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বি ই ও এর িার্তা  
 

আমফের আচরণবিবি –  আমাফের বভবত্তপ্রস্থ  ার উপর ো াঁবিফয় আমরা িমাজফে ক্ষমর্ায়ন েবর  
 

কোন বিষয় িি কেফে গুরুত্বপূণ ত  া আপনাফে িং ুক্ত েফর। িমাফজর ক্ষমর্ায়ন। 
 

ইহা গ্রামীণফ াফনর এেটি উফেশয। কিবলফ ািাফ াফির িযিিার ২৪ িেফরর অবভজ্ঞর্ার এিং এর ি লর্া 

ও বশক্ষা উভয় ইবর্হাফির উপর বভবত্ত েফর আমরা আমাফের অনুশীলন এিং আমাফের িংসৃ্কবর্ িফি 

রু্ফলবে  াফর্ আরও কিেিই ও োবয়ত্বশীল িযিিা পবরচালনা েরা  ায়। ক খাফনই আমরা িযিিা পবরচালনা 

েবর কিখাফনই মানেণ্ড িািাফনার কচষ্টা েরা হয় এিা এমন বেেু নয় ক  কেেফহাল্ডারফের িন্তুষ্ট েরা - 

আমরা এটি েবর োরণ আমরা বিশ্বাি েবর এটি িটিে, এিং আমরা এও জাবন ক  এটি উত্তম িযিিাবয়ে 

পন্থা। 
 

িি তো অফেষণ েরুন, এেিাফে তর্বর েরুন, প্রবর্শ্রুবর্ রাখুন, শ্রদ্ধাশীল কহান 
 

আমাফের আচরণগুফলার িারিংফক্ষপ হফে গ্রামীণফ াফনর িংসৃ্কবর্ বে এিং  আমরা বে চাই।কিগুফলা এেই 

িাফে উচ্চাোঙ্ক্ষী এিং িণ তনামূলে, োরণ আমাফের তেনজিন িযিিা এেটি ভারিামযপূণ ত োজ। আমাফের 

অফেষণ, উদ্ভািন এিং নরু্ন িমািান খুাঁফজ কির েরফর্ হফি, র্ফি কিিা অিশযই আমাফের  োে তর্া, 

েক্ষর্া এিং বনভতরফ ািযর্ার িাফে িরিরাহ েরফর্ হফি। অঅঅঅ অঅঅ অঅঅঅঅঅ অঅঅঅঅঅ প্রিান 

চযাফলঞ্জ – এিং িারািাবহে িা ফলযর চাবি োটি – আজফের গ্রামীণফ াফনর জনয। 
 

আমাফের আচরণবিবি - এেটি মানেন্ড এিং বভবত্ত 
 

গ্রামীণফ াফন আমরা েীভাফি োজ েবর কি িম্পফেত কোড এ উফেখ রফয়ফে।বেন্তু ক খাফন আমাফের 

আচরণগুফলার রুপফরখা োবিের্া প্রোশ েফর, কিখাফন আমরা কচষ্টা েবর, কোডটি বিবিিম্মর্ ভাফি 

মানার- এিাই কিিা ক িা আমরা আশা েবর আমাফের প্রফর্যফের োফে কিখাফন আমাফের পেবি, ভূবমো 

িা অিস্থান বনবি তফশফষ  াহাই কহাে।আমাফের কোড আমাফের প্রবর্বেফনর বিিাগুফলা িমািাফনর পফে 

পবরচাবলর্ েফর। এিা গ্রামীণফ াফনর আস্থার অবভভািে বহিাফি, আমরা েীভাফি আচরণ েবর র্ার বভবত্ত। 
 

চারটি কোড নীবর্ আমাফের িযিিাবয়ে আচরণ িম্পবেতর্ স্পষ্ট প্রর্যাশা এিং োফজর িমফয় আমরা ক  

চযাফলঞ্জগুবলর িম্মুখীন হফর্ পাবর কিগুবল কমাোফিলা েরফর্ িহায়র্া েরার জনয বডজাইন েরা হফয়ফে। 

এই কোড িম্পবেতর্ বিষফয়র নীবর্গুফলার উফেখিহ পবরষ্কার বনয়ম এিং বনফেতবশো প্রোন েফর।  র্ফি 

এটি িিািয িমস্ত ঘিনাগুবলর জনয িি তো িমূ্পণ ত না; ইহা এেটি মািযম  া আমাফের িটিে বিদ্ধান্ত 

বনফর্ িহায়র্া েফর। 
 

আপনার প্রবর্ আমার িািারণ প্রর্যাশা হফে – বনয়বমর্ এই প্রবর্েবিগুবলফর্ ব ফর আিফর্ োেুন এিং 

আপবন ক  বিিা-িফে পিফর্ পাফরন কিগুবলর মিয বেফয় ক ফর্ িময় বনন। আমরা িিাই প্রবর্ িের 

আচরণবিবির প্রবর্ আমাফের প্রবর্শ্রুবর্ নিায়ন েরা প্রফয়াজন, এিং বনয়বমর্ প্রবর্ লফনর িাফে, আমরা 

িেফলই আমাফের প্রবর্টিফনর ির্র্ার  িবর্যোফরর অবভভািে হফয় ি ল হফর্ পাবর।  
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কেন আমাফের এেটি আচরণ বিবি আফে  
 

উচ্চ পার রমযান্স কোম্পাবন শুিুমাে েম তক্ষমর্া, লক্ষয এিং অজতফনর বিষয় নয়। আমরা এফে অপরফে 

এিং আমাফের আফশপাফশর পৃবেিীর িাফে বে আচরণ েবর কিটিও গুরুত্বপূণ ত। আমাফের গ্রাহে, 

কশয়ারফহাল্ডার এিং িহেমী, এিং আমাফের িযিিায় অংশীোর এিং ক  েবমউবনটির িাফে আমরা োজ 

েবর র্াফের িেফলর িাফে আমরা বিশ্বস্ত অংশীোর হফর্ চাই। আমাফের িযিিা এই বিশ্বাফির উপর বনভতর 

েফর এিং আমরা োবয়ত্বশীল, তনবর্ে এিং আইনী পদ্ধবর্ফর্ আমাফের িযিিা পবরচালনার জনয 

প্রবর্শ্রুবর্িদ্ধ। আচরণবিবি আমাফের েফপ তাফরি িংসৃ্কবর্র বভবত্ত এিং আমরা বেভাফি িযিিা েবর র্ার উপর 

ির্র্ার উচ্চ মান বনি তারণ েফর। গ্রামীণফ াফনর প্রফর্যফেরই এই মান অনুিরণ েরফর্ হফি। আমাফের 

প্রবর্বেফনর িবৃহর্ বিদ্ধান্ত আমাফের িুনাম প্রভাবির্ েরফর্ পাফর। এেটি অনিবহর্ বিদ্ধান্ত িফি তাত্তম 

উফেফশয গ্রহণ েরা হফলও র্া আমাফের িুনাম কু্ষন্ন েরফর্ পাফর।  
 

কোড নীবর্গুবল গ্রামীণফ াফন আমাফের আচরফণর জনয মূল চাবহোগুবল বনি তারণ েফর। কোড বিভাি গুরুর্র 

ঝুাঁ বে এলাোর জনয বনবেতষ্ট চাবহো এিং বনফেতবশো অন্তভুতক্ত েফর। আচরণবিবি আমাফের িিাইফে অিবহর্ 

বিদ্ধান্ত গ্রহণ েরফর্ িাহা য েফর এিং আফরা র্েয এিং বনফেতবশোর জনয কোোয় ক ফর্ হফি র্া িযাখযা 

েফর।  
 

কোড নীবর্  
 

কোড নীবর্গুবল আমাফের তনবর্ে িংসৃ্কবর্র বভবত্ত িিন েফর এিং আমাফের িযিিাবয়ে আচরফণর মূলফে 

িংজ্ঞাবয়র্ েফর।  
 

আমরা নিয়ম দ্বারা চনি  

আমরা আইন, প্রবিিান এিং আমাফের নীবর্ অনুিরণ েবর এিং  বে িে হয়, র্খন আমরা 

িফি তাচ্চ মান িমে তন েবর।   
 

আমরা আমাদের কদম ের জিয োয়বদ্ধ  

আমরা িজিয়ভাফি র্েয অনুিন্ধান েবর, আমাফের োবয়ত্ব িুঝফর্ পাবর, এিং আমরা ক  িমাফজ 

োজ েবর র্াফের উপর আমাফের িযাপে প্রভাি স্বীোর েবর 
 

আমরা স্বচ্ছ এবং সৎ  

আমরা আমাফের িমিযাগুফলার  বিষফয় কখালামফনর এিং বিশ্বািী 
   

আমরা নির্েদয় কথা বনি  

িফিহ োেফল আমরা জজজ্ঞািা েবর এিং প্রবর্ফশাফির উবিগ্নর্া োিা উফিি উত্থাপন েবর  
  

 

োফে কোড অনুিরণ েরফর্ হফি  
 

পবরচালনা পষ তেিহ গ্রামীণফ াফনর পফক্ষ েম তরর্ িেল েম তচারী এিং িিার জনয আচরণবিবি প্রফ াজয। 

আমরা আশা েরি আমাফের বিফির্া, িরিরাহোরী, টিোোর এিং অনযানয িযিিাবয়ে অংশীোফররা কিই 

উচ্চ তনবর্ে মান অনুিরফণ প্রবর্শ্রুবর্িদ্ধ এিং িমে তন েফর  া আমরা অনিুরণ েবর।  
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বেভাফি কোড িযিহার েরফিন  
 

চারটি কোড নীবর্ এিং কোড বিবিগুবলফর্ োো বনবেতষ্ট প্রফয়াজনীয়র্াগুবল আমাফের কমৌবলে িািযিািের্া 

িিন েফর। আমাফের নীবর্ এিং মযানুয়াফলর মফিয অবর্বরক্ত প্রফয়াজনীয়র্াগুবল কিাঝা এিং অনুিরণ েরা 

আিশযে। কোফডর প্রবর্টি বিভাি কশফষ আপবন প্রফ াজয নীবর্মালা এিং মযানুয়াফলর বলংফের এর পাশাপাবশ 

পাফিন বনফেতবশো বলংে, িযিহাবরে িরঞ্জাম, প্রবশক্ষণ উপাোন এিং অনযানয িহায়ে উপাোন পাফিন।  
 

আমাফের তেনজিন জিয়ােলাপ পবরচালনা েরার জনয এিং আমরা  খন চযাফলঞ্জ এিং তনবর্ে বিিার 

িম্মুখীন হই র্খন আমাফের বনফেতশনা কেওয়ার জনয কোডটি পবরষ্কার বনফেতবশো বনি তারণ েফর। আপবন 

িি তো আপনার উি তর্ন েম তের্তা িা েমপ্লাফয়ন্স  াংশফনর িাফে ক ািাফ াি েরফর্ পাফরন  বে আপনাফে 

োফে কোন প্রশ্ন বেংিা উফিফির বিষয় োফে। আপবন চাইফল কিনাফম Integrity Hotline িযিহার 

েফর পরামশ ত চাইফর্ পাফরন।  
 

কোডটি আমাফের িযিিাফয়র মুফখামুবখ হওয়া প্রবর্টি বিিা িা পবরবস্থবর্র আফলােপার্ েরফর্ পাফর না। 

িযিিাবয়ে প্রবর্েুলর্া এিং অবনজির্ আইবন এিং বনয়ন্ত্রে িমিযা অিযাহর্ োেফি। এই কক্ষফে, আমরা 

িফি তাচ্চ তনবর্ে মান িজায় রাখার িািযিািের্া কেফে মকু্ত নই, বেন্তু আমাফের িটিে বিদ্ধান্ত গ্রহফণ 

িাহাফ যর জনয বনফেতবশোর িাহা য গ্রহণ েরা উবচর্। আমাফের বনজস্ব তনবর্ে মান বনি তারণ েরার জনয, 

কোড নীবর্ আমাফেরফে প্রফ াজয আইন এিং প্রবিিান কমফন চলফর্ পরামশ ত কেয়। আপবন িিিময় ক খাফন 

োজ েফরন কিখাফনর আইন বিষফয় িারনা রাখফর্ হফি এিং আপনার কোন প্রশ্ন োেফল বলিযাল  াংশান 

কেফে বনফেতবশোর িাহা য প্রাে তনা েরফর্ হফি। 
 

েমী বহিাফি আমাফের োে কেফে বে আশা েরা হয়  
গ্রামীণফ াফনর এেজন েম তচারী বহিাফি, আপনার বনেি  া প্রর্যাশা েরা হয়:  

• িিিময় উচ্চ ির্র্ার িফে োজ েরুন  

• কোড, নীবর্ এিং মযানুয়াল পিুন, িুঝুন এিং অনুিরণ েরুন  

• "বেভাফি েো িলফর্ হফি" িারার অিীন িণ তনা অনু ায়ী উফিফির বিষয় উত্থাপন েরুন  

• িময়মর্ প্রবশক্ষফণ উপবস্থর্ কহান  

• েখন এিং বেভাফি আরও বনফেতবশো চাইফর্ হফি র্া জানুন 

• িমস্ত েমপ্লাফয়ন্স এর র্েন্ত বিষফয় িমূ্পণ তরূফপ এিং স্বেভাফি িহফ াবির্া েরুন  

• এরুপ কোফনা চচতা  া কিআইনী, অননবর্ে হফর্ পাফর অেিা গ্রামীণফ াফনর িুনাফমর জনয 

ক্ষবর্োরে হফর্ পাফর র্া পবরহার েরুন 
 

আমাফের উর্ধ্ তর্ন েম তের্তার োে কেফে বে আশা েরা 

হয়  
গ্রামীণফ াফনর কনর্ারা শুিুমাে উপফরর প্রফয়াজনীয়র্া অনুিরণ েরফিন এরুপ আশা নয়, িরং এটি 

প্রর্যাবশর্:  

• "শীষ ত কেফে মূফল" নীবর্ কমফন চলুন এিং েমপ্লাফয়ন্স এর গুরুত্ব প্রবর্বনয়র্ অিবহর্ েরুন  

• আপনার টিমগুবলর পবরচালনাফে প্রভাবির্ েফর এমন িযিিাবয়ে েমপ্লাফয়ন্স ঝুাঁ বে কক্ষেগুবল বচবির্ 

েরুন   

• িজিয়ভাফি েম ত িনাক্ত েরুন  া েমপ্লাফয়ন্স ঝুাঁ বে হ্রাি েরফর্ পাফর   

• বনজির্ েরুন অঅ টিমগুবল প তাপ্ত প্রবশবক্ষর্ এিং প্রািবেে িে কমাোফিলা েরফর্ প্রস্তুর্ এিং 

ক খাফন প্রফয়াজন বনফেতশনা প্রোন েরুন  
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Sensitivity: Internal 

• িি টিফমর িেিয প্রবর্িাে উফিি োিাই উফিি উত্থাপন েরার িযাপাফর কখালাফমলা র্া বনজির্ 

েরার জনয কখালাফমলা বরফপাটিতং পবরফিশ উর্্িাবহর্ েরুন  

• বনফয়াি এিং প্রচার প্রজিয়ার এেটি মানেণ্ড বহিাফি উচ্চ ির্র্া মান িযিহার েরুন  

• গ্রামীণফ াফনর আওর্ায় েমপ্লাফয়ন্স পেফক্ষপ এিং পবরচালনা প্রজিয়া িজিয় অংশগ্রহণ েরুন   

ককাড নবর্াগ  

েুনীবর্ েমন  

গ্রামীণফ ান েুনীবর্র কক্ষফে শূনয িহনশীল।  
 

আমাদেরদক যা জািদে হদব  

• গ্রামীণফ ান ঘুষ িা অনুপ কু্ত কপফমন্ট িা কোফনা িরফনর অনুপ ুক্ত িুবিিা গ্রহন িহয েফর না  

• আমরা এেটি উন্মুক্ত এিং স্বে পদ্ধবর্ফর্ আমাফের িযিিা পবরচালনা েরার জনয প্রবর্শ্রুবর্িদ্ধ  

• ঘুষ অনিি এিং ইহা জবির্ িযজক্তফে এিং গ্রামীণফ ানফে, িুনাম এিং আইবন ঝুাঁ বেফর্ কিফল কেয়  

• অবভনিন কপফমন্ট, বেে িযাে বস্কম এিং কশল কোম্পাবন িা লুোফনা মাবলেফের িযিহার িহ 

ঘুষ অফনে িরফনর হফর্ পাফর 

• িরোবর েম তের্তারা প্রায়শই েুনীবর্ বিফরািী আইফনর েফিার শািফনর বশোর হন এিং র্াই অবর্বরক্ত 

ির্েতর্ার িাফে োজ েরা উবচর্   

• আমরা  বেও িরািবর জবির্ না োবে র্িু আমাফের িরিরাহ কচইফন েুনীবর্ গ্রামীণফ াফনর জনয 

গুরুত্বপূণ ত ঝুাঁ বে িৃটষ্ট েরফর্ পাফর   

• উপহার এিং আবর্ফেয়র্া িা বনবেতষ্ট পবরবস্থবর্ফর্ এেটি অনুপ ুক্ত িুবিিা প্রোন ঘুষ বিফিবচর্ হফর্ 

পাফর  

• এমনবে োর্িয োন িা স্পনিরবশপফে ঘুষ বহিাফি কেখা হফর্ পাফর  বে িাবণজজযে িুবিিা িুরবক্ষর্ 

েরার জনয র্া েরা হয়   
 

আমাদের কাদে নক প্রেযাশা করা হয়   

• আমরা েখনও ঘুষ িা প্রভাি খাটিফয় োজ েবর না  

• আমরা েখনও অনুপ কু্ত কপফমন্ট প্রস্তাি িা িুবিিা গ্রহণ েবর না  

• আমরা এমন আচরফণ বনফয়াজজর্ হওয়ার জনয অনয োউফে অনুফরাি েবর না ক  বিষফয় আমাফের 

বনফজফের  ুক্ত হওয়ার অনুমবর্ কনই  

• আমরা িািিাফন আমাফের িযিিাবয়ে অংশীোর বনি তাচন এিং তনবর্ে এিং আইনী আচরণ বিষফয় 

র্াফের প্রবর্শ্রুবর্ বনরীক্ষণ েবর  

• আমরা িটিেভাফি আমাফের িযিিা প্রবর্ বলর্ েফর এরুপ নবেপে িংরক্ষন েবর   

• িরোবর েম তের্তাফের িাফে ক ািাফ াি েরার িময় আমরা  ো ে ির্েতর্া অনশুীলন েবর 

• আমরা ক  ঝুাঁ বেগুবল িম্মুখীন হফর্ পাবর র্া মূলযায়ন েবর এিং ো তেরভাফি পবরচালনা েরার 

জনয  ো ে প্রবশক্ষণ এিং বনফেতবশোর িন্ধান েবর 
 

আমরা যা সন্ধাি কনর  

• আমরা অস্বাভাবিে িা স্ফীর্ কপফমন্ট শর্তািলী িম্পফেত অিির্ হই  ার কোনও পবরষ্কার িযিিাবয়ে 

উফেশয আফে িফল মফন হয় না 

• আমরা িফিহ েবর ক  িযিিাবয়ে অংশীোর িযিিা পবরচালনার জনয গ্রামীণফ াফনর মান কমফন 

চলফে না 

• আমরা িফচর্ন ক  িরিরাহোরী আমাফের পফক্ষ লাইফিন্স িা পারবমি িুরবক্ষর্ েরার জনয িরোরী 

েম তের্তাফের িাফে ক ািাফ াি েরফেন 

• োর্িয িা পৃিফপাষে িংস্থাফে োন েরার অনুফরাি  া িরোরী েম তের্তার িফে িম্বন্ধ ুক্ত হফর্ 

পাফর 
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Sensitivity: Internal 

• উপহার কেওয়া, ভ্রমণ, অনুোন িা আনিোয়ে বিফনােন িা কোনও োরফণ নিে অে ত প্রোন 

েরার জনয আমাফের প্রস্তাি কেওয়া হয় িা অনুফরাি েরা হয় 
 

 

 

ববববববববব ববববববব  
আমরা আশা েবর আমাফের িযিিাবয়ে অংশীোফররা আমাফের মান পূরণ এিং আমাফের মানেন্ডফে 

িম্মান  েফর। 
 

আমাদেরদক যা জািদে হদব 

• আমাফের িযিিায় অংশীোরফের েম ত আমাফের িুনাফম ক্ষবর্ েরফর্ এিং আমাফের আইফনর 

মুফখামুবখ েরফর্ পাফর 

• িযিিায় অংশীোরফের মফিয িরিরাহোরী, এফজন্ট, পবরফিশে, ফ্রাঞ্চাইজজি এিং ক ৌে উফেযাি 

অংশীোর এিং কিইিাফে স্পনিরবশপ এিং োন প্রাপেফের িযজক্ত এিং িংস্থাও অন্তভুতক্ত। 
 

আমাদের নিকট যা প্রেযানশে   

• আমরা িযিিাবয়ে অংশীোরফের িাফে োজ েরার লক্ষয রাবখ  ারা আমাফের িাফে িামঞ্জিযপূণ ত 

িযিিাবয়ে আচরণ এিং তনবর্ে মূলযফিাফির মান প্রেশ তন েফর 

• িযিিাবয়ে অংশীোরফের বনি তাচন েরার িময় আমরা গ্রামীণফ াফনর ঝুাঁ বে  াচাই-িাোই েবর এিং 

কিাবি তং পদ্ধবর্ অনুিরণ েফর ির্েতর্া অিলম্বন েবর  

• অঅঅঅ অঅঅ অঅঅ আমাফের িযিিাবয়ে অংশীোরফের িমস্ত প্রফ াজয আইন কমফন চলফি এিং 

অঅঅঅঅ অঅঅঅ গ্রামীণফ াফনর িযিিাবয়ে আচরফণর মানেণ্ডগুবল পূরফণর প্রর্যাশা েবর  

• আমরা আশা েবর আমাফের িযিিায় অংশীোরিণ আমাফের িম্পে পবরেল্পনা, বির্রণ এিং 

পবরচালনা েরার িময় ঝুাঁ বে কেফে রক্ষা ও িযিস্থাপনার োবয়ত্ব কনফি 

• আমরা অে তননবর্ে বনফষিাজ্ঞা িা িাবণজয বনফষিাজ্ঞা আফে এরুপ কেশগুবলফর্ িযিিাবয়ে িুফ ািগুবল 

ির্েতর্ার িাফে মূলযায়ন েবর 

• আমরা বনফষিাজ্ঞা শািন এিং আমোবন-রপ্তাবন প্রফয়াজনীয়র্ািহ প্রফ াজয িাবণজয বনয়ন্ত্রণগুবল কমফন 

চবল 

• আমরা আমাফের িযিিাবয়ে অংশীোরফের োবয়ত্বশীল িযিিা পবরচালনার জনয গ্রামীণফ াফনর মান 

অনু ায়ী র্াফের জিয়ােলাপ পবরচালনা েরার জনয প তফিক্ষণ এিং িমে তন েবর 

• আমরা িেল িযিিাবয়ে অংশীোরফের িম্মাফনর িাফে এিং নযা য ও কখালাখুবল ভাফি আচরণ েবর 
 

আমরা যা সন্ধাি কনর   

• আমরা এরুপ িযিিাবয়ে অংশীোরফে প্রর্যাখান েবর  ারা গ্রামীণফ াফনর িরিরাহোরী পবরচালনা 

নীবর্গুবলিহ আমাফের প্রফ াজয মানেণ্ড িমূ্পণ তরূফপ পূরণ েফর না  

• আমরা এমন িযিিাবয়ে অংশীোরফে বন ুক্ত েরফর্ চাই ক  লবিে, এফজন্ট িা অনয কোনও পক্ষ 

বহিাফি গ্রামীণফ াফনর পক্ষ কেফে োজ েরফি 

• আমরা িফচর্ন ক  িযিিাবয়ে অংশীোর এমনভাফি িযিিায় পবরচালনা েফর  া গ্রামীণফ াফনর 

উপর কনবর্িাচেভাফি প্রভাি ক লফর্ পাফর  

• কোন িযিিাবয়ে অংশীোরফে  াফে গ্রামীণফ াফনর প্রফয়াজনীয়র্া অনুিাফর িটিেভাফি  াচাই-িাোই 

েরা হয়বন  

• আমরা এমন অনযানয আচরণ িা পবরবস্থবর্ফর্ িফচর্ন হই  া আমাফের িযিিাবয়ে অংশীোফরর 

আচরণ িা নীবর্ফে প্রশ্ন েরফর্ িাহা য েফর  
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Sensitivity: Internal 

প্রবর্ফ াবির্া  

আমরা ক ৌজক্তেভাফি প্রবর্িজের্া েবর। 
 

আমাদেরদক যা জািদে হদব 

• ক ৌজক্তে প্রবর্ফ াবির্া িমাফজর জনয গুরুত্বপূণ ত এিং কেফশ ও বিফেফশ উভয় গ্রামীণফ াফনর জনয 

েীঘ তস্থায়ী িযিিাবয়ে িুফ াি িৃটষ্ট েফর 

• এেটি অনুপ ুক্ত িুবিিা কেফে তর্বর িা উপোবরর্া আমাফের গ্রাহে, িযিিাবয়ে অংশীোর এিং 

জনিািারফণর িাফে আমাফের িুনামফে ক্ষবর্গ্রস্ত েরফি 

• প্রবর্ফ াবির্াহীন চুজক্ত িা অনুশীলন কেিল আমাফের নীবর্র বিরুফদ্ধ নয় িরং আইফনরও বিরুফদ্ধ 

 

আমাদের নিকট যা প্রেযাশা করা হয়  

• আমরা আমাফের বনজস্ব মূলয এিং িযিিাবয়ে কেৌশল তর্বর েবর এিং আমাফের প্রস্তািগুবলর 

ক ািযর্ার অনুিাফর প্রবর্ফ াবির্া েবর  

• আমরা আমাফের প্রেৃর্ িা িিািয প্রবর্ফ ািীফের িাফে ক ািাফ াি িীমািদ্ধ েবর এিং িাবণজজযেভাফি 

িংফিেনশীল র্েয ভাি না েবর 

• আমরা, আনুিাবনে িা অনানুিাবনেভাফি, প্রেৃর্ িা িিািয প্রবর্ফ ািীর িাফে িাজার ভাি েরফর্, 

মূলয টিে েরফর্ িা ইনপুি িা বিিফয়র িীমািদ্ধ েরফর্ চুজক্ত িম্পােন িা অনুশীলন না েবর 

• কেড এফিাবিফয়শন অেিা ইন্ডাবিয়াল ক ারাফম ক াি কেওয়ার পূফি ত অভযন্তরীণ প্রফয়াজনীয়র্া 

অনু ায়ী আমরা অনুফমােন গ্রহণ েবর  

• আমরা আফলাচনা কেফে অবিলফম্ব বনফজফে িবরফয় কনয় এিং আমাফের েফোপেেন বলিযাল 

 াংশান এিং / অেিা Integrity Hotline এ বরফপািত েবর  বে প্রেৃর্ িা িিািয প্রবর্ফ ািীর্ার 

িাফে েফোপেেনটি এেটি অনুপ ুক্ত, বিফরািী-প্রবর্ফ াবির্ামূলে বিষয় হয়  

• প্রবর্ফ াবির্ামূলে আইনগুবলর িফিহজনে লঙ্ঘফনর বিষফয় অবিলফম্ব বলিযাল  াংশান এ প্রবর্ফিেন 

েরার জনয আমাফের িািযিািের্া রফয়ফে 
 

আমরা যা সন্ধাি কনর  

• আমরা প্রেৃর্ িা িিািয প্রবর্ফ ািীফের, গ্রাহেফের িা িযিিাবয়ে অংশীোরফের োফে র্াফের মূলয, 

কেৌশল, িযিিাবয়ে কেৌশল িা অনুরূপ র্েয বিষফয় ক ািাফ াি েবর 

• আমরা আনুিাবনে িা অনানুিাবনে চুজক্তর অজস্তত্বফে িফিহ েবর  া আমাফের প্রেৃর্ িা িিািয 

প্রবর্ফ ািীফেরফে গ্রাহেফের অেিা কিই িম্পবেতর্ িাজাফরর কপৌৌঁোফর্ িািা কেয় 

• আমরা প্রেৃর্ িা িিািয প্রবর্ফ ািীফের িাফে অনানুিাবনে িা িামাজজে বমটিংফয় অংশগ্রহণ েরার 

পবরেল্পনা েবর 

• ক খাফন ইবের্ আফে ক  উফেশযটি হল প্রবর্ফ াবির্ামূলে িংফিেনশীল র্েয বিবনময় েরার জনয 

কিখাফন আমরা প্রেৃর্ িা িিািয প্রবর্ফ ািীফের িাফে ক ািাফ াি েরার পবরেল্পনা েবর  

• আমরা মূলযবনি তারণ কেৌশল িা অনযানয িাজার কেৌশলগুবল স্থাপন েরার পবরেল্পনা েবর  া 

প্রভািশালী অিস্থাফনর অপিযিহার বহিাফি কেখা ক ফর্ পাফর, উোহরণস্বরূপ: িি তবনম্ন খরচ, মাজজতন 

িংেুবচর্ িা গ্রাহেফের িাফে চুজক্ত িম্পােন েরফর্ অস্বীোর েরা  
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Sensitivity: Internal 

কিাপনীয়র্া এিং র্েয িযিস্থাপনা 

 
আমরা র্েযফে এেটি মূলযিান িম্পে বহিাফি বিফিচনা েবর। 
 

আমাদেরদক যা জািদে হদব  

• কোম্পাবনর েম তচারী বহিাফি, আমরা মাফঝ মাফঝ গ্রামীণফ ান, গ্রাহে িা িযিিাবয়ে অংশীোরফের 

মূলযিান র্েয অিবহর্ হই  

• কিবশরভাি র্েয বডজজিাল এিং িহফজই প্রফিশ েরা, িংফশািন েরা, ভাি েরা এিং প্রবর্বলবপ 

েরা  ায়  

• করেডত হল উচ্চ েফপ তাফরি মানিম্পন্ন র্েয। এগুবল গ্রামীণফ াফনর জনয গুরুত্বপূণ ত এিং এগুফলার 

বচবির্ ও িুরবক্ষর্ েরা আিশযে  

• গ্রামীণফ াফনর িুনাফমর জনয, গ্রামীণফ াফনর প্রবর্ফ াবির্ামূলে ও বনয়ন্ত্রে প্রজিয়ায় স্বাে ত িুরক্ষার 

জনয এিং আমাফের িম্পফের অখণ্ডর্া িুরবক্ষর্ েরার জনয কিাপনীয়র্া িজায় রাখা অর্যন্ত 

গুরুত্বপূণ ত  
 

আমাদের নিকট যা প্রেযাশা করা হয়  

• আমরা আনুিাবনেভাফি অনুফমাবের্ হফলই র্খনই কেিল কিাপনীয় র্েয ভাি েবর এিং  খন এটি 

েরার জনয এেটি তিি োরণ রফয়ফে  

• আমরা বনজির্ েবর ক  গ্রামীণফ াফনর িমস্ত র্েয বনভতরফ ািয এিং িটিে, এিং উচ্চ কপশাোর 

এিং তনবর্ে মান কমফন চলফে 

• আমরা আমাফের রৃ্র্ীয় পফক্ষর র্েয বনজস্ব র্ফেযর মর্ এেই স্তফরর কিাপনীয়র্া এিং  ফের 

িাফে িযিহার েবর  

• আমরা জ্ঞান ভািাভাবি িংসৃ্কবর্র প্রচার েবর বেন্তু কিাপনীয় এিং অভযন্তরীণ র্েয প্রজিয়ােরফণর 

িময় ির্েতর্া অিলম্বন েবর 

• আমরা জনিমািম স্থফল িংফিেনশীল বিষয় আফলাচনা েবর না 

• আমরা ি্রুপ নীবর্ অনুিাফর র্েয কশ্রণীিদ্ধ এিং িযিস্থাপনা েবর এিং করেডত িংরক্ষণ েবর 

• অননুফমাবের্ অযাফেি কেফে আমরা বেভাফি কিাপনীয় র্েয রক্ষা েরফর্ পাবর কি িম্পফেত আমরা 

আপফডি োবে 

 

 

আমরা যা সন্ধাি কনর  

• জনিািারফণর মফিয জনিািারফনর জনয নয় এমন র্েয িম্পফেত েো িলফেন এরুপ গ্রামীণফ ান 

েম তচারীফে আমরা বনফষি েবর 

• িযিিাবয়ে অংশীোর আমাফেরফে কিাপনীয়র্ার িা প্রোশ না েরার চুজক্ত স্বাক্ষর েরফর্ অনুফরাি 

েফর  
• অঅঅঅ অঅঅ অঅঅঅ অঅঅঅঅঅঅঅ অঅঅঅঅ অঅ অঅঅঅঅঅঅঅঅ অঅঅঅঅঅ অঅ 

অঅঅঅঅঅঅঅ অঅঅ অঅঅঅ 

• কেউ কেউ আমাফের এমন আফলাচনার মফিয অন্ততভুক্ত েফর  া বেনা গ্রামীণফ াফন বিশে িযিিার 

বিষফয় পবরচাবলর্ েফর  

• কিাপনীয় বহিাফি আপবন কশ্রণীিদ্ধ এেটি ইফমল গ্রহণ েফরন  
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Sensitivity: Internal 

স্বাফে তর িংঘার্  

আমরা িি তো গ্রামীণফ াফনর িফি তাত্তম স্বাফে ত োজ েবর। 
 

আমাদেরদক যা জািদে হদব  

• গ্রামীণফ াফনর স্বাফে তর িাফে আমাফের িযজক্তির্ স্বাফে তর িে িা িফের অনুভূবর্ হফর্ পাফর এমন 

বিষয়ফে স্বাফে তর িে িফল  

• িযজক্তির্ স্বাে ত এর মফিয আমাফের আবে তে স্বাে ত, িযিিাবয়ে িুফ াি, চােবরর িাইফর িা আমাফের 

বনেিির্ী মানুফষর স্বাে ত, অঅঅঅ ঘবনি পবরিাফরর িেিয, িযজক্তির্ িনু্ধ িা িযিিাবয়ে িহফ ািীফের 

অন্তভুতক্ত  

• এমনবে গ্রামীণফ াফনর িফি তাত্তম স্বাফে ত আমরা োজ নাও েরফর্ পাবর এমন িারণাও আমাফের 

ির্র্া প্রশ্নবিদ্ধ েরফর্ পাফর এিং আমাফের িুনামফে প্রবর্েূলভাফি প্রভাবির্ েরফর্ পাফর 

• গ্রামীণফ াফনর পক্ষ কেফে েরা িমস্ত বিদ্ধান্ত অিশযই িযজক্তির্ স্বাফে তর িারা প্রভাবির্ না হফয় 

কোম্পাবনর স্বাফে তর উফেফশয এিং নযা য মূলযায়ফনর উপর বভবত্ত েফর হওয়া উবচর্ 

• উন্মুক্তর্া এিং স্বের্া অপবরহা ত হয় প্রেৃর্, িিািয িা স্বাফে তর িে িযিস্থাপনা েরার জনয  

• স্বাফে তর িংঘার্ কিখাফনর োেফর্ পাফর ক খাফন এবে ভাফি অঅঅঅঅঅঅঅঅঅঅঅঅ অঅঅঅঅ অঅ  
 

 

আমাদের নিকট যা প্রেযাশা করা হয় 

• আমাফের বিচারফিািফে প্রভাবির্ েরফর্ পাফর এরুপ স্বাে ত িে এিং অনযানয পবরবস্থবর্ এিাফনা  

• আমরা এমন পবরবস্থবর্ এিং বিদ্ধান্তগুবল কেফে বনফজফের িবরফয় ক বল ক খাফন আমাফের স্বাফে তর 

িিািয িে রফয়ফে  

• আমরা দ্রুর্ আমাফের মযাফনজাফরর বনেি স্বাে ত, িিািয এিং অনুভূর্ িে প্রোশ েবর  

• আমরা স্বাফে তর িে িমািান েরফর্ এিং আমাফের বিদ্ধান্ত এিং েম ত নবের জনয আমাফের 

মযাফনজাফরর িাফে োজ েবর 

• স্বাফে তর িে এিাফর্ না পারফল আমরা িি তো েমপ্লাফয়ন্স  াংশফনর শরণাপন্ন হই  

• আমরা গ্রামীণফ াফনর িফি তাত্তম স্বাফে ত োজ েরার োয়িদ্ধর্াফে প্রভাবির্ েফর িা েরার অনুভূর্ 

হফর্ পাফর এমন িাবহযে ের্তিয িা অিস্থান িারন েবর না 

• িাবহযে কোন পবরচালন অবিের্তা পে িা অনয কোন উপাোনির্ ের্তিয গ্রহন েরার আফি আমরা 

আমাফের মযাফনজাফরর োে কেফে বলবখর্ অনুফমােন বনই এিং আমরা কোম্পাবনর পদ্ধবর্ অনু ায়ী 

করেডত রাবখ 
 

 

আমরা যা অিুসন্ধাি কনর  

• গ্রামীণফ াফনর বিেযমান িা িিািয িযিিাবয়ে অংশীোফরর মফিয আমাফের আবে তে িা অনয স্বাে ত 

রফয়ফে 

• আমরা িাইফর েম তিংস্থান িা অিস্থান রাবখ  া কোম্পাবনর জনয আমাফের ের্তিয িম্পােন েরার 

ক্ষমর্ায় হস্তফক্ষপ েরফর্ পাফর  

• আমরা পাবরিাবরে িেিয, িনু্ধ িা এমন িযজক্ত  ার িাফে আমাফের ঘবনি িযজক্তির্ িম্পেত আফে 

র্ার বনফয়াি, বনফয়াি, িা িরািবর র্ত্ত্বািিান েবর  

• উপহার, মূলযোি িা অনযানয িুবিিা িহ বিেযমান িা িিািয িযিিাবয়ে অংশীোরফের োে কেফে 

আমাফের িযজক্তির্ ক্ষমর্ায় মূলযিান বেেু প্রস্তাি  

• গ্রামীণফ ান এেটি িযিিাবয়ে অংশীোর আমাফের িযজক্তির্ ক্ষমর্ায় আমাফের কিিা প্রোন েরফি 
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Sensitivity: Internal 

জলিায়ু ও পবরফিশ  

আমরা পবরফিশ রক্ষা এিং জলিায়ু পবরির্তফনর প্রবর্ফরাফি অিোন রাখফর্ প্রবর্শ্রুবর্িদ্ধ। 
 

আমাদেরদক যা জািদে হদব 

• আমরা স্থানীয় আইন এিং আন্তজতাবর্েভাফি স্বীেৃর্ পবরফিশির্ মান কমফন চবল 

• আমরা শজক্ত, পাবন এিং ো াঁচামাল িম্পদ্গুফলার িযিহার েবমফয় আনফর্ প্রবর্শ্রুবর্িদ্ধ 

 

আমাদের নিকট যা প্রেযাশা করা হয়  
• অঅঅঅ অঅঅঅঅঅ অঅঅঅঅঅঅঅঅ অঅঅঅ অঅঅঅঅঅঅঅঅ অঅঅঅঅ অঅঅঅঅঅ অঅঅঅঅ 

অঅঅঅ অঅঅঅ অঅঅঅঅঅঅঅঅঅঅ অঅঅঅঅঅঅঅঅ অঅঅঅঅ অঅঅঅ অঅঅঅঅঅ অঅঅ  

• পণয এিং পবরফষিা কেনার িময় আমরা জলিায়ু এিং পবরফিশির্ প্রভাি বিফিচনা েবর এিং 

িযিিাবয়ে োয়িদ্ধর্ার মানেফণ্ড আমাফের িরিরাহোরীফের মূলযায়ন েবর 
• অঅঅঅ অঅঅঅঅঅ অঅঅঅঅঅ অঅঅঅঅ অঅঅঅ অঅঅঅ অঅঅঅঅঅঅঅঅঅঅ অঅঅঅঅঅঅঅঅ 

অঅ অঅঅঅঅ অঅঅঅঅঅ অঅঅঅঅঅঅঅঅঅঅ অঅঅঅঅঅ অঅঅ 

• অঅঅঅ অঅঅঅঅঅ অঅঅ অঅঅঅঅঅ অঅঅঅঅঅঅঅঅঅঅ অঅঅঅঅঅঅ অঅঅ অঅঅঅঅঅঅঅ 

অঅঅঅঅঅ অঅঅঅঅঅঅঅ অঅঅ অঅ অঅঅঅঅঅঅঅ অঅঅঅঅঅঅ অঅঅ 

• অঅঅঅ অঅঅ অঅঅঅঅঅ অঅঅঅঅঅঅ অঅঅ অঅ অঅঅঅ অঅঅঅ অঅঅঅঅঅঅ অঅঅ 

অঅঅঅঅঅঅঅ অঅঅঅঅ অঅঅঅ 
 

 

আমরা যা অিুসন্ধাি কনর 

• আমরা গ্রামীণফ াফনর এিং িরিরাহোরীফের ো তিম িম্পফেত অিির্ অঅঅঅঅ  া আমাফের 

জলিায়ু এিং পবরফিশির্ মান পূরণ েরফর্ িযে ত হয় 

• আমরা অঅঅঅঅ অঅঅঅঅঅ অঅ প্রফ াজয পবরফিশির্ নীবর্মালা িা প্রবর্িাফনর বনফেতবশো লঙ্ঘন 
অঅঅঅঅ  

• গ্রামীণফ ান িম্পবেতর্ পবরফিশির্ অনুফমােন এিং লাইফিন্স আফে বেনা আমরা বনজির্ নই 
 

 

 

 

আবে তে ির্র্া এিং প্রর্ারণা  

আমরা িটিে আবে তে করেডত িজায় রাবখ এিং প্রোফশর িমস্ত মানেন্ড কমফন চবল। 
 

আমাদের যা জািদে হদব 

• আবে তে ির্র্া আমাফের কশয়ারফহাল্ডার, গ্রাহে, িযিিাবয়ে অংশীোর এিং েম তচারীফের বিশ্বাি 

িজায় রাখার চাবি 

• আন্তজতাবর্ে আবে তে প্রবর্ফিেন মান িজায় রাখা শুিুমাে অঅঅঅঅঅঅঅঅ নয় িরং এটি 

িফি তাত্তমভাফি আমাফের িযিিা পবরচালনা েরফর্ িক্ষম েফর 
 

 

আমাদের নিকট যা প্রেযানশে  

• আমরা গ্রামীণফ াফনর অযাোউবন্টং নীবর্ অনুিরণ েবর এিং গ্রামীণফ ান িারা িাস্তিাবয়র্ অভযন্তরীণ 

বনয়ন্ত্রণগুবল কমফন চবল 

• আমরা আইনী িািযিািের্া এিং উত্তম অযাোউবন্টং অনশুীলন অন ুায়ী িটিেভাফি িমস্ত কলনফেন 

বলবপিদ্ধ েবর  

• আমরা িটিে, বনভতরফ ািযভাফি, স্বেভাফি, িারািাবহেভাফি এিং িময়মর্ প্রবর্ফিেন প্রোন েবর 

• আমরা কোম্পাবনর অে ত িযয় েরার িময় খরচ  ুজক্তিের্ এিং িটিেভাফি করেডত হয় র্া বনজির্ 

েবর 
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Sensitivity: Internal 

• আমরা প্রফ াজয ি্রুপ িা স্থানীয় েরৃ্তপফক্ষর মযাটেে অনুিাফর বিদ্ধান্ত গ্রহণ েবর এিং প্রফ াজয 

হফল ের্তিযগুবলর পৃেেীেরণ বনজির্ েবর 

• কোনও কলনফেন অনুফমােন েরার আফি অেিা কোনও নবে স্বাক্ষর েরার আফি আমরা র্েয এিং 

র্ফেযর িমূ্পণ তর্া এিং অন্তবন তবহর্ িযিিাফয়র  ুজক্তফে  াচাই েবর  

• আমরা প্রর্ারণামূলে করেডত তর্বর েবর না, বমেযা ডেুফমন্ট েবর না িা র্েয, কলনফেন িা আবে তে 

র্েয ভুলভাফি উপস্থাপন েবর না 
 

আমরা যা অিুসন্ধাি কনর  

• আমরা আবে তে িা অযাোউবন্টং অবনয়ম কেবখ  

• আমরা িফচর্ন হই ক  এেজন িহেমী িা িযিিাবয়ে অংশীোর কোনও বমেযা েবলল েফরফে  

• আমরা বনজির্ না ক  িটিেভাফি কলনফেন করেডত েরা হফয়ফে বেনা  

• আমরা উবিগ্ন হই ক  কোন েম তচারী বিিয়  লা ল িা পূি তাভাি িহ আবে তে র্েয ভুল্ভাফি 

উপস্থাপন েরফে  

• আমরা উবিগ্ন ক  গ্রামীণফ াফনর িম্পেগুবল আমাফের নীবর্গুবলর িাফে িামঞ্জিযপূণ তভাফি িযয় েরা 

হফে না  

 

 

উপহার, আবর্ফেয়র্া এিং ভ্রমণ  

আমরা আমাফের বনজস্ব খরচ িহন েবর এিং উত্তম বিফিচনাফিাি িযিহার েবর িযিিাবয়ে কিৌজনয প্রস্তাি 

েরার িময়। 
 

আমাদেরদক যা জািদে হদব  

• িযিিাবয়ে কিৌজনযর্া ক মন উপহার, আবর্ফেয়র্া এিং ভ্রমফণর মফর্া অঅঅঅ স্বাফে তর িে িৃটষ্ট 

েরফর্ পাফর িা বেেু পবরবস্থবর্ফর্ ঘুষ বহিাফি বিফিবচর্ হফর্ পাফর 

• উপহার এমন বেেু  া বেনা কোন বেেুর বিবনময় প্রর্যাশা োিাই প্রেত্ত, এমনবে শুভ োমনাও  

• আবর্ফেয়র্া বিবভন্নভাফি হফর্ পাফর,  ার বভর্ফর খািার এিং পানীয়, কিবমনার, অভযে তনা, 

িামাজজে অনুিান এিং বিফনােন অন্তভুতক্ত  

• ভ্রমফণ পবরিহন খরচ োেফি, িযাজে, িাি, কেন, ফ্লাইি, োোর িযিস্থা এিং কহাফিল এিং 

অনযানয অঅঅঅঅঅঅঅঅ ভ্রমণ খরচ এর অন্তভুতক্ত  

• িরোরী েম তের্তািহ, িযিিাবয়ে অংশীোরফে  া বেফর্ িা গ্রহণ েরফর্ পাফর কি বিষফয় েফিার 

বনয়ম কমফন চলফর্ হফি  
 

আমাদের নিকট যা প্রেযানশে  

• আমরা এমন কোনও িযিিাবয়ে প্রস্তাি প্রোন িা গ্রহণ েবর না  া কোনও িযিিাবয়ে বিদ্ধান্তফে 

অনুপ ুক্তভাফি প্রভাবির্ েরফর্ পাফর িা অনুভূর্ হফর্ পাফর 

• আমরা নিে িা নিে িমরু্লয িা িযয়িহুল এিং অিং র্ উপহার প্রস্তাি প্রোন িা গ্রহণ েবর না 

• প্রচারনামূলে দ্রিযাবে  র্্িামানয মূফলযর িযর্ীর্ আমরা উপহার প্রোন িা গ্রহণ েবর না এিং এটি 

েরার জনয প্রোির্ হফলই কেিল র্া গ্রহণ েবর 

• িযিিাবয়ে উফেশযটি  খন পবরষ্কার এিং তিি হয় র্খন আমরা আবর্ফেয়র্ার প্রস্তাি প্রোন িা 

গ্রহণ েরফর্ পাবর, িযয়গুবল  ুজক্তিের্ এিং প্রিে উন্মকু্ত এিং স্বে, র্ফি আমরা আমাফের 

বনজস্ব খরচগুবল িহন েরফর্ পেি েবর  

• আমরা িিিময় ভ্রমণ, িািস্থান এিং িংবিষ্ট খরফচর জনয আমাফের বনজস্ব খরচ পবরফশাি েবর। 

এেইভাফি, আমরা অনযফের জনয ভ্রমণ, িািস্থান এিং িংবিষ্ট খরফচর জনয অে ত প্রোন েবর না 

• পবরিার িা ঘবনি িনু্ধফের জনয িযিিাবয়ে কিৌজনযর্ার অনুফমােন আমরা বেই না 
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Sensitivity: Internal 

• আমরা িিিময় আমাফের ঊর্ধ্ তর্ন েম তের্তার িফে িযিিাবয়ে কিৌজনয প্রস্তাি প্রোন িা গ্রহণ 

িম্পফেত আফলাচনা েবর  

• আমরা িযবর্িম িন্ধান েবর শুিুমাে বিফশষ পবরবস্থবর্ফর্ েমপ্লাফয়ন্স  াংশন িারা প তাফলাচনা 

েফর এিং বিইও এর বলবখর্ অনুফমােন িাফপফক্ষ  

 

আমরা যা অিুসন্ধাি কনর  

• িযিিাবয়ে কিৌজনযর্া প্রোন েরা িংফিেনশীল পবরবস্থবর্ফর্ অঅঅঅ চলমান আফলাচনা িা িয় 

প্রজিয়ার িময় 

• আমরা স্পনিরবশপ, োন িা িামাজজে বিবনফয়াি বিফিচনা েরবে  

• আমরা এমন িযিিার কিৌজনয িম্পফেত িফচর্ন  া বেনা উন্মুক্ত এিং স্বে পদ্ধবর্ফর্ প্রোন িা 

গ্রহণ েরা হয় না 

• আমরা বিশ্বাি েবর ক  িযিিাবয়ে কিৌজনয প্রস্তাি িা গ্রহণ েরা আমাফের স্বািীনর্া, উফেশয িা 

ির্র্াফে প্রশ্নবিদ্ধ েরফর্ পাফর 

• আমরা এেই িা িংবিষ্ট িযিিাবয়ে অংশীোফরর োে কেফে িা র্াফের িারিার প্রস্তাি িম্পফেত 

িফচর্ন   
 

 

 

স্বাস্থয, বনরাপত্তা এিং জন বনরাপত্তা (এইচ এি 

অঅঅঅঅঅঅ এি)  
 

আমরা িি েমীফের অঅঅ অঅঅঅঅঅ অঅঅঅঅঅঅঅঅঅঅঅঅ জনয এেটি বনরাপে এিং বনরাপত্তামুলে 

েম তফক্ষে প্রোন েবর। 
 

আমদেরদক যা জািদে হদব 

• আমাফের িেল েমী, অঅঅঅঅঅঅঅঅঅ এিং অঅঅঅঅঅঅঅঅঅঅঅঅ জনয বনরাপে, 

অঅঅঅঅঅঅঅঅঅঅ এিং িুরবক্ষর্ োফজর পবরফিশ িরিরাহ েরার োবয়ত্ব আমাফের িেফলর  

• এেটি স্বাস্থযের োফজর িংসৃ্কবর্ফে উৎিাবহর্ েরার জনয আমরা অংশীোবরফত্বর োবয়ত্বফে স্বীেৃবর্ 

বেফয় োবে  া আমাফের েমীফের েলযাণ িবি তর্ েফর।  

• আমরা এেটি এইচ এি অঅঅঅঅঅঅ এি িংসৃ্কবর্ফে উৎিাবহর্ েবর এিং আন্তজতাবর্ফের এিং 

স্থানীয় এইচ এি অঅঅঅঅঅঅ এি মান কমফন চবল, এিং এই বিষফয় আমাফের আচরণ িফি তাচ্চ 

অঅঅঅঅ িাবরফর্ বনফয়  ায় 

• আমারা আমাফের কনিওয়ােত অঅঅঅঅঅঅঅঅ পবরেল্পনা এিং পবরচালনার িময় র্বিৎফচৌম্বেীয় 

কক্ষফের জনয আন্তজতাবর্েভাফি স্বীেৃর্ বনফেতবশো কমফন চবল  
 

আমাদের নিকট যা প্রেযানশে  

• আমরা আমাফের োফজর পবরফিশ িম্পফেত িফচর্নার িাফে, োবয়ত্বশীলর্ার িাফে আচরণ েবর 

এিং আমাফের বনজস্ব েম তোফন্ডর জনয োয়িদ্ধ এিং  খন আমরা কোনও ঝুাঁ বেপূণ ত ো তেলাপ 

লক্ষয েবর র্খন "োমাফনার অবিোর"এর েরৃ্তত্ব প্রফয়াি েবর।  

• আমরা বনফজফের েম তফক্ষফে িিািয ঝুাঁ বে িম্পফেত িফচর্ন এিং অঅঅ অঅ অঅঅঅঅঅঅ অঅ 
অঅঅঅঅ অঅঅঅঅ অঅঅঅ অঅঅঅঅঅঅঅঅঅঅঅঅঅ অঅঅ অঅঅ 

• আমরা অঅঅ অঅ অঅঅঅঅঅঅ অঅ আইন এিং আমাফের বনজস্ব অঅঅ অঅ অঅঅঅঅঅঅ অঅ 

নীবর্মালা এিং প্রফয়াজনীয়গুফলা কমফন চবল  

• আমরা বনজির্ েবর ক  ঘিনাগুবল এিং ঘিনাগুবলর োোোবে বিষয়গুবল র্াফের র্ীব্রর্া 

বনবি তফশফষ বরফপািত েবর 
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Sensitivity: Internal 

• অঅঅঅ অঅঅঅঅঅঅঅ অঅঅঅঅঅঅঅঅঅঅ অঅঅঅঅঅঅঅঅঅ অঅঅঅ অঅঅঅঅঅঅঅঅ 

অঅঅঅঅঅ অঅঅ অঅঅঅঅঅ অঅঅঅ মফনাফ াি বেই 
 

 

 

আমরা যা অিুসন্ধাি কনর  

• অঅঅঅঅঅঅ অঅঅঅঅঅঅঅঅঅঅঅ অঅঅঅঅঅঅঅঅ অঅ অঅঅঅঅঅ অঅঅঅঅঅঅ, অঅঅঅঅঅ 

অঅঅঅঅঅঅঅঅ অঅঅ অঅঅঅঅঅঅঅঅঅঅঅঅ অঅঅ অঅ অঅঅঅ অঅ অঅঅঅঅঅঅ অঅঅঅঅ 

অঅঅঅ 

• অঅ অঅঅঅঅঅঅঅঅঅঅঅঅ অঅঅঅঅঅঅঅ অঅঅঅ অঅঅঅ অঅঅঅ অঅ অঅঅ অঅ 

অঅঅঅঅঅঅ অঅ অঅঅঅঅঅ অঅঅঅঅঅঅঅ অঅঅঅঅ অঅঅঅ 

• অঅঅঅ অঅঅঅঅঅ অঅঅঅঅঅঅ অঅঅ অঅঅঅঅঅঅঅঅঅঅঅঅ অঅঅঅঅ অঅঅঅ অঅঅঅঅঅ 

অঅঅ, অঅঅঅঅঅ অঅঅঅ অঅঅঅ অঅঅঅঅঅঅঅঅ অঅঅঅঅ অঅঅঅঅ অঅঅঅঅ অঅঅ 

• আমাফের কোনও েম তচারী িা িরিরাহোরীফের এইচ এি অঅঅঅঅঅঅ অঅ এর বিষয়ে উফিি 

রফয়ফে 

• অঅঅা অঅঅঅঅঅঅ অঅঅ অঅ অঅঅঅঅঅ অঅঅঅঅঅঅঅ অঅঅ অঅঅঅঅঅঅঅঅঅঅঅঅঅঅঅঅ 

অঅঅ অঅ অঅঅঅঅঅঅ অঅ অঅঅ অঅঅঅ অঅঅ অঅ অঅঅঅ অঅঅঅঅঅ অঅঅ অঅ 

 

 

 

মানিাবিোর ও শ্রম অবিোর  

আমরা মানিাবিোর ও শ্রম অবিোরফে িম্মান েবর। 
 

আমাদেরদক যা জািদে হদব 

• আন্তজতাবর্ে েনফভনশন এিং স্থানীয় আইফনর বনফেতশনা কমার্াফিে তিষময োিাই আমরা িিাই 

মানিাবিোফরর অবিোরী  

• মানিাবিোফরর প্রবর্ িম্মান গ্রামীণফ াফনর িযিিার এিং আমাফের পবরচালনার অবিফেেয অংশ। 

শ্রম অবিোর মানিাবিোফরর এেটি গুরুত্বপূণ ত অে এিং প্রবর্টি েম তচারী এিং গ্রামীণফ াফনর িাফে 

োজ েরা প্রফর্যফের নযা য কির্ন, অঅঅঅঅ-িুবিিা এিং িবমবর্র স্বািীনর্া অবিোর মঞ্জরু 

েফর  
• অঅঅঅ অঅঅঅ অঅঅঅঅঅঅঅ অঅঅঅঅঅ অঅঅ অঅঅঅঅঅ অঅঅঅ অঅঅঅ অঅঅঅঅঅঅঅঅঅঅ 

অঅঅ অঅঅঅ  

আমাদের নিকট যা প্রেযানশে  

• আমরা আমাফের িহেমীফের মানিাবিোর ও শ্রম অবিোর, আমাফের িযিিাবয়ে অংশীোফরর 

েম তচারী, আমাফের গ্রাহে এিং ক িি কেফশ আমরা ো ত পবরচালনা েবর কিফেফশর কলােফের 

িম্মান েবর 

• আমরা কিই িেল অবিোরফে িম্মান েবর  া অনযফের অবিোর লঙ্ঘন েফর না এিং অনযফের 

িারা লঙ্ঘন গ্রহণ েফর না  

• অঅঅঅ নযা য ও তিষমযহীনভাফি িযিিা পবরচালনা েবর, ক খাফন িযিিাবয়ে অংশীোর এিং অনযানয 

কেেফহাল্ডারফের িাফে আমাফের িম্পফেতর  

অঅঅঅ অঅঅঅঅঅঅঅঅঅ অঅঅ মানিাবিোফরর প্রবর্ শ্রদ্ধাশীলর্া 

• আমরা আমাফের িযিিায় স্বর্ন্ত্র অঅঅঅ অঅঅঅঅঅ অঅ মানিাবিোর িম্পবেতর্ িামাজজে 

চযাফলঞ্জগুবলর উপর ইবর্িাচে প্রভাি ক লফর্ চাই 

• আমরা মানিাবিোর আইন লঙ্ঘফনর জনয পবরবচর্ িযিিাবয়ে অংশীোরফের িাফে িযিিা এবিফয় 

চবল  

• আমরা অঅঅঅঅঅ অঅঅঅঅঅঅঅঅ অঅঅঅঅঅঅঅঅ মানিাবিোর িা শ্রম অবিোর আইন লঙ্ঘন 

বিষফয় িরল বিশ্বাফি প্রবর্ফিেন েফর এরুপ িযজক্তর বিরুফদ্ধ প্রবর্ফশাি অঅঅঅ অঅঅঅঅঅঅঅঅ 

গ্রহণ েবর না 
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Sensitivity: Internal 
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Sensitivity: Internal 

আমরা যা অিুসন্ধাি কনর  

• আমরা িম্মুবখন হই, িাক্ষী হই অেিা জানফর্ পাবর ক  আমাফের িহেমী, িযিিাবয়ে অংশীোরফের 

েম তচারী িা আমরা ক  কেফশ পবরচালনা েবর কিখাফন মানুফষর মানিাবিোর লঙ্ঘন হফে।  

• আমরা, অঅঅঅ আমাফের কোন িহেমী, তিি েম তচারীফে িংবিষ্ট ক ারাফম ক মন শ্রবমে পবরষফে 

ক ািোফন িািা প্রোন 

• িরোরী েম তের্তািহ, ক  কেউ িটিে অনুফমােন োিা এিং অঅঅঅঅ অঅঅঅঅঅঅঅঅঅ 

অঅঅঅঅঅ অঅ অঅঅ গ্রামীণফ ান েম তচারীর, গ্রাহেফের অেিা িযিিাবয়ে অংশীোরফের 

িযজক্তির্ র্েয চায় 

• আমরা উবিগ্ন হই ক  কোন বিেযমান িা িিািয িযিিাবয়ে অংশীোর মানিাবিোর িা শ্রম অবিোর 

লঙ্ঘন েরফর্ পাফর 

• আমরা ক  চুজক্তটি বনফয় আফলাচনা েরবে র্ার োম এর্ েম িা িংবক্ষপ্ত বির্রণ িময় রফয়ফে  া 

িরিরাহোরী েম তচারীফের জনয েম মজবুর িা অবর্বরক্ত েম ত ঘণ্টা বনফি  
 

 

 

অভযন্তরীণ কলনফেন  

আমরা অভযন্তরীণ র্েয িা ো ত েরণ কশয়ার েবর না। 
 

আমাদেরদক যা জািদে হদব  

• অভযন্তরীণ র্েয হল এরূপ ক িা িি তজনীন র্েয নয়  া কোনও কোম্পাবনর েে মূলযফে প্রভাবির্ 

েরফি  বে এটি বিবনফয়ািোরীফের োফে প্রোবশর্ হয়, ক মন আবে তে  লা ল  া এখফনা প্রোশ 

েরা হয় বন, িিািয মাজত এিং অবিগ্রহণ, বিবনয়র মযাফনজফমন্ট পবরির্তন এিং উফেখফ ািয 

আইবন বিষয়গুবল 

• অভযন্তরীণ র্ফেযর উপর কলনফেন আমাফের তনবর্ের্ার মান লঙ্ঘন েফর এিং র্া কোনও প্রফ াজয 

আইফনর অিীফন িযজক্তির্ অপরািমূলে লঙ্ঘন এিং র্া আপনার জনয িযজক্তির্ভাফি এিং 

গ্রামীণফ াফনর জনয গুরুর্র পবরণবর্র বেফে িাবির্ েফর 

• অনযফের িাফে অভযন্তরীণ র্েয ভাি েরা আর র্খন র্ার কিই র্েয কলনফেন েরাফে টিবপং িলা 

হয় এিং এটি আমাফের বনয়ন্ত্রে েবলল এিং আইন উভফয়র লঙ্ঘন 
 

আমাদের নিকট যা প্রেযানশে  

• গ্রামীণফ ান িা অনয কোনও িংস্থার অভযন্তরীণ র্েয িারনোলীন িময় আমরা কলনফেন েবর না, 

টিবপংফয় জবির্ হইনা িা অনয কোনও িযজক্তফে বিবেউবরটিফর্ কলনফেফনর পরামশ ত প্রোন েবর না  

• আমরা িমস্ত অভযন্তরীণ র্েয  া িািারণর্ বিবনফয়ািোরীর িযজক্তর বনেি িহজল্ভয নয় র্া 

মাবলোনািীন এিং কিাপনীয় বহিাফি বিফিচনা েবর  

• আমরা জনিমািমস্থফল িংফিেনশীল বিষয় আফলাচনা েবর না 
 

আমরা যা অিুসন্ধাি কনর  

• আমরা গ্রামীণফ াফনর েে মুলয িা কোনও গ্রাহে িা িযিিাবয়ে অংশীোফরর জনয ইবর্িাচে িা 

কনবর্িাচে পবরণবর্ হফর্ পাফর এমন িযিিা িা আইবন িমিযা িম্পফেত িফচর্ন  

• কেউ উপফেশ কেয় ক  আমরা গুরুত্বপূণ ত অ-িি তজনীন র্ফেযর উপর বভবত্ত েফর এেটি বিবেউবরটি 

িয় িা বিজি েবর  

• আপনাফে অিবহর্ েরা হফয়ফে ক  আপবন অভযন্তরীণ র্াবলোয় আফেন  

• আপবন এেটি এেজেেরণ এিং অবিগ্রহণ অঅঅঅঅ কেৌশলির্ প্রেফল্পর অংশ 

• আপনার কোম্পানী কশয়ার িাজার র্াবলোভুক্ত (েে এেফচঞ্জ) 
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Sensitivity: Internal 

অে তপাচার  

কিবলনর েৃঢ়ভাফি িি িরফণর অে ত পাচার এর র্ীব্র বিফরাবির্া েফর। 
 

আমাদেরদক যা জািদে হদব 

• গ্রামীণফ ান তিি উৎি কেফে প্রাপ্ত অফে তর মািযফম িযিিাবয়ে অংশীোরফের িাফে তিি িযিিাবয়ে 

ো তেলাফপ জবির্ োোর কচষ্টা েফর 

• অে তপাচার হল এেটি অপরািমূলে আয়ফে লুোফনার িা আিাল েরার প্রজিয়া 

• অপরািমূলে আয় ক ফোন মূলযিান বেেু হফর্ পাফর ক মন অে ত, পণয, িম্পে এিং আিািন  

• অে তপাচার অফনে িরফনর হফর্ পাফর এিং িযাংবেং, বিবনফয়াি, চালান, িম্পবত্ত এিং আিািন 

িহ িমস্ত িরফণর কলনফেফন ঘিফর্ পাফর 

• োে এিং কশল কোম্পাবন অফে তর প্রেৃর্ মাবলেফের আিাল েরফর্ পাফর এিং র্া অে তপাচাফরর 

ঝুাঁ বে িািায় 

• অপরািমূলে ো তেলাপ িা িন্ত্রািিােফে িমে তন েরার জনয তিি র্হবিফলর িযিহারও অে তপাচার 

িফল িনয হফর্ পাফর  
 

 

আমাদের নিকট যা প্রেযানশে  

• আমরা গ্রামীণফ াফনর পদ্ধবর্ অনুিাফর আমাফের িযিিায় অংশীোরফের  াচাই এিং প তফিক্ষণ েফর 

অে তপাচার এিাফর্ পাবর 

• আমরা অস্বাভাবিে কপফমন্ট িা িযাংবেং িযিস্থায় প্রশ্ন েবর এিং অস্বাভাবিে অনুফরাি বরফপািত েবর  

• অে ত এিং িম্পবত্তর উর্্ি িা িন্তিয িম্পফেত িফিহ োেফল আমরা িিিময় আইবন এিং / অেিা 

ের  াংশাফনর িাফে পরামশ ত েবর 

• আমরা দ্রুর্ িফিহজনে কলনফেন িা অে ত পাচাফরর এর ঘিনা বরফপািত েবর  

• আমরা িন্ত্রাফি-অে তায়ন িা অনুরূপ জিয়ােলাপ িমে তন েরফর্ পাফর এরূপ ক ফোন কপফমন্ট েরফর্ 

অস্বীোর েবর  

• আমরা চালান িা িম্পবত্তর বনম্ন িা উচ্চ মূলয িম্পফেত িফচর্ন 
 

আমরা যা অিুসন্ধাি কনর  

• কপফমন্ট এরূপ কোনও পফক্ষর িারা িম্পাবের্ ক বেনা চুজক্তর কোন পক্ষ নয়  

• চুজক্তফর্ িবণ তর্ কপফমন্ট পদ্ধবর্র পবরিফর্ত বভন্ন পদ্ধবর্ফর্ অনুফরাি িা িম্পােন েরা হয়  

• নিফে প্রাপ্ত কপফমন্টগুবল অঅ িািারণর্ এই ভাফি কেওয়া হয় না 

• কপফমন্ট কোন অ ফশার িযাংে অযাোউন্ট কেফে আফি 

• কপফমন্ট অস্বাভাবিে কোন অযাোউন্ট কেফে আফি  া িািারণর্ কিই পক্ষ কেফে িযিহৃর্ হয় না 
 

কিাপনীয়র্া 
আমরা িযজক্তির্ র্েয রক্ষা েফর বিশ্বাি অজতন েবর। 
 

আমাদেরদক যা জািদে হদব 

• অঅঅঅ অঅঅঅঅঅ অঅঅ অঅঅঅঅঅ অঅঅ অঅঅঅঅঅঅঅঅঅঅ গুরুত্বপূণ ত অঅঅঅঅঅঅঅঅ 

অঅঅঅ অঅঅঅঅঅঅ অঅঅ অঅঅ এটি রক্ষা েরার জনয আমাফের িািযিািের্া রফয়ফে এিং অঅঅ 
অঅঅঅঅঅঅঅঅ অঅঅ অঅঅঅঅঅঅঅঅ অঅঅঅঅঅঅঅঅ অঅঅঅঅঅঅ অঅঅঅ  

• িযজক্তির্ র্ফেযর মফিয েম তচারী, গ্রাহে এিং িযিিাবয়ে অংশীোর র্েয ক মন ক ান নম্বর, ইফমল, 

টিোনা, অিস্থান, েল এিং কপফমন্ট ইবর্হাি, কির্ন এিং স্বাস্থয িম্পবেতর্ র্েযও অন্তভুতক্ত  

• িমস্ত িযজক্তির্ র্েয কিাপনীয় বহিাফি বিফিচনা েরা হয় 

• িযজক্তির্ র্ফেযর োবয়ত্বপূণ ত িযিহার আমাফের গ্রাহেফের আস্থা িজায় রাখফর্ িহায়ে। 
 

আমাদের নিকট যা প্রেযানশে  
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Sensitivity: Internal 

•  াফের িাফে বনবেতষ্ট িযিিাবয়ে উফেশয কনই র্াফের িাফে আমরা িযজক্তির্ র্েয আোন-প্রোন 

েবরনা  বে না র্েয আোন-প্রোন অনুফমাবের্ হয় িা আইনর্ প্রফয়াজন হয় 

• আমরা শুিুমাে এেটি বনবেতষ্ট িযিিাবয়ে উফেফশয িযজক্তির্ র্ফেযভান্ডরাফর প্রফিশ েবর এিং আমরা 

িযাজক্তির্ ভাফি বচবন এমন োফরা র্েয খুাঁজজ না  

• আমরা েীভাফি র্াফের র্েয িযিহার েবর কি িম্পফেত আমরা আমাফের গ্রাহেফের এিং েম তচারীফের 

িাফে উন্মুক্ত এিং িৎ 

• আমরা বনজির্ েবর ক  িটিে ভাফি প্রফিশাবিোফরর বনয়ন্ত্রণ, বনরাপত্তা এিং র্েয িুরক্ষার 

অঅঅঅঅঅঅ কোন র্েয প্রজিয়াজার্ েরা হয় 

• আমরা িযজক্তির্ র্েয প্রজিয়ােরফণর প্রেল্প িা উফেযাফির কনরৃ্ত্ব কেওয়ার িময় আমরা কিাপনীয়র্ার 

িাফে িম্পবেতর্ আমাফের োবয়ত্ব িম্পফেত িফচর্ন হই 
• অঅঅঅ অঅঅঅঅঅঅঅঅঅ অঅঅঅঅঅঅঅঅঅ অঅঅঅঅঅ অঅঅ অঅঅঅঅঅঅঅঅঅ অঅঅঅঅঅ 

অঅঅঅ 

 

আমরা যা অিুসন্ধাি কনর  

• আমরা িযজক্তির্ র্ফেয অননুফমাবের্ প্রফিশ বিষফয় িফচর্ন -  ো ে কিাপনীয়র্া িুরক্ষার িযিস্থা 

োিা রৃ্র্ীয় পফক্ষর িাফে র্েয কশয়ার েরাও এর অন্তভুতক্ত 

• আমরা অঅঅঅঅঅঅ েবর ক  আমরা আমাফের েমী িা গ্রাহেফের িম্পফেত র্েয িংগ্রহ েরবে  া 

র্ারা আমাফেরফে অঅ িংগ্রহ অঅঅঅ অঅঅঅঅ অঅঅঅঅঅঅ েরািা অঅঅঅঅঅঅঅঅঅঅঅঅঅঅ 

প্রর্যাশা েরফি না 

• আমরা িফচর্ন ক  আমাফের েমী িা গ্রাহেফের িযজক্তির্ র্েয এমনভাফি িযিহার েরা হফে  া 

অগ্রহনফ ািয িফল বিফিবচর্ হফর্ পাফর 

• এেজন িরোবর েম তের্তা  ো ে প্রজিয়া অনুিরণ োিাই িযিিাবয়ে করেডত িহ এেজন েম তচারী 

িা গ্রাহে িম্পফেত র্ফেযর জনয অনুফরাি েরফে  

• আমরা এমন বেেু কেবখ  া আমাফেরফে বিশ্বাি েরফর্ উে্িুদ্ধ েফর ক  কোনও িযজক্তির্ র্েয 

আফপাি েরা হফে িা ক ফর্ পাফর 
 

 

িংিাে এিং িামাজজে ক ািাফ াি মািযম 

 
আমরা িিিময় আমাফের িাবহযে ক ািাফ াফি োবয়ত্বশীলভাফি োজ েবর। 
 

আমাদেরদক যা জািদে হদব 
• অঅঅঅঅঅঅঅঅঅঅঅ অঅঅঅঅঅঅঅঅঅঅ অঅঅঅঅ অঅঅঅঅঅঅ অঅঅঅঅঅঅ 

অঅঅঅঅঅঅঅঅঅঅ অঅঅঅঅঅঅঅঅঅ অঅঅঅঅঅঅঅঅ অ-অঅঅঅঅঅঅ অঅঅঅঅ, অঅঅঅঅঅঅ, 

অঅঅঅঅঅঅ অঅঅঅঅ অঅঅঅ অঅঅঅঅঅঅ অঅঅ অঅঅঅঅ 

• অঅঅ, শুিুমাে অনুফমাবের্ িযজক্তরা িামাজজে ক ািাফ াি মািযম িহ অনযানয বডজজিাল প্লযাি ম ত 

এ গ্রামীণফ াফনর পফক্ষ েো িলফর্ পাফর 

• গ্রামীণফ ান কোন রেম রাজননবর্ে অিস্থান গ্রহণ েফর না িা কোন রাজননবর্ে আফিালফনর 

িাফে িহফ ািী হয়,  বেও আমরা জনিািারণ বির্ফেত অংশগ্রহণ েরফর্ পাবর  া বেনা আমাফের 

িযিিাবয়ে েম তফেৌশল এিং েম তক্ষমর্ার জনয গুরুত্বপূন ত 

• গ্রামীণফ ান কোন রাজননবর্ে েলগুফলাফে িমে তন েফর না কিিা িরািবর আবে তে িহায়র্া কহাে 

িা কির্ন প্রোফনর মািযফমও কহাে  
 

 

 

 

আমাদের নিকট যা প্রেযানশে  
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• গ্রামীণফ াফনর পক্ষ কেফে, আমরা কিাশযাল বমবডয়ার িহ িাইফরর আফলাচনায় অংশ বনই না  বে 

না পূফি তই এটি েরার জনয আমরা অনুফমাবের্ হই 

• আমাফের েম তিংস্থান কেফে আমরা ক  িংফিেনশীল িা কিাপনীয় র্েয পাই র্া বনফয় আমরা 

জনিম্মুফখ িা িামাজজে ক ািাফ াি মািযফম আফলাচনা েবর না 

• আমরা আমাফের িযজক্তির্ মর্ামর্ প্রবর্ বলর্ েরফর্ িামাজজে ক ািাফ াি মািযম িযিহার েবর, 

কোম্পাবনর মর্ামর্ নয়  

• আমরা িফচর্ন ক  িামাজজে ক ািাফ াি মািযফমর কপােগুবল দ্রুর্ েবিফয় পিফর্ পাফর এিং র্া 

প্রর্যাহার েরা েটিন এিং র্াই কপাে েরার আফি ির্েতর্া অিলম্বন েবর  

• আমরা গ্রামীণফ ান িম্পফেত িাবহযে কোন প্রফশ্নর কক্ষফে িাংিাবেে / বমবডয়াফের অঅঅঅঅঅঅঅঅ 

অঅঅঅঅঅ অঅঅঅ  ো ে মুখপােফের িযাপাফর অিবহর্ েবর 

• আমরা রাজননবর্ে েম তোফণ্ড অংশগ্রহন েরফর্ পাবর র্ফি শর্ত োফে ক  এটি আইনিংির্, 

আমাফের বনজস্ব িমফয় পবরচাবলর্ হয়, আমাফের বনজস্ব িম্পফের িাফে এিং গ্রামীণফ াফন 

আমাফের েম তিংস্থান িম্পবেতর্ নয় 
 

আমরা যা অিুসন্ধাি কনর  

• আমরা গ্রামীণফ াফনর িিািয িম্মাফনর ঝুাঁ বে হয় এমন ব্লি িা িামাজজে ক ািাফ াি মািযফম 

জনিািারফণর আফলাচনার বিষফয় িফচর্ন  

• িাবহফরর কোন আফয়াজন িা কোন ক ারাফম অঅঅ অঅঅঅ েো িলার জনয পবরেল্পনা েবর 

ক খাফন আমরা গ্রামীণফ ানফে প্রবর্বনবিত্ব েবর  

• আমরা উবিগ্ন ক  িাইফরর উর্্িগুবলর িাফে আমাফের ক ািাফ াি কোম্পাবনর উপর কনবর্িাচেভাফি 

প্রবর্ বলর্ হফর্ পাফর 

• আমরা আমাফের কোম্পাবনফে প্রচার েবর এিং িামাজজে ক ািাফ াি মািযফম িাইফরর েশ তেফের 

োে কেফে কনবর্িাচে প্রবর্জিয়া পাই  
 

 

িরোবর েম তের্তা  

িরোবর েম তের্তাফের িাফে ক ািাফ াি েরার িময় আমরা উচ্চ তনবর্ে মান অনিুরণ েবর। 
 

আমাদেরদক যা জািদে হদব 

• িরোরী েম তের্তারা িমাফজর জনয অর্যন্ত গুরুত্বপূণ ত প্রশািবনে ো ত পবরচালনা েফর, ক খাফন 

আমরা আমাফের িযিিা পবরচালনা েবর এিং আমাফের িযািিাবয়ে লাইফিন্সগুফলা পবরচালনা েফর  

• গ্রামীণফ ান বিবভন্ন স্তফর এিং বিবভন্ন উফেফশয বিবভন্ন িরোরী েম তের্তাফের িাফে ক ািাফ াি েফর 

• িরোফরর িারণেৃর্ র্ফেয জনিািারফণর প্রফিশাবিোর বনয়বন্ত্রর্ আইনগুবলর োরফণ িরোরী 

েম তের্তাফের িাফে ভাি েরা র্েয পািবলে পবরণর্ হফর্ পাফর  

• িরোবর েম তের্তা কিই িমস্ত িযজক্ত  ারা িরোর িারা বন ুক্ত িা িরোর িারা পবরচাবলর্ এফের 

মফিয আইনী, প্রশািবনে, বনি তাহী িা িামবরে অব ি ও অন্তভুতক্ত  

 

আমাদের নিকট যা প্রেযানশে  

• কোনও িরোরী েম তের্তাফে অনুপ ুক্তভাফি প্রভাবির্ েরফর্ পাফর, িা এমন আচরণ অনুিািন 

েরফর্ পাফর এমন বেেুফর্ আমরা িমৃ্পক্ত না হয় 

• আমরা িি তো িরোরী েম তের্তাফের ির্য এিং িটিে র্েয প্রোন েবর  

• গ্রামীণফ ান িাবণজজযে িা অনুফমােন প্রজিয়ার িাফে জবির্ হফল িরোরী েম তের্তাফের বনেি 

 ো ে ির্েতর্া অিলম্বন েবর  

• আমরা িি তো িযিিাবয়ে কিৌজনযিহ িরোরী েম তের্তাফের কক্ষফে প্রফ াজয িেল স্থানীয় আইন িা 

বনয়মগুবল কমফন চবল 
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Sensitivity: Internal 

• আমরা িুজঝ ক  রাষ্ট্রীয় মাবলোনািীন িংস্থাগুবলর বন ুক্ত িযজক্তিণ পািবলে অব বিয়াল বহিাফি 

বিফিবচর্ হফর্ পাফর 

• আমরা নূযনর্ম মূফলযর প্রচারমূলে দ্রিযাবে িযর্ীর্ িরোরী েম তের্তাফেরফে উপহার প্রোন েবর না 

এিং এটি েরার জনয প্রোির্ হফলই কেিল র্া প্রোন েবর  

• আমরা িরোবর েম তের্তাফের জনয ভ্রমণ, িািস্থান িা িংবিষ্ট খরচ পবরফশাি েবর না 

• িরোরী েম তের্তাফের োফে কেিলমাে িরল আবর্ফেয়র্া প্রস্তাি েবর  খন এটি এেটি পবরষ্কার 

ও তিি িযিিাবয়ে উফেফশয হয়, খরচগুবল  ুজক্তিংির্ এিং প্রিেটি উন্মুক্ত এিং স্বে হয়  

• আমরা িি তো আমাফের মযাফনজাফরর িাফে িরোরী েম তের্তাফের িযিিাবয়ে কিৌজনয প্রস্তাি বনফয় 

আফলাচনা েবর এিং প্রফয়াজন অনুিাফর েমপ্লাফয়ন্স  াংশন কেফে বনফেতশনা িন্ধান েবর 

• আমরা িরোরী েম তের্তাফেরফে িুবিিা প্রোফনর জনয অে ত প্রোন েবর না এিং আমরা েমপ্লাফয়ন্স 

 াংশন এই িরফনর অে ত প্রোফনর অনুফরাফির বিষফয় প্রবর্ফিেন েবর  

• আমরা শুিুমাে স্বের্ার িাফে বিফশষ পবরবস্থবর্ফর্ এিং বিইও এর বলবখর্ অনুফমােন মািযফম 

আমাফের পফক্ষ লবিেফের িযিহার েবর 

• গ্রামীণফ াফনর পক্ষ কেফে আমরা িরোরী েম তের্তাফের িফে িাবহযে আফলাচনায় অংশ বনই না, 

 বে না আমরা পূফি ত এটি েরার জনয অনুফমাবের্ হই 

• আমরা েমপ্লাফয়ন্স  াংশন এর প তাফলাচনা এিং বিইও এর বলবখর্ অনুফমােন িাফপফক্ষ শুিুমাে 

বিফশষ পবরবস্থবর্ফর্ িযবর্িমগুবল িন্ধান েবর 
 

আমরা যা অিুসন্ধাি কনর  

• িযিিাবয়ে অংশীোর িরািবর িা পফরাক্ষভাফি আমাফের পফক্ষ িরোরী েম তের্তাফের িাফে ক ািাফ াি 

েফর 

• িরোরী েম তের্তা গ্রামীণফ াফনর েম তচারী, গ্রাহে িা অনয কোন িযজক্তর িযজক্তির্ র্ফেযর জনয 

অনুফরাি েফর  

• িরোরী েম তের্তা গ্রামীণফ ানফে আমাফের গ্রাহেফের বনেি র্েয িা িার্তা পািাফর্ অনুফরাি েফর 

• িরোবর েম তের্তা মাবলোনািীন িা িযিিাবয়ে অংশীোফরর িাফে িম্বন্ধ ুক্ত 

• িরোরী েম তের্তা অেিা িরোবর েম তের্তার বনেির্ম পাবরিাবরে িেিয িা িযিিাবয়ে িহফ ািী 

গ্রামীণফ াফনর কোন পফের জনয আফিেন েফর  
 

 

 

আমাফের িম্পে রক্ষােরণ  

আমরা  া বেেু েবর র্ার মফিয ঝুাঁ বে-বভবত্তে বনরাপত্তা িবন্নফিবশর্।  
 

আমাদেরদক যা জািদে হদব 

• কোম্পাবনর িম্পে হল উক্ত িিগুবল  া আমাফের কোম্পাবনর মাবলোনা িা িরঞ্জাম, িুবিিা, 

পদ্ধবর্ এিং র্েযিহ িযিিা পবরচালনার জনয িযিহৃর্ হয় 

• কোম্পাবনর িম্পে রক্ষা আমাফের িেফলর এেটি মূল োবয়ত্ব 

• কমিািৃবত্তে িম্পবত্ত ক মন কেডমােত, েবপরাইি ুক্ত োজ, উদ্ভািন, িাবণজয কিাপনীয়র্া এিং 

িযিহাবরে জ্ঞান আমাফের জনয মূলযিান এিং িাজাফর গ্রামীণফ াফনর িা ফলযর জনয গুরুত্বপূণ ত 

হফর্ পাফর 

• বনরাপত্তা হুমবে আমাফের িম্পে প্রভাবির্ েরফর্ পাফর এিং এর গুরুত্বপূণ ত প্রভাি আফে আবে তে, 

েম তক্ষমর্া এিং িুনাফমর উপর 
 

আমাদের নিকট যা প্রেযানশে  

• আমরা িি তো বনরাপত্তা ঝুাঁ বেগুবল মূলযায়ন েবর এিং িযিিাবয়ে বিদ্ধান্ত পালন েরার িময় বনরাপত্তা 

নীবর্ এিং প্রফয়াজনীয়র্াগুবল অনুিরণ েবর 
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Sensitivity: Internal 

• আমরা স্থানীয় পদ্ধবর্, আইন এিং বিবি অনু ায়ী কোন বনরাপত্তা জবনর্ ঘিনা অবিলফম্ব প্রবর্ফিেন 

েবর  

• আমরা কোম্পাবনর িম্পফের িুরক্ষা এমনভাফি েবর ক ন র্া আমাফের বনফজফের এিং কিিা রক্ষা 

েবর কোন রেম ক্ষবর্, চুবর, অপচয় এিং অপিযিহার েরা কেফে  

• আমরা বনফয়ািেৃর্ োজ িম্পােন েরার জনয প্রফয়াজনীয় িংস্থার েম তচারী এিং রৃ্র্ীয় পফক্ষর 

অনুপ্রফিশ িীমািদ্ধ েবর 

• প্রফিশাবিোর কেওয়ার জনয আমরা িি তো  ো ে কপ্রাফিােলগুবল অনুিরণ েবর এিং প্রফিশবিোর 

বপন এিং পািওয়াডত িহ আমাফের প্রফিশাবিোর পবরচয়পে ভািাভাবি না েবর 

• আমরা র্েয ভািভাবি এিং িংরক্ষফনর জনয কেিল গ্রামীণফ ান অনুফমাবের্ পদ্ধবর্ িযিহার েবর 

• আমরা গ্রামীণফ াফনর কমিািৃবত্তে িম্পবত্তফে  ো েভাফি রক্ষা েবর এিং অনযফের কমিািৃবত্তে 

িম্পবত্তর অবিোরফে িম্মান েবর 

• িাইিার িুরক্ষা ঝুাঁ বে এিং েীভাফি কিগুবল কমাোফিলা েরফর্ হয় কি িম্পফেত আরও জানার জনয 

আমরা অভযন্তরীণ বশক্ষামুলে কোফি তর মািযফম বনফজফে বশবক্ষর্ েবর 
 

আমরা যা অিুসন্ধাি কনর 

• আমরা আমাফের প্রােফন িা আমাফের অনুফমােন িা িটিেভাফি প্রেবশ তর্ প্রমাণপোবে িযর্ীর্ 

প্রফিশেৃর্ িযজক্তফে আমরা প তফিক্ষণ েবর  

• আমাফের কমািাইল ক ান, লযাপিপ িা েম্পম্পউিার হাবরফয় কিফল, চুবর হফয় কিফল অেিা হিাৎ 

বভন্নভাফি আচরণ েরফল 

• আমরা িফিহজনে ইফমল িা িার্তা কপফয়বে িা এমন বেেু  া আমাফের অিোিাফমা িংিবমর্ 

েরার জনয পবরেবল্পর্ অেিা র্েয প্রোশ েরার িা অে ত স্থানান্তবরর্ েরার জনয অপফেৌশল  

• আমরা  খন কোন েুি তলর্া িনাক্ত েবর আমাফের বিফেম, প্রফিি িা িুবিিা িা এমন বেেুর  া 

িটিেভাফি িুরবক্ষর্ না 

• আমাফের বিফেম প্রর্ারণামূলে িা অনযানয অিািু উফেফশয অপিযিহার েরা হয় 
 

 

 

েম তফক্ষফের পবরফিশ  

আমরা িম্মান এিং ম তাোর িফে এফে অপফরর প্রবর্ আচরণ েবর। 
 

আমাদেরদক যা জািদে হদব 

• িমস্ত েম তচারী এমন েম তফক্ষে পবরফিফশ প্রর্যাশা েফর  া বেনা বলে, ক ৌন অবভফ াজন িা 

পবরচয়, জাবর্, অক্ষমর্া, জার্ীয় অঅঅবত্ত, িমীয় বিশ্বাি িা নািবরেফত্বর উপর বভবত্ত িহ ক ফোন 

িরফনর বহংিা, ভয়, তিষময িা িবহংির্ার হুমবে কেফে মকু্ত  

• আমরা েম তচারী-তিবচেযফে প্রবর্ফ াবির্ামূলে িুবিিা বহিাফি কেবখ োরণ এটি আমাফের েৃটষ্টফোণফে 

বিি্রৃ্র্ েফর এিং আমাফের গ্রাহেফের চাবহোগুবল আরও ভালভাফি িুঝফর্ কেয়  

• গ্রামীণফ ান িমস্ত েম তিংস্থাফনর অভযািগুবলফর্ িজিয়ভাফি িমর্া উন্নীর্ েরার কচষ্ট েফর  

• আমরা এেটি েম তক্ষম পবরফিশফে উৎিাবহর্ েবর ক খাফন কলােফেরফে িৎভাফি এিং কপশাির্ 

আচরণ েরা হয় এিং র্াফের অননয িারণা এিং পাে তেযগুবলফে মূলযায়ন েরা হয়  
 

 

আমাদের নিকট যা প্রেযানশে  

• আমরা আমাফের িহেমীফের প্রবর্ শ্রদ্ধা প্রেশ তন েবর এিং র্াফের িাফে এমন আচরণ েবর ক মন 

আচরণ আমরা অফনযর োফে কেফে আশা েবর 

• আমরা কোনও েম তচারী, িযিিাবয়ে অংশীোর িা গ্রাহফের বিরুফদ্ধ র্াফের িরল বিশ্বাফির উফিি 

জনয প্রবর্ফশাি কনি না 
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• আমরা এরূপ কোন েফোপেেফন ক াি বেই না অেিা কোন র্েয কপ্ররণ েবরনা ক খাফন োঊফে 

আপবত্তের নাফম ডাো, কেৌরু্ে, বর্রস্কার, বচন্তাহীনভাফি িা াঁিািরা বেেু িা হুমবে িহ কোনও 

িরফণর ক ািাফ াি কপ্ররণ েবর না কিই িাফে আমরা আপবত্তের েবি, োিুতন, অঙ্কন িা অেভবে 

প্রেশ তন িা কশয়ার েবর না 

• আমরা িজিয়ভাফি বিবভন্ন েৃটষ্টভবে শুনফর্ এিং কিই িি বচন্তািারার উপাোফনর উপর বিফিচনা 

েবর 

• আমরা হয়রাবন িা অনুপ ুক্ত আচরফণর কোফনা ঘিনা কমাোফিলা েবর এিং আমাফের োফজর 

পবরফিশ রক্ষা েরার জনয আমরা িজিয় 

• আমরা েম তফক্ষফে অযালফোহল িা অনিি ওষুি িযিহার েবর না িা কপ্রিজিপশন েরা ওষুফির 

অপিযিহার েবর না এিং েীঘ তফময়ােী বিফেশিমন িহ আমরা িযিিাবয়ে ভ্রমণগুবলফর্ িা অনযানয 

ো তিফম ক ৌন কিিা িয় েবর না 
 

আমরা যা অিুসন্ধাি কনর  

• আমরা ক ফোফনা িরফনর র্জতন-িজতন, িাট্টা-বিদূ্রপ িা হয়রাবনর বশোর, িাক্ষয িা শুনফর্ পাই 

• আমরা ক ফোফনা িরফনর হয়রাবন, ক ৌন হয়রাবন িা িণ তিাফের ঘিনা িম্পফেত িফচর্ন োবে 

• আমাফের মযাফনজার এিং িুপারভাইজার োফজর িাফে িম্পবেতর্ নয় এরুপ চাবরজেে তিবশষ্টযগুবলর 

উপর বভবত্ত েফর িারিার এেজন িহেমী িা িহেমীফের বনবেতষ্ট ি্রুপফে িমাফলাচনার জনয কিফে 

কনয় 

• আমরা িফিহ েবর ক  বেেু িহেমী প্রচার িা প্রেল্প িরাফের জনয উপ কু্ত বিফিচনা পাফেন না  

• আমরা উবিগ্ন ক  বেেু িযজক্ত িা িহেমী েলফে আফলাচনায় অংশগ্রহণ কেফে িাে কেওয়া হফে 
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বেভাফি েো িলফর্ হফি 
 

কোড নীবর্ গুফলার মফিয এেটি হল ক  আমরা "বনভতফয় েো িবল"।  খন আমাফের নীবর্গুবল তনবর্ে 

িা আমাফের কোফডর িাফে িেবর্পূণ ত বেনা কি িম্পফেত প্রশ্ন োফে আমরা আমাফের মযাফনজার এিং 

েমপ্লাফয়ন্স  াংশনফে জজজ্ঞািা েবর এিং আমরা িি তো এমন িািাগুবল এিং ো তািলীর প্রবর্ফিেন েবর 

 খন আমরা বিশ্বাি  েবর আমাফের আচরণবিবি িা প্রফ াজয আইন লঙ্ঘন হফর্ পাফর। প্রবর্ফিেফনর 

মািযফম আমরা গ্রামীণফ াফনফে আইনী ও তনবর্েভাফি োজ েরার প্রবর্শ্রুবর্ রক্ষা েরফর্ িহফ ািীর্া েবর 

এিং আমরা কোম্পাবনফে র্ার িুনাম িজায় রাখফর্ িহায়র্া েবর। এটি এেটি োবয়ত্ব  া আমরা গ্রামীণফ ান 

েম তচারী বহিাফি ভাি েবর।  
 

েখনও েখনও এবিফয় আিা এিং আপনার উফিি ভাি েফর কনওয়ার িাহি লাফি। আপবন  বে আপনার 

মযাফনজার িা কোনও েমপ্লাফয়ন্স  াংশানফে কোনও িমিযা বনফয় আফলাচনা িা প্রবর্ফিেন েরার বিষফয় 

িাহিী না হন র্ফি আপবন অঅঅঅঅঅঅঅঅঅঅ অঅঅঅঅঅ িযিহার েরফর্ পাফরন  া বেনা িমস্ত েম তচারী 

এিং িযিিাবয়ে অংশীোরফের অঅঅ অঅঅঅঅঅঅঅঅঅঅঅঅঅঅ জনয বিেযমান । এেটি স্বািীন িংস্থা িারা 

পবরচাবলর্ বরফপাটিতং চযাফনফলর মািযফম পবরচাবলর্ অঅঅঅঅঅঅঅঅঅঅ অঅঅঅঅঅ এমন িযজক্তফের 

কিাপনীয়র্া রক্ষার জনয তর্বর েরা হফয়ফে  ারা কোনও উফিি বরফপািত েফর এিং এমন িযজক্ত ক  বনফজই 

কোনও উফিি িম্পবেতর্ প্রবর্ফিেফনর বিষয়িস্তু। িমস্ত প্রবর্ফিেন কিাপনীয় বহিাফি িণয েরা হয় এিং খুি 

িীবমর্ িংখযে িযজক্তফে প্রফিশাবিোর কেওয়া হয়। চযাফনল িি তো কখালা এিং কিবশরভাি স্থানীয় ভাষায় 

পাওয়া  ায়। আপবন আপনার নাম প্রোশ না েফরও পাফরন। আপবন িম্মর্ না হওয়া প তন্ত আপনার 

পবরচয় কিাপন রাখা হয়।  
 

িমস্ত প্রবর্ফিেনেৃর্ উফিি গুরুত্ব িহোফর গ্রহণ েরা হয় এিং নযা য ও ো তেরী অনিুরণ েরা হয়। 

প্রবর্ফিেনটি প্রেফম Group Interanl Audit & Investigation (GIA&I) গ্রহণ এিং প তাফলাচনা 

েফর। গুরুর্র অবভফ াি িা উফিফির কক্ষফে, GIA&I প্রািবেে র্েযগুবল স্পষ্ট েরার জনয এেটি স্বািীন 

র্েন্ত পবরচালনা েরফি। অঅঅঅঅঅঅঅ অঅঅঅঅঅঅ অঅঅঅঅঅঅঅ অঅঅঅঅঅ অঅঅঅঅঅঅঅঅঅঅঅ 

অঅঅ অঅঅ অঅঅঅ অঅঅঅঅঅঅঅঅ অঅঅঅঅঅঅঅঅ অঅঅঅঅ অঅঅঅঅঅ অঅঅঅঅঅঅঅ অঅঅ। 

প্রজিয়াটির ির্র্া বনজির্ েরার স্বাফে ত িমস্ত  াংশন গুফলাফে েফিার ভাফি িমস্ত র্ফেযর কিাপনীয়র্া 

িজায় রাখার প্রফয়াজন হয়।  
 

আমাফের েমপ্লাফয়ন্স কপ্রাগ্রাফমর গুরুত্বপূণ ত অংশ হফে ো তেরী িংফশািনমূলে পেফক্ষপ গ্রহণ েরা এিং 

প্রফ াজয কক্ষফে, েম তচারীফের শাজস্তমূলে িযিস্থা কনওয়া। র্েন্তেৃর্ বিষয় িমািান েরার জনয প্রফর্যে 

কক্ষফে েমপ্লাফয়ন্স  াংশন শাজস্তমূলে িা িংফশািনমূলে পেফক্ষপগুবলর প্রফয়াজন বেনা র্া বনি তারণ েরফর্ 

েরৃ্তপক্ষফে িহফ ািীর্া েফর। ক  কেউ আইন, আচরণবিবি িা গ্রামীণফ াফনর নীবর্ িা িনে লঙ্ঘন েফর 

র্ার বিরুফদ্ধ িাংলাফেফশর আইন অনু ায়ী শাজস্তমূলে পেফক্ষপ িবৃহর্ হফর্ পাফর এমনবে চােবরর অিিান 

হফর্ পাফর। এই িরফনর লঙ্ঘন গ্রামীণফ াফনর িুনামফে ক্ষবর্গ্রস্ত েফর এিং িাবণজজযে ক্ষবর্র িম্মুখীন 

েফর এিং আইন লঙ্ঘফনর  ফল গ্রামীণফ ানফে এিং কিই িাফে িযজক্তির্ লঙ্ঘনোরীফেও জবরমানা, 

শাজস্ত, ক্ষবর্ ও বেেু কক্ষফে োরােণ্ড প তন্ত েরা হফর্ পাফর।  
 

এটি মফন রাখা জরুরী ক  আমরা িিিরফনর প্রবর্ফশািমূলে িযিস্থার ভয় োিাই িফিহজনে অননবর্ে িা 

অনিি আচরণ প্রবর্ফিেন েরফর্ পাবর। িরল বিশ্বাফি বনভতফয় েো িফল এরূপ িযজক্তফের বিরুফদ্ধ কোফনা 

িরফনর প্রবর্ফশাি গ্রহণ গ্রামীণফ ান িহয েফর না। 


