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জ্যাক ব�োওলেস-এর
বার্ তা
আমাদের জন বৈচিত্র্য একটি শক্তি যা একশ বছরেরও
বেশি সময় ধরে আমাদের সাফল্যে অবদান রেখেছে।
আমাদের বৈচিত্র্যময় দৃষ্টিভঙ্গি এবং ব্যবসায়িক
চ্যালেঞ্জগুলি ম�োকাবেলার জন্য বিভিন্ন ধরনের
পদ্ধতিগুলি হল�ো উদ্ভাবনী ধারণার উৎস যা আমাদের
পরিবর্ত নশীল যাত্রায় উৎসাহ য�োগাচ্ছে।
তবে, এমনকি আমাদের মত�ো বৈচিত্র্যময় সংস্থায়ও,
আমরা সকলেই অব্যাহতভাবে নির্ধারিত করে দেওয়া
নিয়মাবলী এবং আচরণের মানদণ্ডের মধ্যে থেকে কাজ
করে যাওয়াটা আমাদের অব্যাহত সাফল্যের জন্য
অপরিহার্য। আমরা আমাদের ব্যবসায়িক আচরণের
মানদণ্ড (এসওবিসি)-তে এগুলি বর্ণনা করি।
বিএটি (BAT ) আপনার কাছ থেকে কী প্রত্যাশা করে
তামাককে রূপান্তর করার জন্য আমাদের সঠিক ক�ৌশল,
ভিত্ তি এবং দূরদৃষ্টি রয়েছে। আমরা প্রত্যেকে যেভাবে এই
ক�ৌশলটি কার্যকর করি তা আমরা যা সরবরাহ করি তার
গুরুত্বের সমান। এসওবিসি আমাদের জন্য বাধ্যতামূলক,
এবং আমাদের প্রত্যেকেই এটি মেনে চলা গুরুত্বপূর্ণ ,
আক্ষরিকভাবে ও আত্ মিকভাবে, বিএটি বিশ্বের যেখানেই
আমরা কাজ করি না কেন।
আমাদের এসওবিসি নীতিমালা ব্যক্তিগত এবং ব্যবসায়িক
সততা, কর্মক্ষেত্রে সম্মান, মানবাধিকার এবং আর্থিক
সততা সহ মূল ক্ষেত্রগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে। উপরন্তু,
আমাদের দক্ষতার ভিত্ তিতে, আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস
করি যে নিয়ন্ত্রক বিতর্কে বিএটি-এর বৈধ এবং অপরিহার্য
অবদান রয়েছে। আমাদের এসওবিসি-এর নতুন তদবির
এবং সংশ্লিষ্টতা নীতিতে আমাদের সংশ্লিষ্টতার মূলনীতির
ভূ মিকা আমরা এই বিতর্কে কীভাবে অবদান রাখছি তা
প্রকাশ করে: স্বচ্ছতা, উন্মুক্ততা এবং নিষ্ঠার সাথে।

প্রতিটি পরিস্থিতিই আলাদা, আর আমাদের এসওবিসি
প্রতিটি সংকট বা চ্যালেঞ্জের উত্তর সরবরাহ করতে সক্ষম
নয়। আমাদের এসওবিসি-তে আপনি যে উত্তরগুলি
খুঁজছেন তা আপনি না পেলে, বা আপনি ক�োন�ো নির্দি ষ্ট
পরিস্থিতিতে কিভাবে আমাদের এসওবিসি প্রয়োগ করবেন
তা স্পষ্ট না হলে, সেক্ষেত্রে আমি আপনাকে আপনার
সহকর্মীদের সাথে এটি নিয়ে আল�োচনা করতে, এবং
আপনার ম্যানেজার, আপনার এলইএক্স কাউন্সেল বা
যথ�োপযুক্ত সিনিয়র ম্যানেজারের সহায়তা এবং পরামর্শ
নিতে উৎসাহিত করি।
বিএটি থেকে আপনি কী আশা করতেপারেন
আপনি যখন ক�োন�ো নৈতিক সংকটের মুখ�োমুখি হন
তখন বিএটি সর্বদা সততার সাথেকাজ করার ব্যাপারে
আপনাকে সহায়তা করবে। আপনি আমাদের ব্যবসায়
ক�োন�ো অন্যায় হচ্ছে বলে সন্দেহ করলে, অনুগ্রহ করে
এটি আপনার ম্যানেজার, আপনার এলইএক্স কাউন্সেল,
একজন মন�োনীত অফিসারের কাছে রিপ�োর্ট করুন,
বা আমাদের গ�োপনীয় স্পিক আপ (রিপ�োর্ট করার)
হটলাইনটি ব্যবহার করুন।
বিএটি আমাদের এসওবিসি লঙ্ঘনের অভিয�োগগুলিকে
খুব গুরুত্বের সাথে নিয়ে থাকে এবং আমি আমার
ব্যক্তিগত আশ্বাস দিচ্ছি যে উত্থাপিত সমস্ত উদ্বেগ কঠ�োর
গ�োপনীয়তার সাথে দেখা করা হবে। রিপ�োর্ট করার জন্য
কেউ প্রতিশ�োধের সম্মুখীন হবে না।
আমি এমন একটি ক�োম্পানির নেতৃ ত্ব দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ
যেটি আমরা যা যা করি তার প্রতিটি ক্ষেত্রেই সততার
সাথে কর্মসম্পাদন করাকে অগ্রাধিকার দেয়, যেন
আমাদের তামাক রূপান্তরের যাত্রায় আমাদের দুর্দান্ত
ফলাফল সরবরাহ করা অব্যাহত রাখায় আমরা সবাই গর্ব
করতে পারি।
অনুগ্রহ করে নিশ্চিত করুন যে আপনি আমাদের
এসওবিসি পড়েছেন।
জ্যাক ব�োওলেস
চিফ এক্সিকিউটিভ
জানুয়ারি 2020
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আমরা যেভাবে কাজ করি
আমাদের ব্যবসায়িক আচরণের
মানদণ্ডগুলি ব্রিটিশ আমেরিকান
ট�োব্যাক�োর বৈশ্বিক নীতিগুলির
একটি সেট, যা সততার উচ্চমানকে
প্রকাশ করে যেগুলি আমরা
সমুন্নত রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

সততার অঙ্গীকার
এসওবিসি (বা স্থানীয় সমতু ল্য) এবং গ্রুপ ক�োম্পানিসমূহ,
আমাদের ব্যবসায় এবং নিজেদের ক্ষেত্রে প্রয�োজ্য সব আইন
ও বিধিগুলি আমাদের অবশ্যই মেনে চলতে হবে। আমাদের
সর্বদাই সততার উচ্চ মানদণ্ড বজায় রেখে কাজ করতে হবে।
আমাদের কার্যকলাপ সর্বদাই আইনানুগ হতে হবে। সততা বজায়
রাখার প্রভাব বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। এর অর্থ হল যে আমাদের
কার্যকলাপ, আচরণ এবং আমরা কিভাবে ব্যবসা করি তা
অবশ্যই দায়িত্বশীল, সৎ, আন্তরিক এবং বিশ্বাসভাজন হতে হবে।
আমরা সকলেই এসওবিসি বা স্থানীয় সমতু ল্যগুলি জানব�ো,
বুঝব�ো এবং অনুসরণ করব�ো বলে প্রত্যাশিত।

এসওবিসি-এর স্থানীয় সংস্করণসমূহ
গ্রুপের প্রতিটি অপারেটিং ক�োম্পানিকে অবশ্যই এসওবিসি
গ্রহণ করতে হবে, বা তাদের নিজস্ব মানদণ্ডগুলিতে এটিকে
প্রতিফলিত করতে হবে। গ্রুপের ক�োন�ো ক�োম্পানি তাদের
নিজস্ব এসওবিসি-এর সংস্করণ বাস্তবায়ন করতে চাইলে
এটিকে অবশ্যই অন্ততপক্ষে এসওবিসি-এর মত�ো কঠ�োর
হতে হবে, বা গ্রুপ এলইএক্স-এর নেতৃ ত্বদানকারী দল এর
কাছ থেকে আগে থেকেই বিজ্ঞপ্তি গ্রহণ করবে। এসওবিসিএর সাথে স্থানীয় আইনগুলির বির�োধ ঘটলে, সেক্ষেত্রে
আইনগুলি প্রাধান্য পাবে।

এসওবিসি-এর অগ্রাধিকার
এসওবিসি (বা প্রয�োজ্য ক্ষেত্রে স্থানীয় সংস্করণ) এবং
গ্রুপ ক�োম্পানির দ্বারা জারি করা অন্য ক�োন�ো ডকুমেন্টের
(কর্মসংস্থান চুক্তি সহ) মধ্যে ক�োন�ো বির�োধ বা অসঙ্গতি
ঘটলে, এসওবিসি-এর (বা প্রয�োজ্য ক্ষেত্রে স্থানীয় সংস্করণ)
শর্তাবলী প্রাধান্য পাবে।

এসওবিসি বিএটির সমস্ত কর্মচারী, এর অধীনস্থ ক�োম্পানি এবং
বিএটি নিয়ন্ত্রিত য�ৌথ উদ্যোগসমূহের জন্য প্রয�োজ্য হবে। আপনি
যদি ঠিকাদার, সহায়ক, প্রশিক্ষণার্থী, অ্যাজেন্ট বা পরামর্শদাতা
হয়ে থাকেন যারা আমাদের সাথে কাজ করছেন, সেক্ষেত্রে
আমরা আপনাকে বলব�ো যে আপনি এসওবিসি-এর সাথে
সঙ্গতিপূর্ণ ভাবে কাজ করবেন এবং আপনার নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের
মধ্যে অনুরূপ মানদণ্ড প্রয়োগ করবেন। এসওবিসি বিএটি-এর
সরবরাহকারীদের আচরণবিধির পরিপূরক যা সর্বনিম্ন মানদণ্ড
নির্ধারণ করে যা আমাদের সরবরাহকারীরা মেনে চলবেন বলে
আমরা প্রত্যাশা করি।

নেতৃ ত্বের উত্তরাধিকার
নেতৃ ত্বের উত্তরাধিকার তৈরি করা আমাদের ক�ৌশলের
একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। আমরা অন্যদেরকে পরিচালনা
করার সময়, আমাদেরকে অবশ্যই উদাহরণ দিয়ে নেতৃ ত্ব
দিতে হবে, যার অর্থ হচ্ছে আমাদের নিজস্ব আচরণ দ্বারা
দেখিয়ে দেওয়া যে সততার সঙ্গে এবং এসওবিসি এর অধীনে
প্রত্যাশিত আচরণের সাথে সামঞ্জস্য রেখে কাজ করা বলতে
কী ব�োঝায়।

লাইন ম্যানেজারদের ভূ মিকা
আমাদের এসওবিসি, নীতি ও পদ্ধতিগুলি সবার জন্য প্রয�োজ্য,
এক্ষেত্রে তাদের ভূ মিকা বা জ্যেষ্ঠতা যাই হ�োক না কেন।
ম্যানেজাররা এসওবিসি-এর মূল আদর্শ। আপনি ল�োকজন
পরিচালনা করে থাকলে, আপনাকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে
হবে যে আপনার কাছে যারা রিপ�োর্ট করে তাদের সকলেই যেন
এসওবিসি পড়ে এবং নির্দে শনা, রিস�োর্স ও প্রশিক্ষণ পায় যেন
তাদের কাছে কী প্রত্যাশা করা হয় তারা তা বুঝতে পারে।

লাইন ম্যানেজারদের কাছে যা প্রত্যাশা করা হয়:
বিএটি-এর মূল্যব�োধগুলিকে জানা এবং যেটি সঠিক সেটিকে
সমুন্নত রাখা
আপনার দলকে শিক্ষা দিয়ে নিশ্চিত করুন যেন তারা কিভাবে
‘সততার সাথে কর্মসম্পাদন’ করতে হয় তা জানে এবং
সামঞ্জস্যপূর্ণ আচরণগুলি চিনতে পারে
কর্মক্ষেত্রে আদর্শকে সম্মান দেওয়া
এমন একটি পরিবেশ গড়ে ত�োলা যেখানে প্রতিশ�োধের ভয়
ছাড়াই উদ্বেগ প্রকাশিত হয়
যথ�োপযুক্ত সময়ে উদ্বেগ উত্থাপন করা

ক�োন�ো ব্যত্যয় না ঘটান�ো বা আপ�োষ না করা
ক�োন�ো লাইন ম্যানেজারের এসওবিসি-এর বাইরে বা
আইনের বিরুদ্ধে ক�োন�ো পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য আদেশ
করার বা অনুম�োদন দেবার অধিকার নেই। আমরা ক�োন�ো
পরিস্থিতিতেই শুধু ফলাফল পাওয়ার স্বার্থে আমাদের
মানদণ্ডের সাথে আপ�োষ করার অনুমতি দেব না। আপনি
কিভাবে কর্মসম্পাদন করবেন তা আপনি কী কর্মসম্পাদন
করছেন সেটির মত�োই গুরুত্বপূর্ণ ।
ক�োন�ো ম্যানেজার যদি আপনাকে এমন ক�োন�ো কাজ করার
আদেশ দেন যা এসওবিসি বা আইনকে লঙ্ঘন করে, সেক্ষেত্রে
এটিকে উচ্চতর ম্যানেজমেন্ট, আপনার স্থানীয় এলইএক্স
কাউন্সেল বা ক�োন�ো একজন ‘মন�োনীত অফিসারের’ কাছে
উত্থাপন করুন। যদি আপনার মনে হয় যে ক�োম্পানির ভিতরের
কার�ো সাথে কথা বলতে সক্ষম হবেন না সেক্ষেত্রে আমাদের
গ�োপনীয় স্পিক আপ হটলাইনের মাধ্যমেও আপনি বিষয়টি
সম্পর্কে রিপ�োর্ট করতে পারেন।

আমাদের নিজস্ব নৈতিক বিচার
কর্মক্ষেত্রে আমরা মুখ�োমুখি হতে পারি এমন প্রতিটি
পরিস্থিতিকে এসওবিসিতে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভবপর নয়।
সর্বোপরি, কাজের জন্য যেটি সঠিক পথ বলে আমরা
সত্যিকার অর্থে বিশ্বাস করি সেটিকে আমাদের অবশ্যই
বেছে নিতে হবে আর এটি অস্পষ্ট বলে মনে হলে নিজেকে
জিজ্ঞাসা করুন:
এটি কি আইনসম্মত?
এটির কি আমাদের অভ্যন্তরীণ নিয়মাবলী এবং পরিস্থিতিগুলির
সাথে প্রয�োজ্য নির্দেশিকাগুলির সাথে সামঞ্জস্য রয়েছে?
এটি কি ঠিক বলে মনে হচ্ছে?
আমি কি আমার ক�োম্পানির ব�োর্ড, আমার পরিবার এবং
বন্ধু বান্ধব, বা মিডিয়াকে আমার আচরণের ব্যাখ্যা দিতে
স্বাচ্ছন্দ্যব�োধ করব�ো?

এই প্রশ্নগুলির যে ক�োন�ো একটিরও উত্তর যদি 'না' হয় বা আপনি
'নিশ্চিত না হন' সেক্ষেত্রে আর অগ্রসর হবেন না এবং ব্যাপারটি
নিয়ে আপনার লাইন ম্যানেজার, উচ্চতর ম্যানেজমেন্ট, আপনার
স্থানীয় এলইএক্স কাউন্সেল বা হেড অব কমপ্লায়েন্সের এর সাথে
sobc@bat.com ঠিকানায় য�োগায�োগ করুন

লঙ্ঘন সম্পর্কে রিপ�োর্ট করার দায়িত্ব
এসওবিসি বা আইন লঙ্ঘন করে ক�োন�ো অন্যায় হচ্ছে বলে
সন্দেহ হলে সেই ব্যাপারে রিপ�োর্ট করা আমাদের কর্ত ব্য।
গ্রুপের সাথে কাজ করে এমন তৃ তীয় পক্ষগুলির এ জাতীয়
যে ক�োন�ো আচরণের ব্যাপারেও আমাদের রিপ�োর্ট করা
উচিত।
নিশ্চিত থাকুন যে বিএটি সেই সব ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ক�োন�ো
ধরনের প্রতিশ�োধ নেওয়া সহ্য করবে না যারা উদ্বেগ উত্থাপন করে
বা এসওবিসি-এর সন্দেহজনক লঙ্ঘনের বা বেআইনি আচরণের
খবর দেয়।

লঙ্ঘনের ফলাফল
এসওবিসি লঙ্ঘনকারী বা অবৈধ আচরণের জন্য শাস্তিমূলক
ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে, বিশেষকরে গুরুতর লঙ্ঘনের জন্য
চাকরিচ্যুতিও অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।
এসওবিসি, বা আইন লঙ্ঘন করা হলে তা গ্রুপ ও জড়িতদের
জন্য মারাত্মক পরিণতি বয়ে আনতে পারে। আচরণ যদি
অপরাধমূলক হয়, সেক্ষেত্রে এটি তদন্তের জন্য কর্তৃ পক্ষের কাছে
প্রেরণ করা হতে পারে এবং এর ফলাফল হিসাবে মামলা পর্যন্ত
হতে পারে।

বাৎসরিক নিশ্চিতকরণ
প্রতি বছর, আমাদের সব ল�োকজন এবং ব্যবসায়িক
সংস্থাগুলিকে অবশ্যই আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত করতে হবে
যে তারা এসওবিসি মেনে চলেছেন।
ব্যক্তি হিসাবে, আমরা আমাদের বাৎসরিক এসওবিসি সাইনঅফে এটি করে থাকি,যার মাধ্যমে আমরা এসওবিসি-এর প্রতি
আমাদের প্রতিশ্রুতি এবং আনুগত্যকে পুনরায় নিশ্চিত করি এবং
স্বচ্ছতার খাতিরে যে ক�োন�ো ব্যক্তিগত স্বার্থের সংঘাত সম্পর্কে
ঘ�োষণা বা পুনঃঘ�োষণা করি।
আমাদের ব্যবসায়িক ক�োম্পানিগুলি কন্ট্রোল ন্যাভিগেটরের মধ্যে
থেকেই এটি করে, যাতে তারা নিশ্চিত করে যে তাদের ব্যবসায়ের
ক্ষেত্রে, বা বাজারে, এসওবিসি কমপ্লায়েন্সকে সমর্থ ন করার জন্য
পর্যাপ্ত প্রক্রিয়া রয়েছে।

আমার আচরণগুলি কাদেরকে প্রভাবিত করে এবং তারা কি
তাদের জন্য এটি ন্যায্য বলে বিবেচনা করবে?
3 বিএটি ব্যবসায়িক আচরণের মানদণ্ড
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চিফ এক্সিকিউটিভের বার্তা

রিপ�োর্ট করা

ব্যক্তিগত এবং ব্যবসায়িক সততা

কর্মক্ষেত্র এবং মানবাধিকার

তদবির এবং জনসাধারণের জন্য অবদান

কর্পোরেট সম্পদ এবং আর্থি ক সততা

জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য

রিপ�োর্ট করা
গ্রুপের রিপ�োর্ট করার নীতি
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চিফ এক্সিকিউটিভের বার্তা

রিপ�োর্ট করা

ব্যক্তিগত এবং ব্যবসায়িক সততা

কর্মক্ষেত্র এবং মানবাধিকার

তদবির এবং জনসাধারণের জন্য অবদান

কর্পোরেট সম্পদ এবং আর্থি ক সততা

জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য

রিপ�োর্ট করা
অন্যায়ের ব্যাপারে রিপ�োর্ট করতে
সাহসের দরকার হয়। এই রিপ�োর্ট
করার নীতিটি রয়েছে আপনাকে
এটি করতে সহায়তা করার জন্য,
এবং আমরা আপনার উদ্বেগগুলি
নিয়ে কী রকম আচরণ করব�ো সেই
ব্যাপারে এটি আপনাকে আস্থা এবং
আত্মবিশ্বাস য�োগায়।

আমরা আপনাকে রিপ�োর্ট করতে উৎসাহিত করি

আপনি কার সাথে কথা বলতে পারেন

তদন্ত এবং গ�োপনীয়তা

গ্রুপে বা এর সাথে কাজ করার সময় কর্মক্ষেত্রে (সেটি
অতীতে ঘটে থাকলে, ঘটতে থাকলে, বা ঘটার সম্ভাবনা
থাকলে, যখনই হ�োক না কেন) কেউ প্রকৃত বা সন্দেহজনক
অন্যায় সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হলে তার রিপ�োর্ট করা উচিত।

আপনার উদ্বেগ উত্থাপন করার জন্য আপনার কাছে বেশ
কয়েকটি বিকল্প রয়েছে এবং আপনি যেটিতে সবচেয়ে বেশি
স্বাচ্ছন্দ্যব�োধ করেন সেটি ব্যবহার করতে পারেন:

আপনি যেভাবেই রিপ�োর্ট করা বেছে নেন না কেন, আপনার
পরিচয় গ�োপন রাখা হবে কারণ আমরা আপনার উদ্বেগটি
ন্যায্যভাবে এবং নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করব�ো। আমরা
আপনার সাথে য�োগায�োগ করতে সক্ষম হলে আপনি
ফলাফলের ব্যাপারে ফিডব্যাকও পাবেন।

অন্যায় কাজের উদাহরণগুলির মধ্যে রয়েছে:
চুরি, জালিয়াতি, ঘুষ এবং দুর্নীতিসহ অপরাধমূলক কাজ
ক�োন�ো ব্যক্তির স্বাস্থ্য বা নিরাপত্তা বিপন্ন করা বা পরিবেশকে
ক্ষতিগ্রস্ত করা
নাজেহাল, হয়রানি (য�ৌন হয়রানিসহ) এবং কর্মক্ষেত্রে বৈষম্য বা
মানবাধিকার লঙ্ঘন করা
হিসাবে অসততা বা জাল ডকুমেন্ট তৈরি করা

স্থানীয় মন�োনীত অফিসারগণ এবং এসওবিসি
নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়া
সারা বিশ্বজুড়ে স্থানীয় ভিত্ তিতে উদ্বেগগুলি গ্রহণ করার
জন্য আমাদের মন�োনীত অফিসাররা রয়েছেন।
এই নীতিটি গ্রুপ এসওবিসি নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়ার
পরিপূরক, এটি এসওবিসি-এর লঙ্ঘনজনিত উদ্বেগ বা
অভিয�োগ কিভাবে উপরের স্তরে পাঠান�ো হয় এবং তদন্ত
করা হয় সে সম্পর্কে সবিস্তারে বর্ণনা করে৷

এসওবিসি-এর বা গ্রুপের অন্যান্য বৈশ্বিক নীতিমালা, মূলনীতি
বা মানদণ্ড অন্য ক�োন�োভাবে লঙ্ঘন করা
ক�োন�ো আইনি বাধ্যবাধকতা মেনে চলায় ব্যর্থতা, কাজের
মাধ্যমে বা বাদ দিয়ে
আইনের অপপ্রয়োগ করা
যে ক�োন�ো অন্যায় কাজ গ�োপন করা
অন্যায় কাজ এমন পরিস্থিতিগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে না
যেখানে আপনি আপনার চাকরিতে ব্যক্তিগত অবস্থান বা
কর্মজীবনের অগ্রগতিতে অসন্তুষ্ট থাকেন। এই ধরনের ক্ষেত্রে
ক্ষোভ জানান�োর পদ্ধতি রয়েছে, এবং কিভাবে ক�োন�ো ক্ষোভ
জানাতে হবে তার বিবরণ পাওয়া যায়।

মন�োনীত অফিসার
এইচআর ম্যানেজার
আপনার লাইন ম্যানেজার
আমাদের গ�োপনীয়, স্বতন্ত্রভাবে পরিচালিত বাহ্যিক স্পিক আপ
(রিপ�োর্ট করার) চ্যানেলসমূহ (www.bat.com/speakup)
চারজন সিনিয়র গ্রুপ এক্সিকিউটিভ আমাদের গ্রুপের মন�োনীত
অফিসার হিসাবে কাজ করেন। যে কেউ তাদের কাছে সরাসরি
উদ্বেগ উত্থাপন করতে পারেন। তারা হলেন:
গ্রুপ হেড অব বিজনেস কন্ডাক্ট অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স - ক্যার�োলিন
ফেরল্যান্ড (Caroline Ferland)
ক�োম্পানি সেক্রেটারি অফ ব্রিটিশ আমেরিকান ট�োব্যাক�ো
পি.এল.সি. – পল ম্যাকক্রোরে (Paul McCrory)
গ্রুপ হেড অব ইন্টারনাল অডিট - গ্র্যাম মুনর�ো (Graeme Munro)
গ্রুপ হেড অব রিওয়ার্ড - জন ইভান্স (Jon Evans)
আপনি তাদের সাথে ইমেইলে (gdo@bat.com), ফ�োনে
(44 (0) 207 845 1000) বা British American Tobacco p.l.c.,
Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG ঠিকানায়
লিখে য�োগায�োগ করতে পারেন।

স্পিক আপ হটলাইনটি বাহ্যিক পরিষেবা সরবরাহকারী দ্বারা
পরিচালিত হয়, যা ম্যানেজমেন্টের হস্তক্ষেপের বাইরে। আমরা
কিভাবে আপনার উদ্বেগগুলিকে উপরের স্তরে পাঠাব�ো এবং
তদন্ত করব�ো সে সম্পর্কে আপনি গ্রুপ এসওবি নিশ্চিতকরণ
প্রক্রিয়ায় আর�ো পড়তে পারেন।

ক�োন�ো প্রতিশ�োধ গ্রহণ করা যাবে না
প্রকৃত বা সন্দেহজনক অন্যায় সম্পর্কে রিপ�োর্ট করার জন্য
আপনি ক�োন�ো ধরনের প্রতিহিংসাপরায়ণতার (প্রত্যক্ষ
বা পর�োক্ষ যেভাবেই হ�োক না কেন) মুখ�োমুখি হবেন না,
এমনকি আপনার যদি ভু লও হয়ে থাকে।
উদ্বেগ উত্থাপনকারী বা তাদেরকে সহায়তাকারী ক�োন�ো ব্যক্তিকে
হয়রানি বা নির্যাতন করা আমরা সহ্য করি না। এমন আচরণ
নিজেই এসওবিসি-এর লঙ্ঘন এবং এটি একটি গুরুতর
শৃঙ্খলাবির�োধী বিষয় হিসাবে বিবেচিত হবে।

আপনি যদি লাইন ম্যানেজার হন তবে আপনার নজরে আনা
উদ্বেগগুলি উত্থাপন করার অতিরিক্ত দায়িত্ব আপনার রয়েছে।
যারা লঙ্ঘন উপেক্ষা করে বা সেগুলি সংশ�োধন করতে ব্যর্থ হয়,
তারা শাস্তিমূলক ব্যবস্থার মুখ�োমুখি হতে পারে।

কার সাথে কথা বলবেন
• আপনার লাইন ম্যানেজার
• উচ্চপর্যায়ের ম্যানেজমেন্ট
• আপনার স্থানীয় এলইএক্স
কাউন্সেল
• হেড অব কমপ্লায়েন্স:
sobc@bat.com
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www.bat.com/sobc/online

চিফ এক্সিকিউটিভের বার্তা

রিপ�োর্ট করা

ব্যক্তিগত এবং ব্যবসায়িক সততা

কর্মক্ষেত্র এবং মানবাধিকার

তদবির এবং জনসাধারণের জন্য অবদান

কর্পোরেট সম্পদ এবং আর্থি ক সততা

জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য

ব্যক্তিগত এবং
ব্যবসায়িক সততা
স্বার্থের সংঘাত	
ঘুষ ও দুর্নীতি দমন
উপহার এবং বিন�োদন

6 বিএটি ব্যবসায়িক আচরণের মানদণ্ড

7
9
10
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চিফ এক্সিকিউটিভের বার্তা

রিপ�োর্ট করা

ব্যক্তিগত এবং ব্যবসায়িক সততা

কর্মক্ষেত্র এবং মানবাধিকার

তদবির এবং জনসাধারণের জন্য অবদান

কর্পোরেট সম্পদ এবং আর্থি ক সততা

জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য

স্বার্থে র সংঘাত
আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের
ব্যবসায়িক লেনদেনে স্বার্থে র
সংঘাত এড়াতে হবে এবং যদি
আমাদের এমন ব্যক্তিগত
পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যেখানে ক�োন�ো
সংঘাত দেখা দিতে পারে সেক্ষেত্রে
স্বচ্ছ হতে হবে। ক�োথাও ক�োন�ো
সংঘাত হলে বা হওয়ার সম্ভাবনা
থাকলে, তা অবশ্যই কার্যকরভাবে
মিটিয়ে ফেলতে হবে।

আমাদের ক�োম্পানির সেরা স্বার্থে র পক্ষে কাজ
করা
এমন পরিস্থিতিগুলি আমাদেরকে অবশ্যই এড়াতে হবে,
যেখানে আমাদের ব্যক্তিগত স্বার্থগুলি গ্রুপ বা যে ক�োন�ো গ্রুপ
ক�োম্পানির স্বার্থে র সাথে সাংঘর্ষিক হতে পারে বা হতে পারে
বলে মনে হতে পারে।
অনেক পরিস্থিতি বা সম্পর্কে র মধ্যে স্বার্থের সংঘাত তৈরি হওয়ার
সম্ভাবনা থাকে বা এর উপস্থিতি থাকে। সবচেয়ে সাধারণগুলি
পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেওয়া আছে।
সাধারণভাবে বলতে গেলে, স্বার্থের সংঘাত এমন একটি পরিস্থিতি
যেখানে গ্রুপের মধ্যে আমাদের অবস্থান বা দায়িত্বগুলি আমাদের
বা আমাদের নিকটবর্তী ক�োন�ো ব্যক্তির জন্য ব্যক্তিগত লাভ
অর্জনের সুয�োগ দেয়; বা সুবিধা (কর্মসংস্থানের সাধারণ পুরস্কার
ব্যতীত) দেয়; অথবা যেখানে গ্রুপের প্রতি আমাদের দায়িত্ব
ও কর্তব্যের চেয়ে, আমাদের ব্যক্তিগত আগ্রহ, বা আমাদের
নিকটবর্তী ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার দেওয়ার সুয�োগ রয়েছে।
ক�োন�ো একটি পরিস্থিতি স্বার্থের সংঘাত হিসাবে দেখা দেবে যদি
তা ব্যক্তিগত লাভ বা উপকারের সুয�োগ করে দেয়, সেক্ষেত্রে সেই
লাভ বা উপকার পাওয়া হ�োক বা না হ�োক।
একটি সম্ভাব্য স্বার্থের সংঘাত দেখা দেবে যদি আমরা এমন একটি
পরিস্থিতিতে থাকি যা প্রকৃত স্বার্থের সংঘাত হিসাবে বিকশিত হতে
পারে, উদাহরণস্বরূপ যদি আমরা ভূ মিকা পরিবর্ত ন করি।

স্বার্থে র সংঘাত প্রকাশ করা

স্বার্থে র সংঘাত রেকর্ড করা

ক�োন�ো আসল বা সম্ভাব্য দ্বন্দ্ব দেখা দেওয়ার সাথে সাথেই,
আপনাকে অবশ্যই এটি এসওবিসি প�োর্টালে প্রকাশ করতে
হবে। আপনার এসওবিসি প�োর্টালে প্রবেশাধিকার না থাকলে,
আপনার লাইন ম্যানেজারের কাছে পরিস্থিতিটি আপনার
প্রকাশ করা উচিত।

ম্যানেজারদের নিশ্চিত করা উচিত যে বছর পরিক্রমায়
তাদের কাছে প্রকাশিত যে ক�োন�ো প্রকৃত বা সম্ভাব্য স্বার্থে র
সংঘাত এসওবিসি প�োর্টালে দিয়ে দেওয়া হয়েছে বা,
যেখানে কর্মচারীদের এসওবিসি প�োর্টালে অ্যাক্সেস নেই,
সেখানে তাদের স্থানীয় এলইএক্স কাউন্সেল বা ক�োম্পানি
সেক্রেটারিকে অবহিত করা হয়েছে।

আপনি প্রকাশ করার পরে প্রকৃত বা সম্ভাব্য সংঘাতের সাথে যুক্ত
ক�োন�ো সম্ভাব্য ঝুঁকি বিএটি-এর জন্য রয়েছে কিনা তা নির্ধারণ
করতে আপনার লাইন ম্যানেজারের আপনার সাথে সম্পৃক্ত
হওয়া উচিত। যে ক�োন�ো চিহ্নিত ঝুঁকি ম�োকাবেলা বা হ্রাস করতে
এমন পদক্ষেপ নেওয়ার দরকার হতে পারে যার মধ্যে আপনার
ভূ মিকা বা রিপ�োর্ট করার লাইন বা আপনার অ্যাকাউন্টের দায়িত্ব
পরিবর্ত ন অন্তর্ভু ক্ত থাকতে পারে।
আপনি যদি লাইন ম্যানেজার হন এবং ঘ�োষিত আগ্রহের ঝুঁকি
হ্রাস করার জন্য শর্ত প্রয়োজন হবে কিনা সে ব্যাপারে যদি
নিশ্চিত না হন সেক্ষেত্রে উচ্চতর ম্যানেজমেন্ট বা আপনার স্থানীয়
এলইএক্স কাউন্সেলের পরামর্শ আপনার নেওয়া উচিত।
গ্রুপ ক�োম্পানির ডাইরেক্টরগণকে, অবশ্যই ক�োম্পানির ব�োর্ডে র
পরবর্তী সভায় সংঘাতগুলি প্রকাশ করতে হবে, এবং আনুষ্ঠানিক
অনুম�োদন চাইতে হবে।
প্রতিবছর, আমাদের বাৎসরিক এসওবিসি সাইন-অফ
ঘ�োষণায় আমাদের থাকতে পারে এমন যে ক�োন�ো আসল বা
সম্ভাব্য সংঘাতের পর্যাল�োচনা, আপডেট এবং নিশ্চিতকরণ
করতে হবে।

একটি সম্ভাব্য সংঘাতকে অবশ্যই গ�োচরে আনা উচিত, আপাতত
দৃষ্টিতে যদিও এটিকে দূরবর্তী বলেই মনে হয়, যাতে প্রয়োজনে
উচ্চতর ম্যানেজমেন্টকে পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করা যায়।
এসওবিসি প�োর্টাল গ্রুপ ক�োম্পানিগুলির সংঘাতের
রেজিস্টার হিসাবে কাজ করতে, ক�োম্পানির কাছে প্রকাশিত
সব প্রকৃত বা সম্ভাব্য সংঘাতের বিবরণ এবং সেগুল�ো
কিভাবে পরিচালিত হচ্ছে তা রেকর্ড করে। রেজিস্টারটি
স্থানীয় এলইএক্স কাউন্সেল দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়
এবং বিসিঅ্যান্ডসি টিম দ্বারা পর্যবেক্ষণ করা হয়। গ্রুপটি যে
স্বচ্ছ এবং কার্যকরভাবে স্বার্থে র সংঘাতের ব্যবস্থাপনা করে
তা প্রদর্শন করতে এটি সহায়তা করে। এসওবিসি প�োর্টালে
অ্যাক্সেস নেই এমন কর্মীদের জন্য গ্রুপ ক�োম্পানির এলইএক্স
কাউন্সেল বা ক�োম্পানি সেক্রেটারি দ্বারা একটি স্থানীয়
স্বার্থে র সংঘাতের রেজিস্টার রক্ষণাবেক্ষণ করা উচিত।

যদিও আমরা ইতিমধ্যে হয়ত�ো জানিয়েছি, এবং আমাদের
লাইন ম্যানেজারের কাছ থেকে অনুম�োদন চেয়েছি, তথাপি
আমাদের বাৎসরিক এসওবিসি সাইন-অফে সংঘাত এবং
সম্ভাব্য সংঘাতগুলি পুনরায় প্রকাশ করা উচিত। এটি গ্রুপের
অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

কার সাথে কথা বলবেন
• আপনার লাইন ম্যানেজার
• উচ্চপর্যায়ের ম্যানেজমেন্ট
• আপনার স্থানীয় এলইএক্স
কাউন্সেল
• হেড অব কমপ্লায়েন্স:
sobc@bat.com
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www.bat.com/sobc/online

চিফ এক্সিকিউটিভের বার্তা

রিপ�োর্ট করা

ব্যক্তিগত এবং ব্যবসায়িক সততা

কর্মক্ষেত্র এবং মানবাধিকার

তদবির এবং জনসাধারণের জন্য অবদান

কর্পোরেট সম্পদ এবং আর্থি ক সততা

জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য

স্বার্থে র সংঘাতচলমান
পারিবারিক বা ব্যক্তিগত সম্পর্ক
আপনাকে অবশ্যই প্রকাশ করতে হবে যদি আপনার ক�োন�ো
নিকটাত্মীয়:
গ্রুপে কাজ করে
আপনার জানামতে, ক�োন�ো প্রতিদ্বন্দ্বী, সরবরাহকারী, গ্রাহক বা
অন্যান্য ব্যবসা যার সাথে গ্রুপের উল্লেখয�োগ্য পরিমাণ লেনদেন
রয়েছে তাদের জন্য কাজ করে বা পরিষেবা দেয়, বা বৈষয়িক
আর্থিক স্বার্থ থাকে
একজন পাবলিক অফিসিয়াল এবং যিনি একটি ভূ মিকা
পালনের মাধ্যমে, স্বতন্ত্রভাবে বা সম্মিলিতভাবে, বিএটি-র
ব্যবসায়ের উপর প্রভাব ফেলতে পারেন
‘নিকটাত্মীয়’ বলতে স্বামী/স্ত্রী, সঙ্গী/সঙ্গিনী, সন্তান, মা-বাবা, ভাইব�োন, ভাগ্নে/ভাস্তে, ভাগ্নি/ভাস্তি, খালা/ফুপু/মামি/চাচি, খালু/ফুপা/
মামা/চাচা, দাদা-দাদি/নানা-নানী এবং নাতি-নাতনি (বিবাহের
কারণে উদ্ভূ ত হওয়াসহ)।
প্রত্যক্ষ বা পর�োক্ষ রিপ�োর্ট করার লাইনে থাকা কর্মীদের মধ্যে
ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্বার্থের সংঘাতের দিকে ধাবিত করতে পারে, বা
এর আবির্ভাব হওয়ার কারণ হতে পারে। একটি সরাসরি রিপ�োর্ট
করার লাইন হচ্ছে আপনার ম্যানেজার এবং একটি পর�োক্ষ
রিপ�োর্ট করার লাইন হচ্ছে আপনার লাইন ম্যানেজারের উপরে
থাকা সব ম্যানেজার থেকে শুরু করে আপনার ফাংশনের শীর্ষ
পর্যন্ত। আপনি এমন পরিস্থিতিতে থাকলে, সেক্ষেত্রে আপনার
সম্পর্কটি প্রকাশ করা উচিত।
যেখানে ক�োন�ো ধরনের রিপ�োর্ট করার সম্পর্ক নেই, সেক্ষেত্রে
ক�োন�ো রকম পক্ষপাতদুষ্টতা বা অনুপযুক্ত প্রভাব দেখা দেওয়াকে
র�োধ করার জন্য ম্যানেজমেন্টের পরিস্থিতি পর্যাল�োচনাতে রাখা
উচিত।
আপনি ক�োন�ো গ্রাহক বা সরবরাহকারীর নিকটাত্মীয়ের সাথে
প্রত্যক্ষ বা পর�োক্ষভাবে ব্যবসায়িক সম্পর্কে জড়িত থাকলে,
সেক্ষেত্রে ম্যানেজমেন্টের আপনার ভূ মিকায় বা অ্যাকাউন্টের
দায়বদ্ধতায় পরিবর্ত ন আনার দরকার হতে পারে।

'পাবলিক অফিসিয়াল' খুব বিস্তৃতভাবে বুঝতে হবে, এতে
অন্তর্ভু ক্ত থাকবে প্রত্যক্ষ বা পর�োক্ষভাবে যে ক�োন�ো সরকারী বা
পাবলিক বডি/অ্যাজেন্সি দ্বারা নিযুক্ত বা তার পক্ষে কাজ করছেন
বা জনদায়িত্ব পালন করছেন এমন যে কেউ। এর মধ্যে অন্তর্ভু ক্ত
রয়েছে, উদাহরণস্বরূপ, যে ক�োন�ো জাতীয়/স্থানীয় সরকার বা
সরকারী বিভাগ, বডি বা অ্যাজেন্সি (উদাহরণস্বরূপ সরকারী
মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা, সেনা, বা পুলিশ); সরকারী পদস্থ
ব্যক্তি; রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বা রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত এন্টারপ্রাইজগুল�োর
কর্মচারী (উদাহরণস্বরূপ রাষ্ট্রায়ত্ত তামাক ক�োম্পানি);
পাবলিক আন্তর্জাতিক সংস্থার কর্মচারী; রাজনৈতিক দলের
অফিসিয়ালগণ; পাবলিক অফিসের প্রার্থীগণ; রাজ পরিবারের যে
ক�োন�ো সদস্য; ম্যাজিস্ট্রেট এবং বিচারকগণ।
বিবেচনাধীন ব্যক্তির রাজনীতিবিদ বা উচ্চপদস্থ সিদ্ধান্ত
গ্রহণকারী হওয়াটা জরুরি নয়। তথাপি, স্বতন্ত্রভাবে বা
সম্মিলিতভাবে, তাদের এমন একটি ভূ মিকা থাকা উচিত, যাতে
তারা বিএটি-এর ব্যবসার উপর প্রভাব ফেলতে পারেন (এতে
সাধারণভাবে বাদ পড়ে যায়, উদাহরণস্বরূপ, স্কু ল শিক্ষক,
কারাগারের প্রহরী, দমকলকর্মী বা রাষ্ট্র দ্বারা নিযুক্ত নার্স)। ক�োন�ো
একজন ল�োক অফিসিয়াল কিনা সে বিষয়ে আপনার সন্দেহ
থাকলে অনুগ্রহ করে আপনার স্থানীয় এলইএক্স কাউন্সেলের
সাথে পরামর্শ করুন।
আপনার কর্ম পরিধিতে, আপনার যা থাকা উচিত নয়:
নিয়োগের, তদারকি করার, নিয়োগের চুক্তি এবং শর্তাবলী
প্রভাবিত করার বা ম্যানেজমেন্টে থাকা নিকটাত্মীয়দের প্রভাবিত
করার ক্ষমতা
নিকটাত্মীয়দের সাথে ক�োন�ো ব্যবসায় জড়িত থাকা (বা এমন
ক�োন�ো ব্যবসার সাথে থাকা যেখানে আপনার আত্মীয়স্বজন
কাজ করেন বা তাদের বৈষয়িক আর্থিক স্বার্থ থাকে)
একই গ্রুপ ক�োম্পানি বা ব্যবসায়িক ইউনিটে দুইজন ঘনিষ্ঠ
আত্মীয়ের মধ্যে প্রত্যক্ষ বা পর�োক্ষভাবে রিপ�োর্ট করার লাইন
থাকলে, ম্যানেজমেন্টকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে
একজনের অপরজনের উপর ব্যবস্থাপনাগত প্রভাব নেই।

আর্থি ক স্বার্থ

বাইরের কর্মসংস্থান

আপনার নিজের এবং আপনার পরিবারে বসবাসকারী
নিকটাত্মীয়দের ব্যাপারে, আপনাকে অবশ্যই প্রকাশ
করতে হবে:

আপনার উদ্দেশ্যটি প্রথমে প্রকাশ না করে এবং লাইন
ম্যানেজমেন্টের কাছ থেকে লিখিত অনুম�োদন গ্রহণ না করে
আপনার অবশ্যই তৃ তীয় পক্ষের জন্য বা তাদের পক্ষে কাজ
করা উচিত নয়। আপনি একজন পূর্ণ সময়কালীন কর্মচারী
হলে এই ধরনের কাজ যেন অবশ্যই একটি উল্লেখয�োগ্য
পরিমাণ সময় না নেয়, সম্মত হওয়া কর্মঘণ্টার মধ্যে না
হয়, আপনার কর্মক্ষমতাকে প্রভাবিত না করে অথবা
ক�োন�োভাবেই যেন গ্রুপ ক�োম্পানির প্রতি আপনার দায়িত্ব
এবং কর্ত ব্যকে বাধাগ্রস্ত না করে। কিছু কিছু পরিস্থিতি কখনই
অনুম�োদিত নয়, উদাহরণস্বরূপ যদি সেগুলিতে জড়িত থাকে:

ক�োন�ো প্রতিদ্বন্দ্বীর সব আর্থিক স্বার্থ
সরবরাহকারী বা গ্রাহকের সাথে থাকা যা ক�োন�ো আর্থিক স্বার্থ
যদি সেই সরবরাহকারী বা গ্রাহকের সাথে গ্রুপের লেনদেনে
বা যারা তদারকি করে তাদের সাথে আপনার ক�োন�ো ধরনের
সম্পৃক্ততা থাকে
প্রকাশ্যে লেনদেন করা মিউচু য়াল ফান্ড, সূচক তহবিল এবং
অনুরূপ একই ধরনের বিনিয়োগগুলির ব্যাপারে আপনার
প্রকাশ করার দরকার নেই যদি সেখানে কী কী বিনিয়োগ
অন্তর্ভুক্ত থাকবে সেই ব্যাপারে আপনার ক�োন�ো বক্তব্য
থাকে না।
‘বৈষয়িক আর্থিক স্বার্থ ’ এর অর্থ হল�ো যে ক�োন�ো আর্থিক স্বার্থ যা
গ্রুপ ক�োম্পানির মতামত হতে পারে বা হতে পারে বলে মনে হয়,
যা আপনার বিচারব�োধকে প্রভাবিত করে।
যেসব ক্ষেত্রে আপনার বৈষয়িক আর্থি ক স্বার্থ অবশ্যই
থাকতে পারবে না:
ক�োন�ো সরবরাহকারী বা গ্রাহকের সাথে, যদি সেই সরবরাহকারী
বা গ্রাহকের সাথে গ্রুপের লেনদেনে বা যারা তদারকি করে
তাদের সাথে আপনার ক�োন�ো ধরনের সম্পৃক্ততা থাকে
গ্রুপের ক�োন�ো প্রতিদ্বন্দ্বীর সাথে, বা যে ক�োন�ো ধরনের ব্যবসার
সাথে যারা গ্রুপের স্বার্থের বিরুদ্ধে কার্যক্রম পরিচালনা করে
আপনাকে ক�োন�ো প্রতিদ্বন্দ্বীর সাথে থাকা বৈষয়িক আর্থিক স্বার্থ
বজায় রাখার অনুমতি দেওয়া হতে পারে, যদি আপনি গ্রুপে
য�োগদানের আগে এটি অর্জন করে থাকেন, আপনার নিয়োগের
আগে এটি আমাদের নিয়োগকারী ক�োম্পানির কাছে লিখিতভাবে
প্রকাশ করে থাকেন এবং আপনার নিয়োগকারী ক�োম্পানির
ক�োন�ো আপত্ তি না থাকে। ক�োন�ো গ্রুপ ক�োম্পানির ডিরেক্টরকে
এই ধরনের স্বার্থের পূর্ব মালিকানা অবশ্যই তার ব�োর্ডকে জানাতে
হবে এবং পরবর্তী ব�োর্ড সভার কার্যবিবরণীতে উপস্থাপন করতে
হবে।
ক�োন�ো ধরনের সন্দেহ থাকলে, আপনার স্থানীয় এলইএক্স
কাউন্সেলের কাছ থেকে আরও নির্দে শনা চান।
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যে ক�োন�ো গ্রুপ ক�োম্পানির প্রতিদ্বন্দ্বী
আপনার কাজের পরিধিতে আপনি লেনদেন করেন এমন ক�োন�ো
গ্রাহক বা সরবরাহকারী
‘তৃতীয় পক্ষের জন্যে বা তাদের পক্ষে কাজ করা’ এর অর্থ হল
দ্বিতীয় একটি কাজ নেওয়া, ডিরেক্টর বা কন্সালন্ট্যান্ট হিসাবে
কাজ করা, বা অন্যথায় গ্রুপের বাইরে অন্য যে ক�োন�ো সংস্থার
(দাতব্য বা অলাভজনক সংস্থাসহ) জন্য পরিষেবা দেওয়া। এটি
আপনার নিজস্ব সময়ে অবৈতনিক স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কাজ
করাকে অন্তর্ভু ক্ত করে না, যতক্ষণ না পর্যন্ত এটি গ্রুপের প্রতি
আমাদের কর্ত ব্য ও দায়িত্বগুলিতে হস্তক্ষেপ না করে।

কর্পোরেট সুয�োগ
আপনি আপনার ব্যক্তিগত (বা যারা আপনার নিকটজন
তাদের) অর্জ ন বা সুবিধার জন্য, প্রথমে আপনার এটি করার
ইচ্ছা প্রকাশ না করে, এবং আপনার লাইন ম্যানেজারের কাছ
থেকে লিখিত অনুম�োদন না নিয়ে, অবশ্যই আপনার চাকরি
থেকে পাওয়া তথ্য ব্যবহার করবেন না বা ক�োন�ো কর্পোরেট
সুয�োগের সুবিধা নেবেন না।
‘কর্পোরেট সুয�োগ’ এর অর্থ হল যে ক�োন�ো ব্যবসায়িক সুয�োগ যা
যথ�োপযুক্তভাবে গ্রুপটির বা যে ক�োন�ো গ্রুপ ক�োম্পানির থাকে।
যে ক�োন�ো পাবলিক ক�োম্পানির সিকিউরিটির মূল্যের
সাথে সংশ্লিষ্টতা আছে এমন ক�োন�ো ‘অভ্যন্তরীণ তথ্যে’
আপনার প্রবেশাধিকার থাকলে বিশেষ সতর্কতা নিতে হবে।
বিস্তারিত তথ্যের জন্য ‘অভ্যন্তরীণ লেনদেন এবং বাজারের
অপব্যবহার’ দেখুন

www.bat.com/sobc/online

চিফ এক্সিকিউটিভের বার্তা

রিপ�োর্ট করা

ব্যক্তিগত এবং ব্যবসায়িক সততা

কর্মক্ষেত্র এবং মানবাধিকার

তদবির এবং জনসাধারণের জন্য অবদান

কর্পোরেট সম্পদ এবং আর্থি ক সততা

জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য

ঘুষ ও দুর্নীতি দমন
বিএটি-এর শূন্য সহনশীলতার
দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে এবং সব ধরনের
ঘুষ এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে কাজ
করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। গ্রুপ
ক�োম্পানিসমূহের, কর্মীদের,
বা আমাদের ব্যবসায়িক
অংশীদারদের যে ক�োন�োভাবে
দুর্নীতিগ্রস্ত কাজে জড়িত হওয়া বা
জড়িত করা সম্পূর্ণ অগ্রহণয�োগ্য।

ক�োন�ো ঘুষ নয়
আপনি অবশ্যই যা কখনও করবেন না:
আমাদের সুবিধার জন্য যে ক�োন�ো ব্যক্তিকে ক�োন�ো উপহার
দেবার, অর্থ প্রদানের বা অন্যান্য সুবিধা দেবার জন্য প্রস্তাব
করা, প্রতিশ্রুতি দেওয়া বা প্রদান করা (প্রত্যক্ষ বা পর�োক্ষভাবে),
অনুচিত আচরণ করতে বা প্রভাব খাটাতে প্রর�োচিত করা
বা পুরস্কার দেওয়া, বা যে ক�োন�ো ব্যক্তির যে ক�োন�ো সিদ্ধান্ত
নেওয়ার ক্ষেত্রে অনুচিতভাবে প্রভাব ফেলা
পুরস্কার হিসাবে ক�োন�ো উপহার, অর্থ প্রদান বা অন্যান্য সুবিধা
(প্রত্যক্ষ বা পর�োক্ষভাবে) ক�োন�ো ব্যক্তির কাছ থেকে চাওয়া
বা গ্রহণ করা, নিতে বা গ্রহণ করতে সম্মত হওয়া বা অনুচিত
আচরণের জন্য প্রর�োচনা দেয় বা যা প্রভাবিত করে, বা ধারণা
দেয় যে এটি গ্রুপের সিদ্ধান্তগুলিকে অনুচিতভাবে প্রভাবিত
করার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে
পাবলিক অফিসিয়ালদের ঘুষ দেওয়া প্রায় সব দেশেই শাস্তিয�োগ্য
অপরাধ। অনেক ক্ষেত্রে, ব্যক্তিগত ব্যবসাতে (যেমন আমাদের
সরবরাহকারীরা) জড়িত কর্মচারী বা অ্যাজেন্টদের ঘুষ দেওয়াও
একটি অপরাধ।

ঘুষ কী?
ঘুষ হল ক�োন�ো একটি সুয�োগকে (ব্যক্তিগত বা ব্যবসার
সাথে সম্পর্কিত) সুরক্ষিত করার জন্য যে ক�োন�ো ধরনের
উপহার দেওয়ার, অর্থ প্রদান করার বা অন্যান্য সুবিধা
প্রদানের (যেমন আতিথেয়তা, অর্থের বিনিময়ে অন্যায়
সুবিধা , চাকুরীর প্রস্তাব/ওয়ার্ক প্লেসমেন্ট বা বিনিয়োগের
সুয�োগ) প্রস্তাব দেওয়া। ঘুষ দেওয়ার দরকার পড়ে না;
এটি চাওয়া বা দেওয়ার জন্য প্রস্তাব দেওয়াই যথেষ্ট।
‘অনুচিত আচরণের’ এর অর্থ হল এই প্রত্যাশা লঙ্ঘন
করে ব্যবসায়িক কার্যকলাপ বা পাবলিক ফাংশন সম্পাদন
করা (বা না করা) যে এটি সরল বিশ্বাসে, নিরপেক্ষভাবে
অথবা বিশ্বাস নিয়ে দায়িত্বশীলতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ভাবে
সম্পাদিত হবে।

কার সাথে কথা বলবেন
• আপনার লাইন ম্যানেজার
• উচ্চপর্যায়ের ম্যানেজমেন্ট
• আপনার স্থানীয় এলইএক্স
কাউন্সেল
• হেড অব কমপ্লায়েন্স:
sobc@bat.com
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অনেক দেশের ঘুষ-বির�োধী আইনগুলির আন্তর্জাতিক প্রভাব
রয়েছে, তাই সেই সব দেশের অধিবাসীদের দেশের বাইরে ঘুষ
দেওয়া অপরাধ বলে গণ্য হবে।

সুবিধা আদায়ের জন্য ক�োন�ো অর্থ প্রদান
করবেন না
আপনি অবশ্যই সুবিধা আদায়ের জন্য ক�োন�ো অর্থ প্রদান
করবেন না (প্রত্যক্ষ বা পর�োক্ষভাবে), যদি না সেটি ক�োন�ো
কর্মচারীর স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা বা স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য হয়।
সুবিধা আদায়ের জন্য অর্থ প্রদান হচ্ছে ছ�োট ছ�োট পেমেন্ট,
যা নিয়মমাফিক পদক্ষেপ নিয়ে থাকেন এমন নিচু -স্তরের
অফিসিয়ালদের কাজকে মসৃণ করতে বা কাজের গতি বাড়াতে
দেওয়া হয় যেটি টাকা প্রদানকারীর এমনিতেই পাওয়ার অধিকার
রয়েছে। বেশিরভাগ দেশেই এগুলি অবৈধ। কিছু কিছু জায়গায়,
যেমন যুক্তরাজ্যে, তাদের দেশের অধিবাসীদের বিদেশে সুবিধা
আদায়ের জন্য ক�োন�ো অর্থ প্রদান করা অপরাধ।

বই, রেকর্ড এবং অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ
গ্রুপের ব্যবসায়িক রেকর্ড গুলিকে অবশ্যই লেনদেন এবং
ব্যয়ের প্রকৃত প্রকৃতি এবং ব্যাপ্তি যথাযথভাবে প্রতিফলিত
হতে হবে।
আমাদেরকে অবশ্যই অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে হবে এটি
নিশ্চিত করতে যে আর্থিক রেকর্ড এবং হিসাবগুলির প্রয়োগয�োগ্য
দুর্নীতি দমন আইন এবং সেরা অনুশীলনের সাথে সামঞ্জস্য
রয়েছে।

এইসব ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিগুলিতে যেখানে অর্থ প্রদানের
ক�োন�ো নিরাপদ বিকল্প নেই, সেখানে আমাদের স্থানীয় এলইএক্স
কাউন্সেলকে জড়িত করা উচিত (সম্ভব হলে, যে ক�োন�ো পেমেন্ট
দেওয়ার আগে)৷ পেমেন্টটি অবশ্যই গ্রুপ ক�োম্পানির হিসাবের
বইগুলিতে সম্পূর্ণরূপে নথিভু ক্ত থাকতে হবে।

পর্যাপ্ত প্রক্রিয়া বজায় রাখা
গ্রুপ ক�োম্পানিগুলি তাদের পক্ষ হয়ে কাজ করা তৃ তীয়
পক্ষের পরিষেবা সরবরাহকারীদের দ্বারা করা দুর্নীতিগ্রস্ত
কাজের জন্য দায়ী হতে পারে। ফলে, গ্রুপ ক�োম্পানিগুলি
নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ এবং পরিচালনা করবে বলে আশা করা
হয় যা নিশ্চিত করে যে তাদের পক্ষ হয়ে তৃ তীয় পক্ষ দ্বারা
পরিষেবা প্রদান করা কালে তৃ তীয় পক্ষ অনুপযুক্ত অর্থ
প্রদানের প্রস্তাব করে না, দেয় না, চায় না বা গ্রহণ করে না।
নিয়ন্ত্রণগুলিতে অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত:
তৃ তীয় পক্ষের এবিএসি পদ্ধতিসহ ‘আপনার সরবরাহকারীকে
জানুন’ এবং ‘আপনার গ্রাহককে জানুন’ প্রক্রিয়াসমূহ, যা
জড়িত সকল ঝুঁকির সাথে সমানুপাতিক
তৃ তীয় পক্ষের সাথে করা চুক্তিতে থাকা দুর্নীতি বির�োধী
বিধানসমূহ যা পরিষেবাতে জড়িত ঘুষ এবং দুর্নীতির ঝুঁকির
স্তরের জন্য উপযুক্ত এবং এর লঙ্ঘন হলে ফলস্বরূপ (চাকুরীর)
অবসান ঘটান�ো
প্রয�োজ্য ক্ষেত্রে, সরবরাহকারীর সাথে সম্পর্ক ব্যবস্থাপনা করে
এমন কর্মীদের জন্য দুর্নীতি বির�োধী প্রশিক্ষণ এবং সহায়তা
প্রদান
লেনদেন এবং ব্যয়ের সত্যিকারের প্রকৃতি এবং ব্যাপ্তি সম্পর্কে
তাৎক্ষণিক এবং সঠিক প্রতিবেদন দেওয়া

www.bat.com/sobc/online

চিফ এক্সিকিউটিভের বার্তা

রিপ�োর্ট করা

ব্যক্তিগত এবং ব্যবসায়িক সততা

কর্মক্ষেত্র এবং মানবাধিকার

তদবির এবং জনসাধারণের জন্য অবদান

কর্পোরেট সম্পদ এবং আর্থি ক সততা

জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য

উপহার এবং বিন�োদন
ব্যবসা সম্পর্কি ত উপহার বা
বিন�োদন মাঝে মাঝে প্রদান করা
বা গ্রহণ করা একটি গ্রহণয�োগ্য
ব্যবসায়িক অনুশীলন হতে পারে।
তবে, অনুপযুক্ত বা অতিরিক্ত
উপহার এবং বিন�োদন এক ধরনের
ঘুষ এবং দুর্নীতি হতে পারে,
এবং বিএটি-এর মারাত্মক ক্ষতি
করতে পারে।

জিঅ্যান্ডই প্রদান এবং গ্রহণ করা
যে ক�োন�ো উপহার এবং বিন�োদন যা আপনি প্রস্তাব করেন, দিয়ে
থাকেন বা গ্রহণ করেন তা অবশ্যই:
যেমনটি ঘুষ এবং দুর্নীতি দমন নীতিতে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে,
সেই অনুযায়ী এটি ঘুষ এবং দুর্নীতি হলে এটি কখনই দেওয়া/
গ্রহণ করা যাবে না

'উপহারের' অর্থ হবে মূল্য আছে এমন যে ক�োন�ো কিছু যা
বিএটি-এর বাইরের ক�োন�ো ব্যক্তি বা সত্ত্বাকে অফার করা
বা দেওয়া হয় বা বিএটি-এর বাইরের ক�োন�ো ব্যক্তি বা
সত্ত্বার কাছ থেকে পাওয়া হয় যা বিন�োদন নয়
'জিঅ্যান্ডই' অর্থ উপহার এবং/অথবা বিন�োদন
'বেসরকারি খাতের স্টেকহ�োল্ডার' এর অর্থ হবে পাবলিক
অফিসিয়ালগণ ব্যতীত অন্যান্য সব সত্ত্বা এবং ব্যক্তি

বৈধতা: এটা কি আপনার দেশে এবং অন্য পক্ষের দেশে বৈধ?
বৈষয়িকতা: বাজার মূল্য কি যুক্তিসঙ্গত (অর্থাৎ ব্যয়বহুল/
বাহুল্যপূর্ণ নয়) এবং ব্যক্তির জ্যেষ্ঠতার সাথে সমানুপাতিক?

সব প্রাসঙ্গিক বিচার ব্যবস্থায় বৈধ এবং অন্য পক্ষের সংগঠন
দ্বারা নিষিদ্ধ নয়

পুনরাবৃত্তির হার: ব্যক্তিটি কি কেবলমাত্র অনিয়মিতভাবে
জিঅ্যান্ডই পান?

দরপত্র বা প্রতিয�োগিতামূলক বিড প্রক্রিয়াতে নিযুক্ত পক্ষগুলির
সাথে সম্পৃক্ত নয়

স্বচ্ছতা: আপনার ম্যানেজার, সহকর্মী বা গ্রুপের বাইরের কেউ
জিঅ্যান্ডই সম্পর্কে জানলে আপনি বা প্রাপক কি বিব্রত হবেন?

ক�োন�ো গ্রুপ ক�োম্পানির সাথে সংশ্লিষ্ট লেনদেনের উপর
বৈষয়িক প্রভাব ফেলে না, বা ফেলতে পারে এমনটি দেখাতে
সক্ষম নয়

পাবলিক অফিসিয়ালদের জন্য জিঅ্যান্ডই

চাওয়া বা দাবি করা যাবে না

'বিন�োদন' এর অর্থ হবে খাবার বা পানীয়সহ যে ক�োন�ো
ধরনের আতিথেয়তা, ক�োন�ো সাংস্কৃ তিক বা ক্রীড়া ইভেন্টে
উপস্থিতি, বা ক�োন�ো প্রাসঙ্গিক ভ্রমণ এবং থাকার ব্যবস্থা
যা বিএটি-এর বাইরের ক�োন�ো ব্যক্তি বা সত্ত্বাকে অফার
করা বা দেওয়া হয় বা বিএটি-এর বাইরের ক�োন�ো ব্যক্তি বা
সত্ত্বার কাছ থেকে পাওয়া হয়

উদ্দেশ্য: উদ্দেশ্যটি কি কেবল ব্যবসায়িক সম্পর্ক তৈরি বা বজায়
রাখার জন্য বা স্বাভাবিক স�ৌজন্যতার প্রস্তাব দেওয়ার জন্য,
নাকি এটি ক�োন�ো সুনির্দি ষ্ট ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে
প্রাপকের উদ্দেশ্যকে প্রভাবিত করার জন্য নকশা করা হয়েছে?

খ�োলাখুলিভাবে দিতে/গ্রহণ করতে হবে

নগদ বা নগদ সমতুল্য উপহার (ভাউচার, গিফট সার্টিফিকেট,
ধার, বা সিকিউরিটিজ) হিসাবে

সংজ্ঞা

জিঅ্যান্ডই প্রস্তাব বা গ্রহণ করার সময়, বিবেচনা করুন:

কিছু র বিনিময়ে প্রস্তাব করা যাবে না (অর্থাৎ সংযুক্ত শর্ত
সাপেক্ষে প্রস্তাবিত)
মাত্রাধিক বা অনুপযুক্ত হবে না, বা এরকমটি দেখাবে না
(অসম্মানজনক, অশ্লীল, য�ৌনতাপূর্ণ হবে না বা স্থানীয় সংস্কৃ তি
বিবেচনা করে ক�োন�ো গ্রুপ ক�োম্পানিকে অন্য ক�োন�োভাবে
খারাপভাবে প্রতিফলিত করতে পারে এমন হবে না)
আগে থেকেই লিখিতভাবে অনুম�োদিত হতে হবে (যেখানে
এই নীতি এবং/অথবা অতিরিক্ত স্থানীয় প্রয়োজনীয়তা দ্বারা
অনুম�োদন প্রয়োজন হয়)

ক�োন�ো সরকারী অফিসিয়াল, বা তার নিকটাত্মীয়, বন্ধু বা
সহয�োগীদের কাছে প্রত্যক্ষ বা পর�োক্ষভাবে জিঅ্যান্ডই (বা
অন্যান্য ব্যক্তিগত সুবিধা) প্রদান করে তাকে প্রভাবিত করার
চেষ্টা করা নিষিদ্ধ।

আমরা আগে থেকে অনুম�োদন নেয়া ছাড়াও যে ক�োন�ো
জিএন্ডই অফার বা গ্রহণ করতে পারি, তবে শর্ত থাকে যে:
জন প্রতি প্রতিবার £20 এর সীমার নিচে (বা স্থানীয় সমতুল্যের
নিচে)
বৈধ, অনিয়মিত এবং যুক্তিসঙ্গত
পাবলিক অফিসিয়ালদের (বা তাদের নিকটাত্মীয়)-কে বা
তাদের কাছ থেকে যে ক�োন�ো ধরনের জিঅ্যান্ডই, £20 এর
সীমার উপর থেকে £200 পর্যন্ত দেওয়ার বা গ্রহণ করার জন্য,
আমাদের অবশ্যই আমাদের লাইন ম্যানেজার এবং আমাদের
স্থানীয় এলইএক্স কাউন্সেলের কাছ থেকে আগে থেকেই
লিখিত অনুম�োদন চাইতে হবে।
শুধুমাত্র ব্যতিক্রমী পরিস্থিতির উদ্ভব হলেই পাবলিক
অফিসিয়ালদের (বা তাদের নিকটাত্মীয়দের)-কে বা তাদের
কাছ থেকে £200 এর বেশি জিঅ্যান্ডই দেওয়া বা গ্রহণ
করা যথাযথ হবে এবং প্রস্তাবক গ্রুপ ক�োম্পানির জিএম/
এরিয়া ম্যানেজার/ফাংশনাল ডিরেক্টর এর অগ্রিম লিখিত
অনুম�োদনের এবং এলইএক্স-এর রিজিওনাল হেড বা
বিজনেস কন্ডাক্ট এর গ্রুপ হেড দ্বারা প্রজ্ঞাপিত হওয়ার
প্রয়োজন হবে।

রেগুলেটরি সম্পৃক্ততা আমাদের ব্যবসায়ের অংশ। এই প্রেক্ষাপটে
জিঅ্যান্ডই (উল্লিখিত সীমার মধ্যে) প্রদান অথবা গ্রহণ করা
গ্রহণয�োগ্য হতে পারে। তবে, অতিরিক্ত সতর্কতা নিতে হবে কারণ
অনেক দেশ তাদের পাবলিক অফিসিয়ালদের জিএন্ডই গ্রহণ
করতে দেয় না এবং ঘুষ-বির�োধী আইন প্রায়শই কঠ�োর হয়ে
থাকে।
(’পাবলিক অফিসিয়ালগণ" এবং "নিকটাত্মীয়" এর সংজ্ঞার জন্য
স্বার্থের সংঘাতের নীতি দেখুন)

প্রয�োজ্য ব্যবসায়িক ব্যয় নীতি এবং পদ্ধতি অনুসারে খরচ
করতে হবে
উপরন্তু, পাবলিক অফিসিয়াল ও বেসরকারি খাতের
স্টেকহ�োল্ডারদের জন্য সীমার বাইরের সব জিঅ্যান্ডই
অবশ্যই গ্রুপ ক�োম্পানির জিঅ্যান্ডই রেজিস্টারে রেকর্ড করা
থাকতে হবে

'সীমা’ এর অর্থ হবে যুক্তরাজ্যে পাবলিক অফিসিয়ালের
জন্য £20 এবং বেসরকারি খাতের স্টেকহ�োল্ডারের জন্য
£200। তাদের বাজারের জন্য ক�োনটা পরিমিত এবং
আইনসম্মত, গ্রুপ ক�োম্পানিগুলির এ সম্পর্কে নির্দে শনা
দেওয়া উচিত, যেন এই পরিমাণ অতিক্রম না করে এবং
স্থানীয় ক্রয় ক্ষমতা এবং বিধিগুলিকে প্রতিফলিত করে
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ব্যক্তিগত এবং ব্যবসায়িক সততা

কর্মক্ষেত্র এবং মানবাধিকার

তদবির এবং জনসাধারণের জন্য অবদান

কর্পোরেট সম্পদ এবং আর্থি ক সততা

জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য

উপহার এবং বিন�োদন চলমান
বেসরকারি খাতের স্টেকহ�োল্ডার
পূর্বানুম�োদন ছাড়াই আমরা বেসরকারি খাতের স্টেকহ�োল্ডার
কে বা তাদের কাছ থেকে যে ক�োন�ো জিঅ্যান্ডই অফার বা
গ্রহণ করতে পারি, তবে শর্ত থাকে যে:
জন প্রতি প্রতিবার £200 এর সীমার নিচে (বা স্থানীয় সমতুল্যের
নিচে)
বৈধ, অনিয়মিত এবং যুক্তিসঙ্গত ব্যবসায়িক অনুশীলনের সাথে
সামঞ্জস্যপূর্ণ
আমাদেরকে অবশ্যই আগে থেকে লিখিত অনুম�োদন চাইতে
হবে:
£200 এর সীমার উপরের যে ক�োন�ো জিঅ্যান্ডই দেওয়ার বা
গ্রহণ করার জন্য আমাদের লাইন ম্যানেজারের কাছ থেকে
সর্বদাই খেয়াল রাখবেন:
অনুর�োধগুলি অনুম�োদনের সময়, অনুম�োদনকারীদের
সন্তুষ্ট হতে হবে যে প্রস্তাবিত জিঅ্যান্ডই উপরে বর্ণিত ক�োন�ো
প্রত্যাশাকে লঙ্ঘন করে না এবং বিশেষত সময় এবং/অথবা
বৃহত্তর প্রসঙ্গে, এমন ক�োন�ো সিদ্ধান্ত যা জিঅ্যান্ডই দ্বারা
প্রভাবিত হতে পারে, তা সুপারিশ করার জন্য বিবেচনা করতে
পারে না
কিছু ব্যতিক্রমী পরিস্থিতি থাকতে পারে যেখানে প্রাক-অনুম�োদন
নেওয়া সম্ভব হয় না। অনুম�োদনের জন্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব
অনুর�োধ করা উচিত এবং ক�োন�োভাবেই জিঅ্যান্ডই দেওয়ার
বা পাওয়ার পরবর্তী সাত দিনের বেশি দেরিতে নয়, সেইসাথে
লিখিতভাবে যুক্তিসঙ্গত কারণ জানাতে হবে, যাতে উল্লেখ করা
থাকবে পূর্ব অনুম�োদনের জন্য কেন অনুর�োধ করা হয়নি বা
পাওয়া যায়নি

গ্রুপ ক�োম্পানির কর্মীদের দেওয়া বা গ্রহণ করা যে ক�োন�ো
জিঅ্যান্ডই প্রয�োজ্য সীমা অতিক্রম করলে লাইন ম্যানেজারগন,
স্থানীয় এলইএক্স কাউন্সেলের সাথে পরামর্শ করে নির্ধারণ
করবেন কী করা উচিত। সাধারণত, এই ধরনের জিঅ্যান্ডই
প্রত্যাখ্যান করা বা ফিরিয়ে দেওয়া উচিত। যদি এটি অনুপযুক্ত
হয় বা অপমানের কারণ হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে জিঅ্যান্ডই
এই ভিত্ তিতে গ্রহণ করা যেতে পারে যে এটি সংশ্লিষ্ট গ্রুপ
ক�োম্পানির সম্পত্ তি হয়ে যাবে
ব্যক্তিগতভাবে এটির জন্য অর্থ প্রদান করে বা অন্য কাউকে
দিয়ে এর জন্য অর্থ প্রদান করিয়ে আপনি কখনই প্রয়োজনীয়
জিঅ্যান্ডই অনুম�োদনের জন্য আপনার দায়বদ্ধতা এড়াবেন না
উপযুক্ত ব্যবসা ব্যয় নীতি এবং পদ্ধতি অনুসারে সব জিঅ্যান্ডই
অবশ্যই ব্যয়িত হওয়া উচিত
ক�োন�ো অবস্থাতেই বিএটি অফিসারদের উপস্থিতি ব্যতীত
বিএটি-এর ব্যয়ে বিন�োদনের ব্যবস্থা করা উচিত নয়
সন্দেহ এড়ান�োর জন্য, এই নীতিতে উল্লেখিত সীমাকে পাশ
কাটিয়ে যাওয়ার জন্য জিঅ্যান্ডই-কে ছ�োট ছ�োট পরিমাণে ভাগ
করা উচিত নয়

স্বতন্ত্র বহিরাগত নিরীক্ষকদের জন্য এবং তাদের
কাছ থেকে জিঅ্যান্ডই
গ্রুপ ক�োম্পানিগুলি অবশ্যই আমাদের স্বতন্ত্র বহিরাগত
নিরীক্ষকদের ক�োন�ো জিএন্ডই-এর জন্য প্রস্তাব বা প্রতিশ্রুতি
দেবেন না যা একটি সম্ভাব্য স্বার্থের সংঘাত তৈরি করতে পারে
বা তাদের স্বাধীনতাকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দিতে পারে। এটি
করা বিএটি-কে ক�োম্পানি এবং অ্যাকাউন্টিং-এর নিয়ম এবং
প্রবিধান লঙ্ঘন করার ঝুঁকিতে ফেলে। ব্যবসায়িক সভা, সম্মেলন
বা প্রশিক্ষণের একাধিক অংশগ্রহণকারীদের অংশগ্রহণের বা
জনসাধারণের অংশগ্রহণমূলক কর্পোরেট ইভেন্টে অংশ নেওয়ার
জন্য আমন্ত্রণের সময় গ্রহণয�োগ্য বিন�োদন কেবল খাবার
এবং নাস্তার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। গ্রুপ এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ
গ্রুপ ক�োম্পানির জন্য বর্তমান স্বতন্ত্র বাহ্যিক নিরীক্ষক হল
কেপিএমজি। ক�োন�ো গ্রুপ ক�োম্পানি কেপিএমজি ব্যতীত স্বতন্ত্র
বাহ্যিক নিরীক্ষক নিযুক্ত করলে তারপরেও তাদেরকে অবশ্যই এই
জিএন্ডই-এর প্রয়োজনীয়তা মেনে চলতে হবে।

গ্রুপ ক�োম্পানিগুলি থেকে পাওয়া জিঅ্যান্ডই

জিঅ্যান্ডই সাধারণত তাদেরকে দেওয়া উচিত যাদের সাথে
বিএটির একটি ব্যবসায়িক সম্পর্ক রয়েছে এবং তাদের বন্ধু বর্গ
বা আত্মীয়দের জন্য নয়। তবে যদি বন্ধু বর্গ, আত্মীয়স্বজন বা
ক�োন�ো পৃথক অতিথি উপস্থিত থাকেন, সেক্ষেত্রে এই নীতির
সীমার উদ্দেশ্যে ব্যয়গুলি একত্রিত করা উচিত

কর্মচারীদের ক�োন�ো গ্রুপ ক�োম্পানির কাছ থেকে
জিঅ্যান্ডই গ্রহণ করার ক্ষেত্রে ক�োন�ো বিধিনিষেধ নেই।
গ্রুপ ক�োম্পানিগুলিকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে এ
ধরনের যে ক�োন�ো জিঅ্যান্ডই যেন বৈধ, যথ�োচিত এবং
আনুপাতিক হয়।

ব্যতিক্রমী এবং সার্বজনীন অনুম�োদন সম্পর্কে আরও নির্দে শনার
জন্য উপহার এবং বিন�োদন পদ্ধতি দেখুন, যা কিছু নির্দি ষ্ট
সীমিত পরিস্থিতিতে লভ্য হতে পারে

আনুষ্ঠানিক রেকর্ড রাখা এবং পর্যবেক্ষণ করা
প্রতিটি গ্রুপ ক�োম্পানি প্রান্তিক স্তরের উপরের সব জিএন্ডইএর জন্য একটি রেজিস্টার রক্ষণাবেক্ষণ এবং পর্যবেক্ষণ
করার জন্য দায়বদ্ধ থাকবে (গ্রুপ ক�োম্পানিগুলি চাইলে
আরও বেশি সংখ্যক রেজিস্টার রাখার সিদ্ধান্ত নিতে পারে)।

কার সাথে কথা বলবেন
• আপনার লাইন ম্যানেজার
• উচ্চপর্যায়ের ম্যানেজমেন্ট
• আপনার স্থানীয় এলইএক্স
কাউন্সেল
• হেড অব কমপ্লায়েন্স:
sobc@bat.com
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কর্মক্ষেত্র এবং
মানবাধিকার
কর্মক্ষেত্রে শ্রদ্ধা	
মানবাধিকার এবং আমাদের কার্যক্রম
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কর্মক্ষেত্রে শ্রদ্ধা
আমাদের সব সহকর্মী এবং
ব্যবসায়িক অংশীদারদের সাথে
আমাদের অবশ্যই মর্যাদা, এবং
শ্রদ্ধার সাথে, ব্যবহার করা উচিত।

সমতা এবং বৈচিত্র্যকে উৎসাহিত করা

হয়রানি এবং জ�োর জবরদস্তি প্রতির�োধ করা

কর্মীদের ভাল�ো থাকাকে সুরক্ষিত রাখা

আমরা আমাদের সব কর্মচারীদের জন্য সমান সুয�োগ
প্রদানের এবং কর্মসংস্থানে সাম্যের প্রচারের মাধ্যমে একটি
অন্তর্ভুক্তিমূলক কর্মশক্তি তৈরিতে নিবেদিত। আমরা আমাদের
ব্যবসাকে আরও শক্তিশালী করতে বৈচিত্র্য য�োগ করি।
আমরা একে অপরের পার্থক্যকে সম্মান দেই এবং উদযাপন
করি এবং যা আমাদের প্রত্যেককে অনন্য করে ত�োলে
সেটিকে মূল্য দেই।

সব ধরনের হয়রানি এবং জ�োর জবরদস্তি সম্পূর্ণরূপে
অগ্রহণয�োগ্য। কর্মক্ষেত্রে এই ধরনের যে ক�োন�ো পদক্ষেপ বা
চালচলন দূর করতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

আমরা আমাদের কর্মীদের সুস্থতাকে অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান
করি এবং দুর্ঘটনা ও আঘাত পাওয়া প্রতির�োধ করে এমন
একটি নিরাপদ কাজের পরিবেশ দিতে, এবং কর্মক্ষেত্রের
স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ঝুঁকিকে ন্যূনতম মাত্রায় আনতে আমরা
প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

আমরা যা বিশ্বাস করি

আমাদের সাথে যেমন ব্যবহার করা উচিত বলে আমরা আশা
করি অবশ্যই ঠিক তেমনিভাবেই সহকর্মীদের সাথে ব্যবহার করা
এবং তাদের বৈশিষ্ট্য এবং মতামতকে সম্মান করা উচিত।

আমরা বিশ্বাস করি সমিতির স্বাধীনতা,
জ�োরজবরদস্তিমূলক বা বাধ্যতামূলক শ্রমের সকল
প্রকার নির্মূলীকরণ, শিশু শ্রমের কার্যকর বিল�োপকরণ,
এবং কর্মসংস্থান ও পেশার ক্ষেত্রে বৈষম্য দূরীকরণসহ
ম�ৌলিক শ্রম অধিকারকে সম্মান করা উচিত।

ক�োন�ো কর্মীর নিয়োগ, উন্নয়ন, অগ্রগতি বা অবসর নেওয়ার
ক্ষেত্রে আমাদের বিচারবুদ্ধিকে প্রভাবিত করতে আমাদের
অবশ্যই জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ, বয়স, অক্ষমতা, য�ৌনতা, শ্রেণি, ধর্ম,
রাজনীতি, ধূমপানের অভ্যাস বা আইন দ্বারা সুরক্ষিত অন্য ক�োন�ো
বৈশিষ্ট্যকে আমলে নেওয়া উচিত নয়।

আমরা এই ধরনের আচরণের, বা এমন ধরনের আচরণ যা
ক�োন�োভাবেই গ্রহণয�োগ্য নয়, তার সাক্ষী বা মুখ�োমুখি হলে, এই
ব্যাপারে আমাদের লাইন ম্যানেজারের কাছে রিপ�োর্ট করা উচিত।

এটি ম�ৌলিক নীতিমালা এবং কর্মক্ষেত্রে অধিকারের উপর
আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) ঘ�োষণাকে আমাদের
সমর্থ ন করাকে প্রতিফলিত করে।

এটি আমাদের আইএলও কনভেনশন 111 সমর্থ ন করাকে
প্রতিফলিত করে যা কর্মক্ষেত্রে বৈষম্য দূরীকরণ সম্পর্কিত
ম�ৌলিক নীতিগুলি নির্ধারণ করে।

আমরা সব প্রাসঙ্গিক শ্রম আইন, ক�োড এবং বিধিমালা
মেনে চলি।

হয়রানি এবং জ�োর জবরদস্তির মধ্যে অন্তর্ভু ক্ত রয়েছে যে ক�োন�ো
ধরনের য�ৌন, ম�ৌখিক, অ-ম�ৌখিক এবং শারীরিক আচরণ যা
নির্যাতনমূলক, অপমানজনক বা ভীতিজনক, কিন্তু এগুলিতেই
সীমাবদ্ধ নয়৷

আমরা আত্মবিশ্বাসের এমন একটি পরিবেশ প্রদান করতে চাই
যেখানে কর্মীরা সমস্যাগুলি উত্থাপন করতে পারবে এবং তাতে
জড়িত সকলেরই সন্তুষ্টির জন্য দ্রুত সমাধান করার লক্ষ্য থাকবে।
এ লক্ষ্যে, আমরা কর্মীদের উৎসাহিত করি তাদেরকে স্থানীয়
অভিয�োগ করার পদ্ধতিগুলির সাথে পরিচিত করার জন্য।

গ্রুপ ক�োম্পানিগুলি অবশ্যই:
আমাদের গ্লোবাল ইএইচএস পলিসি বা দেশীয় আইনের
(যেটি উচ্চমানের সেটি) সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষা
নীতি ও পদ্ধতিগুলি গ্রহণ করবে
স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বজায় রাখা এবং উন্নত করা হয়েছে এটি
নিশ্চিত করার জন্য তাদের কর্মীদের সাথে নিয়ে কাজ করবে
কর্মীদের কাজে/জীবনে সমতা আনতে সহায়তা দিতে আপ্রাণ
চেষ্টা করবে
বিশ্বব্যাপী আমাদের কর্মীদের শারীরিক নিরাপত্তা সর্বোচ্চ
পর্যায়ে উন্নীত করার জন্য আমরা অব্যাহতভাবে কাজ করব�ো,
নিশ্চিত করব�ো যে তারা আমাদের নীতিসমূহ এবং মান বুঝতে
পেরেছে এবং প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে যেন সকলেই স্বাস্থ্য, সুরক্ষা
এবং নিরাপত্তাজনিত সমস্যাগুলি এবং তাদের কাজ সংশ্লিষ্ট
প্রয়�োজনীয়তাগুলি সম্পর্কে অবগত থাকে।
স্থানীয় রীতি অনুযায়ী পরিবার-বান্ধব নীতিগুলি অনুসন্ধান এবং
গ্রহণ করতে গ্রুপ ক�োম্পানিগুলিকে উৎসাহিত করি।

কার সাথে কথা বলবেন
• আপনার লাইন ম্যানেজার
• উচ্চপর্যায়ের ম্যানেজমেন্ট
• আপনার স্থানীয় এলইএক্স
কাউন্সেল
• হেড অব কমপ্লায়েন্স:
sobc@bat.com
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www.bat.com/sobc/online

চিফ এক্সিকিউটিভের বার্তা

রিপ�োর্ট করা

ব্যক্তিগত এবং ব্যবসায়িক সততা

কর্মক্ষেত্র এবং মানবাধিকার

তদবির এবং জনসাধারণের জন্য অবদান

কর্পোরেট সম্পদ এবং আর্থি ক সততা

জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য

মানবাধিকার এবং আমাদের কার্যক্রম
আমরা সবসময় আমাদের
কার্যক্রমগুলি এমনভাবে পরিচালনা
করে থাকি যেন তা আমাদের
কর্মীদের, যে সকল ল�োকজনদের
সাথে আমরা কাজ করি, এবং যে
কমিউনিটিগুলিতে আমরা কার্যক্রম
পরিচালনা করে থাকি তাদের
মানবাধিকারকে সম্মান করে।
আমরা যা বিশ্বাস করি
আমরা বিশ্বাস করি যে ম�ৌলিক মানবাধিকারসমূহ, যা
ইউনিভার্সাল ডিক্লারেশন অব হিউম্যান রাইটস দ্বারা
নিশ্চিত করা হয়েছে, সেগুলিকে সম্মান করতে হবে।
ব্যবসা ও মানবাধিকারের উপর ইউএন গাইডিং
প্রিন্সিপ্যালকে আমরা সমর্থ ন করি যা ‘সুরক্ষা, সম্মান
ও প্রতিকার’ ফ্রেমওয়ার্ক তৈরির মাধ্যমে ব্যবসা-সংক্রান্ত
মানবাধিকারজনিত সমস্যাগুলিকে সম্বোধন করার জন্য
শিল্পের কর্ত ব্য ও দায়িত্বগুলির রূপরেখা দেয়।

মানবাধিকার সংক্রান্ত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা
আমরা আমাদের প্রভাব বলয়ের মধ্যে মানবাধিকারকে
উৎসাহিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, এতে আমাদের সাপ্লাইয়ের
চেইন অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এরফলে, আশা করা হয় যে
আমাদের সব সরবরাহকারীরা আমাদের সাপ্লাইয়ার ক�োড
অব কন্ডাক্ট-এর সব প্রয়�োজনীয়তা পূরণ করবেন এবং এটি
সরবরাহকারীদের সাথে আমাদের করা চু ক্তিবদ্ধ ব্যবস্থার
মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে।
যতদূর সম্ভব, আমাদের উপযুক্ত পরিশ্রমের পদ্ধতিগুলি আমাদের
নীতিগত অঙ্গীকারসমূহ, ও আমাদের সাপ্লাইয়ার ক�োড অব
কন্ডাক্ট এর কার্যকারিতা, এবং মেনে চলা আমাদেরকে পর্যবেক্ষণ
করতে সক্ষম করে, এর পাশাপাশি মানবাধিকারের ঝুঁকি, প্রভাব
এবং নির্যাতনসমূহ চিহ্নিত, প্রতির�োধ ও প্রশমিত করে।
আমাদের অপারেশন বা সাপ্লাই চেইনে চিহ্নিত যে ক�োন�ো
মানবাধিকার সংক্রান্ত সমস্যা সম্পূর্ণরূপে তদন্ত এবং প্রতিকার
করতে এবং অব্যাহত উন্নতির জন্য কঠ�োরভাবে চেষ্টা করতে
আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমরা যদি সরবরাহকারীর মানবাধিকার
লঙ্ঘন করা চিহ্নিত করি, আর সংশ�োধনমূলক পদক্ষেপ
নেওয়ার ব্যাপারে ক�োন�ো সুস্পষ্ট অঙ্গীকার না থাকে, অব্যাহত
কর্মতৎপরতার অভাব থাকে, বা উন্নতির অভাব থাকে, তখন সেই
সরবরাহকারীর সাথে আমাদের কাজ করা বন্ধ হয়ে যাবে।

ক�োন�ো শিশুশ্রম নয়
আমাদের কার্যক্রমগুলি শিশুশ্রম থেকে মুক্ত এটি নিশ্চিত
করতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমরা নিশ্চিত করতে চাই যে
শিশুদের কল্যাণ, স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা সব সময়েই সর্বোচ্চ
গুরুত্বপূর্ণ । আমরা স্বীকার করি যে শিক্ষার মাধ্যমে শিশুদের,
তাদের কমিউনিটির এবং তাদের দেশের উন্নতি সবচেয়ে
ভাল�োভাবে করা যায়।
আমরা আইএলও কনভেনশনস 138 ও 182-কে সমর্থন করি
যেখানে নিয়�োগ দেওয়ার সর্বনিম্ন বয়স এবং শিশুশ্রমের
সবচেয়ে খারাপ ধরনগুলি নির্মূলের জন্য মূলনীতিগুলি
নির্ধারণ করে দেওয়া আছে। যেমন:
যে ক�োন�ো কাজ যা বিপজ্জনক বলে বিবেচনা করা হয় বা শিশুর
স্বাস্থ্যের, নিরাপত্তার বা নৈতিকতার ক্ষতি করার সম্ভাবনা আছে
সেগুলি 18 বছরের কম বয়সী কাউকে দিয়ে করান�ো উচিত নয়

কার সাথে কথা বলবেন
• আপনার লাইন ম্যানেজার
• উচ্চপর্যায়ের ম্যানেজমেন্ট
• আপনার স্থানীয় এলইএক্স
কাউন্সেল
• হেড অব কমপ্লায়েন্স:
sobc@bat.com
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আমরা আশা করি আমাদের সরবরাহকারীগণ এবং আমাদের
ব্যবসায়িক অংশীদাররা, আমাদের সাপ্লাইয়ার ক�োড অব
কন্ডাক্ট-এ নির্ধারণ করে দেওয়া আমাদের সর্বনিম্ন বয়সের
প্রয়�োজনীয়তা শর্ত মেনে চলবেন। এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে,
যেখানে স্থানীয় আইন অনুমতি দেয়, যে 13 থেকে 15 বছর
বয়সের শিশুরা হালকা কাজ করতে পারে, তবে শর্ত থকে যে
এটি তাদের শিক্ষা বা কারিগরি প্রশিক্ষণ নেয়াকে বাধাগ্রস্ত করে
না, বা এমন ক�োন�ো কার্যকলাপ অন্তর্ভুক্ত থাকে না যা তাদের
স্বাস্থ্য বা বিকাশের জন্য ক্ষতিকর হয় (উদাহরণস্বরূপ,যান্ত্রিক
সরঞ্জাম বা কৃষি-রাসায়নিক দ্রব্যাদি)। এছাড়াও আমরা ব্যতিক্রম
হিসাবে একটি য�োগ্য কর্তৃ পক্ষ দ্বারা অনুম�োদিত প্রশিক্ষণ বা
কাজের অভিজ্ঞতার স্কিমগুলিকেও স্বীকৃতি দেই।

সমিতি করার স্বাধীনতা
আমরা সমিতি করার স্বাধীনতা ও য�ৌথ দরকষাকষিকে
সম্মান করি।
আমাদের শ্রমিকদের অধিকার আছে স্থানীয় ক�োম্পানি-স্বীকৃত
ট্রেড ইউনিয়ন বা অন্যান্য শুভাকাঙ্ক্ষী প্রতিনিধি কর্তৃ ক
উপস্থাপিত হওয়ার। এই ধরনের প্রতিনিধিদের আইন, প্রবিধান,
বিদ্যমান শ্রমিক সম্পর্ক এবং রীতি, এবং সম্মত হওয়া ক�োম্পানির
পদ্ধতির রূপরেখার মধ্যে থেকে তাদের কার্যকলাপ চালিয়ে নিতে
সক্ষম হওয়া উচিত।

শ্রমের শ�োষণ বা আধুনিক দাসত্ব নয়
আমাদের কার্যক্রম দাসত্ব, গ�োলামি ও জ�োরজবরদস্তিমূলক,
বাধ্যতামূলক, চু ক্তিবদ্ধ, অনৈচ্ছিক, পাচারকৃত বা অবৈধভাবে
অভিবাসিত শ্রম মুক্ত সেটি নিশ্চিত করতে আমরা
প্রতিশ্রুতিবদ্ধ গ্রুপ ক�োম্পানি এবং কর্মীরা করবে না, এবং
নিশ্চিত করবে যে ক�োন�ো নিয়�োগ প্রদানকারী অ্যাজেন্সি,
শ্রমিক সরবরাহ করার অ্যাজেন্সি বা তৃ তীয় পক্ষ যারা তাদের
পক্ষ হয়ে কাজ করার জন্য নিযুক্ত থাকে তারা এগুল�ো
করবে না:
শ্রমিকদের চাকুরীর শর্ত হিসাবে নিয়�োগ ফি দেওয়ার, ঋণ
নেওয়ার বা অয�ৌক্তিক সার্ভি স চার্জ দেওয়ার বা ডিপ�োজিট
করার শর্ত আর�োপ

শ্রমিকদের চাকুরীর শর্ত হিসাবে সনাক্তকরণের কাগজপত্র,
পাসপ�োর্ট বা অনুমতিপত্র সমর্পণ করার শর্ত আর�োপ করা।
যেখানে জাতীয় আইন বা চাকুরীর প্রক্রিয়ায় সনাক্তকরণের
কাগজপত্র ব্যবহার করার প্রয়�োজন হয়, সেখানে আমরা
আইন অনুযায়ী সেগুলি কঠ�োরভাবে ব্যবহার করব�ো। যদি
সনাক্তকরণের কাগজপত্র নিরাপত্তার বা সুরক্ষার কারণে
কখনও রেখে দেওয়া বা মজুত করা হয়, সেক্ষেত্রে এটি
শ্রমিককে শুধুমাত্র জানিয়েই এবং লিখিত সম্মতি নিয়েই করা
হবে, আর সেটি আসল হতে হবে; আর শ্রমিকদের সেগুলি
সবসময়, ক�োন�ো ধরনের বাঁধা ছাড়াই ফিরে পাবার জন্য
সীমাহীন অ্যাক্সেস থাকবে

স্থানীয় কমিউনিটিসমূহ
কমিউনিটিগুলি, যেখানে আমরা কার্যক্রম পরিচালনা করছি
সেগুলির অনন্য সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং পরিবেশগত
আগ্রহগুলি আমরা চিহ্নিত করতে ও বুঝতে চাই।
সারা বিশ্ব জুড়ে আমরা কার্যক্রম পরিচালনা করছি, এতে সেই সব
দেশও অন্তর্ভু ক্ত রয়েছে যেগুলি যুদ্ধের জন্য ভু গছে বা যেখানে
গণতন্ত্র, আইনের শাসন, বা অর্থ নৈতিক উন্নয়ন ভঙ্গুর, এবং
মানবাধিকার হুমকির সম্মুখীন।
আমাদেরকে অবশ্যই মানবাধিকারের নির্দি ষ্ট কিছু ঝুঁকি চিহ্নিত
করতে হবে যা হয়ত�ো আমাদের কার্যক্রমের সাথে প্রাসঙ্গিক,
বা আমাদের কার্যক্রম দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। এটি করার
জন্য, আমরা আমাদের কর্মী এবং তাদের প্রতিনিধিসহ,
স্টেকহ�োল্ডারদের মতামত চাইব�ো।
আমরা যথ�োপযুক্ত পদক্ষেপ নেব�ো এটি নিশ্চিত করতে যে
আমাদের কার্যক্রম মানবাধিকার লঙ্ঘনে অবদান রাখেনি এবং
সরাসরি আমাদের পদক্ষেপের কারণে হওয়া মানবাধিকারের
উপর যে ক�োন�ো ক্ষতিকর প্রভাবের প্রতিকার করেছে।
আমরা আমাদের কর্মীদের তাদের স্থানীয় ও ব্যবসায়িক
কমিউনিটিতে সক্রিয় ভূ মিকা পালনের জন্য উৎসাহিত করি। গ্রুপ
ক�োম্পানিগুলির কর্মীদের মধ্যে দক্ষতার বিকাশের জন্য সুয�োগের
সন্ধান করা উচিত, আর লক্ষ্যগুলির উন্নতি এবং স্বাগতিক
সরকারের উদ্যোগের জন্য কমিউনিটির মধ্যে মিল বজায় রেখে
কাজ করার লক্ষ্য থাকা উচিত।

কাজ করার সর্বনিম্ন বয়স বাধ্যতামূলক স্কুল শিক্ষা শেষ
করার আইনি বয়সের চেয়ে কম হওয়া উচিত নয় এবং, ক�োন�ো
অবস্থাতেই 15 বছর বয়সের নিচে হওয়া উচিত নয়
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রিপ�োর্ট করা

ব্যক্তিগত এবং ব্যবসায়িক সততা

কর্মক্ষেত্র এবং মানবাধিকার

তদবির এবং জনসাধারণের জন্য অবদান

কর্পোরেট সম্পদ এবং আর্থি ক সততা

জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য

তদবির এবং
জনসাধারণের
জন্য অবদান
তদবির এবং সংশ্লিষ্টতা
রাজনৈতিক অবদান
দাতব্য অবদান
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তদবির এবং জনসাধারণের জন্য অবদান
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তদবির এবং সংশ্লিষ্টতা
বিএটি কর্পোরেট স্বচ্ছতার
জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
একটি দায়িত্বশীল ক�োম্পানি
হিসাবে আমাদের বাইরের
স্টেকহ�োল্ডারদের সাথে করা
সব সংশ্লিষ্টকরণ কার্যকলাপ
স্বচ্ছতার সাথে, খ�োলাখুলিভাবে
এবং সততার সাথে পরিচালনা
করা হবে। নীতি সংক্রান্ত বিতর্ক
করার জন্য আমাদের বৈধ
অবদান রয়েছে যা আমাদের
কার্যক্রমগুলিকে প্রভাবিত করে
এবং আমাদের কর্মীদের এই
নীতি অনুযায়ী জড়িত হওয়ার
প্রয়�োজনীয়তা রয়েছে।

গ্রুপটির পালন করার জন্য একটি বৈধ ভূ মিকা
আছে
নাগরিকদের অংশগ্রহণ দায়িত্বশীল ব্যবসা এবং নীতি নির্ধারণের
একটি ম�ৌলিক দিক, আর বিএটি কর্মীগণ বাজারের সব আইন
ও প্রবিধানগুলি মেনে নিয়ে, যেখানে তারা কার্যক্রম পরিচালনা
করে, গণ প্রক্রিয়াগুলিতে স্বচ্ছতার সাথে ও খ�োলা মনে অংশগ্রহণ
করবে, এতে আরও অন্তর্ভু ক্ত থাকবে সকল তদবির নিবন্ধনকরণ
এবং রিপ�োর্ট করার প্রয়�োজনীয়তা।
নির্ভু লতার জন্য স্বচ্ছতার সাথে এবং উচ্চমান নিয়ে করার
সময়ে, রাজনীতিবিদদের, নীতি নির্ধারক এবং নিয়ন্ত্রকদের সাথে
সংশ্লিষ্টতা, নীতি নির্ধারণ করার সময়ে সিদ্ধান্তের ভিত্ তি হিসাবে
সর্বোত্তম তথ্য ব্যবহার করার অনুমতি দেয়।

স্বচ্ছতা এবং উচ্চমানের পেশাদারিত্ব
বাইরের স্টেকহ�োল্ডারদের সাথে সংশ্লিষ্টতার সময়ে, গ্রুপ
ক�োম্পানি এবং কর্মীদের অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে:
তারা নীতি সংক্রান্ত কার্যনীতিতে খ�োলা মনে ও স্বচ্ছতা সহকারে
অংশ গ্রহণ করেন, আমরা যে বাজারে কার্যক্রম পরিচালনা করি
সেটির সব আইন ও প্রবিধান মেনে চলেন
তারা সব সময় নিজেদেরকে নাম ও কর্পোরেটে অ্যাফিলিয়েশন
দিয়ে চিহ্নিত করেন

সঠিক, প্রমাণ-ভিত্ তিক য�োগায�োগ
বাহ্যিক সংশ্লিষ্টতাজনিত কার্যকলাপ পরিচালনার সময়,
কর্মীদের অবশ্যই চেষ্টা করতে হবে:
সর্বোত্তমভাবে জানা সিদ্ধান্ত নিতে নিয়ন্ত্রক, রাজনীতিবিদ এবং
নীতি নির্ধারকদের সাথে নির্ভুল, সম্পূর্ণ এবং প্রমাণ-ভিত্ তিক
তথ্য শেয়ার করা

তৃ তীয় পক্ষসমূহ
পারস্পরিক স্বার্থে র নীতি সংক্রান্ত বিষয়গুলিতে বিএটি তৃ তীয়
পক্ষগুলিকে সমর্থন করে। এই ধরনের বিষয়গুলিতে, গ্রুপ
ক�োম্পানি ও কর্মীদের নিশ্চিত করতে হবে যে:
তারা বাণিজ্যিক গ�োপনীয়তার প্রয়োজনীয়তা এবং ডাটা সুরক্ষা
আইন অনুযায়ী তৃ তীয় পক্ষের সংস্থাগুলির সমর্থনকে প্রকাশ্যে
স্বীকার করেন

পাবলিক অফিসিয়ালদের জন্য ভ্রমণজনিত
আর্থি ক সহায়তা
পাবলিক অফিসিয়ালদের ভ্রমণজনিত/থাকার বন্দোবস্তের
জন্য আর্থি ক সহায়তা দেওয়া নিষিদ্ধ (যেমন ক�োন�ো ইভেন্ট
বা ব্যবসায়িক সভাতে অংশ নিতে তাদের ভ্রমণ/থাকার
বন্দোবস্তের জন্য অর্থ পরিশ�োধ করা)। যদি এমন ক�োন�ো
একটি ব্যতিক্রমী পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যা এই নিয়মটির
ব্যত্যয় ঘটান�োর জন্য অনুর�োধ জানায়, সেক্ষেত্রে এটিকে
অবশ্যই এনগেজমেন্ট গাইডেন্স ন�োটের মূলনীতি অনুযায়ী
গভর্নমেন্ট অ্যাফেয়ার্স-এর গ্রুপ হেড এবং বিজনেস কন্ডাক্ট
অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স-এর গ্রুপ হেড দ্বারা অনুম�োদিত হতে হবে।
(‘পাবলিক অফিসিয়াল’ এর সংজ্ঞার জন্য স্বার্থের সংঘাতের
নীতি দেখুন)

তারা কখনই একটি তৃ তীয় পক্ষকে এমনভাবে কাজ করার জন্য
বলেন না যা এই তদবির ও সংশ্লিষ্টতা নীতির বির�োধিতা করে
সব তৃ তীয় পক্ষ বাজার আইন ও প্রবিধানগুলি মেনে চলার
বিষয়টি যাতে আবশ্যক করে যেখানে তারা তদবির নিবন্ধনকরণ
এবং রিপ�োর্ট করার প্রয়�োজনীয় জিনিসপত্র দেখাশ�োনা করার
মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করে

গ্রুপ বা যে ক�োন�ো গ্রুপ ক�োম্পানির সুবিধার জন্য যে ক�োন�ো
ব্যক্তি কর্তৃ ক নেওয়া যে ক�োন�ো সিদ্ধান্তকে অনুপযুক্তভাবে
প্রভাবিত করতে তারা প্রত্যক্ষ বা পর�োক্ষভাবে ক�োন�ো পেমেন্ট,
উপহার, বা অন্যান্য সুবিধার প্রস্তাব দেন না বা প্রদান করেন না
অন্য ক�োন পক্ষের গ�োপনীয় তথ্য, ক�োন�ো ব্যক্তির কাছে তারা
চান না বা নিজেদের ইচ্ছায় নেন না, বা ক�োন�ো অসৎ প্রক্রিয়া
দ্বারা তথ্য অর্জন করেন না
তারা ক�োন�ো ব্যক্তিকে গ�োপনীয়তার দায়িত্ব লঙ্ঘনের জন্য
প্রভাবিত করেন না
তারা গঠনমূলক সমাধান দেন যা সবচেয়ে ভাল�োভাবে
নিয়মকানুনের লক্ষ্যগুলিকে পূরণ করে, অন্য দিকে নেতিবাচক
অনিচ্ছাকৃত ফলাফলকে ন্যূনতম পর্যায়ে নামিয়ে আনেন

কার সাথে কথা বলবেন
• আপনার লাইন ম্যানেজার
• উচ্চপর্যায়ের ম্যানেজমেন্ট
• আপনার স্থানীয় এলইএক্স
কাউন্সেল
• হেড অব কমপ্লায়েন্স:
sobc@bat.com
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চিফ এক্সিকিউটিভের বার্তা

রিপ�োর্ট করা

ব্যক্তিগত এবং ব্যবসায়িক সততা

কর্মক্ষেত্র এবং মানবাধিকার

তদবির এবং জনসাধারণের জন্য অবদান

কর্পোরেট সম্পদ এবং আর্থি ক সততা

জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য

রাজনৈতিক অবদান
যেখানে রাজনৈতিক
অনুদানসমূহের জন্য স্থানীয়
আইন দ্বারা স্পষ্টভাবে অনুম�োদন
থাকে এবং স্থানীয় ব্যবসায়িক
রীতির অংশ হিসাবে সাধারণ
গ্রহণয�োগ্যতা থাকে, সেগুলি
অবশ্যই শুধুমাত্র আইন এবং
এই নীতি (বা স্থানীয় সমতু ল্য)
কঠ�োরভাবে মেনে চলার মধ্যে
দিয়ে হতে হবে।

সঠিক কারণগুলির জন্য অবদান রাখা

কঠ�োর অনুম�োদনের শর্ত সমূহ

ব্যক্তিগত রাজনৈতিক কার্যকলাপ

যেখানে স্থানীয় আইনে স্পষ্টভাবে অনুমতি দেওয়া আছে,
সেখানে গ্রুপ ক�োম্পানি রাজনৈতিক দল ও সংস্থা এবং
নির্বাচনী অফিস (যুক্তরাষ্ট্রে ফেডারেল অফিসের প্রার্থীদের
জন্য কর্পোরেট অনুদান কঠ�োরভাবে নিষিদ্ধ) এর জন্য
নির্বাচনী প্রার্থীদের অনুদান দিতে পারে, তবে শর্ত থাকে যে
এই পেমেন্টগুলি নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যে করা যাবে না:

সকল রাজনৈতিক অনুদান অবশ্যই:

ব্যক্তি হিসাবে আমাদের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার
অধিকার রয়েছে। কর্মচারী হিসাবে, যদি আমরা ক�োন�ো
ব্যক্তিগত রাজনৈতিক কার্যক্রম গ্রহণ করি তবে আমাদেরকে
অবশ্যই:

যে ক�োন�ো অনুপযুক্ত ব্যবসা বা অন্যান্য সুবিধা অর্জনের
জন্য, বা যে ক�োন�ো গ্রুপ ক�োম্পানির সুবিধার জন্য পাবলিক
অফিসিয়ালের সিদ্ধান্তকে অনুপযুক্তভাবে প্রভাবিত করার জন্য
গ্রহণকারী বা তার পরিবার, বন্ধু , সহয�োগী বা পরিচিতজনদের
ব্যক্তিগতভাবে সুবিধা দেওয়ার জন্য
(‘পাবলিক অফিসিয়াল’ এর সংজ্ঞার জন্য স্বার্থের সংঘাতের
নীতি দেখুন)
গ্রুপ ক�োম্পানির জন্য রাজনৈতিক অনুদান দেওয়া অনুমতিয�োগ্য
নয় যদি অনুদানটি দেওয়ার উদ্দেশ্য হয় পাবলিক অফিসিয়ালকে
বিশেষভাবে কাজ করান�োর বা ভ�োট দেওয়ার জন্য প্রভাবিত
করতে বা অন্যথায় পাবলিক অফিসিয়াল কর্তৃ ক ক�োম্পানি বা
গ্রুপের জন্য সুবিধাজনক একটি সিদ্ধান্তকে সুরক্ষিত করতে
সহায়তা দিতে।
রাজনৈতিক অনুদানগুলি অনুম�োদন করার সময়ে, গ্রুপ
ক�োম্পানির ব�োর্ড গুলিকে বিবেচনা করতে হবে তারা এই শর্ত গুলি
মেনে চলছেন কিনা।

স্থানীয় আইন দ্বারা সুনির্দি ষ্টভাবে অনুম�োদিত হতে হবে, যা
বাহ্যিক আইনি পরামর্শ দ্বারা নিশ্চিত করতে হবে
এলইএক্স-এর প্রাসঙ্গিক রিজিওনাল হেড বা সমতুল্য
(এই জাতীয় কার্যকলাপে জড়িত থাকার অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তির
জাতীয়তা নিয়ন্ত্রণকারী ক�োন�ো প্রয�োজ্য আইন সাপেক্ষে)
কর্মকর্তাকে পূর্বেই জানিয়ে রাখতে হবে
প্রাসঙ্গিক গ্রুপ ক�োম্পানির ব�োর্ড দ্বারা পূর্বেই অনুম�োদিত
হতে হবে
ক�োম্পানির বইগুলিতে পুর�োপুরি রেকর্ড করতে হবে
প্রয়�োজনে, পাবলিক রেকর্ডে রাখতে হবে
ইউর�োপীয় ইউনিয়ন বা যুক্তরাষ্ট্রের ক�োন�ো একটি সংস্থা যা
রাজনৈতিক কার্যকলাপে জড়িত থাকে সেটিকে যখন ক�োন�ো
অনুদান দেবার জন্য প্রস্তাবনা করা হয় তখন অবশ্যই কঠ�োর
কার্যপ্রণালী মেনে চলতে হয় (বিশেষ করে, যদি এটি এমন
একটি গ্রুপ ক�োম্পানি থেকে উদ্ভূ ত হয় যা সংশ্লিষ্ট ভূ খণ্ডের
বাইরে অবস্থিত)। এটি আইনগুলির আন্তর্জাতিক প্রভাব থাকার
ও ‘রাজনৈতিক সংস্থা’ এর অনেক বিস্তৃত পরিসরের সংজ্ঞার
কারণে। যুক্তরাষ্ট্রে বৈদেশিক অনুদান সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা
বিশেষভাবে কঠ�োর এবং অবশ্যই সতর্কতার সাথে মেনে
চলতে হবে।

আমাদের নিজস্ব সম্পদ ব্যবহার করে, এটি আমাদের নিজস্ব
সময়ে করতে হবে
আমাদের নিজস্ব মতামত এবং ক্রিয়াকলাপকে যাতে ক�োন�ো
গ্রুপ ক�োম্পানির মতামত ও ক্রিয়াকলাপ বলে ভুল করা না হয়
সেই সম্ভাবনাকে কমিয়ে আনতে হবে
গ্রুপের প্রতি আমাদের থাকা দায়িত্ব এবং কর্ত ব্যগুলির সাথে
আমাদের ক্রিয়াকলাপগুলির যেন বির�োধ না হয় সেদিকে
খেয়াল রাখতে হবে
যদি আমরা পাবলিক অফিসে ক�োন�ো পদ পেতে চাই বা গ্রহণ
করার পরিকল্পনা করি, সেক্ষেত্রে আমাদের লাইন ম্যানেজারকে
আগেই অবহিত করতে হবে, আমাদের দাপ্তরিক কর্ত ব্যগুলি
আমাদের কাজকে প্রভাবিত করতে পারে কিনা তা নিয়ে তাদের
সাথে আল�োচনা করতে হবে, এবং এ জাতীয় যে ক�োন�ো প্রভাব
হ্রাস করতে সহয�োগিতা করতে হবে।

ইইউ-এর অন্তর্ভু ক্ত গ্রুপ ক�োম্পানিগুলিকে অবশ্যই আগে থেকে
লিগ্যাল অ্যান্ড এক্সটারনাল অ্যাফেয়ার্স-এর গ্রুপ ডাইরেক্টরের
কাছ থেকে লিখিত অনুম�োদন নিতে হবে, যদি দেওয়া হয়ে থাকে,
তবে সেটি সুনির্দি ষ্ট শর্তাধীন হতে পারে।

কার সাথে কথা বলবেন
• আপনার লাইন ম্যানেজার
• উচ্চপর্যায়ের ম্যানেজমেন্ট
• আপনার স্থানীয় এলইএক্স
কাউন্সেল
• হেড অব কমপ্লায়েন্স:
sobc@bat.com
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কর্মক্ষেত্র এবং মানবাধিকার
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কর্পোরেট সম্পদ এবং আর্থি ক সততা

জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য

দাতব্য অবদান
আমরা কর্পোরেট নাগরিক
হিসাবে ব্যবসার ভূ মিকা স্বীকার
করি এবং গ্রুপ ক�োম্পানিগুলিকে
স্থানীয় কমিউনিটি এবং দাতব্য
প্রকল্পগুলিতে সহায়তা করার জন্য
উৎসাহিত করা হয়।

সঠিক কারণগুলির জন্য প্রদান করা

খ্যাতি এবং অবস্থা যাচাই করা

পাবলিক অফিসিয়াল

গ্রুপ ক�োম্পানিগুলি দাতব্য অবদান এবং অনুরূপ ধরনের
সামাজিক বিনিয়োগ করতে পারে, শর্ত থাকে যে এগুলি
যেন বৈধ হয় এবং ক�োন�ো অনুচিত ব্যবসা বা অন্যান্য সুবিধা
সুরক্ষিত করার জন্য দেওয়া না হয়।

গ্রুপ ক�োম্পানিগুলি প্রাপকের খ্যাতি এবং অবস্থা যাচাই না
করে ক�োন�ো ধরনের দাতব্য অনুদান করা উচিত নয়।

একজন পাবলিক অফিসিয়ালের দাতব্য সংস্থায় তার
অনুর�োধে বা তাদের চু ক্তি অনুযায়ী বা স্বীকৃতি দিয়ে,
অফিসিয়াল পদক্ষেপের ফলস্বরূপ, সরকারী পদক্ষেপের
বিনিময়ে, বা ক�োন�ো গ্রুপ ক�োম্পানির সুবিধার্থে পাবলিক
অফিসিয়ালকে ভু লভাবে প্রভাবিত করার উপায় হিসাবে
আমরা অবশ্যই অনুদান দিব না।

কর্পোরেট সামাজিক বিনিয়োগের জন্য গ্রুপের ক�ৌশলগত
কাঠাম�ো বিবেচনায় রেখে, কর্পোরেট সামাজিক বিনিয়োগের
জন্য তাদের সামগ্রিক ক�ৌশল প্রসঙ্গে দাতব্য অবদান বা অনুরূপ
সামাজিক বিনিয়োগের জন্য গ্রুপ ক�োম্পানিগুলির সব সময়ই যে
ক�োন�ো প্রস্তাব বিবেচনা করা উচিত।

যে ক�োন�ো অনুদান দেওয়ার আগে, গ্রুপ ক�োম্পানিগুলি
নিজেদেরকে সন্তুষ্ট করবে বলে আশা করা হয়, যে প্রাপক ভাল
বিশ্বাসে এবং দাতব্য উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করছে, যেমন অনুদানটি
ক�োন�ো অনুচিত উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হবে না।
যেসব দেশে দাতব্য প্রতিষ্ঠান নিবন্ধনের প্রয়োজন হয় সেখানে
গ্রুপ ক�োম্পানিগুলির অনুদান দেওয়ার আগে তাদের নিবন্ধিত
অবস্থা যাচাই করা উচিত।

আমরা যা দেই তা পুর�োপুরি রেকর্ড করা
ক�োন�ো গ্রুপ ক�োম্পানি কর্তৃ ক প্রদেয় ক�োন�ো অনুদান বা
অন্যান্য কর্পোরেট সামাজিক বিনিয়োগ অবশ্যই ক�োম্পানির
বইগুলিতে সম্পূর্ণভাবে রেকর্ড করতে হবে এবং, প্রয়োজনে,
ক�োম্পানি বা প্রাপক দ্বারা পাবলিক রেকর্ডে স্থাপন
করতে হবে।

সরকারী পদক্ষেপের বিনিময়ে বা সরকারী পদক্ষেপ নেওয়ার
ফলস্বরূপ বা ক�োন�ো গ্রুপ ক�োম্পানির সুবিধার জন্য সরকারী
অফিসিয়ালকে ভু লভাবে প্রভাবিত করার উপায় হিসাবে, একজন
সরকারী অফিসিয়ালের দাতব্য প্রতিষ্ঠানে বা তৃতীয় পক্ষের যেমন
সরকারী অফিসিয়ালের পরিবারের সদস্য, বন্ধু বা সহয�োগীর
দাতব্য প্রতিষ্ঠানে, অনুদান দেওয়া নিষিদ্ধ।
(‘পাবলিক অফিসিয়াল’ এর সংজ্ঞার জন্য স্বার্থের সংঘাতের
নীতি দেখুন)

গ্রুপ ক�োম্পানিগুলিকে নিশ্চিত করতে হবে যে টেকসই রিপ�োর্টিংএর উদ্দেশ্যে এলইএক্স-এর মাধ্যমে রিপ�োর্ট করা অবদানগুলি
আর্থিক এবং সংবিধিবদ্ধ প্রতিবেদনের উদ্দেশ্যে তারা ফিনান্সের
মাধ্যমে যে রিপ�োর্ট করে সেগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ।

কার সাথে কথা বলবেন
• আপনার লাইন ম্যানেজার
• উচ্চপর্যায়ের ম্যানেজমেন্ট
• আপনার স্থানীয় এলইএক্স
কাউন্সেল
• হেড অব কমপ্লায়েন্স:
sobc@bat.com
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কর্পোরেট সম্পদ
এবং আর্থি ক সততা
সঠিক অ্যাকাউন্টিং এবং রেকর্ড রাখা
কর্পোরেট সম্পদের সুরক্ষা	
ডাটার গ�োপনীয়তা, গ�োপনীয়তা এবং
তথ্যের নিরাপত্তা	
অভ্যন্তরীণ লেনদেন এবং বাজারের
অপব্যবহার
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সঠিক অ্যাকাউন্টিং এবং রেকর্ড রাখা
সৎ, নিখুঁত এবং বিষয়গত রেকর্ডিং
এবং আর্থি ক ও অনার্থি ক তথ্যের
রিপ�োর্টিং গ্রুপের সুনাম, এটির
আইনি, ট্যাক্স, নিরীক্ষা এবং
নিয়ন্ত্রণমূলক বাধ্যবাধকতাগুলি
পূরণ করার ক্ষমতা, এবং গ্রুপ
ক�োম্পানিগুলির ব্যবসায়িক
সিদ্ধান্ত এবং পদক্ষেপগুলিকে
সমর্থন করার জন্য প্রয়োজনীয়।

সঠিক তথ্য এবং ডাটা

অ্যাকাউন্টিং-এর মানদণ্ড অনুসরণ করা

লেনদেনসমূহ নথিভু ক্তিকরণ

আমরা যে সমস্ত ডাটা তৈরি করি তা আর্থি ক বা অনার্থি ক যাই
হ�োক না কেন, সেগুলিকে অবশ্যই করে ফেলা লেনদেন এবং
ইভেন্টগুলিকে সঠিকভাবে প্রতিফলিত করতে হবে।

আর্থি ক ডাটা (যেমন বই, রেকর্ড এবং হিসাব) অবশ্যই
সাধারণভাবে গ্রহণয�োগ্য অ্যাকাউন্টিং-এর নীতিমালা এবং
গ্রুপের অ্যাকাউন্টিং ও রিপ�োর্ট করার নীতিমালা এবং
কার্যপ্রণালী।

সব লেনদেন এবং চু ক্তি সকল পর্যায়েই যথ�োপযুক্তভাবে
অনুম�োদিত ও নিখুঁত এবং সম্পূর্ণভাবে রেকর্ড করতে হবে।

আর্থি ক এবং অন্যান্য ব্যবসায়িক তথ্য রেকর্ড করার
জন্য আমাদেরকে প্রয�োজ্য আইন, বাহ্যিক অ্যাকাউন্টিংএর প্রয়োজনীয়তা এবং গ্রুপের প্রক্রিয়াগুল�ো অনুসরণ
করতে হবে।
ডাটা কাগজের বা ইলেকট্রনিক আকারের, বা অন্য যে ক�োন�ো
মাধ্যমেরই হ�োক না কেন এটি প্রয�োজ্য হয়।
সঠিক রেকর্ড রাখতে ব্যর্থ তা গ্রুপের নীতির পরিপন্থী এবং
অবৈধও হতে পারে।
রেকর্ড মিথ্যাভাবে বর্ণনা করা বা সত্যকে ভু লভাবে উপস্থাপিত
করাকে কখনই ঠিক হয়েছে বলে সাফাই দেওয়া যায় না। এই
ধরনের আচরণ জালিয়াতির কারণ হতে পারে এবং ফলশ্রুতিতে
দেওয়ানী বা ফ�ৌজদারি মামলার মুখ�োমুখি হতে পারে।

রেকর্ড সমূহের ব্যবস্থাপনা
গ্রুপ ক�োম্পানিগুলিকে অবশ্যই এমন রেকর্ড ব্যবস্থাপনা
নীতিমালা ও কার্যপ্রণালী গ্রহণ করতে হবে যা গ্রুপ রেকর্ড স
ম্যানেজমেন্ট পলিসি-কে প্রতিফলিত করে।
আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের সকল জটিল ব্যবসার
রেকর্ড গুলিকে ঐ সকল নীতিমালা ও কার্যপ্রণালীর সাথে
সামঞ্জস্য রেখে পরিচালনা করতে হবে, এবং কখনই অনুমতি
ছাড়া ক�োম্পানির রেকর্ড গুলি বদলান�ো বা ধ্বংস করা
যাবে না।
আমাদেরকে রেকর্ড ব্যবস্থাপনা নীতি ও কার্যপ্রণালীর সাথে
পরিচিত হতে হবে যা আমাদের ক্ষেত্রে প্রয�োজ্য।

গ্রুপ ক�োম্পানির আর্থিক ডাটা অবশ্যই তাদের বসবাসকারী দেশে
সাধারণভাবে গৃহীত অ্যাকাউন্টিং-এর নীতিগুলির সাথে সামঞ্জস্য
রেখে পরিচালনা করতে হবে।
গ্রুপ রিপ�োর্টিং এর জন্য, ডাটা অবশ্যই গ্রুপ অ্যাকাউন্টিং
নীতিমালা (আইএফআরএস) এবং কার্যপ্রণালীর সাথে
সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

বহিরাগত নিরীক্ষকদের সাথে সহয�োগিতা করা
আমাদের অবশ্যই পরিপূর্ণভাবে গ্রুপের বহিরাগত ও
অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষকদের সহায়তা করতে হবে এবং নিশ্চিত
করতে হবে যে তাদের কাছে রাখা সব তথ্য যা যে ক�োন�ো গ্রুপ
ক�োম্পানির নিরীক্ষকের কাছে প্রাসঙ্গিক (প্রাসঙ্গিক নিরীক্ষণ
তথ্য) তা সেই ক�োম্পানির বহিরাগত নিরীক্ষকদের কাছে
উপলব্ধ করা হবে।

সকল চু ক্তি যা গ্রুপ ক�োম্পানিগুলির মাধ্যমে এসেছে, অন্য
একটি গ্রুপ ক�োম্পানি বা তৃ তীয় পক্ষ যার সাথেই হ�োক না
কেন, অবশ্যই লিখিত আকারে তার প্রমাণ রাখতে হবে।
আমরা একটি গ্রুপ ক�োম্পানির পক্ষে ক�োন�ো একটি চুক্তি তৈরি
করা, দর কষাকষি করা বা অনুম�োদন দেওয়ার জন্য দায়বদ্ধ
হলে, আমাদেরকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে এটি প্রাসঙ্গিক
চুক্তি অনুম�োদন নীতি ও কার্যপ্রণালী দ্বারা অনুম�োদিত, স্বাক্ষরিত
এবং রেকর্ড করা হয়েছে।
গ্রুপ ক�োম্পানির পণ্য বিক্রয়ের সাথে সংযুক্ত সকল নথি যা
গ্রুপ ক�োম্পানি তৈরি করেছে, তা দেশীয় ব্যবহার বা রপ্তানি যে
জন্যেই হ�োক না কেন, সেটিকে অবশ্যই নিখুঁত ও সম্পূর্ণ হতে
হবে এবং লেনদেনের সঠিক তথ্য তু লে ধরতে হবে।
সকল নথি অবশ্যই সংরক্ষণ করতে হবে (প্রাসঙ্গিক চিঠিপত্রসহ)
যা ট্যাক্স, কাস্টমস বা অন্য কর্তৃ পক্ষ দ্বারা করা সম্ভাব্য
পরিদর্শনের জন্য প্রয়�োজন হতে পারে।

বহিরাগত নিরীক্ষকদের সম্পূর্ণভাবে সহায়তা করা আমাদের
দায়িত্ব যা আইনি বাধা সাপেক্ষ, উদাহরণস্বরূপ আইনি
অধিকারযুক্ত নথিগুলির ক্ষেত্রে।
অন্যথায়, আমরা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বহিরাগত নিরীক্ষকদের যে
ক�োন�ো অনুর�োধে সাড়া দেব এবং প্রাসঙ্গিক কর্মী এবং নথিতে
সম্পূর্ণভাবে ও বাধা ছাড়া অ্যাক্সেস পাওয়ার অনুমতি দেব।
ক�োন�ো অবস্থাতেই আমরা বহিরাগত ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষকদের
এমন তথ্য সরবরাহ করব�ো না যা আমরা বিভ্রান্তিকর, অসম্পূর্ণ
বা বেঠিক বলে জানি (বা যুক্তিযুক্তভাবে জানা উচিত বলে
মনে করি)।

কার সাথে কথা বলবেন
• আপনার লাইন ম্যানেজার
• উচ্চপর্যায়ের ম্যানেজমেন্ট
• আপনার স্থানীয় এলইএক্স
কাউন্সেল
• হেড অব কমপ্লায়েন্স:
sobc@bat.com
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চিফ এক্সিকিউটিভের বার্তা

রিপ�োর্ট করা

ব্যক্তিগত এবং ব্যবসায়িক সততা

কর্মক্ষেত্র এবং মানবাধিকার

তদবির এবং জনসাধারণের জন্য অবদান

কর্পোরেট সম্পদ এবং আর্থি ক সততা

জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য

কর্পোরেট সম্পদের সুরক্ষা
আমরা সকলেই গ্রুপের
সম্পদ সুরক্ষিত রাখার এবং
যথ�োপযুক্তভাবে ব্যবহার করার
জন্য দায়বদ্ধ, যে বিষয়ে আমাদের
উপর বিশ্বাস স্থাপন করা হয়েছে।

আমাদের ক�োম্পানির সেরা স্বার্থের পক্ষে
কাজ করা
আমাদেরকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যাতে গ্রুপের
সম্পত্ তি ক্ষতিগ্রস্ত, অপব্যয়িত, আত্মসাৎ বা নষ্ট না হয়
এবং অন্যদের দ্বারা অপব্যবহার বা আত্মসাৎকরণ সম্পর্কে
অবশ্যই রিপ�োর্ট করতে হবে।

আমাদের ব্র্যান্ড ও উদ্ভাবনসমূহকে রক্ষা করা

ক�োম্পানির যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা

গ্রুপের মালিকানাধীন সকল মেধা সম্পত্ তি আমরা অবশ্যই
রক্ষা করব�ো।

নিচে যেমনটি নির্ধারণ করে দেওয়া আছে সেইরূপে, এবং
ক�োম্পানির নীতির সাথে সামঞ্জস্য রাখা ব্যতীত আমরা
ক�োম্পানির যন্ত্রপাতি বা সুবিধাদি ব্যক্তিগত কার্যকলাপের
জন্য অবশ্যই ব্যবহার করব�ো না।

মেধা সম্পত্ তির মধ্যে অন্তর্ভু ক্ত রয়েছে প্যাটেন্ট, কপিরাইট,
ট্রেড মার্ক , ডিজাইন রাইট এবং অন্যান্য মালিকানাধীন তথ্য।

গ্রুপের সম্পত্ তিতে ভ�ৌত এবং মেধা সম্পত্ তি, তহবিল, সময়,
মালিকানাধীন তথ্য, কর্পোরেট সুয�োগ, যন্ত্রপাতি এবং স্থাপনাসমূহ
অন্তর্ভু ক্ত থাকে।

আমাদের সম্পত্ তিতে অ্যাক্সেস সুরক্ষিত করা

তহবিল চু রি ও অপব্যবহার হওয়ার বিরুদ্ধে
প্রহরা দেওয়া

বিল্ডিং অ্যাক্সেস কার্ড , আইডি, পাসওয়ার্ড এবং ক�োডসহ
যে ক�োন�ো তথ্য যা সাধারণত ক�োম্পানির সম্পত্ তি এবং
নেটওয়ার্কে র জন্য ব্যবহৃত হয় সর্বদাই সেগুলির নিরাপত্তা
বজায় রাখব�ো।

আমরা অবশ্যই গ্রুপের তহবিল রক্ষা করব�ো এবং এগুলির
অপব্যবহার, জালিয়াতি ও চু রি হওয়ার বিরুদ্ধে সুরক্ষা দিব।
ব্যয়, ভাউচার, বিল এবং ইনভয়েসের জন্য আমাদের দাবি
অবশ্যই সঠিক হতে হবে এবং সময়মত জমা দিতে হবে।
‘গ্রুপ তহবিল’ এর অর্থ হল নগদ অর্থ বা নগদের সমতু ল্য যা
একটি গ্রুপ ক�োম্পানির অধিকারভু ক্ত, এতে আরও অন্তর্ভু ক্ত
রয়েছে আমাদেরকে অগ্রিম দেওয়া অর্থ এবং আমাদের হাতে
থাকা ক�োম্পানির ক্রেডিট কার্ড ।
কর্মীদের দ্বারা করা জালিয়াতি বা চুরির ফলাফল হতে পারে
তাদেরকে বের করে দেওয়া এবং মামলা করা।

আমাদের কাজের জন্য পর্যাপ্ত সময় ব্যয় করা
আমাদের সকলের কাছে প্রত্যাশা করা হয় যে আমাদের
দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে পালনের জন্য আমরা যথেষ্ট সময়
ব্যয় করব�ো।
কাজে থাকাকালীন সময়ে, আমাদের কাছে আশা করা হয়
আমরা সম্পূর্ণরূপে জড়িত থাকব�ো এবং পরিমিত পরিমাণ ব্যতীত
ব্যক্তিগত কার্যকলাপ করব�ো না যা আমাদের কাজকে ব্যাহত
করে না।

আমরা অবশ্যই সেই তথ্য সুরক্ষিত করব�ো যা গ্রুপের
সম্পত্ তিতে অ্যাক্সেস দেবার জন্য ব্যবহৃত হতে পারে।

তৃ তীয় পক্ষের সম্পদকে সম্মান করা
আমরা কখনই জেনেশুনে যা করব�ো না:
তৃ তীয় পক্ষের ভ�ৌত সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত, অপব্যবহার বা
আত্মসাৎ করা
বৈধ প্যাটেন্ট, ট্রেড মার্ক , কপিরাইট বা অন্যান্য মেধা সম্পত্ তি
লঙ্ঘন করে তৃ তীয় পক্ষের অধিকারকে লঙ্ঘন করা
অননুম�োদিত কার্যকলাপ করা যা তৃ তীয় পক্ষের সিস্টেম বা
রিস�োর্সের কর্মক্ষমতায়

আমাদেরকে ইস্যু করা বা আমাদের ব্যবহারের জন্য দেয়া
ক�োম্পানির যন্ত্রপাতি এবং সিস্টেমের সীমিত, মাঝে-মধ্যে বা
ঘটনামূলক ব্যক্তিগত ব্যবহার অনুম�োদিত, তবে শর্ত থাকে যে:
এটি য�ৌক্তিক হতে হবে এবং আমাদের কাজের প্রকৃত
কর্মদক্ষতায় হস্তক্ষেপ করবে না
আমাদের সিস্টেমের কর্মদক্ষতায় ক�োন�ো বিরূপ প্রভাব ফেলবে না
ক�োন�ো ধরনের অবৈধ বা অনুপযুক্ত উদ্দেশ্যের জন্য নয়
য�ৌক্তিক এবং সংক্ষিপ্ত ব্যক্তিগত ফ�োন, ইমেইল এবং ইন্টারনেট
ব্যবহার অনুম�োদিত। অনুপযুক্ত ব্যবহারের মধ্যে অন্তর্ভু ক্ত রয়েছে:
এমন ধরণের য�োগায�োগ যা অপমানজনক, মানহানিকর,
য�ৌন বিষয়ক, বর্ণবাদী, অশ্লীল, কুৎসিত বা অন্য ক�োন�োভাবে
অপ্রীতিকর
কপিরাইট করা, লাইসেন্সকৃত, বা অন্যান্য মালিকানাধীন
উপকরণ অনুপযুক্তভাবে বিতরণ করা
চেইন লেটার, বিজ্ঞাপন বা আবেদন ট্র্যান্সমিট করা (অনুম�োদিত
না হলে)
অনুপযুক্ত ইন্টারনেট সাইটগুলিতে ভিজিট করা

খারাপভাবে প্রভাব ফেলে
আমাদের তৃতীয় পক্ষের ভ�ৌত ও মেধা সম্পত্ তিতে সেই সম্মান
দেওয়া উচিত যা তারা গ্রুপের সম্পত্ তির প্রতি দেখাবেন বলে
আমরা আশা করি।

কার সাথে কথা বলবেন
• আপনার লাইন ম্যানেজার
• উচ্চপর্যায়ের ম্যানেজমেন্ট
• আপনার স্থানীয় এলইএক্স
কাউন্সেল
• হেড অব কমপ্লায়েন্স:
sobc@bat.com
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ব্যক্তিগত এবং ব্যবসায়িক সততা

কর্মক্ষেত্র এবং মানবাধিকার

তদবির এবং জনসাধারণের জন্য অবদান

কর্পোরেট সম্পদ এবং আর্থি ক সততা

জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য

ডাটার গ�োপনীয়তা, গ�োপনীয়তা এবং তথ্যের নিরাপত্তা
আমরা ডাটার গ�োপনীয়তা আইন
বিবেচনায় রাখি, গ্রুপ এবং
এর ব্যবসার সাথে সম্পর্কি ত
সকল বাণিজ্যিক সংবেদনশীল
তথ্য, বাণিজ্যিক গ�োপনীয়তা
এবং অন্যান্য গ�োপন তথ্যের
গ�োপনীয়তা বজায় রাখি।

ডাটার গ�োপনীয়তা

গ�োপনীয় তথ্য

গ�োপনীয় তথ্যে অ্যাক্সেস এবং এর সংরক্ষণ

ব্যক্তিগত ডাটা হচ্ছে এমন তথ্য যা প্রত্যক্ষ বা পর�োক্ষভাবে
ক�োন�ো ব্যক্তিকে সনাক্ত করে। একটি বৈশ্বিক ক�োম্পানি
হিসাবে যা ব্যক্তি, গ্রুপ ক�োম্পানি এবং কর্মী সম্পর্কি ত
একটি তাৎপর্যপূর্ণ উল্লেখয�োগ্য তথ্য ধারণ করে সেটিকে
অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে তারা ব্যক্তিগত তথ্য স্থানীয়
সুরক্ষা আইন এবং গ্রুপ ডাটার গ�োপনীয়তার নীতি অনুযায়ী
ব্যক্তিগত ডাটা ব্যবস্থাপনা করবে।

আমাদের গ�োপনীয় তথ্য এমন তথ্য বা জ্ঞান যা তৃ তীয় পক্ষের
কাছে প্রকাশ করা হলে গ্রুপটির স্বার্থকে ক্ষু ণ্ণ করতে পারে,
যেমন:

গ্রুপ ক�োম্পানি বা এর ব্যবসা সম্পর্কি ত গ�োপনীয় তথ্যে
অ্যাক্সেস শুধুমাত্র তখনই কর্মীদের দেওয়া হবে যখন তাদের
কাজ সম্পন্ন করার জন্য এটির দরকার হবে।

বিক্রয়, বাজারজাতকরণ এবং অন্যান্য কর্পোরেট ডাটাবেস

ডাটার গ�োপনীয়তার আইন ব্যক্তিগত ডাটা ব্যবস্থাপনা ও
প্রক্রিয়া করা এবং দুইটি ক�োম্পানি বা দেশের মধ্যে যে ভাবে এটি
ট্র্যান্সফার করা যাবে তা নিয়ন্ত্রণ করে। কাস্টমার, কর্মী, কন্ট্রাক্টর
এবং সরবরাহকারীর কর্মী বা অন্যান্য তৃতীয় পক্ষ যাদের সাথে
আমরা ব্যবসা করি তারাসহ সকল ব্যক্তির ক্ষেত্রে এটি প্রয�োজ্য।

গবেষণা সংক্রান্ত এবং প্রযুক্তিগত ডাটা

গ্রুপ ক�োম্পানি বা এর ব্যবসা সম্পর্কি ত ক�োন�ো গ�োপনীয়
তথ্য আমরা অবশ্যই বাড়ি নিয়ে যাব না যতক্ষণ না সেই
তথ্যকে সুরক্ষিত করার মত�ো যথেষ্ট ব্যবস্থা না করা হয়।
আরও নির্দে শনার জন্য, অনুগ্রহ করে গ্রুপের নিরাপত্তা নীতি
সংক্রান্ত বিবৃতি দেখুন।

আমরা ব্যক্তিগত ডাটা দায়িত্বের সাথে এবং বিশ্বব্যাপী ডাটার
গ�োপনীয়তা আইনের সাথে মানিয়ে নিয়ে ব্যবস্থাপনা করার জন্য
অঙ্গীকারাবদ্ধ। আর�ো অধিক তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে গ্রুপ
ডাটার গ�োপনীয়তার নীতিমালা দেখুন। এই নীতিমালা ব্যক্তিগত
ডাটা সুরক্ষার ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী ন্যূনতম মান সরবরাহ করার
জন্য তৈরি করা হয়েছে। আমাদেরকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে
যে কিছু কিছু অঞ্চলে সুনির্দি ষ্ট আইন অতিরিক্ত প্রয়�োজনীয়তা
আর�োপ করতে পারে আর আমরা এ জাতীয় সকল প্রয়োগয�োগ্য
আইন মেনে ব্যক্তিগত ডাটা ব্যবস্থাপনা করব�ো।

মূল্য নির্ধারণ এবং বাজারজাতকরণের ক�ৌশল এবং পরিকল্পনা
পণ্য সম্পর্কে গ�োপনীয় তথ্য এবং বাণিজ্যিক গ�োপনীয়তা
নতু ন পণ্য বিকাশের উপাদান
ব্যবসায়িক ধারণা, পদ্ধতি, প্রস্তাব বা ক�ৌশল
অপ্রকাশিত আর্থিক ডাটা এবং ফলাফল
ক�োম্পানির পরিকল্পনা
ব্যক্তিগত ডাটা এবং বিষয় যা কর্মীদের প্রভাবিত করে
একটি গ্রুপ ক�োম্পানি দ্বারা লাইসেন্স করা বা বিকাশ করা
সফটওয়্যার

গ�োপনীয় তথ্য প্রকাশ করা
উচ্চতর ম্যানেজমেন্টের অনুম�োদন ছাড়া আমরা অবশ্যই গ্রুপ
ক�োম্পানি সংক্রান্ত গ�োপনীয় তথ্য বা এর ব্যবসা সম্পর্কে তথ্য
গ্রুপের বাইরে প্রকাশ করব�ো না এবং শুধুমাত্র যা প্রকাশ করা
হবে তা হল�ো:
অ্যাজেন্ট বা গ্রুপ ক�োম্পানির প্রতিনিধির কাছে যার
গ�োপনীয়তার দায়িত্ব রয়েছে এবং গ্রুপের পক্ষ হয়ে কাজ করার
জন্য তথ্যের দরকার হয়
লিখিত গ�োপনীয়তার চুক্তির শর্তে র বা অঙ্গীকারের অধীনে
বিচার বিভাগীয়, সরকারী, নিয়ন্ত্রক বা সুপারভাইজরি বডির
আদেশের শর্তে র অধীনে, প্রজ্ঞাপিত এবং গৃহীত হয়েছে এবং
স্থানীয় এলইএক্স কাউন্সেলের কাছ থেকে অনুম�োদন পাওয়া
গিয়েছে

গ�োপনীয় তথ্যের ব্যবহার
আমাদের নিজস্ব আর্থি ক সুবিধার জন্য বা বন্ধু বা
আত্মীয়ের সুবিধার জন্য আমরা অবশ্যই গ্রুপ ক�োম্পানি
বা এর ব্যবসা সম্পর্কি ত গ�োপনীয় তথ্য ব্যবহার করব�ো না
(‘স্বার্থে র সংঘাত দেখুন’)।
আমাদের ‘অভ্যন্তরীণ লেনদেন’ এ অ্যাক্সেস থাকলে, যা গ�োপনীয়
তথ্য আর পাবলিক ক�োম্পানিগুলির শেয়ার ও সিকিউরিটির
মূল্যের সাথে প্রাসঙ্গিক, বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।
আরও বিস্তারিত জানতে, ‘অভ্যন্তরীণ লেনদেন এবং বাজারের
অপব্যবহার’ দেখুন।

তৃ তীয় পক্ষের তথ্য
আমাদের অবশ্যই অন্য ক�োন�ো পক্ষের গ�োপনীয় তথ্য চাওয়া
বা ইচ্ছাকৃতভাবে গ্রহণ করা উচিত নয়।
আমরা যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে এমন তথ্য পেয়ে থাকি যা অন্য
একটি পক্ষের গ�োপনীয় তথ্য হতে পারে বলে সন্দেহ করি,
সেক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই তৎক্ষণাৎ আমাদের লাইন ম্যানেজার
বা স্থানীয় এলইএক্স কাউন্সেলকে জানাব�ো।

গ�োপনীয় তথ্য ইলেক্ট্রনিকভাবে ট্র্যান্সমিট করতে হলে, তখন
প্রযুক্তিগত ও পদ্ধতিগত মান নিয়ে অন্য পক্ষের সাথে সম্মত
হতে হবে।

কার সাথে কথা বলবেন
• আপনার লাইন ম্যানেজার
• উচ্চপর্যায়ের ম্যানেজমেন্ট
• আপনার স্থানীয় এলইএক্স
কাউন্সেল
• হেড অব কমপ্লায়েন্স:
sobc@bat.com
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খ�োলা জায়গায় আল�োচনার বা নথির ব্যবহারের মাধ্যমে
গ�োপনীয় তথ্যের অনিচ্ছাকৃত প্রকাশের ঝুঁকির ব্যাপারে
আমাদের খেয়াল রাখতে হবে।

www.bat.com/sobc/online

চিফ এক্সিকিউটিভের বার্তা

রিপ�োর্ট করা

ব্যক্তিগত এবং ব্যবসায়িক সততা

কর্মক্ষেত্র এবং মানবাধিকার

তদবির এবং জনসাধারণের জন্য অবদান

কর্পোরেট সম্পদ এবং আর্থি ক সততা

জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য

অভ্যন্তরীণ লেনদেন এবং বাজারের অপব্যবহার
পুর�ো বিশ্ব জুড়ে ন্যায্য ও উন্মুক্ত
সিকিউরিটিজ মার্কেটকে সমর্থন
করার জন্য আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
কর্মীরা অবশ্যই ভিতরের তথ্যের
উপর ভিত্ তি করে লেনদেন
করবেন না বা ক�োন�ো ধরনের
বাজারের অপব্যবহারের সাথে
সংশ্লিষ্ট হবেন না।

বাজারের অপব্যবহার

ভিতরের তথ্য নিয়ে নাড়াচাড়া করা

দায়িত্বশীল শেয়ার লেনদেন

আমরা ক�োন�ো ধরনের বাজারের অপব্যবহার করার
অঙ্গীকার করব�ো না, এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে:

যদি ক�োন�ো তথ্য আমাদের কাছে থাকে বা গ্রহণ করি যা
হয়ত�ো ভিতরের তথ্য যা ক�োন�ো প্রকাশ্যে ট্রেড করা গ্রুপ
ক�োম্পানির সাথে সম্পর্কি ত, সেক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই এটি
তৎক্ষণাৎ আমাদের জেনারেল ম্যানেজার, হেড অফ ফাংশন,
বা (তথ্য ক�োন�ো সুনির্দি ষ্ট প্রকল্পের সাথে সম্পর্কি ত হলে)
প্রকল্পের নেতার কাছে প্রকাশ করব�ো। অন্যথায়, আমরা
অবশ্যই এই তথ্য সুনির্দি ষ্ট অনুম�োদন ছাড়া প্রকাশ করব�ো না,
এবং তখন শুধুমাত্র যাদের কাছে করব�ো:

সেই ক�োম্পানির সাথে সম্পর্কি ত তথ্য থাকাকালীন সময়ে,
আমরা অবশ্যই ক�োন�ো প্রকাশ্যে ট্রেড করা ক�োম্পানির
সিকিউরিটিজ লেনদেন করব�ো না (গ্রুপ হ�োক বা না হ�োক),
বা অন্যদের এটি করার জন্য উৎসাহিত করব�ো না।

ভিতরের তথ্যের অনুপযুক্ত প্রকাশ
ভিতরের তথ্যের উপর ভিত্ তি করে সিকিউরিটিজ লেনদেন করা
ভিতরের তথ্য অপব্যবহার করা
বাজার কারসাজিতে সম্পৃক্ত হওয়া
‘বাজারের অপব্যবহার’ এর অর্থ হল এমন আচরণ যা
ফিন্যান্সিয়াল মার্কেটের সততা এবং সিকিউরিটিজ ও
ডেরিভেটিভস এর উপর জনগণের আস্থার ক্ষতি করে। বাজারের
অপব্যবহার এবং অভ্যন্তরীণ লেনদেন (এটি করা বা অন্যদের
করতে উৎসাহিত করা) বেশির ভাগ দেশেই অবৈধ।
আচরণ সম্পর্কিত আরও তথ্য যা যুক্তরাজ্যে বাজারের
অপব্যবহার বা অভ্যন্তরীণ লেনদেন হিসেবে বিবেচিত হতে পারে,
তা দেখার জন্য আমাদের ক�োড ফর শেয়ার ডিলিং দেখুন।

‘ভিতরের তথ্য’ হচ্ছে সুনির্দি ষ্ট প্রকৃতির তথ্য যা:
সাধারণভাবে পাওয়া যায় না; প্রত্যক্ষ বা পর�োক্ষভাবে
প্রকাশ্যে ক�োট করা ক�োম্পানি বা এর শেয়ার বা অন্যান্য
সিকিউরিটিজের সাথে সম্পর্কিত; এবং সহজে পাওয়া
গেলে, ঐ ক�োম্পানির শেয়ার বা অন্যান্য সিকিউরিটিজের
মূল্য, বা সংশ্লিষ্ট বিনিয়�োগের উপর তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব
রাখার সম্ভাবনা থাকবে।

যে সকল কর্মীদের গ্রুপ ক�োম্পানির অ্যাজেন্ট বা প্রতিনিধিদের
জন্য কাজ করতে এটির দরকার হয়
যাকে এর পক্ষে কাজ করার জন্য গ�োপনীয়তার দায়িত্ব নিতে
হয় এবং এই ধরনের তথ্যের দরকার হয়
ভিতরের তথ্য ব্যবস্থাপনা করার সময় সতর্কতার প্রয়�োজন হয়,
কারণ ভু লভাবে ব্যবহারের কারণে দায়ী গ্রুপ ক�োম্পানির বা
ব্যক্তির দেওয়ানি বা ফ�ৌজদারি শাস্তি হতে পারে।
আপনার কাছে ভিতরের তথ্য রয়েছে কিনা সেই ব্যাপারে
আপনি অনিশ্চিত হলে, সেক্ষেত্রে ব্রিটিশ আমেরিকান ট�োব্যাক�ো
পি.এল.সি., বা সংশ্লিষ্ট ক�োম্পানির ক�োম্পানি সেক্রেটারির সাথে
য�োগায�োগ করুন।

আপনি যদি ক�োন�ো প্রকাশ্যে ট্রেড করা গ্রুপ ক�োম্পানির
সিকিউরিটিজ নিয়ে লেনদেন করার ইচ্ছা করে থাকেন, এবং
সময়ে সময়ে সেই ক�োম্পানির সাথে সম্পর্কি ত তথ্যে আপনার
অ্যাক্সেস থাকে, সেক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই স্থানীয় শেয়ার
লেনদেন আইন, এটি আপনার ক্ষেত্রে প্রয�োজ্য হলে, ও সেই
ক�োম্পানি কর্তৃ ক ইস্যু করা যে ক�োন�ো শেয়ার লেনদেনের
ক�োড মেনে চলতে হবে।
‘সিকিউরিটিজ’ এর মধ্যে অন্তর্ভু ক্ত রয়েছে শেয়ার (আমেরিকান
ডিপ�োজিটরি রিসিপ্টসহ), অপশন, ফিউচার এবং অন্য যে ক�োন�ো
প্রকারের ডেরিভেটিভ চুক্তি, ঋণ, য�ৌথ বিনিয়�োগের উদ্যোগের
ইউনিট (যেমন ফান্ড), পার্থ ক্যের জন্য আর্থিক চুক্তি, বন্ড, ন�োট, বা
অন্য যে ক�োন�ো বিনিয়�োগ যার মূল্য এই ধরনের সিকিউরিটিজের
মূল্য দিয়ে নির্ধারিত হয়।
‘লেনদেন’ বিস্তৃত পরিসরে সংজ্ঞায়িত হয় এবং যে ক�োন�ো বিক্রয়,
ক্রয় বা ট্র্যান্সফার (উপহারের মাধ্যমে সহ) এতে অন্তর্ভু ক্ত রয়েছে,
এর পাশাপাশি রয়েছে স্প্রেড বেট, পার্থ ক্যের জন্য আর্থিক চুক্তি,
বা অন্যান্য ডেরিভেটিভ যাতে অন্তর্ভু ক্ত রয়েছে সিকিউরিটিজ,
প্রত্যক্ষ বা পর�োক্ষভাবে, যা আপনি নিজে করেন বা অন্যের
পক্ষে করেন।
শেয়ার লেনদেনের জন্য আমাদের ক�োড ব্রিটিশ আমেরিকান
ট�োব্যাক�ো এর ‘ভিতরের ল�োকদের’ ক্ষেত্রে প্রয়�োগ করার নিয়ম
নির্ধারিত করে দেয়, যাদের ব্রিটিশ আমেরিকান ট�োব্যাক�ো পি.এল.
সি. এর সিকিউরিটিজ লেনদেনের জন্য অতিরিক্ত বিধিনিষেধ
থাকে আইনিভাবেই আমাদের সকল ভিতরের ল�োকদের তালিকা
রাখার প্রয়�োজনীয়তা রয়েছে, যাদেরকে আলাদা আলাদা করে
তাদের স্ট্যাটাস জানিয়ে দেওয়া হবে।

কার সাথে কথা বলবেন
• আপনার লাইন ম্যানেজার
• উচ্চপর্যায়ের ম্যানেজমেন্ট
• আপনার স্থানীয় এলইএক্স
কাউন্সেল
• হেড অব কমপ্লায়েন্স:
sobc@bat.com
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www.bat.com/sobc/online

চিফ এক্সিকিউটিভের বার্তা

রিপ�োর্ট করা

ব্যক্তিগত এবং ব্যবসায়িক সততা

কর্মক্ষেত্র এবং মানবাধিকার

তদবির এবং জনসাধারণের জন্য অবদান

কর্পোরেট সম্পদ এবং আর্থি ক সততা

জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য

জাতীয় এবং
আন্তর্ জাতিক বাণিজ্য
প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং অ্যান্টি-ট্রাস্ট	
অর্থ পাচার এবং ট্যাক্স ফাঁকি
দেওয়া দমন
অবৈধ বাণিজ্য দমন
নিষেধাজ্ঞা	
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চিফ এক্সিকিউটিভের বার্তা

রিপ�োর্ট করা

ব্যক্তিগত এবং ব্যবসায়িক সততা

কর্মক্ষেত্র এবং মানবাধিকার

তদবির এবং জনসাধারণের জন্য অবদান

কর্পোরেট সম্পদ এবং আর্থি ক সততা

জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য

প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং অ্যান্টি-ট্রাস্ট
আমরা উন্মুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতায়
বিশ্বাসী গ্রুপ ক�োম্পানিগুলিকে
প্রতিদ্বন্দ্বিতা (বা ‘অ্যান্টি-ট্রাস্ট’)
আইনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে,
অবশ্যই ন্যায্যভাবে এবং
নীতিগতভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা
করতে হবে।
কিভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আইন আমাদের
ব্যবসায়ে প্রভাব ফেলে
প্রতিদ্বন্দ্বিতা আইন আমাদের কার্যকলাপের প্রায় সকল
দিককেই প্রভাবিত করে, এতে অন্তর্ভু ক্ত থাকে বিক্রয়
এবং প্রদর্শন, সরবরাহকারী, পরিবেশক, কাস্টমার এবং
প্রতিদ্বন্দ্বীদের সাথে আমাদের সম্পর্ক , আমাদের দর
কষাকষি ও চুক্তির খসড়া করা, এবং আমাদের মূল্য
নির্ধারণী ক�ৌশল ও বাণিজ্যিক শর্তাবলী ঠিক করা।
আইনটি বাজারের পরিস্থিতির সাথে যুক্ত, যা প্রতিয�োগিতার
ক�োন�ো ইস্যুতে কীভাবে কাজ করতে হবে তাকে প্রভাবিত
করবে, যেমন:
বাজারের ঘনত্ব;
পণ্যের একজাতীয়তা এবং ব্র্যান্ডের পৃথকীকরণ; বা
বিজ্ঞাপনী বিধিনিষেধ, প্রদর্শনে নিষেধাজ্ঞা এবং জনসম্মুখে
ধূমপানে নিষেধাজ্ঞাসহ প্রবিধান

কার সাথে কথা বলবেন
• আপনার লাইন ম্যানেজার
• উচ্চপর্যায়ের ম্যানেজমেন্ট
• আপনার স্থানীয় এলইএক্স
কাউন্সেল
• হেড অব কমপ্লায়েন্স:
sobc@bat.com
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ন্যায্য প্রতিদ্বন্দ্বিতার অঙ্গীকার

প্রতিদ্বন্দ্বীদের সাথে বৈঠক

পুনঃবিক্রয় মূল্যের রক্ষণাবেক্ষণ

আমরা জ�োরাল�ো প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ এবং
প্রতিটি দেশ এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যেখানে আমরা
পরিচালনা করি সেখানকার প্রতিদ্বন্দ্বিতার আইন মেনে চলি।

আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের সাথে যে ক�োন�ো বৈঠক বা সরাসরি
আলাপচারিতা অত্যন্ত সতর্ক তার সাথে করা উচিত। আমাদের
অবশ্যই যত্ন সহকারে এগুলির রেকর্ড রাখতে হবে, এবং
এগুলি, বা এগুলিকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা-বির�োধী হিসাবে দেখা
গেলে বন্ধ করে দিতে হবে।

সাপ্লাই চেইনের বিভিন্ন স্তরের পক্ষগুলির মধ্যে কিছু নির্দি ষ্ট
বিধিনিষেধ, যেমন সরবরাহকারী এবং পরিবেশক বা
পুনঃবিক্রেতার মধ্যে পুনঃবিক্রয় মূল্য রক্ষণাবেক্ষণের বিধান
অবৈধ হতে পারে।

অপ্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক আচরণের বিরুদ্ধে অনেক দেশে আইন
রয়েছে। এগুলি জটিল এবং দেশ বা অর্থ নৈতিক অঞ্চল ভেদে
আলাদা হয়, তবে এগুলি মেনে চলতে ব্যর্থ হলে গুরুতর পরিণতি
হতে পারে।

সমান্তরাল আচরণ
আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের সাথে সমান্তরাল আচরণ ডিফল্ট
হিসাবে অপ্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নয়, তবে আমরা অবশ্যই
নিম্নলিখিত কাজগুল�ো করার জন্য আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের
সাথে আঁ তাত করব�ো না:
মূল্য বা মূল্যের (রিবেট, ছাড়, সারচার্জ, দাম নির্ধারণের পদ্ধতি,
অর্থ প্রদানের শর্তাদি, বা মূল্য পরিবর্ত নের সময়, স্তর বা
শতাংশসহ) যে ক�োন�ো উপাদান বা দিক স্থির করতে
অন্যান্য নিয়ম ও শর্তাবলী স্থির করতে
বাজার, গ্রাহক বা অঞ্চল বিভাজন বা বরাদ্দ করতে
উৎপাদন বা সামর্থ্য সীমিত করতে
একটি প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক বিড প্রক্রিয়ার ফলাফলকে প্রভাবিত
করতে
নির্দি ষ্ট পক্ষগুলির সাথে লেনদেন করতে য�ৌথ অস্বীকৃতিতে
সম্মত হতে
এই অর্থে ‘চুক্তি’-তে অন্তর্ভু ক্ত রয়েছে একটি লিখিত বা ম�ৌখিক
চুক্তি, ব�োঝাপড়া বা অনুশীলন, একটি বাধ্যবাধকতাবিহীন চুক্তি
বা একটি সাধারণ উপলব্ধির জন্য নেওয়া পদক্ষেপ, বা তৃতীয়
পক্ষের দালালির দ্বারা করা একটি পর�োক্ষ চুক্তি, যেমন একটি
ট্রেড সংগঠন, গ্রাহক বা সরবরাহকারী।
এটি এমন পরিস্থিতিগুলিও অন্তর্ভু ক্ত করে যেখানে প্রতিদ্বন্দ্বীরা
প্রতিদ্বন্দ্বিতা হ্রাস করার উদ্দেশ্যে তথ্য (প্রত্যক্ষ বা পর�োক্ষভাবে)
শেয়ার করে। উদাহরণস্বরূপ, প্রতিদ্বন্দ্বীরা ভবিষ্যৎ দাম বৃদ্ধির
বিষয়ে একে অপরকে অবহিত করতে পারে যাতে তারা তাদের
মূল্যের নীতিগুলি সমন্বিত করতে পারে ('সম্মিলিত অনুশীলন'
নামে পরিচিত।)

প্রতিদ্বন্দ্বীদের সাথে করা সকল আয়োজন সমস্যাসঙ্কু ল নয়। ট্রেড
অ্যাস�োসিয়েশন, নির্দি ষ্ট সীমিত তথ্য বিনিময়, এবং নিয়ন্ত্রণমূলক
সংশ্লিষ্টতা বা পাবলিক অ্যাডভ�োকেসি সম্পর্কিত য�ৌথ উদ্যোগের
প্রেক্ষাপটে আইনসম্মত য�োগায�োগ করা যেতে পারে।

প্রতিদ্বন্দ্বীর তথ্য
আমরা কেবল বৈধ আইনি উপায়ে এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা আইনের
সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের সম্পর্কে তথ্য
সংগ্রহ করতে পারি।
প্রতিদ্বন্দ্বীদের কাছ থেকে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বীর তথ্য প্রাপ্তি কখনই
সমর্থ নয�োগ্য হয় না, খুবই সীমাবদ্ধ এবং ব্যতিক্রমী পরিস্থিতির
জন্য এটি সংরক্ষিত রাখুন।
তৃতীয় পক্ষের (গ্রাহক, পরামর্শদাতা, বিশ্লেষক এবং ট্রেড
অ্যাস�োসিয়েশনসহ) মাধ্যমে প্রতিদ্বন্দ্বীর তথ্য সংগ্রহ করা প্রায়শই
জটিল স্থানীয় আইনি সমস্যা উত্থাপন করে এবং কেবলমাত্র
সঠিক পরামর্শ সহকারেই নেওয়া উচিত।

আধিপত্যপূর্ণ অবস্থান
যেখানে ক�োন�ো গ্রুপ ক�োম্পানির ‘বাজার শক্তি’ থাকে,
সেক্ষেত্রে এটির প্রতিদ্বন্দ্বিতা রক্ষা করার এবং তার অবস্থানের
অপব্যবহার না করার একটি বিশেষ দায়িত্ব থাকবে।
‘আধিপত্য’, ‘বাজার শক্তি’ এবং ‘অপব্যবহার’ ধারণাগুলি দেশ
ভেদে অনেক আলাদা হয়।
যেখানে ক�োন�ো গ্রুপ ক�োম্পানি তার স্থানীয় বাজারে
আধিপত্যশালী হিসাবে বিবেচিত হয়, তখন এটি সাধারণত
সেই সকল অনুশীলনে জড়িত হওয়ার সামর্থ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ
থাকবে যেমন এক্সক্লুসিভিটি ব্যবস্থা, আনুগত্যের রিবেট, সমতু ল্য
গ্রাহকদের মধ্যে বৈষম্যতা, অত্যধিক উচ্চ বা কম (মূল্যের নিচে)
মূল্য চার্জ করা, বা বিভিন্ন পণ্য একত্রে জ�োটবদ্ধ বা বান্ডিল করা।

অঞ্চলের মধ্যে বা নির্দি ষ্ট গ্রাহকের গ্রুপে আমাদের গ্রাহকদের
পুনঃবিক্রয় করার সামর্থ্যে নিষেধাজ্ঞা নির্দি ষ্ট কিছু দেশে মারাত্মক
প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিষয় হতে পারে।
পুনঃবিক্রয় মূল্যের রক্ষণাবেক্ষণ হল যেখানে সরবরাহকারী
মূল্য নিয়ন্ত্রণ বা প্রভাবিত (পর�োক্ষভাবে হুমকি এবং/অথবা
প্রণ�োদনাসহ) করতে চায় বা বস্তুত করেই থাকে, যে মূল্যে গ্রাহকরা
তার পণ্যগুলি পুনঃবিক্রয় করে।
পুনঃবিক্রয় মূল্য রক্ষণাবেক্ষণের নিয়ম এবং পুনঃবিক্রয়
নিষেধাজ্ঞা বিশ্বব্যাপী আলাদা আলাদা হয়। আপনার ভূ মিকার
সাথে প্রাসঙ্গিক হলে, যে দেশগুলির জন্য আপনি দায়বদ্ধ
সেগুলিতে প্রয�োজ্য বিধিগুলির সাথে আপনার পরিচিত হওয়ার
দরকার রয়েছে।

একত্রীকরণ এবং অধিগ্রহণ
গ্রুপ ক�োম্পানিগুলি যেখানে একত্রীকরণ এবং অধিগ্রহণের
সাথে জড়িত থাকে, সেক্ষেত্রে এক বা একাধিক দেশে
বাধ্যতামূলক ফাইলিং করতে হতে পারে।
ফাইলিং বাধ্যবাধকতা দেশ ভেদে আলাদা হয়, তবে একত্রীকরণ,
অধিগ্রহণ (সম্পদ বা শেয়ার) এবং য�ৌথ উদ্যোগের প্রসঙ্গে
সবসময় যাচাই করা উচিত।

বিশেষজ্ঞ পরামর্শ চাওয়া
আমরা যদি এমন ব্যবসায়িক ক্রিয়াকলাপের সাথে জড়িত
থাকি যেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আইন প্রাসঙ্গিক হতে পারে,
সেক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই আঞ্চলিক, এলাকা বা বাজারের
নির্দেশিকা অনুসরণ করতে হবে যা গ্রুপ নীতি এবং এই
অঞ্চলের আইন কার্যকর করে, এবং আমাদের স্থানীয়
এলইএক্স কাউন্সেলের সাথে পরামর্শ করতে হবে।
স্থানীয়ভাবে কার্যকর কিছু না থাকার কারণে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আইনটি
কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা হবে বলে আমাদের ধরে নেওয়া উচিত
নয়। মার্কি ন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইইউ এর মত�ো অনেক দেশ তাদের
প্রতিদ্বন্দ্বিতার আইনগুলি আন্তর্জাতিকভাবে প্রয়োগ করে (যেখানে
ঘটনা ঘটে, এবং যেখানে এটি কার্যকর হয়)

www.bat.com/sobc/online

চিফ এক্সিকিউটিভের বার্তা

রিপ�োর্ট করা

ব্যক্তিগত এবং ব্যবসায়িক সততা

কর্মক্ষেত্র এবং মানবাধিকার

তদবির এবং জনসাধারণের জন্য অবদান

কর্পোরেট সম্পদ এবং আর্থি ক সততা

জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য

অর্থ পাচার এবং ট্যাক্স ফাঁ কি দেওয়া দমন
অর্থপাচার করা হচ্ছে অবৈধ
তহবিল বা সম্পত্ তি গ�োপন বা
রূপান্তরিত করা বা এগুলিকে
বৈধ দেখান�ো। এর মধ্যে রয়েছে
অপরাধের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ
তদারক বা পরিচালনা করা।
আমরা অবশ্যই এতে ক�োন�ো
ভূ মিকা রাখব�ো না। ট্যাক্স
ফাঁ কি দেওয়ার অর্থ জনগণের
রাজস্বকে ইচ্ছাকৃতভাবে বা
অসাধুভাবে প্রতারণা করা বা
প্রতারণামূলকভাবে যে ক�োন�ো
অঞ্চলে ট্যাক্স ফাঁ কি দেওয়া।

আমাদের অবশ্যই সন্দেহজনক পরিস্থিতি সম্পর্কে
সতর্ক হতে হবে, যার মধ্যে রয়েছে:

অপরাধের মাধ্যমে অর্জি ত অর্থ লেনদেনের
সাথে জড়িত না থাকা

জড়িত থাকার ঝুঁকি হ্রাস করা এবং
সন্দেহজনক কার্যকলাপ রিপ�োর্ট করা

ইনভয়েস-বহির্ভূত মুদ্রায় বা নগদে বা নগদ সমতুল্যে অর্থ প্রদান

আমাদের অবশ্যই করা উচিত নয়:

আমাদের অবশ্যই যে জন্য কার্যকর পদ্ধতি থাকতে হবে:

এমন যে ক�োন�ো লেনদেনের সাথে জড়িত হওয়া যা অপরাধ
পরিচালনার (ট্যাক্স ফাঁকিসহ) সাথে জড়িত বলে আমরা জানি,
বা সন্দেহ করি, বা

এমন ধরনের লেনদেনে অসাবধানতাবশত অংশগ্রহণের ঝুঁকি
হ্রাস করা যাতে অবৈধ অর্থ প্রবাহ পর্যবেক্ষণসহ অপরাধ থেকে
হওয়া আয় এবং অন্যান্য অর্থ পাচার/সন্ত্রাস ফিনান্সিং সম্পর্কিত
লাল পতাকা জড়িত থকে

একক ইনভয়েসের বিপরীতে একাধিক উৎস থেকে অর্থ প্রদান
করা, বা অন্যান্য অস্বাভাবিক পেমেন্ট পদ্ধতি ব্যবহার করা
এমন ক�োন�ো অ্যাকাউন্টে অর্থের আদান-প্রদান যা সাধারণ
ব্যবসায়িক সম্পর্কে র অ্যাকাউন্ট নয়
অতিরিক্ত অর্থ পরিশ�োধের অনুর�োধ জানান�ো অথবা অতিরিক্ত
অর্থ পরিশ�োধের পর রিফান্ডের জন্য অনুর�োধ জানান�ো
সম্পর্ক হীন তৃ তীয় পক্ষ বা শেল/শেল্ফ ক�োম্পানিগুলির দ্বারা,
মাধ্যমে বা ক�োম্পানিকে অর্থ (বা আমাদের পণ্য সাপ্লাইয়ের জন্য
অনুর�োধ) প্রদান করা
অর্থ বা শিপমেন্ট এমন ক�োম্পানি বা ব্যক্তি দ্বারা, মাধ্যমে বা
ক�োম্পানিকে প্রদান করা যারা এমন দেশে প্রতিষ্ঠিত, এর
বাসিন্দা বা কার্যক্রম পরিচালনা করেন যেটির "ট্যাক্স স্বর্গ"
হওয়ার সুনাম রয়েছে বা এই জাতীয় দেশের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে
প্রদান করা
আমাদের পণ্যগুলিকে একটি অস্বাভাবিক স্থানে প�ৌঁছে দেওয়ার
অনুর�োধ জানান�ো, একটি অস্বাভাবিক শিপিং রুট গ্রহণ করা বা
একই পণ্য আমদানি ও রফতানি করা
মিথ্যা রেকর্ড করা যেমন মূল্য ভুলভাবে উপস্থাপনা করা, আমরা
সরবরাহ করি এমন পণ্য বা পরিষেবাগুলিকে ভুলভাবে বর্ণনা
করা, প্রদেয় শুল্ক ভুলভাবে উপস্থাপনা করা বা শিপিং এবং
ইনভয়েসের নথিতে অসংগতি থাকা

অন্যথায় অর্থ পাচারজনিত ক্রিয়াকলাপে প্রত্যক্ষ বা
পর�োক্ষভাবে জড়িত থাকা
আমাদের অবশ্যই এটি নিশ্চিত করতে হবে যাতে আমাদের
কার্যক্রম অসাবধানতাবশত অর্থ পাচার এবং ট্যাক্স আইনকে
লঙ্ঘন না করে।
বেশিরভাগ অঞ্চলে ক�োন�ো ব্যক্তি বা ক�োম্পানির এমন লেনদেনে
জড়িত হওয়া অপরাধ যাতে সেই সম্পদ জড়িত থাকে যা অপরাধ
থেকে উদ্ভূ ত, যেটি সম্পর্কে তারা জানে, সন্দেহ করে বা সন্দেহ
করার কারণ থাকে।
অর্থ পাচার বির�োধী এবং করার�োপ আইনের লঙ্ঘনের ফলে
কর্পোরেট দায়বদ্ধতা এবং ব্যক্তিদের জন্য ব্যক্তিগত পরিণতি
উভয়ই ঘটতে পারে।

বেশি পরিমাণ নগদ অর্থ গ্রহণ করতে
অস্বীকার করা
আমরা অবশ্যই নিম্নে উল্লেখিত নগদ অর্থ গ্রহণ করতে
অস্বীকার করব�ো - বা রিপ�োর্ট করব�ো।

ট্যাক্স নিবন্ধনের বিশদসহ যে ক�োন�ো যথাযথ উত্থাপিত প্রশ্নের,
(গ্রাহক এবং সরবরাহকারী দ্বারা) যথাযথ উত্তর সরবরাহ করতে
ব্যর্থ

ইইউ-তে গ্রুপ ক�োম্পানিগুলি অবশ্যই ক�োন�ো একক লেনদেন বা
সংযুক্ত সিরিজ লেনদেনে €10,000 (বা সমমান)-এর বেশি নগদ
অর্থ গ্রহণ করবে না।

বাণিজ্যিক অংশীদারদের ট্যাক্স ফাঁকিসহ অপরাধমূলক
ক্রিয়াকলাপে জড়িত থাকার সন্দেহ করা

যুক্তরাষ্ট্রের গ্রুপ ক�োম্পানিগুলি (বা যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে যুক্তরাষ্ট্রের
সাথে সম্পর্কিত ক�োন�ো লেনদেনের সাথে জড়িত থাকাকালীন
সময়ে) অবশ্যই ক�োন�ো একক লেনদেন বা সংযুক্ত সিরিজ
লেনদেনে $10,000 (বা সমমান) এর চেয়ে বেশি নগদ অর্থ গ্রহণ
করতে পারবে না।

সুস্পষ্ট বাণিজ্যিক যুক্তি অথবা এমএন্ডএ-তে ডিউ ডিলিজেন্সের
ফলাফল ছাড়াই অস্বাভাবিক জটিল এমএন্ডএ বা অন্যান্য
লেনদেন কাঠাম�ো থাকা

কর্মচারী, অফিসার, ডিরেক্টর, অ্যাজেন্ট, গ্রাহক এবং
সরবরাহকারীদের অর্থ পাচারের বিষয়টি সনাক্ত এবং
প্রতির�োধ করা
অর্থ পাচার হওয়ার সন্দেহের জন্ম দেয় কর্মীদের এমন পরিস্থিতি
সনাক্তকরণে সহায়তা করা
উপযুক্ত কর্তৃ পক্ষের কাছে অর্থ পাচারের বাধ্যবাধকতা সম্পর্কিত
প্রয়োজনীয় রিপ�োর্ট দাখিল করা
গ্রুপ ক�োম্পানিগুলি অবশ্যই নিশ্চিত করবে যে তৃতীয় পক্ষের
এবিএসি পদ্ধতিসহ তাদের গ্রাহক এবং সরবরাহকারী
অনুম�োদনের পদ্ধতিগুলি ('আপনার গ্রাহককে জানুন', 'আপনার
সরবরাহকারীকে জানুন') যথাযথ, ও ঝুঁকিভিত্তিক রয়েছে,
এবং যথাসম্ভব নিশ্চিত করবে যাতে গ্রাহক এবং সরবরাহকারীরা
ক�োন�ো অপরাধমূলক কাজে জড়িত না থাকে।
ক�োন�ো গ্রাহক বা অন্য তৃতীয় পক্ষের সন্দেহজনক লেনদেন বা
কার্যকলাপ সম্পর্কে আমাদের অবিলম্বে আমাদের জেনারেল
ম্যানেজার বা হেড অব ফাংশন এবং স্থানীয় এলইএক্স
কাউন্সেলের কাছে উল্লেখ করা উচিত।

ইইউ-এর বাইরে থাকা গ্রুপ ক�োম্পানিগুলিরও যথেষ্ট পরিমাণে
নগদ অর্থ গ্রহণ করা এড়িয়ে চলা উচিত।

কার সাথে কথা বলবেন
• আপনার লাইন ম্যানেজার
• উচ্চপর্যায়ের ম্যানেজমেন্ট
• আপনার স্থানীয় এলইএক্স
কাউন্সেল
• হেড অব কমপ্লায়েন্স:
sobc@bat.com
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চিফ এক্সিকিউটিভের বার্তা

রিপ�োর্ট করা

ব্যক্তিগত এবং ব্যবসায়িক সততা

কর্মক্ষেত্র এবং মানবাধিকার

তদবির এবং জনসাধারণের জন্য অবদান

কর্পোরেট সম্পদ এবং আর্থি ক সততা

জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য

অর্থ পাচার এবং ট্যাক্স ফাঁ কি দেওয়া দমন চলমান
ট্যাক্স ফাঁ কিতে জড়িত না থাকা বা ট্যাক্স
ফাঁ কি দেওয়ায় সহায়তা না করা

ট্যাক্স ফাঁ কি দেওয়ায় সহায়তা র�োধে নিয়ন্ত্রণ
বজায় রাখা

প্রাসঙ্গিক সন্ত্রাসবির�োধী ব্যবস্থা সম্পর্কে
সচেতনতা এবং মেনে চলা

আমাদের অবশ্যই করা উচিত নয়:

আমাদের কর্মী বা ব্যবসায়িক অংশীদাররা অন্য ক�োন�ো ব্যক্তি
বা ক�োম্পানির মাধ্যমে ট্যাক্স ফাঁ কি দিতে পারে এমন ঝুঁকি
র�োধ করতে গ্রুপ ক�োম্পানিগুলিকে অবশ্যই নিয়ন্ত্রণ বজায়
রাখতে হবে। এই নিয়ন্ত্রণগুলিতে অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত:

আমাদের অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যাতে আমরা
জেনেশুনে সন্ত্রাসী কার্যকলাপের অর্ থায়নে সহায়তা না
করি বা অন্যথায় সমর্থন না করি, এবং আমাদের কার্যক্রম
অসাবধানতাবশত যে ক�োন�ো প্রাসঙ্গিক সন্ত্রাস বির�োধী
অর্ থায়ন ব্যবস্থা লঙ্ঘন না করে।

ট্যাক্স এড়ান�ো বা অন্য ব্যক্তির (অন্য গ্রুপ সত্ত্বাসহ) ট্যাক্স ফাঁকি
দেওয়ায় সহায়তা করা
আমরা জানি, বা সন্দেহ করি যে ট্যাক্স ফাঁকিতে জড়িত আছেন
এমন কাউকে ক�োন�ো সহায়তা দেওয়া
আমাদের অবশ্যই করতে হবে:

প্রয�োজ্য ক্ষেত্রে তৃ তীয় পক্ষের সাথে করা চুক্তিতে ট্যাক্স আইন
মেনে চলা এবং ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়ায় সহায়তা না করার ধারা
থাকা

আমরা যে অঞ্চলে কার্যক্রম পরিচালনা করি সেখানকার সকল
ট্যাক্স আইন সম্পর্কে আমাদের সচেতন থাকা এবং সম্পূর্ণরূপে
মেনে চলা

তৃ তীয় পক্ষ এবং/অথবা আমাদের নিজস্ব ট্যাক্স বাধ্যবাধকতার
সাথে থাকা সম্পর্ক ব্যবস্থাপনা করে এমন কর্মীদের উপযুক্ত
প্রশিক্ষণ এবং সহায়তা প্রদান এবং পরিচালনা করা

যথাযথভাবে প্রয�োজ্য সমস্ত ট্যাক্স হিসাব ও পরিশ�োধ করা

কর্মী এবং তৃ তীয় পক্ষরা ট্যাক্স ফাঁকি দিলে বা ট্যাক্স ফাঁকি দিতে
সহায়তা করছে এমন সন্দেহ হলে, তদন্ত করা, এবং প্রয়োজনে
সাময়িকভাবে এবং/অথবা স্থায়ীভাবে বরখাস্ত করা

যে ক�োন�ো ক�োম্পানি বা ব্যক্তির ট্যাক্স এড়ান�ো অপরাধ। ট্যাক্সে
সঠিকভাবে অর্থ প্রদান না করলে তা অপরাধের মাধ্যমে অর্জিত
অর্থ বলে বিবেচিত হতে পারে।
কখনও কখনও করদাতাদের তাদের ট্যাক্সের ব�োঝা হ্রাস করার
বৈধ উপায় রয়েছে যার রূপ ট্যাক্স ফাঁ কি দেওয়ার মত�ো নয়।
তবে বৈধ ট্যাক্স পরিকল্পনা এবং ট্যাক্স ফাঁ কির মধ্যে পার্থ ক্য করা
গুরুত্বপূর্ণ , যা সময়ে সময়ে কঠিন হতে পারে। ট্যাক্স পরিকল্পনা
এবং ট্যাক্স ফাঁ কি দেওয়ার মধ্যের পার্থ ক্য সম্পর্কে সন্দেহ থাকলে
আপনার এলইএক্স কাউন্সেলের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

ক�োন�ো অ্যাজেন্ট, ঠিকাদার, গ্রাহক বা সরবরাহকারী ট্যাক্স
ফাঁ কি দিচ্ছেন বা ট্যাক্স ফাঁ কি দেওয়ার ক্ষেত্রে সহায়তা দিচ্ছেন
বলে আপনার সন্দেহ হলে, অবিলম্বে আপনার স্থানীয় এলইএক্স
কাউন্সেলকে অবহিত করুন।

গ্রুপ ক�োম্পানিগুলির অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণগুলিতে চেক করা
অন্তর্ভু ক্ত করা উচিত এটি নিশ্চিত করতে যাতে তারা সরকার
বা আন্তর্জাতিক সংস্থার অনুম�োদিত ক�োন�ো সত্ত্বা, ক�োম্পানি
বা স্বতন্ত্র ব্যক্তির সাথে চুক্তি না করে যাদের সন্ত্রাসীদের সাথে
পরিচিত বা সন্দেহভাজন য�োগায�োগ রয়েছে।
সন্ত্রাসবাদী গ�োষ্ঠীগুল�ো তাদের নেটওয়ার্ক গুলির অর্থায়নে
বা অন্যথায় অবৈধ তহবিল সরান�োর জন্য খুচরা আউটলেট
থেকে পরিবেশন বা আর্থিক পরিষেবা ক�োম্পানি পর্যন্ত বৈধ
ব্যবসা ব্যবহারের চেষ্টা করতে পারে। আমরা যদি এই জাতীয়
ব্যবসা, ক�োম্পানি বা ব্যক্তিদের সাথে লেনদেন করি তবে আমরা
অজান্তেই সন্ত্রাসবির�োধী অর্থায়ন ব্যবস্থা লঙ্ঘন করার ঝুঁকিতে
থাকব�ো।

কার সাথে কথা বলবেন
• আপনার লাইন ম্যানেজার
• উচ্চপর্যায়ের ম্যানেজমেন্ট
• আপনার স্থানীয় এলইএক্স
কাউন্সেল
• হেড অব কমপ্লায়েন্স:
sobc@bat.com
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চিফ এক্সিকিউটিভের বার্তা

রিপ�োর্ট করা

ব্যক্তিগত এবং ব্যবসায়িক সততা

কর্মক্ষেত্র এবং মানবাধিকার

তদবির এবং জনসাধারণের জন্য অবদান

কর্পোরেট সম্পদ এবং আর্থি ক সততা

জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য

অবৈধ বাণিজ্য দমন
চ�োরাই বা জাল পণ্যের অবৈধ
বাণিজ্য আমাদের ব্যবসায়ের
ক্ষতি করে। এটি বন্ধ করার জন্য
আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করা
উচিত।

আমাদের পণ্য দিয়ে অবৈধ বাণিজ্য করার
সাথে জড়িত না হওয়া বা সহায়তা না করা

আমাদের পণ্য দিয়ে অবৈধ বাণিজ্য র�োধে
নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা

আমাদের বাজারগুলিতে অবৈধ বাণিজ্যের
উপর নজরদারি ও মূল্যায়ন

আমাদের অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যাতে:

আমাদের পণ্যগুলির অবৈধ বাণিজ্য চ্যানেলে চলে যাওয়া
র�োধ করতে আমাদের অবশ্যই নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে হবে।
এই নিয়ন্ত্রণগুলিতে অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত:

গ্রুপ ক�োম্পানিগুলির নিয়মিত তাদের দেশীয় বাজারে অবৈধ
বাণিজ্যের উপর নজরদারি করার এবং গ্রুপের পণ্যগুলি
বেআইনিভাবে বিক্রি করার বা অন্যান্য বাজারে চলে যাওয়ার
পরিমাণ নির্ধারণ করার দক্ষতা থাকা উচিত।

আমরা গ্রুপের পণ্য নিয়ে জেনেশুনে বেআইনি বাণিজ্যে জড়িত
না হই
আমাদের ব্যবসায়িক অনুশীলনগুলি কেবলমাত্র গ্রুপের
পণ্যগুলির বৈধ বাণিজ্যকে সমর্থন করে
আমরা অবৈধ বাণিজ্যের যে ক�োন�ো তদন্তে কর্তৃ পক্ষকে
সক্রিয়ভাবে সহয�োগিতা করি
অবৈধ তামাক ব্যবসা সমাজে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এটি
সরকারকে রাজস্ব থেকে বঞ্চিত করে, অপরাধকে উৎসাহ দেয়,
বাজে গুনগত মানের পণ্য কেনায় গ্রাহকদের বিভ্রান্ত করে, বৈধ
ব্যবসায়ের নিয়ন্ত্রণকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং কম বয়সীদের কাছে
বিক্রয় র�োধ করাকে আরও কঠিন করে ত�োলে।
এটি আমাদের ব্যবসায়েরও ক্ষতি করে, আমাদের ব্র্যান্ড
এবং স্থানীয় পরিচালনা ও বিতরণে আমাদের বিনিয়োগকে
অবমূল্যায়িত করে।
উচ্চ আবগারি কর, ডিফারেন্সিয়াল ট্যাক্স হার, দুর্বল সীমান্ত
নিয়ন্ত্রণ এবং দুর্বল প্রয়োগ সবই অবৈধ বাণিজ্যে অবদান রাখে।
তবে, সরকার এবং নিয়ন্ত্রকদের এটিকে সব রূপেই অপসারণের
জন্য আমরা সম্পূর্ণরূপে সমর্থ ন করি।

এবিএসি তৃ তীয় পক্ষের কার্যপ্রণালীসহ সাপ্লাই চেইন
কমপ্লায়েন্স প্রক্রিয়া, ‘আপনার গ্রাহককে জানুন’, ‘আপনার
সরবরাহকারীকে জানুন’ এবং বাজার সরবরাহ যেন বৈধ
চাহিদাকে প্রতিফলিত করে
তা নিশ্চিত করার জন্য যে ক�োন�ো প্রাসঙ্গিক ব্যবস্থার বাস্তবায়ন

আমাদের প্রক্রিয়াগুলির জন্য একটি নির্দি ষ্ট বাজারে অবৈধ
বাণিজ্যের মাত্রা এবং প্রকৃতি নির্ধারণ এবং এটি ম�োকাবিলা
করার পরিকল্পনা তৈরি করার জন্য নির্দি ষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করার
প্রয়োজন রয়েছে।

অবৈধ বাণিজ্যের সাথে জড়িত বলে সন্দেহ করা গ্রাহক বা
সরবরাহকারীদের সাথে সম্পর্কিত তদন্ত, স্থগিতকরণ এবং
সমাপ্তকরণের প্রক্রিয়া
এবিএসি তৃ তীয় পক্ষের কার্যপ্রণালীসহ ‘আপনার গ্রাহককে
জানুন’ এবং ‘আপনার সরবরাহকারীকে জানুন’ এবং
সাপ্লাই চেইন কমপ্লায়েন্স পদ্ধতি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া। গ্রুপের
পণ্যগুলি কেবল সম্মানিত গ্রাহকদের কাছে বিক্রি করা হয়,
সম্মানজনক সরবরাহকারী এবং বৈধ চাহিদার প্রতিফলিত
পরিমাণ ব্যবহার করে তৈরি করা হয় তা নিশ্চিত করার জন্য
এটি প্রয়োজনীয়৷
আমাদেরকে অবশ্যই অবৈধ বাণিজ্যের বিষয়ে আমাদের অবস্থান
আমাদের গ্রাহক এবং সরবরাহকারীদের কাছে পরিষ্কার করতে
হবে। যেখানেই সম্ভব, তাদের সাথে আমাদের লেনদেন তদন্ত,
স্থগিত করা এবং বন্ধ করার জন্য আমাদের চুক্তিবদ্ধ অধিকার
থাকা উচিত যদি আমরা বিশ্বাস করি যে তারা জেনেশুনে বা
বেপর�োয়াভাবে, অবৈধ বাণিজ্যে জড়িত রয়েছে।
আপনি যদি সন্দেহ করেন যে গ্রুপের পণ্যগুলি অবৈধ বাণিজ্য
চ্যানেলগুলিতে প্রবেশ করেছে, অবিলম্বে আপনার স্থানীয়
এলইএক্স কাউন্সেলকে জানান।

কার সাথে কথা বলবেন
• আপনার লাইন ম্যানেজার
• উচ্চপর্যায়ের ম্যানেজমেন্ট
• আপনার স্থানীয় এলইএক্স
কাউন্সেল
• হেড অব কমপ্লায়েন্স:
sobc@bat.com
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চিফ এক্সিকিউটিভের বার্তা

রিপ�োর্ট করা

ব্যক্তিগত এবং ব্যবসায়িক সততা

কর্মক্ষেত্র এবং মানবাধিকার

তদবির এবং জনসাধারণের জন্য অবদান

কর্পোরেট সম্পদ এবং আর্থি ক সততা

জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য

নিষেধাজ্ঞা
আমরা আমাদের আইনানুগ
নিষেধাজ্ঞার সমস্ত আইন মেনে
চলতে এবং নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত
ক�োন�ো পক্ষের সাথে জড়িত নই তা
নিশ্চিত করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

নিষেধাজ্ঞাগুলি সম্পর্কে সচেতনতা এবং
মেনে চলা
আমাদের ব্যবসাকে প্রভাবিত করে এমন সব আইনি
নিষেধাজ্ঞাগুলি সম্পর্কে আমরা অবশ্যই অবহিত থাকব�ো
এবং সম্পূর্ণরূপে মেনে চলব�ো। আমাদের অবশ্যই নিশ্চিত
করতে হবে যাতে আমরা কখন�ো এগুলি না করি:
যে ক�োন�ো ব্যক্তির কাছে, আমাদের পণ্যগুলি সরবরাহ করা,
বা আমাদের পণ্যগুলি সরবরাহ করতে দেওয়া
যে ক�োন�ো ব্যক্তির কাছ থেকে পণ্য কেনা, বা
অন্যথায় ক�োন�ো প্রয�োজ্য নিষেধাজ্ঞা, বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা,
রফতানি নিয়ন্ত্রণ বা অন্যান্য বাণিজ্যিক বিধিনিষেধ লঙ্ঘন করে
এমন এমন ক�োন�ো ব্যক্তি বা সম্পত্ তির সাথে কারবার করা

নিষেধাজ্ঞাগুলিতে যেসব বিষয়ের উপর
নিষেধাজ্ঞা বা বিধিনিষেধ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে:
নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত দেশগুলিতে রফতানি বা পুনঃরফতানি
নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত দেশ থেকে আমদানি করা, বা থেকে উদ্ভূ ত
হওয়া সম্পত্ তির লেনদেন করা
নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত দেশে বা দেশ থেকে ভ্রমণ করা
নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত দেশ, বা মন�োনীত পক্ষগুলিতে বিনিয়োগ
এবং অন্যান্য লেনদেন করা

নিষেধাজ্ঞাগুলি জাতিসংঘ এবং ইইউ এর মত�ো পৃথক দেশ বা
আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির দ্বারা আর�োপিত হতে পারে।
কিছু নিষেধাজ্ঞা মার্কি ন ব্যক্তি (যেখানেই অবস্থিত হ�োক না কেন),
পেমেন্টের জন্য মার্কি ন মুদ্রা ব্যবহার করা এবং মার্কি ন-উৎপাদিত
পণ্য রফতানি/পুনঃরফতানি করা এবং মার্কি ন-উৎসের বস্তু সম্পন্ন
পণ্য (সেগুল�ো পরিচালনাকারী সত্ত্বা একজন মার্কি ন ব্যক্তি হ�োন
বা না হ�োন) সব ক্ষেত্রেই প্রয�োজ্য হয়।
নিষেধাজ্ঞাগুলি ভাঙ্গলে জরিমানা, রফতানির লাইসেন্স হারান�ো
এবং কারাদণ্ডসহ গুরুতর জরিমানা দিতে হতে পারে।

লঙ্ঘনের ঝুঁকি হ্রাস করা
গ্রুপ ক�োম্পানিগুলির অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণগুলিকে অবশ্যই
নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘনের ঝুঁকি হ্রাস করতে হবে, এবং কর্মীরা
সেগুলি যেন ব�োঝে ও কার্যকরভাবে প্রয়োগ করে তা নিশ্চিত
করার জন্য প্রশিক্ষণ এবং সহায়তা দিতে হবে, বিশেষত
যেখানে তাদের কাজের সাথে আন্তর্ জাতিক ফিন্যান্সিয়াল
ট্র্যান্সফার বা আন্তঃসীমান্ত সরবরাহ বা পণ্য, প্রযুক্তি বা
পরিষেবা ক্রয় জড়িত থাকে।
নিষেধাজ্ঞাগুলি কেবল অর্থ নৈতিক, বাণিজ্যিক বা কূটনৈতিক
বিধিনিষেধের সাথে পুর�ো দেশকে টার্গেট করে না। ক্রমবর্ধমান
হারে, এগুলি মন�োনীত ব্যক্তি বা গ্রুপ এবং তাদের ক�োম্পানি বা
তাদের সাথে যুক্ত ক�োম্পানিগুলিকেও টার্গেট করে।
নিষিদ্ধ দেশ এবং মন�োনীত ব্যক্তিদের তালিকা ঘন ঘন পরিবর্তিত
হয়। আমাদের কাজ আন্তর্জাতিক সীমান্তজুড়ে পণ্য, প্রযুক্তি বা
পরিষেবা বিক্রয় বা শিপমেন্টের সাথে জড়িত হলে আমাদেরকে
অবশ্যই নিয়মগুলির সাথে হালনাগাদ থাকতে হবে।
আমাদেরকে তাৎক্ষণিকভাবে আমাদের স্থানীয় এলইএক্স
কাউন্সেলকেও অবহিত করতে হবে যদি আমরা ক�োন�ো
নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত য�োগায�োগ বা অফিসিয়াল বডি বা আমাদের
ব্যবসায়িক অংশীদারদের কাছ থেকে অনুর�োধ পাই। আরও
তথ্যের জন্য, স্যাংশন্স কমপ্লায়েন্স প্রসিডিউর দেখুন।

মন�োনীত পক্ষগুলির জন্য তহবিল বা সংস্থান লভ্য করা
ইমেইল বা ডাউনল�োডের মাধ্যমে বিধিনিষেধযুক্ত
সফটওয়্যার, প্রযুক্তিগত ডাটা বা প্রযুক্তি স্থানান্তর করা বা
নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত দেশে ভ্রমণ করা
বর্জনের কার্যকলাপ সমর্থন করা

কার সাথে কথা বলবেন
• আপনার লাইন ম্যানেজার
• উচ্চপর্যায়ের ম্যানেজমেন্ট
• আপনার স্থানীয় এলইএক্স
কাউন্সেল
• হেড অব কমপ্লায়েন্স:
sobc@bat.com
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আরও তথ্যের জন্য
অনুগ্রহ করে য�োগায�োগ করুন:
Head of Compliance (sobc@bat.com)
Globe House
4 Temple Place
London
WC2R 2PG
United Kingdom
টেলি: (0)207 845 1978

www.bat.com/sobc/online

