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আপনার যা জানা েরকার তার সবযকছু সন্ান করুন

এই ডকুদমদটে:

'গ্রুপ’ এর অর্থ ব্রিব্িশ আমেব্রকান টিাব্ামকা ব্প.এল.ব্ি. 
এবং এর িব অঙ্গ িংগঠন

'গ্রুপ টকাম্াব্ন’ এর অর্থ ব্রিব্িশ আমেব্রকান টিাব্ামকা 
গ্রুমপর টে টকামনা টকাম্াব্ন

'োনদণ্ডিেূহ’ এবং ‘এিওব্বব্ি’ এর অর্থ বলমে এই 
ডকুমেমটে ব্নর্থাব্রে কমর টদওয়া গ্রুমপর োনদণ্ডিেূহ এবং/
অরবা টকামনা গ্রুপ টকাম্াব্ন কে্্থ ক স্ানীয়ভামব গ্হীে 
োনদণ্ডগুব্লমক টবাঝামব

'‘কে্থচারীগণ’ এর েমর্ অন্তভ্্থ ক্ত রময়মে, প্রিঙ্গ অনুোয়ী 
ব্ডমরক্টর, কে্থকে্থ া, এবং গ্রুপ টকাম্াব্নগুমলার স্ায়ী কেমী 

‘আইন’ বলমে এর েমর্ প্রমোজ্ িব জােীয় ও 
আন্তজ্থাব্েক আইন এবং প্রব্বরান অন্তভ্্থ ক্ত রময়মে

‘এলইএক্স (LEX)’ এর অর্থ আইব্ন ও বাব্হ্ক ব্বষয়িেূহ

যচফ এযসিযকউযিদের বাত্া
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যরদপাি্ করা

গ্রুমপর ব্রমপাি্থ করার নীব্ে 5
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েদব্বর এবং িংব্লিষ্টো 16
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োনবাব্রকার এবং আোমদর কাে্থক্রে 14

যবএযি ব্যবসায়িক আচরণের মানদণ্ড1



রিপ�োর্ট কিো ব্যরতিগত এবং ব্যবসোরিক সততো কর্টপষেত্র এবং রোনবোরিকোি তদরবি এবং জনসোিোিপেি জন্য অবদোন কপ�্টোপির সম্পদ এবং আর ্্টক সততো জোতীি এবং আন্তজ্ট োরতক বোরেজ্য রিফ এরসিরকউররপেি বোত্ট ো

www.bat.com/sobc/onlineযবএযি ব্যবসায়িক আচরণের মানদণ্ড2

আমাণদর জন ববযচত্্য একটি শযতি যা একশ বছণররও 
ববযশ সম়ি ধণর আমাণদর সাফণ্্য অবদান বরণেণছ। 
আমাণদর ববযচত্্যম়ি দষৃ্টিভযগি এবং ব্যবসায়িক 
চ্যাণ্ঞ্জগুয্ বমাকাণব্ার জন্য যবযভন্ন ধরণনর 
পদ্ধযিগুয্ হণ্া উদ্াবনী ধারোর উৎস যা আমাণদর 
পযরবি্ত নশী্ যাত্া়ি উৎসাহ বযাগাণছে। 
িণব, এমনযক আমাণদর মণিা ববযচত্্যম়ি সংস্া়িও, 
আমরা সকণ্ই অব্যাহিভাণব যনধ্তাযরি কণর বদও়িা 
যন়িমাব্ী এবং আচরণের মানদণণ্ডর মণধ্য বেণক কাজ 
কণর যাও়িাটা আমাণদর অব্যাহি সাফণ্্যর জন্য 
অপযরহায্ত। আমরা আমাণদর ব্যবসায়িক আচরণের 
মানদণ্ড (এসওযবযস)-বি এগুয্ বে্তনা কযর।

যবএযি (BAT ) আপনার কাছ থ্দক কী প্রত্যাশা কদর

িামাকণক রূপান্তর করার জন্য আমাণদর সঠিক বকৌশ্, 
যভি্যি এবং দরূদষৃ্টি রণ়িণছ। আমরা প্রণি্যণক বযভাণব এই 
বকৌশ্টি কায্তকর কযর িা আমরা যা সরবরাহ কযর িার 
গুরুণবের সমান। এসওযবযস আমাণদর জন্য বাধ্যিামূ্ ক, 
এবং আমাণদর প্রণি্যণকই এটি বমণন চ্া গুরুবেপেূ্ত, 
আক্ষযরকভাণব ও আি্যমকভাণব, যবএটি যবণবের বযোণনই 
আমরা কাজ কযর না বকন। 
আমাণদর এসওযবযস নীযিমা্া ব্যযতিগি এবং ব্যবসায়িক 
সিিা, কম্তণক্ষণত্ সম্ান, মানবাযধকার এবং আযে্তক 
সিিা সহ মূ্  বক্ষত্গুয্ণক অন্তভ্্ত তি কণর। উপরন্তু, 
আমাণদর দক্ষিার যভি্যিণি, আযম দঢ়ৃভাণব যববোস 
কযর বয যন়িন্ত্রক যবিণক্ত  যবএটি-এর ববধ এবং অপযরহায্ত 
অবদান রণ়িণছ। আমাণদর এসওযবযস-এর নি্ন িদযবর 
এবং সংযলিষ্টিা নীযিণি আমাণদর সংযলিষ্টিার মূ্নীযির 
ভূযমকা আমরা এই যবিণক্ত  কীভাণব অবদান রােযছ িা 
প্রকাশ কণর: স্বছেিা, উন্মুতিিা এবং যনষ্ার সাণে।

প্রযিটি পযরযস্যিই আ্াদা, আর আমাণদর এসওযবযস 
প্রযিটি সংকট বা চ্যাণ্ণঞ্জর উত্তর সরবরাহ করণি সক্ষম 
ন়ি। আমাণদর এসওযবযস-বি আপযন বয উত্তরগুয্ 
েুঁজণছন িা আপযন না বপণ্, বা আপযন বকাণনা যনযদ্ত ষ্ট 
পযরযস্যিণি যকভাণব আমাণদর এসওযবযস প্রণ়িাগ করণবন 
িা স্পষ্ট না হণ্, বসণক্ষণত্ আযম আপনাণক আপনার 
সহকমমীণদর সাণে এটি যনণ়ি আণ্াচনা করণি, এবং 
আপনার ম্যাণনজার, আপনার এ্ইএক্স কাউণসে্ বা 
যণোপযুতি যসযন়ির ম্যাণনজাণরর সহা়িিা এবং পরামশ্ত 
যনণি উৎসাযহি কযর।

যবএযি থ্দক আপযন কী আশা করদতপাদরন

আপযন যেন বকাণনা বনযিক সংকণটর মণুোমযুে হন 
িেন যবএটি সব্তদা সিিার সাণেকাজ করার ব্যাপাণর 
আপনাণক সহা়িিা করণব। আপযন আমাণদর ব্যবসা়ি 
বকাণনা অন্যা়ি হণছে বণ্ সণদেহ করণ্, অনগু্রহ কণর 
এটি আপনার ম্যাণনজার, আপনার এ্ইএক্স কাউণসে্, 
একজন মণনানীি অযফসাণরর কাণছ যরণপাট্ত করুন, 
বা আমাণদর বগাপনী়ি যস্পক আপ (যরণপাট্ত করার) 
হট্াইনটি ব্যবহার করুন। 
যবএটি আমাণদর এসওযবযস ্ঙ্ঘণনর অযভণযাগগুয্ণক 
েবু গুরুণবের সাণে যনণ়ি োণক এবং আযম আমার 
ব্যযতিগি আবোস যদযছে বয উত্াযপি সমস্ত উণবেগ কণ�ার 
বগাপনী়িিার সাণে বদো করা হণব। যরণপাট্ত করার জন্য 
বকউ প্রযিণশাণধর সমু্েীন হণব না। 
আযম এমন একটি বকাম্াযনর বনিৃবে যদণি প্রযিশ্রুযিবদ্ধ 
বযটি আমরা যা যা কযর িার প্রযিটি বক্ষণত্ই সিিার 
সাণে কম্তসম্াদন করাণক অগ্রাযধকার বদ়ি, বযন 
আমাণদর িামাক রূপান্তণরর যাত্া়ি আমাণদর দদু্ত ান্ত 
ফ্াফ্ সরবরাহ করা অব্যাহি রাো়ি আমরা সবাই গব্ত 
করণি পাযর। 
অনগু্রহ কণর যনযচিি করুন বয আপযন আমাণদর 
এসওযবযস পণ়েণছন।

জ্যাক ববাওণ্স 
যচফ এযক্সযকউটিভ
জান়ুিাযর 2020

জ্যাক থবাওদেস-এর 
বাত্া
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সততার অঙ্ীকার

এসওযবযস (বা স্ানী়ি সমতুে্য) এবং গ্রুপ থকাম্পাযনসমূহ, 
আমাদের ব্যবসা়ি এবং যনদজদের থষেদত্র প্রদযাজ্য সব আইন 
ও যবযধগুযে আমাদের অবশ্যই থমদন চেদত হদব। আমাদের 
সব্োই সততার উচ্চ মানেণ্ড বজা়ি থরদে কাজ করদত হদব।

আোমদর কাে্থকলাপ িব্থদাই আইনানুগ হমে হমব। িেো বজায় 
রাখার প্রভাব বহুদরূ পে্থন্ত ব্বস্্ে হয়। এর অর্থ হল টে আোমদর 
কাে্থকলাপ, আচরণ এবং আেরা ব্কভামব ব্বিা কব্র ো 
অবশ্ই দাব্য়ত্বশীল, িৎ, আন্তব্রক এবং ব্বশ্ািভাজন হমে হমব।

আমরা সকদেই এসওযবযস বা স্ানী়ি সমতুে্যগুযে জানদবা, 
বুঝদবা এবং অনুসরে করদবা বদে প্রত্যাযশত।

এিওব্বব্ি ব্বএব্ির িেস্ কে্থচারী, এর অরীনস্ টকাম্াব্ন এবং 
ব্বএব্ি ব্নয়ব্্রিে টেৌর উমদ্াগিেূমহর জন্ প্রমোজ্ হমব। আপব্ন 
েব্দ ব্ঠকাদার, িহায়ক, প্রব্শক্ণারমী, অ্ামজটে বা পরােশ্থদাো 
হময় রামকন োরা আোমদর িামর কাজ করমেন, টিমক্মরে 
আেরা আপনামক বলমবা টে আপব্ন এিওব্বব্ি-এর িামর 
িঙ্গব্েপূণ্থভামব কাজ করমবন এবং আপনার ব্নজস্ প্রব্েষ্ামনর 
েমর্ অনুরূপ োনদণ্ড প্রময়াগ করমবন। এিওব্বব্ি ব্বএব্ি-এর 
িরবরাহকারীমদর আচরণব্বব্রর পব্রপূরক ো িব্থব্নম্ন োনদণ্ড 
ব্নর্থারণ কমর ো আোমদর িরবরাহকারীরা টেমন চলমবন বমল 
আেরা প্রে্াশা কব্র।

থনতৃদবের উত্তরাযধকার

থনতৃদবের উত্তরাযধকার ততযর করা আমাদের থকৌশদের 
একযি গুরুবেপূে্ উপাোন। আমরা অন্যদেরদক পযরচােনা 
করার সম়ি, আমাদেরদক অবশ্যই উোহরে যেদ়ি থনতৃবে 
যেদত হদব, যার অ্্ হদছে আমাদের যনজস্ব আচরে দ্ারা 
থেযেদ়ি থেও়িা থয সততার সদঙ্ এবং এসওযবযস এর অধীদন 
প্রত্যাযশত আচরদের সাদ্ সামঞ্জস্য থরদে কাজ করা বেদত 
কী থবাঝা়ি।

োইন ম্যাদনজারদের েূযমকা

আোমদর এিওব্বব্ি, নীব্ে ও পদ্ব্েগুব্ল িবার জন্ প্রমোজ্, 
এমক্মরে োমদর ভূব্েকা বা টজ্ষ্ো োই টহাক না টকন। 
ে্ামনজাররা এিওব্বব্ি-এর েূল আদশ্থ। আপব্ন টলাকজন 
পব্রচালনা কমর রাকমল, আপনামক অবশ্ই ব্নব্চিে করমে 
হমব টে আপনার কামে োরা ব্রমপাি্থ কমর োমদর িকমলই টেন 
এিওব্বব্ি পমে এবং ব্নমদ্থশনা, ব্রমিাি্থ ও প্রব্শক্ণ পায় টেন 
োমদর কামে কী প্রে্াশা করা হয় োরা ো বুঝমে পামর।

োইন ম্যাদনজারদের কাদছ যা প্রত্যাশা করা হ়ি:

যবএটি-এর মূ্্যণবাধগুয্ণক জানা এবং বযটি সঠিক বসটিণক 
সমুন্নি রাো

আপনার দ্ণক যশক্ষা যদণ়ি যনযচিি করুন বযন িারা যকভাণব 
‘সিিার সাণে কম্তসম্াদন’ করণি হ়ি িা জাণন এবং 
সামঞ্জস্যপেূ্ত আচরেগুয্ যচনণি পাণর

কম্তণক্ষণত্ আদশ্তণক সম্ান বদও়িা

এমন একটি পযরণবশ গণ়ে বিা্া বযোণন প্রযিণশাণধর ভ়ি 
ছা়োই উণবেগ প্রকাযশি হ়ি 

যণোপযুতি সমণ়ি উণবেগ উত্াপন করা

থকাদনা ব্যত্য়ি না ঘিাদনা বা আদপাষ না করা

থকাদনা োইন ম্যাদনজাদরর এসওযবযস-এর বাইদর বা 
আইদনর যবরুদধে থকাদনা পেদষেপ থনও়িার জন্য আদেশ 
করার বা অনুদমােন থেবার অযধকার থনই। আমরা থকাদনা 
পযরযস্যতদতই শুধু ফোফে পাও়িার স্বাদ্্ আমাদের 
মানেদণ্ডর সাদ্ আদপাষ করার অনুমযত থেব না। আপযন 
যকোদব কম্সম্পােন করদবন তা আপযন কী কম্সম্পােন 
করদছন থসযির মদতাই গুরুবেপূে্।

টকামনা ে্ামনজার েব্দ আপনামক এেন টকামনা কাজ করার 
আমদশ টদন ো এিওব্বব্ি বা আইনমক লঙ্ঘন কমর, টিমক্মরে 
এব্িমক উচ্চের ে্ামনজমেটে, আপনার স্ানীয় এলইএক্স 
কাউমসেল বা টকামনা একজন ‘েমনানীে অব্ফিামরর’ কামে 
উত্াপন করুন। েব্দ আপনার েমন হয় টে টকাম্াব্নর ব্ভেমরর 
কামরা িামর করা বলমে িক্ে হমবন না টিমক্মরে আোমদর 
টগাপনীয় ব্পিক আপ হিলাইমনর োর্মেও আপব্ন ব্বষয়ব্ি 
িম্মক্থ  ব্রমপাি্থ করমে পামরন।

আমাদের যনজস্ব তনযতক যবচার

কম্দষেদত্র আমরা মুদোমুযে হদত পাযর এমন প্রযতযি 
পযরযস্যতদক এসওযবযসদত অন্তে্ুতি করা সম্ভবপর ন়ি। 
সদব্াপযর, কাদজর জন্য থযযি সযিক প্ বদে আমরা 
সযত্যকার অদ্্ যবশ্াস কযর থসযিদক আমাদের অবশ্যই 
থবদছ যনদত হদব আর এযি অস্পষ্ট বদে মদন হদে যনদজদক 
যজজ্াসা করুন:

এটি যক আইনসম্ি?

এটির যক আমাণদর অভ্যন্তরীে যন়িমাব্ী এবং পযরযস্যিগুয্র 
সাণে প্রণযাজ্য যনণদ্ত যশকাগুয্র সাণে সামঞ্জস্য রণ়িণছ?

এটি যক ঠিক বণ্ মণন হণছে?

আযম যক আমার বকাম্াযনর ববার্ত , আমার পযরবার এবং 
বনু্বান্ব, বা যমযর়িাণক আমার আচরণের ব্যাে্যা যদণি 
স্বাছেদে্যণবাধ করণবা?

আমার আচরেগুয্ কাণদরণক প্রভাযবি কণর এবং িারা যক 
িাণদর জন্য এটি ন্যায্য বণ্ যবণবচনা করণব?

এই প্রশ্নগুব্লর টে টকামনা একব্িরও উত্র েব্দ 'না' হয় বা আপব্ন 
'ব্নব্চিে না হন' টিমক্মরে আর অগ্রির হমবন না এবং ব্াপারব্ি 
ব্নময় আপনার লাইন ে্ামনজার, উচ্চের ে্ামনজমেটে, আপনার 
স্ানীয় এলইএক্স কাউমসেল বা টহড অব কেপ্াময়মসের এর িামর 
sobc@bat.com ব্ঠকানায় টোগামোগ করুন

েঙ্ঘন সম্পদক্ যরদপাি্ করার োয়িবে

এসওযবযস বা আইন েঙ্ঘন কদর থকাদনা অন্যা়ি হদছে বদে 
সদদেহ হদে থসই ব্যাপাদর যরদপাি্ করা আমাদের কত্ব্য। 
গ্রুদপর সাদ্ কাজ কদর এমন তৃতী়ি পষেগুযের এ জাতী়ি 
থয থকাদনা আচরদের ব্যাপাদরও আমাদের যরদপাি্ করা 
উযচত।

ব্নব্চিে রাকুন টে ব্বএব্ি টিই িব ব্ব্ক্তমদর ব্বরুমদ্ টকামনা 
ররমনর প্রব্েমশার টনওয়া িহ্ করমব না োরা উমদ্বগ উত্াপন কমর 
বা এিওব্বব্ি-এর িমদেহজনক লঙ্ঘমনর বা টবআইব্ন আচরমণর 
খবর টদয়।

েঙ্ঘদনর ফোফে

এসওযবযস েঙ্ঘনকারী বা অববধ আচরদের জন্য শাযতিমূেক 
ব্যবস্া গ্রহে করা হদব, যবদশষকদর গুরুতর েঙ্ঘদনর জন্য 
চাকযরচু্যযতও অন্তে্ুতি ্াকদত পাদর।

এিওব্বব্ি, বা আইন লঙ্ঘন করা হমল ো গ্রুপ ও জব্েেমদর 
জন্ োরাত্মক পব্রণব্ে বময় আনমে পামর। আচরণ েব্দ 
অপরারেূলক হয়, টিমক্মরে এব্ি েদমন্তর জন্ কে্্থ পমক্র কামে 
টপ্ররণ করা হমে পামর এবং এর ফলাফল ব্হিামব োেলা পে্থন্ত 
হমে পামর।

বাৎসযরক যনযচিতকরে

প্রযত বছর, আমাদের সব থোকজন এবং ব্যবসায়িক 
সংস্াগুযেদক অবশ্যই আনুষ্াযনকোদব যনযচিত করদত হদব 
থয তারা এসওযবযস থমদন চদেদছন।

ব্ব্ক্ত ব্হিামব, আেরা আোমদর বাৎিব্রক এিওব্বব্ি িাইন-
অমফ এব্ি কমর রাব্ক,োর োর্মে আেরা এিওব্বব্ি-এর প্রব্ে 
আোমদর প্রব্েশ্রুব্ে এবং আনুগে্মক পুনরায় ব্নব্চিে কব্র  এবং 
স্চ্ছোর খাব্েমর টে টকামনা ব্ব্ক্তগে স্ামর্থর িংঘাে িম্মক্থ  
টঘাষণা বা পুনঃমঘাষণা কব্র। 

আোমদর ব্বিাব্য়ক টকাম্াব্নগুব্ল কমট্াল ন্াব্ভমগিমরর েমর্ 
টরমকই এব্ি কমর, োমে োরা ব্নব্চিে কমর টে োমদর ব্বিাময়র 
টক্মরে, বা বাজামর, এিওব্বব্ি কেপ্াময়সেমক িের্থন করার জন্ 
পে্থাপ্ত প্রব্ক্রয়া রময়মে।

আমাদের ব্যবসায়িক আচরদের 
মানেণ্ডগুযে যরিযিশ আদমযরকান 
থিাব্যাদকার তবযশ্ক নীযতগুযের 
একযি থসি, যা সততার উচ্চমানদক 
প্রকাশ কদর থযগুযে আমরা 
সমুন্নত রােদত প্রযতশ্রুযতবধে।

আমরা থযোদব কাজ কযর

এসওযবযস-এর স্ানী়ি সংস্করেসমূহ

গ্রুমপর প্রব্েব্ি অপামরব্িং টকাম্াব্নমক অবশ্ই এিওব্বব্ি 
গ্রহণ করমে হমব, বা োমদর ব্নজস্ োনদণ্ডগুব্লমে এব্িমক 
প্রব্েফব্লে করমে হমব। গ্রুমপর টকামনা টকাম্াব্ন োমদর 
ব্নজস্ এিওব্বব্ি-এর িংস্করণ বাস্বায়ন করমে চাইমল 
এব্িমক অবশ্ই অন্তেপমক্ এিওব্বব্ি-এর েমো কমঠার 
হমে হমব, বা গ্রুপ এলইএক্স-এর টনে্ত্বদানকারী দল এর 
কাে টরমক আমগ টরমকই ব্বজ্ব্প্ত গ্রহণ করমব। এিওব্বব্ি-
এর িামর স্ানীয় আইনগুব্লর ব্বমরার ঘিমল, টিমক্মরে 
আইনগুব্ল প্রারান্ পামব।

এসওযবযস-এর অগ্রাযধকার

এিওব্বব্ি (বা প্রমোজ্ টক্মরে স্ানীয় িংস্করণ) এবং 
গ্রুপ টকাম্াব্নর দ্বারা জাব্র করা অন্ টকামনা ডকুমেমটের 
(কে্থিংস্ান চ্ব্ক্ত িহ) েমর্ টকামনা ব্বমরার বা অিঙ্গব্ে 
ঘিমল, এিওব্বব্ি-এর (বা প্রমোজ্ টক্মরে স্ানীয় িংস্করণ) 
শে্থ াবলী প্রারান্ পামব।
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যরদপাি্ করা



কার সাদ্ ক্া বেদবন

• আপনার ্াইন ম্যাণনজার
• উচ্চপয্তাণ়ির ম্যাণনজণমন্ট
• আপনার স্ানী়ি এ্ইএক্স 

কাউণসে্
• বহর অব কমপ্াণ়িসে: 
sobc@bat.com
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অন্যাদ়ির ব্যাপাদর যরদপাি্ করদত 
সাহদসর েরকার হ়ি। এই যরদপাি্ 
করার নীযতযি রদ়িদছ আপনাদক 
এযি করদত সহা়িতা করার জন্য, 
এবং আমরা আপনার উদদ্গগুযে 
যনদ়ি কী রকম আচরে করদবা থসই 
ব্যাপাদর এযি আপনাদক আস্া এবং 
আত্মযবশ্াস থযাগা়ি।

আমরা আপনাদক যরদপাি্ করদত উৎসাযহত কযর

গ্রুদপ বা এর সাদ্ কাজ করার সম়ি কম্দষেদত্র (থসযি 
অতীদত ঘদি ্াকদে, ঘিদত ্াকদে, বা ঘিার সম্ভাবনা 
্াকদে, যেনই থহাক না থকন) থকউ প্রকৃত বা সদদেহজনক 
অন্যা়ি সম্পদক্ উযদ্গ্ন হদে তার যরদপাি্ করা উযচত।

অন্ায় কামজর উদাহরণগুব্লর েমর্ রময়মে:

চ্যর, জায়্িাযি, ঘষু এবং দনুমীযিসহ অপরাধমূ্ক কাজ

বকাণনা ব্যযতির স্বাস্্য বা যনরাপত্তা যবপন্ন করা বা পযরণবশণক 
ক্ষযিগ্রস্ত করা

নাণজহা্, হ়িরাযন (বযৌন হ়িরাযনসহ) এবং কম্তণক্ষণত্ ববষম্য বা 
মানবাযধকার ্ঙ্ঘন করা

যহসাণব অসিিা বা জা্ রকুণমন্ট বিযর করা

এসওযবযস-এর বা গ্রুণপর অন্যান্য ববযবেক নীযিমা্া, মূ্নীযি 
বা মানদণ্ড অন্য বকাণনাভাণব ্ঙ্ঘন করা

বকাণনা আইযন বাধ্যবাধকিা বমণন চ্া়ি ব্যে্তিা, কাণজর 
মাধ্যণম বা বাদ যদণ়ি

আইণনর অপপ্রণ়িাগ করা

বয বকাণনা অন্যা়ি কাজ বগাপন করা

অন্যা়ি কাজ এমন পযরযস্যতগুযেদক অন্তে্ুতি কদর না 
থযোদন আপযন আপনার চাকযরদত ব্যযতিগত অবস্ান বা 
কম্জীবদনর অগ্রগযতদত অসন্তুষ্ট ্াদকন। এই ধরদনর থষেদত্র 
থষোে জানাদনার পধেযত রদ়িদছ, এবং যকোদব থকাদনা থষোে 
জানাদত হদব তার যববরে পাও়িা যা়ি।

আপব্ন েব্দ লাইন ে্ামনজার হন েমব আপনার নজমর আনা 
উমদ্বগগুব্ল উত্াপন করার অব্েব্রক্ত দাব্য়ত্ব আপনার রময়মে। 
োরা লঙ্ঘন উমপক্া কমর বা টিগুব্ল িংমশারন করমে ব্র্থ হয়, 
োরা শাব্স্েূলক ব্বস্ার েুমখােুব্খ হমে পামর। 

আপযন কার সাদ্ ক্া বেদত পাদরন

আপনার উমদ্বগ উত্াপন করার জন্ আপনার কামে টবশ 
কময়কব্ি ব্বকল্প রময়মে এবং আপব্ন টেব্িমে িবমচময় টবব্শ 
স্াচ্ছদে্মবার কমরন টিব্ি ব্বহার করমে পামরন:

মণনানীি অযফসার

এইচআর ম্যাণনজার

আপনার ্াইন ম্যাণনজার

আমাণদর বগাপনী়ি, স্বিন্ত্রভাণব পযরচায্ি বাযহ্যক যস্পক আপ 
(যরণপাট্ত করার) চ্যাণন্সমূহ (www.bat.com/speakup)

চারজন ব্িব্নয়র গ্রুপ এব্ক্সব্কউব্িভ আোমদর গ্রুমপর েমনানীে 
অব্ফিার ব্হিামব কাজ কমরন। টে টকউ োমদর কামে িরািব্র 
উমদ্বগ উত্াপন করমে পামরন। োরা হমলন:

গ্রুপ বহর অব যবজণনস কন্াক্ট অ্যান্ কমপ্াণ়িসে - ক্যাণরায্ন 
বফর্্যান্ (Caroline Ferland)

বকাম্াযন বসণরেটাযর অফ যরিটিশ আণমযরকান বটাব্যাণকা 
যপ.এ্.যস. – প্ ম্যাকণরোণর (Paul McCrory)

গ্রুপ বহর অব ইন্টারনা্ অযরট - গ্র্যাম মুনণরা (Graeme Munro)

গ্রুপ বহর অব যরও়িার্ত  - জন ইভাসে (Jon Evans)

আপব্ন োমদর িামর ইমেইমল (gdo@bat.com), টফামন 
(44 (0) 207 845 1000) বা British American Tobacco p.l.c., 
Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG ব্ঠকানায় 
ব্লমখ টোগামোগ করমে পামরন। 

তেন্ত এবং থগাপনী়িতা

আপযন থযোদবই যরদপাি্ করা থবদছ থনন না থকন, আপনার 
পযরচ়ি থগাপন রাো হদব কারে আমরা আপনার উদদ্গযি 
ন্যায্যোদব এবং যনরদপষেোদব তেন্ত করদবা। আমরা 
আপনার সাদ্ থযাগাদযাগ করদত সষেম হদে আপযন 
ফোফদের ব্যাপাদর যফডব্যাকও পাদবন।

ব্পিক আপ হিলাইনব্ি বাব্হ্ক পব্রমষবা িরবরাহকারী দ্বারা 
পব্রচাব্লে হয়, ো ে্ামনজমেমটের হস্মক্মপর বাইমর। আেরা 
ব্কভামব আপনার উমদ্বগগুব্লমক উপমরর স্মর পাঠামবা এবং 
েদন্ত করমবা টি িম্মক্থ  আপব্ন গ্রুপ এিওব্ব ব্নব্চিেকরণ 
প্রব্ক্রয়ায় আমরা পেমে পামরন।

থকাদনা প্রযতদশাধ গ্রহে করা যাদব না

প্রকৃত বা সদদেহজনক অন্যা়ি সম্পদক্ যরদপাি্ করার জন্য 
আপযন থকাদনা ধরদনর প্রযতযহংসাপরা়িেতার (প্রত্যষে 
বা পদরাষে থযোদবই থহাক না থকন) মুদোমুযে হদবন না, 
এমনযক আপনার যযে েুেও হদ়ি ্াদক।

উমদ্বগ উত্াপনকারী বা োমদরমক িহায়োকারী টকামনা ব্ব্ক্তমক 
হয়রাব্ন বা ব্নে্থােন করা আেরা িহ্ কব্র না। এেন আচরণ 
ব্নমজই এিওব্বব্ি-এর লঙ্ঘন এবং এব্ি একব্ি গুরুের 
শ্ঙ্খলাব্বমরারী ব্বষয় ব্হিামব ব্বমবব্চে হমব।

যরদপাি্ করা

স্ানী়ি মদনানীত অযফসারগে এবং এসওযবযস 
যনযচিতকরে প্রযরি়িা

িারা ব্বশ্জমুে স্ানীয় ব্ভে্ব্েমে উমদ্বগগুব্ল গ্রহণ করার 
জন্ আোমদর েমনানীে অব্ফিাররা রময়মেন। 

এই নীব্েব্ি গ্রুপ এিওব্বব্ি ব্নব্চিেকরণ প্রব্ক্রয়ার 
পব্রপূরক, এব্ি এিওব্বব্ি-এর লঙ্ঘনজব্নে উমদ্বগ বা 
অব্ভমোগ ব্কভামব উপমরর স্মর পাঠামনা হয় এবং েদন্ত 
করা হয় টি িম্মক্থ  িব্বস্ামর বণ্থনা কমর৷
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আমাদেরদক অবশ্যই আমাদের 
ব্যবসায়িক থেনদেদন স্বাদ্্র 
সংঘাত এডাদত হদব এবং যযে 
আমাদের এমন ব্যযতিগত 
পযরযস্যতর সৃযষ্ট হ়ি থযোদন থকাদনা 
সংঘাত থেো যেদত পাদর থসদষেদত্র 
স্বছে হদত হদব। থকা্াও থকাদনা 
সংঘাত হদে বা হও়িার সম্ভাবনা 
্াকদে, তা অবশ্যই কায্করোদব 
যমযিদ়ি থফেদত হদব।

আমাদের থকাম্পাযনর থসরা স্বাদ্্র পদষে কাজ 
করা

এমন পযরযস্যতগুযে আমাদেরদক অবশ্যই এডাদত হদব, 
থযোদন আমাদের ব্যযতিগত স্বা্্গুযে গ্রুপ বা থয থকাদনা গ্রুপ 
থকাম্পাযনর স্বাদ্্র সাদ্ সাংঘযষ্ক হদত পাদর বা হদত পাদর 
বদে মদন হদত পাদর।

অমনক পব্রব্স্ব্ে বা িম্মক্থ র েমর্ স্ামর্থর িংঘাে তেব্র হওয়ার 
িম্াবনা রামক বা এর উপব্স্ব্ে রামক। িবমচময় িারারণগুব্ল 
পরবেমী প্ষ্ায় টদওয়া আমে।

িারারণভামব বলমে টগমল, স্ামর্থর িংঘাে এেন একব্ি পব্রব্স্ব্ে 
টেখামন গ্রুমপর েমর্ আোমদর অবস্ান বা দাব্য়ত্বগুব্ল আোমদর 
বা আোমদর ব্নকিবেমী টকামনা ব্ব্ক্তর জন্ ব্ব্ক্তগে লাভ 
অজ্থমনর িুমোগ টদয়; বা িুব্বরা (কে্থিংস্ামনর িারারণ পুরস্কার 
ব্েীে) টদয়; অরবা টেখামন গ্রুমপর প্রব্ে আোমদর দাব্য়ত্ব 
ও কে্থ মব্র টচময়, আোমদর ব্ব্ক্তগে আগ্রহ, বা আোমদর 
ব্নকিবেমী ব্ব্ক্তমদর অগ্রাব্রকার টদওয়ার িুমোগ রময়মে। 

টকামনা একব্ি পব্রব্স্ব্ে স্ামর্থর িংঘাে ব্হিামব টদখা টদমব েব্দ 
ো ব্ব্ক্তগে লাভ বা উপকামরর িুমোগ কমর টদয়, টিমক্মরে টিই 
লাভ বা উপকার পাওয়া টহাক বা না টহাক।

একব্ি িম্াব্ স্ামর্থর িংঘাে টদখা টদমব েব্দ আেরা এেন একব্ি 
পব্রব্স্ব্েমে রাব্ক ো প্রক্ে স্ামর্থর িংঘাে ব্হিামব ব্বকব্শে হমে 
পামর, উদাহরণস্রূপ েব্দ আেরা ভূব্েকা পব্রবে্থ ন কব্র।

স্বাদ্্র সংঘাত প্রকাশ করা

থকাদনা আসে বা সম্ভাব্য দ্ন্দ্ব থেো থেও়িার সাদ্ সাদ্ই, 
আপনাদক অবশ্যই এযি এসওযবযস থপাি্াদে প্রকাশ করদত 
হদব। আপনার এসওযবযস থপাি্াদে প্রদবশাযধকার না ্াকদে, 
আপনার োইন ম্যাদনজাদরর কাদছ পযরযস্যতযি আপনার 
প্রকাশ করা উযচত।

আপব্ন প্রকাশ করার পমর প্রক্ে বা িম্াব্ িংঘামের িামর েুক্ত 
টকামনা িম্াব্ ঝঁুব্ক ব্বএব্ি-এর জন্ রময়মে ব্কনা ো ব্নর্থারণ 
করমে আপনার লাইন ে্ামনজামরর আপনার িামর িম্্ক্ত 
হওয়া উব্চে। টে টকামনা ব্চব্নিে ঝঁুব্ক টোকামবলা বা হ্াি করমে 
এেন পদমক্প টনওয়ার দরকার হমে পামর োর েমর্ আপনার 
ভূব্েকা বা ব্রমপাি্থ করার লাইন বা আপনার অ্াকাউমটের দাব্য়ত্ব 
পব্রবে্থ ন অন্তভ্্থ ক্ত রাকমে পামর।

আপব্ন েব্দ লাইন ে্ামনজার হন এবং টঘাব্ষে আগ্রমহর ঝঁুব্ক 
হ্াি করার জন্ শে্থ  প্রময়াজন হমব ব্কনা টি ব্াপামর েব্দ 
ব্নব্চিে না হন টিমক্মরে উচ্চের ে্ামনজমেটে বা আপনার স্ানীয় 
এলইএক্স কাউমসেমলর পরােশ্থ আপনার টনওয়া উব্চে। 

গ্রুপ টকাম্াব্নর ডাইমরক্টরগণমক, অবশ্ই টকাম্াব্নর টবামড্থ র 
পরবেমী িভায় িংঘােগুব্ল প্রকাশ করমে হমব, এবং আনুষ্াব্নক 
অনুমোদন চাইমে হমব।

প্রযতবছর, আমাদের বাৎসযরক এসওযবযস সাইন-অফ 
থঘাষো়ি আমাদের ্াকদত পাদর এমন থয থকাদনা আসে বা 
সম্ভাব্য সংঘাদতর পয্াদোচনা, আপদডি এবং যনযচিতকরে 
করদত হদব।

যযেও আমরা ইযতমদধ্য হ়িদতা জাযনদ়িযছ, এবং আমাদের 
োইন ম্যাদনজাদরর কাছ থ্দক অনুদমােন থচদ়িযছ, ত্াযপ 
আমাদের বাৎসযরক এসওযবযস সাইন-অদফ সংঘাত এবং 
সম্ভাব্য সংঘাতগুযে পুনরা়ি প্রকাশ করা উযচত। এযি গ্রুদপর 
অে্যন্তরীে যন়িন্ত্রদের একযি গুরুবেপূে্ অংশ।

স্বাদ্্র সংঘাত থরকড্ করা

ম্যাদনজারদের যনযচিত করা উযচত থয বছর পযররিমা়ি 
তাদের কাদছ প্রকাযশত থয থকাদনা প্রকৃত বা সম্ভাব্য স্বাদ্্র 
সংঘাত এসওযবযস থপাি্াদে যেদ়ি থেও়িা হদ়িদছ বা, 
থযোদন কম্চারীদের এসওযবযস থপাি্াদে অ্যাদসিস থনই, 
থসোদন তাদের স্ানী়ি এেইএসি কাউদসেে বা থকাম্পাযন 
থসদরিিাযরদক অবযহত করা হদ়িদছ।

একব্ি িম্াব্ িংঘােমক অবশ্ই টগাচমর আনা উব্চে, আপােে 
দব্্ষ্টমে েব্দও এব্িমক দরূবেমী বমলই েমন হয়, োমে প্রময়াজমন 
উচ্চের ে্ামনজমেটেমক পব্রব্স্ব্ে িম্মক্থ  অবব্হে করা োয়।

এসওযবযস থপাি্াে গ্রুপ থকাম্পাযনগুযের সংঘাদতর 
থরযজস্ার যহসাদব কাজ করদত, থকাম্পাযনর কাদছ প্রকাযশত 
সব প্রকৃত বা সম্ভাব্য সংঘাদতর যববরে এবং থসগুদো 
যকোদব পযরচাযেত হদছে তা থরকড্ কদর। থরযজস্ারযি 
স্ানী়ি এেইএসি কাউদসেে দ্ারা রষেোদবষেে করা হ়ি 
এবং যবযসঅ্যান্ডযস যিম দ্ারা পয্দবষেে করা হ়ি। গ্রুপযি থয 
স্বছে এবং কায্করোদব স্বাদ্্র সংঘাদতর ব্যবস্াপনা কদর 
তা প্রেশ্ন করদত এযি সহা়িতা কদর। এসওযবযস থপাি্াদে 
অ্যাদসিস থনই এমন কমমীদের জন্য গ্রুপ থকাম্পাযনর এেইএসি 
কাউদসেে বা থকাম্পাযন থসদরিিাযর দ্ারা একযি স্ানী়ি 
স্বাদ্্র সংঘাদতর থরযজস্ার রষেোদবষেে করা উযচত।

স্বাদ্্র সংঘাত

কার সাদ্ ক্া বেদবন

• আপনার ্াইন ম্যাণনজার
• উচ্চপয্তাণ়ির ম্যাণনজণমন্ট
• আপনার স্ানী়ি এ্ইএক্স 

কাউণসে্
• বহর অব কমপ্াণ়িসে: 
sobc@bat.com
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'পাবব্লক অব্ফব্িয়াল' খুব ব্বস্্েভামব বুঝমে হমব, এমে 
অন্তভ্্থ ক্ত রাকমব প্রে্ক্ বা পমরাক্ভামব টে টকামনা িরকারী বা 
পাবব্লক বব্ড/অ্ামজব্সে দ্বারা ব্নেুক্ত বা োর পমক্ কাজ করমেন 
বা জনদাব্য়ত্ব পালন করমেন এেন টে টকউ। এর েমর্ অন্তভ্্থ ক্ত 
রময়মে, উদাহরণস্রূপ, টে টকামনা জােীয়/স্ানীয় িরকার বা 
িরকারী ব্বভাগ, বব্ড বা অ্ামজব্সে (উদাহরণস্রূপ িরকারী 
ে্রিণালময়র একজন কে্থকে্থ া, টিনা, বা পুব্লশ); িরকারী পদস্ 
ব্ব্ক্ত; রাষ্ট্রীয় োব্লকানারীন বা রাষ্ট-ব্নয়ব্্রিে এটোরপ্রাইজগুমলার 
কে্থচারী (উদাহরণস্রূপ রাষ্টায়ত্ োোক টকাম্াব্ন); 
পাবব্লক আন্তজ্থাব্েক িংস্ার কে্থচারী; রাজননব্েক দমলর 
অব্ফব্িয়ালগণ; পাবব্লক অব্ফমির প্রারমীগণ; রাজ পব্রবামরর টে 
টকামনা িদি্; ে্াব্জম্রেি এবং ব্বচারকগণ। 

ব্বমবচনারীন ব্ব্ক্তর রাজনীব্েব্বদ বা উচ্চপদস্ ব্িদ্ান্ত 
গ্রহণকারী হওয়ািা জরুব্র নয়। েরাব্প, স্ে্রিভামব বা 
িব্মিব্লেভামব, োমদর এেন একব্ি ভূব্েকা রাকা উব্চে, োমে 
োরা ব্বএব্ি-এর ব্বিার উপর প্রভাব টফলমে পামরন (এমে 
িারারণভামব বাদ পমে োয়, উদাহরণস্রূপ, স্ককু ল ব্শক্ক, 
কারাগামরর প্রহরী, দেকলকেমী বা রাষ্ট দ্বারা ব্নেুক্ত নাি্থ)। টকামনা 
একজন টলাক অব্ফব্িয়াল ব্কনা টি ব্বষময় আপনার িমদেহ 
রাকমল অনুগ্রহ কমর আপনার স্ানীয় এলইএক্স কাউমসেমলর 
িামর পরােশ্থ করুন।

আপনার কম্ পযরযধদত, আপনার যা ্াকা উযচত ন়ি:

যনণ়িাণগর, িদারযক করার, যনণ়িাণগর চ্যতি এবং শি্ত াব্ী 
প্রভাযবি করার বা ম্যাণনজণমণন্ট োকা যনকটাত্ী়িণদর প্রভাযবি 
করার ক্ষমিা

যনকটাত্ী়িণদর সাণে বকাণনা ব্যবসা়ি জয়েি োকা (বা এমন 
বকাণনা ব্যবসার সাণে োকা বযোণন আপনার আত্ী়িস্বজন 
কাজ কণরন বা িাণদর ববষয়িক আযে্তক স্বাে্ত োণক)

একই গ্রুপ টকাম্াব্ন বা ব্বিাব্য়ক ইউব্নমি দইুজন ঘব্নষ্ 
আত্মীময়র েমর্ প্রে্ক্ বা পমরাক্ভামব ব্রমপাি্থ করার লাইন 
রাকমল, ে্ামনজমেটেমক অবশ্ই ব্নব্চিে করমে হমব টে 
একজমনর অপরজমনর উপর ব্বস্াপনাগে প্রভাব টনই।

আয্্ক স্বা্্

আপনার যনদজর এবং আপনার পযরবাদর বসবাসকারী 
যনকিাত্মী়িদের ব্যাপাদর, আপনাদক অবশ্যই প্রকাশ 
করদত হদব:

বকাণনা প্রযিবেন্দীর সব আযে্তক স্বাে্ত

সরবরাহকারী বা গ্রাহণকর সাণে োকা যা বকাণনা আযে্তক স্বাে্ত 
যযদ বসই সরবরাহকারী বা গ্রাহণকর সাণে গ্রুণপর ব্নণদণন 
বা যারা িদারযক কণর িাণদর সাণে আপনার বকাণনা ধরণনর 
সম্তৃিিা োণক

প্রকাদশ্য থেনদেন করা যমউচু়িাে ফান্ড, সূচক তহযবে এবং 
অনুরূপ একই ধরদনর যবযনদ়িাগগুযের ব্যাপাদর আপনার 
প্রকাশ করার েরকার থনই যযে থসোদন কী কী যবযনদ়িাগ 
অন্তে্ুতি ্াকদব থসই ব্যাপাদর আপনার থকাদনা বতিব্য 
্াদক না।

‘তবষব্য়ক আব্র্থক স্ার্থ’ এর অর্থ হমলা টে টকামনা আব্র্থক স্ার্থ ো 
গ্রুপ টকাম্াব্নর েোেে হমে পামর বা হমে পামর বমল েমন হয়, 
ো আপনার ব্বচারমবারমক প্রভাব্বে কমর।

থযসব থষেদত্র আপনার তবষয়িক আয্্ক স্বা্্ অবশ্যই 
্াকদত পারদব না:

বকাণনা সরবরাহকারী বা গ্রাহণকর সাণে, যযদ বসই সরবরাহকারী 
বা গ্রাহণকর সাণে গ্রুণপর ব্নণদণন বা যারা িদারযক কণর 
িাণদর সাণে আপনার বকাণনা ধরণনর সম্তৃিিা োণক

গ্রুণপর বকাণনা প্রযিবেন্দীর সাণে, বা বয বকাণনা ধরণনর ব্যবসার 
সাণে যারা গ্রুণপর স্বাণে্তর যবরুণদ্ধ কায্তরেম পযরচা্না কণর 

আপনামক টকামনা প্রব্েদ্ব্বিীর িামর রাকা তবষব্য়ক আব্র্থক স্ার্থ 
বজায় রাখার অনুেব্ে টদওয়া হমে পামর, েব্দ আপব্ন গ্রুমপ 
টোগদামনর আমগ এব্ি অজ্থন কমর রামকন, আপনার ব্নময়ামগর 
আমগ এব্ি আোমদর ব্নময়াগকারী টকাম্াব্নর কামে ব্লব্খেভামব 
প্রকাশ কমর রামকন এবং আপনার ব্নময়াগকারী টকাম্াব্নর 
টকামনা আপে্ব্ে না রামক। টকামনা গ্রুপ টকাম্াব্নর ব্ডমরক্টরমক 
এই ররমনর স্ামর্থর পূব্থ োব্লকানা অবশ্ই োর টবাড্থ মক জানামে 
হমব এবং পরবেমী টবাড্থ  িভার কাে্থব্ববরণীমে উপস্াপন করমে 
হমব। 

টকামনা ররমনর িমদেহ রাকমল, আপনার স্ানীয় এলইএক্স 
কাউমসেমলর কাে টরমক আরও ব্নমদ্থশনা চান।

বাইদরর কম্সংস্ান

আপনার উদদেশ্যযি প্র্দম প্রকাশ না কদর এবং োইন 
ম্যাদনজদমদটের কাছ থ্দক যেযেত অনুদমােন গ্রহে না কদর 
আপনার অবশ্যই তৃতী়ি পদষের জন্য বা তাদের পদষে কাজ 
করা উযচত ন়ি। আপযন একজন পূে্সম়িকােীন কম্চারী 
হদে এই ধরদনর কাজ থযন অবশ্যই একযি উদলেেদযাগ্য 
পযরমাে সম়ি না থন়ি, সম্মত হও়িা কম্ঘণ্ার মদধ্য না 
হ়ি, আপনার কম্ষেমতাদক প্রোযবত না কদর অ্বা 
থকাদনাোদবই থযন গ্রুপ থকাম্পাযনর প্রযত আপনার োয়িবে 
এবং কত্ব্যদক বাধাগ্রতি না কদর। যকছু যকছু পযরযস্যত কেনই 
অনুদমাযেত ন়ি, উোহরেস্বরূপ যযে থসগুযেদত জযডত ্াদক:

বয বকাণনা গ্রুপ বকাম্াযনর প্রযিবেন্দী

আপনার কাণজর পযরযধণি আপযন ব্নণদন কণরন এমন বকাণনা 
গ্রাহক বা সরবরাহকারী

‘ে্েীয় পমক্র জমন্ বা োমদর পমক্ কাজ করা’ এর অর্থ হল 
ব্দ্বেীয় একব্ি কাজ টনওয়া, ব্ডমরক্টর বা কসোলটে্াটে ব্হিামব 
কাজ করা, বা অন্রায় গ্রুমপর বাইমর অন্ টে টকামনা িংস্ার 
(দােব্ বা অলাভজনক িংস্ািহ) জন্ পব্রমষবা টদওয়া। এব্ি 
আপনার ব্নজস্ িেময় অনবেব্নক টস্চ্ছামিবী ব্হমিমব কাজ 
করামক অন্তভ্্থ ক্ত কমর না, েেক্ণ না পে্থন্ত এব্ি গ্রুমপর প্রব্ে 
আোমদর কে্থ ব্ ও দাব্য়ত্বগুব্লমে হস্মক্প না কমর।

কদপ্াদরি সুদযাগ

আপযন আপনার ব্যযতিগত (বা যারা আপনার যনকিজন 
তাদের) অজ্ন বা সুযবধার জন্য, প্র্দম আপনার এযি করার 
ইছো প্রকাশ না কদর, এবং আপনার োইন ম্যাদনজাদরর কাছ 
থ্দক যেযেত অনুদমােন না যনদ়ি, অবশ্যই আপনার চাকযর 
থ্দক পাও়িা ত্্য ব্যবহার করদবন না বা থকাদনা কদপ্াদরি 
সুদযাদগর সুযবধা থনদবন না।

‘কমপ্থামরি িুমোগ’ এর অর্থ হল টে টকামনা ব্বিাব্য়ক িুমোগ ো 
েমরাপেুক্তভামব গ্রুপব্ির বা টে টকামনা গ্রুপ টকাম্াব্নর রামক। 

টে টকামনা পাবব্লক টকাম্াব্নর ব্িব্কউব্রব্ির েূমল্র 
িামর িংব্লিষ্টো আমে এেন টকামনা ‘অভ্ন্তরীণ েমর্’ 
আপনার প্রমবশাব্রকার রাকমল ব্বমশষ িেক্থ ো ব্নমে হমব। 
ব্বস্াব্রে েমর্র জন্ ‘অভ্ন্তরীণ টলনমদন এবং বাজামরর 
অপব্বহার’ টদখুন

পাযরবাযরক বা ব্যযতিগত সম্পক্

আপনাদক অবশ্যই প্রকাশ করদত হদব যযে আপনার থকাদনা 
যনকিাত্মী়ি:

গ্রুণপ কাজ কণর

আপনার জানামণি, বকাণনা প্রযিবেন্দী, সরবরাহকারী, গ্রাহক বা 
অন্যান্য ব্যবসা যার সাণে গ্রুণপর উণলেেণযাগ্য পযরমাে ব্নণদন 
রণ়িণছ িাণদর জন্য কাজ কণর বা পযরণষবা বদ়ি, বা ববষয়িক 
আযে্তক স্বাে্ত োণক

একজন পাবয্ক অযফযস়িা্ এবং যযযন একটি ভূযমকা 
পা্ণনর মাধ্যণম, স্বিন্ত্রভাণব বা সযম্য্িভাণব, যবএটি-র 
ব্যবসাণ়ির উপর প্রভাব বফ্ণি পাণরন

‘ব্নকিাত্মীয়’ বলমে স্ােী/স্তী, িঙ্গী/িব্ঙ্গনী, িন্তান, ো-বাবা, ভাই-
টবান, ভামনে/ভামস্, ভাব্নে/ভাব্স্, খালা/ফুপ/ুোব্ে/চাব্চ, খালু/ফুপা/
োো/চাচা, দাদা-দাব্দ/নানা-নানী এবং নাব্ে-নােব্ন (ব্ববামহর 
কারমণ উদ্ভূে হওয়ািহ)।

প্রে্ক্ বা পমরাক্ ব্রমপাি্থ করার লাইমন রাকা কেমীমদর েমর্ 
ঘব্নষ্ িম্ক্থ  স্ামর্থর িংঘামের ব্দমক রাব্বে করমে পামর, বা 
এর আব্বভ্থ াব হওয়ার কারণ হমে পামর। একব্ি িরািব্র ব্রমপাি্থ 
করার লাইন হমচ্ছ আপনার ে্ামনজার এবং একব্ি পমরাক্ 
ব্রমপাি্থ করার লাইন হমচ্ছ আপনার লাইন ে্ামনজামরর উপমর 
রাকা িব ে্ামনজার টরমক শুরু কমর আপনার ফাংশমনর শীষ্থ 
পে্থন্ত। আপব্ন এেন পব্রব্স্ব্েমে রাকমল, টিমক্মরে আপনার 
িম্ক্থ ব্ি প্রকাশ করা উব্চে। 

টেখামন টকামনা ররমনর ব্রমপাি্থ করার িম্ক্থ  টনই, টিমক্মরে 
টকামনা রকে পক্পােদষু্টো বা অনুপেুক্ত প্রভাব টদখা টদওয়ামক 
টরার করার জন্ ে্ামনজমেমটের পব্রব্স্ব্ে পে্থামলাচনামে রাখা 
উব্চে।

আপব্ন টকামনা গ্রাহক বা িরবরাহকারীর ব্নকিাত্মীময়র িামর 
প্রে্ক্ বা পমরাক্ভামব ব্বিাব্য়ক িম্মক্থ  জব্েে রাকমল, 
টিমক্মরে ে্ামনজমেমটের আপনার ভূব্েকায় বা অ্াকাউমটের 
দায়বদ্োয় পব্রবে্থ ন আনার দরকার হমে পামর।

স্বাদ্্র সংঘাতচলোন
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রিপ�োর্ট কিো ব্যরতিগত এবং ব্যবসোরিক সততো কর্টপষেত্র এবং রোনবোরিকোি তদরবি এবং জনসোিোিপেি জন্য অবদোন কপ�্টোপির সম্পদ এবং আর ্্টক সততো জোতীি এবং আন্তজ্ট োরতক বোরেজ্য রিফ এরসিরকউররপেি বোত্ট ো

যবএযি-এর শূন্য সহনশীেতার 
েযৃষ্টেযঙ্ রদ়িদছ এবং সব ধরদনর 
ঘুষ এবং েনুমীযতর যবরুদধে কাজ 
করদত প্রযতশ্রুযতবধে। গ্রুপ 
থকাম্পাযনসমূদহর, কমমীদের, 
বা আমাদের ব্যবসায়িক 
অংশীোরদের থয থকাদনাোদব 
েনুমীযতগ্রতি কাদজ জযডত হও়িা বা 
জযডত করা সম্পূে্ অগ্রহেদযাগ্য।

ঘুষ ও েনুমীযত েমন

থকাদনা ঘুষ ন়ি

আপব্ন অবশ্ই ো কখনও করমবন না:

আমাণদর সুযবধার জন্য বয বকাণনা ব্যযতিণক বকাণনা উপহার 
বদবার, অে্ত প্রদাণনর বা অন্যান্য সুযবধা বদবার জন্য প্রস্তাব 
করা, প্রযিশ্রুযি বদও়িা বা প্রদান করা (প্রি্যক্ষ বা পণরাক্ষভাণব), 
অনুযচি আচরে করণি বা প্রভাব োটাণি প্রণরাযচি করা 
বা পরুস্ার বদও়িা, বা বয বকাণনা ব্যযতির বয বকাণনা যসদ্ধান্ত 
বনও়িার বক্ষণত্ অনুযচিভাণব প্রভাব বফ্া

পরুস্ার যহসাণব বকাণনা উপহার, অে্ত প্রদান বা অন্যান্য সুযবধা 
(প্রি্যক্ষ বা পণরাক্ষভাণব) বকাণনা ব্যযতির কাছ বেণক চাও়িা 
বা গ্রহে করা, যনণি বা গ্রহে করণি সম্ি হও়িা বা অনুযচি 
আচরণের জন্য প্রণরাচনা বদ়ি বা যা প্রভাযবি কণর, বা ধারো 
বদ়ি বয এটি গ্রুণপর যসদ্ধান্তগুয্ণক অনুযচিভাণব প্রভাযবি 
করার উণদেণশ্য করা হণ়িণছ

পাবব্লক অব্ফব্িয়ালমদর ঘুষ টদওয়া প্রায় িব টদমশই শাব্স্মোগ্ 
অপরার। অমনক টক্মরে, ব্ব্ক্তগে ব্বিামে (টেেন আোমদর 
িরবরাহকারীরা) জব্েে কে্থচারী বা অ্ামজটেমদর ঘুষ টদওয়াও 
একব্ি অপরার।

অমনক টদমশর ঘুষ-ব্বমরারী আইনগুব্লর আন্তজ্থাব্েক প্রভাব 
রময়মে, োই টিই িব টদমশর অব্রবািীমদর টদমশর বাইমর ঘুষ 
টদওয়া অপরার বমল গণ্ হমব।

সুযবধা আোদ়ির জন্য থকাদনা অ্্ প্রোন 
করদবন না

আপযন অবশ্যই সুযবধা আোদ়ির জন্য থকাদনা অ্্ প্রোন 
করদবন না (প্রত্যষে বা পদরাষেোদব), যযে না থসযি থকাদনা 
কম্চারীর স্বাস্্য, যনরাপত্তা বা স্বাধীনতা রষো করার জন্য হ়ি।

িুব্বরা আদাময়র জন্ অর্থ প্রদান হমচ্ছ টোি টোি টপমেটে, 
ো ব্নয়েোব্ফক পদমক্প ব্নময় রামকন এেন ব্নচ্-স্মরর 
অব্ফব্িয়ালমদর কাজমক েি্ণ করমে বা কামজর গব্ে বাোমে 
টদওয়া হয় টেব্ি িাকা প্রদানকারীর এেব্নমেই পাওয়ার অব্রকার 
রময়মে। টবব্শরভাগ টদমশই এগুব্ল অনবর। ব্কেু ব্কেু জায়গায়, 
টেেন েুক্তরামজ্, োমদর টদমশর অব্রবািীমদর ব্বমদমশ িুব্বরা 
আদাময়র জন্ টকামনা অর্থ প্রদান করা অপরার।

এইিব ব্ব্েক্রেী পব্রব্স্ব্েগুব্লমে টেখামন অর্থ প্রদামনর 
টকামনা ব্নরাপদ ব্বকল্প টনই, টিখামন আোমদর স্ানীয় এলইএক্স 
কাউমসেলমক জব্েে করা উব্চে (িম্ব হমল, টে টকামনা টপমেটে 
টদওয়ার আমগ)৷ টপমেটেব্ি অবশ্ই গ্রুপ টকাম্াব্নর ব্হিামবর 
বইগুব্লমে িম্ূণ্থরূমপ নব্রভ্ক্ত রাকমে হমব।

পয্াপ্ত প্রযরি়িা বজা়ি রাো

গ্রুপ থকাম্পাযনগুযে তাদের পষে হদ়ি কাজ করা তৃতী়ি 
পদষের পযরদষবা সরবরাহকারীদের দ্ারা করা েনুমীযতগ্রতি 
কাদজর জন্য ো়িী হদত পাদর। ফদে, গ্রুপ থকাম্পাযনগুযে 
যন়িন্ত্রে প্রদ়িাগ এবং পযরচােনা করদব বদে আশা করা 
হ়ি যা যনযচিত কদর থয তাদের পষে হদ়ি তৃতী়ি পষে দ্ারা 
পযরদষবা প্রোন করা কাদে তৃতী়ি পষে অনুপযুতি অ্্ 
প্রোদনর প্রতিাব কদর না, থে়ি না, চা়ি না বা গ্রহে কদর না। 
যন়িন্ত্রেগুযেদত অন্তে্ুতি ্াকা উযচত:

িৃিী়ি পণক্ষর এযবএযস পদ্ধযিসহ ‘আপনার সরবরাহকারীণক 
জানুন’ এবং ‘আপনার গ্রাহকণক জানুন’ প্রযরে়িাসমূহ, যা 
জয়েি সক্ ঝঁুযকর সাণে সমানুপাযিক 

িৃিী়ি পণক্ষর সাণে করা চ্যতিণি োকা দনুমীযি যবণরাধী 
যবধানসমূহ যা পযরণষবাণি জয়েি ঘষু এবং দনুমীযির ঝঁুযকর 
স্তণরর জন্য উপযুতি এবং এর ্ঙ্ঘন হণ্ ফ্স্বরূপ (চাকুরীর) 
অবসান ঘটাণনা

প্রণযাজ্য বক্ষণত্, সরবরাহকারীর সাণে সম্ক্ত  ব্যবস্াপনা কণর 
এমন কমমীণদর জন্য দনুমীযি যবণরাধী প্রযশক্ষে এবং সহা়িিা 
প্রদান

ব্নণদন এবং ব্যণ়ির সযি্যকাণরর প্রকৃযি এবং ব্যাযতি সম্ণক্ত  
িাৎক্ষযেক এবং সঠিক প্রযিণবদন বদও়িা

বই, থরকড্ এবং অে্যন্তরীে যন়িন্ত্রে

গ্রুদপর ব্যবসায়িক থরকড্গুযেদক অবশ্যই থেনদেন এবং 
ব্যদ়ির প্রকৃত প্রকৃযত এবং ব্যাযপ্ত য্ায্োদব প্রযতফযেত 
হদত হদব। 

আোমদরমক অবশ্ই অভ্ন্তরীণ ব্নয়্রিণ বজায় রাখমে হমব এব্ি 
ব্নব্চিে করমে টে আব্র্থক টরকড্থ  এবং ব্হিাবগুব্লর প্রময়াগমোগ্ 
দনুমীব্ে দেন আইন এবং টিরা অনুশীলমনর িামর িােঞ্জি্ 
রময়মে।

কার সাদ্ ক্া বেদবন

• আপনার ্াইন ম্যাণনজার
• উচ্চপয্তাণ়ির ম্যাণনজণমন্ট
• আপনার স্ানী়ি এ্ইএক্স 

কাউণসে্
• বহর অব কমপ্াণ়িসে: 
sobc@bat.com

ঘুষ কী?

ঘুষ হল টকামনা একব্ি িুমোগমক (ব্ব্ক্তগে বা ব্বিার 
িামর িম্ব্ক্থ ে) িুরব্ক্ে করার জন্ টে টকামনা ররমনর 
উপহার টদওয়ার, অর্থ প্রদান করার বা অন্ান্ িুব্বরা 
প্রদামনর (টেেন আব্েমরয়ো, অমর্থর ব্বব্নেময় অন্ায় 
িুব্বরা , চাকুরীর প্রস্াব/ওয়াক্থ  টপ্িমেটে বা ব্বব্নময়ামগর 
িুমোগ) প্রস্াব টদওয়া। ঘুষ টদওয়ার দরকার পমে না; 
এব্ি চাওয়া বা টদওয়ার জন্ প্রস্াব টদওয়াই েমরষ্ট।

‘অনুব্চে আচরমণর’ এর অর্থ হল এই প্রে্াশা লঙ্ঘন 
কমর ব্বিাব্য়ক কাে্থকলাপ বা পাবব্লক ফাংশন িম্াদন 
করা (বা না করা) টে এব্ি িরল ব্বশ্ামি, ব্নরমপক্ভামব 
অরবা ব্বশ্াি ব্নময় দাব্য়ত্বশীলোর িমঙ্গ িঙ্গব্েপূণ্থভামব 
িম্াব্দে হমব।
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রিপ�োর্ট কিো ব্যরতিগত এবং ব্যবসোরিক সততো কর্টপষেত্র এবং রোনবোরিকোি তদরবি এবং জনসোিোিপেি জন্য অবদোন কপ�্টোপির সম্পদ এবং আর ্্টক সততো জোতীি এবং আন্তজ্ট োরতক বোরেজ্য রিফ এরসিরকউররপেি বোত্ট ো

উপহার এবং যবদনােন

ব্যবসা সম্পযক্ত উপহার বা 
যবদনােন মাদঝ মাদঝ প্রোন করা 
বা গ্রহে করা একযি গ্রহেদযাগ্য 
ব্যবসায়িক অনুশীেন হদত পাদর। 
তদব, অনুপযুতি বা অযতযরতি 
উপহার এবং যবদনােন এক ধরদনর 
ঘুষ এবং েনুমীযত হদত পাদর, 
এবং যবএযি-এর মারাত্মক ষেযত 
করদত পাদর।

যজঅ্যান্ডই প্রোন এবং গ্রহে করা

টে টকামনা উপহার এবং ব্বমনাদন ো আপব্ন প্রস্াব কমরন, ব্দময় 
রামকন বা গ্রহণ কমরন ো অবশ্ই:

বযমনটি ঘষু এবং দনুমীযি দমন নীযিণি সংজ্ায়িি করা হণ়িণছ, 
বসই অনুযা়িী এটি ঘষু এবং দনুমীযি হণ্ এটি কেনই বদও়িা/
গ্রহে করা যাণব না

বো্ােুয্ভাণব যদণি/গ্রহে করণি হণব 

সব প্রাসযগিক যবচার ব্যবস্া়ি ববধ এবং অন্য পণক্ষর সংগ�ন 
বোরা যনযষদ্ধ ন়ি 

দরপত্ বা প্রযিণযাযগিামূ্ক যবর প্রযরে়িাণি যনযুতি পক্ষগুয্র 
সাণে সম্তৃি ন়ি 

বকাণনা গ্রুপ বকাম্াযনর সাণে সংযলিষ্ট ব্নণদণনর উপর 
ববষয়িক প্রভাব বফণ্ না, বা বফ্ণি পাণর এমনটি বদোণি 
সক্ষম ন়ি

নগদ বা নগদ সমি্্্য উপহার (ভাউচার, যগফট সাটি্তযফণকট, 
ধার, বা যসযকউযরটিজ) যহসাণব

চাও়িা বা দাযব করা যাণব না 

যকছুর যবযনমণ়ি প্রস্তাব করা যাণব না (অে্তাৎ সংযুতি শি্ত  
সাণপণক্ষ প্রস্তাযবি) 

মাত্াযধক বা অনুপযুতি হণব না, বা এরকমটি বদোণব না 
(অসম্ানজনক, অলিী্, বযৌনিাপেূ্ত হণব না বা স্ানী়ি সংস্কৃ যি 
যবণবচনা কণর বকাণনা গ্রুপ বকাম্াযনণক অন্য বকাণনাভাণব 
োরাপভাণব প্রযিফয্ি করণি পাণর এমন হণব না) 

আণগ বেণকই য্যেিভাণব অনুণমাযদি হণি হণব (বযোণন 
এই নীযি এবং/অেবা অযিযরতি স্ানী়ি প্রণ়িাজনী়িিা বোরা 
অনুণমাদন প্রণ়িাজন হ়ি)

প্রণযাজ্য ব্যবসায়িক ব্য়ি নীযি এবং পদ্ধযি অনুসাণর েরচ 
করণি হণব

উপরন্তু, পাবয্ক অযফযস়িা্ ও ববসরকাযর োণির 
বটেকণহাল্ারণদর জন্য সীমার বাইণরর সব যজঅ্যান্ই 
অবশ্যই গ্রুপ বকাম্াযনর যজঅ্যান্ই বরযজটোণর বরকর্ত  করা 
োকণি হণব

যজঅ্যান্ডই প্রতিাব বা গ্রহে করার সম়ি, যবদবচনা করুন:

উদদেশ্য: উণদেশ্যটি যক বকব্ ব্যবসায়িক সম্ক্ত  বিযর বা বজা়ি 
রাোর জন্য বা স্বাভাযবক বসৌজন্যিার প্রস্তাব বদও়িার জন্য, 
নাযক এটি বকাণনা সুযনযদ্ত ষ্ট ব্যবসায়িক যসদ্ধান্ত বনও়িার বক্ষণত্ 
প্রাপণকর উণদেশ্যণক প্রভাযবি করার জন্য নকশা করা হণ়িণছ?

তবধতা: এটা যক আপনার বদণশ এবং অন্য পণক্ষর বদণশ ববধ?

তবষয়িকতা: বাজার মূ্্য যক যুযতিসগিি (অে্তাৎ ব্য়িবহু্/
বাহু্্যপেূ্ত ন়ি) এবং ব্যযতির বজ্যষ্িার সাণে সমানুপাযিক?

পুনরাবৃত্যতর হার: ব্যযতিটি যক বকব্মাত্ অযন়িযমিভাণব 
যজঅ্যান্ই পান?

স্বছেতা: আপনার ম্যাণনজার, সহকমমী বা গ্রুণপর বাইণরর বকউ 
যজঅ্যান্ই সম্ণক্ত  জানণ্ আপযন বা প্রাপক যক যবরিি হণবন?

পাবযেক অযফযস়িােদের জন্য যজঅ্যান্ডই

থকাদনা সরকারী অযফযস়িাে, বা তার যনকিাত্মী়ি, বনু্ বা 
সহদযাগীদের কাদছ প্রত্যষে বা পদরাষেোদব যজঅ্যান্ডই (বা 
অন্যান্য ব্যযতিগত সুযবধা) প্রোন কদর তাদক প্রোযবত করার 
থচষ্টা করা যনযষধে। 

টরগুমলিব্র িম্্ক্তো আোমদর ব্বিাময়র অংশ। এই টপ্রক্াপমি 
ব্জঅ্ান্ডই (উব্লিব্খে িীোর েমর্) প্রদান অরবা গ্রহণ করা 
গ্রহণমোগ্ হমে পামর। েমব, অব্েব্রক্ত িেক্থ ো ব্নমে হমব কারণ 
অমনক টদশ োমদর পাবব্লক অব্ফব্িয়ালমদর ব্জএন্ডই গ্রহণ 
করমে টদয় না এবং ঘুষ-ব্বমরারী আইন প্রায়শই কমঠার হময় 
রামক।

(’পাবব্লক অব্ফব্িয়ালগণ" এবং "ব্নকিাত্মীয়" এর িংজ্ার জন্ 
স্ামর্থর িংঘামের নীব্ে টদখুন)

আমরা আদগ থ্দক অনুদমােন থন়িা ছাডাও থয থকাদনা 
যজএন্ডই অফার বা গ্রহে করদত পাযর, তদব শত্ ্াদক থয:

জন প্রযি প্রযিবার £20 এর সীমার যনণচ (বা স্ানী়ি সমি্ণ্্যর 
যনণচ)

ববধ, অযন়িযমি এবং যুযতিসগিি

পাবযেক অযফযস়িােদের (বা তাদের যনকিাত্মী়ি)-থক বা 
তাদের কাছ থ্দক থয থকাদনা ধরদনর যজঅ্যান্ডই, £20 এর 
সীমার উপর থ্দক £200 পয্ন্ত থেও়িার বা গ্রহে করার জন্য, 
আমাদের অবশ্যই আমাদের োইন ম্যাদনজার এবং আমাদের 
স্ানী়ি এেইএসি কাউদসেদের কাছ থ্দক আদগ থ্দকই 
যেযেত অনুদমােন চাইদত হদব। 

শুধুমাত্র ব্যযতরিমী পযরযস্যতর উদ্ভব হদেই পাবযেক 
অযফযস়িােদের (বা তাদের যনকিাত্মী়িদের)-থক বা তাদের 
কাছ থ্দক £200 এর থবযশ যজঅ্যান্ডই থেও়িা বা গ্রহে 
করা য্ায্ হদব এবং প্রতিাবক গ্রুপ থকাম্পাযনর যজএম/
এযর়িা ম্যাদনজার/ফাংশনাে যডদরক্টর এর অযগ্রম যেযেত 
অনুদমােদনর এবং এেইএসি-এর যরযজওনাে থহড বা 
যবজদনস কন্ডাক্ট এর গ্রুপ থহড দ্ারা প্রজ্াযপত হও়িার 
প্রদ়িাজন হদব।

সংজ্া

'যবণনাদন' এর অে্ত হণব োবার বা পানী়িসহ বয বকাণনা 
ধরণনর আযিণে়িিা, বকাণনা সাংস্কৃ যিক বা রেী়ো ইণভণন্ট 
উপযস্যি, বা বকাণনা প্রাসযগিক ভ্রমে এবং োকার ব্যবস্া 
যা যবএটি-এর বাইণরর বকাণনা ব্যযতি বা সত্তাণক অফার 
করা বা বদও়িা হ়ি বা যবএটি-এর বাইণরর বকাণনা ব্যযতি বা 
সত্তার কাছ বেণক পাও়িা হ়ি

'উপহাণরর' অে্ত হণব মূ্্য আণছ এমন বয বকাণনা যকছু যা 
যবএটি-এর বাইণরর বকাণনা ব্যযতি বা সত্তাণক অফার করা 
বা বদও়িা হ়ি বা যবএটি-এর বাইণরর বকাণনা ব্যযতি বা 
সত্তার কাছ বেণক পাও়িা হ়ি যা যবণনাদন ন়ি

'যজঅ্যান্ই' অে্ত উপহার এবং/অেবা যবণনাদন 

'ববসরকাযর োণির বটেকণহাল্ার' এর অে্ত হণব পাবয্ক 
অযফযস়িা্গে ব্যিীি অন্যান্য সব সত্তা এবং ব্যযতি 

'সীমা’ এর অে্ত হণব যুতিরাণজ্য পাবয্ক অযফযস়িাণ্র 
জন্য £20 এবং ববসরকাযর োণির বটেকণহাল্াণরর জন্য 
£200। িাণদর বাজাণরর জন্য বকানটা পযরযমি এবং 
আইনসম্ি, গ্রুপ বকাম্াযনগুয্র এ সম্ণক্ত  যনণদ্তশনা 
বদও়িা উযচি, বযন এই পযরমাে অযিরেম না কণর এবং 
স্ানী়ি রে়ি ক্ষমিা এবং যবযধগুয্ণক প্রযিফয্ি কণর
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গ্রুপ বকাম্াযনর কমমীণদর বদও়িা বা গ্রহে করা বয বকাণনা 
যজঅ্যান্ই প্রণযাজ্য সীমা অযিরেম করণ্ ্াইন ম্যাণনজারগন, 
স্ানী়ি এ্ইএক্স কাউণসেণ্র সাণে পরামশ্ত কণর যনধ্তারে 
করণবন কী করা উযচি। সাধারেি, এই ধরণনর যজঅ্যান্ই 
প্রি্যাে্যান করা বা যফযরণ়ি বদও়িা উযচি। যযদ এটি অনুপযুতি 
হ়ি বা অপমাণনর কারে হণ়ি যা়ি, বসণক্ষণত্ যজঅ্যান্ই 
এই যভি্যিণি গ্রহে করা বযণি পাণর বয এটি সংযলিষ্ট গ্রুপ 
বকাম্াযনর সম্ি্যি হণ়ি যাণব 

ব্যযতিগিভাণব এটির জন্য অে্ত প্রদান কণর বা অন্য কাউণক 
যদণ়ি এর জন্য অে্ত প্রদান কযরণ়ি আপযন কেনই প্রণ়িাজনী়ি 
যজঅ্যান্ই অনুণমাদণনর জন্য আপনার দা়িবদ্ধিা এ়োণবন না

উপযুতি ব্যবসা ব্য়ি নীযি এবং পদ্ধযি অনুসাণর সব যজঅ্যান্ই 
অবশ্যই ব্যয়িি হও়িা উযচি

বকাণনা অবস্াণিই যবএটি অযফসারণদর উপযস্যি ব্যিীি 
যবএটি-এর ব্যণ়ি যবণনাদণনর ব্যবস্া করা উযচি ন়ি

সণদেহ এ়োণনার জন্য, এই নীযিণি উণলেযেি সীমাণক পাশ 
কাটিণ়ি যাও়িার জন্য যজঅ্যান্ই-বক বছাট বছাট পযরমাণে ভাগ 
করা উযচি ন়ি 

যজঅ্যান্ই সাধারেি িাণদরণক বদও়িা উযচি যাণদর সাণে 
যবএটির একটি ব্যবসায়িক সম্ক্ত  রণ়িণছ এবং িাণদর বনু্বগ্ত 
বা আত্ী়িণদর জন্য ন়ি। িণব যযদ বনু্বগ্ত, আত্ী়িস্বজন বা 
বকাণনা পেৃক অযিযে উপযস্ি োণকন, বসণক্ষণত্ এই নীযির 
সীমার উণদেণশ্য ব্য়িগুয্ একযত্ি করা উযচি

ব্যযিরেমী এবং সাব্তজনীন অনুণমাদন সম্ণক্ত  আরও যনণদ্তশনার 
জন্য উপহার এবং যবণনাদন পদ্ধযি বদেুন, যা যকছু যনযদ্ত ষ্ট 
সীযমি পযরযস্যিণি ্ভ্য হণি পাণর

স্বতন্ত্র বযহরাগত যনরীষেকদের জন্য এবং তাদের 
কাছ থ্দক যজঅ্যান্ডই

গ্রুপ টকাম্াব্নগুব্ল অবশ্ই আোমদর স্ে্রি বব্হরাগে 
ব্নরীক্কমদর টকামনা ব্জএন্ডই-এর জন্ প্রস্াব বা প্রব্েশ্রুব্ে 
টদমবন না ো একব্ি িম্াব্ স্ামর্থর িংঘাে তেব্র করমে পামর 
বা োমদর স্ারীনোমক ঝঁুব্কর েমর্ টফমল ব্দমে পামর। এব্ি 
করা ব্বএব্ি-টক টকাম্াব্ন এবং অ্াকাউব্টেং-এর ব্নয়ে এবং 
প্রব্বরান লঙ্ঘন করার ঝঁুব্কমে টফমল। ব্বিাব্য়ক িভা, িমমিলন 
বা প্রব্শক্মণর একাব্রক অংশগ্রহণকারীমদর অংশগ্রহমণর বা 
জনিারারমণর অংশগ্রহণেূলক কমপ্থামরি ইমভমটে অংশ টনওয়ার 
জন্ আে্রিমণর িেয় গ্রহণমোগ্ ব্বমনাদন টকবল খাবার 
এবং নাস্ার েমর্ িীোবদ্ রাকমব। গ্রুপ এবং িংখ্াগব্রষ্ 
গ্রুপ টকাম্াব্নর জন্ বে্থ োন স্ে্রি বাব্হ্ক ব্নরীক্ক হল 
টকব্পএেব্জ। টকামনা গ্রুপ টকাম্াব্ন টকব্পএেব্জ ব্েীে স্ে্রি 
বাব্হ্ক ব্নরীক্ক ব্নেুক্ত করমল োরপমরও োমদরমক অবশ্ই এই 
ব্জএন্ডই-এর প্রময়াজনীয়ো টেমন চলমে হমব।

গ্রুপ থকাম্পাযনগুযে থ্দক পাও়িা যজঅ্যান্ডই

কম্চারীদের থকাদনা গ্রুপ থকাম্পাযনর কাছ থ্দক 
যজঅ্যান্ডই গ্রহে করার থষেদত্র থকাদনা যবযধযনদষধ থনই। 
গ্রুপ থকাম্পাযনগুযেদক অবশ্যই যনযচিত করদত হদব থয এ 
ধরদনর থয থকাদনা যজঅ্যান্ডই থযন তবধ, যদ্াযচত এবং 
আনুপাযতক হ়ি।

আনুষ্াযনক থরকড্ রাো এবং পয্দবষেে করা

প্রযতযি গ্রুপ থকাম্পাযন প্রাযন্তক তিদরর উপদরর সব যজএন্ডই-
এর জন্য একযি থরযজস্ার রষেোদবষেে এবং পয্দবষেে 
করার জন্য ো়িবধে ্াকদব (গ্রুপ থকাম্পাযনগুযে চাইদে 
আরও থবযশ সংে্যক থরযজস্ার রাোর যসধোন্ত যনদত পাদর)।

থবসরকাযর োদতর থস্কদহাল্ার

পূব্ানুদমােন ছাডাই আমরা থবসরকাযর োদতর থস্কদহাল্ার 
থক বা তাদের কাছ থ্দক থয থকাদনা যজঅ্যান্ডই অফার বা 
গ্রহে করদত পাযর, তদব শত্ ্াদক থয:

জন প্রযি প্রযিবার £200 এর সীমার যনণচ (বা স্ানী়ি সমি্ণ্্যর 
যনণচ) 

ববধ, অযন়িযমি এবং যুযতিসগিি ব্যবসায়িক অনুশী্ণনর সাণে 
সামঞ্জস্যপেূ্ত

আমাদেরদক অবশ্যই আদগ থ্দক যেযেত অনুদমােন চাইদত 
হদব:

£200 এর সীমার উপণরর বয বকাণনা যজঅ্যান্ই বদও়িার বা 
গ্রহে করার জন্য আমাণদর ্াইন ম্যাণনজাণরর কাছ বেণক

সব্োই থে়িাে রােদবন:

অনুণরাধগুয্ অনুণমাদণনর সম়ি, অনুণমাদনকারীণদর 
সন্তুষ্ট হণি হণব বয প্রস্তাযবি যজঅ্যান্ই উপণর বযে্তি বকাণনা 
প্রি্যাশাণক ্ঙ্ঘন কণর না এবং যবণশষি সম়ি এবং/অেবা 
বৃহত্তর প্রসণগি, এমন বকাণনা যসদ্ধান্ত যা যজঅ্যান্ই বোরা 
প্রভাযবি হণি পাণর, িা সুপাযরশ করার জন্য যবণবচনা করণি 
পাণর না

যকছু ব্যযিরেমী পযরযস্যি োকণি পাণর বযোণন প্রাক-অনুণমাদন 
বনও়িা সম্ভব হ়ি না। অনুণমাদণনর জন্য যি িা়োিায়ে সম্ভব 
অনুণরাধ করা উযচি এবং বকাণনাভাণবই যজঅ্যান্ই বদও়িার 
বা পাও়িার পরবিমী সাি যদণনর ববযশ বদযরণি ন়ি, বসইসাণে 
য্যেিভাণব যুযতিসগিি কারে জানাণি হণব, যাণি উণলেে করা 
োকণব পবূ্ত অনুণমাদণনর জন্য বকন অনুণরাধ করা হ়িযন বা 
পাও়িা যা়িযন

উপহার এবং যবদনােন চলোন

কার সাদ্ ক্া বেদবন

• আপনার ্াইন ম্যাণনজার
• উচ্চপয্তাণ়ির ম্যাণনজণমন্ট
• আপনার স্ানী়ি এ্ইএক্স 

কাউণসে্
• বহর অব কমপ্াণ়িসে: 
sobc@bat.com
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কম্দষেত্র এবং 
মানবাযধকার
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আমাদের সব সহকমমী এবং 
ব্যবসায়িক অংশীোরদের সাদ্ 
আমাদের অবশ্যই ময্াো, এবং 
শ্রধোর সাদ্, ব্যবহার করা উযচত।

কম্দষেদত্র শ্রধো

সমতা এবং তবযচত্র্যদক উৎসাযহত করা

আমরা আমাদের সব কম্চারীদের জন্য সমান সুদযাগ 
প্রোদনর এবং কম্সংস্াদন সাদম্যর প্রচাদরর মাধ্যদম একযি 
অন্তে্ুযতিমূেক কম্শযতি ততযরদত যনদবযেত। আমরা আমাদের 
ব্যবসাদক আরও শযতিশােী করদত তবযচত্র্য থযাগ কযর। 
আমরা এদক অপদরর পা্্ক্যদক সম্মান থেই এবং উেযাপন 
কযর এবং যা আমাদের প্রদত্যকদক অনন্য কদর থতাদে 
থসযিদক মূে্য থেই।

আোমদর িামর টেেন ব্বহার করা উব্চে বমল আেরা আশা 
কব্র অবশ্ই ব্ঠক টেেব্নভামবই িহকেমীমদর িামর ব্বহার করা 
এবং োমদর তবব্শষ্ট্ এবং েোেেমক িমিান করা উব্চে।

টকামনা কেমীর ব্নময়াগ, উন্নয়ন, অগ্রগব্ে বা অবির টনওয়ার 
টক্মরে আোমদর ব্বচারবুব্দ্মক প্রভাব্বে করমে আোমদর 
অবশ্ই জাব্ে, বণ্থ, ব্লঙ্গ, বয়ি, অক্েো, টেৌনো, টশ্রব্ণ, রে্থ, 
রাজনীব্ে, রূেপামনর অভ্াি বা আইন দ্বারা িুরব্ক্ে অন্ টকামনা 
তবব্শষ্ট্মক আেমল টনওয়া উব্চে নয়।

এব্ি আোমদর আইএলও কনমভনশন 111 িের্থন করামক 
প্রব্েফব্লে কমর ো কে্থমক্মরে তবষে্ দরূীকরণ িম্ব্ক্থ ে 
টেৌব্লক নীব্েগুব্ল ব্নর্থারণ কমর।

হ়িরাযন এবং থজার জবরেযতি প্রযতদরাধ করা

সব ধরদনর হ়িরাযন এবং থজার জবরেযতি সম্পূে্রূদপ 
অগ্রহেদযাগ্য। কম্দষেদত্র এই ধরদনর থয থকাদনা পেদষেপ বা 
চােচেন েরূ করদত আমরা প্রযতশ্রুযতবধে।

হয়রাব্ন এবং টজার জবরদব্স্র েমর্ অন্তভ্্থ ক্ত রময়মে টে টকামনা 
ররমনর টেৌন, টেৌব্খক, অ-টেৌব্খক এবং শারীব্রক আচরণ ো 
ব্নে্থােনেূলক, অপোনজনক বা ভীব্েজনক, ব্কন্তু এগুব্লমেই 
িীোবদ্ নয়৷

আেরা এই ররমনর আচরমণর, বা এেন ররমনর আচরণ ো 
টকামনাভামবই গ্রহণমোগ্ নয়, োর িাক্ী বা েুমখােুব্খ হমল, এই 
ব্াপামর আোমদর লাইন ে্ামনজামরর কামে ব্রমপাি্থ করা উব্চে।

আেরা আত্মব্বশ্ামির এেন একব্ি পব্রমবশ প্রদান করমে চাই 
টেখামন কেমীরা িেি্াগুব্ল উত্াপন করমে পারমব এবং োমে 
জব্েে িকমলরই িন্তুব্ষ্টর জন্ দ্রুে িোরান করার লক্্ রাকমব।

এ লমক্্, আেরা কেমীমদর উৎিাব্হে কব্র োমদরমক স্ানীয় 
অব্ভমোগ করার পদ্ব্েগুব্লর িামর পব্রব্চে করার জন্।

কমমীদের োদো ্াকাদক সুরযষেত রাো

আমরা আমাদের কমমীদের সুস্তাদক অত্যন্ত গুরুবে প্রোন 
কযর এবং েঘু্িনা ও আঘাত পাও়িা প্রযতদরাধ কদর এমন 
একযি যনরাপে কাদজর পযরদবশ যেদত, এবং কম্দষেদত্রর 
স্বাস্্য সংরিান্ত ঝঁুযকদক নূ্যনতম মাত্রা়ি আনদত আমরা 
প্রযতশ্রুযতবধে।

গ্রুপ থকাম্পাযনগুযে অবশ্যই:

আমাণদর ব্াবা্ ইএইচএস পয্যস বা বদশী়ি আইণনর 
(বযটি উচ্চমাণনর বসটি) সাণে সামঞ্জস্যপেূ্ত স্বাস্্য এবং সুরক্ষা 
নীযি ও পদ্ধযিগুয্ গ্রহে করণব

স্বাস্্য ও যনরাপত্তা বজা়ি রাো এবং উন্নি করা হণ়িণছ এটি 
যনযচিি করার জন্য িাণদর কমমীণদর সাণে যনণ়ি কাজ করণব 

কমমীণদর কাণজ/জীবণন সমিা আনণি সহা়িিা যদণি আপ্রাে 
বচষ্টা করণব

ব্বশ্ব্াপী আোমদর কেমীমদর শারীব্রক ব্নরাপত্া িমব্থাচ্চ 
পে্থাময় উন্নীে করার জন্ আেরা অব্াহেভামব কাজ করমবা, 
ব্নব্চিে করমবা টে োরা আোমদর নীব্েিেূহ এবং োন বুঝমে 
টপমরমে এবং প্রব্শক্ণ টদওয়া হমব টেন িকমলই স্াস্্, িুরক্া 
এবং ব্নরাপত্াজব্নে িেি্াগুব্ল এবং োমদর কাজ িংব্লিষ্ট 
প্রময়াজনীয়োগুব্ল িম্মক্থ  অবগে রামক।

স্ানীয় রীব্ে অনুোয়ী পব্রবার-বান্ধব নীব্েগুব্ল অনুিন্ধান এবং 
গ্রহণ করমে গ্রুপ টকাম্াব্নগুব্লমক উৎিাব্হে কব্র।

আমরা যা যবশ্াস কযর

আমরা যবশ্াস কযর সযমযতর স্বাধীনতা, 
থজারজবরেযতিমূেক বা বাধ্যতামূেক শ্রদমর সকে 
প্রকার যনমূ্েীকরে, যশশু শ্রদমর কায্কর যবদোপকরে, 
এবং কম্সংস্ান ও থপশার থষেদত্র তবষম্য েরূীকরেসহ 
থমৌযেক শ্রম অযধকারদক সম্মান করা উযচত।

এব্ি টেৌব্লক নীব্েোলা এবং কে্থমক্মরে অব্রকামরর উপর 
আন্তজ্থাব্েক শ্রে িংস্ার (আইএলও) টঘাষণামক আোমদর 
িের্থন করামক প্রব্েফব্লে কমর। 

আেরা িব প্রািব্ঙ্গক শ্রে আইন, টকাড এবং ব্বব্রোলা 
টেমন চব্ল।
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আমরা সবসম়ি আমাদের 
কায্রিমগুযে এমনোদব পযরচােনা 
কদর ্াযক থযন তা আমাদের 
কমমীদের, থয সকে থোকজনদের 
সাদ্ আমরা কাজ কযর, এবং থয 
কযমউযনযিগুযেদত আমরা কায্রিম 
পযরচােনা কদর ্াযক তাদের 
মানবাযধকারদক সম্মান কদর।

মানবাযধকার এবং আমাদের কায্রিম

মানবাযধকার সংরিান্ত ঝঁুযক ব্যবস্াপনা

আমরা আমাদের প্রোব বেদ়ির মদধ্য মানবাযধকারদক 
উৎসাযহত করদত প্রযতশ্রুযতবধে, এদত আমাদের সাপ্াইদ়ির 
থচইন অন্তে্ুতি ্াকদব। এরফদে, আশা করা হ়ি থয 
আমাদের সব সরবরাহকারীরা আমাদের সাপ্াই়িার থকাড 
অব কন্ডাক্ট-এর সব প্রদ়িাজনী়িতা পূরে করদবন এবং এযি 
সরবরাহকারীদের সাদ্ আমাদের করা চুযতিবধে ব্যবস্ার 
মদধ্য অন্তে্ুতি ্াদক। 

েেদরূ িম্ব, আোমদর উপেুক্ত পব্রশ্রমের পদ্ব্েগুব্ল আোমদর 
নীব্েগে অঙ্গীকারিেূহ, ও আোমদর িাপ্াইয়ার টকাড অব 
কন্ডাক্ট এর কাে্থকাব্রো, এবং টেমন চলা আোমদরমক পে্থমবক্ণ 
করমে িক্ে কমর, এর পাশাপাব্শ োনবাব্রকামরর ঝঁুব্ক, প্রভাব 
এবং ব্নে্থােনিেূহ ব্চব্নিে, প্রব্েমরার ও প্রশব্েে কমর। 

আোমদর অপামরশন বা িাপ্াই টচইমন ব্চব্নিে টে টকামনা 
োনবাব্রকার িংক্রান্ত িেি্া িম্ূণ্থরূমপ েদন্ত এবং প্রব্েকার 
করমে এবং অব্াহে উন্নব্ের জন্ কমঠারভামব টচষ্টা করমে 
আেরা প্রব্েশ্রুব্েবদ্। আেরা েব্দ িরবরাহকারীর োনবাব্রকার 
লঙ্ঘন করা ব্চব্নিে কব্র, আর িংমশারনেূলক পদমক্প 
টনওয়ার ব্াপামর টকামনা িুপিষ্ট অঙ্গীকার না রামক, অব্াহে 
কে্থেৎপরোর অভাব রামক, বা উন্নব্ের অভাব রামক, েখন টিই 
িরবরাহকারীর িামর আোমদর কাজ করা বন্ধ হময় োমব।

থকাদনা যশশুশ্রম ন়ি

আমাদের কায্রিমগুযে যশশুশ্রম থ্দক মুতি এযি যনযচিত 
করদত আমরা প্রযতশ্রুযতবধে। আমরা যনযচিত করদত চাই থয 
যশশুদের কে্যাে, স্বাস্্য এবং যনরাপত্তা সব সমদ়িই সদব্াচ্চ 
গুরুবেপূে্। আমরা স্বীকার কযর থয যশষোর মাধ্যদম যশশুদের, 
তাদের কযমউযনযির এবং তাদের থেদশর উন্নযত সবদচদ়ি 
োদোোদব করা যা়ি। 

আমরা আইএেও কনদেনশনস 138 ও 182-থক সম্্ন কযর 
থযোদন যনদ়িাগ থেও়িার সব্যনম্ন ব়িস এবং যশশুশ্রদমর 
সবদচদ়ি োরাপ ধরনগুযে যনমূ্দের জন্য মূেনীযতগুযে 
যনধ্ারে কদর থেও়িা আদছ। থযমন:

বয বকাণনা কাজ যা যবপজ্জনক বণ্ যবণবচনা করা হ়ি বা যশশুর 
স্বাণস্্যর, যনরাপত্তার বা বনযিকিার ক্ষযি করার সম্ভাবনা আণছ 
বসগুয্ 18 বছণরর কম ব়িসী কাউণক যদণ়ি করাণনা উযচি ন়ি 

কাজ করার সব্তযনম্ন ব়িস বাধ্যিামূ্ক স্মু ্ যশক্ষা বশষ 
করার আইযন ব়িণসর বচণ়ি কম হও়িা উযচি ন়ি এবং, বকাণনা 
অবস্াণিই 15 বছর ব়িণসর যনণচ হও়িা উযচি ন়ি 

আমরা আশা কযর আমাণদর সরবরাহকারীগে এবং আমাণদর 
ব্যবসায়িক অংশীদাররা, আমাণদর সাপ্াই়িার বকার অব 
কন্াক্ট-এ যনধ্তারে কণর বদও়িা আমাণদর সব্তযনম্ন ব়িণসর 
প্রণ়িাজনী়িিা শি্ত  বমণন চ্ণবন। এণি অন্তভ্্ত তি রণ়িণছ, 
বযোণন স্ানী়ি আইন অনুমযি বদ়ি, বয 13 বেণক 15 বছর 
ব়িণসর যশশুরা হা্কা কাজ করণি পাণর, িণব শি্ত  েণক বয 
এটি িাণদর যশক্ষা বা কাযরগযর প্রযশক্ষে বন়িাণক বাধাগ্রস্ত কণর 
না, বা এমন বকাণনা কায্তক্াপ অন্তভ্্ত তি োণক না যা িাণদর 
স্বাস্্য বা যবকাণশর জন্য ক্ষযিকর হ়ি (উদাহরেস্বরূপ,যাযন্ত্রক 
সরঞ্জাম বা কৃযষ-রাসা়িযনক দ্রব্যাযদ)। এছা়োও আমরা ব্যযিরেম 
যহসাণব একটি বযাগ্য কিৃ্ত পক্ষ বোরা অনুণমাযদি প্রযশক্ষে বা 
কাণজর অযভজ্িার যস্মগুয্ণকও স্বীকৃযি বদই।

সযমযত করার স্বাধীনতা

আমরা সযমযত করার স্বাধীনতা ও থযৌ্ েরকষাকযষদক 
সম্মান কযর।

আোমদর শ্রব্েকমদর অব্রকার আমে স্ানীয় টকাম্াব্ন-স্ীক্ে 
টট্ড ইউব্নয়ন বা অন্ান্ শুভাকাঙ্কী প্রব্েব্নব্র কে্্থ ক 
উপস্াব্পে হওয়ার। এই ররমনর প্রব্েব্নব্রমদর আইন, প্রব্বরান, 
ব্বদ্োন শ্রব্েক িম্ক্থ  এবং রীব্ে, এবং িমিে হওয়া টকাম্াব্নর 
পদ্ব্ের রূপমরখার েমর্ টরমক োমদর কাে্থকলাপ চাব্লময় ব্নমে 
িক্ে হওয়া উব্চে।

শ্রদমর থশাষে বা আধুযনক োসবে ন়ি

আমাদের কায্রিম োসবে, থগাোযম ও থজারজবরেযতিমূেক, 
বাধ্যতামূেক, চুযতিবধে, অবনযছেক, পাচারকৃত বা অববধোদব 
অযেবাযসত শ্রম মুতি থসযি যনযচিত করদত আমরা 
প্রযতশ্রুযতবধে গ্রুপ থকাম্পাযন এবং কমমীরা করদব না, এবং 
যনযচিত করদব থয থকাদনা যনদ়িাগ প্রোনকারী অ্যাদজযসে, 
শ্রযমক সরবরাহ করার অ্যাদজযসে বা তৃতী়ি পষে যারা তাদের 
পষে হদ়ি কাজ করার জন্য যনযুতি ্াদক তারা এগুদো 
করদব না:

শ্রযমকণদর চাকুরীর শি্ত  যহসাণব যনণ়িাগ যফ বদও়িার, ঋে 
বনও়িার বা অণযৌযতিক সাযভ্ত স চাজ্ত বদও়িার বা যরণপাযজট 
করার শি্ত  আণরাপ

শ্রযমকণদর চাকুরীর শি্ত  যহসাণব সনাতিকরণের কাগজপত্, 
পাসণপাট্ত বা অনুমযিপত্ সমপ্তে করার শি্ত  আণরাপ করা। 
বযোণন জািী়ি আইন বা চাকুরীর প্রযরে়িা়ি সনাতিকরণের 
কাগজপত্ ব্যবহার করার প্রণ়িাজন হ়ি, বসোণন আমরা 
আইন অনুযা়িী বসগুয্ কণ�ারভাণব ব্যবহার করণবা। যযদ 
সনাতিকরণের কাগজপত্ যনরাপত্তার বা সুরক্ষার কারণে 
কেনও বরণে বদও়িা বা মজিু করা হ়ি, বসণক্ষণত্ এটি 
শ্রযমকণক শুধুমাত্ জাযনণ়িই এবং য্যেি সম্যি যনণ়িই করা 
হণব, আর বসটি আস্ হণি হণব; আর শ্রযমকণদর বসগুয্ 
সবসম়ি, বকাণনা ধরণনর বঁাধা ছা়োই যফণর পাবার জন্য 
সীমাহীন অ্যাণক্সস োকণব

স্ানী়ি কযমউযনযিসমূহ

কযমউযনযিগুযে, থযোদন আমরা কায্রিম পযরচােনা করযছ 
থসগুযের অনন্য সামাযজক, অ্্বনযতক এবং পযরদবশগত 
আগ্রহগুযে আমরা যচযনিত করদত ও বুঝদত চাই।

িারা ব্বশ্ জমুে আেরা কাে্থক্রে পব্রচালনা করব্ে, এমে টিই িব 
টদশও অন্তভ্্থ ক্ত রময়মে টেগুব্ল েুমদ্র জন্ ভ্গমে বা টেখামন 
গণে্রি, আইমনর শািন, বা অর্থননব্েক উন্নয়ন ভঙ্গরু, এবং 
োনবাব্রকার হুেব্কর িমিুখীন।

আোমদরমক অবশ্ই োনবাব্রকামরর ব্নব্দ্থষ্ট ব্কেু ঝঁুব্ক ব্চব্নিে 
করমে হমব ো হয়মো আোমদর কাে্থক্রমের িামর প্রািব্ঙ্গক, 
বা আোমদর কাে্থক্রে দ্বারা প্রভাব্বে হমে পামর। এব্ি করার 
জন্, আেরা আোমদর কেমী এবং োমদর প্রব্েব্নব্রিহ, 
টস্টকমহাল্ারমদর েোেে চাইমবা।

আেরা েমরাপেুক্ত পদমক্প টনমবা এব্ি ব্নব্চিে করমে টে 
আোমদর কাে্থক্রে োনবাব্রকার লঙ্ঘমন অবদান রামখব্ন এবং 
িরািব্র আোমদর পদমক্মপর কারমণ হওয়া োনবাব্রকামরর 
উপর টে টকামনা ক্ব্েকর প্রভামবর প্রব্েকার কমরমে।

আেরা আোমদর কেমীমদর োমদর স্ানীয় ও ব্বিাব্য়ক 
কব্েউব্নব্িমে িব্ক্রয় ভূব্েকা পালমনর জন্ উৎিাব্হে কব্র। গ্রুপ 
টকাম্াব্নগুব্লর কেমীমদর েমর্ দক্োর ব্বকামশর জন্ িুমোমগর 
িন্ধান করা উব্চে, আর লক্্গুব্লর উন্নব্ে এবং স্াগব্েক 
িরকামরর উমদ্ামগর জন্ কব্েউব্নব্ির েমর্ ব্েল বজায় টরমখ 
কাজ করার লক্্ রাকা উব্চে।

আমরা যা যবশ্াস কযর

আমরা যবশ্াস কযর থয থমৌযেক মানবাযধকারসমূহ, যা 
ইউযনোস্াে যডক্াদরশন অব যহউম্যান রাইিস দ্ারা 
যনযচিত করা হদ়িদছ, থসগুযেদক সম্মান করদত হদব।

ব্বিা ও োনবাব্রকামরর উপর ইউএন গাইব্ডং 
ব্প্রব্সেপ্ালমক আেরা িের্থন কব্র ো ‘িুরক্া, িমিান 
ও প্রব্েকার’ টরেেওয়াক্থ  তেব্রর োর্মে ব্বিা-িংক্রান্ত 
োনবাব্রকারজব্নে িেি্াগুব্লমক িম্ারন করার জন্ 
ব্শমল্পর কে্থ ব্ ও দাব্য়ত্বগুব্লর রূপমরখা টদয়।
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কার সাদ্ ক্া বেদবন

• আপনার ্াইন ম্যাণনজার
• উচ্চপয্তাণ়ির ম্যাণনজণমন্ট
• আপনার স্ানী়ি এ্ইএক্স 

কাউণসে্
• বহর অব কমপ্াণ়িসে: 
sobc@bat.com

বিএবি ব্যবসায়িক আচরণের মানদণ্ড16

রিপ�োর্ট কিো ব্যরতিগত এবং ব্যবসোরিক সততো কর্টপষেত্র এবং রোনবোরিকোি তদরবি এবং জনসোিোিপেি জন্য অবদোন কপ�্টোপির সম্পদ এবং আর ্্টক সততো জোতীি এবং আন্তজ্ট োরতক বোরেজ্য রিফ এরসিরকউররপেি বোত্ট ো

www.bat.com/sobc/online

গ্রুপযির পােন করার জন্য একযি তবধ েূযমকা 
আদছ 

নাগব্রকমদর অংশগ্রহণ দাব্য়ত্বশীল ব্বিা এবং নীব্ে ব্নর্থারমণর 
একব্ি টেৌব্লক ব্দক, আর ব্বএব্ি কেমীগণ বাজামরর িব আইন 
ও প্রব্বরানগুব্ল টেমন ব্নময়, টেখামন োরা কাে্থক্রে পব্রচালনা 
কমর, গণ প্রব্ক্রয়াগুব্লমে স্চ্ছোর িামর ও টখালা েমন অংশগ্রহণ 
করমব, এমে আরও অন্তভ্্থ ক্ত রাকমব িকল েদব্বর ব্নবন্ধনকরণ 
এবং ব্রমপাি্থ করার প্রময়াজনীয়ো। 

ব্নভ্্থ লোর জন্ স্চ্ছোর িামর এবং উচ্চোন ব্নময় করার 
িেময়, রাজনীব্েব্বদমদর, নীব্ে ব্নর্থারক এবং ব্নয়্রিকমদর িামর 
িংব্লিষ্টো, নীব্ে ব্নর্থারণ করার িেময় ব্িদ্ামন্তর ব্ভে্ব্ে ব্হিামব 
িমব্থাত্ে ের্ ব্বহার করার অনুেব্ে টদয়।

স্বছেতা এবং উচ্চমাদনর থপশাোযরবে

বাইদরর থস্কদহাল্ারদের সাদ্ সংযলিষ্টতার সমদ়ি, গ্রুপ 
থকাম্পাযন এবং কমমীদের অবশ্যই যনযচিত করদত হদব থয: 

িারা নীযি সংরোন্ত কায্তনীযিণি বো্া মণন ও স্বছেিা সহকাণর 
অংশ গ্রহে কণরন, আমরা বয বাজাণর কায্তরেম পযরচা্না কযর 
বসটির সব আইন ও প্রযবধান বমণন চণ্ন

িারা সব সম়ি যনণজণদরণক নাম ও কণপ্তাণরণট অ্যাযফয্ণ়িশন 
যদণ়ি যচযনিি কণরন

গ্রুপ বা বয বকাণনা গ্রুপ বকাম্াযনর সুযবধার জন্য বয বকাণনা 
ব্যযতি কিৃ্ত ক বনও়িা বয বকাণনা যসদ্ধান্তণক অনুপযুতিভাণব 
প্রভাযবি করণি িারা প্রি্যক্ষ বা পণরাক্ষভাণব বকাণনা বপণমন্ট, 
উপহার, বা অন্যান্য সুযবধার প্রস্তাব বদন না বা প্রদান কণরন না 

অন্য বকান পণক্ষর বগাপনী়ি িে্য, বকাণনা ব্যযতির কাণছ িারা 
চান না বা যনণজণদর ইছো়ি বনন না, বা বকাণনা অসৎ প্রযরে়িা 
বোরা িে্য অজ্তন কণরন না

িারা বকাণনা ব্যযতিণক বগাপনী়িিার দায়িবে ্ঙ্ঘণনর জন্য 
প্রভাযবি কণরন না

িারা গ�নমূ্ক সমাধান বদন যা সবণচণ়ি ভাণ্াভাণব 
যন়িমকানুণনর ্ক্ষ্যগুয্ণক পরূে কণর, অন্য যদণক বনযিবাচক 
অযনছোকৃি ফ্াফ্ণক নূ্যনিম পয্তাণ়ি নাযমণ়ি আণনন

সযিক, প্রমাে-যেত্যতক থযাগাদযাগ 

বাযহ্যক সংযলিষ্টতাজযনত কায্কোপ পযরচােনার সম়ি, 
কমমীদের অবশ্যই থচষ্টা করদত হদব:

সণব্তাত্তমভাণব জানা যসদ্ধান্ত যনণি যন়িন্ত্রক, রাজনীযিযবদ এবং 
নীযি যনধ্তারকণদর সাণে যনভ্্ত ্, সম্েূ্ত এবং প্রমাে-যভি্যিক 
িে্য বশ়িার করা

তৃতী়ি পষেসমূহ 

পারস্পযরক স্বাদ্্র নীযত সংরিান্ত যবষ়িগুযেদত যবএযি তৃতী়ি 
পষেগুযেদক সম্্ন কদর। এই ধরদনর যবষ়িগুযেদত, গ্রুপ 
থকাম্পাযন ও কমমীদের যনযচিত করদত হদব থয: 

িারা বাযেযজ্যক বগাপনী়িিার প্রণ়িাজনী়িিা এবং রাটা সুরক্ষা 
আইন অনুযা়িী িৃিী়ি পণক্ষর সংস্াগুয্র সমে্তনণক প্রকাণশ্য 
স্বীকার কণরন

িারা কেনই একটি িৃিী়ি পক্ষণক এমনভাণব কাজ করার জন্য 
বণ্ন না যা এই িদযবর ও সংযলিষ্টিা নীযির যবণরাযধিা কণর

সব িৃিী়ি পক্ষ বাজার আইন ও প্রযবধানগুয্ বমণন চ্ার 
যবষ়িটি যাণি আবশ্যক কণর বযোণন িারা িদযবর যনবন্নকরে 
এবং যরণপাট্ত করার প্রণ়িাজনী়ি যজযনসপত্ বদোণশানা করার 
মাধ্যণম কায্তরেম পযরচা্না কণর 

পাবযেক অযফযস়িােদের জন্য ভ্রমেজযনত 
আয্্ক সহা়িতা 

পাবযেক অযফযস়িােদের ভ্রমেজযনত/্াকার বদদোবদতির 
জন্য আয্্ক সহা়িতা থেও়িা যনযষধে (থযমন থকাদনা ইদেটে 
বা ব্যবসায়িক সোদত অংশ যনদত তাদের ভ্রমে/্াকার 
বদদোবদতির জন্য অ্্ পযরদশাধ করা)। যযে এমন থকাদনা 
একযি ব্যযতরিমী পযরযস্যতর উদ্ভব হ়ি যা এই যন়িমযির 
ব্যত্য়ি ঘিাদনার জন্য অনুদরাধ জানা়ি, থসদষেদত্র এযিদক 
অবশ্যই এনদগজদমটে গাইদডসে থনাদির মূেনীযত অনুযা়িী 
গেন্দমটে অ্যাদফ়িাস্-এর গ্রুপ থহড এবং যবজদনস কন্ডাক্ট 
অ্যান্ড কমপ্াদ়িসে-এর গ্রুপ থহড দ্ারা অনুদমাযেত হদত হদব।

(‘পাবব্লক অব্ফব্িয়াল’ এর িংজ্ার জন্ স্ামর্থর িংঘামের 
নীব্ে টদখুন)

যবএযি কদপ্াদরি স্বছেতার  
জন্য প্রযতশ্রুযতবধে। 
একযি োয়িবেশীে থকাম্পাযন 
যহসাদব আমাদের বাইদরর 
থস্কদহাল্ারদের সাদ্ করা 
সব সংযলিষ্টকরে কায্কোপ 
স্বছেতার সাদ্, থোোেুযেোদব 
এবং সততার সাদ্ পযরচােনা 
করা হদব। নীযত সংরিান্ত যবতক্ 
করার জন্য আমাদের তবধ 
অবোন রদ়িদছ যা আমাদের 
কায্রিমগুযেদক প্রোযবত কদর 
এবং আমাদের কমমীদের এই 
নীযত অনুযা়িী জযডত হও়িার 
প্রদ়িাজনী়িতা রদ়িদছ।

তেযবর এবং সংযলিষ্টতা



কার সাদ্ ক্া বেদবন

• আপনার ্াইন ম্যাণনজার
• উচ্চপয্তাণ়ির ম্যাণনজণমন্ট
• আপনার স্ানী়ি এ্ইএক্স 

কাউণসে্
• বহর অব কমপ্াণ়িসে: 
sobc@bat.com

বিএবি ব্যবসায়িক আচরণের মানদণ্ড17

রিপ�োর্ট কিো ব্যরতিগত এবং ব্যবসোরিক সততো কর্টপষেত্র এবং রোনবোরিকোি তদরবি এবং জনসোিোিপেি জন্য অবদোন কপ�্টোপির সম্পদ এবং আর ্্টক সততো জোতীি এবং আন্তজ্ট োরতক বোরেজ্য রিফ এরসিরকউররপেি বোত্ট ো

www.bat.com/sobc/online

থযোদন রাজবনযতক 
অনুোনসমূদহর জন্য স্ানী়ি 
আইন দ্ারা স্পষ্টোদব অনুদমােন 
্াদক এবং স্ানী়ি ব্যবসায়িক 
রীযতর অংশ যহসাদব সাধারে 
গ্রহেদযাগ্যতা ্াদক, থসগুযে 
অবশ্যই শুধুমাত্র আইন এবং 
এই নীযত (বা স্ানী়ি সমতুে্য) 
কদিারোদব থমদন চোর মদধ্য 
যেদ়ি হদত হদব।

রাজবনযতক অবোন

সযিক কারেগুযের জন্য অবোন রাো

থযোদন স্ানী়ি আইদন স্পষ্টোদব অনুমযত থেও়িা আদছ, 
থসোদন গ্রুপ থকাম্পাযন রাজবনযতক েে ও সংস্া এবং 
যনব্াচনী অযফস (যুতিরাদ্রে থফডাদরে অযফদসর প্রা্মীদের 
জন্য কদপ্াদরি অনুোন কদিারোদব যনযষধে) এর জন্য 
যনব্াচনী প্রা্মীদের অনুোন যেদত পাদর, তদব শত্ ্াদক থয 
এই থপদমটেগুযে যনম্নযেযেত উদদেদশ্য করা যাদব না:

বয বকাণনা অনুপযুতি ব্যবসা বা অন্যান্য সুযবধা অজ্তণনর 
জন্য, বা বয বকাণনা গ্রুপ বকাম্াযনর সুযবধার জন্য পাবয্ক 
অযফযস়িাণ্র যসদ্ধান্তণক অনুপযুতিভাণব প্রভাযবি করার জন্য

গ্রহেকারী বা িার পযরবার, বনু্, সহণযাগী বা পযরযচিজনণদর 
ব্যযতিগিভাণব সুযবধা বদও়িার জন্য

(‘পাবব্লক অব্ফব্িয়াল’ এর িংজ্ার জন্ স্ামর্থর িংঘামের 
নীব্ে টদখুন)

গ্রুপ টকাম্াব্নর জন্ রাজননব্েক অনুদান টদওয়া অনুেব্েমোগ্ 
নয় েব্দ অনুদানব্ি টদওয়ার উমদেশ্ হয় পাবব্লক অব্ফব্িয়ালমক 
ব্বমশষভামব কাজ করামনার বা টভাি টদওয়ার জন্ প্রভাব্বে 
করমে বা অন্রায় পাবব্লক অব্ফব্িয়াল কে্্থ ক টকাম্াব্ন বা 
গ্রুমপর জন্ িুব্বরাজনক একব্ি ব্িদ্ান্তমক িুরব্ক্ে করমে 
িহায়ো ব্দমে।

রাজননব্েক অনুদানগুব্ল অনুমোদন করার িেময়, গ্রুপ 
টকাম্াব্নর টবাড্থ গুব্লমক ব্বমবচনা করমে হমব োরা এই শে্থ গুব্ল 
টেমন চলমেন ব্কনা।

কদিার অনুদমােদনর শত্সমূহ

সকে রাজবনযতক অনুোন অবশ্যই:

স্ানী়ি আইন বোরা সুযনযদ্ত ষ্টভাণব অনুণমাযদি হণি হণব, যা 
বাযহ্যক আইযন পরামশ্ত বোরা যনযচিি করণি হণব

এ্ইএক্স-এর প্রাসযগিক যরযজওনা্ বহর বা সমি্্্য 
(এই জািী়ি কায্তক্াণপ জয়েি োকার অনুমযিপ্রাতি ব্যযতির 
জািী়িিা যন়িন্ত্রেকারী বকাণনা প্রণযাজ্য আইন সাণপণক্ষ) 
কম্তকি্ত াণক পণূব্তই জাযনণ়ি রােণি হণব

প্রাসযগিক গ্রুপ বকাম্াযনর ববার্ত  বোরা পণূব্তই অনুণমাযদি 
হণি হণব

বকাম্াযনর বইগুয্ণি পণুরাপযুর বরকর্ত  করণি হণব

প্রণ়িাজণন, পাবয্ক বরকণর্ত  রােণি হণব

ইউমরাপীয় ইউব্নয়ন বা েুক্তরামষ্টর টকামনা একব্ি িংস্া ো 
রাজননব্েক কাে্থকলামপ জব্েে রামক টিব্িমক েখন টকামনা 
অনুদান টদবার জন্ প্রস্াবনা করা হয় েখন অবশ্ই কমঠার 
কাে্থপ্রণালী টেমন চলমে হয় (ব্বমশষ কমর, েব্দ এব্ি এেন 
একব্ি গ্রুপ টকাম্াব্ন টরমক উদ্ভূে হয় ো িংব্লিষ্ট ভূখমণ্ডর 
বাইমর অবব্স্ে)। এব্ি আইনগুব্লর আন্তজ্থাব্েক প্রভাব রাকার 
ও ‘রাজননব্েক িংস্া’ এর অমনক ব্বস্্ে পব্রিমরর িংজ্ার 
কারমণ। েুক্তরামষ্ট তবমদব্শক অনুদান িংক্রান্ত ব্নমষরাজ্া 
ব্বমশষভামব কমঠার এবং অবশ্ই িেক্থ োর িামর টেমন 
চলমে হমব।

ইইউ-এর অন্তভ্্থ ক্ত গ্রুপ টকাম্াব্নগুব্লমক অবশ্ই আমগ টরমক 
ব্লগ্াল অ্ান্ড এক্সিারনাল অ্ামফয়াি্থ-এর গ্রুপ ডাইমরক্টমরর 
কাে টরমক ব্লব্খে অনুমোদন ব্নমে হমব, েব্দ টদওয়া হময় রামক, 
েমব টিব্ি িুব্নব্দ্থষ্ট শে্থ ারীন হমে পামর।

ব্যযতিগত রাজবনযতক কায্কোপ

ব্যযতি যহসাদব আমাদের রাজবনযতক প্রযরি়িা়ি অংশ থনও়িার 
অযধকার রদ়িদছ। কম্চারী যহসাদব, যযে আমরা থকাদনা 
ব্যযতিগত রাজবনযতক কায্রিম গ্রহে কযর তদব আমাদেরদক 
অবশ্যই:

আমাণদর যনজস্ব সম্দ ব্যবহার কণর, এটি আমাণদর যনজস্ব 
সমণ়ি করণি হণব

আমাণদর যনজস্ব মিামি এবং যরে়িাক্াপণক যাণি বকাণনা 
গ্রুপ বকাম্াযনর মিামি ও যরে়িাক্াপ বণ্ ভ্্ করা না হ়ি 
বসই সম্ভাবনাণক কযমণ়ি আনণি হণব

গ্রুণপর প্রযি আমাণদর োকা দায়িবে এবং কি্ত ব্যগুয্র সাণে 
আমাণদর যরে়িাক্াপগুয্র বযন যবণরাধ না হ়ি বসযদণক 
বে়িা্ রােণি হণব

েব্দ আেরা পাবব্লক অব্ফমি টকামনা পদ টপমে চাই বা গ্রহণ 
করার পব্রকল্পনা কব্র, টিমক্মরে আোমদর লাইন ে্ামনজারমক 
আমগই অবব্হে করমে হমব, আোমদর দাপ্তব্রক কে্থ ব্গুব্ল 
আোমদর কাজমক প্রভাব্বে করমে পামর ব্কনা ো ব্নময় োমদর 
িামর আমলাচনা করমে হমব, এবং এ জােীয় টে টকামনা প্রভাব 
হ্াি করমে িহমোব্গো করমে হমব।
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আমরা কদপ্াদরি নাগযরক 
যহসাদব ব্যবসার েূযমকা স্বীকার 
কযর এবং গ্রুপ থকাম্পাযনগুযেদক 
স্ানী়ি কযমউযনযি এবং োতব্য 
প্রকল্পগুযেদত সহা়িতা করার জন্য 
উৎসাযহত করা হ়ি।

োতব্য অবোন

সযিক কারেগুযের জন্য প্রোন করা

গ্রুপ থকাম্পাযনগুযে োতব্য অবোন এবং অনুরূপ ধরদনর 
সামাযজক যবযনদ়িাগ করদত পাদর, শত্ ্াদক থয এগুযে 
থযন তবধ হ়ি এবং থকাদনা অনুযচত ব্যবসা বা অন্যান্য সুযবধা 
সুরযষেত করার জন্য থেও়িা না হ়ি।

কমপ্থামরি িাোব্জক ব্বব্নময়ামগর জন্ গ্রুমপর টকৌশলগে 
কাঠামো ব্বমবচনায় টরমখ, কমপ্থামরি িাোব্জক ব্বব্নময়ামগর 
জন্ োমদর িােব্গ্রক টকৌশল প্রিমঙ্গ দােব্ অবদান বা অনুরূপ 
িাোব্জক ব্বব্নময়ামগর জন্ গ্রুপ টকাম্াব্নগুব্লর িব িেয়ই টে 
টকামনা প্রস্াব ব্বমবচনা করা উব্চে।

ে্যাযত এবং অবস্া যাচাই করা

গ্রুপ থকাম্পাযনগুযে প্রাপদকর ে্যাযত এবং অবস্া যাচাই না 
কদর থকাদনা ধরদনর োতব্য অনুোন করা উযচত ন়ি।

টে টকামনা অনুদান টদওয়ার আমগ, গ্রুপ টকাম্াব্নগুব্ল 
ব্নমজমদরমক িন্তুষ্ট করমব বমল আশা করা হয়, টে প্রাপক ভাল 
ব্বশ্ামি এবং দােব্ উমদেশ্ ব্নময় কাজ করমে, টেেন অনুদানব্ি 
টকামনা অনুব্চে উমদেমশ্ ব্বহার করা হমব না।

টেিব টদমশ দােব্ প্রব্েষ্ান ব্নবন্ধমনর প্রময়াজন হয় টিখামন 
গ্রুপ টকাম্াব্নগুব্লর অনুদান টদওয়ার আমগ োমদর ব্নবব্ন্ধে 
অবস্া োচাই করা উব্চে।

আমরা যা থেই তা পুদরাপুযর থরকড্ করা

থকাদনা গ্রুপ থকাম্পাযন কত্ৃক প্রদে়ি থকাদনা অনুোন বা 
অন্যান্য কদপ্াদরি সামাযজক যবযনদ়িাগ অবশ্যই থকাম্পাযনর 
বইগুযেদত সম্পূে্োদব থরকড্ করদত হদব এবং, প্রদ়িাজদন, 
থকাম্পাযন বা প্রাপক দ্ারা পাবযেক থরকদড্ স্াপন 
করদত হদব।

গ্রুপ টকাম্াব্নগুব্লমক ব্নব্চিে করমে হমব টে টিকিই ব্রমপাব্ি্থং-
এর উমদেমশ্ এলইএক্স-এর োর্মে ব্রমপাি্থ করা অবদানগুব্ল 
আব্র্থক এবং িংব্বব্রবদ্ প্রব্েমবদমনর উমদেমশ্ োরা ব্ফনামসের 
োর্মে টে ব্রমপাি্থ কমর টিগুব্লর িামর িােঞ্জি্পূণ্থ।

পাবযেক অযফযস়িাে

একজন পাবযেক অযফযস়িাদের োতব্য সংস্া়ি তার 
অনুদরাদধ বা তাদের চুযতি অনুযা়িী বা স্বীকৃযত যেদ়ি, 
অযফযস়িাে পেদষেদপর ফেস্বরূপ, সরকারী পেদষেদপর 
যবযনমদ়ি, বা থকাদনা গ্রুপ থকাম্পাযনর সুযবধাদ্্ পাবযেক 
অযফযস়িােদক েুেোদব প্রোযবত করার উপা়ি যহসাদব 
আমরা অবশ্যই অনুোন যেব না।

িরকারী পদমক্মপর ব্বব্নেময় বা িরকারী পদমক্প টনওয়ার 
ফলস্রূপ বা টকামনা গ্রুপ টকাম্াব্নর িুব্বরার জন্ িরকারী 
অব্ফব্িয়ালমক ভ্লভামব প্রভাব্বে করার উপায় ব্হিামব, একজন 
িরকারী অব্ফব্িয়ামলর দােব্ প্রব্েষ্ামন বা ে্েীয় পমক্র টেেন 
িরকারী অব্ফব্িয়ামলর পব্রবামরর িদি্, বনু্ধ বা িহমোগীর 
দােব্ প্রব্েষ্ামন, অনুদান টদওয়া ব্নব্ষদ্।

(‘পাবব্লক অব্ফব্িয়াল’ এর িংজ্ার জন্ স্ামর্থর িংঘামের 
নীব্ে টদখুন)
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এবং আয্্ক সততা
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সৎ, যনেঁুত এবং যবষ়িগত থরকযড্ং 
এবং আয্্ক ও অনায্্ক তদ্্যর 
যরদপাযি্ং গ্রুদপর সুনাম, এযির 
আইযন, ি্যাসি, যনরীষো এবং 
যন়িন্ত্রেমূেক বাধ্যবাধকতাগুযে 
পূরে করার ষেমতা, এবং গ্রুপ 
থকাম্পাযনগুযের ব্যবসায়িক 
যসধোন্ত এবং পেদষেপগুযেদক 
সম্্ন করার জন্য প্রদ়িাজনী়ি।

সযিক ত্্য এবং ডািা

আমরা থয সমতি ডািা ততযর কযর তা আয্্ক বা অনায্্ক যাই 
থহাক না থকন, থসগুযেদক অবশ্যই কদর থফো থেনদেন এবং 
ইদেটেগুযেদক সযিকোদব প্রযতফযেত করদত হদব।

আয্্ক এবং অন্যান্য ব্যবসায়িক ত্্য থরকড্ করার 
জন্য আমাদেরদক প্রদযাজ্য আইন, বাযহ্যক অ্যাকাউযটেং-
এর প্রদ়িাজনী়িতা এবং গ্রুদপর প্রযরি়িাগুদো অনুসরে 
করদত হদব।

ডািা কাগমজর বা ইমলকট্ব্নক আকামরর, বা অন্ টে টকামনা 
োর্মেরই টহাক না টকন এব্ি প্রমোজ্ হয়।

িব্ঠক টরকড্থ  রাখমে ব্র্থো গ্রুমপর নীব্ের পব্রপন্ী এবং 
অনবরও হমে পামর।

টরকড্থ  ব্ের্াভামব বণ্থনা করা বা িে্মক ভ্লভামব উপস্াব্পে 
করামক কখনই ব্ঠক হময়মে বমল িাফাই টদওয়া োয় না। এই 
ররমনর আচরণ জাব্লয়াব্ের কারণ হমে পামর এবং ফলশ্রুব্েমে 
টদওয়ানী বা টফৌজদাব্র োেলার েুমখােুব্খ হমে পামর।

থরকড্সমূদহর ব্যবস্াপনা

গ্রুপ থকাম্পাযনগুযেদক অবশ্যই এমন থরকড্ ব্যবস্াপনা 
নীযতমাো ও কায্প্রোেী গ্রহে করদত হদব যা গ্রুপ থরকড্স 
ম্যাদনজদমটে পযেযস-থক প্রযতফযেত কদর।

আমাদেরদক অবশ্যই আমাদের সকে জযিে ব্যবসার 
থরকড্গুযেদক ঐ সকে নীযতমাো ও কায্প্রোেীর সাদ্ 
সামঞ্জস্য থরদে পযরচােনা করদত হদব, এবং কেনই অনুমযত 
ছাডা থকাম্পাযনর থরকড্গুযে বেোদনা বা ধ্ংস করা 
যাদব না।

আোমদরমক টরকড্থ  ব্বস্াপনা নীব্ে ও কাে্থপ্রণালীর িামর 
পব্রব্চে হমে হমব ো আোমদর টক্মরে প্রমোজ্। 

অ্যাকাউযটেং-এর মানেণ্ড অনুসরে করা

আয্্ক ডািা (থযমন বই, থরকড্ এবং যহসাব) অবশ্যই 
সাধারেোদব গ্রহেদযাগ্য অ্যাকাউযটেং-এর নীযতমাো এবং 
গ্রুদপর অ্যাকাউযটেং ও যরদপাি্ করার নীযতমাো এবং 
কায্প্রোেী।

গ্রুপ টকাম্াব্নর আব্র্থক ডািা অবশ্ই োমদর বিবািকারী টদমশ 
িারারণভামব গ্হীে অ্াকাউব্টেং-এর নীব্েগুব্লর িামর িােঞ্জি্ 
টরমখ পব্রচালনা করমে হমব।

গ্রুপ ব্রমপাব্ি্থং এর জন্, ডািা অবশ্ই গ্রুপ অ্াকাউব্টেং 
নীব্েোলা (আইএফআরএি) এবং কাে্থপ্রণালীর িামর 
িােঞ্জি্পূণ্থ হমে হমব।

বযহরাগত যনরীষেকদের সাদ্ সহদযাযগতা করা

আমাদের অবশ্যই পযরপূে্োদব গ্রুদপর বযহরাগত ও 
অে্যন্তরীে যনরীষেকদের সহা়িতা করদত হদব এবং যনযচিত 
করদত হদব থয তাদের কাদছ রাো সব ত্্য যা থয থকাদনা গ্রুপ 
থকাম্পাযনর যনরীষেদকর কাদছ প্রাসযঙ্ক (প্রাসযঙ্ক যনরীষেে 
ত্্য) তা থসই থকাম্পাযনর বযহরাগত যনরীষেকদের কাদছ 
উপেব্ধ করা হদব।

বব্হরাগে ব্নরীক্কমদর িম্ূণ্থভামব িহায়ো করা আোমদর 
দাব্য়ত্ব ো আইব্ন বারা িামপক্, উদাহরণস্রূপ আইব্ন 
অব্রকারেুক্ত নব্রগুব্লর টক্মরে।

অন্রায়, আেরা স্েঃস্ভূ ে্থ ভামব বব্হরাগে ব্নরীক্কমদর টে 
টকামনা অনুমরামর িাো টদব এবং প্রািব্ঙ্গক কেমী এবং নব্রমে 
িম্ূণ্থভামব ও বারা োো অ্ামক্সি পাওয়ার অনুেব্ে টদব।

টকামনা অবস্ামেই আেরা বব্হরাগে ও অভ্ন্তরীণ ব্নরীক্কমদর 
এেন ের্ িরবরাহ করমবা না ো আেরা ব্বভ্াব্ন্তকর, অিম্ূণ্থ 
বা টবব্ঠক বমল জাব্ন (বা েুব্ক্তেুক্তভামব জানা উব্চে বমল 
েমন কব্র)। 

থেনদেনসমূহ নয্েুযতিকরে

সব থেনদেন এবং চুযতি সকে পয্াদ়িই যদ্াপযুতিোদব 
অনুদমাযেত ও যনেুঁত এবং সম্পূে্োদব থরকড্ করদত হদব।

সকে চুযতি যা গ্রুপ থকাম্পাযনগুযের মাধ্যদম এদসদছ, অন্য 
একযি গ্রুপ থকাম্পাযন বা তৃতী়ি পষে যার সাদ্ই থহাক না 
থকন, অবশ্যই যেযেত আকাদর তার প্রমাে রােদত হদব।

আেরা একব্ি গ্রুপ টকাম্াব্নর পমক্ টকামনা একব্ি চ্ব্ক্ত তেব্র 
করা, দর কষাকব্ষ করা বা অনুমোদন টদওয়ার জন্ দায়বদ্ 
হমল, আোমদরমক অবশ্ই ব্নব্চিে করমে হমব টে এব্ি প্রািব্ঙ্গক 
চ্ব্ক্ত অনুমোদন নীব্ে ও কাে্থপ্রণালী দ্বারা অনুমোব্দে, স্াক্ব্রে 
এবং টরকড্থ  করা হময়মে।

গ্রুপ থকাম্পাযনর পে্য যবরিদ়ির সাদ্ সংযুতি সকে নয্ যা 
গ্রুপ থকাম্পাযন ততযর কদরদছ, তা থেশী়ি ব্যবহার বা রপ্তাযন থয 
জদন্যই থহাক না থকন, থসযিদক অবশ্যই যনেুঁত ও সম্পূে্ হদত 
হদব এবং থেনদেদনর সযিক ত্্য তুদে ধরদত হদব।

িকল নব্র অবশ্ই িংরক্ণ করমে হমব (প্রািব্ঙ্গক ব্চব্ঠপরেিহ) 
ো ি্াক্স, কাস্টেি বা অন্ কে্্থ পক্ দ্বারা করা িম্াব্ 
পব্রদশ্থমনর জন্ প্রময়াজন হমে পামর।

সযিক অ্যাকাউযটেং এবং থরকড্ রাো



কার সাদ্ ক্া বেদবন

• আপনার ্াইন ম্যাণনজার
• উচ্চপয্তাণ়ির ম্যাণনজণমন্ট
• আপনার স্ানী়ি এ্ইএক্স 

কাউণসে্
• বহর অব কমপ্াণ়িসে: 
sobc@bat.com
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কদপ্াদরি সম্পদের সুরষো

আমরা সকদেই গ্রুদপর 
সম্পে সুরযষেত রাোর এবং 
যদ্াপযুতিোদব ব্যবহার করার 
জন্য ো়িবধে, থয যবষদ়ি আমাদের 
উপর যবশ্াস স্াপন করা হদ়িদছ।

আমাদের থকাম্পাযনর থসরা স্বাদ্্র পদষে 
কাজ করা

আমাদেরদক অবশ্যই যনযচিত করদত হদব যাদত গ্রুদপর 
সম্পত্যত ষেযতগ্রতি, অপব্যয়িত, আত্মসাৎ বা নষ্ট না হ়ি 
এবং অন্যদের দ্ারা অপব্যবহার বা আত্মসাৎকরে সম্পদক্ 
অবশ্যই যরদপাি্ করদত হদব।

গ্রুমপর িম্ে্ব্েমে টভৌে এবং টেরা িম্ে্ব্ে, েহব্বল, িেয়, 
োব্লকানারীন ের্, কমপ্থামরি িুমোগ, ে্রিপাব্ে এবং স্াপনািেূহ 
অন্তভ্্থ ক্ত রামক।

তহযবে চুযর ও অপব্যবহার হও়িার যবরুদধে 
প্রহরা থেও়িা

আমরা অবশ্যই গ্রুদপর তহযবে রষো করদবা এবং এগুযের 
অপব্যবহার, জাযে়িাযত ও চুযর হও়িার যবরুদধে সুরষো যেব। 
ব্য়ি, োউচার, যবে এবং ইনেদ়িদসর জন্য আমাদের োযব 
অবশ্যই সযিক হদত হদব এবং সম়িমত জমা যেদত হদব।

‘গ্রুপ েহব্বল’ এর অর্থ হল নগদ অর্থ বা নগমদর িেে্ল্ ো 
একব্ি গ্রুপ টকাম্াব্নর অব্রকারভ্ক্ত, এমে আরও অন্তভ্্থ ক্ত 
রময়মে আোমদরমক অব্গ্রে টদওয়া অর্থ এবং আোমদর হামে 
রাকা টকাম্াব্নর টক্রব্ডি কাড্থ ।

কেমীমদর দ্বারা করা জাব্লয়াব্ে বা চ্ব্রর ফলাফল হমে পামর 
োমদরমক টবর কমর টদওয়া এবং োেলা করা।

আমাদের কাদজর জন্য পয্াপ্ত সম়ি ব্য়ি করা

আমাদের সকদের কাদছ প্রত্যাশা করা হ়ি থয আমাদের 
োয়িবে পযরপূে্োদব পােদনর জন্য আমরা যদ্ষ্ট সম়ি 
ব্য়ি করদবা।

কামজ রাকাকালীন িেময়, আোমদর কামে আশা করা হয় 
আেরা িম্ূণ্থরূমপ জব্েে রাকমবা এবং পব্রব্েে পব্রোণ ব্েীে 
ব্ব্ক্তগে কাে্থকলাপ করমবা না ো আোমদর কাজমক ব্াহে 
কমর না।

আমাদের রি্যান্ড ও উদ্ভাবনসমূহদক রষো করা

গ্রুদপর মাযেকানাধীন সকে থমধা সম্পত্যত আমরা অবশ্যই 
রষো করদবা।

টেরা িম্ে্ব্ের েমর্ অন্তভ্্থ ক্ত রময়মে প্ামিটে, কব্পরাইি, 
টট্ড োক্থ , ব্ডজাইন রাইি এবং অন্ান্ োব্লকানারীন ের্।

আমাদের সম্পত্যতদত অ্যাদসিস সুরযষেত করা

আমরা অবশ্যই থসই ত্্য সুরযষেত করদবা যা গ্রুদপর 
সম্পত্যতদত অ্যাদসিস থেবার জন্য ব্যবহৃত হদত পাদর।

ব্বব্ল্ং অ্ামক্সি কাড্থ , আইব্ড, পািওয়াড্থ  এবং টকাডিহ 
টে টকামনা ের্ ো িারারণে টকাম্াব্নর িম্ে্ব্ে এবং 
টনিওয়ামক্থ র জন্ ব্বহৃে হয় িব্থদাই টিগুব্লর ব্নরাপত্া 
বজায় রাখমবা।

তৃতী়ি পদষের সম্পেদক সম্মান করা

আমরা কেনই থজদনশুদন যা করদবা না:

িৃিী়ি পণক্ষর বভৌি সম্দ ক্ষযিগ্রস্ত, অপব্যবহার বা 
আত্সাৎ করা

ববধ প্যাণটন্ট, বরের মাক্ত , কযপরাইট বা অন্যান্য বমধা সম্ি্যি 
্ঙ্ঘন কণর িৃিী়ি পণক্ষর অযধকারণক ্ঙ্ঘন করা

অননুণমাযদি কায্তক্াপ করা যা িৃিী়ি পণক্ষর যসণটেম বা 
যরণসাণস্তর কম্তক্ষমিা়ি

োরাপভাণব প্রভাব বফণ্

আোমদর ে্েীয় পমক্র টভৌে ও টেরা িম্ে্ব্েমে টিই িমিান 
টদওয়া উব্চে ো োরা গ্রুমপর িম্ে্ব্ের প্রব্ে টদখামবন বমল 
আেরা আশা কব্র। 

থকাম্পাযনর যন্ত্রপাযত ব্যবহার করা

যনদচ থযমনযি যনধ্ারে কদর থেও়িা আদছ থসইরূদপ, এবং 
থকাম্পাযনর নীযতর সাদ্ সামঞ্জস্য রাো ব্যতীত আমরা 
থকাম্পাযনর যন্ত্রপাযত বা সুযবধাযে ব্যযতিগত কায্কোদপর 
জন্য অবশ্যই ব্যবহার করদবা না।

আমাদেরদক ইসু্য করা বা আমাদের ব্যবহাদরর জন্য থে়িা 
থকাম্পাযনর যন্ত্রপাযত এবং যসদস্দমর সীযমত, মাদঝ-মদধ্য বা 
ঘিনামূেক ব্যযতিগত ব্যবহার অনুদমাযেত, তদব শত্ ্াদক থয:

এটি বযৌযতিক হণি হণব এবং আমাণদর কাণজর প্রকৃি 
কম্তদক্ষিা়ি হস্তণক্ষপ করণব না

আমাণদর যসণটেণমর কম্তদক্ষিা়ি বকাণনা যবরূপ প্রভাব বফ্ণব না

বকাণনা ধরণনর অনবধ বা অনুপযুতি উণদেণশ্যর জন্য ন়ি

টেৌব্ক্তক এবং িংব্ক্প্ত ব্ব্ক্তগে টফান, ইমেইল এবং ইটোরমনি 
ব্বহার অনুমোব্দে। অনুপেুক্ত ব্বহামরর েমর্ অন্তভ্্থ ক্ত রময়মে:

এমন ধরণের বযাগাণযাগ যা অপমানজনক, মানহাযনকর, 
বযৌন যবষ়িক, বে্তবাদী, অলিী্, কুৎযসি বা অন্য বকাণনাভাণব 
অপ্রীযিকর

কযপরাইট করা, ্াইণসসেকৃি, বা অন্যান্য মায্কানাধীন 
উপকরে অনুপযুতিভাণব যবিরে করা

বচইন ব্টার, যবজ্াপন বা আণবদন রে্যাসেযমট করা (অনুণমাযদি 
না হণ্)

অনুপযুতি ইন্টারণনট সাইটগুয্ণি যভযজট করা
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ডািার থগাপনী়িতা, থগাপনী়িতা এবং তদ্্যর যনরাপত্তা

আমরা ডািার থগাপনী়িতা আইন 
যবদবচনা়ি রাযে, গ্রুপ এবং 
এর ব্যবসার সাদ্ সম্পযক্ত 
সকে বাযেযজ্যক সংদবেনশীে 
ত্্য, বাযেযজ্যক থগাপনী়িতা 
এবং অন্যান্য থগাপন তদ্্যর 
থগাপনী়িতা বজা়ি রাযে।

ডািার থগাপনী়িতা

ব্যযতিগত ডািা হদছে এমন ত্্য যা প্রত্যষে বা পদরাষেোদব 
থকাদনা ব্যযতিদক সনাতি কদর। একযি তবযশ্ক থকাম্পাযন 
যহসাদব যা ব্যযতি, গ্রুপ থকাম্পাযন এবং কমমী সম্পযক্ত 
একযি তাৎপয্পূে্ উদলেেদযাগ্য ত্্য ধারে কদর থসযিদক 
অবশ্যই যনযচিত করদত হদব থয তারা ব্যযতিগত ত্্য স্ানী়ি 
সুরষো আইন এবং গ্রুপ ডািার থগাপনী়িতার নীযত অনুযা়িী 
ব্যযতিগত ডািা ব্যবস্াপনা করদব।

ডািার টগাপনীয়োর আইন ব্ব্ক্তগে ডািা ব্বস্াপনা ও 
প্রব্ক্রয়া করা এবং দইুব্ি টকাম্াব্ন বা টদমশর েমর্ টে ভামব এব্ি 
ট্্াসেফার করা োমব ো ব্নয়্রিণ কমর। কাস্টোর, কেমী, কট্াক্টর 
এবং িরবরাহকারীর কেমী বা অন্ান্ ে্েীয় পক্ োমদর িামর 
আেরা ব্বিা কব্র োরািহ িকল ব্ব্ক্তর টক্মরে এব্ি প্রমোজ্।

আেরা ব্ব্ক্তগে ডািা দাব্য়মত্বর িামর এবং ব্বশ্ব্াপী ডািার 
টগাপনীয়ো আইমনর িামর োব্নময় ব্নময় ব্বস্াপনা করার জন্ 
অঙ্গীকারাবদ্। আমরা অব্রক েমর্র জন্ অনুগ্রহ কমর গ্রুপ 
ডািার টগাপনীয়োর নীব্েোলা টদখুন। এই নীব্েোলা ব্ব্ক্তগে 
ডািা িুরক্ার টক্মরে ব্বশ্ব্াপী নূ্নেে োন িরবরাহ করার 
জন্ তেব্র করা হময়মে। আোমদরমক অবশ্ই েমন রাখমে হমব 
টে ব্কেু ব্কেু অঞ্চমল িুব্নব্দ্থষ্ট আইন অব্েব্রক্ত প্রময়াজনীয়ো 
আমরাপ করমে পামর আর আেরা এ জােীয় িকল প্রময়াগমোগ্ 
আইন টেমন ব্ব্ক্তগে ডািা ব্বস্াপনা করমবা। 

থগাপনী়ি ত্্য

আমাদের থগাপনী়ি ত্্য এমন ত্্য বা জ্ান যা তৃতী়ি পদষের 
কাদছ প্রকাশ করা হদে গ্রুপযির স্বা্্দক ষুেণ্ণ করদত পাদর, 
থযমন:

যবরে়ি, বাজারজািকরে এবং অন্যান্য কণপ্তাণরট রাটাণবস

মূ্্য যনধ্তারে এবং বাজারজািকরণের বকৌশ্ এবং পযরকল্পনা

পে্য সম্ণক্ত  বগাপনী়ি িে্য এবং বাযেযজ্যক বগাপনী়িিা

গণবষো সংরোন্ত এবং প্রযুযতিগি রাটা

নি্ন পে্য যবকাণশর উপাদান

ব্যবসায়িক ধারো, পদ্ধযি, প্রস্তাব বা বকৌশ্

অপ্রকাযশি আযে্তক রাটা এবং ফ্াফ্

বকাম্াযনর পযরকল্পনা

ব্যযতিগি রাটা এবং যবষ়ি যা কমমীণদর প্রভাযবি কণর

একটি গ্রুপ বকাম্াযন বোরা ্াইণসসে করা বা যবকাশ করা 
সফটও়ি্যার

থগাপনী়ি ত্্য প্রকাশ করা

উচ্চতর ম্যাদনজদমদটের অনুদমােন ছাডা আমরা অবশ্যই গ্রুপ 
থকাম্পাযন সংরিান্ত থগাপনী়ি ত্্য বা এর ব্যবসা সম্পদক্ ত্্য 
গ্রুদপর বাইদর প্রকাশ করদবা না এবং শুধুমাত্র যা প্রকাশ করা 
হদব তা হদো:

অ্যাণজন্ট বা গ্রুপ বকাম্াযনর প্রযিযনযধর কাণছ যার 
বগাপনী়িিার দায়িবে রণ়িণছ এবং গ্রুণপর পক্ষ হণ়ি কাজ করার 
জন্য িণে্যর দরকার হ়ি

য্যেি বগাপনী়িিার চ্যতির শণি্ত র বা অগিীকাণরর অধীণন

যবচার যবভাগী়ি, সরকারী, যন়িন্ত্রক বা সুপারভাইজযর বযরর 
আণদণশর শণি্ত র অধীণন, প্রজ্াযপি এবং গৃহীি হণ়িণছ এবং 
স্ানী়ি এ্ইএক্স কাউণসেণ্র কাছ বেণক অনুণমাদন পাও়িা 
যগণ়িণছ

টগাপনীয় ের্ ইমলক্ট্রব্নকভামব ট্্াসেব্েি করমে হমল, েখন 
প্রেুব্ক্তগে ও পদ্ব্েগে োন ব্নময় অন্ পমক্র িামর িমিে 
হমে হমব।

থোো জা়িগা়ি আদোচনার বা নয্র ব্যবহাদরর মাধ্যদম 
থগাপনী়ি তদ্্যর অযনছোকৃত প্রকাদশর ঝঁুযকর ব্যাপাদর 
আমাদের থে়িাে রােদত হদব। 

থগাপনী়ি তদ্্য অ্যাদসিস এবং এর সংরষেে

গ্রুপ থকাম্পাযন বা এর ব্যবসা সম্পযক্ত থগাপনী়ি তদ্্য 
অ্যাদসিস শুধুমাত্র তেনই কমমীদের থেও়িা হদব যেন তাদের 
কাজ সম্পন্ন করার জন্য এযির েরকার হদব।

গ্রুপ থকাম্পাযন বা এর ব্যবসা সম্পযক্ত থকাদনা থগাপনী়ি 
ত্্য আমরা অবশ্যই বাযড যনদ়ি যাব না যতষেে না থসই 
ত্্যদক সুরযষেত করার মদতা যদ্ষ্ট ব্যবস্া না করা হ়ি। 
আরও ব্নমদ্থশনার জন্, অনুগ্রহ কমর গ্রুমপর ব্নরাপত্া নীব্ে 
িংক্রান্ত ব্বব্ব্ে টদখুন।

থগাপনী়ি তদ্্যর ব্যবহার

আমাদের যনজস্ব আয্্ক সুযবধার জন্য বা বনু্ বা 
আত্মীদ়ির সুযবধার জন্য আমরা অবশ্যই গ্রুপ থকাম্পাযন 
বা এর ব্যবসা সম্পযক্ত থগাপনী়ি ত্্য ব্যবহার করদবা না 
(‘স্বাদ্্র সংঘাত থেেুন’)।

আোমদর ‘অভ্ন্তরীণ টলনমদন’ এ অ্ামক্সি রাকমল, ো টগাপনীয় 
ের্ আর পাবব্লক টকাম্াব্নগুব্লর টশয়ার ও ব্িব্কউব্রব্ির 
েূমল্র িামর প্রািব্ঙ্গক, ব্বমশষ িেক্থ ো অবল্ন করমে হমব। 
আরও ব্বস্াব্রে জানমে, ‘অভ্ন্তরীণ টলনমদন এবং বাজামরর 
অপব্বহার’ টদখুন।

তৃতী়ি পদষের ত্্য

আমাদের অবশ্যই অন্য থকাদনা পদষের থগাপনী়ি ত্্য চাও়িা 
বা ইছোকৃতোদব গ্রহে করা উযচত ন়ি।

আেরা েব্দ অব্নচ্ছাক্েভামব এেন ের্ টপময় রাব্ক ো অন্ 
একব্ি পমক্র টগাপনীয় ের্ হমে পামর বমল িমদেহ কব্র, 
টিমক্মরে আেরা অবশ্ই েৎক্ণাৎ আোমদর লাইন ে্ামনজার 
বা স্ানীয় এলইএক্স কাউমসেলমক জানামবা।

কার সাদ্ ক্া বেদবন

• আপনার ্াইন ম্যাণনজার
• উচ্চপয্তাণ়ির ম্যাণনজণমন্ট
• আপনার স্ানী়ি এ্ইএক্স 

কাউণসে্
• বহর অব কমপ্াণ়িসে: 
sobc@bat.com
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অে্যন্তরীে থেনদেন এবং বাজাদরর অপব্যবহার

পুদরা যবশ্ জদুড ন্যায্য ও উন্ুতি 
যসযকউযরযিজ মাদক্িদক সম্্ন 
করার জন্য আমরা প্রযতশ্রুযতবধে। 
কমমীরা অবশ্যই যেতদরর তদ্্যর 
উপর যেত্যত কদর থেনদেন 
করদবন না বা থকাদনা ধরদনর 
বাজাদরর অপব্যবহাদরর সাদ্ 
সংযলিষ্ট হদবন না।

বাজাদরর অপব্যবহার

আমরা থকাদনা ধরদনর বাজাদরর অপব্যবহার করার 
অঙ্ীকার করদবা না, এদত অন্তে্ুতি রদ়িদছ:

যভিণরর িণে্যর অনুপযুতি প্রকাশ

যভিণরর িণে্যর উপর যভি্যি কণর যসযকউযরটিজ ব্নণদন করা

যভিণরর িে্য অপব্যবহার করা

বাজার কারসাযজণি সম্তৃি হও়িা

‘বাজামরর অপব্বহার’ এর অর্থ হল এেন আচরণ ো 
ব্ফন্াব্সেয়াল োমক্থ মির িেো এবং ব্িব্কউব্রব্িজ ও 
টডব্রমভব্িভি এর উপর জনগমণর আস্ার ক্ব্ে কমর। বাজামরর 
অপব্বহার এবং অভ্ন্তরীণ টলনমদন (এব্ি করা বা অন্মদর 
করমে উৎিাব্হে করা) টবব্শর ভাগ টদমশই অনবর।

আচরণ িম্ব্ক্থ ে আরও ের্ ো েুক্তরামজ্ বাজামরর 
অপব্বহার বা অভ্ন্তরীণ টলনমদন ব্হমিমব ব্বমবব্চে হমে পামর, 
ো টদখার জন্ আোমদর টকাড ফর টশয়ার ব্ডব্লং টদখুন।

যেতদরর ত্্য যনদ়ি নাডাচাডা করা

যযে থকাদনা ত্্য আমাদের কাদছ ্াদক বা গ্রহে কযর যা 
হ়িদতা যেতদরর ত্্য যা থকাদনা প্রকাদশ্য থরেড করা গ্রুপ 
থকাম্পাযনর সাদ্ সম্পযক্ত, থসদষেদত্র আমরা অবশ্যই এযি 
তৎষেোৎ আমাদের থজনাদরে ম্যাদনজার, থহড অফ ফাংশন, 
বা (ত্্য থকাদনা সুযনযে্ষ্ট প্রকদল্পর সাদ্ সম্পযক্ত হদে) 
প্রকদল্পর থনতার কাদছ প্রকাশ করদবা। অন্য্া়ি, আমরা 
অবশ্যই এই ত্্য সুযনযে্ষ্ট অনুদমােন ছাডা প্রকাশ করদবা না, 
এবং তেন শুধুমাত্র যাদের কাদছ করদবা:

বয সক্ কমমীণদর গ্রুপ বকাম্াযনর অ্যাণজন্ট বা প্রযিযনযধণদর 
জন্য কাজ করণি এটির দরকার হ়ি

যাণক এর পণক্ষ কাজ করার জন্য বগাপনী়িিার দায়িবে যনণি 
হ়ি এবং এই ধরণনর িণে্যর দরকার হ়ি

ব্ভেমরর ের্ ব্বস্াপনা করার িেয় িেক্থ োর প্রময়াজন হয়, 
কারণ ভ্লভামব ব্বহামরর কারমণ দায়ী গ্রুপ টকাম্াব্নর বা 
ব্ব্ক্তর টদওয়াব্ন বা টফৌজদাব্র শাব্স্ হমে পামর।

আপনার কামে ব্ভেমরর ের্ রময়মে ব্কনা টিই ব্াপামর 
আপব্ন অব্নব্চিে হমল, টিমক্মরে ব্রিব্িশ আমেব্রকান টিাব্ামকা 
ব্প.এল.ব্ি., বা িংব্লিষ্ট টকাম্াব্নর টকাম্াব্ন টিমক্রিাব্রর িামর 
টোগামোগ করুন।

োয়িবেশীে থশ়িার থেনদেন

থসই থকাম্পাযনর সাদ্ সম্পযক্ত ত্্য ্াকাকােীন সমদ়ি, 
আমরা অবশ্যই থকাদনা প্রকাদশ্য থরেড করা থকাম্পাযনর 
যসযকউযরযিজ থেনদেন করদবা না (গ্রুপ থহাক বা না থহাক), 
বা অন্যদের এযি করার জন্য উৎসাযহত করদবা না।

আপযন যযে থকাদনা প্রকাদশ্য থরেড করা গ্রুপ থকাম্পাযনর 
যসযকউযরযিজ যনদ়ি থেনদেন করার ইছো কদর ্াদকন, এবং 
সমদ়ি সমদ়ি থসই থকাম্পাযনর সাদ্ সম্পযক্ত তদ্্য আপনার 
অ্যাদসিস ্াদক, থসদষেদত্র আপনাদক অবশ্যই স্ানী়ি থশ়িার 
থেনদেন আইন, এযি আপনার থষেদত্র প্রদযাজ্য হদে, ও থসই 
থকাম্পাযন কত্ৃক ইসু্য করা থয থকাদনা থশ়িার থেনদেদনর 
থকাড থমদন চেদত হদব।

‘ব্িব্কউব্রব্িজ’ এর েমর্ অন্তভ্্থ ক্ত রময়মে টশয়ার (আমেব্রকান 
ব্ডমপাব্জিব্র ব্রব্িপ্টিহ), অপশন, ব্ফউচার এবং অন্ টে টকামনা 
প্রকামরর টডব্রমভব্িভ চ্ব্ক্ত, ঋণ, টেৌর ব্বব্নময়ামগর উমদ্ামগর 
ইউব্নি (টেেন ফান্ড), পার্থমক্র জন্ আব্র্থক চ্ব্ক্ত, বন্ড, টনাি, বা 
অন্ টে টকামনা ব্বব্নময়াগ োর েূল্ এই ররমনর ব্িব্কউব্রব্িমজর 
েূল্ ব্দময় ব্নর্থাব্রে হয়।

‘টলনমদন’ ব্বস্্ে পব্রিমর িংজ্াব্য়ে হয় এবং টে টকামনা ব্বক্রয়, 
ক্রয় বা ট্্াসেফার (উপহামরর োর্মে িহ) এমে অন্তভ্্থ ক্ত রময়মে, 
এর পাশাপাব্শ রময়মে ট্রেড টবি, পার্থমক্র জন্ আব্র্থক চ্ব্ক্ত, 
বা অন্ান্ টডব্রমভব্িভ োমে অন্তভ্্থ ক্ত রময়মে ব্িব্কউব্রব্িজ, 
প্রে্ক্ বা পমরাক্ভামব, ো আপব্ন ব্নমজ কমরন বা অমন্র 
পমক্ কমরন।

টশয়ার টলনমদমনর জন্ আোমদর টকাড ব্রিব্িশ আমেব্রকান 
টিাব্ামকা এর ‘ব্ভেমরর টলাকমদর’ টক্মরে প্রময়াগ করার ব্নয়ে 
ব্নর্থাব্রে কমর টদয়, োমদর ব্রিব্িশ আমেব্রকান টিাব্ামকা ব্প.এল.
ব্ি. এর ব্িব্কউব্রব্িজ টলনমদমনর জন্ অব্েব্রক্ত ব্বব্রব্নমষর 
রামক আইব্নভামবই আোমদর িকল ব্ভেমরর টলাকমদর োব্লকা 
রাখার প্রময়াজনীয়ো রময়মে, োমদরমক আলাদা আলাদা কমর 
োমদর স্ট্ািাি জাব্নময় টদওয়া হমব।

কার সাদ্ ক্া বেদবন

• আপনার ্াইন ম্যাণনজার
• উচ্চপয্তাণ়ির ম্যাণনজণমন্ট
• আপনার স্ানী়ি এ্ইএক্স 

কাউণসে্
• বহর অব কমপ্াণ়িসে: 
sobc@bat.com

‘যেতদরর ত্্য’ হদছে সুযনযে্ষ্ট প্রকৃযতর ত্্য যা:

িারারণভামব পাওয়া োয় না; প্রে্ক্ বা পমরাক্ভামব 
প্রকামশ্ টকাি করা টকাম্াব্ন বা এর টশয়ার বা অন্ান্ 
ব্িব্কউব্রব্িমজর িামর িম্ব্ক্থ ে; এবং িহমজ পাওয়া 
টগমল, ঐ টকাম্াব্নর টশয়ার বা অন্ান্ ব্িব্কউব্রব্িমজর 
েূল্, বা িংব্লিষ্ট ব্বব্নময়ামগর উপর োৎপে্থপূণ্থ প্রভাব 
রাখার িম্াবনা রাকমব।
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• আপনার স্ানী়ি এ্ইএক্স 

কাউণসে্
• বহর অব কমপ্াণ়িসে: 
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প্রযতদ্যন্দ্বতা এবং অ্যাযটে-রোস্

ন্যায্য প্রযতদ্যন্দ্বতার অঙ্ীকার
আমরা থজারাদো প্রযতদ্যন্দ্বতার জন্য অঙ্ীকারবধে এবং 
প্রযতযি থেশ এবং অ্্বনযতক থষেদত্র থযোদন আমরা 
পযরচােনা কযর থসোনকার প্রযতদ্যন্দ্বতার আইন থমদন চযে।

অপ্রব্েদ্বব্্বিোেূলক আচরমণর ব্বরুমদ্ অমনক টদমশ আইন 
রময়মে। এগুব্ল জব্িল এবং টদশ বা অর্থননব্েক অঞ্চল টভমদ 
আলাদা হয়, েমব এগুব্ল টেমন চলমে ব্র্থ হমল গুরুের পব্রণব্ে 
হমে পামর।

সমান্তরাে আচরে
আমাদের প্রযতদ্ন্দ্বীদের সাদ্ সমান্তরাে আচরে যডফল্ট 
যহসাদব অপ্রযতদ্যন্দ্বতামূেক ন়ি, তদব আমরা অবশ্যই 
যনম্নযেযেত কাজগুদো করার জন্য আমাদের প্রযতদ্ন্দ্বীদের 
সাদ্ আঁতাত করদবা না:

মূ্্য বা মূণ্্যর (যরণবট, ছা়ে, সারচাজ্ত , দাম যনধ্তারণের পদ্ধযি, 
অে্ত প্রদাণনর শি্ত াযদ, বা মূ্্য পযরবি্ত ণনর সম়ি, স্তর বা 
শিাংশসহ) বয বকাণনা উপাদান বা যদক যস্র করণি

অন্যান্য যন়িম ও শি্ত াব্ী যস্র করণি

বাজার, গ্রাহক বা অঞ্চ্ যবভাজন বা বরাদে করণি

উৎপাদন বা সামে্ত্য সীযমি করণি

একটি প্রযিবেযন্দিামূ্ক যবর প্রযরে়িার ফ্াফ্ণক প্রভাযবি 
করণি

যনযদ্ত ষ্ট পক্ষগুয্র সাণে ব্নণদন করণি বযৌে অস্বীকৃযিণি 
সম্ি হণি

এই অমর্থ ‘চ্ব্ক্ত’-টে অন্তভ্্থ ক্ত রময়মে একব্ি ব্লব্খে বা টেৌব্খক 
চ্ব্ক্ত, টবাঝাপো বা অনুশীলন, একব্ি বার্বারকোব্বহীন চ্ব্ক্ত 
বা একব্ি িারারণ উপলব্ধির জন্ টনওয়া পদমক্প, বা ে্েীয় 
পমক্র দালাব্লর দ্বারা করা একব্ি পমরাক্ চ্ব্ক্ত, টেেন একব্ি 
টট্ড িংগঠন, গ্রাহক বা িরবরাহকারী।

এব্ি এেন পব্রব্স্ব্েগুব্লও অন্তভ্্থ ক্ত কমর টেখামন প্রব্েদ্ব্বিীরা 
প্রব্েদ্বব্্বিো হ্াি করার উমদেমশ্ ের্ (প্রে্ক্ বা পমরাক্ভামব) 
টশয়ার কমর। উদাহরণস্রূপ, প্রব্েদ্ব্বিীরা ভব্বষ্ৎ দাে ব্ব্দ্র 
ব্বষময় এমক অপরমক অবব্হে করমে পামর োমে োরা োমদর 
েূমল্র নীব্েগুব্ল িেব্বিে করমে পামর ('িব্মিব্লে অনুশীলন' 
নামে পব্রব্চে।) 

প্রযতদ্ন্দ্বীদের সাদ্ তবিক
আমাদের প্রযতদ্ন্দ্বীদের সাদ্ থয থকাদনা তবিক বা সরাসযর 
আোপচাযরতা অত্যন্ত সতক্তার সাদ্ করা উযচত। আমাদের 
অবশ্যই যত্ন সহকাদর এগুযের থরকড্ রােদত হদব, এবং 
এগুযে, বা এগুযেদক প্রযতদ্যন্দ্বতা-যবদরাধী যহসাদব থেো 
থগদে বন্ কদর যেদত হদব।

প্রব্েদ্ব্বিীমদর িামর করা িকল আময়াজন িেি্ািঙু্ল নয়। টট্ড 
অ্ামিাব্িময়শন, ব্নব্দ্থষ্ট িীব্েে ের্ ব্বব্নেয়, এবং ব্নয়্রিণেূলক 
িংব্লিষ্টো বা পাবব্লক অ্াডমভামকব্ি িম্ব্ক্থ ে টেৌর উমদ্ামগর 
টপ্রক্াপমি আইনিমিে টোগামোগ করা টেমে পামর।

প্রযতদ্ন্দ্বীর ত্্য
আমরা থকবে তবধ আইযন উপাদ়ি এবং প্রযতদ্যন্দ্বতা আইদনর 
সাদ্ সঙ্যতপূে্োদব আমাদের প্রযতদ্ন্দ্বীদের সম্পদক্ ত্্য 
সংগ্রহ করদত পাযর।

প্রব্েদ্ব্বিীমদর কাে টরমক িরািব্র প্রব্েদ্ব্বিীর ের্ প্রাব্প্ত কখনই 
িের্থনমোগ্ হয় না, খুবই িীোবদ্ এবং ব্ব্েক্রেী পব্রব্স্ব্ের 
জন্ এব্ি িংরব্ক্ে রাখুন।

ে্েীয় পমক্র (গ্রাহক, পরােশ্থদাো, ব্বমলিষক এবং টট্ড 
অ্ামিাব্িময়শনিহ) োর্মে প্রব্েদ্ব্বিীর ের্ িংগ্রহ করা প্রায়শই 
জব্িল স্ানীয় আইব্ন িেি্া উত্াপন কমর এবং টকবলোরে 
িব্ঠক পরােশ্থ িহকামরই টনওয়া উব্চে।

আযধপত্যপূে্ অবস্ান
থযোদন থকাদনা গ্রুপ থকাম্পাযনর ‘বাজার শযতি’ ্াদক, 
থসদষেদত্র এযির প্রযতদ্যন্দ্বতা রষো করার এবং তার অবস্াদনর 
অপব্যবহার না করার একযি যবদশষ োয়িবে ্াকদব।

‘আব্রপে্’, ‘বাজার শব্ক্ত’ এবং ‘অপব্বহার’ রারণাগুব্ল টদশ 
টভমদ অমনক আলাদা হয়।

টেখামন টকামনা গ্রুপ টকাম্াব্ন োর স্ানীয় বাজামর 
আব্রপে্শালী ব্হিামব ব্বমবব্চে হয়, েখন এব্ি িারারণে 
টিই িকল অনুশীলমন জব্েে হওয়ার িােমর্থ্র েমর্ িীোবদ্ 
রাকমব টেেন এক্সক্কু ব্িব্ভব্ি ব্বস্া, আনুগমে্র ব্রমবি, িেে্ল্ 
গ্রাহকমদর েমর্ তবষে্ো, অে্ব্রক উচ্চ বা কে (েূমল্র ব্নমচ) 
েূল্ চাজ্থ করা, বা ব্বব্ভন্ন পণ্ একমরে টজািবদ্ বা বাব্ন্ডল করা। 

পুনঃযবরি়ি মূদে্যর রষেোদবষেে
সাপ্াই থচইদনর যবযেন্ন তিদরর পষেগুযের মদধ্য যকছু যনযে্ষ্ট 
যবযধযনদষধ, থযমন সরবরাহকারী এবং পযরদবশক বা 
পুনঃযবদরিতার মদধ্য পুনঃযবরি়ি মূে্য রষেোদবষেদের যবধান 
অববধ হদত পাদর।

অঞ্চমলর েমর্ বা ব্নব্দ্থষ্ট গ্রাহমকর গ্রুমপ আোমদর গ্রাহকমদর 
পুনঃব্বক্রয় করার িােমর্থ্ ব্নমষরাজ্া ব্নব্দ্থষ্ট ব্কেু টদমশ োরাত্মক 
প্রব্েদ্বব্্বিোর ব্বষয় হমে পামর।

পুনঃব্বক্রয় েূমল্র রক্ণামবক্ণ হল টেখামন িরবরাহকারী 
েূল্ ব্নয়্রিণ বা প্রভাব্বে (পমরাক্ভামব হুেব্ক এবং/অরবা 
প্রমণাদনািহ) করমে চায় বা বস্তুে কমরই রামক, টে েূমল্ গ্রাহকরা 
োর পণ্গুব্ল পুনঃব্বক্রয় কমর।

পুনঃব্বক্রয় েূল্ রক্ণামবক্মণর ব্নয়ে এবং পুনঃব্বক্রয় 
ব্নমষরাজ্া ব্বশ্ব্াপী আলাদা আলাদা হয়। আপনার ভূব্েকার 
িামর প্রািব্ঙ্গক হমল, টে টদশগুব্লর জন্ আপব্ন দায়বদ্ 
টিগুব্লমে প্রমোজ্ ব্বব্রগুব্লর িামর আপনার পব্রব্চে হওয়ার 
দরকার রময়মে।

একত্রীকরে এবং অযধগ্রহে
গ্রুপ থকাম্পাযনগুযে থযোদন একত্রীকরে এবং অযধগ্রহদের 
সাদ্ জযডত ্াদক, থসদষেদত্র এক বা একাযধক থেদশ 
বাধ্যতামূেক ফাইযেং করদত হদত পাদর।

ফাইব্লং বার্বারকো টদশ টভমদ আলাদা হয়, েমব একরেীকরণ, 
অব্রগ্রহণ (িম্দ বা টশয়ার) এবং টেৌর উমদ্ামগর প্রিমঙ্গ 
িবিেয় োচাই করা উব্চে।

যবদশষজ্ পরামশ্ চাও়িা
আমরা যযে এমন ব্যবসায়িক যরি়িাকোদপর সাদ্ জযডত 
্াযক থযোদন প্রযতদ্যন্দ্বতা আইন প্রাসযঙ্ক হদত পাদর, 
থসদষেদত্র আমাদের অবশ্যই আঞ্চযেক, এোকা বা বাজাদরর 
যনদে্যশকা অনুসরে করদত হদব যা গ্রুপ নীযত এবং এই 
অঞ্চদের আইন কায্কর কদর, এবং আমাদের স্ানী়ি 
এেইএসি কাউদসেদের সাদ্ পরামশ্ করদত হদব।

স্ানীয়ভামব কাে্থকর ব্কেু না রাকার কারমণ প্রব্েদ্বব্্বিো আইনব্ি 
কাে্থকরভামব প্রময়াগ করা হমব বমল আোমদর রমর টনওয়া উব্চে 
নয়। োব্ক্থ ন েুক্তরাষ্ট এবং ইইউ এর েমো অমনক টদশ োমদর 
প্রব্েদ্বব্্বিোর আইনগুব্ল আন্তজ্থাব্েকভামব প্রময়াগ কমর (টেখামন 
ঘিনা ঘমি, এবং টেখামন এব্ি কাে্থকর হয়)

আমরা উন্ুতি প্রযতদ্যন্দ্বতা়ি 
যবশ্াসী গ্রুপ থকাম্পাযনগুযেদক 
প্রযতদ্যন্দ্বতা (বা ‘অ্যাযটে-রোস্’) 
আইদনর সাদ্ সামঞ্জস্য থরদে, 
অবশ্যই ন্যায্যোদব এবং 
নীযতগতোদব প্রযতদ্যন্দ্বতা 
করদত হদব।

যকোদব প্রযতদ্যন্দ্বতা আইন আমাদের 
ব্যবসাদ়ি প্রোব থফদে

প্রব্েদ্বব্্বিো আইন আোমদর কাে্থকলামপর প্রায় িকল 
ব্দকমকই প্রভাব্বে কমর, এমে অন্তভ্্থ ক্ত রামক ব্বক্রয় 
এবং প্রদশ্থন, িরবরাহকারী, পব্রমবশক, কাস্টোর এবং 
প্রব্েদ্ব্বিীমদর িামর আোমদর িম্ক্থ , আোমদর দর 
কষাকব্ষ ও চ্ব্ক্তর খিো করা, এবং আোমদর েূল্ 
ব্নর্থারণী টকৌশল ও বাব্ণব্জ্ক শে্থ াবলী ব্ঠক করা।

আইনব্ি বাজামরর পব্রব্স্ব্ের িামর েুক্ত, ো প্রব্েমোব্গোর 
টকামনা ইিু্মে কীভামব কাজ করমে হমব োমক প্রভাব্বে 
করমব, টেেন:

বাজামরর ঘনত্ব;

পমণ্র একজােীয়ো এবং রি্ামন্ডর প্রকীকরণ; বা 
ব্বজ্াপনী ব্বব্রব্নমষর, প্রদশ্থমন ব্নমষরাজ্া এবং জনিমিুমখ 
রূেপামন ব্নমষরাজ্ািহ প্রব্বরান
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অ্্ পাচার এবং ি্যাসি ফাঁযক থেও়িা েমন

অ্্পাচার করা হদছে অববধ 
তহযবে বা সম্পত্যত থগাপন বা 
রূপান্তযরত করা বা এগুযেদক 
তবধ থেোদনা। এর মদধ্য রদ়িদছ 
অপরাদধর মাধ্যদম প্রাপ্ত অ্্ 
তোরক বা পযরচােনা করা। 
আমরা অবশ্যই এদত থকাদনা 
েূযমকা রােদবা না। ি্যাসি 
ফাঁযক থেও়িার অ্্ জনগদের 
রাজস্বদক ইছোকৃতোদব বা 
অসাধুোদব প্রতারো করা বা 
প্রতারোমূেকোদব থয থকাদনা 
অঞ্চদে ি্যাসি ফাঁযক থেও়িা।

অপরাদধর মাধ্যদম অযজ্ত অ্্ থেনদেদনর 
সাদ্ জযডত না ্াকা
আমাদের অবশ্যই করা উযচত ন়ি:

এমন বয বকাণনা ব্নণদণনর সাণে জয়েি হও়িা যা অপরাধ 
পযরচা্নার (ট্যাক্স ফঁাযকসহ) সাণে জয়েি বণ্ আমরা জাযন, 
বা সণদেহ কযর, বা

অন্যো়ি অে্ত পাচারজযনি যরে়িাক্াণপ প্রি্যক্ষ বা 
পণরাক্ষভাণব জয়েি োকা

আমাদের অবশ্যই এযি যনযচিত করদত হদব যাদত আমাদের 
কায্রিম অসাবধানতাবশত অ্্ পাচার এবং ি্যাসি আইনদক 
েঙ্ঘন না কদর।

টবব্শরভাগ অঞ্চমল টকামনা ব্ব্ক্ত বা টকাম্াব্নর এেন টলনমদমন 
জব্েে হওয়া অপরার োমে টিই িম্দ জব্েে রামক ো অপরার 
টরমক উদ্ভূে, টেব্ি িম্মক্থ  োরা জামন, িমদেহ কমর বা িমদেহ 
করার কারণ রামক।

অর্থ পাচার ব্বমরারী এবং করামরাপ আইমনর লঙ্ঘমনর ফমল 
কমপ্থামরি দায়বদ্ো এবং ব্ব্ক্তমদর জন্ ব্ব্ক্তগে পব্রণব্ে 
উভয়ই ঘিমে পামর।

থবযশ পযরমাে নগে অ্্ গ্রহে করদত 
অস্বীকার করা
আমরা অবশ্যই যনদম্ন উদলেযেত নগে অ্্ গ্রহে করদত 
অস্বীকার করদবা - বা যরদপাি্ করদবা।

ইইউ-টে গ্রুপ টকাম্াব্নগুব্ল অবশ্ই টকামনা একক টলনমদন বা 
িংেুক্ত ব্িব্রজ টলনমদমন €10,000 (বা িেোন)-এর টবব্শ নগদ 
অর্থ গ্রহণ করমব না।

েুক্তরামষ্টর গ্রুপ টকাম্াব্নগুব্ল (বা েুক্তরামষ্টর বাইমর েুক্তরামষ্টর 
িামর িম্ব্ক্থ ে টকামনা টলনমদমনর িামর জব্েে রাকাকালীন 
িেময়) অবশ্ই টকামনা একক টলনমদন বা িংেুক্ত ব্িব্রজ 
টলনমদমন $10,000 (বা িেোন) এর টচময় টবব্শ নগদ অর্থ গ্রহণ 
করমে পারমব না।

ইইউ-এর বাইমর রাকা গ্রুপ টকাম্াব্নগুব্লরও েমরষ্ট পব্রোমণ 
নগদ অর্থ গ্রহণ করা এব্েময় চলা উব্চে। 

জযডত ্াকার ঝঁুযক হ্াস করা এবং 
সদদেহজনক কায্কোপ যরদপাি্ করা
আমাদের অবশ্যই থয জন্য কায্কর পধেযত ্াকদত হদব:

এমন ধরণনর ব্নণদণন অসাবধানিাবশি অংশগ্রহণের ঝঁুযক 
হ্াস করা যাণি অনবধ অে্ত প্রবাহ পয্তণবক্ষেসহ অপরাধ বেণক 
হও়িা আ়ি এবং অন্যান্য অে্ত পাচার/সন্ত্রাস যফনাযসেং সম্যক্ত ি 
্া্ পিাকা জয়েি েণক

কম্তচারী, অযফসার, যরণরক্টর, অ্যাণজন্ট, গ্রাহক এবং 
সরবরাহকারীণদর অে্ত পাচাণরর যবষ়িটি সনাতি এবং 
প্রযিণরাধ করা

অে্ত পাচার হও়িার সণদেণহর জন্ বদ়ি কমমীণদর এমন পযরযস্যি 
সনাতিকরণে সহা়িিা করা

উপযুতি কিৃ্ত পণক্ষর কাণছ অে্ত পাচাণরর বাধ্যবাধকিা সম্যক্ত ি 
প্রণ়িাজনী়ি যরণপাট্ত দাযে্ করা

গ্রুপ টকাম্াব্নগুব্ল অবশ্ই ব্নব্চিে করমব টে ে্েীয় পমক্র 
এব্বএব্ি পদ্ব্েিহ োমদর গ্রাহক এবং িরবরাহকারী 
অনুমোদমনর পদ্ব্েগুব্ল ('আপনার গ্রাহকমক জানুন', 'আপনার 
িরবরাহকারীমক জানুন') েরাের, ও ঝঁুব্কব্ভে্ব্েক রময়মে, 
এবং েরািম্ব ব্নব্চিে করমব োমে গ্রাহক এবং িরবরাহকারীরা 
টকামনা অপরারেূলক কামজ জব্েে না রামক।

টকামনা গ্রাহক বা অন্ ে্েীয় পমক্র িমদেহজনক টলনমদন বা 
কাে্থকলাপ িম্মক্থ  আোমদর অব্বলম্ আোমদর টজনামরল 
ে্ামনজার বা টহড অব ফাংশন এবং স্ানীয় এলইএক্স 
কাউমসেমলর কামে উমলিখ করা উব্চে।

আমাদের অবশ্যই সদদেহজনক পযরযস্যত সম্পদক্ 
সতক্ হদত হদব, যার মদধ্য রদ়িদছ:

ইনভণ়িস-বযহভূ্ত ি মুদ্রা়ি বা নগণদ বা নগদ সমি্ণ্্য অে্ত প্রদান

একক ইনভণ়িণসর যবপরীণি একাযধক উৎস বেণক অে্ত প্রদান 
করা, বা অন্যান্য অস্বাভাযবক বপণমন্ট পদ্ধযি ব্যবহার করা

এমন বকাণনা অ্যাকাউণন্ট অণে্তর আদান-প্রদান যা সাধারে 
ব্যবসায়িক সম্ণক্ত র অ্যাকাউন্ট ন়ি

অযিযরতি অে্ত পযরণশাণধর অনুণরাধ জানাণনা অেবা অযিযরতি 
অে্ত পযরণশাণধর পর যরফাণন্র জন্য অনুণরাধ জানাণনা

সম্ক্ত হীন িৃিী়ি পক্ষ বা বশ্/বশল্ফ বকাম্াযনগুয্র বোরা, 
মাধ্যণম বা বকাম্াযনণক অে্ত (বা আমাণদর পে্য সাপ্াইণ়ির জন্য 
অনুণরাধ) প্রদান করা

অে্ত বা যশপণমন্ট এমন বকাম্াযন বা ব্যযতি বোরা, মাধ্যণম বা 
বকাম্াযনণক প্রদান করা যারা এমন বদণশ প্রযিযষ্ি, এর 
বাযসদো বা কায্তরেম পযরচা্না কণরন বযটির "ট্যাক্স স্বগ্ত" 
হও়িার সুনাম রণ়িণছ বা এই জািী়ি বদণশর ব্যাংক অ্যাকাউণন্ট 
প্রদান করা

আমাণদর পে্যগুয্ণক একটি অস্বাভাযবক স্াণন বপৌঁণছ বদও়িার 
অনুণরাধ জানাণনা, একটি অস্বাভাযবক যশযপং রুট গ্রহে করা বা 
একই পে্য আমদাযন ও রফিাযন করা

যমে্যা বরকর্ত  করা বযমন মূ্্য ভ্্ভাণব উপস্াপনা করা, আমরা 
সরবরাহ কযর এমন পে্য বা পযরণষবাগুয্ণক ভ্্ভাণব বে্তনা 
করা, প্রণদ়ি শুল্ক ভ্্ভাণব উপস্াপনা করা বা যশযপং এবং 
ইনভণ়িণসর নযেণি অসংগযি োকা

ট্যাক্স যনবন্ণনর যবশদসহ বয বকাণনা যোযে উত্াযপি প্রণনের, 
(গ্রাহক এবং সরবরাহকারী বোরা) যোযে উত্তর সরবরাহ করণি 
ব্যে্ত

বাযেযজ্যক অংশীদারণদর ট্যাক্স ফঁাযকসহ অপরাধমূ্ক 
যরে়িাক্াণপ জয়েি োকার সণদেহ করা

সুস্পষ্ট বাযেযজ্যক যুযতি অেবা এমএন্এ-বি যরউ যরয্ণজণসের 
ফ্াফ্ ছা়োই অস্বাভাযবক জটি্ এমএন্এ বা অন্যান্য 
ব্নণদন কা�াণমা োকা

কার সাদ্ ক্া বেদবন

• আপনার ্াইন ম্যাণনজার
• উচ্চপয্তাণ়ির ম্যাণনজণমন্ট
• আপনার স্ানী়ি এ্ইএক্স 

কাউণসে্
• বহর অব কমপ্াণ়িসে: 
sobc@bat.com
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রিপ�োর্ট কিো ব্যরতিগত এবং ব্যবসোরিক সততো কর্টপষেত্র এবং রোনবোরিকোি তদরবি এবং জনসোিোিপেি জন্য অবদোন কপ�্টোপির সম্পদ এবং আর ্্টক সততো জোতীি এবং আন্তজ্ট োরতক বোরেজ্য রিফ এরসিরকউররপেি বোত্ট ো

www.bat.com/sobc/online

অ্্ পাচার এবং ি্যাসি ফাঁযক থেও়িা েমন চলোন

ি্যাসি ফাঁযকদত জযডত না ্াকা বা ি্যাসি 
ফাঁযক থেও়িা়ি সহা়িতা না করা
আমাদের অবশ্যই করা উযচত ন়ি:

ট্যাক্স এ়োণনা বা অন্য ব্যযতির (অন্য গ্রুপ সত্তাসহ) ট্যাক্স ফঁাযক 
বদও়িা়ি সহা়িিা করা

আমরা জাযন, বা সণদেহ কযর বয ট্যাক্স ফঁাযকণি জয়েি আণছন 
এমন কাউণক বকাণনা সহা়িিা বদও়িা

আমাদের অবশ্যই করদত হদব:

আমরা বয অঞ্চণ্ কায্তরেম পযরচা্না কযর বসোনকার সক্ 
ট্যাক্স আইন সম্ণক্ত  আমাণদর সণচিন োকা এবং সম্েূ্তরূণপ 
বমণন চ্া

যোযেভাণব প্রণযাজ্য সমস্ত ট্যাক্স যহসাব ও পযরণশাধ করা

টে টকামনা টকাম্াব্ন বা ব্ব্ক্তর ি্াক্স এোমনা অপরার। ি্ামক্স 
িব্ঠকভামব অর্থ প্রদান না করমল ো অপরামরর োর্মে অব্জ্থে 
অর্থ বমল ব্বমবব্চে হমে পামর।

কখনও কখনও করদাোমদর োমদর ি্ামক্সর টবাঝা হ্াি করার 
তবর উপায় রময়মে োর রূপ ি্াক্স ফাঁব্ক টদওয়ার েমো নয়। 
েমব তবর ি্াক্স পব্রকল্পনা এবং ি্াক্স ফাঁব্কর েমর্ পার্থক্ করা 
গুরুত্বপূণ্থ, ো িেময় িেময় কব্ঠন হমে পামর। ি্াক্স পব্রকল্পনা 
এবং ি্াক্স ফাঁব্ক টদওয়ার েমর্র পার্থক্ িম্মক্থ  িমদেহ রাকমল 
আপনার এলইএক্স কাউমসেমলর পরােশ্থ টনওয়া উব্চে।

ি্যাসি ফাঁযক থেও়িা়ি সহা়িতা থরাদধ যন়িন্ত্রে 
বজা়ি রাো
আমাদের কমমী বা ব্যবসায়িক অংশীোররা অন্য থকাদনা ব্যযতি 
বা থকাম্পাযনর মাধ্যদম ি্যাসি ফাঁযক যেদত পাদর এমন ঝঁুযক 
থরাধ করদত গ্রুপ থকাম্পাযনগুযেদক অবশ্যই যন়িন্ত্রে বজা়ি 
রােদত হদব। এই যন়িন্ত্রেগুযেদত অন্তে্ুতি ্াকা উযচত:

প্রণযাজ্য বক্ষণত্ িৃিী়ি পণক্ষর সাণে করা চ্যতিণি ট্যাক্স আইন 
বমণন চ্া এবং ট্যাক্স ফঁাযক বদও়িা়ি সহা়িিা না করার ধারা 
োকা

িৃিী়ি পক্ষ এবং/অেবা আমাণদর যনজস্ব ট্যাক্স বাধ্যবাধকিার 
সাণে োকা সম্ক্ত  ব্যবস্াপনা কণর এমন কমমীণদর উপযুতি 
প্রযশক্ষে এবং সহা়িিা প্রদান এবং পযরচা্না করা 

কমমী এবং িৃিী়ি পক্ষরা ট্যাক্স ফঁাযক যদণ্ বা ট্যাক্স ফঁাযক যদণি 
সহা়িিা করণছ এমন সণদেহ হণ্, িদন্ত করা, এবং প্রণ়িাজণন 
সাময়িকভাণব এবং/অেবা স্া়িীভাণব বরোস্ত করা

টকামনা অ্ামজটে, ব্ঠকাদার, গ্রাহক বা িরবরাহকারী ি্াক্স 
ফাঁব্ক ব্দমচ্ছন বা ি্াক্স ফাঁব্ক টদওয়ার টক্মরে িহায়ো ব্দমচ্ছন 
বমল আপনার িমদেহ হমল, অব্বলম্ আপনার স্ানীয় এলইএক্স 
কাউমসেলমক অবব্হে করুন।

প্রাসযঙ্ক সন্ত্রাসযবদরাধী ব্যবস্া সম্পদক্ 
সদচতনতা এবং থমদন চো
আমাদের অবশ্যই যনযচিত করদত হদব যাদত আমরা 
থজদনশুদন সন্ত্রাসী কায্কোদপর অ্্া়িদন সহা়িতা না 
কযর বা অন্য্া়ি সম্্ন না কযর, এবং আমাদের কায্রিম 
অসাবধানতাবশত থয থকাদনা প্রাসযঙ্ক সন্ত্রাস যবদরাধী 
অ্্া়িন ব্যবস্া েঙ্ঘন না কদর।

গ্রুপ টকাম্াব্নগুব্লর অভ্ন্তরীণ ব্নয়্রিণগুব্লমে টচক করা 
অন্তভ্্থ ক্ত করা উব্চে এব্ি ব্নব্চিে করমে োমে োরা িরকার 
বা আন্তজ্থাব্েক িংস্ার অনুমোব্দে টকামনা িত্তা, টকাম্াব্ন 
বা স্ে্রি ব্ব্ক্তর িামর চ্ব্ক্ত না কমর োমদর ি্রিািীমদর িামর 
পব্রব্চে বা িমদেহভাজন টোগামোগ রময়মে।

ি্রিািবাদী টগাষ্ঠীগুমলা োমদর টনিওয়াক্থ গুব্লর অর্থায়মন 
বা অন্রায় অনবর েহব্বল িরামনার জন্ খুচরা আউিমলি 
টরমক পব্রমবশন বা আব্র্থক পব্রমষবা টকাম্াব্ন পে্থন্ত তবর 
ব্বিা ব্বহামরর টচষ্টা করমে পামর। আেরা েব্দ এই জােীয় 
ব্বিা, টকাম্াব্ন বা ব্ব্ক্তমদর িামর টলনমদন কব্র েমব আেরা 
অজামন্তই ি্রিািব্বমরারী অর্থায়ন ব্বস্া লঙ্ঘন করার ঝঁুব্কমে 
রাকমবা।
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অববধ বাযেজ্য েমন

থচারাই বা জাে পদে্যর অববধ 
বাযেজ্য আমাদের ব্যবসাদ়ির 
ষেযত কদর। এযি বন্ করার জন্য 
আমাদের য্াসাধ্য থচষ্টা করা 
উযচত।

আমাদের পে্য যেদ়ি অববধ বাযেজ্য করার 
সাদ্ জযডত না হও়িা বা সহা়িতা না করা
আমাদের অবশ্যই যনযচিত করদত হদব যাদত:

আমরা গ্রুণপর পে্য যনণ়ি বজণনশুণন ববআইযন বাযেণজ্য জয়েি 
না হই

আমাণদর ব্যবসায়িক অনুশী্নগুয্ বকব্মাত্ গ্রুণপর 
পে্যগুয্র ববধ বাযেজ্যণক সমে্তন কণর

আমরা অনবধ বাযেণজ্যর বয বকাণনা িদণন্ত কিৃ্ত পক্ষণক 
সযরে়িভাণব সহণযাযগিা কযর

অনবর োোক ব্বিা িোমজ টনব্েবাচক প্রভাব টফমল। এব্ি 
িরকারমক রাজস্ টরমক বব্ঞ্চে কমর, অপরারমক উৎিাহ টদয়, 
বামজ গুনগে োমনর পণ্ টকনায় গ্রাহকমদর ব্বভ্ান্ত কমর, তবর 
ব্বিাময়র ব্নয়্রিণমক ক্ব্েগ্রস্ কমর এবং কে বয়িীমদর কামে 
ব্বক্রয় টরার করামক আরও কব্ঠন কমর টোমল।

এব্ি আোমদর ব্বিাময়রও ক্ব্ে কমর, আোমদর রি্ান্ড 
এবং স্ানীয় পব্রচালনা ও ব্বেরমণ আোমদর ব্বব্নময়াগমক 
অবেূল্াব্য়ে কমর।

উচ্চ আবগাব্র কর, ব্ডফামরব্সেয়াল ি্াক্স হার, দবু্থল িীোন্ত 
ব্নয়্রিণ এবং দবু্থল প্রময়াগ িবই অনবর বাব্ণমজ্ অবদান রামখ। 
েমব, িরকার এবং ব্নয়্রিকমদর এব্িমক িব রূমপই অপিারমণর 
জন্ আেরা িম্ূণ্থরূমপ িের্থন কব্র।

আমাদের পে্য যেদ়ি অববধ বাযেজ্য থরাদধ 
যন়িন্ত্রে বজা়ি রাো
আমাদের পে্যগুযের অববধ বাযেজ্য চ্যাদনদে চদে যাও়িা 
থরাধ করদত আমাদের অবশ্যই যন়িন্ত্রে বজা়ি রােদত হদব। 
এই যন়িন্ত্রেগুযেদত অন্তে্ুতি ্াকা উযচত:

এযবএযস িৃিী়ি পণক্ষর কায্তপ্রো্ীসহ সাপ্াই বচইন 
কমপ্াণ়িসে প্রযরে়িা, ‘আপনার গ্রাহকণক জানুন’, ‘আপনার 
সরবরাহকারীণক জানুন’ এবং বাজার সরবরাহ বযন ববধ 
চাযহদাণক প্রযিফয্ি কণর

িা যনযচিি করার জন্য বয বকাণনা প্রাসযগিক ব্যবস্ার বাস্তবা়িন

অনবধ বাযেণজ্যর সাণে জয়েি বণ্ সণদেহ করা গ্রাহক বা 
সরবরাহকারীণদর সাণে সম্যক্ত ি িদন্ত, স্যগিকরে এবং 
সমাতিকরণের প্রযরে়িা

এযবএযস তৃতী়ি পদষের কায্প্রোেীসহ ‘আপনার গ্রাহকদক 
জানুন’ এবং ‘আপনার সরবরাহকারীদক জানুন’ এবং 
সাপ্াই থচইন কমপ্াদ়িসে পধেযত গুরুবেপূে্ প্রযরি়িা। গ্রুদপর 
পে্যগুযে থকবে সম্মাযনত গ্রাহকদের কাদছ যবযরি করা হ়ি, 
সম্মানজনক সরবরাহকারী এবং তবধ চাযহোর প্রযতফযেত 
পযরমাে ব্যবহার কদর ততযর করা হ়ি তা যনযচিত করার জন্য 
এযি প্রদ়িাজনী়ি৷

আোমদরমক অবশ্ই অনবর বাব্ণমজ্র ব্বষময় আোমদর অবস্ান 
আোমদর গ্রাহক এবং িরবরাহকারীমদর কামে পব্রষ্ার করমে 
হমব। টেখামনই িম্ব, োমদর িামর আোমদর টলনমদন েদন্ত, 
স্ব্গে করা এবং বন্ধ করার জন্ আোমদর চ্ব্ক্তবদ্ অব্রকার 
রাকা উব্চে েব্দ আেরা ব্বশ্াি কব্র টে োরা টজমনশুমন বা 
টবপমরায়াভামব, অনবর বাব্ণমজ্ জব্েে রময়মে।

আপব্ন েব্দ িমদেহ কমরন টে গ্রুমপর পণ্গুব্ল অনবর বাব্ণজ্ 
চ্ামনলগুব্লমে প্রমবশ কমরমে, অব্বলম্ আপনার স্ানীয় 
এলইএক্স কাউমসেলমক জানান।

আমাদের বাজারগুযেদত অববধ বাযেদজ্যর 
উপর নজরোযর ও মূে্যা়িন
গ্রুপ থকাম্পাযনগুযের যন়িযমত তাদের থেশী়ি বাজাদর অববধ 
বাযেদজ্যর উপর নজরোযর করার এবং গ্রুদপর পে্যগুযে 
থবআইযনোদব যবযরি করার বা অন্যান্য বাজাদর চদে যাও়িার 
পযরমাে যনধ্ারে করার েষেতা ্াকা উযচত।

আোমদর প্রব্ক্রয়াগুব্লর জন্ একব্ি ব্নব্দ্থষ্ট বাজামর অনবর 
বাব্ণমজ্র োরো এবং প্রক্ব্ে ব্নর্থারণ এবং এব্ি টোকাব্বলা 
করার পব্রকল্পনা তেব্র করার জন্ ব্নব্দ্থষ্ট পদমক্প গ্রহণ করার 
প্রময়াজন রময়মে। 

কার সাদ্ ক্া বেদবন

• আপনার ্াইন ম্যাণনজার
• উচ্চপয্তাণ়ির ম্যাণনজণমন্ট
• আপনার স্ানী়ি এ্ইএক্স 
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আমরা আমাদের আইনানুগ 
যনদষধাজ্ার সমতি আইন থমদন 
চেদত এবং যনদষধাজ্াপ্রাপ্ত 
থকাদনা পদষের সাদ্ জযডত নই তা 
যনযচিত করার জন্য প্রযতশ্রুযতবধে।

যনদষধাজ্া

যনদষধাজ্াগুযে সম্পদক্ সদচতনতা এবং 
থমদন চো
আমাদের ব্যবসাদক প্রোযবত কদর এমন সব আইযন 
যনদষধাজ্াগুযে সম্পদক্ আমরা অবশ্যই অবযহত ্াকদবা 
এবং সম্পূে্রূদপ থমদন চেদবা। আমাদের অবশ্যই যনযচিত 
করদত হদব যাদত আমরা কেদনা এগুযে না কযর:

বয বকাণনা ব্যযতির কাণছ, আমাণদর পে্যগুয্ সরবরাহ করা, 
বা আমাণদর পে্যগুয্ সরবরাহ করণি বদও়িা

বয বকাণনা ব্যযতির কাছ বেণক পে্য বকনা, বা

অন্যো়ি বকাণনা প্রণযাজ্য যনণষধাজ্া, বাযেজ্য যনণষধাজ্া, 
রফিাযন যন়িন্ত্রে বা অন্যান্য বাযেযজ্যক যবযধযনণষধ ্ঙ্ঘন কণর 
এমন এমন বকাণনা ব্যযতি বা সম্ি্যির সাণে কারবার করা

ব্নমষরাজ্াগুব্ল জাব্েিংঘ এবং ইইউ এর েমো প্রক টদশ বা 
আন্তজ্থাব্েক িংস্াগুব্লর দ্বারা আমরাব্পে হমে পামর।

ব্কেু ব্নমষরাজ্া োব্ক্থ ন ব্ব্ক্ত (টেখামনই অবব্স্ে টহাক না টকন), 
টপমেমটের জন্ োব্ক্থ ন েুদ্া ব্বহার করা এবং োব্ক্থ ন-উৎপাব্দে 
পণ্ রফোব্ন/পুনঃরফোব্ন করা এবং োব্ক্থ ন-উৎমির বস্তু িম্ন্ন 
পণ্ (টিগুমলা পব্রচালনাকারী িত্তা একজন োব্ক্থ ন ব্ব্ক্ত টহান 
বা না টহান) িব টক্মরেই প্রমোজ্ হয়।

ব্নমষরাজ্াগুব্ল ভাঙ্গমল জব্রোনা, রফোব্নর লাইমিসে হারামনা 
এবং কারাদণ্ডিহ গুরুের জব্রোনা ব্দমে হমে পামর।

েঙ্ঘদনর ঝঁুযক হ্াস করা
গ্রুপ থকাম্পাযনগুযের অে্যন্তরীে যন়িন্ত্রেগুযেদক অবশ্যই 
যনদষধাজ্া েঙ্ঘদনর ঝঁুযক হ্াস করদত হদব, এবং কমমীরা 
থসগুযে থযন থবাদঝ ও কায্করোদব প্রদ়িাগ কদর তা যনযচিত 
করার জন্য প্রযশষেে এবং সহা়িতা যেদত হদব, যবদশষত 
থযোদন তাদের কাদজর সাদ্ আন্তজ্াযতক যফন্যাযসে়িাে 
রে্যাসেফার বা আন্তঃসীমান্ত সরবরাহ বা পে্য, প্রযুযতি বা 
পযরদষবা রি়ি জযডত ্াদক।

ব্নমষরাজ্াগুব্ল টকবল অর্থননব্েক, বাব্ণব্জ্ক বা কূিননব্েক 
ব্বব্রব্নমষমরর িামর পুমরা টদশমক িামগ্থি কমর না। ক্রেবর্থোন 
হামর, এগুব্ল েমনানীে ব্ব্ক্ত বা গ্রুপ এবং োমদর টকাম্াব্ন বা 
োমদর িামর েুক্ত টকাম্াব্নগুব্লমকও িামগ্থি কমর।

ব্নব্ষদ্ টদশ এবং েমনানীে ব্ব্ক্তমদর োব্লকা ঘন ঘন পব্রবব্ে্থ ে 
হয়। আোমদর কাজ আন্তজ্থাব্েক িীোন্তজমুে পণ্, প্রেুব্ক্ত বা 
পব্রমষবা ব্বক্রয় বা ব্শপমেমটের িামর জব্েে হমল আোমদরমক 
অবশ্ই ব্নয়েগুব্লর িামর হালনাগাদ রাকমে হমব।

আোমদরমক োৎক্ব্ণকভামব আোমদর স্ানীয় এলইএক্স 
কাউমসেলমকও অবব্হে করমে হমব েব্দ আেরা টকামনা 
ব্নমষরাজ্া িম্ব্ক্থ ে টোগামোগ বা অব্ফব্িয়াল বব্ড বা আোমদর 
ব্বিাব্য়ক অংশীদারমদর কাে টরমক অনুমরার পাই। আরও 
েমর্র জন্, ি্াংশসে কেপ্াময়সে প্রব্িব্ডউর টদখুন। 

কার সাদ্ ক্া বেদবন

• আপনার ্াইন ম্যাণনজার
• উচ্চপয্তাণ়ির ম্যাণনজণমন্ট
• আপনার স্ানী়ি এ্ইএক্স 

কাউণসে্
• বহর অব কমপ্াণ়িসে: 
sobc@bat.com

যনদষধাজ্াগুযেদত থযসব যবষদ়ির উপর 
যনদষধাজ্া বা যবযধযনদষধ অন্তে্ুতি রদ়িদছ:

যনণষধাজ্াপ্রাতি বদশগুয্ণি রফিাযন বা পনুঃরফিাযন

যনণষধাজ্াপ্রাতি বদশ বেণক আমদাযন করা, বা বেণক উদ্ভূি 
হও়িা সম্ি্যির ব্নণদন করা

যনণষধাজ্াপ্রাতি বদণশ বা বদশ বেণক ভ্রমে করা

যনণষধাজ্াপ্রাতি বদশ, বা মণনানীি পক্ষগুয্ণি যবযনণ়িাগ 
এবং অন্যান্য ব্নণদন করা

মণনানীি পক্ষগুয্র জন্য িহযব্ বা সংস্ান ্ভ্য করা

ইণমই্ বা রাউনণ্াণরর মাধ্যণম যবযধযনণষধযুতি 
সফটও়ি্যার, প্রযুযতিগি রাটা বা প্রযুযতি স্ানান্তর করা বা 
যনণষধাজ্াপ্রাতি বদণশ ভ্রমে করা

বজ্তণনর কায্তক্াপ সমে্তন করা





www.bat.com/sobc/online

অনুগ্রহ কদর থযাগাদযাগ করুন:

Head of Compliance (sobc@bat.com) 
Globe House 
4 Temple Place 
London 
WC2R 2PG 
United Kingdom

বটয্: (0)207 845 1978

আরও তদ্্যর জন্য


