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‘চ্যারয়েন প�যাকযা�্ন্ড‘চ্যারয়েন প�যাকযা�্ন্ড  গ্রু� সততযা ও ন্যাে�রযােণতযা 
সযায়ে তযার ব্বসযা �ররচযালনযা কয়র। প্যাে এক শতযাব্দী ধয়র 
আমরযা ধযারযাবযারিকভযায়ব মযানসম্পন্ন �ণ্ এবং �ররয়েবযা 
সরবরযাি কয়ররি, আমযায়ের গ্যািকয়ের কযায়ি সৎ িয়েরি 
এবং আমযায়ের কমমীয়ের  যত্ন রনয়েরি। বিয়রর �র বির 
ধয়র, আমযায়ের ব্বসযা গ্যািক, ব্বসযারেক অংশদীেযার এবং 
অংশদীেযারয়ের পচযায়ে অন্তম স্দীকৃত এবং রবশ্বস্ত রবশ্বব্যা�দী 
ব্্যান্ড িয়ে উয়েয়ি।

’আজ, ে়্ারনয়ি চপ়াক়াপ্ন্ গ্রুপ সবশ্বজনুড ২০ টে চেনশ ব্বি়ানয়র ি়ান্ 
একটে বহুজ়াসতক িংস়্া এবং ৩০০,০০০ এরও চবসশ চল়াকনক সিনয়়াি 
সেনয়নে ।�সেও আমর়া িতত়া এবং  একই মূল্নব়াধগুসল িহভ়াি কসর, 
তবওু আমর়া সবসভন্ন জ়াতীয়ত়া এবং িংস্কৃ সত ধ়ারণ কসর। িতুর়াং, আম়ানের 
িতত়া ও িতত়ার মূল্নব়াধগুসলর ি়ান্ ি়ামঞ্জি্ চরনে আম়ানের ম়ািনক 
প্রভ়াসবত  কনর এমি একটে সলসেত আেরণসবসধ ়্াক়া প্রনয়়াজিীয়, ক়ারণ 
এটে আম়ানের িমস্ত পসরে়ালক এবং কম ্মে়ারীনের মনধ্ িনেতিত়া নতসর 
করনত প়াশ়াপ়াসশ িংস়্ার মূল্নব়াধ িম্পনক্ম ত়ানের ি়ান্ চ�়াি়ান�়াি 
কর়ার জি্ িক্ষম কনর চত়ানল । আেরণসবসধটে  কনপ ্ম়ানরে িংস্কৃ সত 
প্রভ়াসবত কনর এবং আম়ানের চ� ব্বি়াসয়ক ক্ক্রয়়াকল়াপ রনয়নে চিই 
চেনশর আইি ও িীসতম়াল়ার ি়ান্ আিুিনত্র প়াশ়াপ়াসশ ‘’ে়্ারনয়ি 
চপ়াক়াপ্ন্ গ্রুনপর কনপ ্ম়ানরে িমস্ত চটেকনহ়াল়্ারনক চ�়াি়ান�়াি কনর।

‘’ আেরণসবসধ ‘’ একটে অত্ন্ত গুরুত্বপূণ ্ম েসলল �়া িমস্ত পসরে়ালক এবং 
কম ্মে়ারীনের িক্ম্সলতভ়ানব প্রনয়়াি এবং ব়াস্তব়ায়নির জি্ িব ্ম়াত্মক 
প্রনেষ়্া করনত হনব �়ানত আমর়া ‘’ে়্ারনয়ি চপ়াক়াপ্ন্  গ্রুপ চির়া 
অিশুীলনির উে়াহরণ সেনয় সবশ্বনিত়া সহি়ানব পরবতনী শত়াব্ীনত প্রনবনশর 
িময়  েকৃঢ় এবং অসবেল ়্াকনত প়াসর । 

Dhanin Chearavanont
’সিসিয়র চে্য়়ারম়্াি , 
ে়্ারনয়ি চপ়াক়াপ্ন্  গ্রুপ

‘রসরনের 
পচেযারম্যায়নর বযাণদী 
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‘�ররচযালক এবং
কম ্মচযারদীয়ের েযারেত্ব 

‘আমযায়ের আচরণরবরধটি সকয়লর জন্ প্রতটঠিত পসরযা 
অনুশদীলয়নর একটি স্্যান্ডযার্ম, পযেযায়ন �ররচযালক, 
�ররচযালনযা ও কম ্মচযারদীয়ের সমন্বয়ে সংগেনয়ক ক্ষরতগ্স্থ 
করয়ত �যায়র এমন পনরতবযাচক অভ্যাসগুরল প্রতয়রযাধ 
করযার জন্ রনেম রযােযা িে। এটি আইন ও রবরধরবধযায়নর 
�যাশযা�যারশ সংস্থযার নদীরত ও রনয়ে্মরশকযা পময়ন �ররচযালক 
ও কম ্মচযারদীয়ের উ�র চ্যারয়েন প�যাকযা�্ন্ড গ্রুয়�র 
প্ত্যাশযাটিরও রনয়ে্মশ পেে।

‘ে়্ারনয়ি চপ়াক়াপ্ন্  গ্রুপ চক়াং, সলসমনেনের কনপ ্ম়ানরে িভনি ্মন্স 
সেপ়াে্মনমন্ট বত্মম়াি আেরনণর ি়ান্ ি়ামঞ্জি্ ়্াকনত চক়ােটে 
প� ্মনবক্ষণ, প� ্ম়ানল়ােি়া এবং আপনেে কর়ার প়াশ়াপ়াসশ এই 
আেরণসবসধ প্রে়ার ও প্রনয়়ানির জি্ ে়ায়বদ্ । তনব, এই আেরণসবসধটে 
চকবল একটে েসলল সহি়ানবই সবনবসেত হনব ি়া, বরং প্রনত্নক ত়ানের 
প্রসতসেনির ক়াজকনম ্মর চক্ষনত্র গ্রহণ ও অিুশীলি কর়া সিক্চিত কর়া 
িকনলর িক্ম্সলত ে়াসয়ত্ব।

‘এই ‘ে়্ারনয়ি চপ়াক়াপ্ন্  গ্রুনপর আেরণসবসধটে ‘ে়্ারনয়ি 
চপ়াক়াপ়্ান্  গ্রুনপর িমস্ত িংস়্ার পসরে়ালক, পসরে়ালি়া এবং 
কম ্মে়ারী অন্তভু্মতি িকনলর জি্ প্রন�়াজ্। িকল িংস়্াগুসল এবং 
চ�ৌ্ উনে়্ািগুসলনক এই আেরণসবসধটে চমনি েল়া উসেত এবং প্রসতটে 
িংস়্ার কনপ ্ম়ানরে িভনি ্মন্স িীসতম়াল়া অিুি়ানর এটের অিুনম়ােনির 
প্রক্ক্রয়়াটে ব্বি়ানয়র প্রককৃ সতর ি়ান্ ম়াসিনয় সিনত এটেনক মনেল কর়া 
উসেত।

‘আমযায়ের নদীরত, আমযায়ের রবরধ

* আেরনণর ম়ািেনণ্ড গ্রুপ-সবি্তকৃ ত প্রত়্াশ়াগুসল প্রক়াি কনর

* আপি়ার িীসতশ়াস্ত্র পরীক্ষ়া করনত প়ানর এমি পসরসস্সতনত কীভ়ানব সেন্ত়াভ়াবি়া            
  করনত এবং আেরণ করনত হয় ত়ার জি্ ি়াইনেন্স িরবর়াহ কনর

* আপসি কীভ়ানব এবং চক়া়্ায় আরও ত্্ এবং সিনে্মসশক়া চপনত প়ানরি ত়া    
  চেে়ায় 

* ে়্ারনয়ি চপ়াক়াপ্ন্ গ্রুনপর িীসত ও সিনে্মসশক়াগুসল িম্পূণ ্ম কর়া
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১. সততযা

চ্যারয়েন প�যাকযা�্ন্ড  গ্রু� পযেযায়নই রয়েয়ি পসেযায়ন সততযা 
সযায়ে ব্বসযা করয়ত প্রতশ্রুরতবদ্ধ। অতদীত, বত্মমযান এবং 
ভরবে্ত -’চ্যারয়েন প�যাকযা�্যান্ড  গ্রু�য়ক একত্রিত করযার 
এটি সযাধযারণ রনেম ।

এটে িব ্মে়া িত্ বজ়ায় ়্ানক ত়া সিক্চিত কর়ার জি্, আমর়া   
িকল পসরে়ালক, পসরে়ালি়া ও কম ্মে়ারী িেনি্র উপর সিভ্মর 
কসর �়্া�্ অিশুীলি করনত এবং ে়াকসরনত প্রসতসেি িীসতিত 
ম়ািগুসল বজ়ায় র়ােনত। িং�তুি আইিগুসলর চ� চক়াি লঙ্ঘি 
অ্ ্মনিসতক ও ব্ন্ চভলরু জি্ অত্ন্ত ব্য়ি়াধ্ হওয়়ার িম়্াবি়া 
রনয়নে। 

আম়ানের ব্বি়ানয়র গ্রুনপর পনক্ষ একটে ভ়াল কনপ ্ম়ানরে ি়ািসরক 
সহি়ানব িব ্মে়া চেে়া এবং প্রশংি়া প়াওয়়া িহজ িয়। অেণ্ডত়ার 
একক ত্রুটে আম়ানের পুনর়া ব্বি়াটেনক অিম়্াি  করনত 
প়ানর।এই জ়াতীয় পসরসস্সত এড়ানত িহ়ায়ত়া কর়ার জি্, আমর়া 
লক্ষ্ কসর চ� িমস্ত ে়ানর়ায়়াি চপ়াকফ়্ান্ গ্রুনপর পসরে়ালক এবং 
কম ্মে়ারীনের আম়ানের ব্বি়াসয়ক িতত়া রক্ষ়ায় কীভ়ানব ব্ক্তিিত 
জব়াবসেসহত়া প্রনয়়াি করনত হনব ত়া জ়াি়ার জি্ জ্ঞ়াি িরবর়াহ 
কনর। 

এই রবভযাগটি কদী কদী রশেব ?
* ে়্ারনয়ি চপ়াক়াপ্ন্  গ্রুনপর ব্ক্তিিত আগ্রহ এবং স়্ান্ ্মর মনধ্ দ্বন্দ্ব 
  উপস়্াপি করনত প়ানর এমি পসরসস্সতগুসল কীভ়ানব সেসনিত এবং এড়ানি়া 
  �়ায় 

*ে়্ারনয়ি চপ়াক়াপ়্ান্  গ্রুনপর মনধ্ কীভ়ানব ঘষু এবং েিুনীসত চর়াধ কর়া �়ায়

*িম়্াব্ চিসতব়ােক প্রভ়াবগুসল চ্নক কীভ়ানব সিদ়্ান্তগুসল সিক্চিত কর়া �়ায়

*কীভ়ানব ‘ে়্ারনয়ি চপ়াক়াপ্ন্ গ্রুনপর   ি়্া�্ প্রসতন�়াসিত়ার অগ্র�়াত্র়ায়   
  অবে়াি র়ােনত এবং উপস়্াপি করনত হয় 

*কীভ়ানব ‘ে়্ারনয়ি চপ়াক়াপ়্ান্  গ্রুনপর ব্বি়ানয়র ত্্ সিভু্মল এবং স্চ্ছ 
  র়ােনত হনব 
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       রয়েন প�যাকযা�্ন্ড  গ্রুয়�র �ররচযালক, 
       �ররচযালনযা ও কম ্মচযারদী রিসযায়ব, আমযায়ের
       সবযার একটি বযাধ্বযাধকতযা আয়ি পয
       আমরযা আমযায়ের পকযাম্পযারনর স্যায়ে ্ম 
       কযাজ করর এবং ‘চ্যারয়েন প�যাকযা�্যান্ড 
গ্রুয়�র ময়ধ্ আমযায়ের অবস্থযায়নর �ব্বিযায়রর 
এডযায়নযার মযাধ্য়ম রনয়জর বযা অয়ন্র জন্ ভযায়লযা রকিু  
অয়ন্বেণ করর।

কেিও কেিও ব্ক্তিিত, প়াসরব়াসরক, আস্ ্মক ব়া র়াজনিসতক ক্ক্রয়়াকল়াপ চক়াম্প়াসির 
ে়াসয়ত্ব প়ালনির চক্ষনত্র একটে িংঘষ ্ম নতসর  করনত প়ানর। �েি এটে ঘনে তেি ব্ক্তিনের 
অবশ্ই ি়াবধ়ািত়ার ি়ান্ র়ায় প্রনয়়াি করনত হনব।�সে এই ধরনির পসরসস্সতগুসল ঘেনত 
প়ানর এমি িমস্ত িম়্াব্ পসরসস্সতগুসলর ত়াসলক়া নতসর কর়া অিম্ব, তনব  পসরসস্সতনত 
ব্ক্তিিত ভূসমক়া ব়া আগ্রনহর উপসস্সত চেে়া সেনল সিম্নসলসেত িম়্াব্ দ্বন্দ্বগুসল ি়াধ়ারণত 
চেে়া চেয়

* ে়্ারনয়ি চপ়াক়াপ্ন্ গ্রুনপর প্রসতদ্বন্দ্বী, িরবর়াহক়ারী ব়া গ্র়াহনকর সবসিনয়়াি কর়া 

* িরবর়াহক়ারীনের  মূল়্ায়ি ও সিব ্ম়ােি কর়া

*গ্র়াহকনের ি়ান্ আেরণ এবং ত়ানের ক্রনয়র সিদ়্ান্ত 

* ব্ক্তিিত িক্ষমত়া অজ্মনির সবষয়টে সবনবেি়া কনর, অি্ চক়ািও িংস়্ায় পসরে়ালক পে ব়া  
  িমম়াি পনের  ভূসমক়া ও   চরেে অ়্ানি়াসিনয়শিগুসল ভুসমক়া 

* জিিনণর ভূসমক়া গ্রহণ কর়া

চ্যা

১.১

স্যায়ে ্মর রবয়রযাধ 
এডযায়নযা 
6

*স্যায়ে ্মর রবয়রযাধ কদী? 
*এমি একটে পসরসস্সতনত 
চ�ে়ানি একজি 
পসরে়ালক ব়া টে়াফ  ত়ানের 
কম ্মক্ষম ক্ষমত়া সিনয় 
চ� সিদ়্ান্তগুসল সিনচ্ছি 
চিগুসল চ্নক ব্ক্তিিত 
উপক়ার চপনত প়ানর।
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মলু রবেে 
‘দ্বন্দ্ব শি়াতি কর়ার জি্ চক়ািও একক  িম়াধ়াি চিই: িব ্মে়া সিক্চিত করুি চ� আপসি সিনজর ব্ক্তিিত এবং 
চপশ়াে়ার সবষয়গুনল়া  িংজ্ঞ়াসয়ত করনত প়ারনবি । আপসি �েি সিদ়্ান্ত প়ারনবি ি়া, ব্বি়ানয়র সিদ়্ান্ত 
চিওয়়ার আনি েু’ব়ার ভ়ানবি       ।    অি়্্ায় , আপি়ার িংস়্ার কম্প়াইন্স সবভ়ানির সেকসিনে্মশি়া
অিিুন়্াি করুি, প়াশ়াপ়াসশ আরও তন্্র জি্ ‘ে়্ারনয়ি চপ়াক়াপ়্ান্  গ্রুনপর সবসধগুনল়া  পডুি।

এই আমযার জন্ রক পবযাঝযাে?

রক রক করযা যযায়ব রক রক করযা যযায়ব নযা  

যরে ?আমযায়ক আয়রযা বল!

*আপি়ার িংস়্ার কম্প়াইন্স সবভ়ানি আগ্রনহর িম়্াব্ 
  দ্বন্দ্বগুসল প্রক়াশ  করুি 

* �সে চক়ািও পসরব়ানরর িেি্ �সে চক়ািও িরক়ারী 
  কম ্মকত্ম়া হি, তনব এটে আপি়ার আগ্রনহর দ্বন্দ্ব হনত 
  প়ানর �সে আপি়ার ল়াইি ম়্ানিজ়ার ব়া চক়াম্প়াসির 
  কম্প়াইন্স সবভ়ািনক অবসহত করুি

* আপসি �সে চক়ািও দ্বনন্দ্বর সবষনয় অসিক্চিত 
  ়্ানকি তনব আপি়ার ল়াইি ম়্ানিজ়ার ব়া চক়াম্প়াসির 
  কম্প়াইন্স সবভ়ানির ক়ানে িহ়ায়ত়া ে়াইনত প়ানরি 

* ব্ক্তিিত আগ্রহ, প্রত্ক্ষ / পনর়াক্ষ ল়ানভর জি্ 
  চক়াম্প়াসিনক সিয়ম ভ়াঙ়্া �়ানব ি়া 

* িম়্াব্ ব্ক্তিিত, প়াসরব়াসরক ব়া র়াজনিসতক দ্বন্দ্ব 
  প্রক়াশ  কর়া �়ানব ি়া 

*চক়াম্প়াসির কম্প়াইন্স সবভ়াি চ্নক পূনব ্মর সলসেত 
  ে়াডপত্র ি়া চপনয় ‘ে়্ারনয়ি চপ়াক়াপ্ন্ গ্রুনপর ব়াইনর  
  ে়াকসর ব়া ক়াজ চিওয়়া �়ানব ি়া 

আগ্রনহর সবনর়ানধর জি্ ল়াল পত়াক়াগুসল কী কী ?�সে 
িীনের চ� চক়ািও প্রননের আপি়ার প্রসতক্ক্রয়়া হ়্া াঁ হয়, 
তনব আপি়ার আগ্রনহর িম়্াব্ দ্বন্দ্ব ়্াকনত প়ানর।

* ে়্ারনয়ি চপ়াক়াপ্ন্  গ্রুনপর পসরে়ালক, পসরে়ালি়া 
  ব়া কম ্মে়ারী িেি্ সহি়ানব আপি়ার িক্ষমত়া িম্পনক্ম 
  সিদ়্ান্ত চিওয়়ার জি্ সক আপি়ার ব্ক্তিিত, আস্ ্মক 
  ব়া র়াজনিসতক িুসবধ়ার সবসিমনয়র প্রস্ত়াব সেল?

*আপসি ‘ে়্ারনয়ি চপ়াক়াপ্ন্  গ্রুনপর মনধ্ সকেু 
  সিদ়্ান্ত চিওয়়ার ব়া সিদ়্ান্ত গ্রহণনক প্রভ়াসবত কর়ার 
  সবসিমনয় ব্ক্তিিত, আস্ ্মক ব়া র়াজনিসতক ল়ানভর 
  সবসিমনয় অংশ সিনয়সেনলি?

* ‘ে়্ারনয়ি চপ়াক়াপ্ন্ গ্রুনপর  ত্্ ব়া প্রভ়ানবর 
  ম়াধ্নম আপসি সক ব্ক্তিিতভ়ানব চক়ািও ব়াসহ্ক 
  িংস়্ায় ব়া এন্ট়ারপ্র়াইনজ অংশ সিনয়সেনলি ?

‘’আপসি আরও তন্্র জি্ ‘ে়্ারনয়ি চপ়াক়াপ্ন্  
গ্রুনপর সবনর়ানধর স়্া্ ্ম িীসত এবং সিনে্মসশক়াগুসলও 
পরনতপ়ানরি ব়া আরও সিনে্মনশর জি্ তত্ক্ষণ়াত 
আপি়ার চক়াম্প়াসির কম্প়াইন্স সবভ়ানি জ়াি়ানত 
প়ানরি।

প্রনে-  আপি়ার স্ত্রী চ�ে়ানি ক়াজ কনর চিে়ানি আপি়ানক 
একটে িতুি ব্বি়াসয়ক অংশীে়ানরর ি়ান্ একটে িতুি 
প্রকনপের ে়াসয়নত্ব চিওয়়া হনয়নে। আপি়ার স্ত্রী প্রকনপে ব়া 
চক়ািও আনল়ােি়ার ি়ান্ জসডত ি়া ়্াক়ায় আপসি চব়াধ 
করনেি সকেু বল়ার েরক়ার চিই।এে়া কী টঠক?

উত্র -  ি়া।এটেনক আগ্রনহর দ্বন্দ্ব সহি়ানব ব়্াে়্া কর়া চ�নত 
প়ানর এবং চক়ািও িমি়্া এড়ানত আপি়ার ম়্ানিজ়ার ব়া 
িংস়্ার কম্প়াইন্স সবভ়ািনক  এটে জ়াি়ানি়া উসেত। 

অ্ব়া, 

প্রস্ন - পসরব়ানরর একজি িেি্ আপি়ানক ‘ে়্ারনয়ি 
চপ়াক়াপ়্ান্  গ্রুনপ একটে িতুি িরবর়াহক়ারী েুক্তির জি্ 
ত়ানের ি়ামটে এসিনয় র়ােনত বনলনে। এে়া সক টঠক আনে?

উত্র - আপসি �সে িরবর়াহক়ারীর জি্ চক়ািও িুপ়াসরশ 
চরনে চেি তনব এটে ত়ানের ক়ানজর চ�়াি্ত়ার সভত্সতনত 
হওয়়া উসেত িুসবধ়া সহি়ানব িয়। এটে একটে িুষ্ঠু সিব ্ম়ােি 
প্রক্ক্রয়়া সিক্চিত কনর।এটে একটে িুষ্ঠু সিব ্ম়ােি প্রক্ক্রয়়া 
সিক্চিত কনর। আগ্রনহর চক়ািও দ্বন্দ্ব এড়ানত ব়াে়াই প্রক্ক্রয়়া 
চ্নক সিনজনক িসরনয় চিওয়়াও গুরুত্বপূণ ্ম।
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১.২

প্তযারণযা, 
ঘুে এবং েনুমীরত 
পরযাধ করযা

ঘুে এবং েুর্নদীতর কর ?
জযালরয়যাতর েয়কয় তযােয়র 
�যার্েক্য কদী ?

ঘুষ এবং েুিনীসত শব্গুসল 
প্র়ায়শই এনক অপনরর 
পসরবনত্ম ব্বহৃত হয়।ত়ার়া 
ি়াধ়ারণত অনবধ িুসবধ়ার 
সবসিমনয় অি্ পক্ষনক 
চক়ািও িুসবধ়া চেওয়়ার, 
িুসবধ়া চেওয়়ার ব়া প্রসতশ্রুসত 
চেওয়়ার ক়াজটের ক়্া 
উনলেে কনর - ি়াধ়ারণত 
িরক়ারী ব়া চবিরক়ারী 
চক্ষনত্রর ক়াে চ্নক চক়ািও 
ব্বি়ানয়র েুক্তিনত এই 
িংজ্ঞ়া ক়াজ কনর। 

অি্সেনক জ়াসলয়়াসত 
ি়াধ়ারণত চক়াম্প়াসির 
সবরুনদ্ চক়ািও পসরে়ালক 
ব়া কম ্মে়ারীর দ্ব়ার়া েুসর 
ব়া চফৌজে়ারী ক্ষসতর 
ক়াজনক চব়াঝ়ায়, �়ার ফনল 
চক়াম্প়াসির ম়াধ্নম পণ্ 
ব়া আস্ ্মক মূল্ প্রত্ক্ষ ব়া 
অপ্রত্ক্ষ ক্ষসত হয়।এটে 
িিে চরক্জটে়ারগুসলনত 
অসিবসন্ত সবক্রয় চ্নক 
শুরু কনর ব্ক্তিিত ল়ানভর 
জি্ চক়াম্প়াসিনক ভুল 
উপস়্াপি কর়ানক বুঝ়ায়  ।

       রয়েন প�যাকযা�্ন্ড গ্রু� সরযাসরর, 
       অপ্ত্ক্ষভযায়ব ব্বসযাে, ব্ত্তিগত 
       বযা আরে ্মক লযায়ভর জন্ অনরুচত 
       সুরবধযাগুরল সরবরযাি কয়র নযা, স্দীকযার 
       কয়র নযা বযা েযারব কয়র নযা। ব্ত্তিগত এবং 
সরকযারদী উভেই আমযায়ের সমস্ত ত্রিেযাকলযায়� আমরযা 
জযারলেযারত, ঘুে এবং েনুমীরতর রবরুয়দ্ধ পকযান সিনশদীলতযা 
নদীরত বজযাে রযারে নযা ।পসযাজযা কেযাে, আমরযা সংস্থযা পেয়ক 
চুরর করর নযা এবং আমরযা ঘুেও পেই নযা বযা �যাই নযা।

জ়াসলয়়াসত আম়ানের ব্বি়ানয়র চ� চক়ািও সবভ়ানি প্রক়াশ চপনত প়ানর, ত়াই এটে 
িবনেনয় গুরুত্বপূণ ্ম চ� আমর়া িকনলই এমিসক একক ঘেি়া ঘে়ানত ব়া আরও ে়ার়াপ 
সকেু , প্রত়ারণ়া ও েবুকৃ ্মত্সতর িংস্কৃ সতনত ব়াধ়া চপনত অবে়াি র়াসে।

অি্সেনক, ঘষু প্রসতনর়াধ আম়ানের িমস্ত ব্বি়াসয়ক চলিনেনির চক্ষনত্র প্রন�়াজ্ এবং 
িরক়ারী কম ্মকত্ম়ানের ি়ান্ ক়াজ কর়ার চক্ষনত্র সবনশষত প্রন�়াজ্  ।একটে  অসভভ়াবক 
িংস়্া সহি়ানব, আমর়া �়্া�্ অ্ ্ম প্রে়ানির চক্ষনত্র িমস্ত জ়াতীয় এবং আন্তজ্ম়াসতক 
আইি এবং সবসধম়াল়া চমনি েসল।আম়ানের চ�ৌ্ উনে়্ানির অংশীে়ার, িরবর়াহক়ারী, 
টঠক়াে়ার, প্রসতসিসধ, সবতরণক়ারী এবং এনজন্ট িহ ব্বি়াসয়ক অংশীে়ারনেরও প্রনয়়াজি 
হয় ব্বি়ানয়র েুক্তিনত প্র়ািসঙ্ক ধ়ার়া স়্াপি কনর একই ঘষু-সবনর়াধী িীসত অিিুরণ কর়া।

চ্যা



9

মলু রবেে 
ব্বি়ানয়র িসুবধ়া প়াওয়়ার উনদেনশ্ চ� চক়ািও িরবর়াহক়ারী, 
গ্র়াহক ব়া অি়্াি্ তকৃ তীয় পক্ষনক ব়া অন্ন্ পক্ষনক ঘষু প্রে়াি ও অি়্াি্ অ্ ্ম প্রে়াি 
চকবল অনিসতকই িয়, অনবধও ।

যরে?আমযায়ক আয়রযা বল!

এই আমযার জন্ রক পবযাঝযাে?

রক রক করযা যযায়ব রক রক করযা যযায়ব নযা  

* ঘুষ চিওয়়ার চেষ়্া কর়া ব়া প্রস্ত়াসবত িমস্ত প্রনেষ়্া    
  প্রত়্াে়্াি কর়া 

* ঘুনষর চক্ষনত্র চ� চক়ািও প্রককৃ ত ব়া প্রস্ত়াসবত প্রয়়ানির 
  অসবলনবে আপি়ার িংস়্ার কম্প়াইন্স সবভ়ানি সরনপ়াে্ম 
  কর়া 

* মনি র়ােনবি চ� ঘুনষর িুধু িিে অ্ ্ম চলিনেনির  
  িয়

* আপি়ার সিদ়্ানন্তর উপর প্রভ়ানবর চেষ়্া কর়ার জি্ 
  িতক্ম ়্াকুি

*সিনজনক এমি পসরসস্সতনত পডনত সেি �়া চেনে মনি 
  হনচ্ছ আপসি ঘুষ চিওয়়ার চক্ষনত্র ব়া িুসবধ়ার জি্ 
  ইচু্ছক 

*ঘুষ ব়া অি়্াি্ অিুসেত চপনমন্ট িম্পনক্ম এমিসক 
  অিুম়ািমূলকভ়ানব ক্জজ্ঞ়াি়া কর়া  - উনদেশ্ 
  আপি়ানক সিসব ্মনশনষ এটে আপি়ানক আনপ়াষজিক 
  অবস়্ানি চফনলনে

*প্রসতটঠিত স়্ািীয় আইিী পসরম়াণ ব়া অিুশীলনির 
  চেনয় চবসশ চ� চক়ািও িরক়ারী কম ্মকত্ম়ানক অফ়ার, 
  প্রসতশ্রুসত চেওয়়া ব়া মূল্ চেওয়়ার চক়ািও সকেু চেওয়়া 

ঘুষ গ্রহনণর পসরণসত কী?

ঘুষ একটে অপর়াধমূলক ক়াজ, চ�ে়ানি প্রসতটে 
আইি-শকৃঙ্খল়া রক্ষ়াক়ারী ব়াসহিীর দ্ব়ার়া বসণ ্মত সিসে্মষ্ 
পসরণসত রনয়নে চ�ে়ানি এই ধরনির ক়াজ ঘেনত প়ানর 
।এটে চকবলম়াত্র একটে ব্ক্তিিত প� ্ম়ানয় িয়, বরং 
িংস়্া (গুসল) এর জি্ও ঘুষ িরবর়ানহর িুসবধ়া্নী ব়া 
গ্রহণন�়াি্ত়ার চক্ষনত্র প্রন�়াজ্। এটে কীভ়ানব আপি়ার 
ব়াজ়ানর প্রন�়াজ্ চি িম্পনক্ম আরও তন্্র জি্, 
আপি়ার চক়াম্প়াসি কপ়্াইন্স সবভ়ানির ি়ান্ চ�়াি়ান�়াি 
করুি। আরও তন্্র জি্. আপসি ‘ে়্ারনয়ি 
চপ়াক়াপ্ন্  গ্রুনপর ঘুষ সবনর়াধী েুিনীসত েমি িীসত এবং  
ি়াইেল়াইিগুসলও পরনত প়ানরি

প্রনে - ি়াধ়ারণ আমে়াসি প্রক্ক্রয়়াটে চ�নত চবশ একটে 
উনলেেন�়াি্ পসরম়াণ িময় চিয়। উত্ প়ােি আেনক 
ি়া র়াে়ার জি্ আপি়ার সকেু পণ্ দ্রুত ি়াফ কর়া 
জরুসর প্রনয়়াজি। স়্ািীয়  একটে প্রসতঠি়াি অ্ ্ম প্রে়ানি 
প্রক্ক্রয়়াটের িসতনত িহ়ায়ত়া করনব। একটে িুসবধ়াসের 
অ্ ্ম প্রে়াি প্রক্ক্রয়়াটে িসতনত িহ়ায়ত়া করনব।এে়া সক 
টঠক আনে?

উত্র- ি়া  । প্রক্ক্রয়়াটে িসতনত িুসবধ়ান্ ্ম অ্ ্ম প্রে়াি 
কর়া ে়্ারনয়ি চপ়াক়াপ্ন্ গ্রুনপর ঘুষ-সবনর়াধী ও 
েুিনীসত েমি িীসত এবং ি়াইেল়াইি লঙ্ঘি। আরও 
তন্্র জি্ আপি়ার চক়াম্প়াসির কম্প়াইন্স সবভ়ানি 
চ�়াি়ান�়াি করুি।
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১.৩ 
 উ�িযার এবং
আরতয়েেতযা রনেন্ত্রণ 

বযা            রি্ক েলগুরলর সযায়ে আমযায়ের  সম্পক্মগুরল

 আমযায়ের ব্বসযায়ের সযাফয়ল্র জন্ 
গুরুত্ব�ণূ ্ম।আমযায়ের অবশ্ই এগুরল সব ্মেযা 
সটেকভযায়ব এবং সরত্কযায়রর এবং �যারস্পররক 
উ�কযার এবং সম্যায়নর মযাধ্য়ম লযাভ করযা উরচত।

আসতন্য়ত়া গ্রহি ;  িরবর়াহক়ারী এবং অি়্াি্ তকৃ তীয় পনক্ষর ি়ান্ আরও ভ়াল চব়াঝ়ার 
জি্ একটে ে়্ানিল নতসর করনত িহ়ায়ত়া করনত প়ানর; সকেু চেনশ এটে প্র়্ািত। 
তনব, আসতন্য়ত়া ব়া উপহ়ার চেওয়়া ব়া গ্রহণ কর়া কেিই অসতসরতি হওয়়া উসেত িয় । 
আসতন্য়ত়া এবং উপহ়ারগুসল কেিই ব্বি়ানয়র সিদ়্ান্তগুসলনক প্রভ়াসবত কনর ি়া।

চক়ািও উপহ়ার ব়া আসতন্য়ত়ার চক়াি সিদ়্ান্ত গ্রহনণর চক্ষনত্র প্রভ়াব চফলনত প়ানর 
সকি়া িনদেনহর চক্ষনত্র, উপহ়ারটে কীভ়ানব িীনের শত্মগুসল পূরণ কনর ত়া ব়্াে়্া কর়ার 
জি্ আম়ানের অবশ্ই �কু্তি প্রে়াি করনত হনব।এর জি্ আইিী ব়া কম্প়াইন্স সবভ়ানির 
ি়ান্ ক়্া বল়া উসেত:

১। পুরনবর গ্রহণন�়াি্ত়া ভসবষ্নতর ব়াধ্ব়াধকত়ার সেনক পসরে়াসলত কনর ি়া ব়া 
     সিদ়্ানন্তর জি্ “পুরষ়্ার” সহি়ানব সেসনিত কনর ি়া

২। আসতন্য়ত়ার উপহ়ার ব়া ফম ্মটে প্রে়ািক়ারীর ি়ান্ প্র়াপনকর িম্পনক্মর প্রককৃ সতর ি়ান্ 
     আস্ ্মক মূল্ সহি়ানব িম়ািপু়াসতক
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মলু রবেে 
স়্ািীয় আইিী প্রনয়়াজিীয়ত়া এবং স়্ািীয় রীসতিীসত িমুন্নত র়াে়ার িময় ব্বি়ানয়র উপহ়ার এবং 
আসতন্য়ত়া গ্রহণ কর়া অবশ্ই ে়্ারনয়ি চপ়াক়াপ্ন্ গ্রুনপর উপহ়ার এবং  িীসত এবং 
ি়াইেল়াইিগুসল চমনি েলনত হনব 

এই আমযার জন্ রক পবযাঝযাে?

রক রক করযা যযায়ব রক রক করযা যযায়ব নযা  

*ে়্ারনয়ি চপ়াক়াপ্ন্  গ্রুনপর উপহ়ার এবং চবসিসফে 
  িীসত এবং ি়াইেল়াইিগুসল বুঝুি

*িরক়ারী কম ্মকত্ম়ানের ি়ান্ উপহ়ার এবং 
  আসতন্য়ত়ার জি্ উপ�ুতি এবং আইিী রীসতিীসত 
  িম্পনক্ম আপি়ার স়্ািীয় সিনে্মসশক়া পরীক্ষ়া করুি

*�সে আপসি এমি চক়ািও উপহ়ার চপনয় ়্ানকি �়া 
  স়্ািীয় আস্ ্মক িীম়া অসতক্রম কনর তনব ব্বি়ানয়র 
  অংশীে়ার / িরক়ারী কম ্মকত্ম়ানক আপত্সতজিক 
  আেরণ এড়ানত আপি়ানক �়া গ্রহণ করনত হনব ত়া 
  সলসেত চরকে্ম নতসর করুি এবং আপি়ার সিনজর 
  ল়াইি ম়্ানিজ়ারনক অবসহত কর়া উসেত এবং 
  আপি়ার চক়াম্প়াসির কম্প়াইন্স  সবভ়ানি সরনপ়াে্ম কর়া 
  উসেত 

* আপসি চ� চক়ািও উপহ়ার গ্রহণ কনরি ব়া অফ়ার 
  কনরি ত়ার ব্ক্তিিত চরকে্ম র়ােুি

*িিে ব়া িিে িমতুল্ চক়ািও উপহ়ার অফ়ার ব়া 
  গ্রহণ কর়া 

*েরপত্র প্রক্ক্রয়়া েল়াক়ালীি চক়ািও উপহ়ার ব়া 
  আসতন্য়ত়া অফ়ার ব়া গ্রহণ কর়া 

*চক়ািও মধ্স্ / তকৃ তীয় পনক্ষর ম়াধ্নম উপহ়ার ব়া 
  আসতন্য়ত়া অফ়ার ব়া গ্রহণ কর়া 

*সবনেশ ভ্রমণ িহ চক়ািও আসতন্য়ত়া পূনব ্মর 
  অিুনম়ােি ে়াড়াই অফ়ার ব়া গ্রহণ কর়া
 
*উপহ়ার ব়া আসতন্য়ত়া জি্ অিুনর়াধ কর়া 

আমযায়ক আয়রযা বল!

প্রনে -  এমি একটে বনু্ স�সি িম্প্রসত আপি়ার 
প্রসতঠি়ানির ি়ান্ একটে েুক্তি কনরনেি , আপি়ার 
পসরেনয়র পনর, আপি়ানক একটে ধি্ব়াে উপহ়ার 
প়াটঠনয়নে।আপি়ার সক উপহ়ার গ্রহি   টঠক আনে?

উত্র-  �তক্ষণ ি়া উপহ়ারটে  সিনজনক পসরসস্সতটের 
তুলি়ায় অত্সধক ব়া অত্সধক আনপসক্ষক সহি়ানব 
সবনবেি়া কর়া হয় ততক্ষণ প্রশংি়া কর়ার একটে 
চে়ানকি গ্রহণ কর়া টঠক আনে।তনব, স়্ািীয় আইি 
অিুি়ানর, িংস়্া কতকৃ ্মক স্পষ্ভ়ানব অিুনম়াসেত চ� 
চক়ািও উপহ়ার ব়া আসতন্য়ত়া রনয়নে ত়ার িীম়া 
ে়াসডনয়নে সকি়া ত়া অসিক্চিত হওয়়ার পনরও ে়্ারনয়ি 
চপ়াক়াপ্ন্ গ্রুনপর উপহ়ার এবং উপক়ার িীসত এবং 
ি়াইেল়াইিগুসল পড়া এবং চমনি েল়া গুরুত্বপূণ ্ম। 
আপসি আপি়ার চক়াম্প়াসির কম্প়াইন্স  সবভ়াি চ্নকও 
পর়ামশ ্ম ে়াইনত প়ানরি।

অ্ব়া

প্রনে: আপি়ানক এমি উপহ়ার চেওয়়া হয় �়া স়্ািীয় 
আস্ ্মক িীম়া ে়াসডনয় �়ায় তনব স়্ািীয় রীসতিীসত 
অিুি়ানর এটে গ্রহণ ি়া কর়া অভদ্র হনব।চত়াম়ার সক 
কর়া উসেত?

উত্র  - সকেু চেনশ উপহ়ার গ্রহণ কর়া অত্ন্ত গুরুনত্বর 
একটে সিয়ম । পরবতনী পেনক্ষনপর জি্ ম়ািবিম্পনে 
�়াওয়়ার আনি আপি়ানক উপহ়ারটে গ্রহণ করনত 
হনব এবং আপি়ার  িুপ়ারভ়াইজ়ার এবং শীষ ্ম সিব ্ম়াহীর 
ক়ানে একটে সলসেত চরকে্ম জম়া সেনত হনব।আরও 
তন্্র জি্ ে়্ারনয়ি চপ়াক়াপ্ন্ গ্রুনপর উপহ়ার এবং 
চবসিসফে িীসত এবং ি়াইেল়াইি চেেুি।
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১.৪ 

স্চ্ছ 
প্রতয়যযারগতযা 

         রয়েন প�যাকযা�্ন্ড  গ্রু� নতুন 
         আগমনয়ক আরলঙ্গন কয়র  ।আমরযা 
         ন্যায্ প্রতয়যযারগতযাে রবশ্বযাস করর যযা 
         বযাজযায়রর অংশগ্িণকযারদীয়ের এবং 
        গ্যািকয়েরয়ক �ুরসৃ্ত কয়র। পসই 
অনযুযােদী, আমরযা পয বযাজযারগুরলয়ত �ররচযালনযা করর 
পসেযায়ন সমস্ত ন্যায্ প্রতয়যযারগতযার আইন পময়ন চরল।

িষ্ুঠু ও স়্াস্্কর ব়াজ়ানরর প্রসতন�়াসিত়া প্রে়ানরর জি্ প্রসতন�়াসিত়া আইি সবে্ম়াি। 
সিসষদ্ সবষয়িমূহ :

*প্রসতন�়ািীনের মনধ্ েুক্তি �়ার ফলস্রূপ ব়া মূল্ ব়া ল়ানভর ম়াক্জ্মি সস্রকরণ, 
সস্সতশীলকরণ ব়া বকৃক্দ্র অসভপ্র়ায় রনয়নে 

*গ্র়াহক, পণ্ ব়া চভৌিসলক ব়াজ়ানরর সবভ়ানি প্রসতন�়ািীনের মনধ্ েুক্তি

*উত্প়ােি হ়্াি করনত প্রসতন�়ািীনের ি়ান্ িম্সত

*িমন্বয় ব়া সবে ব়া উেধ্কৃসত বর়াদে

চ্যা



13

মলু রবেে 
ে়্ারনয়ি চপ়াক়াপ্ন্ গ্রুপটে একটে িুষ্ঠু প্রসতন�়াসিত়ার প্রবতি়া ।এই প্রসতশ্রুসত রক্ষ়া কর়ার 
জি্ এবং প্র়ািসঙ্ক ম়াি ও অিুশীলনির �়্া�্ভ়ানব প্রসতসিসধত্ব কর়ার জি্ ে়ানর়াণ চপ়াকফ়্ান্
 গ্রুনপর পসরে়ালক, পসরে়ালি়া ও কম ্মে়ারীনের ে়াসয়ত্ব।

এই আমযার জন্ রক পবযাঝযাে?

রক রক করযা যযায়ব রক রক করযা যযায়ব নযা  

* �়্া�্ চেক এবং ব়্ানলন্সগুসল িমস্ত প্র়ািসঙ্ক 
  চক়াম্প়ািী পদ্সত / েকুনমনন্টশি িম্পন্ন কনর মূল্ 
  / সবসেংনয়র সিদ়্ান্ত / ক্ক্রয়়াকল়াপ বহ়াল চরনেনেি ত়া 
  সিক্চিত করুি

* ে়্ারনয়ি চপ়াক়াপ্ন্ গ্রুনপর প্রসতসিসধনক আপসি চ� 
  চক়ািও ব়াসণজ্ ব়া সশপে িংস়্ায় অংশ সিনয়নেি ত়ার 
  ি়্া�্ প্রসতন�়াসিত়ার অবস়্াি ভ়াি করুি

* আপসি �সে চক়ািও িম়্াব্ অ্প্রসতন�়াসিত়ামূলক 
  অিুশীলনির সবষনয় অসিক্চিত ়্ানকি তনব আপি়ার 
  িংস়্ার কম্প়াইন্স  সবভ়ানির ি়ান্ পর়ামশ ্ম করুি

* একটে সবে প্রক্ক্রয়়া েল়াক়ালীি প্রসতন�়ািীনের ি়ান্ 
  চ�়াি়ান�়াি করুি, এমিসক ত়ার়া বনু্ হনলও এসডনয় 
  েলুি

* সিনজনক এমি একটে অবস়্ানি র়ােুি চ�ে়ানি অি্র়া 
  প্রসতন�়ািীনের ি়ান্ প্রসতন�়ািী সবনর়াধী আেরনণ 
  জসডত সহি়ানব আপি়ানক ভুল ধ়ারণ়া চেয় 

* প্রসতন�়ািীনের ক়ানে চপৌঁেনত প়ানর এমি তকৃ তীয় 
  পনক্ষর ম়াধ্নম মূল্ সিধ ্ম়ারণ ব়া সবক্রয় িম্পসক্মত 
  শত্ম়াসে ভ়াি কর়া 

* প্রসতন�়ািীনের ক়ানে চপৌঁেনত প়ানর এমি তকৃ তীয় 
  পনক্ষর ম়াধ্নম মূল্ সিধ ্ম়ারণ ব়া সবক্রয় িম্পসক্মত 
  শত্ম়াসে ভ়াি কর়া 

যরে ? 

অ্ব়া

প্রনে- আপি়ার প্র়াতিি িহকমনী, স�সি একজি 
প্রসতন�়ািীর ক়ানে েনল এনিনেি, ি়াম্প্রসতক গ্র়াহনকর 
ে়ানপর ক়ারনণ ে়াম সিধ ্ম়ারনণর পদ্সতগুসল জ়ািনত 
সশেনত বনলনে। আপি়ার ি়ান্ ত়া াঁর ি়াক্ষ়াত কর়া সক 
টঠক?

উত্র - ি়া । �সেও প্র়াতিি িহকমনীনের ি়ান্ চেে়া 
ভ়াল, তনব  মূনল্র সবষনয় আনল়ােি়া কর়া কনঠ়ারভ়ানব 
সিসষদ্। আপি়ার ে়্ারনয়ি চপ়াক়াপ্ন্ গ্রুনপর অবস়্াি 
পসরষ়্ার কর়া উসেত চ� একই জ়াসতয় ক্জসিনির ি়ান্ 
ে়াম সিধ ্ম়ারনণর সবষনয় একমত হওয়়া কেিই ঘেনব ি়া।

আমযায়ক আয়রযা বল

* ি়্া�্ প্রসতন�়াসিত়া কী জসডত? 

* িংস়্াগুসল �েি িম়াি শনত্ম প্রসতন�়াসিত়া কনর 
  এবং চ�ে়ানি একই সবসধ ও শত্ম়াসে িমস্ত ব়াজ়ানরর 
  অংশগ্রহণক়ারীনের জি্ প্রন�়াজ্ তেি ব্বি়ানয়র 
  মনধ্ িুষ্ঠু প্রসতন�়াসিত়া উপসস্ত ়্ানক এবং 
  িংস়্াগুসল প্রসতন�়ািী হওয়়ার ক্ষমত়া ক্ষসতগ্রস্ কনর 
  ি়া।



১.৫ 

স্চ্ছতযা 
রক্ষণযায়বক্ষণ 
14

   মন আমরযা রনঠিযা ও সততযার সযায়ে ব্বসযা 
   করযার জন্ পময়ন চরল, আমযায়ের অবশ্ই 
   আমযায়ের আরে ্মক তে্ এবং অ-আরে ্মক 
   তে্ (ব্বসযারেক তে্, আরে ্মক রববৃরত, 
   চুত্তি এবং চুত্তি সি) উ�স্থযা�য়নর গুরুত্বয়ক 
পজযার রেয়ত িয়ব (পগযা�নদীে তে্ �ররচযালনযা নযা করযা - 
রবভযাগ ৪.১ পেেনু) �ঠৃিযা ৩৮-৩৯), সটেক এবং সম্পণূ ্ম 
�দ্ধরত।প্ত্রিেযাটিয়ত, সমস্ত �ররচযালক এবং কম ্মচযারদীরযা 
েযারেত্বশদীল ব্বসযারেক রসদ্ধযান্ত পনওেযার সমে এই তয়ে্র 
উ�র রনভ্মর করয়ত  িয়ব।

�়্া�্ সহি়াব বই রক্ষণ়ানবক্ষণ চকবল পসরে়ালক, অ়্াক়াউন্ট়্ান্ট ব়া আস্ ্মক কম ্মে়ারীনের 
ে়াসয়ত্ব িয়, তনব প্রসতসেনির িমস্ত িস্ এবং চলিনেি �়্া�্ভ়ানব সলসপবদ্ কয়়ার়ার 
আনি িমূ্পণ ্ম এবং সিভ্মরন�়াি্ হয় ত়া সিক্চিত কর়ার জি্ ে়্ারনয়ি চপ়াক়াপ্ন্ 
গ্রুনপর পসরে়ালক, পসরে়ালি়া ও কম ্মে়ারী িব়াইনক অিরুধ কনর।িমস্ত পসরে়ালক এবং 
কম ্মে়ারীনের িক্ম্সলতভ়ানব ত়া সিক্চিত করনত হনব চ� ত্্ ব্বস়্াপি়া এবং ব্বি়ানয়র 
ত্্ িটঠকভ়ানব পসরে়াসলত, স্চ্ছ এবং চ� চক়ািও সিরীক্ষনণর জি্ প্রস্তুত রনয়নে।

পয
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মলু রবেে 
স্চ্ছত়া হল ভ়াল প্রশ়ািনির একটে প্রনয়়াজিীয় উপ়াে়াি। এটে আম়ানের ি়ান্ এবং
 আমর়া �়া সকেু কসর ত়ার ি়ান্ িৎ হওয়়ার প্রসতফসলত।িতুর়াং, আম়ানের অবশ্ই সিক্চিত 
করনত হনব চ� আমর়া আম়ানের প্রক্ক্রয়়াগুসল এবং পদ্সতগুসল িটঠকভ়ানব অিিুরণ কসর 

এই আমযার জন্ রক পবযাঝযাে?

রক রক করযা যযায়ব রক রক করযা যযায়ব নযা  

* আপি়ার বক্তকৃ ত়া এবং ক্ক্রয়়াকল়াপগুসল কীভ়ানব 
  ে়্ারনয়ি চপ়াক়াপ্ন্ গ্রুনপ প্রসতফসলত হনত প়ানর 
  ত়ার জি্ ব্ক্তিিত ে়াসয়ত্ব সিি

* আপসি ওনয়বি়াইেগুসলনত, চি়াশ়্াল সমসেয়়ানত ব়া 
  সিউজগুসলনত ে়্ারনয়ি চপ়াক়াপ্ন্ গ্রুপ িম্পনক্ম 
  অিমস্ ্মত ত্্টে চেেনল আপি়ার ল়াইি ম়্ানিজ়ার 
  ব়া সিসেষ্ সবভ়ািনক িতক্ম করুি

* স়্ািীয়ভ়ানব িকৃহীত অ়্াক়াউসন্টং ম়াি এবং আম়ানের 
  অভ্ন্তরীণ সিয়ন্ত্রণ সিনটেনমর ি়ান্ চরকে্ম এবং 
  অ়্াক়াউন্টগুসল একক্ত্রত কনর ত়া সিক্চিত কনর, িমস্ত 
  ব্বি়াসয়ক চলিনেি িম্পূণ ্ম, িটঠক এবং িমনয়়াসেত 
  পদ্সতনত চরকে্ম করুি

*পসরে়ালি়ার জি্ িম্সত�ুতি সবক্রয় েলগুসলর মনধ্ 
  ে়াল়ানির িম়াধ়াি করুি 

* ে়্ারনয়ি চপ়াক়াপ্ন্ গ্রুপ িম্পনক্ম ভুল ত্্ 
  জিি়াধ়ারনণর ক়ানে বল়া 

* ে়্ারনয়ি চপ়াক়াপ্ন্ গ্রুপ িম্পনক্ম জিি়াধ়ারনণর 
  ভুল ধ়ারণ়া ব়া ভুল চব়াঝ়াবুক্ঝনত অবে়াি 

* একটে  অিম্পূণ ্ম িস্ ব়া েুক্তি স়্াক্ষর কর়া 

* অ়্াক়াউসন্টং িময় চশষ হওয়়ার আনি সবক্রয়, 
  ে়ায়বদ্ত়া ব়া ব্নয়র অিুম়াি কর়া 

* চক়াম্প়াসির চরকে্ম, অ়্াক়াউন্ট এবং েস্ত়ানবজগুসল 
  সম়্্া, িংনশ়াধি ব়া লুসকনয় র়াে়া 

যরে ? 

*আপসি আসবষ়্ার কনরনেি চ� চক়ািও িহকমনী প্রককৃ তপনক্ষ 
পসরেশ ্মিটে এসডনয় �়াওয়়ার িময় একটে পসরেশ ্মি ফম ্মটেনত 
স়্াক্ষর কনরসেনলি। চত়াম়ার সক কর়া উসেত?
*পসরেশ ্মি ি়া কনরই চক়ািও পসরেশ ্মি ফম ্মটেনত স়্াক্ষর কর়া 
ভুয়়া েকুনমনন্টশি এবং প্রসতনবেনির ফম ্ম, �়া উভয়ই আম়ানের 
স্চ্ছত়ার মূল্নব়ানধর পসরপন্ী এবং �সে েুাঁনজ প়াওয়়া �়ায় তনব 
আপি়ার িংস়্ার ক্ষসত করনত প়ানর।আপি়ার পরবতনী ল়াইি 
ম়্ানিজ়ার ব়া আপি়ার চক়াম্প়াসির কমপ়্ানয়ন্স সবভ়ানির ি়ান্ 
পর়ামশ ্ম করুি আপসি কী পরবতনী িম়্াব্ পেনক্ষনপর জি্ 
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২. গুণ / মযান 

চ্যারয়েন প�যাকযা�্ন্ড গ্রু� পকযাঃ রলরময়িয়রর একটি 
মলূ সংস্থযা রিসযায়ব রবরভন্ন সংস্থযার তেযাররক করযা, প্রতটি 
ব্বসযায়ের ময়ধ্ আমযায়ের সমস্ত �ণ্ এবং �ররয়েবযারেয়ত 
সয়ব ্মযাচ্চ মযান এবং সুরক্ষযা রনত্চিত করযা।আমরযা আজ 
রবশ্বব্যা�দী �ররচযারলত ও রবশ্বব্যা�দী  পচইনগুরলয়ত এই 
প্রতশ্রুরত অবশ্ই আমযায়ের রনজস্ উত�্যােন সুরবধযাগুরলয়ত 
মযান বজযাে রযােযায়ত িয়ব।

এই ি্ে্�়াি্ে়ার্েেস িরবর়াহ করতন, আম়ােনর অবশ্�ই পণ্� ও 
জীবি�়াত্র়ার িমি্ত প�়নি্েিুলসতন - িুণম়াি এবং িুরক্ষ়া 
এবং প্রব়াহকন িসশ্েসত করতন হবন।ইিপুে ্নকন আউেপুে, 
বসক্রয় ্নকন কনি়া পর্�ি্ত ম়াি শকৃঙ্েল়ার ম়াধ্�মন, আম়ােনর 
ির্বে়া ধ়ার়াব়াহসকভ়াবন উে্ে ি্তরন প্রতসশ্রুতসবে্ধ এবং বসতরণ 
করতন হবন।আম়ােনর পরসষনব়া ব্�বি়া�়ন, আম়ােনর ির্বে়া 
এমিভ়াবন ক়াজ  করতন হবন �়া শ়ালীি, উপ�ুক্ত এবং িহ়ায়ক।

এই রবভযাগটিয়ত রক রক জযানযায়ব ?
* চকবলম়াত্র পণ্ এবং পসরনষব়া িরবর়াহ কর়ার চক্ষনত্র আম়ানের প্রসতশ্রুসতনত 
  কীভ়ানব অবে়াি র়ােনত প়াসর �়ার দ্ব়ার়া আমর়া িকনলই িসব ্মত হনত প়াসর

* প্রসতসেি কীভ়ানব স়্াসয়ত্ব সেন্ত়াভ়াবি়া প্রনয়়াি করনবি 

* সিসপর ম়াি শকৃঙ্খল়া র়ােনত কীভ়ানব িহ়ায়ত়া করনবি 

* কীভ়ানব আমর়া আম়ানের পণ্ এবং পসরনষব়াসে প্রসতসিসধত্ব কসর এবং প্রে়ার 
  কসর ত়ার ি়ান্ ম়ািিম্পন্ন প্রসতশ্রুসতগুসল কীভ়ানব ি়াসরবদ্ কর়া �়ায়
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       মরযা আমযায়ের গ্যািকয়ের প্য়েযাজনদীেতযা 
       তযায়ের েৃটটিভরঙ্গ পেয়ক  পেরে।  ফলস্রূ�, 
       আমরযা পভযাতিযায়ের সুরবধযায়ে ্ম, ভযাল মযান 
       এবং পিকসই  মযায়নর জদীবনযযা�ন 
উ�য়ভযাগ করয়ত সিযােতযা করযার জন্ আমযায়ের �ণ্ এবং 
�ররয়েবযাগুরল ররজযাইন করর।

ধ়ার়াব়াসহকভ়ানব এই উচ্চম়ানির পন্ন্ িরবর়াহ কর়া এবং েীঘ ্মনময়়ােী জি্ 
আম়ানের গ্র়াহকনের আস়্া অজ্মনির জি্, আম়ানের প্রনত্কনকই আম়ানের 
স্তন্ত্র ভূসমক়া ও ে়াসয়ত্ব চব়াঝ়ার এবং প়ালি কর়ার প্রনয়়াজি।আম়ানের 
িকলনক অবশ্ই 'ে়্ারনয়ি চপ়াক়াপ্ন্  গ্রুনপর ম়াি, ব্বি়াসয়ক প্রক্ক্রয়়া 
এবং প্রনয়়াজিীয়ত়াগুসল চমনি েলনত হনব এবং জ়ািনত হনব চ� ত়ার়া কীভ়ানব 
িব ্মে়া িমস্ত প্র়ািসঙ্ক চক্ষনত্র আম়ানের ক়ানে প্রন�়াজ্।

ম়াি এবং ব়াজ়ানর প্রনয়়াজিীয় �়া উভয়ই পূরণ কনর ি়া এমি পণ্ 
ব়া পসরনষব়াগুসলর মুনে়ামুসে আমর়া হই তত্ক্ষণ়াত এবং িমনয়়াসেত 
পেনক্ষপ চিব।পণ্ এবং পসরনষব়ার  ম়াি উন্নত করনত ব্বহৃত আম়ানের 
অভ্ন্তরীণ  কম ্মক্ষমত়া পসরম়াপ সিনটেমগুসল চ্নক অন্তেকৃ্মটষ্র ম়াধ্নম 
আমর়া ক্রম়ািত আম়ানের গ্র়াহকনের ম়ানির উন্নসত করব।

২.১

মযানসম্পন্ন 
�ণ্ ও �ররয়েবযা 
সরবরযাি করযা
18

*গুণমযান  কদী ’?
*আমর়া চিই পণ্গুসল 
এবং পসরনষব়াসে সহি়ানব 
সির়াপে, পসরনবশব়ান্ব, 
স়্ািীয় পণ্ এবং পসরনষব়ার  
ম়াি এবং িীসতগুসল চমনি 
েল়ার প়াশ়াপ়াসশ আম়ানের 
গ্র়াহনকর জীবনির ি়ান্ 
প্র়ািসঙ্ক সহি়ানব গুণম়ািটে 
িংজ্ঞ়াসয়ত কসর।আমর়া 
অসতসরতিভ়ানব লক্ষ্ 
চরনেসে চ�  ব্বহ়ারক়ারীর 
অসভজ্ঞত়ার ি়ান্ 
ি়ামঞ্জি্ বজ়ায় র়ােনত 
প়ানর, গ্র়াহকনের প্রত়্াশ়া 
পসরবত্মি কনর এবং 
অসতসরতি িময় এবং সবসভন্ন 
চভৌিসলক ক়ারনি  রুসে 
পসরবত্মি কনর।
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মলু রবেে 
আমর়া আম়ানের গ্র়াহনকর েকৃটষ্নক়াণ চ্নক সেন্ত়া কসর: আমর়া চকবল এমি পণ্ এবং পসরনষব়া 
নতসর করনত ে়াই �়ার জি্  আমর়া িসব ্মত হনত প়াসর ।

এই আমযার জন্ রক পবযাঝযাে?

রক রক করযা যযায়ব রক রক করযা যযায়ব নযা  

* সিনজনক একজি ে়ার়াইি চপ়াকফ়্ান্ গ্রুনপর 
  চভ়াতি়া , কম ্মে়ারী সহি়ানব ক্জজ্ঞ়াি়া করুি, চক়ািও 
  পণ্ ব়া পসরনষব়ার জি্ আপসি কী গুণম়াি এবং 
  িুরক্ষ়া ে়াইনবি  এবং ম়াি শকৃঙ্খনলর চক়ািও অংনশ 
  অংশ চিওয়়ার িময় চিই ম়াি অজ্মি কর়ার জি্ 
  চজ়ার সেনবি 

* চকবল এমি পণ্ এবং পসরনষব়া নতসর করুি �়ার 
  জি্  আপসি িসব ্মত এবং �়া আপসি পসরব়ার এবং 
  বনু্নের ক়ানে িুপ়াসরশ করনত প়ানরি

* আম়ানের পণ্ এবং পসরনষব়াগুসল এমি পসরনবনশ 
  উত্প়াসেত হনয়নে ত়া সিক্চিত করুি �়া আম়ানের 
  গুণম়াি এবং চভ়াতি়ানের িুরক্ষ়া প্রে়ার কনর

* আম়ানের পণ্ ও পসরনষব়াসে ব়া গ্র়াহক িুরক্ষ়ানক চ� 
  চক়ািও হুমসকর ব্বস়্াপি়ায় অসবলনবে সরনপ়াে্ম করুি 
  �়ানত উপ�ুতি এবং ত়াত্ক্ষসণক পেনক্ষপ চিওয়়া �়ায়

* িুরক্ষ়া উনদ্বিনক ব়াসডনয় তুলনত অস্ীক়ার কর়া 

* সিনজনক ব়া আপি়ার েলটেনক  গ্র়াহকনের িুসবধ়ার 
  জি্,   ভ়াল চেকিই অভ়্াি িহ ম়ািিম্পন্ন 
  জীবি�়াপি উপনভ়াি করনত  প্রসতশ্রুসতবদ্ত করুণ 

* ব়াইপ়াি চক়ায়়াসলটে সিয়ন্ত্রণ ব়া শে্মক়ােগুসল চিয় �়া 
  আম়ানের পণ্ এবং পসরনষব়াসের গুণম়াি ব়া িুরক্ষ়ার 
  ি়ান্ আপি কনর

আমযায়ক আয়রযা বল

ে়ানর়াি চপ়াকফ়্ান্ গ্রুনপ কীভ়ানব পনণ্র ে়ায়বদ্ত়ার 
জন্ন্  প্রন�়াজ্? আম়ানের পসরনষব়াগুসল সক ে়ায়বদ্ 
িয়?
পণ্ ে়ায় আইি িমস্ত সিম ্ম়াত়ার়া, িরবর়াহক়ারী, 
িরবর়াহক়ারী এবং েুের়া সবনক্রত়ানের প্রেত্ ম়াি 
শকৃঙ্খনল প্রনয়়াি কনর। আমর়া চিই চেইনির চ� চক়ািও 
স্তন্ত্র প� ্ম়ানয় েুক্তিসভত্সতক িীম়াবদ্ত়া সিসব ্মনশনষ 
আমর়া চ� পণ্গুসল নতসর কসর, সবতরণ ব়া সবক্রয় 
কসর ত়ার িম়্াব্ প্রভ়ানবর জি্ আমর়া িব়াই ে়ায়বদ্ 
।এ ক়ারনণই এটে এত গুরুত্বপূণ ্ম চ� আমর়া িব ্মে়া 
আম়ানের �়া সকেু কসর ত়ার মনধ্ িনব ্ম়াচ্চ গুণটে 
সিক্চিত কসর।ব়াস্তনব এই প্রসতশ্রুসতগুসল কীভ়ানব বজ়ায় 
র়াে়া �়ায় চি িম্পনক্ম আরও ি়াইনেনন্সর জি্ আপসি 
আপি়ার স়্ািীয়  আইিগুসল উনলেে করনত প়ানরি।

আ�রন যরে একজন �ররচযালক িন 

*গ্র়াহকর়া এবং অি়্াি্ তকৃ তীয় পক্ষগুসল আম়ানের পণ্ 
  এবং পসরনষব়াসের ম়ানির উপর জসরপ করুি �়ানত 
  আমর়া িনব ্ম়াচ্চ িম়্াব্ স্তনরর ম়ানির িরবর়াহ সিক্চিত 
  করনত প়াসর 

* স়্ািীয় আইনির দ্ব়ার়া প্রনয়়াজিীয় সবসধসবসধ ব়া ত়ার 
  উপনর আম়ানের পণ্ ব়া পসরনষব়াটের সির়াপে 
  এবং সিভ্মরন�়াি্ ও ধ়ার়াব়াসহকত়ায় ব়া আিল ম়ানির 
  পসরবত্মনির িম়্াবি়া রনয়নে তেিই ে়া িক্ক্রয়ভ়ানব 
  পুিসব ্মনবেি়ার সিদ়্ান্ত সিি

*পণ্ এবং প্রক্ক্রয়়া কম ্মক্ষমত়া পসরম়াপ ও চরকে্ম 
  করনত ক়া� ্মকর প্রক্ক্রয়়াগুসল প্রনয়়াি করুি 
  এবং চ�ে়ানি উপ�ুতি হনব চিে়ানি ক়া� ্মকরভ়ানব 
  প্রসতনর়াধমূলক পেনক্ষপ ব়া িংনশ়াধিমূলক পেনক্ষপ 
  গ্রহণ করুি আম়ানের গ্র়াহক এবং চভ়াতি়ানের জি্  
  পণ্র ম়ানির অসভজ্ঞত়ার আশ্ব়াি সেি 

*চভ়াতি়া স়্াস্্ এবং িুরক্ষ়ার জি্ িব ্মনশষ ম়াি, 
  প়াশ়াপ়াসশ িমস্ত প্র়ািসঙ্ক ম়ানির সেকসিনে্মশি়া 
  িম্পনক্ম আপ েু চেে ়্াকুি
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       মরযা আমযায়ের ত্রিেযাকলযা� দ্যারযা 
       প্ভযারবত সংস্থযাগুরলর সম্পে ভযালভযায়ব 
       েরচ করয়ত প্রতশ্রুরতবদ্ধ। আমযায়ের 
       েৃটটিভরঙ্গর মলূ �ররয়বশগত প্ভযাব হ্যাস 
কয়র রিমযাগত উন্নরত। আমরযা  প্যাণদী এবং �ররয়বয়শর 
জন্ েযােবদ্ধ এবং পিকসই িওেযার লক্ষ্ রযারে।

একটে চি়াঠিঠী আজ একটে নবসশ্বক ককৃ সষজ়াত ব্বি়া সহি়ানব প্রসতটঠিত এবং 
পসরে়ালি়া করনে, আমর়া আম়ানের ক্ক্রয়়াকল়াপগুসলর পসরনবশিত 
প্রভ়ানবর জি্ সবনশষভ়ানব িংনবেিশীল।আমর়া চেকিই ব্বি়ায় িম্ ্মি 
কর়ার জি্ সবশ্বব়্াপী গ্র়াহকনের ক্রমবধ ্মম়াি অগ্র়াসধক়ারও বঝুনত 
প়াসর।এই সহি়ানব আমর়া কনঠ়ার পসরশ্রম কসর এবং চ�ে়ানিই িম্ব, আমর়া 
চ� অসধনক্ষনত্র পসরে়ালি়া কসর ত়ার পসরনবশিত প্রনয়়াজিীয়ত়া ে়াসডনয় 
�়াই।ত়ার প্রসতশ্রুসতবদ্ত়া কীভ়ানব আমর়া উত্প়ােি প্রক্ক্রয়়াগুসল, বজ্্ম  
সিষ্পত্সত, পে়ান্ ্মর পসরবহি, র়াি়ায়সিক পে়া্ ্ম এবং ক়াব ্মি  পসরে়ালি়া 
কসর ।পসরনবশিত আইি ব়া সিয়ন্ত্রক প্রনয়়ািক়ারী চ�ে়ানি আমর়া 
আম়ানেরনক চ� ম়ািেণ্ড ধ়ারণ কসর চিগুসল িংসক্ষতি হনয় �়ায়, আমর়া 
আরও সিক্চিত কনর ়্াসক চ� আম়ানের ক়া� ্মক্রমগুসল পসরনবশিত প্রভ়াব 
পসরে়ালি়ার জি্ ে়াসয়ত্বশীল অিশুীলিগুসলনক প্রে়ার কনর েনলনে।

ে়্ারনয়ি চপ়াক়াপ্ন্  গ্রুপ আম়ানের সবে্ম়াি  প্রক্ক্রয়়া এবং 
পদ্সতগুসলর পসরনবশিত প্রভ়াব হ়্াি কর়ার জি্ িক্ক্রয়ভ়ানব 
পদ্সতগুসল িনবষণ়া কনর।আমর়া বসধ ্মত েক্ষত়া উচ্চতর পসরনবশিত 
েক্ষত়ার ি়ান্ প্র়াককৃ সতকভ়ানব ি়াক্জনয় চত়ানল চিই িীসত দ্ব়ার়া িব ্মে়া 
পসরে়াসলত। 
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মলু রবেে 
ে়ানর়াণ চপ়াকফ়্ান্ গ্রুপ একটে চেকিই িমটষ্ ।  আমর়া সস্সতশীলত়া চকবল ভসবষ্ত প্রজনমের 
জি্ আম়ানের পসরনবশনক িবজু ও িুরসক্ষত র়াে়ার জি্ই িয় প়াশ়াপ়াসশ একটে িুন�়াি সহি়ানবও 
চেেসে - একক্ত্রত হওয়়া, উদ়্াবি এবং ভসবষ্তনক রূপে়াি কর়া। এটে িম্ব কর়ার জি্ আম়ানের 
িকলনক মনি র়ােনত হনব চ� আম়ানের প্রসতটে সিদ়্ান্তই বড আর চে়াে চহ়াক ি়া চকি, আম়ানের
স়্াসয়ত্বনক প্রভ়াসবত কনর।

এই আমযার জন্ রক পবযাঝযাে?

রক রক করযা যযায়ব রক রক করযা যযায়ব নযা  

* আম়ানের ম়াি শকৃঙ্খল জনুড অন্তভু্মতি পসরনবশিত 
  প্রভ়াবগুসল সিক্চিত কনরনেি ত়া সিক্চিত করুি - 
  কীভ়ানব  আম়ানের সবতরণ, প়্ানকক্জং এবং ভ়াল এবং 
  পসরনষব়াসের সবক্রয় সবক্ক্র কর়া 

* চ�ে়ানিই প়ানরি পসরনবনশর প্রভ়াবগুসল হ়্াি করুি 

* বজ্্ম  এবং পুিব ্্মবহ়ারন�়াি্ পসরম়াণ হ়্াি করুি ব়া 
  বজ্্ম  পে়ান্ ্মর জি্ উপ�ুতি সবকপে ব্বহ়ারগুসল 
  িন়্াি করুি

* সিক্চিত করুি চ� আম়ানের িরবর়াহক়ারী এবং 
  ব্বি়াসয়ক অংশীে়াসরর়া িম্ত পসরনবশিত ম়াি 
  অিুিরণ কনর

* সিক্চিত করুি চ� আমর়া প্রনয়়াজনির চেনয় চবসশ 
  শক্তি ব়া জল ব্বহ়ার করব ি়া

* িব ্মসিম্ন সহি়ানব পসরনবনশর িমস্ত সবসধসবধ়ািগুসল 
  পূরণ করুি

* আম়ানের চেকিই উনে়্ািগুসল কীভ়ানব উন্নত কর়া 
  �়ায় চি িম্পনক্ম আপি়ার ক়ানে �সে পর়ামশ ্ম ়্ানক 
  তনব ক়্া বনলি

* ভ়াবনলিন� সবষয়টে েুব চে়াে ; ল়াইে বন্ কর়া, 
  পুিব ্্মবহ়ার কর়া, িবসকেু আম়ানের স়্াসয়নত্বর উপর 
  প্রভ়াব চফনল!

* আম়ানের গ্র়াহকর়া ে়ানর়াণ চপ়াকফ়্ান্ গ্রুনপর পণ্ 
  ও পসরনষব়াসে চ্নক প্র়াতি পসরনবশ ও িংস়্ািগুসলর 
  িংরক্ষনণ আম়ানের িনদেহ করনত প়ানরি

আমযায়ক আয়রযা বল

প্রনে -  আসম প়্ানকক্জংনয়র ি়ান্ জসডত এবং চেেনত 
চপল়াম চ� িতুি পণ্টের জি্ আরও ব্য়বহুল 
প়্ানকক্জং সবকপে রনয়নে তনব এটে পুির়ায় ব্বহ়ার 
কর়া িহজ।এর ফনল গ্র়াহক এবং আম়ার িংস়্ার জি্  
ব্য় হনব, ত়াই আসম কী করব?

  

উত্র - আম়ানের উসেত   আরও পসরনবশ-ব়ান্ব 
প়্ানকক্জং ব্বহ়ানরর অি়্াি্ চেকিই িুসবধ়াগুসল 
প্রেশ ্মি কর়ার ি়ান্ ি়ান্ ব্য়-আয়তনির মুি়াফ়া 
সবনলেষণ ব্বহ়ার কনর েীঘ ্মনময়়ােী ব্য় হ়্াি কর়ার ফনল 
পুর়ানি়া উপকরণগুসল পুিব ্্মবহ়ার কর়ার অ্ ্মনিসতক 
িুসবধ়া চেে়ানি়া ।
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*ননরতক পসযারস ্মংয়ে 
আমযায়ের গযাইররং 
নদীরতগুরল কদী কদী?
-আমর়া জ়াসতিংনঘর 
চ়্াব়াল কমপ়্াক্ট 
িীসতগুসল, ব্বি়ায় 
এবং ম়ািব়াসধক়ার 
িম্পসক্মত জ়াসতিংনঘর 
ি়াইসেং িীসতিমূহ এবং 
জ়াসতিংনঘর চেকিই 
উন্নয়ি লক্ষ্গুসল চমনি 
েসল।আম়ানের অভ্ন্তরীণ 
ি়াপ়্াই চেইনির ম়ািগুসল 
ের়াইি চপ়াকফ়্ান্ গ্রুনপর 
িরবর়াহক়ারী আেরণ 
আেরণসবসধ এবং িরবর়াহ 
চেইি পসরে়ালি িীসত 
এবং ি়াইেল়াইিগুসলনত 
িংজ্ঞ়াসয়ত কর়া 
হনয়নে।উপক়ার চপনত 
প়ানর।

       মযায়ের গ্যািকরযা আমযায়ের লক্ষ্গুরল 
       �ূরয়ণর নদীরতমযালযা, রনয়ে্মরশকযা এবং 
       �দ্ধরতয়ত প্রতশ্রুরতবদ্ধ পেয়ক 
       তযায়ের প্য়েযাজনদীেতযা �ূরণ কয়র এমন 
মযানসম্পন্ন �ণ্ ও �ররয়েবযাগুরল নতরর এবং রবতরণ করয়ত 
আমযায়ের রবশ্বযাস কয়রন। তয়ব বযাস্তবতযা িয়চ্ছ আমরযা একযা 
কযাজ করর নযা।সমস্ত চরযাইন প�যাকফ্যান্ড গ্রু� সংস্থযাগুরল 
সরবরযািকযারদী এবং ব্বসযারেক অংশদীেযারয়ের একটি 
পনিওেযায়ক্মর ময়ধ্ রবে্মযান যযা পশে �ণ্ এবং �ররয়েবযারে 
সরবরযায়ির জন্ একসযায়ে কযাজ কয়র।আমযায়ের রবরভন্ন 
গ্যািয়কর প্রত আমযায়ের পয মলূ্বযান মযান আমযায়ের রনয়জর 
দ্যারযা ধযারণ কয়র পসই একই ননরতক মযান এবং মযায়নর 
প্য়েযাজনদীেতযা অনসুযায়র কযাজ কয়র তযা রনত্চিত করযা আমযায়ের 
গ্যািকয়ের প্রত আমযায়ের কত্মব্।

িরবর়াহক়ারী এবং অি়্াি্ অংশীে়ারনের এই প্রনয়়াজিীয়ত়াগুসল এবং ত়ানের প্রসত 
আম়ানের প্রসতশ্রুসত স্পষ্ভ়ানব বঝুনত ি়াহ়া�্ কর়ার জি্, আমর়া িক্ক্রয়ভ়ানব আম়ানের 
ক্ক্রয়়াকল়াপ পসরে়াসলত ি়াইে িীসতগুসলনত চ�়াি়ান�়াি কসর।

সবনশষত িরবর়াহক়ারীনের আম়ানের প্রনয়়াজিীয়ত়া (চ� িংস়্াগুসল আম়ানের 
ব্বি়ানয়র উত্প়ােি এবং অপ-উত্প়ােি উভয় চক্ষনত্র জনুড পণ্ ব়া পসরনষব়া 
িরবর়াহ কনর েনর়ানয়ি চপ়াকফ়ান্ গ্রুপনক িরবর়াহ কনর) ত়ানের েরওি চপ়াকফ়্ান্ 
গ্রুনপর িরবর়াহক়ারী আেরণসবসধর মনধ্ চেওয়়া আনে।িমস্ত ক্রয় েুক্তিগুসলনত 
অবশ্ই ত়া সিসে্মষ্ করনত হনব চ� িরবর়াহক়ারীর়া িরবর়ানহর শত্ম সহি়ানব ে়ানর়ায়়াি 
চপ়াকফ়্ান্ গ্রুনপর দ্ব়ার়া সিধ ্ম়াসরত ম়ািগুসলর িম্সত স্ীক়ার কনর। 

�েি আম়ানের িরবর়াহক়ারী ব়া অংশীে়ার এই প্রনয়়াজিীয়ত়া এবং প্রসতশ্রুসতগুসলর 
চক়ািও চমনি েলনত ব্্ ্ম হয়, তেি আমর়া আম়ানের গ্র়াহকনের হত়াশ কসর। ত়ার়া 
আম়ানের মনধ্ চ� আস়্া চরনেসেল ত়ার লঙ্ঘি কসর এবং ফলস্রূপ আম়ানের ে়্াসতও 
ির়ািসর ভুিনত প়ানর।

আ                                                        
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মলু রবেে 
ে়্ারনয়ি চপ়াক়াপ্ন্ গ্রুনপর চেকিই প্রসতশ্রুসতগুসল চকবল তেিই পুনর়াপুসর ক়া� ্মকর 
কর়া �়ায় �েি আমর়া সিক্চিত কসর চ� আম়ানের িরবর়াহ শকৃঙ্খনল ়্াক়া িমস্ত িংস়্াগুসল 
একই ম়াি অিিুরণ কনর এবং প্রনয়়াি কনর।আমর়া আম়ানের িরবর়াহক়ারীর আেরণসবসধটে 
ভ়াি এবং ক়া� ্মকর কর়ার জি্ আম়ানের িমস্ত পসরে়ালক এবং কম ্মে়ারীনের উপর সিভ্মর কসর।

এই আমযার জন্ রক পবযাঝযাে?

রক রক করযা যযায়ব রক রক করযা যযায়ব নযা  

* আপসি চ� িরবর়াহক়ারীনের ি়ান্ ক়াজ কনরি 
  চিগুসল সিক্চিত কর়ার জি্ সিনজনক জব়াবসেসহ 
  করুি 

* িরবর়াহক়ারীনের আম়ানের ম়ানির 
  প্রনয়়াজিীয়ত়াগুসল চপৌঁে়ানি়ার জি্ ত়ানের 
  প্রনয়়াজিীয় ত্্ এবং প্রসশক্ষণ সেি

* �সে আপসি উসদ্বগ্ন হি চ� চক়ািও িরবর়াহক়ারী 
  আম়ানের ম়ানি অিু�়ায়ী পি্ সেনচ্ছ ি়া ত়াহনল 
  হুইনিল-চ়্ায়়ারে ে়্ানিনলর ম়াধ্নম আপি়ার িংস়্ার 
  কম্প়াইন্স  সবভ়ানি প্রসতনবেি করুি ।

* আম়ানের �়্া�্ ক়ািজ সিক্চিত ি়া কনরই 
  িরবর়াহক়ারী চ্নক ক্রয় কর়া 

* আপি়ার টে়্ান়্াে্ম ক্রয় েুক্তির চক়ািও ধ়ার়া উনপক্ষ়া 
  কর়া 

আ�রন যরে পসযারস ্মংয়ে কযাজ কয়রন 
অিুশীলিগুসল সেজ়াইি ব়া আপনেে কর়ার চক্ষনত্র একটে মুতি 
মি বজ়ায় র়ােুি এবং আপি়ার চক়াম্প়াসির প্র়ািসঙ্ক গুণম়াি 
সিয়ন্ত্রণ েনলর ি়ান্ অি়াম়াি্ িরবর়াহক়ারী অিুশীলিগুসল 
ভ়াি করুি।আমর়া িরবর়াহক়ারীনের চ�মি আম়ানের 
ম়ািগুসল পূরনণর জি্ ত়ানের ম়াি সিয়ন্ত্রণগুসল উন্নত করনত 
িহ়ায়ত়া করনত প়াসর, চতমসি আমর়া ত়ানের ক়াে চ্নকও 
সশেনত প়াসর।

আমযায়ক আয়রযা বল

িরবর়াহক়ারীর়া কীভ়ানব ‘ে়্ারনয়ি চপ়াক়াপ্ন্ গ্রুনপর 
প্রনয়়াজিীয়ত়া চমনি েনল ত়া আমর়া সিক্চিত করব, 
সবনশষত �েি ত়ানের অন্ন্ িংস়্াগুসল ়্াকনত প়ানর 
চ�গুসল চে়াে ?আম়ানের িংগ্রহ েলগুসল ম়াসলক়াি়া 
ক়াঠ়ানম়া মূল়্ায়ি িহ ে়্ারনয়ি চপ়াক়াপ্ন্  গ্রুনপর 
িরবর়াহক়ারীনের প� ্ম়ানল়ােি়া কর়ার জি্ �়্া�্ভ়ানব 
অধ্বি়ায় প্রক্ক্রয়়া কনরনে।আপসি আরও তন্্র 
জি্ ে়্ানর়াইি চপ়াকফ়্ান্ গ্রুনপর িরবর়াহক়ারী  
আেরণসবসধ, এবং ি়াপ়্াই চেইি ম়্ানিজনমন্ট িীসত 
এবং ি়াইেল়াইিগুসল উনলেে করনত প়ানরি।

যরে ? 

প্রনে - আপি়ার িরবর়াহক়ারীনের ি়ান্ ক়্া বল়ার 
িময় আপসি ত়ানের চ� চক়ািও উৎি িম্পনক্ম 
শুনিনেি এবং ে়া িনদেহজিক নিসতকত়া সবনর়াসধ। 
আপি়ার আরও এই সবষয়টে তেন্ত কর়া উসেত ব়া 
টঠক কী ধনর চিওয়়া উসেত এবং িরবর়াহক়ারীর 
একি়ান্ ক়াজ শুরু কর়ার কনয়ক বের আনি চ্নক 
িরবর়াহক়ারীর চেকগুসলর উপর সিভ্মর কর়া উসেত?
উত্র - আপি়ার সলসেতভ়ানব এই সবষয়গুসলনত 
আপি়ার  সিবন্ভুতি কর়া উসেত এবং সিসে্মষ্ পসরসস্সত 
সবনবেি়া কনর  িরবর়াহক়ারীর ি়ান্ ক়াজ কর়া উসেত 
এবং িরবর়াহক়ারী আেরণসবসধ অিুিরণ কনর ে়্ারনয়ি 
চপ়াক়াপ্ন্ গ্রুপ ব়্্ানন্র চক়ািও প্রভ়াব প্রশসমত 
করনত প়ানরি।
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      েযাযে, সটেক এবং সম্পণূ ্ম তয়ে্র সযায়ে 
      আমযায়ের গ্যািকয়ের সজ্জিত করযা ি'ল 
      চ্যারয়েন প�যাকযা�্ন্ড গ্রুয়�র �ণ্ ও 
      �ররয়েবযারে বযািযাই করযার সমে আমরযা কদীভযায়ব 
      আমযায়ের গ্যািকয়ের আমযায়ের উ�র আস্থযা 
রযােয়ত �যারর; গ্যািক সন্তুটটির সযায়ে সত্ম্রলত সততযা একটি 
পিকসই গ্যািক সম্পক্ম নতরর কয়র যযার আনগুত্ আমরযা 
েদীঘ ্ময়মেযােদী ধয়র রযারে।

আমর়া ব়াজ়ার প্রসতন�়াসিত়ায় ব়াসণক্জ্কভ়ানব ি়্ায়সবে়ানরর ম়াি কনঠ়ারভ়ানব প়ালি কসর। 
তবওু, আমর়া ককৃ তজ্ঞ চ� উন্নয়নির  সবসভন্ন প� ্ম়ানয় সবক্রয় ও সবপণনির চক্ষনত্র সবসভন্ন 
পদ্সতর পসরবসত্মত হয় । আম়ানের ব়াজ়ার জনুড ধ়ার়াব়াসহকত়া বজ়ায় র়ােনত, আম়ানের 
ে়্ারনয়ি চপ়াক়াপ্ন্ গ্রুপ িংস়্ার সবপণিক়ারীনের সবপণনির ব্নয়র জি্ িুষম এবং 
উপ�ুতি ব়ানজে বর়াদে কনর । আমর়া ে়াই আম়ানের গ্র়াহকর়া ত়ানের সিজস্ চ�়াি্ত়ার 
সভত্সতনত ে়ারি চপ়াকফ়্ান্ গ্রুনপর পণ্ এবং পসরনষব়াগুসল চবনে চিনবি, অসতসরতি 
সবপণনির দ্ব়ার়া অন�ৌক্তিক ব়া অিপু�তুিভ়ানব প্রভ়াসবত ি়া হি।

আম়ানের পণ্ ও পসরনষব়াসের ভুল উপস়্াপি়া ব়া অসতসরতি সবপণি চকবল আম়ানের 
গ্র়াহকনের উপর আম়ানের আস়্া চভনঙ চেয় ত়া িয়, এটে চক়াম্প়াসিনক আইিী 
ে়ায়বদ্ত়ার এবং আপি়ার অভ্ন্তরীণ শকৃঙ্খল়াবদ্ পেনক্ষনপর জি্ উনমে়াসেত করনত 
প়ানর।

য
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মলু রবেে 
আম়ানের গ্র়াহকনের আস়্া প্রজমে ধনর উত্ি়াসহত এবং সিসম ্মত হনয়নে।আমর়া আম়ানের 
চপ্র়াে়াক্ট এবং পসরনষব়াসে চ�মি �়্া�্ভ়ানব জ়াসি প্রসতসিসধত্ব কনর এটে সফসরনয় সেনয়সে
, প্রে়ারমূলক চ�়াি়ান�়ানির উপর ওভ়ারনল়াে ি়া কনর গ্র়াহকনের ত়ানের ক্রনয়র সিদ়্ান্ত 
িম্পনক্ম অবসহত সিদ়্ান্ত চিওয়়ার জি্ প� ্ম়াতি ত্্ প্রে়াি কসর।

এই আমযার জন্ রক পবযাঝযাে?

রক রক করযা যযায়ব রক রক করযা যযায়ব নযা  

* িব ্মে়া আপি়ার সিজ এেসতয়়ানরর জি্ প্রন�়াজ্ 
  সবক্রয় এবং সবপণি আইি চমনি েলুি

* প� ্ম়াতি এবং উপ�ুতি ত্্ সভত্সতক িম্ ্মি 
  সভত্সতনত এবং চ�ে়ানি প্র়ািসঙ্ক, পুটষ্ িম্পসক্মত 
  তন্্র উপর সভত্সত কনর িতত়া ও স্চ্ছত়ার ি়ান্ 
  ত়ানের প্রভ়াবগুসলর ি়ান্ আম়ানের পণ্গুসল এবং 
  পসরনষব়াগুসল বণ ্মি়া করুি 

* ি়াংস্কৃ সতক রীসতিীসত িম্পনক্ম এবং কীভ়ানব চিগুসল 
  সবসভন্ন ব়াজ়ানর এবং স়্াে সবসভন্ন িংজ্ঞ়া অিুি়ানর 
  ব্বহ়ানরর প্রিনঙ্ পসরবসত্মত হনত প়ানর ত়া িম্পনক্ম 
  িংনবেিশীল ়্াকুি

* ব়াসহ্ক প়্্ােফম ্মগুসল ি়াবধ়ািত়ার ি়ান্ েয়ি করুি 
  �়া ‘ে়্ারনয়ি চপ়াক়াপ্ন্ গ্রুনপর সবজ্ঞ়াপি এবং / 
  অ্ব়া সবপণি ি়ামগ্রীর চহ়াটে কনর �়ানত আম়ানের 
  নিসতক ম়ািগুসল ভুলভ়ানব উপস়্াপি ি়া কনরসতনবেি 
  করুি ।

* চক়ািও পণ্ ব়া পসরনষব়ার সম়্্া উপস়্াপি়া নতসর 
  করনত সবভ্র়াসন্তমূলক ব়া ভুল ত্্ এবং / অ্ব়া 
  সেত্রগুসল ব্বহ়ার কর়া 

* সম়্্া, অসতরক্ঞ্জত ব়া আম়ানের পণ্ এবং পসরনষব়াসে 
  িম্পসক্মত িম়ানল়ােি়া ত্্ চেওয়়া 

আমযায়ক আয়রযা বল

আম়ানের ম়ািকগুসল কীভ়ানব স়্ািীয় চভ়াতি়া িুরক্ষ়া 
আইিগুসলর ি়ান্ িম্পসক্মত?
*আম়ানের ম়ািকগুসল চ�ে়ানি পসরে়ালি়া কসর 
আম়ানের িকল ব়াজ়ানর চভ়াতি়া িুরক্ষ়া আইিগুসল 
পূরণ কনর ব়া অসতক্রম কনর। সিসে্মষ্ উনদ্বনির জি্, 
আপি়ার সিনজর চক়াম্প়াসির কম্প়াইন্স  সবভ়ানির ি়ান্ 
পর়ামশ ্ম কর়া উসেত।
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৩ কমমী 

চ্যারয়েন প�যাকযা�্ন্ড গ্রু� সবসমে রবশ্বযাস কয়র পয পকযানও 
সংস্থযা তযার কমমীয়ের ময়তযাই শত্তিশযালদী।যেন আমযায়ের 
�ররচযালক, �ররচযালনযা ও কম ্মচযারদী সেস্রযা স্তন্ত্রভযায়ব 
সযাফল্ এবং �রর�ূরণ অজ্মন কয়রন, আমরযা ব্বসযা 
রিসযায়ব, সযাফল্ এবং �রর�ূরণ অজ্মন করয়ত �যারর।এটি 
তেনই ঘিয়ত �যায়র যেন আমরযা আমযায়ের সংস্থযার ময়ধ্ 
প্য়ত্কয়ক শ্রদ্ধযার সযায়ে আচরণ করর। 

অি্নক িম়্াি কর়া এবং একি়ান্ িফল হওয়়ার অ্ ্ম আম়ানের 
েনক্রর িমস্ত ব্ক্তির ক়ানে িীসতটে প্রি়াসরত কর়া। এর মনধ্ 
গ্র়াহক, িরবর়াহক়ারী এবং অি়্াি্ চটেকনহ়াল়্ার রনয়নে।একই 
নিসতক ম়ািগুসলর উপর সভত্সত কনর, এটে আম়ানের অনি্র 
ি়ান্ মূল্ ভ়াি কনর, ক়া� ্মকরভ়ানব পসরবত্মিনক আসলঙ্ি করনত 
এবং িব ্মে়া িতত়া ও িতত়ার ি়ান্ সিনজনক পসরে়ালি়া করনত 
িক্ষম কনর।

এই রবভযাগটিয়ত রক রক জযানযায়ব ?
* আমর়া কীভ়ানব আম়ানের কম ্মনক্ষত্রগুসলনক িষ্ুঠু ও শ্রদ়্াশীল পসরনবশ র়াসে

* কম ্মনক্ষত্রনক চক়া়্াও চক়া়্াও নতসর কর়ার জি্ আমর়া একি়ান্ কীভ়ানব 
  ক়াজ করব ত়া িকনলই ক়্াসরয়়ানরর পসরপূরণ চপনত প়ানর

* আমর়া চ� িমস্ত ব্ক্তিিত ত্্ প়াই ত়া কীভ়ানব িরুসক্ষত ়্ানক 

* কীভ়ানব এবং কেি কম ্মনক্ষত্রগুসলনক সির়াপে এবং স়্াস্্কর পসরনবনশ র়ানে 
  এমি ব্বস়্া গ্রহণ করনবি



৩.১ 

শ্রদ্ধযা ও সুে্েু 
প্চযার করযা
28

  রয়েন প�যাকযা�্ন্ড গ্রু� একটি অন্তভু্মত্তিমলূক  
  �ররয়বয়শর প্েযান কয়র যযা সকল স্তয়রর সমস্ত 
  �ররচযালক এবং কম ্মচযারদীয়ের �যারস্পররক 
  শ্রদ্ধযা উ�য়ভযাগ করয়ত সক্ষম কয়র।বণ ্ম, বণ ্ম, 
জযাতদীে উতস্, রলঙ্গ বযা রলঙ্গ �ররচে, পযৌন েৃটটিভরঙ্গ, বেস, 
ধম ্ম, প্রতবন্দীতযা এবং অন্ পকযানও আইনত সুররক্ষত রস্থরতর 
ময়তযা অ-েক্ষতযা সম্পরক্মত নবরশটি্গুরলর রভতর্তয়ত আমরযা 
শনূ্ নবেম্য়ক সি্ কয়র পকবল পমধযা এবং পযযাগ্তযার উ�র 
সমস্ত প�শযােযার রসদ্ধযান্তয়ক রভতর্তযুতি করর।আরও তয়ে্র 
জন্ আ�রন চরযাইন প�যাকফ্যান্ড গ্রুয়�র মযানবযারধকযার এবং 
শ্রম অনশুদীলন নদীরত এবং গযাইরলযাইনগুরলও উয়লেে করয়ত 
�যায়রন।

আমর়া চিই ব্ক্তিনের সবরুনদ্ �়ার়া আম়ানের নিসতক ম়ািেণ্ড, চক়াম্প়াসির িীসতম়াল়া 
ব়া স়্ািীয় আইি লঙ্ঘি কনর িনদেহ ব়া প্রককৃ ত সবষনয় "ব়াজ়ায়" অসভন�়াি কনর ত়ানের 
প্রসতনশ়াধ চিব ি়া।আমর়া এই িমি়্াগুসল চম়াক়াসবল়া কর়ার জি্ প্রনেষ়্া কসর এবং 
িমস্ত পসরে়ালক এবং কম ্মে়ারীনের ম়ািবিম্পে এবং / অ্ব়া িম্সত সবভ়ািগুসলনত 
িনদেহজিক লঙ্ঘনির েবর জ়াি়ানত উত্ি়াসহত কসর, প়াশ়াপ়াসশ ত়ানের ল়াইি 
ব্বস়্াপকনকও চজ়ানরর আশঙ়্া ে়াড়াই।

িমস্ত ে়্ারনয়ি চপ়াক়াপ্ন্ গ্রুনপর পসরে়ালক, পসরে়ালি়া ও কম ্মে়ারীর়া হয়র়াি়ামুতি 
কম ্মনক্ষনত্র নতসরনত অবে়াি র়ানে �়া প্রসতটে প্র়ািসঙ্ক এেসতয়়ানর আইিী িংজ্ঞ়া এবং 
সিয়ম অিিু়ানর চক়ািও ধরনণর ভয়ঙ্র, আক্রমণ়াত্মক ব়া প্রসতকূল চমৌসেক, ে়াকু্ষষ, 
শ়ারীসরক ব়া অি়্াি্ আেরণ সিসষদ্ কনর।

চ্যা
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মলু রবেে 
আমর়া একটে িম়াি িুন�়ানির ম়াসলক, �়ার লক্ষ্ আম়ানের কম ্ম স়্ািগুসলনক হয়র়াসি এবং 
নবষম্মুতি পসরনবশ নতসর কর়া চ�ে়ানি আমর়া অি্নক িম়্াি কসর এবং একি়ান্ িফল 
হই।এটেনক ব়াস্তবত়া র়াে়া আম়ানের ভ়াি্বদ্ ে়াসয়ত্ব। মনি র়ােনবি - কম ্মনক্ষনত্র শ্রদ়্া আপি়ার 
ি়ান্ শুরু হয়!  

এই আমযার জন্ রক পবযাঝযাে?

রক রক করযা যযায়ব রক রক করযা যযায়ব নযা  

* আপি়ার িহকমনীনের আনশপ়ানশ আপি়ার চমৌসেক 
  এবং শ়ারীসরক ভ়াষ়া অজ়ানন্তই অপর়ানধর ক়ারণ ি়া 
  ঘে়ায় ি়াবধ়াি হি; নবষম্ ব়া হয়র়াসির িমস্ত ক়াজ 
  িনেতি িয়

* আপি়ার ক্ক্রয়়া এবং মন্তব্গুসল অনি্র দ্ব়ার়া 
  অিুধ়াবি কর়া ব়া ভুল চব়াঝ়াবুক্ঝ হনত প়ানর ত়া 
  সিনজনক ক্জজ্ঞ়াি়া করুি

*আপি়ার  পসরে়ালক, ম়ািবিম্পে সবভ়াি এবং / 
  অ্ব়া কম্প়াইন্স  সবভ়ানি হয়র়াসির ঘেি়াগুসলর 
  প্রসতনবেি করুি

* আপসি ব়া আপি়ার িহকমনীর়া চ�ভ়ানব নবষম্ ব়া 
  নবষনম্র সশক়ার ত়া প্রসতনবেি কর়ার জি্ ভয় 
  চেে়ানি়া 

* শ়ারীসরক ব়া চমৌসেকভ়ানব অি্নক ভয় চেে়াি ব়া 
  অপম়াসিত কর়া 

* অিুপ�ুতি রসিকত়া কর়া 

* আপত্সতজিক ব়া অিম়্ািজিক উপ়াে়াি প্রেশ ্মি 
  কর়া 

* িংস়্া ব়া ব্ক্তিিত অ়্াক়াউন্ট এবং ে়্ানিলগুসলনত 
  ি়াম়াক্জক চ�়াি়ান�়ানির মন্তব্ ব়া অি়্াি্ 
  চ�়াি়ান�়ানির ি়ান্ জসডত ়্াকনত প়ানর �়া এই 
  আেরনণর প্রত়্াশ়া লঙ্ঘি করনত প়ানর

* অিল়াইনি ব়া অফল়াইনি কম ্মনক্ষনত্রর চকৌতুক, 
  িম়্াব্ আপত্সতকর, ভয় চেে়ানি়া ব়া নবষম্মূলক 
  প্রককৃ সতর অবমূল়্ায়ি করুি (িংস়্ার প্র়াঙ্নি 
  সহউম়ারটে ব্বহ়ার কনর �়া আপি়ার ি়াম়াক্জক 
  চি়াঠিঠীর ব়াইনরর চল়ানকর়া আপত্সতজিক বনল মনি 
  করনত প়ানর)

  

আমর়া সিম্নসলসেতত়াসলক়াটেনক অগ্রহণন�়াি্ আেরণ 
সহি়ানব সবনবেি়া কসর।
*চ�ৌি হয়র়াসি
*আপত্সতকর ভ়াষ়া ব়া চকৌতুক
*চক়ািও ব্ক্তিিত পসরেয়-িম্পসক্মত নবসশনষ্্র 
সভত্সতনত অনি্র প্রসত নবষম্ ব়া নবসরত়া প্রেশ ্মি কর়া
*মন্তব্ অবিসত
*ভয় চেে়ানি়া ব়া হুমসক চেওয়়া আেরণ

আমর়া সিম্নসলসেত অ-বহিন�়াি্ ত়াসলক়া কম ্মনক্ষনত্রর 
অিন্তুটষ্ অবে়াি অবে়ািমূলক আেরণ সহি়ানব 
সবনবেি়া কসর।
*উদেীপি়া সবব়াে
*অপব়াে ব়া অপব়াে

আমযায়ক আয়রযা বল

ম়ািবিম্পে কীভ়ানব সিক্চিত কনর চ� হুইনিল-
চ়্ায়়ারনের সবরুনদ্ চক়ািও প্রসতনশ়াধ চিই?
হুইনিল-চ়্ায়়ারনের ক়াে চ্নক প্র়াতি ত্্ তেন্ত 
কর়ার িময় হুইনিল-চ়্ায়়ারনের পসরেয় এবং ব্ক্তি 
সহি়ানব চ� চক়ািও ে়াসবনত জসডত িমস্ত ব্ক্তি 
(গুসল) িম্পসক্মত ত্্ তেন্ত কর়ার িময় ম়ািবিম্পে 
সবভ়ািগুসল কনঠ়ারভ়ানব চি়াপিীয় সভত্সতনত ক়াজ 
কনর।�সে ে়াসবটে আরও তেনন্ত ব়াড়ানি়া হয় তনব 
চকবলম়াত্র সিব ্ম়াসেত একটে পসরে়ালি়া চি়াঠিঠীর এই 
তন্্ অ়্ানসেি ়্াকনব।আপসি আরও তন্্র জি্ 
ে়্ারনয়ি চপ়াক়াপ্ন্ গ্রুনপর হুইনিল চ়্াং িীসত এবং 
ি়াইেল়াইিগুসলও উনলেে করনত প়ানরি।



৩.২

সমযান সুয়যযাগ, 
রবভযাজন এবং
অন্তভু্মত্তি 
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  রয়েন প�যাকযা�্ন্ড গ্রু� একটি সমযান 
  সুয়যযায়গর রনয়েযাগকযারদী যযা আমযায়ের 
  সমস্ত ব্বসযাে এবং আমযায়ের  শঙৃ্খয়ল 
  জয়ুড সমস্ত কম ্মসংস্থযায়নর পপ্ক্ষযা�য়ি 
পমৌরলক মযানবযারধকযারয়ক সমে ্মন কয়র এবং প্চযার 
কয়র।আমরযা রবশ্বযাস করর পয নবরচরি্ এবং অন্তভু্মত্তি 
শত্তি এবং এই রনয়েযাগটি রনয়েযাগ, মলূ্যােন, উন্নেন, 
�য়েযান্নরত, শঙৃ্খলযা, ক্ষরত�ূরণ এবং সমযারতিসি 
কম ্মসংস্থযায়নর সকল পক্ষয়রি এই মযান প্য়েযাগ কয়র।

আমর়া েলগুসলনত আম়ানের ব়াজ়ানরর মনত়া নবসেত্র্ময় কনর তুলনত �়্া�্ 
সমশ্রণনক অন্তভু্মতি কর়ার জি্ ক়াজ কসর এবং আমর়া একটে অন্তভু্মতি ক়ানজর 
পসরনবশ নতসর করনত প়াসর �়া আম়ানের পেভূসম, সশক্ষ়া, সলঙ্, জ়াসত, িকৃনি়াঠিঠী, ক়াজ 
এবং সেন্ত়াভ়াবি়া জনুড আম়ানের প়া্ ্মনক্র চিই শক্তিটেনক গ্রহণ কনর নশলী, ধমনীয় 
পেভূসম, বয়ি, প্রজমে ।

আমর়া প্র়ািসঙ্ক চ�়াি্ত়া, চ�়াি্ত়া, কম ্মক্ষমত়া এবং অি়্াি্ ে়াকসর িম্পসক্মত 
সবষয়গুসলর সভত্সতনত িমস্ত সিনয়়ানির সিদ়্ান্ত চিওয়়ার প্রসতশ্রুসতবদ্ এবং আম়ানের 
কম ্মিংস়্াি প্রনয়়াজিীয়ত়া এবং ক়া� ্ম িম্প়ােনির প্রত়্াশ়াগুসলনক স্পষ্ভ়ানব িংজ্ঞ়াসয়ত 
কসর।আমর়া চ�ে়ানি পসরে়ালি়া কসর চিে়ানি চ� চক়ািও জসুরর প্রবনন্ অপ্র়াতিবয়স্ 
ব়া চজ়ারপূব ্মক কম ্মিংস়্াি িহ শ্রম আইি লঙ্ঘি িহ্ কসর ি়া।আরও তন্্র জি্ 
আপসি ে়্ারনয়ি চপ়াক়াপ্ন্ গ্রুনপর ম়ািব়াসধক়ার এবং শ্রম অিশুীলি িীসত এবং 
ি়াইেল়াইিগুসলও উনলেে করনত প়ানরি।

চ্যা
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মলু রবেে 
আমর়া অভ্ন্তরীণ এবং ব়াসহ্কভ়ানব একটে সবসেত্র, িনমত এবং িম়াি কম ্মনক্ষত্র প্রে়ার কসর। 
প্রসতটে পসরে়ালক, পসরে়ালি়া ও কম ্মে়ারী িেি্ প্রত়্াশ়া কর়া হয় �়ার ি়ান্ আমর়া ম� ্ম়াে়া, 
চিৌজি্ এবং শ্রদ়্ার ি়ান্ চ�়াি়ান�়াি কসর।

এই আমযার জন্ রক পবযাঝযাে?

রক রক করযা যযায়ব রক রক করযা যযায়ব নযা  

* আপি়ার কম ্মিংস়্ানির শত্ম়াসে সিক্চিত করনত হনব 

* অি্নের ক়ানে চ�মি আেরণ ে়াি ত়ার ি়ান্ একই 
  আেরণ করুি

* অি্নের  চ্নক  পক্ৃ ক ধ়ারণ়া এবং িতী্ ্মনের িম্ ্মি 
  করুি

* সশেুি, প্রসতক্ক্রয়়া গ্রহণ করুি এবং আপি়ার 
  আনশপ়ানশর চল়াকনের উনদ্বি চশ়ানিি

* চক়ািও ব্ক্তি ব়া একটে চি়াঠিঠী ত়ানের ব়্াকগ্র়াউন্, 
  উপসস্সত ব়া অি়্াি্ ব্ক্তিিত নবসশনষ্্র উপর 
  সভত্সত কনর এক কর়া 

* আপত্সতজিক ব়া প্রসতকূল কম ্মনক্ষনত্রর পসরনবশ 
  নতসর কনর এমি চক়ািও আেরণনক িহ্ কর়া 

* িহকমনীনের ব়া অি্ ক়ারও ি়ান্ আম়ানের 
  ব্বি়াসয়ক চলিনেি কনর এমি চক়ািও ধরনণর 
  অপব্বহ়ার ব়া হয়র়াসি কর়া



৩.৩ 

ব্ত্তিগত 
তে্ রক্ষযা করযা
32

ব্ত্তিগত পরিযা কদী এবং 
আরম কদীভযায়ব এটি 
ব্বিযার করব?
*পসরে়ালক, কম ্মে়ারী, 
গ্র়াহক এবং অি়্াি্ ব্ক্তি 
িম্পসক্মত ব্ক্তিিত ত্্ 
চবসশরভ়াি চেশগুসলনত 
সিসে্মষ্ আইি এবং 
সবসধগুসলর অধীনি ়্ানক 
এবং সবনশষ হ়্ান্সলংনয়র 
প্রনয়়াজি হয়।ব্ক্তিিত 
চেে়াগুসলর জি্ 
চশ্রসণবদ্করণ এবং িুরক্ষ়া 
প্রনয়়াজিীয়ত়া িম্পসক্মত 
অসতসরতি ত্্ ‘ে়্ারনয়ি 
চপ়াক়াপ্ন্ গ্রুনপর 
ব্ক্তিিত চেে়া এবং 
চি়াপিীয়ত়া িীসত এবং 
ি়াইেল়াইিগুসলনত প়াওয়়া 
�়ানব।

       মরযা আমযায়ের ব্ত্তিগত, রচরকতস্যা,
        �যাররবযাররক এবং আরে ্মক তয়ে্র 
       পগযা�নদীেতযা এবং পগযা�নদীেতযা 
       রক্ষযা করর, পকবল ব্বসযায়ের 
প্য়েযাজন রয়েয়ি এবং পযেযায়ন আমযায়ের 
আইনগতভযায়ব এটি করযার অনমুরত পেওেযা িয়েয়ি 
তযায়ের কযায়ি এই জযাতদীে তে্ প্কযাশ করর। এটি 
আমযায়ের সমস্ত �ররচযালক, কম ্মচযারদী, গ্যািক, 
সরবরযািকযারদী এবং ব্বসযারেক অংশদীেযার পরিযা 
�ররচযালনযা করযার পক্ষয়রি প্য়যযাজ্।

আ                                                        
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মলু রবেে
ে়্ারনয়ি চপ়াক়াপ্ন্  গ্রুনপ, আমর়া িমস্ত ব্ক্তির ব্ক্তিিত ত্্ িুরসক্ষত কনর - ত়ার়া গ্র়াহক, 
পসরে়ালক, কম ্মে়ারী, িরবর়াহক়ারী এবং ব্বি়াসয়ক অংশীে়ার চহ়াি - ত়ার়া আম়ানের উপর 
চ� ত্্ চেয়, ত়ার চি়াপিীয়ত়া এবং িরুক্ষ়া চেনয় ।

এই আমযার জন্ রক পবযাঝযাে?

রক রক করযা যযায়ব রক রক করযা যযায়ব নযা  

* ব্ক্তির ব্ক্তিিত ত্্ চকবল অিুনম়াসেত েলগুসলর 
  ি়ান্ ভ়াি করুি

* চশ্রসণবদ্ ত্্ িটঠকভ়ানব িঞ্চয় করুি এবং �েি 
  এর আর প্রনয়়াজি চিই তেি এটে সির়াপনে সিষ্পত্সত 
  করুি

* িব ্মে়া চক়াম্প়াসির চিেওয়়াক্মগুসলনত িুরসক্ষত সপ্রন্ট়ার 
  ব্বহ়ার কনর মুদ্রণ করুি

* আপি়ার প়ািওয়়াে্ম ক়ারও ি়ান্ ভ়াি করুি ব়া  
  সলসেতভ়ানব ত়া প্রক়াশ কর়া 

* আপি়ার কম্ম্পউে়ারনক আিলক কর়া চেনড চেওয়়া 

* মুদ্রক ব়া ফনে়াকসপয়়ারগুসলনত মূল িস্গুসল চেনড 
  চেওয়়া 

যরে ?

*আপি়ার পত্ী আপি়ার ব্বি়ানয়র চক়ািও গ্র়াহনকর 
চ�়াি়ান�়ানির সবশে জ়ািনত ে়ায়, িতুি ব্বি়ানয়র 
িুন�়ানির জি্ ত়ানের ি়াহ়াজ্ করনত ে়ায়।আপসি 
গ্র়াহনকর ি়ান্ সিসবডভ়ানব ক়াজ কর়ার ি়ান্ ি়ান্ 
সবশেটে ভ়াি কনর চিওয়়া টঠক আনে?
-ি়া । ে়্ারনয়ি চপ়াক়াপ্ন্ গ্রুনপর ব্ক্তিিত চেে়া 
এবং চি়াপিীয়ত়া িীসত এবং ি়াইেল়াইিগুসলর মনত়া 
আমর়া অবশ্ই িম্েুীি হওয়়া িমস্ত ব্ক্তিিত তন্্র 
চি়াপিীয়ত়া এবং চি়াপিীয়ত়া রক্ষ়া করনত হনব।



৩.৪

একটি রনরযা�ে এবং
স্যাস্থ্কর কম ্ময়ক্ষরি  
নতরর  করযা
34

       মরযা আমযায়ের সিকমমী, ব্বসযােদী 
       অংশদীেযার এবং েশ ্মকয়ের �যাশযা�যারশ 
       আমরযা পয সম্প্রেযােগুরলয়ত 
       �ররচযালনযা করর তযায়ের পলযাকয়ের 
জন্ একটি রনরযা�ে এবং স্যাস্থ্কর কম ্ময়ক্ষরি বজযাে 
রযােয়ত প্রতশ্রুরতবদ্ধ।আমরযা সমস্ত প্য়যযাজ্ আইন 
এবং রবরধমযালযা পময়ন চরল এবং ধযারযাবযারিকভযায়ব স্যাস্থ্ 
এবং সুরক্ষযা কযায ্মকযাররতযা উন্নত করযার লক্ষ্ রযারে।

আম়ানের কম ্মনক্ষত্রগুসলনক �়্ািম্ব স়্াস্্কর এবং সির়াপে কনর চত়াল়ার চক্ষনত্র 
আম়ানের প্রনত্নকর ভূসমক়া রনয়নে: পসরে়ালকর়া ত়ানের সিয়ন্ত্রণ়াধীি প্রসতনবেিগুসলর 
তকৃতীয় পনক্ষর চপশ়ািত স়্াস্্ এবং িুরক্ষ়ার জি্ ে়ায়বদ্।আমর়া িব়াই কম ্মনক্ষনত্রর শত্ম 
সহি়ানব, সির়াপনে ক়ানজর জ়ায়ি়ার জি্ স্তন্ত্র এবং ভ়াি কর়ার প্রসত ে়ায়বদ্ত়ার ।

আ                                                        
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মলু রবেে
সির়াপে , চেকিই ও স়্াস্্কর কম ্মনক্ষত্র  � ‘ে়্ারনয়ি চপ়াক়াপ্ন্ গ্রুনপর িংস়্ার 
প্রত়্াশ়া।িমি়্াগুসল িি়াতি, প্রসতনবেি এবং িম়াধ়ানির জি্ আমর়া একনত্র ক়াজ কসর । 

এই আমযার জন্ রক পবযাঝযাে?

রক রক করযা যযায়ব রক রক করযা যযায়ব নযা  

* আপসি �েি অসির়াপে সবনবেি়া করনেি  তেি প্রনে করুি

* িব ্মে়া িংস়্ার িুরক্ষ়া চপ্র়ানে়াকলগুসল অিুিরণ করুি - 
  এগুসলর অবশই  ক়ারণ রনয়নে

* এমি চক়ািও ক়াজ কর়ার ক়্া বল়া �েি আপসি ভ়ানবি চ�  
  আপসি িম্প়ােি কর়ার জি্ িটঠকভ়ানব প্রসশক্ষণপ্র়াতি িি  
  এবং এমিটে কর়ার িময় আপি়ার ব়া অনি্র ক্ষসত হনত প়ানর 
  তেি এটে  বলুি 

* তত্ত়াবধ়ায়নকর ক়ানে সরনপ়াে্ম করুি �েি আপসি এমি 
  ক়াউনক এমি চক়ািও ক়াজ িম্প়ােি করনত চেনেি 
  চ�টেনক আপসি অসির়াপে বনল মনি করনেি ব়া চিই ব্ক্তিটে 
  িটঠকভ়ানব প্রসশক্ষণপ্র়াতি িয়

* আপি়ার �সে িনদেহ হয় চ� চক়ািও �়ািব়াহি ব়া চক়ািও 
  িরঞ্জ়ানমর িটঠকভ়ানব এবং সির়াপে ভ়ানব  ক়াজ করনে ি়া  

* অসির়াপে অবস়্া ব়া সিনজর ব়া অনি্র জি্ একটে িম়্াব্ 
  সবপে িম্পনক্ম প� ্মনবক্ষণ ব়া িনেতি কর়া হনয়নে ; িুরক্ষ়া 
  প্রনত্নকর ে়াসয়ত্ব - আপি়ার ক়াজটে �়াই চহ়াক ি়া চকি 
  আপি়ার সির়াপনে ক়াজটে সির়াপনে িম্প়ােনির জি্ চজ়ার 
  করনত হনব

* আশ়া করনবি ি়া চ� অি্ চকউ ঝুাঁ সকপূণ ্ম ব়া উনদ্বি 
  জ়াি়ানব 

* ধনর সিি চ� বত্মম়াি পদ্সত এবং সিনে্মসশক়াগুসল চিই 
  উপ়ায় চমনি 

* ড়্াি, অ়্ালনক়াহল ব়া অি়্াি্ সিয়সন্ত্রত পে়ান্ ্মর 
  প্রভ়ানবর অধীনি ক়ানজর জি্ প্রেসশ ্মত হনব

* এমি চক়ািও ক়াজ করনত িম্ত হি �়ার জি্ 
  আপসি প্রসশক্ষণপ্র়াতিও  েক্ষ িি  

আমযায়ক আয়রযা বল

ে়্ারনয়ি চপ়াক়াপ্ন্ গ্রুপ “িুরক্ষ়া, চপশ়ািত স়্াস্্ 
এবং পসরনবনশর  ম়াি এবং সিনে্মসশক়া” িরবর়াহ 
কনরনে, �়া প্রসতটে স্তনরর িম্পসক্মত িম্পসক্মত 
সবভ়ািগুসল প্রসতটে ব্বি়াসয়ক ইউসিে, ব্বি়ানয়র 
ল়াইি এবং অঞ্চলগুসলনত িম্পসক্মত িুরক্ষ়া 
সবভ়ািগুসলর তত্ত়াবধ়ানি সিনে্মসশক়া সহি়ানব রূপ়ান্তর 
করনত এবং প্রনয়়াি করনত প়ানর।সবজনিি ইউসিে, 
সবজনিি ল়াইি, আঞ্চসলক এবং সবভ়াি পসরে়ালকিণ 
এই সিনে্মসশক়াগুসলর অসভন�়াজি এবং প্রনয়়ানির 
জি্ ে়ায়বদ্। আরও তন্্র জি্, আপসি ে়ানর়াণ 
চপ়াকফ়্ান্ গ্রুনপর িুরক্ষ়া, চপশ়ািত স়্াস্্ এবং 
কম ্মনক্ষনত্রর িীসত এবং ি়াইেল়াইিগুসলও চেেনত 
করনত প়ানরি।
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৪ সম্পে

আমযায়ের সমস্ত সম্পে - আরে ্মক, পবৌত্দ্ধক, অনযান্  সম্যান - 
বযানযায়ত অয়নক  বির এমনরক কেনও কেনও জদীবনকযালও 
রনয়েয়ি। সম্পেগুরল অেৃশ্মযান এবং কেনও কেনও 
রবমতূ্ম িয়ত �যায়র তয়ব আমযায়ের ননরতক মযানগুরলর ময়তযা 
সত্ম্রলতভযায়ব পসগুরল যযা আমযায়ের অনন্ কয়র পতযায়ল এবং 
যযা আমযায়ের শত্তিশযালদী রযায়ে।

ত়ানের একক ক্ষমত়া ়্াক়া িত্নত্বও, আম়ানের িম্পনের চ� চকউ 
একটেম়াত্র ঘেি়া দ্ব়ার়া উনলেেন�়াি্ভ়ানব ক্ষসতগ্রস্ ব়া এমিসক 
ধ্ংি হনত প়ানর। িতুর়াং, িহকমনী এবং ব্ক্তি সহি়ানব, আম়ানের 
ে়াসয়ত্ব প্রসতসেি আম়ানের ক়ানজ  িূ্ িতম  অবে়াি র়াে়া । ।

এই রবভযাগটিয়ত  কদী কদী রশেব
* সবসভন্ন ধরনণর িংস়্ার ত্্নক কীভ়ানব িটঠকভ়ানব চশ্রসণবদ্ কর়া এবং   
পসরে়ালি়া করনত হয়

* সিসকওসরটের �়্া�্ভ়ানব ব়াসণজ্ কীভ়ানব কর়া �়ায়

* কীভ়ানব আপি়ার ব্বি়ানক অ্ ্ম প়াে়ানরর ক্ক্রয়়াকল়ানপর ি়ান্ �তুি হনত 
ব়াধ়া চেওয়়া �়ায়



       মযায়ের সবয়চয়ে মলূ্বযান সম্পেগুরলর 
       একটি িল আমযায়ের তে্। কযাগজ এবং 
       ফযাইয়লর নরে বযা মযারটিরমররেযায়ত এবং 
       আমযায়ের আইটি অ্যারলিয়কশন এবং 
       রসয়স্মগুরলয়ত নবেু্ রতনভযায়ব তে্ সি 
অয়নকগুরল রবরভন্ন ফম ্্ম যায়ি তে্ েযায়ক । সবয়চয়ে পবরসক 
স্তয়র, আমযায়ের সমস্ত তে্ পগযা�নদীে এবং অ-পগযা�নদীে 
রিসযায়ব পশ্রণদীবদ্ধ করযা পযয়ত �যায়র।

ে়্ারনয়ি চপ়াক়াপ্ন্ গ্রুনপর প়্ানরন্ট িংস়্া ে়্ারনয়ি চপ়াক়াপ্ন্ গ্রুনপর 
ত্্ ব্বস়্াপি়ার কনর ত়াই িংস়্াগুসলনক কীভ়ানব িীসতম়াল়ায় চমনি েলনত 
হনব, চশ্রসণবদ্ কর়া, ত্্ িুরক্ষ়া এবং পসরে়ালি়া করনত হনব এবং ব্বহ়াসরক 
স্তনর সিদ়্ান্ত গ্রহণ ও আেরনণর সিনে্মসশক়া সিনে্মশ কনর।

ক়া� ্মকর ঝুাঁ সক ব্বস়্াপি়া এবং চেে়া সিয়ন্ত্রণ িক্ষম কর়ার জি্ আম়ানের 
িমস্ত ব্বি়ায় জনুড পদ্সতিত ত্্ পসরে়ালি়ার সেনক আমর়া লক্ষ্ র়াসে।সি.
সপ. চি়াঠিঠী িংস়্াগুসল ত়ানের ব্বি়ানয়র প্রককৃ সতর আরও ভ়াল অিিু়ানর ত্্ 
পসরে়ালি়া িীসত এবং সিনে্মসশক়াগুসল ম়াসিনয় সিনত প়ানর।

৪.১

সংস্থযা
�ররচযালনযা তে্
38
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মলু রবেে 
ত্্ একটে িিম্পে �়ার িটঠক ব্বহ়ার, িঞ্চয়স়্াি 
এবং ভ়াি কনর চিওয়়ার সবষয়টে সিক্চিত কর়ার জি্ 
আম়ানের িকলনক আম়ানের িীসতম়াল়া অিিু়ানর 
সেসনিতকরণ, চশ্রসণবদ্করণ এবং পসরে়ালি়া করনত 
িক্ষম হনত হনব।

এই আমযার জন্ রক পবযাঝযাে?

রক রক করযা যযায়ব রক রক করযা যযায়ব নযা  

* িংস়্ার ত্্গুসলনত প্রে়ার ব়া অ়্ানসেনির মঞ্জসুর 
  ভ়ানল়াভ়ানব জ়ািনত হনব 

* তন্্র �়্া�্ ব্বহ়ার, প্রেলি, ধনর র়াে়া, িুরক্ষ়া এবং 
  সিষ্পত্সতর জি্ ব্ক্তিিত ে়াসয়ত্ব সিি

* চক়াম্প়াসির ত্্ ব়া চরকে্ম নতসর করনত, ভ়াি করনত এবং 
  ফ়াইল করনত চকবল ে়ানর়াণ চপ়াকফ়্ান্ গ্রুনপর অিুনম়াসেত 
  অিুনম়াসেত আইটে ব্বহ়ার করুি

* িস্, চরকে্মি এবং সেক্জে়াল সেভ়াইিগুসল অিিুনম়াসেত 
  অ়্ানসেি ব়া হস্তনক্ষনপর সবষয় হনত প়ানর ি়া ত়া সিক্চিত 
  করনত ও  িুরক্ষ়ার জি্ িমস্ত �ুক্তিিঙ্ত প্রনয়়াজিীয় 
  পেনক্ষপ গ্রহণ করুি

* আপি়ার পসরে়াসলত চ� চক়ািও তন্্র ি়ান্ িম্পসক্মত 
  ঝুাঁ সকগুসল মূল়্ায়ি করুি �়ানত আপসি ঝুাঁ সকগুসল িটঠকভ়ানব 
  পসরে়ালি়া করনত প়ানরি এবং ত্্টে িুরক্ষ়া করনত প়ানরি

* ে়ানর়াণ চপ়াকফ়্ান্ গ্রুপ এবং এর িংস়্াগুসলর ম়াসলক়াি়াধীি 
  চক়ািও চি়াপিীয় ত্্ ব়া জিি়াধ়ারনণর ত্্ ভ়াি কনর 
  চিওয়়ার আনি আইিত ব়াধ্ত়ামূলক অ-প্রক়ানশর েুক্তি ব়া 
  এিসেএনত স়্াক্ষর করুি

* প্র়াইনভে  ত্্ সিনয় আনল়ােি়া কর়ার িময় সবনশষত চক়ািও 
  প়াবসলক এসরয়়ায়, চক়ািও চম়াব়াইল সেভ়াইনির ম়াধ্নম 
  ব়া পসরব়ানরর িেি্নের ি়ান্ আনল়ােি়া কর়ার িময় চ� 
  চক়ািও িম়্াব্ শ্রবণশক্তি, ত়ানরর ে়্াসপং ব়া অি়্াি্ পনক্ষর 
  চরকসে্মংনয়র সবষনয় িতক্ম ়্াকুি একটে ত্্ ফ়া াঁি

* ে়্ানর়াইি চপ়াকফ়্ান্ গ্রুপ ব়া এর িংস়্াগুসল 
  িম্পসক্মত চবিরক়ারী ব়া িব ্মজিীি, জিি়াধ়ারনণর 
  ত্্ প্রক়াশ কর়া 

* ব্ক্তিিত ব্বহ়ানরর জি্ ব়া এমিভ়ানব ে়্ানর়াইি 
  চপ়াকফ়্ান্ গ্রুপ িংস়্াগুসলর ক্ষসত করনত প়ানর এমি 
  িংস়্া আইটে এবং চ�়াি়ান�়ানির িুসবধ়া ব্বহ়ার কর়া 

* প়ািওয়়াে্মগুসল ভ়াি করুি ব়া িনদেহজিক সলঙ্গুসল 
  েুল়া 

* অনবধভ়ানব েস্ত়ানবজগুসল চি়াপি কর়া , পসরবত্মি 
  কর়া , এমি েনূর িস্গুসল ধ্ংি কর়া  �়া ের়াইি 
  চপ়াকফ়্ান্ গ্রুপনক ক্ষসত করনত প়ানর

* ে়্ারনয়ি চপ়াক়াপ্ন্ গ্রুনপর ব্বি়াসয়ক ক্ক্রয়়াকল়াপ 
  িম্পনক্ম ব়াসহ্কভ়ানব চক়ািও ত্্ ভ়াি কর়া  �সে 
  ি়া আপসি চিটের জি্ অিুনম়াসেত হি - এটে িমস্ত 
  চমৌসেক এবং সলসেত চ�়াি়ান�়ানির চক্ষনত্র প্রন�়াজ্

যরে ?

প্রনে -আপসি আপি়ার চক়াম্প়াসির িতুি প্রকনপের িতুি উন্নয়ি 
চি়াশ়্াল সমসেয়়ায় চপ়াটে কনরনেি। একটে সবশ্বসবে়্ালনয়র 
সশক্ষ়া্নী স্সিনির জি্ চিই প্রকনপের আরও তন্্র জি্ 
আপি়ার ি়ান্ চ�়াি়ান�়াি কনরনেি।আপসি ি়াহ়া�্ প্রে়াি কর়া 
উসেত?
উত্র- আপি়ার অসতসরতি িতক্মত়া অবলবেি কর়া উসেত, 
ক়ারণ িংস়্ার ত্্ ভ়াি কনর চিওয়়া একটে জটেল িমি়্া।এই 
চক্ষনত্র, আপি়ানক অবশ্ই অিুনর়াধ কর়া তন্্র গুরুত্ব বুঝনত 
হনব।  প়াশ়াপ়াসশ ে়্ারনয়ি চপ়াক়াপ্ন্ গ্রুনপ ব্বহৃত ে়ারটে 
চি়াপিীয়ত়ার স্তরও সবনশষ “ সিয়ন্ত্রণ, চি়াপিীয়ত়া , অভ্ন্তরীণ 
ব্বহ়ার  এবং িব ্মজিীি ব়্াবহ়ার” জি়ানত হনব ।  আরও 
িুসিসে্মষ্ সেকসিনে্মশি়ার জি্ আপি়ার ে়ারওি চপ়াকফ়্ান্ 
গ্রুনপর ত্্ পসরে়ালি িীসত এবং ি়াইেল়াইিগুসলও পড়া  
উসেত।

প্রনে -আপসি অি্ চক়া়্াও একটে িতুি ক়ানজর অবস়্ানির 
জি্ আপি়ার িংস়্া চেনড েনল �়ানচ্ছি।আপসি আপি়ার 
িতুি ক়ানজর চক্ষনত্র সবনশষত ব্বহ়ানরর জি্ ‘ে়্ারনয়ি 
চপ়াক়াপ্ন্ গ্রুপ িংস়্ার প্রসতনবেনির ফনে়াকসপ সিনয় 
আিনেি।এটে সক অিুনম়াসেত?
উত্র-�সে ত্্টে জিি়াধ়ারণ সহি়ানব চশ্রসণবদ্ কর়া হয় তনব 
ে়্ারনয়ি চপ়াক়াপ্ন্ গ্রুনপর ব়াইনরর ব্বি়ানয়র ব্বহ়ার 
অিুনম়াসেত। তনব, ত্্টে �সে সবনশষ সিয়ন্ত্রণ, চি়াপিীয়ত়া 
ব়া চকবলম়াত্র অভ্ন্তরীণ ব্বহ়ানরর অধীনি চশ্রসণবদ্ কর়া 
হয়, আপসি একব়ার েরওি চপ়াকফ়্ান্ গ্রুনপর পসরে়ালক ব়া 
কম ্মে়ারী সহি়ানব আপি়ার অবস়্ািটে হ়ার়ানত প়ারনল আপি়ানক 
ব়াইনরর ব্বহ়ানরর জি্ ফনে়াকসপগুসল চিওয়়ার অিুমসত চিই।



    কযারধক এেরতেযার জয়ুড তযারলকযাভুতি ও 
    তযারলকযামতুি উভে সংস্থযায়ক সমরন্বত একটি 
    ব্বসযা রিসযায়ব, আমযায়ের তে্ �ররচযালনযার 
    ব্বস্থযাটি আমযায়ের সমস্ত �ররচযালক, �ররচযালনযা 
    এবং কমমীয়ের সেস্য়ের �যাবরলক এবং 
প্যাইয়ভি তয়ে্র ময়ধ্ �যাে ্মক্ বুঝয়ত এবং পসই সযায়ে 
সমস্ত প্যাসরঙ্গক আইন পময়ন চলয়ত সিযােতযা করযা এবং 
পগযা�ন এবং উ�যােযান তে্   �ররচযালনযা কয়র। (কদীভযায়ব 
পগযা�নদীেতযা পবযাঝযার এবং সমস্ত পকযাম্পযারনর তে্ 
যেযাযেভযায়ব �ররচযালনযা করয়ত িয়ব পস সম্পয়ক্ম রবস্তৃত 
রনয়ে্মরশকযার জন্ রবভযায়গর ৪.১ �ৃঠিযা 38-39 পেেনু)

এটে ত়াসলক়াভুতি িংস়্াগুসলর সিসকওসরটে ব়া অি্ চ� চক়ািও  ব্বি়ানয়র 
উনদেনশ্ প্রক়াসশত প্র়াইনভই তন্্র সভত্সতনত, সম়্্া ত্্ প্রে়ার কর়া 
ব়া প্রক়ানশ্ ত়াসলক়াভুতি সিসকওসরটের ে়ামনক হস্ত়ান্তর কর়ার লনক্ষ্ 
ক্ক্রয়়াকল়ানপ সলতি হওয়়া অনবধ বনল সবনবসেত হনয়নে । অভ্ন্তরীণ 
শকৃঙ্খল়াবদ্ ক্ক্রয়়াকল়াপনক তে়ারক কর়া ে়াড়াও, এই জ়াতীয় ক্ক্রয়়াকল়ানপ 
জসডত ়্াক়ার ফনল িংস়্া ও ব্ক্তি উভয়নকই অপর়াধমূলক ম়ামল়া ও 
জসরম়াি়া হনত প়ানর।
 

৪.২

বযারণজ্ রনরযা�ত্যা 
(রসরকওররটিয়সর)
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সযাধযারণভযায়ব বলয়ত 
পগয়ল, পকযান পগযা�ন 
তে্ প্কযাশ করয়ব?
ে়্ারনয়ি চপ়াক়াপ্ন্  গ্রুপ 
চক়াং, সলসমনেে এবং 
ে়্ারনয়ি চপ়াক়াপ্ন্ গ্রুপ 
িংস়্াগুসল িম্পসক্মত ত্্ 
�়া জিি়াধ়ারনণর ক়ানে 
ি়াধ়ারণত উপলব্ধ ়্ানক ি়া 
�়া আম়ানের ত়াসলক়াভুতি 
িংস়্াগুসলর সিসকওসরটের 
ব়াজ়ার মূল্নক প্রভ়াসবত 
করনত প়ানর।

রসরকওররটিয়সর ময়ধ্ 
কদী কদী রয়েয়ি?
চশয়়ার, বন্, চি়াে এবং 
সবসিনয়়াি।

এ
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মলু রবেে 
ে়্ারনয়ি চপ়াক়াপ্ন্ গ্রুনপর ত়াসলক়াভুতি িংস়্ার সিসকওসরটেনত চলিনেনির আনি আপি়ার 
প্রনয়়াজিীয় িমস্ত প্রনয়়াজিীয় ক়াজ িম্পন্ন কনর ‘ আপি়ার চক়াম্প়াসির কম্প়াইন্স সবভ়াি ব়া সিসেষ্  
সবভ়ািনক অবসহত করুি �়ানত আপসি অসিচ্ছ়াককৃ তভ়ানব অভ্ন্তরীণ তন্্র উপর পেনক্ষপ ি়া পনর । 

এই আমযার জন্ রক পবযাঝযাে?

রক রক করযা যযায়ব রক রক করযা যযায়ব নযা  

* ত়াসলক়াভুতি চক়াম্প়াসির পদ্সত অিুি়ানর সিসকওসরটেজ 
  চরেেগুসল ক়া� ্মকর কর়ার আনি ক্রনয়র উনদেশ্ িম্পনক্ম 
  অবসহত করুি

* আপসি �সে সিসকওসরটের ি়ান্ �ুতি চক়াি ব্বি়ায় করনেি 
  তনব প্রসতটে চেনশ সিসকওসরটে চরেসেং আইিগুসল চেেুি

* চ� িমস্ত িংস়্াগুসলর জি্ আপসি অভ্ন্তরীণ ত্্ 
  র়ানেি চিগুসলনত চক়ািও মূলধি ব়াজ়ানরর চলিনেি 
  কর়া 

* সিসকওসরটের ে়ামনক প্রভ়াসবত করনত ভুয়়া ত্্ 
  প্রক়াশ কর়া 

* অি্নের ত়াসলক়াভুতি িংস়্াগুসলনত ব়াসণজ্ করনত 
  উত্ি়াসহত কর়া �েি ত়ানের অভ্ন্তনরর ত্্ 
  প্র়ািসঙ্ক হয়

‘অন্তসি ্মসহত ত্্ কী?
-অন্তসি ্মসহত(ব়া মূল্ িংনবেিশীল) ত্্ �়া জিি়াধ়ারনণর 
ক়ানে উপলভ্ িয় তনব সবসিনয়়ানির সিদ়্ান্ত চিওয়়ার চক্ষনত্র ব়া 
চক়ািও চক়াম্প়াসির চশয়়ার চকি়া ব়া চবে়ার চক্ষনত্র ব়া অি়্াি্ 
ব্বি়াসয়ক ক়াওনক প্রভ়াসবত করনত প়ানর। উে়াহরণ :

*আম়ানের ত়াসলক়াভুতি িংস়্াগুসলর একটের জি্ আনয়র 
  ফল়াফল ব়া পূব ্ম়াভ়াি

* িং�ুক্তি, অসধগ্রহণ, স়্াি়ান্তর ব়া চ�ৌ্ উনে়্াি

* একটে পুিি ্মঠি প্রকপে

* বড িংকে ব়া ঘেি়া

* বড ম়ামল়া 

* িরক়ার ব়া সিয়়ামক সিদ়্ান্ত

* চিতকৃ নত্বর পসরবত্মি

* চশয়়ার মূলধি ব়া সেসভনেনন্র অ্ ্ম প্রে়াি বকৃক্দ্ করুি

ইিি়াইে়ার চরেসেং সক?
আম়ানের ত়াসলক়াভুতি িংস়্াগুসলর অভ্ন্তরীণ ত্্ রনয়নে 
এমি চক়ািও পসরে়ালক, পসরে়ালি়া ব়া টে়াফ িেি্, ব়া অি্ 
চক়ািও িংস়্া প্র়ািসঙ্ক ত়াসলক়াভুতি িংস়্াগুসলর অি্ চক়ািও 
চলিনেি ক্রয়, সবক্রয় ব়া জসডত।

যরে ?

প্রস্ন:আপসি ‘ে়্ারনয়ি চপ়াক়াপ্ন্ গ্রুনপর ত়াসলক়াভুতি 
িংস়্াগুসলর একটে িহকমনীর ক়াে চ্নক শুনিনেি চ� 
িতুি চ�ৌ্ উনে়্ানি েুক্তি স়্াক্ষর কনর ত়ানের উপ়াজ্মি বকৃক্দ্ 
প়ানব।আপসি চিই িংস়্ায় সবসিনয়়ানির সবষয়টে সবনবেি়া 
করনেি। এটে সক অভ্ন্তরীণ ব্বি়ানয়র আইি লঙ্ঘি হনব?
 
উত্র :হ়্া াঁ। আপি়ার ব়্াবি়া কর়া উসেত িয়, ক়ারণ এ জ়াতীয় 
পসরসস্সত অভ্ন্তরীণ ত্্ িম্পসক্মত সিসকওসরটে চরেসেং আইি 
লঙ্ঘি, ক়ারণ ত্্গুসল উপ়াে়াি এবং এেিও জিি়াধ়ারনণর 
ক়ানে উপলভ্ িয়।আপসি স়্ািীয় সিসকওসরটেজ চরেসেং 
আইিগুসল উনলেে করনত প়ানরি, সবনশষত ়্্াকআউে 
সপসরয়নের উপর, ব়া আরও ি়াইনেনন্সর জি্ আপি়ার 
চক়াম্প়াসির কম্প়াইন্স  সবভ়ানির ি়ান্ পর়ামশ ্ম করনত প়ানরি।



৪.৩

মযারন
লন্ডযাররং
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প্স্ন -মযারন লন্ডযাররং কদী?
 ম়াসি লন়্াসরং হ’ল 
প্রক্ক্রয়়া �়ার ম়াধ্নম 
ব্ক্তি ব়া অনিনক সমনল 
অনবধ ক়া� ্মকল়ানপর 
উপ়াজ্মিগুসল চি়াপি 
কর়ার চেষ়্া কনর ব়া 
ওনবধ উত্ি সহি়ানব 
উপসস্ত হওয়়ার চেষ়্া 
কনর ত়াই আইসি তহসবল 
জম়া চেয়।এই আস্ ্মক 
অপর়াধগুসল একটে 
একক চক্ষনত্রও প্রত্ক্ষ ব়া 
অপ্রত্ক্ষভ়ানব ‘ে়্ারনয়ি 
চপ়াক়াপ্ন্  গ্রুপনক 
প্রভ়াসবত কর়ার িম়্াবি়া 
রনয়নে 

   রয়েন প�যাকযা�্ন্ড গ্রু� সকল স্তয়রর 
   প্যাসরঙ্গক এেরতেযার জয়ুড আমযায়ের 
   সুরক্ষযার জন্ গ্রু� �য ্মযায়ের মযারন-
   লন্ডযাররং  রনয়ে্মরশকযা বজযাে রযােয়ত 
প্রতশ্রুরতবদ্ধ।আমরযা কেনই অরনবরন্ত অ্যাকযাউন্ট, 
তিরবল বযা সম্পে স্থযা�ন করর নযা বযা বজযাে রযারে নযা এবং 
আমরযা অ�রযাধমলুক ত্রিেযাকলযায়�র  পেয়ক আমযায়ের 
ব্বসযা রক্ষযা করয়ত প্রতশ্রুরতবদ্ধ।

িমস্ত সি.সপ. চি়াঠিঠী িংস়্ার িত়্া অ়্াক়াউসন্টংনয়র চরকে্ম এবং িহ়ায়ত়া 
েস্ত়ানবজগুসলনক অবশ্ই আম়ানের অন্তসি ্মসহত ব্বি়া এবং চলিনেনির 
প্রককৃ সতর �়্া�্ত়ার ি়ান্ বণ ্মি়া এবং প্রসতসবসবেত করনত হনব।ম়াসি লন়্াসরং 
িম্পসক্মত িমস্ত প্র়ািসঙ্ক জ়াতীয় এবং আন্তজ্ম়াসতক আইি এবং সিয়ম়াবলী 
অিিুরণ কনর।

চ্যা
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মলু রবেে 
ম়াসি লন়্াসরং একটে অত্ন্ত ম়ার়াত্মক আস্ ্মক 
অপর়াধ।এ জ়াতীয় ক্ক্রয়়াকল়াপ চ্নক ‘ে়্ারনয়ি 
চপ়াক়াপ্ন্ গ্রুপনক রক্ষ়া করনত আমর়া িমস্ত 
প্র়ািসঙ্ক পসরে়ালক ও কম ্মে়ারীনের অধ্বি়ায় এবং 
িক্ক্রয়ত়ার উপর সিভ্মর কসর।

এই আমযার জন্ রক পবযাঝযাে?

রক রক করযা যযায়ব রক রক করযা যযায়ব নযা  

* িি়াতিন�়াি্ নবধ তহসবল িহ নবধ ব্বি়ানয়র উনদেনশ্ চকবল 
  ি়ামী গ্র়াহকনের ি়ান্ ব্বি়া পসরে়ালি়া করুি

* িতুি তকৃ তীয় পক্ষগুসলনক সি�ুতি কর়ার িময় এবং চক়ািও 
  েুক্তিনত স়্াক্ষর কর়ার আনি �়্া�্ ক্্রিসিংনয়র প্রক্ক্রয়়াটে 
  িম্পূণ ্ম করুি - আপি়ার চক়াম্প়াসির জ্ঞ়াত-আপি়ার ক়্ানয়ন্ট 
  প্রক্ক্রয়়াটে পুনর়াপুসর বুঝনত এবং চমনি েলুি

* চক়ািও তকৃ তীয় পনক্ষর অ়্াক়াউনন্ট ব়া এক়াসধক অ়্াক়াউনন্ট 
  তহসবল পসরনশ়ানধর জি্ চক়ািও িম়্াব্ গ্র়াহক ব়া 
  িরবর়াহক়ারীর অিুনর়াধ চ�মি প্রক়াসশত হনত প়ানর এমি 
  চক়ািও “ল়াল পত়াক়া” আপি়ার চক়াম্প়াসির আইিী কম ্মকত্ম়ার 
  ক়ানে একটে সবষয় সেসনিত করুি এবং উত়্াপি করুি; একটে 
  অন�ৌক্তিকভ়ানব ব়াজ়ানরর ে়ানমর উপনর, সবনশষত িিে 
  সহি়ানব ভ়াল সেনত ইচু্ছক; ব়া অপ্রনয়়াজিীয় মধ্স্ত়াক়ারীনের 
  ম়াধ্নম চলিনেি পসরে়ালি়া করুি

* চক়ািও িম়্াব্ ক়্ানয়ন্ট / ক়াউন্ট়ারপ়াটে্ম প্রক্ক্রয়়াগুসলর সবষনয় 
  আপি়ার চক়াম্প়াসির আইিী কম ্মকত্ম়ানক সরনপ়াে্ম করুি �়া 
  “র়াজনিসতকভ়ানব উদ়্াসিত ব্ক্তি” (সপইসপ) ব়া ক়াউন্ট়ারটে 
  িম্পসক্মত অি়্াি্ অিুরূপ অি-চব়াসে্মংনয়র ি়ান্ জসডত 
  ়্াকনব

* এই িতক্মত়ার লক্ষণগুসলর পকৃনঠির চক়ািও ব়া চক়ািও সমশ্রণ 
  হনল ত়াত্ক্ষসণকভ়ানব এবং ির়ািসর আপি়ার চক়াম্প়াসির 
  আইিী কম ্মকত্ম়ার ক়ানে উঠ়াি

* �েি চক়ািও অ্ ্ম েুক্তি চক়ািও স্তনরর ি়ান্ জসডত 
  অন্ ্মর উত্ি িম্পনক্ম উনদ্বি ়্ানক তেি ত্্ �়াে়াই 
  কর়ার জি্ ক্জজ্ঞ়াি়া করনত ভয় প়াি

* ধনর সিি চ� আপসি চক়ািও িতুি গ্র়াহক ব়া 
  িরবর়াহক়ারীর ি়ান্ জসডত ়্াক়ার আনি িমস্ত 
  িম্সত এবং আইিী চেকগুসল িম্পূণ ্ম হনয় �়ানব 

* আপি়ার গ্র়াহক ব়া িরবর়াহক়ারীনক বলুি চ� এগুসল 
  কর়ার জি্ সবনশষভ়ানব অিুনম়াসেত এবং সি�ুতি ি়া 
  কর়া ি়া হনল ত়ার়া আপি়ার িংস়্া কতকৃ ্মক তেন্ত়াধীি 
  রনয়নে

আমযায়ক আয়রযা বল

চক়ািও িংস়্া ব়া গ্র়াহক ‘িম়্ািজিক’ ম়াি চমনি েনলি 
সকি়া ত়া আসম কীভ়ানব সিধ ্ম়ারণ করব?
-ম়াসি লন়্াসরং প্র়ায়শই জটেল এবং অত্ন্ত পসরশীসলত 
অপ়ানরশিগুসলনত জসডত। আপি়ার �সে চক়ািও 
সিসে্মষ্ িংস়্া ব়া গ্র়াহক িম্পনক্ম চক়ািও উনদ্বি ়্ানক 
তনব আপি়ার ত়াৎক্ষসণকভ়ানব এটেনক আপি়ার িংস়্ার 
কম্প়াইন্স সবভ়ানি প়াঠ়ানি়া উসেত। পেভূসমর জি্, 
আপসি ‘ে়্ারনয়ি চপ়াক়াপ্ন্ গ্রুনপর অ্ ্ম-সবনর়াধী 
লন়্াসরং িীসত এবং ি়াইেল়াইিগুসলও উনলেে করনত 
প়ানরি। চপ়াকফ়্ান্ গ্রুনপর িুরক্ষ়া, চপশ়ািত স়্াস্্ 
এবং কম ্মনক্ষনত্রর িীসত এবং ি়াইেল়াইিগুসলও চেেনত 
করনত প়ানরি।



'আমযায়ের ব্্যান্ড এবং ে্যারত রক্ষযা করযা 
রসর� গ্রু� পকযাম্পযারনর কযায়জর রবরধ 
বযা পঘযারেত রবরধরবরধ অনসুযায়রগ্রুয়�র 
�ররচযালক, �ররচযালনযা ও কম ্মচযারদীয়ের 
েযারেত্ব। পকযান সংস্থযা আ�নযায়ক সরযাসরর 
রনয়েযাগ পেে নযা পকন, আমরযা সকয়লই 
বযারি্কভযায়ব একটি ে্যারত ভযাগ করর।

ে়্ারনয়ি চপ়াক়াপ্ন্ গ্রুপটে ত়ার অংশগুসলর 
চ�়ািফনলর চেনয় বকৃহত্র এবং এটে আম়ানের  
িুি়ানমর প্রত্ক্ষ ফল �়া আমর়া িকনল আমর়া 
চ� সিদ়্ান্ত গ্রহণ কসর এবং গ্রহণ কসর ত়া গ্রহনণর 
মধ্ সেনয় িনড তুলনত িহ়ায়ত়া কনর।

সমস্ত �ররচযালক, �ররচযালনযা ও কমমীয়ের 
অবশ্ই এই আচরণরবরধ মযানয়ত িয়ব, 
বুঝয়ত িয়ব এবং কয়েযারভযায়ব পময়ন চলযা 
উরচত।আচরণরবরধ লঙ্ঘন রিসযায়ব রবয়বরচত 
সমস্ত অন্যাে, অ�রযাধ, বযা ত্রিেযাকলযায়�র 
জন্   রসর� গ্রু� পকযাম্পযারনর  রবরধ বযা 
পঘযারেত রবরধরবসযান অনুসযায়র কযাজ করযা িয়ব   
।

েণ্ড আমযায়ের সম্যায়নর �যাশযা�যারশ 
রনরযা�ে েযাকযা 
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অেণ্ডত়া 
 ১.আগ্রনহর িীসত এবং ি়াইেল়াইিগুসলর দ্বন্দ্ব
 ২.েুিনীসত েমি ও েুিনীসত েমি িীসত এবং সিনে্মসশক়া
 ৩.উপহ়ার এবং িুসবধ়া িীসত এবং সিনে্মসশক়া

গুণ/ম়াি  
 ৪.চেকিই িীসত এবং সিনে্মসশক়া 
 ৫.িরবর়াহক়ারীর আেরণসবসধ
 ৬.ি়াপ়্াই চেইি ম়্ানিজনমন্ট িীসত এবং সিনে্মসশক়া

কমনী 
 ৭.ম়ািব়াসধক়ার এবং শ্রম অিুশীলি িীসত এবং সিনে্মসশক়া
 ৮.হুইনিল-চ়্াসরং িীসত এবং সিনে্মসশক়া এবং সিনে্মসশক়া
 ৯.ব্ক্তিিত চেে়া এবং চি়াপিীয়ত়া িীসত এবং সিনে্মসশক়া
 ১০.িুরক্ষ়া, চপশ়ািত স়্াস্্ এবং কম ্মনক্ষনত্রর িীসত এবং সিনে্মসশক়া 

অ়্ানিেি 
 ১১.ত্্ পসরে়ালি়ার িীসত এবং সিনে্মসশক়া
 ১২.অ়্াসন্ট ম়াসি লন়্াসরং িীসত এবং সিনে্মসশক়া

'চ্যারয়েন প�যাকযা�্ন্ড 
গ্রু� নদীরত এবং রনয়ে্মরশকযা
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রবজ্ঞরতি এবং সম্রত �রি

আসম সমঃ/ সমি/ সমনিি  

আসম 'স্ীক়ার করসে  আসম "আেরণসবসধ" চমনি েলনত িম্ত। আসম বুঝনত প়ারসে 
চ� আসম �সে এই আেরণসবসধ চমনি েলনত ব্্ ্ম হই তনব চক়াম্প়াসি আম়ার সবরুনদ্  
শকৃঙ্খল়াবদ্ পেনক্ষনপর সিনত প়ারনব ।

স়্াক্ষর

অবস়্াি

কম ্মকত্ম়া

অবস়্াি

সবভ়াি

প্রসতঠি়াি

কমনী ি়াবে়ার 

চিকশি 

অসফি

ত়াসরে / ম়াি / বের  
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