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প্রিয় সহকর্মীগণ,

120 বছতরর ববমি সিয় জতুে থোকো একমি গমববি� ইম�হোস সতি� সুমিত�োতিো ইতেকমরিক গ্রুপ (Sumitomo Electric 
Group, “SEG”) এর ব্যবসো পমরচোেনোর একমি দীরবি ঐম�হ্য আতছ যোর িূেনীম�গুমে সুমিত�োতিো ভোবধোরোর সোতথ সঙ্গম�পূণবি। 
আিরো আিোতদর কোতজ উৎকরবি�োর জন্য কত�োর বচষ্ো কমর, এবং আিোতদর ব্যবসো পমরচোেনোয় স��োর জন্য কত�োর বচষ্ো 
কমর শুধুিোত্র আইন ও মবমধমনয়তির আক্ষমরক অথবি ও সোরিিবি বিতনই নয়, বরং সতববিোচ্চ ননম�ক িোনদন্ড অনুসোতরও আিরো 
কোজ কমর।

400 বছর আতগ গতে ও�ো, সুমিত�োতিো ভোবধোরোর িূেনীম�গুমে আিোতদর প্রম�মদনকোর কোজকিবিগুমেতক মনতদবিিনো বদয়। 
আিোতদর সকেতক আিোতদর কোতজ সুমিত�োতিো ভোবধোরো প্রদিবিন করত� হয়।

• Banji-nissei – শুধুিোত্র কোতজর বক্ষতত্রই নয় বরং আপনোর জীবতনর প্রম�মি বক্ষতত্র সতববিোত্তিভোতব আন্তমরক বহোন।
• Shinyo-kakujitsu – স��ো ও সুপমরচোেনোর উপতর গুরুত্ব আতরোপ করুন।
• Fusu-furi – সহজ েোতভর জন্য কখতনো স��োতক মবসজবিন বদতবন নো। 

আিোতদর ববোরবি  অফ রোইতরক্টরতদর দ্োরো অনুতিোমদ� এই আচরণ মবমধ সুমিত�োতিো ভোবধোরোর উপতর গতে ওত� এবং আিোতদর 
প্রত�্যতকর কোছ বথতক প্র�্যোমি� আচরতণর িোনদন্ডগুমেতক মনধবিোরণ কতর এবং স��োর সোতথ ব্যবসো পমরচোেনোয় আিোতদর 
মনতদবিিনো মদতয় সোহোয্য কতর। যমদও এমি প্রম�মি পমরমথিম�তক অন্তভ্বি ক্ত করত� পোতর নো, �বুও ননম�ক মসদ্োন্তগুমে বনওয়োর 
জন্য আপনোর প্রতয়োজনীয় সংথিোনগুমে এমি আপনোতক প্রদোন কতর।

আিোতদর সিগ্র দেমি বয আইন ও মবমধমনয়িগুমে বিতন চতে �ো সুমনমচি� করোর বক্ষতত্র, SEG এর সদস্য মহসোতব আিরো 
প্রত�্যতক একমি গুরুত্ব ভূমিকো মনই। আিোতদর প্রত�্যতক মবমধমি ও এত� উমলিমখ� সকে নীম�গুমে জোনো, ববোঝো, ও বিতন চেোর 
জন্য দোময়ত্বিীে থোমক। 

আমি আপনোতদর সকেতক সুমিত�োতিো ভোবধোরো ও এই আচরণ মবমধ অনুসোতর ব্যবসো পমরচোেনো করোর প্রম� একমি ব্যমক্তগ� 
অঙ্গীকোর করত� বমে। আপনোর কোতজ এই মবমধমির উতলিখ করুন, সুমবতবচনো অবেম্বন করুন, এবং আপনোর অম�মরক্ত 
সহোয়�োর প্রতয়োজন হতে মনতদবিিনো চোন। আপনোর প্রশ্ন থোকতে বো উতদ্গ উত্োপন করত� চোইতে আপমন বযত� পোতরন এিন 
একোমধক জোয়গো SEG আপনোতক প্রদোন কতর, যোর অন্তভ্বি ক্ত হে আপনোর সুপোরভোইজোর, আপনোর থিোনীয় িোন্য�ো সংক্োন্ত 
সংতযোগকোরী (Local Compliance Liaison), এবং আইন মবভোগ (Legal Department), একই সোতথ জোপোতনর িোন্য�ো 
ও ঝঁুমক পমরচোেন দপ্তর (Compliance & Risk Management Office)। 

আিরো বযতহ�্ আিোতদর ব্যবসো বৃমদ্ করোর উপতর িতনোতযোগ বজোয় রোমখ, বসতহ�্ স��োর সোতথ ব্যবসো করোর কথোও আিোতদর 
অবি্যই িতন রোখত� হতব। আপমন প্রম�মদন SEG এর জন্য বয কোজ কতরন �োর জন্য, এবং বসই কোজ সুমিত�োতিো ভোবধোরো 
বিতন করোর প্রম� আপনোর অঙ্গীকোতরর জন্য আপনোতক ধন্যবোদ জোনোই।

Osamu Inoue
বপ্রমসতরন্ট ও COO (President & COO)
Sumitomo Electric Industries, Ltd.

এমপ্রে, 2018
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প্রম� আিোতদর অঙ্গীকোর
প্িপ্িটির 

আর্াদের প্িপ্ি
মবমধমি হে আিোতদর ভোগ কতর বনওয়ো িূে্যতবোতধর একমি 
মববৃম� এবং এিন আচরতণর িোনদন্ড যো আিোতদর 
প্রত�্যতকর বথতক আিো করো হয়। এমি বিৌমেক িূেনীম� ও 
প্রধোন নীম�গুমেতক বণবিনো কতর যো আিরো বযভোতব ব্যবসো 
পমরচোেনো কমর �ো মনয়ন্ত্রণ কতর। কোরণ আিোতদর সোফে্য 
আিোতদর সুনোতির উপতর মনভবি র কতর, অতনক বক্ষতত্রই, এই 
মবমধত� উমলিমখ� নীম�গুমে আইতনর আবি্যক�োতক 
অম�ক্ি কতর।

মবমধমি যত্ন সহকোতর পেো এবং আপমন বয মবমধমি ববোতঝন 
এবং আিোতদর বকোম্পোমনর সোফতে্যর জন্য মবমধমির গুরুত্ব 
ববোতঝন �ো আপনোর মনমচি� করো উমচ�। আপনোর যমদ 
বকোতনো প্রশ্ন থোতক, �োহতে আপনোর সুপোরভোইজোর বো এই 
মবমধত� সনোক্ত করো অন্যোন্য সহোয়কতদর সোতথ কথো বেুন।

প্িপ্িটি কাদের জৈ্য রিদোজ্য?
মবমধমি বকোম্পোমনর প্রম�মি স্ততরর, সকে কিবিচোরী, 
অমফসোর, এবং রোইতরক্টরতদর জন্য প্রতযোজ্য হয়, মনয়মন্ত্র� 
অধীনথি সংথিো ও পমরচোেনোকোরী বকোম্পোমনগুমের 
কিবিচোরীরো যোর অন্তভ্বি ক্ত। আিরো এও আিো কমর বয 
আিোতদর সোতথ ব্যবসো পমরচোেনো করোর সিতয় আিোতদর 
ব্যবসো সহতযোগীরো এিন একমি উপোতয় কোজ করতবন যো 
আিোতদর মবমধর িূেনীম�গুমের সোতথ সঙ্গম�পূণবি।

েপ্ে প্িপ্িটির একটি ৈগীপ্ি আর্ার স্াৈগীয় আইদৈর 
কথদক প্িন্ন হয় িাহদে কগী হয়?
একমি মবশ্বজনীন সংথিো মহসোতব, এিন সিয়গুমে আসত� 
পোতর যখন একমি থিোনীয় আইন বো অন্যোন্য আইমন 
আবি্যক�ো এই মবমধত� মনধবিোরণ করো িোনদন্ডগুমের বথতক 
মভন্ন হয়, বো আপমন এিনমকছুর অধীন হন যো আইমন 
আবি্যক�োগুমের সোতথ সংরো� সৃমষ্ করতছ বতে িতন হয়। 
আিরো সববিদো প্রতযোজ্য আইনগুমে বিতন চমে। আপমন যমদ 
আিোতদর মবমধ এবং আইনমির িতধ্য একমি সম্োব্য সংরো� 
সম্পতকবি  সতচ�ন হন, �োহতে সহোয়�োর জন্য আইন 
মবভোতগর সোতথ বযোগোতযোগ করুন।

আর্াদের র্াৈ্যিা ও নৈপ্িকিা সংক্ান্ত কর্্ণসূপ্চ
আিোতদর িোন্য�ো ও ননম�ক�ো সংক্োন্ত কিবিসূমচ হে 
সুমিত�োতিো ভোবধোরো অনুযোয়ী ব্যবসো করোর প্রম� আিোতদর 
অঙ্গীকোতরর আর একমি উদোহরণ। কিবিসূমচমির মকছু সরে 
মকন্তু গুরুত্বপূণবি েক্ষ্য আতছ - যোত� আইনমি কী চোয় 
আিোতদর প্রত�্যকতক �ো বুঝত� সোহোয্য করো যোয় এবং বিতন 
চেত� আিোতদর সোহোয্য করোর জন্য সংথিোনগুমে প্রদোন 
করো যোয়। আিোতদর িোন্য�ো ও ননম�ক�ো সংক্োন্ত কিবিসূমচ 
নজরদোরী করোর জন্য SEG িোন্য�ো কমিমির দ্োরো 
পমরচোমে� িোন্য�ো ও ঝঁুমক পমরচোেন দপ্ততরর প্রোথমিক 
ক�ৃবি ত্ব ও দোময়ত্ব আতছ। এছোেোও, আিোতদর গ্রুপ 
বকোম্পোমনগুমের প্রম�মিত� একজন থিোনীয় িোন্য�ো সংক্োন্ত 
সংতযোগকোরী (Local Compliance Liaison) আতছন 
মযমন কিবিসূমচমিত� সহোয়�ো কতরন, এবং মযমন আপনোতদর 
প্রত�্যতকর একজন সহোয়ক মহসোতব কোজ কতরন। মবমধমি 
কিবিসূমচমির এবং ব্যবসোময়ক ননম�ক�োর প্রম� বকোম্পমনর 
অঙ্গীকোরবদ্�োর একমি গুরুত্বপূণবি অংি।

আর্াদের োপ্য়ত্ব
আিোতদর প্রত�্যকতক অবি্যই মনম্নমেমখ�গুমে বিতন  
চেত� হতব:

• এই মবমধমি এবং আপনোর কোতজর বক্ষতত্র প্রতযোজ্য 
বকোম্পোমনর নীম�গুমে পড়ুন ও বুঝুন।

• আইনমি, এই মবমধমি, এবং বকোম্পোমনর নীম�গুমের 
আক্ষমরক অথবি ও সোরিিবি বিতন চেুন।

• মবমধমি, প্রতযোজ্য আইন, বো বকোম্পোমনর নীম�গুমের জ্ো� 
বো সমদিগ্ধ েঙ্ঘনগুমে সম্পতকবি  আপনোর সুপোরভোইজোর 
বো এই মবমধত� সনোক্ত করো অন্যোন্য সহোয়কতদর জোনোন।

• আপনোর সোহোতয্যর প্রতয়োজন হতে আপনোর 
সুপোরভোইজোর, আপনোর থিোনীয় িোন্য�ো সংক্োন্ত 
সংতযোগকোরী, আইন মবভোগ, িোনব সম্পদ, বো  
মবমধমিত� সনোক্ত করো অন্যোন্য সহোয়গুমের কোছ বথতক 
মনতদবিিনো চোন।

• বকোম্পোমনর �দন্ত, মনরীক্ষো, এবং অন্যোন্য পযবিোতেোচনোর 
বক্ষতত্র সহতযোমগ�ো করুন।

5  সুমিত�োতিো ইতেকমরিক (SUMITOMO ELECTRIC) আচরণ মবমধ



সুপারিাইজার ও কৈিৃত্বকারগীদের োপ্য়ত্ব
আপমন যমদ বকোম্পোমনর একজন সুপোরভোইজোর বো 
বন�ৃত্বকোরী হন, �োহতে আিোতদর মবমধ ও সুমিত�োতিো 
ভোবধোরোয় প্রম�ফমে� িূে্যতবোধগুমে প্রদিবিন করোর এবং 
�ো করোর বক্ষতত্র আিোতদর কিবিচোরীতদর সহোয়�ো করোর 
একমি মবতির বোধ্যবোধক�ো আপনোর আতছ। আিোতদর 
বকোম্পোমনর সুপোরভোইজোর ও বন�ৃত্বকোরীতদর অবি্যই 
মনম্নমেমখ�গুমের প্রম� অঙ্গীকোরবদ্ হত� হতব:

• একটি "কসাচ্ার হওয়ার" সংস্কৃ প্ি সৃষ্টি করুৈ। এিন 
একমি কিবিথিে বজোয় রোখুন বযখোতন কিবিচোরীরো প্রশ্ন 
মজজ্োসো করত� ও উতদ্গগুমে উত্োপন করত� স্োচ্ছদি্য 
ববোধ কতরন।

• একজৈ পপ্থকৃৎ হদয় উঠুৈ। মবমধমি ও সুমিত�োতিো 
ভোবধোরো অনুযোয়ী ব্যবসো করোর একমি দষৃ্োন্ত  
�্তে ধরুন।

• র্াৈ্যিা ও নৈপ্িকিা সংক্ান্ত কর্্ণসূপ্চ সর্থ্ণৈ করুৈ। 
কিবিচোরীতদর মবমধমি বদখত� উৎসোমহ� করুন; যোত� 
আপমন যোতদর সোতথ কোজ কতরন �োরো বয �োতদর 
চোকমরর বক্ষতত্র প্রতযোজ্য নীম�গুমের সোতথ পমরমচ� 
আতছন �ো সুমনমচি� করো যোয়; বকোম্পোমনর িোন্য�ো 
সংক্োন্ত প্রমিক্ষণ ও �থ্য আদোন-প্রদোতন সহোয়�ো করুন; 
এবং আপনোর এেোকোয় িোন্য�ো ও ননম�ক�ো সংক্োন্ত 
কিবিসূমচ বোস্তবোয়তন সহোয়�ো করুন। 

• র্ৈ প্েদয় শুৈুৈ ও প্ৈদে্ণ েৈা প্েৈ। বয সকে কিবিচোরী 
উতদ্গ �্তে ধরত� ও প্রশ্নগুমে মজজ্োসো করত� আপনোর 
কোতছ আতসন �োতদর কোতছ উপমথি� বহোন। ননম�ক 
মসদ্োন্তগুমে মনত� কিবিচোরীতদর সহোয়�ো করুন।

• উপেুক্ত প্িিাদগর কাদে উদবেগগুপ্ে করিরণ করুৈ। 
আপমন যমদ সমদিগ্ধ অসদোচোরণ সম্পতকবি  সতচ�ন হন, 
�োহতে মবরয়মি আপনোর থিোনীয় িোন্য�ো সংক্োন্ত 
সংতযোগকোরী, আইন মবভোগ, িোনব সম্পদ, বো মবমধমিত� 
সনোক্ত করো অন্যোন্য সহোয়গুমেতক জোনোন।

প্ৈদে্ণ েৈা চাওয়া ও উদবেগগুপ্ে সম্দক্ণ  প্রদপার্ণ করা
প্ৈদে্ণ েৈা চাওয়া
উদ্ভূ� হত� পোতর এিন প্রম�মি পমরমথিম�তক এই মবমধমি 
উতদেি করত� পোতর নো। আইন বো বকোম্পোমনর নীম� কী চোয় 
বস সম্পতকবি  আপমন অমনমচি� হতে, বো আপমন একমি 
কম�ন ননম�ক পমরমথিম�র িতধ্য পেতে, আপনোর কোতছ 
উপেব্ধ অতনকগুমে সহোতয়র িতধ্য বথতক বকোতনো একমির 
মনতদবিিনো চোন, আপনোর সুপোরভোইজোর, আপনোর থিোনীয় 
িোন্য�ো সংক্োন্ত সংতযোগকোরী, আইন মবভোগ, বো িোনব 
সম্পদ যোর অন্তভ্বি ক্ত।

উদবেগগুপ্ে উত্াপৈ করা
আপমন যমদ আইনমি, মবমধমি, বো আিোতদর বকোম্পোমনর 
নীম�গুমের একমি সমদিগ্ধ বো প্রকৃ� েঙ্ঘন সম্পতকবি  
সতচ�ন হন, �োহতে এমি মরতপোিবি করোর একমি দোময়ত্ব 
আপনোর আতছ। অসদোচোরণ বো অন্যোন্য উতদ্গগুমে 
সম্পতকবি  মরতপোিবি করতে �ো আিোতদর বকোম্পোমন, আপনোর 
সহকিমী, ও আিোতদর জনসিোজগুমেতক সুরমক্ষ� করত� 
সোহোয্য কতর। আিোতদর বকোম্পোমন আপনোতক একোমধক 
উপোয় প্রদোন কতর বযখোতন আপমন একমি উতদ্গ সম্পতকবি  
মরতপোিবি করত� পোতরন, যোর অন্তভ্বি ক্ত হে: 

• আপনোর সুপোরভোইজোর
• আপনোর থিোনীয় িোন্য�ো সংক্োন্ত সংতযোগকোরী
• আইন মবভোগ
• িোনব সম্পদ
• হিেোইন (অভ্যন্তরীণ/বমহঃথি)

প্রঃ আমি এিনমকছু মনতয় অস্োচ্ছদি্যতবোধ কমর যো 
কিবিথিতে রিতছ, মকন্তু আিোতদর মবমধমি বয েমঙ্ঘ� 
হতচ্ছ এিন বকোতনো দঢৃ় প্রিোণ আিোর কোতছ বনই। 
আিোর কী করো উমচ�?

উঃ আপনোর মনতদবিিনো চোওয়ো উমচ�, বো মবমধমিত� 
বমণবি� সহোয়গুমে ব্যবহোর কতর আপনোর উতদ্গ 
মরতপোিবি করুন। আপমন যমদ অতপক্ষো কতরন, �োহতে 
একমি সম্োব্য েঙ্ঘন বথতক বকোম্পোমন বো 
অন্যোন্যতদর ক্ষম� প্রম�তরোধ করত� খুব ববমি বদরী 
হতয় বযত� পোতর। বকোম্পোমনমি যথোযথভোতব 
মবরয়গুমের �দন্ত করতব।
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হরোইৈ 
আিোতদর বকোম্পোমন কিবিচোরীতদর একমি হিেোইন প্রদোন 
কতর বযমিত� �োরো সমদিগ্ধ অসদোচোরণ সম্পতকবি  মরতপোিবি 
করো বো বকোম্পোমনর নীম� বো প্রতযোজ্য আইন সংক্োন্ত 
মনতদবিিনো চোওয়োর জন্য বফোন করত� বো ইতিে  
পো�োত� পোতরন। 

অমধকোংি জোয়গোয়, কিবিচোরীরো পমরচয় নো জোমনতয় 
হিেোইতন বযোগোতযোগ করত� পোতরন। মকছু বদতি 
হিেোইনগুমেতক মনয়ন্ত্রণকোরী আইনগুমে মভন্ন হয় এবং 
কখতনো কখতনো ববমি বোধোদোয়ক হয়। এইসকে বক্ষতত্র, 
আপমন মরতপোিবি করত� পোতরন মকনো, এবং �ো করত� 
পোরতে, আপমন বয বদতি অবথিোন কতরন বসখোন বথতক 
কীভোতব মরতপোিবি করত� হয় বস সম্পতকবি  আতরো �তথ্যর জন্য 
এই মবমধত� বমণবি� সহোয়, আপনোর বকোম্পোমনর অভ্যন্তরীণ 
মনতদবিিনোদোনকোরী, বো আপনোর থিোনীয় ইন্টোতনি সোইিগুমের 
বথতক আপনোর পরোিিবি বনওয়ো উমচ�।

ককাদৈা রিপ্িপ্হংসা ৈয়
সৎ মবশ্বোস মনতয় সমদিগ্ধ অসদোচোরণ সম্পতকবি  মরতপোিবি করোর 
জন্য আিোতদর কিবিচোরীতদর মবরুতদ্ প্রম�মহংসোতক 
আিোতদর বকোম্পোমন মনমরদ্ কতর। আপমন যমদ প্রম�মহংসো 
সম্পতকবি  সতচ�ন হন (আপনোর বো অন্য একজন কিবিচোরীর 
মবরুতদ্), �োহতে আইন মবভোগ বো মবমধমিত� সনোক্ত করো 
অন্যোন্য সহোয়গুমের বয বকোতনোমিতক এমি অমবেতম্ব জোনোন। 
আিোতদর বকোম্পোমন মবরয়মির �দন্ত করতব এবং উপযুক্ত 
পদতক্ষপ বনতব। 

একটি প্রদপার্ণ পাওয়ার পদর
সমদিগ্ধ অসদোচোরতণর মরতপোিবিগুমের �দন্ত যথোযথভোতব 
করো হতব এবং যথোসম্ব বগোপনীয়�ো সহকোতর মবতবচনো 
করো হতব। আপনোর মনতজর �দন্ত আপনোর করো উমচ� নয়। 
�দন্তগুমেত� প্রোয়িই জমিে আইমন মবরয়গুমে অন্তভ্বি ক্ত 
থোতক, এবং আপমন মনতজ পদতক্ষপ মনতে �ো একমি 
�দন্ততক মবপন্ন করত� পোতর এবং আপনোর ও বকোম্পোমনর 
উভতয়র উপতরই বনম�বোচক প্রভোব পেত� পোতর।

েঙ্ঘদৈর জৈ্য জপ্রর্াৈা
প্রতযোজ্য আইতনর অধীতন, বকোম্পোমনর কিবিচোরী যোরো 
আইনমি, এই মবমধ, বো বকোম্পোমনর নীম�গুমে েঙ্ঘন কতরন, 
চোকমর বথতক বরখোস্তকরণ পযবিন্ত ও সহ, �োতদর প্রম� 
িোমস্তিূেক পদতক্ষপ বনওয়ো হত� পোতর। এছোেোও, বকোতনো 
সুপোরভোইজোর মযমন একমি েঙ্ঘতনর মনতদবিি বদন বো �ো 
অনুতিোদন কতরন, বো েঙ্ঘন সম্পতকবি  অবগ� হওয়ো সতত্বও 
এমি অমবেতম্ব মরতপোিবি কতরন নো, �োর প্রম� িোমস্তিূেক 
পদতক্ষপ বনওয়ো হত� পোতর।

7  সুমিত�োতিো ইতেকমরিক (SUMITOMO ELECTRIC) আচরণ মবমধ



আইৈ কর্দৈ চো
আিোতদর বকোম্পোমনর ব্যবসোময়ক কোজকিবিগুমে প্রচ্র 
সংখ্যক আইন, মবমধমনয়ি, এবং মবশ্বব্যোপী বেবৎকরণ 
কোজকিবিগুমের অধীন। আিরো বয আইমন ও মনয়ন্ত্রণিূেক 
ভূভোতগর িতধ্য কোজ কমর �ো অ�্যন্ত চ্যতেঞ্জপূণবি। আিোতদর 
বকোম্পোমনত�, আিরো বুমঝ বয প্রতযোজ্য আইন বিতন চেো 
আিোতদর জনসিোজগুমের প্রম� আিোতদর বোধ্যবোধক�োর 
একমি গুরুত্বপূণবি অংি। আিোতদর বক্ষতত্র প্রতযোজ্য আইন ও 
মবমধমনয়িগুমে বিতন চেোর প্রম� আিরো অঙ্গীকোরবদ্। 

ৈ্যাে্য ও সৎ কেৈদেৈ
আিরো স��ো ও ন্যোয়পরোয়ণ�োর সোতথ ব্যবসো কমর। 
আিরো আিোতদর বক্�ো, সরবরোহকোরী, প্রম�তযোগী, 
কিবিচোরী, মনয়ন্ত্রক, বো অন্য বয কোতরো সোতথ ন্যোয্যভোতব 
বেনতদন কমর। আিরো অস��ো বো অন্যোয্য ব্যবসোময়ক 
অনুিীেতনর িোধ্যতি অপতরর বথতক অন্যোয্য সুমবধো মনই নো। 
আিরো এিন সোিগ্রী ন�মর কমর ও পমরতরবো প্রদোন কমর 
বযগুমে মনতয় আিরো গববিতবোধ করত� পোমর। মবপণতনর 
সিতয়, আিোতদর পণ্য ও পমরতরবোগুমেতক আিরো একমি 
ন্যোয্য ও মনভ্বি ে উপোতয় বণবিনো কমর।  

আর্রা আস্া-প্িদরািগী ও রিপ্িদোপ্গিা আইৈ 
(ANTITRUST AND COMPETITION LAWS) 
কর্দৈ চপ্ে
বকোম্পোমন এমির সকে ব্যবসোময়ক কোজকতিবি সমক্য়ভোতব 
প্রম�তযোমগ�ো করতেও, বোজোতর এমির প্রয়োসগুমেতক 
অবি্যই প্রতযোজ্য আথিো-মবতরোধী ও প্রম�তযোমগ�ো আইন 
অনুসোতর পমরচোমে� হত� হতব। সবতচতয় ববমি গুরু�র মকছু 
আথিো-মবতরোধী অপরোধ হে প্রম�তযোগীতদর িতধ্য হওয়ো চ্মক্ত 
যো একমি সংথিোর স্োধীন মবচক্ষণ�োতক সীিোবদ্ কতর, 
বযিন দর ববঁতধ বদওয়ো, উৎপোদ সীিোবদ্ করো, 
গুণিোনসম্পন্ন পণ্য মনয়ন্ত্রণ করো, বো বক্�ো, অঞ্চে, বো 
পণ্যগুমের জন্য একমি বোজোরতক ভোগ কতর বনওয়োর 
চ্মক্তগুমে। আপনোর বকোতনো প্রম�তযোগীর সোতথ এই ধরতনর 
বকোতনো মবরতয় সম্� হওয়ো উমচ� নয়, বযতহ�্ এইসকে 
চ্মক্তগুমে বস্তু� সববিদো ববআইমন হয় এবং বকোম্পোমনর 
নীম�তক েঙ্ঘন কতর।

ববআইমন চ্মক্তগুমে মেমখ�ভোতব হওয়ো বো এিনমক একমি 
স্পষ্রূতপ ব্যক্ত করো চ্মক্ত হওয়ো আবি্যক নয়। আদোে� 
মবমধবমহভূবি � আতেোচনোগুমের উপর মভমত্ত কতর চ্মক্তগুমে 
সম্পতকবি  মসদ্োন্ত মনত� পোতর বো প্রম�তযোগীতদর িতধ্য মনছক 
�থ্য মবমনিতয়র ফেস্রূপ একমি ববআইমন চ্মক্ত সৃমষ্  
হত� পোতর। 

আিোতদর প্রম�তযোগীতদর সোতথ জনসিতক্ষ অপ্রকোি্য 
প্রম�তযোমগ�োপূণবিভোতব সংতবদনিীে �থ্য আতেোচনো বো 
মবমনিয় নো করোর ব্যোপোতর যত্নিীে বহোন বযিন:

• চেম� বো ভমবর্য� দোি, িুনোফোর সীিো বো দোি ধোযবি করোর 
বকৌিে এবং দোি-সম্পমকবি � পমরভোরোগুমে (সোরচোজবি, 
মরসকোউন্ট, মরতবি)

• সুমনমদবিষ্ পণ্যগুমের প্রসতঙ্গ দোি সংক্োন্ত মবিদ �থ্য 
(বযিন গুরুত্বপূণবি বযোগোতনর সোতথ সম্পকবি যুক্ত)

• সুমনমদবিষ্ বক্�োতদর সোতথ দরদোি করোর বক্ষতত্র 
বকোম্পোমনর পদতক্ষপতক প্রকোি কতর, সুমনমদবিষ্ বক্�োতদর 
প্রম� েক্ষ্য বনয় এিন বকৌিেগ� �থ্য, বো অনুরূপ 
কোযবিতকৌিেগ� কোজকিবি

• প্রম�তযোমগ�োপূণবিভোতব সংতবদনিীে ন�্ন  
পমরতরবোর প্রস্তোবগুমে, মবপণন এবং পণ্য পমরকল্পনো 
সংক্োন্ত মববরণ

• কিবিচোরীতদর পোমরশ্রমিক বো সুমবধোগুমে সংক্োন্ত �থ্য

প্রম� আিোতদর অঙ্গীকোর

নৈপ্িকিাপূণ্ণ  
ি্যিসাপ্য়ক আচরদণর
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প্রম�তযোগীতদর একতত্র আনোর িোধ্যতি, বোমণজ্য সমিম�গুমে 
আথিো-মবতরোধী উতদ্গ সৃমষ্ করত� পোতর, এিনমক এই 
ধরতনর দেগুমে অতনক নবধ েক্ষ্য পূরণ করত� পোরতেও। 
একমি বোমণজ্য সমিম�ত� বযোগ বদওয়োর আতগ বো 
প্রম�তযোমগ�োপূণবিভোতব সংতবদনিীে �থ্য আতেোমচ� হত� 
পোতর এিন মিমিংগুমেত� উপমথি� হওয়োর আতগ আপনোতক 
অবি্যই আপনোর থিোনীয় িোন্য�ো সংক্োন্ত সংতযোগকোরী বো 
আইন মবভোগতক জোনোত� হতব। আিোতদর বকোম্পোমনর 
মবস্তোমর� প্রণোেী আতছ যো এইসকে পমরমথিম�গুমেতক 
মনয়ন্ত্রণ কতর। অম�মরক্ত �তথ্যর জন্য প্রম�তযোমগ�ো আইন 
বিতন চেোর জন্য মনয়িগুমের পরোিিবি মনন।

আথিো-মবতরোধী ও প্রম�তযোমগ�ো আইতনর অধীতন অন্যোন্য বয 
কোজকিবিগুমে উতদ্গ সৃমষ্ করত� পোতর বসগুমে হে:

• একজন সরবরোহকোরীর সোতথ চ্মক্ত করো যোত� বসই 
সরবরোহকোরী বকোম্পোমনর প্রম�তযোগীর কোতছ �োর 
মবক্য়তক সীমি� কতর।

• বন্টনকোরী বো বোমণমজ্যক িধ্যথি�োকোরীতদর সোতথ 
বেনতদতনর বক্ষতত্র পুনমববিক্তয়র দোি মনয়ন্ত্রণ করো

• একজন প্রম�তযোগী, সরবরোহকোরী, বো বক্�োর সোতথ 
বেনতদতনর বক্ষতত্র সমম্মে�ভোতব প্র�্যোখ্যোন করো

• একতচমিয়ো বেনতদতনর চ্মক্ত বযখোতন একমি সংথিো  
একমি বক্�োতক শুধুিোত্র বসই সংথিোর বথতক মকনত�, বো 
একমি সরবরোহকোরীতক শুধুিোত্র �োতক মবক্য় করত� 
বোধ্য কতর।

• আবদ্ করোর বতদিোবস্ত বযখোতন একমি পণ্য বকনোর ি�বি  
মহসোতব, মদ্�ীয় একমি, স্�ন্ত্র পণ্যও মকনত� একজন 
বক্�ো বো সরবরোহকোরীতক বোধ্য করো হয়

• "েুণ্ঠনিূেক দোি ধোযবিকরণ," বযখোতন একমি সংথিো একমি 
ছোতের প্রস্তোব বদয় যোর ফেস্রূপ একমি পতণ্যর দোি 
বসই পণ্যমির মবক্য় িূতে্যর বথতক কতি যোয়, বযমির 
উতদেি্য হে প্রম�তযোগীতদর বোজোর বথতক হমিতয় বদওয়োর 
িত�ো পযবিোপ্তরূতপ দীরবি সিয় ধতর দোিমিতক মিমকতয় রোখো 

এমি সববিদো সুস্পষ্ হয় নো বয একমি কোযবিকেোপ 
প্রম�তযোমগ�ো-মবতরোধী মকনো, �োই মনতদবিিনোর জন্য অনুগ্রহ 
কতর আপনোর থিোনীয় িোন্য�ো সংক্োন্ত সংতযোগকোরী, 
প্রম�তযোমগ�ো আইন িোন্য�ো অমফসোর (Competition 
Law Compliance Officer), বো আইন মবভোতগর 
পরোিিবি মনন। 

প্রঃ কতেতজর সিয় বথতক রমনষ্ঠ আিোর একজন বনু্ 
আিোতদর একজন প্রম�তযোগীর জন্য কোজ কতর। 
গ� সপ্তোতহ, বস আিোতদর সবতচতয় ববমি মবমক্ 
হওয়ো পণ্যগুমে জন্য প্রম�তযোমগ�োপূণবিভোতব 
সংতবদনিীে �থ্য সম্পতকবি  আিোতক মজজ্োসো 
কতরমছে। আমি মবরয়মি এমেতয় মগতয়মছেোি, মকন্তু 
এমি যমদ আবোর রতি বসতক্ষতত্র আমি মকছু 
মনতদবিিনো বপত� চোই।

উঃ বকোম্পোমনর বয বকোতনো প্রম�তযোগীর সোতথ 
প্রম�তযোমগ�োপূণবিভোতব সংতবদনিীে �থ্য সম্পতকবি  
কথো বেো আপমন অবি্যই সম্পূণবিরূতপ এমেতয় 
যোতবন। যমদও আিরো বুমঝ বয, সোিোমজক 
পমরমথিম�ত�, যথোযথভোতব আচরণ করো কখতনো 
কখতনো সিস্যোজনক হত� পোতর, �বুও আপনোর 
বনু্তক আপনোর ব্যোখ্যো কতর বদওয়ো প্রতয়োজন বয 
SEG নীম� প্রম�তযোগীতদর সোতথ দোি বো মবক্তয়র 
অন্যোন্য ি�বি গুমে সম্পতকবি  কথো বেো আপনোর 
বক্ষতত্র কত�োরভোতব মনমরদ্ কতর।

আর্রা ঘুষ প্েই ৈা িা প্ৈই ৈা
রুর জনসিোতজর প্রভূ� ক্ষম�সোধন কতর, এবং এমি 
বকোম্পোমনর উতলিখতযোগ্য ক্ষম� সোধন করত� পোতর। রুতরর 
অন্তভ্বি ক্ত হে একমি ব্যবসোময়ক মসদ্োন্ততক প্রভোমব� করো বো 
অযথোযথভোতব একমি ব্যবসোময়ক সুমবধো বনওয়োর জন্য 
দোিী বকোতনোমকছু বদওয়োর প্রস্তোব বদওয়ো, প্রদোন করো, বো 
গ্রহণ করো। 

আপমন অবি্যই, প্র�্যক্ষ বো পতরোক্ষভোতব, একমি রুর 
বনওয়োর অনুতিোদন, প্রস্তোব, প্রম�শ্রুম�, প্রদোন, বো অনুতরোধ 
করতবন নো, বো মনত� সম্� হতবন নো বো গ্রহণ করতবন নো।

রুর সববিদো নগদ অথবিপ্রদোনতক অন্তভ্বি ক্ত কতর নো। রুর নোনো 
রূপ ধোরণ করত� পোতর, যোর অন্তভ্বি ক্ত হে মবতনোদন, 
অযথোযথ ছোে, পমরবোতরর এিন একজন সদস্যতক মনতয়োগ 
করো যোর উপতর আপমন প্রভোব খোিোত� চোন, বো এিনমক 
একমি ব্যবসোময়ক মসদ্োন্ততক প্রভোমব� করোর জন্য দো�ব্য 
অবদোন বদওয়ো। প্রোপতকর কোতছ একমি রুর িূে্যবোন বয 
বকোতনোমকছু হত� পোতর। এছোেোও, প্রস্তোব বদওয়ো বো 
অথবিপ্রদোন করো রুতরর পমরিোণমি অপ্রোসমঙ্গক। আপনোতক 
যমদ অথবিপ্রদোন করত� বো দোিী বকোতনোমকছু মদত� বেো হয় 
যো রুর হত� পোতর, �োহতে মবরয়মি অমবেতম্ব আইন 
মবভোতগর কোতছ মরতপোিবি করুন।

অমধকোংি বদতিরই আইন আতছ যো সরকোরী 
আমধকোমরকতদর রুর বদওয়ো মনমরদ্ কতর। সরকোরী-
িোমেকোনোধীন সংথিোগুমের (বযিন রোতজ্যর িোমেকোনোধীন 
বিমেকমিউমনতকিন সংথিো, িমক্তমভমত্তক সংথিো, বো 
হোসপো�োে) কিবিচোরীতদর অমধকোংি রুর-মবতরোধী আইতনর 
অধীতন সরকোরী আমধকোমরক মহসোতব মবতবচনো করো হয়। 
অতনক বদি ব্যমক্তমবতির বো ববসরকোরী সংথিোগুমেতক রুর 
বদওয়ো মনমরদ্ কতর। বকোম্পোমন সকে পমরমথিম�ত� রুর 
বদওয়োতক কত�োরভোতব মনমরদ্ কতর, �ো এমি সরকোরী 
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আমধকোমরক, একজন ব্যমক্তমবতির, বো অন্যোন্য সংথিো 
যোতকই অন্তভ্বি ক্ত করুক নো বকন। রুর-মবতরোধী আইন েঙ্ঘন 
করোর ফেস্রূপ আপনোর এবং আিোতদর বকোম্পোমনর জন্য 
গুরু�র পমরণম� হত� পতর, যোর অন্তভ্বি ক্ত হে আিোতদর 
সুনোি নষ্ হওয়ো, বে অতকের জমরিোনো, এবং ব্যমক্তমবতিতরর 
জন্য হোজ�বোস। আপনোর এিন কোজকিবিও এমেতয় চেো 
উমচ� যো এিনমক অযথোযথ বকোতনোমকছুর পরোিিবি বদয়। 

বকোম্পোমনতক এিন রুতরর জন্য দোয়ী ধোযবি করো হত� পোতর 
বযমি আিোতদর বকোম্পোমনর ব্যবসোর সোতথ সম্পকবি যুক্ত 
�ৃ�ীয় পক্ষতদর দ্োরো সম্পন্ন হতয়তছ। আিোতদর ব্যবসো 
সহতযোগী ও প্রম�মনমধতদর মনববিোচন করোর বক্ষতত্র আিোতদর 
অবি্যই যত্নিীে হত� হতব, এবং বযখোতন যথোযথ, �োতদর 
ববতছ মনত� হতব যোত� সুমনমচি� করো যোয় বয �োরো 
আিোতদর নোতি রুর বদওয়ো-বনওয়ো কতর নো। �ৃ�ীয় 
পক্ষগুমের সোতথ সম্পকবি  থিোপন করোর সিতয় আিোতদর 
বকোম্পোমনর প্রণোেীগুমে বিতন চেুন। এবং, ব্যবসো সহতযোগী 
ববআইমন বো অননম�ক কোজকতিবি যুক্ত থোকত� পোতর এিন 
একমি স�কবি �ো সংতক� কখতনো অবতহেো করতবন নো। 
আপমন যমদ অবগ� থোতকন বয আিোতদর ব্যবসো 
সহতযোগীতদর িতধ্য একজন রুর মদতচ্ছন বো মনতচ্ছন, অথবো 
মদত� বো মনত� পোতরন, �োহতে বযোগ বদতবন নো এবং 
আপনোর থিোনীয় িোন্য�ো সংক্োন্ত সংতযোগকোরী, রুর 
প্রম�তরোধ ি্যোতনজোর (Bribery Prevention 
Manager), বো আইন মবভোগতক য� িীঘ্র সম্ব জোনোন।

সোধোরণ কথোয়, বছোিখোি ব্যবসোময়ক বসৌজন্য, বযিন ব্যবসো 
প্রচোর বো চ্মক্তমভমত্তক কোযবিসম্পোদতনর সোতথ প্র�্যক্ষভোতব 
সম্পকবি যুক্ত আহোতরর জন্য যুমক্তসঙ্গ� খরচগুমে মনমরদ্ 
নয়। �তব, সরকোরী আমধকোমরকতদর জন্য আহোর ও 
ব্যবসোময়ক বসৌজতন্যর বতদিোবস্তমিতক মনয়ন্ত্রণকোরী 
আইনগুমে জমিে, এবং এগুমে মবমভন্ন থিোতন মবমভন্ন হয়। 
িোন্য�ো সুমনমচি� করোর জন্য, একজন সরকোরী 
আমধকোমরকতক আহোর, উপহোর, মবতনোদন, ভ্রিতণর খরচ বো 
বয বকোতনো ধরতনর ব্যবসোময়ক বসৌজন্য প্রদোতনর আতগ 
আপনোতক অবি্যই আপনোর রুর প্রম�তরোধ ি্যোতনজোর এবং 
আইন মবভোতগর কোছ বথতক অমগ্রি অনুতিোদন বপত� হতব। 
আপনোতক অবি্যই এই ধরতনর খরতচর মনভ্বি ে বরকরবি ও 
রোখত� হতব।

প্রঃ এিন বকোতনো স�কবি �ো সংতক� আতছ মক যো মনতদবিি 
কতর বয আিোতদর ব্যবসো সহতযোগী বো প্রম�মনমধ 
রুর বদওয়ো-বনওয়োর সোতথ যুক্ত থোকত� পোতরন?

উঃ হ্যোঁ, এিন মকছু "স�কবি �োর সংতক� (red flags)" 
আতছ যো বয বকোতনো ব্যবসো সহতযোগী বো প্রম�মনমধর 
সোতথ আপনোর ব্যবসোময়ক বেনতদতনর সিতয় 
আপনোর নজর রোখো উমচ�, যোর অন্তভ্বি ক্ত হে:

• রুর ও দনুমীম�র বদনোি আতছ এিন একমি বদতি 
ব্যবসোময়ক বেনতদনমি সম্পন্ন হতচ্ছ।

• ব্যবসো সহতযোগী বো প্রম�মনমধর কোজ সম্পোদন 
করোর বো অনুতরোধকৃ� পমরতরবো প্রদোন করোর 
আবি্যক দক্ষ�ো বনই।

• ব্যবসো সহতযোগী বো প্রম�মনমধ অথবিপ্রদোতনর 
অস্োভোমবক ি�বি গুমের অনুতরোধ জোনোন বযিন 
বে অতকের অমগ্রি ফী, বো বতেন বয অন্য একমি 
বদতি থোকো একমি অ্যোকোউতন্ট বো একজন 
ব্যমক্ততক অথবিপ্রদোন করত� হতব।

• ব্যবসো সহতযোগী বো প্রম�মনমধ আিোতদর চ্মক্তত� 
থোকো রুর-মবতরোধী মবধোনগুমেত� সম্� হত� 
অস্ীকোর কতরন।

• ব্যবসো সহতযোগী বো প্রম�মনমধ আিোতদর ব্যবসো 
সম্পতকবি  মসদ্োন্ত-গ্রহতণর ক�ৃবি ত্ব থোকো একজন 
সরকোরী আমধকোমরতকর সোতথ যুক্ত।

উপহার ও প্িদৈােৈ 
আপমন যখন বকোম্পোমনর পক্ষ বথতক ব্যবসোময়ক 
মসদ্োন্তগুমে গ্রহণ করোর সোতথ যুক্ত থোতকন, �খন আপনোর 
মসদ্োন্ত অবি্যই আতপোসহীন, েক্ষ্যমভমত্তক মবচক্ষণ�োর 
উপতর মভমত্তিীে হত� হতব। আপনোর ব্যবসোময়ক মবচক্ষণ�ো 
বো মসদ্োন্তগুমে যমদ উপহোতরর দ্োরো প্রভোমব� হত� পোতর, বো 
প্রভোমব� হত� পোতর বতে িতন হয় �োহতে কখতনো উপহোর বো 
অন্যোন্য সুমবধোগুমে গ্রহণ করতবন নো।

বকোম্পোমনর সোতথ ব্যবসোর� ব্যমক্ততদর বথতক আপমন 
অবি্যই কখতনো উপহোর, মবতনোদন, বো অন্য বকোতনো 
ব্যবসোময়ক বসৌজন্য চোইতবন নো। পূতববি মেমখ� অনুতিোদন 
ছোেো নগদ বো নগতদর সি�্ে্য উপহোর বযিন বয বকোতনো 
অতকের মগফি কোরবি  মনমরদ্। রুর বো মককব্যোক (বেনতদন 
সহজ�র করোর জন্য ববআইমন অথবিপ্রদোন) প্রকৃম�র বয 
বকোতনো উপহোর বো মবতনোদন বদওয়ো বো বনওয়ো মনমরদ্। 
ব্যমক্তমবতিতরর প্রম� সম্োনজ্োপতনর আিোতদর বকোম্পোমনর 
িোনদন্ডগুমের সোতথ অসঙ্গম�পূণবি মবতনোদন বো উপহোরও 
আিরো কখতনো মদই নো বো মনই নো।
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অযোমচ� উপহোর বো ব্যবসোময়ক বসৌজন্য, আহোর ও 
মবতনোদন সহ, অনুতিোদনতযোগ্য হয় যমদ বসগুমে রীম�ভ্ক্ত ও 
সোধোরণভোতব গৃহী� ব্যবসোময়ক বসৌজন্য হয়; অম�মরক্ত 
দোিী বো রন রন নো হয়; এবং প্রোপক উপহোরমি স্ীকোর 
করোর দ্োরো বকোতনোভোতব বোমধ� এিন একমি ব্যক্ত বো মনমহ� 
ববোঝোপেো ব্য�ী� বদওয়ো বো বনওয়ো হয়। রুর প্রম�তরোধ 
ি্যতনজোতরর অমগ্রি অনুতিোদন ছোেো অম� দোিী বো 
অসরোচর প্রকৃম�র উপহোর বদওয়ো বো বনওয়ো উমচ� নয়।

আিোতদর অতনক সরবরোহকোরী ও বক্�োতদর মনতজতদর 
উপহোর ও মবতনোদন নীম� আতছ। অন্যোন্য সংথিোর উপহোর ও 
মবতনোদন নীম� েমঙ্ঘ� হয় এিন একমি উপহোর বো মবতনোদন 
জ্ো�সোতর প্রদোন বো গ্রহণ নো করোর ব্যপোতর যত্নিীে বহোন।  

প্রঃ আমি ধন্যবোদ জোনোতনোর জন্য আিোতদর বসরো 
বক্�োতদর িতধ্য একজনতক একমি মবতির উপহোর 
মদত� চোই। আিোর কোতছ মকছু মথতয়িোতরর মিমকি 
আতছ যো আমি জোমন ম�মন সিোদর করতবন, মকন্তু 
আিোর িতন হয় বসগুমে গ্রহণ করো �োর সংথিোর 
নীম� মবরুদ্। �োর যমদ নীম�মি েঙ্ঘন করত� 
অসুমবধো নো থোতক এবং ম�মন বযত� চোন, �োহতে মক 
আমি �োতক মিমকিগুমে মদত� পোমর? 

উঃ নো। আপমন যমদ জোতনন বয একমি উপহোর বদওয়ো 
প্রোপতকর সংথিোর নীম� েঙ্ঘন করতব, �োহতে 
আপমন উপহোর মদত� পোরতবন নো। আপমন যমদ 
মনমচি� নো হন বয একমি উপহোর অনুতিোদনতযোগ্য 
মকনো, �োহতে মজজ্োসো করো আপনোর উমচ�। 
আিরো বযিন চোই বয অন্যরো আিোতদর 
িোনদন্ডগুমের প্রম� শ্রদ্োিীে বহোন, ম�ক বসইরকিই 
আিরোও �োতদরমির প্রম� শ্রদ্োিীে হতবো।

সরকাদরর সাদথ কেৈদেৈ
উপহোর ও মবতনোদন, মনতয়োগ, এবং এিনমক অন্যতদর  
সোতথ শুধুিোত্র বযোগোতযোগ করো সহ, ব্যবসোর অতনক  
বক্ষতত্রই সরকোরী সংথিো ও আমধকোমরকতদর সোতথ  
আিোতদর বেনতদতনর বক্ষতত্র মভন্ন - এবং প্রোয়িই অ�্যন্ত 
কত�োর - মনয়িগুমে প্রতযোজ্য হয়। বোমণমজ্যক ব্যবসোর 
পমরতবতি যো গ্রহণতযোগ্য �ো সরকোতরর সোতথ আিোতদর 
বেনতদতনর বক্ষতত্র গ্রহণতযোগ্য নোও হত� পোতর। 

এিন আইনগুমে আতছ যো সরকোরী আমধকোমরক ও 
কিবিচোরীতদর উপহোর, আহোর, মবতনোদন, ভ্রিণ, এবং অন্যোন্য 
সুমবধোগুমে প্রদোন করোতক মনয়ন্ত্রণ কতর। আপনোর রুর 
প্রম�তরোধ ি্যোতনজোর এবং আইন মবভোতগর কোছ বথতক পূতববি 
মেমখ� অনুতিোদন ছোেো সরকোরী আমধকোমরক বো 
কিবিচোরীতদর বো �োতদর পমরবোতরর সদস্যতদর বকোম্পোমনর 
ব্যবসোর প্রসতঙ্গ উপহোর, আহোর, বো দোিী বকোতনোমকছু প্রদোন 
করো আপনোর পতক্ষ মনমরদ্। আিোতদর বকোম্পোমনত� কোজ 
করোর জন্য একজন সরকোরী আমধকোমরক বো �োতদর 
পমরবোতরর সদস্যতক মনতয়োগ করোর বক্ষতত্রও মবতির 
মনয়িগুমে প্রতযোজ্য হয়। আপমন যমদ একজন সরকোরী 
আমধকোমরক বো একজন সরকোরী আমধকোমরতকর 
পমরবোতরর একজন সদস্যতক চোকমরর প্রস্তোব বদওয়োর কথো 
মবতবচনো করত� থোতকন, �োহতে আপমন বয প্রতযোজ্য আইন 
বিতন চতেন �ো সুমনমচি� করোর জন্য আপনোতক অবি্যই 
প্রথতি আইন মবভোতগর সোতথ বযোগোতযোগ করত� হতব।

এছোেোও, সরকোরী আমধকোমরক ও কিবিচোরীতদর সোতথ 
আিোতদর সকে বযোগোতযোতগর বক্ষতত্র, সকে মববৃম� ও �থ্য 
আদোনপ্রদোন বয স�্য, সম্পূণবি ও মনভ্বি ে �ো সুমনমচি� করো 
আিোতদর পতক্ষ গুরুত্বপুণবি। এছোেোও আিোতদর অবি্যই 
সকে সিতয় যথোযথ অ্যোকোউতন্ট খরচ, ও চোজবিগুমে 
সম�কভোতব মেমপবদ্ করত� হতব। এবং, বযখোতন প্রতযোজ্য, 
আিোতদর অবি্যই সুমনমচি� করত� হতব বয আিরো বযন 
সরকোতরর বগোপনীয় ও সংতবদনিীে �থ্য পমরচোেনোর 
জন্য সকে আবি্যক�োগুমে বিতন চমে।

আন্তজ্ণাপ্িক িাপ্ণজ্য 
আিোতদর বকোম্পোমন সোরো মবশ্বব্যোপী ব্যবসো কতর, এবং 
আিরো বযভোতব পণ্য আিদোমন ও রপ্তোমন কমর �ো সহ 
আিরো বযভোতব সীিোনো জতুে ব্যবসো কমর �ো মনয়ন্ত্রণকোরী 
সকে প্রতযোজ্য আইন ও মবমধমনয়িগুমে আিরো বিতন চমে। 
আিরো এিন আইন ও মবমধমনয়িগুমেরও অধীন যো 
আিোতদর মকছু বদতি বো মনমদবিষ্ মকছু ব্যমক্ত বো সংথিোর সোতথ 
ব্যবসো করো মনমরদ্ কতর। যমদ বদিগুমের িতধ্য, এিনমক 
যমদ SEG অধীনথি সংথিোগুমের িতধ্য পণ্য, পমরতরবো, বো 
প্রযুমক্ত মবক্য় বো থিোনোন্তমর� করো আপনোর দোময়তত্বর 
অন্তভ্বি ক্ত হয়, �োহতেও এই সকে থিোতনর ব�বি িোন আইন ও 
বকোম্পোমনর নীম� সম্পতকবি  আপনোর অবমহ� থোকো এবং 
আপনোর বকোতনো প্রশ্ন থোকতে �ো আইন মবভোতগর সোতথ 
যোচোই কতর বনওয়ো উমচ�।
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ইৈসাইডার করেপ্ডং
আিরো মসমকওমরমি সংক্োন্ত সকে প্রতযোজ্য আইনগুমে 
বিতন চমে। আপনোর কোতছ বিয়োতরর উপতর 
প্রভোবমবস্তোরকোরী জনসিতক্ষ অপ্রকোমি� (কখনও কখনও 
"ইনসোইর ইনফরতিিন" বেো হয়) বকোম্পোমন সম্পমকবি � 
�থ্য থোকতে আপমন অবি্যই বকোম্পোমনর মসমকওমরমিগুমে 
বকনো বো ববচো করতবন নো। এমি "ইনসোইরোর বরিমরং" 
মহসোতব পমরমচ�, এবং এমি ববআইমন। ইনসোইর 
ইনফরতিিন হে এিন �থ্য যো একজন মবমনতয়োগকোরী 
একমি মসমকওমরমি বকনো বো ববচোর মসদ্োন্ত বনওয়োর বক্ষতত্র 
গুরুত্বপূণবি বতে িতন করতবন। উদোহরতণর অন্তভ্বি ক্ত হে 
আমথবিক ফেোফে, ন�্ন বো প্রদোন নো করো চ্মক্ত, পণ্য 
সংক্োন্ত �থ্য, মবক্তয়র ফেোফে, এবং গুরুত্বপূণবি কিবিচোরী 
পমরব�বি ন। মসমকওমরমিগুমে মকনত� বো ববচত� পোতরন এিন 
কোউতক এই ধরতনর �থ্য বপ্ররণ করোতক "মিমপং," বেো হয়, 
বযমিও ববআইমন। মনতরধোজ্োমি SEG মসমকওমরমি এবং 
অন্যোন্য সংথিোর মসমকওমরমিগুমের বক্ষতত্র প্রতযোজ্য হয় যমদ 
আপমন SEG এর জন্য আপনোর কোযবিভোর সম্পোদন করোর 
সিতয় অন্যোন্য সংথিোগুমের (বযিন আিোতদর সরবরোহকোরী 
বো বক্�ো) বিয়োতরর উপতর প্রভোবমবস্তোরকোরী জনসিতক্ষ 
অপ্রকোমি� �থ্য জোনত� পোতরন।

প্রঃ আপমন আপনোর চোকমরর িোধ্যতি জোনত� পোতরন 
বয পতরর কতয়ক িোতসর িতধ্য আিোতদর 
বকোম্পোমনর একমি আকরবিণীয় প্রযুমক্ত সংথিো 
অমধগ্রহণ করোর সম্োবনো আতছ। আপনোর ভোইতক 
বকোতনো মবিদ �থ্য নো বতে, আপমন �োতক পরোিিবি 
বদন বয ম�মন চোইতে প্রযুমক্ত সংথিোমিত� মকছু স্টক 
মকনত� পোতরন। �োত� মক বকোতনো সিস্যো আতছ? 

উঃ হ্যোঁ, একমি সিস্যো আতছ। এিনমক যমদও আপমন 
আপনোর ভোইতক বকোতনো মবিদ �থ্য বদন মন, �বুও 
প্রযুমক্ত সংথিোমিত� �োতক স্টক বকনোর পরোিিবি 
মদতয় আপমন "মিমপং" এ যুক্ত হত� পোতরন।

প্রঃ আিোর কোজ সম্পোদন করোর সিতয় আমি 
শুতনমছেোি বয আিোতদর একজন করতপোতরি 
বক্�ো িীঘ্রই বরোরণো করতব বয বস একমি বে ম�কো 
পোতব। আমি মক �োতদর সংথিোয় স্টক মকনত� পোমর?

উঃ নো, কোরণ এত� বক্�োমির অভ্যন্তরীণ �থ্য যুক্ত 
আতছ, বযমি আিোতদর বকোম্পোমনর সোতথ আপনোর 
কোজ সম্পোদতনর সিতয় আপমন বপতয়মছতেন।

রাজনৈপ্িক অিোৈ  ও কাজকর্্ণ
রোজননম�ক কিবিকোতন্ড আিোতদর বকোম্পোমনর অংিগ্রহণতক 
মনয়ন্ত্রণকোরী সকে আইন আিরো বিতন চমে, বসইসকে 
আইনগুমে এর অন্তভ্বি ক্ত বযগুমে রোজননম�ক প্রোথমী ও 
দেগুমেত� আিরো অবদোন বদব মকনো এবং কীভোতব বদব 
�ো মনয়ন্ত্রণ কতর এবং সরকোরী পদতক্ষপতক প্রভোমব� করত� 
চোয়। এই বক্ষত্রমিত� আইনগুমে জমিে, এবং আিোতদর 
বকোম্পোমন ব্যবসো পমরচোেনো কতর এিন মবমভন্ন থিোতন 
বসগুমে মবমভন্ন হয়। একজন রোজননম�ক প্রোথমী বো দেতক 
সিথবিন করোর বক্ষতত্র আিোতদর বকোম্পোমনর সংথিোনগুমে 
ব্যবহোর করোর আতগ, বো প্রণী� আইন বো সরকোরী 
পদতক্ষপতক প্রভোমব� করোর উতদেতি্য আিোতদর বকোম্পোমনর 
পক্ষ বথতক প্র�্যক্ষ বো পতরোক্ষভোতব একজন সরকোরী 
আমধকোমরতকর সোতথ আপমন বযোগোতযোগ করোর আতগ 
আপনোতক অবি্যই আপনোর থিোনীয় িোন্য�ো সংক্োন্ত 
সংতযোগকোরী, রুর প্রম�তরোধ ি্যোতনজোর, এবং আইন 
মবভোতগর পরোিিবি মনত� হতব।

প্রঃ একজন ি্যোতনজোর আিোতক একজন রোজননম�ক 
প্রোথমীতক অবদোন মদত� বতেমছতেন। ম�মন আিোতক 
বতেমছতেন বয বকোম্পোমন "আপনোতক এমি পুমরতয় 
বদতব।" এমি মক অনুতিোমদ�?

উঃ নো, এমি অনুতিোমদ� নয়। অনুতরোধমি আপনোর 
প্র�্যোখ্যোন করো এবং এই মবমধত� বমণবি� 
সংথিোনগুমে ব্যবহোর কতর মবরয়মি আপনোর 
মরতপোিবি করো উমচ�।
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ককাম্াপ্ৈর িই ও করকড্ণ
আিোতদর বকোম্পোমনত�, আিরো সকে ব্যবসোময়ক 
নমথপত্রগুমেতক মনভ্বি েভোতব, সৎভোতব, এবং যথোসিতয় 
সম্পূণবি কমর, সকে ভ্রিণ ও খরতচর মরতপোিবিগুমে যোর 
অন্তভ্বি ক্ত। এছোেোও আিরো মরতপোিবি ও নমথপতত্র সম্পূণবি, 
ন্যোয্য, মনভ্বি ে, ও সিতয়োমচ�ভোতব বসইসকে প্রকোিগুমে 
কমর বযগুমেতক আিোতদর পযবিোয়বৃত্ত আমথবিক মরতপোিবিগুমে 
সহ সরকোরী মনয়ন্ত্রকতদর কোতছ আিরো দোমখে কমর। যখন 
প্রতযোজ্য, নমথপত্রগুমেতক অবি্যই যথোযথভোতব অনুতিোমদ� 
হত� হতব। আিরো প্রতযোজ্য আইন ও মহসোবরক্ষণ 
কোযবিোভ্যোসগুমে বিতন বকোম্পোমনর আমথবিক কোজকিবিগুমে 
মেমপবদ্ কমর। আিরো অবি্যই বকোম্পোমনর বরকতরবি  মিথ্যো 
বো মবভ্রোমন্তকর �থ্য প্রমবষ্ করব নো এবং মেমপবদ্ থোকো 
আবি্যক এিন �থ্যতক কখতনো আিোতদর বরকরবি গুমে বথতক 
বোদ বদব নো।

এছোেোও আিরো অবি্যই আইন এবং বকোম্পোমনর নীম� 
দ্োরো আবি্যক সিতয়র নদরবি্য জতুে ও উপোতয় বকোম্পোমনর 
বরকরবি গুমে রক্ষণোতবক্ষণ করব।

প্রঃ এমি হে মরতপোিবি করোর নত্রিোমসক সিয়কোতের  
বির সপ্তোহ। আিোর কিবিক�বি ো মনমচি� করত� চোন 
বয আিরো নত্রিোমসকমির জন্য আিোতদর নম্বর পূরণ 
কমর, �োই ম�মন আিোতক একমি মবক্য় মেমপবদ্ 
করত� বতেন, এিনমক যমদও নমথবদ্করণ সম্পূণবি 
করো যোতব নো। আিোর িতন হয় এমি কোতরো ক্ষম� 
করতব নো - ম�মন যো বতেন �ো মক আিোর  
করো উমচ�?

উঃ নো, আপনোর করো উমচ� নয়। যমদ নো একমি নীম� 
অন্য মকছু প্রদোন কতর, �োহতে চ্মক্তমি চূেোন্ত 
হওয়োর পতরই শুধুিোত্র মবক্য়গুমে মরতপোিবি করো 
উমচ�। এই মবরয়মি আপনোর আইন মবভোগ, 
অ্যোকোউমন্টং মবভোগতক, বো মবমধমিত� সনোক্ত করো 
অন্যোন্য সহোয়গুমের বয বকোতনোমির িোধ্যতি মরতপোিবি 
করো আপনোর উমচ�।

প্রঃ একজন সহকিমী আপনোতক মনমদবিষ্ ইতিেগুমে 
মরমেি করত� বতেন কোরণ ম�মন মবশ্বোস কতরন বয 
একমি িোিেো দোতয়র করো হতব এবং ইতিেগুমে 
মবজমে� করত� পোতর। আপমন মক এমি  
করত� পোতরন?

উঃ নো। এমি আিোতদর নীম� - এবং সম্োব্যরূতপ - একমি 
আইমন মববোতদর সোতথ প্রোসমঙ্গক বরকরবি গুমেতক 
সংরক্ষণ করোর সোতথ সংমলিষ্ আইনমিতক েঙ্ঘন 
করতব। এই মবমধত� বমণবি� প্রণোেীগুমে ব্যবহোর কতর 
আপমন অবি্যই মবরয়মি মরতপোিবি করতবন।

স্াদথ্ণর সংঘাি
আিোতদর বকোম্পোমনত�, আিোতদর প্রত�্যতকর মসদ্োন্তগুমে 
বনওয়োর একমি দোময়ত্ব আতছ যো বকোম্পোমনর বসরো স্োতথবির 
উপর মভমত্ত কতর, বোইতরর প্রভোবগুমের বথতক 
মনরতপক্ষভোতব বকোম্পোমনতক প্রভোমব� কতর। একমি স্োতথবির 
সংরো� রতি যখন আিোতদর বকোম্পোমনর জন্য উতদেি্যপূণবি ও 
কোযবিকরভোতব কোজ করোর আপনোর সোিথবি্যতক বোধো 
বদওয়োর সম্োবনো একমি ব্যমক্তগ� স্োতথবির থোতক। আিোতদর 
বকোম্পোমন ব্যবসো একমি সৎ ও ননম�ক উপোতয় সম্পন্ন 
করোর আিোতদর বোধ্যবোধক�োর অন্তভ্বি ক্ত হে এিন 
পমরমথিম�গুমেতক যথোযথভোতব সোিোে বদওয়ো যো একমি 
স্োতথবির সংরো� সৃমষ্ কতর বো একমি সংরো� মবদ্যিোন 
থোকত� পোতর অন্যতদর িতধ্য এিন একমি ধোরণো সৃমষ্ কতর। 
আপমন যমদ মবশ্বোস কতরন বয আপনোর একমি সংরো� 
আতছ, বো একমি সম্োব্য সংরো� সম্পতকবি  আপনোর জোনো 
থোতক, �োহতে এমি আপনোর সুপোরভোইজোর, আপনোর 
থিোনীয় িোন্য�ো সংক্োন্ত সংতযোগকোরী, বো আইন মবভোতগর 
কোতছ অমবেতম্ব প্রকোি করো আপনোর উমচ�।

স্োতথবির সংরো� বদখো মদত� পোতর এিন প্রম�মি পমরমথিম�তক 
বণবিনো করো অসম্ব হতেও, মনতচ এিন মকছু ধরতনর 
পমরমথিম�র উদোহরণ বদওয়ো হে বযগুমে দ্ন্দ্ব সৃমষ্ করত� 
পোতর এবং বসগুমেতক অবি্যই প্রকোি করত� হতব:

প্রম� আিোতদর অঙ্গীকোর

ককাম্াপ্ৈর 
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• বক্�ো বো সরবরোহকোরী সহ বয সকে সংথিো আিোতদর 
সোতথ ব্যবসো কতর বো করত� চোয় �োতদর িতধ্য, বো 
আিোতদর প্রম�তযোগীতদর িতধ্য আপ্থ্ণক স্াথ্ণ। আিোতদর 
ব্যমক্তগ� আমথবিক মবমনতয়োগতক আিরো অবি্যই আিোতদর 
বকোম্পোমনর �রতফ আিোতদর স্োধীন মবচক্ষণ�োতক 
প্রভোমব� করোর, বো প্রভোমব� হয় বতে িতন হওয়োর 
সুতযোগ বদব নো। এমি অতনক উপোতয় হত� পোতর, মকন্তু 
সংরো� বদখো বদওয়োর সম্োবনো সবতচতয় ববমি হয় যখন 
প্রম�তযোগী, সরবরোহকোরী, বো বক্�োর কোতছ আপনোর 
একমি মবমনতয়োগ থোতক এবং আিোতদর বকোম্পোমনর 
�রতফ আপনোর মসদ্োন্তগুমে �ৃ�ীয় পক্ষমিতক সুফে 
মদত� পোতর।

• আিোতদর বকোম্পোমনর প্রম�তযোগী, সরবরোহকোরী, বক্�ো, 
বো অন্যোন্য ব্যবসো সহতযোগীর কোতছ কর্্ণপ্ৈদয়াগ, বো 
এতদর একজন উপতদষ্ো হওয়ো।

• একজৈ সরিরাহকারগী, রিপ্িপ্ৈপ্ি, িন্টৈকারগী, িা 
ঠিকাোদরর কাদে আপনোর, আপনোর পমরবোতরর সদস্য, 
বো মনকি বনু্তদর প্র�্যক্ষ বো পতরোক্ষ িোমেকোনোধীন বো 
পমরচোেনো করো আর্াদের ককাম্াপ্ৈর ি্যিসার 
প্ৈদে্ণ েৈা কেওয়া।

• সংস্াগি সুদোগ-সুপ্িিার, অথবি হে একমি ব্যবসোময়ক 
সুতযোতগর ব্যমক্তগ� সুমবধো বনওয়ো বযমি সম্পতকবি  
আিোতদর বকোম্পোমনত� আপনোর কোতজর সূতত্র আপমন 
অবমহ� হতয়মছতেন। 

• আিোতদর বকোম্পোমনত� একজন পপ্রিাদরর সেস্যদক 
মনতয়োগ করো, পতদোন্নম� বদওয়ো, বো �ত্তোবধোন করো।

• এিন একমি সংথিোর ডাইদরক্টরদের কিাড্ণ  িা  
অৈ্যাৈ্য উপদেষ্া সপ্র্প্িদি কোজ করো বযমি  
আিোতদর বকোম্পোমনর একজন প্রম�তযোগী, বক্�ো,  
বো সরবরোহকোরী।

প্রঃ আিোর ববৌমদর একমি সংথিো আতছ বযমি আিোতদর 
বকোম্পোমনর সরবরোহকোরী হত� চোয়। �োরো বসরো 
দোতি বসরো পমরতরবোর প্রস্তোব বদয়, এবং আমি  
�োর সংথিোতক যুক্ত করত� চোই। এমি মক একমি 
স্োতথবির সংরো�?

উঃ এমি হত� পোতর, এিনমক যমদও আপমন িতন কতরন 
বয আপনোর ববৌমদর সংথিো �োর প্রম�তযোগীতদর 
�্েনোয় আিোতদর বকোম্পোমনর জন্য ববমি ভোে িোন 
প্রদোন করতব। এই পমরমথিম�মি আপনোর 
সুপোরভোইজোর বো থিোনীয় িোন্য�ো সংক্োন্ত 
সংতযোগকোরীর কোতছ প্রকোি করো আপনোর উমচ�। 
আপনোর ববৌমদর সংথিোর সোতথ ব্যবসো করো হতব 
মকনো এই মসদ্োন্তমিত� আপনোর যুক্ত থোকো বো 
এমিতক প্রভোমব� করো আপনোর উমচ� নয়। এবং, 
আপনোর ববৌমদর সংথিো যমদ একমি সরবরোহকোরী 
হতয় যোয়, �োহতে সরবরোহকোরী সম্পতকবি  একমি 
মসদ্োন্ত-গ্রহণকোরী বো �ত্তোবধোনকোরী পতদ 
আপনোর থোকো উমচ� নয় এবং আিোতদর 
বকোম্পোমন ও সরবরোহকোরীর িতধ্য থোকো সম্পকবি মির 
উপতর বকোতনো প্রভোব খোিোতনো বথতক আপনোর 
মবমর� থোকো উমচ�।

ককাম্াপ্ৈর সম্ প্ত্তর সু্রক্াোৈ ও েথােথ 
ি্যিহার এিং জাপ্েয়াপ্ি রিপ্িদরাি
আিোতদর বকোম্পোমনর সম্প মত্ততক সুরক্ষো বদওয়ো, এবং 
জোমেয়োম� ও চ্মর প্রম�তরোধ করো ও মরতপোিবি করোর ক�বি ব্য 
আিোতদর প্রত�্যতকর আতছ। জোমেয়োম�, চ্মর, অসোবধোন�ো, 
এবং অপচয় আিোতদর বকোম্পোমনর েোভজনক�োর উপতর 
একমি প্র�্যক্ষ প্রভোব বফতে। বকোম্পোমনর সিয়, উপরকণ, 
সোিগ্রী, সংথিোন, এবং িোমেকোধীন �থ্য সহ বকোম্পোমনর 
সম্প মত্ত অবি্যই শুধুিোত্র ব্যবসোর উতদেতি্য ব্যবহোর করত� 
হতব, অনুতিোদন মনতয় ব্যবহোর করো যোর ব্যম�ক্ি। আপমন 
বকোম্পোমন বছতে চতে যোওয়োর সিতয়, বকোম্পোমনর সকে 
সম্প মত্ত অবি্যই বকোম্পোমনর কোতছ মফমরতয় মদত� হতব। 

প্রঃ আিোর স্তীতয়র ক্যোিোমরং ব্যবসো সম্পতকবি  আমি মক 
আিোতদর সরবরোহকোরীতদর �থ্য মদত� পোমর? 

উঃ নো। আিোতদর সরবরোহকোরীতদর আপনোর স্তীতয়র 
ক্যোিোমরং ব্যবসো সম্পতকবি  �থ্য প্রদোন করোর 
অনুিম� বনই কোরণ ব্যমক্তগ� ব্যবসোময়ক উতদেতি্য 
বকোম্পোমনর সংথিোন (আিোতদর সরবরোহকোরীতদর 
�োমেকো) ব্যবহোর করো এমির অন্তভ্বি ক্ত হতব। 
আিোতদর সরবরোহকোরীরো আপনোর স্তীতয়র সংথিোর 
সোতথ ব্যবসো করোর বোধ্যবোধক�ো অনুভব করত� 
পোতর, এবং এমি আিোতদর বকোম্পোমনর সোতথ 
আিোতদর সরবরোহকোরীতদর সম্পকবি তক প্রভোমব� 
করত� পোতর। 
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কগাপৈগীয় িথ্য ও অৈ্যাৈ্য কর্িা স্ত্ব
বক্�োতদর সহ আিোতদর বকোম্পোমনর ও �ৃ�ীয় পক্ষগুমের 
বগোপনীয় �থ্যতক সুরক্ষোদোন করোর একমি দোময়ত্ব আিোতদর 
সকতের আতছ। আিরো বকোম্পোমনর বভ�তর বো বোইতর কোতরো 
কোতছ বগোপনীয় �থ্য প্রকোি কমর নো যমদ নো আিরো নবধ 
কোরতণ বোধ্য হই এবং �ো করোর জন্য যথোযথভোতব 
অনুতিোমদ� হই। অন্যতদর দ্োরো করো চ্মর বো অপব্যবহোতরর 
মবরুতদ্ এই ধরতনর �থ্যতক মনরোপত্তো বদওয়োর জন্য আিরো 
বকোম্পোমনর নীম�গুমে বিতন চমে। বগোপনীয় �তথ্যর 
অন্তভ্বি ক্ত হে জনসিতক্ষ অপ্রকোমি� সকে �থ্য যো 
প্রম�তযোগীতদর কোতজ েোগত� পোতর, বো প্রকোমি� হতে 
আিোতদর বকোম্পোমন, এমির বক্�ো এবং অন্যোন্য �ৃ�ীয় 
পক্ষগুমের পতক্ষ ক্ষম�কর হত� পোতর। বগোপনীয় �তথ্যর 
উদোহরতণর অন্তভ্বি ক্ত হে

• আমথবিক �থ্য
• বরির মসতক্ি ও বনো-হোউ
• অমধগ্রহণ ও অমধকোরচ্্য� হওয়োর সুতযোগগুমে
• বক্�ো ও সরবরোহকোরী সংক্োন্ত �থ্য
• আিোতদর কিবিচোরীতদর �থ্য
• মবপণন পমরকল্পনো

বকোম্পোমনর কোতছ আপমন চোকমর সিোপ্ত হওয়োর পতরও 
�থ্যতক বগোপনীয় মহসোতব মবতবচনো করোর আপনোর 
বোধ্যবোধক�ো বজোয় থোতক, এবং আপমন আপনোর প্রোক্তন 
সংথিোর বগোপনীয় �থ্যও আপনোর বকোম্পোমনর কোতছ  
প্রকোি করত� পোরতবন নো। এছোেোও, আিরো অন্যতদর 
বগোপনীয় �থ্য পোওয়োর জন্য ববআইমন বো অননম�ক উপোয় 
(বযিন চ্মর, গুপ্তচরবৃমত্ত, বো মিথ্যো বণবিনো বদওয়ো) অবেম্বন 
করব নো।

এছোেোও আিরো আিোতদর বকোম্পোমন ও অন্যোন্য 
সংথিোগুমের বিধো স্তত্বর প্রম� সম্োন বদখোই ও �ো সুরমক্ষ� 
রোমখ। বপতিন্ট, কমপরোইি, বরিরিোকবি , এবং বিধো স্তত্বর 
অন্যোন্য প্রকোরগুমেতক েঙ্ঘন করতবন নো, এবং বিধো স্ত্ব 
সুরমক্ষ� করোর জন্য যথোযথ পদতক্ষপ গ্রহণ করুন। 
আপনোর যমদ বিধো স্ত্ব সম্পতকবি  বকোতনো প্রশ্ন থোতক, �োহতে 
আইন মবভোগ এবং বিধো স্ত্ব মবভোতগর (Intellectual 
Property Department) পরোিিবি মনন।

প্রঃ একজন প্রোক্তন সহকিমী আিোর কোতছ একমি 
বগোপনীয় মরতপোিবি বচতয়মছতেন বযমি ম�মন যখন 
আিোতদর বকোম্পোমনত� চোকমর করত�ন �খন  
ম�মন প্রস্তু� কতরমছতেন। আমি মক এমি প্রদোন 
করত� পোমর?

উঃ নো। কোরণমি হে আপনোর প্রোক্তন সহকিমী যখন 
আিোতদর বকোম্পোমনত� চোকমর করত�ন �খন 
মরতপোিবিমি সৃমষ্ করত� ম�মন পূতববি বয অবদোন 
মদতয়মছতেন �োর অথবি এই নয় বয �োর এখন  
একমি কমপ পোওয়োর অনুিম� আতছ। এই 
অনুতরোধমির প্রম� কীভোতব সোেো বদওয়ো যোয়  
বস সম্পতকবি  আপনোর সুপোরভোইজোতরর সোতথ 
আপনোর কথো বেো উমচ�।

ইন্টারদৈর এিং িথ্য আোৈরিোৈ রিেুপ্ক্তর ি্যিহার
আিোতদর অতনতকরই আিোতদর কোতজর বক্ষতত্র ইন্টোরতনি 
বো পোতসবিোনোে কমম্পউিোর ও বফোন পোওয়োর সুতযোগ আতছ। 
কিবিথিতে প্রযুমক্তগ� উপকরণগুমের ব্যমক্তগ� ব্যবহোর িোতঝ 
িোতঝ অনুতিোমদ� হতেও, আিোতদর বকোম্পোমনর সুনোি ও 
ব্যবসোময়ক �থ্য সুরমক্ষ� রোখোর ব্যপোতর যত্নিীে বহোন। 
কখতনো সোিোমজক গণিোধ্যতি সহ ইন্টোরতনতি এিন িন্তব্য 
বপোস্ট করতবন নো, বযগুমে অন্যতদর বদনোি কতর, হয়রোন 
কতর বো ভয় বদখোয়। এবং বকোম্পোমনর �রফ বথতক িন্তব্য 
বপোস্ট করতবন নো যমদ নো �ো করোর জন্য আপমন 
মবতিরভোতব অনুতিোমদ� হন।

বকোম্পোমনর প্রযুমক্তগ� সংথিোনগুমে ব্যবহোর করোর সিতয় 
আিোতদর বকোম্পোমনর সকে নীম� আপনোর বিতন চেো 
উমচ�। আপনোর কমম্পউিোর ও অন্যোন্য প্রযুমক্তগ� 
সংথিোনগুমে সুরমক্ষ� করোর জন্য সকে আবি্যক পদতক্ষপ 
গ্রহণ করো আপনোর পতক্ষ অ�্যন্ত গুরুত্বপূণবি। আপনোর যমদ 
এমি মবশ্বোস করোর বকোতনো কোরণ থোতক বয আপনোর 
পোসওয়োরবি  বো বকোম্পোমনর একমি কমম্পউিোর, বিমেতফোন, 
বো অন্যোন্য প্রযুমক্তগ� সংথিোতনর সুরক্ষো বকোতনোভোতব মবমনি� 
হতয়তছ, �োহতে আপমন অবি্যই অমবেতম্ব আপনোর 
পোসওয়োরবি  পমরব�বি ন করতবন এবং রিনোমি, যমদ জোপোতন 
রতি, �োহতে প্রধোন সুরক্ষো ি্যোতনজোর (Chief Security 
Manager) বো সোইবোর সুরক্ষো সংক্োন্ত রিনোর সহোয়�ো 
বরস্ক (Cyber Security Incident Help Desk) এর 
কোতছ, বো, জোপোতনর বোইতর রিতে, আপনোর সংমলিষ্ �থ্য 
প্রযুমক্ত মবভোতগ মরতপোিবি করতবন।

বকোম্পোমনর কমম্পউিোতর সমঞ্চ� সকে ব্যমক্তগ� ফোইেগুমে 
বকোম্পোমনর সম্প মত্ত। প্রতযোজ্য আইতনর দ্োরো অনুতিোদতনর 
সীিো পযবিন্ত, বকোম্পোমন ই-বিে বিতসজগুমে সহ, এমির 
কমম্পউিোতর এবং �থ্য আদোনপ্রদোন সংথিোনগুমেত� সমঞ্চ� 
বো এগুমেত� বপ্রমর� সকে ফোইেগুমে পযবিোতেোচনো  
করত� পোতর।
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প্রঃ আমি ছুমিত� বযত� চতেমছ �োই আিোর 
সুপোরভোইজোর আিোতক আিোর কমম্পউিোতরর 
পোসওয়োরবি  মজজ্োসো কতরমছতেন। এমি মক ম�ক 
আতছ?

উঃ নো। এিন বকোতনো ব্যবসোময়ক কোরণ বনই যোর জন্য 
আপনোতক আপনোর পোসওয়োরবি  আপনোর 
সুপোরভোইজোরতক প্রদোন করত� হতব।

গণর্াি্যর্ ও অৈ্যাৈ্যদের সাদথ কোগাদোগ করা
আিোতদর বকোম্পোমন প্রোয়িই গণিোধ্যি, আমথবিক মবতলিরক, 
এবং অন্যোন্যতদর �থ্য বদওয়োর অনুতরোধ পোয়। আিোতদর 
েক্ষ্য হে মনভ্বি েভোতব, সঙ্গম�পূণবিভোতব এবং সরকোরী 
সংথিোগুমে সম্পতকবি  ন্যোয্যভোতব �থ্য প্রকোি সম্পমকবি � 
সুরক্ষো আইনগুমে অনুযোয়ী �থ্য আদোনপ্রদোন করো।

আপমন যমদ বকোম্পোমনর একজন মবমধবদ্ িুখপোত্র নো হন, 
�োহতে আপমন গণিোধ্যি, মসমকওমরমি মবতলিরক, 
বিয়োরতহোল্োরতদর সোতথ, সোিোমজক গণিোধ্যতি, বো অন্য 
বকোথোও বকোম্পোমনর একজন প্রম�মনমধ মহসোতব �থ্য 
আদোনপ্রদোন করতবন নো যমদ নো �ো করোর জন্য জন সম্পকবি  
মবভোগ (Public Relations Department) আপনোতক 
মবতির অনুতিোদন বদয়। আপমন মনতজ বথতক গণিোধ্যতির 
বকোতনো প্রতশ্নর উত্তর বদওয়োর বচষ্ো করতবন নো, এিনমক 
যমদ আপমন িতন কতরন আপমন উত্তরমি জোতনন �োহতেও। 
গণিোধ্যি, আমথবিক সিোজ, বিয়োরতহোল্োর, বো জনগতণর 
কোছ বথতক আসো বকোম্পোমন সম্পমকবি � আমথবিক বো অন্যোন্য 
�তথ্যর অনুতরোধগুমে জন সম্পকবি  মবভোতগর কোতছ পো�োতনো 
উমচ�। মনয়ন্ত্রক বো সরকোতরর কোছ বথতক আসো �তথ্যর 
অনুতরোধগুমে আপনোর থিোনীয় িোন্য�ো সংক্োন্ত 
সংতযোগকোরী এবং আইন মবভোতগর কোতছ পো�োতনো উমচ�।

প্রঃ আমি অন-েোইতন একমি প্রবন্ পেমছেোি বযমিত� 
আিোতদর ব্যবসো সম্পতকবি  মিথ্যো �থ্য আতছ। আমি 
প্রম�মক্য়ো জোনোত� চোই। আমি মক পোমর?

উঃ প্রবন্মির প্রম� আপনোর প্রম�মক্য়ো জোনোতনো উমচ� 
নয় যমদ নো জন সম্পকবি  মবভোগ আপনোতক �ো 
করোর অনুতিোদন মদতয় থোতক। পমরবত�বি  প্রবন্মি 
জন সম্পকবি  মবভোগ বো আইন মবভোতগর কোতছ 
উতলিখ করো আপনোর উমচ�, যোরো বকোম্পোমনর পক্ষ 
বথতক প্রম�মক্য়ো জোনোত� পোতর। 
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এদক অপদরর রিপ্ি সম্াৈ কেখাদৈা
আিরো এতক অপতরর প্রম� বযভোতব আচরণ কমর �ো আিরো 
বযভোতব কোজ কমর �োতক প্রভোমব� কতর। আিরো সকতে 
এিন একমি কিবিথিে চোই বো আিো কমর বযখোতন আিোতদর 
প্রম� সম্োনজনক আচরণ করো হয়। এই ধরতনর একমি 
পমরতবি সৃমষ্ করোয় অবদোন বনওয়োর একমি দোময়ত্ব 
আিোতদর প্রত�্যতকর আতছ এবং স��ো, ন্যোয়পরোয়ণ�ো, 
সম্োন, ও মবশ্বোসতক সিথবিন কতর এিন একমি কিবিথিে 
পমরপোেন করোর একমি মবতির দোময়ত্ব  
সুপোরভোইজোরতদর আতছ।

নিষর্্য এিং হয়রাপ্ৈ প্িদরািগী
আিোতদর বকোম্পোমনত�, আিরো নবমচত্র্য ও অন্তভ্বি মক্ততক 
একমি মবশ্বজনীন সংথিো মহসোতব আিোতদর সোফতে্যর একমি 
চোমবকোম� মহসোতব িূে্য মদই, সিথবিন কমর, এবং সম্োন 
জোনোই। এই কোরতণ, আিরো বংি, জোম�, জো�ীয় উৎস, ধিবি, 
বয়স, মেঙ্গ, মেঙ্গ পমরমচম�, বযৌন বঝোঁক, অক্ষি�ো, বো 
প্রতযোজ্য আইন দ্োরো সুরমক্ষ� অন্য বকোতনো নবমিতষ্্যর উপর 
মভমত্ত কতর নবরি্য কমর নো। মনমদবিষ্ মকছু আক্িণোত্মক 
রমসক�ো, িন্তব্য, ছমব, ভমঙ্গ, বো একমি সুরমক্ষ� নবমিষ্্য 
সম্পমকবি � স্পিবি হয়রোমন সৃমষ্ করত� পোতর, যো আিোতদর 
বকোম্পোমন সহ্য কতর নো।

প্রঃ আিোর দতের অন্য কিবিচোরীতদর বকউ বকউ আিোর 
িোরীমরক বচহোরো মনতয় রমসক�ো কতর। আমি জোমন 
বয �োতদর ক্ষম� করোর উতদেি্য বনই, মকন্তু 
রমসক�োমি আিোতক কষ্ বদয় এবং আমি �োতদর 
থোিত� বতেমছ। �োরো এই বতে সোেো মদতয়মছে বয 
আিোর রসতবোতধর উন্নম� রিোতনো আিোর উমচ�। 
আিোর কী করো উমচ�?

উঃ িোনব সম্পদ (Human Resources), আইন 
মবভোগ, বো আপনোর থিোনীয় িোন্য�ো সংক্োন্ত 
সংতযোগকোরীতক আপনোর জোনোতনো উমচ�। আপমন 
বয "রমসক�োর" বণবিনো বদন �ো আিোতদর 
বকোম্পোমনর কোতছ িজোদোর নয়। পমরবত�বি  এমি 
ন্যোয্য�ো, সম্োন ও িযবিোদোর প্রম� আিোতদর 
অঙ্গীকোতরর একমি েঙ্ঘন হত� পোতর।

প্রঃ আপমন আিোতদর বকোম্পোমনর অন্য একমি অংতি 
চোকমরর জন্য আতবদন করত� চোন, মকন্তু 
আপনোতক বেো হতয়মছে বয পদমির সুপোরভোইজোর 
িতন কতরন বয ভূমিকোমি একজন �রুণ পুরুর 
কিবিচোরীর দ্োরো পূমর� হওয়ো উমচ�। এমি মক বিতন 
বনওয়োর বযোগ্য? 

উঃ নো। মনতয়োগ সংক্োন্ত মসদ্োন্ততক প্রভোমব� করোর 
বক্ষতত্র বকোম্পোমন বয়স, মেঙ্গ, বো আইতনর দ্োরো 
সুরমক্ষ� অন্য বকোতনো মবভোগ সম্পতকবি  নবরি্যিূেক 
িতনোভোব অনুতিোদন কতর নো। এই মবমধত� সনোক্ত 
করো অন্যোন্য সহোয়গুমের বয বকোতনোমির কোতছ 
মবরয়মি মরতপোিবি করো আপনোর উমচ�।

কর্্ণচারগীর কগাপৈগীয়িা ও ি্যপ্ক্তগি িথ্য
আিরো সকে ব্যমক্তর বগোপনীয়�ো ও িযবিোদোতক সম্োন কমর। 
আিোতদর বকোম্পোমন এিন ব্যমক্তগ� �থ্য সংগ্রহ ও 
রক্ষণোতবক্ষণ কতর যো আপনোর কিবিমনতয়োতগর সোতথ 
সম্পকবি যুক্ত, যোর অন্তভ্বি ক্ত হে মচমকৎসো ও সুমবধো সংক্োন্ত 
�থ্য। সংথিোগুমে কীভোতব "ব্যমক্তগ� �থ্য" সংগ্রহ, সঞ্চয়, 
এবং ব্যবহোর কতর �ো অতনক বদিই মনয়ন্ত্রণ কতর, যোর 
অন্তভ্বি ক্ত হে ব্যমক্তমবতিতরর নোি, ম�কোনো, এবং অন্যোন্য 
�থ্য। একমি নবধ ব্যবসোময়ক উতদেতি্যর জন্য এই ধরতনর 
�থ্য জোনোর প্রতয়োজন আতছ বকোম্পোমনর এিন কিবিচোরীতদর 
িতধ্য ব্যমক্তগ� �থ্য প্রোমপ্ত সীমি� রোখোর জন্য মবতির যত্ন 
বনওয়ো হয়। বয সকে কিবিচোরী ব্যমক্তগ� �থ্য 
রক্ষণোতবক্ষতণর জন্য দোময়ত্বিীে এবং যোতদর এই ধরতনর 
�থ্যপ্রোমপ্তর অমধকোর বদওয়ো হতয়তছ �োরো অবি্যই প্রতযোজ্য 
আইন বো বকোম্পোমনর নীম�গুমে েঙ্ঘন কতর ব্যমক্তগ� �থ্য 
প্রকোি করতবন নো।

আপনোর কোতজর সোতথ সম্পকবি যুক্ত বকোম্পোমনর ওইসকে 
নীম� ও প্রতযোজ্য আইন ও মবমধমনয়তির সোতথ পমরমচ� 
হওয়ো এবং বসগুমে বিতন চেো আপনোর উমচ�। 

প্রম� আিোতদর অঙ্গীকোর

আর্াদের র্াৈুষ ও 
আর্াদের পপ্রদিদের
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প্রঃ আপমন জোনত� পোতরন বয একজন সহকিমী 
অন্যোন্য কিবিচোরীতদর বোমের ম�কোনো ও বফোন 
নম্বরগুমে পোওয়োর বচষ্ো করতছন যোত� একমি 
সোিোমজক অনুষ্ঠোন সম্পতকবি  �োতদর জোনোতনো যোয়। 
আপনোর মক মকছু করো উমচ�?

উঃ সহকিমীমিতক আপনোর ব্যোখ্যো করো উমচ� বয ম�মন 
এইসকে উতদেতি্য �থ্য বপত� বো ব্যবহোর করত� 
পোরতবন নো। আপমন যমদ মবশ্বোস কতরন বয ম�মন 
�বুও এমি করোর বচষ্ো করত� পোতরন, �োহতে 
আপনোর সুপোরভোইজোর, িোনব সম্পদতক, বো এই 
মবমধত� �োমেকোভ্ক্ত অন্যোন্য প্রণোেীগুমে ব্যবহোর 
কতর মবরয়মি আপনোর মরতপোিবি করো উমচ�।

কর্্ণস্দের প্ৈরাপত্তা
বকোম্পোমন আিোতদর কিবিচোরীতদর সুথি রোখোর এবং 
কিবিচোরীরো যোত� একমি মনরোপদ কিবিথিে উপতভোগ কতরন 
�ো সুমনমচি� করোর প্রম� অঙ্গীকোরবদ্, এবং আিরো সকতে 
বসই দোময়তত্বর ভোগ মনই। মনরোপত্তোর সকে মনতদবি মিকোর 
সোতথ পমরমচ� থোকো এবং বসগুমে বিতন চেো এবং বয 
বকোতনো অমনরোপদ কিবিথিতের পমরমথিম� বো কিবিথিতের 
দরুিবিনো সম্পতকবি  মরতপোিবি করো আপনোর উমচ�। অন্য 
একজন ব্যমক্তর প্রম� বিৌমখক বো িোরীমরক মহংসোপূণবি বকোতনো 
কোজ বো হুিমক বো বকোম্পোমনর সম্প মত্তর বকোতনো 
অপব্যবহোর সম্পতকবি  সুরক্ষোকিমী, আপনোর সুপোরভোইজোর, 
বো বকোম্পোমনর অন্যোন্য যথোযথ সহোয়কতদর অমবেতম্ব 
মরতপোিবি করো আপনোর উমচ�।

আপমন অবি্যই অননুতিোমদ� বো ববআইমন িোদক বো 
িদজো� পোনীতয়র প্রভোতবর অধীতন কোতজ মরতপোিবি করতবন 
নো বো কোজ করতবন নো। বকোতনো কিবিচোরী কিবিথিতে অস্ত 
মনতয় আসত� পোরতবন নো (শুধুিোত্র প্রতযোজ্য আইতনর 
অধীতন বযিন প্রদত্ত হয় বসগুমে ছোেো)।

প্রঃ একমি সিয়সীিো অনুযোয়ী কোজ বির করোর জন্য 
আিোর সুপোরভোইজোর আিোতক মকছু আবি্যক 
মনরোপত্তো পরীক্ষো বোদ মদতয় বযত� বতেমছতেন। 
আিোর কী করো উমচ�?

উঃ এইসকে প্রণোেীগুমে বোদ বদতবন নো। আপনোতক 
বযই বকন নো বকোনমকছু করত� বেুন আপমন যমদ 
জোতনন বয এমি ভ্ে, �োহতে এমি করতবন নো। 
আপমন যমদ সুপোরভোইজোতরর সোতথ এমি মনতয় 
আতেোচনো করত� অস্োচ্ছদি্যতবোধ কতরন, �োহতে 
আপনোর সুপোরভোইজোতরর সুপোরভোইজোর, আইন 
মবভোগ বো এই মবমধত� সনোক্ত করো অন্যোন্য 
সহোয়গুমের বয বকোতনোমির সোতথ বযোগোতযোগ করুন।

গুণর্াৈ
আিোতদর বকোম্পোমন অমবচমে�ভোতব উচ্চ গুণিোনসম্পন্ন 
পণ্য ও পমরতরবো প্রদোন করোর প্রম� অঙ্গীকোরবদ্। 
গুণিোতনর প্রম� এই অঙ্গীকোর আিোতদর সংথিোর প্রম�মি 
অংি জতুে সম্প্রসোমর� হয় - প্রম�মি ব্যবসোয় এবং প্রম�মি 
অবথিোতন। 

প্রঃ কতয়কমি মনয়মন্ত্র� পদোথবি বজবিন করোর জন্য আিরো 
একজন ম�কোদোরতক ব্যবহোর কমর। �োতদর 
কিবিচোরীতদর কোছ বথতক বিোনো মকছু িন্ততব্যর উপর 
মভমত্ত কতর, আমি িতন কমর বয �োরো হয়� 
এইসকে পদোথবিগুমে আইনসম্�ভোতব বজবিন 
করতছন নো। বযতহ�্ ইমন একজন ম�কোদোর মযমন 
বিতন চতেন নো, �োই এমি মক আিোতদর কোতছ 
গুরুত্বপূণবি?

উঃ হ্যোঁ, এমি গুরুত্বপূণবি। ম�কোদোর যো করতছ �ো 
আিোতদর বকোম্পোমনর জন্য দোয়বদ্�ো সৃমষ্ করত� 
পোতর, এবং, এিনমক যমদ বসতক্ষতত্র বকোতনো আইমন 
দোয়বদ্�ো নো থোতক, �োহতে �োসতত্বও এমি 
গুরুত্বপূণবি হতব। আিোতদর একজন ব্যবসো সহতযোগী 
বিতন চতেন নো �ো িতন করোর কোরণ যমদ আপনোর 
থোতক �োহতে অপতরর ভ্ে কোজ ইচ্ছোকৃ�ভোতব 
উতপক্ষো করতবন নো। আপনোর সুপোরভোইজোর, 
আপনোর থিোনীয় িোন্য�ো সংক্োন্ত সংতযোগকোরী, 
আইন মবভোগ বো এই মবমধত� সনোক্ত করো অন্যোন্য 
সহোয়গুমের বয বকোতনোমির সোতথ কথো বেুন।

পপ্রদিেগি র্াৈ্যিা 
আিোতদর বকোম্পোমন পমরতবিগ� ন্যস্ত দোময়ত্ব পোেন ও 
আিোতদর কোজকতিবির পমরতবিগ� প্রভোব হ্োস করোর প্রম� 
অঙ্গীকোরবদ্। আিরো সকে প্রতযোজ্য পমরতবিগ� আইন 
বিতন চমে। আিোতদর চোকমরর বক্ষতত্র প্রতযোজ্য পমরতবিগ� 
দোময়ত্বগুমে জোনো, এবং ওইসকে দোময়ত্বগুমে অনুসোতর 
ব্যবসো পমরচোেনো করোর জন্য আিরো প্রত�্যতক দোময়ত্বিীে 
আমছ। 

র্াৈিাপ্িকার
আিরো বয সকে জনসিোতজ কোজ কমর বসগুমের 
সবকমিত� িোনবোমধকোর সিথবিন করো ও এমগতয় মনতয় 
যোওয়োর প্রম� আিোতদর বকোম্পোমন অঙ্গীকোরবদ্। আিরো 
মিশু ও ক্ী�দোস শ্রতির মবতরোমধ�ো কমর, এবং আিরো 
প্রত�্যতকর সোতথ িযবিোদো ও সম্োন সহকোতর আচরণ কমর। 
আিরো আিোতদর ম�কোদোর ও সরবরোহকোরীতদরও 
িোনবোমধকোর সিথবিন করোর ও এমগতয় মনতয় যোওয়োর উৎসোহ 
মদই। আিরো �োতদর সোতথ কোজ করো পছদি কমর যোরো 
বকোম্পোমনর িূে্যতবোধগুমেতক ভোগ কতর বনন এবং 
সমক্য়ভোতব সিথবিন কতর।
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আপনোতক প্রশ্ন মজজ্োসো 
করত� ও মনতদবিিনো চোইত� 

উৎসোহ বদওয়ো হয়। আিোতদর 
সকতের বসোচ্চোর হওয়োর এবং 

আিরো বয আচরণগুমেতক 
ববআইমন, অমনরোপদ, বো 

অননম�ক বতে মবশ্বোস কমর 
বযগুমে সম্পতকবি  মরতপোিবি 

জোনোতনোর দোময়ত্ব আতছ। 
উতদ্গ উত্োপন করো বকোম্পোমন 

এবং আিোতদর কিবিচোরী 
উভয়তকই সুরমক্ষ� কতর। 

আপনোর মনতদবিিনো চোওয়ো বো 
উতদ্গ উত্োপন করোর কতয়কমি 
উপোয় আতছ। যোরো সৎ মবশ্বোতস 

প্রশ্ন ও উতদ্গগুমেতক সম্ুতখ 
মনতয় আতসন �োতদর মবরুতদ্ 

প্রম�মহংসো বনওয়ো বকোম্পোমনমি 
মনমরদ্ কতর।

মানি  
সম্পদের  

সোতথ বযোগোতযোগ করুন

একজন 

স্ানীয় মান্যতা 
সংক্ান্ত 

সংদ�াগকারীর  
বথতক মনতদবিিনো চোন

আইন  
বিভাদগর  

সোতথ বযোগোতযোগ করুন

আপনার 
সুপারভাইজাদরর 

সোতথ কথো বেুন

অনেোইতন একমি মরতপোিবি জিো মদন,  
হিেোইতন বফোন করুন, বো ইতিে করুন:

http://global-sei.com/company/
compliance-hotlines.html

আবম একটি ননবতক উভয়সঙ্কদের সম্ুখীন হবছি।

আবম ককাথায় ক�দত পাবর

19  সুমিত�োতিো ইতেকমরিক (SUMITOMO ELECTRIC) আচরণ মবমধ

http://global-sei.com/company/compliance-hotlines.html
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সুপ্র্দিাদর্া ইদেকট্রিক গ্রুদপর আচরণ প্িপ্ি (Code of Conduct)

িোন্য�ো কমিমি (Compliance Committee), সমুিত�োতিো ইতেকমরিক ইন্ডোম্রিজ, মেমিতির

(অমফস: িোন্য�ো দে, িোন্য�ো ও ঝঁুমক পমরচোেন দপ্তর)

এমপ্রে 2018, প্রথি প্রকোিন, আচরণ মবমধ (Code of Conduct)
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Sumitomo Electric Industries, Ltd.
4-5-33 Kitahama, Chuo-ku
Osaka 541-0041, Japan

http://global-sei.com

http://global-sei.com

