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িস ই ও এর বাতা  
 

আমােদর কাড হল সই িভি  যার উপর আমরা দাঁিড়েয় আমরা িনরাপেদ এবং নিতকভােব সমাজেক মতায়ন করেত পাির এবং আমােদর াহকেদরেক 
সবেচেয় পূণ িবষয় িলর সােথ সংযু  করেত পাির। 
 
এটা ামীণেফােনর উে শ । আমােদর িত ার ল  বাংলােদেশর জনগণেক সংযু  এবং মতায়ন করা, আমরা আরও বিশ টকসই এবং দািয় শীল 
ব বসার জন  আমােদর কমপ া  এবং সং ৃ িতেক িবকিশত কেরিছ। আমরা যখােনই ব বসা পিরচালনা সখােনই মান উ য়েনর চ া কির এটা কান উদারতা 
নয় বা কেহা ারেদর স  করার জন  করা জন  নয় - আমরা এ  কির কারণ আমরা িব াস কির য এ  স ক, এবং আমরা জািন এ  এক  উ ম 
ব বসািয়ক প া। 
 
যখন আমরা মতায়ন কির, তখন আমরা স মও কির। দািয় শীল ব বসা, সংেযাগ, অত াধুিনক যুি  এবং নতুন সমাধােনর মাধ েম, আমরা আমােদর 

াহক, কমচারী, মািলক এবং আমরা য সমােজ কাজ কির তােদর জন  – িব েক আরও এক  ভাল জায়গা কের তুলেত অবদান রাখব। 
 

ামীণেফােন আমরা সবসময় অনুস ান করব, একসােথ তির করব, িত িত র া করব এবং িবনয়ী হব। 
 

ামীণেফােনর সং ৃ িত কমন, এবং এ  কমন হওয়া উিচত তা আমােদর আচরণ কাশ কের। অন  কথায়, এ েলা একই সােথ বণনামূলক এবং উ াকা ী, 
কারণ আমােদর দনি ন ব বসা এক  ভারসাম পূণ কাজ। আমােদর অনুস ান, উ াবন এবং নতুন সমাধান খঁুেজ বর করেত হেব, তেব সটা অবশ ই 
আমােদর িনভুল ভােব, দ তা এবং িনভরেযাগ তার সােথ সরবরাহ করেত হেব। িক আেছ এবং িক হওয়া উিচত, উভয় িদক সরবরাহ করাই হল মূল চ ােল  
- এবং মাগত সাফেল র চািবকা । 
 
আমােদর আচরণিবিধ আমােদর মানদ  এবং িভি । 
 

ামীণেফােন আমরা কীভােব কাজ কির এবং আমরা আমােদর াহক এবং ব বসািয়ক অংশীদারেদর কােছ দখেত কমন চাই স স েকই এই আচরণিবিধ। 
আমােদর আচরণ আমরা য মেনাভােবর জন  চ া কির তার পেরখা দয়। কাড  িনেদশমূলক – যা আমরা আমােদর পদবী, ভূিমকা বা অব ান িনিবেশেষ 

েত েকর কাছ থেক আশা কির এবং এ  েয়াজন। আমােদর িতিদেনর ি ধা- ে  কাড  আমােদর পথ দখায়। ামীণেফােনর সততার ত াবধায়ক 
িহেসেব আমরা কীভােব আচরণ কির এ  তার িভি । 
 
চার  কাড নীিত আমােদর ব বসািয়ক আচার-আচরণ স েক  ত াশা সট করার জন  এবং আমােদর কােজর সময় আমরা যসকল চ ােলে র 
মুেখামুিখ হেত পাির তা মাকােবলা করেত আমােদর সাহায  করার জন  িডজাইন করা হেয়েছ। কাড  াসি ক নীিত িলর আরও রফের  সহ  
িনয়ম এবং িনেদিশকা দান কের। এক  কাড স াব  সব ঘটনা কভার করেত পাের না। এ  আমােদর স ক িস া  িনেত সাহায  করার এক  সহায়ক। 
 
আমার ত াশা িল সাধারণ: িনয়িমত এই িবষয় েলা িনেয় ভাবুন এবং আপনার মুেখামুিখ হেত পাের এমন ি ধা িল িবেবচনা করার জন  সময় িনন। আমােদর 
সকলেক িত বছর কােডর িত আমােদর িত িতেক নবায়ন করেত হেব এবং িনয়িমত কােজ এর িতফলেনর মাধ েম আমরা সকেলই আমােদর 

িতি েনর সততার সিত কােরর ত াবধায়ক িহসােব সফল হেত পাির।  
 
আমােদর আচরেণর প া হে  আমােদর আচরণিবিধ! 
 
 
 

েভ াে  
 
ইয়ািসর আজমান 
১৫ িডেস র ২০২১ 
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কন আমােদর এক  আচরণ িবিধ আেছ  
 

সু ঢ় মূল েবােধর এক  িত ান িহসােব, আমােদর আচরেণর উে শ  ধুমা  কম মতা, ল  এবং অজন নয়। আমরা এেক অপরেক এবং আমােদর 
আেশপােশর পৃিথবীর সােথ িক আচরণ কির স ও পূণ। আমরা আমােদর - াহকেদর, শয়ারেহা ারেদর এবং সহকম েদর এবং আমােদর ব বসািয়ক 
অংশীদার এবং আমরা য স দায় িলেত কাজ কির তােদর কােছ এক  িব  অংশীদার হেত চ া কির। আমােদর ব বসা এই িব ােসর উপর িনভর কের 
এবং আমরা দািয় শীল, নিতক এবং আইনী প িতেত আমােদর ব বসা পিরচালনার জন  িত িতব । আচরণিবিধ আমােদর কেপােরট সং ৃ িতর িভি  এবং 
আমরা কীভােব ব বসা কির সখােন সততার উ  মান িনধারণ কের। ামীণেফােনর েত েকরই এই মান অনুসরণ করেত হেব। আমরা িতিদন এমন িস া  
িনই যা আমােদর সুনামেক ভািবত করেত পাের। স কভােব না জেন নয়া এক  িস া , এমনিক এ  সেবা ম উে শ  িনেয় নওয়া হেলও, আমােদর 
সুনাম ন  করেত পাের।  
 
কােডর নীিত িল ামীণেফােন আমােদর আচরেণর জন  মূল চািহদা িল িনধারণ কের। কাড িবভাগ তর ঝঁুিক এলাকার জন  িনিদ  চািহদা এবং িনেদিশকা 

অ ভু  কের। আচরণিবিধ আমােদর সবাইেক অবিহত িস া  হণ করেত সাহায  কের এবং আেরা তথ  এবং িনেদিশকার জন  কাথায় যেত হেব তা 
ব াখ া কের।  
 

কাড নীিত  
কাড নীিত িল আমােদর নিতক সং ৃ িতর িভি  গঠন কের এবং আমােদর ব বসািয়ক আচরেণর মূলেক সং ািয়ত কের।  

 
আমরা িনয়ম মেন চিল  
আমরা আইন, িবধান এবং আমােদর নীিত অনুসরণ কির এবং যিদ  থােক, তখন আমরা সেবা  মান সমথন কির।   
 
আমরা আমােদর কেমর জন  দায়ব   
আমরা সি য়ভােব তথ  অনুস ান কির, আমােদর দািয়  বুঝেত পাির, এবং আমরা য সমােজ কাজ কির তােদর উপর আমােদর ব াপক ভাব 

ীকার কির 
 
আমরা  এবং সৎ  
আমরা আমােদর সমস া েলার  িবষেয় খালামেনর এবং িব াসী 
   
আমরা িনভেয় কথা বিল  
সে হ হেল আমরা  কির এবং উে েগর িবষয়  উ াপন কির এবং আমরা এমন এক  সং ৃ িত তির কির যা অন েদরেক এমনটা করেত 
উৎসািহত কের যখােন যারা সরল িব ােস উে েগর িরেপাট কেরন তােদর িব ে  িতেশাধমূলক আচরণ করা হয় না 

  

যােদর অবশ ই কাড অনুসরণ করেত হেব 
 
পিরচালনা পষদসহ ামীণেফােনর পে  কমরত সকল কমচারী এবং সবার জন  আচরণিবিধ েযাজ । আমরা আশা কির আমােদর ব বসািয়ক অংশীদাররাও 
একই উ  নিতক মান বজায় রাখেত িত িতব  এবং বজায় রাখেব। 
 

িকভােব কাড ব বহার করেবন  
 

চার  কাড নীিত এবং কাড িবিধ িলেত থাকা িনিদ  েয়াজনীয়তা িল আমােদর মৗিলক বাধ বাধকতা তরী কের। আমােদর নীিত এবং ম ানুয়াল িলর 
বাড়িত েয়াজনীয়তা িলও অবশ ই বুঝেত হেব এবং অনুসরণ করেত হেব। কােডর িত  িবভােগর শেষ আপিন েযাজ  নীিতমালা এবং ম ানুয়াল িলর 
সােথ সােথ িনেদিশকা, ব বহািরক সর াম, িশ ণ সাম ী এবং অন ান  সহায়ক সং ান িলর িল িল পােবন৷ 
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কাড  আমােদর িতিদেনর ি য়াকলােপর জন   েয়াজনীয়তা িনধারণ কের এবং যখন আমরা চ ােল  এবং নিতক ি ধা িলর মুেখামুিখ হই তখন 

আমােদর পিরচািলত কের। আপিন সবদা আপনার উধতন কমকতা বা কম ােয়  ফাংশেনর সােথ যাগােযাগ করেত পােরন যিদ আপনােক কােছ কান  
িকংবা উে েগর িবষয় থােক। এছাড়াও আপিন পরামশ চাইেত পােরন বা ইি ি  হটলাইেন ব বহার কের  করেত পােরন এবং েয়াজেন পিরচয় গাপন 
কেরও করেত পােরন।  
 
কাড  আমােদর িতিদেনর কােজ মুেখামুিখ হওয়া িত  ি ধা বা পিরি িতর আেলাকপাত করেত পাের না। ব বসািয়ক িত লতা এবং অিনি ত আইিন 

এবং িনয় ক সমস া অব াহত থাকেব। এই ে , আমরা সেবা  নিতক মান বজায় রাখার বাধ বাধকতা থেক মু  নই, িক  আমােদর স ক িস া  হেণ 
সাহােয র জন  িনেদিশকার সাহায  হণ করা উিচত। আমােদর িনজ  নিতক মান িনধারেনর বাইেরও, কাড নীিত আমােদরেক েযাজ  আইন এবং িবধান 
মেন চলেত পরামশ দয়। আপিন সবসময় যখােন কাজ কেরন সখােনর আইন িবষেয় ধারনা রাখেত হেব এবং আপনার কান  থাকেল িলগ াল ফাংশান 
থেক িনেদিশকার সাহায  াথনা করেত হেব। 

 

কম  িহসােব আমােদর কাছ থেক িক আশা করা হয়  
ামীণেফােনর একজন কমচারী িহসােব, আপনার িনকট যা ত াশা করা হয়:  

• সবদা সেবা  সততার সে  কাজ করা 

• আচরণিবিধ, নীিত এবং ম ানুয়াল পড়া, বাজা এবং অনুসরণ করা  

• "িকভােব কথা বলেত হেব" ধারার অধীন বণনা অনুযায়ী উে েগর িবষয় উ াপন করা  

• সময়মত আচরণিবিধর িশ েণ উপি ত হওয়া  

• কখন এবং িকভােব আরও িনেদশনা চাইেত হেব তা জানা 

• সব রকেমর তদে  স ূণ এবং ভােব সহেযািগতা করা 

• বআইিন, অৈনিতক বা ামীণেফােনর সুনােমর িত হেত পাের এমন কােনা কাজ এিড়েয় চলা 

• আপিন য ঝঁুিক িলর স ুখীন হেত পােরন তা মূল ায়ন করা এবং স িলেক কাযকরভােব পিরচালনা করার জন  উপযু  িশ ণ এবং িনেদিশকা 
স ান করা 

 

আমােদর উ তন কমকতার কাছ থেক িক আশা করা হয়  
ামীণেফােনর উ তন কমকতারা ধুমা  উপেরর িনেদশনাই অনুসরণ করেবন তা নয় নয়, বরং এটাও ত ািশত য তারা:  

• "শীষ থেক মূেল" নীিত ধারণ কের এবং কম ােয়  এর  িতিনয়ত অবিহত কের  

• আপনার ম িলর পিরচালনােক ভািবত কের এমন ব বসািয়ক কম ােয়  ঝঁুিক িল িচি ত কের   

• সি য়ভােব কমপ া সনা  কের যা কম ােয়  ঝঁুিক াস কের   

• িনি ত কের য ম িল পযা  িশি ত এবং াসি ক  মাকােবলা করেত ত এবং যখােন েয়াজন িনেদশনা দান কের  

• সব েমর সদস রা িতেশােধর ভয় ছাড়াই উে গ কাশ করেত া  বাধ করেছ তা িনি ত করার জন  উ ু  িরেপাট করার পিরেবশ গেড় 
তােল  

• িস া  হণ এবং অন ান  ি য়াকলােপর সময় আমােদর আচরেণর রাল মেডল িহসােব কাজ কের 

• কমে ে  বিচ  এবং অ ভুি েক উৎসািহত কের 

• িনেয়াগ এবং পেদা িত ি য়ায় এক  মানদ  িহসােব সততার সেবাচচ মান ব বহার কের 

• কৗশল, ল  বা টাইমলাইন এিড়েয় চলা যা কমচারী বা ব বসািয়ক অংশীদারেদর অৈনিতক ব বসািয়ক কােজ জিড়ত হওয়ার জন  চাপ সৃি  করেত 
পাের 
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কাড িবভাগ  

ন িত দমন (Anti-Corruption) 
আমরা ন িতর ে  সহনশীল নই।  
 
আমােদরেক যা জানেত হেব  

 আমরা ঘুষ বা অনুপযু  পেম  বা কােনা ধরেনর অনুপযু  সুিবধা হন সহ  কিরনা 

 আমরা এক  উ ু  এবং  প িতেত আমােদর ব বসা পিরচালনা করার জন  িত িতব   

 ঘুষ অৈবধ এবং ইহা জিড়ত ব ি েক এবং ামীণেফানেক, সুনাম এবং আইিন ঝঁুিকেত ঠেল দয়  

 অিভন ন পেম , িকক ব াক ি ম এবং শল কা ািন বা লুকােনা মািলকেদর ব বহার সহ ঘুষ অেনক ধরেনর হেত পাের 

 সরকাির কমকতারা সচরাচর কেঠার ন িতিবেরাধী িনয়েমর অধীন থােকন অতএব অিতির  সতকতার সােথ আচরণ করা উিচত   

 উপহার এবং আিতেথয়তা কান িনিদ  পিরি িতেত ঘুষ অথবা এক  অনুপযু  সুিবধা দান করা িহসােব িবেবিচত হেত পাের  

 এমনিক দাতব  দান বা নসরিশপেক ঘুষ িহসােব দখা হেত পাের যিদ তা বািণিজ ক সুিবধা সুরি ত করার জন  করা হয়   

 আমরা যিদ সরাসির জিড়ত নাও থািক তবুও আমােদর সা াই চইন এর ন িত ামীণেফােনর জন  পূণ ঝঁুিক সৃি  করেত পাের   
 
আমােদর সকেলর কােছ যা ত ািশত  

 আমরা কখনও ঘুষ বা ভাব খা েয় কাজ কির না  

 আমরা কখনই অনুিচত অথ বা সুিবধা দােনর জন  াব কির না, িদই না, চাই না বা হণ কির না  

 আমরা কখনই ফ ািসিলেটশন পেম  দান কির না যিদ না আমরা মেন কির য আমােদর জীবন বা া  িবপেদর মেধ  রেয়েছ 

 যেকান তৃতীয় পে র কাছ থেক ঘুষ বা ফ ািসিলেটশন পেম  এর জন  যেকান অনুেরাধ পেলই আমরা সবদা িরেপাট কির 

 আমরা এমন আচরেণ িনেয়ািজত হওয়ার জন  অন  কাউেক অনুেরাধ কির না য িবষেয় আমােদর িনেজেদর যু  হওয়ার অনুমিত নই  

 আমরা সতকতার সােথ আমােদর ব বসািয়ক অংশীদারেদর িনবাচন কির এবং নিতক ও আইনানুগ আচরেণর িত তােদর িত িত িনরী ণ কির 

 আমরা স কভােব আমােদর ব বসা িতফিলত কের এ প নিথপ  সংর ন কির   

 সরকাির কমকতােদর সােথ যাগােযাগ করার সময় আমরা যথাযথ সতকতা অনুসরণ কির 

 যখন আমােদর সহকম  বা ব বসািয়ক অংশীদারেদর ন িতর িবষেয় কান উে গ থােক তখন আমরা সবসময় আমােদর ম ােনজারেদর, কম ােয়  
ফাংশনেক অথবা ইি ি  হটলাইেনর মাধ েম অবিহত কির 

 
য িবষেয় সতক হেত হেব 

 যিদ আমরা অ াভািবক বা বিধত অথ দােনর শতাবলীর িবষেয় অবগত হই যার কানও  ব বসািয়ক উে শ  আেছ বেল মেন হয় না 

 যিদ আমরা সে হ কির য এক  ব বসািয়ক অংশীদার ব বসা পিরচালনার জন  ামীণেফােনর মানদ  মেন চলেছ না 

 যিদ আমরা অবগত হই য একজন ব বসািয়ক অংশীদার আমােদর প  হেয় সরকাির কমকতােদর সােথ যাগােযাগ করেছ 

 যিদ দাতব  সং া বা নসর সং া িলেক অনুদান দওয়ার জন  অনুেরাধ করা হয় যা কানও সরকারী কমকতার সােথ সংযু  হেত পাের 

 যিদ আমােদরেক উপহার, মণ, অনুদান বা আন দায়ক িবেনাদন দােনর জন  বা কােনা কারেণ নগদ অথ দােনর াব দওয়া হয় বা 
অনুেরাধ করা হয়  
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ব বসািয়ক অংশীদার (Business Partners) 
আমরা আশা কির আমােদর ব বসািয়ক অংশীদাররা আমােদর মান পূরণ করেব এবং আমােদর জন  বা আমােদর সােথ কাজ করার সময় আমােদর নিতক 
মূল েবাধেক স ান করেব। 
 
আমােদরেক যা জানেত হেব 

 আমােদর ব বসািয়ক অংশীদারেদর কম আমােদর সুনােমর িত করেত এবং আমােদর আইেনর মুেখামুিখ করেত পাের 

 ব বসায় অংশীদারেদর মেধ  ব ি  এবং সং া অ ভু , যােদর সােথ ামীণেফান জিড়ত আেছ অথবা জিড়ত হবার পিরক না কের, যমন 
সরবরাহকারী, এেজ , পিরেবশক, া াইিজ, যৗথ উেদ াগ অংশীদার, নসরিশপ এবং দান হীতা, সাে িনিবিল  অংশীদার এবং অন ান  

াসি ক প । 
 
আমােদর সকেলর কােছ যা ত ািশত  

 আমরা ধুমা  সই সব ব বসািয়ক অংশীদারেদর সােথ কাজ কির যারা সে াষজনক ভােব দািয় শীল ব বসািয়ক আচরণ এবং নিতক মূল েবাধ 
দশন কের 

 আমরা আশা কির আমােদর ব বসািয়ক অংশীদাররা সম  েযাজ  আইন মেন চলেব, দািয় শীল ব বসািয়ক আচরেণর জন  ামীণেফােনর 
সা ায়ার আচরণ িবিধমালা পূরণ করেব এবং আমােদর জন  বা আমােদর সােথ কাজ করার সময় ঝঁুিক থেক আমােদর র া করেব  

 ব বসািয়ক অংশীদার িনবাচন করার সময় আমরা সতকতা অবল ন কির এবং আমরা ঝঁুিক মূল ায়ন সহ ামীণেফােনর প িত িল অনুসরণ কির 

 আমরা আমােদর ব বসািয়ক অংশীদারেদর দািয় শীল ব বসািয়ক আচরেণর জন  ামীণেফােনর মান অনুযায়ী তােদর কায ম পিরচালনা করেত 
িনরী ণ ও সহেযাগীতা কির 

 আমরা ব বসার সুেযাগ িল য  সহকাের মূল ায়ন কির এটা িনি ত করেত য তারা অথৈনিতক িনেষধা া এবং আমদািন-র ািনর আবিশ ক 
শত সহ েযাজ  বািণজ  িনয় ণ িল মেন চলেছ 

 আমরা সকল ব বসািয়ক অংশীদারেদর স ােনর সােথ এবং ন ায  ও ভােব আচরণ কির 
 
য িবষেয় সতক হেত হেব 

 আমরা যিদ এমন কােনা ব বসািয়ক অংশীদােরর মুেখামুিখ হই, যারা েযাজ  ে  ামীণেফােনর সা ায়ার আচরণ নীিত িল সহ, আমােদর 
মানদ িল অনুসরণ করেত স ূণ েপ িত িতব  নয়  

 যিদ আমরা এক  ব বসািয়ক অংশীদারেক িনযু  করেত চাই য লিব , এেজ  বা অন  কানও প  িহসােব ামীণেফােনর পে  কাজ করেব 

 যিদ আমরা অবগত হই য এক  ব বসািয়ক অংশীদার এমনভােব ব বসা পিরচালনা কের যা ামীণেফােনর উপর নিতবাচকভােব ভাব ফলেত 
পাের  

 যিদ কান ব বসািয়ক অংশীদার ামীণেফােনর আবিশ ক শত অনুযায়ী স কভােব মূল ায়ন ও পিরচািলত না হয় 

 যিদ আমরা ব বসািয়ক অংশীদােরর অন  কান আচরণ বা পিরি িত স েক অবগত হই যা আমােদর মেন আচরণ বা নিতকতা স েক  
তােল 

 
 

জলবায়ু ও পিরেবশ (Climate & Environment) 
আমরা পিরেবশ র া এবং জলবায়ু পিরবতেনর িতেরােধ অবদান রাখেত িত িতব । 
 
আমােদরেক যা জানেত হেব 

 আমরা ানীয় আইন এবং আ জািতকভােব ীকৃত পিরেবশগত মান মেন চিল 

 আমরা শি , পািন এবং কাঁচামাল স ুেলার ব বহার কিমেয় আনেত িত িতব  
 
আমােদর সকেলর কােছ যা ত ািশত  



GP-CoC-2022 (Bengali Language)| 8  
 

Sensitivity: Internal 

 আমরা আমােদর কায ম থেক ি নহাউস গ াস িনঃসরণ াস করার জন  যুি যু  েচ ার স ান কির  

 পণ  এবং পিরেষবা কনার সময় আমরা জলবায়ু এবং পিরেবশগত ভাব িবেবচনা কির এবং ব বসািয়ক দায়ব তার মানদে  আমােদর 
সরবরাহকারীেদর মূল ায়ন কির 

 আমরা আমােদর বজ  াস করার জন  যুি স ত েচ া সহ টকসই বজ  ব ব াপনা সমথন কির 

 আমরা  এবং আমােদর ি য়াকলাপ জলবায়ু এবং পিরেবশেক কীভােব ভািবত কের স স েক িরেপাট কির 

 আমরা এমন ঘটনার েলার িরেপাট কির যা জলবায়ু এবং পিরেবেশর িত করেছ বেল আমরা মেন কির 
 
আমরা যা অনুস ান কির 

 যিদ আমরা ামীণেফান এবং সা ায়ারেদর কায ম স েক অবগত হই যা আমােদর জলবায়ু এবং পিরেবশগত মানদ  পূরণ করেত ব থ হয় 

 যিদ আমরা অবগত হই য েযাজ  পিরেবশগত আইন অথবা কা ািনর িনেদিশকা ল ন করা হে  
 
 

িতেযািগতা (Competition) 
আমরা যৗি কভােব িত ি তা কির। 
 
আমােদরেক যা জানেত হেব 

 ন ায তার সিহত িতেযাগীতা সমােজর জন  পূণ এবং ামীণেফান য সকল দেশ িবদ মান সখােন ামীণেফােনর জন  দীঘ ায়ী ব বসার 
সুেযাগ তির কের 

 এক  অন ায  সুিবধা থেক তির বা উপকািরতা আমােদর াহক, ব বসািয়ক অংশীদার এবং জনসাধারেণর সােথ আমােদর সুনামেক িত  
করেব 

 িতেযািগতাহীন চুি  বা অনুশীলন কবল আমােদর মানদে র িব  নয় বরং এ  আইেনরও িব ে  
 

আমােদর সকেলর কােছ যা ত ািশত  

 আমরা আমােদর িনজ  মূল  এবং ব বসািয়ক কৗশল তির কির এবং আমােদর াব িলর যাগ তার অনুসাের িতেযািগতা কির  

 আমরা কৃত বা স াব  িতেযাগীেদর সােথ যাগােযাগ সীিমত কির এবং বািণিজ কভােব সংেবদনশীল তথ  শয়ার কির না 

 আমরা, আনু ািনক বা অনানু ািনকভােব, কৃত বা স াব  িতেযাগীর সােথ বাজার ভাগ করেত, মূল  ক করেত বা ইনপুট বা িব েয়র সীমাব  
করেত চুি  স াদন বা অনুশীলন না কির 

 ড এেসািসেয়শন অথবা ই াি য়াল ফারােম যাগ দওয়ার পূেব অভ রীণ েয়াজনীয়তা অনুযায়ী আমরা অনুেমাদন হণ কির  

 আমরা অিবলে  আেলাচনা থেক িনেজেক সিরেয় নয় এবং আমােদর কেথাপকথন িলগ াল ফাংশান এবং/অথবা ইি ি  হটলাইেন িরেপাট 
কির যিদ কৃত বা স াব  কান িতেযাগীর সােথ কেথাপকথন  অনুপযু , িবেরাধী- িতেযািগতা-িবেরাধী িবষেয় পিরনত হয়  

 িতেযািগতামূলক আইন িলর সে হজনক ল েনর িবষেয় অিবলে  িলগ াল ফাংশান এ িরেপাট করার জন  আমােদর বাধ বাধকতা রেয়েছ 
 
য িবষেয় সতক হেত হেব 

 যিদ আমােদর কৃত বা স াব  িতেযাগীরা, াহেকরা বা ব বসািয়ক অংশীদাররা তােদর মূল , কৗশল, ব বসার কৗশল বা অনু প িবষেয়র তথ  
িনেয় যাগােযাগ কের 

 যিদ আমরা সে হ কির য আনু ািনক বা অনানু ািনক ভােব চুি  আেছ, অথবা করেত যাে , যা আমােদর কৃত বা স াব  িতেযাগীেদরেক 
াহক অথবা সই স িকত বাজােরর পৗঁছােত বাধা দয় 

 যিদ আমরা কৃত বা স াব  িতেযাগীেদর সােথ অনানু ািনক বা সামািজক অনু ােন অংশ হণ করার পিরক না কির 

 যিদ আমরা কৃত বা স াব  িতেযাগীেদর সােথ যাগােযাগ করার পিরক না কির যখােন ইি ত পাওয়া যায় য এর উে শ  িতেযািগতামূলক 
সংেবদনশীল তথ  িবিনময় করা 
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Sensitivity: Internal 

 যিদ আমরা মূল  িনধারেণর কৗশল বা অন ান  বাজার কৗশল াপন করার এমন পিরক না কির যা শি শালী ব বসািয়ক অব ােনর অপব বহার 
িহসােব দখা যেত পাের 

 

গাপনীয়তা এবং তথ  ব ব াপনা (Confidentiality and Information Handling) 
আমরা তথ েক এক  মূল বান স দ িহসােব িবেবচনা কির এবং সই অনুযায়ী কাজ কির। 
 
আমােদরেক যা জানেত হেব  

 কা ািনর কমচারী িহসােব, আমরা মােঝ মােঝ ামীণেফান, াহক বা ব বসািয়ক অংশীদারেদর মূল বান তথ  দখেত হই  

 বিশরভাগ তথ  িডিজটাল এবং সহেজই েবশ করা, সংেশাধন করা, শয়ার করা এবং িতিলিপ করা যায়  

 রকড হল উ  কেপােরট মানস  তথ । এ িল ামীণেফােনর জন  পূণ এবং এ েলার িচি ত ও সুরি ত করা আবশ ক  

 িবিভ  ধরেণর তথ  আপিন কত ণ রাখেত পারেবন বা রাখেত হেব তার জন  বািহ ক আবিশ ক শত থাকেত পাের 

 ামীণেফােনর সুনােমর জন , ামীণেফােনর িতেযািগতামূলক ও িনয় ক ি য়ায় াথ সুর ার জন  এবং আমােদর স েদর অখ তা সুরি ত 
করার জন  গাপনীয়তা বজায় রাখা অত  পূণ  

 
আমােদর সকেলর কােছ যা ত ািশত  

 আমরা আনু ািনকভােব অনুেমািদত হেলই তখনই কবল গাপনীয় তথ  শয়ার কির এবং যখন এ  করার জন  এক  বধ কারণ রেয়েছ  

 আমরা অননুেমািদত েবশািধকার থেক গাপন তথ  র া কির 

 আমরা ান-চচার সং ৃ িত উৎসািহত কির িক  গাপনীয় তথ  ি য়াকরেণর সময় সতকতা অবল ন কির 

 আমরা আমােদর তৃতীয় পে র তথ ও িনজ  তেথ র মত একই েরর গাপনীয়তা এবং যে র সােথ ব বহার কির  

 আমরা জনসমাগম েল সংেবদনশীল িবষয় আেলাচনা কির না 

 আমরা িনি ত কির য ামীণেফােনর সম  তথ  িনভরেযাগ  এবং স ক এবং সেবা  পশাদাির  এবং নিতক মানদ  মেন চেল 

 আমরা ামীণেফান অনুেমািদত িসে ম ব বহার কির এবং যেকান জাির করা আবিশ ক শেতর সােথ সাম স  রেখ তথ  ি য়ার কায ম 
স াদন কির 

 
য িবষেয় সতক হেত হেব 

 আমরা যিদ ামীণেফােনর একজন কমচারীেক জনসমে  সবসাধারেণর জন  নয় এমন তথ  স েক কথা বলেত িন  

 যিদ এক  ব বসািয়ক অংশীদার আমােদরেক এক  গাপনীয়তার অথবা কাশ না করার চুি েত া র করেত অনুেরাধ কের 

 যিদ আমরা এমন কান তথ  বা কা ািনর রকড পিরচালনা কির যা সংেবদনশীল এবং সুরি ত রাখা উিচত 

 যিদ কউ ামীণেফােনর ব বসার িবশদ িববরণ িনেয় আেলাচনায় আমােদর জিড়ত করার চ া কের  

 আপিন যিদ কােনা বিহরাগত পে র সােথ গাপনীয় তথ  শয়ার কেরন 
 
 

ােথর সংঘাত (Conflict of Interest) 
আমরা সবদা ামীণেফােনর সেবা ম ােথ কাজ কির। 
 
আমােদরেক যা জানেত হেব  

 ামীণেফােনর ােথর সােথ আমােদর ব ি গত ােথর  বা ে র অনুভূিত হেত পাের এমন িবষয়েক ােথর  বেল  

 ব ি গত াথ এর মেধ  আমােদর আিথক াথ, ব বসািয়ক সুেযাগ, চাকিরর বাইের বা আমােদর িনকটবত  মানুেষর াথ, যমন ঘিন  পিরবােরর 
সদস , ব ি গত ব ু  বা ব বসািয়ক সহেযাগীেদর অ ভু   
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Sensitivity: Internal 

 এমনিক ামীণেফােনর সেবা ম ােথ আমরা কাজ নাও করেত পাির এমন ধারণাও আমােদর সততা িব  করেত পাের এবং আমােদর সুনামেক 
িত লভােব ভািবত করেত পাের 

 ামীণেফােনর প  থেক করা সম  িস া  অবশ ই ব ি গত ােথর ারা ভািবত না হেয় কা ািনর ােথর উে েশ  এবং ন ায  মূল ায়েনর 
উপর িভি  কের হওয়া উিচত 

 উ ু তা এবং তা অপিরহায হয় কৃত, স াব  বা ােথর  ব ব াপনা করার জন   

 ােথর সংঘাত সখােনর থাকেত পাের যখােন এিক ভােব িত ােনরও উপকার হয়  
 
আমােদর সকেলর কােছ যা ত ািশত  

 আমােদর িবচারেবাধেক ভািবত করেত পাের এ প াথ  এবং অন ান  পিরি িত এড়ােনা  

 আমরা এমন পিরি িত এবং িস া িল থেক িনেজেদর সিরেয় ফিল যখােন আমােদর ােথর স াব   রেয়েছ  

 আমরা ত আমােদর ম ােনজােরর িনকট াথ, স াব  এবং অনুভূত  কাশ কির  

 আমরা ােথর  সমাধান করেত এবং আমােদর িস া  এবং কম নিথর জন  আমােদর ম ােনজােরর সােথ কাজ কির 

 ােথর  এড়ােত না পারেল আমরা সবদা কম ােয়  ফাংশেনর শরণাপ  হই  

 আমরা ামীণেফােনর সেবা ম ােথ কাজ করার দায়ব তােক ভািবত কের বা করার অনুভূত হেত পাের এমন বািহ ক কতব  বা অব ান ধারন 
কির না 

 বািহ ক কান পিরচালন অিধকতা পদ বা অন  কান উপাদানগত কতব  হন করার আেগ আমরা আমােদর ম ােনজােরর কাছ থেক িলিখত 
অনুেমাদন িনই এবং আমরা কা ািনর প িত অনুযায়ী রকড রািখ 

 
 
য িবষেয় সতক হেত হেব 

 ামীণেফােনর িবদ মান বা স াব  ব বসািয়ক অংশীদােরর সােথ যিদ আমােদর আিথক বা অন  াথ থােক 

 যিদ আমরা বাইেরর চাকির বা অব ােন থািক যা কা ািনর জন  আমােদর দািয়  পালেন সাংঘিষক করেত পাের 

 যিদ আমরা একজন পিরবােরর সদস , ব ু  বা ব ি েক িনেয়াগ কির অথবা তােক সরাসির ত াবধান কির যার সােথ আমােদর ঘিন  ব ি গত 
স ক আেছ  

 যিদ আমােদর বতমান বা স াব  ব বসািয়ক অংশীদারেদর কাছ থেক উপহার, ছাড় বা অন ান  সুিবধা সহ ব ি গতভােব আমােদর িকছু াব 
করা হয় 

 ামীণেফােনর এক  ব বসািয়ক অংশীদার যিদ আমােদর ব ি গত কান সবা দান কের বা করেব 
 

আিথক সততা এবং তারণা (Financial Integrity and Fraud) 
আমরা স ক আিথক রকড বজায় রািখ এবং কােশর সম  মানদ  মেন চিল। 
 
আমােদর যা জানেত হেব 

 আিথক সততা আমােদর শয়ারেহা ার, াহক, ব বসািয়ক অংশীদার এবং কমচারীেদর িব াস বজায় রাখার চািবকা  

 আ জািতক আিথক িতেবদন মান বজায় রাখা ধুমা  েয়াজনীয় নয় বরং এ  সেবা মভােব আমােদর ব বসা পিরচালনা করেত স ম কের 
 
আমােদর সকেলর কােছ যা ত ািশত  

 আমরা ামীণেফােনর অ াকাউি ং নীিত অনুসরণ কির এবং ামীণেফান ারা বা বািয়ত অভ রীণ িনয় ণ িল মেন চিল 

 আমরা আইনী বাধ বাধকতা এবং উ ম অ াকাউি ং অনুশীলন অনুযায়ী স কভােব সম  লনেদন িলিপব  কির  

 আমরা স ক, িনভরেযাগ ভােব, ভােব, ধারাবািহকভােব এবং সময়মত িরেপাট দান কির 

 আমরা কা ািনর অথ ব য় করার সময় খরচ যুি স ত এবং স কভােব রকড হয় তা িনি ত কির 

 আমরা েযাজ  প বা ানীয় কতৃপে র ম া  অনুসাের িস া  হণ কির এবং েযাজ  হেল কতব িলর পৃথকীকরণ িনি ত কির 
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 কানও লনেদন অনুেমাদন করার আেগ অথবা কানও নিথ া র করার আেগ আমরা তথ  এবং তেথ র স ূণতা এবং অ িনিহত ব বসােয়র 
যুি েক যাচাই কির  

 আমরা তারণামূলক রকড তির কির না, িমথ া ড েম  কির না বা তথ , লনেদন বা আিথক তথ  ভুলভােব উপ াপন কির না 
 
য িবষেয় সতক হেত হেব 

 যিদ আমরা আিথক বা অ াকাউি ং অিনয়ম দিখ  

 যিদ আমরা অবগত হই য একজন সহকম  বা ব বসািয়ক অংশীদার কােনা নিথপ  জাল কেরেছ  

 আমরা স কভােব কান এক  লনেদন রকড কেরিছ িকনা তা িনি ত না হেল 

 যিদ আমরা সে হ কির য কােনা কমচারী সলস রজা  বা পূবাভাস সহ আিথক তেথ র ভুল িরেপাট করেছ 

 যিদ আমরা সে হ কির য ামীণেফােনর স দ িল আমােদর নীিত িলর সােথ সাম স পূণভােব ব য় করা হে  না  
 

উপহার, আিতেথয়তা এবং মণ (Gifts, Hospitality and Travel) 
আমরা ব বসািয়ক সৗজন  এিড়েয় চিল যা ব বসািয়ক িস া েক ভািবত কের বেল মেন করা যেত পাের। 
 
আমােদরেক যা জানেত হেব  

 ব বসািয়ক সৗজন তা যমন উপহার, আিতেথয়তা এবং মেণর মেতা িবষয় ােথর  সৃি  করেত পাের বা িকছু পিরি িতেত ঘুষ িহসােব 
িবেবিচত হেত পাের 

 উপহার এমন িকছু যা িকনা কান িকছুর িবিনময় ত াশা ছাড়াই দ , এমনিক ভ কামনাও  

 আিতেথয়তা িবিভ ভােব হেত পাের, যার িভতের খাবার এবং পানীয়, সিমনার, অভ থনা, সামািজক অনু ান এবং িবেনাদন অ ভু   

 মণ খরেচর িভতর ট াি , বাস, ন, াইট, বাস ান ও হােটল এবং অন ান  আনুষি ক মণ খরচ সহ পিরবহন খরচ অ ভু  

 সরকারী কমকতাসহ, ব বসািয়ক অংশীদাররা িক িদেত পাের বা হণ করেত পাের স িবষেয় কেঠার িনয়ম মেন চলেত হেব  
 
আমােদর সকেলর কােছ যা ত ািশত  

 আমরা এমন কানও ব বসািয়ক াব দান বা হণ কির না যা কানও ব বসািয়ক িস া েক অনুপযু ভােব ভািবত করেত পাের বা মেন 
হেত পাের 

 আমরা নগদ, নগদ সমতুল  বা ব য়ব ল এবং অসংযত উপহার াব দান বা হণ কির না 

 আমরা চারমূলক ব ািদ ব তীত উপহার অফার কির না অথবা হণ কির না, যা সাধারণত কা ািনর লােগা সহ নূ নতম মূেল র হয়, এবং 
ধুমা  যখন এ  থাগত িবষয় হয়  

 যিদ একজন কমচারী এই িনয়েমর সােথ স িতপূণ নয় এমন এক  উপহার পান তেব তা ফরত িদেত হেব অথবা যত তাড়াতািড় স ব 
ামীনেফােনর কােছ হ া র করা হেব 

 আমরা আিতেথয়তা অফার বা হণ করেত পাির যখন ব বসার উে শ  পির ার এবং বধ, খরচ যুি স ত, এবং াপট উ ু  এবং , 
িক  আমরা আমােদর িনজ  খরচ িল কভার করেত পছ  কির  

 আমরা সবসময় মণ, বাস ান এবং সংি  খরেচর জন  আমােদর িনজ  খরচ িনেজরাই পিরেশাধ কির। একইভােব, আমরা অন েদর জন  মণ, 
বাস ান এবং সংি  খরেচর জন  অথ দান কির না 

 আমরা পিরবার বা ঘিন  ব ু েদর জন  ব বসািয়ক সৗজন তার অনুেমাদন িদই না 

 আমরা সবসময় আমােদর ঊ তন কমকতার সে  ব বসািয়ক সৗজন  াব দান বা হণ স েক আেলাচনা কির  
 
য িবষেয় সতক হেত হেব 

 যিদ ব বসািয়ক সৗজন তা দান করা িবেশষ পিরি িতেত যখন আেলাচনা বা য় ি য়ার চলমান থােক 
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 িব াস-িভি ক সংগঠন, রাজৈনিতক, সরকারী, সামিরক, পুিলশ এবং/অথবা অন ান  পাবিলক িত ান এবং সং া িলেত নসর, অনুদান বা চাঁদা 
িদেত বলা হেল  

 যিদ আমরা কান ব বসািয়ক সৗজন  স েক অবগত হই য িল উ ু  এবং  প িতেত দওয়া বা হণ করা হয় না  

 যিদ আমরা মেন কির য ব বসািয়ক সৗজন  অফার করা বা হণ করা অন েদরেক আমােদর াধীনতা, ব িন তা বা সততা িনেয়  তুলেত 
পাের 

 একই ব বসািয়ক অংশীদার বা সংি  একজেনর কােছ থেক বারবার তােদর ােবর িবষেয় যিদ আমরা অবগত হই 
 
 

া , িনরাপ া এবং জন িনরাপ া (এইচ এস অ া  এস) (Health, Safety and People Security 

(HS&S)) 
 

আমরা সব কম েদর এবং আমােদর সরবরাহকারীেদর জন  এক  িনরাপদ এবং িনরাপ ামুলক কমে  দান কির। 
 
আমেদরেক যা জানেত হেব 

 আমােদর সকেলর দািয়  আমােদর কমচারী, সরবরাহকারী এবং দশনাথ র জন  এক  া কর, িনরাপদ এবং সুরি ত কমে  দান করা 

 আমরা আমােদর কাযপি িতেত এবং আমােদর পুেরা সা াই চইেন া , সুর া এবং কল াণ িনি ত করার জন  অংশীদািরে র অ ীকার এবং 
দািয় েবাধেক ীকৃিত িদেয় থািক  

 আমরা আ জািতক এবং ানীয় এইচ এস অ া  এস আইন এবং িনেদিশকা মেন চিল, এবং এই অ েলর মেধ  সেবা  মানদে  কাজ করার 
ল  রািখ  

 আমরা কম েদর এবং যারা আমােদর জন  কাজ কের তােদর েত েকর া , িনরাপ া এবং কল ােণর িত িনেবিদত এবং িত িতব  সি য় 
কােজর সং ৃ িতেক আমােদর মূল মান িলর মেধ  এক  িহসােব উৎসািহত কির 

 আমরা কমচারী এবং সরবরাহকারীেদর কাছ থেক সি য় ভােব এইচ এস অ া  এস সং া  ঘটনার িরেপাট পাওয়ার সং ৃ িতেক উৎসািহত কির  
 
 
আমােদর সকেলর কােছ যা ত ািশত  

 আমরা আমােদর কােজর পিরেবশ স েক সেচতন, দািয় শীলভােব কাজ কির এবং আমরা আমােদর িনেজর কােজর জন  দায়ব  

 আমরা সি য়ভােব এক  িনরাপ ার সং ৃ িত গেড় তুিল এবং া , সুর া এবং িনরাপ ার ঝঁুিক শনা  ও শমেন আমােদর সরবরাহকারীেদর 
সােথ একে  কাজ কির 

 আমরা আমােদর কমে ে  স াব  ঝঁুিক স েক িনেজেদরেক সেচতন রািখ এবং আমােদর কম েদর এবং ব বসািয়ক অংশীদারেদর া , 
িনরাপ া - এবং সু তার জন  যেকানও ঝঁুিক কমােনার জন  িনয়িমত কাজ কির 

 আমরা িনি ত কির য ঘটনা, ঘটনার কাছাকািছ ঘটনা, অিনরাপদ ি য়াকলাপ এবং পিরি িত িল তােদর ধরন িনিবেশেষ িরেপাট করা 
হেয়েছ, সখান থেক িশ া নয়ার জন  এবং ধারাবািহক উ িতর জন  

 আমরা অিনরাপদ কাজ অিবলে  ব  কির এবং িরেপাট কির 
 
য িবষেয় সতক হেত হেব 

 আমরা যিদ এমন কােনা অিনরাপদ কাজ এবং পিরি িত দিখ যা আমােদর িনেজেদর, সহকম েদর বা আমােদর সরবরাহকারীেদর ঝঁুিকর মেধ  
ফলেত পাের 

 কােনা কমচারীর া , িনরাপ া এবং কল াণ িনেয় আমােদর যিদ কােনা শ া থােক 

 যিদ আমােদর নীিত এবং আবিশ ক শত িল এইচ এস অ া  এস আইন অনুসরণ না কের বা মেন না চেল 

 যিদ কমচারী এবং/অথবা ব বসািয়ক অংশীদারেদর অিনরাপদ পিরি িত, উ  মানিসক চাপ, অনুপযু  আচরণ বা বল া ব ব ার কােনা 
ল ণ থােক 
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মানবািধকার ও ম অিধকার (Human Rights and Labour Rights) 
আমরা মানবািধকার ও ম অিধকারেক স ান কির এবং সমথন কির। 
 
আমােদরেক যা জানেত হেব 

 আ জািতক মৗিলক নীিত, কনেভনশন এবং ানীয় আইেনর িনেদশনা মাতােবক কান বষম  ছাড়াই আমরা সকেলই সমানভােব মানবািধকার 
এবং ম অিধকােরর অিধকারী 

 আমােদর দািয়  মানবািধকারেক স ান করা। মানবািধকােরর িত া রাখা ামীণেফােনর ব বসা এবং আমরা যভােব কাজ কির তার অিবে দ  
িবষয়। ম অিধকার মানবািধকােরর এক  পূণ অংশ 

 আমরা সমােজ মানবািধকােরর ইিতবাচক ভােব অবদান রাখেত িত িতব  
 
আমােদর সকেলর কােছ যা ত ািশত  

 আমরা আমােদর সহকম েদর, আমােদর ব বসািয়ক অংশীদারেদর কমচারীেদর, আমােদর াহক এবং আমােদর কায ম ারা ভািবত যকােরা 
িত মানবািধকার এবং ম অিধকার ল ন না করার ব াপাের েয়াজনীয় ব ব া হণ কির িকংবা অন েদর ারা ল েনর ে ও আমরা জিড়ত 

হই না 

 আমরা মানবািধকার অথবা ম অিধকােরর কৃত বা স াব  ল েনর িবষেয় আমােদর ম ােনজােরর কােছ বা অন ান  িবদ মান ব ব ার মাধ েম 
িরেপাট করেবা, যমন ইি ি  হটলাইন মাধ েম 

 আমরা িশ েদর অিধকার এবং িডিজটাল অ ভুি  সহ মানবািধকােরর ইিতবাচক ভাব িলেত অবদান রাখব 
 
য িবষেয় সতক হেত হেব 

 আমরা যিদ আমােদর সহকম , ব বসািয়ক অংশীদারেদর কমচারী বা আমরা যখােন কাজ কির সখােনর কােনা ব ি র মানবািধকার ল েনর 
ঘটনার অিভ তা হয়, অবগত হই বা সে হ কির 

 যিদ আমরা, বা আমােদর সহকম েদর মেধ  একজনেক বধ কমচারীর অংশ হন ফারােম যাগদান দােন বাধা দওয়া হয়, যমন িমক ইউিনয়ন 

 সরকাির কমকতাসহ য কউ যিদ স ক অনুেমাদন ছাড়া এবং যথাযথ ি য়া অনুসরণ না কের ামীণেফােনর কমচারী, াহক বা ব বসািয়ক 
অংশীদারেদর ব ি গত তথ  চান 

 আমরা যিদ এমন একটা চুি  িনেয় আেলাচনা করিছ যার দাম এত কম বা  ডিলভাির সময়কাল দয়া হেয়েছ য যা দেখ মেন হে  ব বসািয়ক 
অংশীদােরর কমচারীেদর জন  কম মজুির অথবা অিতির  কম ঘ া হেব  

 যিদ এক  িবদ মান বা স াব  ব বসািয়ক অংশীদার সরবরাহকারীর আচরণ নীিতর িত িত িতব  হেত অ ীকার কের অথবা পিরদশন, িনরী া 
বা অন ান  তা েচ ার ে  সহেযািগতা করেত ই ুক না হয় 
 

অভ রীণ লনেদন (Insider Trading) 
আমরা অভ রীণ তথ  বা কম ি য়া শয়ার কির না। 
 
আমােদরেক যা জানেত হেব  

 অভ রীণ তথ  হল এ প যটা সবজনীন তথ  নয় যা কানও কা ািনর ক মূল েক ভািবত করেব যিদ এ  জনসাধারেনর কােছ কািশত 
হয়, যমন আিথক ফলাফল যা এখেনা কাশ করা হয় িন, স াব  মাজার এবং অিধ হণ, িসিনয়র ম ােনজেম  পিরবতন এবং উে খেযাগ  আইিন 
িবষয় িল 

 অভ রীণ তেথ র উপর লনেদন আমােদর নিতকতার মান ল ন কের এবং তা কানও েযাজ  আইেনর অধীেন ব ি গত অপরাধমূলক 
ল ন এবং তা আপনার জন  ব ি গতভােব এবং ামীণেফােনর জন  তর পিরণিতর িদেক ধািবত কের 

 অন েদর সােথ অভ রীণ তথ  শয়ার কের সই তেথ র উপর লনেদন করােক িপং বেল িবেবিচত হয় এবং এ  আমােদর গভিনং ড েম  
এবং আইন উভেয়রই ল ন 
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Sensitivity: Internal 

আমােদর সকেলর কােছ যা ত ািশত  

 যখন ামীণেফান বা অন  কান কা ািনর অভ রীণ তেথ র আমােদর িনয় েন থােক, তখন আমরা ড কির না, বকিশেস জিড়ত হইনা অথবা 
অন েদর পরামশ িদই না য কান িসিকউির েজ ড করা উিচত। 

 আমরা সম  অভ রীণ তথ  যা সাধারণত িবিনেয়াগকারীর ব ি র িনকট সহজলভ  নয় তা মািলকানাধীন এবং গাপনীয় িহসােব িবেবচনা কির  
 

য িবষেয় সতক হেত হেব 

 যিদ আমরা ামীণেফােনর ক মুল  বা কানও াহক বা ব বসািয়ক অংশীদােরর জন  ইিতবাচক বা নিতবাচক হেত পাের এমন ব বসা বা আইিন 
সমস া স েক অবগত হই  

 যিদ কউ উপেদশ দয় য আমরা পূণ নন-পাবিলক তেথ র উপর িভি  কের এক  িসিকউির  কনা বচা কির  

 যিদ আমােদর জানােনা হয় য আমরা অভ রীণ লাক িহসােব তািলকায় আিছ 

 আমরা যিদ মাজার অিধ হণ বা মূল কৗশলগত কে র অংশ হই 

 যিদ কা ানী শয়ার বাজার তািলকাভু  থােক( ক এ েচ ) 
 

 

অথপাচার (Money Laundering) 
ামীণেফান সব ধরেণর অথ পাচার এর তী  িবেরািধতা কের। 

 
আমােদরেক যা জানেত হেব 

 অথপাচার হল এক  অপরাধমূলক আয় লুকােনার বা আড়াল করার ি য়া 

 অপরাধমূলক আয় যেকান মূল বান িকছু হেত পাের যমন অথ, পণ , স দ এবং আবাসন  

 অথপাচার অেনক ধরেনর হেত পাের এবং ব াংিকং, িবিনেয়াগ, চালান এবং স ি  সহ সম  ধরেণর লনেদেন ঘটেত পাের 

 া  এবং শল কা ািন অেথর কৃত মািলকেদর আড়াল করেত পাের এবং তা অথপাচার জিনত ঝঁুিক বাড়ায় 

 অপরাধমূলক কাযকলাপ বা স াসবাদেক সমথন করার জন  বধ তহিবেলর ব বহারও অথপাচার বেল গন  হেত পাের  
 
আমােদর সকেলর কােছ যা ত ািশত  

 ামীণেফান বধ উৎস থেক া  অেথর মাধ েম ব বসািয়ক অংশীদারেদর সােথ বধ ব বসািয়ক কাযকলােপ জিড়ত থাকার চ া কের 

 আমরা ামীণেফােনর প িত অনুসাের আমােদর ব বসািয়ক অংশীদারেদর যাচাই এবং পযেব ণ কের অথপাচার এড়ােত পাির 

 আমরা অ াভািবক পেম  বা ব াংিকং ব ব ায়  তুিল এবং অ াভািবক অনুেরােধর িবষয় িরেপাট কির  

 অথ এবং স ি র উৎস বা গ ব  স েক সে হ থাকেল আমরা সবসময় আইিন এবং / অথবা ট া  ফাংশােনর সােথ পরামশ কির 

 আমরা ততার সােথ সে হজনক লনেদন বা অথ পাচােরর এর ঘটনা িরেপাট কির  

 আমরা চালান বা স ি র িন  বা উ  মূল  স েক সেচতন 
 
য িবষেয় সতক হেত হেব 

 যিদ পেম  এ প কানও পে র ারা স ািদত যিকনা চুি র কান প  নয়  

 যিদ চুি েত বিণত পেম  প িতর পিরবেত িভ  প িতেত অনুেরাধ বা স াদন করা হয়  

 যিদ পেম  নগেদ হয় যা সাধারণত এই ভােব দওয়া হয় না 

 যিদ পেম  কান অফেশার ব াংক অ াকাউ  থেক আেস 

 যিদ পেম  অ াভািবক কান অ াকাউ  থেক আেস যা সাধারণত সই প  থেক ব ব ত হয় না 
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Sensitivity: Internal 

সংবাদ এবং সামািজক যাগােযাগ মাধ ম (News and Social Media) 
আমরা সবসময় আমােদর বািহ ক যাগােযােগ দািয় শীলভােব কাজ কির। 
 
আমােদরেক যা জানেত হেব 

 ামীনেফান কমচারীেদর তােদর সামািজক যাগােযাগ মাধ েমর অ াকাউে  ামীণেফান স িকত অ- গাপনীয় সংবাদ, মাইলফলক এবং কৃিত  
শয়ার করেত উৎসািহত করা কের 

 তেব, ধুমা  অনুেমািদত ব ি রা সামািজক যাগােযাগ মাধ ম সহ অন ান  িডিজটাল াটফম এ ামীণেফােনর পে  কথা বলেত পাের 

 ামীণেফান কান রকম রাজৈনিতক অব ান হণ কের না িকংবা কান রাজৈনিতক আে ালেনর সহেযাগী হয়, যিদও আমরা আমােদর কৗশল 
এবং ব বসািয়ক কম মতার জন  পূণ িবষয় িলর উপর পাবিলক িবতেক অংশ হণ করেত পাির 

 ামীণেফান রাজৈনিতক দল েলােক সমথন কের না, সটা সরাসির আিথক সহায়তা, অনুদান হাক বা সময় দােনর মাধ েম হাক  
 
আমােদর সকেলর কােছ যা ত ািশত  

 ামীণেফােনর প  থেক, আমরা সাশ াল িমিডয়ার সহ বাইেরর আেলাচনায় অংশ িনই না যিদ না আেগ থেকই এ  করার জন  আমােদর 
অনুেমাদন থােক 

 আমরা পাবিলক বা সাশ াল িমিডয়ােত আমােদর কােজর সংেবদনশীল বা গাপনীয় তথ  িনেয় আেলাচনা কির না 

 আমরা সামািজক িমিডয়ােত ধুমা  আমােদর ব ি গত মতামত িতফিলত কির। যাইেহাক, টিলনেরর একজন কম  িহসােব আমরা সেচতন 
থািক য সাশ াল িমিডয়া পা িল ত ছিড়েয় পড়েত পাের এবং ত াহার করা ক ন, এবং তাই আমরা পা  করার আেগ সতকতা অবল ন 
কির 

 সাংবািদক/িমিডয়া থেক ামীণেফান স েক পাওয়া ে র ে  আমরা কিমউিনেকশন ফাংশন এবং উপযু  মুখপা েদর কােছ তা পা েয় 
িদই 

 আমরা সতক য ামীণেফান িবিভ  মূল েবাধ এবং আইিন কাঠােমার একািধক দেশর সােথ কাজ কের, যার মােন ানীয় কান কিমউিনেকশন 
িব ব াপী ভাব ফলেত পাের 

 আমরা রাজৈনিতক কাযকলােপ অংশ হণ করেত পাির যিদ তা আইনানুগ হয়, আমােদর িনজ  সমেয় হয়, আমােদর িনজ  সং ােন পিরচািলত 
হয় এবং ামীণেফােন আমােদর কমসং ােনর সােথ যু  না হয় 

 
য িবষেয় সতক হেত হেব 

 আমরা যিদ সাশ াল িমিডয়া বা অন ান  িমিডয়া াটফেম জনসাধারেণর আেলাচনা স েক অবগত হই যটােত ামীণেফােনর খ ািতর স াব  
ঝঁুিক রেয়েছ 

 বািহেরর কান আেয়াজন বা কান ফারােম কথা বলার পিরক না করার সময় যখন আমরা ামীণেফানেক িতিনিধ  কির 

 যিদ আমরা উি  হই য বাইেরর উৎস িলর সােথ আমােদর কউিমিনেকশন কা ািনর উপর নিতবাচকভােব িতফিলত ফলেত পাের 

 যিদ আমরা আমােদর কা ািনর চার কির এবং সাশ াল িমিডয়া বা অন ান  িমিডয়া াটফেম বিহরাগত দশকেদর কাছ থেক নিতবাচক 
িতি য়া পাই 

 

গাপনীয়তা (Privacy) 

আমরা সব রকম ব ি গত তথ  র া কের িব াস অজন কির। 
 
আমােদরেক যা জানেত হেব 

 আমরা আমােদর সকল াহক এবং কমচারীেদর ব ি গত তথ  সংর ণ কির এবং এ  র া করার জন  আমােদর বাধ বাধকতা রেয়েছ এবং এ  
কবলমা  বধ ব বসািয়ক উে েশ  ব বহার কির 
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 ব ি গত তেথ র মেধ  কমচারী, াহক এবং ব বসািয়ক অংশীদারেদর তথ  যমন কান বাতার িবষয়ব , ফান ন র, ইেমল, কানা, অব ান, 
কল এবং পেম  ইিতহাস, বতন এবং া  স িকত তথ ও অ ভু   

 সম  ব ি গত তথ  গাপনীয় িহসােব িবেবচনা করা হয় 

 ব ি গত তেথ র দািয় পূণ ব বহার আমােদর াহক ও কমচারীেদর আ া বজায় রাখেত সহায়ক 
 
আমােদর সকেলর কােছ যা ত ািশত  

 যােদর সােথ এই িবষেয় িনিদ  ব বসািয়ক উে শ  নই তােদর সােথ আমরা ব ি গত তথ  আদান- দান কিরনা, যিদ না তথ  আদান- দান 
অনুেমািদত হয় বা আইনী েয়াজন হয় 

 আমরা ধুমা  িনিদ  ব বসািয়ক উে েশ ই ব ি গত তেথ ভা রাের েবশ কির  

 আমরা কীভােব তােদর তথ  ব বহার কির স স েক আমরা আমােদর াহকেদর এবং কমচারীেদর সােথ উ ু  এবং সৎ 

 আমরা িনি ত কির য ব ি গত তথ  যথাযথ অ াে স িনয় ণ, সুর া এবং তথ  সুর া ব ব ার সােথ ি য়া করা হয়  

 আমরা যখন ব ি গত তথ  ি য়াকরণ ি য়ার এমন ক  বা উেদ াগ িলর সােথ কাজ কির তখন আমরা গাপনীয়তা স িকত আমােদর 
দািয়  স েক অবগত থািক 

 আমরা িতি ত গাপনীয়তার প িত এবং ি য়া অনুসরণ কির 
 

য িবষেয় সতক হেত হেব 

 যিদ যথাযথ গাপনীয়তা সুর া ব ব া ছাড়াই তৃতীয় পে র সােথ তথ  শয়ার করা সহ ব ি গত তথ েত অননুেমািদত অ াে স থােক 

 যিদ আমরা আমােদর কমচারী বা াহকেদর স েক তথ  সং হ কির যা তারা স তকারেণ আমােদর এইভােব সং হ বা ব বহার করার আশা 
করেব না 

 যিদ আমােদর কমচারী বা াহকেদর ব ি গত তথ  এমনভােব ব বহার করা হয় যা অনু েবশকারী িহসােব িবেবিচত হেত পাের 

 যিদ কােনা সরকাির কমকতা স ক প িত অনুসরণ না কের ব বসার রকড সহ কােনা কমচারী বা াহক স িকত তেথ র জন  অনুেরাধ কেরন 

 যিদ এমন কােনা ইি ত থােক য ব ি গত তেথ র সােথ আেপাস করা হেয়েছ বা হেত পাের 
 
 

সরকাির কমকতা (Public Officals) 
সরকাির কমকতােদর সােথ যাগােযাগ করার সময় আমরা উ  নিতক মান অনুসরণ কির। 
 
আমােদরেক যা জানেত হেব 

 সরকাির কমকতা সই সম  ব ি  যারা সরকার ারা িনযু  বা সরকার ারা পিরচািলত এেদর মেধ  আইন- ণয়নকারী, শাসিনক, িনবাহী বা 
সামিরক অিফস ও অ ভু   

 সরকারী কমকতাগন শাসন কায স াদন কেরন যা আমরা য সমােজ কাজ কির তার জন  অত াবশ ক এবং সখােন কাজ করার জন  আমােদর 
লাইেসে র জন ও অত াবশ ক 

 ামীণেফান িবিভ  ের এবং িবিভ  উে েশ  িবিভ  সরকাির কমকতােদর সােথ যাগােযাগ কের 

 সরকারী আিধকািরকেদর সােথ শয়ার করা তথ  সরকারী-অিধকৃত তেথ  জনসাধারেণর েবশািধকার িনয় ণকারী আইেনর কারেণ জনসাধারেণর 
কােছ কাশ হেত পাের  

 রা ীয় মািলকানাধীন কা ািনেত িনযু  ব ি রা সরকারী কমকতা িহসােব িবেবিচত হেত পাের 
 
আমােদর সকেলর কােছ যা ত ািশত  

 কানও সরকারী কমকতােক অনুপযু ভােব ভািবত করেত পাের, বা এমন আচরণ বেল মেণ হয়েত পাের এমন িকছুেত আমরা স ৃ  না হই 

 ামীণেফান বািণিজ ক বা অনুেমাদন ি য়ার সােথ জিড়ত হেল সরকারী কমকতােদর িনকট যথাযথ সতকতা অবল ন কির  

 আমরা সবদা ব বসািয়ক সরকারী কমকতােদর ে  েযাজ  সকল ানীয় আইন বা িনয়ম িল মেন চিল 



GP-CoC-2022 (Bengali Language)| 17  
 

Sensitivity: Internal 

 আমরা নূ নতম মূেল র চারমূলক ব ািদ ব তীত সরকারী কমকতােদরেক উপহার দান কির না এবং এ  কবল থাগত হেলই তা দান কির  

 আমরা সরকাির কমকতােদর জন  মণ, বাস ান বা সংি  খরচ পিরেশাধ কির না 

 আমরা সরকারী কমকতােক কবলমা  পিরিমত আিতেথয়তা াব কির এবং ধুমা  যখন এ  এক  পির ার ও বধ ব বসািয়ক উে েশ  হয়, 
খরচ িল যুি সংগত এবং স  উ ু  এবং  হয়  

 আমরা সবদা আমােদর ম ােনজােরর সােথ সরকারী কমকতােদর জন  ব বসািয়ক সৗজন  াব িনেয় আেলাচনা কির এবং েয়াজেণ কম ােয়  
ফাংশন থেক িনেদশনা স ান কির 

 আমরা সরকারী কমকতােদরেক ফ ািসিলেটশন পেম  দান কির না এবং আমরা কম ােয়  ফাংশন এই ধরেনর পেমে র অনুেরােধর িবষেয় 
িরেপাট কির  

 আমরা তার সােথ ধুমা  িবেশষ পিরি িতেত এবং িসইও এর িলিখত অনুেমাদন সােপে  আমােদর পে  লিব েদর ব বহার কির 

 আমরা িনি ত কির য তৃতীয় প  যার সােথ কান লিবং কাযকলাপ পিরচািলত হে  তারা লিবে র সােথ আমােদর স েকর িবষেয় অবগত। 
যিদ একজন লিব  ব বহার করা হয়, তাহেল তা অিবলে  তৃতীয় পে র কােছ কাশ করা হেব য লিব  ামীণেফােনর িতিনিধ  করেছ। 
এটার বাধ বাধকতা লিবে র সােথ চুি েত অ ভু  করা হেব 

 ামীণেফােনর প  হেয় আমরা সরকারী কমকতােদর সে  বািহ ক কান আেলাচনায় অংশ িনই না, যিদ না আমরা পূেবই এ  করার জন  
অনুেমািদত হই 
 

য িবষেয় সতক হেত হেব 

 যিদ ব বসািয়ক অংশীদার সরাসির বা পেরা ভােব আমােদর পে  সরকারী কমকতােদর সােথ যাগােযাগ কের 

 যিদ সরকারী কমকতা ামীণেফােনর কমচারী, াহক বা অন  কান ব ি র ব ি গত তেথ র জন  অনুেরাধ কের  

 যিদ সরকারী কমকতা ামীণেফানেক আমােদর াহকেদর িনকট তথ  বা বাতা পাঠােত অনুেরাধ কের 

 যিদ কােনা সরকাির কমকতা কােনা ব বসািয়ক অংশীদােরর মািলক হন, পিরচালনা কেরন বা তার সে  যু  হন  

 যিদ সরকারী কমকতা অথবা সরকাির কমকতার িনকটতম পািরবািরক সদস  বা ব বসািয়ক সহেযাগী ামীণেফােনর কান পেদর জন  আেবদন 
কের  

 
 
 

আমােদর স দ র াকরণ (Safeguarding our Assets) 
আমরা যা িকছু কির তােত িনরাপ ার িবষয় সি েবিশত।  
 
আমােদরেক যা জানেত হেব 

 কা ািনর স দ হল উ  সব িল যা আমােদর কা ািনর মািলকানা বা সর াম, সুিবধা, প িত এবং তথ সহ ব বসা পিরচালনার জন  ব ব ত 
হয় 

 কা ািনর স দ র া আমােদর সকেলর এক  মূল দািয়  

 মধাবৃি ক স ি  যমন ডমাক, কিপরাইটযু  কাজ, উ াবন, বািণজ  গাপনীয়তা এবং ব বহািরক ান আমােদর জন  মূল বান এবং বাজাের 
ামীণেফােনর সাফেল র জন  পূণ হেত পাের 

 িনরাপ া মিক আমােদর স দ ভািবত করেত পাের এবং এর পূণ ভাব আেছ আিথক, কম মতা এবং সুনােমর উপর 
 
আমােদর সকেলর কােছ যা ত ািশত  

 আমরা সবদা িনরাপ া ঝঁুিক িল মূল ায়ন কির এবং ব বসািয়ক িস া  হেনর সময় িনরাপ া নীিত এবং েয়াজনীয়তা িল অনুসরণ কির 

 আমরা ানীয় প িত, আইন এবং িবিধ অনুযায়ী য কান িনরাপ া জিনত ঘটনা অিবলে  িরেপাট কির  

 আমরা িত, চুির, অপচয় এবং অপব বহার করা থেক কা ািনর স দ র া কির  

 আমরা িনধািরত কাজ স াদন করার জন  কা ািনর স দ িলেত েয়াজনীয় সং ার কমচারী এবং তৃতীয় পে র অনু েবশ সীমাব  কির 
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 েবশািধকার দওয়ার জন  আমরা সবদা যথাযথ ােটাকল িল অনুসরণ কির এবং েবশিধকার িপন কাড, টােকন এবং পাসওয়াড সহ 
আমােদর েবশািধকার পিরচয়প  শয়ার কির না 

 আমরা তথ  শয়ার এবং সংর েনর জন  কবলমা  ামীণেফান অনুেমািদত প িত ব বহার কির 

 আমরা আমােদর অিফস া নেক অননুেমািদত েবশ থেক র া কির এবং অিফেস থাকার সময় আমরা আমােদর ামীনেফােনর পিরচয় প  
পিরধান কির 

 আমরা ামীণেফােনর মধাবৃি ক স ি েক যথাযথভােব র া কির এবং অন েদর মধাবৃি ক স ি র অিধকারেক স ান কির 
 

য িবষেয় সতক হেত হেব 

 যিদ আমরা ল  কির অনুেমাদন ছাড়া বা স কভােব মাণপ ািদ দশন ছাড়া লাকেদর আমােদর অিফস া েন অথবা আমােদর আমােদর 
া েন েবশ করার চ া করেত 

 যিদ আমােদর মাবাইল ফান, ল াপটপ বা কি উটার হািরেয় যায়, চুির হেয় যায় অথবা হঠাৎ িভ ভােব আচরণ কের 

 যিদ আমরা সে হজনক ইেমল, বাতা বা কল পাই  

 যিদ আমরা আমােদর িসে ম, ি য়া বা অবকাঠােমা িলেত বলতা সনা  কির 
 

 

কমে ে র পিরেবশ (Workplace Environment) 
আমরা স ান এবং মযাদার সে  এেক অপেরর িত আচরণ কির। 
 
আমােদরেক যা জানেত হেব 

 সম  কমচারী এমন কােজর পিরেবশ, াধীন কােজর অব ান ত াশা কের যা িকনা িল , যৗন অিভেযাজন বা পিরচয়, জািত, জািতস া, 
অ মতা, জাতীয় উৎপি , ধম য় বা সাং ৃ িতক িব াস বা নাগিরকে র উপর িভি  সহ যেকান ধরেনর িহংসা, ভয়, বষম  বা সিহংসতার মিক 
থেক মু   

 আমরা কমচারী-ৈবিচ েক িতেযািগতামূলক সুিবধা িহসােব দিখ কারণ এ  আমােদর ি েকাণেক িব ৃ ত কের এবং আমােদর াহকেদর 
চািহদা িল আরও ভালভােব বুঝেত দয়  

 ামীণেফান সম  কমসং ােনর অভ াস িলেত সি য়ভােব সমতা উ ীত করার চ  কের  

 আমরা এক  কম ম পিরেবশেক উৎসািহত কির যখােন লাকেদরেক সৎভােব এবং পশাগত আচরণ করা হয় এবং তােদর অনন  ধারণা এবং 
পাথক িলেক মূল ায়ন করা হয়  

 
আমােদর সকেলর কােছ যা ত ািশত  

 আমরা আমােদর সহকম েদর িত া দশন কির এবং তােদর সােথ এমন আচরণ কির যমন আচরণ আমরা িনেজরা অেন র কােছ থেক 
ত াশা কির 

 আমরা কানও কমচারী, ব বসািয়ক অংশীদার বা াহেকর িব ে  তােদর সরল িব ােসর িরেপােটর জন  িতেশাধ নব না 

 আমরা এ প কান কেথাপকথেন যাগ িদই না অথবা কান তথ  রণ কিরনা যখােন কাঊেক আপি কর নােম ডাকা, কৗতুক, িতর ার, 
িচ াহীনভােব বাঁধাধরা িকছু ভাবা, াকেমইিলং বা মিক সহ কানও ধরেণর বাতা রণ কির না সই সােথ আমরা আপি কর ছিব, কাটুন, অ ন 
বা অ ভি  দশন বা শয়ার কির না 

 আমরা সি য়ভােব িবিভ  ি ভি  িন এবং সই ি েকাণ িলেক এককভােব তােদর িনজ  যাগ তার িভি েত িবেবচনা কির 

 আমরা হয়রািন বা অনুপযু  আচরেণর য কােনা ঘটনার মাকােবলা কির এবং সি য়ভােব আমােদর কােজর পিরেবশ র া কির 

 আমরা কমে ে  অ ালেকাহল বা অৈবধ ওষুধ ব বহার কির না বা সি পশন করা ওষুেধর অপব বহার কির না এবং আমরা ব বসািয়ক মেণ বা 
অন ান  অ াসাইনেমে  যৗন পিরেষবা হন কির না  
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য িবষেয় সতক হেত হেব 

 যিদ আমরা যেকােনা ধরেনর তজন-গজন, ঠা া-িব প বা হয়রািনর িশকার, সা  হই বা নেত পাই 

 আমরা যিদ কাউেক জিড়ত কের হয়রািন, যৗন হয়রািন বা যেকােনা ধরেনর বষেম র ঘটনার অিভ তা পায় বা অবগত হই  

 যিদ আমােদর ম ােনজার এবং সুপারভাইজার কােজর সােথ স িকত নয় এ প চািরি ক বিশ িলর উপর িভি  কের বারবার একজন সহকম  
বা সহকম েদর িনিদ  পেক সমােলাচনার জন  বেছ নয় 

 যিদ আমরা সে হ কির য িকছু সহকম  পেদা িত বা কে  িনেয়ােগর ে  উপযু  িবেবচনা পাে ন না  

 যিদ আমরা সেচতন হই য িকছু ব ি  বা সহকম  দলেক কায ম বা আেলাচনায় অংশ হণ থেক বাদ দওয়া হে  
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িকভােব কথা বলেত হেব 
 
কাড নীিত েলার মেধ  এক  হল য আমরা "িনভেয় কথা বিল"। যখন আমােদর নীিত িল নিতক বা আমােদর কােডর সােথ স িতপূণ িকনা স স েক 

 থােক আমরা আমােদর ম ােনজার এবং কম ােয়  ফাংশনেক িজ াসা কির এবং আমরা সবদা এমন বাধা িল এবং কাযাবলীর িরেপাট কির যখন আমরা 
িব াস  কির আমােদর আচরণিবিধ বা েযাজ  আইন ল ন হেত পাের। িরেপােটর মাধ েম আমরা ামীণেফােনেক আইনী ও নিতকভােব কাজ করার 

িত িত র া করেত সহেযাগীতা কির এবং আমরা কা ািনেক তার সুনাম বজায় রাখেত সহায়তা কির। ামীণেফােনর কমচারী িহেসেব এটা আমােদর 
দািয় । 
  
কখনও কখনও এিগেয় আসা এবং আপনার উে গ শয়ার করার সাহস লােগ। আপিন যিদ আপনার ম ােনজার বা কানও কম ােয়  ফাংশানেক কানও 
সমস া িনেয় আেলাচনা বা িরেপাট করার িবষেয় সাহসী না হন তেব আপিন ইে ি  হটলাইন ব বহার করেত পােরন যা িকনা সম  কমচারী এবং ব বসািয়ক 
অংশীদারেদর এবং শয়ারেহা ারেদর জন  িবদ মান । এক  াধীন সং া ারা পিরচািলত িরেপা ং চ ােনেলর মাধ েম পিরচািলত ইে ি  হটলাইন এমন 
ব ি েদর গাপনীয়তা র ার জন  তির করা হেয়েছ যারা কানও উে গ িরেপাট কের এবং এমন ব ি  য িনেজই কানও উে গ স িকত িতেবদেনর 
িবষয়ব । সম  িরেপাট গাপনীয় িহসােব গণ  করা হয় এবং খুব সীিমত সংখ ক ব ি েক েবশািধকার দওয়া হয়। চ ােনল সবদা খালা এবং বিশরভাগ 

ানীয় ভাষায় পাওয়া যায়। আপিন আপনার নাম কাশ না কেরও পােরন। আপিন স ত না হওয়া পয  আপনার পিরচয় গাপন রাখা হয়।  
 
সম  িরেপাটকৃত উে গ  সহকাের হণ করা হয় এবং ন ায  ও কাযকরী অনুসরণ করা হয়। িরেপাট  থেম Group Internal Audit & Investigation 
(GIAI) হণ এবং পযােলাচনা কের। তর অিভেযাগ বা উে েগর ে , GIAI াসি ক তথ িল  করার জন  এক  াধীন তদ  পিরচালনা করেব। 
অন ান  কস িল ব বসায় ইউিনেট ানা িরত হয় এবং এক  িনধািরত ত  ফাংশন ারা পিরচািলত হয়। ি য়া র সততা িনি ত করার ােথ সম  
ফাংশন েলােক কেঠার ভােব সম  তেথ র গাপনীয়তা বজায় রাখার েয়াজন হয়।  
 
আমােদর কম ােয়  া ােমর পূণ অংশ হে  কাযকরী সংেশাধনমূলক পদে প হণ করা এবং েযাজ  ে , কমচারীেদর শাি মূলক ব ব া 
নওয়া। তদ কৃত িবষয় সমাধান করার জন  েত ক ে  কম ােয়  ফাংশন শাি মূলক বা সংেশাধনমূলক পদে প িলর েয়াজন িকনা তা িনধারণ 

করেত কতৃপ েক সহেযাগীতা কের। য কউ আইন, আচরণিবিধ বা ামীণেফােনর নীিত বা সনদ ল ন কের তার িব ে  বাংলােদেশর আইন অনুযায়ী 
শাি মূলক পদে প গৃিহত হেত পাের এমনিক চাকিরর অবসান হেত পাের। এই ধরেনর ল ন ামীণেফােনর সুনামেক িত  কের এবং বািণিজ ক িতর 
স ুখীন কের এবং আইন ল েনর ফেল ামীণেফানেক এবং সই সােথ ব ি গত ল নকারীেকও জিরমানা, শাি , িত ও িকছু ে  কারাদ  পয  করা 
হেত পাের।  
 
এ  মেন রাখা জ রী য আমরা সবধরেনর িতেশাধমূলক ব ব ার ভয় ছাড়াই সে হজনক অৈনিতক বা অৈবধ আচরণ িরেপাট করেত পাির। সরল িব ােস 
িনভেয় কথা বেল এ প ব ি েদর িব ে  কােনা ধরেনর িতেশাধ হণ ামীণেফান সহ  কের না। 
 
 
 
 
িডসে ইমার: 
এ  আচরণিবিধর অিফিসয়াল সং রণ, ১৫ িডেস ার ২০২১,  ামীণেফােনর পিরচালনা পষদ ারা অনুেমািদত, ১ জানুয়ারী ২০২২ থেক কাযকরী৷ যিদ এই 
সং রণ এবং অন েকান অনুবািদত সং রণ িলর মেধ  কােনা পাথক  থােক তেব ইংেরিজ ভাষার সং রণ  ধান  পােব। 


