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জন�ণ ও পবরদিদের প্রবৈ সম্ানটাই 
েীর্ঘ বেন যািৎ আমাদের ি্যিসার মূ� 
বিষয়। আমরা সহজ কাজ নয় িরং 
সঠিক কাজটি করার গেষ্া কদর থাবক, 
এিং সঠিক ন্যায়পরায়ণৈার মাধ্যদম 
আমাদের সক� বসদ্ান্ত বনদয় থাবক। 

ব্যবহারিক আচিণ বলতে কী ববাঝায় ো স্পষ্ট কতি েুতল ধিাটাই হতলা 
আমাতেি মানেন্ডগুতলাি উতদেশ্য। আমিা সঠিক উপাতয় ব্যবসা বজায় 
িাখরি রকনা ো রনরচিে কিতে সুশাসন, কার্যকরি ঝঁুরক ব্যবস্াপনা 
এবং বরলষ্ঠ আইরন ও নীরেগে সম্মরে প্রতয়াজন।

আমিা আশা করি আমাতেি জনগণ এবং আমাতেি পাট্য নািগণ, বহাক 
োিা আমাতেি রিস্ট্রিরবউটি, লাইতসন্সধািী, সাপ্ায়াি অথবা বরসকল 
এরিরলতয়টতেি সাতথ আমিা কাজ করি োিা, আমাতেি মানেন্ডগুতলা 
গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন কিতবন অথবা োতেি রনজস্ব নীরেমালা 
আমাতেি মানেন্ডগুতলাি সমেুল্য বা একই িকম হতব।

Pentland Brands-এ, আমরা বকভাদি একটি ইবৈিােক ি্যিসা 
প্রবৈষ্ান হদয় উঠদৈ পাবর ৈার বেদক �ক্্য রাবি। আমাদের ইবৈিােক 
ি্যিসা গকৌে� জন�ণ এিং আমাদের পৃবথিীর জন্য আমাদের পেদক্প 
গ্রহণ করার প্রবৈশ্রুবৈদক রূপদরিা গেয়। 

আমাদের জন�ণ োরটি নীবৈ গমদন েদ�, গযগুদ�া প্রদৈ্যকদক শুধুমাত্র 
মহৎ কাজ করদৈই উৎসাহ গেয় না িরং এটাদক সঠিক উপাদয় সম্ােন 
করদৈ উৎসাহ গেয়:

  সিলো হতলা একটি েলগে উতে্যাগ: আমরা ে��ৈভাদি, 
েক্ৈা গেয়ার কদর, এিং গেয়ারকৃৈ �ক্্য বনদয় কাজ করদ� 
আমাদের একক েবতিমত্া আরও িৃবদ্ পায়।

  স্বচ্ছো এবং সাহরসকোি সাতথ: আমাদের �ক্্যগুদ�া স্পষ্, 
গসগুদ�া অজ্ঘ দনর গক্দত্র আমরা সাহসী এিং ববিধাহীন।

  মানেন্ড রহতসতব উত্তম: তৈবর করা, বেক্া গ্রহণ করা, উন্নবৈ করা; 
আমরা যা কবর ৈাদৈ আরও উন্নৈ হওয়াই আমাদের স্াভাবিক 
কম্ঘ।

  সুরবতবচনায়: ময্ঘাো অজ্ঘ ন করদৈ হয়; আমরা একক ি্যবতি অথিা 
সং�ঠন উভয় বহদসদিই সহজ কাজ নয়, িরং সঠিক কাজটি করায় 
বিবোস কবর।

মানেন্ড বহদসদি উত্ম

স্চ্ছৈা এিং 
সাহবসকৈার সাদথ

সফ�ৈা হদ�া একটি 
ে��ৈ উদে্যা�

সুবিদিেনায়
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আমাদের প্রবৈশ্রুবৈ এিং প্রস্াি:
আমাদের ব�ডারবেপ টিম আমাদের ি্যিসার েীর্ঘস্ায়ী, গটকসই 
সফ�ৈা অজ্ঘ দনর উপর গফাকাস কদর রদয়দে। ি্যিসা প্রবৈষ্ান 
বহদসদি আমরা ভাদ�া কদপ্ঘাদরট �ভদন্ঘন্স, স্চ্ছৈা, জিািবেবহৈা 
এিং তনবৈক নীবৈ বিারা পবরোব�ৈ।

কতপ্যাতিট গভতন্যন্স এি প্ররে আমাতেি প্রস্তাব হতলা ররিমুখী:

•  প্ররেতিাধ: এমন একটি সংসৃ্বৈ তৈবর করা ও িজায় রািা 
যা আমাদের নীবৈগুদ�াদক প্রোর কদর। আমরা নীবৈমা�া, 
কায্ঘপ্রণা�ী, প্রবেক্ণ এিং গযা�াদযা� িাস্িায়ন এিং পরামে্ঘ 
ও সহায়ৈা অফার করার মাধ্যদম উন্নৈ ঝঁুবক ি্যিস্াপনা 
প্রবৈষ্া করদৈ গেষ্া কদর েদ�বে।

•  রনণ্যয় কিা: কদট্া�, বরবভউ এিং কথা ি�ার সুদযা� প্রিৈ্ঘ ন 
করা।

•  প্ররেররিয়া: সমস্যাগুদ�া দ্রুৈ গমাকাবি�া করা এিং গসগুদ�া 
কায্ঘকরভাদি ও সঠিকভাদি সমাধান করা।

A) জন�ণ
শুধু প্রদযাজ্য কম্ঘসংস্ান সংক্ান্ত আইনগুদ�া গমদন ে�ার গক্দত্রই 
নয়, এোড়াও আমাদের সংসৃ্বৈদৈ অিোন রাদি িদ�, এই 
মানেন্ডগুদ�া গুররুত্বপূণ্ঘ। এটি বনবচিৈ কদর গয আমাদের জন�ণ 
জাদনন ৈারা এমন একটি গকাম্াবনর অন্ত�্ঘৈ যা ৈাদেরদক 
গকাম্াবনর সক� কায্ঘক্দমর গকন্দ্রবিন্দুৈ রাদি। আমরা আমাদের 
কমীমী দের সাদথ গয সম্ক্ঘ  তৈবর কবর ৈা আমাদের ি্যিসাদক পৃবথিীর 
সক� গকাণায় আমাদের প্রবৈবিন্দীদের োবড়দয় গযদৈ ও ৈাদের গথদক 
আরও গিবে বেন টিদক থাকদৈ সক্ম করদি।

1.  আমরা িুদঝবে গয সদি্ঘাত্ম কমীমী দক আমাদের গকাম্াবনদৈ 
বনদয়া� এিং আমাদের গকাম্াবনদৈ ৈাদেরদক ধদর রািাটা 
অৈ্যন্ত জররুবর।

2.  আমরা সক্মৈা, েক্ৈা, অবভজ্ঞৈা, আেরণ, সম্ািনা এিং 
পারফদম্ঘদন্সর বভবত্দৈ বনদয়া�, বনযুবতি, পুরষ্ার, অগ্র�বৈ এিং 
পদোন্নবৈর ি্যাপাদর বসদ্ান্ত বনদয় থাবক।

3.  আমরা সক� জন�ণদক সম্ান ও ময্ঘাোর সাদথ সমানভাদি 
বিদিেনা কদর আমাদের জন�দণর জন্য একটি বিবেত্র এিং 
ইনকু্বসভ পবরদিে সমথ্ঘন কবর। আমরা একটি বিবেত্র এিং 
ইনকু্বসভ সংসৃ্বৈ প্রোর কবর গযিাদন সাফ�্য অজ্ঘ দনর জন্য 
সিাইদক স্া�ৈম জানাদনা, সহায়ৈা করা এিং উৎসাবহৈ করা 
হয়। আমরা গয উপাদয় আমাদের ি্যিসা পবরো�না কবর ৈাদৈ 
তিবেত্র্য এিং ইনকু্েন (D&I) গিে গুররুৈর।

4.  আমাদের জন�ণদের সম্ািনা অজ্ঘ দন সহায়ৈা করা ও 
আমাদের ি্যিসার প্রসাদরর উদদেদে্য আমরা ৈাদেরদক 

প্রবেক্ণ এিং গপো�ৈ উন্নয়দনর জন্য উপযুতি এিং সঠিক 
সুদযা� অফার কবর।

5.  আমাদের গেয়ারদহাল্ারদের প্রবৈ আমাদের আরথথিক 
োয়িদ্ৈার ি্যাপাদর সৈক্ঘ  গথদক একটি সঠিক, 
প্রবৈবিন্দীৈামূ�ক গিৈন ধায্ঘ কদর ও িজায় গরদি এিং সুদযা�-
সুবিধার গপ্রাগ্রাদমর মাধ্যদম আমরা আমাদের জন�ণদক 
আকষ্ঘণ কবর, ধদর রাবি, উৎসাবহৈ কবর এিং পুরষৃ্ৈ 
কবর। আমাদের োবয়ত্বগুদ�ার ন্যায্যৈা ও ধারািাবহকৈা 
বনবচিৈকরদণর জন্য আমাদের একটি গ্ািা� গ�দভব�ং 
গরেমওয়াক্ঘ  রদয়দে।

6.  আমাদের সি্ঘো �ক্্য থাদক গসই সক� ি্যবতিদের বনদয়া� করা 
যারা আমাদের মানেন্ড ও নীবৈ গেয়ার ও সমথ্ঘন করদি।

7.  আমরা এমন এক ধরদণর ইনকু্বসভ কাদজর পবরদিে বেদয় 
থাবক যা আমাদের টিমগুদ�ার মদধ্য সহদযাব�ৈাপূণ্ঘ উপাদয় 
কাজ করাদক উৎসাবহৈ কদর। 

8.  আমরা প্রদৈ্যদকর প্রবৈ ন্যায্যভাদি, ময্ঘাো, সৈৈা এিং 
সম্াদনর সাদথ আেরদণর মাধ্যদম এমন একটি পবরদিে তৈবর 
করার গেষ্া কবর গযিাদন জন�ণ সম্াবনৈ গিাধ কদর।

9.  আমাদের োরটি নীবৈ টিমওয়াক্ঘ , �ক্্য, ধারািাবহক অগ্র�বৈ 
এিং সৈৈার প্রোর কদর। 

10.  সক� কমীমী দের জন্য আমরা বনরাপে ও স্াস্্যকর কাদজর 
পবরদিে বেদয় থাবক এিং ৈা িজায় রাবি।

11.  আমরা আমাদের জন�দণর বিবোস অনুযায়ী বনজস্ ধম্ঘ 
পা�দনর অবধকারদক সম্ান কদর থাবক। 

12.  সংস্াটির বভৈদর ও িাইদর গকাদনা পবরিৈ্ঘ দনর গক্দত্র ৈাদের 
বনজস্ ভূবমকা পা�ন, আমাদের কাস্টমার, কনজ্ুযমার ও 
কবমউবনটিদক সাদপাট্ঘ  গেওয়ার ি্যাপাদর আমরা আমাদের 
জন�ণদক উৎসাবহৈ কবর।

13.  আমরা তিষম্য, হুমবক অথিা হয়রাবন সহ্য কবর না এিং এরূপ 
আেরণ গরাধ করদৈ পেদক্প বনই। গকানও আেরণ আমাদের 
কমীমী দেরদক উববিগ্ন করদ� প্রবৈদোদধর ভয় োড়াই ৈা ি্যতি 
করার জন্য আমরা ৈাদের উৎসাহ ও ক্মৈা প্রোন কবর।

14.  কম্ঘদক্দত্র সবহংসৈার গক্দত্র আমাদের বজদরা-ট�াদরন্স নীবৈ 
রদয়দে এিং গকাদনা আেরদণ অন্য গকাদনা ি্যবতি হুমবক গপদ� 
অথিা অবনরাপে গিাধ করদ� আমরা ৈা বনবষদ্ কবর।

15.  আমরা আমদের কমীমী দের অ্যা�দকাহ� িা গকাদনা গিআইবন 
মােদক প্রভাবিৈ হদয় কাজ করার অনুমবৈ বেই না।

16.  যথাযথ গডটা গপ্রাদটকেন স্ট্যান্ডাদড্ঘ র বভবত্দৈ ি্যবতি�ৈ গডটা 
ি্যিহার, রক্ণাদিক্ণ ও স্ানান্তবরৈ কদর আমরা কমীমী দের 
প্রাইদভবস অবধকারদক সম্ান কদর থাবক।
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B) কাস্টমার�ণ 
1.  আমরা েঢ়ৃ, েীর্ঘস্ায়ী সম্ক্ঘ  তৈবর করার মাধ্যদম কাস্টমার 

গপদয় থাবক এিং ধদর রাবি। আমাদের প্রবৈশ্রুবৈ রক্া হয় 
এমন সৎ, নীবৈ�ৈ প্রস্াি গ্রহদণ আমরা প্রবৈজ্ঞািদ্।

2.  গযসি পণ্য ও গসিাসমূহ োম, গুণাগুণ, পারফদম্ঘন্স এিং 
স্টাইদ�র গক্দত্র কাস্টমারদের উত্ম মান অফার কদর আমরা 
গসসি সরিরাহ করার গেষ্া কবর। সদি্ঘাত্ম পণ্য তৈবর করার 
জন্য ধারািাবহক উন্নয়ন সাধন এিং নৈুনত্ব আনার প্রবৈ 
আমরা প্রবৈজ্ঞািদ্। 

3.  আমাদের পণ্য ও গসিাসমূহ সম্দক্ঘ  আমরা কাস্টমারদের স্পষ্ 
ও সৈ্য ৈথ্য বেদয় থাবক।

4.  আমরা কাস্টমারদের প্রাইদভবস অবধকারদক সম্ান কবর 
এিং ৈারা আমাদেরদক গয ৈথ্য গেয় গসগুদ�া সি্ঘো উপযুতি 
গডটা গপ্রাদটকেন স্ট্যান্ডাদড্ঘ র বভবত্দৈ সদি্ঘাচ্চ সৈক্ঘ ৈা এিং 
গ�াপনীয়ৈার সাদথ ি্যিহার কদর থাবক।

5.  আমরা একটি োবয়ত্বেী� ও সৈ্যপরায়ণ পদ্বৈদৈ আমাদের 
পণ্য এিং গসিাসমূদহর প্রোরণা করার োবয়ত্ব সম্দক্ঘ  অি�ৈ।

6.  আমাদের পণ্য অথিা গসিাসমূদহ গকাদনা গুণ�ৈ িা 
পারফদম্ঘন্সজবনৈ সমস্যা পাওয়া গ�দ� ৈা আমাদের 
কাস্টমারদের নূ্যনৈম অসুবিধার কথা মাথায় গরদি আমরা 
ৈাৎক্বণকভাদি সমাধান করার গেষ্া কবর।

7.  আমাদের পণ্যসমূদহর নক� িাজারজাৈকরণ প্রবৈদরাদধ 
আমরা সক� যুবতিসঙ্গৈ, কায্ঘকর পেদক্প গ্রহণ কবর।

C) পাট্ঘ নার�ণ 
1.  আমরা জাবন গয, আমরা আমাদের ি্যিসায় গয পয্ঘাদয়র 

সফ�ৈা অজ্ঘ ন কবর ৈাদৈ আমাদের পাট্ঘ নার�ণ, গহাক ৈারা 
আমাদের বডস্ট্রিবিউটর, �াইদসবন্স, সাপ্ায়ার অথিা গযসক� 
এবফব�দয়টদের সাদথ আমরা কাজ কবর ৈাদেরও অংেীোবরত্ব 
থাদক।

2.  আমাদের পাট্ঘ নারদের প্রবৈ আমরা োবয়ত্বেী� ও তনবৈক 
আেরণ কদর থাবক।

3.  আমাদের পাট্ঘ নারদের সাদথ েঢ়ৃ, ন্যায়সঙ্গৈ এিং বিবেস্ 
সম্ক্ঘ  তৈবর করদৈ ও িজায় রািদৈ, পরস্পদরর �াভজনক 
পাট্ঘ নারবেপ আরও উন্নৈ করদৈ আমরা প্রবৈজ্ঞািদ্।

4.  আমরা সম্াি্য পাট্ঘ নার গকাম্াবনগুদ�ার সাদথ সম্দক্ঘ  বনযুতি 
হওয়ার পূদি্ঘ এক গসট ি্যিসার প্রদয়াজনীয়ৈার বভবত্দৈ ৈাদের 
মূ�্যায়ন কদর থাবক। এগুদ�ার মদধ্য রদয়দে গুণমান, গসিা, 
সরিারহ করার বনচিয়ৈা, মূ�্য, ইদনাদভেন এিং স্াবয়ত্ব।

5.  আমরা পাট্ঘ নারদেরদক আমাদের মানেন্ড, আেরণ বিবধ, এিং 
পবরদিে�ৈ নীবৈ, সম্দক্ঘ  পরামে্ঘ বেদয় থাবক যা আমরা 
আো কবর ৈারা সম্াি্য সক� গক্দত্র গমদন ে�দি। গযসক� 
উৎপােনকারী আমাদের পণ্যগুদ�া প্রৈ্যক্্যভাদি অথিা 
পদরাক্ভাদি (�াইদসবন্সং, এদজন্ট অথিা গরাবষৈ এিং 
অনুদমাবেৈ সািকট্াকটিং সম্দক্ঘ র মাধ্যদম) উৎপােন কদর, 
ৈাদের অিে্যই আমাদের আেরণ বিবধ গমদন ে�দৈ হদি।

6.  গপদমদন্টর ি্যাপাদর আমরা সাপ্ায়ারদের সাদথ সুস্পষ্ েৈ্ঘ  
প্রবৈষ্া কবর এিং গসই সক� েৈ্ঘ  অনুসাদর আমাদের 
প্রবৈশ্রুবৈগুদ�া গমদন েব�।

7.  সাপ্ায়ারদের সাদথ আমাদের ি্যিসার সক� পয্ঘাদয় আমরা 
সৈৈা এিং ন্যায়পরায়ণৈার উপর গজার বেদয় থাবক এিং 
আমাদের কমীমী , এদজন্টদের অথিা ৈাদের পবরিাদরর 
সেস্যদের গপদমন্ট, অপবরবমৈ আবৈদথয়ৈা িা উপহার বেদয় 
আমাদের গথদক ি্যিসা পাওয়ার প্রদেষ্া আমরা িরোস্ 
কবর না।

D) আেরণ বিবধ 
ইবৈিােক ি্যিসা ি�দৈ গিাঝায় তনবৈকভাদি, স্চ্ছভাদি কাজ করা 
এিং স্াবয়ত্ব হদ�া আমাদের সমগ্র সংস্ার োবয়ত্ব। প্রভািদক গফাকাস 
কদর, আমরা এমন একটি গকৌে� তৈবর কদরবে যা আমাদেরদক, 
একদত্র আরও দ্রুৈ ফ�াফ� অজ্ঘ ন করদৈ গেদি।

আমরা তনবৈকভাদি িাবণজ্য করদৈ প্রবৈজ্ঞািদ্। আমাদের আেরণ 
বিবধ এবথকা� গরেবডং ইবনবেদয়টিভ (ETI) এর গিস গকাড এিং 
ইন্টারন্যােনা� গ�িার অ�্ঘানাইদজেন (ILO) এর রীবৈগুদ�াদক 
প্রবৈফব�ৈ কদর। এই বিবধর নূ্যনৈম মানেন্ডগুব� সম্াি্য সক� 
স্াদন অবৈক্ম করা উবেৎ। এটি প্রদয়াদ�র গক্দত্র, সাপ্ায়ারদক 
অিে্যই জাৈীয় ও অন্যান্য প্রদযাজ্য আইন মান্য করদৈ হদি, এিং 
গযিাদন আইদনর েৈ্ঘ  এিং এই বিবধ একই বিষয়দক উদদেে্য কদর, 
গসদক্দত্র গয েৈ্ঘ ািব�র ফদ� কমীমী রা গিবে সুরক্া পায় গসগুদ�া 
প্রদয়া� করদৈ হদি।

1.  কম্যসংস্ান স্বাধীনভাতব বািাই কিা হয়

1.1  গজারপূি্ঘক, েবণ্ডৈ অথিা অননবচ্ছকভাদি িাটাদনা হয় না।

1.2  কমীমী দের ৈাদের বনদয়া�কৈ্ঘ াদের বনকট “বডদপাবজট”, পবরেয় 
পত্র অথিা অন্যান্য বসবকউবরটি োবি� করার প্রদয়াজন গনই 
এিং যুবতিসঙ্গৈ বিজ্ঞবতি বেদয় ৈাদের বনদয়া�কৈ্ঘ াদের গেদড় 
গযদৈ পাদরন।
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2.  অ্যাতসারসতয়শতনি স্বাধীনো এবং বরৌথ েি কষাকরষি 
অরধকািতক সম্মান কিা হয় 

2.1  সক� কমীমী দের গরেড ইউবনয়দন যুতি হওয়ার িা ৈাদের বনজস্ 
িাোই করা গরেড ইউবনয়ন তৈবর করা এিং গযৌথ েরােবরর 
অবধকার রদয়দে। ৈাদের গরেড ইউবনয়দন যুতি না হদৈ োওয়ার 
অবধকারও রদয়দে। 

2.2  গরেড ইউবনয়দনর কায্ঘক্ম ও ৈাদের সেস্য অন্তভু্ঘবতির প্রবৈ 
সাপ্ায়ার�ণ উমেুতি মদনাভাি গপাষণ কদরন। 

2.3  কমীমী দের প্রবৈবনবধদের বিররুদদ্ তিষম্য করা হয় না এিং 
কম্ঘদক্দত্র ব�দয় ৈাদের প্রবৈবনবধত্বকর কাজকম্ঘ করার 
ি্যাপাদর ৈারা অনুমবৈপ্রাতি। 

2.4  অ্যাদসাবসদয়েদনর স্াধীনৈা এিং গযৌথ কারিারীর অবধকার 
আইন বিারা সীমািদ্ থাকদ�, কমীমী দের মুতি ও স্াধীন 
অ্যাদসাবসদয়েন এিং কারিারীর জন্য সমান্তরা� পন্ার 
বিকােদক বনদয়া�কৈ্ঘ া সমথ্ঘন কদর।

3.  কাতজি পরিতবশ রনিাপে ও স্বাস্্যকি

3.1  এই বেদপের ফ�প্রে জ্ঞান এিং গকাদনা বনরেথিষ্ ক্য়ক্বৈর কথা 
মাথায় গরদি, একটি বনরাপে ও স্াস্্যকর কাদজর পবরদিে 
গেওয়া হদি। কম্ঘদক্দত্র অন্তরনথিবহৈ ঝঁুবকর কারণ যৈটা সম্ি 
কবমদয় কাদজর জন্য কাদজর সাদথ সম্রকথিৈ িা কাজ ে�মান 
অিস্ায় রটিৈ েরু্ঘটনা এিং আরাৈ প্রবৈদরাধ করদৈ পয্ঘাতি 
পেদক্প বনদৈ হদি।

3.2  কমীমী দের স্াস্্য ও বনরাপত্া সম্রকথিৈ বনয়বমৈ এিং গরকড্ঘ  
করা প্রবেক্ণ পাওয়া উবেৎ, এিং এইরকম প্রবেক্ণ নৈুন ও 
পুনরায় বনযুতি কমীমী দের জন্য পুনরায় সংরটিৈ করা উবেৎ।

3.3  পবরষ্ার টয়দ�ট এর সুবিধা ও পানদযা�্য পাবন, এিং উপযুতি 
হদ�, ফুড গস্টাদরদজর জন্য স্যাবনটাবর সুবিধা গেওয়া হদি।

3.4  িাসস্ান, গেওয়া হদ�, ৈা পবরষ্ার, বনরাপে রািদৈ হদি, এিং 
কমীমী দের গমৌব�ক োবহোগুদ�া পূরণ হদৈ হদি।

3.5  বিবধগুদ�া গয গকাম্াবন পয্ঘদিক্ণ কদর ৈারা একজন বসবনয়র 
ম্যাদনজদমন্ট প্রবৈবনবধদক স্াস্্য এিং বনরাপত্ার োয়ভার গেদি।

4.  রশশুশ্রম কিাতনা রাতব না

4.1  বেশুশ্ম সম্রকথিৈ গকাদনা নৈুন বনদয়া� হদি না।

4.2  গকাম্াবনগুদ�ার গসসক� নীবৈমা�া এিং গপ্রাগ্রাম তৈবর 
করা অথিা এগুদ�াদৈ অিোন রািদৈ অংেগ্রহণ করা উবেৎ 
গযগুদ�া বেশুশ্দম ব�তি গকাদনা বেশুদক পাওয়া গ�দ� গস 
গযবেন আর অপ্রাতিিয়স্ থাকদি না গসবেন পয্ঘন্ত ৈার (বেশু) 
সুবেক্া গ্রহণ ও ৈা ে�মান গরদি ৈার পবরিৈ্ঘ দনর জন্য 
কাজ কদর।

4.3  বেশু ও 18 িেদরর কমিয়সী মানুষদের রাবত্রকা�ীন কাদজ 
অথিা বিপজ্জনক পবরবস্বৈদৈ কাজ করদৈ বনযুতি করা যাদি 
না। 

4.4  এই নীবৈমা�া ও বনয়মগুদ�া প্রাসবঙ্গক ILO মানেণ্ডগুদ�ার 
অনুরূপ হদৈ হদি।

4.5  যবে না স্ানীয় আইন িাধ্যৈামূ�কভাদি সু্� োড়ার সদি্ঘাচ্চ 
গকাদনা িয়স অথিা কাজ করার নু্যনৈম িয়স বনধ্ঘারণ কদর 
গেয়, গয গক্দত্র সদি্ঘাচ্চ িয়স প্রদযাজ্য হদি, ৈাহদ� এই বিবধদৈ 

“বেশু” ি�দৈ 15 িেদরর কম িয়সী কাউদক গিাঝায়; এিং 
“বেশুশ্ম” ি�দৈ বেশু অথিা কম িয়সী কাদরা বিারা গযদকাদনা 
কাজ করাদনাদক গিাঝায়। 

5.  জীবকা রনব্যাতহি মজরুি পরিতশাধ কিা হয়

5.1  জীবিকা বনি্ঘাদহর মজবুর হদ�া একজন কমীমী র বনদজর ও ৈাদের 
পবরিাদরর গমৌব�ক োবহোগুদ�া পূরদণর জন্য নু্যনৈম আয় 
সহ বকেু স্ীয় ঐবচ্ছক আয়। এটি কাজ করার তিধ সময়সীমার 
মদধ্য অজ্ঘ ন করা উবেৎ (উো. ওভারটাইম ি্যৈীৈ)। 

  স্ট্যান্ডাড্ঘ  এক সতিাদহর কাদজর প্রেত্ মজবুর এিং সুবিধাবে 
নু্যনৈম ন্যােনা� ব��্যা� স্ট্যান্ডাড্ঘ  অথিা ইন্ডাস্ট্রি গিঞ্চমাক্ঘ  
স্ট্যান্ডাড্ঘ  গযটাই উচ্চৈর হয় গসটা গমদন বনধ্ঘারণ করা উবেৎ। 
যাই রটুক না গকন, মজবুর সি্ঘো গমৌব�ক োবহো পূরণ করা 
এিং বকেু স্ীয় আয় বেদৈ পারার মৈ পয্ঘাতি হদৈ হদি।

5.2  সক� কমীমী দক কাদজ বনদয়াদ�র পূদি্ঘ মজবুরর গক্দত্র ৈাদের 
কম্ঘসংস্াদনর েৈ্ঘ গুদ�ার বিষদয় এিং প্রবৈিার মজবুর 
পবরদোদধর সময় ৈাদের মজবুরর বনরেথিষ্ কৈ অংে পবরদোধ 
করা হদি গস সম্দক্ঘ  ব�বিৈ ও গিাধ�ম্য ৈথ্য বেদৈ হদি।

5.3  োবস্মূ�ক পেদক্প বহদসদি মজবুর কৈ্ঘ ন অনুদমাবেৈ হওয়া 
উবেৎ নয়, এোড়া জবড়ৈ কমীমী র ি্যতি অনুমবৈ োড়া জাৈীয় 
আইন বিারা অনুদমাবেৈ না থাকদ� মজবুর গথদক গকাদনা অংে 
গকদট গনওয়া উবেৎ নয়। সক� োবস্মূ�ক পেদক্দপর গরকড্ঘ  
থাকা উবেৎ।
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6.  ওয়ারককং আওয়াি অে্যরধক বরন না হয় 

6.1  অিে্যই জাৈীয় আইন, সবম্ব�ৈ েুবতি, এিং বনদ্াতি 6.2 
গথদক 6.6 পদয়ন্ট পয্ঘন্ত েৈ্ঘ গুদ�ার মদধ্য গযগুদ�া কমীমী দের 
গিবে সুরক্া গেয় গসগুদ�া গমদন ওয়ারকথিং আওয়ার বনধ্ঘারণ 
করদৈ হদি। 

  6.2 গথদক 6.6 পয্ঘন্ত উপধারা গুদ�া ইন্টারন্যােনা� গ�িার 
স্ট্যান্ডাদড্ঘ র উপর বভবত্ কদর িানাদনা হদয়দে।

6.2  েুবতিদৈ ওভারটাইম োড়া ওয়ারকথিং আওয়ার সংজ্ঞাবয়ৈ 
থাকদৈ হদি, এিং ৈা সাতিাবহক 48 রন্টার গিবে হদৈ পারদি 
না।*

6.3  সক� ওভারটাইম ঐবচ্ছক হদৈ হদি। বনদ্াতি বিষয়গুদ�া 
বিদিেনা কদর, ওভারটাইম োবয়ত্বেী�ভাদি ি্যিহার করদৈ 
হদি: পবরমাণ, কৈ রন রন করা হদচ্ছ এিং একজন কমীমী  
এককভাদি কৈ রন্টা কাজ কদরদে ও সামবগ্রকভাদি সিাই 
বমদ� কৈ রন্টা কাজ কদরদে। স্াভাবিক এমপ্য়দমন্টদক 
প্রবৈস্াবপৈ করদৈ এটি ি্যিহার করা যাদি না। ওভারটাইদমর 
প্রবৈোন সি্ঘো একটি বপ্রবময়াম গরদট পবরদোধ করদৈ হদি, যা 
স্াভাবিক গিৈদনর হাদরর 125% এর গেদয় কম হওয়া যাদি না 
িদ� সুপাবরে করা হদয়দে।

6.4  বনদ্াতি 6.5 ধারায় উদলেবিৈ গকাদনা কারণ োড়া গযদকাদনা 
সাৈ-বেিস সময়কাদ� কাজ করার গমাট সময় 60 রন্টার গিবে 
হওয়া যাদি না।

6.5  বনদ্াতি সক� বিষদয়র বভবত্দৈ শুধুমাত্র ি্যবৈক্মী 
পবরবস্বৈদৈ গযদকাদনা সাৈ-বেিস সময়কাদ� কাজ করার 
গমাট সময় 60 রন্টার গিবে হদৈ পাদর:

•  এটা জাৈীয় আইন বিারা অনুদমাবেৈ;

•  কমীমী দের উদলেিদযা�্য অংদের প্রবৈবনবধত্ব কদর এমন গকাদনা 
সংস্ার সাদথ স্াধীনভাদি আদ�ােনার মাধ্যদম সবম্ব�ৈ েুবতি 
বিারা এটা অনুদমাবেৈ;

•  কমীমী দের স্াস্্য সুরক্া ও বনরাপত্ার জন্য উপযুতি সুরক্ামূ�ক 
পেদক্পসমূহ গ্রহণ করা হদয়দে; এিং

•  বনদয়া�কৈ্ঘ া ি্যবৈক্মী পবরবস্বৈ গযমন উৎপােদনর 
অপ্রৈ্যাবেৈ োপ, েরু্ঘটনা অথিা ইমাদজ্ঘ বন্স প্রদযাজ্য হদ� 
প্রেে্ঘন করদৈ পাদর।

6.6  প্রবৈ সাৈ-বেিস সময়কাদ� কমীমী দের নু্যনৈম এক বেন েুটি 
বেদৈ হদি অথিা, গযিাদন জাৈীয় আইন বিারা অনুদমাবেৈ 
গসিাদন প্রবৈ 14 বেিস সময়কাদ� েইু বেন েুটি বেদৈ হদি।

7.  বকাতনা ববষম্য বমতন বনওয়া হয় না

7.1  বনদয়া�, ক্বৈপূরণ, প্রবেক্দণ সুদযা�, পদোন্নবৈ, োকবরেু্যবৈ 
িা অিসদরর গক্দত্র জাবৈ, িণ্ঘ, জাৈীয় পবরেয়, ধম্ঘ, 

িয়স, প্রবৈিবধিৈা, ব�ঙ্গ, তিিাবহক অিস্া, গযৌন েষৃ্টিভঙ্গী , 
ইউবনয়দনর সেস্যপে িা রাজননবৈক অন্তভু্ঘবতির উপদর বভবত্ 
কদর গকাদনা তিষম্য করা হয় না।

8.  রনয়রমে কম্যসংস্ান বেওয়া হয় 

8.1  কাজ সি সময় যৈটুকু সম্ি জাৈীয় আইন ও অনুেী�দনর 
মাধ্যদম প্রবৈষ্ঠিৈ স্ীকৃৈ কম্ঘসংস্াদনর সম্দক্ঘ র বভবত্দৈ হওয়া 
উবেৈ। 

8.2  স্াভাবিক োকরীর সম্দক্ঘ র ফদ� শ্ম িা সামাবজক বনরাপত্া 
আইন ও বিবধ-বিধাদনর মাধ্যদম কম্ঘোরীদের প্রবৈ োয়িদ্ৈা 
শুধুমাত্র শ্ম-েুবতি, সাি-কট্্যাক্ং, িা িাসায় কাজ করার 
েুবতির মাধ্যদম অথিা বেক্ানবিে বস্দমর মাধ্যদমও এবড়দয় 
ে�া যাদি না গযিাদন বকনা যথাযথ েক্ৈা অথিা বনয়বমৈ 
কম্ঘসংস্াদনর গকাদনা প্রকৃৈ ইচ্ছা গনই, অথিা বফক্সড-টাম্ঘ 
কম্ঘসংস্ান েুবতির মাধ্যদমও কম্ঘোরীদের প্রবৈ আদ�াে্য 
োয়িদ্ৈা এবড়দয় ে�া যাদি না।

9.  বকাতনা ধিতণি িূঢ় বা অমানরবক আচিণ গ্রহণতরাগ্য 
নয় 

9.1  োরীবরক বনয্ঘাৈন িা এ জাৈীয় গকাদনা বনয়ম ভাঙা, োরীবরক 
বনয্ঘাৈদনর হুমবক গেওয়া, গযৌন িা অন্য গকাদনা ধরদণর 
হয়রাবন করা এিং গমৌবিক ভাদি বনয্ঘাৈন করা িা অন্য ধরদণর 
ভয় গেিাদনা বনবষদ্।

9.2  গকাম্াবনর উবেৈ সক� শ্বমকদের জন্য গ�াপনীয়ৈার সাদথ 
অবভদযা� প্রোন করার ি্যিস্া করা।

10.  রবনা অনুমরেতে সাবকন্্যাক্ট বেওয়া রনরষদ্ধ 

10.1  আমাদের সরিরাহ গেইদনর গভৈদর সািকট্াক্টরদের 
গকাদনা অড্ঘ ার গেওয়ার আদ� আমাদের ব�বিৈ গরাষণা 
ও অনুমবৈ বনদৈ হদি। এই সক� সািকট্্যাক্টরদের সাদথ 
সক� গ�নদেন �াইদসদন্স থাকা েৈ্ঘ , পাট্ঘ নারদের সাদথ করা 
উৎপােন ও বিৈরণ েুবতি গমদন করদৈ হদি। গযিাদন আমাদের 
সরিরাহকারীরা গরাষণা গেন এিং আমাদের গহামওয়ারকথিং 
নীবৈর সাদথ সামঞ্জস্য থাদক গসিাদন আমরা গহামওয়ারকথিং-এর 
অনুমবৈ বেই। 

10.2  সক� প্রকাে করা ও অনুদমােন গেওয়া সাি কট্াক্টরদের 
অিে্যই আমাদের বনয়ম-নীবৈ গমদন ে�দৈ হদি।

10.3  সাি-কট্াক্ং, গহামওয়ারকথিং এিং িাইদরর প্রবক্য়ার কাজ 
পবরো�না করার জন্য পদ্বৈ ও প্রবক্য়াগুব� সঠিকভাদি 
প্রদয়া� হওয়া উবেৈ।
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E) পবরদিে 
বিদবের প্রবৈ সম্ানটাই েীর্ঘ বেন যািৎ আমাদের ি্যিসার মূ� 
বিষয়। আমাদের ইবৈিােক ি্যিসাবয়ক গকৌেদ�র সাদথ বম� গরদি 
পবরদিদের উপর আমাদের কায্ঘক�াপ এিং উপকরদণর প্রভাি 
কবমদয় আনার জন্য আমরা েঢ়ৃ প্রবৈজ্ঞ। পবরদিে রক্ায় আমাদের 
বকেু সুবনরেথিষ্ পেদক্প রদয়দে গযগুদ�ার উদদেে্য আমাদের সংস্ার 
বিবভন্ন গক্দত্র প্রকৃৈ ও স্পষ্ উন্নবৈসাধন, যা আমাদের একটি 
ইবৈিােক পবরদিে িজায় গরদি গযদৈ সাহায্য করদি।

1.  কায্ঘকরভাদি যদৈাটা সম্ি সম্দের যথাযথ ি্যিহার 
বনবচিৈকরদণ আমরা েঢ়ৃ প্রবৈজ্ঞ এিং আমরা পবরদিে 
বিষয়ক সংবলিষ্ সক� আইন গমদন েব�।

2.  আমরা আমাদের ফ্যাবসব�টিসমূহ, গযমন আমাদের অবফস, 
বডস্ট্রিবিউেন গসন্টার এিং বরদটই� গস্টারসমূদহ কায্ঘকরভাদি 
েবতি ও পাবনর ি্যিহার এিং িজ্ঘ ্য বনয়ন্ত্রণ কদর থাবক। 
আমাদের প্রবৈটি ফ্যাবসব�টির জন্য আমাদের �ক্্য হদচ্ছ:

•  আমাদের কাি্ঘন ডাইঅক্সাইড �্যাস বন�্ঘমন কবমদয় আনা, 
িরে কমাদনা, েবতি সংক্ান্ত-ঝঁুবকর সম্ািনা কমাদনা এিং 
নৈুন আইন গমদন ে�ার গক্দত্র আমাদের বনদজদের প্রস্তুৈ 
রািদৈ কায্ঘকরভাদি েবতির ি্যিহার করা;

•  পাবনর ি্যিহার কবমদয় আনা এিং, এরকমটি করার সাদথ 
সাদথ ভবিষ্যদৈ পাবনর রাটবৈ সংক্ান্ত সমস্যা হওয়ার সম্ািনা 
কবমদয় আনা; এিং

•  িজ্ঘ ্য পোদথ্ঘর পবরমাণ কবমদয় আনা কায্ঘকরভাদি যদৈাটা 
সম্ি এসক� িদজ্ঘ ্যর পুনি্ঘ্যিহার করা।

3.  কাি্ঘন ডাইঅক্সাইড বন�্ঘমন কবমদয় আনার �দক্্য আমরা 
বিমান পদথ পবরিহন প্রবক্য়ার পবরমাণ যথাসম্ি সীবমৈ 
পয্ঘাদয় রাবি।

4.  আমরা পবরদিদের কথা মাথায় গরদি আমাদের পণ্যসমূহ 
বডজাইন এিং উৎপােন করার প্রবক্য়ার িুঁদজ থাবক, এিং 
এভাদি আরও অবধক পবরদিে িাধিি উপাোন ও প্যাদকবজং 
ি্যিহাদরর প্রে�দনর বেদক অগ্রসর হই।

5.  পণ্য উৎপােদনর গক্দত্র আমরা বিপজ্জনক িা সীবমৈ 
পোথ্ঘসমূদহর ি্যিহার বনয়বন্ত্রৈ রাবি, এিং সংবলিষ্ আইন গমদন 
েব�।

6.  আমরা আমাদের সরিরাহকারীদের সি সময় ৈাদের উৎপােন 
ি্যিস্াপনার পবরদিে�ৈ মান উন্নৈ করার জন্য উৎসাহ প্রোন 
কবর, বিদেষ কদর েবতির ি্যিহার, পাবনর ি্যিহার হ্াস এিং 
িদজ্ঘ ্যর ি্যাপাদর গুররুত্ব বেই।

7.  আমরা সি সময় পবরদিেিাধিি পণ্য এিং গসিা ক্দয়র পবরমাণ 
িৃবদ্র সুদযাদ�র গিঁাদজ থাবক।

8.  আমরা উপ�বধি কদরবে গয আমাদের ব্্যান্ড ও পণ্যসমূদহর 
েীর্ঘদময়ােী ভবিষ্যৎ বনবচিৈ করার জন্য প্রদয়াজন উদ্ািনী 
এিং সৃজনেী� প্রদেষ্া যার মাধ্যদম প্রাকৃবৈক সম্দের 
সংরক্ণ ও ময্ঘাো করা সম্ি হদি।

9.  আমরা সি সময় সাথ্ঘক ও সংবলিষ্ ে্যাবরটি এিং কবমউবনটি 
অ�্ঘানাইদজেন ও ৈাদের কায্ঘক�াদপর প্রবৈ সমথ্ঘন জানাই ও 
সহায়ৈা প্রোন কবর।

F) আমাদের ি্যিসা পবরো�নার ধরণ 
আমরা মদন কবর গয, গকাম্াবন বহদসদি আমাদের সফ�ৈা এিং 
স্াবয়দত্বর বপেদন মূ�মন্ত্র হদচ্ছ আমাদের সৈৈা এিং তনবৈকৈা। 
এটি আমাদের সক� প্রকার আোর-আেরদণর একটি হ�মাক্ঘ  এিং 
আমাদের সাদথ আমাদের আওৈাধীন কম্ঘরৈ সিার, আমাদের 
গ্রাহক ও পাট্ঘ নারদের সাদথ সম্দক্ঘ র সি্ঘ গক্দত্র এর বিদেষ প্রভাি 
রদয়দে।

1.  ঝঁুরক

1.1  আমরা িুবঝ গয আেে্ঘ কদপ্ঘাদরট প্রোসদনর একটি মূ� 
উপাোন হদচ্ছ সক� প্রকার ঝঁুবকর বেবনিৈকরণ, মূ�্যায়ন এিং 
বনয়ন্ত্রণ করা। প্রধান ঝঁুবকসমূহ বনয়বমৈ বনরীক্ণ করা হয়, 
গসই সাদথ উদলেিদযা�্য গযদকাদনা নৈুন ঝঁুবক ম্যাদনজদমদন্টর 
যথাযথ স্দর হাই�াইট করা হয়। 

1.2  আমাদের প্যাদরন্ট গকাম্াবনর গ্ররুপ ইন্টারনা� অবডট ফাংেন 
বিবভন্ন ধরদণর অভ্যন্তরীণ ঝঁুবক বনয়ন্ত্রদণর কায্ঘকাবরৈা জন্য 
বনয়বমৈ ইন্টারনা� কদট্াদ�র কায্ঘকাবরৈা পয্ঘাদ�ােনা কদর।

2.  বনরেকো এবং সেো

2.1  আমরা কিদনাই অসৎ, অননবৈক িা েনুীমী বৈমূ�ক কায্ঘক�াপ 
সহ্য করদিা না।

2.2  আমরা কিদনাই অসৎ উপাদয় িা জাব�য়াবৈ কদর, িা বমথ্যা 
গকাদনা োবি কদর গকাদনা প্রকার সুবিধা গ্রহদণর গেষ্া করদিা 
না।

2.3  আমরা সজ্ঞাদন কিদনাই গকাম্াবনর অথ্ঘ িা সম্ে গকাদনা 
প্রকার প্রৈারণা িা জাব�য়াবৈ কাদজ ি্যিহৃৈ হদৈ গেদিা না।

3.  ঘুষ আোনপ্রোন-রবতিাধী এবং েনুীনী রে

3.1  রুষ গ্রহণ িা প্রোন িা অনিধ গপদমন্ট সংক্ান্ত কায্ঘক�াপ 
আমরা কিদনাই সহ্য করদিা না, এিং সরাসবর িা গকাদনা থাড্ঘ  
পাটি্ঘ র মাধ্যদম, গযভাদিই গহাক না গকন আমরা কিদনা গকাদনা 
প্রকার অসৎ িা েনুীমী বৈমূ�ক কম্ঘকাদণ্ড অংেগ্রহণ করদিা না।
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3.2  আমাদের রুষ আোনপ্রোন-বিদরাধী এিং েনুীমী বৈ সংক্ান্ত 
নীবৈমা�ায় আমাদের ি্যিসার ধরণ এিং এর কায্ঘপ্রণা�ী 
সুষু্ভাদি িজায় রািার উদদেদে্য আমাদের োবয়ত্বসমূদহর 
ি্যাপাদর উদলেি করা হদয়দে, এিং গসই সাদথ োবয়ত্বসমূদহর 
ি্যাপাদরও ি�া হদয়দে যারা আমাদের জন্য কাজ কদরন। 
এোড়াও যারা আমাদের জন্য কাজ কদরন ৈারা রুষ 
আোনপ্রোন এিং েনুীমী বৈ সংক্ান্ত সমস্যাসমূহ বকভাদি 
গমাকাবি�া করদিন গস বিষদয় ৈথ্য এিং বনদে্ঘ েনা এিাদন 
প্রোন করা হদয়দে। 

4.  কি

4.1  আমরা Pentland Group এিং এর ইউদক সহায়ক 
গকাম্াবনগুদ�ার জন্য আমাদের ইউদক ট্যাক্স স্্যাদটবজ 
প্রবৈ িের আমাদের ওদয়িসাইদট প্রকাে কদর থাবক। প্রেত্ 
ওদয়ি ঠিকানায় এটি পাওয়া যাদি pentlandgroup.com/
corporate-governance।

4.2  সরাসবর িা গকাদনা থাড্ঘ  পাটি্ঘ র মাধ্যদম, গযভাদিই গহাক না গকন 
আমরা কিদনা কর ফঁাবক গেওয়ায় অংেগ্রহণ িা সহ্য করদিা 
না। 

4.3  করোৈা বহদসদি এিং আমাদের কমীমী , গ্রাহক ও পাট্ঘ নারদের 
সাদথ সম্ক্ঘ  িজায় রািার গক্দত্র সংবলিষ্ সক� আইন 
গমদন ে�দৈ আমরা েঢ়ৃ প্রবৈজ্ঞ, গসই সাদথ ইউদক বক্বমনা� 
ফাইনাদন্সস অ্যাক্ট 2017 এর পাট্ঘ  3 এর অন্তভু্ঘতি কদপ্ঘাদরট 
অদফদন্সস অি গফব�ওর টু বপ্রদভন্ট গফবসব�টােন অি ট্যাক্স 
ইদভেন গমদন ে�দৈ আমরা েঢ়ৃ প্রবৈজ্ঞ।

5. উপহাি এবং আরেতথয়ো

5.1  উপহার এিং আবৈদথয়ৈা সংক্ান্ত আমাদের বনদে্ঘ বেকায় 
উপহার এিং আবৈদথয়ৈা সম্বদধি আমাদের করণীয় িা 
অিস্াদনর ি্যাপাদর বেবনিৈ করা হদয়দে, অথ্ঘাৎ, গকানটি 
আমাদের ইন্ডাস্ট্রির জন্য তিধ, ন্যায্য এিং উপযুতি গস বিষদয় 
ি্যাি্যা করা হদয়দে।

6. পক্ষসমূতহি মতধ্য পািস্পরিক দ্বন্দ্ব

6.1  কমীমী দের বনদজদের স্াথ্ঘ এিং গকাম্াবনর স্াদথ্ঘর মদধ্য 
গযদকাদনা প্রকার পারস্পবরক বিদন্দর সৃষ্টি হয় এরকম গকাদনা 
কম্ঘকাদণ্ড কমীমী রা গযন বনদজদের সম্ৃতি না কদর গসজন্য 
আমাদের গকাম্াবনর বনয়ম অনুযায়ী ৈাদেরদক অিে্যই গস 
বিষদয় বিদেষ গিয়া� রািদৈ হদি।

6.2  গকাম্াবনর বনয়ম অনুযায়ী আমাদের কমীমী দের অিে্যই 
গকাম্াবনর প্রবৈ যদনের সাদথ োবয়ত্বেী� থাকদৈ হদি এিং 
গযদকাদনা প্রকার সংেয় থাকদ� ৈা বনদয় যথাযথ একজন 
বসবনয়র ম্যাদনজাদরর সাদথ স�া-পরামে্ঘ করদৈ হদি।

7. প্ররেতরারগো

7.1  আমরা একটি অিাধ ও বনরদপক্ প্রবৈদযাব�ৈায় বিবোসী এিং 
শুধুমাত্র সুষু্ ও আইনৈ উপাদয়ই প্রবৈদযাব�ৈামূ�ক সুবিধা 
গ্রহণ কদর থাবক।

7.2  আমরা সাধারণ জন�দণর জন্য নয় এরকম সক� ৈথ্য 
িা অন্যান্য গযদকাদনা সংদিেনেী� ৈথ্য থাড্ঘ  পাটি্ঘ র সাদথ 
আোনপ্রোন করা গথদক বিরৈ থাবক, যবে না গসটি যথাথ্ঘভাদি 
েুবতিিদ্ থাদক।

7.3  আমরা অনিধ গকাদনা উপাদয় প্রবৈদযা�ী গকাম্াবনর গ�াপন 
ৈথ্য গ্রহণ করার গেষ্া করদিা না।

7.4  প্রবৈদযাব�ৈা বিষদয় সংবলিষ্ এিং প্রদযাজ্য আইন গমদন ে�ার 
প্রদয়াজনীয়ৈা সম্দক্ঘ  আমাদের কমীমী দের অি�ৈ ও বেক্া 
প্রোন করদৈ আমরা বিবভন্ন বরদসাস্ঘ প্রোন কবর, যার মদধ্য বকেু 
নীবৈমা�া, বনদে্ঘ বেকা এিং প্রবেক্ণ অন্তভু্ঘতি রদয়দে, এিং 
গসই সাদথ সম্াি্য ে্যাদ�ঞ্জসমূহ বকভাদি প্রবৈদরাধ, বেবনিৈকরণ 
এিং গমাকাবি�া করদৈ হদি গসসক� বিষয় িুঝদৈ সহায়ৈা 
প্রোন কবর।

8. ইতটেতলকচুয়াল বপ্রাপাটি্য

8.1  ইদন্টদ�কেুয়া� প্রপাটি্ঘ  আমাদের প্রধান সম্বত্গুদ�ার মদধ্য 
অন্যৈম এিং একারদণ এটি সিসময়ই সঠিকভাদি ি্যিহার 
করা হদি এিং যথাযথভাদি এর বনরাপত্া বনবচিৈ করা হদি। 
এর মদধ্য রদয়দে গরেড মাক্ঘ , বডজাইন, গ�াদ�া, কবপরাইট এিং 
প্যাদটন্ট। 

8.2  থাড্ঘ  পাটি্ঘ সমূহ গকি�মাত্র কৈৃ্ঘ পদক্র যথাযথ অনুদমােন এিং 
একটি উপযুতি েুবতিপদত্রর মাধ্যদম আমাদের ইদন্টদ�কেুয়া� 
গপ্রাপাটি্ঘ  ি্যিহার করদৈ পারদি।

9. েথ্য প্ররুরতি

9.1  আমাদের গকাম্াবনর বনয়ম অনুযায়ী কমীমী দের অিে্যই 
ৈাদের গকাম্াবন ইদমই�, ইন্টারদনট এিং গসাে্যা� বমবডয়ার 
অ্যাকাউন্ট োবয়ত্বেী�ভাদি ি্যিহার করদৈ হদি এিং 
গকাম্াবনর ম্যাদনজদমন্ট ও বিজদনস ইনফরদমেন বসদস্টদমর 
বনরাপত্া বনবচিৈ করদৈ হদি। 
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সমগ্র বিদবের জন্য ব্্যান্ডগুদ�ার 
একটি গ�াত্র তৈবর করা যাদক 
প্রজদমের পর প্রজমে ভাদ�ািাসদি। 
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