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ননর দ্ে নিকা

PMI-এর আচরণ বিবি



আমাদের সিইও-এর সিঠি
প্রিয় সহকর ম্ী গন,

PMI-এ আররা একটি প্িপ্লি ্ ি্ািসাপ্য়ক পপ্রির্ত ননর লনষে একরািদ্ধ। PMI-এর জন্ এটি একটি 
ররারাঞ্চকর সরয়, এিং রিপ্রষ্াননক একটি ধূরপানরুক্ত ভপ্িষ গডার আরানের রে স্বপ্ন রা অজ্ত ন করার 
কাছাকাপ্ছ প্ননয় োওয়ার সন্ান লাভ কনর আপ্র গরিবির। 

আপপ্ন জাননন রে, এগুপ্লর রনরা উচ্াপ্ভলাষ ্ রিনেষ্াগুপ্ল প্নজস্ব ে্া নলঞ্জ ছাডা হয় না – র ূপান্তনরর 
জন্ ঝঁু প্ক রনওয়া, অপ্নশ্চয়রার ররাকাপ্িলা করা এিং কখনও কখনও ি্র্তরা স্ব ্কার করা রিনয়াজন। 
রসৌভাগ্ক্রনর, PMI-এ, আররাও - এিং আরও গুরুত্বপূর্তভানি - অনুিররবিরা, ননপ্রকরা এিং সররার রিপ্র 
আরানের রিপ্রশ্ুপ্র দ্ারা ঐক্িদ্ধ, ো এখানন আনুষ্াপ্নকভানি PMI-এর সাফনল্র জন্ গাইডিুক, 
আরানের আেররপ্িপ্ধনর নপ্রভুক্ত করা হনয়নছ। 

PMI-এর সারপ্রিক রূপান্তর করার রিনেষ্াগুপ্ল জু নড এিং রার পনরও, এটি গুরুত্বপূর্ত রে, ে্ া নলনঞ্জর রু নখারু প্খ 
হনল আররা রেন সররা, সম্ান এিং ন্ায়পরায়ররার ররৌপ্লক রূল রূল্নিা নধর রিপ্র ভরসা করা অি্াহর 
রাপ্খ। আরানের রূল রূল্নিা নধর সানর আপস করার রূল্টি হল অননক রিপ্ি: আররা এনক অপনরর সানর, 
আরানের রভাক্তানের, আরানের রিয়ারনহাল্ারনের এিং আরানের সম্প্রোনয়র সানর অরজবির প্িশ্াস 
হারাননার ঝঁু প্ক প্ননয় রাপ্ক। অরএি, আররা রকিল রিনোজ্ আইন ও রিপ্িধান, আরানের অভ্ন্তর ্র 
ন ্প্র এিং আরানের রূল্নিা নধর আষেপ্রক এিং আপ্মিক রনর্তর সানর সম্ূর্ত অনুিররবিরায় রিাপ্ত ি্প্রক্রর ্ 
ফলাফল আিা কপ্র।

এই প্নয়রািল ্ আরানের ন ্প্রগুপ্লনক উপস্াপন কনর এিং আরানের সকলনক PMI-এ রে সরস্ত প্নয়র 
ও প্ননে্ত প্িকাগুপ্ল অিি্ই পালন করনর হনি রার রূপনরখা রিোন কনর। আরানের প্নয়রািল ্ সম্নক্ত  
আপনার রকান রিশ্ন িা উনদ্গ রাকনল অনুরিহ কনর আপনার র্া ননজার, আপনার P&C প্িজননস পার্ত নার 
অরিা আপনার ন ্প্র ও সম্প্র অংি ্োনরর সানর রোগানোগ করুন। 

PMI-এ অনুিররবিরা, ননপ্রকরা, এিং সররার রিপ্র আপনার অপ্িরর রিপ্রশ্ুপ্রর জন্ আপনানক ধন্িাে।

আন্তপ্রকভানি,

জ্া নসক ওলকজ্াক (Jacek Olczak)
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আর্রা পেদক্ষপ গ্রহণ করার আদগ বিরবত যেই। আর্াদের বসদ্ধান্গুবিদক সর্দয়র পরীক্ষায় উত্ীণ্শ হওয়া রিদয়াজন। চূড়ান্ 
পেদক্ষপ গ্রহদণর আদগ আর্রা বনদজদেরদক বজজ্াসা কবর আর্রা যেভাদি পবরকল্পনা করবে যসই ি্যিসায় "PMI Way"-এর সাদর 
সার্ঞ্জস্যশীি বকনা - েবে এর সদঙ্গ সার্ঞ্জস্যপূণ্শ হয়়ঃ

ভাি ননবতক বিচার;

এই বনদে্শ বশকা; ও

আইন।

আর্রা এই যর্ৌবিক বিষয়গুবিদত আদপাষ কবর না। আইন অর্শিহ নাও হদত পাদর, আর্রা যসগুবিদক চ্যাদিঞ্জ করদত পাবর, বকন্তু আর্রা 
তিওু যসগুবিদক অনসুরণ কবর। রিবতদোগীরা হয়ত তাদের বনম্ন র্ান বনদয়ই সন্তুষ্ রাকদত পাদর, তদি আর্রা তিুও আর্াদের বনদজদের 
অিস্ানদক শ্রদ্ধা কবর। একইভাদি গুরুত্বপূণ্শ বিষয় হি, আর্রা িঝুদত পাবর যে আইন েদরষ্ নয়; তা উন্নত ননবতক আচরদণর রিদয়াজনদক 
রিবতস্াপন কদর না। 

আর্রা কী কবর
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আর্রা কীভাদি এটা কবর

উন্নত ননবতক আচরদণর জন্য রিদয়াজন হি সততা, শ্রদ্ধাদিাি এিং ন্যায়পরায়ণতা। সকদির দ্ারা পািনীয় এইসি 
ননবতক র্িূ্যদিািই হি  ি্যিসা করার "PMI Way"-এর অংশ। তারা PMI কর্্শচারী বহসাদি আর্াদেরদক একতািদ্ধ ও পবরচািনা কদর ও  
তারাই এই বনদে্শ বশকাটির রিাণ। 

সততা। এটি বিবোসদোগ্যতার রিসঙ্গ বনদয় আদস; রিবতষ্ানটির যভতদরর এিং িাইদরর ি্যবতিরা আর্াদের বিবোস করদত পাদরন 
বকনা িা করা উবচত বকনা; আর্াদের করার সাদর কী কাদজর বর্ি আদে? স্পষ্ভাদি িিদত যগদি, োরা তর্য ভুিভাদি উপস্াপন 
কদর, িা র্ানষুদক যিাকা িানাদত চায় এ িরদনর কারও সাদর যকউ কাজ করদত চায় না, উপদেশ বনদত চায় না িা তাদের পণ্য 
বকনদত চায় না। আর্রা র্দন কবর যে যকান বকেু না িকুাদনার আচরণ যরদক আস্া নতবর হয়। 

সম্ান। সকি র্ানষু সম্াদনর যোগ্য এিং র্ানদুষর অনভূুবতর যক্ষদরেও তা রিদোজ্য। সম্ান িিদত যিাঝায় র্ে্শাো, 
গ্রহণদোগ্যতা, সহানভূুবত, এিং সর্দিেনা। উদ্ীপ্ত র্তবিদরাি, চ্যাদিঞ্জ, এর্নবক দ্ন্দ্ব হি অগ্রগবতর জন্য একটি িি েিন তা 
সম্াদনর সদঙ্গ েুতি হয়, বকন্তু েিন তারা রাদক না তিন তা ধ্ংসাত্মক হয়। 

স্বচ্ছ্বতা। একজন ি্যবতির বনকট যকানও বিষয় ন্যাে্য র্দন হদিও তা অন্যদের কাদে ন্যাে্য র্দন নাও হদত পাদর। ন্যাে্য হদত হদি 
একটি বসদ্ধাদন্র সাদর জবড়ত িা রিভাবিত হয় এর্ন সিার সম্পদক্শ  বচন্া করা েরকার। ন্যাে্য হওয়ার যক্ষদরে র্ানুদষর যেসি 
পবরবস্বত যর্াকাবিিা করদত হয় তা বিদিচনা করা েরকার। বকেু বকেু পবরবস্বতদত, ন্যাে্য হওয়ার যক্ষদরে অদনক বচন্া এিং 
অদনক রিদচষ্া রিদয়াজন হয়। এিং অবনশ্চয়তা রাকদি। বনয়দর্র অসর্ িাস্তিায়ন ন্যাে্য নয়, যতর্বন বিঙ্গ, জাবত, ির্্শ, িণ্শ িা 
অন্যান্য কারদণর জন্য র্ানষুদক িা তাদের িারণার যক্ষদরে নিষর্্য করাও অন্যায়। 

ভাি ননবতক বিচাদরর যক্ষদরে বনজস্ব েবৃষ্ভবঙ্গর পবরিত্শ ন রিদয়াজন হয়। অন্যান্য র্ানষু বক বচন্া কদর তা বিদিচনায় যনয়া 
গুরুত্বপূণ্শ। আর্রা কী করবে তার উপর আর্াদের গ্রাহক, সহকর্মীদের এিং িহৃত্র সর্াদজর স্বার্শ রদয়দে। আর্রা কী িবি এিং কী কবর 
তার উপর রিদত্যদকর বিবোস রাকা রিদয়াজন। পেদক্ষপ গ্রহদণর আদগ, আর্রা বনদজদেরদক বজজ্াসা কবর যে আর্াদের পেদক্ষপগুবি 
তাদের র্িূ্যদিাদির সাদর দ্ন্দ্ব সৃবষ্ করদি বক না। আর্রা স্বীকার কবর যে আর্রা ো বকেুই কবর তার সাদর রিদত্যদক একর্ত হদি না, বকন্তু 
আর্াদের সিসর্য় আত্মবিবোসী হওয়া উবচত যে আর্াদের পেদক্ষপগুবি সৎ, শ্রদ্ধাশীি, এিং ন্যাে্য।
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আর্াদের ো র্দন রািা 
রিদয়াজন

ো স্পষ্-রিতীয়র্ান, যসটিও আর্রা এবড়দয় যেদত পাবর িাস্তি জীিদনর কারদণ। চাপ, ক্াবন্, এিং রুটিন – এ সিবকেু আর্াদের বসদ্ধান্ 
যনওয়ার যক্ষদরে অন্য সি বকেুদক বিদিচনায় বনদত িািা রিোন কদর। আর্রা সিাই বিভ্ান্ হই, এিং আর্াদের সিারই এর্ন র্হূুত্শ  আদস েিন আর্রা 
যগািাপী চশর্ার যভতর যরদক সি বজবনস যেবি। কাজ করার আদগ, একটু সর্য় বনন এিং আপবন "PMI Way" এই গাইরিকু, আইন অনসুরণ কদর 
ও ভাি ননবতক বিচার-িবুদ্ধ রিেশ্শন কদর কাজ করদেন বকনা তা  বিদিচনা করুন। চূড়ান্ পেদক্ষপ গ্রহণ করার আদগ সিসর্য়ই বচন্া করার সর্য় 
রাদক।

বনয়র্কাননু ভাি ননবতক বিচার-িবুদ্ধর বিকল্প নয়। বনয়র্কাননু তাদের অভীষ্ িদক্ষ্যর বিরুদদ্ধ কাজ করদত পাদর। ভাি ননবতক বিচার-
িবুদ্ধ এরূপ ি্যর্শতা যরদক রক্ষা কদর। েবে একটি আইন িা যকাম্পাবনর বনয়র্ অর্শিহ না হয়, তাহদি যসটি িিনু, োদত আর্রা পবরিত্শ ন চাইদত পাবর। 
িঝুুন যে পবরিত্শ ন না হওয়া পে্শন্ আর্রা যর্দন চিি, এর্নবক েবে আর্রা একর্ত না-ও হই, কারণ আইদনর শাসদনর ওপর আর্াদের শ্রদ্ধা বনিাে।

কাদরা কাদে সি উত্র যনই। যসটা ঠিক আদে – শত্শ  হি যে আর্রা যসরা উত্র িুদঁজ পাওয়ার জন্য হাত িাড়াি। আর্রা এিাদন একসাদর 
আবে। সঙ্কটপূণ্শ বিকল্পগুবির বিষদয় অন্যদের সাদর করা িিনু। ভাি ননবতক বিচার-িবুদ্ধ হি একটি েক্ষতা ো অন্যদের জবড়ত করার র্াি্যদর্ এিং 
অন্যান্যদের েবৃষ্দকাণ বিদিচনার দ্ারা উন্নত হয়। র্দন রািদিন, এটা শুিু ি্যবতি বহদসদি আর্াদের বিষয় নয়; েিন আপবন হাত িাড়ান তিন আর্াদের 
সিাইদক বশিদত সাহাে্য করার রিবতভা আপনার র্দি্য রাদক। 

ভুি হি এর্ন বকেু ো বনদয় আর্রা করা িবি, বশবি এিং গ্রহণ কবর। আর্রা সিাই ভুি কবর। েবে সঠিক র্ানদুষরা জাদন যে কী 
ঘদটদে, তাহদি এগুদিা এর্নবক উপকারীও, এিং অবভজ্তাটির ওপর বভবত্ কদর সুসর্ন্বয় করা োয়।   বকন্তু এটি িঝুুন যে, একটি ভুি এিং যেভাদি 
আর্রা ি্যিসা কবর - আইন, এই বনদে্শ বশকা অরিা আর্াদের যেৌর ননবতক র্িূ্যদিািদক উদপক্ষা কদর যসটির রিবত অশ্রদ্ধা রিেশ্শন করার  র্দি্য পার্শক্য 
আদে।   অশ্রদ্ধা রিেশ্শন আর্াদের সিাইদক ঝঁুবকদত যফদি যেয় এিং এিাদন এর যকাদনা স্ান যনই।  



মত প্রকাশ 
করা
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মত প্রকাশ করার অনেক উপায় আনে। য�াগান�াগ করুে: 
  - আপোর সুপারভাইজর বা আপোর ববভাগীয় প্রধাে 
 - মােব সম্পদ
 - আইে ববভাগ 
 - েীবতশাস্ত্র ও বেয়ম অেসুরণ সংক্ান্ত ববভাগ: 
  + PMI.EthicsandCompliance@pmi.com

  + েীবতশাস্ত্র ও বেয়ম অেসুরণ সংক্ান্ত আঞ্চবিক ডাইনরক্টর
  + েীবতশাস্ত্র ও বেয়ম অেসুরণ সংক্ান্ত ক্াস্ার যেড 

আর্রা কীভাদি এটা কবর আর্াদের ো র্দন রািা রিদয়াজন
েিন যকাদনাবকেুর উন্নবত করা োয় 
িা যসটি ভুি হয়, তিন আর্রা ি্যিস্া 
বনই। 

আপবন েবে যকাদনা ভুি কাজ ঘটদত যেদিন, 
তাহদি আপনাদক অিশ্যই র্ত রিকাশ করদত 
হদি। আপবন েিন র্ত রিকাশ কদরন, তিন 
যকাম্পাবন শুনদি এিং ি্যিস্া যনদি। অিস্ার 
উন্নবত ঘটাদনার জন্য র্ত রিকাশ করাও একই 
রকর্ গুরুত্বপূণ্শ। আপবন েিন সৎ বিবোদস র্ত 
রিকাশ কদরন, তিন PMI আপনাদক পুদরাপুবর 
সর্র্শন করদি।

কীভাবে অেস্ার উন্নতি করা যায় সেই ে্াপাবর 
আপনার ধারণা ও অতভজ্ঞিাগুতি তেতনময় করুন।  
যতি সকাবনা আেশ্কিা ো প্রতরিয়ার ফিস্বরূপ আপনার পবষে 
ফিপ্রেূভাবে কাজ করা কঠিন হবয় পবে, অথো উবদেবশ্র 
পবষে খুে সেতশ জটিি েবি মবন হয়, িাহবি মি প্রকাশ করুন। 
তনয়ম ও প্রতরিয়াগুতি সোধগম্ হওয়া উতিি এেং আপনাবক 
আপনার কাজ করবি োহায্ করা উতিি। আপতন যতি ধারণা 
কবরন সয সকাম্াতনবক ে্েোতয়ক, আইতন, ো প্রতেধানগি 
েম্াে্ ঝঁুতক সথবক রষো করার জন্ পিবষেপ সনওয়া হয় তন, 
িাহবিও আপনার মি প্রকাশ করা উতিি।

তেষয়গুতি স্পষ্ট না হবি প্রশ্ন করুন। PMI আমাবির 
েোইবক, েংস্ার প্রতিটি পয্াবয়, েহকমমীবির েবগে কথা েিার 
েুবযাগ সিয় যারা প্রবশ্নর জোে তিবি পাবরন, েমে্া েমাধান 
করবি ো পরামশ্ তিবি পাবরন। কী করবি হবে সেই ে্াপাবর 
আপতন তনতচিি না হবি োহায্ িান - আপনাবক োহায্ করা 
হবে। 

সয কাজগুতি ভুি হবয়বে, সেগুতি েন্ধ করুন। ভুি 
হবিই পাবর। তকন্তু যখন ভুি হয়, িখন সেগুতিবক েংবশাধন 
করবি োহায্ করা আমাবির কাবজর অংশ। যতি সকাবনা তকেু 
েঠিক েবি মবন না হয়, তকংো মবন হয় সয এই তনবি্শপুততিকা, 
সকাবনা নীতি ও রীতি, ো আইবনর েবগে আবপাষ করা হবছে, 
িাহবি আপনার মি প্রকাশ করার একটি োধ্োধকিা আবে। 
নীতিশাস্ত্র ও তনয়ম অনেুরণ েংরিান্ত েম্াে্ তেষয়বক উবপষো 
করা একটি িুিনামিূকভাবে সোট েমে্াবক েে েমে্ায় 
পতরণি করবি পাবর, যার ফিস্বরূপ আপনার েহকমমীবির ও 
সকাম্াতনর োতিতেক ষেতি হবি পাবর।

আমরা সন্দেহজনক অসদাচরন্ের ররন্�ার্ট গুরির তদন্ত করর। আ�নার উন্বেগগুরি 
অনসুন্ান করার জন্য নীরতশাস্ত্র ও রনয়ম অনুসরে সংক্ান্ত রিভান্গ প্ররশক্ষেপ্রাপ্ত কমমীরা আন্েন। 
PMI তদন্ন্তর মানদন্ডসমহূ নীরতশাস্ত্র ও রনয়ম অনসুরে সংক্ান্ত সকি অনসুন্ানন্ক �ররচািনা কন্র 
এিং আমরা অনসুন্ান-�রিতমী গুেমান আশ্বস্তকরে কার্টক্ম চািনা করর রান্ত প্ররক্য়াটি ন্যার্য, 
রনরন্�ক্ষ ও সম্ান�ূে্ট থাকা রনরচিত করা রায়।

রনরচিত না হন্ি রজজ্াসা করুন। মত প্রকাশ করার �ন্র কী হন্ি, আ�রন ররদ সসই ি্যা�ান্র 
উরবেগ্ন থান্কন, তাহন্ি আ�নার স্ানীয় কত্্ট �ক্ষ িা নীরতশাস্ত্র ও রনয়ম অনসুরে সংক্ান্ত রিভান্গর সন্গে 
কথা িিনু। তারা আ�নার উন্বেগগুরি রনরসন করন্ত �ান্রন এিং আ�নার ররদ প্ররক্য়া-সম্পরক্ট ত 
সকান্না প্রশ্ন থান্ক তাহন্ি সসগুরির উত্তর রদন্ত �ান্রন।

আর্রা কী কবর

PMI 16-C: র্ত রিকাশ করা

PMI তেদন্র র্ানেন্ডসর্হূ

কীভাবে মত প্রকাশ করা যায়

PMI-তে তে সব ভাষায় কথা বলা হয়, তসই সমস্ত ভাষায় দিনের 24 ঘণ্া, সপ্ানহর 
সাে দিে, একটি েৃেীয়-পক্ষ পদরচাদলে কমপ্ানয়ন্স হটলাইে চাল ুআনে। অেলাইে 
তহল্পলাইনে বা তটদলন�ানে তোগানোগ করুে। আপোর ইন্টানেনট স্ােীয় ডায়াল করার েম্বরগুদলর 
োদলকা আনে। কানলক্ট কল গ্রহণ করা হয়।
 
আপদে পদরচয় তগাপে তরনে তহল্পলাইেটি ব্যবহার করনে পানরে, েদি ো আপদে এমে অল্প-
ক’টি তিনের একটি তথনক ত�াে কনরে তেোনে স্ােীয় আইেগুদল এই ধরনের রীদেনক দেদষদ্ধ 
কনর। আপোর স্ানে পদরচয় তগাপে রাোর দেনষধাজ্া সম্বনধে আপদে েদি দেদচিে ো হে, 
োহনল তহল্পলাইেনক দিজ্াসা করুে বা আইে দবভানগর পরামে্শ দেে। 



কর্মস্থলের  
সততা
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PMI 8-C: পবরদিশ, স্বাস্্য, বনরাপত্া 
ও সুরক্ষা

আর্রা কীভাদি এটা কবর আর্াদের ো র্দন রািা রিদয়াজন
আর্রা এর্ন একটি কাদজর পবরদিশ 
রক্ষা কবর ো শ্রদ্ধাশীি, সকিদক 
অন্ভু্শ তি কদর ও বনরাপে। 

আর্াদের কাদজর উৎকদষ্শর বভবত্দত আর্াদের 
সিার অিোন রািা ও সাফি্য িাদভর সর্ান 
সুদোগ পাওয়া উবচত। এটা ঘটদি রিদত্যদক 
উপকৃত হয়। নিষর্্য, হয়রাবন ও অবনরাপে 
কাদজর পবরদিশ অন্যাে্য; এগুবি আর্রা 
যেভাদি ি্যিসা কবর তার বিপরীত।

আমরা নিয়�াগ সংক্ান্ত সমস্ত নসদ্ান্তই য�াগ্যতার 
নিনতিয়ত গ্রহণ কনর। ব�স, নিশুর �ত্ন যিও�ার দান�ত্ব, 
প্রনতবন্ধকতা, জানত, নিঙ্গ, নিঙ্গগত পনরচ�, যকায়িা নবয়িষ 
নিয়ঙ্গর মািয়ুষর প্রনত য�ৌি আকষ্ষণ, ধম্ষ, গি্ষ াবস্া বা অি্যাি্য 
সুরনষিত ব্যনতিগত ববনিয়ট্্যর নিনতিয়ত মািুয়ষর অবদাি রাখা 
বা উন্ননতর সুয়�াগয়ক সীমাবদ্ করয়বি িা।

এখায়ি হ�রানির যকায়িা স্াি যিই। অি্যয়দর 
সম্াি নদি। আপনতিকর, অবমািিাকর বা অপমািজিক 
আচরণ বরদাস্ত করয়বি িা। অ�থা�থ আচরয়ণর উদাহরণ 
হি গািাগানি, উৎপীড়ি, অবানছিত য�ৌি কা�্ষকিাপ, 
িীনতপ্রদি্ষি, এবং আপনতিজিক আচরণ। সনহংস কা�্ষকিাপ 
ও সন্তায়সর হুমনকও যকায়িািায়বই গ্রহণয়�াগ্য ি�। 

সুরষিায়ক অগ্রানধকার নদি।  যকাম্ানি ও সরকায়রর 
স্াস্্য, নিরাপতিা ও সুরষিা সংক্ান্ত সমস্ত নি�মাবিী অিসুরণ 
কয়র নিয়জয়ক এবং আপিার আয়িপায়ির মািষুয়দর ষিনত 
যথয়ক রষিা করুি। আপিার কত্্ষ পষিয়ক সমস্ত আঘাত এবং 
অয়পের জি্য রষিা পাও�ার ঘটিাগুনি সম্বয়ন্ধ জািাি। মদ 
বা ডাতিায়রর পরামি্ষ অি�ুা�ী ওষুধ বা মাদকদ্রব্য সহ, ববধ 
বা অববধ দ্রয়ব্যর দ্ারা দবু্ষি বা যিিাগ্রস্ত থাকার সময়� কাজ 
করা অনিরাপদ এবং অিমুনতর অয়�াগ্য। কম্ষস্য়ি অস্ত্র নিয়� 
আসয়বি িা বা যকাম্ানির কাজ করার সম� যসগুনি সয়ঙ্গ 
রাখয়বি িা, �নদ িা আপনি যকাম্ানির রীনতর অধীয়ি এটা 
করার জি্য সুনিনদ্ষট্ অিয়ুমাদি যপয়� থায়কি।

থামনু এবং শুননু। আচরণ অসম্ানজনক এবং বজ্জ নমলূক হতে পাতর, এমনকক যকি  আমরা এটা 
না চাই েবওু। অন্যরা ককমন কবাধ করতে বা প্রকেকরিয়া কিখাতে পাতরন ো ক�ানা বা কবাঝার জন্য সময় 
না কিওয়ার কারতণ কলাতকরা কখনও কখনও অজাততেই অন্যতির অসন্তুষ্ট কতরন এবং ককাম্াকনতক 
কবব্রে কতরন। উিাহরণস্বরূপ, আপকন যকি এমন ভাতবন ও আচরণ কতরন কয আপকনই ঘতরর মতধ্য 
সবতচতয় চালাক কলাক আর অন্যতির ককাতনা ভাল ধারণাই কনই, োহতল আপকন আপনার আত�পাত�র 
কলাকতির প্রকে সম্ান ও ধারণার অভাব প্রি�্জন করতে পাতরন। আপকন োতির অসন্তুষ্ট করতে পাতরন 
এবং অতেতঃিকৃষ্টপূণ্জ ধারণাগুকল পুতরাপুকর উতপক্া করতে পাতরন।

কখনও কখনও মানষু ভয় বা কনকল্জপ্তোর কারতণ ককছুই বলতে চায় না, ককন্তু োরা 
কবকু্ব্ধ হয়। কনকি্জষ্ট একটি মতনাভাব বা পিতক্পতক সহ্য করতছ ককন্তু কষ্ট পাতছে এমন ককউ এবং 
সকে্যকার অতথ্জই কসটিতক স্বাগে জানাতছে এমন ব্যকতির মতধ্য পাথ্জক্য করতে ক�খুন।   কাতরা মতনাভাব 
সম্বতধে আপনার প্রকেকরিয়া কথতক োরা কী বঝুতব কস ব্যাপাতর সেক্জ  হবার মাধ্যতম অন্যতির প্রকে ন্যায্য 
কহান।   যকি আপকন ককছু অপছন্দ কতরন, বা ককউ আপনার ভুল ব্যাখ্যা কতরতছ বতল মতন কতরন, ককছু 
বলনু - আপকন ককমন অনভুব কতরন বা কী কবাঝাতে কচতয়তছন কসটি অন্যরা অনমুান কতর কনতব এই 
আ�া করতবন না। 

কম্জস্থতল কনতজতির মে প্রকাত�র ব্যাপাতর মানতুষর স্বাধীন অনভুব করা উকচে। 
আমাতির ব্যবসা নানা ধরতনর পন্া ও মে কথতক উপকৃে হয়। আমরা একটি ববকচত্্যপূণ্জ ও 
অতেভু্জ কতিমলূক পকরতব�তক প্রকেপালন ককর কযখাতন সমস্ত কমমী স্বছেন্দ কবাধ কতরন। আমাতির সবার 
প্রতয়াজন ও ব�লীগুকল আলািা, আর এই পাথ্জক্যগুকল অনযুায়ী মাকনতয় কনওয়ার জন্য আমাতির ন্যায্য 
মানানসই পকরবে্জ ন করা উকচে। 

আমাতির মাপকাঠিগুকল অকিস ছাড়া অন্য কম্জস্থতলও প্রতযাজ্য। িরূবেমী কম্জস্থল, 
সাইতটর বাইতর কমটিং, ব্যবসাকয়ক ভ্রমণ, এবং টিতমর সামাকজক অনষু্ান, এই সবই হল কাতজর 
সাতথ সম্ক্জ যুতি পকরকস্থকে। উিাহরণস্বরূপ, হয়রাকন-কবতরাধী কনয়মগুকল সাইতটর বাইতরর ককাতনা 
অবসরগ্রহতণর পাটি্জ তে সংঘটিে আচরতণর কক্তত্ও প্রতযাজ্য হয়। সমস্ত পকরকস্থকেতেই আপনার 
কবতবচনা করা উকচে, আপনার আচরণ কীভাতব আপনার সহকমমীতির এবং ককাম্াকনর সুনামতক 
প্রভাকবে করতে পাতর। 

কমমীতির প্রকেকনকধত্ব। আমরা কমমীতির কনতজর পছতন্দর শ্রকমক সংগঠন ও প্রকেকনকধত্বকারী সংস্থায় 
কযাগ কিওয়া বা না কিওয়ার অকধকারতক সম্ান কিই।

আর্রা কী কবর
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PMI 4-C: োহ্য তার্াকজাত 
পণ্যগুবির বিপণন ও বিক্রয় 

PMI 7-C: PMI পদণ্যর বনয়ন্ত্রণ, 
উন্নয়ন ও উৎপােন

IQOS-এর জন্য ভাি রূপান্র 
পদ্ধবত

আর্রা কীভাদি এটা কবর আর্াদের ো র্দন রািা রিদয়াজন
আর্রা আর্াদের পণ্যগুবিদক 
োবয়ত্বশীিভাদি, এিং শুিুর্ারে 
রিাপ্তিয়স্ক িূর্পায়ীদের কাদে বিপণন 
ও বিক্রয় কবর। 

আর্াদের ব্্যান্ডগুবি বিদবের সিদচদয় র্িূ্যিান 
ব্্যান্ডগুবির র্দি্য অন্যতর্। ব্্যাদন্ডর র্িূ্য 
িবৃদ্ধ করা এিং তা িজায় রািার জন্য আর্রা 
আর্াদের সৃবষ্শীিতা ও উদ্ািনী ক্ষর্তাদক 
কাদজ িাগাই। একই সাদর আর্রা জাবন যে 
তার্াকজাত পণ্যগুবি গ্রাহকদের স্বাদস্্যর ঝঁুবক 
নতবর কদর। 

যসই অনেুায়ী, আর্রা যকিির্ারে 
োবয়ত্বশীিভাদি বিক্রয় ও বিপণদনর 
কাে্শকিাদপ অংশ বনই। 

আমরা ধূমপান কররন বা ধধাঁয়ামকু্ত পণ্যগুলি 
ব্যবহার কররন এমন প্াপ্তবয়স্করের কারে লবপণন 
ও লবক্রয় কলর। প্াপ্তবয়স্করা ধূমপান করার এবং ধধাঁয়ামকু্ত 
পণ্য ব্যবহাররর ব্যাপারর সরেতনভারবই লসদ্ান্ত লনরত সক্ষম। 
আমারের পণ্য এবং লবপণন ও লবক্রয় কার্যক্রমগুলি রারা 
ধূমপান কররন বা ধধাঁয়ামকু্ত পণ্য ব্যবহাররর লেরক ঝঁুরকরেন 
এমন প্াপ্তবয়স্করেররক উরদেশ্য করর করা হয়। তরুণ প্জন্মরক 
ধূমপান করা ধেরক রক্ষা করার ধক্ষররে, অগ্রণী তামাক ধকাম্ালন 
লহসারব আমারের কত্য ব্য পািরনর একটা োলয়ত্ব আরে।

স্ারথ্্যর উপরর আমারের পণ্যগুলির প্ভাব সম্বরধে 
আমরা গ্রাহকরের সতক্য  কলর। গ্রাহকরের জন্য সমস্ত 
লবজ্াপন ও প্যারকলজং-এ স্াথ্্য ঝঁুলক সম্লক্য ত সতককীকরণ 
অবশ্যই োকরত হরব, এমন লক রলে আইন অনরুায়ী এই 
সতককীকরণ বাধ্যতামিূক না হয় তবওু। 

লবপণন অবশ্যই সৎ ও লনভু্য ি হরত হরব। আমারের 
লবপণরনর পণ্যগুলির ব্যাপারর তে্য বা োলবগুলি এবং লবক্ররয়র 
বস্তুগুলি অবশ্যই ঘটনা-লভলতিক হরত হরব। স্াথ্্য সম্লক্য ত 
পরণ্যর োলবগুলিরক অবশ্যই ববজ্ালনক প্মাণ লেরয় সমলে্যত 
হরত হয় রা আমরা সব্যজনীনভারব উপিব্ধ কলর। 

আমরা আইনরক সম্ান কলর। লবপণন ও লবক্ররয়র 
লনয়মনীলতগুলি প্ায়শই জটিি হয় এবং তা ব্যাখ্যা করার জন্য 
লনরে্যশনার প্রয়াজন হয়। আপলন রলে এমন ধকারনা কার্যকিাপ 
সম্বরধে অবগত োরকন রা আইন বা ধকাম্ালনর নীলতগুলির 
সরগে সগেলতহীন হরত পারর, তাহরি আপনার মত প্কাশ করা 
উলেত।

সব ধরনের ববপণেই একটি পরামর্শ প্রবরিযার মাধ্যনম অবর্যই যানব। 
যযনেতু আমানের অবর্যই একটি অত্যন্ত উচ্চ মােেন্ড যমনে চলনত েয যসনেতু আমানের 
প্রবরিযায ব্যবতিগত ববনবচো ও সৃবটিরীলতার প্রবত ববশ্াস ও সম্ােনক যন�াপযুতি 
পয্শানলাচোর সনগে সবম্বলত করা েয। প্রস্াববত ববপণে পয্শানলাচো করার সময 
আমরা বববিন্ন িূবমকায �াকা মােষুনের যুতি কবর, যানের বিন্ন বিন্ন অবিজ্ঞতা আনে। 

প্রচবলত এবং যধাঁযামতুি পণ্য যমৌবলকিানব বিন্ন ধরনের পণ্য। 
আমানের যমৌবলক েীবতসমেূ যা "বকিানব আমরা তা কবর"-এর মনধ্য  ববণ্শত সমস্ 
পনণ্যর যষেনরে প্রনযাজ্য , বকন্তু এই েীবতগুবলনক প্রচবলত এবং যধাঁযা-মুতি পনণ্যর জে্য 
বেবে্শটি বেযম এবং প্রবরিযা ব্যবোর কনর বাস্বাযে করা েনযনে। উোেরণস্বরূপ, PMI 

4-C প্রচবলত পনণ্যর যষেনরে প্রনযাজ্য, অে্যবেনক আমানের িাল রূপান্তর অেুরীলেসমেূ 
ইনলকট্রবেক তাপ উৎপন্ন েনব তনব পুড়নব ো, এমে পনণ্যর যষেনরে প্রনযাজ্য।    

তৃতীয পনষের কায্শকলানপর বিবতিনতও আমানের ববচার করা েয। 
ববপণে ও ববরিনযর কায্শরিনম প্রাযরই এনজবসি, যোস্ট ও যকাচনের মত তৃতীয 
পষেনক যুতি করা েয। তানের কায্শকলাপগুবল আমানের বেনজনের কায্শকলানপর মত 
একইিানব আমানের যকাম্াবে সম্বনধে ধারণা ততবর কনর। আপবে যবে যকানো ববপণে 
ও ববরিনযর কায্শকলানপ তৃতীয পনষের সনগে কাজ কনরে, তােনল আমানের েীবতগুবলর 
সম্বনধে তানের অববেত করনবে এবং আমানের মলূ্যনবাধগুবলর সনগে আনপাষ করনত 
পানর বা বেযম লংঘে করনত পানর এমে যয যকানো ঘটো সম্বনধে সতক্শ  �াকনবে।

আর্রা কী কবর
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আর্রা কীভাদি এটা কবর আর্াদের ো র্দন রািা রিদয়াজন
আর্রা একটি ন্যাে্য, 
রিবতদোবগতার্িূক িাজাদর উন্নবত 
কবর। 

আর্রা পদণ্যর গুণর্ান, গ্রাহক সম্বদধে 
িারণা, উদ্ািন, োর্ এিং রিবতদোবগতা 
আইনগুবির দ্ারা উৎসাবহত অন্যান্য 
পন্াগুবির র্াি্যদর্ রিিি রিবতদোবগতা কবর। 
আর্রা জাবন যে ি্যিসা এিং আর্াদের 
গ্রাহকদের জন্য একটি রিবতদোবগতার্িূক 
িাজার ভাি।

আমরা আমাদের প্রতিদ�াগীদের থেদে স্াধীনভাদে োজ 
েতর। োম ো প্রতিদ�াতগিার তেচাদর সংদেেনশীল অন্য থোদনা 
তেষদে প্রতিদ�াগীদের সদগে আদলাচনা েরা ো এেমি হওোর েো 
তচন্াও েরদেন না। আপনার োদজর জন্য �তে থোদনা প্রতিদ�াগীর 
সদগে মিতেতনমে েরা প্রদোজন হে, িাহদল থসটা েীভাদে 
�ো�েভাদে েরা �াে থসই ে্যাপাদর আইন তেভাদগর পরামশ্শ তনন। 
োম তথির েরা, ব্্যাদডের সূচনা, োতিতজ্যে ো�্শক্রম ো প্রতিদ�াতগিার 
তেে থেদে সংদেেনশীল অন্য তেষেগুতল তনদে েদোপেেন এতিদে 
চলদেন।

আমরা প্রতিদ্বন্দীদের েজ্শ ন েরা ো প্রতিদ�াতগিাদে 
ক্ষতিগ্রস্ত েরার জন্য ে্যেসাতেে সহদ�াগীদের সদগে 
োজ েতর না। গ্রাহে ও তেদক্রিাদের সদগে থ� থোদনা ধরদনর 
েদ্ােস্ত অনাোত্ষিি েদল তেদেতচি হদি পাদর, �তে িার মাধ্যদম 
প্রতিদ্বন্দীদেরদে েজ্শ ন েরা, প্রতিদ�াতগিাদে িাদের জন্য ে্যেেহুল 
েদর থিালা ো তেিরিোরী, খুচরা তেদক্রিা ো তেদক্রিাদের মদধ্য 
প্রতিদ�াতগিাদে ক্ষতিগ্রস্ত েরার মি ঘটনা ঘদট। থ�খাদন োজাদরর 
গুরুত্বপূি্শ অংশ আমাদের েখদল আদে, থসখাদন ে্যেসা ও সরেরাহ 
শঙৃ্খদলর সদগে মিতেতনমে েরার সমে আমাদের তনতে্শষ্টভাদে 
সংদেেনশীল হওো প্রদোজন। 

এটা সঠিকভাবে করা েলবে বোঝায় সাহায্য চাওয়া। প্রতেবযাতিোর তিয়মগুতল 
জটিল, এেং বসগুতল সাধারণ বোবধর পতরপন্থী হবে পাবর। আপিার োজাবরর জি্য কথী 
সেবচবয় উপযুক্ত ো আইি তেভাি ও সহবযািথী কে্তৃ পক্ষ বোবঝ এেং আপিাবক তিক 
তিবিতৃশিা তিবে পাবর। বকাবিা পিবক্ষপ বিওয়ার আবি তিবজবক প্রশ্ন করুি বয আপিার 
তসদ্ান্তটি প্রতেবযািথীবির সবগে সহবযাতিোর তভততিবে বিওয়া হবয়বে েবল মবি হবে পাবর 
তক িা, তকংো বসটি প্রতেদ্বন্দথীবির েতহষ্ার করা ো োবির পবক্ষ প্রতেবযাতিো করাবক আবরা 
ে্যয়েহুল করার উবদেবশ্য সাজাবিা হবয়বে তক িা। যতি এমি হয়, োহবল আপিাবক আপিার 
কে্তৃ পক্ষ এেং আইি তেভাবির সহকমমীবির পরামশতৃ তিবে হবে।

প্রতেবযািথীবির সবগে বয বকাবিা ধরবির তমথত্রিয়া আইতি সমস্যা তেতর করবে 
পাবর। অবিক বক্ষবরেই আপিার বরেষ্ঠ পন্া হল প্রতেবযািথীবির সবগে অপ্রবয়াজিথীয় 
বযািাবযাি এতিবয় চলা, তেবশষে যতি আপিার চাকতর ো পতরতথিতেগুতল এমি 
তক এই ধারণাও তেতর করবে পাবর বয মলূ্য তথির করা, ে্যেসার শেতৃ  ও কাযতৃক্রম ো 
প্রতেবযাতিোমলূক অি্যাি্য তেষয়গুতল আবলাচিা করা হবয়বে। যতি বকউ এই ধরবির 
তেষবয় কথা েলবে শুরু কবর, োহবল কবথাপকথি বশষ কবর তিি। আপিার আবশপাবশর 
বলাকবির কাবে এটা স্পষ্ট কবর তিি বয আপতি বকাবিা প্রতেবযাতিো-তেবরাধথী চুতক্তবে অংশ 
তিবে ইচ্কু িি। োরপর অতেলববে আইি তেভাবির সবগে বযািাবযাি করুি। 

আমরা বযভাবে প্রতেবযাতিো কতর, ো ফলাফবলর মে একই রকম গুরুত্বপূণতৃ। 
ে্যেসার পতরমাণ ও লাভ েত্দ্ করার তকেু উপায়, আমরা বযভাবে ে্যেসা কতর োর সবগে 
এবকোবরই সগেতেপূণতৃ িয়। একইভাবে, আমাবির প্রতেবযািথীবির কাযতৃকলাপগুতল সবেবধে 
েথ্য সংগ্রহ করা সঠিক কাজ িাও হবে পাবর। েবথ্যর প্রকার, এেং আমরা বসগুতল কথীভাবে 
সংগ্রহ কতর, ো অবিক বক্ষবরেই আইতি সথীমােদ্োর আওোয় থাবক। প্রবযাজ্য থিািথীয় 
তিয়মগুতল সবেবধে জািা এেং বসগুতল অিসুরণ করার জি্য আপিার থিািথীয় আইিজথীেথীবির 
সবগে কাজ করুি। 

আর্রা কী কবর

PMI 5-C: রিবতদোবগতা
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আর্রা কীভাদি এটা কবর আর্াদের ো র্দন রািা রিদয়াজন
আর্রা কাউদক, যকারাও, যকাদনা 
কারদণই ঘুষ বেই না। 

ঘুষ যেওয়া আইদনর শাসনদক নষ্ কদর 
এিং সর্াদজর কি্যাণদক েিু্শি কদর যেয়। 
আর্রা উপিবধি কবর যে আর্রা েনুমীবতগ্রস্ত 
কাে্শকিাদপ অংশ বনদত অস্বীকার করার 
ফিস্বরূপ বকেু িাজাদর ি্যিসা করা যিবশ 
কঠিন হদয় যেদত পাদর, বকন্তু PMI-যত ঘুষ 
যেওয়া এদকিাদরই গ্রহণদোগ্য নয়। 

আর্রা এই অিস্াদন অবিচবিত এিং েঢৃ়; আর 
আর্রা িারিার রির্াণ কদরবে যে এই িরদনর 
অগ্রহণদোগ্য সংবক্ষপ্ত পদর চিা োড়াই আর্রা 
চূড়ান্ভাদি আর্াদের ি্যিসার িক্ষ্যগুবি অজ্শ ন 
করদত পাবর।

কখনও কাউকক ঘুকের প্রস্াব দেকবন না বা ঘুে দেকবন 
না, অথবা অন্যকেরকক আমাকের পক্ষ দথকক ঘুে দেকে 
দেকবন না। অথ্থ, উপহার, অনগু্রহ বা দবকনােকনর মে মলূ্যবান 
দকাকনা দিদনকের প্রস্াব দেওয়ার েময় আমাকের অে্যন্ত 
েেক্থ  থাকা উদিে দে ো দকাকনা ব্যদতির দপশাোর কাি বা 
দেদ্ান্তগুদলকক অোধু উপাকয় প্রভাদবে করার একটি প্রকিষ্া 
দহোকব দেখা হকে পাকর। েুদবকবিনা ব্যবহার করুন এবং েখনই 
েকদেহ থাককব, আপদন কী করকে পাকরন এবং কী করকে 
পাকরন না ো দবাঝার িন্য আইন দবভাকের েকগে কাি করুন।
    
দ্রুে কাি করাকনার িন্য অথ্থপ্রোন করকবন না - এমন 
দক েদে স্ানীয় আইন অনেুায়ী অনমুদে থাকক অথবা 
েদে ো েমাকি "স্াভাদবক" দহকেকব দমকন দনয়া হয় 
েবওু না। দ্রুে কাি করাকনার িন্য অথ্থপ্রোন বলকে দবাঝায় 
দকাকনা েোনেুদেক প্রদরিয়া বা পদরকেবার েদে বাড়াকনার 
দবদনমকয় েরকারী কম্থকে্থ াকের নামমাত্র অথ্থপ্রোন বা দ�াট 
উপহার দেওয়া। আপদন েদে এই ধরকনর অথ্থপ্রোন করার 
প্রকয়ািন দবাধ ককরন অথবা িাপ অনভুব ককরন, দেই দক্ষকত্র 
এটা করকবন না। োর পদরবকে্থ  আইন দবভাকের েকগে কথা বলনু, 
দে কীভাকব েবকিকয় ভালভাকব অবস্ার দমাকাদবলা করা োয়।

েরকারী কম্থকে্থ াকেরকক দেওয়া মলূ্যবান প্রদেটি দিদনে 
দলদপবদ্ করুন। আপদন েরকারী কম্থকে্থ াকের দেেব 
উপহার বা আপ্যায়ন প্রোন ককরন েব্থো োর দরকর্থ  আপনার 
রাখকে হকব। এটা দনভু্থ ল দহোব ও দরকর্থ  রাখার আইদন 
বাধ্যবাধকোগুদল পূর্থ করকব এবং দকাকনা ভ্ান্ত ধাররা এড়াকে 
োহাে্য করকব।

ক�োন�ো সর�োরী �র্ম�র্ম োন� রলূ্যবো� ক�ছু কেওয়োর প্রস্োব �রো বো কেওয়োর আনে, 
আপ�োর স্ো�ীয় আবশ্য�রোগুকল এবং PMI-এর আবশ্য�রোগুকল উভয়ই বঝুু�। 
ক�োন�ো এ�টি বোজোনর যথোযথ এ�টি আচরণ অ�্য এ�টি বোজোনর কবআইক� বো অ�্যথোয় 
অগ্রহণনযোে্য হনর পোনর। উেোহরণস্বরূপ, ক�ছু কেনশ এ�জ� �র্ম�র্ম োন� খোওয়োন�োর প্রস্োব 
কেওয়ো কবআইক�, ক�ন্তু অ�্য কেশগুকলনর এটো ববধ ও প্রথোকসদ্ধ হনর পোনর। 

যকে ঘুষ কেওয়ো বো দ্রুর �োজ �রোন�োর জ�্য অথ্মপ্রেো� �রোই এ�রোত্র কব�ল্প 
বনল রন� হয়, কসই কষেনত্র �ী হনব? আপক� যকে কবশ্োস �নর� কয ঘুষ কেওয়ো আবশ্য�, 
অথবো ক�উ আপ�োন� ঘুষ কেওয়োর জ�্য চোপ কেয়, রোহনল আপ�োন� অবশ্যই আপ�োর রর 
প্র�োশ �রনর হনব। একেনয় চলোর সঠি� পন্ো কখোঁজোর জ�্য ক�োম্োক� সঠি� কলো�নের যুক্ত 
�রনব। আররো অন�� কষেনত্রই সর�োনরর উচ্চরর পয্মোনয় বো ব্যবসোকয়� সংেঠন� কযোেোনযোে 
�নর সরস্যোগুকল সরোধো� �রনর পোকর। আররো কয সরস্ পকরকস্করনর  রোৎষেকণ� সরস্যোটির 
সরোধো� �রনর পোকর �ো, কসই কষেনত্র আররো ব্যবসোর সুনযোে কছনে কেব বো আরোনের লষে্যগুকল 
সংনশোধ� �রব।

সর�োরী �র্ম�র্ম োর সংজ্ো আপ�োন� কবকমির �নর কেনর পোনর। সর�োরী �র্ম�র্ম োনের সনগে 
কল�নে� �রোর সরয় আপ�োর কবনশষভোনব সর�্ম  থো�ো প্রনয়োজ�। এর �োরণ হল, সর�োরী 
�র্ম�র্ম োনের সনগে পোরস্পকর� করলোনরশোর প্রসনগে আইন� খুবই ক�কে্মষ্ট ক�ছু আবশ্য�রো 
আনছ। সর�োরী �র্ম�র্ম োনের রনধ্য জোরীয় ও স্ো�ীয় সর�োনরর �রমী ও রোজন�কর� প্রোথমীরোও 
অন্তভু্ম ক্ত। সর�োরী রোকল�ো�োধী� ব্যবসোগুকলর �রমীরোও এই সংজ্োর অন্তভু্ম ক্ত থো�নর পোনর�, 
কযর� রোষ্ট্র-চোকলর সংবোেপনত্রর সোংবোকে� বো রোষ্ট্রীয় রোকল�ো�োধী� কপন্োল কটেশন�র 
ব্যবস্োপ�। 

রৃরীয় পষেগুকলন� আরোনের ক�য়রোবলী অ�সুরণ �রনর হয়। আরোনের পষে কথন� 
সর�োরী �র্ম�র্ম োনের সনগে �র্মরর কয ক�োন�ো রৃরীয় পষেন� অবশ্যই কসই সরস্ ক�য়র 
অ�সুরণ �রনর হনব কযগুকল আররো �কর, এবং ঘুষ কেওয়ো কথন� কবরর থো�নর হনব (সরোসকর 
বো রধ্যস্রো�োরীর রোধ্যনর)। 

আর্রা কী কবর

PMI 14-C: সরকারী কর্্শকত্শ া 
ও ি্যিসাবয়ক অংশীোরদের 
সাদর পারস্পবরক কর্্শকান্ড। 
রাজননবতক কাে্শকিাপ



তথ্য নিরাপত্া
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তথ্য নিরাপত্া

আপনার সংগৃহীত এবং ব্যবহৃত তথ্্যর সাথ্ সমৃ্ক্ত ল�াকজনথক 
শ্রদ্া করুন। PMI অধিভুক্ত পথষের মানষু সম্থককে  ত্্য সংগ্রহ এবং 
স্াভাধবক ব্যবসাধ়িক উথদেথ্্য তার (উদাহরণস্রূপ মানব সম্দ, ধবপণন, 
ইত্যাধদ) ব্যবহার করথত লকান সমস্যা লনই, তথব যধদ আমরা লগাপনী়িতা 
রষোর লমৌধ�ক ধন়িমগুধ� অনসুরণ কধর। প্রিান ধন়িমগুধ� হথ�া: 

1) ব্যবহাথরর জন্য একটি সুস্পষ্ট, ববি, স্াভাধবক ব্যবসাধ়িক উথদে্্য উথলেখ 
করুন লযটি ঐ উপাথতের লনপথ্্য ্াকা মানষুগুথ�ার ব্যধক্তগত লগাপনী়িতাথক 
অথহতুক �ঙ্ঘন না কথর;  

2) ঐসব ল�াকথকউথদেথ্্য সম্থককে  জানান; 

3) ন্যা়িসঙ্গতভাথব ত্্য ব্যবহার করুন, উথদে্্য অজকে থনর জন্য প্রথ়িাজথনর 
লেথ়ি লবধ্ ত্্য ব্যবহার করথবন না, এবং একবার উথদে্্য অধজকে ত হথ়ি যাবার 
পর তা মথুে লে�নু (বা লবনাধম করুন); 

4) অননথুমাধদতভাথব লকউ লযন তা না লপথত পাথর লসই জথন্য  উপযুক্ত 
সুরষোর ব্যবস্া করুন; 

5) এটিথক য্ায্ভাথব রাখুন এবং তথ্্যর সাথ্ জধিত ্াকা মানষুথদর 
তাথদর অনথুরাি সাথপথষে অ্যাথসেস পাও়িার সুথযাগ ধদন; এবং 

6) ধনধচিত করুন লয লকাথনা তৃতী়ি পষে লযন আমাথদর মত একই ভাথব ত্্য 
রষো করার জন্য বাি্য ্াথক। 

আমাদের কদ�ার পররশ্রদমর দ্ারা অর জ্ি ত প্ররতদ�ারিতামলূক 
সুরিধাদক সুরক্া রেন। �রে ককান তথ্য একটি প্ররতদ�ারিতামলূক 
সুরিধা সৃরটি কদর িা �রে ককানও প্ররতদ্ন্দ্বী তা কপদত চান, তাহদল 
িঝুদত হদি এটি একটি সম্াি্য িারির্্যকভাদি সংদিেনশ্বীল তথ্য 
�ার সুরক্া প্রদ়া্ন। িারির্্যকভাদি সংদিেনশ্বীল তদথ্যর রকছু 
উোহরি হল নতুন পি্য ও প্র�ুরতি রিষ়ক তথ্য, রিপিন ও কদপজিাদরট 
রিষ় সংক্ান্ত ককৌশল, িদিষিা সম্পককী় তথ্য-উপাত্ত, িাদ্ট এিং 
অন্যান্য রিষদ় আরথজিক তথ্য। 

 
আমাদের কমধাস্বত্ব অরধকারগুরল সংরক্ি করুন। একটা ভাল 
ধারিাদক রক্া করা না হদল  নানা ভাদি এটি তার মলূ্য হারাদত পাদর। 
PMI এর িাইদর, অংশ্বীোর সহ ক� কাদরা সাদথ  আমাদের িরুধিিরৃত্তক 
সম্পরত্ত কশ়ার করার আদি উপ�ুতি সুরক্া ক�ন গ্রহি করা হ় কস 
রিষদ় রনরচিত হউন। স্বত্বারধকার, কপদটন্ট, করেডমাকজি , এিং অন্যান্য 
প্রকাদরর কমধা সম্পদের স্বত্বগুরল আমাদের ধারিাগুরলর মলূ্য এিং 
পি্যদক ক্বীভাদি রক্া কদর তা কিাঝার ্ন্য আইন রিভাদির সদগে 
একসাদথ কা্ করুন। 

আর্রা কীভাদি এটা কবর

আর্রা রিবতদোবগতার্িূক, 
ননবতক এিং আইবন রিদয়াজদন 
তর্য রক্ষা কবর। 

যিবশরভাগ সর্য় তর্য যশয়ার করা 
একটি ভাি কাজ, তদি কিনও কিনও 
এটিদর্াদটই সঠিক কাজ নয়। আপনার 
ি্যিহার করা তর্য সম্পদক্শ  বচন্া করুন ও 
তার সংগ্রহ, রিবক্রয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ 
এিং বিতরণ সম্পদক্শ  আর্াদের বনবে্শষ্ 
িাি্যিািকতাগুবি যজদন বনন। 

আর্রা কী কবর



আপনার সংগৃহীত এিং ি্যিহৃত তদর্যর সাদর সমৃ্পতি যকান ি্যবতিদক তদর্যর র্াি্যদর্ 
ি্যিসায় করার জন্য সহদোবগতা করদিন না। আপনার এর্ন এর্ন তর্য রাকদত পাদর ো 

জনসািারদণর কাদে যনই, ো একজন েুবতিসঙ্গত বিবনদয়াগকারীর কাদে যকান বসবকউবরটি 

যকনা িা বিবক্র করার বসদ্ধান্ যনয়ার যক্ষদরে রিাসবঙ্গক িদি বিদিচ্য হদত পাদর। সুবিচার এিং 

আইন এই তদর্যর ি্যিহাদরর দ্ারা যকান বসবকউবরটি যকনা িা বিবক্র করদত অরিা অন্য কাউদক 

(আপনার পত্ী, সহ-কর্মী, িধুে, োিাি, ইত্যাবে) “বিদশষ পরার্শ্শ” বেদত িািা রিোন কদর। 

আইন বিভাদগর কদপ্শাদরট সবচি গ্রুপ আপনাদক অভ্যন্রীণ যরেবরং এিং সম্পবক্শ ত বিষয়গুবি 

িঝুদত সহায়তা করদত ও আপনার যেদকান রিদনের উত্র বেদত রিস্তুত। 

অন্যদের যগাপনীয়তা এিং যর্িা সম্পদের স্বত্বগুবির রিবত শ্রদ্ধা রিেশ্শন করুন। 
অন্যান্য ি্যবতির যগাপন তর্য িা তাদের যর্িা স্বত্ব অবিকারগুবি চুবর করদিন না। এটা অন্য 

যকাদনা যকাম্পাবনর যগাপন রিবক্রয়ার র্ত িড় বিষয় এিং ইন্টারদনদট পাওয়া স্বত্বাবিকারেুতি 

েবির র্ত যোট বিষদয়র যক্ষদরে রিদোজ্য হয়। 

অোবচত িারণার ি্যাপাদর সািিান রাকদিন। যকাম্পাবনর িাইদরর যকউ েবে একটা 

অোবচত িারণা বনদয় আপনার কাদে আদস, তাহদি যসই িারণাটি ি্যিহার িা আোনরিোন 

করার আদগ অবিিদম্ব আইন বিভাদগর সদঙ্গ যোগাদোগ করুন। আর্াদের কাদে ইবতর্দি্যই 

আদে এর্ন যকাদনা িারণার জন্য যকাদনা তৃতীয় পক্ষ কতৃ্শ ক কৃবতত্ব োবি করা িা আর্রা 

িারণাটি চুবর কদরবেিার্ িদি অবভদোগ করার ঝঁুবক এইভাদি কর্াদনা োয়। 

তথ্য নিরাপত্া

আর্রা এটা বকভাদি কবর (অি্যাহত আদে)
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আ
রও

 জ
ান
ুন

PMI 1-C: যকাম্পাবনর তর্য  
পবরচািনা করা

PMI 3-C: ি্যবতিগত তর্য সুরক্ষা

PMI 2-C: যর্িা সম্পবত্ অবিকার

PMI 17-C: অভ্যন্রীণ যরেবরং

PMI 18-C: কবম্পউটার রিেুবতি  
ি্যিহার কদর

PMI 18-CG2: সার্াবজক যোগাদোগ 
র্াি্যর্সর্হূ সম্পবক্শ ত বনদে্শ বশকা 

গ�োপনীয় গ�োক বো নো গ�োক, আমরো গে ববষয়য় কোজ কবর তোর জয়নযে ভোল ননবতক ববচোর-বুবধি, 
আইন এবং এই বনয় দ্ে বিকোর পরীক্োয় আমোয়্রয়ক পোস করয়ত �য়ব। ময়ন রোখয়বন গে গ�োপনীয় 
তথযে �োরোয়নোটো গেমন অস্ববতিকর, গতমনই তয়থযের বনয়জরই গকোন অস্ববতিকর গকোন কোরণ �ওয়ো উবচত নয়। 

আমরো বোবণবজযেক, আইবন এবং ননবতক কোরয়ণ তয়থযের সুরক্ো গ্ই - আমরো গে ববষয়য় মোনয়ুষর জোনোর 

অবিকোর আয়ে গস ববষয়য় গকোন বকেু গ�োপন কবর নো, তো েতই অসয়্োষজনক গ�োক। 

 

�ঠকোবরতো তথযে �োরোয়নোর একটি প্রিোন কোরণ। কখনও কখনও এটি বনরোপত্ো�ীন চুবর করো গকোন 
লযেোপটপ বো USB ড্োইভ, বো গরেয়ন গ�োপনীয় ববষয় সম্পয়কদে  কয়থোপকথয়নর মত স�জ একটি বযেোপোর। 

উপেুক্ত তথযে সুরক্োর রক্োকবচ সৃবটির পূয়বদে এটি বোব�যেক অংিী্োরয়্রয়ক স�য়েোব�তো করোর অবতমোত্োর 

বোসনো ব�য়সয়ব গ্খো ব্য়ত পোয়র। 

তথযে চুবরয়ত বযেবহৃত পধিবতগুবল সবসময় পবরববতদে ত �য়ছে। আমোয়্র প্রেুবক্ত তয়থযের সুরক্োর জয়নযে 

সো�োেযে করয়ত পোয়র, বকন্তু আপবনই আমোয়্র আসল রক্োকবচ। সয়দে�প্রবণ গ�োন। কোর সোয়থ আপবন 

গলনয়্ন করয়েন তো জোননু এবং ময়ন রোখয়বন গে, আমোয়্র তথযে চুবরর প্রয়চটিোয় রত অপরোিীয়্র একটি 

বপ্রয় গকৌিল �ল PMI–এর কমমীর েদ্ময়বি িোরণ।  

আর্াদের ো র্দন রািা রিদয়াজন

তথ্য নিরাপত্া
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ক�োম্োনির নিিৃনি ও কর�র্ড সমূহ
আ
রও

 জ
ান
ুন PMI 1-C: যকাম্পাবনর তর্য 

পবরচািনা করা

PMI 18-CG2: সার্াবজক 
যোগাদোগ র্াি্যর্সর্হূ সম্পবক্শ ত 
বনদে্শ বশকা

PMI 31-C: িাবহ্যক যোগাদোগ 
এিং জনগদণর উদদ্দশ্য বিিবৃত

আর্রা কীভাদি এটা কবর আর্াদের ো র্দন রািা রিদয়াজন
আর্রা সৎভাদি, স্বচ্ছভাদি এিং 
সম্ানজনকভাদি যোগাদোগ কবর। 

PMI-যত জনগদণর আস্া আর্াদের ি্যিসাদয়র 
েীঘ্শদর্য়ােী স্াবয়দত্বর জন্য গুরুত্বপূণ্শ। এই 
বিবোস িজায় রািার জন্য আর্াদের সি 
িাবহ্যক যোগাদোগ, আনষু্াবনক যহাক িা 
অনানষু্াবনক যহাক, অিশ্যই সত্য, উপেুতি, 
এিং বিভ্াবন্র্তুি হদত হদি। আর্রা আর্াদের 
অভ্যন্রীণ র্তবিবনর্য় ও যরকদর্শ ও একই 
রীবতদক সম্ান বেই। 

আমাদের আর থ্িক রিিরৃিগুরি রির্থি ি এিং অিধ্ািিদ�াগ্য। রিরিদ�াগকারীগণ 
আমাদের িক্তদি্যর রররতিদি রিদ্ান্ত রিদ� ্াদকি। আমাদের আর থ্িক রিিরৃিগুরি এিং 
রি�ন্ত্রক িংস্া ও জিগদণর িদগে অি্যাি্য য� িি আর থ্িক ি্্য আমরা আোিপ্রোি 
করর যিগুরিদক অিশ্যই আমাদের ি্যিিা িম্বদধে অিধ্ািিদ�াগ্য ও পূণথিাগে রিত্র রেদি 
হদি। িািথিজিীি ি� এমি আর থ্িক িা ি্যিিার�ক ি্্য রিরিদ�াগকারী িম্প্রোদ�র 
যকাদিা িেি্যদক যেও�ার আদগ আমাদের রিরিদ�াগ িম্পকথি  অরিদির পরামশথি যিদিি।

আমরা আমাদের িম থ্িি প্রকাশ করর। যকাম্পারির স্া থ্ি িংক্ান্ত িীরিগি 
রিদ্ান্তগুরিদক প্ররারিি করদি িা� এমি িামগ্ীগুরি প্রস্তুি করার যষেদত্র আমাদের 
রূরমকা িম্বদধে আমরা স্চ্ছিা িজা� রারি। স্াদস্্যর উপদর আমাদের পণ্যগুরির 
প্ররাদির রিষদ� আমাদের অ থ্িিাহাদ�্য িম্পন্ন করা কাদজর িিািিগুরি এর 
অন্তর্থি ক্ত, এছাড়া িীরি-িংক্ান্ত রিদ্ান্তগুরিদক প্ররারিি করার উদদেদশ্য যকাদিা িৃিী� 
পষে �িি আমাদের অ থ্িা�দি আমাদের পষে য্দক যেটা িা মি যপশ কদর, িাও এর 
অন্তর্থি ক্ত। �রে যকাদিা প্রকদপে আমাদের আর থ্িক িহা�িা িা িমৃ্পরক্ত অ্িা কাদরা 
িাদ্ আমাদের িম্পকথি  িম্বদধে জািা আমাদের যকাম্পারির িাদ্ প্রািরগেক এমি রিষদ� 
মিরস্র করার যষেদত্র একটি গুরুত্বপূণথি  উপাোি রহদিদি কাজ কদর, িাহদি িম্ভিি 
আমাদের উরিি এটিদক প্রকাশ করা।   

আমরা রির্থি ি রহিাি ও যরকেথি  রষো করর। রির্থি ি রহিাি ও যরকেথি  রািা শুধ্ 
আমাদের আর থ্িক রিিরৃিদিই িীরমি ি�। কমমী এিং যকাম্পারির দ্ারা ররদপাটথি  করা য� 
যকাদিা ি্যিিার�ক ি্্যদক অিশ্যই রির্থি ি, পূণথিাগে ও িমদ�াপদ�াগী হদি হদি।

আইি ও যকাম্পারির আিশ্যকিা অি�্া�ী যরকেথি গুরি িংরষেণ করুি। 
িমস্ত িহদ�াগীর যরকেথি  যরদি যেও�ার একটি িম�িূরি আদছ, য�িাদি িিা আদছ 
য� আপিাদক যকাি ির্গুরি অিশ্যই রািদি হদি এিং কিরেি রািদি হদি। এইিি 
িম�িূরি রিরচিি কদর য�, ি্যিিা পররিািিার জি্য প্রদ�াজিী� ি্্যগুদিা ি্যিিার 
কাদছ আদছ এিং আমরা রিরধিম্মি আিশ্যকিাগুদিা পূরণ কররছ। আপরি �রে 
আইিািি্াদর ির্পত্র রষোর রিজ্ঞরতি পাি, িাহদি িার রিদেথিশগুরি আপিাদক  অিশ্যই 
অিি্রণ করদি হদি এিং এদি িরণথিি িমস্ত ির্পত্র যরদি রেদি হদি।

আমরা সবাই PMI কে সংজ্ায়িত েযর। প্রচার মাধ্যম, 
যবযিয়িাগোরী, সরোর বা ববজ্াযিে সংস্াযে যববৃযত কেও়িার জি্য 
শুধুমাত্র আমাযের েয়িেজি প্রযিযষিত এবং অিযুমাযেত; যেন্তু আমরা 
সবাই জিগযের সাযে ক�াগায�াগ েযর। মযি রাখযবি, আমরা সৎভাযব 
ক�াগায�াগ েযর এবং আমরা স্াস্্য যবষ়িে পযে্যর ব্যাপাযর ববজ্াযিে 
প্রমাে ছাডা কোি অয�ৌযতিে োযব েযর িা, এমিযে পযরবার এবং 
বনু্যের যিেযেও িা।

আমাযের অভ্যন্তরীে ক�াগায�াগ যেভাযব হযব কসই কষিযত্রও 
এেই িীযত প্রয�াজ্য। আপিার বেিযদিি বাত্াগুযিযত সৎ, যিভ্ুি 
োকুি ও সম্পূে ্তে্য যেি। সম়ি যেি, �াযত আপিাযে কবাঝা �া়ি। 
মতামযতর সযগে প্রেৃত তে্যযে গুযিয়ি কেিযবি িা। আপিাযে �যে 
কোযিা যবষয়ি তত্ত্বপ্রেল্প বা ‘হাইযপাযেযসস’ রচিা েরযত হ়ি, তাহযি 
স্পষ্টভাযব জািাযবি ক� আপযি আসযি তাই েরযছি। �যে এো 
আপিার োজ িা হ়ি, তাহযি আইযি মপূি্যা়িি েরযবি িা বা আপিার 
রচিা়ি আইযি মত কেযবি িা।

আপিার ব্যযতিগত সামাযজে ক�াগায�াগ মাধ্যমসমপূযহর 
ব্যবহারও সবসম়ি অতো কগাপিী়ি ি়ি। আমাযের প্রচযিত বা 
কধাঁ়িা-মতুি ব্্যাযডের যবজ্াপি বা প্রচাযরর জি্য আপিার ব্যযতিগত 
সামাযজে ক�াগায�াগ মাধ্যমসমপূহ ব্যবহার েরযবি িা। কসাি্যাি যমযি়িা 
ব্যবহার েরার কষিযত্র কোম্াযির যিযে্িিা অিসুরে েরুি। বঝুুি 
ক� আপযি সামাযজে ক�াগায�াগ মাধ্যমসমপূযহর মাধ্যযম �া বযিি 
তা সব্জিীি বাত্া হয়ি �া়ি ও মািষু আপিার ব্যযতিগত মতামযতর 
পযরবযত্ এটিযে এেটি কোম্াযির যববযৃত যহসাযব ভুি বঝুযত পাযর, 
বা কোম্াযি কগাপিী়ি তে্যযে অযিচ্ােৃতভাযব প্রোি েরা হয়ি 
ক�যত পাযর। জিগেযে আমরা অবি্যই যবভ্ান্ত েরব িা, যবযিয়িাগ বা 
কগাপিী়িতা আইিযে িঙ্ঘি েরব িা।  

আর্রা কী কবর
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বিজ্ঞান সম্পব ক্ি ত সততঞা
আর্রা কীভাদি এটা কবর আর্াদের ো র্দন রািা রিদয়াজন

আর্রা বিজ্ান বনদয় কাজ কবর োর 
উপর র্ানষু গুরুত্ব যেয় এিং আস্া 
রাদি। 

আর্াদের পণ্যগুবি সম্পদক্শ  আরও ভাদিা 
কদর িঝুদত পারার জন্যই আর্াদের গদিষণা। 
আর্াদের দ্ারা এিং আর্াদের জন্য সম্পন্ন 
করা সর্স্ত নিজ্াবনক কাদজর যক্ষদরেই এটি 
রিদোজ্য। এই বিভাদগর যফাকাস আর্াদের 
যিাঁয়ার্তুি পদণ্যর জন্য, বকন্তু আর্াদের সর্স্ত 
নিজ্াবনক কাজ অিশ্যই েরাের, স্বচ্ছ, এিং 
িস্তুবনষ্হদত হদি। 

আর্াদের বিজ্াদনর বিবোসদোগ্যতা হি 
আর্াদের পদণ্যর গ্রহণদোগ্যতার বভবত্। 
আর্রা জাবন যে, েবে আর্রা সদি্শাত্র্ 
চচ্শ ার অনসুরণ না কবর িা বিজ্ান সম্পবক্শ ত 
সততার র্িূ্যদিাি উদপক্ষা কবর, তাহদি 
আর্রা সফি হি না। 

বস্তুনিষ্ঠ, বহুশাস্ত্রনিনতিক ববজ্ানিক পদ্ধনি ব্যবহার করর আমরা  ধ�াঁযা-মুক্ত 
পণ্য বিনর কনর। গরবষণার নিজাইি, ির্্যর ব্যাখ্যা, এবং নিযন্ত্রক মূল্যাযরি িাল 
ল্যাবররটনর প্্যাকটিস ও উন্নি নলিনিক্যাল প্্যাকটিরসর প্র�াজ্য মাি এবং িীনি আমরা 
অিসুরণ কনর। আমরা িিুি পদ্ধনি বিনররি ধিিৃত্ব নিরয ্ ানক �নি িা িা ধ্রক ্ ারক। 
নিযন্ত্রক কিৃতৃ পরষের কঠিিিম শিতৃ  ধমরি চলরি বা অনিক্রম কররি আমরা আমারির 
নবজ্ািীরির িষেিারক নবনিন্ন ধষেররে কারজ লাগাই। 

আমারির মাি নিযন্ত্রণ এবং অি্যাি্য প্নক্রযাগুরলা নিনচিি করর ধ�, আমারির 
ি্্য সঠিক এবং নিিতৃ রর�াগ্য। আমারির ধ�াঁযা-মকু্ত গরবষণা পনরচালিার জি্য 
উন্নযি, মলূ্যাযি এবং বানণনজ্যকিারব-�ারো পরবিতী িজরিানরর প�তৃাযগুনলর সময  
আমারির একটি শনক্তশালী মারির কাঠারমা ররযরে। আমরা আমারির ববজ্ানিক কারজ 
সংনষেপ্ত ধকাি রাস্া অবলম্বি কনর িা। আমরা নিনচিি কনর ধ�, আমারির গরবষণার 
ফলাফল নচননিি এবং পুিরুদ্ধারর�াগ্য হরব। 

আমারির ফলাফলরক বাইররর প্নিষ্ঠাি কিৃতৃ ক �াচাইকররণ আমরা উৎসাহ 
ধিই। আমারির ধ�াঁযা-মকু্ত গরবষণা উচ্চ মাি সম্পন্ন জািতৃালগুনলরি প্কানশি হয 
এবং আমরা প্কারশ্য আমারির ববজ্ানিক ি্্যগুরলা প্চার করর আমারির ববজ্ানিক 
নসদ্ধান্তগুনলর ধ�ৌনক্তকিা প্মাণ কনর। আমরা বনহরাগি গরবষকরির সার্ সনক্রযিারব 
সহর�ানগিা কনর এবং িারির ফলাফরলর নিনতিরি কাজ কনর।

নিন দ্িষ্ট ফলাফল পেতে চাে ছাডাই আমাত্র গতেষণা  
েনরচানলে হয়। আমাত্র কাতের ধরি আমাত্র নেজ্ািীত্রতক 
স্াধীিভাতে কাে করার েি্য উৎসাহ প্য় ও নেজ্াি নেষতয় োত্রতক 
প�ালা�ুনল মে প্রকাতে উৎসানহে কতর। একটি বেজ্ানিক প্রকতপে 
কমদিরে প্রতে্যক ে্যনতির সম্াে্য বেজ্ানিক অস্াচরণ সম্পতকদি  কথা 
েলার োধ্যোধকো আতছ। 

আমাত্র দ্ারা প্র্াি করা বেজ্ানিক েতথ্যর উের নভনতি কতর 
মািষু গুরুত্বেূণদি নসদ্ান্ত পিি। বেজ্ানিক ফলাফল প�াষণার পষেতরে, 
পকাম্পািীর নেেনৃে প্র্াি, ো পভাতিা সম্পনকদি ে ্ােী করার আতগ 
আমাত্র প্রনেনঠিে অভ্যন্তরীণ েরদিাতলাচিা প্রনরিয়া অিসুরণ করুি। 
নেজ্াি সম্পনকদি ে োেদি া প্র্াি করার আতগ অন্তনিদিনহে নেজ্াি েঝুুি। 

আর্রা কী কবর
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উন্নয়ন এিং উৎপােন
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আর্রা কীভাদি এটা কবর আর্াদের ো র্দন রািা রিদয়াজন
আর্রা আর্াদের পণ্যগুবির যিআইবন 
বিক্রয় এিং যকাম্পাবনর সম্পেগুবির 
অপি্যিহার রিবতদরাি করদত সাহাে্য 
কবর। 

বিবেি্যাপী িূর্পায়ীদের একটা িড় অংশ অন্য 
সর্স্ত ব্্যাদন্ডর যচদয় আর্াদের ব্্যান্ডগুবিদক যিবশ 
পেন্দ কদরন। এটা স্পষ্তই একটা িুি ভাি 
ি্যাপার, বকন্তু অপরািীরা শুল্ক িা কর সংক্রান্ 
আইনগুবি িংঘন কদর আর্াদের পণ্যগুবিদক 
বনবষদ্ধ সার্গ্রী বহসাদি যকনাদিচা করা িা র্াবন 
িন্ডাবরং-এর জন্য আর্াদের যকাম্পাবনদক ি্যিহার 
করার জন্য এর দ্ারা উৎসাবহত হয়। PMI-এর 
র্ানেণ্ডগুবি স্পষ্: আর্রা বনবষদ্ধ সার্গ্রী িা র্াবন 
িন্ডাবরং-যক রিশ্রয়োন, এবড়দয় োওয়া,  সাহাে্য িা 
সর্র্শন করি না। আর্াদের পণ্যগুবির যিআইবন 
বিক্রয় িধে করার জন্য আর্রা সরকারগুবির সদঙ্গ 
কাজ কবর। আর্াদের র্ানেণ্ডগুবির সদঙ্গ আদপাষ 
করদত পাদরন এর্ন যকাদনা কাে্শকিাপ িা 
রীবতর ি্যাপাদর সতক্শ  রাকার উপদরই এই যক্ষদরে 
আর্াদের বিবোসদোগ্যতা বনভ্শ র কদর।

অপরাধমলূক স্ার্থসিসধি প্রসিররাধ করার জন্য আমারের সকছু পসরকসপিি 
ব্যবিাসিক রীসি ররিরছ। মাসন লন্াসরং বলরি সিই প্রসরিিারক সবাঝাি, যার দ্ারা 
ব্যসতি বা িত্াগুসল সবআইসন অরর্থর উৎি স�াপন কররি সেষ্া কররন বা িারের 
সবআইসন অরর্থর উৎিরক ববধ রূপ সেওিার সেষ্া কররন। অপরাধমলূক কাজ সররক 
পাওিা ন�ে অর্থ বা ন�রের িমমরূল্যর সজসনি গ্রহণ করা এড়ারনার জন্য কায্থপ্রণালী 
ব্যবহাররর মাধ্যরম PMI মাসন লন্াসরং-সবররাধী আইনগুসল অনিুরণ করর। সনসিধি 
িামগ্রী প্রসিররাধ করার জন্য আমারের িহরযা�ীরা গ্রাহরকর কারছ পণ্য সবরিরির 
পসরমারণর উপরর নজরোরী কররন এবং িারা যসে িরদেহ কররন সয আমারের 
পণ্যগুসলরক সবআইসনভারব অন্য সেরক োসলি করা হরছে, িাহরল পেরষেপ সনন। 

আমরা িম্াব্য নিুন গ্রাহক, সবররিিা এবং িৃিীি-পষে 
উৎপােনকারীরের প্রারসমকভারব যাোই-বাছাই কসর। আমরা শুধুমাত্র 
িারের িরগেই ব্যবিা কসর যারা আমারের সনিম অনিুরণ ও িিিার মানেরডের 
অংশীোর। ব্যবিাসিক িহরযা�ীরের িম্াব্য িমি্যাগুসল িনাতি করার জন্য ইন্ারনাল 
করট্াল সবভার�র প্রসরিিািমহূ আরছ। বাসণসজ্যক সনরিধাজ্ার আওিাি রাকা সেশ, 
শািক, িং�ঠন বা ব্যসতিরের িরগে আমরা ব্যবিা করসছ না সিই ব্যাপারর সনসচিি 
হওিার জন্য আমরা খুবই িজা� রাসক সযরহিু এগুরলা আমারেরও অবশ্যই সমরন 
েলরি হরব। এই প্রারসমক পরীষোটি অবশ্যই নিুন ব্যবিাসিক িম্পরক্থ  প্ররবশ করার 
আর� কররি হরব। 

আমরা বিকট-সবররাধী সনিন্ত্রণগুসল অনিুরণ কসর। যুতিরার্রের আইরনর 
অধীরন, যুতিরা্রে িরকাররর নীসির পসরপন্ী ববরেসশক বিকট িংরিান্ত সয সকারনা 
অনরুরাধ িম্বরধে PMI যুতিরা্রে িরকাররক জানারি বাধ্য, এবং সিই অনরুরারধর িরগে 
িহরযাস�িা কররি পারর না। কমমীরা এমন সকারনা পেরষেপ সনরি, ির্য সপশ কররি, 
বা সকারনা স�ািণা কররি পাররবন না, সযটারক সকারনা সবআইসন ববরেসশক বিকরট 
অংশগ্রহণ সহিারব সেখা হরি পারর। সনসিধি আন্তজ্থ াসিক বিকট িম্বরধে িাম্প্রসিক ির্য 
আইন সবভার�র কারছ পাওিা যাি।

আপনার গ্াহককক জানা এবং অন্ান্ আর থ্িক ও বারিরজ্ক 
মানদন্ডগুরি আপনাকক আরও দ্রুত আপনার কাজ করকত এবং 
আমাকদর সবাইকক সমস্া থ্কক দকূর ্াককত সাহায্ ককর। গ্াহক 
এবং অন্ান্ তৃতীয় পক্ষগুরিকক যাচাই করার জন্ থকাম্ারনর 
রীরতগুরি দবুথিহ ও সময়সাধ্ বকি মকন হকত পাকর, রকন্তু থসগুরি 
আমাকদর আকরা কাযথিকরভাকব ও আইনসম্মতভাকব ব্বসা পররচািনায় 
সাহায্ ককর। যুক্তরাষ্ট্র ও অন্ান্ থদশগুরি অকনক থদশ ও হাজার 
হাজার ব্রক্তর সকগে থিনকদকনর উপকর রনয়ন্ত্রি আকরাপ ককর, এবং 
তারিকাটি প্ররতরদন পররবরতথি ত হয়। আমাকদর ব্বস্াগুরি এটা িংঘন 
করা এড়াকত সাহায্ ককর এবং সরকাকরর থকাকনা অনকুরাকধ সাড়া 
থদওয়ার জন্ আমাকদর থয ত্্ প্রকয়াজন তা সংগ্হ করকত সাহায্ 
ককর।

আর্রা কী কবর

PMI 9-C: আপনার বিদক্রতাদের  
জাননু
 
PMI 2-C: আপনার গ্রাহক এিং এবন্ট-
রাইভারশন সম্পদক্শ  জাননু
 
PMI 11-C: অর্শ পবরদশাদির 
গ্রহণদোগ্য িরনর্হূ
 
PMI 15-C: করাদরাপণ
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আর্রা কীভাদি এটা কবর
আর্রা ন্যাে্য এিং িস্তুবনষ্ বসদ্ধান্ বনই। 

েিন ি্যবতিগত, সার্াবজক, আবর্শক িা রাজননবতক 
কাে্শকিাপগুবি একজন কর্মীর কাদজর োবয়ত্বগুবির 
সদঙ্গ েুগপৎ সংঘটিত হয়, তিন স্বাদর্শর সংঘাত নতবর 
হয়। যিবশর ভাগ স্বাদর্শর সংঘাদত ি্যবতিগত সম্পক্শ  
জবড়ত রাদক, যের্ন যকাদনা ঘবনষ্ আত্মীয় রাকা বেবন 
PMI-এর সদঙ্গ ি্যিসা করদত আগ্রহী যকাদনা যকাম্পাবনর 
হদয় কাজ কদরন। আর্াদের কাদজর বসদ্ধান্গুবি 
সিসর্য় PMI-এর যসরা স্বার্শদক র্ারায় যরদি গ্রহণ করা 
উবচত, আর্াদের ি্যবতিগত উদদ্দশ্য নয়। এর্ন নয় যে 
সংঘাত হওয়া র্াদনই সর্স্যা নতবর হদি। যে সংঘাতগুবি 
আর্াদের যপশাোর িস্তুবনষ্তাদক রিভাবিত করদত পাদর, 
যসগুবি রিকাশ করা, তার পে্শাদিাচনা এিং সম্াি্য 
ঝঁুবক হ্াস করার িাি্যিািকতা আদরাপ করার র্াি্যদর্, 
আর্াদের স্বাদর্শর সংঘাত সংক্রান্ আিশ্যকতাগুবি 
ন্যাে্য বসদ্ধান্ গ্রহদণ উৎসাহ যেয়। একইভাদি, আর্াদের 
উপহার ও বিদনােন সংক্রান্ বনয়র্গুবি এর্ন বকেু গ্রহণ 
করা িা যেওয়াদক বনবষদ্ধ যঘাষণা কদর, ো যপশাোর 
বিদিচনাদক রিভাবিত করদত পাদর। অর্শাৎ, ভাি বসদ্ধান্ 
গ্রহদণর জন্য আর্রা এদক অপদরর উপদর বনভ্শ র করদত 
পাবর এিং সৎভাদি ি্যিসা করার যক্ষদরে আর্াদের 
সুনার্ িবৃদ্ধ করদত পাবর।

সম্ভাব্য স্ভার থ্ের সংঘভাতগুলি প্রকভাশ করুন। আপনভার ব্যলতিগত জীবন একভান্ত 
লবষয়। ককভাম্ভালন এটভারক সম্ভান কেয়, তরব যলে এমন পলরলথিলত ততলর হয় কযখভারন 
আপনভার ব্যলতিগত স্ভা থ্েগুলি আপনভার কপশভােভার েভালয়রবের সরগে সংঘভাত ততলর 
কররত পভারর, কসই কষেররে ককভাম্ভালনর এটভা জভানভা প্ররয়ভাজন। আপনভার সম্ভাব্য স্ভার থ্ের 
সংঘভাতগুলি আপনভারক অবশ্যই নীলতশভাস্ত্র এবং সম্লত লবভভারগর কভারে প্রকভাশ কররত 
হরব, এমন লক আপলন যলে মরন কররন কয ককভারনভা সহভায়তভা েভাড়ভাই আপলন লবষয়টিরক 
সভামিভারত পভাররন, তভাহরিও। কবলশর ভভাগ কিভাকই দ্বন্দ্বমিূক ব্যলতিগত স্ভার থ্ের সম্মুখীন 
হরি লনরজর বস্তুলনষ্ঠ লসদ্ভান্ত গ্রহরের সভাম থ্ে্যরক বভাস্তরবর কেরয় কবলশ অনমুমভান কররন। 
আপনভার বস্তুলনষ্ঠতভারক পরীষেভা করভার করেষ্ঠ পন্ভা হি অন্যরের যমুতি করভা, যভারভা 
সভাধভারেত সংঘভাত কমভারনভার উপভায়গুলি সন্ভান কররত পভাররন।

অন্যরের কপশভা লবষয়ক অনমুকম্ভা পভাবভার কিভারভ আরপভাষ করভার জন্য 
কভাউরক উপহভার বভা লবরনভােরনর প্রস্তভাব কেরবন নভা। উপহভার প্রেভান ও লবরনভালেত 
করভা  ব্যবসভালয়ক সম্কথে  থিভাপন ও সম্ভান প্রেশথেরনর একটি তবধ উপভায়। লকন্তু আমরভা 
যভারের সরগে ব্যবসভা কলর তভারের বস্তুলনষ্ঠতভারক প্রভভালবত করভার জন্য উপহভার ও 
লবরনভােনরক ব্যবহভার করভা উলেত নয়। সমুলনলেথেষ্ট লবষয়গুলি আমভারের উপহভার সংক্ভান্ত 
লনয়মভাবিীরত আরে। সবসময় আপনভার সমুলবরবেনভা প্ররয়ভাগ কররবন এবং এমন লকেমু 
কেওয়ভা এলড়রয় েিরবন যভা অলমতব্যয়ী, বভা প্র্ভাগত নয় বভা আপনভার সহকমমীরের 
বভা ককভাম্ভালনরক লবব্রত কররব। এমন ককভারনভা আরমভােপ্ররমভারে অংশ কনরবন নভা যভা 
কুরুলেকর বভা কযৌন ইলগেতপূেথে। একটি ক্যভারিন্ভার বরষথে কমভাট $২৫০ মভালকথে ন ডিভাররর 
কবলশ মরূি্যর উপহভার কেওয়ভার জন্য আপনভার সভাধভারেত অনমুরমভােন প্ররয়ভাজন হরব; 
সহরযভাগীরভা এর কেরয় কম ঊর্থেসীমভা লনধথেভারে কররত পভারর। 

এমন উপহভার বভা আপ্যভায়নগ্রহে কররবন নভা যভা আপনভার কপশভার 
বস্তুলনষ্ঠতভারক প্রভভালবত কররত পভারর। এমন লকেমু গ্রহে কররবন নভা যভা ককভাম্ভালনর 
উপহভার সংক্ভান্ত লনয়মভাবিী িংঘন করর বভা আপনভার সহকমমীরের বভা ককভাম্ভালনরক 
লবব্রত কররব। এক বেরর একটি লনলেথেষ্ট মরূি্যর উপরর উপহভার বভা আপ্যভায়ন গ্রহে 
করভার জন্য আপনভার অনমুরমভােরনর প্ররয়ভাজন হরত পভারর, তভাই আপলন প্রভাসলগেক PMI 
রীলত বভা থিভানীয় পলরমভাে সম্রকথে  জভারনন লকনভা তভা লনলচিত করুন। 

আর্রা কী কবর আর্াদের ো র্দন রািা রিদয়াজন
স্বার থ্ের সংঘবাত প্রকবাশ করবার প্রক্রিয়বাটি সরল, গ�বাপনীয় এবং ন্বায্। 
গকবাম্বাক্ন স্বার থ্ের সংঘবাত প্রকবাশ করবার জন্ কর্মীরের সরল উপকরণ প্রেবান 
করর। বস্তুত, গবক্শর ভবা� সম্বাব্ সংঘবাতই এরত জক্িত ব্ক্তিরের উপরর 
যর্বাপযুতি শতথে সহ ছবািপত্র পবায়। গকবলর্বাত্র এর্ন ব্ক্তিরবাই আপনবার স্বার থ্ের 
সংঘবাত সংরিবান্ত গঘবাষণবা পযথেবারলবাচনবা কররবন, যবারের তবা জবানবা প্ররয়বাজন। 

ঘক্নষ্ঠ আত্ীয় বলরত কবারের গক গববাঝবায়? "ঘক্নষ্ঠ আত্ীয়" বলরত জীবন-
সঙ্ী, র্বা-ববাববা ও সৎ র্বা-ববাববা; সন্তবান ও সৎ সন্তবান; ভবাইরববান; সৎভবাই ও সৎরববান; 
ভবারতে ও ভবাইক্ঝ; চবাচবা-চবাচী, েবােবা-েবােী; ও শ্বশুর-শবাশুক্িরক গববাঝবায়। এছবািবাও 
"ঘক্নষ্ঠ আত্ীয়" ক্নয়র্ গসই ব্বাক্তির উপর প্ররযবাজ্ যবার সবার্ আপনবার ঘক্নষ্ঠ 
ব্ক্তি�ত সম্কথে  ররয়রছ। গকবানও ব্ক্তি "ঘক্নষ্ঠ আত্ীয়" ক্ক নবা গসই ব্বাপবারর 
আপক্ন যক্ে ক্নক্চিত নবা হন, তবাহরল ক্নরেথেশনবার জন্ নীক্তশবাস্ত্র এবং সম্মক্ত 
ক্বভবার� গযবা�বারযবা� করুন।

গয পক্রক্থিক্তরত আপক্ন উপহবার ক্েরছেন নবা গসখবারন উপহবার সংরিবান্ত 
ক্নয়র্ প্ররয়বা� কররবন নবা। উপহবার বলরত ক্ক গববাঝবায় তবা আপক্ন বরুঝরছন 
ক্কনবা ক্নক্চিত গহবান। গ�বাঁয়বা-র্তুি পরণ্র ব্বাপবারর আর্বারের কবারজর গপ্রক্বাপরে 
নীক্তক্ন�থেবারক এবং অন্রের সবার্ সম্পৃক্তির গক্রত্র, আর্রবা কখনও কখনও 
একটি ক্িভবাইস ববা ব্বহবাযথে বস্তু সীক্র্ত পক্রর্বারণ গছরি আক্স যবা ব্ক্তি�ত 
ব্বহবাররর জন্ নয় বরং সরচতনতবা ববা পরীক্বার উরদেরশ্ ্বারক। এই গছরি 
যবাওয়বার ক্নয়র্গুক্ল আপক্ন বরুঝরছন ক্কনবা তবা ক্নক্চিত গহবান।

PMI 13-C: স্বাদর্শর দ্ন্দ্ব 

PMI 14-C: সরকারী কর্্শকত্শ া ও 
ি্যিসাবয়ক অংশীোরদের সাদর 
পারস্পবরক কর্্শকান্ড। রাজননবতক 
কাে্শকিাপ

স্বার থ্ের সংঘবাত প্রকবাশ করবা
আমাদের অনলাইন ফম্ম ব্যবহার করুন অথবা সরাসরর নীরিশাস্ত্র 
এবং সম্মরিদি য�াগাদ�াগ করুন। আপরন �রে এটাদক একান্ত 
ব্যরতিগি রাখা প্রদ�াজন এমন রবষ� বদল মদন না কদরন, িাহদল 
আপনার সুপারভাইজরদক জানান।

http://conflictofinterest.pconnect.biz
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আর্রা কীভাদি এটা কবর আর্াদের ো র্দন রািা রিদয়াজন
আর্রা েীঘ্শদর্য়ােী উন্নয়দনর রিবত 
অঙ্গীকারিদ্ধ।

েীঘ্শদর্য়ােী িবৃদ্ধ অজ্শ ন করা বনভ্শ র কদর 
আর্াদের অভ্যন্রীণ ও িাবহ্যক সরিরাহ শঙৃ্খি 
টিদক রাকার উপদর। আর্রা পবরদিদশর উপদর 
আর্াদের কাে্শকিাদপর রিভাি কর্াবচ্ছ এিং 
আর্রা যে রিাকৃবতক সম্পেগুবির উপদর বনভ্শ র 
কবর তার টিদক রাকার সর্দর্শ্যর রিসার ঘটাবচ্ছ। 

আর্রা বশশু শ্রর্ ও িিপূি্শক শ্রর্ সংক্রান্ 
উদদ্গগুবির রিবত সংদিেনশীি এিং 
যসগুবি বনরসদনর িদক্ষ্য কাজ কবর। এই 
কাে্শকিাপগুবি আর্াদের ি্যিসার সাফি্যদক 
উন্নত কদর এিং আর্রা যে সম্প্রোয়গুবিদত 
ি্যিসা পবরচািনা কবর যসিাদন র্ানদুষর 
জীিদনর উন্নবতসািন কদর।

আমরা আমাদের কার্বন ফুটপ্রিন্ট কমাদনা চাপ্িদে যার। 
আমাদের সরররাহ শঙৃ্খদির কার্বন ফুটপ্রিন্ট কমাদনার জন্য আমাদের 
রাৎসপ্রক, পাঁচ রছদরর এরং কুপ্ি রছদরর িক্্যমাত্া আদছ। 
অরণ্যপ্রনাশ, শপ্তি ও পাপ্ন/জি খরচ, পুনরারর্ব ন, ও CO2 প্নঃসরণ 
সহ, কৃপ্ি উৎপােদনর স্াপ্েত্ব আমাদের উদে্যাগগুপ্ির আওরাে আদছ। 
আমরা রাৎসপ্রক প্িপ্তিদর আমাদের অগ্রগপ্র রিকাশ কপ্র।

আমরা আমাদের সরররাহ শঙৃ্খদি প্শশু শ্রম, রিপূর্বক শ্রম 
এরং শ্রপ্মকদের অন্যান্য প্নয্বারন েরূ করার িদক্্য কাজ 
করপ্ছ। আমরা প্শশু শ্রম রা রিপূর্বক শ্রমদক রিশ্রে দেই না এরং 
আমাদের দকাম্াপ্নদর প্শশু রা দজারপূর্বক শ্রপ্মক প্নদোগ কপ্র না। 
আমরা চািীদের ফসদির স্াপ্েত্ব-রক্ার সামদ্থ্ব্যর উন্নপ্র সাধদনর 
জন্য কৃপ্ির উতিম রীপ্রগুপ্িদর চািীদের সদগে যুতি হই। আমরা আশা 
কপ্র দয চািীরা আমাদের কৃপ্ি শ্রম সংক্ান্ত রীপ্রসমদূহর প্রপ্ধর 
আরশ্যকরাগুপ্ি রিদোগ করদরন। আমাদের োরর্য কায্বক্ম গ্রামীণ 
সম্প্রোেগুপ্ির জন্য সুদযাগ সৃপ্টিদর সাহায্য কদর।

আমরা আমাদের সরররাহকারীদের কাছ দ্থদক  আশা কপ্র 
দয রারা একটি োপ্েত্বশীি এরং স্বচ্ছ পদ্ধপ্রদর আমাদের 
োপ্েত্বশীি উৎস মিূনীপ্রর রাস্তরােন করদর। PMI দর, আমরা 
মানরাপ্ধকার, পপ্রদরশগর র্যরস্াপনা, র্যরসাপ্েক সররা এরং েনুনীপ্র 
েমন প্রিেক আন্তজ্ব াপ্রকিাদর স্বীকৃর নীপ্রমািা অনসুাদর র্যরসা 
করার জন্য রিপ্রশ্রুপ্ররদ্ধ। আমরা প্রশ্াস কপ্র দয, দটকসই সরররাহ 
শঙৃ্খি স্াপন করার জন্য আমাদের সরররাহকারীদের সাদ্থ দযৌ্থ 
উদে্যাগ আমাদের র্যরসাপ্েক সম্ক্ব  দজারোর করার জন্য যদ্থটি 
সুদযাগ রিোন করদর ও আমাদের সংপ্লিটি দকাম্াপ্নগুপ্ির জন্য ি্যািু 
তরপ্র করদর। 

আমরা সেই েরবরাহকারীদের েদগে কাজ করর, যারা রিয়ম অিেুরণ 
ও েততার প্ররত আমাদের অগেীকারবদ্ধতার অংশীোর। আমরা আমাদের 
েরবরাহ শঙৃ্খদে কাদের েদগে কাজ করার রেদ্ধান্ত রিই এবং আমাদের েহদযাগী 
ও েরবরাহকারীরা কীভাদব ব্যবো পররচােিা কদরি তা আমাদের েুিাম ও 
ব্যবোদক প্রভারবত কদর। আপরি যরে একজি িতুি েরবরাহকারী রিব্াচি 
কদরি বা বত্মাি েরবরাহকারীর পুিম্ে্্যায়ি কদরি, তাহদে রিরচিত হদয় রিি 
সয তারা আমাদের িীরতগুরে সবাদেি এবং এমি সয সকাদিা ব্যাপাদর েতক্ 
থাদকি যা আমাদের মািেণ্ডগুরের েদগে আদপাষ করদত পাদর।

আর্রা কী কবর

PMI কৃবষ শ্রর্ সংক্রান্ 
রীবতসর্দূহর বিবি
 
PMI 8-C: পবরদিশ, স্বাস্্য, বনরাপত্া 
ও সুরক্ষা

PMI 12-C: োতি্য অিোনসর্হূ

PMI-এর োবয়ত্বশীি উৎস 
র্িূনীবত
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সুপারভাইজররর 
দায়িত্বসমূহ

সুপারভাইজররর দায়িত্বসমূহ
আর্াদের সংস্ার সংসৃ্কবত আর্াদের কাে্শকিাপগুবিদক রিভাবিত কদর। 

অদনকগুবি বিষয় কদপ্শাদরট সংসৃ্কবত নতবর কদর। উোহরণস্বরূপ, আর্রা যেভাদি একসাদর েি বহসাদি কাজ কবর, সততার যক্ষদরে আর্াদের 
যে ি্যাবত, রিাবতষ্াবনক ন্যাে্যতা, এদক অপরদক এিং যভাতিাদের রিবত যেওয়া আর্াদের সম্ান, কদপ্শাদরট নীবতসর্দূহর ি্যাপাদর আর্াদের উপিবধি, 
রিবতদোবগতার্িূক চাপ, এিং এর্ন বক বিবভন্ন িরদনর গুজি আর্াদের কদপ্শাদরট সংসৃ্কবতর উন্নবত িা অিনবতদত অিোন রাদি। অন্যদের তত্তািিান করার 
জন্য যকাম্পাবন োদের উপদর ভরসা কদর, আর্াদের কদপ্শাদরট সংসৃ্কবতর রূপোদন এিং তাদের েদির কাদজর পবরদিশ নতবরদত তাদের একটি বিদশষ 
োবয়ত্ব আদে। 

সর্স্ত 
সুপারভাইজরদক 

বনবশ্চত করদত হদি 
যে তাদের েিগুদিা: 

এই বনদে্শশপুবস্তকা এিং তাদের চাকবরর যক্ষদরে রিাসবঙ্গক PMI নীবত ও রীবতসর্হূ জাদনন এিং যিাদঝন।

যিাদঝন যে এই বনদে্শশপুবস্তকা এিং PMI নীবত ও রীবতসর্হূ ন্যাে্য ও সঙ্গবতপূণ্শভাদি রিদয়াগ করা হয়। 

নীবতর্ািা ও বনয়র্ অনসুরণ সংক্রান্ বিষদয় বন়ঃসদঙ্কাদচ র্ত রিকাশ করুন এিং রিত্যাশা করুন যে যকাম্পাবন তাদের উদদ্দগর 
ি্যাপাদর শুনদি।

যেিুন যে আর্রা  সততা , ন্যাে্যতা, ও শ্রদ্ধা রিেশ্শদনর র্াি্যদর্ সৎভাদি ি্যিসা কবর। 

সঠিক সংসৃ্কবত সংরক্ষণ করা, কর্মীদের শুিুর্ারে বনয়র্ অনসুরণ করদত িিার যরদক অদনক কঠিন। সদি্শাপবর, এর জন্য িাঁটি যনতৃত্ব রিদয়াজন হয়। সততার সদঙ্গ কাজ করার 
র্াদন কী তা যেিান। এই বনদে্শশপুবস্তকার বিষয়গুবি সম্বদধে আদিাচনা করার র্াি্যদর্ আপনার েদির বিবোস অজ্শ ন করুন। রিনে করুন, তারা কী িদিন শুননু এিং যসই অনেুায়ী কাজ করুন। 

অন্যদের তত্তািিান করার জদন্য সাহস রিদয়াজন। িারািাবহকতা এিং বিবোসদোগ্যতা একটি আদরকটির সদঙ্গ সম্পবক্শ ত। র্দন রািদিন একজন যনতা হওয়া র্াদন সংি্যাগবরষ্দক িুবশ 
রািা িা একজন ক্ষর্তাির সেস্যদক তৃপ্ত করার বিষয় নয় ; এটা হি অনসুরদণর জন্য অিীনস্তদেরদক অনদুরিরণা যেওয়া, েিিদ্ধ হদয় কাজ করার অনভূুবত নতবর ও গঠনর্িূক চ্যাদিঞ্জ গ্রহদণ  
উদ্দু্ধ করা। 

যকউ েবে সদন্দহজনক অসোচরণ সম্বদধে র্ত রিকাশ কদরন, তাহদি র্দন রািদিন যে তারা কর্মী বহসাদি তাদের োবয়দত্বর সম্ান বেদচ্ছন এিং তাদের রিবতও 
সম্ানপূণ্শ আচরণ করা আিশ্যক। েয়া কদর বনদজর উপর তেন্ করদিন না। এই িরদনর যে যকাদনা বিষদয় অবিিদম্ব নীবতর্ািা ও কর্প্াদয়ন্স বিভাদগ যোগাদোগ করুন, োদত যকাম্পাবন 
িস্তুবনষ্ভাদি উদদ্গটি বনরসন করদত পাদর। 

বিবোস ে'ুতরফা হওয়া উবচত। আপবন েবে র্দন কদরন যে নীবতর্ািা এিং সম্বতর সংসৃ্কবত গদড় যতািার জন্য আপনার সুপারভাইজদরর আদরা কাজ করা উবচত, তাহদি আপনার 
সুপারভাইজরদক িা যকাম্পাবনর অন্যদের তা জানান। 



প্রয�োজ্যতো ও স্বত্বত্যো

এই বনদে্শশপুবস্তকায় বকেু িাি্যতার্িূক শত্শ  আদে যেগুবি PMI-এর সর্স্ত কর্মী, কর্্শকত্শ া ও বনদে্শশকদের উপদর এিং আর্াদের তরদফ ি্যিসা 
পবরচািনারত যে যকাদনা ি্যবতির উপদর রিদোজ্য হয়। এই বনদে্শশপুবস্তকা িা বনয়র্ অনসুরদণর নীবত ও রীবতসর্দূহর িংঘদনর ফিস্বরূপ, চাকবর 
যরদক িরিাস্ত করাসহ শঙৃ্খিার্িূক ি্যিস্া যনওয়া হদত পাদর। 

এই গাইরিদুকর যকানও বিিাদনর উপর স্বত্বত্যাগ পবরচািন পষ্শদের অনদুর্ােন োড়া হদি না।

এই বনদে্শশপুবস্তকাটি বফবিপ র্বরস ইন্টারন্যাশনাি ইনক়ঃ এিং তার যসইসকি রিত্যক্ষ ও অরিত্যক্ষ অিীনস্ সংস্াগুবির উপদর রিদোজ্য, োদের 
বর্বিতরূদপ বফবিপ র্বরস ইন্টারন্যাশনাি, PMI, িা যকাম্পাবন বহসাদি উদলেি করা হয়।
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