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আমাদের মূল্যদিাি

তিসতুি�াস-এর চারচি সংস্াগি মূল্যদিাি আমাদের দেনন্দিন কাজকদম্ প্রারবমক 
বহসাদি গণ্য হ�। এদি আমাদের েলগি সংস্কৃ তি ও িারািাবহক আচরদণর 
িবহঃপ্রকাশ ঘদি। এদি লটেকদহাল্ারদের কাদে েলগি িািমূরি্ লক িুদল িরা 
�া�। আমরা আমাদের গ্াহকদের ল� প্রতিশ্রুতি বেদ� রাবক, লসই প্রতিশ্রুতিরও 
অন্তি্ুততিকরণ করা হ�।

আমাদের মূল্যদিািগুলল হদলা

সাহতসকিা: সাহতসকিা একচি সংস্কৃ তি �া কম্চাররী ি� কাচিদ� উঠদি এিং িকৃচধি 
ও পবরিি্দনর সাদর মাচনদ� চনদি সাহা�্য কদর। সাহতসকিার প্রকাশ িখনই 
ঘদি �খন আমরা হার না মানার পণ কবর, �খন লকান ি্যততি িাড়তি বকেুিা পর 
ি্যততিগি স্াদর্ ন�, িরং সংস্ার স্াদর্ অতিক্রম কদর।

মাললকানা: আমরা আমাদের কাজ ও আমাদের েলগি প্রদচষ্ার প্রতি োচ�ত্বশরীল। 
ল� িাদি আমরা আমাদের সাফল্য উে�াপন কবর, বঠক লসই িাদিই, লকান 
অসবুিিা লেখা বেদলও, আমরা িখনই িার সমু্খরীন হই। সংস্ার ও পরস্পদরর 
স্ার্ সািন করদি, আমরা প্রদি্যদকই ি্যততিগি িাদি চনদজদের চনদ�ালজি কবর।

সম্ান: �রাবিি ও সফল কম্সংস্কৃ তির একচি উদলেখদ�াগ্য অংশ হদলা সম্ান। 
পরস্পদরর প্রতি, সংস্ার প্রতি ও এদক অপদরর চচন্তািারার প্রতি, লসই চচন্তািারার 
সাদর আমরা একমি না হদলও আমরা সম্ান প্রেশ্ন কবর. তিন্ন মিামি ও তিন্ন 
েকৃতষ্দকাণদক একচত্রি কদর আমরা সংগবঠি মতিক্য দিররী কবর। 

শততি: আমরা সফল হদি িধি পবরকর িধি পবরকর-এর পর (I) িসদি আমরা সি 
সমদ�ই এদক অপরদক সাহস জবুগদ� রাবক এিং আরও িাদলা কাজ করার জন্য 
উৎসাবহি কদর রাবক। উচ্চ মাদনর কাজ করার জন্য সসু্ ও সবঠক পবরদিদশর 
েরকার। আমরা প্রদি্যকবেন লরেষ্ত্ব অজ্দন ি্যস্ত রাবক ও িা করদি, আমরা এদক 
অপরদক উদ্ধুি কবর। 
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03  ঘেু প্রতিদরাি ও েনুর্ীতি বিদরাি

04  কমর্ী এিং মানবিক অবিকার
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06  সরকার, সমাজ এিং স্ানরী� সম্প্রো�

07  স্ার্ সংঘাি

08  প্রতিদ�াগরী

আমাদের আচরণ বিবি ৮ চি মলূ লক্দত্র লকন্দরীিূি রাদকঃ
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স্াস্্য, সরুক্া এিং 
পবরদিশ

01
স্াস্্য, সরুক্া এিং পবরদিশগি বিে�গুলল হল চচরাচবরি ি্যিস্াপনার োচ�ত্ব। 
আমরা আমাদের কমর্ী, গ্াহক, সরিরাহকাররী, বঠকাোর, েশ্নার্রী, জনসািারণ 
এিং আমাদের কা�ক্লাদপর দ্ারা প্রিাবিি অন্যান্যদের স্াস্্য ও সরুক্ার চনরাপত্া 
বিিান করি। আমাদের কা�ক্লাদপর স্াস্্য, সরুক্া এিং পবরদিশগি বেকগুললর 
প্রতি সি্জনরীন চচন্তাগুললর প্রতি অিশ্যই গঠনমলূক ি্যান বেদি হদি।   

আমরা করিঃ

• সমস্ত কমর্ীদের জন্য স্াস্্যকর, চনরাপে এিং চনি্রদ�াগ্য কমস্্দলর পবরদিশ 
প্রোন করি 

• আমাদের স্াস্্য, সরুক্া এিং পবরদিশগি অঙ্রীকারসমহূ এিং িাি্যিািকিা 
পরূদণর জন্য �দরষ্ পবরমাদণ মানবিক এিং উপাোনগি সম্পে এিং প্রবশক্ণ 
প্রোন করি 

• বিকাশশরীল প�া্দ�র প্রারবমক অিস্া� নিুন পণ্যসামগ্রী এিং পধিতিসমূদহর 
সম্াি্য পবরদিশগি প্রিাি বিদিচনা করি 

• পবরদিদশ উপাোনসমদূহর বিমুততি ননূ্যিম করি, চনরাপদে রাখি অরিা 
িাস্তবিকদ�াগ্য হদল, এড়াি �া মানিরী� স্াস্্য অরিা পবরদিশদক বিরূপিাদি 
প্রিাবিি করদি পাদর  

• উপাোনসমহূ, শততি, এিং অন্যান্য সম্পদের সিক্িামূলক ি্যিহাদরর দ্ারা িজ্্য 
পোর্ হ্াস করি এিং পনুি্্যিহাদরর প্রচক্র�াকরদণর সদিা্চ্চিাদি প্রদচষ্া করি 

• অ্যালদকাহল এিং মােকদ্রি্য গ্হদণর সাদর জচড়ি ঝঁুবকসমহূ লরদক মুতি এক 
কম ্পবরদিশ প্রোন করি

+ অবিক ির্য

এই নরীতিগুলল তিসতুি�াস স্াস্্য, 
সরুক্া এিং পবরদিশগি নরীতি 
দ্ারা সমন্র্ি �া তিসতুি�াদস 
কমর্ি প্রদি্যকদক অিশ্যই পালন 
করদি হদি।
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ললনদেন, গ্াহক, 
পণ্যসামগ্রী এিং 
পবরদেিা

02
আমাদের লক্্য অজ্দন েরীঘস্্া�রী, ইতিিাচক গ্াহক সম্পক্ হল গুরুত্বপূণ্। িি্মান 
এিং সম্াি্য গ্াহকদের সাদর সাদর প্রতিচনবি, িন্টনকাররী, সরিরাহকাররী এিং অন্যান্য 
ি্যিসাচ�ক সহদ�াগরীদের সাদর কাজ কারিাদরর সম� সিার সাদর পারস্পবরক রেধিা 
এিং বিশ্াদসর তিতত্দি ন্যা�সঙ্ি এিং সঙ্তিপূণ্ আচরদণর মাি্যদম আমাদের 
অিশ্যই চাবরচত্রক শুধিিার বিেদ� প্রশ্ািরীি সনুাম িজা� রাখদি হদি। 

আমরা করিঃ

• সঙ্তিপূণ্িাদি উচ্চ মানসম্পন্ন পণ্যসামগ্রী প্রোন করি �া হল চনি্রদ�াগ্য, 
চনরাপে এিং গ্াহদকর প্রদ�াজন পরূণ করদি পাদর 

• উচ্চ মানসম্পন্ন, চনি্রদ�াগ্য বিক্র�-পরিি্রী পবরদেিা প্রোন করি 

• তিসতুি�াদসর সম্বদধে পবরষ্ার, সংলক্প্ত, এিং প্রদ�াজনরী� ির্য প্রোন করি এিং 
আমাদের পণ্যসামগ্রী এিং পবরদেিার বিেদ� বমর্যা িা বিপদর পবরচালনা করার 
বিিকৃতি প্রোন লরদক বিরি রাকি 

• স্ার্-সংঘাি, উপহার এিং ঘেুপ্রোদনর বিেদ� সংস্াদগাষ্ঠীর নরীতি সমর্ন সহ 
সমস্ত ি্যিসাচ�ক ললনদেন পবরচালনা লরদক েদূর রাকি  

• অন্যান্যদের লগাপনরী� ির্য সরুলক্ি রাখি এিং লসই সমস্ত ির্য লকিলমাত্র 
প্রেত্ উদদেদশ্যই ি্যিহার করি, অন্য লকান অসঙ্ি ি্যিসাচ�ক কা�ক্লাপ িা 
ি্যততিগি লাদির জন্য ন�
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ঘুে বিদরাবিিা ও েনু্রীতি

03
আমাদের ি্যিসাচ�ক লক্দত্র আমরা লকান রকদমর েনুর্ীতিমূলক আচরণ িরোস্ত 
করদিা না।

এই উদদেশ্য সািন করার জন্য,

• লকান অতনতিক ি্যিসাচ�ক স্ার্ সািন করার জন্য তিসতুি�াদসর লকান কমর্ী, 
িা সংস্ার সাদর �ুতি এদজন্ট, সাপ্া�ার, ল�ৌর ি্যিসার অংশরীোর ও অন্যান্যরা, 
নগে িাকা িা লকান প্রকাদরর মলূ্যিান দ্রি্য ঘেু িা উপহার বহসাদি সরাসবর িা 
অন্য লকান িাদি সরকাবর েিূ ও সাপ্া�ার সহ কাউদক বেদি, োন করদি, িা 
কাদরার লরদক পাও�ার জন্য অনদুরাি করদি পারদিন না।

• আমাদের িা অন্য কাদরার ি্যততিগি চনরাপত্ার ঝঁুবক লেখা না বেদল, আমরা 
লকান িাদিই লপদমদন্টর সহজরীকরণ করদিা না। 

• বিদনােন ও আতিদর�িার লক্দত্র আমাদের অংশগ্হন স্ািাবিক ি্যিসাচ�ক 
আচরণ বহসাদি পবরললক্ি হদি, সমস্ত �তুতিসঙ্ি পবরবস্তিদি িা প্রাসচঙ্ক হদি 
হদি, �রাদ�াগ্য ও উপ�তুি হদি হদি, এিং এই অচরণগুলল লকান িাদিই েনুর্ীতির 
উদদেশ্য সািন করদি না। 

+ অবিক ির্য

এই নরীতিগুলল আমাদের ঘেু-
প্রতিদরাি এিং েনুর্ীতি চনদরািক 
নরীতি এিং সংবলিষ্ সংস্াদগাষ্ঠী-
বিদশদে পালনরী� প্রদচষ্ার দ্ারা 
সমন্র্ি।
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কম্রী এিং মানবিক 
অবিকার

04
কমর্ীদের সাদর সরল বিশ্াদস এিং প্রদি্যক স্িন্ত্র ি্যততির আত্মম�া্োর প্রতি রেধিার তিতত্দি 
আচরণ করদি হদি। তিসতুি�াস ল�খাদন কা�র্ি রদ�দে, লসখাদন আন্্তজাতিক মানবিক 
অবিকাদরর মাপকাবঠদক মান্যিা লে� এিং এর কা�্কলাদপ বশশুরেবমক িা লজারপিূক্ 
রেদমর ি্যিহার সহ্য করদি না।   

আমরা করিঃ

• আমাদের কমর্ীদের করা মদনাদ�াগ সহকাদর শুনি এিং উৎপােনশরীলিা, কাদজর মান 
এিং কাদজর পবরবস্তি উন্ন�দন িাদের অন্্তিুতি করি 

• এচি চনশ্চিি করি �াদি চনদ�াগ, প্রবশক্ণ, পদোন্নতি, জরীবিকার উন্ন�ন, সমাতপ্তকরণ 
এিং একই প্রকাদরর কাজ-সংক্রান্ত বিে�গুলল ন্যা�্য, স্চ্ছ রাদক এিং একক ি্যততির 
সামর্্য, কা�্ক্মিা, অতিজ্ঞিা এিং আচরদণর তিতত্দি পবরচাললি হ� এিং জাতি,  
রঙ, জািরী�িাদিাি, সংস্কৃ তি, আবে নকৃিাত্বিক লরেণরী, িম্, ললঙ্, ল�ৌনিার প্রকারদিে, 
ি�স, অক্মিা অরিা অন্য লকান কারণ ি্যিরীি হ� �া কা�্ সম্পােদনর সাদর �তুি  
ন� িা প্রদ�াজ্য আইন অন�ুা�রী চনচেধি ন� 

• প্রদিে িা হ�রাচন সহ্য করা প্রি্যাখান করি 

• কাদজর পবরদিশ প্রোন করি �া আমাদের কম্রীদের শাররীবরক িা মানতসক 
মঙ্লামঙ্দলর উপর লকান লনতিিাচক প্রিাি লফদল না 

• কমর্ীদের িাদের েক্িা এিং অতিজ্ঞিা অন�ুা�রী এিং, �িেরূ সম্ি িাস্তবিকদ�াগ্য, 
ি্যিসাদ� সফলিার উপদরও পাবররেবমক প্রোন করি 

• আমাদের কমর্ীদের গুরুত্বপণ্ূ ঘিনা বিেদ�র সাদর সাদর সংস্াদগাষ্ঠীর েরূেকৃতষ্, লক্্য 
এিং পবরকল্পনাসমূহদকও অিবহি করি �া িাদের প্রিাবিি করদে  

• কমর্ীদের সাদর লখালাদমলা, অককৃ চত্রম এিং রেধিাপিূক্ ল�াগাদ�াগ রাখি 

• কম-্সম্পরক্ি বিিাদের সমািাদন কা�ক্র পধিতি িজা� রাখি 

• কমর্ী লরকর্ লগাপনরী� রাখি এিং লকিলমাত্র দিি ি্যিসাচ�ক উদদেদশ্য ি্যততিগি ির্য 
সংগ্হ করি, ি্যিহার করি এিং প্রকাশ করি 

+ অবিক ির্য

এই নরীতিগুলল আমাদের কম্ 
নরীতি এিং আমাদের মানবিক 
অবিকার নরীতি দ্ারা সমন্র্ি। 
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উেঘািন এিং 
বিচনদ�াগকাররী

05
লশ�ারদহাল্ারগণ তিসতুি�াদসর মাললক। আমরা আমাদের ি্যিসা োচ�ত্বপণ্ূিাদি 
পবরচালনা করি �াদি চনরবিবি এিং লািজনক িকৃচধি উৎপাবেি হ� এিং 
লশ�ারদহাল্ারদের মলূ্য িন্টন করা �া�। সংস্াদগাষ্ঠীর পবরসম্পে সংরক্দণ এিং সুরলক্ি 
রাখদি সম্পদের বিচক্ণ ও কা�্কর ি্যিহাদরর জন্য বিদশে �ত্ন প্রোন করদি হদি। 

আমরা করিঃ

• িই এিং লরকর্গুলল রক্ণাদিক্ণ করদিা ল�গুলল এক শততিশালরী চন�ন্ত্রণ ি্যিস্ার 
সহা�িা� সবঠক ও ন্যা�্যিাদি লনও�া ললনদেন এিং ি্যিসাদ�র আন্র্ক অিস্া 
প্রতিফললি কদর  

• বিচনদ�াগকাররীদের চন�বমিিাদি এিং সম�মাচফক চনি্ুল আন্র্ক ির্য এিং 
সংস্াদগাষ্ঠীর পবরবস্তির বিেদ� িারসাম্য�তুি মলূ্যা�ন প্রোন করি �া সহদজই 
লিািগম্য হদি 

• ল�ৌর ি্যিসাচ�ক পবরচালনা� সদিা্ত্ম আচরদণ চনদ�ালজি রাকি 

• পবরচালনা িা সংস্াদগাষ্ঠীর ি্যিসার বিেদ� বিচনদ�াগকাররীর প্রশ্ািলরীর স্পষ্িাদি 
উত্র লেি  

• সমস্ত বিচনদ�াগকাররীর সাদর সঙ্তিপূণ্ এিং ন্যা�্য আচরণ করি এিং একজন 
বিচনদ�াগকাররীর পবরিদি্ অন্য বিচনদ�াগকাররী িা বিচনদ�াগকাররী লরেণরীদক সবুিিা 
প্রোন করা লরদক বিরি রাকি  

• আমাদের কি্ি্য সম্পােদন, আমাদের পরামশ্োিা এিং বহসাি পররীক্দকর সাদর 
ল�াগাদ�াদগ, এিং বিচনদ�াগকাররী সম্প্রোদ�র সাদর ল�াগাদ�াদগও আমরা অকপি, 
অককৃ চত্রম এিং লপশাোররী হি 

• প্রকাবশি না হও�া প�ন্্ত সমস্ত অি্যন্তররীণ ির্য লগাপনরী� রাখি এিং তিসতুি�াদসর 
লশ�ার ললনদেদন এগুললর ি্যিহার করি না অরিা এরকম উদদেদশ্য লসগুলল 
অন্যান্যদের ি্যিহার করদি লেি না

+ অবিক ির্য
এই নরীতিগুলল আমাদের পবরচালন 
নরীতি, আন্র্ক বরদপাতি্ং নরীতি এিং 
সংস্ার তসকু্যবরচি এিং অি্যন্তররীণ 
িদর্যর কারিাদরর নরীতি দ্ারা 
সমন্র্ি।
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সরকার, সমাজ এিং  
স্ানরী� সম্প্রো�

06
আমরা ল�খাদনই ি্যিসা কবর, িাল ল�ৌর ি্যিসাচ�ক নাগবরক হিার লচষ্া কবর। 
আমরা রাজতনতিক কা�ক্লাপ এিং করপ্রোন সহ সকল জািরী� এিং স্ানরী� আইন, 
আদেশনামা এিং প্রতিবিিান পালন করি।

আমরা করিঃ

• আমরা স্ানরী� সংস্কৃ তির বিেদ� অিবহি রাকি, সংস্াদগাষ্ঠীর সিার মদি্য 
অতিজ্ঞিা আোনপ্রোদন উৎসাহ প্রোন করি এিং খাপ খাইদ� চনদি সমর্ হি, 
উদ্ািনশরীল হি এিং স্ানরী� সম্প্রোদ�র প্রতি আচরদণ সংদিেনশরীল হি  

• আঞ্চললক এিং স্ানরী� সমস্যা, প্ররা এিং ররীতির প্রতি রেধিাশরীল হি এিং গণ্য 
করি 

• সমস্ত সািজ্নরীন কা�ক্লাদপ, আমরা এই আচরণবিবিদি িন্ণ্ি ঘেু প্রতিদরাি 
ও েনুর্ীতিবিদরািরী ররীতি এিং স্ানরী� আইন কাননু অনসুাদর দনতিকিার সাদর 
আচরণ করিি

+ অবিক ির্য

এই নরীতিগুলল মানবিক অবিকার 
নরীতি দ্ারা সমন্র্ি।
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স্ার্-সংঘাি

07
সংস্াদগাষ্ঠীর সদি্াত্ম স্াদর্ কম্রীিকৃদি, অচফসারগণ এিং পবরচালকদের কাজ করা 
হল একচি কি্ি্য, এিং চনদজদের িা অন্যদের লািিান কদর িুলদি িাদের চনদজদের 
পেম�্াোর ি্যিহার করদিন না অরিা সংস্াদগাষ্ঠীর সদি্াত্ম স্াদর্র বিরুদধি কাজ 
করদিন না। ল�গুললদি ি্যততিগি স্াদর্র সাদর সংস্াদগাষ্ঠীর স্াদর্র সংঘাি হদি 
পাদর িা মদন হদি পাদর অরিা অসঙ্িিাদি আমাদের কি্ি্য সম্পােদন প্রিাি 
খািাদি পাদর, লসগুললদক অিশ্যই পবরহার করদি হদি। সিসম� এই স্ার্-সংঘাি 
এড়াদনা সম্ি ন� এিং িাই ল�খাদন লকান কম্রীর স্ার্, অরিা িার পবরিার অরিা 
ঘচনষ্ সম্পদক্র সাদর সংস্াদগাষ্ঠীর স্াদর্র সংঘাি আদস অরিা সংঘাদি গুরুত্বপূণ্ 
ঝঁুবক রাদক, লসখাদন কমর্ীদক অিশ্যই লসই সংঘাি িা সম্াি্য সংঘািচিদক অবিলদম্ব 
চনদজর সরাসবর সম্পক্�তুি ম্যাদনজাদরর লগাচদর আনদি হদি। 

কমর্ী কখনই করদিন নাঃ

• ল�সমস্ত িবহঃস্ সংস্াগুলল ি্যিসা করদে িা লগাষ্ঠীর সাদর প্রতিদ�াবগিা� রদ�দে, 
লসইসি সংস্ার সাদর, এই রকম সম্পক্ স্াপদনর বিেদ� কিকৃ্পদক্র আগাম 
সম্তি ি্যিরীি, সংস্াদগাষ্ঠীর পদক্ প্রি্যক্ িা পদরাক্ ি্যিসা, আন্র্ক অরিা 
অন্যান্য সম্পদক্ জচড়ি হদিন না  

• কিকৃ্পদক্র আগাম সম্তি ি্যিরীি, লকান ললনদেদন সংস্াদগাষ্ঠীর প্রতিচনবিত্ব 
করদিন না ল�খাদন িাদের অরিা সংবলিষ্ পদক্র লকান ি্যততিগি স্ার্ রাদক 

• সংস্াদগাষ্ঠী িা ি্যিসাচ�ক সহদ�াগরীদের বিেদ� লগাপনরী� ির্য অসঙ্িিাদি 
প্রকাশ করদিন না অরিা অন্যিাদি ি্যিহার করদিন না 

• সংস্াদগাষ্ঠীর সাদর প্রতিদ�াবগিা করদিন না িা অন্যান্যদের প্রতিদ�াবগিা করদি 
সাহা�্য করদিন না 

• লকান িবহঃস্ লিার্ িা িাণণলজ্যক সংস্া� কাজ করদিন না �বে না লসই লিাদর্র 
সেস্যপে সংস্াদগাষ্ঠীর কিকৃ্পক্ দ্ারা অনদুমাবেি হদ� রাদক এিং লেখা �া� ল� 
সংস্াদগাষ্ঠীর স্াদর্র সাদর লকান সংঘাি হদচ্ছ না 

• লকান ি্যিসাচ�ক সহদ�াগরী িা প্রতিদ�াগরীর কাে লরদক ি্যততিগি লাদির জন্য 
লকান অর্ চাইদিন না িা গ্হণ করদিন না 

• লকান ি্যিসাচ�ক সহদ�াগরী িা প্রতিদ�াগরীর কাে লরদক অর্-ি্যিরীি অন্য লকান 
উপহার, পবরদেিা িা অন্যান্য সামগ্রী গ্হণ করদিন না �বে হ� িা মদন হ� ল� 
িা িাদের স্িন্ত্রিা অরিা লপশাোবর বিচাদর অসঙ্িিাদি প্রিাি খািাদি  
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প্রতিদ�াগরী

08
আমরা িললষ্, সৎিাদি প্রতিদ্ন্দিিা করি, এিং লিআইচনিাদি প্রতিদ্ন্দিিামূলক 
সবুিিা চাইি না।

আমরা করিঃ

• আমাদের প্রতিদ�াগরীদের সাদর কখনই িাণণলজ্যক সংদিেনশরীল িদর্যর (মলূ্য, 
ক্মিা, উৎপােন, বিক্র� পবরমাণ, িাজাদর অংদশর পবরমাণ, িাণণলজ্যক লকৌশল 
িা খরচসহ) আোনপ্রোন করি না 

• অতনতিকিাদি লকান প্রতিদ�াগরীর বিেদ� ির্য আহরদণ বিরি রাকি 

• কখনই সরীবমিমলূক িা লগাপন েড়�ন্ত্রমূলক ি্যিসাচ�ক আচরদণ চনদ�ালজি 
রাকি না অরিা িাজার পবরবস্তির লকান অপি্যিহার করি না 

• বমর্যা অরিা বিপদর চাললি করার মন্তি্য িা আমাদের প্রতিদ�াবগদের িা িাদের 
পণ্যসামগ্রীর োিরীসহ লকান অসািু প্রতিদ�াবগিা� চনদ�ালজি হদিা না

+ অবিক ির্য

এই নরীতিগুলল আমাদের 
প্রতিদ�াবগিা এিং বিশ্াস-
প্রতিদরাি নরীতি দ্ারা সমন্র্ি।
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কার্যকর করা নিশ্চিত 
করব�া

তব্যের গ�াপিীয়তা রক্ষণ

আমাদের লকার-এর নরীতিগুললর সাদর সামঞ্জস্য লরদখ ি্যিসাচ�ক বিে�গুললর 
পবরচালনা করা আিবশ্যক। অদনক লক্দত্রই, আমাদের বিদিচনাগুললদক প্রদ�াগ 
করার প্রদ�াজন পড়দি। লকার-এর অর্ িা সদু�াগগুললর ি্যাপাদর �বে আপনারা 
লকান বদ্িা� রাদকন, িদি ে�া কদর আমাদের সপুারিাইজার িা অন্য ল� 
লকান গ্রূপ কিকৃপদক্র সাদর ল�াগাদ�াগ করুন। এই লকার মান্য না করদল, িার 
পবরণতি তিসতুি�াস ও িার কমর্ী, েইু পদক্র জদন্যই জবরমানা, শালস্ত ,সনুাম নষ্ 
ও অপরািমলূক েকৃতষ্িচঙ্ লরদক অি্যন্ত গুরুির হদি পাদর। লকার অমান্য করা 
হদচ্ছ, এমন লকান ির্য জানা লগদল িা মদন হদল, উপ�ুতি িেন্ত করা হদি। প্রদ�াজন 
অনসুাদর, প্রতিকারমলূক ি্যিস্া লনও�া হদি �াদি, শালস্ত বহসাদি িরখাস্ত প�্ন্ত  
করা হদি পাদর। এই লকারচি-লক, চন�বমি প�্াদলাচনা করা হদি। এচিদক করীিাদি 
মান্য করা হদচ্ছ, আমরা িাও প�দ্িক্ণ করদিা। এই লকার সম্পদক্ লকান মিামি 
রাকদল িা গ্রূপ লজনাদরল কাউদসেল লক জানাদনা উচচি। 

তিসতুি�াস-এর সাদর �ুতি ি্যততিদের লগাপনরী�িা রক্া করদি ও িাদের সম্ান 
রক্া করদি প্রতিশ্রুতিিধি। চনদজর ির্যিা করীিাদি পবরচাললি হদচ্ছ, িা জানার 
অবিকার সকদলরই আদে। কা� ্ পবরচালনা করার জন্য, তিসতুি�াস িার কম্রী, 
গ্াহক, সরিরাহকাররী (সাপ্া�ার) ও অন্যান্য পদক্র ি্যততিগি ির্য সংগ্হ, সঞ্চ� 
ও পবরচাললি করদি পাদর। তিসতুি�াস এই ির্যগুললর আইচন ও সবঠক পধিতিদি 
লেখিাল করার প্রদ�াজনরী�িা লিাদঝ। তিসুতি�াদসর ির্য সরুক্া নরীতি, বিশ্ি্যাপরী 
ির্য সরুক্া আইদনর নরীতিগুললদকই প্রতিফললি কদর ও বকিাদি আমরা আমাদের 
ির্য সরুক্া বিে�ক বেকগুললর প্রতি এগদিা িা চনিা্রণ কদর। �বে আমাদের 
নরীতি অরিা আইনগুলল স্ানরী� আইদনর িুলনা� কদঠারির হ�, িা হদলও আমরা 
আমাদের চনদজস্ মানই িজা� রাখি।  



�যেক্তি�ত ভাব�:  
আপিার লাইি-মযোবিজার-এর কাবে �া ব�কল্প �যে�স্া বিসাব� রার সাব্ আপিার ক্া �লবত স্বস্তিব�াধ িয় �বরষ্ঠ মযোবিজবমন্ট-
এর এমি গর গকাবিা সদবসযের কাবে আপনি এই ব�ষবয় প্রক্তব�দি দাবিল করবত পাবরি। �যেক্তি�ত ভাব� দাবিল করা স� রকবমর 
প্রক্তব�দি গ�াপিীয় রািা িব�।

গ�াি �া অিলাইবির মাধযেবম:  
নিবনে উক্লিবিত িাম্ার �যে�িার কবর আমাবদর ২৪ ঘন্টা সনরিয় গ�াপি ক্রি* গ�াি Speak up গিল্পলাইবি গরা�াবরা� করুি 
অ্�া অিলাইি অক্ভবরা� করার জিযে ক্ভস্জট করুি www.expolink.co.uk/vesuvius. আপিার অক্ভবরা� সংব�দিশীলতা ও 
গ�াপিীয়তার সাব্ আবলানিত িব�। অক্ভবরা�কারীবদর পবরিয় গ�াপি রািা িব�।

করীিাদি?

Speak Up

সমস্ত প্রাপ্ত প্রতিদিেন �রা�র গুরুত্ব সহকাদর ও লগাপনরী� িাদি রাখা হদি এিং আি্যন্তররীণিাদি উপ�ুতি স্তদর প্রচক্র�াকরণ করা 
হদি। �ারা প্রতিদিেনচি কদরদেন িাদের বক উপাদ� এচি বিদিচনা করা হ’ল এিং এর ফলাফল বক হদি পাদর সি বিেদ�ই সম� মদিা 
জানাদনা হদি।

গকাবিা উববেব�র প্রক্তব�দি করার জিযে গর িযোবিলই �যে�িার করা গিাক িা গকি, গকাবিা কম্যীবকই তার নিবজর শুভ-ব�শ্াবস করা 
প্রক্তব�দবির কারবণ কিিও শাস্তি প্রদাি �া প্রাপ্ত গকাবিা সবুরা� গ্বক �নচিত করা িব� িা। �িৃীত ত্যে র্ার্ সংব�দিশীলতা 
এ�ং গ�াপিীয়তার সাব্ ব�ব�িিা করা িব� এ�ং রারা প্রক্তব�দি দাবিল কবর সর� িবয়বেি তাবদর ব�রুবধে গকাবিা প্রকার 
প্রক্তবিংসামূলক মবিাভা� �রদাতি করা িব� িা।

তিসতুি�াস এর সি কম্রীরা, �ারা তিসতুি�াস এর প্রতিচনবিত্ব কদরন এিং �ারা এই সংস্ার হদ� কাজ কদরন িাদের সকলদক, িারা 
বিদশ্র ল� প্রাদন্তই রাদকন না লকন, িাদেরদক আচরণ িা নরীতি িা আইন িঙ্ করা সম্পদক্ লকান উদদ্গ িা সংশ� লেখা বেদল লসগুললর 
বিেদ� সরি হও�া সহ আইন, আচরণ বিবি এিং নরীতি লমদন চলদি হদি।

ক্ভসকু্ভয়াস ব�শ্�যোপী সমতি প্রবরাজযে আইি, ক্ভসকু্ভয়াস আিরণ 
ব�বধ এ�ং ক্ভসকু্ভয়াস িীক্ত ও প্রনরিয়ার সাব্ সঙ্গক্ত গরবি িু� 
উচ্চ তিবরর নিক্তক মািদণ্ড মািযে কবর ্াবক।  
আপিার গকাবিা প্রকার উববে�, সংশয় �া সবদেি ্াকবল রত 
দ্রুত সম্ভ� গর গকাবিা একনট প্রক্তব�দি-গরা�যে িযোবিবলর 
মাধযেবম আপিার প্রক্তব�দি দাবিল করা উনিত।

এর পদর বক হ�?



Vesuvius plc
165 Fleet Street

London EC4A 2AE

T +44 (0)20 7822 0000
www.vesuvius.com
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