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190 িছপরর পিবি সময় িপর আমরা, বিল্েজগত এিং পমবিকাল পসক্টপরর 
জনয্ অতয্ন্ত উন্নত মাপনর েবলমার পের্ািাক্ট বিকাি, উত্োদন এিং 
বিকর্পয় ের্বতষ্ঠা এিং দক্ষতা অজর্ন কপরবছ। আমরা ের্যুবক্তগত 
অগর্গবত এিং উদ্ভািপনর েপে আরও উন্নবত করার ের্পচষ্টা চাবলপয় 
যাবচ্ছ। আমাপদর দদনবন্দন িয্িসাবয়ক কাযর্কলাপের ের্বতবট পক্ষপতর্ 
উচ্চ মাপনর অনুিবতর্তার অনুিীলন আমাপদর পকাম্োবনর দৃঢ়তা এিং 
বস্েবতস্োেকতা িজায় রাখপত সাহাযয্ কপর।

Semperit আচরণবিবি আমাপদর দদনবন্দন িয্িসাবয়ক কাপজ বনপদর্িনা 
ের্দান কপর এিং আমাপদর বনপজপদর জনয্ একবট মান িজায় রাখপত এিং 
আমাপদর ের্বত িাবহয্ক িয্িসাবয়ক অংিীদারপদর ের্তয্ািার মাতর্া বন-
ির্ারণ করপত সাহাযয্ কপর। এবট Semperit-এর নীবতমালা, ের্বকর্য়া 
এিং বনপদর্বিকার মূল বভত্বত, যা বিিি্জুপি় আমাপদর িয্িসার সাপে 
জবি়পয় কাজ করার পক্ষপতর্ ের্তয্াবিত িয্িহার সম্েপকর্ অবতবরক্ত 
বনপদর্বিকা পদয়। 

আমরা কী িলবছ, পকমন আচরণ করবছ এিং পকান পকান কাজ করবছ তা 
খুিই গুরুতি্েূণর্। আমরা বিপিি্র পযখাপনই োবক না পকন, িা যাই কাজ 
কবর না পকন, ের্বতবট পক্ষপতর্ই আমরা সততা অিলমি্ন কবর। আমরা 
এও ের্তয্ািা কবর পয, আমাপদর সংবি্লষ্টরা জাতীয় এিং আন্তজর্াবতক 
আইন পমপন চলপি এিং তাপদর সকল ভূবমকা তুলনামূলক বনপদর্বিকা, 
দনবতকতা এিং অনুিবতর্তার সাপে োলন করপি। যখন আমরা আমাপদর 
গর্াহক, সরিরাহকারী, অংিীদার, বনয়ন্তর্ক, ভাবগদার, জনগণ এিং 
অনয্ানয্ সংবি্লষ্টপদর সাপে সততার সাপে কাজ কবর তখন ের্তুয্ত্তপর 
আমরাও তাপদর কাছ পেপক বিিি্স্ততা অজর্ন কবর এিং আমাপদর ের্বত 
তাপদর আস্ো িজায় োপক।

ভূবিকা

আমরা এই আচরণবিবির ের্বত অঙ্গীকারিদ্ি এিং বিিি্াস কবর পয 
আেবন Semperit পকানও কমর্চারী িা িয্িসাবয়ক অংিীদাপরর যাই হন 
না পকন, আেবন যবদ পকাোও পকানও সমসয্ার ইবঙ্গত োন তাহপল পসই 
বিষপয় সরি হপিন। িয্িসাবয়ক পক্ষপতর্ পযপকাপনা ের্কার দুির্য্িহার 
সহয্ করা হপি না। 

যবদ আেবন এমন পকানও সমসয্ার সম্মুখীন হন পযবট এই আচরণবিবির 
উল্লঙ্ঘন করপছ এিং Semperit-এর জনয্ পকানও ঝুঁবকর েবরবস্েবত 
দতবর হপত োপর িপল মপন হপচ্ছ তাহপল SemperLine,আমাপদর তেয্ 
ফাঁসকারী ের্ণালী িয্িহার কপর এবট বরপোটর্ করুন। আেবন এই বিষপয় 
পিনাপম বরপোটর্ ফাইল করপত োরপিন।

আমরা সততার ের্বত অঙ্গীকারিদ্ি। Semperit-এর িয্িসাবয়ক কাযর্-
কলাপের সূপতর্ এই আচরণবিবি পিাঝা এিং পমপন চলার দাবয়তি্ ের্পতয-্
পকর ওের িতর্ায়। এবটর সামগর্ী সম্েপকর্ পকানও ের্ি্ন োকপল অন-ু
গর্হ কপর আেনার ময্াপনজার িা Semperit অনুিবতর্তার দপলর সাপে 
পযাগাপযাগ করুন।

আেনার সাহাযয্ এিং সবঠক কাজ কপর চলার ের্বতির্ুবতর জনয্ 
আেনাপক িনয্িাদ।

এবকপোসবকউবিভ দিাডরপো
Semperit AG Holding 
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এই আচারবিবিবি আিাদের পবরবি

p 
সেোর সাদথ ি্পোিসা করা আিাদের 
সকদলর সািরপোজিীি োব়্েিপো।

এই আচরণবিবির পরপোাসব্পোগকো কী? 

এই আচরণবিবি এমন েবরবি যা কাপজর জায়গায় আমাপদর আচরণপক 
েবরচাবলত কপর। দদনবন্দন জীিপন বসদ্িান্ত গর্হপণর পক্ষপতর্ এবট 
একবট সূতর্ বহসাপি কাজ কপর। 

এবট আমাপদর নীবতমালা, বনপদর্বিকা এিং বনপদর্িািলীর বিষপয় আমাপদর 
উচ্চ-মাপনর েে বনপদর্িনা ের্দান কপর এিং আমপদর একবট সািারণ 
দনবতক েে পিপছ বনপত সাহাযয্ কপর। আমরা পকানও েবরবস্েবতপত কীভাপি 
কাজ করি িা কী িরপনর ের্বতবকর্য়া জানাপিা পস বিষপয় স্েষ্ট মানদন্ি 
ের্স্ে কপর।

এই আচরণ বিবি Semperit-এর েপক্ষ কাজ করা সকল কমর্চারী এিং 
তৃতীয় েপক্ষর জনয্ নীবত, মান এিং দনবতক ের্তয্ািা বনির্ারণ কপর যা 
সকপলর জনয্ পমপন চলা িািয্তামূলক।

এবট পকিল এক রাবি বনয়মািলী নয়। এবট আমাপদর মূলয্পিাি এিং নীবত-
পিাপির িয্াখয্া কপর, আমাপদর উপদ্দিয্পক স্েষ্ট কপর তুপল িপর এিং 
তাপদর পেিাদার আচরণ কীরকম হওয়া উবচত পসই মান অনুযায়ী তাপদর 
ের্স্তুত কপর। এবট আমাপদর দনবতকতা এিং অনুিবতর্তার আপলাচনাপক 
উত্সাবহত কপর এিং আমাপদর দনবতক বদি্িাপিািপক সবঠক েপে চালনা 
কপর আমাপদর ক্ষমতায়ন কপর।

এবট Semperit-এর মপিয্ দনবতকতার সাপে সম্েবকর্ত ের্াসবঙ্গক নবে, 
েবরপষিা এিং সম্েদ খুঁপজ পেপতও আমাপদর সাহাযয্ কপর। 

এই আচরণবিবি পযপকাপনা দনবতক বসদ্িান্ত গর্হপণর বভত্বত স্োেন কপর 
এিং সবঠক বনপদর্িনা ের্দান কপর। পকানবট সবঠক পকানবট ভুল।

োব়্েিপোপূণরপো ি্পোিসা পবরচালিার পরপোবে  
আিাদের অ্পোগীকার

আন্তজর্াবতক মানিাবিকাপরর মান, ির্বমকপদর েবরবস্েবত এিং েবর-
পিপির ের্বত ির্দ্িা জ্ঞােন এিং দুনর্ীবতর ের্বতকার করার বিষপয় 
আমরা অঙ্গীকারিদ্ি।

দনবতক উোপয় িয্িসা েবরচালনার পক্ষপতর্ আন্তজর্াবতক কনপভনিন, 
পঘাষণা এিং বনপদর্বিকা আমাপদর সহায়তা কপর:

• জাবতসংপঘর মানিাবিকাপরর সাির্জনীন পঘাষণা
• আন্তজর্াবতক ির্বমক সংস্োর মূল কনপভনিন
• আিুবনক দাসপতি্র আইন
• িয্িসা এিং মানিাবিকাপরর উের জাবতসংপঘর বনপদর্িক নীবত
• জাবতসংপঘর বিিি্িয্ােী কমেয্াক্ট।

িদি রাখদিি

p 
এই আচরণবিবি আেনার বিচারিুবদ্িপক উে-
স্োেন কপর না। এই বিবিিদ্ি বনয়মািলী 

পযগুবল Semperit-এর অভয্ন্তপর এিং িাইপরর 
সকল িয্িসাবয়ক েবরপিপি ের্পযাজয্ হয়, পসগুবল 
পমপন চলার দাবয়তি্ আমাপদর সকপলর ওের িতর্ায়। 
আমরা সততার সাপে কাজ কবর। আমরা পসই একই 
িরপনর আচরণ এিং অনুিবতর্তা আমাপদর িয্ি-
সাবয়ক অংিীদারপদর কাছ পেপকও ের্তয্ািা কবর।
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আমাদপর Semperit কর্েোরপট মূল্যিোি আমাদপর ে্রতবষ্ঠানবক 
সংগঠনপর মূলপ আছপ। সপগুলব দদনন্দবন কাজপর ক্ষপত্রপ ে্রয়োগ করা 
হয় এিং Semperit ি্র্যান্িপর মূল্যিোিকপ ে্রতবফলবত করপ: সিসময় 
নদতবক ি্যিসা েরবচালনা।

আিরা ভরসা কবর

আমরা এক সাপে বমপল কাজ কবর এিং এপক অেরপক ির্দ্িা এিং 
ের্িংসা কবর, পস আমরা পযই হই না পকন এিং পযখান পেপকই এপস োবক 
না পকন। আমরা বিিি্স্ত এিং স্েষ্টভাপি সম্মাপনর সাপে পযাগাপযাগ 
স্োেন কবর। আমাপদর কাপজর বিষপয় বিিি্স্ত পেপক এিং বনপজপদর ভুল 
পেপক বিপখ, আমরা বিিি্াপসর েবরপিি গপি় তুবল।

আিরা অজরপোি কবর

আমরা দাবয়তি্ বনই এিং আমাপদর টাস্কগুবল সম্েূণর্ করপত বনপজপদর 
বনপয়াবজত কবর। আমরা একই বিিি্াস এিং উচ্চ মাপনর ফলাফপলর 
আকাঙ্খা দি্ারা চাবলত হই। আমাপদর আপিগ আমাপদর এবগপয় বনপয় পযপত 
সাহাযয্ কপর।

আিরা বিিরপোাণ কবর

আমরা স্মাটর্ এিং উদ্ভািনী ের্বকর্য়া এিং েণয্ বিকাি কবর যা 
আমাপদর গর্াহকপদর চাবহদা েূরণ কপর। আমরা এমন সমািান দতরী কবর 
যা আমানপদর মান কর্মাগত িির্ন কপর - আজপকর এিং ভবিষয্পতর। 
আমরা েবরিতর্নপক উত্সাহ বদই আবলঙ্গন কবর।

আিরা দডবলভার কবর

সিবকছুই আমাপদর গর্াহকপদর বঘপর িুরু হয়। তাপদর দৃবষ্টভবঙ্গর পেপক 
আমাপদর বচন্তািারা আরম্ভ হয়। আমরা িুবন। এিং আমরা অঙ্গীকৃত 
সমািান এিং উত্োদগুবল পিবলভার কবর। আমরা িবক্তিালী অংিীদার - 
অভয্ন্তরীণ এিং িাবহয্ক উভয় পক্ষপতর্ই।

Semperit কদপরপোাদরি িূল্পোদিাি

We trust

We own

We deliver

We create
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এই আচরিবিবিবি বক আিার ওপদর 
পরপোদ্াজ্পো?

হ্পোাঁ। এই আচরণ বিবি আমাপদর সকল কমর্চারী, বলজ করা কমর্ী, 
বফর্লয্ান্সার, বিপরক্টর এিং পিাপির্র সদসয্পদর ওের ের্পযাজয্ হয়। 
তাপদর ভূবমকা এিং েদ বনবির্পিপষ সকপলই এপক্ষপতর্ সমান। আমাপদর 
বিচারিুবদ্ির সবঠক িয্িহার করা এিং এই আচরণ বিবির অনুসরণ 
করার দাবয়তি্ আমপদর সকপলর।

এই আচরণ বিবি সকল বনয়বন্তর্ত সহায়ক সংস্ো এিং সত্তাগুবলর 
ওের ের্পযাজয্ হয় পযখাপন পকাম্োবনর মাবলকানার এক িৃহত অংি আপছ 
িা তারা কাপজর েবরচালনা কপর।

এই আচরণ বিবির নীবতগুবল আমাপদর সমস্ত িয্িসাবয়ক অংিীদারপদর 
জনয্ও ের্পযাজয্ (বঠকাদার, েরামির্দাতা, এপজন্ট, সাে্লায়ার, গর্াহক, 
বিবস্টর্বিউটর এিং অনয্ানয্রা)। তাপদর অিিয্ই আমাপদর চুবক্তবভ-
ত্বতক সম্েপকর্র সময় বিপিচনা করা উবচত। িয্িসাবয়ক অংিীদার যারা 

আমাপদর েপক্ষ কাজ করপছন িা আমাপদর নাপম কাজ করপছন তাপদরও 
এই আচরণবিবি অনুসরণ করার জনয্ অনুপরাি করা হয়।

আমরা এই আচরণবিবি িা আমাপদর নীবতমালা, বনপদর্বিকা িা বনপদর-্
িািলীর পকানের্কার লঙ্ঘন পমপন পনি না। ফলাফপলর মপিয্ অন্তভুর-্
ক্ত িাবস্তমূলক েদপক্ষে এমনবক চাকরী পেপক বিচুয্বত। এছাি়া এটাও 
মপন রাখপিন পয আমাপদর িয্িসা েবরচালনাকারী পকাপনা আইন িা ের্-
বিিান উল্লঙ্ঘন করার ফপল লঙ্ঘপনর সাপে সম্েবকর্ত িয্বক্ত এিং 
Semperit উভয়পকই গুরুতর ফলাফপলর সম্মুখীন হপত হপি – এিং তাপদর 
ওেপর অেরাি িা বনয়ন্তর্ণমূলক বিচারও করা হপত োপর। 

আেবন যবদ আমাপদর নীবতমালা বিষয়ক পকাপনা উপদি্গ িা লঙ্ঘন সম্ে-
পকর্ জানপত োপরন তাহপল পসই বিষপয় সরি হন! 

একজি কিরপোচারী বহসাদি আপিার 
দথদক কী পরপোে্পোাশা করা হ়্?

এই আচরণ বিবি এিং আমাপদর 
নীবতমালা, বনপদর্বিকা এিং েদ্িবতগুবল 
েি়ুন, িুঝুন এিং অনুসরণ করুন।

সরি হন! আইন, এই আচরণবিবি 
িা আমাপদর নীবতমালার সম্ভািয্ 
লঙ্ঘন সম্েপকর্ পযপকানও উপদি্গ 
অবিলপমি্ ের্কাি করুন।

পকানও বসদ্িান্ত গর্হণ করা 
িা পকানও েদপক্ষে পনওয়ার 
সময় সি্চ্ছি্ োকুন এিং 
সততার সাপে কাজ করুন।

পকানও তদপন্তর পক্ষপতর্ আেনাপক 
আমন্তর্ণ করা হপল পসখাপন 
সির্াঙ্গীনভাপি এিং সততার সাপে 
সহপযাবগতা করুন।

আেনার কাপজর পক্ষপতর্ পকানবট সিপচপয় 
গুরুতি্েূণর্ পস বিষপয় জানুন।

সকল িািয্তামূলক ই-লাবনর্ং ক্লাসরুম 
পটর্বনং পসিনগুবলপত যাওয়ার সাপে এিং 
সিসময় বনতয্নতুন বকছু বিখপত োকুন।

আেনার েদ িা পকাম্োবনর 
সম্েপদর অেিয্িহার করপিন 
না িা িয্বক্তগত লাপভর জনয্ 
পসগুবল িয্িহার করপিন না।

আেনার কাপজর পক্ষপতর্ এিং Semperit 
Group স্তপর বনপদর্িক নীবত এিং েদ্ি-
বতগুবলপত ের্পযাজয্ আন্তজর্াবতক বনয়মা-
িলী এিং স্োনীয় আইপনর ের্াসবঙ্গক 
েবরিতর্নগুবলর বিষপয় সপচতন োকুন।

https://www.bkms-system.com/bkwebanon/report/clientInfo?cin=19semp16&c=-1&language=eng
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একজি বলডার বহসাদি আিার কাছ 
দথদক আর কী পরপোে্পোাশা করা হ়্?

আপবি ্বে আিাদের একজি 
ি্পোিসাব়্ক অংশীোর হি

Semperit বিজপনস-টু-বিজপনস পসগপমপন্ট েবরচালনা কপর। আমাপদর 
গর্াহকরা ের্তয্ািা কপরন পয আমরা তাপদর সাফপলয্র জনয্ ের্পয়াজনী-
য় গুণমান এিং দক্ষতা পদি।

তাই আমরা আিা কবর পয আেবন, আমাপদর িয্িসাবয়ক অংিীদার বহসাপি, 
আমাপদর দি্ারা োবলত উচ্চ দনবতক মান এিং নীবতমালা অনুসরণ কপর 
চলপিন। 

আমরা গুণমান এিং দনবতক মানদপণ্ির বভত্বতপত আমাপদর িয্িসাবয়ক 
অংিীদারপদর বনির্াচন কবর এিং পকিল সম্মাবনত িয্িসাবয়ক অংিী-
দারপদর সাপেই কাজ কবর। আেবন যবদ আইন, এিং পযখাপন ের্পযাজয্ 
পসখাপন এই আচরণ বিবি সির্াঙ্গীনভাপি পমপন চলপত িয্ের্ হন তাহপল 
আমরা আেনার সাপে চুবক্ত খাবরজ কপর পদওয়ার এিং আমপদর ক্ষবতর 
জনয্ ক্ষবতেূরণ চাওয়ার অবিকার সংরক্ষণ কবর। 

আমাপদর সরিরাহকারী এিং অনয্ানয্ িয্িসাবয়ক অংিীদারপদর এই 
আচরণবিবি অনুসরণ করার জনয্ অনুপরাি করা হয়, বিপিষত তারা যখন 
আমাপদর েপক্ষ কাজ করপছন িা আমাপদর নাপম কাজ করপছন।

Semperit-এর সি্চ্ছতা এিং দনবতকতার 
সংস্কৃবত গপি় পতালার পক্ষপতর্ আেনার 
মুখয্ ভূবমকা রপয়পছ। আেনার বটপমর সাপে 
আচরণবিবি সংকর্ান্ত 

িুিু কোয় নয়, কাপজর মািয্পম সততার 
উদাহরণ পহান। 

অ-সম্মবতমূলক আচরপণর 
পক্ষপতর্ অবিলপমি্ পকানও 
েদপক্ষে বনন।

কমর্চারীপদর সততার অিদা-
নপক িাবষর্ক টাপগর্পটর অংি 
বহসাপি বিপিচনা করুন। 

এটা বনবি্চত করা আেনার দাবয়তি্ পয 
আেনার বটম পিাপঝ পয িয্িসার ফলাফল 
পকিল দনবতক আচরণ এিং এই আচরণবিবি 
পমপন চলার মািয্পমই অজর্ন করা যায়।

একবট উন্মুক্ত েবরপিি গপি় তুলুন 
পযখাপন ের্বতবট কমর্চারী পকানও 
ের্বতপিাপির ভয় ছাি়াই বনরােদ 
এিং সি্ািীনভাপি বনপজর িক্তিয্ 
তুপল িরপত োপর। 

ের্বতবট সুপযাপগ আন্তবরকতা এিং 
ের্তয্পয়র সাপে আমাপদর সততা এিং 
সম্মবতর সংস্কৃবতর বিষপয় তাপদর 
জানান।

িুনুন, ভািুন এিং ের্বতবকর্য়া বদন। 
পযপকাপনা ের্ি্ন িা উপদি্পগর উত্তর 
পদওয়ার পচষ্টা করুন। আেনার যবদ 
সাহাপযয্র ের্পয়াজন হয়, তাহপল ের্াস-
বঙ্গক ইউবনটগুবলর ওের বনভর্র করুন 
এিং কমে্লাপয়ন্স বিোটর্পমপন্টর সাপে 
পযাগাপযাগ করুন। 
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সবিক কাজ করুি  

আেবন যবদ এই আচরণবিবি িা অনয্ানয্ নীবতমালার উল্লঙ্ঘন পদপখন 
িা এটা বনপয় সপন্দহ কপরন তাহপল অবিলপমি্ েদপক্ষে বনন। আেবন মপন 
রাখপিন পয আেবন একা নন। Semperit এমন সকলপক সমের্ন কপর যারা 
সরল বিিি্াপসর সাপে ের্বতষ্ঠাপনর মপিয্ ঘটা পযপকাপনা সমসয্ার বিষপয় 
জানান। এইভাপি আমরা কর্মাগত উন্নবতর েে অিলমি্ন করপত োবর। 

িরুন আেবন পকানও সম্ভািয্ অসদাচরণ িা আমরা কীভাপি িয্িসা েবরচা-
লনা কবর পসই বিষপয় উবদি্গ্ন। পসপক্ষপতর্ সম্ভি হপল, আেনার ের্েপম 
আেনার লাইন ময্াপনজার, HR িা আইবন বিভাপগর সাপে পযাগাপযাগ করা 
উবচত। যবদ আেনার পকানও জবটল উপদি্গ োপক, পসপক্ষপতর্ আেবন 
SemperLine তেয্ ফাঁসকারী হটলাইন িয্িহার করপত োপরন। 

েরামির্, তেয্ িা হস্তপক্ষপের জনয্, অনুগর্হ কপর এখাপন পযাগাপযাগ 
করুন:

আিাদের পরপোবেষপোিাদির ি্পোাদিজার এিং দজ্পোষপোি বলডাররা 

পকাম্োবনর বনপদর্বিকাগুবলএিং িয্িসাবয়ক কাযর্কলাপে তাপদর ের্পয়াগ 
সম্েপকর্ সিপচপয় পিবি ওয়াবকিহাল এিং তারা এই সংকর্ান্ত ের্ি্নাি-
লীর উত্তর পদওয়ার জনয্ সির্দা উেলি্ি।

বহউি্পোাি বরদসাদসরপোস বডপািরপোদিিপোি

আমাপদর মূলয্পিাি, কমর্সংস্োন নীবত, সুপযাগ-সুবিিা এিং কমর্পক্ষ-
পতর্র সমসয্াগুবল (পযমন হয়রাবন, উত্েীি়ন, দিষময্ ইতয্াবদ) সম্েপকর্ 
ের্পি্নর িয্াখয্া এিং উত্তর বদপত োপর ।

কিপপোলাদ়্িপোস বডপািরপোদিিপোি

এই আচরণ বিবির িয্াখয্া বদপত োরপি এিং এর তাত্েযর্ পিাঝাপত 
োরপি। এছাি়াও, এবট জাতীয় এিং আন্তজর্াবতক আইন ও ের্বিিাপনর 
সাপে সামঞ্জসয্ পরপখ Semperit-এর েপক্ষ িয্িসা েবরচালনার বিষপয় 
বনপদর্বিকা ের্দান করপি। এবট আেনাপক সমের্ন করপি এিং ের্বত-
পযাবগতার আইন, দুনর্ীবত, জাবলয়াবত, সন্তর্াপস অের্ায়ন এিং অের্ 
োচার, সি্াপের্র দি্ন্দি্, পগােনীয়তা এিং িয্বক্তগত পিটা সুরক্ষা 
এিং পকাম্োবন িা আমাপদর িয্িসাবয়ক অংিীদারপদর মপিয্ অদনবতক 
আচরণ সম্েবকর্ত পযপকাপনা ের্পি্নর সমািান ের্দান করপি।

সিপোাসপোথ্পো, সুরকপোষা, পবরদিশ এিং গুিিাি (HSE-Q) বডপািরপোদিিপোি

Semperit-এর সি্াস্েয্ এিং সুরক্ষা, েবরপিি, িবক্ত এিং গুনমাপনর 
নীবত িয্াখয্া করপত আেনাপক সাহাযয্ করপত োপর।

েীঘরপোসপোথাব়্দেিপোর বডপািরপোদিিপোি

আমাপদর পটকসই িা দীঘর্স্োবয়পতি্র উোয় এিং িাসন টাপগর্ট কীভাপি 
অনুসরণ করপত হয় পস বিষপয় বনপদর্বিকা ের্পয়াজন হপল আেনাপক 
সহায়তা করপত োপর: সম্েদ এিং সি্াস্েয্ ও বনরােত্তা, েবরপিি, 
িবক্ত এিং গুণমান েবরচালনা।

সবিক বিদেরপোশিা দপদে আপবি দকাথা়্ দ্দে পাদরি 
(Semperit-এর অবভদ্াগ পবরচালিার পরপোবকরপো়্া)? 

সরি হি!

SemperBox – আিাদের বচবি পািাি

আেবন আেনার বনমর্াণ সাইপট উেবস্েত SemperBox-ও িয্িহার 
করপত োপরন। আমরা আেনার পকসবটপক বিপিষ যত্পনর সাপে বিপিচনা 
করি, পগােনীয়তা সংরক্ষণ করি এিং অনুপরাি করা হপল পসবটপক 
পিনামী রাখি।

SemperLine – বিরাপে েথ্পো ফাঁসকারী হিলাইি

আেবন যবদ পকানও বনয়ম ভপঙ্গর বিষপয় বরপোটর্ করপত চান, আেনার 
উপদি্গ পিয়ার করপত চান িা পকানও ের্ি্ন পেপক োপক আর আেবন 
সািারণ পযাগাপযাগ িয্িস্োর িয্িহার করপত োরপছন না, পসপক্ষপতর্ 
আেবন SemperLine িয্িহার করপত োপরন।

আেবন পয পকাপনা সময় SemperLine িয্িহার কপর আেনার িা অনয-্
পদর ের্বত ঘটা পকানও অনয্ায়, ঘটনা িা উল্লঙ্ঘপনর বিষপয় বরপোটর্ 
করপত োপরন। “SemperLine” সহপজই িয্িহার করা যায়, এিং এটা 
বনরােদ ও পগােন। এবট কমর্চারী ছাি়াও িাবহয্ক োবটর্রাও পযপকাপনা 
সময় অয্াপক্সস করপত োপরন। আেবন চাইপল পিনাপমও বরপোটর্ করপত 
োপরন, বকন্তু যবদ আেবন বনপজর েবরচয় ের্কাি করপত চান আেবন বন-
বি্চন্ত োকপত োপরন পয আেনার বরপোটর্ একান্তই পগােন রাখা হপি।

আেবন যবদ পকাপনা কমর্চারীর সাপে হওয়া পকানও হয়রাবন, উত্েীি়ন, 
দিষময্, অসদাচরণ, দুনর্ীবত, জাবলয়াবত, অেচয়, অেিয্িহার, অসদাচ-
রণ িা অিয্িস্োেনার বিষপয় জানপত োপরন িা জাপনন, তাহপল আমাপদর 
সাপে সতি্র পযাগাপযাগ করুন!

p
Semperit-এ আমরা সিাইপক পখালাখুবল 
এিং সি্ািীনভাপি বনপজপদর িক্তিয্ ের্কাি 

করপত উত্সাহ বদই। আমরা SemperLine েবরপষিা 
পদই – এবট একবট পগােন চয্াপনল পযখাপন পগােপন 
বনপজর উপদি্গ পিয়ার করা এিং ের্পি্নর উত্তর 
চাওয়া যায়, বিপিষত যখন আেবন অনয্ানয্ সািারণ 
উোয়গুবল অিলমি্ন করপত োরপছন না।

আরও বিশদের জি্পো অিুগরপোহ কদর বিিপোিবলবখেবি পড়ুি:
তেয্ ফাঁসকবর তেয্
আেবন একবট বরপোটর্ জমা বদপল কী হপি?

https://www.bkms-system.com/bkwebanon/report/clientInfo?cin=19semp16&c=-1&language=eng
https://www.bkms-system.com/bkwebanon/report/clientInfo?cin=19semp16&c=-1&language=eng
https://semperit.sharepoint.com/sites/grcomppu/Pages/SemperLine.aspx


Semperit Group  I  আচরণবিবি  |  পেজ 9

িয্িসার দনবতকতা এিং অনুিবতর্তা হল আমাপদর দীঘর্স্োয়ীপতি্র 
উোপয়র মূল উোদান। ের্াবতষ্ঠাবনক দনবতকতা বিিি্িয্ােী ের্পযাজয্ 
হয়। আমাপদর িয্িসা েবরচালনার পক্ষপতর্ সপির্াচ্চ স্তপরর দনবতকতার 
স্তপরর অজর্ন কপর আমাপদর লক্ষয্।

দনবতকতা এিং অনুিবতর্তা পকিল আনুষ্ঠাবনকতা িা ঝুঁবক িয্িস্োেনা 
অনুিীলন নয়। এগুবলপক আমরা ভাপলাভাপি িয্িসা েবরচালনা করা এিং 
গর্াহক, কমর্চারী, বিপকর্তা, ভাবগদার এিং অনয্ানয্ সংবি্লষ্টপদর 
কাছ পেপক ভরসা এিং বিিি্াস অজর্পনর একবট সুপযাগ বহসাপি বিপিচনা 
কবর। 

আমাপদর কপের্াপরট মূলয্পিাি, িয্িসাবয়ক দনবতকতা এিং অনুিবতর্তার 
নীবতমালার ওের বভত্বত কপর, এই আচরণবিবি বনপদর্বিকা এিং অে-
বরহাযর্ পমৌবলক বনয়মািলী দতবর কপর পযগুবল, Semperit-এর কমর্চারী 
বহসাপি আমরা, পমপন চলপত িািয্ এিং আমরা ের্তয্ািা কবর পয আমাপদর 
িয্িসাবয়ক অংিীদাররাও পসগুবলর সম্মান করপি এিং অনুসরণ করপি। 

আচরণ বিবির বিষয়িস্তু পিাঝা, এপত ের্দত্ত সরঞ্জামগুবল িয্িহার 
করা এিং ের্পয়াজপন উেযুক্ত িয্িসাবয়ক আচরপণর বিষপয় বনপদর্িনা 
চাওয়া আমাপদর দাবয়তি্। 

আমাপদর অনুিবতর্তার ের্ণালীর মূল উোদান হপলা উেযুক্ত ের্বিক্ষণ। 
আমরা সততা এিং অনুিবতর্তা-সম্েবকর্ত অনুসন্িান, উপদি্গ উত্োেন 
িা লঙ্ঘপনর বরপোটর্ করার বিষপয় কমে্লাপয়ন্স বিোটর্পমপন্টর সাপে 
পযাগাপযাগ করপত বদি্িা করি না। 

পিআইবন িা অদনবতক আচরণ িনাক্ত ও ের্বতপরাি করার সময় পকাম্োবন 
এিং আমাপদর সহকমর্ীপদর সুরক্ষার জনয্ একবট সির্াঙ্গীন অনুিবতর-্
তার িয্িস্ো সংজ্ঞাবয়ত এিং িয্িহার করা হপয়পছ। আমাপদর অনুি-
বতর্তার ের্ণালী বতনবট স্তপম্ভর ওের বভত্বত কপর গপি় ওপঠ। আমরা 
কর্মাগত কোপক কাপজ েবরণত করার এিং কাপজর মািয্পম েবরিতর্ন 
আনার বদপক অগর্সর হই। অনুিবতর্তা সি্চ্ছি্তা বনপয় আপস এিং আমা-
পদরপক আরও ভাপলা বসদ্িান্তগুবল বনপত সক্ষম কপর।

ি্পোিসাব়্ক নিবেকো এিং অিুিবেরপোো

সিগরপো গরপোুপ-জুদড় অিুিবেরপোোর ছ়্বি িীবে

ি্পোিসাব়্ক নিবেকো এিং অিুিবেরপোোর 
বেিবি সপোেিপোভ  

পরপোবেদরাি 

ের্বতপরাপির ের্বকর্য়া িয্িসাবয়ক বিোটর্পমন্ট পেপক িুরু হয় 
পযখাপন ঝুঁবকগুবল বচবহ্নত ও েবরচালনা করা হয় এিং কর্মাগত 
বিক্ষা এিং পিখার ের্বকর্য়া চলপত োপক যাপত ের্পতয্কপক সম-
সয্াগুবল সনাক্ত করপত এিং এবি়পয় পযপত সক্ষম করা যায়। িয্িসা 
নীবতমালা, বনয়মািলী এিং ের্বিিান িাস্তিায়পনর জনয্ দায়িদ্ি।

সিাকপোেকরণ 

ঝুবঁকর মলূযা্যন়, অবিট, বরপোটর্, এিং অভযন্্তরীণ এিং িবহরাগত 
ভাবগদারপদর সাপে সরাসবর পযাগাপযাপগর ওের বভত্বত কপর, কমে্লাপয-়
ন্স বিোটর্পমন্ট সামপন আসা ঝুবঁকগুবল বচবহন্ত কপর। যবদ এই আচরণ 
বিবি, িা পকাপনা নীবত, বনপদর্বিকা, বনপদর্িািলী, আইন িা ের্বিিান 
লঙঘ্ন করা হয,় তাহপল অবিলপমি্ আমাপদর সুোরভাইজার িা গরু্ে 
কমেল্াপযন়্স বিোটর্পমন্ট (compliance@semperitgroup.com) 
এিং/অেিা SemperLine-এর মািযপ্ম উপদি্গ ের্কাি করা আমাপদর 
দাবযত়ি্।

পরপোবেকার 

সনাক্ত করা সমসয্াগুবলর ওের বভত্বত কপর, কমে্লাপয়ন্স বিোটর্-
পমন্ট ের্বতকাপরর েদপক্ষে বনির্ারণ কপর এিং গর্ুে, এর কমর্-
চারী, গর্াহক এিং অনয্ানয্ পস্টকপহাল্িারপদর ভবিষয্পতর ঝুঁবক 
কমাপনার জনয্ সপির্াত্তম সম্ভািয্ ফপলা-আে ের্বকর্য়াগুবলর 
ওেপর পফাকাস করপি।

আরও বিশদের জি্পো অিুগরপোহ কদর বিিপোিবলবখেবি পড়ুি:
দনবতকতা, অনুিবতর্তা েবরচালনার ের্নালী

• 
ি

াি
ুষ

 •
 প

রপোবকরপো়্া • সরঞ
পোজ

া ি
 • ি

্পোিসা • দলিদে

ি

দেশী়্ এিং আিপোেজরপোাবেক 

আইদির সাদথ অিুিবেরপোো

___________________________

দেশী়্ এিং আিপোেজরপোাবেক 

আইদির সাদথ অিুিবেরপোো

___________________________

দকািও পরপোবেদশাদির ভ়্ ছাড়াই 

কথা িলার সংসপোকৃবে গদড় দোলা

নিবেক, পবরদিশগে এিং সািাবজক 

সিপোাথরপোদক সিপোিাি করা

___________________________

েুিরপোীবে িা অি্পো দকাি অপরািিূলক 

কা্রপোকলাপ িুকপোে একবি ি্পোিসা়্ 

বিদিবেে

___________________________

িািিাবিকাদরর সুরকপোষা

http://www.semperitgroup.com/fileadmin/user_upload/MediaLibrary/SemperitGroup/Company/Compliance/Compliance_Management_System_012018.pdf
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সেপো আচরণ

সততা আমাপদর কাযর্কলাে বনির্ারণ কপর। Semperit-এর বিিি্িয্া-
েী িয্িসার ওের ের্পযাজয্ আইন এিং বনয়মািলী ের্দির্ন কপর এিং 
পসগুলু পমপন চপল – তাছাি়াও সকল উেযুক্ত দনবতক কাঠাপমা েবরবস্েবতও 
এর আওতাভুক্ত। পযপহতু বকছু জাতীয় আইন অনয্পদর তুলনায় কপঠার, 
তাই এই আচরণবিবি কম কপঠার বনয়মগুবলর তুলনায় সির্দা অগর্াবিকার 
োয়। 

পকাম্োবনর মপিয্ এিং আমাপদর িয্িসাবয়ক অংিীদারপদর সাপে দনবতক 
আচরণ করা Semperit-এর জনয্ অতয্ন্ত ের্াসবঙ্গক এিং গুরুতি্ে-ূ
ণর্। আমাপদর কাপছ পয অিবতর্তার িয্িস্ো রপয়পছ তা আমাপদর এই 
আচরণ বিবির েবরেন্েী পযপকান কাযর্কলাে সনাক্ত করপত এিং সং-
পিািনমূলক িয্িস্ো গর্হণ করপত সক্ষম করপি। 

িয্িসাবয়ক চুবক্ত এিং পলনপদনগুবল আমাপদর িয্িসাবয়ক অংিীদারপদর 
ভূবমকা এিং দাবয়তি্ অনুযায়ী সি্চ্ছভাপি েবরচাবলত হওয়া উবচত, পযখাপন 
সুস্েষ্টভাপি পলনপদপনর নবে ের্কাি করা হয়। Semperit তার িয্ি-
সাবয়ক এপজন্ট, সরিরাহকারী এিং গর্াহকপদর সাপে তপদর িয্িসাবয়ক 
সম্েকর্গুবল নয্াযয্ভাপি েবরচালনা কপর এিং ের্পযাজয্ আইন ও ের্-
বিিান পমপন চপল।

ভাদলা ি্পোিসাব়্ক বসেপোিািপোে কাদরার দকািও খাবি িা কদরই ি্পোিসাব়্ক 

পরপোদ়্াজিী়্ো পূরণ কদর। এবি কিরপোচারী, ি্পোিসাব়্ক পািরপোিার, দশ়্া-

রদহালপোডার এিং এিিবক সিাদজর ওপদরও পরপোদ্াজ্পো।  

সকল িয্িসাবয়ক পলনপদন এিং সম্েবকর্ত কাযর্কলাে সততা এিং 
সপির্াচ্চ দনবতক মান অনুযায়ী েবরচাবলত হওয়া উবচত।

িািিাবিকার

পকানও িয্বতকর্ম ছাি়াই Semperit-ও বিিু ও পজারেূির্ক ির্পমর 
বিপরাবিতা কপর এিং নয্াযয্ মজুবর, সমাপিপির সি্ািীনতা এিং মত ের্-
কাপির সি্ািীনতার েপক্ষ দাঁি়ায়। পকানও িয্বক্ত ভয্ালু পচইপনর পয 
েযর্াপয়ই তাখুক না পকন, কাপরার দি্ারাই দিষময্, হয়রাবন িা কপের্াপরট 
নীবতর পকানও ের্কার উল্লঙ্ঘন সহয্ কবর না। তেয্, ের্বিক্ষণ এিং 
সংপিািনমূলক কাজগুবল সপির্াচ্চ সামাবজক মান িজায় রাখার বিষয়বট 
সুবনবি্চত করপি এিং পসগুবল সির্াঙ্গীনভাপি ের্পয়াগ করা হয়, এিং মা-
নিাবিকাপরর ের্বত ির্দ্িা এিং সুরক্ষা ের্দান সির্দাই আমাপদর িীষর্ 
অগর্াবিকার। 

Semperit Group-এর নীবতমালা ও বনপদর্বিকা িুিুমাতর্ এর কমর্চারী-
পদর জনয্ই নয়, সরিরাহকারী এিং অনয্ানয্ িয্িসাবয়ক োটর্নারপদর 
ওেপরও ের্পযাজয্ হয় এিং আমাপদর জনগপণর নীবত এিং সরিরাহকা-
রী নীবতর অংি, যা Semperit-এর ওপয়িসাইপট সির্জনীনভাপি উেলি্ি 
আপছ। এগুবল িয্িসাবয়ক সম্েকর্ স্োেন এিং চাবলপয় যাওয়ার জনয্ 
েূির্িতর্। সকল িয্িসাবয়ক কাযর্কলাে িয্িসা এিং মানিাবিকার 
বিষয়ক জাবতসংপঘর বনপদর্বিকা নীবতমালা এিং আন্তজর্াবতক ির্ম 
সংস্োর (ILO) মূল ির্পমর মান সহ স্োনীয় আইপনর কপঠার অনুিবতর-্
তার সাপে েবরচলনা করা হপি।

সবঠক বসদ্িান্ত বনন! 

আরও বিশদের জি্পো অিুগরপোহ কদর বিিপোিবলবখেবি পড়ুি:
পলাকজন সংকর্ান্ত নীবত
সরিরাহকারী নীবত

Semperit-এর 
িীবেিালা

কিরপোচারীদের পরপোবে নিষি্পোিূলক 
আচরণ সহয্ করা হপি না। Semperit 
সকপলর জনয্ সমান সুপযাগ সুবিিা 
ের্দান কপর।

যোযে এিং নয্াযয ্দিেি পদওয়ার 
জনয্ বিপিষ যত্ন পনওয়া হয়, এিং 
স্োনীয় িাজাপরর েবরবস্েবত অনুযায়ী 
পিতপনর বসদ্িান্ত পনওয়া হয়।

স্োনীয় আইন পয সির্াবিক গর্হণ-
পযাগয্ কাদজর সিয় বনির্ারণ কপর 
তার অনুিীলন করা হয়।

বশশু শরপোি এিং অনয্ানয্ িরপণর 
মানবিক অতয্াচার িা পিাষণ সহয্ 
করা হয় না।

কমর্চারীপদর বলবখত বি়্াদগর চুবকপোের 
মািয্পম বনপয়াগ করা হয় এিং আইবন 
বভত্বতপত নবেভুক্ত কমর্চারীর সাপে 
সম্েকর্ স্োেন করা হয়।

কমর্চারীপদর সিপোািীিভাদি সিাদিশ 
করার িা িোিে পরপোকাশ এিং 
সি্ািীন মত ের্কাপির অবিকাপরর 
সম্মান করা হয়।

িদি রাখদিি

p 
 নয্াযয্তার অের্ হপলা এমন বিচার ক্ষমতা  
পযখাপন দিষময্ এিং অসত্ বসদ্িান্ত  

 গর্হপণর পকানও অিকাি পনই। 

https://www.semperitgroup.com/fileadmin/user_upload/MediaLibrary/SemperitGroup/Company/Sustainability/mitarbeiter/People_policy_EN_v03_2022.pdf
https://www.semperitgroup.com/fileadmin/user_upload/MediaLibrary/SemperitGroup/Company/Sustainability/Lieferanten/Supplier_Policy_English_20220525.pdf#:~:text=Semperit%20Group%20Supplier%20Policy%20This%20document%20summarises%20Semperit,and%20services%20according%20to%20recognised%2C%20globally%20applicable%20principles


Semperit Group  I  আচরণবিবি  |  পেজ 11

Semperit মানিাবিকাপরর সুরক্ষা এিং উচ্চ মাপনর সামাবজক মাপনর 
অনুিবতর্তার সমের্ন কপর। এবট আমাপদর কপের্াপরট সংস্কৃবতর মূল 
বভত্বত এিনং েুরাপনা কমর্চারীপদর িারণ করা এিং নতুন কমর্চারীপদর 
আকষর্ণ করার পক্ষপতর্ মূল উোদান বহসাপি কাজ কপর।

আমরা কপঠারভাপি স্োনীয় আইনও ের্বিিান পমপন চবল পযগুবল আমাপদর 
িয্িসাবয়ক কাযর্কলােগুবলপক বনয়ন্তর্ণ কপর।

বশশু শরপোবিক এিং সিপোলপোপ ি়্সপোক শরপোবিক

আমরা বিিুির্ম িা অনয্ পকাপনা িরপনর মানবিক পিাষণপক ের্ির্য় বদই 
না। কমর্চারীপদর নূয্নতম িয়স চাকবরর জনয্ জাতীয় নূয্নতম িয়স িা 
িািয্তামূলক বিক্ষা সমাবে্তর িয়স, পযবট পিবি (UN কনপভনিন অন দয্ 
রাইটস অি দয্ চাইল্ি, ILO কনপভনিন নমি্র 138, 182 এিং 79, ILO 
সুোবরি নমি্র 146) পসবট হপত হপি।

অবিচপোছাকৃে শরপোি এিং িািি পাচার পরপোবেদরাি

আমরা পকানও িরপনর পিআইবন, অেমানজনক িা পজারেূির্ক এিং চু-
বক্তভুক্ত ির্ম িা মানি োচাপরর মত অেরািমূলক ির্পমর িয্িহার 
(ILO কনপভনিন নমি্র 29 and 105) গর্হণ কবর না।

সািাবজক সংলাপ – সবিবে, সংলাপ, এিং সহ-সংকদলপোপর সিপোািীিো 

আমরা সমবষ্টগত দর কষাকবষ এিং সমাপিপির সি্ািীনতাপক সমের্ন 
কবর। এইভাপি, ির্বমক এিং কমর্চারীরা, পকানও দিষময্ ছাি়াই, তাপদর 
েছপন্দর পটর্ি ইউবনয়ন(গুবল) গঠন করার, পযাগদান করার এিং সংগবঠত 
করার এিং তাপদর বনপয়াগকতর্ার সাপে তাপদর েপক্ষ সবম্মবলতভাপি দর 
কষাকবষর অবিকার সংরক্ষণ কপর (ILO কনপভনিন নং. 87, 98, 135 
এিং 154)।

Semperit সকল আইবন ের্পয়াজনীয়তাগুবল েূরণ কপর যা কমর্চারীপদর 
সি্াের্ অক্ষুন্ন রাখা যায় এিং বিবভন্ন বিষপয় তাপদর মতামত ের্কাপির 
সুপযাগ পদওয়া যায়। 

ি্পোা্্পো িজুবর এিং সিবষপোিগে চুবকপোে (দপ-দসপোকল চুবকপোে) 

Semperit সমস্ত কমর্ীপদর জনয্ িাজাপরর সাপে সামঞ্জসয্েূণর্ োবর-
ির্বমক সুবনবি্চত কপর। ের্দত্ত মজুবর ের্াসবঙ্গক েবরপিপি তুলনামূলক 
েপদর জনয্ ের্োগত োবরির্বমপকর উের বভত্বত কপর বনির্ারণ করা 
হয়। এর মপিয্ বকছু জায়গায় পে-পস্কল/সবম্মবলত চুবক্তর ের্পয়াগ অন্ত-
ভুর্ক্ত রপয়পছ।

নিষি্পো

Semperit পকানও িরপনর দিষময্পক ের্ির্য় পদয় না। 

হ়্রাবি এিং অপি্পোিহার

সি কমর্চারীর সাপে সম্মান এিং মযর্াদার সাপে আচরণ করা হপি। 

কাদজর সি়্

আমরা বনবি্চত কবর পয সির্াবিক অনুপমাবদত কাপজর সময় সম্েবকর্ত 
স্োনীয় আইনগুবলএ োলন করা হপচ্ছ (ILO কনপভনিন নং 1 এিং 14)।

িোিে দেও়্ার এিং িে পরপোকাদশর সিপোািীিো

আমরা পযপকাপনা েযর্াপয় আমাপদর কমর্ীপদর মতামত ও মত ের্কাপির 
সি্ািীনতার বিষপয় বিপিষ নজর রাবখ।

সরিরাহকারী

Semperit সরিরাহকারীপদর পক্ষপতর্ ির্ম এিং সমাবজক মাপনর উচ্চ 
মান িজায় রাখার বিষয়বটপক সবকর্য়ভাপি সমের্ন কপর। আমাপদর 
নীবতগুবল Semperit Group-এর সরিরাহকারী নীবতপত স্েষ্টত িয্াখয্া 
করা হপয়পছ।

সািাবজক এিং শরপোবিকদের িাি

আরও বিশদের জি্পো অিুগরপোহ কদর বিিপোিবলবখেগুবল পড়ুি:
আিুবনক দাসতি্ আইন Semperit-এর বিিৃবত
Semperit Group-এর সরিরাহকারীপদর নীবত
পলাকজন সংকর্ান্ত নীবত
দীঘর্স্োবয়পতি্র নীবত

http://www.semperitgroup.com/fileadmin/user_upload/MediaLibrary/SemperitGroup/Company/Sustainability/Lieferanten/Supplier_Policy_English_20220525.pdf#:~:text=Semperit%20Group%20Supplier%20Policy%20This%20document%20summarises%20Semperit,and%20services%20according%20to%20recognised%2C%20globally%20applicable%20principles.
https://www.semperitgroup.com/company/sustainability/sustainability-policies/
https://www.semperitgroup.com/fileadmin/user_upload/MediaLibrary/SemperitGroup/Company/Sustainability/Lieferanten/Supplier_Policy_English_20220525.pdf#:~:text=Semperit%20Group%20Supplier%20Policy%20This%20document%20summarises%20Semperit,and%20services%20according%20to%20recognised%2C%20globally%20applicable%20principles.
https://www.semperitgroup.com/fileadmin/user_upload/MediaLibrary/SemperitGroup/Company/Sustainability/mitarbeiter/People_policy_EN_v03_2022.pdf
https://www.semperitgroup.com/company/sustainability/sustainability-policies/
https://www.semperitgroup.com/company/sustainability/sustainability-policies/
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Semperit আন্তজর্াবতক এিং স্োনীয় িয্িসার দুদর্ান্ত সমনি্য়। পসই 
কারপণ দিবচতর্য্ এিং অন্তভুর্বক্ত আমাপদর সংস্কৃবতর পকন্দর্বিন্দ-ু
পত আপছ এিং এবট Semperit-এর সাফপলয্র একবট অেবরহাযর্ অংি। 
আমাপদর জনয্, একবট দিবচতর্য্ময় কমর্িবক্ত এিং অন্তভুর্বক্তম-ূ
লক কাপজর েবরপিি দতবর করা িুিুমাতর্ সবঠক কাজ নয় — এবট একবট 
পকৌিলগত িয্িসাবয়ক অগর্াবিকার যা িৃহত্তর স্তপর সৃজনিীলতা এিং 
উদ্ভািনপক উত্সাবহত কপর। আমরা দিবচতর্ পেপক আমাপদর ক্ষমতা 
অজর্ন কবর, এিং আমরা সি বদক পেপক অন্তভুর্বক্তর একবট সংস্কৃবত 
গপি় তুলপত বনপিবদত: পযখাপন বলঙ্গ, জাতীয়তা, িমর্, িয়স, পযৌন অবভ-
পযাজন এিং বিক্ষা বনবির্পিপষ সকপল সমান। 

Semperit-এ আমরা কমর্চারীপদর সমান সুপযাগ পদওয়ার বিষপয় অঙ্গী-
কারিদ্ি। অের্য্াত্ আমরা আমাপদর সহকমর্ী এিং আপিদনকারীপদর 
সাপে নয্াযয্ আচরণ কবর এিং কখনই পকান ের্কার পিআইনী দিষময্মূ-
লক আচরপণর সাপে জবি়ত হই না।

আমরা সম্েবকর্ত সিকবট আইন পমপন চবল (ILO কনপভনিন নং 100 
এিং 111, UN কনপভনিন অন বিসবকর্বমপনিন এপগইনস্ট উইপমন)। 
আমরা আমাপদর কমর্সংস্োপনর বসদ্িান্তগুবলপত (পযমন বনপয়াগ, হায়ার, 
ের্বিক্ষণ, পিতন এিং েপদান্নবত) এই মানগুবল অন্তভুর্ক্ত কবর। 
আমরা জাবত, িণর্, বলঙ্গ, িয়স, জাতীয় উত্স, িমর্, পযৌন অবভমুখী-
তা, বলঙ্গ েবরচয় িা অবভিয্বক্ত, দিিাবহক অিস্ো, নাগবরকতি্, ইউ-
বনয়ন সদসয্েদ, রাজদনবতক অবিভুবক্ত, অক্ষমতা, পভপটরান স্টয্াটাস 
িা অনয্ পকানও আইনগতভাপি সুরক্ষার কারপণর বভত্বতপত িয্বক্তপদর 
সাপে দিষময্মূলক আচরণ কবর না।

নিষি্পোহীিো

আমরা সিাই এমন একবট েবরপিপি একসপঙ্গ কাজ করার জনয্ উত্সগর্ী-
কৃত পযখাপন পকানও িরপণর অেিয্িহার পনই। Semperit পযপকাপনা ির-
পনরহয়রাবন এিং উত্েীি়ন বনবষদ্ি কপর – পমৌবখক, িারীবরক িা চাক্ষুষ।

আিাদের কাজ হদলা দশািা

দিষময্ আেবন যবদ বিিি্াস কপরন পয আেনার সাপে পকাম্োবনর 
কাপরার দি্ারা িা পকানও িয্িসাবয়ক োটর্নার দি্ারা দিষময্ করা 
হপয়পছ, আেবন উত্েীবি়ত িা হয়রাবনর বিকার হপয়পছন, আমরা 
আেনাপক ঘটনাবট অবিলপমি্ বরপোটর্ করার জনয্ দৃঢ়ভাপি সুোবরি 
কবর। একইভাপি সুোরভাইজার এিং ময্াপনজাররা যারা এই িরপনর 
পকানও ঘটনার বিষপয় জানপত োপরন তাহপল তাপদর উবচত এই বিষপয় 
অিীয়পমি্ বরপোটর্ করা।

আিরা সাহা্্পো করদে পাবর!

আেনার সুোরভাইজার, লাইন ময্াপনজার, আেনার স্োনীয় HR 
বটম এিং/অেিা কমে্লাপয়ন্স বিোটর্পমপন্টর (compliance@
semperitgroup.com) সাপে কো িলুন। আেবন হয়রাবন িা দিষপময্র 
বিরুপদ্ি বরপোটর্ করপত SemperBox পোস্ট িক্স িা SemperLine 
িয্িহার করপত োপরন। আেবন চাইপল পিনাপমও এই কাজবট করপত 
োরপিন।
 
তদপন্তর ের্বকর্য়া অনুসরণ কপর, বিষয়বট অবিলপমি্, দর্ুত এিং েু-
ঙ্খানুেুঙ্খভাপি তদন্ত করা হপি।

হ়্রাবি এিং উেপোপীড়ি

মাদক দর্পিয্র অেিয্িহার সংকর্ান্ত আমাপদর 
অিস্ো সহজ: আমরা এবট অনুপমাদন কবর না 
কারণ এবট আমাপদর কমর্ীপদর সি্াস্েয্ এিং বন-
রােত্তার সাপে পিমানান। আমাপদর কাযর্ েবরসপর 

মদয্ োন বনবষদ্ি কারণ এর ফপল কমর্ক্ষমতা পলাে 
পেপত োপর িা আচরপণ অসামঞ্জসয্ পদখা বদপত োপর, 

অনয্পদর জীিপনর ঝুঁবক িাি়পত এিং আইপনর উল্লঙ্ঘন ঘটপত োপর। 

আমাপদর অবফসগুবলপত িা পকাম্োবনর পযপকাপনা অনুষ্ঠাপন অদিি ির্াগ 
আনা কপঠারভাপি বনবষদ্ি। যবদ পকানও সুোরভাইজার িা ময্াপনজাপরর 
যুবক্তসঙ্গত সপন্দহ হপয় োপক পয পকানও কমর্চারী কাপজর সময় ির্াগ 
এিং/অেিা অয্ালপকাহপলর ের্ভাপির মপিয্ আপছন, তাহপল বতবন অয্াল-
পকাহল এিং/অেিা ির্াগ বস্কর্বনংপয়র অনুপরাি করপত োপরন। কমর্চা-
রীর পচহারা, আচরণ িা কোিাতর্ার মপতা পচহারাগত লক্ষণগুবলর উের 
বভত্বত কপর যুবক্তসঙ্গত সপন্দহ হপত োপর।

ডরপোাগ এিং িে্পো

বিশিপোি্পোাপী নিবচেরপো এিং অিপোেভুরপোবকপোে

https://www.bkms-system.com/bkwebanon/report/clientInfo?cin=19semp16&c=-1&language=eng
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আমরা জাবন পয দুনর্ীবত, িয্বক্তগত লাপভর জনয্ বনজ ক্ষমতার ইচ্ছা-
কৃত অেিয্িহার যা িয্িসার ক্ষবত করপত োপর, িাজারপক িয্াহত 
করপত োপর এিং বিপিষ কপর আমাপদর সুনাপমর ক্ষবত করপত োপর। এই 
কারপণই আমরা আমাপদর পের্ািাক্ট ও েবরপষিার মাপনর উের বভত্বত 
কপর গর্াহক এিং িয্িসা অজর্পনর জনয্ ের্বতির্ুবতিদ্ি এিং কখনই 
ঘুষ িা অনয্ পকান অদিি কাযর্কলাপের মািয্পম না।

কখিই দকািও অিুদরাি, পরপোবেশরপোুবে িা এিি দকাদিা পরপোসপোোি গরপোহণ 

করদিি িা িা দেদিি িা ্া আপিার বিচার িা বসেপোিািপোেদক পরপোভাবিে 

করদে পাদর। 

ের্তয্ক্ষ িা েপরাক্ষ উোপয় পকানও ের্স্তাি পদওয়া, অের্ ের্দান 
করা, পকানও অনুপরাি িা পযপকাপনা আকাপর ঘুষ পনওয়া বনবষদ্ি।

িাবণবজয্ক সুবিিা লাপভর স্েষ্ট িা অন্তবনর্বহত িতর্ সাপেপক্ষ পকানও 
িয্বক্ত িা সংস্োপক, পকানও েবরপিাি (নগদ িা অনয্োয়) যাপক ঘুষ 
বহসাপি িয্াখয্া করা, পদওয়া িা বদপত চাওয়া িা পদওয়ার ের্তুির্ুবত 
পদওয়া িা অনুপরাি করা িা গর্হণ করা যাপি না।

পকানও িয্বক্তপক ের্ভাবিত করার জনয্ সুবিিাপের্র পেপমন্টগুবলও 
একের্কার ঘুষ এিং পসগুবলও বনবষদ্ি।

সরকারী কেৃরপোপকপোষ 

সরকারী কমর্কতর্াপদর োিাোবি রাষ্টর্ীয় মাবলকানািীন উপদয্াগগুবলর 
সাপেও বিপিষ সংযম করা চলা ের্পয়াজন। আমরা ঘুষ বহসাপি িারা হপত 
োপর এমন পকানও কাজ, উেহার িা বিপনাদপনর জনয্ অনুমবত পদি না। 
সরকারী কমর্কতর্াপদর সাপে পকানও পলনপদন করার সময় বিপিষ কপর 
যত্নিীল োকুন, এমনবক পছাট পকানও সুপযাগ-সুবিিাও ঘুষ বহসাপি িরা 
হপত োপর িা বসদ্িান্ত গর্হপণ ের্ভাি পফলার ের্পচষ্টা বহসাপি বিপিবচত 
হপত োপর। অভয্ন্তরীণ বনয়মািলী এিং স্োনীয় আইপনর ওের নজর 
রাখুন। কক্ষপনা একা পকানও সরকারী কমর্চারীর সাপে পদখা করপিন না। 

রাজনিবেক অিোি, অিুোি এিং সপোপিসরবশপ

Semperit রাজদনবতক দল, সংগঠন িা িয্বক্তগত রাজনীবতবিদপদর (ের-্
তয্ক্ষ িা েপরাক্ষভাপি) ের্বত পকানও অিদান রাপখ না। 

একবট সামাবজক দাবয়তি্সম্েন্ন পকাম্োবন হওয়ার সুিাপদ Semperit 
দীঘর্স্োয়ী ের্কল্েগুবলপত অিদান রাপখ এিং অতয্ািুবনক দীঘর্স্ো-
য়ী ের্বকর্য়াগুবলর বিকাি কপর। কপের্াপরট স্েনসরবিে ের্দান এিং 

েুিরপোীবেহীিো

পকানও দাতাপিয্ অনুদান পদওয়ার পক্ষপতর্ আমরা সি্চ্ছি্তা অিলমি্ন 
কবর। পযপকাপনা অনুদান আইবন সীমার মপিয্ হওয়া উবচত।  

অনুদান এিং স্েনসরবিপের জনয্ অবগর্ম অভয্ন্তরীণ অনুপমাদন ের্-
পয়াজন। এগুবল িুিুমাতর্ একবট বলবখত চুবক্তর বভত্বতপত এিং কর ছাি় 
পদওয়া হপি গয্ারাবন্ট পদয় এমন একবট ফপমর্র বভত্বতপত সি্ীকার করা 
পযপত োপর। ের্ােকপদর খয্াবত এিং উপদ্দিয্ অিিয্ই আমাপদর মূলয্-
পিাি এিং এই আচরণবিবির সাপে সঙ্গবতেূণর্ হপত হপি।

েৃেী়্-পদকপোষর পবরদশাি 

তৃতীয়-েপক্ষর এপজন্ট, েরামির্দাতা, েবরপিিক িা অনয্ পকান তৃতীয় 
েপক্ষর ের্বতবনবিরা যারা Semperit-এর জনয্ িা তাপদর হপয় কাজ 
করপছন (একপতর্, “তৃতীয়-েক্ষরা”) তাপদর Semperit-এর েক্ষ 
পেপক পকানও িরপণর অদিি েবরপিাি করা বনবষদ্ি। এই বনপষিাজ্ঞা 
Semperit-এর েপক্ষ কাজ করার জনয্ তৃতীয় েপক্ষর দি্ারা বনপয়াগকৃত 
সাি-কন্টর্াক্টরপদর পক্ষপতর্ও ের্পযাজয্ হয়।

উপহার, আবেদথ়্ো এিং অিুষপোিাি

উেহার, আবতপেয়তা, িা অনুষ্ঠান আমন্তর্ণ গর্হপণর মত বিষয়গুবল 
(পিবনবফট বহসাপি উপল্লখ করা হয়) পসগুবলর আনুোবতক হার, সি্চ্ছি্তা, 
মান এিং বফর্পকাপয়বন্সর মপতা বিষয় দি্ারা ের্ভাবিত হয়।

Semperit উেহার, আবতপেয়তা এিং অনুষ্ঠান বনপদর্বিকাপত িবণর্ত সু-
বিিাগুবল গর্হণ/মঞ্জুর করা এিং ের্দত্ত িা ের্াে্ত সুবিিাগুবল পরকির্ 
করার বিষপয় বকছু বনয়ম বনির্ারণ কপরপছ।

সুবিিাগুবল উেযুক্ত, ের্োগত এিং পকিলমাতর্ উচ্চ সম্মাপনর ের্বতক 
বহসাপি বিপিবচত হপত হপি।

আমাপদর আচরণ িা বসদ্িান্তপক ের্ভাবিত করার জনয্ পকাপনা সুবিিা 
পদওয়া হপল তা ের্তয্াখয্ান করার জনয্ আমাপদর উত্সাবহত করা হয়। 
ের্বতেপক্ষর আচরণ িা বসদ্িান্ত েবরিতর্ন করার উপদ্দপিয্ এই 
িরপনর সুবিিা ের্দান করা সম্েূণর্ বনবষদ্ি। 

নগদ িা নগপদর মত পকানও উোপয় েবরপিাি করা িা গর্হণ করা বনবষদ্ি।

আরও বিশদের জি্পো অিুগরপোহ কদর বিিপোিবলবখেবি পড়ুি:
দুনর্ীবত-বিপরািী বনপদর্বিকা
উেহার, আবতপেয়তা এিং অনুষ্ঠান সংকর্ান্ত বনপদর্বিকা
Semperit িয্িসাবয়ক অংিীদার যাচাই করার বনপদর্বিকা

p 
আমরা পকিল পসইসকল অংিীদারপদর সাপেই 
যিসা করপত ের্বতির্ুবতিদ্ি যারা সপন্দহ-

জনক অনুিবতর্তার অনুিীলনগুবলপত বলে্ত হয় না। 
এবট বনবি্চত করার জনয্, আমাপদর কাপছ একবট 
খুি স্েষ্ট িয্িসাবয়ক অংিীদারপদর পচক করার 
ের্বকর্য়া রপয়পছ, যা আমাপদর পযপকাপনা িয্ি-
সাবয়ক সম্েকর্পক আপগ পেপক মূলয্ায়ন করপত 
সাহাযয্ কপর। িয্িসাবয়ক অংিীদারপদর জনয্ দা-
য়িদ্ি ের্পতয্ক কমর্চারীপক অিিয্ই িয্িসাবয়ক 
োটর্নার পচক করার ের্বকর্য়া িুরু করপত হপি 
এিং অভয্ন্তরীণ বনয়ম ও ের্বিিান অনুসরণ কপর 
পচকগুবল সম্োদন করপত হপি। 

https://semperit.sharepoint.com/sites/grcomppu/Pages/ANTI-BRIBERY-AND-ANTI-CORRUPTION-POLICY.aspx
https://semperit.sharepoint.com/sites/grcomppu/Pages/GiftHospitalityEventApprovalForms.aspx
https://semperit.sharepoint.com/sites/grcomppu/Pages/Business-Partner-Check.aspx
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সিপোাদথরপোর েিপোিপোেিপো 

সপোিারপোথদর েপোিিপোেপোিদর পরবসপোথবেবর কবছু 
উোহরণ:

1. িপো্কপোেবগে সিপোপরপোক
কোনও িন্িু, েরবিারপর সদস্য িা ে্রপম-ভালিাসা সংক্রান্ত 
কোনও সম্িন্িপ োকা কোনও ি্যক্তবর সুোরভাইজার হওয়া।

2. অরপোথিনেবক আগপোরহ
Semperit-এর সােপ ি্যিসা করপ িা তাদপর ে্রতবযোগী এমন 
কোনও কোম্োনবতপ িবনবয়োগ করা।

3. িপো্িসা়্বক সু্োগ-সুিবিা
Semperit-এ আেনার কাজপর সূত্রপ োওয়া কোনও তে্যপর 
ভবত্তবতপ নবজপর জন্য কোনও সুযোগ করপ নপওয়া িা এমন 
কোনও ি্যিসা িুরু করা যা Semperit-এর ে্রতবযোগী। 
েরবিারপর কোনও সদস্যকপ সম্ভাি্য ি্যিসায়বক োর্টনার 
হবসািপ েরবচবত করানো এিং সপই িরনপর ি্যিসা সম্েন্ন 
করার কোনও সবদ্িান্তকপ ে্রভািবত করার চপষ্টা।

4. পরবিারদর সেসপো্
আমাদপর কোম্োনবতপ আেনার েদপর ি্যিহার করপ একজন 
েরবিারপর সদস্যপর জন্য অযৌক্তবক সুযোগ-সুিবিার 
ি্যিস্ো করা। আেনার কাছপ সরাসরব রবেোর্ট করার 
েদপ কোনও েরবিারপর সদস্যকপ নবযুক্ত করা িা আেনার 
েরবিারপর সদস্যপর নবয়োগপর ে্রক্রবয়াকপ কোনভািপ 
সহায়তা করা।

আমরা বিিি্স্ত কমর্চারী এিং সির্দা পকামে্াবনর সি্াপের্ কাজ কবর। 
পসপহতু, পেিাদার বসদ্িান্ত পকানও িযব্ক্তগত সি্াের্ িা সমে্কর্ দি্ারা 
ের্ভাবিত হওযা় উবচত না। Semperit-এর সপির্াত্তম সি্াপের্ কাজ করার 
আেনার দাবযপ়তি্র পক্ষপতর্ যবদ আেনার পকানও িযব্ক্তগত সি্াপের্র 
সাপে সংঘাত ঘপট পসপক্ষপতর্ সি্াপের্র সংঘাত হয।় ‘িযব্ক্তগত সি্াের্’ 
একান্তই িযব্ক্তগত হপত োপর িা আেনার েবরিার, েবরজন এিং অনযা্-
নয ্ের্বতষঠ্ান যাপদর সাপে আেবন পকানও না পকানও সমে্পকর্ বলেত্, 
তাপদর পকানও সি্াের্ োকপলও সি্াপের্র দি্ন্দি্ ঘটপত োপর।

পকানও কমর্চারী িা পকানও কমর্চারীর েবরিাপরর বনকটিতর্ী আত্মী-
যপ়দর পকানও Semperit, এর গর্াহক, কমর্চারী (িতর্মান িা সমভ্ািয)্, 
সরিরাহকারী িা ের্বতপযাগীর সাপে পকানও িযি্সাবযক়, অের্দনবতক িা 
অনয ্ পকানও িরপণর সম্েকর্ োকা উবচত না যা Semperit-এর ের্বত 
পকানও কমর্চারীর দাবযত়ি্ েরূপণর কাযর্ক্ষমতাপক দুির্ল কপর পতাপল িা 
এমনতা হপযপ়ছ িপল মপন হপত োপর।

সি্াপের্র দি্ন্দি্ িারনামলূক (আেবন পকানও সি্াপের্র দি্ন্দি্ দি্ারা 
ের্ভাবিত িপল মপন হপত োপর), সমভ্ািয ্(আেবন পকানও সি্াপের্র দি্-
ন্দি্পত োকপত োপরন) িা ের্কৃত (আেবন পকানও সি্াপের্র দি্পন্দি্র 
মপিয্ই আপছন) পযপকাপনা িরপণরই হপত োপর।

সি্াপের্র দি্পন্দি্র ঘটনা সিসময ়সনাক্ত করা সহজ না। যবদ সবঠকভাপি 
েবরচালনা করা হয,় তাহপল এই েবরবস্েবতপক বনযন়্তর্পণ আনা পযপত োপর। 
সকল ের্কার সি্াপের্র দি্পন্দি্র ের্বতপরাি করা আিিযক্। আেনাপক 
সবঠকভাপি েদপক্ষেগুবল নবেভুক্ত কপর বনপত হপি যাপত সবঠক উোপয ়দি্-
ন্দি্ এবি়পয ়চলা যায।়

সিপোাদথরপোর েিপোদিপোেিপোর পবরবসপোথবেগুবল পরপোবেদরাি িা 

পবরচালিা করা আিশ্পোক দকি?

• Semperit সুনাম ক্ষবতর সম্মুখীন হপত োপর।
• যবদ আেবন সি্াপের্র দি্পন্দি্র েবরবস্েবত সবঠকভাপি েবরচালনা 

করপত োপরন তাহপল আেবন Semperit-এর িয্িসাপক আেনার সি্া-
পের্র আপগ রাপখন। 

• আেবন যবদ এই েবরবস্েবতগুবল সময়মত েবরচালনা না কপরন তাহপল 
দায়িদ্িতা, দীঘর্স্োবয়তি্ এিং সি্চ্ছি্তা বিেযস্ত হয়। 

আপবি কীভাদি সিপোাদথরপোর েিপোদিপোেিপোর পবরবসপোথবে

 সিাকপোে করদে পারদিি? 

• আেনাপক Semperit-এর বমিন, উপদ্দিয্ এিং মূলয্পিাপির বিষপয় 
ভাপলাভাপি িুঝপত হপি। 

• আেনাপক েযর্াপলাচনা করপত হপি পয আেনার িয্বক্তসি্াের্ যাপত 
পকানভাপি Semperit-এর সি্াপের্র সাপে পকানও দি্পন্দি্র মপিয্ 
না েপর।

েপোিি পোে পোি প পোরেবকার করার চারিব পেকপোষদপ

আপিার পরপোবেবকরপো়্া দকিি হও়্া উবচে?  

• সি্চ্ছি্ োকুন এিং সততা এিং অিয্ািসাপয়র সাপে কাজ করুন।
• আেনার েদপক পকানও সি্াের্ িা লাপভর উপদ্দপিয্ িয্িহার করপিন 

না। 
• Semperit-এর তেয্ দুির্য্িহার করপিন না িা পকাম্োবনর িাইপর 

পিয়ার করপিন না। 
• পযপকাপনা িারণামূলক, সম্ভািয্ িা ের্কৃত সি্াপের্র দি্পন্দি্র েবর-

বস্েবতর বিষপয় ের্কাি করুন এিং অভয্ন্তরীণ বনয়মািলীর সাপে 
সামঞ্জসয্ পরপখ আেনার সুোরভাইজাপরর সাপে পসগুবলর বিষপয় 
আপলাচনা করুন।  

িাপ 1 
সি্াপের্র দি্পন্দি্র 

েবরবস্েবত পচনা এিং সনাক্ত 
করা।

িাপ 2 
সংঘাপত বলে্ত োকা িয-্

বক্তরা তাপদর বটম এিং সুোর 
ভাইজারপক তাপদর সংঘাপতর 

বিষপয় জানাপিন। ের্পয়াজন হপল 
কমে্লাপয়ন্স বিভাপগর সাপে 

আপলাচনা করুন। 

িাপ 3 
সুোরভাইজার উেযুক্ত 

ের্বতকার বনির্ারণ করপিন 
এিং কমে্লাপয়ন্স বিভাপগর সাপে 

আপলাচনা করপিন।

িাপ 14
সুোর ভাইজার সংঘাপত 

বলেত্ োকা িযব্ক্তপদর সমভ্া-
িয ্ফলাফপলর বিষপয ়সপচতন 
কপরন এিং বলবখতভাপি তাপদর 

েে বনপদর্িনা পদন। সুোরভাইজার 
দি্ন্দি্ ের্বতকার করার বলবখত 

েদপক্ষেগুবল কমে্লাপযন়্স 
বিভাপগর সাপে পিযা়র 

করপিন।p p p
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অথরপো পাচার পরপোবেদরাি

মাবন লন্িাবরং িা অের্ োচার হল একবট পিআইবন েদ্িবত যার মািযপ্ম 
অেরািীরা তাপদর আপযর় অদিি উত্স লকুাপনার পচষট্া কপর। তারা পিআইবন 
কাযর্কলাপের মািযপ্ম অপনক অের্ উোজর্ন কপর যার বহসাি িযা্খযা্ 
করা যাযন়া িা পসই অের্ লবুকপযও় রাখা যায ়না। তারা যবদ িরা না েপর পসই 
অের্ খরচ করপত চান, তাহপল তাপদর অিিযই্ পসবটপক দিি কপর পদখাপত 
হপি। পসই কারপণর তারা “কাপলা” টাকাপক সাদা টাকায ় েবরণত করপত 
'“অের্ োচাপরর” েন্ো অিলমি্ন কপরন। তারা জবটল েদ্িবত, স্োনান্তর 
এিং বিবভন্ন িযি্সার মপিয্ বদপয ়পলনপদপনর িযি্স্ো কপরন যাপত মপন 
হয ় পয টাকাটা একবট দিি উত্স পেপক এপসপছ। আমাপদর অিিযই্ সুবন-
বি্চত করপত হপি পয আমাপদর িা আমাপদর ের্কলে্গুবলপত পকানও োচার 
করা অের্, পযমন নাগাদ, টর্াপভল পচক, মাবন অির্ার িা তৃতীয ়েপক্ষর 
পকানও অযা্কাউপন্টর েবরপিাপির মািযপ্ম আসা টাকা িযি্হার করা 
হযব়ন। সি েবরপিাি অিিযই্ টযা্ক্স আইন, অের্-োচার বিপরািী আইন 
এিং দুনর্ীবত বিপরািী আইন পমপন করপত হপি। আমরা পকিল সরিারাহ 
করা এিং সবঠকভাপি বনিদ্ি করা েণয ্এিং েবরপষিার জনয ্সি্াভাবিক 
ও আইবন েবরবচবত সহ িযব্ক্ত যাপদর েবরচয ়আমাপদর জানা আপছ, তাপদ-
রপকই টাকা টর্ান্সফার কবর। আমরা নতুন িযি্সাবযক় সমে্কর্ স্োেপনর 
পক্ষপতর্ িযি্সাবযক় অংিীদারপদর েটভূবম যাচাই কপর বনই।

Semperit-এর কমর্চারী বহসাপি আমরা কক্ষপনা:
• এমন পকানও সত্তার সাপে পকানও েবরপিাি পলনপদন করপিা না যারা 

পকানও পলনপদন িা িয্িসাবয়ক সম্েপকর্র অংি নন;
• নগদ টাকা পনি না;
• সংযুক্ত নয় এিং েপক্ষর সাপে পকানও িয্িসা িা পলনপদন করি না;
• অসি্াভাবিক পকানও েবরপিাপির েদ্িবত িয্িহার করি না; 
• আমাপদর িয্িসা সম্োদন করার জনয্ পকানও অসি্াভাবিক িা চরম 

বিবি িা িতর্ািলীপত জবি়ত হি না;
• Semperit-এর মানক ের্বকর্য়ায় িাইপর অনয্ পকানও উোয় অিল-

মি্ন কপর গর্াহকপদর অির্ার বিে করি না; 
• পকানও আইবন িয্িসাবয়ক কারণ ছাি়া পকানও পকাম্োবন িা িয্বক্ত-

পক পকানও েবরপিাি করি না;
• অেরািী িা সপন্দহভাজপনর সাপে পকানও পলনপদন করি না;
• পকানও ের্াসবঙ্গক নবে বিকৃত িা নষ্ট করি না। 

অথরপো পাচার চকরপোe

অের ্ োচাপরর পক্ষপতর্ বতনবট িাে পয অবতকর্ম করপত হপি এমন 
পকানও কো পনই িা বকছু বকছু পক্ষপতর্ এই িােগুবল সমবনি্ত িা একাবি-
কিার করা হপত োপর। 

অথরপো পাচার পরপোদচষপোিার কদ়্কবি উোহরণ

1. কোনও গ্রাহকপর অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য ভুল তে্য 
দপওয়া। 

2. নগদ অেিা ওভারেপমপন্টপর মাি্যমপ অর্ে ে্রদান করা 
তারের রবফান্িপর অনুরোি করা।

3. এমন সি অর্িার, কপনাকাটা িা েরবিোি যপগুলো 
অস্িভািািবক িা গ্রাহকপর িানবজ্য িা ি্যিসার সােপ 
অসামঞ্জস্যেূর্ণ।

4. অস্িাভািবক রূেপ জটবল ে্রকারপর লপনদপনপর ে্রকৃতব।

5. কোনও লপনদপনপর সােপ সম্ের্ক নপই এমন কোনও দপিপ িা 
দপি েপকপ অর্েপর লপনদপন।

6. এমন সি লপনদপন যা রপকর্ি করা িা রবেোর্ট করার 
ে্রয়োজনীয়তা এি়ানোর জন্য গি়া হয়পছপ। 

7. নগদ িা সপই িরনপর ে্রক্রবয়া ি্যিহার করপ করা িড় মােপর 
েরবিোি (যপমন ক্যািবয়ারপর চপক এিং মানব অর্িার)।

8. এমন ভািপ জবনবসেত্র কপনাকাটা করা যপখানপ ে্রেমপ কবনপ 
িাতবল করপ দপওয়া হিপ।

p এিি িরিদর কোিও পরবসপোথবেব উেপোরদক হলদ সদ িবষ়্দ 
কিপপোলা়্দিপোস এিং আইিব িবভাগকদ জািােদ হিদ।

আরও বিশদের জি্পো অিুগরপোহ কদর বিিপোিবলবখেবি পড়ুি:
Semperit িয্িসাবয়ক অংিীদার যাচাই করার বনপদর্বিকা

কাদলা িাকা 
সংগরপোহ

অের্য্াত্ ফান্িপক অেরাপির সরাসবর 
সংযুবক্ত পেপক সবরপয় দিি অের্দনবতক 
ের্ণালীর মপিয্ ের্পিি করাপনা।

কাদলা িাকা অথরপোনিবেক 
পরপোণালীদে পরপোদিশ কদর

অপরািীরা পাচার করা অথরপো পণ্পো 
দকিা িা দকািও িড়সর বিবিদ়্াদগ 
ি্পোিহার কদর (অথরপোনিবেক/িাবিবজ্পোক/ 
বশলপোপগে)।

অের্াত্ বিবভন্ন পলনপদন এিং বিবভন্ন 
বহসাি-বনকাপির পকৌিল িয্িহার কপর 
অনয্ পকানও ভাপি অের্ও আসার 
েেপক লুবকপয় রাখা।

অের্য্াত্ একবট দিি অয্াকাউন্ট পেপক 
অেরািী টাকা তুলপত োপর - অের্ োচার 
করা হপয় পগপছ এিং এখন এবট সাদা টাকা।

“Y” দি্ারা ভুল ইনভপয়স 
িয্িহার কপর “X” পকা-
ম্োবনপক েবরপিাি করা

“X”-এর িয্াঙ্ক 
অয্াকাউপন্ট টর্া-
ন্সফার করা

“Y” পকাম্োবনপক 
পলান পদওয়া

1. দপপোলসদিিপোি 2. দল়্াবরং 3. ইবিপোিদগরপোশি

বিপদপি বস্েত িয্াঙ্ক

https://www.unodc.org/unodc/en/money-laundering/overview.html
https://semperit.sharepoint.com/sites/grcomppu/Pages/Business-Partner-Check.aspx
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আমপদর কাপজর মািযপ্ম, আমাপদর Semperit Group, তাপদর গর্াহক, 
ের্বতপযাগী িা অনযা্নয ্তৃতীয ়েক্ষ (পযমন উদা. িযি্সাবযক় উোয ়পযগুবল 
এখপনা জনসমপক্ষ পঘাষণা করা হযব়ন, িা িযি্সাবযক় পগােনীযত়া) সমে্-
বকর্ত বিবভন্ন নন-োিবলক গুরুতি্েূণর্ তেয ্অযা্পক্সস করপত হপত োপর। 

েুবঁজ িাজাপরর সংজঞ্া অনুযাযী় এই িরপনর বকছ ু বকছ ু তেয ্ “অভযন্্ত-
রীণ তেয”্ বহসাপি বিপিচনা করা হয:় অভযন্্তরীণ তেয ্িলপত এমন বকছু 
তেযপ্ক পিাঝায ় যা এক িা একাবিক পকামে্াবন িা তাপদর অের্দনবতক 
ইনস্টরু্পমন্টপক সমবনি্ত কপর, এগবুল সকপলর জানা নয ় এিং জনস-
মপক্ষ ের্কাি করা হপল পসই পকামে্াবনর অের্দনবতক যপন্তর্র দাপমর 
ওের গভীর আঘাত হানপত োপর। এই িরপনর তপেযর্ ওের বভত্বত কপর 
Semperit Group িা অনয ্ পকানও পকামে্াবনর বফনাবন্সযা়ল ইনস্টরু্-
পমন্টঅের্দনবতক যন্তর্ (পযমন পিযা়র, িন্ি) পটর্ি করা িা পসই সূপতর্ 
সুেবরি করা এিং পসই তপেযর্ জনসমপক্ষ ের্কাি করা বনবষদ্ি। এই 
িরপনর কাযর্কলাপের সাপে যক্ুত োকা Semperit Group-এর পযপকাপনা 
কমর্চারীর জনয ্ একবট গরুুতর অেরাি। Semperit Group কযা্বেটাল 
মাপকর্ট কমে্লাপযন়্স-এর জনয ্বনবদর্ষট্ গাইিলাইন বনির্ারণ কপরপছ।

অভ্পোিপোেরীণ বি়্িািলী বিশিপোাসহীিো এিং  
পরপোবেদ্াবগোর আইি

বিশিপোাসহীিো

আমরা পযসি পদপি বনপজপদর িয্িসা েবরচালনা কবর পসখানকার বিসি্ািী-
নতা এিং ের্বতপযাবগতা সংকর্ান্ত আইন পমপন চলপত সম্েূণর্রূপে ের্-
বতির্ুবতিদ্ি। 

সমবনি্ত আচরণ, অনানুষ্ঠাবনক বমবটং িা অনানুষ্ঠাবনক “পজন্টলময্ান 
এবগর্পমন্ট” পযগুবল হয়ত ের্বতপযাগীপদর সাপয়স্তা করার জনয্ করা হয়, 
পসগুবল বনবষদ্ি করা হয়। এই িরপনর িয্িসার আবিভর্ািও এবি়পয় চলপত 
হপি। পকানও কমর্চারী পকানও ের্বতপযাগী পকাম্োবনর সাপে এমন পকানও 
পযাগাপযাপগ (বলবখত, ইপলকটর্বনক িা পমৌবখক) জবি়ত হপি না যারা বনম্ন-
বলবখতগুবল করার ের্পচষ্টা কপর:

• দাম, িাপরর িতর্ািলী, ছাি় িা বিপিষ দাম (িা দাপমর অনয্ানয্ 
বিষয়) সম্মত হওয়া, বঠক করা িা বনয়ন্তর্ণ করা;

• গুরুতি্েূণর্ িয্িসাবয়ক তেয্ পিয়ার করা;
• চুবক্ত, গর্াহক িা অঞ্চল িরাদ্দ করা;
• বনবদর্ষ্ট গর্াহক িা সাে্লায়ারপদর বনবষদ্ি করা; িা
• পকাপনা েপণয্র আউটেুট িা বিকর্য় িা পকাপনা েবরপষিার েবরসর 

সীবমত করা।

 আমরা এই বিষপয় সপচতন পয Semperit-এর িয্িসা আপছ এমন ের্বতবট 
অঞ্চপল আমাপদর অিিয্ই সমস্ত ের্বতপযাবগতা আইন অনুযায়ী কাজ 
করপত হপি যা যাপত আমাপদর সুনাম রক্ষা করা যায় এিং অ-সম্মবতম-ূ
লক আচরপণর িাবস্তমূলক বনবষদ্িকরণ এি়াপনা যায়। আমরা আমাপদর 
সরিরাহকারী িা গর্াহকপদর তাপদর িয্িসাবয়ক পলনপদপন অযো সীমাি-
দ্ি করি না। এটা বনবি্চত করা আমাপদর দাবয়তি্ পয আমরা যাপত এমন 
পকানও িাবনবজয্ক পকৌিল না িয্িহার কবর যা অদিি উোপয় আমাপদর 
অিস্োন মাপকর্পট উন্নত কপর রাপখ।

পরপোবেদ্াবগোিূলক িুবেপোিিেপোো সংগরপোহ করা 

ের্বতপযাবগতায় বটপক োকার জনয্, িয্িসা করার একবট সি্াভাবিক 
এিং ের্পয়াজনীয় অংি বহসাপি আমাপদর ের্বতপযাবগতামূলক িুবদ্িমত্তা 
অজর্ন করপত হপি। আমরা দায়িদ্ি পেপক এিং দিি উোপয় তেয্ সংগর্হ 
কবর।

সি্াভাবিক জনসািারপণর জনয্ ের্কাবিত উত্স পেপক তেয্ সংগর্হ 
করার অনুমবত আপছ:

• পটর্ি পিাগবুলপত সািারণ জনগপণর কাপছ ের্কাবিত তেয;্
• সরিরাহকারীর মযা্নুযা়ল;
• মাপকর্বটং নবেেতর্;
• খিপরর কাগজ এিং অনযা্নয ্মাস বমবিযা়; 
• বিপি্লষক বরপোটর্;
• িাবনবজযক্ ের্কািনা;
• ওপযি়সাইট এিং পের্স বরবলজ।

উোহরণ: ইিসাইডার বিবপং কী? 

অভয্ন্তরীণ তেয্ অননুপমাবদত িয্বক্তপদর পযমন েবরিার, িন্িু 
িান্িি িা পকানও তৃতীয় েক্ষপক পদওয়া যারা এই তেয্পক বিবন-
পয়াপগর বসদ্িান্ত গর্হপণ িয্িহার করপি, তারা সকপলই ইনসাইিার 
পটর্বিংপয়র সাপে সরাসবর জবি়ত। বটবেং করা পিআইবন কারণ যাপক 
েরামির্ পদওয়া হপয়পছ বতবন জনগপনর মাপঝ পকানও তেয্ পেৌছাপনার 
আপগই পসই তেয্ পেপয় একবট অসম সুপযাগ পেপয় যাপচ্ছন। এবটও 
Semperit-এর নীবতমালার এক গুরুতর উল্লঙ্ঘন।

আরও বিশদের জি্পো অিুগরপোহ কদর বিিপোিবলবখেবি পড়ুি:
অভয্ন্তরীণ অনুিবতর্তা
SemperLine

আরও বিশদের জি্পো অিুগরপোহ কদর বিিপোিবলবখেবি পড়ুি:
বিিি্াসহীনতার নীবত
SemperLine

অভপো্িপোেরীণ েথপো্

সম্ভািয্ িয্িসাবয়ক পলনপদন িা 
নতুন িাজার

সম্ভািয্ নতুন উত্োদ

Semperit িয্িস্োেনাপত 
সম্ভািয্ েবরিতর্ন

এমন পকানও তেয্ যা ের্কাি 
করা হপল তা িাজারপক ের্ভাবিত 
করপত োপর

 

https://semperit.sharepoint.com/sites/grcomppu/StockExchangeCompliance/Forms/AllItems.aspx
https://www.bkms-system.com/bkwebanon/report/clientInfo?cin=19semp16&c=-1&language=eng
https://semperit.sharepoint.com/sites/grcomppu/Pages/ANTI-TRUST.aspx
https://www.bkms-system.com/bkwebanon/report/clientInfo?cin=19semp16&c=-1&language=eng
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রে্তাবন বনয়ন্তর্ণ এিং অের্দনবতক বনপষিাজ্ঞা বনয়ন্তর্ণ কর পয 
আমরা পকাোয় এিনং কাপদর সাপে িয্িসা করপত োরি। বনবদর্ষ্ট আই-
নগুবল পদিগুবলপক েুঁবজ চলাচল এিং অের্ের্দান সহ জাতীয় সীমানা জুপি় 
েণয্ ও েবরপষিাগুবলর বিকর্য়, চালান িা স্োনান্তর বনয়ন্তর্ণ করার 
ক্ষমতা ের্দান কপর। পদি, িয্বক্ত িা েপণয্র উের রে্তাবন বনয়ন্তর্ণ 
এিং বনপষিাজ্ঞা আপরাে করা পযপত োপর।

আমাপদর অিিয্ই রে্তাবন বনয়ন্তর্ণ আইন এিং বনপষিাজ্ঞার সম্ভা-
িয্ ের্ভাি সম্েপকর্ সপচতন োকপত হপি। আমাপদর জানপত হপি পকান 
বনয়ন্তর্ণ িা বনপষিাজ্ঞার ফপল আমরা কীভাপি িয্িসা েবরচালনা 
কবর তার উের বিবিবনপষি িা বনপষিাজ্ঞা আসপত োপর এিং গুরুতি্ে-ূ

একপোসদপািরপো বি়্িপোেরপোণ এিং বিদষিাজপোঞা

আরও বিশদের জি্পো, অিুগরপোহ কদর িবিপোিবলবখেবি পড়ুি:
আন্তজর্াবতক িাবনবজয্ক বিবিবনপষপির মূলনীবত
িয্িসাবয়ক োটর্নার পচক মূলনীবত
Semperit িয্িসাবয়ক োটর্নার পচক করার বনপদর্বিকা

p ্বে আপবি জাবল়্াবে বিদজর দচাদখ দেদখি েদি
অিুগরপোহ কদর দসই বিষদ়্ কথা িলুি!

আেনার সুোরভাইজার এিং internal.controls@sem-
peritgroup.com িা (আবের্ক জাবলয়াবত হপয় োকপল) 
GroupTreasury.Vienna@semperitgroup.com –
 িা SemperLine, আমাপদর তেয্ ফাঁসকারী হটলাইপন বরপোটর্ 
করুন। সপন্দপহর অিকাি োকপল আমাপদরঅভয্ন্তরীণ 
কমে্লাপয়ন্স সাইপটউেলি্ি ের্বকর্য়া অনুসরণ করুন।

জাবল়্াবে 

আমরা সি্ীকার করবছ পয পকানও ের্কাপরর জাবলয়াবতরই Semperit-এ 
পকানও জায়গা পনই। জাবলয়াবত হপলা উপদ্দিয্ের্পণাবদত ভাপি ঠাকাপনা, 
পকৌিল করা িা আমাপদর বিিি্াস ভঙ্গন করা যাপত পকানও অসত্ িা 
পিআইবন অের্দনবতক, রাজদনবতক িা অনয্ানয্ সুপযাগ সুবিিা উেপভাগ 
করা যায়।

পযপকাপনা েবরপিাপির সময় সির্দা 
চারবট-পচাপখর নীবত িয্িহার করুন – 
পকানও পেপমন্টই পকিল একজপনর 
অনুপমাদপন হপি না।

পকানও বনরােত্তার বিভাইস কাপরার 
সাপে পিয়ার করা যাপি না (ইপলকটর-্
বনক পটাপকন, িপঙ্গল ইতয্াবদ)।

p 
মপন রাখপিন – যখন েবরপিাপির ের্ি্ন আপস, আমাপদর 
তাি়াহুপি়া না কপর একবদন অপেক্ষা কপর এিং সিবকছু 

ভাপলা কপর যাচাই কপর বনপত হপি এিং বনবি্চত করপত হপি 
পয আমাপদর ফান্ি এমন পকাোও পযন না চপল যায় পযখাপন 
যাওয়া তাপদর উপদ্দিয্ নয়। সিসময় দুই িার যাচাই কপর 
বনবি্চত করুন পয অনুপরাি করা পলনপদন ের্কৃতই দিি বকনা। 
পকানও েবরপিাি সপন্দহজনক মপন হপল পসই েবরপিাি বরবলজ 
না করার আমাপদর এবক্সবকউবটভ পিাপির্র কাছ পেপক সম্েূ-
ণর্ সমের্ন আপছ।

জাবল়্াবের বিবভিপোি পরপোকার

িাবহ্পোক জাবল়্াবে

• এমন কাপজর বিল পয কাজ করা হয়বন িা বিল সবঠকভাপি করা হয়বন;
• হয্াকার, বফবিং, পসািয্াল ইবঞ্জবনয়াবরং; 
• ের্তারকরা Semperit-এর একজন এবক্সবকউবটভ হওয়ার ভান কপর 

এিং পেপমপন্টর অনুপরাি কপর (CEO জাবলয়াবত);
• জাল েবরপিাি করার বনপদর্পির জাবলয়াবত।

অভ্পোিপোেরীণ জাবল়্াবে

চাকরীর জাবলয়াবত
যখন আেবন ইচ্ছাকৃতভাপি Semperit-এর বরপসাপসর্ এিং সম্েদ বনপজর 
িয্বি্ক্তগায় লাপভর জনয্ িয্িহার কপরন:
• পকাম্োবনর েপণয্র আত্মসাত্করণ;
• আত্মসাত্ (মাবলক েপক্ষর অের্ যা কাপরার কাপছ ভরসা কপর 

গবচ্ছত রাখা আপছ পসবটপক চুবর িা আত্মসাত্ করা)।  

জাবলয়াবত বিবলং
• যবদ পকানও কমর্চারী ভুল ইনভপয়স জমা পদয় িা পকানও সপন্দহজ-

নক েবরপিাপির দাবি কপর;
• সরিরাহকারী যপেচ্ছভাপি আমাপদর কাছ পেপক অবতবরক্ত দাম 

বনপচ্ছ িা বনম্নমাপনর েণয্ ও েবরপষিার ের্দান করার পচষ্টা করপছ 
বকনা পস বিষপয় আমাপদর সপচতন হপত হপি। 

পকনাকাটার জাবলয়াবত
• যখন আমরা পকানও েণয্ িা েবরপষিা বকবন এিং আমাপদর কমর্চা-

রীর পস বিষপয় পকানও লুক্কাবয়ত অবভসবন্ি আপছ।

কদপরপোাদরি অ প্োাদসদির সরুকপোষা

আমাপদর সমে্দ এিং সািন দাবযপ়তি্র সাপে আমাপদর অভযন্্তরীণ 
নীবতর সাপে সামঞজ্সয ্পরপখ িযি্হার করপত হপি।

আরও বিশদের জি্পো, অিুগরপোহ কদর িবিপোিবলবখেবি পড়ুি:
জাবলয়াবত সনাক্ত করা এিং পস বিষপয় বরপোটর্ করা
কতৃর্েপক্ষর সীমািদ্িতা
েবরপিাি বনরােত্তা বনপদর্বিকা

ণর্ জবরমানা হপত োপর। আমাপদর অিিয্ই বনবি্চত হপত হপি পয আমরা 
িয্িসাবয়ক োটর্নারপদর সাপে বিল করবছ যারা পকানও বনপষিাজ্ঞা িা 
বিবিবনপষি দি্ারা ের্ভাবিত নন। 

িয্িসায় আইবন আদির্ িজায় রাখপত, আমাপদর িয্িসার অংিীদারপদর 
তৃতীয় েপক্ষর তত্েরতা ের্বকর্য়ার মপিয্ বদপয় পযপত: Semperit িয্ি-
সাবয়ক োটর্নার পচক। আমাপদর িয্বক্তগত আগর্হ এিং Semperit-এর 
সি্াপের্ এবট বনবি্চত করপত হপি পয আমাপদর িয্িসাবয়ক সম্েকর্ পেপক 
উদ্ভূত হপত োপর এমন পকানও ঝুঁবক সম্েপকর্ আমরা সপচতন এিং ের্-
পয়াজনীয় ের্বতকাপরর িয্িস্ো গর্হণ করা হপয়পছ।

https://semperit.sharepoint.com/sites/grcomppu/Pages/International-Trade-Restrictions.aspx
https://semperit.sharepoint.com/sites/grcomppu/Pages/Business-Partner-Check.aspx
https://semperit.sharepoint.com/sites/grcomppu/Business%20Partner%20Check/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fgrcomppu%2FBusiness%20Partner%20Check%2FRCTP%20Quick%20Start%20Guide%20v2%2E1%20Semperit%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fgrcomppu%2FBusiness%20Partner%20Check&p=true&ga=1
https://semperit.sharepoint.com/sites/grcomppu/Pages/Fraud-Detection-%26-Reporting.aspx
https://semperit.sharepoint.com/sites/grcomppu/Pages/Fraud-Detection-%26-Reporting.aspx
https://semperit.sharepoint.com/sites/grcomppu/Pages/Fraud-Detection-%26-Reporting.aspx
https://semperit.sharepoint.com/sites/grcomppu/Pages/Limits-of-Authority.aspx
https://semperit.sharepoint.com/sites/treapu/SitePages/Payment%20Security.aspx
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্থাথরপো িুককীবপং 

আমরা আমাপদর িয্িসা এিং আবের্ক েবরবস্েবতপক সবঠকভাপি ের্-
বতফবলত কপর আমাপদর বহসাি এিং পরকির্ িজায় রাবখ। সততার সাপে 
পলনপদন পরকির্ করা এিং যত্ন সহকাপর আমাপদর পরকির্ েবরচালনা 
করা আমাপদর সকপলর দাবয়তি্। 

চার-দচাদখর িীবে

Semperit-এ পলনপদন এিং পলনপদন পরকবির্ংপয়র বনভুর্লতা বনবি্চত 
করার জনয্ চার-পচাপখর নীবত অতয্ন্ত গুরুতি্েূণর্। Semperit-এর 
েক্ষ পেপক আমরা অভয্ন্তরীণ এিং িাবহয্কভাপি পয সমস্ত িয্িসা-
বয়ক ের্বকর্য়া এিং বকর্য়াকলােগুবল সম্োদন কবর জুপি় আমরা এই 
নীবতবট ের্পয়াগ কবর তা বনবি্চত করা আমাপদর দাবয়তি্। অন্ততঃ 2জন 
ের্বতবনবিপক Semperit Group-এর পযপকাপনা সত্তার পযপকানও নবেপত 
িািয্তামূলকভাপি সাইন করপত হপি।
 
কেৃরপোপদকপোষর সীিািেপোিো

আমরা কতৃর্েপক্ষর সীমািদ্িতায় (LoAs) পলখা বনয়মািলী আমরা 
ের্পয়াগ কবর এিং অনুসরণ কবর। 

Semperit Group-এর পকাপনা আইবন সত্তার হপয় িা তার েপক্ষ বকছু 
িয্িসাবয়ক বসদ্িান্ত পনওয়ার সময় বিবভন্ন সাংগঠবনক স্তপরর জনয্ 
অনুপমাদপনর সীমা LoAs বনির্ারণ কপর। 

অভয্ন্তরীণ স্তপরর অনুপমাদপনর বিষয়বট LoAs-এর আওতাভুক্ত।

Semperit Group-এর পকাপনা আইবন সত্তার হপয ় িা তার েপক্ষ বকছু 
িযি্সাবযক় বসদ্িান্ত পনওযা়র সময ়ের্পতয্পকর ওের LoAs ের্পযাজয ্
হয।় Semperit-এর সকল কমর্চারী এিং এমন পযপকাপনা িযব্ক্ত যার 
ওের Semperit-এর েক্ষ পেপক পকানও িযি্সাবযক় বসদ্িান্ত পদওযা়র 
আবযত়ি্ অের্ণ করা আপছ তাপদর ের্পতয্পকর ওের LoAs ের্পযাজয ্হয।় 

LoAs-পক িয্িস্োেনার বনয়মািলীর সাপে এক সূপতর্ পিঁপি রাখা আি-
িয্ক।

অভ্পোিপোেরীণ বি়্িপোেরপোদণর বি়্িািলী 

ি্পোিসপোথাপিার বি়্িািলী (RoMs)

Semperit Group-এর ের্পতয্ক ময্াপনজারপক সুবনবি্চত করপত হপি 
পয তাপদর জনয্ বনবদর্ষ্ট করা িয্িস্োেনার বনয়মািলী (গর্ুপের জনয্ 
বনবদর্ষ্ট করা গাইিলাইন) আপছ যা িাবহয্ক ের্বতবনবিপতি্র বিষপয় বন-
য়মািলী বনির্ারণ কপর (পযমন পকানও িয্িসাবয়ক চুবক্ত সাইন করা)।

অভ্পোিপোেরীণ বি়্িপোেরপোদণর বসদসপোিি (ICS)

ICS ের্বতবট Semperit সত্তার ওের ের্পযাজয্ হয়, পসগুবল পয বিভাগ, 
অঞ্চল িা আকাপরর পহাক না পকন। ফলসি্রূে, বনম্নবলবখত অভয্ন্তরীণ 
বনয়ন্তর্ণগুবল অিিয্ই পমপন চলপত হপি, সকল ের্বকর্য়ার জনয্ এিং 
সকল কমর্চারীর জনয্, তারা তাপদর চাকরীর পয স্তপরই োকুন না পকন। 
অভয্ন্তরীণ বনয়ন্তর্ণগুবল সিাইপক বনপজর আওতাভুক্ত কপর। সািারণ 
তত্তি্ািিান অভয্ন্তরীণ অবিপটর বনরীক্ষপণ করা হয়, বিপিষ কপর 
পযখাপন অভয্ন্তরীণ বনয়ন্তর্পণর কাযর্কাবরতা বনবি্চত করার বিষয় 
অন্তভুর্ক্ত োপক।

যাইপহাক, সিাইপক উেলি্ি পযাগাপযাপগর চয্াপনলগুবলর মপিয্ পেপক 
একবট িয্িহার কপর অভয্ন্তরীণ বনয়মািলীর পকানও উল্লঙ্ঘপনর 
পযপকাপনা ঘটনার বিষপয় বরপোটর্ করপত হপি।

আেনার সুোরভাইজারপক খির বদন এিং internal.controls@
semperitgroup.com এ বরপোটর্ করুন। আেবন SemperBox িয্িহার 
কপর িা SemperLine িয্িহার কপর অনলাইন বরপোটর্ করপত োপরন 
(বলবখত বরপোটর্ িা পকানও পফান কল), িা আেবন (+43 1 79777240) 
নমি্পর কল করপত িা কমে্লাপয়ন্স বিভাগপক compliance@
semperitgroup.com এ ইপমইলও করপত োপরন।

আরও বিশদের জি্পো অিুগরপোহ কদর বিিপোিবলবখেবি পড়ুি:
কতৃর্েপক্ষর সীমািদ্িতা
পকনাকাটা সংকর্ান্ত বনপদর্বিকা
অভয্ন্তরীণ বনয়ন্তর্পণর বনপদর্বিকা

https://semperit.sharepoint.com/sites/grcomppu/Pages/Limits-of-Authority.aspx
https://semperit.sharepoint.com/:w:/r/sites/gqm/qms/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BC86E05C4-0497-45AD-904E-A6ED345D4BDE%7D&file=QP%20B%20G%201104.docx&action=default&mobileredirect=true&DefaultItemOpen=1
https://semperit.sharepoint.com/sites/gqm/qms/partb/QP%20B%20G%201135.docx
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আমরা পকাম্োবন এিং আইপনর সি্াপের্ সি্চ্ছ োকপত পযপকাপনা জনসা-
িারণ সমপক্ষ তদন্তপক সমের্ন কবর। এই িরপনর জনসমপক্ষ তদন্ত িা 
ের্বকর্য়ার সি বিিদ বিপিষ জনসমপক্ষ তদপন্তর বনপদর্বিকাপত োওয়া 
যাপি। 

জিসািারণ সিদকপোষ েেিপোে সাইিার বিরাপেপোো, দডিা সুরকপোষা এিং 
সংদিেিশীল েথ্পো

Semperit-এর সকল তেয্ পকিল Semperit-এরই বনপজর বিষয়। 

এই িরপনর সি তেয্ বনপজ পেপকই পগােন বহসাপি বিপিচনা করা হয় এিং 
অিিয্ই সুরবক্ষত রাখপত হপি। পকানও তেয্ িাইপর ের্কাি করার বস-
দ্িান্ত পনওয়া হপল ের্েপম পসই বিষপয় অনুপমাদন বনপত হপি তারের জন-
গপনর কাপছ ের্কাি করা যাপি।

আমরা সকপলই Serempit-এর তেয্ এিং আমাপদর কমর্চারী, গর্াহক 
এিং ভাবগদারপদর পগােনীয় তেয্ এিং িয্বক্তগত পিটা সুরবক্ষত রাখার 
জনয্ দায়িদ্ি। িুিুমাতর্ আেনার কাপজর জনয্ পয েবরমান আিিয্ক 
বঠক ততটাই িয্বক্তগত পিটা ের্বকর্য়া করুন। সকল িয্বক্তগত পিটার 
পগােনীয়তা কপঠারতার সাপে িজায় রাখুন।

িাবনবজয্ক পগােনীয়তা এিং বকছু িয্িসাবয়ক তেয্ যার ের্কাি িা হাবরপয় 
যাওয়ার ফপল আমাপদর পকাম্োবন, কমর্চারী, তৃতীয় েক্ষ এিং গর্াহ-
কপদর উের িয্েকহাপর ক্ষবতকারক ের্ভাি পফলপত োপর, পসগুপলার 
পক্ষপতর্ এনবকর্েিপনর মপতা অবতবরক্ত সুরক্ষা অিলমি্ন করপত হপি। 
IT বিোটর্পমন্ট আেনাপক সবঠকভাপি এনবকর্েিন সরঞ্জাম এিং মান 
ের্দান কপর আেনাপক সি রকপমর সমের্ন করপি।

আমরা সমস্ত IT কপের্াপরট গুণমান বনপদর্বিকা, পিটা সুরক্ষা, ের্যু-
বক্তগত এিং ের্বতষ্ঠাপনর পনওয়া িপন্দািস্ত এিং সাইিার বনরােত্তা 
নীবত, বনপদর্বিকা এিং বনপদর্িািলী সম্েপকর্ সপচতন এিং পসগুবলর 
সম্মান কবর। 

Semperit িয্বক্তগত পিটা এিং পগােনীয়তা সুরক্ষা কপর। আমরা পিটা 
সুরক্ষার সকল বনয়ম এিং আইন অনুসরণ কপর িয্বক্তগত পিটা এিং 
তেয্ েবরচালনা কবর। আমাপদর দাবয়তি্ হপলা আমাপদর এই িরপনর 
সকল িয্বক্তগত যা আমাপদর বিভাইপস স্তপর করা আপছ পসগুবলপক বি-
দয্মান বনপদর্বিকা অনুযায়ী েবরচালনা করা। আেবন data.privacy@
semperitgroup.com এিং cybersecurity@semperitgroup.com এ 
পিটা উল্লঙ্ঘপনর বিষপয় বরপোটর্ করপত োরপিন।

p 
আমরা Semperit পছপি় চপল যাওয়ার বসদ্িা-
ন্ত বনপলও এই পকাম্োবনর তেয্ সুরবক্ষত 

রাখা আমাপদর দাবয়তি্। এই িরপণর েবরবস্েবতপত, 
আমাপদর অিিয্ই Semperit-এর তেয্ সুরবক্ষত 
রাখা চাবলপয় পযপত হপি এিং পসগুবল কাপরার সাপে 
সপর করা যাপি না।

আরও বিশদের জি্পো অিুগরপোহ কদর বিিপোিবলবখেবি পড়ুি:
জনসািারণ সমপক্ষ তদপন্তর বনপদর্বিকা/িন পরইি

আরও বিশদের জি্পো, অিুগরপোহ কদর িবিপোিবলবখেবি পড়ুি:
পিটা সুরক্ষার বনপদর্বিকা
এন্ি-ইউজার বনপদর্বিকা
পমািাইল বিভাইপসর বনপদর্বিকা
বিবভন্ন নবের পির্ণী বিভবক্তকরণ

https://semperit.sharepoint.com/sites/grcomppu/Pages/ANTI-TRUST.aspx
https://semperit.sharepoint.com/sites/grcomppu/Pages/Data%20Privacy.aspx
https://semperit.sharepoint.com/:w:/r/sites/gqm/qms/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B99B89984-9A82-4FAC-B325-4932E9485173%7D&file=QP%20B%20G%207307.docx&action=default&mobileredirect=true&CID=E30F46FD-E2F2-471A-AC2D-715C260193A0&wdLOR=c5F1AA8AA-9274-4832-BB2B-4621B2ED5274
https://semperit.sharepoint.com/:w:/r/sites/gqm/qms/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B7DC235AC-4839-4EC0-B104-074206F4EC29%7D&file=QP%20B%20G%207306.docx&action=default&mobileredirect=true&CID=73CB6835-1527-448F-A972-6C5AC61E9D9B&wdLOR=cF80863C3-BA80-40D3-9305-E926F2C130DC
https://semperit.sharepoint.com/:w:/r/sites/gqm/qms/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BAC962E21-267D-4785-83CA-115BBCC1DAB3%7D&file=QP%20B%20G%201101.docx&action=default&mobileredirect=true&cid=ebd7468e-823f-4e85-9b94-da87a2cd4f65
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আিরা দলাকজি এিং পবরদিদশর পরপোবে োব়্েিপোশীল

আমাপদর সমাজ িতর্মাপন অপনক িি় সমসয্ার সম্মুখীন হপয়পছ – তার 
মপিয্ সিপচপয় গুরুতি্েূণর্ হপলা জলিায়ু েবরিতর্ন তার ঝুঁবক এিং 
ফলাফল। সাকুর্লার অের্িয্িস্ো (িা সাকুর্লাবরবট) জলিায়ু েবরি-
তর্পনর সপঙ্গ সম্েবকর্ত সিপচপয় গুরুতি্েূণর্ একবট বিষয়; এপত কাঁচা 
মাপলর বনির্াচন, বরপসাসর্ িয্িহার করা এিং পসগুবল েুনরুদ্িার করার 
বিষয়ও অন্তভুর্ক্ত োপক। বকন্তু আসল ের্ি্নটা িুিু েবরপিিগত বস্ে-
বতমাে বনপয় নয়। এপক্ষপতর্ মূল বিষয়বট জলিায়ু েবরিতর্ন এিং বিিি্ 
জুপি় অতয্াবিক েবরমাপন পরপসৌপসর্র িয্িহার করার ফপল আসা সামাবজক 
েবরণবতর বিষয়বটপক আওতাভুক্ত কপর। েবরপিিগতভাপি ের্াসবঙ্গক 
ঝুঁবকগুবল ছাি়াও, েবরপিিগত আইন ও ের্বিিান পমপন চলার সাপে সাপেই, 
Semperit সামাবজক ঝুবন্কগুবলর ের্বত বিপিষ যত্নিীল, যার মপিয্ কর্-

েীঘরপোসপোথাব়্েিপো

Semperit-এর ESG বিদেরপোবশকার িীবেিালা

মিির্মান দিষময্ এিং জনসংখয্াগত েবরিতর্পনর ের্ভাি অন্তভুর্ক্ত 
রপয়পছ এিং একবট ইবতিাচক অিদান রাখার লপক্ষয্ উপদ্দিয্মূলক কা-
যর্কর্ম িুরু কপরপছ।

দীঘর্স্োয়ীপতি্ সাফলয্ োওয়ার জনয্ সাবির্কভাপি ভািপত হপি, সপচ-
তনতা িাি়াপত হপি (এমনবক সকল পস্টকপহাল্িারপদর একবতর্ত করপত 
হপি), এিং বনবি্চত করপত হপি পয পকানও ের্সঙ্গপকই উপেক্ষা করা 
যাপি না। আমাপদর কাযর্কলাে এিং সমািান, তাছাি়াও আমাপদর পের্া-
িাক্ট িতর্মান এিং ভবিষয্পতর ের্জপন্মর জনয্ সুপযাগ সুবিিাগুবল দতরী 
করপছ।

আরও বিশদের জি্পো, অিুগরপোহ কদর িবিপোিবলবখেবি পড়ুি:
দীঘর্স্োবয়তি্

পবরদিশ (E)

আমরা কর্মাগত আমাপদর 
জলিায়ু বনরেত্তা এিং 

েবরপিি সুরক্ষা জবনত কা-
যর্কলােগুবল উন্নত করার 
ের্পচষ্টা চাবলপয় যাবচ্ছ।

অিুশাসি (G)

আমরা িয্িসায় দনবতকতা 
এিং দীঘর্স্োয়ী সাে্লাই 

পচইন িয্িস্োেনার 
নীবতমালা পমপন চবল।

সািাবজক (S)

আমরা একব ট সি্াস্েয্কর এিং 
বনরােদ কাপজর েবরপিি, সম-

বনি্ত সংস্কৃবত এিং মানিাবিকা-
পরর ের্বত ির্দ্িার েবরপিিপক 

উত্সাহ ের্দান কবর।

https://www.semperitgroup.com/company/sustainability/
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একবট বিিি্িয্ােী পকাম্োবন বহসাপি, Semperit, দীঘর্স্োয়ী অের্দন-
বতক উন্নবতর নীবতমালা পমপন চপল। আমরা আমাপদর পকাম্োবনর মূলয্-
পিাি, আদির্ এিং নীবতমালা অনুসরণ কপর এপক অেপরর সাপে, েবরপিি 
এিং সমাপজর ের্বত দায়িদ্ি আচরণ এিং সম্মানজনক ভাি ের্কাপির 
সংস্কৃবত ের্দির্ন কবর। আমরা বনপজপদর আগর্হ গর্ুেগুবলর সাপেও দা-
বয়পতি্র সাপে িয্িহার কবর।

Semperit েবরপিপির ের্বত তাপদর দাবযপ়তি্র বিষপয ়ওযা়বকিহাল এিং 
েবরপিিগত সকল ের্পযাজয ্আইন এিং বনযম়ািলী পমপন চপল েবরপিিপক 
সুরবক্ষত রাখপত অঙগ্ীকারিদ্ি। এবট আমাপদর উত্োদ এিং ের্বকর্যা় 
উপেয্র ওেপরই ের্পযাজয।্ আমরা সবঠক িযি্স্োেনা অনুিীলন এিং নিী-
নতম পটকপনালবজ এিং যোযে িযি্স্োেনা অনুিীলন ের্পযা়গ কপর একবট 
সুরবক্ষত এিং সি্াস্েযক্র কাপজর েবরপিি ের্দান করপত, েবরপিিপক 
সুরবক্ষত রাখপত, িবক্ত এিং ের্াকৃবতক সমে্দ িাচঁাপত এিং দূষণ পরাি 
করপত চাই। Semperit েবরপিিগত ের্ভাি যত কম সমভ্ি করপত চায।় 

সি বিভাপগই ের্াকৃবতক সম্েপদর অের্দনবতক ও বিচক্ষণ িয্িহারপক 
অগর্াবিকার পদওয়া হয়। আমরা কাঁচামাল এিং িবক্তর খরচ কমাপত এিং 
যতটা সম্ভি কম িজর্য্ এিং স্কর্য্াে দতবর করার লপক্ষয্ বস্ের োবক।

আমরা িুিুমাতর্ দাবয়তি্ ের্াে্ত কতৃর্েক্ষ দি্ারা অনুপমাবদত বহসাপিই 
িায়ু, জল এিং মাবট িয্িহার কবর। উত্োদন সুবিিার বনমর্াণ, েবরচালনা, 
েবরিতর্ন িা সম্ের্সারপণর পক্ষপতর্ও একই বিষয় ের্পযাজয্। আমরা 
পযপকাপনা অদিি েদাপহর্র বলপকজ এবি়পয় চলপত আমরা আমাপদর সপির্া-
ত্তম ের্পচষ্টা চাবলপয় যাই। 

আমরা আইবন িতর্ািলী অনুসরণ কপর ি্জর্য্ েদাের্ িজর্ন কবর। যবদ 
তৃতীয় েপক্ষর েবরপষিা িয্িহার করা হয়, তাহপল আমরা বনবি্চত কবর 
পয আমরা সকল েবরপিিগত বনয়মািলী এিং আমাপদর অভয্ন্তরীণ মান 
পমপন চলা হপচ্ছ। 

আমরা সিসময় যত্ন সহকাপর ক্ষবতকারক রসায়ন এিং অনয্ানয্ 
েদাের্ েবরচালনা কবর। Semperit পযসি জায়গায় উেলি্ি পসপক্ষপতর্ 
REACH-এর (পরবজপস্টর্িন, মূলয্ায়ন এিং পকবমকয্াপলর অনুপমাদন) 
লক্ষয্ সমের্ন কপর এিং পমপন চপল যাপত, আমাপদর পের্ািাক্ট এিং 
ের্স্তুত েদ্িবত দাবয়তি্ সহকাপর েবরচালনা করা হয়। Semperit একবট 
িাউনবস্টর্ম িয্িহারকারী, সিকবট পকবমকয্াল আপগ পেপক পরবজস্টার 
করা আপছ বকনা তা পচক করা আমাপদর ের্ােবমক অগর্াবিকাপরর মপিয্ 
েপর। আমরা জাতীয় এিং EU ে্লাটফপমর্র সাপে ঘবনষ্ঠভাপি কাজ কবর, 
পযগুবল REACH-এর বনপদর্িািলী পমপন চলার পক্ষপতর্ সম্মত গবতবিবি 
এিং সুোবরিগুবল পদওয়া হয়, যাপত আমাপদর গর্াহক এিং সরিরাহকারী-

সিপোাসপোথ্পো, সুরকপোষা, পবরদিশ এিং গুিিাি

পদর সাপে পযাগাপযাগ করা, আমাপদর উত্োপদর মপিয্ পকান পকান রাসা-
য়বনক েদাের্ িয্িহার করা হপয়পছ পসই সম্েবকর্ত সকল তেয্ সংগর্হ 
করাও অন্তভুর্ক্ত। আেবন যবদ এই বিষপয় আরও বিিপদ জানপত আগর্হী 
োপকন তাহপল বনবদি্র্িায় আমাপদর সাপে reach@semperitgroup.
com এ পযাগাপযাগ করুন। 

আমাপদর েবরপিিগত মান আমাপদর িয্িসাবয়ক অংিীদারপদর ওেপরও 
ের্পযাজয্ হয়। আমরা ের্তয্ািা কবর পয আমাপদর সরিরাহকারী এিং 
িয্িসাবয়ক অংিীদাররা সম্ভািয্ সপির্াচ্চ মান পমপন চলপি, তাপদর েবর-
পিিগত ের্ভাপির (উোদান, িবক্ত, বনগর্মন এিং জল) সম্েপকর্ সপচতন 
োকপি, দক্ষতার সাপে কাজ করপি এিং সমস্ত আইবন ের্পয়াজনীয়তা 
পমপন চলপি।

সি্াস্েয্ এিং সুরক্ষা হপলা পমৌবলক দায়িদ্িতা এিং এর সাপে পকানও 
রকপমর আপোস করার অিকাি পনই। আমরা Semperit-এ পয কাজ কবর 
পসগুপলার পনেপেয্ মূল িবক্ত বহসাপি আমরা এগুবলপক বিপিচনা কবর। 
কমর্চারী বহসাপি আমরা সিপচপয় মূলয্িান সম্েদ। আমাপদর দক্ষতা, 
সক্ষমতা, সৃজনিীলতা এিং েবরিতর্পনর সাপে মাবনপয় পনওয়ার ক্ষমতা 
আমাপদর পকাম্োবনর জনয্ নতুন উন্নবতর সুপযাগগুবল খুপল বদপয়পছ। 
Semperit-এর জনয্ গুরুতি্েূণর্ পয তার কমর্চারীরা ইবতিাচক েবরপিপি 
কাজ করপত োরপছ যাপত তাপদর দক্ষতার সম্েূণর্রূপে িবহঃের্কাি করা 
যায়। আমরা সিসময় কাপজর েবরপিপি সুরক্ষার ের্বত ের্বতির্ুবতিদ্ি 
আর তার জপনয্ই আমরা সুরবক্ষত কাপজর েবরপিি গপি় তুলপত নানা 
েদপক্ষে গর্হণ কবর যাপত যোযে অয্াপক্সস বনবি্চত করা যায় এিং 
যুবন্কর েবরমান হর্াস করা যায় এিং দুঘর্টনা এবি়পয় চলা যায় – মূল 
লক্ষয্ হপলা “দুঘর্টনা হীনতা”। Semperit বিবিি সি্াস্েয্ সুরক্ষার 
ে্লয্ান উেলি্ি করায় যা মাপকর্পট এই িরপনর পকাম্োবনর সািারণ অন-ু
িীলপনর সাপে একই মান অনুসরণ কপর। এছাি়াও, আমরা বনবি্চত কবর 
পয সি্াস্েয্ এিং সুরক্ষার তেয্ এিং ের্বিক্ষণ, তাছাি়াও িয্বক্তগত 
সুরক্ষার সরঞ্জাম সকল কমর্চারীপক ের্দান করা হয়। আমরা কাযর্ 
সূপতর্ ঘটা আঘাত িা িারীবরক অসুস্েতার হার সির্বনম্ন রাখপত চাই। 

আমাপদর সি্াপস্েয্র নীবত কমর্চারীপদর িারীবরক, মানবসক এিনং 
সামাবজক কাপজর েবরপিি উন্নত করার লপক্ষয্ বিজাইন করা হপয়পছ।

আরও বিশদের জি্পো অিুগরপোহ কদর বিিপোিবলবখেবি পড়ুি:
Semperit সি্াস্েয্, সুরক্ষা, েবরপিি এিং গুনমান নীবত

https://semperit.sharepoint.com/sites/gqm/qms/SitePages/Policies%20and%20code%20of%20conduct.aspx


Semperit Group  I  আচরণবিবি  |  পেজ 22

Semperit-এর অংি বহসাপি, আমরা আনুষ্ঠাবনকভাপি পকাম্োবনর েপক্ষ 
কো িলার জনয্ অনুপমাবদত হই িা না হই, আমরা সিসময় পকাম্োবনর 
সাপে সংযুক্ত পেপক ের্কাপিয্ একবট মতামত ের্কাি করপত োবর। 
আমাপদর পির্াতারা ের্ায়িই একবট আবিকাবরক Semperit িক্তিয্ 
এিং পকানও Semperit কমর্চারী দি্ারা ের্কাি করা িক্তপিয্র মপিয্ 
োের্কয্ করার দরকার মপন কপর না। জনগপনর কাপছ ের্কাপিয্ আমরা 
বক িলবছ তা আমাপদর পকাম্োবন, আমাপদর কমর্চারী এিং আমাপদর 
ির্য্ান্ি আর আমাপদর বনপজপদর ের্ভাবিত করপত োপর। তাই, পকানও 
বিতবকর্ত ের্সপঙ্গ মন্তিয্ করার সময় আমাপদর বিপিষ পখয়াল রাখপত 
হপি। িয্িস্োেনা এই ের্সপঙ্গ পযপকাপনা কাযর্কলাে, এছাি়াও পযপকাপনা 
তেয্ ের্কাি করার আপগ গর্ুে ির্য্ান্ি িয্িস্োেনা বিোটর্পমন্ট-এর 
সাপে আপলাচনা করপত হপি।

পকিল পযসকল তেয্ ের্কািয্ িপল সঙ্গাবয়ত করা োপক পসগুবলই িাইপর 
ের্কাি করা যাপি এিং পকিল আবিকাবরক পকাম্োবন ের্িক্তাই পকা-
ম্োবনর েক্ষ পেপক পকানও িক্তিয্ ের্কাি করপত অনুপমাবদত।

িাবহ্পোক দ্াগাদ্াগ দসাশ্পোাল বিবড়্া 

Semperit সকপলর পসািয্াল বমবিয়া িয্িহার করার অবিকারপক সম্মান 
কপর তপি, পযপহতু পসািয্াল বমবিয়া কাযর্কলােগুবল সািারনত সম্েূণর-্
রূপে পগােন িা িয্বক্তগত হয় না তাই আমাপদর এই চয্াপনলগুবল সত-
কর্তার সাপে িয্িহার করা উবচত। সকল কাযর্কলাে অিিয্ই আমাপদর 
মূলয্পিাি এিং নীবতর সাপে সামঞ্জসয্েূণর্ োকপত হপি, পস আেবন 
পয ে্লাটফমর্ই িয্িহার করা পহাক না পকন (উদা. LinkedIn, Twitter, 
Facebook)। পকানও বিতবকর্ত ের্সপঙ্গ মন্তিয্ করার সময় আমাপদর 
বিপিষ পখয়াল রাখপত হপি, পযমন পসািয্াল বমবিয়াপত িমর্ িা রাজনীবত 
সম্েবকর্ত পকানও বিষপয় মন্তিয্ করা। আমাপদর অিিয্ই এমন সকল 
বিষপয় মন্তিয্ করা এবি়পয় চলপত হপি পযগুবল আমাপদর ছবি এিং/অেিা 
আমাপদর পকাম্োবনর ছবির ওের আঘাত করপত োপর।a

আমাপদর মপন রাখপত হপি পয চুবক্ত সংকর্ান্ত বিিান, পযমন আমাপদর 
কমর্সংস্োন চুবক্ত এিং এপত োকা পগােনীয়তার িািয্িািকতাও 
আমাপদর পসািয্াল বমবিয়া কাযর্কলাপের ওের ের্পযাজয্ হয়। পকানও 
পসািয্াল বমবিয়া চয্াপনপল পকাম্োবনর অভয্ন্তরীণ পিটা এিং তেয্ 
পিয়ার করা অিিয্ই উবচত না। এই কারপণই, পয তেয্ ের্কািয্ না এমন 
পকানও তেয্ই আমাপদর পসািয্াল বমবিয়া পের্াফাইলগুবলর মািয্পম 
ের্কাি করা উবচত না। 

আমরা কখনই পকাপনা অভয্ন্তরীণ অবভপযাগ িা সমাপলাচনা িা পকানও 
অভয্ন্তরীণ তকর্ পসািয্াল বমবিয়ায় ের্কাপিয্ েবরচালনা কবর না। েবর-
িপতর্, আমরা এই িরপনর বিষয়গুবল আমরা আমাপদর উেরস্ে েদাবিকা-
রী এিং/অেিা আমাপদর েবরবচত িয্বক্তপদর সাপে আপলাচনা কবর এিং 
Semperit-এর পযাগাপযাপগর চয্াপনল (SemperLine) িয্িহার কবর।

এছাি়াও, আমরা পগােনীয়তা এিনং কবেরাইট আইনগুবলর অনুিবতর-্
তার ের্বত বিপিষ নজর বদই। আমরা এমন পকাপনা তেয্ (পিটা, ছবি িা 
বভবিও) ের্কাি কবর না যা ের্কাি করার যোযে অবিকার আমাপদর 
পনই। Semperit-এর মাবলকানািীন উোদান (পযমন পলাপগা) িয্িহার 
করপত আমাপদর অিিয্ই গর্ুে ির্য্ান্ি িয্িস্োেনার পেপক অনুমবত 
বনপত হপি। আমরা পসই পলাপগা িয্বক্তগত িা িাবনবজয্ক উপদ্দপিয্ িয্ি-
হার নাই করপত োবর। 

যবদ আমরা মপন কবর পয পকানও বনবদর্ষ্ট ের্ি্ন, ের্সঙ্গ িা পসািয্াল 
বমবিয়াপত পোস্ট করা পকানও বিষপয় Semperit-পক পকাম্োবন বহসাপি 
উত্তর পদওয়া ের্পয়াজন, পসপক্ষপতর্ আমরা বনপজরা জিাি পদি না বকন্তু 
পসগুবলপক গর্ুে ির্য্ান্ি িয্িস্োেনা দপলর কাপছ োঠাি।

p আমরা আইন পমপন চবল এিং আমরা কী 
ের্কাি করবছ তার দায়িদ্িতা পয পকিল 

আমারই পসই বিষপয় আমরা সপচতন, তাই এইসি 
বিষপয়র ভাল বিচারিুবদ্ি িয্িহার করপত হপি। 
আমরা িুবঝ পয আমরা পসািয্াল বমবিয়া িয্িহার 
কপর পকানও কমর্চারীপক ভয় পদখাপনা, হয়রান করা 
িা দিষময্তা পদখাপনা কখনই সহয্ কবর না।

আরও বিশদের জি্পো অিুগরপোহ কদর বিিপোিবলবখেবি পড়ুি:
পসািয্াল বমবিয়া বনপদর্বিকা
িকুপমপন্টর পির্ণীবিভক্তকরণ

আমরা দাবয়পতি্র সাপে পযাগাপযাগ কবর এিং 
িাজাপর এই িরপনর পযাগাপযাপগর সম্ভািয্ 
ের্ভাি সম্েপকর্ আমরা যপেষ্ট সপচতন।.
p

https://semperit.sharepoint.com/sites/grcompu/Manuals/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fgrcompu%2FManuals%2FGuidelines%20to%20Social%20Media%20Behaviour%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fgrcompu%2FManuals
https://semperit.sharepoint.com/:w:/r/sites/gqm/qms/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BAC962E21-267D-4785-83CA-115BBCC1DAB3%7D&file=QP%20B%20G%201101.docx&action=default&mobileredirect=true
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আমরা ের্তয্ািা কবর পয আমাপদর সকল কমর্চারী আমাপদর মূলয্পিাি, 
ের্পযাজয্ আইন, িয্িসাবয়ক সততা এই আচরণ বিবি এিং অনয্ানয্ 
অভয্ন্তরীণ বনপদর্বিকা, নীবতমালা এিং ের্বকর্য়াগত ের্পয়াজনীয়তা-
গুবল পমপন চলপি। যবদ বিদয্মান বনয়মািলী এিং বনপদর্িািলী সবঠকভাপি 
পমপন চলা হয়, পকিল পসপক্ষপতর্ই আমরা এই পকাম্োবন এিং এখানকার 
কমর্চারীপদর ের্বত আসা পকানও ক্ষয়ক্ষবতর সম্ভািনাপক ের্বতপরাি 
করপত োরি। এই কারপণ আেনার ওের দাবয়তি্ িতর্ায় পয পকানও রকম 
অসি্াভাবিকতা িা উল্লঙ্ঘন পদখপল পসগুবলপক সনাক্ত করা এিং অবিল-
পমি্ পস বিষপয় বরপোটর্ করা। 

Semperit, িয্িসাবয়ক অংিীদার, গর্াহক এিং অনয্ানয্ সংবি্লষ্টপদর 
মািয্পম বরপোটর্ করা অবভপযাগগুবলর ের্বত বিপিষ গুরুতি্ আপরাে কপর। 

দুনর্ীবত, জাবলয়াবত, ঘুষ, ফান্ি ও সম্েপদর অেিয্িহার এিং অনয্ানয্ 
অেিয্িহার সনাক্তকরণ এিং ের্বতপরাি করার একবট কাযর্কর উোয় 
হল হুইপসলপি্লাবয়ং অেিা তে্য় ফাঁস করা। 

আবি কীভাদি পরপোবেিাে করি?

আেবন যবদ পকানও বনয়ম ভপঙ্গর বিষপয় বরপোটর্ করপত চান, আেনার 
উপদি্গ পিয়ার করপত চান িা পকানও ের্ি্ন পেপক োপক আর আেবন সািারণ 
পযাগাপযাগ িয্িস্োর িয্িহার করপত োরপছন না, পসপক্ষপতর্ আেবন 
SemperLine (আমাপদর সুরবক্ষত ওপয়িপোটর্াল) িা SemperBox 
(বচবঠ পোস্ট করা) িয্িস্ো িয্িহার করপত োপরন িাএখাপন আমাপদর 
ইপমইল করপত োপরন: compliance@semperitgroup.com। 

আেবন পয পকাপনা চয্াপনল িয্িহার কপর আেনার িা অনয্পদর ের্বত ঘটা 
পকাপনা অনয্ায়, ঘটনা িা উল্লঙ্ঘপনর বিষপয় বরপোটর্ করপত োপরন। 
আেবন চাইপল পিনাপমও বরপোটর্ করপত োপরন, বকন্তু যবদ আেবন বনপজর 
েবরচয় ের্কাি করপত চান আেবন বনবি্চন্ত োকপত োপরন পয আেনার 
বরপোটর্ একান্তই পগােন রাখা হপি। 

আেবন বনবি্চন্ত োকপত োপরন পয আমরা আেনার পকসবটপক বিপিষ 
যত্পনর সাপে বিপিচনা করি, পগােনীয়তা সংরক্ষণ করি এিং অনুপরাি 
করা হপল পসবটপক পিনামী রাখি।

SemperBox – আিাদের বচবি পািাি

SemperBox আেনার উত্োদন সাইপট আপছ। পকিল স্োনীয় কমে্লাপয়-
ন্স পকাঅবির্পনটরপদরপক অয্াপক্সস পদওয়া হয়। 

SemperLine – হিলাইি

আেবন SemperLine িয্িহার কপর আমাপদর বনরােদ ওপয়ি পোটর্াপল 
পযপকাপনা ের্কার ভুল কাপজর বিষপয় বরপোটর্ করপত োরপিন। 
“SemperLine” সহপজই িয্িহার করা যায়, বনরােদ এিং পগােন। এবট 
কমর্চারী তাছাি়াও িাবহয্ক োবটর্রাও পযপকাপনা সময় িয্িহার করপত 
োপরন। 

আিাদের ইদিল পািাি িা কল করুি

আেবন পযপকাপনা সময় আমাপদর কমে্লাপয়ন্স বিোটর্পমন্টপক কল 
করপত োপরন িা আমাপদর ইপমল োঠাপত োপরন। আেবন এইভাপি আেনার 
নাম ের্কাি করার বসদ্িান্ত বনপত োপরন। পযপকাপনা েবরবস্েবতপতই, 
আমরা বনবি্চত করি পয আেনার উপদি্গ িা বরপোটর্ কপঠারভাপি 
পগােনীয় োকপি এিং যোযেভাপি েবরচালনা করা হপি। 
ইপমইল: compliance@semperitgroup.com। 

আিব সাহা্পো্দর জিপো্ কার কাছদ ্ািো? 

আেনব যদব ভয় োন িা কপউ আেনাকপ আমাদপর নীতব িা আইন লঙ্ঘন 
করতপ িাি্য করপ তাহলপ আমাদপর সােপ যোগাযোগ করতপ দ্িবিা 
করিপন না।

আেনব যদব না জানপন যপ কীভািপ ে্রতবক্রবয়া জানািপন, তাহলপ আেনার 
লাইন ম্যানপজার িা কমে্লায়পন্স িবোর্টমপন্ট (compliance@sem-
peritgroup.com) কপ জবজ্ঞাসা করুন।

সরি হি! 

আরও বিশদের জি্পো অিুগরপোহ কদর বিিপোিবলবখেবি পড়ুি:
SemperLine তেয্ ফাঁসকারী ের্ণালীর জনয্ বনপদর্বিকা
SemperLine-এর মািয্পম ভুল কাপজর বিষপয় বরপোটর্ করুন

আিরা পরপোবেিাে করদল কী হ়্?

কমে্লাপয়ন্স বিোটর্পমন্ট পকসবট বিপি্লষণ কপর পদপখ, কমে্লাপয়ন্স 
পিাির্পক বিষয়বট সম্েপকর্ অিবহত করা হয় এিং সম্ভািয্ ের্বতকার 
সম্েপকর্ েরামির্ পদয়। কমে্লাপয়ন্স পিাির্ বসদ্িান্ত পনয় পয এই 
পকসবট কীভাপি েবরচালনা করা হপি এিং একবট অভয্ন্তরীণ তদন্ত 
িুরু করপত োপর। একবট অভয্ন্তরীণ তদপন্তর গর্ুপের জনয্ পগােনীয়তা 
িজায় রাখা এিং তে্য় ফাঁসকারীপক পকানও রকম ের্বতপিািমূলক আচরণ 
পেপক সুরবক্ষত রাখাও িািয্তামূলক।

েেদিপোের সি়্ কী দগাপিী়্ো এিং পবরচ়্ দগাপি রাখা হ়্?

পযপকান তদন্ত ের্বকর্য়া পগােনীয়তা, পেিাদাবরতি্, সি্ািীনতা, পযাগয্তা, 
বনবদর্ষ্টতা, বনরপেক্ষতা, ের্বতপিাি ের্বতপরাি এিং অনুপরাি করা হপল 
(পযমন SemperLine িা SemperBox িয্িহার করার সময়) নাম না 
ের্কাি করার নীবতগুবল অনুসরণ কপর সম্েন্ন করা হয়।  

আমরা বক তেয্ ফাঁসকারী বহসাপি সুরবক্ষত? 
Semperit ের্পতয্ক তেয্ ফাঁসকারীপক সুরক্ষা ের্দান কপর যারা 
পকাপনা ের্বতপিািমূলক আচরপণর বিেপক্ষ বগপয় সরল বিিি্াপস ের্বতিাদ 
জানায়। আেবন যবদ পকানও ের্কার ের্বতপিািমূলক আচরপণ আকর্ান্ত 
হন তাহপল অবিলপমি্ compliance@semperitgroup.com এর সাপে 
পযাগাপযাগ করুন।

আিরা কীভাদি পরপোবেিাে করি?

আেবন:
1. আমেনার লাইন  

ময্াপনজাপরর সাপে পযাগাপযাগ করপত োপরন
2. কমে্লাপয়ন্স বিোটর্পমন্ট: 

 compliance@semperitgroup.com
3. বহউময্ান বরপসাপসর্স বিোটর্পমন্ট
4. SemperLine – িা SemperBox বচবঠ 

োঠাপনার জনয্

https://semperit.sharepoint.com/sites/grcomppu/Pages/SemperLine.aspx
https://www.semperitgroup.com/en/about-us/compliance/semperline/
https://www.bkms-system.com/bkwebanon/report/clientInfo?cin=19semp16&c=-1&language=eng


অবেবরকপোে েথ্পো

Semperit AG Holding

দজিাদরল কাউদিপোসল  

ফর্াঞ্জ-মাইপকল পহাপহনবসন
franz-michael.hohensinn@semperitgroup.com

দজ্পোষপোি গরপোুপ কিপপোলাদ়্িপোস ি্পোাদিজার

বসপমানা এইচ. পিাবসগার
simona.h.bosiger@semperitgroup.com

কিপপোলাদ়্িপোস বডপািরপোদিিপোি

compliance@semperitgroup.com
data.privacy@semperitgroup.com

বচফ ইিফরদিশি বসবকউবরবি অবফসার

বখর্বস্টয়ান েে
christian.popp@semperitgroup.com

অভ্পোিপোেরীণ বি়্িপোেরপোণ (জাবল়্াবে)

internal.controls@semperitgroup.com

গরপোুপ েহবিল (দপদিিপোি জাবল়্াবে)

GroupTreasury.Vienna@semperitgroup.com

বিকািা 

Am Belvedere 10
1100 Vienna, Austria
www.semperitgroup.com

মানুষপদর পযপকাপনা উপল্লখ বলঙ্গ বনরপেক্ষ।
অভয্ন্তরীণ িকুপমন্ট এিং পসগুবলর বলঙ্ক 
পকিল অভয্ন্তরীণ পস্টকপহাল্িারপদর জনয্ উেলি্ি আপছ।
© Semperit AG Holding

www.semperitgroup.com
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