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অরটোর্ে 2017

এই েদ্ধতি Vesuvius plc এর পজর্নাররল কাউরেল ও পকাম্পাতর্ন পেরেটাতরর অতিরের অর্নুরমাদর্ন ছাড়া েংরশাির্ন করা যারব র্না।

ভূতমকা
এই নীতি Vesuvius-এে র্যর্সোত়িক ননতিকিো এর্ং Vesuvius-এে আচেণতর্তিরি জ োতষি মূলনীতিে ্তেচোলন, যো Vesuvius-এে
সমস্ত সত্তো যোরি স্বচ্ছিো ও সিিোে সরে ্তেচোতলি হ়ি িোরক সহো়িিো করে।
এই নীতিে মূল লক্ষ্য হল:
•
•

ুষ ও দুনীতি এরকর্োরেই র্েদোস্ত নো কেো়ি আমোরদে জয অর্স্থোন, িো ্োলন কেো ও র্েো়ি েোখোে েনয Vesuvius-এে সমস্ত
তিরেটে, অতিসোে কমী ও আমোরদে েনয যোেো কোে করে িোরদে দোত়িত্ব তনিপোেণ কেো; এর্ং
আমেো কীভোরর্ ুষ ও দুনীতিে সমসযো সনোক্ত কতে ও িোে জমোকোরর্লো কতে জসই সম্পরকপ আমোরদে েনয যোেো কোে করেন
িোরদেরক িথ্য প্রদোন কেো ও তনরদপ ে প্রদোন কেো।

Vesuvius এর্ং এে সোরথ্ সংতিষ্ট অসুতর্িো, র্যর্সোে ক্ষ্তি র্ো অতিতেক্ত খেচ সহ জয জকোনও রু ষে টোকো তদরি অস্বীকৃ তি জ্ঞো্নকোেীরক
্ূণপ সমথ্পন জদরর্ িরর্, জকোরনো ্তেতস্থতিরিই, আ্তন এমন জকোন ্দরক্ষ্্ জনরর্ন নো যো আ্নোরক র্ো অনয র্যতক্তে তনেো্ত্তোরক
তর্্রদে মুরখ জিরল।
এই নীতি লঙ্ঘন গুরুিে অনযো়ি আচেণ এর্ং এে িলস্বরূ্ অভযন্তেীণ িদন্ত,েোতস্তমূলক র্যর্স্থো গ্রহণ এর্ং চোকতে জথ্রক র্েখোস্ত ্যপন্ত
কেো হরি ্োরে। এই নীতিে লঙ্ঘরনে ্তেণোম Vesuvius ও সংতিষ্ট র্যতক্তে েনয মোেোত্মক হরি ্োরে এর্ং এে িলস্বরূ্ আতথ্পক
েতেমোনো এর্ং/অথ্র্ো কোেোদণ্ড হরি ্োরে।
যতদ আ্নোে সরেহ হ়ি জয Vesuvius-এে জকোন তিরেটে, অতিসোে র্ো কমী র্ো Vesuvius-এে হর়ি কোে করেন এমন জকোরনো
র্যতক্ত আচেণতর্তি র্ো এই নীতি লঙ্ঘন করেরেন িোহরল আ্নোরক অর্েযই অতর্লরে জকোম্পোতনরক েোনোরি হরর্। সরেহেনক অসৎ
আচেণ েোনোরনোে েনয জকোন কমীরক েোতস্ত জদও়িো হরর্ নো র্ো অসুতর্িোে মুরখ জিলো হরর্ নো।
েতরতি
এই নীতি:
•
•

Vesuvius-এে তিরেটে, অতিসোে এর্ং কমী এর্ং জযখোরন যরথ্োতচি জসখোরন Vesuvius-এে হর়ি ্তেরষর্ো প্রদোনকোেী িৃ িী়ি
্রক্ষ্ে উ্ে প্ররযোেয;
Vesuvius plc এর্ং এে অিীনস্থ জকোম্পোতন সহ Vesuvius জ োষ্ঠীে (“Vesuvius”) উ্ে প্ররযোেয, িো র্যর্সো জয জদরেই
্তেচোলনো কেো জহোক নো জকন এর্ং/অথ্র্ো দপ্তে জযখোরনই অর্তস্থি জহোক নো জকন।

এই নীতিে মূলনীতি সমস্ত জদরেে জক্ষ্রে প্ররযোেয হও়িো আর্েযক, এমনতক জসগুতল স্থোনী়ি আইরনে জথ্রক কর োে হরলও। জযখোরন স্থোনী়ি
আইন এই নীতিে জথ্রক জর্তে কর োে, জসখোরন এই নীতিে সোরথ্ স্থোনী়ি আইনগুতলও অর্েযই জমরন চলরি হরর্।
Vesuvius আচেণতর্তি র্ো এই নীতি অনুসোরে তনতষদ্ধ এমন জকোন কোে সম্পূণপ কেোে েনয র্যতক্ত ি ্ুুঁতে র্যর্হোে কেো কখরনো
গ্রহণরযো য ন়ি।

1.

র্নীতির তববৃতি

1.1

Vesuvius িোে র্যর্সো ্তেচোলনোে জক্ষ্রে জকোরনো েকম দুনীতি র্েদোস্ত কেরর্ নো।

1.2

Vesuvius এর কেউ কেোন রেম ঘুষ কনওয়োর েোজে যুক্ত হজে পোরজে নো অথ্পোৎ আমরো েখজনো অননতেে আচরণ েো

কেোন তিদ্ধোন্ত প্রভোতেে েরোর েনয কেোন েযক্তক্ত েো িরেোতর আতিেোতরেজে1 অর্,থ পুরস্কোর, িুতেিো প্রদোন েরোর
প্রতেশ্রুতে কদে নো।
অেএে, Vesuvius-এর কেোজনো তিজরক্টর, অতিিোর েো েমী অর্েো Vesuvius এে হর়ি কমপেি কেোজনো েৃেীয় পক্ষ2

1.3

তনজচ উতিতখে েোযগুতি
থ
েরজে পোরজেন নো:
•
•
•

জকোন র্যতক্তরক ুষ প্রদোরনে প্রস্তোর্;
জকোন র্যতক্তে জথ্রক ুষ গ্রহণ এর্ং/অথ্র্ো
িৃ িী়ি ্রক্ষ্ে মোিযরম ্রেোক্ষ্ভোরর্ জকোন ুরষে প্রস্তোর্ প্রদোন র্ো

ুষ জনও়িোে কোরে তলপ্ত থ্োকো।

Vesuvius-এর প্রজেযেজে কখয়োি রোখজে হজে কয আমোজদর িমস্ত েযেিো জযন ননতেেেোর িজেোচ্চ
থ মোন েেোয় করজখ

1.4

েরো হয় এেং এই নীতে ও িমস্ত ঘুষ ও দুনীতে দমন আইন কমজন েরো হয় ।
ঘুষ ও দুর্নীতির ঝুঁু তক
িৃিীয় েক্ষগণ

2.

তর্নরদে শর্না : Vesuvius-পক িার িৃ িীয় েরক্ষর3 দ্বারা ঘুষ গ্রহরণর জর্নয দায়ী করা পযরি োরর । িাই, Vesuvius পকবলমাত্র
পেইেব িৃিীয় েরক্ষর েরে কাজ কররি চায় যারদর নর্নতিক মূলযরবাি Vesuvius-এর মরিাই।
Vesuvius-এর হজয় েোে েজর এমন িমস্ত েৃেীয় পক্ষজে অেশ্যই প্রজযোেয ঘুষ ও দুনীতে দমন নীতে কমজন চিজে

2.1

হজে। উপরন্তু , ননতেেভোজে েযেিো পতরচোিনোর িজেোচ্চ
থ মোন েু জি িরোর েনয েোজদরজে অেশ্যই এই নীতে িম্পজেথ
অেতহে কেরি হজে।
2.2

জয সমস্ত িৃ িী়ি ্ক্ষ্ এই নীতি র্ো প্ররযোেয
কোে কেরি জদও়িো যোরর্ নো।

ুষ ও দুনীতি দমন আইন লঙ্ঘন কেরর্ িোরদেরক Vesuvius এে হর়ি

2.3

এজেন্ট, তিতিতেউটর এেং অনযোনয িমস্ত েৃেীয় পক্ষজদর তনজয়োজের িময় “Policy on Appointing Agents and

Third Parties” কমজন চিজে হজে যোর মজিয উ্যুক্ত এর্ং যরথ্ষ্ট ্যপরর্ক্ষ্ণ অন্তভুক্ত
থ েরো হজয়জে।

উেহার, আতিরেয়িা এবং তবরর্নাদর্ন (GH&E)

3.

তর্নরদে শর্না: উেহার, আতিরেয়িা এবং তবরর্নাদর্ন হল পেৌজর্নযিার একটি তদক যা অরর্নক পদরশ প্রচতলি বযবোতয়ক প্রো ।
েংরযাজরর্ন, এটি েম্পকে গরড় পিালার এবং বজায় রাখার জর্নয একটি গুরুত্বেূণে উোয়। অতিতরক্ত মাত্রায় বা
অর্নুতচিভারব বযবহার করা হরল িা ঘুষ তহরেরব তবরবচর্না করা হরি োরর। যতদ পকার্ন উেহার, তবরর্নাদর্ন বা আতিরেয়িা
ইচ্ছাকৃিভারব বা েুরস্কার স্বরূে বা অগ্রাতিকার োওয়ার জর্নয বা েুতবিা োইরয় পদওয়া বা িারি উৎোহ প্রদারর্নর
উরেরশয হয় িাহরল এই র্নীতির অিীরর্ন িা অর্নুরমাতদি র্নয়।
Vesuvius জয সমস্ত র্যো্োরে উপহোর, আতেজর্য়েো েো তেজনোদন েযেহোর েরজে নো কিগুতি হি:

3.1

•
•
•
•
3.2

অনুতচি র্যর্সোত়িক সুতর্িো ্োও়িোরনো়ি;
অনুতচিভোরর্ র্যর্সোত়িক তসদ্ধোন্ত প্রভোতর্ি কেোরনো়ি;
প্রো্রকে েোর়িে জহেরিে টোরনো়ি; অথ্র্ো
Vesuvius এে অনুকূরল আচেণ কেোে জর্নয অিীনিোমূলক একটি িোেনো নিতে কেোরনো়ি।
উপহোর অেশ্যই কখোিোখুতি, তনিঃশ্জেথ, িোিোরণ মূজিযর তদরি হজে। আতেজর্য়েো এেং তেজনোদজনর প্রস্তোে অেশ্যই
েযেিোর উপজযোেী হজে হজে এেং প্রেীণজের স্তর ও পদ মযোদো
থ অনুিোজর উপযুক্ত উজেজশ্য গ্রহণ েরজে হজে।

1

সংজ্ঞোসমূহ জদখুন

2

সংজ্ঞোসমূহ জদখুন

3

সংজ্ঞোসমূহ জদখুন

3.3

িমস্ত উপহোর, আতেজর্য়েো এেং তেজনোদজনর কক্ষজে অেশ্যই Vesuvius GH&E কমজন চিজে হজে এেং কিই
অনুিোজর নতর্েদ্ধ েজর রোখজে হজে। এই নীতে েো GH&E পদ্ধতের কেোন তেচুযতের কক্ষজে েো অেশ্যই পতরচোিন নীতে
অনুিোজর উর্ধ্েন
থ েেৃপ
থ ক্ষজে তিতখেভোজে েোতনজয় েোর আ োম অনুমতে তনজে হজে।

3.4

GH&E ্দ্ধতি জমরনই একমোে সেকোতে আতিকোতেক এর্ং সত্তোরদেরক উ্হোে, আতিরথ়্িিো এর্ং তর্রনোদন প্রদোন কেো
যোরর্।
দার্ন ও স্পনিরতশ্প

4.

তর্নরদে শর্না:
েমারজ এবং েমারজর পয েমস্ত জর্নোিাররণর োরে কাজ করর িারদর েহায়িা করর Vesuvius েমারজ ভূ তমকা গ্রহণ
কররি োরর - স্থার্নীয় দার্নমূলক কাজ ও উরদযাগরক েহায়িার এবং নবি বযবোতয়ক উরদযারগর েৃষ্ঠরোষকিার মািযরম।
তকন্তু োবিার্ন োকরি হরব পয দার্ন এবং স্পর্নেরতশেরক ঘুষ পদওয়ার প্রতেয়া তহরেরবও বযবহার করা পযরি োরর।
কযখোজন Vesuvius দোেেয প্রতেষ্ঠোনগুজিোজে িহোয়েো েজর, তেজশ্ষ েজর স্থোনীয় িম্প্রদোজয়র মজিয, েো কযন
কেোজনোভোজেই গ্রোহে এেং/অর্েো েযেিোতয়ে িহজযোেীজদর অনুজরোজি নো হয়, যতদ নো উর্ধ্েন
থ েেৃপ
থ জক্ষর আেোম

4.1

তিতখে অনুজমোদন র্োজে
4.2

দোির্য প্রতিষ্ঠোনগুরলোরি প্রদত্ত সমস্ত দোন, িো জস ন দ র্ো আনুষ্ঠোতনক অর্দোন, প্রকোেনো়ি অথ্প সোহোযয করে র্ো অথ্প
সংগ্ররহে উর্যোর সহো়িিো কেোে মরিযই জহোক নো জকন, িোে েনয উর্ধ্পিন কিৃপ ্রক্ষ্ে আ োম অনুরমোদন থ্োকো
আর্েযক।

4.3

তনতদথষ্ট েোরণ েো ইজভজন্টর স্পনিরতশ্প, যো কিই িরজনর িহোয়েো প্রচোজরর উজেজশ্য েরো হজয়জে, েো গ্রহণ েরো
কযজে পোজর, কযখোজন Vesuvius স্পনির তহজিজে অংশ্ তনজে এেং েো িেজির েোজে দৃশ্যমোন ও েোতণক্তেযে েো
িম্প্রদোজয়র িুতেিোজর্ থ প্রজযোেয। কয িমস্ত কক্ষজে কেোজনো তেজশ্ষ েোরণ েো ইজভজন্ট স্পনির েরজি পতরেজেথ িোমোক্তেে
এেং েযেিোতয়ে উপেোতরেোয় েনিমজক্ষ Vesuvius এর স্পনির তহজিজে র্োেোটো িোভেনে হয়, কি িমস্ত কক্ষজে
স্পনিরতশ্প কনওয়ো কযজে পোজর । এরক্ষ্রে উর্ধ্েন
থ েেৃপ
থ জক্ষর কর্জে অেশ্যই আেোম অনুজমোদন আেশ্যে।
Vesuvius কেোজনো রোেননতেে দিজে কেোজনোরেম উপহোর অর্েো আতথ্পক সহো়িিো প্রদোন েজর নো।

4.4

পিতেতলরটশর্ন পেরমন্ট

5.

তর্নরদে শর্না: পিতেতলরটশর্ন পেরমন্ট4 (তগ্রজ বা তস্পড পেরমরন্ট তহরেরবও েতরতচি) বলরি েরকাতর আতিকাতরকরদর তদরয় পকার্ন
কাজ করারর্না বা কারজর গতি বাড়ারর্নার উরেরশয অল্প েতরমাণ অেে প্রদার্ন করারক পবাঝায়। আেরল এই িররর্নর
পেরমন্টরক ইউরক ব্রাইরবতর আইরর্নর এর অিীরর্ন ঘুষ বলা হয় ও পেটি পবআইতর্ন বরল তবরবচর্না করা হরয় োরক।

6.

5.1

এই নীতে অনুিোজর পিতেতলরটশর্ন কপজমন্ট তনতষদ্ধ।

5.2

কযখোজন কেোন েযক্তক্তজে কেোরপূেে
থ এই িরজনর কপজমন্ট েরজে েোিয েরো হয়, কযমন আটজে রোখো েো কযখোজন
শ্োরীতরেভোজে ক্ষতে েরোর ভয় কদতখজয় েো হুমতে তদজয় িহেের েরোর েনয কপজমজন্টর অনুজরোি েরো হয়, কিখোজন
ঝুুঁতে নো তনজয় কপজমন্ট েজর কদওয়োই র্োঞ্ছনী়ি ।

5.3

জযখোরন সহেিে জ্রমন্ট (5.2 অনুরচ্ছরদ উতিতখি ্তেতস্থতিে কোেরণ) কেো হর়ি থ্োরক, িো অর্েযই অতর্লরে আতথ্পক
জেকরিপ স্পষ্টভোরর্ জ্রমরন্টে তর্ষর়ি নতথ্ভু ক্ত েোখো তনতিি কেরি আ্নোে স্থোনী়ি িোইনযোে তিরেটেরক েোনোরি হরর্।

েরকাতর আতিকাতরকরদর েরে কাজ করা

তর্নরদে শর্না : োরতমট, আইতে পরতজরেশর্ন এবং েতররবশগি তবষয় ইিযাতদ পক্ষরত্র বযবো েতরচালর্না করার েময় Vesuviusপক েরকার, তর্নয়ন্ত্রক কিেৃ েক্ষ, েরকাতর েংস্থা এবং েরকাতর আতিকাতরকরদর েরে কাজ কররি হয়। এই প্রতেয়া স্বচ্ছ
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হরি হরব এবং র্নীতি ও তর্নয়ম েম্পরকে স্পষ্ট িারণা োকা কমীরদররক এই েমস্ত কাজ অবশযই েিিার েরে েতরচালর্না

কররি হরব।
6.1

Vesuvius-এে জকোরনো তিরেটে, অতিসোে র্ো Vesuvius-এে হর়ি জকোরনো িৃ িী়ি ্ক্ষ্ সেকোতে আতিকোতেকরক িোে
দোত়িত্ব ্োলন নো কেোে জক্ষ্রে প্রভোর্ খোটো়ি নো।

6.2

একমোে GH&E ্দ্ধতি জমরনই সেকোতে আতিকোতেক জদেরক উ্হোে, আতিরথ়্িিো এর্ং তর্রনোদন প্রদোন কেো জযরি
্োরে।

6.3

এমন তেেু পতরতস্থতে র্োজে কযখোজন Vesuvius-কে অেশ্যই লিলিত আইন5 অনুিোজর িরেোতর আতিেোতরেজে
কপজমন্ট েরজে হয় কযমন েোস্টম তিয়োজরন্স েো পতরজেশ্েে তনয়ন্ত্রজের ্তেদেপরনে ময় ।আমরো আশ্ো েতর এই
িরজনর আতিেোতরেরো েোজদর আইতন ও তনয়ন্ত্রে দোতয়ে পোিন েরজেন এেং আইন অনুিোজর তি কপজমন্ট েরজেন।
কযখোজন িম্ভে, এইিে কপজমন্ট েরোর িময় প্রমোণ স্বরূপ রতিদ িংগ্রহ েরজে হজে। এইিে আতিেোতরেজদর
অতেতরক্ত কপজমন্ট েো উপহোর প্রদোন েরো চিজে নো।
প্রচারমূলক কাজ

7.

তর্নরদে শর্না: মারকেটিং বযবোর একটি পমৌতলক উোদার্ন এবং যতদ েঠিকভারব গ্রহণ করা হয় িাহরল এটা বযবো েহায়িা ও
তবকারশর মূলযবার্ন েরঞ্জাম। িরব, মারকেটিং এমর্ন পকারর্না আতিরেয়িা ও তবরর্নাদরর্নর োরে েংযুক্ত করা উতচি র্নয় যা
বযবোতয়ক িলািল অর্নুতচিভারব প্রভাতবি করার প্ররচষ্টা করর।
জযখোরন Vesuvius:

7.1

•
•

সম্ভোর্য গ্রোহকরদে েনয সোইট তভতেরটে র্যর্স্থো করে; অথ্র্ো
িোে ্ণয ও ্রণযে র্যর্হোে সম্পতকপ ি প্রচোরেে েনয অনুষ্ঠোরনে আর়িোেন করে,

এগুরলো অর্েযই শুিু মোে প্রযুতক্ত ি আরলোচনো ও র্যর্সোত়িক িথ্য তর্তনমর়িে উর্রেযে েনয হরি হরর্। প্রতিটি জক্ষ্রে, সংতিষ্ট
আতিরথ়্িিো র্ো তর্রনোদন অর্েযই র্যর্সো উ্যুক্ত এর্ং সমোনু্োতিক, এর্ং এই নীতি ও GH&E ্দ্ধতিে সম্মি হরি হরর্।
দর েষোেতষ েরো এেং দরপে দোতখি েরো

8.

তর্নরদে শর্না: পয পকারর্না মুখয চু তক্তর জর্নয দর কষাকতষ করা অেবা দরেত্র দালিি করা তবরশষ করর েরকাতর েংস্থা পযখারর্ন
জতড়ি এইেব চু তক্তর েরে েংযুক্ত আতেে ক মূরলযর কাররণ কমপ্লারয়ে এ অতিতরক্ত ঝুঁু তক নিতর করর।
কযখোজন দরপে চোওয়োর প্রক্তিয়োয় স্বেেো েো ননতেেেোর তেষজয় তেপদ িংজেে6 েো অনয কযজেোন উজেে রজয়জে যো
িমোিোন েো প্রতেেোর েরো যোজে নো, কিখোজন দরপে দোতখি েরোর প্রক্তিয়ো কর্জে Vesuvius নোম প্রেযোহোর েজর
কনজে।

8.1

মারকেট অযাকরেে (অতিগ্রহণ ও কযৌর্ উজদযোে)

9.

তর্নরদে শর্না: Vesuvius পয পকার্ন পকাম্পাতর্ন অতিগ্রহণ কররল পেই পকাম্পাতর্নর তডররক্টর, অতিোর এবং কমীরদর আচররণর
পক্ষরত্র দায়বদ্ধ োকরব এবং অতিগ্রহণ করা পকাম্পাতর্নগুরলা বা পযৌে উরদযারগর েহরযাগী পকাম্পাতর্নগুরলার আরগর
আচররণর জর্নয ও দায়বদ্ধ োকরব।
প্রস্তোতেে িমস্ত অতিগ্রহণ ও কযৌর্ উজদযোজের কিনজদন েো েোেোজর প্রজেশ্ েরোর অনযোনয কেৌশ্িগুজিোজে চুক্তক্তর দর
েষোেতষ িম্পূণ হওয়োর
থ
আজে অেশ্যই ননতেেভোজে যথ্োযথ্ ও প্ররযোেয পরীক্ষো েরজে হজে।

9.1

অতি হৃ ীি প্রতিষ্ঠোন এর্ং িোরদে িৃ িী়ি ্ক্ষ্ তহরসরর্ যুক্ত প্রতিষ্ঠোন গুতলে তন়িমমোতিক কমপ্লোর়িে তেতভউ জলরনদরনে ্ে
জযটো িোড়োিোতড় সম্ভর্ করে জিলরি হরর্। জসটো জযন জকোরনোভোরর্ই অতিগ্রহরণে ্ে ে’মোরসে জর্তে নো হ়ি।
10.

বযবো বতহভে ু ি স্বােে

তর্নরদে শর্না: েরকাতর আতিকাতরকরদর বযবো বতহভুে ি স্বােে এবং পযাগারযাগ েমেযা নিরী করর র্না। েমেযা িখর্ন নিরী হয়
যখর্ন েম্পকে স্বচ্ছ র্নয় এবং অর্নুতচি প্রভারবর জর্নয বযবহার করা হয় অেবা বযবহার করা হরব এমর্ন হয়। পকার্ন েরকাতর
আতিকাতররকর েরে বযতক্তগি েম্পকে রাখা হরল Vesuvius-এর উের প্রভাব পিরল এমর্ন তেদ্ধান্ত পর্নওয়ার েময় উক্ত
5

েীতি র্ো অভযোরসে মোিযরম ন়ি
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আতিকাতররকর স্বারেে র েংঘাি হরি োরর এবং যার িরল ঘুষ পদওয়া পর্নওয়া হরি োরর। বযবো বতহভে ু ি স্বােে বলরি
পেইেব েংঘািরক বলা হরচ্ছ পযগুরলা Vesuvius-এ আের্নার ভূতমকা ও দাতয়ত্বরক প্রভাতবি করর।
10.1

Vesuvius এে কমীর্ প এর্ং Vesuvius এে সরে কমপেি অনযোনয র্যতক্তেো র্যতক্ত ি সুতর্িোে েনয িোরদে ্রদে
অ্র্যর্হোে কেরর্ন নো।

10.2

ব্যব্সা ব্লির্ভত
ু স্বার্ ুপদ্ধতে এর িোজর্ িঙ্গতে করজখ Vesuvius এর েমীেে এেং
থ
Vesuvius এর িজঙ্গ েমরে
থ অনযোনয

েযক্তক্তজদর অেশ্যই কঘোষণো েরজে হজে পদ্ধতে অনুসোরে:
•
•

িোরদে জযরকোন বযবো বতহভে ু ি স্বােে 7; এর্ং
সেকোতে আতিকোতেকরদে সরে সমস্ত জযো োরযো

যোরি জয জকোন দ্বন্দ্ব অথ্র্ো তর্র্োদ জর্োঝো যো়ি এর্ং িো তন়িন্ত্ররণ আনো যো়ি।
েম্মতি এবং িত্ত্বাবিার্ন
প্রতিটি র্যর্সোত়িক ইউতনট র্ো তর্শ্বর্যো্ী কোযপকোতেিোে কিৃপ ্ক্ষ্ এই নীতি র্োস্তর্ো়িন কেো এর্ং কমীরদে দোত়িরত্বে তর্ষর়ি প্রর়িোেনী়িিো
প্রর়িো কেরি দো়ির্দ্ধ।
GH&E ্দ্ধতি জমরন জ্রমন্ট, উ্হোে এর্ং খেরচে অনুরমোদন জনও়িো আর্েযক। অভযন্তেীণ অতিরটে মোিযরম এই নীতি এর্ং GH&E
্দ্ধতিে র্োস্তর্ো়িন তনেীক্ষ্ণ কেো হরর্ এর্ং জমরন চলো হরচ্ছ তকনো িো জদখো হরর্। সংস্থোে আইতন তর্ভো ও জযরকোরনো প্ররেে উত্তে
জদও়িোে েনয উ্লব্ধ থ্োকরর্।
এই র্নীতির লঙ্ঘর্ন বা েম্ভাবয লঙ্ঘর্ন
সমস্ত কমীরক প্ররযোেয আইন জমরন ও Vesuvius-এে ননতিক মূলযরর্োি অনুসোরে র্যর্সোত়িক ্তেচোলনোে কেোে দোত়িত্ব র্যতক্ত িভোরর্
তনরি হরর্ এর্ং জযরকোন উরদ্ব র্ো ননতিক আইন লঙ্ঘরনে সরেরহে তর্ষ়িটিরক তর্লরে েোনোরি হরর্। উরদ্বর ে তর্ষর়ি আ্নোে লোইন
মযোরনেোে, আইন দল র্ো কমী উরদ্বর ে জহল্পলোইরন (Speak up) তনরেে ্তেচ়ি জ ো্ন জেরখ েোনোরি ্োরেন।
আরেো তর্স্তোতেি তর্র্েণ Vesuvius Speak Up নীতিে মরিয আরে।
প্রতশক্ষণ/আররা তর্নরদে শর্না
তনর্পোতচি কমীরদেরক নীতি ও তন়িন্ত্ররকে ্তেতস্থতিে (র্োস্ততর্ক উদোহেণ তদর়ি জর্োঝোরনো হর়িরে) র্যোখো প্রদোনকোেী প্রতেক্ষ্রণ অংে তনরি
হরর্ এর্ং এই নীতিে িরথ্যে সম্পূেক একটি প্রতেক্ষ্ণ কমপসূতচ সম্পূণপ কেরি হরর্। যতদ আ্তন তনর্পোতচি নো হন তকন্তু প্রতেক্ষ্ণ জ্রি
চোন, িোহরল আ্নোরক িোইনযোে জহি র্ো আইন তর্ভোর ে জকোন সদরসযে সরে জযো োরযো কেরি হরর্।
প্রশ্ন
এই নীতি সম্পরকপ আ্নোে জকোন প্রে থ্োকরল, অনুগ্রহ করে আ্নোে লোইন মযোরনেোে, কোতি িোইনযোে জহি র্ো আইন তর্ভোর ে জকোন
সদরসযে সরে জযো োরযো করুন।

েংরযাজর্নী 1 - েংজ্ঞা
ঘুষ হল:
-
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এমন জকোনও সুতর্িো, আতথ্প ক র্ো অনয তকেু ....
যোে প্রতিশ্রু, প্রস্তোর্ জদও়িো হ়ি র্ো প্রদোন কেো হ়ি….
িোরদে প্রভোতর্ি কেোে েনয….
জকোন অনুতচি কোে কেোরনোে েনয….
িোরদে আতিকোতেক ক্ষ্মিোে মরিয….
জকোরনো র্যর্সো জ্রি র্ো িরে েোখোে উর্রেয….
অথ্র্ো এইিেরনে কোে কেোে েনয ্ুেস্কোে জদও়িো।

সংজ্ঞোসমূহ জদখুন

ুষ মোরনই জয জকর্ল টোকো িো ন়ি। প্রো্রকে সুতর্িোরথ্প জযরকোন তকেু ই হল

ুষ। জযমন- তর্লোসর্হুল তর্রনোদন, জকোন গ্রোহরকে জেরল

র্ো জমর়িরক কোরে র্হোল কেো, সেকোতে আতিকোতেরকে ্েরেে দোির্য প্রতিষ্ঠোরন অথ্প সোহোযয কেো। সুতর্িো হোরি হোরি নো জদও়িো
হরলও প্রস্তোর্ র্ো প্রতিশ্রুতিই যরথ্ষ্ট
েরকাতর আতিকাতরক হরলন একেন র্যতক্ত:
-

তযতন জকোনও তর্িোনসভো, প্রেোসতনক র্ো তর্চোে তর্ভো ী়ি ্রদে অতিকোেী, িো জস তনযুক্ত র্ো তনর্পোতচি যোই জহোক নো জকন,
অথ্র্ো
জদে র্ো সেকোরেে (উক্ত জদে র্ো অঞ্চরলে জযরকোন মহকুমো) হর়ি সেোসতে সেকোতে কোে করে অথ্র্ো ্রেোক্ষ্ভোরর্ জদে র্ো
অঞ্চরলে (অথ্র্ো মহকুমো) জকোন সেকোতে সংস্থো র্ো সেকোতে প্রতিষ্ঠোরনে হর়ি কোে করে, অথ্র্ো
সেকোতে আন্তেপোতিক সংস্থোে আতিকোতেক র্ো এরেন্ট। (জযমন- UN), অথ্র্ো
সেকোরেে মোতলকোিীন র্যর্সোে (জযমন েোষ্ট্রী়ি মোতলকোনোিীন সত্তোে কমী) কমী, অথ্র্ো
জকোন েোেননতিক দল, েোেননতিক দরলে আতিকোতেক এর্ং েোেননতিক কোযপোলর়িে প্রোথ্ী; অথ্র্ো
জকোন সেকোতে আতিকোতেরকে আত্মী়ি স্বজর্ন।

িৃিীয় েক্ষ: িৃ িী়ি ্ক্ষ্ হল জসইসর্ স্বিন্ত্র, র্যতক্ত র্ো সংস্থো যোেো Vesuvius-এে েনয র্ো Vesuvius এে হর়ি ্তেরষর্ো প্রদোন করে।
এে মরিয জসলস্ এরেন্ট, তিতিতর্উটে, ্েোমেপদোিো/উ্রদষ্টো এর্ং অনযোনয মিযস্থিোকোেী, ঠিকোদোে এর্ং উ্ ঠিকোদোে অন্তভুপ ক্ত (এর্ং
সেকোে ও সেকোতে সংস্থো গুরলোরকও অন্তভুপ ক্ত কেো জযরি ্োরে)।
পিতেতলরটটিং পেরমন্ট হল এমন এক িেরনে জ্রমন্ট যো সেকোতে আতিকোতেক র্ো সংস্থোে তন়িতমি কোে তনেো্রদ ও দ্রুি কেোরনোে
(জযমন- লোইরসে র্ো ্োেতমট প্রদোন, কোস্টমরসে কোযপ্দ্ধতি) েনয কেো হ়ি। এেোড়োও “তগ্রে” র্ো “তস্পি” জ্রমন্ট তহরসরর্ ্তেতচি।
বতহরাগি স্বােে : Vesuvius জকোম্পোতনে কমী র্ো আতিকোতেরকে (অথ্র্ো তনষ্ঠ আত্মী়ি র্ো র্যর্সোত়িক সহরযো ী) জয জকোরনো র্যতক্ত ি,
জ ো্নী়ি, র্যর্সোত়িক, দোির্য র্ো েোেননতিক স্বোথ্প যো িোরদে Vesuvius-এে প্রতি দোত়িরত্বে অিীরন ্রে নো । উদোহেণ তহসোরর্:
• জকোন র্যর্সো র্ো জকোম্পোতনে মোতলকোনো/্তেচোলনো
• জকোন তনতদপ ষ্ট দোির্য প্রতিষ্ঠোন, েোেননতিক, সোমোতেক র্ো র্যর্সোত়িক সতমতিে েনয কোে কেো
• সেকোতে আতিকোতেরকে সরে সংরযো /আত্মীয়িা ।

