন	িহায়তা	েদরন	বেন্তু	ক�টিদে	আমাদের	

কোম্ানী	পকৃষ্দপাষেতা	োন	েদর	না।	বতবন	অবিি	কিদে	িে�দেই	ক�াগোদনর	জন্	আমন্ত্রণ	জানাদিন,	এিং	বতবন	

এই	অনষ্্ানটি	কোম্ানীর	অবিদিশন	স্দ�	আদয়াজন	েরদিন।	এটি	বে	কোম্ানীর	িম্দের	�দিাবচত	ি্িহার?

উঃ		না।	উদদেশ্	মহৎ	হওয়া	িদত্তও	এই	িমস্ত	োজ	কোম্ানীর	িম্দের	অপি্িহার	বহদিদি	গণ্	হদি।	কিই	িদঙ্গ	

আপনার	অিস্াদনর	উপর	বরবত্ত	েদর	এদত	কোম্ানীর	অন্ান্	নীবতর	�ঙ্ঘন	হদত	পাদর।	আপনার	কি	বিবনয়র	

ব�ডারদে	অিবহত	েরা	উবচত	ক�,	আপবন	এই	কক্দত্র	তাদে	িাহা�্	েরদত	পারদিন	না।	আপবন	�বে	তাঁদে	“না”	

ি�দত	স্াচ্ছদি্	কিাি	না	েদরন,	তাহদ�	আপনার	ক�াো�	এবিেস্	অবিিার	অিিা	এরথকস্ এন্ড কমপ্াবিসে 

অরিবসি	িদঙ্গ	েিা	ি�া	উবচত।

প্রঃ		আবম	এেটি	বডব্রিবিউশন	অবিদি	েমভুরত	আবে	এিং	আমাদে	আমার	এপারভু দমটি	কিদে	বেে্	আিিািপত্র	িাইদর	

িবরদয়	বনদয়	ক�দত	হদি।	কোম্ানীর	এেটি	কোর,	চাোওয়া�া	কঠ�াগাব়ি	আদে	ক�টি	এই	োজদে	িহজ	েদর	বেদত	

পাদর।	আবম	বে	কিটি	এে	বেদনর	জন্	ি্িহার	েরদত	পাবর?

উঃ		ি্াপারটি	পবরবস্বতর	উপর	বনরভু রশী�।	কোম্ানীর	িম্দের	এই	িরদনর	ক�	কোন	ি্বক্তগত	ি্িহাদরর	জন্	আপনার	

ক�াো�	এবিেস্	অবিিাদরর	অনদ্মােন	কনওয়া	প্রদয়াজন।

প্রঃ		আবম	এেজন	অ্াোউটি	ম্াদনজার	এিং	আবম	শহদর	অনব্ষ্ত	জনবপ্রয়	ি্াদন্ডর	েনিাদরভু র	কোম্ানীর	মাব�োনািীন	

েই্টি	কিাল্ড-আউর	টিদের	আমাদের	গ্রাহে	এিং	আমার	বনদজর	জন্	বনদয়বে।	কশষ	মহূ্দতভু 	আমাদের	গ্রাহে	আমাদে	

জাবনদয়দেন	ক�	বতবন	ক�দত	পারদিন	না।	তা	িদত্তও	আবম	বে	আমার	বনদজর	জন্	টিবেরটি	ি্িহার	েরদত	পাবর?

উঃ		আপনাদে	প্রিদম	টিদেদরর	িাবণবজ্ে	ি্িহাদরর	ি্াপাদর	�্বক্তিঙ্গত	িি	রেম	োরন	ি্দঁজ	কির	েরদত	হদি।	আপনার	

ম্াদনজার	এিং	অন্ান্	িহেমতীদের	বজজ্ািা	েদর	কেি্ন	তারা	এগুদ�াদে	উপ�্ক্ত	কোন	িাবণবজ্ে	োদজ	ি্িহার	

েরদত	পাদরন	বেনা।	�বে	না	পাদরন,	তাহদ�	আপনাদে	আপনার	ক�াো�	এবিেস্	অবিিাদরর	িদঙ্গ	েিা	ি�দত	হদি	

এিং	ি্বক্তগত	ি্িহাদরর	কোন	বিেপে	আদে	বেনা	কি	ি্াপাদর	প্রদ�াজ্	নীবত	িা	আইন	আদে	বেনা	তা	কেিদত	হদি	

অিিা	টিদেরগুদ�াদে	অন্	কোন	রাদি	ি্িহার	েরা	�ায়	বেনা	তা	কেিদত	হদি	এিং	িমস্ত	রেদমর	প্রদয়াজনীয়	

অনদ্মােন	বনদত	হদি।	িি	িমদয়,	টিবেদরর	ি্িহাদরর	ি্াপাদর	িৎ	এিং	স্চ্ছ	িাোর	েিা	স্মরণ	রািদিন।

ক�ো�ো-ক�োলো ক�োম্োনি  •  সততো - অপনিহোর্য উপোদোি  •  রো ন�ছু আমোদদি তো  িক্ো �রুি

অদন্র	িদঙ্গ	ন্ায়িঙ্গতরাদি	 
ক�নদেন	েরুন	

োয়িদ্তা	 
প্রেশভুন	েরুনিূবচপত্র িতেভু  

িাকুন
�া	বেে্	আমাদের	 
তা	রক্া	েরুন	

আমাদের	েবমউবনটির	 
প্রবত	�ত্নশী�	কহান

তি্	 
প্রিাহ
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এটিবক রবববচনা করুন

“সংখ্যাগুবোবক কাবে োগান।”

“ এই রবরিিটি পবিি মাস অবরি আরবক িাখুন 
রাবত কবি আমিা পিবততী নরেমারসবকি েক্্য 
পিূণ কিবত পারি।”

“ আমাি একরু লদরি হবি লগবছ সতুিাং আমাি হবি 
আমাি রাইমকার্য রা পাঞ্চ কবি রদববন।”

এই	িরদনর	েিা	শুনদত	পাদচ্ছন	বে?	িামন্	এিং	

িাহা�্	প্রািভুনা	েরুন।	কোন	েিা	শুনদত	কিআইবন	

িা	অবনবতে	মদন	হদ�,	কিটি	হয়ত	তাই।

আমরা	বনর্ভু �	নবিপত্র	িজায়	রাবি

আমিা রা রবশ্াস করি 
িঠিে	নবিরক্ণ	এিং	বরদপাটিভু ং	আমাদেরদে	আইবন	ও	করগুদ�রবর	আিশ্েতািমহূ	পূরণ	েরদত	িাহা�্	
েদর।	আবিভুে	িততা	িজায়	রািদত	পারদ�	তা	আমাদের	ি্নাম	ও	বিবোিদ�াগ্তায়	ইবতিাচে	প্ররাি	কিদ�।	
আমাদের	প্রদত্দের	–	কোম্ানীর	িিভুস্তদর	–	কোম্ানীর	িমস্ত	ি্িিা	ও	আবিভুে	নবির	�িািভুতা	ি্বনবচিত	
েরার	োবয়ত্ব	রদয়দে।	

আমিা কীভাবব এটিবক অবেম্বন করি 
িারিংে�ন	কিদে	শুরু	েদর,	িময়িারণী	এিং	ি্বিিা	োবিজবনত	িমভু	কিদে	ি্য়	িংক্ান্ত	বিিরণী,	
উতেষভুতা	বনবচিতেরণ	িংক্ান্ত	নবি,	িাদজর	পূিভুারাি	এিং	করগুদ�রবর	িাইব�ং	িহ	আমরা	িেদ�ই	
কোম্ানীর	“নবিপত্র”	বনদয়	োজ	েবর।	িমস্ত	অর্ন্তরীণ	প্রবক্য়া,	নীবত	এিং	িািারণরাদি	গকৃহীত	
বহদিিরক্দণর	নীবতমা�া	কমদন	চ�ার	বিষয়টি	ি্বনবচিত	েরুন	�াদত	েদর	আমাদের	নবিপত্রগুদ�া	িঠিেরাদি	
আমাদের	ক�নদেনগুদ�াদে	প্রবতিব�ত	েদর।	আপবন	�া	বেে্	নবিিদ্	েরদেন	কি	ি্াপাদর	িৎ	কহান	এিং	
িঠিে	ও	িমূ্ণভুরূদপ	নবিিদ্	েরুন।	

আপরন আি কী কী কিবত পাবিন?
লেনবদনগুবোবক রথারথভাবব লরেরণবদ্ধ করুন। 
এটি	অত্ন্ত	গুরুত্বপূণভু	বিষয়	ক�,	আমরা	েিনই	
কোন	ক�নদেদনর	প্রেকৃ ত	চবরত্রদে	বিেকৃ ত	েরি	না।	
ক�নদেনগুদ�াদে	িিভুো	�িা�ি	বহদিিোদ�র	মদি্	এিং	
�িা�ি	বহিাি	ও	বিরাদগ	নবিিদ্	ও	কশ্রবণিদ্	েরার	
বিষয়টি	ি্বনবচিত	েরুন।	িাদজরগত	�ক্্	পূরদণর	
জন্	কোন	আয়	িা	ি্য়	নবিিদ্	েরার	ি্াপাদর	
েিনই	তা়িাহুদ়িা	েরদিন	না	িা	মন্থর	হদিন	না।	

আমাবদি উচ্চ মানদণ্ডগুবো বোি িাখুন। আমরা	
আমাদের	কোন	নবি,	আয়ি্য়	িা	ক�নদেনগুদ�ার	বমদি্	
বিিরণ	কেই	না	িা	কিিদির	র্�	চবরত্রাঙ্ন	েবর	
না।	আর	আমরা	কোন	উদদেদশ্ই	কোন	অপ্রোবশত,	
অনবিিদ্	িা	নবির	িাইদর	বগদয়	কোন	বহিাি	
প্রবতবষ্ত	েরদত	পাবর	না।	আপবন	�বে	আপনার	ি্য়	
পবরদশাদির	জন্	রবিে	কপশ	েদরন	িা	আমাদের	কোম্ানীর	পদক্	অিভু	প্রোন	েদরন,	তাহদ�	তার	িমিভুদন	
প্রদয়াজনীয়	নবিপত্র	ও	অনদ্মােন	কপশ	েরুন।	প্রাক্ক�ন	ও	িবচিবতগুদ�া	অিশ্ই	উপ�্ক্ত	নবি	বোরা	িমবিভুত	
ও	আপনার	িদিভুাত্তম	বিদিচনার	উপর	বরবত্ত	েদর	হদত	হদি।

লিগুবেররিি প্ররত সৎ থাকুন।	আপনার	োদজর	মদি্	�বে	িরোদরর	িা	করগুদ�রবর	েতকৃভু পদক্র	োদে	তি্	
প্রোশ	েরার	োবয়ত্ব	িাদে	তাহদ�	আপবন	ক�	িমস্ত	তি্	কপশ	েরদিন	কিগুব�	ক�ন	িমূ্ণভু,	বনরদপক্,	
িঠিে,	িমদয়াবচত	এিং	কিািগম্	হদয়	কি	বিষয়টি	বনবচিত	েরুন।	

সঠিকভাবব নরথপরে রনিন্ত্রণ করুন।	নবি	রক্ণ,	িংরক্ণ	ও	বনষ্পবত্তর	িদঙ্গ	িম্েভু �্ক্ত	নীবতগুদ�া	িম্দেভু 	
জানন্	এিং	কমদন	চ�ন্।	তেন্ত,	বনরীক্ণ	িা	আইবন	প্রবক্য়ায়	প্রদয়াজন	হদত	পাদর	এমন	নবিপত্রগুদ�াদে	
েিনই	নষ্ট	েরদিন	না	িা	হস্তান্তর	েরদিন	না।	আপবন	�বে	কোন	আইবন	কনাটিশ	পান,	তাহদ�	কিই	
কনাটিদশর	বনদেভুশনা	অনি্রণ	েরুন।	এিং,	েী	প্রদয়াজন	কি	ি্াপাদর	�বে	আপবন	বনবচিত	না	হদত	পাদরন,	
তাহদ�	ব�গ্া�	োউদন্স�দরর	িদঙ্গ	েিা	ি�ন্	এিং	আমাদের	নবি	রক্া	িংক্ান্ত	নীবত	কেি্ন।

প্রশ্ন
করুন
প্রঃ		আমাদের	টিম	এ	িের	আমাদের	জন্	অনদ্মাবেত	প্রেপে	িাদজদরর	িমূ্ণভু	িবে্িহার	েদরবন।	রবিষ্দত	অিভু	িরাদদের	

এেই	স্তর	িজায়	রািার	জন্,	িরিরাহোরীদে	আগাবম	িেদরর	প্রেপেগুদ�ার	জন্	এ	িেদরই	চ�বত	িেদরর	ক্য়-

বনদেভুশ	(পাদচভু জ	অডভু ার)	উদলেি	েদর	আগাম	রবিে	পাঠিদয়	কেওয়ার	জন্	ি�ারা	বে	ঠিে	হদি?

উঃ		না।	এই	িরদনর	োজ	েরা	মাদন	হ�	আমাদের	বহিাি	ও	নবিদত	িরদচর	বমি্া	বিিরণ	কেওয়া,	িরদচর	আি�	

িমদয়র	বমি্া	উপস্াপনা	েরা।	আইবন	আিশ্েতা	অন্�ায়ী	আমাদের	িঠিে	নবিপত্র	রািদত	হদি	এিং	ম্াদনজদমটি	

িঠিে	আবিভুে	নবির	উপর	ররিা	েদর	ি্িিা	পবরচা�না	েদর	এিং	বিদ্ান্ত	গ্রহণ	েদর।	এরূপ	োজ	আমাদের	বিবির	

�ঙ্ঘদনর	মদি্	প়িদি।

প্রঃ		আবম	কোয়াব�টি	বিরাদগ	োজ	েবর।	কোন	এে	অবত	ি্স্ত	িমদয়,	আবম	বনবেভুষ্ট	বেে্	পরীক্া	িম্ন্ন	েরা	হদয়দে	

িদ�	ব�বপিদ্	েদরবে�াম	�বেও	আবম	তা	িমূ্ণভু	েদর	উঠদত	পাবরবন।	পরীক্ার	ি�	িািারণত	রা�ই	আদি	তাই	

কতমন	কোন	িমি্ার	িম্ািনা	ি্িই	েম।	এটি	বে	এেটি	�্বক্তিঙ্গত	োজ?

উঃ		না।	আমাদের	গ্রাহে	ও	করাক্তাগণ	আমাদের	পদণ্র	কোয়াব�টির	উপর	ররিা	েদরন,	তাই	আমাদের	েিনই	

বনেকৃ ষ্টরাদি	োজ	েরা	িা	অিত্	ি�াি�	বিিকৃত	েরা	উবচত	নয়।	এই	িরদনর	বমি্া	িণভুনা	বিবির	�ঙ্ঘদনর	

িাবম�।

প্রঃ		আবম	বিক্য়	বিরাদগ	োজ	েবর	এিং	িতভু মাদন	আবম	আমার	�ক্্মাত্রার	(রব�উম	রাদগভুদরর)	বনদচ	োজ	েরবে।	

আবম	রািবে	আমাদের	এেজন	গ্রাহেদে	এমন	পদণ্র	অডভু ার	বেদত	ি�ি	ক�টি	এই	মহূ্দতভু 	তার	প্রদয়াজন	কনই,	তাদে	

এটি	ি�ি	ক�,	কি	কময়াে	কশষ	হদয়	কগদ�	কিটি	কিরত	বেদত	পারদি।	এরা	বে	িঠিে?

উঃ		না।	আয়	িংক্ান্ত	নবিেরণদে	র্�	পদি	পবরচাব�ত	েরা	আমাদের	বিবির	�ঙ্ঘদনর	মদি্	প়িদি।	এো়িাও	এই	

িরদনর	অনদ্রাি	গ্রাহেদেও	অত্ন্ত	অি্বিিাজনে	পবরবস্বতর	িম্্িীন	েরদি	�া	আমাদের	িম্েভু 	নষ্ট	েরদত	পাদর।	

ক�ো�ো-ক�োলো ক�োম্োনি  •  সততো - অপনিহোর্য উপোদোি  •  রো ন�ছু আমোদদি তো  িক্ো �রুি

অদন্র	িদঙ্গ	ন্ায়িঙ্গতরাদি	 
ক�নদেন	েরুন	

োয়িদ্তা	 
প্রেশভুন	েরুনিূবচপত্র িতেভু  

িাকুন
�া	বেে্	আমাদের	 
তা	রক্া	েরুন	

আমাদের	েবমউবনটির	 
প্রবত	�ত্নশী�	কহান

তি্	 
প্রিাহ
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আমিা রা রবশ্াস করি 
�িন	অবনবতে	োদজর	আিদি	তিন	আমরা	েিনই	কজদনিদ্ে	অন্	কোন	রাদি	বিষয়টিদে	কেিি	না,	
বেন্তু	আমরা	িব্ে	ক�	োদ�া	রাোদে	বিি	েরার	মদতা	অপরািম�ূে	োজেমভু	িিিময়	েকৃবষ্টদগাচর	না-ও	
হদত	পাদর,	তাই	এটি	গুরুত্বপূণভু	ক�,	আমরা	আমাদের	পবরবি	হ্াি	েরার	জন্	োজ	েরদিা	এিং	িবদিগ্ধ	
কোন	বেে্র	ি্াপাদর	কিাচ্চার	হদিা।

আমিা কীভাবব এটিবক 
অবেম্বন করি 
ো�	রাোদে	বিি	েরা	হ�	এমন	এেটি	প্রবক্য়া	
ক�িাদন	অপরািম�ূে	োজেদমভুর	মাি্দম	তহবি�	
গঠন	েরা	হয়	–	ক�মন	িন্ত্রািিাে,	মােে	চা�ান,	
ের	িাঁবে	কেওয়া,	মানি	পাচার	এিং	জাব�য়াবত	–	
এিং	তাদে	বিি	ি্িিায়	িারাদনা	হয়	�াদত	তাদের	
অপরািম�ূে	উৎিদে	আ়িা�	েরা	�ায়।	আমরা	
এমন	রাদি	ি্িিা	বনিভুাহ	েরার	ি্াপাদর	িদ্পবরের	
�া	কিই	িমস্ত	িত্তাদের	বোরা	আমাদের	ি্িিাবয়ে	
ক�নদেনগুদ�ার	ি্িহারদে	প্রবতদরাি	েরদি	�ারা	এর	
অপি্িহার	েরদত	পাদর,	তাই	আমরা	িমস্ত	কেদশর,	
ক�িাদন	ক�িাদন	আমরা	ি্িিা	পবরচা�না	েবর,	
োদ�া	রাোদে	বিি	েরা	বিদরািী,	আবিভুে	অপরাি	ও	
িন্ত্রািিাে	বিদরািী	আইনগুদ�া	কমদন	চব�।

আমরা	িময়	বনদয়,	�দিাপ�্ক্ত	পেদক্প	গ্রহণ	েদর	ও	
�াচাইেরদণর	মাি্দম,	আমাদের	সিবিাহকািীবদি 
এিং	অন্যান্য ব্যবসারিক অংশীদািবদি	িম্দেভু 	এিং	
আইন	কমদন	চ�ার	ি্াপাদর	তাদের	অিস্ান	কেমন	কি	
ি্াপাদর	জাবন।

এমন	আবিভুে	ক�নদেনগুদ�াদে	বচবনিত	েরার	ি্াপাদর	
িবক্য়	িাকুন	�া	কিদে	িমি্ার	িংদেত	পাওয়া	
�াদচ্ছ,	স্ারাবিে	প্রবক্য়া	িবহর্ভু ত	ক�	কোন	ো�ভুে�াপ	
িা	ক�নদেন	�বে	আপনার	নজদর	আদি	িা	আপবন	িদদিহ	েদরন	তাহদ�	আপনার	উদবেগ	বরদপারভু 	েরুন।

আপরন আি কী কী কিবত পাবিন?
সতক্য  থাকুন। বিদেবশে	কেশগুদ�া	কিদে	ি়ি	অদঙ্র	নগে	প্রোন	িা	অস্ারাবিে	অিভুদপ্ররণ?	ক�	িমস্ত	
গ্রাহে	িা	িরিরাহোরীরা	অিমূ্ণভু	তি্	কপশ	েদর	িা	নবিরক্ণ	িংক্ান্ত	আিশ্েতাদে	এব়িদয়	চদ�?	
এিি	বিপদের	িংদেত	হদত	পাদর।	আপনার	বিরাদগর	কিই	িমস্ত	ক�নদেন	িা	ো�ভুে�াদপর	িরন	িম্দেভু 	
জানন্	�াদত	োদ�া	রাোদে	বিি	েরা	প্রবতদরাি	েরার	মদতা	োদজর	েঁ্বে	অদনে	কিবশ	এিং	িবিভুত	
নজরোবরর	প্রদয়াজন।	ক�	কোন	িরদনর	অস্ারাবিে	ো�ভুে�াদপর	ি্াপাদর	আপনার	ম্াদনজার,	ক�াো�	
এবিেস্	অবিিার,	এবিেস্	এন্ড	েমপ্াদয়ন্স	অবিিদে	িা	EthicsLine-এ	বরদপারভু 	েরুন।

এটিবক রবববচনা করুন

এেটি	অনদ্রাি	�া�	পতাোর	অন্তর্ভু ক্ত	হদত	

পাদর	...

লেনবদবনি সাবথ সম্ক্য রকু্ত নি এমন লকান সত্তা 

বা লদশ অথবা সত্তা বা লদশ লথবক অথ্য হস্ান্তি। 

একটি লেনবদনবক এমনভাবব প্রররিিাকিণ 

কিবত বো হি রা স্াভারবক প্রররিিাবক 

পাশকাটিবি রাি

একটি বে িরসবদি পরিববত্য  একারিক লছার-লছার 

িরসবদি মাি্যবম লেনবদন কিবত বো হি

নগবদ প্রদান কিবত বো হি

�া�	পতাোগুদ�া	হ�	ক�নদেনগুদ�াদে	আদরা	

রা�রাদি	িদ্ে	কনওয়ার	জন্	আদরা	প্রশ্ন	েরার	

িংদেত।	�বে	িদদিহজনে	মদন	হয়,	কি	ি্াপাদর	

কিাচ্চার	হন	-	িদচতনতা	হ�	মাবন-�ন্ডাবরং	এর	

বিরুদদ্	�়িাইদয়র	চাবিোঠি।

আমরা	োদ�া	রাোদে	বিি	েরার	োজদে	প্রবতদরাি	েবর

প্রররিিা পদ্ধরত
োদ�া	রাোদে	বিি	েরা	প্রবতদরাি	েরার	িিদচদয়	কিরা	উপায়গুদ�ার	এেটি	হ�	আমাদের	বডউ	বডব�দজন্স	ব্রিবনং	
প্রবিবডউর (due diligence screening procedures)	কমদন	চ�া।

তকৃ তীয়	কোন	কেশ	কিদে	অিভুপ্রোদনর	অনদ্রাি:	আমরা	অন্দের	ের	িাঁবে	কেওয়া	িা	স্ানীয়	মর্িা	আইন	এব়িদয়	
চ�ার	ি্দ�াগ	কেই	না।	এই	োরদণই,	িািারণরাদি,	কোন	িরিরাহোরীদে	অিভুপ্রোন	েরদত	হদ�	শুি্মাত্র	িংবলিষ্ট	
ি্বক্ত	িা	কোম্ানীদেই	েরা	উবচত,	�ারা	প্রেকৃ তপদক্	আমাদের	পণ্	িা	কিিা	প্রোন	েদরদে,	এিং	কিই	কেদশ	
ক�িাদন	হয়	িরিরাহোরী	ি্িিা	েদর	অিিা	�ারা	আমাদের	কেদশ	তাদের	পণ্	িা	কিিা	বিক্য়	েদরদে।	এই	
নীবতর	কোন	ি্ত্য়	অিশ্ই	এবিেস্	এন্ড	েমপ্াদয়ন্স	অবিদির	পক্	কিদে	অন্দমাবেত	হদত	হদি।

ক�ো�ো-ক�োলো ক�োম্োনি  •  সততো - অপনিহোর্য উপোদোি  •  রো ন�ছু আমোদদি তো  িক্ো �রুি

অদন্র	িদঙ্গ	ন্ায়িঙ্গতরাদি	 
ক�নদেন	েরুন	

োয়িদ্তা	 
প্রেশভুন	েরুনিূবচপত্র িতেভু  

িাকুন
�া	বেে্	আমাদের	 
তা	রক্া	েরুন	

আমাদের	েবমউবনটির	 
প্রবত	�ত্নশী�	কহান

তি্	 
প্রিাহ

কোন	প্রশ্ন	িা	উদবেগ	আদে?	�গ	অন	েরুন	EthicsLine @ www.KOethics.com    16
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দািবদ্ধতা
প্রদশ্যন করুন 

আমাদের	নাম	িততারই	নামান্তর,	আর	তাদে	 
কিইরাদিই	িজায়	রািার	োবয়ত্ব	আমাদেরই।

আমিা স্াবথ্যি সংঘাত এরেবি চরে

আমিা উপহাি, খাবাি এবং  
রববনাদবনি ব্যাপাবি দারিত্বশীে

আমিা স্চ্ছ সম্ক্য  গবে তুরে

কোো-কো�া	কোম্াবন		•		িততা	-	অপবরহা�ভু	উপাোন		•		োয়িদ্তা	প্রেশভুন	েরুন কোন	প্রশ্ন	িা	উদবেগ	আদে?	�গ	অন	েরুন	EthicsLine @ www.KOethics.com    17

অদন্র	িদঙ্গ	ন্ায়িঙ্গতরাদি	 
ক�নদেন	েরুন	

তি্	 
প্রিাহ

োয়িদ্তা	 
প্রেশভুন	েরুন

আমাদের	েবমউবনটির	 
প্রবত	�ত্নশী�	কহানিূবচপত্র িতেভু  

িাকুন
�া	বেে্	আমাদের	 
তা	রক্া	েরুন	
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আমিা রা রবশ্াস করি 
আমাদের	িেদ�র	বনের	কিদে	প্রত্াশা	েরা	হয়	ক�	আমরা	কোম্ানীর	িদিভুাত্তম	স্াদিভুর	উদদেদশ্	োজ	
েরদিা।	এর	অিভু	হ�,	আমাদের	েিনই	কোম্ানীর	পদক্	েরা	োজগুদ�াদে	আমাদের	ি্বক্তগত	স্ািভুবিবদ্র	
�দক্্	প্ররাবিত	েরা	উবচত	নয়।	েমভুরত	িাোো�ীন	আমাদের	কনওয়া	প্রবতটি	বিদ্ান্তই	উদদেশ্ম�ূে	হদত	
হদি	এিং	তা	আমাদের	কোম্ানীর	ি্িিাবয়ে	স্ািভুদে	প্রািান্	বেদয়	বনদত	হদি।	

আমিা কীভাবব এটিবক  
অবেম্বন করি 
ি্িিার	কক্দত্র,	ি্বক্তগত	ও	কপশাগত	স্াদিভুর	মদি্োর	
করিাটি	িহদজই	বমদ�	ক�দত	হদয়	বমদ�	ক�দত	পাদর।	
এই	েই্টির	মদি্	পািভুে্	বনণভুয়	েরার	োজরা	জটি�	
হদত	পাদর,	বিদশষ	েদর	তিন	�িন	ি্বক্তগত	িম্েভু ,	
িবহঃস্	বনদয়াগ	িা	বিবনদয়াদগর	মদতা	বিষয়গুদ�া	জব়িত	
িাদে।	

কোম্ানীর	পদক্	োজ	েরার	পূদিভু,	আপনাদে	িম্াি্	
স্াদিভুর	িংঘাতগুদ�াদে	শনাক্ত	েরদত	ও	কিগুদ�াদে	
এব়িদয়	চ�দত	িক্ম	হদয়	উঠদত	হদি।	িংঘাদতর	
পবরদিশ	তিনই	িকৃবষ্ট	হয়	�িন	আপবন	এেজন	েমভুচাবর	
বহদিদি	আপনার	ি্িিাবয়ে	বিদ্ান্তগুব�দত	আপনার	
ি্বক্তগত	স্াদিভুর	হস্তদক্দপর	ি্দ�াগ	েদর	কেন।	এমনবে	
িংঘাদতর	িম্ািনাও	অনব্চত	এিং	তা	আমাদের	
কোম্ানী	ও	তার	ি্নামদে	ক্বতগ্রস্ত	েরদত	পাদর।	

কিই	িমস্ত	পবরবস্বতগুদ�াদে	জানদত	কচষ্টা	েরুন	�ার	
োরদণ	িংঘাত	িকৃবষ্ট	হদত	পাদর	িা	িংঘাদতর	িম্ািনা	িকৃবষ্ট	হদত	পাদর।	িম্াি্	িংঘাদতর	বিষয়গুদ�াদে	
প্রোশ	েরদত	হদি	এিং	ক�াো�	এবিেস্	অবিিাদরর	অনদ্মােন	র্দ�র	মাি্দম	অনদ্মােন	েরাদত	হদি।

আপরন আি কী কী কিবত পাবিন?
সম্াব্য সংঘাতগুবোবক রচরনিত করুন। আপবন	হয়ত	িাদি	িাদি	নাও	িে্দত	িদ্ে	নাও	িে্দত	পাদরন	ক�	
এ	পবরবস্বতটি	আিদ�	স্াদিভুর	িংঘাত।	িংঘাত	বিবরন্ন	রেম	হদত	পাদর,	বেন্তু	কিবশররাগ	কক্দত্রই	কিগুদ�ার	
িাদি	বনদ্াক্ত	বিষয়গুদ�া	জব়িত	িাদে:

ব্যরক্তগত রবরনবিাগ ও সবুরাগসমহূ।	আপনার	আবিভুে	কপারভু দিাব�ও	বতবরর	িময়	আপবন	িহু	
কোম্ানীদে	কেিদিন	ক�িাদন	বিবনদয়াগ	েরা	ক�দত	পাদর।	এ	ি্াপাদর	িতেভু 	িাকুন	ক�,	�িন	এই	
িমস্ত	বিবনদয়াগগুদ�া	কোম্ানীর	সিবিাহকািীবদি, গ্রাহকবদি, প্ররতবরাগীবদি	অিিা	অন্যান্য 
ব্যবসারিক অংশীদািবদি	অন্তর্ভু ক্ত	েদর	তিন	কি	িংক্ান্ত	আইন	আদে,	বিদশষ	েদর	আপবন	�বে	
আপনার	চােবরর	ি্িাদে	এই	িমস্ত	প্রবতষ্ানগুদ�ার	িদঙ্গ	ক�নদেন	েদরন।	এটি	এেটি	স্াদিভুর	িংঘাত	
হদি,	োরণ	এটি	ি্বক্তগত	স্াদিভুর	জন্	ি্বিিা	কনওয়া	�া	আপবন	আপনার	চােবরর	ি্িাদে	জানদত	
কপদরদেন।

আপবন	বে	জানদতন?

 »  আপনাি ররদ সিবিাহকািী, গ্রাহক বা অন্যান্য ব্যবসারিক অংশীদািবদি সবগে লেনবদবনি 
ব্যাপাবি লস্চ্ছািীন ক্মতা থাবক, তাহবে লসই লকাম্ানীবত আপনাি LEO-ি অনবুমাদন 
ব্যরতবিবক আপনাি লকান আরথ্যক স্াথ্য থাকবত পাবি না। ওই লকাম্ানীবত আপনাি ররদ লকান 
লস্চ্ছািীন ক্মতা না থাবক, তাহবে আপরন তাবদি 1% পর্যন্ত লশিাি রকনবত পাবিন, এবং লসই 
সবগে তাবদি প্ররতবরাগীবদিও 1% পর্যন্ত লশিাি রকনবত পাবিন।

 »  আপনাি LEO-ি অনবুমাদনরিবম, আপরন লর লকান গ্রাহবকি, সিবিাহকািীি বা অন্যান্য 
ব্যবসারিক অংশীদািবদি বা প্ররতবরাগীবদি 1%-এি লবরশ লশিাি রকনবত পাবিন রতক্ণ 
আপনাি লকান লস্চ্ছািীন ক্মতা লনই। 

 »  এই রনিম পাবরেকরে লট্রবরর বা ব্যরক্তমারেকানািীন লকাম্ানীি লক্বরে প্রবরাে্য। রকন্তু, এই 
সমস্ সীমাবদ্ধতাগুবো রমউচু্যিাে িান্ড বা অন্যান্য রবরনবিাবগি লক্বরে প্রবরাে্য হি না, লরখাবন 
একারিক লকাম্ানীি একটি বকৃহৎ লরেণী থাবক লরখাবন লকান লকান লকাম্ানীগুবোি তহরবে 
থাকবব তা আপনাি রনিন্ত্রণািীন নি।

 »  এই রবভাবগি অিীবন বারষ্যক পনুন্যবীকিণবরাগ্য ররদ আপরন তাবদি লশিািগুবোি মারেকানা 
অব্যাহত িাবখন।

এটিবক রবববচনা করুন

�িন	কেউ	িদ�ন	...

“আপরন রক আমাি েন্য দবুরা ভাে কথা বেবত 

পািববন?”

“কাউবক োনাবনাি দিকাি লনই – আপরন 

আপনাি অবসি সমবি কােটি কিবত পাবিন।”

“আমাি ভাবনে/ভাইবপা একটি লকাম্ানী আবছ …”

িতেভু 	িাকুন।	এিি	বেন্তু	িম্াি্	িংঘাদতর	

িতেতীেরণ	িংদেত	হদত	পাদর।

আমরা	স্াদিভুর	িংঘাত	এব়িদয়	চব�

ক�ো�ো-ক�োলো ক�োম্োনি  •  সততো - অপনিহোর্য উপোদোি  •  দোয়বদ্ধতো প্রদর্যি �রুি

অদন্র	িদঙ্গ	ন্ায়িঙ্গতরাদি	 
ক�নদেন	েরুন	

োয়িদ্তা	 
প্রেশভুন	েরুনিূবচপত্র িতেভু  

িাকুন
�া	বেে্	আমাদের	 
তা	রক্া	েরুন	

আমাদের	েবমউবনটির	 
প্রবত	�ত্নশী�	কহান

তি্	 
প্রিাহ
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বরহঃথি রনররুক্ত।	ববেতীয়	চােবর	কনওয়া	িা	পরামশভুোতা	বহদিদি	োজ	েরার	ি্দ�াগ	অনদ্মােনদ�াগ্	�তক্ণ	
প�ভুন্ত	তা	কোম্ানীদত	আপনার	োদজর	িক্মতাদে	প্ররাবিত	েরদে	না।

আপবন	বে	জানদতন?

গ্রাহে,	িরিরাহোরী,	অন্ান্	ি্িিাবয়ে	অংশীোর	িা	প্রবতদ�াগীদের	অিীদন	ববেতীয়	চােবর	িা	পরামশভুোতা	
বহদিদি	োজ	েরার	ি্দ�াগ	কনওয়ার	আপনাদে	অিশ্ই	অনদ্মােন	বনদত	হদি	আপনার	LEO-	কিদে।	

বাইবি বক্তকৃ তা লদওিা বা উপথিাপনা কিা।	আমাদের	প্রায়শই	বিবরন্ন	আদ�াচনা	িরাগুদ�াদত	িক্তি্	রািদত	
িা	উপস্াপনা	েরদত	ি�া	হদয়	িাদে	োরণ	আমরা	কোম্ানীর	েমভুচাবর	িা	েক্তার	জন্	�া	আমাদের	
োজ	কিদে	আদি।	এর	িদঙ্গ	িম্েভু �্ক্ত	োরদণ	আপনাদে	�বে	কোন	অিভু	প্রোন	েরা	হয়	িা	আপনার	
উদ্্ত	ি্য়	পবরদশাি	েরা	হয়,	তাহদ�	িংঘাদতর	উদ্ি	হদত	পাদর।	

আপবন	বে	জানদতন?

আমাদের	িরিরাহোরী,	গ্রাহে	এিং	অন্ান্	ি্িিাবয়ে	অংশীোরদের	কিদে	কোন	রেম	পাবরদতাবষে	গ্রহণ	
েরা	বনবষবদ্,	এিং	অন্ান্	প্রবতষ্ানগুব�র	কিদেও	তা	গ্রহণ	েরার	ি্াপারটিদে	বনরুৎিাহবত	েরা	হয়	
এিং	তা	প্রত্াি্ান	েরা	উবচত।	আপবন	�বে	কোন	িম্ানী	বনদত	প্রত্াি্ান	েরদত	অপারগ	হন,	তাহদ�	
আপনার	িম্ানাদিভু	আপনার	পেদদির	কোন	োতি্	প্রবতষ্ানদে	িরািবর	কিই	িত্তা	েতকৃভু ে	চাঁো	প্রোন	েরদত	
ি�দত	হদি।	

তকৃ তীয়	পক্	কিদে	িাইদর	িক্তি্	কপশ	িা	উপস্াপনা	েরার	জন্	কোন	পাবরদতাবষে,	অন্ান্	আবিভুে	ি্বিিা	
িা	ি্য়	পবরদশাি	গ্রহণ	েরার	পূদিভু,	আপনাদে	অিশ্ই	আপনার	LEO-র	অনদ্মােন	বনদত	হদি	�বে:

 » আপনাি বক্তব্য বা উপথিাপনা লকাম্ানীবত আপনাি কাবেি একটি অংশ হি।

 » তা লকাম্ানীবত আপনাি কােবক রববকৃত কবি।

 » আপনাি পরিচি লকাম্ানীি একেন কম্যচারি রহবসবব প্রদান কিা।

আপনার	িক্তি্	িা	উপস্াপনায়	�বে	কোম্ানীর	বিষয়াি�ী	িংক্ান্ত	আদ�াচনা	িাদে,	তাহদ�	আপনাদে	
আপনার	ম্াদনজার,	পাবরেক অ্যাবিিাস্য, লকাম্ানীি রেগ্যাে কাউবসেে	এিং	আপনার	বিষয়িস্তুর	
বনরীদি	অন্ান্দেরও	অনদ্মােন	বনদত	হদত	পাদর।

আমরা	স্াদিভুর	িংঘাত	এব়িদয়	চব�	চ�মান

ক�ো�ো-ক�োলো ক�োম্োনি  •  সততো - অপনিহোর্য উপোদোি  •  দোয়বদ্ধতো প্রদর্যি �রুি

অদন্র	িদঙ্গ	ন্ায়িঙ্গতরাদি	 
ক�নদেন	েরুন	

োয়িদ্তা	 
প্রেশভুন	েরুনিূবচপত্র িতেভু  

িাকুন
�া	বেে্	আমাদের	 
তা	রক্া	েরুন	

আমাদের	েবমউবনটির	 
প্রবত	�ত্নশী�	কহান

তি্	 
প্রিাহ
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অন্য প্ররতষ্াবনি হবি কাে কিা।	অন্	কোন	প্রবতষ্াদন	পবরচা�ে,	উপদেষ্টা	িেি্	িা	অবিিার	বহদিদি	
োবয়ত্ব	গ্রহণ	েরদ�	তা	কোম্ানীর	প্রবত	আপনার	িাি্িািেতায়	প্ররাি	কি�দত	পাদর	এিং	স্াদিভুর	িংঘাত	
িকৃবষ্ট	েরদত	পাদর।	বন্	িবণভুত	পদ্বতদত	এরথকস্ এন্ড কমপ্াবিসে অরিবসি	অনদ্মােন	প্রদয়াজন।	আপনার	
োদজর	অংশ	বহদিদি	�বে	কোন	গ্রাহদের	িা	িরিরাহোরীর	িদঙ্গ	ক�নদেন	ি্াপাদর	আপনার	কস্চ্ছািীন	
ক্মতা	িাদে,	তাহদ�	কোম্ানী	িািারণত	ওই	গ্রাহে	িা	িরিরাহোরীর	কোম্ানীর	পবরচা�না	পষভুদে	
আপনার	আিীন	হওয়ার	বিষয়টিদে	বনরুৎিাবহত	েদর।

োভেনক কাে:	আপবন	�বে	কোনও	কোম্ানীদত	পবরচা�ে,	উপদেষ্টা	িেি্	িা	অবিিার	বহদিদি	
োজ	েদরন,	তাহদ�	আপনাদে	কিই	োজ	িম্দেভু 	অিশ্ই	এরথকস্ এন্ড কমপ্াবিসে অরিসবক 
জানাদত	হদি	এিং	অনদ্মােন	বনদত	হদি।	শুি্মাত্র	কিই	িমস্ত	পবরবস্বতগুদ�া	ি্বতদরদে	এই	প্রোশ	এিং	
অনদ্মােন	িেদর	এেিার	েদর	কনওয়া	প্রদয়াজন	ক�িাদন	কোম্ানী	আপনাদে	কোম্ানীর	োদজর	অংশ	
বহদিদি	কোন	কিাত�জাতোরী	িা	ইকুইর	ইনদরিটি	কিাদডভু 	আিীন	হিার	জন্	অনদ্রাি	েরদ�।	এই	
িমস্ত	কক্দত্র,	ক্মতার	বিরাজন	অন�্ায়ী	শুি্মাত্র	বনদয়াগোদনর	িমদয়ই	অনদ্মােন	বনদত	হদি।

অ-�ারজনে	োজ:	আপবন	�বে	কোন	অ-�ারজনে	প্রবতষ্াদন	পবরচা�ে,	উপদেষ্টা	িেি্	িা	
অবিিার	বহদিদি	োজ	েদরন	এিং	উক্ত	অ-�ারজনে	প্রবতষ্ানটিদত	কোম্ানীর	পদক্	অিভু	িা	অন্ান্	
িহায়তা	প্রোন	েরা	হদি	বেনা	কি	বিদ্ান্ত	গ্রহদণর	উপর	�বে	আপনার	কস্চ্ছািীন	ক্মতা	িাদে,	
তাহদ�	আপনাদে	অিশ্ই	আপনার	কিই	োজ	িম্দেভু 	এরথকস্ এন্ড কমপ্াবিসে অরিসবক	জানাদত	
হদি	এিং	িাবষভুে	বরবত্তদত	অনদ্মােন	বনদত	হদি।

পারিবারিক মারেকানািীন ব্যবসা বা বারণে্য সরমরত/সংগঠন: পাবরিাবরে	মাব�োনািীন	ি্িিা	
িা	িাবণজ্	িবমবতদত	োজ	েরার	জন্	িাবষভুে	উব্াচন ও এরথকস্ এন্ড কমপ্াবিসে অরিবসি 
অনদ্মােন	শুি্মাত্র	কিিাদনই	প্রদয়াজন	ক�িাদন	িংবলিষ্ট	পাবরিাবরে	ি্িিাটি	িা	িাবণজ্	িবমবতটি	
কোম্ানীর	এেজন	গ্রাহে,	িরিরাহোরী	িা	প্রবতদ�াগী।

আপবন	বে	জানদতন?

 » আপনাি কাবেি েন্য ররদ আপনাবক লবতন প্রদান কিা হি, আপরন লসই লবতন িাখবত পাবিন।

 »  আপরন ররদ লকাম্ানীি অনবুিাবি লকান লবাতেোতকািী বা লকাম্ানীি ইকুইটি ইনবভসটিি 
একেন পরিচােক রহবসবব কাে কবিন, তাহবে আপরন ওই লকাম্ানীি এক শতাংশ পর্যন্ত লশিাি 
এরথকস্ এন্ড কমপ্াবিসে অরিবসি অনবুমাদন ব্যতীত িাখবত পাবিন ররদ লশিাি িাখাি রবষিটি 
আপনাি কাবেিই একটি শত্য  হি।

 »  ররদ না একটি লবাতেোতকািী বা ইকুইটি ইনবভসটিি একেন পরিচােক রহবসবব কাে কিা 
লকাম্ানীি ব্যবসারিক উবদেবশ্য হি অথবা অন্যথাি তা নবি ব্যবসারিক উবদেবশ্য আবছ ববেই 
এই দারিত্ব আবিারপত হি, তাহবে অন্য প্ররতষ্াবন কাে কিাবক একটি ব্যরক্তগত কার্যকোপ 
রহবসববই রবববচনা কিা হবব এবং তা লকাম্ানীবত আপনাি কাে কিাি ক্মতাবক লরন প্রভারবত 
না কবি এবং এই িিবনি ররিিাকোবপ সমি লদওিাি েন্য লকাম্ানীি কাে লথবক সমি লবি 
কিা হবে তা প্রবরাে্য ছুটি বা অবসি সংরিান্ত নীরতি অিীবন লদখা হবব।

 »  একেন প্ররতবরাগীি পরিচােক, উপবদষ্টা সদস্য বা অরিসাি রহবসবব কাে কিাি েন্য এরথকস্ 
এন্ড কমপ্াবিসে অরিবসি বারষ্যক পর্যাবোচনা ও অনবুমাদন প্রবিােন।

ব্যরক্তগত সম্ক্য ।	আমাদের	িহু	েমভুচাবররই	এমন	আত্ীিস্েন বা বনু্	িােদত	পাদর	�ারা	আমাদের	
গ্রাহক,	সিবিাহকািী,	অন্যান্য ব্যবসারিক অংশীদাি	অিিা	প্ররতবরাগীবদি	জন্	োজ	েদরন	িা	
�ারা	তাদের	কোম্ানীদত	বিবনদয়াগ	েদরদে।	আপবন	োজ	েরদেন	এমন	ক�	কোন	তকৃ তীয়	পদক্র	িদঙ্গ	
ি্বক্তগত	িম্েভু 	িাোর	অিভু	হ�	অন্দের	োদে	এই	িাতভু া	ক�দত	পাদর	ক�,	আপবন	আপনার	পবরিার-
পবরজন	ও	িন্্ধিান্ধিদের	বিদশষ	ি্বিিা	প্রোন	েরদেন।	আপনার	কোন	আত্ীয়	�বে	তকৃ তীয়	পদক্র	হদয়	
কোম্ানীর	িদঙ্গ	ক�নদেন	েদর	অিিা	ওই	তকৃ তীয়	পদক্র	িদঙ্গ	ক�নদেন	েরার	ি্াপাদর	�বে	আপনার	
কস্চ্ছািীন	ক্মতা	িাদে,	কিদক্দত্র	িংঘাত	কেিা	বেদত	পাদর।	মাদে	মাদে,	আপনার	িদঙ্গ	�াদের	িন্্ধদত্বর	
িম্েভু 	গদ়ি	ওদঠ	তারা	আমাদের	গ্রাহে,	িরিরাহোরী	িা	অন্ান্	ি্িিাবয়ে	অংশীোরদের	িদঙ্গ	�্ক্ত	
িােদত	পাদরন	�া	কিদে	নূ্ নতম	হদ�ও	কোম্ানীর	পদক্	আপনার	কনওয়া	পেদক্পগুদ�াদত	প্ররাদির	োপ	
�ক্্	েরা	ক�দত	পাদর।	

আপবন	বে	জানদতন?

 »  আপনাি লকান আত্ীি ররদ আমাবদি লকান গ্রাহক, সিবিাহকািী বা অন্যান্য ব্যবসারিক 
অংশীদািবদি হবি কাে কবিন বা তাবদি লকাম্ানীবত রবরনবিাগ কবিন, তাহবে আপনাবক 
আপনাি LEO-ি অনবুমাদন রনবত হবব, এবং রনব্াক্ত লক্বরেও রনবত হি:

 » ওই তকৃ তীি পবক্ি সবগে লেনবদবনি ব্যাপাবি আপনাি লস্চ্ছািীন ক্মতা আবছ, অথবা 

 » আপনাি ওই আত্ীি তকৃ তীি পবক্ি হবি আমাবদি লকাম্ানীি সবগে লেনবদন কবিন। 

 »  এছাোও আপনাি আত্ীি ররদ আমাবদি লকান প্ররতবরাগীি হবি কাে কবিন বা তাি 
লকাম্ানীবত রবরনবিাগ কবিন তাহবেও আপনাবক আপনাি LEO-ি অনবুমাদন রনবত হবব – 
আপনাি আত্ীি একেন প্ররতবরাগী লকাম্ানীি 1%-এি কম লশিাি LEO-ি অনবুমাদন 
ব্যতীত রকনবত পাবিন ররদ লকাম্ারনটি একটি পাবরেকরে লট্রবরর লকাম্ানী হি।

 »  রাাঁিা আত্ীি হবত পাবিন: স্ামী/স্তী, ভাই-লবান, দাদা-দারদ, সন্তান-সন্তরত, নারত-নাতনী, 
নববারহক সম্বক্য ি আত্ীি বা সম বা রবপিীত রেবগেি গকৃহসগেী। আমাবদি রবরিি উবদেবশ্য 
পারিবারিক সম্ক্য  রনরব্যবশবষ, লসই ব্যরক্তও আপনাি আত্ীি হবত পাবিন রররন আপনাি 
সবগে বসবাস কবিন, রররন আপনাি উপি আরথ্যকভাবব রনভ্য িশীে অথবা রাি উপি আপরন 
আরথ্যকভাবব রনভ্য িশীে। 

 »  উপবি প্রদত্ত আত্ীবিি সংজ্াি বাইবি, এ ব্যাপাবি সতক্য  থাকুন লরন আপনাি পরিবাবিি 
অন্যান্য সদস্য ও বনু্বান্ববদি সবগে আপনাি সম্ক্য  লরন লকাম্ানীি হবি লনওিা আপনাি 
রসদ্ধান্তগুরেবক বা অন্যথাি লকাম্ানীবত আপনাি কােবক প্রভারবত না কবি, কািণ এই সমস্ 
রনকরাত্ীবিিাও সংঘাবতি সকৃরষ্ট কিবত পাবি।

 »  ব্যরক্তগত সম্ক্য  সংঘাবতি উপরথিরত নতরি কবি রকনা লস ব্যাপাবি আপরন ররদ রনরচিত না 
হবত পাবিন, তাহবে আপনাি ম্যাবনোি, লোকাে এরথকস্ অরিসাি, এরথকস্ এন্ড কমপ্াবিসে 
অরিবসি সবগে অথবা EthicsLine-এ লরাগাবরাগ করুন। সব্যদা প্রকাবশি পবক্ থাকুন।

আমরা	স্াদিভুর	িংঘাত	এব়িদয়	চব�	চ�মান

ক�ো�ো-ক�োলো ক�োম্োনি  •  সততো - অপনিহোর্য উপোদোি  •  দোয়বদ্ধতো প্রদর্যি �রুি

অদন্র	িদঙ্গ	ন্ায়িঙ্গতরাদি	 
ক�নদেন	েরুন	

োয়িদ্তা	 
প্রেশভুন	েরুনিূবচপত্র িতেভু  

িাকুন
�া	বেে্	আমাদের	 
তা	রক্া	েরুন	

আমাদের	েবমউবনটির	 
প্রবত	�ত্নশী�	কহান

তি্	 
প্রিাহ
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এটি	বে	এেটি 
িংঘাত?বনদজদে	 
প্রশ্ন	েরুন	...

বিষয়টি	বে	অন্দের	 
কচাদি	কতমন	 
�াগদত	পাদর?

আবম	ক�	বিদ্ান্তগুদ�া	গ্রহণ	েবর	
কিগুদ�াদে	বে	আমার	ি্বক্তগত	
স্ািভু	িা	িম্েভু 	প্ররাবিত	েরদত	
পাদর?

�বে	হ্যাাঁ হয়,	তাহদ�	এটি	
িম্িত	এেটি	িংঘাত।	
আপবন	বনবচিত	না	হন	
তিন	পরামশভু	বনন।

আমরা	স্াদিভুর	িংঘাত	এব়িদয়	চব�	চ�মান

আবিক চুমকু

পরিচােক কতকৃ্য ক রনরকু্ত ব্যরক্তি রনবদ্য শনা

ক্মতাি রবভােন

আত্ীিবদি রনবিাগদান সংরিান্ত নীরত

প্রশ্ন
করুন
প্রঃ		এেজন	িরিরাহোরী,	�াদে	আবম	িম্প্রবত	এেটি	োজ	পাইদয়	বেদয়বে	তার	িদঙ্গ	আমার	ি্িম্দেভু র	মাি্দম,	আবম	

জানদত	পাবর	ক�,	এই	িরিরাহোরী	তার	ি্িিা	িম্প্রিারণ	েরদেন	এিং	এেটি	ক্্রি	কোম্ানী	বেনদত	চদ�দেন।	

প্রাপ্ত	তদি্র	বরবত্তদত	এিং	িম্াি্	িকৃবদ্	ও	অনক্ূ�	িমদয়র	োরদণ,	আবম	ওই	িরিরাহোরীর	বেে্	কশয়ার	বেনদত	

চাই।	কোম্ানীদত	আমার	িতভু মান	োবয়দত্বর	কপ্রবক্দত	আবম	বে	কোম্ানীর	অনদ্মােন	ি্বতদরদে	তা	েরদত	পাবর?	

উঃ		না।	আপনার	োদজর	অংশ	বহদিদি	ক�দহত্	কোম্ানীটির	িদঙ্গ	ক�নদেন	েরার	কক্দত্র	আপনার	কস্চ্ছািীন	ক্মতা	

রদয়দে	তাই	আপনার	ক�াো�	এবিেস্	অবিিাদরর	পূিভু	ব�বিত	অনদ্মােন	ি্বতদরদে	ওই	কোম্ানীদত	আপনার	কোন	

আবিভুে	স্ািভু	িােদত	পাদর	না।	কিই	িদঙ্গ,	এই	িরদনর	বিবনদয়াগদে	অর্ন্তরীণ	কেনাদিচা	(ইনিাইডার	করেবডং)	

বহদিদি	বিদিচনা	েরা	হদি,	�া	বিবি	এিং	আইদনর	�ঙ্ঘন।	

প্রঃ		আবম	�ক্্	েদরবে	ক�,	এেজন	গ্রাহদের	কশয়ার	রা�	ি�	েরদে	এিং	তাদত	বিবনদয়াগ	েরা	আমার	ও	আমার	

পবরিাদরর	জন্	রা�	�ারজনে	হদি।	আবম	বে	ওই	গ্রাহদের	কশয়াদর	বিবনদয়াগ	েরদত	পাবর	ক�দহত্	আমার	োদজর	

অংশ	বহদিদি	ওই	গ্রাহদের	িদঙ্গ	আমার	কোন	ক�নদেন	কনই?	

উঃ		হ্াঁ।	বিবনদয়াদগর	পবরমাণ	�বে	1%	িা	তার	কিবশ	হয়,	কিদক্দত্র	আপনার	ক�াো�	এবিেস্	অবিিাদরর	পূিভু	অনদ্মােন	

বনদত	হদি।	আপনার	িতভু মান	পদের	িদঙ্গ	ক�দহত্	উক্ত	গ্রাহদের	িদঙ্গ	ক�াগাদ�াদগর	কোন	বিষয়	জব়িত	নয়,	তাই	

আপনার	আদিেনটি	আপনার	LEO	িম্িত	অনদ্মােন	েরদিন	এিং	পরিততীদত	িাবষভুে	অনদ্মােদনর	প্রদয়াজন	হদি।

প্রঃ		আবম	আমাদের	েমভুস্দ�	এেটি	ি়ি	িরা	আদয়াজন	েরার	জন্	োবয়ত্বপ্রাপ্ত	এিং	তার	জন্	আমার	এেজন	িাে্রিি্	

িরিরাহোরী	প্রদয়াজন।	ঘরনাচদক্,	আমার	কিান	িে্	এেটি	িাে্রিি্	িরিরাদহর	ি্িিা	শুরু	েদরদে।	এই	

অনষ্্ানটি	তার	জন্	অদনে	ি়ি	িহায়ে	হদি।	আবম	জাবন	কি	ি্ি	রা�রাদি	োজটি	েরদি	এিং	ি্ি	রা�	ের	

প্রস্তাি	েরদি।	আবম	বে	তাদে	বনদয়াগ	বেদত	পাবর?

উঃ		না,	আপনার	ক�াো�	এবিেস্	অবিিাদরর	অনদ্মােন	ি্বতদরদে	নয়।	এমনবে	তাদে	বনদয়াগ	েরার	�্বক্তিঙ্গত	োরণ	

িােদ�ও	অদন্র	কচাদি	তা	এমনরাদি	কেিা	বেদত	পাদর	ক�,	তাদে	এই	োজটি	পাইদয়	কেওয়া	হদয়দে	শুি্মাত্র	বতবন	

আপনার	কিান	িদ�।

প্রররিিা পদ্ধরত
আপনার	�বে	মদন	হয়	ক�,	আপবন	এেটি	িম্াি্	স্াদিভুর	
িংঘাদত	জব়িদয়	প়িদেন	অিিা	এমন	এেটি	পবরবস্বতর	
উদ্ি	হদয়দে,	তাহদ�	অবি�দম্ব	LEO	অনদ্মােদনর	
আদিেন	র্দ�র	মাি্দম	অিিা	এবিেি	এন্ড	েমপ্াদয়ন্স	
অবিদির	বোরা	অনদ্মাবেত	অন্	কোন	প্র�্বক্তগত	
মাি্দমর	িাহাদ�্	বিষয়টি	আপনার	ক�াো�	এবিেস্	
অবিিারদে	বরদপারভু 	েরুন।	িংঘাদতর	বিষয়	না	জানাদনা	
এেটি	গুরুতর	ি্াপার	এিং	এর	পবরণামস্রূপ	শাবস্তমূ�ে	
ি্িস্া	গকৃহীত	হদত	পাদর।	

ক�ো�ো-ক�োলো ক�োম্োনি  •  সততো - অপনিহোর্য উপোদোি  •  দোয়বদ্ধতো প্রদর্যি �রুি

অদন্র	িদঙ্গ	ন্ায়িঙ্গতরাদি	 
ক�নদেন	েরুন	

োয়িদ্তা	 
প্রেশভুন	েরুনিূবচপত্র িতেভু  

িাকুন
�া	বেে্	আমাদের	 
তা	রক্া	েরুন	

আমাদের	েবমউবনটির	 
প্রবত	�ত্নশী�	কহান

তি্	 
প্রিাহ
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আমিা রা রবশ্াস করি
আমরা	আমাদের	গ্রাহক,	সিবিাহকািী	এিং	অন্যান্য ব্যবসারিক অংশীদািবদি সবগে লর সম্ক্য  গবে 
তুবেরছ তাবক মেূ্য রদই।	এটি	গুরুত্বপূণভু	ক�,	এই	িমস্ত	িম্েভু গুদ�া	ক�ন	ইবতিাচে	ও	বনবতে	িাদে	–	
েিনই	অনব্চত	উপহার	িা	আবতদিয়তার	প্রস্তাদি	প্ররাবিত	হদিন	না।	

আমিা কীভাবব এটিবক অবেম্বন করি
ি্িিার	কক্দত্র	উপহার	ও	বিদনােদনর	আোনপ্রোদনর	ি্াপারটি	নত্ন	বেে্	নয়।	েকৃ তজ্তা	প্রোদশর	এিং	
িম্েভু 	বনমভুাদণর	এটি	এেটি	বচরাচবরত	পদ্বত।	বেন্তু	অবতশয়	উোর	উপহার	তার	প্রাপেদে	তার	পবরিদতভু 	
ি্বিিায়	পাইদয়	কেওয়ার	জন্	চাপ	িকৃবষ্ট	েরদত	পাদর	িা	ওই	উপহাদরর	বোরা	উপহারোতার	োদে	ঋণী	েদর	
ত্�দত	পাদর	–	তাদত	বতবন	কিই	বিদ্ান্ত	বনদত	পাদরন	�াদত	উপহারোতার	�ার	হয়	এিং	এেটি	স্াদিভুর	
িংঘাদতর	িা	স্াদিভুর	িংঘাদতর	িারণার	িকৃবষ্ট	েদর।	

কোম্ানীর	নীবত	হ�	ির�।	আমরা	কিই	িমস্ত	উপহার	িা	বিদনােন	গ্রহণ	েবর	না	�া	এেটি	ি্িিাবয়ে	
বিদ্ান্তদে	অবনবতেরাদি	প্ররাবিত	েরার	প্রদচষ্টার	মদতা	কেিায়।	আপবন	প্রোনোরী	িা	প্রাপে	ক�ই	কহান	
না	কেন	তা	বনবিভুদশদষ	আপনাদে	এটি	শনাক্ত	েরদত	হদি	েিন	কোন	প্রস্তাি	আমাদের	নীবতর	আওতায়	
অবতবরক্ত	হদয়	োঁ়িাদচ্ছ।		

েিন	এেটি	উপহার	তার	িীমা	�ঙ্ঘন	েরদে	তা	ি�া	েঠিন	োজ	হদত	পাদর,	এিং	বিবরন্ন	কেদশ	এ	
িংক্ান্ত	আইন	ও	রীবত-নীবতগুদ�ার	মদি্	বিস্তর	তারতম্	িােদত	পাদর।	এই	োরদণই	উপহার,	িািার	এিং	
বিদনােন	িংক্ান্ত	ি্াপাদর	আমাদের	অিস্ান	আপনাদে	িাহা�্	েরদত	পাদর।	কোনটি	গ্রহণদ�াগ্	িা	কোনটি	
নয়	তা	জানার	জন্	এই	বিরাদগ	প্রেত্ত	বিিানগুদ�া	মদনাদ�াগ	িহোদর	প়ি্ন।	

আপরন আি কী কী কিবত পাবিন?
শুি ু“না” বেুন।	বিে্মান	িা	িম্াি্	িরিরাহোরী,	গ্রাহে	িা	অন্ান্	ি্িিাবয়ে	অংশীোরদের	কিদে	
আিা	ক�	কোন	মদূ�্র	উপহার	প্রত্াি্ান	েরুন	তাদত	�বে	স্াদিভুর	িংঘাত	প্রতীয়মান	হয়।	এিং	এই	িমস্ত	
তকৃ তীয়	পদক্র	কিদে	েিনই	কোন	উপহার,	িািার,	বিদনােন	িা	ি্বিিার	অনদ্রাি	েরদিন	না	–	তা	েরার	
অিভু	আমাদের	বিবির	�ঙ্ঘন	েরা।

আমরা	উপহার,	িািার	এিং	বিদনােদনর	ি্াপাদর	োবয়ত্বশী�

আবম	বে	েিদনা	কোন	 
উপহার	গ্রহণ	েরদত	পারি?

শুি্মাত্র	তিনই	গ্রহণ	 
েরুন	�বে	কিটি:

 » পরিরমত মূবে্যি হি

 »  শুবভচ্ছা উপহাি লরমন, কেম, লগরঞ্জ বা লোবগা 
ব্াবন্ডর লকান রেরনস হি

 »  প্রতীকী লকান রেরনস লরমন পরিরমত মূবে্যি 
লখাদাই কিা ট্ররি বা মূরত্য  হি

 »  কম্যচারিবদি একটি বকৃহৎ লরেণীি েন্য 
অনবুমারদত হি

গ্রহণ	েরদিন	না	�বে	কিটি:	

 » লকান কাবেি রবরনমবি প্রদান কিা হি

 »  লর লকান মূবে্যি নগদ অঙ্ক বা নগবদি সমতুে্য রকছু হবে, লরমন 
রগফ্ট কার্য  বা রগফ্ট সাটি্য রিবকরর

 » লশিাি বা রসরকউরিটি রূবপ রকছু

 » পরিরমত মবূে্যি লচবি অরিক মূবে্যি হি

 » অন্যবদি েন্য রা প্রাপ্য নি, লরমন রববশষ ছাে

ক�ো�ো-ক�োলো ক�োম্োনি  •  সততো - অপনিহোর্য উপোদোি  •  দোয়বদ্ধতো প্রদর্যি �রুি

অদন্র	িদঙ্গ	ন্ায়িঙ্গতরাদি	 
ক�নদেন	েরুন	

োয়িদ্তা	 
প্রেশভুন	েরুনিূবচপত্র িতেভু  

িাকুন
�া	বেে্	আমাদের	 
তা	রক্া	েরুন	

আমাদের	েবমউবনটির	 
প্রবত	�ত্নশী�	কহান

তি্	 
প্রিাহ
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আমরা	উপহার,	িািার	এিং	বিদনােদনর	ি্াপাদর	োবয়ত্বশী�	চ�মান

লকান লকান সমবি, আপরন এ ব্যাপাবি রনরচিত নাও হবত পাবিন লর, 
লকান একটি উপহাি অরতরিক্ত নারক নি, উদাহিণস্রূপ:

আরম ররদ লকান উপহাি গ্রহণ করি তাহবে রক আমাবক রকছু কিবত হবব? আপবন	�বে	এমন	কোন	
উপহার	গ্রহণ	েদরন	�া	এই	িমস্ত	িীমািদ্তাগুদ�াদে	অবতক্ম	েদর,	তিন	আপনাদে	অিশ্ই	আপনার	
ক�াো�	এবিেস্	অবিিাদরর	িাদি	ক�াগাদ�াগ	েরদত	হদি	তার	অনদ্মােন	কনওয়ার	জন্।	এই	বিষয়টি	
কিয়া�	রাি্ন	ক�,	এমন	বেে্	উপহার	আদে	না	�া	আপনার	ক�াো�	এবিেস্	অবিিার	অন্দমােন	েরদত	
পাদরন	না,	ক�মন	কশয়ার/বিবেউবরটি,	নগে	অঙ্	িা	নগদের	িমত্�	বেে্।		

রকন্তু আরম লতা উপহািদাতাবক অসম্মান কিবত পারি! কোন	কোন	িময়	কোন	উপহার	প্রত্াি্ান	
েরারা	েঠিন	হদয়	োঁ়িাদত	পাদর,	বিদশষ	েদর	আপবন	�বে	উপহারোতাদে	অিম্ান	েদর	কি�ার	ি্াপাদর	
বচবন্তত	িাদেন	িা	উপহারটি	�বে	আপনাদে	এেে�	ক�ােজদনর	িামদন	কেওয়া	হয়।	আপবন	�বে	উপহারটি	
প্রত্াি্ান	েরদত	না	পাদরন,	তাহদ�	কিটিদে	গ্রহণ	েরুন,	বেন্তু	িদঙ্গ	িদঙ্গ	কি	ি্াপাদর	আপনার	ক�াো�	
এবিেস্	অবিিারদে	অিবহত	েরুন,	ব�বন	আপনার	িদঙ্গ	িবম্ব�তরাদি	োজ	েদর	কিটিদে	োন	েদর	
কেদিন,	বিতরণ	েদর	কেদিন	অিিা	েমভুচারীদের	এেটি	ি়ি	েদ�র	মদি্	�রাবরর	মাি্দম	বিব�দয়	কেদিন।	
কিই	িদঙ্গ,	রবিষ্দত	এই	িরদনর	পবরবস্বত	প্রবতদরাি	েরার	জন্	উক্ত	উপহারোতাদে	আপনার	কোম্ানীর	
উপহার	িংক্ান্ত	বনয়মাি�ী	িম্দেভু 	অিগত	েরুন।

খাবাি ও রববনাদবনি ব্যাপাবি কী হবব? উপহাদরর	ি্াপাদর	আপবন	ঠিে	ক�মন	েদরন	কতমবন	কোন	
োদজর	বিবনমদয়	িািার	িা	বিদনােন	গ্রহণ	েরদিন	না।	আমরা	স্ীোর	েবর	ক�,	ি্িিার	কক্দত্র	িািার	
ও	বিদনােন	প্রস্তাি	েরা	ি্ি	স্ারাবিে	ি্াপার,	তাই	আপবন	েিদনা	েিদনা	গ্রাহে,	িরিরাহোরী	এিং	
অন্ান্	ি্িিাবয়ে	অংশীোরদের	কিদে	িািার	গ্রহণ	েরদত	পাদরন	�বে	তারা	আপনার	িাদি	ক�াগোন	
েদরন	এিং	�বে	িািাদরর	ম�ূ্	�্বক্তিঙ্গত	ও	গতানগ্বতে	হয়।		

ভ্রমণ ও রববশষ অনষু্ানারদ। আপনাদে	�বে	শহদরর	িাইদর	কোিাও	ভ্রমদণ	�াওয়ার	জন্	অিিা	অব�বম্ে,	
বিবেোপ,	ি্পার	কিা�	িা	কোন	প্রষ্ার	বিতরদণর	মদতা	কোন	বিদশষ	অনষ্্াদন	িরচ	িহ	�াওয়ার	জন্	
প্রস্তাি	েরা	হয়,	তাহদ�	আদগ	কি	ি্াপাদর	আপনার	ম্াদনজাদরর	িদঙ্গ	েিা	ি�্ন।	আপনারা	েই্জন	বমদ�	
আদ�াচনা	েদর	বিদ্াদন্ত	আিদত	পাদরন	ক�,	কিিাদন	�াওয়ার	প�ভুাপ্ত	ি্িিাবয়ে	োরণ	আপনাদের	োদে	
রদয়দে	বেনা।	তারপর,	�বে	প�ভুাপ্ত	ি্িিাবয়ে	োরণ	িাদে,	তাহদ�	কোম্ানী	আমাদের	ক�াো�	এবিেস্	
অবিিাদরর	বিদিচনা	অন�্ায়ী	উপ�্ক্ত	ননূ্তম	ভ্রমণজবনত	(বিমান	রা়িা	ও	িাো)	ও	অন্ান্	িরচাবে	
আপনাদে	প্রোন	েরদি।	ভ্রমদণর	রবিে	িা	বিদশষ	অনষ্্াদনর	টিবের	িিিময়	আপনার	ক�াো�	এবিেস্	
অবিিারদে	অনদ্মােন	েরদত	হদি।

েিন	িঠিে েিন	িঠিে	নয়

নত্ন	এেজন	িরিরাহোরীর	
িদঙ্গ দিদত	�ািার	প্রস্তাি

িপবরিাদর	আপনার	জন্	
উচ্চমদূ�্র	িািার,	�ার	

জন্	এেজন	িরিরাহোরী	
বনদজ	উপবস্ত	না	কিদে	অিভু	

প্রোন েদরদে

এেজন	িরিরাহোরীর	
আদ�াচনািরায়	কেওয়া	এেটি	
হা�ো	িািার	এিং	কোর	
কোর	প্রিািনী	িামগ্রীদত	পূণভু	 

উপহাদরর	ি্াগ

এেজন	িরিরাহোরী	েতকৃভু ে	
আপনার	জন্	কপ্রবরত	উপহাদরর	
ে্ব়ি	�া	অন্ান্	বজবনিপদত্রর	
পাশাপাবশ	োমী	ইদ�েরেবনে	ি্স্	

িাোর	�দন্ত্র	পূণভু

এেজন	িরিরাহোরীর	িদঙ্গ	
স্ানীয়	এেটি	কোদিভু	গল্ফ	
কি�দত	ও	কিদত	�াওয়া

গল্ফ	বরজদরভু 	�াওয়ার	
বিমানরা়িা	 

ও	িাোর	ি্িস্া	

এেজন	িরিরাহোরীর	
িদঙ্গ	পান	েরদত	(ব্রংে)	

�াওয়ার	প্রস্তাি

োমী	মদের	িাক্স

িরিরাহোরীর	েদপভুাদরর	ক�াদগা	
িমকৃদ্	কোর	করবি�	ঘব়ি	

োমী	ঘব়ি

ক�ো�ো-ক�োলো ক�োম্োনি  •  সততো - অপনিহোর্য উপোদোি  •  দোয়বদ্ধতো প্রদর্যি �রুি

অদন্র	িদঙ্গ	ন্ায়িঙ্গতরাদি	 
ক�নদেন	েরুন	

োয়িদ্তা	 
প্রেশভুন	েরুনিূবচপত্র িতেভু  

িাকুন
�া	বেে্	আমাদের	 
তা	রক্া	েরুন	

আমাদের	েবমউবনটির	 
প্রবত	�ত্নশী�	কহান

তি্	 
প্রিাহ
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আমরা	উপহার,	িািার	এিং	বিদনােদনর	ি্াপাদর	োবয়ত্বশী�	চ�মান

উপহাি, খাবাি এবং রববনাদন প্রদাবনি লক্বরে কী হবব? এমন	িময়	আিদি	�িন	আপনাদে	আপনার	কোন	
ি্িিাবয়ে	িম্দেভু র	ি্বক্তদে	উপহার,	িািার	িা	বিদনােন	প্রোন	েরদত	হদত	পাদর	িা	আপবন	তা	েরদত	
চাইদত	পাদরন।	এই	িমস্ত	কক্দত্র,	উক্ত	উপহার,	িািার	িা	বিদনােদনর	বপেদন	ক�ন	�্বক্তিঙ্গত	ি্িিাবয়ে	
উদদেশ্	িাদে	এিং	পবরবস্বত	অন�্ায়ী	তা	ক�ন	ন্া�্	এিং	উপ�্ক্ত	মদূ�্র	হয়	কিই	বিষয়গুদ�া	বনবচিত	
েরদিন।	িি	িময়	কিয়া�	রািদিন	ক�,	আমাদের	ি্িিাবয়ে	অংশেীোরদেরও	উপহার,	িািার	এিং	বিদনােন	
গ্রহণ	েরার	ি্াপাদর	বনজস্	বিবিবিিান	রদয়দে	এিং	েিদনা	তাদের	এমন	কোন	বেে্	প্রস্তাি	েরদিন	না	
�া	কিই	িমস্ত	বিবিবিিাদনর	পবরপন্থী	হয়	এিং	আমাদের	িংবলিষ্ট	ি্িিাবয়ে	অংশীোরদে	িম্াি্	অস্বস্তের	
অিস্ার	িম্্িীন	হদত	হয়।

আবিক চুমকু

ভ্রমণ ও ব্যি রবষিক নীরত

থিানীি রনিমকাননু

প্রররিিা পদ্ধরত
আপবন	কোিায়	োজ	েদরন	তার	উপর	বরবত্ত	েদর,	
আপনার	ক�াো�	ম্াদনজদমটি	টিম	-	এবিেস্	এন্ড	
েমপ্াদয়ন্স	অবিদির	িদঙ্গ	পরামশভুক্দম	–	আপবন	বে	
গ্রহণ	েরদত	পাদরন	তার	আদরা	ি্বনবেভুষ্ট	িীমা	কিদে	
বনদত	পাদরন।	আপবন	এ	িংক্ান্ত	আদরা	বিস্তাবরত	
তি্	এবিেস্	এন্ড	েমপ্াদয়ন্স	অবিদির	ইন্টাদনর	িাইদর	
কপদত পাদরন।	

প্রশ্ন
করুন
প্রঃ		আবম	ক�	িংস্াটির	িদঙ্গ	োজ	েবর	তারা	জাদন	আবম	এেজন	উৎিাহী	বস্চা�ে।	ে্টি	শুরু	হওয়ার	আদগ	তারা	

আমাদে	আমার	পবরিারদে	বনদয়	অিির�াপদনর	িময়	ি্িহার	েরার	জন্	বেে্	বস্	িরঞ্জাম	ও	কপাশাে	পাঠিদয়বে�।	

এই	িংস্াটি	আমাদের	কোম্ানীর	জন্	িহু	িের	িদর	ি্নাদমর	িদঙ্গ	োজ	েদর	আিদে	এিং	িেদ�ই	চায়	তাদের	

িদঙ্গ	আমাদের	িম্েভু 	িজায়	িাকুে।	আবম	বে	এই	উপহার	গ্রহণ	েরদত	পাবর?

উঃ		না।	এই	িরদনর	উপহার	অত্ন্ত	ি্য়িহু�	এিং	স্পষ্টতই	গ্রহণদ�াগ্	িীমার	িাইদর।	এদত	এমনটি	মদন	হদত	পাদর	ক�,	

আমরা	আিদ�	আমাদের	ি্বক্তগতরাদি	েী	কেওয়া	হয়	তার	উপর	বরবত্ত	েদর	আমাদের	ি্িিাবয়ে	বিদ্ান্তগুদ�া	গ্রহণ	

েবর,	কোম্ানীর	জন্	কোনটি	উত্তম	তা	কেদি	নয়।	অতএি,	উপহারটি	অিশ্ই	কিরত	পাঠিদয়	বেদত	হদি।	

প্রঃ		এেজন	িরিরাহোরী	আমাদে	তার	িদঙ্গ	এেটি	ি্য়িহু�	েনিাদরভু 	�াওয়ার	জন্	আমন্ত্রণ	জাবনদয়বেদ�ন।	উক্ত	

েনিাদরভু র	েই্বেন	পূদিভু,	বতবন	তার	পবরেপেনা	িেদ�	আমাদে	টিবের	েই্টি	বেদয়	বেদ�ন	�াদত	আবম	তার	পবরিদতভু 	

আমার	স্তী/স্ামীদে	বনদয়	ক�দত	পাবর।	আবম	বে	ওই	টিবের	েই্টি	গ্রহণ	েরদত	পাবর?	

উঃ		না।	এই	পবরবস্বতদত,	িরিরাহোরীর	পক্	কিদে	কেওয়া	টিবের	েই্টি	আিদ�	উপহার।	ওই	অনষ্্ানটিদে	শুি্মাত্র	

তিনই	এেটি	বিদনােন	বহদিদি	কেিা	হদি	�িন	উক্ত	িরিরাহোরী	বনদজ	আপনার	িদঙ্গ	�াদিন।	টিবেদরর	ম�ূ্	

ক�দহত্	পবরবমত	মদূ�্র	কচদয়	অবিে,	আপবন	কিগুদ�া	আপনার	LEO-র	অনদ্মােন	ি্তীত	গ্রহণ	েরদত	পাদরন	না।

ক�ো�ো-ক�োলো ক�োম্োনি  •  সততো - অপনিহোর্য উপোদোি  •  দোয়বদ্ধতো প্রদর্যি �রুি

অদন্র	িদঙ্গ	ন্ায়িঙ্গতরাদি	 
ক�নদেন	েরুন	

োয়িদ্তা	 
প্রেশভুন	েরুনিূবচপত্র িতেভু  

িাকুন
�া	বেে্	আমাদের	 
তা	রক্া	েরুন	

আমাদের	েবমউবনটির	 
প্রবত	�ত্নশী�	কহান

তি্	 
প্রিাহ
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আমরা	স্চ্ছ	িম্েভু 	গদ়ি	ত্ব�

আমিা রা রবশ্াস করি
আমাদের	সিবিাহকািী, গ্রাহক, উপবভাক্তা	এিং	অন্যান্য ব্যবসারিক অংশীদািগণ	আমাদের	ব্্াদন্ডর	
উপর	অত্ন্ত	বিবোি	েদরন	এিং	আমরা	তাদের	এই	বিবোি	কোনবেন	িিভু	না	েরার	ি্াপাদর	েকৃঢ়প্রবতজ্।	
আমরা	তাদেরদে	আমাদের	প্রেকৃ ত	অংশীোর	বহদিদি	কেবি	–	�ারা	আমাদের	কোম্ানীর	িকৃবদ্	ও	িি�তার	
জন্	অপবরহা�ভু।	

আমিা কীভাবব এটিবক অবেম্বন করি
আমাদের	িরিরাহোরী,	গ্রাহে,	উপদরাক্তা	এিং	অন্ান্	ি্িিাবয়ে	অংশীোরদের	িদঙ্গ	আমাদের	িম্েভু 	
অিশ্ই	স্চ্ছ,	ইবতিাচে	এিং	ি�প্রিূ	হদত	হদি	এিং	তা	িিভুোই	পারস্পবরে	বিবোি	ও	শ্রদ্ার	বরবত্তদত	হদত	
হদি।	এই	িম্েভু গুদ�া	গদ়ি	কতা�া	এেটি	বনরন্তর	প্রবক্য়া	এিং	এর	জন্	ি্িিা	বনিভুাদহর	কক্দত্র	উচ্চ	মানেণ্ড	
িজায়	রািার	প্রবত	স্ায়ীরাদি	োয়িদ্	িােদত	হদি।	এই	িমস্ত	তকৃ তীয়	পক্িমদূহর	িদঙ্গ	আমাদের	প্রবতটি	
েিািাতভু ায়	আমাদের	অিশ্ই	আমাদের	ম�ূ্দিািগুদ�ার	প্রবত	আমাদের	িততা	ও	োয়িদ্তা	প্রেশভুন	েরদত	
হদি।	

কেি�মাত্র	এেটি	প্রতারণাপূণভু	িা	অিৎ	পেদক্প	আমাদের	এই	িম্েভু গুদ�াদে	িাংঘাবতেরাদি	ক্বতগ্রস্ত	েরদত	
পাদর।	অতএি,	বনবচিত	েরুন	ক�,	আপবন	আপনার	োবয়ত্ব-েতভু ি্	িদ্েদেন	এিং	িিভুো	আমাদের	িে�	
িরিরাহোরী,	গ্রাহে,	উপদরাক্তা	এিং	অ্ান্ন্	ি্িিাবয়ে	অংশীোরদের	িদঙ্গ	স্চ্ছতার	িদঙ্গ	ক�নদেন	েরুন।	

িততা	কোন	এেপদক্র	িাি্িািেতার	বিষয়	নয়	–	এটি	এমন	এে	োবয়ত্ব	ক�টি	আমরা	আমাদের	
িরিরাহোরী	এিং	অন্ান্	ি্িিাবয়ে	অংশীোরদের	িদঙ্গ	রাগ	েদর	বনই।	এই	োরদণই	আমাদের	
িরিরাহোরীদের	ও	অন্ান্	বনবেভুষ্ট	বেে্	ি্িিাবয়ে	অংশীোরদেরও	আমাদের	িরিরাহোরীর	ি্িিাবয়ে	
আচরণবিবি	(Supplier Code of Business Conduct)	কমদন	চ�া	আিশ্ে।	আপবন	�বে	
িরিরাহোরীদের	িদঙ্গ	িম্েভু 	রক্ায়	োবয়দত্ব	িাদেন,	তাহদ�	আমাদের	এই	বিষয়টি	বনবচিত	েরদত	িাহা�্	
েরুন	�াদত	আমরা	েদঠাররাদি	শুি্	কিই	িে�	িরিরাহোরী	এিং	অন্ান্	ি্িিাবয়ে	অংশীোরদের	
িদঙ্গই	োজ	েবর	�ারা	শুি্মাত্র	িঠিে	োজটি	েরার	কক্দত্র	আমাদের	োয়িদ্তায়	শবরে	হদয়	আমাদের	
িরিরাহোরীদের	বনদেভুশনা	নীবতমা�াগুদ�াদে	চ্বক্তর	িংস্াদনর	মদি্	অন্তর্ভু ক্ত	েদর	এিং,	ক�িাদন	িম্ি	হদি,	
েমপ্াদয়ন্স	ি্বনবচিত	েরার	জন্	বনরীক্দণর	োজগুদ�াদত	িহায়তা	েরদি।

আপরন আি কী কী কিবত পাবিন?
সত্য কথা বেুন।	আমরা	আমাদের	িরিরাহোরীদের,	
গ্রাহেদের,	উপদরাক্তাদের	এিং	অন্ান্	ি্িিাবয়ে	
অংশীোরদের	�া	ি�ি	তা	ক�ন	িত্	হয়,	এর	মদি্	
আমাদের	পদণ্র	ক�দি�,	বিজ্াপন	এিং	প্রোনেকৃ ত	অন্ান্	
তি্	িমহূও	এর	অন্তর্ভু ক্ত।	কোন	িরদনর	অন্ায়,	
প্রতারণাপূণভু	িা	বিভ্রাবন্তের	োদজ	ব�প্ত	হদিন	না।	

তাবদি সবগে ন্যািসগেত আচিণ করুন। গ্রাহে,	িরিরাহোরী,	উপদরাক্তা	এিং	অন্ান্	ি্িিাবয়ে	
অংশীোরদের	িদঙ্গ	েিািাতভু া	ি�ার	কক্দত্র	বনরদপক্	ও	িৎ	কহান।	এমন	কোন	বেে্	কিদে	বিরত	িাকুন	�া	
কেদি	স্াদিভুর	িংঘাত	িদ�	মদন	হদত	পাদর,	এিং	কোম্ানীদে	কোন	ি্বিিা	পাইদয়	কেওয়ার	বিবনমদয়	এই	
িে�	ি্িিাবয়ে	অংশীোরদের	কোন	বেে্	কেওয়ার	প্রস্তাি	েরদিন	না	িা	কেদিন	না।	

তাবদি দািবদ্ধতা সরুনরচিত করুন। আপবন	�বে	কোন	িরিরাহোরী	িা	কোন	ি্িিাবয়ে	অংশীোদরর	
িদঙ্গ	োজ	েদরন,	এটি	বনবচিত	েরুন	ক�,	তারা	ক�ন	আমাদের	িরিরাহোরীর	বিবিমা�া	এিং	অন্ান্	
নীবতমা�া	িম্দেভু 	অিবহত	িাদেন	এিং	কিগুদ�ার	প্রবত	তারা	ক�ন	োয়িদ্	িাদেন।	আপবন	�বে	কোন	
িরদনর	�ঙ্ঘন	কেদিন	িা	িদদিহ	েদরন	তাহদ�	তার	জন্	তাদের	োয়িদ্	েরুন।	

সিবিাহকািীবদি ননরতকতাি সবগে রনব্যাচন করুন। আপবন	�বে	কোম্ানীর	পদক্	িরিরাহোরী	
বনিভুাচদনর	জন্	োবয়ত্বপ্রাপ্ত	হন,	তাহদ�	তাদের	বোরা	প্রেত্ত	ের,	গুণমান	এিং	কিিার	উপর	বরবত্ত	েদর	
তাদের	বনিভুাচন	েরুন।	ক্য়	(প্রবেউরদমণ্ট)	িংক্ান্ত	িমস্ত	আিশ্েতাগুদ�া	কমদন	চ�ন্।	

আমাবদি সিকারি অংশীদািবদি ব্যাপাবিও রেদ্ধাশীে লহান। আপনার	োদজর	িদঙ্গ	�বে	িরোদরর	িদঙ্গ	
ক�াগাদ�াগ	িা	িরোদরর	েিািাতভু া,	অনি্ন্ধান	িা	তদি্র	প্রোদনর	জন্	অনদ্রািগুব�দে	মান্	েরার	
বিষয়াি�ী	িাদে,	তাহদ�	কি	ি্াপাদর	িমূ্ণভুরূদপ	িহদ�াবগতা	েরুন	-	আপনার	উপর	প্রদ�াজ্	আইন	
ও	করগুদ�শন	িম্দেভু 	অিবহত	আদেন	তা	বনবচিত	হন	এিং	আপবন	কোম্ানীর	পদক্	িরোদরর	োদে	
ক�	তি্	কপশ	েরদিন	কিগুব�	ক�ন	িঠিে	ও	িত্	হয়	কিই	বিষয়টিও	বনবচিত	েরুন।	অন্রূপরাদি,	
আপনার	োদজর	মদি্	�বে	িরোদরর	বনের	বিক্দয়র	বিষয়টি	অন্তর্ভু ক্ত	িাদে,	তাহদ�	ক্য়,	আহরণ,	
�দিাবচতপেদক্প	গ্রহণ	এিং	এই	োদজর	িদঙ্গ	িম্েভু �্ক্ত	অন্ান্	আিশ্েতািমহূ	িম্দেভু 	আপনার	জানা	
এিং	তা	কমদন	চ�ার	বিষয়গুব�	ি্বনবচিত	েরুন।	আপনার	োদজর	মদি্	�বে	িরোবর	োজগুদ�াদে	
বনয়বন্ত্রত	েরার	বিষয়টি	অন্তর্ভু ক্ত	িাদে,	তাহদ�	এ	কক্দত্র	আমাদের	িাি্িািেতাগুদ�া	পূরণ	েরার	ি্াপারটি	
বনবচিত	েরুন।

আবিক চুমকু

লগাপনীিতাি নীরত

সিবিাহকািীি ব্যবসারিক 

আচিণরবরি

প্রশ্ন
করুন
প্রঃ		এেজন	গ্রাহদের	িদঙ্গ	কিাদন	েিা	চ�াো�ীন	আমার	এেজন	িহেমতী	তাদের	বেে্	র্�	তি্	পবরদিশন	েদরন।	আবম	

তাদের	িদঙ্গ	ক�াগাদ�াগ	েরদত	ববেিা	কিাি	েরবে	োরণ	আবম	চাইনা	তারা	আমাদের	অিৎ	রাি্ে।	আমার	েী	েরা	

উবচত?

উঃ		ইচ্ছােকৃ তরাদি	গুরুত্বপূণভু	তি্	কচদপ	�াওয়া	আমাদের	বিবির	�ঙ্ঘন	হদি।	আপনার	এিং	আপনার	িহেমতীর	অবি�দম্ব	

ওই	গ্রাহদের	িদঙ্গ	ক�াগাদ�াগ	েদর	কোন	র্�	হদয়	িােদ�	তা	শুিদর	কনওয়া	উবচত।	�বেও	এদত	গ্রাহে	অিন্তুষ্ট	হদত	

পাদর	োরণ	তারা	শুরুদত	র্�	তি্	কপদয়দে,	বেন্তু	কশষ	প�ভুন্ত	আপনাদের	িততা	ওই	গ্রাহে	তিা	কোম্ানীর	বোরা	

প্রশংবিত	হদি।	

ক�ো�ো-ক�োলো ক�োম্োনি  •  সততো - অপনিহোর্য উপোদোি  •  দোয়বদ্ধতো প্রদর্যি �রুি

অদন্র	িদঙ্গ	ন্ায়িঙ্গতরাদি	 
ক�নদেন	েরুন	

োয়িদ্তা	 
প্রেশভুন	েরুনিূবচপত্র িতেভু  

িাকুন
�া	বেে্	আমাদের	 
তা	রক্া	েরুন	

আমাদের	েবমউবনটির	 
প্রবত	�ত্নশী�	কহান

তি্	 
প্রিাহ
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অবন্যি  
সবগে 

ন্যািসগেতভাবব 
লেনবদন করুন

আমরা	িঠিেরাদি	োজ	েরার	 
এেটি	ি্ি্াবত	গদ়ি	ত্দ�বে।

আমিা ন্যািসগেতভাবব প্ররতবরারগতা করি 

আমিা লট্রর কমপ্াবিসে আইন লমবন চরে 

আমিা ঘষু আদান-প্রদান  বিদাস্ করি না 

আমিা অভ্যন্তিীণ তবথ্যি লেনবদন করি না

আমিা লগাপনীিতা রবষিক সকে আইন লমবন চরে

কোো-কো�া	কোম্াবন		•		িততা	-	অপবরহা�ভু	উপাোন		•		অদন্র	িদঙ্গ	ন্ায়িঙ্গতরাদি	ক�নদেন	েরুন কোন	প্রশ্ন	িা	উদবেগ	আদে?	�গ	অন	েরুন	EthicsLine @ www.KOethics.com    26
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আমরা	ন্ায়িঙ্গতরাদি	প্রবতদ�াবগতা	েবর
আমিা রা রবশ্াস করি 
আমরা	স্চ্ছতার	িদঙ্গ	এিং	আইদনর	গণ্ডীর	মদি্	কিদে	প্রবতদ�াবগতা	েবর।	আমরা	জাবন	ক�,	এেটি	
প্রবতদ�াবগতাম�ূে	িাজার	কিদে	িেদ�ই	�ারিান	হয়,	তাই	আমরা	ক�িাদনই	আমাদের	ি্িিা	পবরচা�না	
েবর	কিিাদন	আমাদের	িমস্ত	ক�নদেদনর	কক্দত্র	এবন্ট-রো্	ও	স্চ্ছ	প্রবতদ�াবগতা	(fair	competition)	বিষয়ে	
আইন	কমদন	চব�	এিং	এমনবে	আমরা	অন্	কোন	কোম্ানীর	আমাদের	িদঙ্গ	প্রবতদ�াবগতা	েরার	ক্মতাদে	
িািাগ্রস্ত	েরদত	পাদর	এমন	কোন	বেে্	কিদে	েদূর	িাবে।				

আমিা কীভাবব এটিবক অবেম্বন করি 
আমরা	মানিম্ত	পণ্	িরিরাহ	েদর	িাজার	বতবর	এিং	আমাদের	ব্্াদন্ডর	বিবেস্ততা	বনমভুাণ	েবর,	অন্ায়	
িা	প্রবতদ�াবগতা-বিদরািী	েমভুোদণ্ড	ব�প্ত	কিদে	নয়।	আমাদের গ্রাহক, সিবিাহকািী, প্ররতবরাগী িা অন্যান্য 
ব্যবসারিক অংশীদািবদি	িদঙ্গ	েরা	বেে্	চ্বক্তদত	স্ািীন	ও	মক্্ত	প্রবতদ�াবগতাদে	িীমািদ্	েরার	িম্ািনা	
কিদে	ক�দত	পাদর,	তাই	আপবন	�বে	আমাদের	ি্িিার	কিই	িমস্ত	অচি�গুব�র	োবয়ত্বপ্রাপ্ত	হন	ক�িাদন	এবন্ট-
রো্	িা	স্চ্ছ	প্রবতদ�াবগতা	বিষয়ে	আইন	ি�িৎ	আদে,	তাহদ�	আপবন	ক�	কেদশ	(িা	কেশগুদ�াদত)	োজ	
েরদেন	কিিাদন	এই	িমস্ত	আইনগুদ�া	েীরাদি	প্রদ�াজ্	হয়	তা	কজদন	কনওয়ার	বিষয়টি	ি্বনবচিত	েরদিন।	

েিদনা	কোন	চ্বক্তদত	িা	িমদোতায়	আিদিন	না	–	এমনবে	কোন	আনষ্্াবনে	িমদোতাদতও	না	–কোন	
প্রবতদ�াগীর	িদঙ্গ	বনদ্াক্ত	বিষয়গুদ�া	েরার	ি্াপাদর:	

 » আমাবদি পণ্য ও লসবাি দি রনি্যািণ কিা 

 » এোকা, বাোি এবং গ্রাহক ভাগ কবি লনওিা

 » অন্য লকান লকাম্ানীবক বাোবি প্রববশ কিা লথবক রবিত িাখা

 » লকান ভাবব েবিদরস্ রনোম হারসে কিাি কাবে অংশগ্রহণ কিা

 » অসগেত কািবণ লকান গ্রাহক বা সিবিাহকািীি সবগে লেনবদন প্রত্যাখ্যান কিা

 » লকান লকাম্ানীবক বিকর কিা

আপরন আি কী কী কিবত পাবিন?
সবম্মেন ও ব্যবসা প্রদশ্যনীবত সতক্য  থাকুন। কোন	প্রবতদ�াগীর	(িা	িম্াি্	প্রবতদ�াগীর)	িদঙ্গ	আমাদের	
ম�ূ্	বনিভুারণ,	ম�ূ্,	বিক্দয়র	শতভু াি�ী,	িাজাদরর	অংশ,	কক্তা	িা	িাজারগত	কেৌশ�	ইত্াবে	বিষয়গুদ�া	
বনদয়	কোন	রেম	আদ�াচনা	েরদিন	না	িা	কোন	মত	বিবনময়	েরদিন	না।	কোন	আদ�াচনা	�বে	কোন	
রেম	প্রবতদ�াবগতাম�ূেরাদি	িংদিেনশী�	কোন	বিষদয়র	বেদে	কমা়ি	কনয়,	তাহদ�	কিই	িাে্া�াপ	িন্ধ	
েরুন,	বনদজদে	কিই	পবরবস্বত	কিদে	কির	েদর	আনন্	এিং	িদঙ্গ	িদঙ্গ	ঘরনাটির	েিা	কোম্ানীর	ব�গ্া�	
োউদন্স�দে	বরদপারভু 	েরুন।

প্ররতবরারগতামেূক তথ্য ননরতকভাবব এবং আইনগতভাবব সংগ্রহ করুন।	এেজন	ো�ভুেরী	প্রবতদ�াগী	হদয়	
ওঠার	জন্	আমাদের	প্রবতদ�াগীদের	িম্দেভু 	িংিাে	িংগ্রহ	েরার	োজ	এেটি	স্ারাবিে	ি্িিাবয়ে	রীবত	
এিং	জরুরী	বিষয়,	বেন্তু	কিই	োজটি	�িা�ি	পদ্বতদত	েরার	বিষয়টি	ি্বনবচিত	েরুন।	পািব�ে	িা	
অন্ান্	অনদ্মাবেত	উৎি	িমহূদে	োদজ	�াগান	এিং	আপবন	কে	এিং	আপবন	োদের	জন্	োজ	েদরন	
কিই	বিষয়গুদ�ার	প্রবত	িৎ	কহান।	কোন	কিআইবন	িা	অবিি	ো�ভুে�াদপর	মাি্দম	তি্	িংগ্রহ	েরদিন	না	
িা	োউদে	তা	েরদত	ি�দিন	না;	অবিি	ো�ভুে�াপ	মাদন	েী	তা	জানার	জন্	প্রবতদ�াবগতামূ�ে	তি্	
বিষয়ে	নীবতটি	কেি্ন।	অর্ন্তরীণ	িা	িবহঃস্	উৎি	কিদে	আপনার	োদে	�িন	প্রবতদ�াবগতামূ�ে	তি্	
আিদি	িা	আিার	প্রস্তাি	কেওয়া	হদি	তিন	প্রবতদ�াবগতাম�ূে	তি্	বিষয়ে	নীবতর	িাপগুদ�াদে	অনি্রণ	
েরুন।

সঠিক পবথ ব্যবসা অে্য ন করুন।	আমাদের	গ্রাহেদের	িদঙ্গ	িততা	ও	স্চ্ছতার	িদঙ্গ	ক�নদেন	েরুন।	
ইবতিাচে	ি্িিাবয়ে	িম্েভু দে	উন্নীত	েরুন	এিং	েিদনা	োউদে	বিভ্রান্ত	েদর	িা	প্রতাবরত	েদর	অন্ায়	
ি্বিিা	গ্রহণ	েরদিন	না।	আমাদের	কোম্ানীর	প্রবত	এিং	আমরা	�া	বিবক্	েদর	কি	িম্দেভু 	িত্বনষ্	
কহান	–	এমন	কোন	োবি	েরদিন	না	�া	আপবন	প্রমাণ	েরদত	পারদিন	না,	এিং	আমাদের	প্রবতদ�াগীদের	
িম্দেভু 	কোন	র্�	মন্তি্	েরদিন	না	িা	তাদের	পদণ্র	িদঙ্গ	আমাদের	পদণ্র	কোন	বিভ্রান্তোরী	ত্�না	
েরদিন	না।

রেগ্যাে কাউবসেেবিি সবগে পিামশ্য করুন।	কোম্ানী	প্রবতদ�াবগতা	বিষয়ে	আইন	বিদশষজ্দের	বনদয়াগ	
েদর	ব�বন	প্রস্তাবিত	কোন	আচরদণর	বিিতা	ম�ূ্ায়দন	আপনাদে	িাহা�্	েরদত	পাদরন।	কোন	োজ	েরার	
পূদিভু	তাদের	োদে	পরামশভু	বনন।

আবিক চুমকু

প্ররতবরারগÇতা রবষিক আইবনি রনবদ্য শনা

প্ররতবরারগতামেূক তথ্য রবষিক নীরত

প্রররিিা পদ্ধরত
প্রবতদ�াবগতাম�ূে	তি্	িংগ্রহ	েরার	কক্দত্র	এ	ি্াপাদর	বনবচিত	হদয়	বনন	ক�	আপবন	...

 »  তথ্যটি অত্যন্ত সংববদনশীে বা লগাপনীি রহবসবব রচরনিত রকনা তা রনি্যািণ কিাি েন্য লসটি 
পর্যাবোচনা কবিবছন।

 »  তথ্যটি লগাপনীি িাখাি ব্যাপাবি কাবিা লকান বাি্যবািকতা আবছ রকনা তা রেজ্াসা কবিবছন।

 » প্রবিােন হবে, লকাম্ানীি রেগ্যাে কউবসেবেি পিামশ্য রনন।

 » তথ্যটি আপরন কীভাবব ব্যবহাি কবিবছন তাি নরথ নতরি করুন।

ক�ো�ো-ক�োলো ক�োম্োনি  •  সততো - অপনিহোর্য উপোদোি  •  অনিযেি সনগে িযেোয়সগেতভোনে কলিনদি �রুি

অদন্র	িদঙ্গ	ন্ায়িঙ্গতরাদি	 
ক�নদেন	েরুন	

োয়িদ্তা	 
প্রেশভুন	েরুনিূবচপত্র িতেভু  

িাকুন
�া	বেে্	আমাদের	 
তা	রক্া	েরুন	

আমাদের	েবমউবনটির	 
প্রবত	�ত্নশী�	কহান

তি্	 
প্রিাহ
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আমরা	করেড	েমপ্াদয়ন্স	আইন	কমদন	চব�

আমিা রা রবশ্াস করি 
আমাদের	পণ্	িারা	বিবে	জদ়্ি	উপদরাগ	েরা	হয়,	তাই	আমরা	কিই	িমস্ত	আইন	ও	করগুদ�শনি	িতেভু তার	
িদঙ্গ	কমদন	চব�	ক�িি	আন্তজভু াবতে	িাবণজ্	ি্িস্াদে	বনয়ন্ত্রণ	েদর।	আমরা	প্রত্াশা	েবর	আমাদের	
কোম্ানীদত	�ারা	আদেন	তারা	কিই	িমস্ত	আিশ্েতাগুদ�া	িম্দেভু 	জানদি	ও	িে্দি	ক�িি	আমাদের	পণ্,	
কিিা	ও	প্র�্বক্ত	পবরিহদনর	কক্দত্র	প্রদ�াজ্	হয়।			

আমিা কীভাবব এটিবক অবেম্বন করি 
আমাদের	পণ্গুদ�াদে	িিভুত্র	বিে্মান	আমাদের	গ্রাহেদের	হাদত	ত্দ�	কেওয়ার	জন্	আমরা	ক�	কেদশ	োজ	েবর	
কিই	কেদশর	প্রদ�াজ্	িমস্ত	রেদমর	আমোবন	ও	রপ্তাবন	বিষয়ে	আইন	ও	করগুদ�শন	কমদন	চব�।	আমরা	কিই	
িমস্ত	কেশ	িা	তকৃ তীয়	পক্গুদ�ার	িদঙ্গ	অবিিরাদি	ি্িিা	েবর	না	�ারা	িাবণবজ্ে	িা	আবিভুে	বনদষিাজ্ার	
অিীন।	এিং,	এেটি	মাবেভু ন	�্ক্তরা্রে	বরবত্তে	কোম্ানী	বহদিদি,	আমরা	এমন	কোন	িয়েদর	অংশগ্রহণ	েরদত	
পাবর	না	ক�টি	মাবেভু ন	�্ক্তরা্রে	িমিভুন	েদর	না।		

আপরন আি কী কী কিবত পাবিন?
রনিম লমবন চেুন। আপবন	�বে	কোম্ানীর	পণ্	(উপেরণ,	বতবর	পণ্,	প্রচারণামূ�ে	িা	বিপণদনর	িামগ্রী,	
িরঞ্জাম	ইত্াবে	িহ),	ক�ােজন,	কিিা,	প্র�্বক্ত,	অিভু	িা	তি্	এেদেশ	কিদে	অন্	কেদশ	পবরিহদনর	োবয়দত্ব	
িাদেন	িা	তার	িদঙ্গ	�্ক্ত	িাদেন,	তাহদ�	আপবন	ক�	িমস্ত	কেদশ	ি্িিা	েরদেন	তাদের	িাবণজ্	িংক্ান্ত	
আইন	ও	করগুদ�শন	িম্দেভু 	জানন্	এিং	কিগুদ�া	কমদন	চ�ার	বিষয়টি	বনবচিত	েরুন।	এোবিে	কেদশর	
আইন	প্রদ�াজ্	হদত	পাদর	কি	ি্াপাদর	িতেভু 	িােদিন।	আমাদের	ক�নদেনগুদ�ার	প্রাবন্তে-ি্িহার	ও	প্রাবন্তে-
ি্িহারোরী	িম্দেভু 	জানন্	এিং	শুল্ক	ও	মাি্�	হ্াি	েরদত	প্রদ�াজ্	ো�ভুক্মগুদ�া	িম্দেভু 	িদচতন	িাকুন।	

প্রররিিা পদ্ধরত
মাবেভু ন	�্ক্তরাদ্রের	িাবণবজ্ে	িীমািদ্তা,	কিই	িদঙ্গ	মাবেভু ন	�্ক্তরা্রে	
ি্তীত	অন্ান্	কেদশর	িরোর	বোরা	আদরাবপত	িীমািদ্তাগুব�র	
িদঙ্গ	িম্েভু �্ক্ত	আপনার	িাি্িািেতাগুব�র	ি্াপাদর	আদরা	বিস্তাবরত	
তি্ আন্তজভু াবতে	িাবণজ্	কগাষ্ীর	ইন্টাদনর	িাইর	কিদে	পাওয়া	
ক�দত পাদর।

আপবন	�বে	এেটি	চ্বক্তর	িি়িা	বতবর	েদরন,	তাহদ�	আপনাদে	
ি্বনবচিতরাদি	আমাদের	প্রমাণ	আমোবন/রপ্তাবন	এিং	িাবণবজ্ে	
বনদষিাজ্া	িংক্ান্ত	েিাগুদ�ার	মানেণ্ড	ি্িহার	েরদত	হদি	এিং	
িাহাদ�্র	জন্	আমাদের	আন্তজভু াবতে	িাবণজ্	কগাষ্ীদে	োদজ	
�াগাদত হদি।

প্রশ্ন
করুন
প্রঃ		আবম	কোম্ানীর	মাবেভু ন	�্ক্তরা্রে	িবহর্ভু ত	েনদিনদরের	িরিরাহোরী	েপ্তদর	আহরণোরী	েদ�র	(sourcing	team)	

অংশ	বহদিদি	োজ	েবর	এিং	আমাদে	ইরাদনর	এেজন	িরিরাহোরীর	োে	কিদে	রে	কচবর	ি�	বেনদত	ি�া	

হদয়দে।	এই	িরিরাহোরী	এেজন	“বনবষদ্	ি্বক্ত”	বহদিদি	গণ্	এিং	মাবেভু ন	�্ক্তরা্রে	িরোদরর	বিদশষরাদি	বনবষদ্	

নাগবরেদের	তাব�োয়	তার	নাম	আদে।	ক�	অবিদি	আবম	োজ	েবর	কিটি	ক�দহত্	মাবেভু ন	�্ক্তরাদ্রের	িাইদর	এিং	

আবম	মাবেভু ন	�্ক্তরাদ্রের	এেজন	নাগবরে	নই,	তাহদ�	বে	ওই	িরিরাহোরীর	োে	কিদে	ক্য়	েরা	আমার	জন্	

িঠিে	োজ	হদি?	�বে	না	হয়,	তাহদ�	আবম	বে	কোম্ানীর	পদক্	উক্ত	পণ্টি	ক্য়	েরার	জন্	কোন	বনরদপক্	

তকৃ তীয়	পক্দে	বনদয়াগ	েরদত	পাবর?

উঃ		না।	আমাদের	িাবণবজ্ে	বনদষিাজ্া	বিষয়ে	নীবত	এিং	আইদন	পবরষ্ার	েদর	ি�া	আদে	ক�,	িমস্ত	“মাবেভু ন	

ি্বক্তদে”	প্রদ�াজ্	িাবণবজ্ে	বনদষিাজ্া	বিষয়ে	আইন	ও	করগুদ�শন	অিশ্ই	কমদন	চ�দত	হদি।	মাবেভু ন	ি্বক্তর	

িংজ্া	িািারণত	আমাদের	কোম্ানী	এিং	তার	েমভুচাবরদের	িে�দেই	অন্তর্ভু ক্ত	েদর,	তারা	ক�িাদনই	অিস্ান	েরুন	

তা	বনবিভুদশদষ।	কিই	িদঙ্গ,	কোন	তকৃ তীয়	পক্দে	আমাদের	হদয়	ক্য়	েরার	জন্	বনদয়াগ	েরা	হদ�	তা	আমাদের	নীবত	

ও	আইন	বিরুদ্	োজ	হদি।

প্রঃ			বনদজর	কেদশর	ো্ম	শুল্ক	িাঁবে	কেওয়ার	জন্	এেজন	বিদেশী	গ্রাহে	আমাদে	ি�দ�ন	আবম	ক�ন	আমাদের	

কোম্ানীর	পণ্টি	কমবক্সদোদত	উৎপন্ন	হদয়দে	এই	মদমভু	শনাক্ত	েদর	এেটি	উৎি	বিষয়ে	বিিকৃবতদত	িা	উৎদির	

িাটিভু বিদেদর	স্াক্র	েবর।		আবম	জাবন	ক�,	পণ্টি	কমবক্সদোদত	কিাত�জাত	েরা	হদয়দে,	বেন্তু	আবম	উৎপােন	

প্রবক্য়া	িম্দেভু 	অিবহত	নই।	আবম	বে	বিিকৃবতটিদত	/	উৎদির	িাটিভু বিদেদর	স্াক্র	েরদত	পাবর?	

উঃ		শুি্মাত্র	আন্তজভু াবতে	িাবণজ্	কগাষ্ীর	পূিভু	ব�বিত	অনদ্মােন	বনদয়	েরদত	পাদরন।	উৎি	বিষয়ে	বিিকৃবত	িা	উৎদির	

িাটিভু বিদেদরর	বিষয়াি�ী	আন্তজভু াবতে	আইনগুদ�া	বোরা	বনয়বন্ত্রত,	এিং	তার	জন্	এেটি	প্রবতবষ্ত	আইদনর	কশ্রণীর	

অিীদন	উৎপােন	প্রবক্য়ার	বিস্তাবরত	বিদলিষণ	প্রদয়াজন।	এেটি	র্�	বিিকৃবত	ো্ম	শুল্ক	বিরাদগর	েমভুেতভু াদের	োদে	

বমি্া	বিিকৃবত	বহিাদি	গণ্	হদত	পাদর	এিং	কোম্ানী	উদলেিদ�াগ্	জবরমানা	ও	শাবস্তর	িম্্িীন	হদত	পাদর,	এমনবে	

আমরা	আমোবন	িা	রপ্তাবনোরী	না	হওয়া	িদত্তও।

আবিক চুমকু

বারণরে্যক রনবষিাজ্া রবষিক নীরত

বিকর-রববিািী নীরত

আমদারন/িপ্ারন রবষিক নীরত

ক�ো�ো-ক�োলো ক�োম্োনি  •  সততো - অপনিহোর্য উপোদোি  •  অনিযেি সনগে িযেোয়সগেতভোনে কলিনদি �রুি

অদন্র	িদঙ্গ	ন্ায়িঙ্গতরাদি	 
ক�নদেন	েরুন	

োয়িদ্তা	 
প্রেশভুন	েরুনিূবচপত্র িতেভু  

িাকুন
�া	বেে্	আমাদের	 
তা	রক্া	েরুন	

আমাদের	েবমউবনটির	 
প্রবত	�ত্নশী�	কহান

তি্	 
প্রিাহ
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আমরা	ঘ্ষ	আোন-প্রোন	িরোস্ত	েবর	না

সরুবিা প্রদাবনি েন্য অথ্যপ্রদান কিববন না। 
সরুবিা প্রদাবনি েন্য (বা “গ্রীস”) অথ্যপ্রদান	হ�	
োগজপদত্রর	প্রবক্য়ােরদণর	োজ,	বচঠি	বিব�,	কিান	
ইন্সর�	েরা	িা	বিে্্ ৎ	িংদ�াগ	কেওয়া	ইত্াবের	
মদতা	বনয়মমাবিে	িরোবর	োজদে	ত্বরাববিত	েরার	
জন্	িরোবর	অবিবিয়া�দে	কোর	অদঙ্র	অিভুপ্রোন	
েরা।	অদিভুর	অঙ্	বনবিভুদশদষ,	িংবলিষ্ট	কেদশর	রীবত	
বনবিভুদশদষ,	আমরা	এই	িরদনর	অিভুপ্রোন	েবর	না।	

লকাম্ানীি হবি রািা ব্যবসা পরিচােনা কবিন 
তাবদি ব্যাপাবি কী হবব? এেটি	কোম্ানী	বহদিদি	
আমরা	শুি্	আমাদের	েমভুচাবরদের	োদজর	জন্ই	
োয়িদ্	িাবে	না,	িরং	আমাদের	প্রবতবনবিত্বোরী	
ক�	কোন	ি্বক্তর	জন্ও	িাবে।	অতএি,	আপবন	
�বে	তকৃ তীয়	পক্	বনদয়াদগর	ি্াপাদর	হন,	তাহদ�	
আমাদের	�দিাবচতপেদক্প	গ্রহণ	িংক্ান্ত	প্রবক্য়াগুদ�া	
অনি্রণ	েরদিন।	আর	আপবন	�বে	তকৃ তীয়	
পক্দের	বনয়ন্ত্রদণর	ি্পাদর	োবয়ত্বপ্রাপ্ত	কহান	তাহদ�,	
তাদের	োদজর	নজরোবর	েরুন	এিং	োউদে	ঘ্ষ	
বনদত	কেিদিন	িা	িদদিহ	েরদিন	িদঙ্গ	িদঙ্গ	কি	ি্াপাদর	কিাচ্চার	হদিন	এিং	এবিেস্	এন্ড	েমপ্াদয়ন্স	অবিদি	
তা	বরদপারভু 	েরদিন।

আমিা রা রবশ্াস করি 
আমাদের	িািদ�্র	বরবত্ত	হদচ্ছ	আমাদের	পদণ্র	কোয়াব�টি,	অবনবতে	িা	কিআইবন	োজেমভু	েিনই	নয়।	
আমরা	ঘ্ষ	আোন-প্রোন	িা	েন্তীবত	িরোস্ত	েবর	না।	আমরা	আমাদের	ি্িিা	�াদরর	জন্,	ি্িিা	িজায়	
রািার	জন্	িা	অন্ায়রাদি	ি্বিিা	�াদরর	জন্	েিদনা	মেূ্যবান রকছু	গ্রহণ	িা	প্রোন	েবর	না।	

আমিা কীভাবব এটিবক অবেম্বন করি 
আমাদের	ি্িিায়	িি�	হওয়ার	রাস্তায়	এমন	ঘরনা	ঘরদতই	পাদর	ক�	আপনাদে	ঘ্ষ	বেদত	িা	বনদত	ি�া	
হদত	পাদর।	এমনটি	েরদিন	না।	ঘ্ষ	িংক্ান্ত	আইদনর	�ঙ্ঘন	েরার	পবরণাম	মারত্ে	হদত	পাদর	–	আপনার	
এিং	আপনার	কোম্ানী	উরদয়র	জন্ই।	বিক্দয়র	জন্	িা	গ্রাহদের	বিবেস্ততা	িজায়	রািার	জন্	�বে	
এেমাত্র	পি	হয়	ঘষু	কেওয়া,	তাহদ�	তা	কিদে	বিরত	িাকুন	–	এইরাদি	ি্িিা	�াদরর	কোন	মূ�্	আমাদের	
োদে	কনই	িা	আমরা	তা	চাই	না।	

আপবন	ক�িাদনই	ি্িিা	েরুন	না	কেন,	স্ানীয়	আইন	েী	অনদ্মােন	েদর	তা	বনবিভুদশদষ,	ঘ্ষ	আোন-প্রোন	
ও	েন্ীবত	েমন	আইনগুদ�া	কমদন	চ�ন্,	অদন্র	বিদ্ান্ত	িা	োজদে	অন্ায়রাদি	প্ররাবিত	েরার	জন্	েিদনা	
ম�ূ্িান	কোন	বজবনি	প্রত্ক্	িা	পদরাক্রাদি	কেওয়ার	প্রস্তাি	েরদিন	না,	বেদিন	না,	কেওয়ার	প্রবতশ্রুবত	
কেদিন	না	িা	কতমন	বেে্	গ্রহণও	েরদিন	না।	

কোন	কোন	কেদশর	আইন	এেজন	সিকারি অরিরসিােবক	ঘ্ষ	কেওয়া	এিং	িরোবর	অবিবিয়া�	নয়	এমন	
কোন	ি্বক্তদে	ঘ্ষ	কেওয়ার	মদি্	পািভুে্	েদর।	আমাদের	কক্দত্র,	এর	মদি্	কোন	প্রদরে	কনই।	ঘ্ষ	কেওয়া	–	
ক�	োউদেই	–	বনবষদ্।

আপরন আি কী কী কিবত পাবিন?
ঘষু রচরনিত কিবত রশখুন।	ঘ্ষ	নানান	উপাদয়	আিদত	পাদর	এিং	কিিি	িিিময়	স্পষ্ট	নাও	হদত	পাদর।	
এেটি	উপহার,	চােবর	কেওয়ার	প্রবতশ্রুবত,	ভ্রমদণর	প্রস্তাি,	োতি্	প্রবতষ্াদন	িাহা�্	–	এই	িমস্ত	বেে্ই	ঘ্ষ	
বহদিদি	বিদিচনা	েরা	ক�দত	পাদর	�বে	তা	কোন	বিদ্ান্ত	িা	ি্বিিাজনে	আচরদণর	বিবনমদয়	কেওয়া	হদয়	
িাদে।

আবগ প্রশ্ন করুন এবং প্রবিােনীি অনবুমাদন রনন। ম�ূ্িান	কোন	বজবনি	গ্রহণ	েরার	পূদিভু,	আমাদের	
নীবতগুদ�া	কেদি	বনন	এিং	েী	েরদত	হদি	কি	ি্াপাদর	বনবচিত	না	হদত	পারদ�	িাহা�্	প্রািভুনা	েরুন।	
এেজন	িরোবর	অবিবিয়া�দে	কোন	বেে্	বেদত	কগদ�	উপ�্ক্ত	অনদ্মােন	প্রবক্য়া	অনি্রণ	েরা	আিশ্ে।	
আমাদের	নীবত	অন�্ায়ী	�বে	কোন	বেে্	কেওয়া	অনদ্মােনদ�াগ্	হয়,	কিদক্দত্র	কপদমটি	িা	ি্দয়র	িঠিে	নবি	
রাি্ন।

এটিবক রবববচনা করুন

“ ঘাবোববন না, ঠিক এইভাববই আমিা এই লদবশ 

ব্যবসা কবি থারক।”

“ এই অথ্যপ্রদাবনি েন্য লকান অনবুমাদবনি 

প্রবিােন লনই।”

“ িােননরতক সাহার্য সম্বত কাবে গরত 

আনবত পাবি।”

এই	িরদনর	েিা	শুনদত	পাদচ্ছন	বে?	িামন্	এিং	

িাহা�্	প্রািভুনা	েরুন।	কোন	েিা	শুনদত	কিআইবন	

িা	অবনবতে	মদন	হদ�,	কিরা	হয়ত	তাই।

আবিক চুমকু

ঘষু দমন নীরত

সিবিাহকািীি ব্যবসারিক আচিণরবরি

প্রররিিা পদ্ধরত

ম�ূ্িান	কোন	বজবনি	এেজন	িরোবর	
অবিবিয়া�দে	প্রোন	েরদত	হদ�	তার	জন্	
কোম্ানীর	ব�গ্া�	োউদন্স�দরর	পূিভু	ব�বিত	
অনদ্মােন	প্রদয়াজÇন	এিং	তা	অিশ্ই	আমাদের	
বহদিদির	িাতায়	নবির্ক্ত	েদর	রািদত	হদি।

ক�ো�ো-ক�োলো ক�োম্োনি  •  সততো - অপনিহোর্য উপোদোি  •  অনিযেি সনগে িযেোয়সগেতভোনে কলিনদি �রুি

অদন্র	িদঙ্গ	ন্ায়িঙ্গতরাদি	 
ক�নদেন	েরুন	

োয়িদ্তা	 
প্রেশভুন	েরুনিূবচপত্র িতেভু  

িাকুন
�া	বেে্	আমাদের	 
তা	রক্া	েরুন	

আমাদের	েবমউবনটির	 
প্রবত	�ত্নশী�	কহান

তি্	 
প্রিাহ
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আমরা	অর্ন্তরীণ	তদি্র	ক�নদেন	েবর	না

আপরন আি কী কী কিবত পাবিন?
কোন	িরদনর	তি্	অর্ন্তরীণ	তি্	তা	জান্ন।	উোহরণগুব�র	মদি্	রদয়দে	বনদ্াক্ত	বিষয়গুদ�া	িম্দেভু 	
গুরুত্বপূণভু,	নন-পািব�ে	তি্াি�ী:

 » একটি গুরুত্বপণূ্য সংবরােন বা অরিগ্রহণ 

 » োভ বা ক্রতি আবিি তথ্য বা পরিমাণ সংরিান্ত িোিে 

 » একেন গুরুত্বপণূ্য গ্রাহক বা সিবিাহকািীি োভ বা ক্রতি তথ্য

 » অমীমাংরসত লিগুবেররি পদবক্প 

 » পরিচােন বা ঊর্্যতন ব্যবথিাপনাি পরিবত্য ন 

 » গুরুত্বপণূ্য লমাকদেমা 

 » নতুন পণ্য, ইত্যারদ। 

সতক্য তাি সবগে কাে করুন। আপবন	�বে	বনবচিত	না	হদত	
পাদরন	ক�	কোন	তি্	গুরুত্বপূণভু	বেনা	িা	কিটি	এেটি	নন-
পািব�ে	অর্ন্তরীণ	তি্	বেনা,	তাহদ�	কিটিদে	তাই	িদ�ই	
িদর	বনন	এিং	তা	বনদয়	অগ্রির	হওয়ার	পূদিভু	লকাম্ানীি 
রেগ্যাে কাউবসেে	অিিা	লসবরিরারিি অরিবস লস ব্যাপাবি	প্রশ্ন	েরুন।	

আমিা রা রবশ্াস করি 
এটি	ন্ায়িঙ্গত	নয়	–	িস্তুত,	এটি	কিআইবন	–	কোম্ানীদত	আমাদের	োজ	েরার	ি্িাদে	গুরুত্বপণূ্য, 
নন-পাবরেক (“অভ্যন্তিীণ”) তথ্য	জানার	উপর	বরবত্ত	েদর	বিবেউবরটি	ক্য়	িা	বিক্য়	েবর।	আমরা	আইন	
কমদন	চব�	এিং	এটি	বিবোি	েবর	ক�,	িেদ�রই	এেই	আইদনর	কশ্রণীর	উপর	বরবত্ত	েদরই	বিবনদয়াদগর	বিদ্ান্ত	
গ্রহণ	েরা	উবচত,	তাই	আমরা	অর্ন্তরীণ	তদি্র	বরবত্তদত	িাবণজ্	েবর	না	িা	অন্রা	�াদত	তা	েরদত	পাদর	
কি	জন্	তাদের	পরামশভুও	কেই	না।	অর্ন্তরীণ	িাবণজ্	এেটি	অন্ায়	োজ	োরণ	তার	িদ�	কিই	অর্ন্তরীণ	
ি্বক্তর	স্ািভুদে	কিই	িমস্ত	ি্বক্তদের	স্াদিভুর	উপদর	স্ান	কেওয়া	হয়	�াদের	প্রবত	তার	বিদশষ	োবয়ত্ব	রদয়দে।

আমিা কীভাবব এটিবক অবেম্বন করি 
আমরা	আমাদের	কোম্ানীর	অিিা	আমরা	�াদের	িদঙ্গ	ি্িিা	পবরচা�না	েবর	তাদের	িম্দেভু 	তি্	�ার	
েবর,	�া	জনিািারদণর	অজানা,	বেন্তু	তা	�বে	জানা	িােদতা,	তাহদ�	তা	এেজন	ন্া�্	কোম্ানীর	কশয়ার	
িা	অন্ান্	বিবেউবরটিগুদ�া	ক্য়	না	বিক্দয়র	বিদ্ান্ত	গ্রহদণর	ি্াপাদর	প্ররাবিত	েরদত	পারত।	এই	তি্	
আমাদেরদে	“বরতদরর	ক�াে”	েদর	কতাদ�	এিং	অর্ন্তরীণ	তদি্র	বরবত্তদত	িাবণজ্	েরা	আইনবিরুদ্	োজ।

আবিক চুমকু

অভ্যন্তিীণ বারণে্য সংরিান্ত নীরত

প্রশ্ন
করুন
প্রঃ		আবম	জানদত	কপদরবে	ক�,	আমাদের	কোম্ানী	এেটি	কোর,	পািব�ে	পানীয়	কোম্ানী	অবিগ্রহণ	েরার	ি্াপাদর	

বিদিচনা	েরদেI	আমার	রাই	িে্	চােবর	হাবরদয়দে	এিং	িংিার	চা�াদনার	জন্	তার	িবত্ই	অদিভুর	প্রদয়াজন।	এদত	

ক�দহত্	ি্বক্তগতরাদি	আবম	�ারিান	হি	না,	আবম	তাদে	ি্াপাররা	জানাদত	পাবর	�াদত	কি	এই	অবিগ্রহণ	হদি	িদর	

বনদয়	ওই	কোম্ানীর	কশয়ার	ক্য়	েরদত	পাদর?

উঃ		না।	গুরুত্বপূণভু	নন-পািব�ে	তদি্র	উপর	বরবত্ত	েদর	িাবণজ্	েরা	কিআইবন	োজ	এিং	বিবির	�ঙ্ঘন,	তা	কি	

কোম্ানীর	বনজস্	কশয়াদরর	িাবণজ্	েরা	কহাে	িা	অন্	কোন	কোম্ানীর।	আর	আইন	শুি্মাত্র	আপনাদেই	

কশয়ার	ক্য়বিক্য়	বনবষদ্	েদর	না,	িরং	অন্দের	কি	ি্াপাদর	পরামশভু	কেওয়াও	বনবষদ্	েদর।	আপনার	রাই	অন্	

িা	কোন	ি্বক্তদে	এই	তি্	জানাদিন	না।	আপনার	�বে	আদরা	কোন	প্রশ্ন	িাদে,	আপনাদে	আপনার	লোকাে 

এরথকস্ অরিসাি, এরথকস্ এন্ড কমপ্াবিসে অরিস, EthicsLine	অিিা	লসবরিরারিি অরিবসি সবগে	ক�াগাদ�াগ	

েরদত হদি।	

ক�ো�ো-ক�োলো ক�োম্োনি  •  সততো - অপনিহোর্য উপোদোি  •  অনিযেি সনগে িযেোয়সগেতভোনে কলিনদি �রুি

অদন্র	িদঙ্গ	ন্ায়িঙ্গতরাদি	 
ক�নদেন	েরুন	

োয়িদ্তা	 
প্রেশভুন	েরুনিূবচপত্র িতেভু  

িাকুন
�া	বেে্	আমাদের	 
তা	রক্া	েরুন	

আমাদের	েবমউবনটির	 
প্রবত	�ত্নশী�	কহান

তি্	 
প্রিাহ
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আমরা	কগাপনীয়তা	বিষয়ে	িে�	আইন	কমদন	চব�

আমিা রা রবশ্াস করি
ক�	কোন	রা�	িম্দেভু র	বরবত্ত	হদচ্ছ	বিবোি।	আমাদের	গ্রাহক	এিং	উপদরাক্তারা	�িন	আমাদের	িদঙ্গ	ি্িিা	
েদরন,	তারা	বিবোি	েদর	তাদের	ি্বক্তগত	তি্	িা	তকৃ তীয়	পদক্র	ি্বক্তগত	তি্	আমাদেরদে	কেন।	আমাদের	
েমভুচাবররাও	কিরাই	েদরন	�িন	তারা	আমাদের	কোম্ানীদত	ক�াগোন	েদরন।	আমরা	গুরুত্ব	িহোদর	
আমাদের	গ্রাহে,	করাক্তা	এিং	েমভুচাবরদের	ি্বক্তগত	তি্াি�ী	শুি্মাত্র	বিি	ি্িিাবয়ে	উদদেদশ্র	জন্	িংগ্রহ	
েরা,	ি্িহার	েরা	এিং	প্রবক্য়ােরণ	েরা	এিং	কিগুদ�ার	িম্াি্	ক্বত,	অপি্িহার	িা	প্রোশ	হওয়া	কিদে	
রক্া	েরার	োবয়ত্ব	ও	িাি্িািেতা	গ্রহণ	েবর।

আমিা কীভাবব এটিবক অবেম্বন করি
ি্বক্তগত	তি্	ি্রবক্ত	রািার	বিষয়টি	আমাদের	পবরজনিগভু,	আমাদের	ি্িিা	তিা	আমাদের	ি্নাদমর	
জন্	ি্িই	গুরুত্বপূণভু।	আমরা	এই	োবয়ত্বদিািদে	স্ীোর	েবর	এিং	কিই	িমস্ত	আইনগুদ�াদে	কমদন	চব�	�া	
আমাদেরদে	কিই	িি	ি্বক্তগত	তি্	িমহূ	রক্া	েরার	েিা	িদ�	�া	কোন	ি্বক্তদে	আ�াো	েদর	বচবনিত	
েরদত	পাদর	িা	�ার	িদঙ্গ	কোন	ি্বক্ত	মানদ্ষর	িম্েভু 	আদে,	�া	ি্বক্তগত	তি্	(PI)	িদ�ও	পবরবচত।	
অনগ্্রহ	েদর	কজদন	রাি্ন	ক�	বনবেভুষ্ট	বেে্	PI	িংদিেনশী�	হদত	পাদর	এিং	প্রদ�াজ্	আইন	অন�্ায়ী	তাদের	
জন্	এে	স্তর	কিবশ	ি্রক্ার	এিং	উচ্চ	োবয়ত্ব	ও	�ত্নশী�তার	প্রদয়াজন	হদত	পাদর।	

কোম্ানীর	িহু	েমভুচারী	তাদের	োদজর	অংশ	বহদিদি	PI	(িংদিেনশী�	ি্বক্তগত	তি্	িমহ্)	বনদয়	োজ	
েদরন।	আপবন	�বে	তাদের	এেজন	হন,	তাহদ�	এই	তি্	িমূহ	অবিগত	েরা,	হস্তান্তর	েরা	এিং	ি্িহার	
েরা	িংক্ান্ত	কোম্ানীর	নীবতমা�া	অনি্রণ	েদর	কি	িমস্ত	রা�রাদি	ি্রবক্ত	রাি্ন।	কোন	ি্বক্তর	িম্দেভু 	
বনদ্াক্ত	তি্	িমহূ	PI-এর	অন্তর্ভু ক্ত:

 » ইবমে অ্যাবরেস 
 (ি্িিাবয়ে	ইদম�	অ্াদ্রি	িহ)

 » লররেবিান নম্বি

 » কম্যচারিি ID নম্বিঃ

 » আইরপ অ্যাবরেস

 » লরিররর কাবর্য ি তথ্য

 » আরথ্যক তথ্য

আপবন	�বে	এ	ি্াপাদর	বনবচিত	না	হদত	পাদরন	ক�	আপবন	কোন	PI	বনদয়	োজ	েরদেন	বেনা	িা	আপনার	
ি্িহার	কোম্ানীর	নীবত	ও	ো�ভুপদ্বত	কমাতাদিে	হদচ্ছ	বেনা,	তাহদ�	আপনার	ম্াদনজারদে	প্রশ্ন	েরুন	
অিিা	প্রাইদরবি	অবিদি	িদঙ্গ	ক�াগাদ�াগ	েরুন।

আপরন আি কী কী কিবত পাবিন?
আপনাবক ররদ তা ব্যবহাি কিবত হি, তাহবে তা সাবিানতাি সবগে ব্যবহাি করুন। শুি্মাত্র	বিি	
ি্িিাবয়ে	উদদেদশ্ই	PI	িংগ্রহ	েরুন	এিং	ক�	উদদেদশ্	িংগ্রহ	েদরদেন	শুি্মাত্র	কিই	উদদেদশ্ই	ি্িহার	
েরুন।	শুি্মাত্র	আপনার	োদজর	জন্	প্রদয়াজনীয়	িীবমত	পবরমাণ	PI	অবিগত	েরুন,	এিং	শুি্মাত্র	কিই	
িমস্ত	অনদ্মাবেত	ক�াদেদের	োদে	তাদের	জানার	প্রদয়াজদনর	বরবত্তদত	প্রোন	েরুন,	�াদের	বনদজদের	োজ	
িম্ন্ন	েরার	জন্	তা	জানার	েরোর	আদে।	েিনই	আমাদের	কোম্ানীর	িাইদরর	কোন	অনন্দমাবেত	
ি্বক্তদে	এগুদ�া	কেদিন	না	িা	কোম্ানীর	এমন	কোন	ি্বক্তদেও	কেদিন	না	�ার	বনদজর	োজ	িম্ন্ন	
েরার	জন্	তা	জানার	প্রদয়াজন	কনই।	

আপনাি সহকমতীবদি িক্া করুন।	আপবন	েিনই	চাইদিন	না	ক�,	আপনার	PI	প্রোবশত	হদয়	প়ি্ে।	
এেই	বজবনি	আপনার	িহেমতীদের	কক্দত্রও	প্রদ�াজ্।	তাদের	PI	কিই	রাদিই	ি্রবক্ত	রাি্ন	ক�	রাদি	
আপবন	বনদজররা	রািদিন,	কিগুদ�াদে	ইচ্ছােকৃ ত	িা	আেবস্মে	প্রোবশত	হদয়	প়িা	কিদে	রক্া	েদর।	
এই	তি্	িমহূ	বনদয়	আপবন	োজ	েরুন	িা	অবনচ্ছােকৃ তরাদি	কিগুদ�ার	িম্্িীন	কহান,	কিগুদ�া	বনদয়	
িািিানতার	িদঙ্গ	োজ	েরুন,	ক�িাদন	োজ	েরদেন	কিিানোর	উপাত্ত	িংরক্ণ	ও	কগাপনীয়তা	রক্া	
বিষয়ে	আইন	কমদন	চ�ার	জন্	�া	�া	েরণীয়	তাই	েরুন।

আমাবদি গ্রাহক ও উপবভাক্তাবদি িক্া করুন। আমাদের	গ্রাহে,	উপদরাক্তা	ও	অন্ান্	তকৃ তীয়	পদক্র	PI	
রক্া	েরার	ি্াপাদর	আমরা	িদ্পবরের।	আমাদের	িমগ্র	কোম্ানী	জদ়্ি	PI-এর	ি্িহার	বনয়ন্ত্রদণর	জন্	
আমাদের	এেটি	কগাপনীয়তার	নীবত	আদে।	কিই	িদঙ্গ,	PI-এর	অবিিরাদি	প্রোবশত	হদয়	প়িা	আরোদত	
আমরা	আইবন	িাি্িািেতাগুদ�াদে	কমদন	চব�	এিং	PI-এর	িততা	এিং	উপ�র্তা	বনবচিত	েবর।

আবিক চুমকু

লগাপনীিতাি নীরত

প্রশ্ন
করুন
প্রঃ		কেউ	এেজন	আমাদে	অিািিানতািশত	এেটি	HR	বরদপারভু 	

ইদম�	েদরদেন	ক�িাদন	নাম,	িরোবর	পবরচয়পত্র	এিং	

পািদপারভু 	নম্বরগুদ�া	রদয়দে।	আমার	বে	শুি্	ই-কমই�টি	িন্ধ	

েদর	কেওয়া	উবচত	এিং	বিষয়টি	র্দ�	�াওয়া	উবচত?

উঃ		না।	কিটি	�বে	আপবন	কেদি	িাদেন,	তাহদ�	তা	অদন্রাও	

কেিদত	পাদরন	তাঁদের	তার	অনদ্মােন	না	িাো	িদত্তও	িা	

তার	প্রদয়াজন	না	িােদ�ও।	উপ�্ক্ত	বনরাপত্তা	ি্বনবচিত	েরদত	

িাহাদ�্র	জন্	privacypolicy@coca-cola.com	এই	

ঠিোনায়	কগাপনীয়তা	বিদশষজ্,	কোম্ানীর	ব�গ্া�	োউদন্স�র 

অিিা	এবিেস্	এন্ড	েমপ্াদয়ন্স	অবিদি	ক�াগাদ�াগ েরুন।

 » রচরকৎসা সংরিান্ত তথ্য

 » পরিবাবিি সদস্যবদি নাম

 »  নাম এবং সিকারি পরিচিপবরেি নম্বি

 »  রনরদ্য ষ্ট রকছু তবথ্যি সমাহাি লরমন 
উপবভাক্তাি স্ভাব ও েনতত্ত

ক�ো�ো-ক�োলো ক�োম্োনি  •  সততো - অপনিহোর্য উপোদোি  •  অনিযেি সনগে িযেোয়সগেতভোনে কলিনদি �রুি

অদন্র	িদঙ্গ	ন্ায়িঙ্গতরাদি	 
ক�নদেন	েরুন	

োয়িদ্তা	 
প্রেশভুন	েরুনিূবচপত্র িতেভু  

িাকুন
�া	বেে্	আমাদের	 
তা	রক্া	েরুন	

আমাদের	েবমউবনটির	 
প্রবত	�ত্নশী�	কহান

তি্	 
প্রিাহ
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আমাবদি 
করমউরনটিি প্ররত 

রত্নশীে লহান
আমরা	এেটি	ে�	বহদিদি	োজ	েবর	–	অন্দের	

িাহাদ�্	মদি্	বেদয়	এিং	বিদবে	বনদজদের	
এেটি	ইবতিাচে	পেবচনি	রািার	মদি্	বেদয়।

আমিা মানবারিকাবিি প্ররত রেদ্ধাশীে

আমিা রত্নশীেতা প্রদশ্যন করি
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অদন্র	িদঙ্গ	ন্ায়িঙ্গতরাদি	 
ক�নদেন	েরুন	

তি্	 
প্রিাহ

োয়িদ্তা	 
প্রেশভুন	েরুন

আমাদের	েবমউবনটির	 
প্রবত	�ত্নশী�	কহানিূবচপত্র িতেভু  

িাকুন
�া	বেে্	আমাদের	 
তা	রক্া	েরুন	
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আমরা	মানিাবিোদরর	প্রবত	শ্রদ্াশী�

আমিা রা রবশ্াস করি
মানিাবিোদরর	প্রবত	িম্ান	প্রেশভুন	কোম্ানীর	কমৌব�ে	ম�ূ্দিািগুদ�ার	মদি্	অন্তম।	আমাদের	
োজ	ও	নীবতগুদ�ার	মদি্	বেদয়	আমরা	আমাদের	েমভুচাবরদের,	সিবিাহকািীবদি	এিং	স্তন্ত্র	
কিাত�জাতোরীদের	িদঙ্গ	আমাদের	িম্দেভু র	কক্দত্র	জাবতিংদঘর	ি্িিা	ও	মানিাবিোর	িংক্ান্ত	
বনদেভুশনা	নীবতমা�াদে	ত্দ�	িদর	মানিাবিোরদে	িম্ান	জানাই	ও	উন্নীত	েরার	কচষ্টা	েবর।	
আমাদের	�ক্্	হ�,	আমরা	ক�	েবমউবনটিদত	ি্িিা	পবরচা�না	েবর	তার	মদি্	মানিাবিোর	
উপদরাগ	িকৃবদ্	েরায়	িাহা�্	েরা।	আমরা	প্রত্াশা	েবর	ক�,	আমাদের	িমস্ত	েমভুচাবর,	
কিাত�জাতোরী	িহদ�াগী	এিং	িরিরাহোরীগণ	তাদের	ি্িিাবয়ে	েমভুোদণ্ডর	মদি্	মানিাবিোর	
�ঙ্ঘন	েরা	িা	তাদত	িহায়তা	েরার	বিষয়গুদ�াদে	এব়িদয়	চ�দিন।

মানিাবিোদরর	প্রদশ্ন	আমাদের	প্রিকৃবত্তর	ম�ূ	োঠাদমাটি	হ�	বে	কোো-কো�া	কোম্ানীর	
মানিাবিোর	বিষয়ে	নীবত,	�া	বনদ্াক্ত	বিষয়গুদ�ার	অন্তর্ভু ক্ত:

 » মানবারিকাবিি প্ররত সম্মান প্রদশ্যন

 » করমউরনটি ও লটেকবহাল্াবিি অংশগ্রহণ

 » নবরচরে্য ও অন্তভু্য রক্তকিণ 

 » সংঘবদ্ধ হওিাি এবং লরৌথ দিকষাকরষি স্ািীনতা 

 » রনিাপদ ও স্াথি্যকি কম্যথিে

 » কম্যথিবেি রনিাপত্তা

 » বেপবূ্যক রেম ও মানবপাচাি

 » রশশুরেম

 » কাবেি সমি, লবতন ও সরুবিাসমূহ

 » ভূরমি অরিকাি ও পারন সম্দ

 » সথুি েীবনিািা

 » কম্যচারিবদি েন্য রনবদ্য শনা ও রিবপার্য

আমিা কীভাবব এটিবক অবেম্বন করি

 »  আমাদের	মানিাবিোর	বিষয়ে	নীবতর	িদঙ্গ	িঙ্গবতপূণভুরাদি,	মানিাবিোদরর	প্রবত	িম্ান	প্রেশভুন	
েরাদে,	আপনার	োদজর	অংশ	েদর	ত্�ন্।	আপবন	বনদজর	আচরদণর	কেন্দ্রস্দ�	মানিাবিোদরর	
বিষয়টিদে	রাি্ন	এিং	“শ্রদ্ার”	প্রেকৃ ত	রূপ	প্রেশভুন	েরুন।	

 » 	িরিরাহোরী,	গ্রাহে,	জনিমাদজর	িদঙ্গ	এিং	আমাদের	োজ	ও	নীবতগুব�র	বোরা	প্ররাবিত	হদত	
পাদর	এমন	ক�	কোন	েবমউবনটির	িদঙ্গ	অংশগ্রহণ	েরার	িময়	মানিাবিোদরর	কিই	মানেণ্ড	প্রদয়াগ	
েরুন	ক�মনটি	আপবন	আপনার	এেজন	িহেমতীর	কক্দত্র	েরদিন।	

 » 	আপনার	ো�ভুে�াপ	এিং	বিদ্ান্ত	গ্রহদণর	কক্দত্র	মানিাবিোদরর	েকৃবষ্টদোণ	ি্িহার	েরুন,	বিদশষ	
েদর	�িন	নত্ন	ি্িিা	প্রবক্য়ােরণ,	অবিগ্রহণ	িা	অংশীোবর	ি্িিা	শুরু	েরার	কক্দত্র।	

 » 	আমরা	ক�	িে�	বিদক্তাদের	বনদয়াগ	েরবে	তারা	�াদত	কোম্ানীর	িরিরাহোরীর	বনদেভুশনা	
নীবতমা�ার	অনি্রণ	েদর	চদ�	কি	বিষয়টি	বনবচিত	েরুন।

 » 	িবক্য়	িাকুন।	মানিাবিোর	িংক্ান্ত	েঁ্বে	িমহূ	ক�	কোন	কেদশ	িা	ক�	কোন	প্রিদঙ্গ	উদ্্ত	হদত	
পাদর,	তাই	কোন	নত্ন	িা	উেীয়মান	েঁ্বেগুব�র	ি্াপাদর	িবক্য়	িাকুন।	আপবন	�বে	কোন	
িম্াি্	মানিাবিোর	�ঙ্ঘদনর	ি্াপাদর	জানদত	পাদরন,	িদঙ্গ	িদঙ্গ	তা	বরদপারভু 	েরুন।	আপবন	
িরািবর	ঊর্ভুতন	েতকৃভু পক্,	মানবসম্দ রবভাগ (HR), লকাম্ানীি রেগ্যাে কাউবসেে	অিিা	
EthicsLine-এর	িাহাদ�্	বরদপারভু 	েরদত	পাদরন।

ক�ো�ো-ক�োলো ক�োম্োনি  •  সততো - অপনিহোর্য উপোদোি  •  আমোদদি �নমউনিটিি প্রনত রত্নশীল কহোি  

অদন্র	িদঙ্গ	ন্ায়িঙ্গতরাদি	 
ক�নদেন	েরুন	

োয়িদ্তা	 
প্রেশভুন	েরুন

আমাদের	েবমউবনটির	 
প্রবত	�ত্নশী�	কহানিূবচপত্র িতেভু  

িাকুন
�া	বেে্	আমাদের	 
তা	রক্া	েরুন	

তি্	 
প্রিাহ
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আমরা	মানিাবিোদরর	প্রবত	শ্রদ্াশী�	চ�মান

আপরন আি কী কী কিবত পাবিন?
রনবদ্য শনা প্রাথ্যনা করুন।	কোন	এেটি	বনবেভুষ্ট	পবরবস্বতদত	এেটি	বনবেভুষ্ট	অবিোদরর	অিভু	বে	হদত	পাদর	কি	
ি্াপাদর	আপবন	�বে	বনবচিত	না	হদত	পাদরন,	কিদক্দত্র	কোন	পেদক্প	গ্রহণ	েরার	পূদিভু	ক্ািা�	ওয়ােভু 	কপ্ি	
রাইরি	টিদমর	িদঙ্গ	humanrights@coca-cola.comএর	মাি্দম	ক�াগাদ�াগ	েরুন।	আদরে	চ্মে্	বিরাদগ	
তাব�োিদ্	কোম্ানীর	মানিাবিোর	বিষয়ে	বরদিািভুি	ি্িহার	েরুন।	মানিাবিোর	িংক্ান্ত	নীবতর	েবিত	
�ঙ্ঘদনর	তেন্ত	ও	তোরবে	বিবি	কিদে	পকৃিে	েদর	েরা	হদত	পাদর।

আবিক চুমকু

মানবারিকাি সংরিান্ত নীরত

সিবিাহকািীি রনবদ্য শনা নীরতমাো

মানবারিকাি রবষিক ররউ রররেবেসে লচকরেটে

বাস্বািবনি রনবদ্য শনা 

ভ্রমন সংরিান্ত অন্যান্য রিবসাস্যস 

প্রশ্ন 
করুন
প্রঃ		আমার	বেনবদিন	োজেদমভু	আবম	েীরাদি	

মানিাবিোর	প্রদয়াগ	েরি?	

উঃ		আপনার	বেনটি	চ�ার	কক্দত্র,	আপনার	পবরেপেনা,	

আপনার	প্রবক্য়া	িহ	অদন্র	উপর	আপনার	োদজর	

প্ররাি	িম্দেভু 	বচন্তা	েরুন।	আপনার	�বে	মদন	হয়	

ক�,	কোম্ানীর	বরতদরর	িা	িাইদরর	োদরা	উপর	

কোন	কনবতিাচে	প্ররাি	প়িদত	পাদর,	কিদক্দত্র	

আপবন	হয়ত	কোম্ানীদে	মানিাবিোর	িংক্ান্ত	

নীবতর	�ঙ্ঘদনর	েঁ্বের	িম্্িীন	েদর	ত্�দেন।	

উপদর	ক�	রাদি	িণভুনা	েরা	হদয়দে	কিরাদি	এিং	

পূণভুাঙ্গ	মানিাবিোর	বিষয়ে	নীবত	বিরাদগ	বনদেভুশনা	

প্রািভুনা	েরুন।

ক�ো�ো-ক�োলো ক�োম্োনি  •  সততো - অপনিহোর্য উপোদোি  •  আমোদদি �নমউনিটিি প্রনত রত্নশীল কহোি  

অদন্র	িদঙ্গ	ন্ায়িঙ্গতরাদি	 
ক�নদেন	েরুন	

োয়িদ্তা	 
প্রেশভুন	েরুন

আমাদের	েবমউবনটির	 
প্রবত	�ত্নশী�	কহানিূবচপত্র িতেভু  

িাকুন
�া	বেে্	আমাদের	 
তা	রক্া	েরুন	

তি্	 
প্রিাহ
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আমরা	�ত্নশী�তা	প্রেশভুন	েবর

আমিা রা রবশ্াস করি
কোন	বিষয়টি	আমাদের	কোম্ানীদে	আ�াো	েদর	কতাদ�?	এটি	আমরা	�া	বতবর	েবর	তার	কিদেও	অদনে	
কিবশ	বেে্	-	এটি	কিই	িমস্ত	মানষ্গুদ�ার	ি্াপাদর	�ারা	এটি	বতবর	েদরন	এিং	কিই	িমস্ত	করাক্তাদের	
ি্াপাদর	�ারা	আমাদের	বতবর	বজবনি	উপদরাগ	েদরন।	আমাদের	পণ্গুদ�া	িিভুত্র	িিার	জন্	কিই	িমস্ত	
ি্বক্তদের	বোরা	বতবর	হয়	�ারা	তাদের	কিরাটি	কেওয়ার	ি্াপাদর	িদ্পবরের।	আমাদের	বিবি	ক�দহত্	
আমাদের	কোম্ানীর	িমস্ত	গুরুত্বপূণভু	নীবতগুদ�ার	িমূ্ণভুটি	অন্তর্ভু ক্ত	েদর	না,	তাই	এেটি	প্রবতষ্ান	বহদিদি	
আমাদের	পবরবচবতর	মদূ�	বেে্	মানেণ্ড	রদয়দে,	এমনবে	কিগুদ�া	কোম্ানীর	অন্ান্	অংশ	বোরা	পবরচাব�ত	
হদ�ও,	ক�মন	আমাদের	মানিাবিোর	বিষয়ে	নীবত	এিং	িরিরাহোরীর	বনদেভুশনা	�া	িমগ্র	বিবে	জদ়্ি	মানষ্	
ও	পবরদিদশর	প্রবত	িম্ান	প্রেশভুদনর	বরবত্ত	প্রবতবষ্ত	েদর।	

আমিা কীভাবব এটিবক অবেম্বন করি
আমরা,	আমাদের	এিং	আমাদের	চাবহোগুদ�ার	উদর্ভু	বগদয়,	এেটি	উন্নততর	বিবে	গদ়ি	কতা�ার	�দক্	
আমাদের	েকৃবষ্টবনিদ্	েবর।	রা�	প্রবতদিশী	হদয়	ওঠার	�দক্,	আমরা	বনদজদের	কিদে	কিরাটি	প্রত্াশা	েবর	
এটি	বনবচিত	েরার	মদি্	বেদয়	ক�,	আমাদের	গকৃহীত	ি্িিাবয়ে	বিদ্ান্তগুদ�া	ক�ন	িিভুত্র	েবমউবনটি,	পবরদিশ	
এিং	জনিািারদণর	উপর	ইবতিাচে	প্ররাি	কিদ�।	

মদন	রািদিন,	এেজন	েমভুচাবর	বহদিদি	আপবন	বিদবের	বনের	আপনার	কোম্ানীর	প্রবতবনবিত্ব	েদরন।	
আপবন,	আমাদের	উচ্চ	মানেণ্ডগুদ�াদে	ত্দ�	িদর	এিং	আপনার	বনদজর	োজেদমভুর	ি্াপাদর	এিং	কিগুদ�া	
অন্দের	েীরাদি	প্ররাবিত	েরদত	পাদর	কি	ি্াপাদর	িদচতন	হদয়,	আমাদের	ি্নাগবরেত্ব	প্রেশভুদন	িাহা�্	
েরদত	পাদরন।

আপরন আি কী কী কিবত পাবিন?

পিস্পিবক রেদ্ধা করুন
স্চ্ছতা, নবরচরে্য এবং অন্তভু্য রক্তকিণবক উৎসারহত করুন। আমাদের	েদ�র	প্রবতটি	ি্বক্তই	অত্ন্ত	গুরুত্বপূণভু	
র্বমো	পা�ন	েদর,	�ারা	শ্রদ্ার	ক�াগ্।	আপবন	ক�	অন্দের	বিবচত্র্পূণভু	পররূবম,	েক্তা	এিং	িংস্কৃ বতদে	
শ্রদ্া	েদরন	তা	প্রেশভুন	েরুন।	েিদনা	োউদে	কনবতিাচে	আচরদণর	জন্	আ�াো	েদর	কেিাদিন	না,	
এিং	বনদয়াগ	িংক্ান্ত	প্রবতটি	বিদ্াদন্তর	কক্দত্র	বনরদপক্	কহান।	আপনার	বিদ্ান্তগুদ�া	কেি�মাত্র	েক্তা,	
ক�াগ্তা,	েমভুক্মতা	এিং	ি্িিাবয়ে	প্রদয়াজনীয়তার	মদতা	বিষয়গুদ�ার	উপর	বরবত্ত	েদরই	েরুন	–	
েিনই	ি্বক্তগত	চাবরবত্রে	বিবশষ্টগুদ�ার	উপর	নয়।	

হিিারনি উপি নেি িাখুন। এর	নানান	িরন	হদত	পাদর	এিং	তা	কমৌবিে,	শারীবরে,	েকৃশ্গত	িা	
ক�ৌন	প্রেকৃ বতর	হদত	পাদর।	এিি	হুমবে	কেওয়া,	উৎপী়িন	েরা,	িণভুগত	ে�ঙ্	আদরাপ	েরা,	আপবত্তের	
বজবনি	কশয়ার	েরা	িা	আপবত্তের	িা	ক�ৌন	প্রেকৃ বতর	কেৌত্ে,	মন্তি্	িা	অনদ্রাি	েরার	মদতা	ি্াপার	
হদত	পাদর।

এটি ইরতমবি্য ঘবরবছ - এখন আরম কী কিব? আপবন	�বে	হয়রাবন	িা	বিষম্	েরদত	কেদিন,	অনর্ি	
েদরন	িা	িদদিহ	েদরন,	তাহদ�	কি	িম্দেভু 	ি�ন্	–	হয়	িরািবর	কিই	ি্বক্তদে	অিিা	আপনার	
ম্াদনজার,	মানবসম্দ রবভাগ (HR), কম্যচািী সম্রক্য ত রবভাগ, লকাম্ানীি রেগ্যাে কউবসেে 
অিিা	EthicsLine-এর	মাি্দম	(EthicsLine-এ	বরদপারভু 	েরার	ক�াো�	করগুদ�শন	অন�্ায়ী)।	
আমরা	এই	িরদনর	আচরণ	ি্িই	গুরদত্বর	িদঙ্গ	কেবি	এিং	ির�	বিবোদি	বরদপারভু 	েদরদেন	এমন	োদরা	
বিরুদদ্	কোন	প্রবতদশািম�ূে	আচরণ	িরোস্ত	েবর	না।

ক�ো�ো-ক�োলো ক�োম্োনি  •  সততো - অপনিহোর্য উপোদোি  •  আমোদদি �নমউনিটিি প্রনত রত্নশীল কহোি  

অদন্র	িদঙ্গ	ন্ায়িঙ্গতরাদি	 
ক�নদেন	েরুন	

োয়িদ্তা	 
প্রেশভুন	েরুন

আমাদের	েবমউবনটির	 
প্রবত	�ত্নশী�	কহানিূবচপত্র িতেভু  

িাকুন
�া	বেে্	আমাদের	 
তা	রক্া	েরুন	

তি্	 
প্রিাহ
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একেন ভাে প্ররতববশী লহান
মানবুষি প্ররত রত্নশীে লহান।	আপনার	িহেমতী,	িরিরাহোরী	এিং	জনিািারদণর	বনরাপত্তা	রক্া	েরুন	
এিং	োদজর	পবরবস্বত	িংক্ান্ত	আইনগুদ�া	কমদন	চ�ন্।	আমাদের	িরিরাহোরী	এিং	অন্ান্	ি্িিাবয়ে	
অংশীোরগণও	ক�ন	এমনটি	েদরন	কিটি	বনবচিত	েরুন।

পরিববশ িক্াি ব্যাপাবি আমাবদি সাহার্য করুন। িম্দের	োবয়ত্বশী�	ি্িহার	েদর,	েকৃবষত	পোদিভুর	
বনগভুমন	হ্াি	েরদত	িাহা�্	েদর,	পবরদিশ	িংক্ান্ত	আইন	ও	করগুদ�শনি	কমদন	চদ�	এিং	স্াবয়ত্বা,	
প্নঃি্িহার	এিং	প্নঃিরিরাহ	িংক্ান্ত	প্রদচষ্টাগুদ�াদত	অংশগ্রহণ	েদর	আপনার	অংদশর	োজটি	েরুন।	

করমউরনটিবক সমথ্যন করুন। আমরা	ক�	িে�	েবমউবনটিি	এিং	িংস্কৃ বতর	িদঙ্গ	োজ	েবর	তাদে	
িম্ান	েরুন,	তা	কিদে	বশি্ন	এিং	তাদে	িমিভুন	েরুন।	রূবমর	অবিোর	িংক্ান্ত	বিষয়গুদ�া	িহ	
েবমউবনটিগুদ�ার	উপর	আমাদের	ি্িিার	প্ররাি	তা	কিাোর	কচষ্টা	েরুন।	ি্বক্তগত	প্ররাি	বতবরর	জন্	
কোম্ানীর	িদঙ্গ	�্ক্ত	বিবরন্ন	েবমউবনটিগুদ�াদত	কপৌঁোদনার	ি্দ�াগগুদ�াদে	োদজ	�াগান।

আমাি ব্যরক্তগত িােননরতক কার্যরিবমি রবষবি কী হবব? কোম্ানী	ি্বক্তগতরাদি	রাজবনবতে	প্রবক্য়ায়	
অংশগ্রহদণর	ি্াপাদর	উৎিাবহত	েদর	�তক্ণ	তা	প্রদ�াজ্	আইদনর	িদঙ্গ	িঙ্গবতপূণভু	হয়;	তদি,	আমরা	
আপনাদে	আপনার	ি্বক্তগত	রাজবনবতে	ো�ভুক্মগুদ�ার	জন্	কোন	ি্য়	পবরদশাি	েরি	না	এিং	
আপনারও	বনজস্	রাজবনবতে	ো�ভুক্ম	এিং	স্ািভু	চবরতািভু	েরার	োদজ	কোম্ানীর	ি্নাম	িা	িম্দের	
(আপনার	োদজর	িময়	িহ)	ি্িহার	েরা	উবচত	নয়।	আপনার	ি্বক্তগত	রাজবনবতে	মতােদশভুর	োরদণ	
িা	রাজবনবতে	অিোদনর	প্রদশ্ন	িা	পেদদির	োরদণ	আপনার	চােবরদত	কোন	বিরূপ	প্ররাি	প়িদি	না।	
আপবন	�বে	কোন	িরোবর	পে	পাওয়ার	িা	গ্রহণ	েরার	পবরেপেনা	েদরন,	তাহদ�	আপনাদে	অিশ্ই	
লকাম্ানীি রেগ্যাে কাউেবসেবিি	পূিভু	অনদ্মােন	বনদত	হদি।	

আপনািা রক আমাি দাতব্য কার্যরিমগুবোবক সমথ্যন কিববন? কোম্ানী	তার	োতি্	ো�ভুক্দমর	জন্	
পবরবচত	এিং	আমরা	এেটি	প্রবতষ্ান	বহদিদি	ক�	িমস্ত	োতি্	প্রবতষ্ান	িমূহদে	এিং	ো�ভুক্মগুদ�াদে	
িমিভুন	েবর	কিিি	আমরা	বচবনিত	েদরবে।	আমরা	আপনাদে	এই	িমস্ত	িা	আপনার	জন্	গুরুত্বপূণভু	
অন্ান্	প্রবতষ্ান	িমদূহ	�্ক্ত	হওয়ার	ি্াপাদর	উৎিাবহত	েবর;	তদি,	আপনার	বনদজর	অিভু	ি্য়	েদর,	
আপনার	বনদজর	িময়	ি্য়	েদর	এিং	কোম্ানীর	িম্ে	ি্িহার	না	েদর	আপনার	ি্বক্তগত	োতি্	
উদে্াগগুদ�া	কোম্ানীর	মদি্	োউদে	কিগুদ�াদে	িমিভুন	েরার	জন্	চাপ	না	বেদয়	িা	অন্দরাি	না	েদর	
অিিা	�াদেরদে	আমরা	িমিভুন	েবর	তাদের	িদঙ্গ	না	েদর	েরা	ক�দত	পাদর।	আনষ্্াবনেরাদি	কোম্ানীর	
িমিভুন	পাওয়ার	জন্	উপ�্ক্ত	প্রবক্য়া	অনি্রণ	েরদত	হদি।

ক�ো�ো-ক�োলো ক�োম্োনি  •  সততো - অপনিহোর্য উপোদোি  •  আমোদদি �নমউনিটিি প্রনত রত্নশীল কহোি  

অদন্র	িদঙ্গ	ন্ায়িঙ্গতরাদি	 
ক�নদেন	েরুন	

োয়িদ্তা	 
প্রেশভুন	েরুন

আমাদের	েবমউবনটির	 
প্রবত	�ত্নশী�	কহানিূবচপত্র িতেভু  

িাকুন
�া	বেে্	আমাদের	 
তা	রক্া	েরুন	

তি্	 
প্রিাহ
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দারিত্বশীেভাবব লরাগাবরাগ করুন
সামারেক মাি্যমগুবোবক রবচক্ণতাি সবগে ব্যবহাি করুন। আপবন	িামাবজে	মাি্দম	িাোো�ীন	�বে	
কিিাদন	আমাদের	কোম্ানীর	প্রিঙ্গ	উত্াবপত	হয়,	আপনার	কপাদ্র	মদি্	বেদয়	এটি	স্পষ্ট	েদর	বেন	ক�,	
আপবন	কোম্ানীর	এেজন	েমভুচাবর,	এিং	আপনার	মতামত	আপনার	ি্বক্তগত	-	আপবন	কোম্ানীর	পদক্	
েিা	ি�দেন	না।	কোম্ানী,	আমাদের	গ্রাহক, সিবিাহকািী, প্ররতবরাগী	অিিা	অন্যান্য ব্যবসারিক 
অংশীদাি	িংক্ান্ত	কগাপনীয়	তি্	েিনই	প্রোশ	েরদিন	না,	এিং	েিনই	এমন	কোন	বেে্	কপা্	েরদিন	না	
�া	কিদে	রয়	কেিাদনা,	হুমবে	কেওয়া,	হয়রাবন	েরা	িা	শািাদনার	মদতা	বিষয়	উদ্ি	হদত	পাদর।

আরম ররদ ইবতামবি্য লকাম্ানীি পবক্ লকান রকছু ববে থারক লসবক্বরে কী হবব? আপবন	�বে	পরিততীোদ�	
উপ�বধি	েদরন	ক�	আপনার	কোন	কপাদ্	আপবন	এমন	বেে্	িদ�দেন	�া	শুনদ�	মদন	হদত	পাদর	ক�	আপবন	
কোম্ানীর	হদয়	েিা	ি�দেন,	তাহদ�	আপনার	ম্াদনজাদরর	িদঙ্গ	অিিা	EthicsLine-এ	ক�াগাদ�াগ	েরুন	
�াদত	কোম্ানী	প্রবতবক্য়া	ি্ক্ত	েরদত	পাদর	এিং	কোন	ক্বত	হদয়	িােদ�	তা	প্রশবমত	েরদত	পাদর।

আবিক চুমকু

সমান সবুরাগ এবং ইরতবাচক কম্য নীরত 

রবষিক সংরিান্ত রববকৃরত

সিবিাহকািীি ব্যবসারিক আচিণরবরি

অনননুবিি নীরত

িােননরতক অবদান রবষিক নীরত

সামারেক গণমাি্যম সংরিান্ত নীরত 

(ভ্রমণিত অবথিাি)

সিবিাহকািীবদি রনবদ্য শনা নীরতমাো

মানবারিকাি সংরিান্ত নীরত

প্রররিিা পদ্ধরত
আপনার	িদঙ্গ	�বে	গণমাি্ম	িা	কোম্ানীর	িাইদরর	
োদরা	তরি	কিদে	ক�াগাদ�াগ	েরা	হয়,	কিদক্দত্র	
উক্ত	অনদ্রািটি	কোম্ানীর	পদক্	প্রবতবক্য়া	ি্ক্ত	
েরদত	পাদরন	এমন	অনদ্মাবেত	োদরা	বনের	কপ্ররণ	
েরুন।	উোহরণস্রূপ,	গণমাি্ম	িংক্ান্ত	অনদ্রািগুদ�া	
গণমাি্ম িম্েভু 	বিরাদগ	�াদি।	আবিভুে	ও	বিবনদয়াগোরী	
িংক্ান্ত অনদ্রািগুদ�া	কশয়ার	স্ত্বাবিোরী	কিিা	
বিরাদগ �াদি।

ক�ো�ো-ক�োলো ক�োম্োনি  •  সততো - অপনিহোর্য উপোদোি  •  আমোদদি �নমউনিটিি প্রনত রত্নশীল কহোি  

অদন্র	িদঙ্গ	ন্ায়িঙ্গতরাদি	 
ক�নদেন	েরুন	

োয়িদ্তা	 
প্রেশভুন	েরুন

আমাদের	েবমউবনটির	 
প্রবত	�ত্নশী�	কহানিূবচপত্র িতেভু  

িাকুন
�া	বেে্	আমাদের	 
তা	রক্া	েরুন	

তি্	 
প্রিাহ
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কশষ	বিদি্

রদ লকাকা-লকাো লকাম্ানী এবং আমাবদি ব্যবসারিক আচিণরবরিি 
প্ররত আপনাি দািবদ্ধতাি েন্য আপনাবক িন্যবাদ। 
আপনাদের	মদতা	বনষ্ািান,	েদঠার	পবরশ্রমী	েমভুচারী	�ারা	প্রদত্ে	বেন,	তাঁদের	প্রদত্েটি	পেদক্দপ	এিং	
প্রদত্েটি	ক�নদেদনর	কক্দত্র	িঠিে	োজটি	েদরন,	তাদের	িহু	প্রজদন্র	প্রদচষ্টাদতই	কোো-কো�ার	ি্নাম	“রদ 
রিবিে রথংগ”	বহদিদি	প্রবতবষ্ত	হদয়দে।

রনবে অনপু্রারণত লহান এবং প্ররতরদন এমনভাবব কাে করুন রা 
অন্যবদিও অনপু্রারণত কবি। 
শুি্মাত্র	আমাদের	বিবি,	আমাদের	নীবতমা�া	এিং	আমাদের	োদজর	কক্দত্র	প্রদ�াজ্	আইন	ও	করগুদ�শন	কমদনই	
চ�দিন	না,	কিই	িদঙ্গ	বনদজর	বিদিদের	েিাও	শুনন্।	�িন	কোন	বেে্	িঠিে	িদ�	মদন	হদিনা	বেংিা	
আমাদের	কোম্ানীর,	আমাদের	ক�াদেদের	িা	আমরা	�াদের	কিিা	প্রোন	েদর	িাবে	তাদের	েঁ্বেদত	কি�দত	
পাদর	িদ�	মদন	হদ�,	আপনার	উদবেগ	বরদপারভু 	েরুন।	�িন	আপবন	তা	েদরন,	আপবন	আমাদের	ি্নাম	এিং	
ি্ি্াবত	অক্্ণ্ন	রাদিন	এিং	পরিততী	প্রজদন্র	জন্	কোো-কো�ার	ো�ভুক্মদে	আদরা	রা�রাদি	চা�না	েরদত	
আমাদের	িাহা�্	েদরন।

অদন্র	িদঙ্গ	ন্ায়িঙ্গতরাদি	 
ক�নদেন	েরুন	

তি্	 
প্রিাহ

োয়িদ্তা	 
প্রেশভুন	েরুন

আমাদের	েবমউবনটির	 
প্রবত	�ত্নশী�	কহানিূবচপত্র িতেভু  

িাকুন
�া	বেে্	আমাদের	 
তা	রক্া	েরুন	
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http://www.KOethics.com


তথ্য প্রবাহ 
আমাদের	বিবি	অি�ম্বন	েরদত	আপনাদে	িাহা�্	েদর	এমন	 

গুরুত্বপূণভু	পবররাষার	িংজ্া	এিং	ি্বক্তিদগভুর	তি্	এিং	 
ি্িহারদ�াগ্	বরদিাদিভুর	জন্	এিাদন	কেি্ন।	

পরিভাষাবকাষ

সংথিানসমহূ
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পবররাষাদোষ

অন্যান্য ব্যবসারিক অংশীদািগণ
অন্ান্	ক�	কোন	ি্িিাবয়ে	অংশীোর	�ারা	গ্রাহে	িা	
িরিরাহোরীর	িংজ্ার্ক্ত	নন	এিং	�াদের	মদি্	িাবণবজ্ে	
িমবত,	িব্দ্মত্তা	এিং	পকৃষ্দপাষে	িহদ�াগীগণও	অন্তর্ভু ক্ত	
িােদত পাদর।

আত্ীি
স্ামী-স্তী,	বপতা-মাতা,	রাই-কিান,	োো-োবে,	িন্তান-িন্তবত,	
বিিাবহে	িম্দেভু র	আত্ীয়	িা	িম	িা	বিপরীত	ব�দঙ্গর	গকৃহিঙ্গী,	
এো়িাও	অন্ান্	পাবরিাবরে	িেি্গণ	�ারা	আপনার	িদঙ্গ	
িিিাি	েদরন	িা	ক�	আপনার	উপর	আবিভুেরাদি	বনরভু রশী�	
অিিা	�ার	উপর	আপবন	আবিভুেরাদি	বনরভু রশী�।

এরথকস্ এন্ড কমপ্াবিসে করমটি
েদপভুাদরর	গরদনভুন্স	িাংশন	এিং	অপাদরশদনর	প্রবতবনবিত্বোরী	
বিবনয়র	ব�ডারি	বনদয়	গঠিত	এেটি	েবমটি,	�ারা	আমাদের	
ি্িিাবয়ে	আচরণবিবির	প্রশািদনর	জন্	োবয়ত্বপ্রাপ্ত।

লকাম্ানীি সম্দ 
কোম্ানীর	িম্ে	ি�দত	কি	িমস্ত	বেে্দেই	বনদেভুশ	েদর	�া	
কোম্ানীর	মাব�োনািীন,	এর	মদি্	অন্তর্ভু ক্ত	রদয়দে	কোম্ানীর	
অিভু	িা	পণ্,	েমভুচাবরদের	োদজর	িময়	এিং	োদজর	মাি্দম	
উৎপাবেত	পণ্িামগ্রী,	েবম্উরার	িিরওয়্ার,	ইদ�েরেবনে	ও	
ক�াগাদ�াগ	ি্িস্ার	�ন্ত্র,	িদরােবপ,	েনিারভু 	ও	ক্ী়িা	অনষ্্াদনর	
টিদের,	কোম্ানীর	�ানিাহন,	মাব�োনা	িংক্ান্ত	তি্াি�ী	এিং	
কোম্ানীর	করেডমােভু ি।

গুরুত্বপণূ্য নন-পাবরেক তথ্যাবেী
নন-পািব�ে	তি্াি�ী	হ�	কিিি	তি্	�া	�্বক্তিঙ্গতরাদিই	
এেটি	কোম্ানীর	বিবেউবরটি	ক্য়	িা	বিক্দয়র	প্রদশ্ন	এেজন	
বিবনদয়াগোরীর	বিদ্ান্তদে	প্ররাবিত	েরদত	পাদর।	কি	িে�	
তি্	�া	জনিািারদণর	বনের	অজানা	তার	ক�নদেন	অর্ন্তরীণ	
ি্বক্তদের	অন্ায়	ি্বিিা	প্রোন	েদর	�ার	উপর	বরবত্ত	েদর	তারা	
�ারিান	হন।

গ্রাহক
ক�	কোন	ি্িিা	প্রবতষ্ান	িা	িত্তা	�াদেরদে	আমাদের	
কোম্ানী	-	িা	আমাদের	িহদ�াগী	িংস্া	িা	কিাত�জাতোরী	
িংস্া	-	েনদিনদরের	িা	কোম্ানীর	স্ত্বািীন	িা	�াইদিন্সপ্রাপ্ত	
করেডমােভু েকৃ ত	পণ্	বিক্য়	েদর।	কোম্ানীর	করেডমােভু �্ক্ত	পদণ্র	
অবিোরপ্রেত্ত	কিাত�জাতোরী	িংস্াগুদ�া	আমাদের	গ্রাহে	বহদিদি	
বিদিবচত।

ঘষু
অনব্চত	বিদ্ান্ত	িা	পেদক্প	গ্রহদণর	বিবনমদয়	ম�ূ্িান	বেে্	
কেওয়া	িা	কনওয়া।	

নন-পাবরেক তথ্যাবেী
কি	িে�	তি্	�া	আমাদের	কোম্ানী	প্রোশ	েদরবন	িা	
জনিািারদণর	জন্	উন্কূ্ত	েদরবন	এিং	�া	কোম্ানী	কগাপনীয়	
বহদিদি	বিদিচনা	েদর।

প্ররতবরারগতামেূক তথ্য
আমাদের	প্রবতদ�াগীদের	িম্বদন্ধ	তি্াি�ী।

প্ররতবরাগী
শুি্মাত্র	স্াদিভুর	িংঘাত	এিং	প্রবতদ�াবগতাম�ূে	িব্দ্মত্তার	
বিিাদনর	উদদেদশ্,	আমাদের	কোম্ানী,	আমাদের	অিীনস্	
কোম্ানী	িা	কিাত�জাতোরী	ি্তীত	অন্	ক�	কোন	
ি্িিাবয়ে	িত্তা	�ারা	অ্া�দোহ�-িবহর্ভু ত	পাণীয়	িা	কিরাদরজ	
েনদিনদরের	উৎপােন	েদর	িা	পাইোবর	বিবক্	েদর	িা	
িবক্য়রাদি	তা	েরার	ি্াপাদর	বিদিচনা	েরদে।

মেূ্যবান লকান রকছু
এই	েিাটি	বোরা	নগে,	উপহার,	িািার,	বিদনােন,	ি্িিার	
ি্দ�াগ,	কোম্ানীর	পণ্,	চােবরর	প্রস্তাি	এিং	এইরেম	আরও	
অদনে	বেে্দে	বনদেভুশ	েদর–এর	িদঙ্গ	িদিভুাচ্চ	িা	িিভুবন্	অঙ্	
িদ�	কোন	বেে্	�্ক্ত	নয়।

লোকাে এরথকস্ অরিসাি (LEO)
ি্ািিাবয়ে	ইউবনর	িা	উপ�্ক্ত	কিাত�জাত	বিবনদয়াগ	স্তদরর	
এেজন	েমভুচারী,	ব�বন	ি্িিাবয়ে	ব�ডারি	েতকৃভু ে	ি্পাবরশেকৃ ত	
এিং	এবিেস্	এন্ড	েমপ্াদয়ন্স	েবমটি	বোরা	বনদয়াগপ্রাপ্ত,	ব�বন	
স্াদিভুর	িংঘাত	এিং	কোম্ানীর	িম্ে	িংক্ান্ত	বিষয়াি�ীদত	
বিবির	অিীদন	পেদক্প	গ্রহণ	েরার	জন্	ব�বিত	অনদ্মােন	
কেওয়ার	জন্	ক্মতাপ্রাপ্ত।	ক�াো�	এবিেস্	অবিিাদরর	এেটি	
তাব�ো	এবিক্স	এন্ড	েমপ্াদয়ন্স	অবিদির	ইন্টাদনর	িাইদর	
পাওয়া	�াদি।

সিকািী কম্যকত্য া 
িারা	বিদবের	ক�	কোন	স্াদনর	ক�	কোন	িরোরী	েমভুচাবরগণ,	
এমনবে	বনচ্	পদে	আিীন	েমভুচাবর	িা	িরোর	বোরা	বনয়বন্ত্রত	
িত্তাগুদ�ার	েমভুচাবরগণও।	এই	েিাটির	িদঙ্গ	রাজবনবতে	ে�গুদ�া	
এিং	ে�গুদ�ার	েমভুেতভু াগণ,	রাজবনবতে	ো�ভুা�দয়র	পেপ্রািতীগণ,	
িািভুজনীন	আন্তজভু াবতে	প্রবতষ্ান	িমদূহর	েমভুচাবরগণ,	ক�মন	
জাবতিংঘ,	এিং	কিই	িমস্ত	িরোরী	েমভুচাবরগণ	�ারা	হয়ত	
ি্িিাবয়ে	োবয়ত্ব	পা�ন	েরদেন,	ক�মন	অি্াপে,	িরোরী	
হািপাতাদ�র	ডাক্তার	এিং	িামবরে	িাবহনীর	েমভুেতভু া।

সিবিাহকািী
পরামশভুোতা,	ঠিোোর	এিং	প্রবতবনবি	িহ	কোম্ানীদে	কিিা	
িা	পণ্	প্রোনোরী	কোন	বিদক্তা।	এর	বোরা	কি	িে�	
িরিরাহোরীদেও	বনদেভুশ	েরা	হয়	�াদে	আমাদের	কোম্ানী	
বনদয়াগ	োন	েরার	েিা	িবক্য়রাদি	বিদিচনা	েরদে,	এমনবে	
কশষ	প�ভুন্ত	তাদে	কোন	ি্িিা	প্রোন	েরা	না	হদ�ও।

সরুবিা পাওিাি উবদেবশ্য অথ্যপ্রদান
কস্চ্ছািীন	নয়	এমন	োজ	িা	কিিাদে	িহজ	িা	ত্বরাববিত	েরার	
উদদেদশ্	িরোরী	েমভুেতভু াদে	ক্্রি	অদঙ্র	অিভুপ্রোন,	ক�মন	
এেটি	িািারণ	�াইদিন্স	িা	কিান	কিিা	পাওয়ার	জন্।

লস্চ্ছািীন ক্মতাপ্রাপ্ কতকৃ্য পক্ 
এেটি	কোম্ানীর	িদঙ্গ	ক�নদেন	েরার	কক্দত্র,	ব�বন	আমাদের	
কোম্ানীর	িরিরাহোরী	বনিভুাচদনর	বিষয়টিদে	অিিা	এেজন	
বিে্মান	গ্রাহে	িা	িরিরাহোরীর	িদঙ্গ	আমাদের	িম্দেভু র	
বিষয়টিদে	প্ররাবিত	েদর।

EthicsLine 
আমাদের	বরদপারভু 	কিিার	মাি্দম,	�া	এেটি	তকৃ তীয়	পক্	
বোরা	পবরচাব�ত,	আমাদের	েমভুচাবর	এিং	অন্াদন্রা	প্রশ্ন	
েরদত	অিিা	আমাদের	ি্িিাবয়ে	আচরণবিবি	িম্বদন্ধ	কোন	
উদবেদগর	বিষয়	অিিা	অন্ান্	এবিেস্	এন্ড	েমপ্াদয়ন্স	
িংক্ান্ত	বিষয়াি�ী	উত্াপন	েরদত	পাদরন।	এো়িাও	
EthicsLine	মানিাবিোর	িংক্ান্ত	নীবত	এিং	ক�	িমস্ত	কেদশ	
এই	িরদনর	বরদপারভু 	অনদ্মাবেত	কিিাদন	েমভুচারী	িম্বেভু ত	
িম্েভু গুব�র	ি্াপাদরও	প্রশ্ন	গ্রহণ	েদর।	িমস্ত	িরদনর	উদবেগ	
এেই	ক�াগাদ�াদগর	তি্	ি্িহার	েদর	গ্রহণ	েরা	হদ�ও,	
মানিাবিোর,	শ্রম	ও	েমভুচারী	িম্বেভু ত	বিষয়গুদ�াদে	বিবি	
প্রবক্য়ার	িাইদর	করদি	িমািান	েরা	হয়।
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অদন্র	িদঙ্গ	ন্ায়িঙ্গতরাদি	 
ক�নদেন	েরুন	

তি্	 
প্রিাহ

োয়িদ্তা	 
প্রেশভুন	েরুনিূবচপত্র িতেভু  

িাকুন
�া	বেে্	আমাদের	 
তা	রক্া	েরুন	

আমাদের	েবমউবনটির	 
প্রবত	�ত্নশী�	কহান
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িংস্ানিমহূ আপনার	�বে	পরামশভু	কনওয়ার	প্রদয়াজন	হয়	িা	কোন	উদবেগ	উত্াপন	েরদত	চান,	তাহদ�	আপনার	
কনজারদে	প্রিদম	অিবহত	েরুন	-	বিষয়টি	িে্দত	এিং	উপ�্ক্ত	পেদক্প	গ্রহণ	েরার	কক্দত্র	বতবন	
িিদচদয়	রা�	অিস্াদন	রদয়দেন।	আপবন	�বে	আপনার	ম্াদনজাদরর	িাদি	েিা	ি�দত	অস্বস্ত	কিাি	
েদরন,	তাহদ�	আপবন	বনদ্াক্ত	বরদিাদিভুদির	ক�	কোন	এেটির	িদঙ্গ	ক�াগাদ�াগ	েরদত	পাদরন:

জন্ িংস্ানিমহূ ক�াগাদ�াগ	তি্াি�ী

ি্িিাবয়ে	আচরণবিবি	িংক্ান্ত	 
উদবেগ	বরদপারভু 	েরা	

আইনগত	প্রশ্নাি�ী

এবিক্স	এন্ড	েমপ্াদয়ন্স	বিষদয়	ব�বিত	 
অনদ্মােন	এিং	বনদেভুশনা	

আমাদের	ি্িাবয়ে	আচরণবিবি	 
িংক্ান্ত	প্রশ্নাি�ী

িম্াি্	অপরািম�ূে	বিষয়াি�ী

বহিািরক্ণ	এিং	আবিভুে	নীবত	 
এিং	পদ্বত	িংক্ান্ত	প্রশ্নাি�ী

মানিিম্ে	(HR)	িম্বেভু ত	নীবত	 
এিং	পদ্বত	িংক্ান্ত	প্রশ্নাি�ী

অর্ন্তরীণ	করেবডং	িংক্ান্ত	অনি্ন্ধান

মানিাবিোর	নীবত	 
িংক্ান্ত	প্রশ্নাি�ী

মানিাবিোর	িংক্ান্ত	নীবত	বিষয়ে	প্রশ্নাি�ী

EthicsLine,	আপনার	ম্াদনজার,	আপনার	ক�াো�	এবিেস্	অবিিার,	 
অিিা	এবিেস্	এন্ড	েমপ্াদয়ন্স	অবিি

কোম্ানীর	ব�গ্া�	োউদন্স�

আপনার	ক�াো�	এবিেস্	অবিিার	(LEO)

এবিেস্	এন্ড	েমপ্াদয়ন্স	অবিি,	 
িা	আপনার	ক�াো�	এবিেস্	অবিিার	(LEO)

ক্রিদরবজে	বিবেউবরটি	

িবরষ্	আবিভুে	েমভুের্

মানিিম্ে	(HR)	িা	 
েমভুচাবর	িম্বেভু ত	প্রবতবনবিগণ

কিদক্রাবরর	অবিি

ক্ািা�	ওয়ােভু 	কপ্ি	রাইরি	টিম

েমভুস্দ�র	অবিোর	বিষয়ে	বিবেজনীন	ে�

অন�াইদন	বরদপারভু 	েরুনঃ www.KOethics.com

করা�-বরি	ে�	েরুন	অ্াদক্সি	কোড	এিং	কিান	নম্বর	ি্িহার	েদর	 
�া	পাওয়া	�াদি	এিাদন	www.KOethics.com

আপনার	ক�াো�	ব�গ্া�	িাদপাদরভু র	িদঙ্গ	ক�াগাদ�াগ	েরুন

এবিেস্	এন্ড	েমপ্াদয়ন্স	ইন্টাদনর	িাইরটি	কেি্ন 
আপনার	ি্িিায়	িাহা�্োরী	ক�াো�	এবিেস্	অবিিাদরর	জন্।

ই-কমই�ঃ	compliance@coca-cola.com

ি্াক্স:	+1-404-598-5579

মাই�ঃ	এবিেস্	এন্ড	েমপ্াদয়ন্স	অবিি
বে	কোো-কো�া	কোম্ানী

One Coca-Cola Plaza

Atlanta, GA  30313 USA

পবরচা�না	কেন্দ্র
KOC@coca-cola.com 

800-515-2022

আপনার	স্ানীয়	আবিভুে	িাদপাদরভু র	 
িদঙ্গ	ক�াগাদ�াগ	েরুন।

আপনার	স্ানীয়	মানিিম্ে	(HR)  
িাদপাদরভু র	িদঙ্গ	ক�াগাদ�াগ	েরুন।

কিদক্রাবরর	অবিদি	ক�াগাদ�াগ	েরুন।

ই-কমই�ঃ humanrights@coca-cola.com

ইদম�:	humanrights@coca-cola.com
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অদন্র	িদঙ্গ	ন্ায়িঙ্গতরাদি	 
ক�নদেন	েরুন	

তি্	 
প্রিাহ

োয়িদ্তা	 
প্রেশভুন	েরুনিূবচপত্র িতেভু  

িাকুন
�া	বেে্	আমাদের	 
তা	রক্া	েরুন	

আমাদের	েবমউবনটির	 
প্রবত	�ত্নশী�	কহান
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