
আপনার 
চিহ্ন 
রাখুন।
Avery Dennison-এর আচরণের নীতিমালা

2018 এর ফেব্রুয়ারর আপডেট কর়া হডযডে।
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কডযকটি সহজ। অন্যগুরির ফষেডরে, ফক়ানটি সঠিক 
জ়ান়ার জন্য আপন়াডক কড�়ার সন়্ান করডে হয। 
বড় ও ফে়াট য়াই ফহ়াক ে়ার়া আপরন ফক ে়া ফজডন 
ফনডবন। এডক এডক এগুরি Avery Dennison-
এর ভরবষ্যডের রূপদ়ান কডর। প্ররেটি রবকল্পই 
মিূ্যব়ান, আর প্ররেটি রবকডল্পর স়াডে আপরন 
আপন়ার রিহ্ন র়াডেন।

প্রচিটি চিনই 
চিকল্পে ভরা।



3আচরণবিবি

অরিক়াংশ আিরডের নীরেম়াি়া পড়ডি রনযডমর বইডযর মে মডন হয, য়া আম়াডদর জ়ান়ায 
ফয, আমর়া কী কী করডে প়ারর আর কী কী প়ারর ন়া। Avery Dennison-এর আিরে রবরি ে়া 
কডর ন়া আমর়া আপন়াডদর ভ়াি রসদ়্ান্ত ফনওয়ার স়ামে্থ্যডক সম়্ান রদই।

আিরডের নীরেম়াি়া আম়াডদর মিূ্যডব়াডির উপডর গঠিে এবং একটি রবশ়্াডসর প্ররেেিন ঘট়ায 
ফয, ফজে়ার জন্য ফেি়া এবং মিূ্যডব়াি-রভরতিক হওয়ার মডি্য ফক়ানও সংঘ়াে ফনই। আসডি, 
ননরেকে়া এবং মিূ্যডব়াি রভরতিক ফক়াম়্ারন আম়াডদরডক জযী হডে স়াহ়ায্য কডর। আিরেরবরিটি 
আম়াডদর প্রডে্যক রদডনর পেন্দ সম্ডক্থ  রনরন্তর ে়াযিগ উতস়ারহে করডে রেজ়াইন কর়া 
হডযডে।  

আমর়া একটি আডর়া জটিি ব্যবস়ারযক রবডশ্র মডি্য রদডয পে িি়ার স়াডে স়াডে, আমর়া 
অনডুপ্রররে, বরুদ্মতি়াযুক্ত...এবং ননরেক রসদ়্ান্তগুরি রনডে সহ়াযে়ার জন্য এই আিরডের 
নীরেম়াি়াটিডক ব্যবহ়ার করর। এই ম়ানরসকে়া আম়াডদর একট়া প্ররেডয়ারগে়ামিূক সুরবি়া 
ফদয এবং নবরিরে্যপূে্থ ব্যরক্তবডগ্থর সমরটি রহস়াডব এবং একজন রনডয়াগকে্থ ়া ও ব়ারেজ্য রবডশ্র 
ন়াগররক রহস়াডব আম়াডদর অন্যডদর ফেডক আি়াদ়া কডর ফদয।

আিরেরবরি হি একটি সরঞ়্াম য়া আপন়াডক সেে়ার সডগে ক়াজ করডে স়াহ়ায্য কডর, 
আম়াডদর ফক়াম়্ারন-আম়াডদর ফি়াক, গ়্াহক, সরবর়াহক়ারী এবং আম়াডদর ফবশীরভ়াগ ফি়াক, 
আম়াডদর ফশয়ারডহ়াল়্ারডদর সডগে য়ার়া ইন়্াডরক্ট কডর ে়াডদর জন্য রবশ়্াস নেরর কডর। এই 
রবরি ফকবিম়ারে কমমীডদর জন্য নয; এটি আম়াডদর রেডরক্টর ও অরেস়ারডদর উপরও প্রডয়াজ্য। 
আপন়াডদর রিহ্ন র়াে়ার জন্য, আরম আপন়াডদর আিরডের নীরেম়াি়া এবং আম়াডদর অন্য়ান্য 
মিূ্যডব়াি ও ননরেকে়ার উপকরেগুরিডক ব্যবহ়ার করডে উতস়ারহে কররে।

রমি বটুিয়ার
ফপ্ররসডেন্ এবং রিে এরসিরকউটিভ অরেস়ার

আমাল্ির আিরণচিচিল্ি 
স্াগি।
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দদু্থ ়ান্ত রসদ়্ান্তগুরি শুিু ফয আপন়ার ব্যরক্তগে সেে়ার প্ররেেিন ঘট়ায ে়াই নয, এগুরি 
Avery Dennison-এর পররি়াযকও বডট। দদু্থ ়ান্ত রসদ়্ান্তগুরিডে কেনও কেনও ঝঁুরক ে়াডক। 
দদু্থ ়ান্ত রসদ়্ান্তগুরি সম়্াবন়াগুরিডক সব্থ়ারিক কডর ফদয। দদু্থ ়ান্ত রসদ়্ান্তগুরি ে়াডদর অন্ততঃস্থডি 
অনডুপ্রররে ও বরুদ্দীপ্ত হয।

এই আিরডের নীরেম়াি়ার মডি্য ফসই নীরেগুরি অন্তভু্থ ক্ত য়া Avery Dennison-এ আপন়ার 
কম্থজীবনডক রনডদ্থশন়া ফদয। এটি ননরেক আিরডের রূপডরে়া রনডদ্থশ কডর, আপরন রনডজডক, 
অন্য়ান্য ম়ানষুডক, ফক়াম়্ারনডক এবং আইনডক ময্থ়াদ়া রদডি য়া স়্াভ়ারবকভ়াডবই ঘডট।

Avery Dennison আপন়াডক ননরেক রবকল্প ফবডে রনডে স়াহ়ায্য কডর, ফযগুরি আপন়ার ও 
ফক়াম়্ারনর জন্য সঠিক। আপন়ার ক়াডজর জন্য প্রডয়াজনীয রনরদ্থটি রসদ়্ান্তগুরির মডি্য রদডয পে 
িিডে স়াহ়াডয্যর জন্য অডনকগুরি সংস্থ়ান প়াওয়া য়ায। এই নীরে হি ে়ার মডি্য একটি। আপরন 
এবং ফক়াম়্ারন বরৃদ্ প়াওয়ার স়াডে স়াডে, নেুন প্রশ্ন উ�ডব। প্ররেটি রসদ়্ান্তই রশষে়া ও ি়ারে়ার 
একটি প্রররিয়া ফেডক রনগ্থে এবং Avery Dennison-এ আপরন কেনই এক়া ফসই প্রররিয়ার 
সম্েুীন হন ন়া।

আমর়া রবশ়্াস করর ফয, আপরন আপন়ার প্রশ্ন ও উডবেগগুরির ব্য়াপ়াডর বক্তব্য প্রক়াশ করডবন। 
সডব্থ়াতিম ফষেডরে, নীরবে়া আম়াডদর ফশে়া, উন্নরেস়ািন ও একস়াডে বরৃদ্ প়াওয়ার সুডয়াগ ফেডক 
বরচিে কডর। আর সবডিডয ে়ার়াপ ফষেডরে, এট়া েরিস়াি্য এমন রক ফবআইনীও হডে প়াডর।

নীরে পড়নু। আম়াডদর নীরেম়াি়া বঝুুন। আপন়ার ম্য়াডনজ়াডরর স়াডে কে়া বিনু। আম়াডদর গ্রুপ 
ইরেসি ক়াউডসেি ব়া আইন রবভ়াডগর অন্য সদডস্যর সডগে ফয়াগ়াডয়াগ করুন। এবং রনডদ্থশন়া ফপডে 
ব়া একটি ররডপ়াট্থ  কর়ার জন্য রবজডনস কনে়াক্ট গ়াইেি়াইন ব্যবহ়ার করডে ইেতঃস্তে করডবন 
ন়া, আপরন ি়াইডি ন়াম প্রক়াশ ন়া কডর ে়া করুন। সে্য রবশ়্াডস ররডপ়াট্থ  করডি ফক়াম়্ারন 
ফক়ানরকম প্ররেডশ়ািমিূক আিরে বরদ়াস্ত করডব ন়া। 

রবক়াশ আডর়ার়া 
ভ়াইস ফপ্ররসডেন্ ও রিে কমপ়্াডযসে অরেস়ার

এই নীচিমালাল্ক িি্ুান্ত চিদ্ান্ত ননওয়ার 
ি্াপাল্র একটি কল্�াপক�ল্নর িিূনা 
চিিাল্ি ভািুন।
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 06  নকানটা আমাল্ির নীচিমালাল্ক 
চনল্ি্শনা নিয়

 09 িিায়িা পাওয়া
   একটি প্রশ্ন চিজ্ািা করুন, কল্�াপক�ন 

শুরু করুন, উল্বেল্গর ি্াপাল্র িানান
  • ফয়াগ়াডয়াগতঃ
  • রবজডনস কনে়াক্ট গ়াইেি়াইন

 12 আপচন +কম্স্থল
 13 আপচন
  আইন নমল্ন িলা
  কমমীল্ির িাচয়ত্ব
  ম্াল্নিারল্ির িাচয়ত্ব
  মলূ্ল্িাি-চভচতিক চিদ্ান্ত ননওয়া
  প্রশ্ন চিজ্ািা করা ও িািায্ পাওয়া
  উল্বেগ চরল্পাট্ করা
  • রবজডনস কনে়াক্ট গ়াইেি়াইন এবং অন্য়ান্য সংস্থ়ান
  • পররিযহীনে়া ও ফগ়াপনীযে়া
  • প্রে্য়াঘ়াে-নয

 17 িিকমমীরা
  িমান িলু্যাগ
  িয়রাচন
  কম্স্থল্ল িচিংিিা
  পচরল্িশ, স্াস্থ্ ও িরুক্া
  মািক-মকু্ত কম্স্থল 
  স্িনপ্রীচি চিল্রািী

 19 নকাম্াচন
  ি্িিাচয়ক ও আচ�্ক নচ�
  • রনভু্থ ি রহস়াব ও নরে
  • নরে ও েে্য ব্যবস্থ়াপন়া
  িম্ি ও ি�্
  • ফক়াম়্ারনর সম্দগুরির সুরষে়া ও যে়াযে ব্যবহ়ার
  • ম়ারিক়ান়ার েে্য এবং ফমি়া সম্রতির সুরষে়া 
  • ব্যরক্তগে ফগ়াপনীযে়া এবং ব্যরক্তগে েে্য 
  • অন্যডদর ফগ়াপনীয েে্য
  • অভ্যন্তরীে ব্যরক্তডদর ফিনডদন

 25 আপচন + িািার
 27 িরিরািকারী ও অংশীিারগণ
  স্াল্�্র িংঘাি
  • িরনি ও ব্যবস়ারযক সম্ক্থ
  • উপহ়ার, আহ়ার ও রবডন়াদন
  • রবেেীয ি়াকরর
  • কডপ্থ়াডরট সুডয়াগসমহূ
  িরিরািকারীর মানিন্ড

 30 গ্ািক ও িািার
  চিক্রয় ও চিপণন
  িািাল্র ন্ায়িঙ্গি নলনল্িন
  প্রচিল্যাচগিামলূক িুচদ্মতিা 
  প্রচিল্যাচগিা

 34 আপচন+ চিশ্ব
 35 চিশ্বিনীন পিচিহ্ন
  স্থাচয়ত্ব
  পচরল্িশ
  িম্প্রিায় ও িামাচিক িাচয়ত্ব

 37 িরকার
  িাচণচি্ক চনয়ম অনিুরণ
  ঘষু এিং িনুমীচি
  িরকাচর িিন্ত ও অনিুন্ান

 39 চমচিয়া
  নিাশ্াল চমচিয়া
  িংিাি মাি্ম

 42 নীচিমালার পচরিালনা 
  িিন্ত ও উতির
  অিত্ চরল্পাট্িং
  নীচিমালার উল্লঙ্ঘল্নর িন্ শাচতি
  ছাড়

 45 নকি স্াচি

আপনার ননচিক, 
িুচদ্িীপ্ত, ও অনলু্প্রচরি 
পছন্দগুচল 
আমাল্ির িরূিচৃটি 
ও মলূ্ল্িািগুচলল্ক 
প্রাণিন্ত কল্র নিাল্ল।



নকানটা 
আমাল্ির 
নীচিমালাল্ক 
চনল্ি্শনা নিয়

Avery Dennison কম্থি়ারী রহস়াডব আপরন 
ফয রসদ়্ান্তগুরি ফনন ফসগুরি আম়াডদর ম়ান 
বে়ার়া পররি়ারিে হয। রকেু শরক্ত আম়াডদর 
গৃহীে প্ররেটি রসদ়্ান্তডক রনডদ্থশন়া ফদয। 
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প্রশ্ন? ফয়াগ়াডয়াডগর রবশদ রববরডের জন্য 10-11 ফদেুন।
•  আপন়ার ম্য়াডনজ়ার, আপন়াপ গ্রুপ এরেসি ক়াউডসেি ব়া রহউম্য়ান 
ররডস়াডস্থর স়াডে একটি আডি়ািন়া শুরু করুন।

•  ফয ফক়ান সমডয রবজডনস কনে়াক্ট গ়াইেি়াইডন ফয়াগ়াডয়াগ করুন 
(ফবন়াডম, আপরন িযন করডি)।

ওভারচভউ
নকানটা আমাল্ির নীচিমালাল্ক চনল্ি্শনা নিয়
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িিিা

আমরা িঠিক কাি করার নীচি 
চনল্য়ই িাচলি িই। িি্িা।

• আমর়া য়া বরি ে়া করর।

•  ননরেকে়াডক মনু়াে়ার ফিডয ফবরশ 
গুরুত্ব রদই।

•  আমর়া য়া করর ে়া সেে়ার সডগে 
ও স্চ্ছভ়াডব করর।

িািি

প্রচিকূলিা এিং অিানার মলু্খ 
আমরা িািিী।

•  বড় রিন্ত়া করর এবং উচ়্াক়াঙ্ীর 
মডে়া িষে্য আম়াডদর আডে।

•  আমর়া সডে্যর জন্য প্ররেব়াদ করুন 
এবং আওয়াজ েুরি।

•  আমর়া ঝঁুরক রনই এবং ব্যে্থে়ায 
সুডয়াগ েুডঁজ ফবর ক রর।

িচিরাগি িচৃটি চনিদ্িা

আরও উন্নচি করল্ি আমরা 
িাইল্রর চিল্শ্বর িাল্� িাি 
চমচলল্য় িচল।

•  আমর়া গ়্াহডকর সেিে়া ফেডক 
অনপু্র়ারেে হই।

•  আমর়া আম়াডদর দরৃটিডক়াে প্রস়াররে 
করডে ব়ারহ্যক পররডবডশর সন়্ান 
করর এবং আম়াডদর রিন্ত়াভ়াবন়া 
প্রক়াশ করর।

নিচিত্্

আমরা চিচিি চিন্তাভািনা এিং 
িলগুচল ন�ল্ক শচক্ত পাই।

•  আম়াডদর রবরভন্ন মে়ামে এবং রবেক্থ  
প্রডয়াজন।

•  আমর়া সমস্ত ব্য়াকগ়্াউডডের ম়ানষুডদর 
জন্য একটি সমরবিে এবং শ্রডদ্য 
পররডবশ নেরর করর।

আমাল্ির মূল্ল্িাি
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ররডস়াডস্থর স়াডে একটি আডি়ািন়া শুরু করুন।
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িিায়িা পাওয়া
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আপচন+চিশ্ব
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নকি স্াচি

আমাল্ির মূল্ল্িাি

স্থায়ীত্ব

আমরা আমাল্ির ি্িিার, গ্ল্ির 
এিং িম্প্রিাল্য়র িীঘল্ময়াচি 
স্াল্স্থ্র চিল্ক নির চিই।

•  আমর়া রিম়াগে আম়াডদর ব্যবস়ার 
পররডবশগে ষেরে কম়ায।

•  আমর়া আম়াডদর সম্প্রদ়াডয ক়াজ 
করর।

উদ্ািন

নিুন িম্ািনা নিচর করল্ি আমরা 
চিন্তাশচক্ত এিং িুচদ্শচক্তল্ক কাল্ি 
লাগাই।

•  আমর়া বে্থ ম়ান ব্যবস্থ়াডক ি্য়াডিঞ্ 
জ়ান়াই।

•  উন্নরে ও ফশে়ার জন্য আমর়া 
ব্যে্থে়াডক ক়াডজ ি়াগ়াই।

•  আমর়া রনডজডদরডক ব্য়াহে কর়ার 
উপ়ায েুরঁজ।

টিমওয়াক্

আমরা একিাল্� চমল্ল কাি 
করল্ল আরও ভাল্লা ভাল্ি কাি 
করল্ি পাচর এিং অন্ল্িরল্ক 
চপছল্ন নেল্ল আিল্ি পাচর।

•  আম়াডদর দডির রনর়াপতি়া আম়াডদর 
ক়াডে সব়ার আডগ।

•  আম়াডদর একররেে শরক্ত ক়াডজ 
ি়াগ়াডে আমর়া সহডয়াগী হই।

•  আমর়া আম়াডদর দডির সদস্যডদর 
রবক়াডশ সহ়াযে়া করর।

নরেষ্ঠত্ব

আমরা চনল্িল্ির ন�ল্ক এিং এল্ক 
অপল্রর কাছ ন�ল্ক নিরাটাই 
প্রি্াশা কচর।

•  আমর়া আম়াডদর প্ররেশ্রুরে র়ারে।

•  আমর়া রনররবরচ্ছন্ন উন্নরের ফষেডরে 
প্ররেশ্রুরেবদ্।

•  আমর়া দ্রুে ও রবিষেেে়ার স়াডে 
ক়াজ করর।



একটি প্রশ্ন রজজ়্াস়া করুন, কডে়াপকেন 
শুরু করুন, উডবেডগর ব্য়াপ়াডর জ়ান়ান।

িািায্ পাওয়া
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আপচন+চিশ্ব

নীচিমালার পচরিালনা 
নকি স্াচি

আপনার ম্াননজার

সবসময় আপনার সমস্া ও উদ্বেগগুলির জন্ 
উপিব্ধ থাদ্েন। বক্তব্ প্রোশ েরদ্ে লবেধা 
েরদ্বন না।

হিউম্ান হরন�ান�সে�

হি চােলর বা োদ্জর পলরদ্বশ সংক্ান্ত সমস্া 
ও উদ্বেগগুলির ব্াপাদ্র প্রদ্নের জন্ আপনার সসরা 
সংস্ান। আপনার স্ানীয় লহউম্ান লরদ্সাদ্সসেস 
প্রলেলনলধ সাহায্ েরার জন্ আদ্েন।

এই রবরির ফশডষ ফকস স়্ারেগুডি়া আপন়ার 
সহকমমীর়া ব়াস্তব জীবডন ফয পরররস্থরের সম্ুেীন 
হন ে়া উপস্থ়াপন কডর। এইসব ফকস স়্ারে 
ইচ্ছ়াকৃেভ়াডব কঠিন কর়া হডযডে, ক়ারে সবডিডয 
ননরেক রসদ়্ান্তটি জ়ান়া সবসময সহজ হয ন়া। আইচিয়া? আওয়াি ওঠান!

আিরডের নীরেম়াি়াডক আরও উপডয়াগী কডর ফে়াি়ার ব্য়াপ়াডর 
ফক়ানও ি়ারে়া আডে? উন্নেের ননরেক রসদ়্ান্ত গ্হডের 
ব্য়াপ়াডর ফক়ানও পর়ামশ্থ আডে? আপন়ার গ্রুপ এরেসি ক়াউডসেি 
আপন়ার বক্তব্য শুনডে ি়ায।
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নীচিমালার পচরিালনা 
নকি স্াচি

চিিল্নি কনিাক্ট গাইিলাইন

হি আপন়ার ফসর়া সংস্থ়ান, যেন আপরন এই 
ব্য়াপ়াডর রনরচিে হডে প়াডরন ন়া ফয, ক়াডক 
রজজ়্াস়া কর়া উরিে, ব়া যেন আপরন পররিয
ফগ়াপন ফরডে কে়া বিডে ি়ান। রনডদ্থ রশক়াটি 
স়ার়াষেে প়াওয়া য়ায।

ফে়ান করুন
+1-720-514-4400
Operator assistance may be required
and local charges may apply.

See pages 58-59 for country  
and language-specific GuideLine 
numbers.

অনি়াইডন য়ান
https://www.averydennison.com/
guidelinereport

or

https://www. averydennison.com/ 
guidelinereport-eu 
from Europe

অন্ান্ িংস্থান

কডপ্থ়াডরট নীরে রনডদ্থ রশক়া OurWorld এ 
উপিব্ধ। আম়াডদর নীরেম়াি়া পয্থ়াডি়ািন়া 
করুন এবং বঝুুন, অনডুর়াি কর়া 
হডি, ফসগুডি়া আপরন ফমডন িডিন ে়া 
প্রে্য়াযন করডে দ্রুে ব়ারষ্থক কমপ়্াডযসে 
স়াটি্থ রেডকশন সমূ্ে্থ করুন।

Your Regional Ethics Counsel

North America
Chris Johnson
+1-440-534-4894
chris.johnson@averydennison.com

Latin America
Diego Saul
+1-626-304-2388
diego.saul@averydennison.com

EMEA
Magdalena Pacyga
+31-611586198
magdalena.pacyga@averydennison.com

Asia Pacific
Maggie My Li
+852-2820-4598
maggiemy.li@ap.averydennison.com

http://averydennison.com/guidelinereport-eu for European employees
http://averydennison.com/guidelinereport-eu for European employees
https://www.averydennison.com/guidelinereport
https://www.averydennison.com/guidelinereport-eu


আপচন+
 ি্
 কম্স্থল

আমর়া আম়াডদর সংস্থ়ার 
জন্য সেে়ার ফয ম়ানদডে 
স্থ়াপন করর ে়ার অে্থ এই ফয, 
আমর়া আইন অনসুরে করর।
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আইন মেনন চলা
ননয়ে অনসুরণই হল নিনতি। আোনের প্রন্যেনের মেগুনল আোনের নননেদিষ্ট 
োনের উপনর প্রনোেযে মসই সেস্ত আইন, ননয়ে ও নীন্গুনল ম�াঝা ও 
অনসুরণ েরা উনচ্। নেন্তু ননয়ে অনসুরণ হল সূচনা োত্র। েখনও 
েখনও আইননর �ক্ত�যে অনসুরণ েরা সন্বেও সঠিে োে অসম্ভ� হনয় 
োয়। এটা আোনের েরদিননর ন�পরী্। Avery Dennison-এ আেরা 
সন�দিাচ্চ ননন্ে োনেন্ড স্াপননর প্রয়াস েনর।

কমমীডদর দ়ারযত্ব
আমর়া আম়াডদর জন্য সেে়ার ফয ম়ানদডে স্থ়াপন করর ে়ার অে্থ এই ফয, 
আমর়া আইন অনসুরে করর। ফসট়া কর়ার জন্য জ়্ান ও ি়ারে়া অজ্থ ন করডে 
সময ও শরক্ত ি়াডগ। এটিডক আপন়ার রনডজর স়ােি্য এবং ফক়াম়্ারনর 
ভরবষ্যডের জন্য একটি জরুরী রবরনডয়াগ রহস়াডব রবডবিন়া করুন।

আপচন+কম্স্থল
আমরা িাচন নয ননচিক চিদ্ান্ত ননওয়া িিিময় িিি নয়। নিই 
কারল্ণই আমরা আপনাল্ক আপনার চিকল্পের ি্াপাল্র আত্মচিশ্বািী 
অনভুি করার িন্ িিায়িা, প্রচশক্ণ ও িংস্থান প্রিান কচর। 
আপনার ম্াল্নিার, মানি িম্ি, গ্রুপ ইচ�ক্স কাউল্সেল িা আইন 
চিভাল্গর অন্ িিি্, চিিল্নি কনিাক্ট গাইিলাইন এিং িািাল্য্র 
অন্ান্ িংস্থান িি্িা উপলব্ধ �াল্ক।

আপনি
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প্রশ্ন? ফয়াগ়াডয়াডগর রবশদ রববরডের জন্য 10-11 ফদেুন।
•  আপন়ার ম্য়াডনজ়ার, আপন়াপ গ্রুপ এরেসি ক়াউডসেি ব়া রহউম্য়ান 
ররডস়াডস্থর স়াডে একটি আডি়ািন়া শুরু করুন।

•  ফয ফক়ান সমডয রবজডনস কনে়াক্ট গ়াইেি়াইডন ফয়াগ়াডয়াগ করুন 
(ফবন়াডম, আপরন িযন করডি)।

ওভারচভউ
নকানটা আমাল্ির নীচিমালাল্ক চনল্ি্শনা নিয়
িিায়িা পাওয়া

আপচন+কম্স্থল
আপচন+িািার
আপচন+চিশ্ব

নীচিমালার পচরিালনা 
নকি স্াচি

ম্য়াডনজ়ারডদর দ়ারযত্ব
ম্য়াডনজ়ারডদর অরেররক্ত দ়ারযত্ব আডে। ে়ার়া উদ়াহরডের ম়াি্যডম ফনেৃত্ব ফদন, যে়াযে আিরডের আদশ্থ 
নেরর কডরন এবং রনরচিে কডরন ফযন কম্থি়ারীর়া নীরেম়াি়া ও অন্য়ান্য নীরেগুরি ফব়াডঝন। 
ে়াডদর দ়ারযডত্বর অংশ রহস়াডব ম্য়াডনজ়ারর়া
•  ননরেক ব্যবস়ারযক অনশুীিডন ফজ়ার রদডয এবং আম়াডদর মিূ্যডব়ািডক সমে্থন কডর ক়াজ করুন
•  প্রভ়াব ফেডি ে়া প্রদশ্থন করডে, কম্থি়ারীডদরডক উডবেগ রনডয এরগডয আস়া উতস়ারহে করডে, 
উপযুক্তভ়াডব ে়াডদর দডির সদস্যডদর ক়াে ফেডক

•  প্র়াপ্ত ফক়াডন়া ররডপ়াট্থ  এরগডয রদডে Talkabout Toolkits ও অন্য়ান্য সংস্থ়ান ব্যবহ়ার কডর ে়াডদর 
কমমীডদর সডগে কে়া বডি রনযম ঠিক কডরন এবং রযরন উডবেগ সম্ডক্থ  জ়ান়াডবন ে়ার উপর

•  ফক়াডন়া প্ররেডশ়াি ফনডব ন়া এবং যরদ ে়ার়া ফদেডে ব়া শুনডে প়ান ফয রবরি ব়া আইন িঙ্ঘন কর়া 
হডযডে ে়াহডি ম়ানব সম্দ ব়া আইন রবভ়াডগর সডগে অরবিডবে কে়া বডি পদডষেপ ফনডব।

মিূ্যডব়াি-রভরতিক রসদ়্ান্ত ফনওয়া
এই নীরেম়াি়া Avery Dennison-এর মিূ্যডব়ািগুরিডক ক়াডজ প্রদশ্থন কডর। একজন কম্থি়ারী রহস়াডব 
আপরন যেব়ার রবকল্প ফবডে ফনন, েেব়ার নীরেম়াি়াডক প্র়ােবন্ত কডর ফে়াডিন। ে়াই আপরন যেন 
ক়াজটিডক দ্রুে সম্ন্ন কর়ার জন্য ি়াডপর মডি্য ে়াডকন, েেনও আমর়া ি়াই ফয, আপরন এটিডক 
সঠিকভ়াডব কর়ার জন্য সময রদন। এর ম়াডন হি এই ফয সময রনডয আপন়াডক কে়া ও ক়াজ িযন 
করডে হডব য়া আম়াডদর ফশয়ার কর়া উডদেশ্য ও ম়ানডকর সডগে সগেরেপূে্থ এবং সেে়ার সডগে ক়াজ 
করুন।

প্রশ্ন রজজ়্াস়া কর়া ও স়াহ়ায্য প়াওয়া
আপন়ার ফক়াডন়া প্রশ্ন আডে? কঠিন প্রশ্ন? আপরন এক়া নন। আপরন যেন ফসর়া রবকল্প ফবডে ফনওয়ার 
ব্য়াপ়াডর অরনরচিে হন, েেন আমর়া আপন়াডক বরুদ্দীপ্ত, ননরেক রসদ়্ান্ত রনডে স়াহ়ায্য কর়ার জন্য 
প্রস্তুে ে়ারক। সংস্থ়ানগুরির একটি সমূ্ে্থ ে়ারিক়ার জন্য 10-11 পৃষ়্া ফদেুন।

একজন কম্থি়ারী 
রহস়াডব আপরন যেব়ার 
রবকল্প ফবডে ফনন, 
েেব়ার নীরেম়াি়াডক 
প্র়ােবন্ত কডর ফে়াডিন।
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1. আমার চিদ্ান্তটি চক আমাল্ির চনয়ল্মর িাল্� 
িঙ্গচিপণ্ূ?

2. এটি চক ননচিক? 

3. এটি চক আইনী?

4. আমার চক আমার িনু্ল্ির এিং পচরিারল্ক 
িানাল্ি িাইি নয আচম এই পছন্দটি কল্রচছ?

5. আচম চক এই চিদ্ান্তটি িম্ল্ক্ ইন্ারল্নল্ট 
পড়ল্ি িাইি?

যেন সঠিক রসদ়্ান্তটি প্রেীযম়ান হয ন়া, েেন এই প্রশ্নম়াি়ার স়াডে আপন়ার কম্থক়াডেডক য়াি়াই কডর রনন। আপরন যরদ ফক়ানও 
প্রডশ্নর উতিডর “ন়া” বডিন, ে়াহডি অন্য পদডষেপ সন়্ান করুন। আপরন যরদ ফক়ানও প্রডশ্নর উতিডর “হযডে়া” ব়া “আরম রনরচিে নই” 
বডিন, ে়াহডি আপন়ার ম্য়াডনজ়ার ব়া গ্রুওপ এরেসি ক়াউডসেডির ক়াডে ে়াডদর মে়ামে জ়ানডে ি়ান।

দ্রুি 5
ননচিক চিদ্াল্ন্তর চনল্ি্শনা
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প্রশ্ন? ফয়াগ়াডয়াডগর রবশদ রববরডের জন্য 10-11 ফদেুন।
•  আপন়ার ম্য়াডনজ়ার, আপন়াপ গ্রুপ এরেসি ক়াউডসেি ব়া রহউম্য়ান 
ররডস়াডস্থর স়াডে একটি আডি়ািন়া শুরু করুন।

•  ফয ফক়ান সমডয রবজডনস কনে়াক্ট গ়াইেি়াইডন ফয়াগ়াডয়াগ করুন 
(ফবন়াডম, আপরন িযন করডি)।

ওভারচভউ
নকানটা আমাল্ির নীচিমালাল্ক চনল্ি্শনা নিয়
িিায়িা পাওয়া

আপচন+কম্স্থল
আপচন+িািার
আপচন+চিশ্ব

নীচিমালার পচরিালনা 
নকি স্াচি

উডবেগ ররডপ়াট্থ  কর়া
আম়াডদর সেে়ার ম়ানদডে রষে়া কর়ার জন্য আম়াডদর সব়াইডক একস়াডে ক়াজ করডে হয। 
Avery Dennison রবশ়্াস কডর ও প্রে্য়াশ়া র়াডে ফয, আপরন যরদ আইন ব়া আম়াডদর নীরেম়াি়ার 
উল্লঙ্ঘন হডে ফদডেন ব়া সডন্দহ কডরন ে়াহডি আপরন সরব হডবন। আপন়ার উডবেগ ম্য়াডনজডমন্, 
রহউম্য়ান ররডস়াস্থ, আপন়ার গ্রুপ এরেসি ক়াউরসেি ব়া আইন রবভ়াডগর অন্য সদস্য ব়া আম়াডদর 
রবজডনস কনে়াক্ট গ়াইেি়াইডনর ক়াডে জ়ান়ান। ফক়াম়্ারন সমস্ত ররডপ়াট্থ ডক গুরুত্ব সহক়াডর 
রবডবিন়া কডর এবং উপযুক্ত েদন্ত করডব। অনসুন়্ান আডয়াজন কর়ার ম়াি্যডম আমর়া যেট়া সম্ব 
ফগ়াপনীযে়া রষে়া করব।

আম়াডদর ফক়াম়্ারন ফব়াডঝ ফয ফক়ানও উডবেডগর রবষডয সরব হওয়া অস্রস্তকর হডে প়াডর। ফসই 
ক়ারডেই আমর়া এমন ক়ারও চিরুল্দ্ প্রি্াঘািল্ক চনচষদ্ কল্রচছ, রযরন সত  রবশ়্াডস আইন ব়া 
আম়াডদর নীরেম়াি়ার একটি সম়্াব্য উল্লঙ্ঘডনর ব্য়াপ়াডর জ়ারনডযডেন। প্ররেডশ়াি ফনওয়া কমমীর উপর 
ফপশ়াদ়ারী ষেরে কডর এবং অডনক রূডপই ে়া ফনওয়া ফযডে প়াডর। উডবেগ জ়ারহর কর়ার জন্য আপরন 
যরদ ক়ারও রবরুডদ্ প্ররেডশ়ািমিূক পদডষেপ ফদেডে প়ান ব়া সডন্দহ কডরন, ে়াহডি অরবিডবে আপন়ার 
ম্য়াডনজ়ার, ম্য়াডনজডমডন্র অন্য ফক়ানও সদস্য, রহউম্য়ান ররডস়াডস্থসডক ফসট়া জ়ান়ান অেব়া পররিয 
ফগ়াপন ফরডে (আপরন ি়াইডি) রবজডনস কনে়াক্ট গ়াইেি়াইন-এর ম়াি্যডম ররডপ়াট্থ  করুন। আমর়া 
একস়াডে এমন একটি কম্থস্থি বজ়ায র়ােডে প়ারর ফযে়াডন সব়াই মে প্রক়াশ করডে স়্ািীন অনভুব 
করডব।

আরও েডে্যর জন্য ফক়ানও প্রে্য়াঘ়াে নয (নীরে 2.15) ফদেুন।

আম়াডদর সেে়ার 
ম়ানদডে রষে়া কর়ার 
জন্য আম়াডদর 
সব়াইডক একস়াডে 
ক়াজ করডে হয।

https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6VjczcF9aX2JpejA/view?usp=sharing
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ররডস়াডস্থর স়াডে একটি আডি়ািন়া শুরু করুন।

•  ফয ফক়ান সমডয রবজডনস কনে়াক্ট গ়াইেি়াইডন ফয়াগ়াডয়াগ করুন 
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িিকমমীরা
সম়ান সুডয়াগ
Avery Dennison প্রডে্যক কমমীর সডগে ন্য়ায্য ও সম়্ানপূব্থক আিরে কর়ার প্ররে প্ররেশ্রুরেবদ্। 
এর অে্থ হি, আমর়া সকি কমমী ও আডবদনক়ারীডক সম়ান সুডয়াগ প্রদ়ান করর। আমর়া জ়ারে, বে্থ, 
িম্থ, রিগে, গভ্থ ়াবস্থ়া, জ়ােীয উৎপরতি, পূব্থপুরুষগে, ন়াগররকত্ব, বযস, নবব়ারহক অবস্থ়া, শ়ারীররক 
অষেমে়া, ম়ানরসক অষেমে়া, রিরকৎস়া অবস্থ়া, ফযৌন ফঝ়াঁক, রিগে পররিয ব়া অরভব্যরক্ত, ফভডটর়ান 
অবস্থ়া ব়া আইন বে়ার়া সুররষেে অন্য়ান্য রস্থরের ক়ারডে ফবআইরন নবষম্য ব়া হযর়ারন রনরষদ্ করর। 
কমমী রনডয়াডগর রসদ়্ান্ত ফনওয়ার ফষেডরে, আমর়া ব্যরক্তরবডশডষর ফয়াগ্যে়া, প্রদরশ্থে দষেে়া, স়ামে্থ্য ও 
স়ােডি্যর প়াশ়াপ়ারশ ি়াকররর স়াডে প্র়াসরগেক অন্য়ান্য রবষযগুরির উপডর মডন়াডয়াগ রদই।

কম্থরনডয়াডগর সম়ান সুডয়াগ এবং ইরেব়ািক পদডষেপ (নীরে 2.1) ফদেুন।

হযর়ারন
Avery Dennison-এ হযর়ারনর ফক়ানও স্থ়ান ফনই। আমর়া ফমৌরেক ও শ়ারীররক হযর়ারন, উতপীড়ন 
ব়া অন্য এমন ফক়ানও আিরেডক বরদ়াস্ত করর ন়া য়া একটি ভীরেমিূক, আপরতিকর, রনপীড়নক়ারী ব়া 
রবডবেষপূে্থ ক়াডজর পররডবশ সৃরটি কডর। Avery Dennison ফক়াডন়া রকম হযর়ারন বরদ়াস্ত কডর ন়া। 
যেন ফক়াডন়া সহকমমীর আিরডের ক়ারডে আমর়া ব়া অন্য়ান্য কমমীর়া অস্রস্ত ফব়াি কডরন, েেন ে়া 
জ়ান়াডন়ার ম়াি্যডম আমর়া রনডজডদর ও এডক অপডরর প্ররে শ্রদ়্া প্রদশ্থন করর। 

হযর়ারন জ়ান়াডন়ার েডে্যর জন্য 
হযর়ারন ও রহংস়া-মকু্ত কম্থস্থি (নীরে 2.8 ফদেুন)।

আমর়া সকি কমমী 
ও আডবদনক়ারীডক 
সম়ান সুডয়াগ 
প্রদ়ান করর।

https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6enVBSWNQLTFzejA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6dUFBcHZET0dSd0E/view?usp=sharing
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প্রশ্ন? ফয়াগ়াডয়াডগর রবশদ রববরডের জন্য 10-11 ফদেুন।
•  আপন়ার ম্য়াডনজ়ার, আপন়াপ গ্রুপ এরেসি ক়াউডসেি ব়া রহউম্য়ান 
ররডস়াডস্থর স়াডে একটি আডি়ািন়া শুরু করুন।

•  ফয ফক়ান সমডয রবজডনস কনে়াক্ট গ়াইেি়াইডন ফয়াগ়াডয়াগ করুন 
(ফবন়াডম, আপরন িযন করডি)।

ওভারচভউ
নকানটা আমাল্ির নীচিমালাল্ক চনল্ি্শনা নিয়
িিায়িা পাওয়া

আপচন+কম্স্থল
আপচন+িািার
আপচন+চিশ্ব

নীচিমালার পচরিালনা 
নকি স্াচি

কম্থস্থডি সরহংসে়া
Avery Dennison-এ আমর়া এমন রকেু করর ন়া ব়া বরি ন়া য়া 
• ফক়ানও কম্থি়ারী ব়া অন্য ক়ারও রনর়াপতি়া ব়া সুরষে়াডক রবপদগ্স্ত করডে প়াডর 
• ফক়াম়্ারনর সম্রতি ব়া ব্যরক্তগে সম্রতির ষেরে করডে প়াডর, ব়া 
• ভয সৃরটি করডে প়াডর।

আম়াডদর সকডির কম্থস্থডি রনর়াপদ অনভুব কর়ার অরিক়ার আডে, এবং আমর়া এমন ফয ফক়ানও 
রকেুর ব্য়াপ়াডর দ্রুে ররডপ়াট্থ  কডর এডক অপডরর জন্য দ়ারযত্ব গ্হে করর য়া অন্য ফক়ানও ব্যরক্তডক 
রবপদগ্স্ত ব়া ষেরেগ্স্ত করডে প়াডর।

পররডবশ, স়্াস্থ্য ও সুরষে়া
Avery Dennison-এ রনর়াপদভ়াডব ক়াজ কর়াই হি সব্থ়াডপষে়া গুরুত্বপূে্থ। আম়াডদর প্রডে্যডক শুিুম়ারে 
রনডজডদর স়্াস্থ্য ও সুরষে়ার জন্যই নয, আম়াডদর সহকমমীডদর ও ক়াডজর পররডবডশর স়্াস্থ্য ও সুরষে়ার 
জন্যও দ়াযী। এর অে্থ হি, আমর়া দ়ারযত্বশীি রবকল্পগুরি ফবডে রনই - এমন রক যেন এট়া কর়া কঠিন 
হয েেনও- এবং দঘু্থটন়া, আঘ়াে ও অসুররষেে অভ্য়াস ও অবস্থ়াগুরির ব্য়াপ়াডর দ্রুে ররডপ়াট্থ  করর। 
রনডজর রনডজর ক়াজডক কীভ়াডব রনর়াপডদ এবং আইন ফমডন কর়া য়ায, ফসট়া জ়ান়া প্রডে্যডকর দ়ারযত্ব।

পররডবশগে সুরষে়া, স়্াস্থ্য ও সুরষে়া (নীরে 1.4) এবং কমমীডদর স়্াস্থ্য ও সুরষে়া (নীরে 2.5) স়্াস্থ্য ও 
সুরষে়ার ফষেডরে আম়াডদর অংশীদ়ারর দ়ারযত্বগুরির রববরে ফদয।

আমর়া এডক 
অপডরর জন্য দ়ারযত্ব 
রনই এবং দ়ারযত্বশীি 
রবকল্প ফবডে রনই।

https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6dUFGcVh0Y0RhQzQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6R2RzM1ZOZHRFelU/view?usp=sharing
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প্রশ্ন? ফয়াগ়াডয়াডগর রবশদ রববরডের জন্য 10-11 ফদেুন।
•  আপন়ার ম্য়াডনজ়ার, আপন়াপ গ্রুপ এরেসি ক়াউডসেি ব়া রহউম্য়ান 
ররডস়াডস্থর স়াডে একটি আডি়ািন়া শুরু করুন।

•  ফয ফক়ান সমডয রবজডনস কনে়াক্ট গ়াইেি়াইডন ফয়াগ়াডয়াগ করুন 
(ফবন়াডম, আপরন িযন করডি)।

ওভারচভউ
নকানটা আমাল্ির নীচিমালাল্ক চনল্ি্শনা নিয়
িিায়িা পাওয়া

আপচন+কম্স্থল
আপচন+িািার
আপচন+চিশ্ব

নীচিমালার পচরিালনা 
নকি স্াচি

ম়াদক-মকু্ত কম্থস্থি
Avery Dennison হি একটি ম়াদক-মকু্ত কম্থস্থি। আমর়া সব়াই এমন ফয ফক়াডন়া পদ়াডে্থর প্রভ়াব ফেডক 
মকু্ত অবস্থ়ায ক়াডজ আসডে ব়াি্য - ফসট়া ফক়াম়্ারনর পররসডরই ফহ়াক ব়া অন্যরে ফহ়াক- ফয পদ়াে্থগুরি 
আম়াডদর রনর়াপডদ ও ক়ায্থকরভ়াডব আম়াডদর ক়াজ সম্ন্ন করডে ব়াি়া রদডে ব়া প্ররেডর়াি করডে প়াডর।

ফনশ়া কর়া রবষযক রবষযটিডে (নীরে 2.7) ব্য়াে্য়া কডর ফয কেন ও কীভ়াডব মদ ও ম়াদডকর পরীষে়া 
কর়া হয।

স্জনপ্রীরে রবডর়ািী
আমর়া আত্ীয পররজন ব়া আম়াডদর সডগে ফপ্রডমর সম্ক্থ  আডে এমন ক়াউডক রনডয়াডগর রসদ়্াডন্তর ফষেডরে 
অংশগ্হে করর ন়া। ফযে়াডন এইসব ব্যরক্তর়া আম়াডদর ফক়াম়্ারনর জন্য ক়াজ কডরন, ে়ার়া স়াি়ারেে 
আম়াডদর “প্রভ়াব ব়া রনযন্ত্রডের পরররিডে” ক়াজ কডরন ন়া ম়াডন হি এই ফয ে়ার়া আম়াডদরডক প্রে্যষে ব়া 
পডর়াষেডক ররডপ়াট্থ  কডরন ন়া। যেন ফক়াম়্ারন আম়াডদর আত্ীয ব়া ফপ্রডমর সম্ক্থ  আডে এমন ক়াউডক 
রনডয়াগ কডর ব়া রনডয়াডগর সম়্াবন়া ে়াডক েেন ে়া আমর়া আম়াডদর ম্য়াডনজ়ারডদর জ়ান়াই। 

আডর়া েডে্যর জন্য স্জনডপ়াষে রবডর়ািী (নীরে 2.16) ফদেুন।

নকাম্াচন
ব্যবস়ারযক ও আরে্থক নরে
আমর়া ফক়াম়্ারনর সমস্ত নরে ও েডে্যর ফষেডরে উন্কু্ত, রনভু্থ ি, ও সত  ে়াক়ার প্ররে প্ররেশ্রুরেবদ্।

আমর়া উন্কু্ত, 
রনভু্থ ি ও সত  
ে়াক়ার প্ররে 
প্ররেশ্রুরেবদ্।

https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6eDhVeWJzN19TVmc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6bVQ2cjlyOFRSZlU/view?usp=sharing
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প্রশ্ন? ফয়াগ়াডয়াডগর রবশদ রববরডের জন্য 10-11 ফদেুন।
•  আপন়ার ম্য়াডনজ়ার, আপন়াপ গ্রুপ এরেসি ক়াউডসেি ব়া রহউম্য়ান 
ররডস়াডস্থর স়াডে একটি আডি়ািন়া শুরু করুন।

•  ফয ফক়ান সমডয রবজডনস কনে়াক্ট গ়াইেি়াইডন ফয়াগ়াডয়াগ করুন 
(ফবন়াডম, আপরন িযন করডি)।

ওভারচভউ
নকানটা আমাল্ির নীচিমালাল্ক চনল্ি্শনা নিয়
িিায়িা পাওয়া

আপচন+কম্স্থল
আপচন+িািার
আপচন+চিশ্ব

নীচিমালার পচরিালনা 
নকি স্াচি

রনভু্থ ি রহস়াব ও নরে
আম়াডদর ব্যবস়ারযক নরের রনভু্থ িে়া অভ্যন্তরীে রসদ়্ান্ত গ্হডের জন্য জরুরী। ফস্কডহ়াল়্ার, সরক়ার এবং 
ফক়াম়্ারনর ব়াইডরর অন্য়ান্য ফয সকি অংশীদ়ারডদর ক়াডে আমর়া ররডপ়াট্থ  করর, ে়াডদর জন্যও রনভু্থ িে়া 
জরুরী। আম়াডদর বই ও নরেগুরিডক সমস্ত ফিনডদডনর ন্য়ায্য ও রনভু্থ ি প্ররেেিন ঘট়াডে হডব।

আমর়া আইন এবং ফক়াম়্ারনর অভ্যন্তরীে সমস্ত রনযন্ত্রে অনসুরে করর। আমর়া আরে্থক রহস়াব, গুেগে 
ম়াডনর ররডপ়াট্থ , ট়াইম শীট, ভ্রমে ও ব্যডযর ররডপ়াট্থ  এবং অন্য়ান্য জম়া ফদওয়া নরেগুরি (ফযমন সুরবি়া 
দ়ারবর েম্থ ও জীবনপঞ্ী (রররজউডম)) সহ ফক়ানও নরেডকই কেনও জ়াি করর ন়া। আমর়া ফক়াম়্ারনর 
নরেগুরিডক এমনভ়াডব রবডবিন়া করর ফযন ফসগুরি ফক়ানও একরদন জনগডের সমীষে়ায আসডে প়াডর। 
রনযন্ত্রে কেৃ্থ পষেডদর ক়াডে কর়া সমস্ত ররডপ়াট্থ  সমূ্ে্থ, ন্য়ায্য ও রনভু্থ ি।

নরে ও েে্য ব্যবস্থ়াপন়া
ফক়াম়্ারনর নরেগুরির যে়াযে ব্যবস্থ়াপন়া ফক়াম়্ারনর অভ্যন্তডর েডে্যর গুরুত্বপূে্থ প্রব়াহডক সংরষেে কডর, 
এবং পুর়াডন়া েডে্যর ঝঁুরকডক ন্ূযনেম কডর ফদয। আইন ব়া ফরকে্থ  র়াে়া ও ে়ার সুরষে়া ফদওয়ার নীরে 
(নীরে 7.21) অনসু়াডর প্রডয়াজন ন়া হডি আমর়া যেরদন েে্য ব্যবহ়ার করর ে়ার ফবশী রদন িডর েে্য 
নরেবদ্ কডর র়ারে ন়া।

আমর়া ফক়াম়্ারনর 
নরেগুরিডক 
এমনভ়াডব রবডবিন়া 
করর ফযন ফসগুরি 
ফক়ানও একরদন 
জনগডের সমীষে়ায 
আসডে প়াডর।

https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6TjNPZU54anpEeUk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6TjNPZU54anpEeUk/view?usp=sharing
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প্রশ্ন? ফয়াগ়াডয়াডগর রবশদ রববরডের জন্য 10-11 ফদেুন।
•  আপন়ার ম্য়াডনজ়ার, আপন়াপ গ্রুপ এরেসি ক়াউডসেি ব়া রহউম্য়ান 
ররডস়াডস্থর স়াডে একটি আডি়ািন়া শুরু করুন।

•  ফয ফক়ান সমডয রবজডনস কনে়াক্ট গ়াইেি়াইডন ফয়াগ়াডয়াগ করুন 
(ফবন়াডম, আপরন িযন করডি)।

ওভারচভউ
নকানটা আমাল্ির নীচিমালাল্ক চনল্ি্শনা নিয়
িিায়িা পাওয়া

আপচন+কম্স্থল
আপচন+িািার
আপচন+চিশ্ব

নীচিমালার পচরিালনা 
নকি স্াচি

সম্দ ও েে্য
আমর়া ফক়াম়্ারনর সম্দ ও েে্যডক যে়াযেভ়াডব ব্যবহ়ার করর। আমর়া বডুঝরে ফয েে্যডক ফকবিম়ারে 
আইনী ও ননরেকভ়াডব ব্যবহ়ার কর়া উরিে - ফসই েে্য আম়াডদরই ফহ়াক ব়া অন্য ক়ারও ফহ়াক। 

ফক়াম়্ারনর সম্দগুরির সুরষে়া ও যে়াযে ব্যবহ়ার
Avery Dennison-এর সম্দগুরি আম়াডদর ব্যবস়া পররি়ািন়ার জন্য ফক়াম়্ারনর ম়ারিক়ান়ািীন, এবং 
আম়াডদর রনডজর ব়া ফক়াম়্ারনর ব়াইডরর ক়ারও সম্রতি নয। আমর়া এই সম্দগুরির অপব্যবহ়ার ব়া 
অপিয করর ন়া, এর মডি্য ফক়াম়্ারনর েহরবি, যন্ত্র, পে্য, কম্থি়ারীডদর ক়াডজর উতপ়াদন, স্ত্ব়ািীন 
েে্য, ফপডটন্ ও ফরেেম়াক্থ  অন্তভু্থ ক্ত। আমর়া জ়ারন ন়া ব়া রবশ্স্ত নয এমন সূরে ফেডক েে্য ব়া অডে্থর 
অনডুর়াি স়্াভ়ারবকভ়াডবই সডন্দহ করর।

আমর়া ফয়াগ়াডয়াগ ও েে্য ব্যবস্থ়াপন়া রসডস্মগুরি রষে়া করর, য়ার মডি্য ব্যবস়ারযক ব্যবহ়াডরর জন্য 
করম্উট়ার, ফে়ান ও ইন়্ারডনট সংডয়াগ অন্তভু্থ ক্ত। আমর়া এইগুরি ব়া ফক়াম়্ারনর অন্য ফক়াডন়া সম্রতি 
ব্যরক্তগে ব্যবস়া, রশডল্প়াডদ্য়াগ ব়া অযে়াযে উডদেডশ্য ব্যবহ়ার করর ন়া। আমর়া আম়াডদর ব্যরক্তগে েুব 
প্রডয়াজডন ইন়্ারডনট এবং ফে়ান ব্যবহ়ার করডে প়ারর, েডব নজর র়ােডে হডব ে়া ফযন ক়াডজর সমস্য়া 
ন়া কডর।

আমর়া ফক়াম়্ারনর 
েহরবি, সরঞ়্াম, পে্য, 
কমমীডদর ক়াডজর পে্য, 
স্ত্ব়ািীন েে্য, ফপডটন্ 
এবং ফরেেম়াক্থ  অপব্যবহ়ার 
করর ন়া ব়া নটি করর ন়া।
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প্রশ্ন? ফয়াগ়াডয়াডগর রবশদ রববরডের জন্য 10-11 ফদেুন।
•  আপন়ার ম্য়াডনজ়ার, আপন়াপ গ্রুপ এরেসি ক়াউডসেি ব়া রহউম্য়ান 
ররডস়াডস্থর স়াডে একটি আডি়ািন়া শুরু করুন।

•  ফয ফক়ান সমডয রবজডনস কনে়াক্ট গ়াইেি়াইডন ফয়াগ়াডয়াগ করুন 
(ফবন়াডম, আপরন িযন করডি)।

ওভারচভউ
নকানটা আমাল্ির নীচিমালাল্ক চনল্ি্শনা নিয়
িিায়িা পাওয়া

আপচন+কম্স্থল
আপচন+িািার
আপচন+চিশ্ব

নীচিমালার পচরিালনা 
নকি স্াচি

ম়ারিক়ান়ার েে্য এবং ফমি়া সম্রতির সুরষে়া
আমর়া আম়াডদর ফক়াম়্ারনডে ফয েে্য ে়াডক ব়া ব্যবহ়ার কর়া হয ে়া ফগ়াপন র়াে়া হয এবং আম়াডদর 
উডল্লেডয়াগ্য ভ়াডব স়াহ়ায্য কডর। অন্য়ায ব়া অস়াবি়ানী প্রক়াশ প্ররেবের্বিে়া কর়ার জন্য আপন়ার ষেমে়া 
ষেরে করডে প়াডর। অযে়াযেভ়াডব প্রক়াশ কর়া আইডনর উল্লঙ্ঘনও হডে প়াডর। আমর়া ফগ়াপনীয ও 
স্ত্ব়ািীন েে্যডক সুররষেেভ়াডব র়ারে এবং ফকবিম়ারে প্রডয়াজন হডিই এগুরিডক ভ়াগ কডর রনই। আম়াডদর 
েে্য এবং আম়াডদর ক়াডে ন্যস্ত অন্যডদর েডে্যর ফগ়াপনীযে়া সুররষেে করডে আমর়া উপযুক্ত সেক্থ ে়া 
অবিবেন করর। ফক়াম়্ারনডে আম়াডদর রনডয়াগ সম়াপ্ত হডয য়াওয়ার পডরও এই েে্যডক সুররষেে র়াে়ার 
ব়াি্যব়ািকে়া িিডে ে়াডক। আরও েডে্যর জন্য ফগ়াপনীয ও স্ত্ব়ািীন েডে্যর সুরষে়া (নীরে 7.13) ফদেুন।

আম়াডদর ক়াডজর সমডয, আমর়া স়ামগ্ী নেরর করডে প়ারর য়া আম়াডদর ফক়াম়্ারনর ফমি়া সম্রতি হডয 
য়াডব। ফপডটন্, করপর়াইট এবং ফরেেম়াক্থ  সহ আম়াডদর ফক়াম়্ারন ফমি়া সম্রতি সুররষেে কডর। আম়াডদর 
একডিটিয়াভ়াডব পে্য প্রস্তুে কর়ার অরিক়ার ফপডে আমর়া ফক়াম়্ারনর আরবষ়্াডরর জন্য ফপডটন্ সুররষেে 
করর। করপর়াইট রিরেে রবষযবস্তু ও আম়াডদর ক়াডজ আম়াডদর বে়ার়া রবক়াশ কর়া প্রক়াশন়া সুররষেে কডর। 
আম়াডদর ফি়াডগ়া হি ফক়াম়্ারনর ফরেেম়াক্থ  রহস়াডব রিহ্ন সুররষেে কর়ার উদ়াহরে। ফপডটন্ (নীরে 7.16), 
স্ত্ব়ারিক়ার (নীরে 7.17) এবং ফরেেম়াক্থ  (নীরে 7.18) আরও রববরে ফদয।

আমর়া 
ফগ়াপনীযে়াডক 
সুররষেে র়াে়ার 
জন্য যে়াযে 
প্র়াক-সেক্থ ে়া রনই।

https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6UHdUOFZMa2trRms/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6ZzY4WldmWV9ZejQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6T2R0b3M1Mnc4NEU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6NGZjZzFSTEtsODA/view?usp=sharing
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ব্যরক্তগে ফগ়াপনীযে়া এবং ব্যরক্তগে েে্য
েে্যডক সুররষেে র়াে়া হি আস্থ়াপূে্থ সম্ক্থ গুরির একটি রভরতি। আমর়া অন্যডদর ফগ়াপনীযে়াডক সম়্ান 
রদই এবং ব্যরক্তগে েে্যডক সুররষেে র়ারে। আমর়া কম্থি়ারী, গ়্াহক, উপডভ়াক্ত়া ব়া অন্যডদর স়াডে সংরলিটি 
ফয সমস্ত েে্য প্রররিয়াকরে করর, ফসগুরি এর অন্তভু্থ ক্ত।

ব্যরক্তগে ফগ়াপনীযে়া এবং ব্যরক্তগে েে্যডক সুররষেে র়াে়া আম়াডদর ফক়াম়্ারনর পডষে গুরুত্বপূে্থ। 
আমর়া কম্থি়ারী, গ়্াহক ব়া অন্য য়াডদর স়াডে ফিনডদন করর ে়াডদর রবষযক ব্যরক্তগে েে্যডক ব়াইডরর 
ফি়াকডদর ক়াডে প্রক়াশ করর ন়া, এমনরক ফক়াম়্ারনর রভেডরর য়াডদর এট়া জ়ান়ার নবি ব্যবস়ারযক 
প্রডয়াজন ফনই ে়াডদর ক়াডেও প্রক়াশ করর ন়া। প্রকৃেপডষে রবডশষ পরররস্থরেডে, ব্যরক্তগে েে্য স্থ়ান়ান্তররে 
কর়া ফবআইনী হডে প়াডর। যরদ আপরন ফক়াডন়া কমমী, গ়্াহক ব়া অন্য ব্যবস়ারযক সহডয়াগীর সম্ডক্থ  
ব্যরক্তগে েে্য ফপডে ি়ান ে়াহডি আম়াডদর ম়ানব সম্ডদর প্ররেরনরির ক়াডে সর়াসরর অনডুর়াি করুন। 
েডে্যর ফগ়াপনীযে়াডক সুররষেে র়াে়ার নীরেগুরি রবরভন্ন প্রক়াডরর পদ্রের ম়াি্যডম ব়াস্তব়ারযে হয, 
ফযমন আইটি সুরষে়া, কমমীর েে্য প্রক়াশ (নীরে 2.11) এবং ইউডর়ারপয়ান ফেট়া ফপ্র়াডটকশন পরিরস।

আমর়া অন্যডদর 
ফগ়াপনীযে়াডক 
সম়্ান রদই এবং 
ব্যরক্তগে েে্যডক 
সুররষেে র়ারে।

https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6WjhwTFFiZXRBRnM/view?usp=sharing


24আচরণবিবি

প্রশ্ন? ফয়াগ়াডয়াডগর রবশদ রববরডের জন্য 10-11 ফদেুন।
•  আপন়ার ম্য়াডনজ়ার, আপন়াপ গ্রুপ এরেসি ক়াউডসেি ব়া রহউম্য়ান 
ররডস়াডস্থর স়াডে একটি আডি়ািন়া শুরু করুন।

•  ফয ফক়ান সমডয রবজডনস কনে়াক্ট গ়াইেি়াইডন ফয়াগ়াডয়াগ করুন 
(ফবন়াডম, আপরন িযন করডি)।

ওভারচভউ
নকানটা আমাল্ির নীচিমালাল্ক চনল্ি্শনা নিয়
িিায়িা পাওয়া

আপচন+কম্স্থল
আপচন+িািার
আপচন+চিশ্ব

নীচিমালার পচরিালনা 
নকি স্াচি

অন্যডদর ফগ়াপনীয েে্য 
আমর়া অন্য ফক়াম়্ারনর ফগ়াপনীয েডে্যর ব্য়াপ়াডরও যত্ন রনই। আমর়া রনডজডদর েে্যডক ফয রকম 
সম়্াডনর স়াডে রবডবিন়া করর, এই েে্যডকও ফসইভ়াডবই রবডবিন়া করর এবং শুিুম়ারে ফসই উডদেডশ্যই 
ব্যবহ়ার করব ফয ক়ারডে এট়া আম়াডদর ক়াডে প্রক়াশ কর়া হডযরেি। আমর়া অন্য ফক়াম়্ারনর ফগ়াপনীয 
েে্যডক ে়াডদর অনডুম়াদন ে়াড়়া রনডজডদর ক়াডে র়ােডে, ব্যবহ়ার করডে ব়া ে়ার ফেডক সুরবি়া রনডে ি়াই 
ন়া। ে়ার মডি্য ফসই সকি ফগ়াপনীয েে্যও অন্তভু্থ ক্ত, য়া একজন কম্থি়ারী পূডব্থর ি়াকররর ফেডক ব়া ে়ার 
ক়াডজর পররসীম়ার ব়াইডরর ক়ায্থকি়াডপর ম়াি্যডম ফপডযরেডিন।

অভ্যন্তরীে ব্যরক্তডদর ফিনডদন
কেনও কেনও ক়াডজর মডি্য আমর়া সকডির ক়াডে অজ়্াে ফক়াম়্ারন সংরি়ান্ত গুরুত্বপূে্থ েে্য সম্ডক্থ  
জ়ানডে প়ারর। এই িরডনর েডে্যর উদ়াহরডে রডযডে মিূিন প্রকল্প, ম়ামি়া, প্রযুরক্তগে উন্নরে ব়া নেুন 
পে্য ব়া অরিগ্হে ও রবরিয। এই “স়ামগ্ী নন-প়াবরিক েডে্যর” রভরতিডে ফক়াম়্ারনর স্ডক ফরেরেং কর়া 
ব়া য়াডে অন্য়ান্যর়া ে়া করডে প়াডর ে়াই অন্যডদর েে্য জ়ান়াডন়া য়ায, এডক অভ্যন্তরীে ফরেরেং বডি। 
অভ্যন্তরীে ব্যরক্তডদর ফিনডদন ফবআইনী। এট়া ব়াজ়ারডক রবকৃে কডর এবং রবশ়্াডসর ষেরে কডর। আমর়া 
স্ক ব়া অন্য়ান্য রসরকউররটির ফিনডদডনর উডদেডশ্য আরে্থক ব়া অন্য়ান্য ফগ়াপনীয েে্য ব্যবহ়ার করর ন়া 
ব়া প্রক়াশ করর ন়া, পররব়াডরর সদডস্যর ক়াডে রকংব়া অন্য ক়ারও ক়াডে প্রক়াশ করর ন়া। আরও েডে্যর 
জন্য অভ্যন্তরীে ব্যরক্তডদর ফিনডদন (নীরে 7.10) ফদেুন।

আপচন কম্স্থল 
নীচিিমিূ উল্ল্লখ্

মিূনীরে 1.1 আইনী ও ননরেক আিরে
মিূনীরে 1.4  পররডবশগে সুরষে়া, স়্াডস্থ্য়া সুরষে়া
নীরে 2.1  কম্থরনডয়াডগর সম়ান সুডয়াগ 

এবং ইরেব়ািক পদডষেপ
নীরে 2.5   কমমীডদর স়্াস্থ্য ও সুরষে়া
নীরে 2.6   ফি়াঁয়া মকু্ত কম্থস্থি
নীরে 2.7   ম়াদক ফসবন
নীরে 2.8    হযর়ারন ও সরহংসে়া-মকু্ত কম্থস্থি
নীরে 2.11 কম্থি়ারীডদর েে্য প্রক়াশ
নীরে 2.15 প্রে্য়াঘ়াে-নয
নীরে 2.16 স্জনপ্রীরে রবডর়ািী
নীরে 3.4 অভ্যন্তরীে রনযন্ত্রে
নীরে 4.3  ফক়াম়্ারনর সম্রতির সুরষে়াএবং 

কম্থক়াডে
নীরে 7.10 অভ্যন্তরীে ব্যরক্তডদর ফিনডদন
নীরে 7.13  ফগ়াপনীয এবং স্ত্ব়ািীনেডে্যর সুরষে়া
নীরে 7.14  েে্য ব্যবস্থ়াপন়া এবং 

ফয়াগ়াডয়াগ রসডস্ম
নীরে 7.16 ফপডটন্
নীরে 7.17 করপর়াইট
নীরে 7.18 ফরেেম়াক্থ
নীরে 7.20  আইনী ও নীরেগে রবষডযরররডপ়াটি্থ ং 

ও েদন্ত
নীরে 7.21 নরে ি়ারে এবং সুরষে়া 

http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/7-21_Records_Retention_and_Protection.pdf
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6TkEwSG1qTHlqR1E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6TkEwSG1qTHlqR1E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6THA3WEZFMGhBZ1U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6R2RzM1ZOZHRFelU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6WUhHcloydUFMRTg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6eDhVeWJzN19TVmc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6WjhwTFFiZXRBRnM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6TjNPZU54anpEeUk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6VjczcF9aX2JpejA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6N3ZId2xTZGlmQWM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6ZzY4WldmWV9ZejQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6T2R0b3M1Mnc4NEU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6NGZjZzFSTEtsODA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6bVQ2cjlyOFRSZlU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6dUFGcVh0Y0RhQzQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6enVBSWNQLTFzejA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6dUFBcHZET0dSd0E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6WXo2Znd2aVNvY1k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6UHdUOFZMa2trRms/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6SkloeTFLQWRucVU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6aVRqdWdPTjBVeGM/view?usp=sharing
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প্ররঃওউরঃ আপচন + কম্স্থল

আপনার িম্ল্ক্

নকউ যখন আমাল্ির নীচিমালা উল্লঙ্ঘন কল্র 
িখন কী ঘল্ট?
ফক়াম়্ারন েদন্ত কডর এবং ফযে়াডন সম্ব, ফসে়াডন 
কম্থি়ারীডদর ে়াডদর ক়াজডক সংডশ়ািন করডে এবং 
অরভজ্ে়া ফেডক রশেডে স়াহ়ায্য কডর। উল্লঙ্ঘডনর 
প্রকৃরের উপডর রনভ্থ র কডর, একজন কমমী সডব্থ়াচ্ শ়ারস্ত 
রহস়াডব ি়াকরর ফেডক বরে়াস্ত হওয়া সডমে, শঙৃ্ি়ামিূক 
পদডষেডপর সম্ুেীন হডে প়াডরন।

আচম নীচিমালা লঙ্ঘন করল্ি িাইচন, চকন্তু 
আচিষ্ার কল্রচছ নয, আচম এটা কল্র নেল্লচছ। 
আচম চক আমার ম্াল্নিারল্ক িানাল্ল িমি্ায় 
পড়ি?
নীরেম়াি়া ও কডপ্থ়াডরট নীরেসমহূ পড়়া ও ফব়াঝ়ার জন্য 
সময ও মডন়াডয়াগ রদডিই অরিক়াংশ ভুি প্ররেডর়াি কর়া 
ফযডে প়াডর। েডব ভুি হডেই প়াডর, আর আপরন যে দ্রুে 
ফসট়া উপিরব্ধ করডবন ফসইম়ারে আপন়ার ম্য়াডনজ়ারডক 
জ়ান়াডন়াই ভ়াি, য়াডে রবষযটির রনষ্পরতি কর়া ফযডে 
প়াডর।

আচম একটি চিদ্াল্ন্তর ি্াপাল্র আইন চিভাল্গর 
পরামশ্ চনল্ি িাইি, িল্ি নিটা চক চিষয়টাল্ক 
মন্থর কল্র নিল্ি না?
আডগ আইন রবভ়াগ যুক্ত ে়াডক; যরদ শুরুর রদডক ে়ার়া 
যুক্ত ে়াডক ে়াহডি এটি পদ্রের গরে ব়াড়়াডব।

একটি স্থানীয় আইন যচি নীচিমালার িাল্� 
িঙ্গচিিীন িয় িািল্ল আমার কী করা উচিি?
এই িরডনর ফক়ানও পরররস্থরে ঘট়া রবরি। এমন ঘটডি, 
আইন রবভ়াডগ ফয়াগ়াডয়াগ করুন।

আপনার িিকমমীল্ির িম্বল্ন্

আচম যচি এখন আমার িরুক্াগি উল্বেগ প্রকাশ 
কচর িািল্ল এটা উত্পািনল্ক মন্থর কল্র নিল্ি 
এিং আমাল্ির কাল্ির িময়িীমা নপচরল্য় যাল্ি। 
আচম িাই না আমার িপুারভাইির আমার উপল্র 
নরল্গ যান। আচম চক করি?
সমযসীম়া গুরুত্বপূে্থ, রকন্তু স়্াস্থ্য ও সুরষে়া সবসময 
সডব্থ়াপরর। আমর়া সব়াই এই অগ়্ারিক়াডরর প্ররে 
প্ররেশ্রুরেবদ্। ফক়াম়্ারন সবসময ি়ায ফয, আপরন 
অরবিডবে উডবেগগুরিডক প্রক়াডশ্য আননু, এমন রক ে়ার 
েডি যরদ উতপ়াদন মন্থর হয, সমযসীম়া ফপররডয য়ায ব়া 
ব্যবস়ার ফক়ানও সুডয়াগ নটি হয েবওু।

আমার মল্ন িয় আমার িিকমমীর মািল্কর িমি্া 
�াকল্ি পাল্র। আচম যচি িার ি্াপাল্র িানাই 
িািল্ল িাল্ক চক িরখাতি করা িল্ি?
আবশ্যক নয। Avery Dennison স্ীক়ার কডর ফয, মদ 
ও ম়াদডকর উপডর রনভ্থ রশীিে়া রিরকতস়াডয়াগ্য অবস্থ়া। 
রহউম্য়ান ররডস়াডস্থস ও আম়াডদর কমমী সহ়াযে়া ক়ায্থরিম 
কমমীডদর ফনশ়া ক়াটিডয উ�ডে স়াহ়ায্য করডে প়াডর। 
েডব ফয সমস্ত কমমী কম্থস্থডি ম়াদক ব়া মডদর প্রভ়াব়ািীডন 
ে়াকডবন ব়া এগুরি ফসবন করডবন ে়ার়া শ়ারস্ত ফপডে 
প়াডরন, য়াডে Avery Dennison-এর সব়াইডক সুররষেে 
র়াে়া য়ায।

নকাম্াচনর িম্বল্ন্

“নগাপনীয় ি�্” আিল্ল ঠিক কী?
ফগ়াপনীয েে্য হি এমন ফয ফক়ানও েে্য য়া ফক়াম়্ারন 
প্রক়াশ করন ব়া জনগডের জন্য উপিব্ধ কডররন। আরবষ়্ার, 
িুরক্ত, মিূ্য, নেুন পে্য, ফপ্র়াডট়াট়াইপ, প্রস্ত়াব, আরে্থক 
েে্য, ব্যবস়ারযক পররকল্পন়া এবং কম্থি়ারীডদর রবষযক 
েে্য হি কডযকটি উদ়াহরে। অন্য়াডন্যর মডি্য রডযডে 
কডপ্থ়াডরট আডযর ররডপ়াট্থ  অেব়া প্রক়াশ কর়া হডযডে এমন 
পূব্থ়াভ়াস, গডবষে়া এবং রবক়াডশর েি়ােি ব়া আম়াডদর 
ফক়াম়্ারনগুডি়ার সডগে আম়াডদর সম্ডক্থ  েে্য। 

Avery Dennison চক আমার নকাম্াচনর ইল্মইল 
পল্ড় চকংিা আমার ভল্য়িল্মইল নশাল্ন?
একটি রনযম রহস়াডব, ফক়াম়্ারন আপন়ার ব্যবস়ারযক 
ফয়াগ়াডয়াগ পয্থডবষেে কডর ন়া। েডব Avery Dennison 
স্থ়ানীয আইডনর অনডুম়াদন অনযু়াযী এমন েে্যডক 
পয্থডবষেে করডে প়াডর য়া ফক়াম়্ারনর রসডস্মগুরির মডি্য 
রদডয য়ায, য়ার মডি্য ই-ফমইি, ভডযসডমইি, ইন়্ারডনট 
ব়্াউজ়ার, অভ্যন্তরীে স়াম়ারজক ম়াি্যডমর ফয়াগ়াডয়াগ ও 
করম্উট়াডরর হ়াে্থ  ড়্াইভগুরি অন্তভু্থ ক্ত।



আপরন ফয পেন্দগুরি কডরন ফসগুরি 
আম়াডদর ভরবষ্যডের রূপ ফদয।

আপচন+
 ি্
 মাল্ক্টল্লেি
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প্রশ্ন? ফয়াগ়াডয়াডগর রবশদ রববরডের জন্য 10-11 ফদেুন।
•  আপন়ার ম্য়াডনজ়ার, আপন়াপ গ্রুপ এরেসি ক়াউডসেি ব়া রহউম্য়ান 
ররডস়াডস্থর স়াডে একটি আডি়ািন়া শুরু করুন।

•  ফয ফক়ান সমডয রবজডনস কনে়াক্ট গ়াইেি়াইডন ফয়াগ়াডয়াগ করুন 
(ফবন়াডম, আপরন িযন করডি)।

ওভারচভউ
নকানটা আমাল্ির নীচিমালাল্ক চনল্ি্শনা নিয়
িিায়িা পাওয়া

আপচন+কম্স্থল
আপচন+িািার
আপচন+চিশ্ব

নীচিমালার পচরিালনা 
নকি স্াচি

স্বার থ্ের সংঘবাত
আপনবার কবাজগুলির গুরুত্ব আরে। আপলন করথেস্থরি সম্বাব্য স্বার থ্ের সংঘবারতর 
রর্্য লিরে যবাওেবার সররে যয পেন্দগুলি কররন, তবা আরবারির ভলবষ্যরতর 
রূপ যিে। কখনও কখনও আপলন অলবিরবেই একটি সম্বাব্য সংঘবাতরক 
লিনরত পবাররন: উিবাহরণস্রূপ, Avery Dennison একটি যকবাম্বালনরক রবাি 
সরবরবাহকবারী লহসবারব লবরবিনবা কররে, যবার রবালিক হরিন আপনবার ভবাই। লকন্তু 
সংঘবাতটি যখন কর িশৃ্যরবান হে - লকংববা যখন ররন হে যয যকবিরবাত্র স্বার থ্ের 
একটবা সংঘবাত ্বাকরত পবারর তখনও - আপলন কীভবারব এটবারক সবারিবারনবা যবরে 
যনন যসটবা আপনবার পবাশবাপবালশ আরবারির সুনবাররক প্রভবালবত করর।

আপন়ার ফপশ়াদ়ারী রবি়ার প্রভ়ারবে কর়ার ঝঁুরক রডযডে অেব়া অপন়ার 
ফপশ়াদ়ারী রবি়ার ষেরে হডে প়াডর এমন পরররস্থরে হি স়্াডে্থর সংঘ়াে য়া 
আপন়াডক প্রক়াশ করডে হডব। ব্যবস়ারযক রসদ়্ান্তগুরির ফষেডরে, আমর়া সব়াই 
ব্যরক্তগে স়্াডে্থর ফিডয ফক়াম়্ারনর স়্াে্থডক অগ়্ারিক়ার রদডে ব়াি্য। ফযডক়াডন়া 
স়্াডে্থর সংঘ়াে আপন়ার ম্য়াডনজ়ার ব়া আইন রবভ়াডগ এবং ব়ারষ্থক কমপ়্াডযস 
স়াটি্থ রেডকশন প্রক়াশ করুন।

আপচন+িািার
আপচন চিশ্বল্ক নিখাল্ি পাল্রন নয, ননচিক ি্িিা িল ভাল 
ি্িিা। আপনার ননচিক ননিৃত্ব আমাল্ির িাল্� িরিরািকারী 
ও অন্ান্ ি্িিাচয়ক অংশীিারল্ির িম্ল্ক্র চভি নিচর 
কল্র। নকাম্াচনর স্া�্ল্ক আপনার চনল্ির স্াল্�্র ঊল্ধ্্ নরল্খ, 
আমাল্ির িকল ি্িিাচয়ক অংশীিাল্রর িাল্� ন্ায্ আিরণ কল্র 
এিং ননচিক আিরল্ণর প্রি্াশা নিচর কল্র, আপচন এটা স্পটি কল্র 
চিল্ি পাল্রন নয, আমরা িঠিকভাল্ি কাি কচর।

সরবরাহকারী ও অংশীদারগণ
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প্রশ্ন? ফয়াগ়াডয়াডগর রবশদ রববরডের জন্য 10-11 ফদেুন।
•  আপন়ার ম্য়াডনজ়ার, আপন়াপ গ্রুপ এরেসি ক়াউডসেি ব়া রহউম্য়ান 
ররডস়াডস্থর স়াডে একটি আডি়ািন়া শুরু করুন।

•  ফয ফক়ান সমডয রবজডনস কনে়াক্ট গ়াইেি়াইডন ফয়াগ়াডয়াগ করুন 
(ফবন়াডম, আপরন িযন করডি)।

ওভারচভউ
নকানটা আমাল্ির নীচিমালাল্ক চনল্ি্শনা নিয়
িিায়িা পাওয়া

আপচন+কম্স্থল
আপচন+িািার
আপচন+চিশ্ব

নীচিমালার পচরিালনা 
নকি স্াচি

িরনি ও ব্যবস়ারযক সম্ক্থ
আমর়া ফয ফক়ানও এমন সম্ক্থ ডক এরড়ডয িি়ার ব্য়াপ়াডর সেক্থ  ে়ারক, য়া Avery Dennison-এর 
েরডে ব্যবস়া পররি়ািন়ার সমডয আম়াডদর রবি়ারবরুদ্ডক প্রভ়ারবে কডর ব়া করডে প়াডর বডি মডন হয। 
স়াি়ারেভ়াডব, আম়াডদর ফক়াম়্ারনর স়াডে ব্যরক্তগেরূডপ ব্যবস়া কর়া ব়া প্ররেবের্বিে়া কর়া উরিে নয, 
আম়াডদর এমন ফক়ানও ফক়াম়্ারনডে ফক়ানও “স়্াে্থ” ে়াক়াও উরিে নয য়া ফক়াম়্ারনর স়াডে ব্যবস়া ব়া 
প্ররেবের্বিে়া কডর। “স়্াে্থ” হি একটি ফক়াম়্ারনর ফম়াট ম়ারিক়ান়ার কমপডষে এক শে়াংশ, ব়া $100,000 
এর ফবরশ ব়াজ়ার মডূি্যর একটি রবরনডয়াগ। আম়াডদর ঘরনষ্ আত্ীযডদর জন্যও এট়া সে্য। রকেু 
পরররস্থরেডে রকেু স়্াে্থ ে়াক়ার অনমুরে ফদওয়া ফযডে প়াডর, েডব ফকবিম়ারে প্রডয়াজনীয অনডুম়াদডনর 
পডরই, ফযমন স়্াডে্থর সংঘ়াে (নীরে 7.12) এ রবস্ত়াররে বে্থন়া কর়া হডযডে।

উপহ়ার, আহ়ার ও রবডন়াদন
যরদও অডনক ব্যবস়ারযক সম্ডক্থ ই উপহ়ার, আহ়ার ও রবডন়াদন স়াি়ারে ঘটন়া, েডব আমর়া এমন রক ফসই 
সম়্াবন়াডকও এরড়ডয িিডে ি়াই ফয, এগুরি ব্যবস়ার ফিনডদনডক অযে়াযেভ়াডব প্রভ়ারবে করডে প়াডর।

উপহ়ার ফদওয়ার রীরে এবং উপহ়াডরর নীরের প্র়ারন্তক ম়ান রনি্থ়ারে অচিি অনসু়াডর এবং গ়্াহডকর িরে 
অনসু়াডর ে়ারেম্য হডে প়াডর। রকন্তু স্থ়ানীয রীরে রনরব্থডশডষ আমর়া কেনও আইন রবভ়াডগর পূব্থ অনমুরে 
ে়াড়়া ফক়ানও সরক়ারর কম্থকে্থ ়াডক ফক়ানও মিূ্যব়ান রজরনস রদই ন়া। আমর়া ফক়ানও উপহ়ার, আহ়ার, 
রবডন়াদন ব়া মিূ্যব়ান অন্য রকেু গ্হে করর ন়া য়া আম়াডদর ব্যবস়ারযক রবি়ারবরুদ্ডক যুরক্তসগেেভ়াডব 
প্রভ়ারবে করডে প়াডর। যরদ আমর়া উপহ়ার, ে়াব়ার ব়া রবডন়াদডনর প্রস্ত়াব রদই ে়াহডি আমর়া যে দ্রুে 
সম্ব আইন রবভ়াগডক জ়ান়াই।

এট়া একট়া জটিি সমস্য়া। পূে্থ আডি়ািন়ার জন্য স়্াডে্থর সংঘ়াে (নীরে 7.12) ফদেুন।

আমর়া ফয ফক়ানও এমন 
সম্ক্থ ডক এরড়ডয িি়ার 
ব্য়াপ়াডর সেক্থ  ে়ারক, 
য়া Avery Dennison-
এর েরডে ব্যবস়া 
পররি়ািন়ার সমডয 
আম়াডদর রবি়ারবরুদ্ডক 
প্রভ়ারবে করডে প়াডর।

https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6Smd4OE12ekprTmc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6Smd4OE12ekprTmc/view?usp=sharing
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প্রশ্ন? ফয়াগ়াডয়াডগর রবশদ রববরডের জন্য 10-11 ফদেুন।
•  আপন়ার ম্য়াডনজ়ার, আপন়াপ গ্রুপ এরেসি ক়াউডসেি ব়া রহউম্য়ান 
ররডস়াডস্থর স়াডে একটি আডি়ািন়া শুরু করুন।

•  ফয ফক়ান সমডয রবজডনস কনে়াক্ট গ়াইেি়াইডন ফয়াগ়াডয়াগ করুন 
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নীচিমালার পচরিালনা 
নকি স্াচি

রবেেীয ি়াকরর
আমর়া এে়াডন আম়াডদর ক়াজডক প্রি়ান মডন়াডয়াডগর রবষয রহস়াডব রবডবিন়া কডর Avery Dennison-এর 
প্ররে আম়াডদর প্ররেশ্রুরেবদ্ে়া প্রদশ্থন করর। আমর়া যরদ ফক়াম়্ারন ও রবেেীয ি়াকররর মডি্য সময ও শরক্ত 
রবভক্ত ন়া করর, ে়াহডি আমর়া ফক়াম়্ারন ব়া অন্য ক়াডজ ফবরশ ক়ায্থকর হই। যরদ ফক়াডন়া পরররস্থরেডে 
আপন়াডক রবেেীয ফক়াডন়া ক়াজ করডে হয ে়াহডি সুপ়ারভ়াইজ়ারডক জ়ান়ান রযরন অরগ্ম অনডুম়াদডনর জন্য 
রবেেীয ফক়াডন়া কম্থসংস্থ়ান (নীরে 2.12) এ ফযমন ফদওয়া আডে ফসই নীরে অনসুরে করুন। যরদ আপন়াডক 
ব়ারষ্থক কমপ়্াডযসে স়াটি্থ রেডকশন সমূ্ে্থ করডে হয ে়াহডি আপরন যরদ রবেেীয ফক়াডন়া ক়াজ কডর ে়াডকন 
ে়া জ়ান়াডে হডব।

আম়াডদর যরদ রবেেীয ফক়ানও ি়াকরর ে়াডক, ে়াহডি আমর়া সেক্থ ভ়াডব এট়া রনরচিে করর ফযন এট়া 
Avery Dennison-এ আম়াডদর ক়ায্থক়াররে়া, উপরস্থরে ব়া ি়াকররর কম্থসম়্াদডন হস্তডষেপ ন়া কডর। 
আমর়া কেনও মদু্রে ব্যবস়া, আ�়া-জ়ােীয পডে্যর ব্যবস়া ব়া ফক়াম়্ারনর ফক়ানও ব্যবস়ারযক ইউরনডটর 
স়াডে প্ররেডয়ারগে়াক়ারী ব্যবস়ার স়াডে রকংব়া ফক়াম়্ারনর ফক়ানও ব্যবস়ারযক ইউরনডটর ফেডক রিয ব়া 
রবরিযক়ারী ব্যবস়ায ব়ারহ্যক রনডয়াগ স্ীক়ার করব ন়া।

কডপ্থ়াডরট সুডয়াগসমহূ
আমর়া রনডজর়া এমন ফক়ানও ব্যবস়া ফনব ন়া য়া ন্য়াযসগেেভ়াডব Avery Dennison-এর। আমর়া যরদ 
Avery Dennison-এর ম়াি্যডম ফক়ানও ব্যবস়ারযক সুডয়াগ আরবষ়্ার করর- ফসট়া ফক়াম়্ারনর সম্রতি, 
েে্য রকংব়া অবস্থ়ান ফযট়া ব্যবহ়ার কডরই ফহ়াক ন়া ফকন - এই সুডয়াগগুরিডক ফক়াম়্ারনর যে়াযে এি়াক়ায 
ফরে়ার করর। ফক়াম়্ারনর স়াডে প্রে্যষে ব়া পডর়াষেভ়াডব প্ররেডয়ারগে়া ন়া কডর, আমর়া স়ামরগ্করূডপ 
উপকৃে হই এবং ফযে়াডন সম্ব ফসে়াডন Avery Dennison-এর ব্যবস়ারযক স়্াে্থডক অগ্সর কর়ার আম়াডদর 
দ়ারযত্ব পররপূে্থ করর, য়া আইনী ও নীরেগে আিরে (নীরে 1.1) এবং স়্াডে্থর সংঘ়াে (নীরে 7.12) 
অনযু়াযী হয।

আমর়া এে়াডন 
আম়াডদর ক়াজডক প্রি়ান 
মডন়াডয়াডগর রবষয 
রহস়াডব রবডবিন়া কডর 
Avery Dennison-
এর প্ররে আম়াডদর 
প্ররেশ্রুরেবদ্ে়া 
প্রদশ্থন করর।

https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6aS10QW9yZ1F2U2s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6THA3WEZFMGhBZ1U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6Smd4OE12ekprTmc/view?usp=sharing
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প্রশ্ন? ফয়াগ়াডয়াডগর রবশদ রববরডের জন্য 10-11 ফদেুন।
•  আপন়ার ম্য়াডনজ়ার, আপন়াপ গ্রুপ এরেসি ক়াউডসেি ব়া রহউম্য়ান 
ররডস়াডস্থর স়াডে একটি আডি়ািন়া শুরু করুন।

•  ফয ফক়ান সমডয রবজডনস কনে়াক্ট গ়াইেি়াইডন ফয়াগ়াডয়াগ করুন 
(ফবন়াডম, আপরন িযন করডি)।

ওভারচভউ
নকানটা আমাল্ির নীচিমালাল্ক চনল্ি্শনা নিয়
িিায়িা পাওয়া

আপচন+কম্স্থল
আপচন+িািার
আপচন+চিশ্ব

নীচিমালার পচরিালনা 
নকি স্াচি

সরবর়াহক়ারীর ম়ানদডে
বে়ার়া এসিডটনশ়ান, আম়াডদর সরবর়াহক়ারীর়া Avery Dennison-এর সংসৃ্রের অগে, ে়াই আমর়া রনডজর়া 
ফয ননরেক ম়ানদডেগুরি অনসুরে করর ে়াডদরও ফসগুরি অনসুরে কর়াডন়ার জন্য ফসর়া প্রডিটি়া করর। ে়ার়া 
Avery Dennison-এর রবশ্জনীন সরবর়াহক়ারী ম়ানদডে-এর বে়ার়া আবদ্, আমর়া রনডজডদর এবং আম়াডদর 
সরবর়াহক়ারীডদর ফেডক ফয ফসর়া অনশুীিন ও ননরেক আিরে প্রে্য়াশ়া করর এটি ে়ার বে্থন়া ফদয।

ফয সকি উপ-ঠিক়াদ়ারর়া আম়াডদর জন্য পে্য ব়া পররডষব়া প্রস্তুে কডরন ে়ার়া ফযন এই রনড়্াক্ত গুরুত্বপূে্থ 
রবষযগুরি সডমে এই ম়ানদডেগুরি ফমডন িডিন ফসট়া সুনরচিে কর়ার জন্য আমর়া সরবর়াহক়ারীডদর দ়াযবদ্ 
র়াে়ার ফসর়া প্রয়াস করর:
• আমর়া আম়াডদর সরবর়াহক়ারীডদর রশশু শ্রম ব়া বিপূব্থক শ্রম ব্যবহ়াডরর অনমুরে রদই ন়া।
•  আমর়া ি়াই ফযন সরবর়াহক়ারীর়া কম্থি়ারীডদর একটি সুররষেে ও সুস্থ কম্থস্থি প্রদ়ান করুক এবং সকি 
স্থ়ানীয পররডবশগে, স়্াস্থ্য ও সুরষে়া আইনগুরি ফমডন ক়াজ করুক।

•  আমর়া আম়াডদর ব্যবস়ারযক বডন্দ়াবডস্তর স়াডে সম্রক্থ ে ফক়ানও প্রক়াডরর ঘুষ, প্ররেদ়ান, ব়া অন্য িরডনর 
ব্যরক্তগে অে্থ প্রদ়াডনর অনমুরে রদই ন়া।

গ্ািক ও িািার
রবরিয ও রবপেন
আমর়া রবরিডযর সুডয়াগ ফজে়ার জন্য আম়াডদর পে্য ও পররডষব়াগুরির গুেম়াডনর উপডর রনভ্থ র করর, 
অননরেক ফকৌশডির উপডর নয। ে়ার অে্থ হি
• আমর়া সেে়ার স়াডে আম়াডদর পে্য ও পররডষব়াগুরিডক রবরিয করর।
• আমর়া কেনও রবভ্র়ান্তক়ারী ব়া প্রে়ারে়ামিূক ক়াডজ যুক্ত হই ন়া।
• আমর়া কেনও আম়াডদর প্ররেডয়াগী ব়া ে়াডদর পে্যগুরির রবষডয রমে্য়া রববরৃে রদই ন়া।
•  আমর়া যরদ আরবষ়্ার করর ফয, আমর়া একটি রবভ্র়ান্তক়ারী প্রভ়াব সৃরটি কডররে, ে়াহডি আমর়া 
ফসটিডক সংডশ়ািন করর।

আম়াডদর সরবর়াহক়ারীর়া 
Avery Dennison-
এর সংসৃ্রের অগে, ে়াই 
আমর়া রনডজর়া ফয ননরেক 
ম়ানদডেগুরি অনসুরে 
করর ে়াডদরও ফসগুরি 
অনসুরে কর়াডন়ার জন্য 
ফসর়া প্রডিটি়া করর।
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প্রশ্ন? ফয়াগ়াডয়াডগর রবশদ রববরডের জন্য 10-11 ফদেুন।
•  আপন়ার ম্য়াডনজ়ার, আপন়াপ গ্রুপ এরেসি ক়াউডসেি ব়া রহউম্য়ান 
ররডস়াডস্থর স়াডে একটি আডি়ািন়া শুরু করুন।

•  ফয ফক়ান সমডয রবজডনস কনে়াক্ট গ়াইেি়াইডন ফয়াগ়াডয়াগ করুন 
(ফবন়াডম, আপরন িযন করডি)।

ওভারচভউ
নকানটা আমাল্ির নীচিমালাল্ক চনল্ি্শনা নিয়
িিায়িা পাওয়া

আপচন+কম্স্থল
আপচন+িািার
আপচন+চিশ্ব

নীচিমালার পচরিালনা 
নকি স্াচি

ব়াজ়াডর ন্য়াযসগেে ফিনডদন
আমর়া সকি ব়ারেরজ্যক ব়াজ়াডর ন্য়ায্যভ়াডব ফিনডদন করর। আমর়া িুরর, রনডজর উডদেশ্য স়ািডন ক়াডজ 
ি়াগ়াডন়া, ভুি উপস্থ়াপন়া ব়া অন্য ফক়ানও ফবআইনী ব়া অনবি ক়াডজর ম়াি্যডম, আম়াডদর প্ররেডয়াগী 
সডমে ক়ারও সুডয়াগ রনই ন়া। আমর়া ফক়ানও ঠিক়ার অে্থ ়ার ফজে়া ব়া অন্য়ান্য ব্যবস়ারযক ফিনডদনডক 
প্রভ়ারবে কর়ার জন্য অে্থ ব়া অন্য়ান্য িরডনর মিূ্যব়ান স়ামগ্ী রদই ন়া ব়া রনই ন়া।

প্ররেডয়ারগে়ামিূক বরুদ্মতি়া
আমর়া আম়াডদর প্ররেডয়াগীডদর স়াডে ময্থ়াদ়াপূে্থ আিরে করর, এবং আমর়া রনডজডদর ফমি়া সম্দডক 
ফযভ়াডব রবডবিন়া করর ে়াডদর ফমি়া সম্দডকও ফসই রকম একইভ়াডব রবডবিন়া করর। আমর়া 
Avery Dennison-এর প্ররেডয়াগীডদর রবষযক েে্য সংগ্হ, আদ়ানপ্রদ়ান ও ব্যবহ়ার করডে প়ারর, 
েডব আমর়া আইনী ও ননরেকভ়াডবই এট়া করর। উদ়াহরেস্রূপ, আমর়া সরক়ারর সংস্থ়াগুরির ক়াডে 
সব্থজনীনরূডপ উপিব্ধ ে়াইরিং, ফক়াম়্ারনর কম্থকে্থ ়াডদর প্রক়াশ্য বক্তব্য, ব়ারষ্থক প্ররেডবদন ও প্রক়ারশে 
প্রবন্ ফেডক েে্য সংগ্হ ও ব্যবহ়ার করডে প়ারর। আমর়া এমন ফক়ানও প্ররেডয়ারগে়ামিূক েে্য গ্হে, 
আদ়ানপ্রদ়ান ব়া ব্যবহ়ার করর ন়া, ফযগুরি অনপুযুক্ত ব়া অযে়াযেভ়াডব সংগ্হ ব়া প্রক়াশ কর়া হডযরেি 
বডি আমর়া রবশ়্াস করর।

আমর়া আম়াডদর 
প্ররেডয়াগীডদর স়াডে 
ময্থ়াদ়াপূে্থ আিরে করর, 
এবং আমর়া রনডজডদর 
ফমি়া সম্দডক ফযভ়াডব 
রবডবিন়া করর ে়াডদর ফমি়া 
সম্দডকও ফসই রকম 
একইভ়াডব রবডবিন়া করর।
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প্রশ্ন? ফয়াগ়াডয়াডগর রবশদ রববরডের জন্য 10-11 ফদেুন।
•  আপন়ার ম্য়াডনজ়ার, আপন়াপ গ্রুপ এরেসি ক়াউডসেি ব়া রহউম্য়ান 
ররডস়াডস্থর স়াডে একটি আডি়ািন়া শুরু করুন।

•  ফয ফক়ান সমডয রবজডনস কনে়াক্ট গ়াইেি়াইডন ফয়াগ়াডয়াগ করুন 
(ফবন়াডম, আপরন িযন করডি)।

ওভারচভউ
নকানটা আমাল্ির নীচিমালাল্ক চনল্ি্শনা নিয়
িিায়িা পাওয়া

আপচন+কম্স্থল
আপচন+িািার
আপচন+চিশ্ব

নীচিমালার পচরিালনা 
নকি স্াচি

প্ররেডয়ারগে়া
আমর়া সব্থদ়া রবশ্স্তভডগের আইন ফমডন িরি, য়া আম়াডদরডক ব়াজ়াডর ন্য়ায্য প্ররেডয়াগীে়ায িড়ডে এরগডয 
রনডয য়ায এবং প্ররেডয়াগীডদডকও একই শে্থ  প়ািন করডে হডব। রবশ্স্তভডগের আইন িঙ্ঘন কর়া হডে প়াডর 
যরদ আমর়া ফক়াডন়া িুরক্তডে য়াই ফযে়াডন স্পটি ব়া িকু়াডন়া অবস্থ়ায আম়াডদর ক়াজ ফক়াডন়া প্ররেডয়াগীর সডগে 
প্ররেডয়াগীে়া রনরষদ্ কডর ব়া অডযৌরক্তকভ়াডব ব্যবস়া রবরে কডর। প্ররেডয়াগীডদর সডগে রনরদ্থটি মডূি্য সম্ে 
হডবন ন়া, গ়্াহক ব়া অচিডির জন্য বর়াদে, িুরক্তর জন্য (“রবে রররগং” ন়াডম পরররিে) দর কর়ার ফষেডরে 
ফক়াঅরে্থ ডনট কর়া, উৎপ়াদন ষেমে়া সীরমে কর়া ব়া সরবর়াহক়ারী ব়া গ়্াহক সম্ক্থ  ব়ারেি কর়া-এইসব 
ক়াজ প্ররেডয়াগীে়া রনরষদ্ কডর এবং ফবআইরন।

এমন রক প্ররেডয়াগীডদর স়াডে অযে়াযে িুরক্তর উপরস্থরেও আম়াডদর সুন়ামডক প্রভ়ারবে করডে প়াডর, 
ে়াই আমর়া কেনও প্ররেডয়াগীডদর স়াডে রনড়্াক্ত ফক়ানও রবষডয আডি়ািন়া করর ন়া:
• মিূ্য,
• রবরিডযর রনযম ও শে্থ ়াবিী, 
• গ়্াহক ব়া অচিডির বণ্টন অেব়া
• অন্য ফক়ানও রবষয য়া প্ররেডয়ারগে়াডক প্রভ়ারবে কডর।

আম়াডদর ফক়াম়্ারনডে একটি ব্যবস়া ইউরনডট রকেু গ়্াহক আডে য়ার়া একই ব্যবস়া ইউরনট ব়া রভন্ন ব্যবস়া 
ইউরনডট প্ররেডয়াগী। ফসই সব গ়্াহকডদর সডগে রকভ়াডব ক়াজ করডে হয ে়ার রনডদ্থ রশক়ার জন্য আইন 
রবভ়াডগর সডগে ফয়াগ়াডয়াগ করুন।

প্ররেডয়াগীডদর সডগে ব্যবস়ার ফষেডরে রবশ়্াসভডগের আইন িঙ্ঘন হওয়ার ঝঁুরক ে়াক়ার ক়ারডে আমর়া আইন 
রবভ়াডগর অরগ্ম অনডুম়াদন ে়াড়়া ফক়াডন়া ফরেে এডস়ারসডযশডন অংশগ্হে করর ন়া।

এই রবষযটি জটিি। সূিন়ারবন্দ ুরহস়াডব, রবশ়্াস রবডর়ািী রনযম অনসুরে (নীরে 7.9)-র স়াডে পরররিে হ’ন 
এবং আপন়ার জন্য এর অে্থ কী ফসট়া জ়াননু। এে়াড়়াও, কম্থি়ারীডদর ওডযব-রভরতিক প্ররশষেে ও রবষযবস্তু 
প্রদ়ান কর়া হয। প্ররেডয়াগীডদরডক রবশ়্াসভগে ব়া ন্য়ায্য প্ররেডয়াগীে়ার উডবেগ মিূ্য়াযন ও উডল্লে কর়ার জন্য 
প্ররেডয়াগীডদর সডগে কে়া বি়ার আডগ আইন রবভ়াডগর সডগে পর়ামশ্থ করুন।

আপচন + িািার 
নীচিিমলূ্ির উল্ল্লখ্

মিূনীরে 1.1 আইনী ও ননরেক আিরে
নীরে 1.2  সম্রতির ব্য়াপ়াডর কম্থি়ারীডদর 

দ়ারযত্ব
নীরে 2.12 রবেেীয ি়াকরর
নীরে 7.9 রবশ়্াস রবডর়ািী রনযম অনসুরে
নীরে 7.12 স়্াডে্থর সংঘ়াে

http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/1-1_Legal_and_Ethical_Conduct.pdf
http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/1-2_Employee)Responsibility_Concerning_Assets.pdf
http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/1-2_Employee)Responsibility_Concerning_Assets.pdf
http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/2-12_Secondary_Employment.pdf
http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/7-9_Antitrust_Compliance.pdf
http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/7-12_Conflict_of_Interest.pdf
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6bzhJTnpTOFBzWGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6bzhJTnpTOFBzWGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6Smd4OE12ekprTmc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6aS10QW9yZ1F2U2s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6THA3WEZFMGhBZ1U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6NHRmWkpIMkJSMVU/view?usp=sharing


33আচরণবিবি

প্ররঃওউরঃ আপচন + িািার

িরিরািকারী ও অংশীিারগণ

“স্াল্�্র িংঘাি” আিল্ল ঠিক কী?
স়্াডে্থর সংঘ়াে হি যেন আপন়ার ব্যরক্তগে স়্াে্থগুরি 
(আপন়ার রনডজর ব়া একজন বনু্ ব়া ঘরনষ্ আত্ীডযর 
ক়াডে ব্যরক্তগেরূডপ য়া ফসর়া হয) Avery Dennison-
এর ফসর়া স়্াডে্থর ফেডক আি়াদ়া হয ব়া আি়াদ়া বডি 
মডন হয। উদ়াহরেস্রূপ, আপন়াডক যরদ ক়াডজর জন্য 
রবম়াডন ফযডে হয, ে়াহডি এমন ফক়ানও এয়ারি়াইডন বরুকং 
কর়াই আপন়ার পডষে ভ়াডি়া হডব, য়া আপন়াডক অরেররক্ত 
ররওয়াে্থ  ম়াইল্ স ফদয। রকন্তু অন্য একটি এয়ারি়াইডনর 
কম েরিস়াি্য রবম়ান ে়াকডে প়াডর এবং এই ক়ারডে এট়া 
ফক়াম়্ারনর পডষে ফবরশ ভ়াি হডে প়াডর।

স্াল্�্র িংঘাল্ির নক্ল্ত্, কাল্ির ঘচনষ্ঠ আত্মীয় 
চিিাল্ি চিল্িিনা করা িয়?
ফক়াম়্ারন স়্ামী-স্তী, জীবনসগেী, ম়া-ব়াব়া, �়াকুরদ়া-�়াকুম়া, 
শ্শুর-শ়াশুড়ী, সন্ত়ান, ন়ারে-ন়ােনী, ভ়াই, ফব়ান, শ়াি়া ব়া 
ভনিীপরে, শ়ািী ব়া ভ়াইডযর স্তীডক ঘরনষ্ আত্ীয রহস়াডব 
রবডবিন়া কডর, ে়ার়া একই ব়ারড়ডে ব়াস করুন ব়া ন়া 
করুন।

গ্ািক ও িািার

আচম চক একিন গ্ািকল্ক চিজ্ািা করল্ি পাচর নয, 
চিচন িি্মাল্ন একটি পল্ণ্র িন্ কি মলূ্ চিল্ছেন, 
আমরা নযটি িরিরাি করল্ি নিটিা করচছ?
হ্য়াঁ।

একিন গ্ািক যচি প্রচিল্যাগীর মলূ্ উল্ল্লখ কল্রন, 
িািল্ল আচম চক এর নিল্য় কম মলূ্ল্র অোর চিল্ি 
পাচর?
ফদওয়া ফযডে প়াডর। আপরন সবসময একজন প্ররেডয়াগীর 
মডূি্যর সম়ান মিূ্য উডল্লে করডে প়াডরন, রকন্তু ে়ার ফিডয কম 
মডূি্যর অে়ার ফদওয়া আইনসম্েভ়াডব অনমুরেডয়াগ্য ন়াও 
হডে প়াডর। এট়া রনভ্থ র কডর পরররস্থরের উপডর এবং আপরন 
সমস্ত গ়্াহকডদর ফসই কম মিূ্য প্রদ়ান করডেন রকন়া ে়ার 
উপডর। আপন়ার রনরদ্থটি পরররস্থরের ব্য়াপ়াডর স়াহ়াডয্যর জন্য 
আইন রবভ়াডগর স়াডে ফয়াগ়াডয়াগ করুন।

আচম কীভাল্ি িাচণি্ প্রিশ্নীগুচলল্ি প্রচিল্যাগীল্ির 
িাল্� আল্লািনা করি, যারা গ্ািক িা 
িরিরািকারীও িল্ি পাল্রন?
সেক্থ ে়ার স়াডে। আপন়ার আডি়ািন়াডক যেদরূ সম্ব সীরমে 
র়ােুন এবং ফসগুরিডক আম়াডদর রিয ব়া রবরিডযর সম্ডক্থ র 
মডি্যই রনযরন্ত্রে র়ােুন। গ়্াহক ব়া সরবর়াহক়ারীর সডগে 
প্ররেডয়াগীে়া করডে এমন অন্য ব্যবস়া ইউরনডট ফক়াডন়া রকম 
প্রভ়াব ফেি়ার ফিটি়া করডবন ন়া। এমন রক প্ররেডয়াগীডদর 
স়াডে ষেরেহীন কডে়াপকেনগুরিও আইন অম়ান্য কডরডে বডি 
মডন হডে প়াডর। ফয সকি গ়্াহক ব়া সরবর়াহক়ারী আম়াডদর 
প্ররেডয়াগী, ে়াডদর স়াডে ব়ারেজ্য প্রদশ্থনীডে উপরস্থে ে়াক়ার 
আডগ রনডদ্থশন়ার জন্য আইন রবভ়াডগর পর়ামশ্থ রনন।



আমর়া এমন িরডনর অনডুপ্রররে রবশ্ সৃরটি করডে 
ফিটি়া করর ফযে়াডন আমর়া ব়াস করডে ি়াইব এবং 
ভরবষ্যে প্রজডন্র জন্য ফরডে ফযডে ি়াইব।

আপচন+
 চিশ্ব
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প্রশ্ন? ফয়াগ়াডয়াডগর রবশদ রববরডের জন্য 10-11 ফদেুন।
•  আপন়ার ম্য়াডনজ়ার, আপন়াপ গ্রুপ এরেসি ক়াউডসেি ব়া রহউম্য়ান 
ররডস়াডস্থর স়াডে একটি আডি়ািন়া শুরু করুন।

•  ফয ফক়ান সমডয রবজডনস কনে়াক্ট গ়াইেি়াইডন ফয়াগ়াডয়াগ করুন 
(ফবন়াডম, আপরন িযন করডি)।

ওভারচভউ
নকানটা আমাল্ির নীচিমালাল্ক চনল্ি্শনা নিয়
িিায়িা পাওয়া

আপচন+কম্স্থল
আপচন+িািার
আপচন+চিশ্ব

নীচিমালার পচরিালনা 
নকি স্াচি

স্থায়িত্ব
Avery Dennison-এ আমরথা দথায়িত্বশীল অর্থনৈযিক, সথামথাযিক ও 
পযরবেশগি অৈশুীলবৈর মথাধ্যবম টিবক রথাকবি সমর্থ ে্যেসথা অি্থ বৈ যেশ্থাস 
কযর, যথা সথারথা যেশ্ে্যথাপী সুস্ সম্প্রদথা়ি যৈম্থথাবে সথাহথায্য কবর। আমরথা যথা কযর 
িথার মবধ্য স্থায়িবত্বর অযেবছেদ্যিথা েিথা়ি রথাখবি আমরথা সংগ্থাম করযি। 
আমথাবদর লক্্য হল ে্যেসথায়িক কথায্থকলথাপগুবলথা যথা আমথাবদর শশ়িথারবহথাল্থার, 
গ্থাহক এেং কমমীবদর সুযেধথা প্রদথাৈ কবর শসগুবলথার এেং আমথাবদর 

করমউরনটির জন্য জীবডনর ম়ান উন্নরে কর়া এবং রবডশ্র প্র়াকৃরেক সংস্থ়ান 
সংরষেডের ভ়ারস়াম্য রষে়া কর়া। রিম়াগে উন্নযডনর উপডর মডন়াডয়াগ রদডয, 
আমর়া ফশয়ারডহ়াল়্াডরর মিূ্য বরৃদ্ করডে ি়াই, স়াম়ারজক উন্নযন কম্থসূিীডে 
যুক্ত হডে ি়াই ফযগুরির প্রকৃে প্রভ়াব আডে (ম়ানষু) এবং আম়াডদর পররডবডশর 
দ়ারযত্বশীি েত্ত়াবি়ান বহ়াি র়ােডে ি়াই।

আপচন+চিশ্ব
Avery Dennison একটি চিশ্বিনীন নকাম্াচন, এিং আমরা ভাল 
চিশ্ব-নাগচরক িওয়ার প্রচি প্রচিশ্রুচিিদ্। নিল্শর িীমার িাইল্র 
আমরা িরকাল্রর িাল্� নলনল্িন ন�ল্ক শুরু কল্র একটি অংশকৃি 
নপশািারী স্াল্�্র মাি্ল্ম কারও িাল্� নিখা করা পয্ন্ত িকল 
িাক্াল্ি আমাল্ির িখু্াচি গল্ড় িুচল। আমাল্ির ননচিক মাল্নর 
অংশ চিিাল্ি আমরা িমতি িংসৃ্চিল্ক রেদ্া কচর। একিল্ঙ্গ আমরা 
এমন িরল্নর অনলু্প্রচরি চিশ্ব িচৃটি করল্ি নিটিা কচর নযখাল্ন আমরা 
িাি করল্ি িাইি এিং ভচিষ্ি প্রিল্মের িন্ নরল্খ নযল্ি িাইি।

বিশ্বজনীন পদবিহ্ন
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প্রশ্ন? ফয়াগ়াডয়াডগর রবশদ রববরডের জন্য 10-11 ফদেুন।
•  আপন়ার ম্য়াডনজ়ার, আপন়াপ গ্রুপ এরেসি ক়াউডসেি ব়া রহউম্য়ান 
ররডস়াডস্থর স়াডে একটি আডি়ািন়া শুরু করুন।

•  ফয ফক়ান সমডয রবজডনস কনে়াক্ট গ়াইেি়াইডন ফয়াগ়াডয়াগ করুন 
(ফবন়াডম, আপরন িযন করডি)।

ওভারচভউ
নকানটা আমাল্ির নীচিমালাল্ক চনল্ি্শনা নিয়
িিায়িা পাওয়া

আপচন+কম্স্থল
আপচন+িািার
আপচন+চিশ্ব

নীচিমালার পচরিালনা 
নকি স্াচি

পররডবশ
আমর়া আম়াডদর উতপ়াদডনর কম্থক়াডডে, সরবর়াহ শঙৃ্ি ও পে্য রবক়াডশর ফষেডরে দ়ারযত্বশীি পররডবশগে 
অনশুীিডনর প্ররে প্ররেশ্রুরেবদ্। আমর়া আম়াডদর প্রররিয়াগুরির শরক্তর দষেে়ার উন্নযন কর়ার জন্য 
পররকল্পন়া রূপ়াযডের ম়াি্যডম আম়াডদর ব্যবস়ারযক কম্থক়াডেগুরির পররডবশগে প্রভ়াব স়ামি়াডে ও ে়ার 
েীব্ে়া হ়্াস করডে, আম়াডদর সৃটি গ্ীনহ়াউস গ্য়াডসর রনতঃসরে ও আবজ্থ ন়া কম়াডে, পররডবশ-ব়ান্ব পে্য 
প্রস্তুে করডে ও প্রি়ার করডে এবং আম়াডদর প্র়াকৃরেক সম্দগুরিডক সুররষেে র়ােডে ও সংরষেে করডে 
ফিটি়া করর। পররডবশসংরি়ান্ত নীরেগুরি য়াডে ক়ায্থকরভ়াডব জ়ান়াডন়া, ফব়াঝ়া ও অনসুরে কর়া হয ে়া 
রনরচিে করডে আম়াডদর ফপ্র়াগ়্াম রডযডে।

পররডবশগে সুরষে়া, স়্াস্থ্য ও রনর়াপতি়া (নীরে 1.4) এবংপররডবশগে সুরষে়া এবং রনযম অনসুরে (নীরে 4.2) 
পররডবশডক সুররষেে র়াে়া, ম়ানডুষর জীবনডক সুরষে়া ফদওয়া এবং রনর়াপদ পে্য প্রস্তুে কর়ার জন্য আম়াডদর 
প্ররেশ্রুরের উপডর ফজ়ার ফদয।

সম্প্রদ়ায ও স়াম়ারজক দ়ারযত্ব
আপন়ার সডিেনে়া ও যত্ন Avery Dennisonফক আম়াডদর কম্থক়াডডের সম্প্রদ়াযগুরিডে এবং রবশ্জনীন 
সম্প্রদ়াডযর একটি রবশ়্াসডয়াগ্য সদস্য হডয উ�ডে সমে্থ কডরডে। আমর়া দটৃি়ান্তমিূক কডপ্থ়াডরট ন়াগররক 
রহস়াডব স্ীকৃরে ফপডে ি়াই - আম়াডদর সম্প্রদ়াযগুরিডে সররিয, কম্থি়ারীডদর নবরিরে্য, রবক়াশ, স়্াস্থ্য ও সুরষে়া, 
এবং রবশ্জনীন শ্রম ম়ানদডডের প্ররে প্ররেশ্রুরেবদ্, এবং আমর়া উন্নে ফদডশর ব়াজ়ারগুরির প়াশ়াপ়ারশ ফয 
সমস্ত উন্নযনশীি অচিডি কম্থক়াডে ি়ািন়া করর ফসে়াডনও অবদ়ান ফদওয়ার প্ররে প্ররেশ্রুরেবদ্। আম়াডদর 
দীঘ্থস্থ়াযীত্ব এবং িষে্যগুরি আম়াডদর রবেব়ারষ্থক দীঘ্থস্থ়াযীডত্বর প্ররেডবদডন রবশডদ ফদওয়া রডযডে, য়া আম়াডদর 
কডপ্থ়াডরট ওডযবস়াইডট প়াওয়া য়াডব।

Avery Dennison ফপৌর, দ়ােব্য ও ম়ানবডসবী সংস্থ়াগুরিডে সদস্যে়া রনডে ব্যরক্তডদর উতস়ারহে কডর। 
দ়ােব্য অনদু়ান (নীরে 6.7) ব্য়াে্য়া কডর ফয, ফক়াম়্ারন কীভ়াডব দ়ােব্য অনদু়ান প্রদ়ান কডর।

হ়্াস। 
সুরষে়া করুন। 
সংরষেে করুন।

https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6dUFGcVh0Y0RhQzQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6ajFCRGQ1a1BWZ0k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6aDhQejdDWlJhRnM/view?usp=sharing
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প্রশ্ন? ফয়াগ়াডয়াডগর রবশদ রববরডের জন্য 10-11 ফদেুন।
•  আপন়ার ম্য়াডনজ়ার, আপন়াপ গ্রুপ এরেসি ক়াউডসেি ব়া রহউম্য়ান 
ররডস়াডস্থর স়াডে একটি আডি়ািন়া শুরু করুন।

•  ফয ফক়ান সমডয রবজডনস কনে়াক্ট গ়াইেি়াইডন ফয়াগ়াডয়াগ করুন 
(ফবন়াডম, আপরন িযন করডি)।

ওভারচভউ
নকানটা আমাল্ির নীচিমালাল্ক চনল্ি্শনা নিয়
িিায়িা পাওয়া

আপচন+কম্স্থল
আপচন+িািার
আপচন+চিশ্ব

নীচিমালার পচরিালনা 
নকি স্াচি

িরকার
ব়ারেরজ্যক রনযম অনসুরে
রবশ্ব্য়াপী রবরভন্ন সরক়ার ব়ারেরজ্যক রনযন্ত্রে স্থ়াপন কডরডে য়া রবডশষ রকেু ফদশ ও পডষের স়াডে 
ব্যবস়ারযক ফিনডদনডক এবং র়াষ্টীয সীম়া ফপররডয ম়ািপডরের পররবহনডক রনরষদ্ কডর। আমর়া 
আম়াডদর ব্যবস়ার উপডর প্রডয়াজ্য সমস্ত ব়ারেরজ্যক রনযন্ত্রে প়ািন করর এবং রনরষদ্ পষেগুরির স়াডে 
ব্যবস়া ন়া কর়া রকংব়া রনরষদ্ পে্য আমদ়ারন ব়া রপ্ত়ারন ন়া কর়ার ব্য়াপ়াডর যত্নব়ান ে়ারক। একটি 
ইউ.এস ফক়াম়্ারন হওয়ার দরুে, আম়াডদরডক আবরশ্যকভ়াডব সব ইউ.এস ব়ারেরজ্যক রনযন্ত্রেগুরি ফমডন 
িিডে হয। আমর়া ফযে়াডনই ব্যবস়া করর ন়া ফকন ে়ার প্রডে্যকটি স্থ়াডনর আইনক়াননুও অনসুরে করর।

এই ফষেডরের আইনগুরি জটিি এবং ব়ারব়ার পররবে্থ ন হডে প়াডর। ফক়াম়্ারনর ফক়ানও ব়ারেরজ্যক 
ররিয়াকি়াডপর ব্য়াপ়াডর আপন়ার ফক়ানও উডবেগ ে়াকডি, রপ্ত়ারন রনযন্ত্রে (নীরে 7.22) এবং ফ়্াব়াি ফরেে 
ম্য়াডনজডমন্ ব়া আইন রবভ়াডগর পর়ামশ্থ রনন।

আমর়া যুক্তর়াডষ্টর স়াডে বনু্ত্বপূে্থ ফক়ানও ফদডশর রবরুডদ্ ফক়ানও আন্তজ্থ ়ারেক বযকডটও অংশ রনই 
ন়া। বযকট কর়া ফক়ানও ফদডশর স়াডে ব়া ফসই ফদডশ ব্যবস়া করডে অস্ীক়ার কর়ার ফক়ানও অনডুর়াডি 
আমর়া সম্ে হব ন়া, রকংব়া বযকট সংরি়ান্ত েে্যডক (ফযমন জ়ারে, িম্থ, র়াষ্টীয মিূ, ব়া বযকট 
অনসুরে সংরি়ান্ত) একটি বযকটক়ারী ফক়াম়্ারন ব়া ফদশডক প্রদ়াডনর অনডুর়াডিও র়ারজ হব ন়া। 
আন্তজ্থ ়ারেক বযকট (নীরে 7.11) অনযু়াযী আমর়া বযকট-সংরি়ান্ত সমস্ত অনডুর়াডির ব্য়াপ়াডর আইন 
রবভ়াগডক জ়ান়াই।

ইউ.এস.এর ফক়াম়্ারন 
রহস়াডব আম়াডদর 
ব্যবস়ার সকি স্থ়াডন 
অবশ্যই ইউ.এস 
ব়ারেরজ্যক রনযন্ত্রেগুরি 
ফমডন িিডে হয।

https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6MzJTU29HYjFRVnc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6UFpnYWtZQ3NpbFE/view?usp=sharing
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ঘুষ এবং দনুমীরে
ঘুষ ফদওয়া ম়াডন হি ব্যবস়ারযক সুরবি়া ফে়াি়ার জন্য সরক়ারর আরিক়াররক ব়া অন্য়ান্য েৃেীয পডষের 
ক়াজ প্রভ়ারবে করডে ক়াউডক মিূ্যব়ান রকেু ফদওয়া ব়া ফনওয়া। বহু ফদডশই ঘুষ ফদওয়া ব়া ফনওয়া 
ফবআইরন। নগদ ট়াক়া, নগদ ট়াক়ার সমেুি্য, ভরবষ্যডে কম্থসংস্থ়াডনর প্ররেজ়্া, রবডন়াদডনর রবি়াসবহুি 
উপহ়ার ইে্য়ারদ হি রকেু উদ়াহরে য়া ফদওয়া ব়া ফনওয়া হডি ঘুষ রহস়াডব রবডবরিে হয।

আমর়া আম়াডদর ক়াডজর গুডের রভরতিডেই ব্যবস়া রজরে, কেডন়াই আমর়া য়াডদর স়াডে ব্যবস়া করর 
ে়াডদর ব়া ফক়ান আরিক়াররডকর দনুমীরে ব়া ঘুডষর ম়াি্যডম রজরে ন়া। এর অে্থ হি, আমর়া কেনও 
ফক়ানও আনষু়্ারনক ক়াজডক প্রভ়ারবে কর়ার জন্য ফক়ানও সরক়ারর কম্থকে্থ ়াডক ফক়ানও মিূ্যব়ান 
রজরনস রদই ন়া, রন্রিরেেগুরি এর মডি্য অন্তগ্থে:
• প়াররমট জ়ারী কর়া,
• ট্য়াসি ব়া ক়াস্মডসর আডর়া ভ়াি আিরে প়াওয়া
• ফক়ানও আইন বিবত  হওয়া এড়়াডন়া

আমর়া কেনও ঘুষ ফদওয়ার জন্য উপ-ঠিক়াদ়ার, উপডদটি়া ব়া এডজডন্র মে ফক়ানও েৃেীয পষেডক 
ব্যবহ়ার করর ন়া। এমনরক অযে়াযেে়ার ি়ারে়াডকও এরড়ডয িি়ার জন্য, ফক়ানও িরডনর সরক়ারর 
কম্থকে্থ ়া, গ়্াহক ব়া সরবর়াহক়ারীডক ব্যবস়ারযক ফসৌজন্য ব়া উপহ়ার ফদওয়ার আডগ আইন রবভ়াডগর 
পর়ামশ্থ রনন।

েডরন ফক়ার়াপ্ট প্র্য়ারক্টডসস এক্ট (FCPA), আন্তজ্থ ়ারেক ব্যবস়ারযক ফিনডদডন রবডদশী কম্থকে্থ ়াডদর ঘুষ 
ফদওয়া প্ররেডর়াি কর়ার রবষডয অগ্থ়ান়াইডজশন ের ইডক়ানরমক ফক়াঅপ়াডরশন এডে ফেডভিপডমন্ 
(OECD) এবং ইউডক ব়্াইব়ারর এক্ট-এর মে আইন ও রনযন্ত্রেগুরি সংে্য়ায ও জটিিে়ায বরৃদ্ প়াডচ্ছ। 
আপরন আইনসম্ে ও ননরেক আিরে (নীরে 1.1)-ফে এই আইনগুরির ব্য়াপ়াডর এবং ফসগুরি কীভ়াব 
আম়াডদর রবশ্ব্য়াপী কম্থক়াডেডক প্রভ়ারবে কডর ফসই ব্য়াপ়াডর আরও রবশডদ জ়ানডে প়ারডবন।

আমর়া আম়াডদর 
ক়াডজর গুডের 
রভরতিডেই 
ব্যবস়া রজরে।

https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6THA3WEZFMGhBZ1U/view?usp=sharing
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প্রশ্ন? ফয়াগ়াডয়াডগর রবশদ রববরডের জন্য 10-11 ফদেুন।
•  আপন়ার ম্য়াডনজ়ার, আপন়াপ গ্রুপ এরেসি ক়াউডসেি ব়া রহউম্য়ান 
ররডস়াডস্থর স়াডে একটি আডি়ািন়া শুরু করুন।

•  ফয ফক়ান সমডয রবজডনস কনে়াক্ট গ়াইেি়াইডন ফয়াগ়াডয়াগ করুন 
(ফবন়াডম, আপরন িযন করডি)।

ওভারচভউ
নকানটা আমাল্ির নীচিমালাল্ক চনল্ি্শনা নিয়
িিায়িা পাওয়া

আপচন+কম্স্থল
আপচন+িািার
আপচন+চিশ্ব

নীচিমালার পচরিালনা 
নকি স্াচি

সরক়ারর েদন্ত ও অনসুন়্ান
আমর়া েডে্যর জন্য ফয ফক়ানও সরক়ারর অনডুর়াডির স়াডে পূে্থ সহডয়ারগে়া করর। অনডুর়াি কর়া হডি, আমর়া 
সরক়ারডক সে্য, সমূ্ে্থ ও রনভু্থ ি েে্য প্রদ়ান করর। আমর়া সরক়ারর েদডন্তর উতির (নীরে 7.8)-ফে বরে্থে 
পদ্রেগুরি অনসুরে করর এবং েডে্যর জন্য ফয ফক়ানও সরক়ারর অনডুর়াডির ব্য়াপ়াডর দ্রুে আইন রবভ়াগডক 
জ়ান়াই। আইন রবভ়াগ অনডুর়ািগুরির মডি্য স়ামঞ্স্যরবি়ান কডর এবং রনভু্থ ি ও সমূ্ে্থভ়াডব প্ররেররিয়া 
ফদওয়ার স়াডে স়াডে Avery Dennison-এর অরিক়ারগুরি রষে়া কর়াও রনরচিে কডর।

চমচিয়া
ফস়াশ্য়াি রমরেয়া
Avery Dennison-এর কমমী রহস়াডব আম়াডদর একটি ফশয়ারকৃে পররিয আডে, রকন্তু আমর়া রনজস্ 
রিন্ত়া, মে়ামে ও আগ্হসম্ন্ন স্েন্ত্র ব্যরক্তও বডট। ক়াডজর ব়াইডর, আমর়া ফস়াশ্য়াি ফনটওয়াডক্থ  ব্লগ ও 
ফপ়াস্ রিরে, ভ়ািু্থ য়াি দরুনয়ায ফেরি এবং উইরক-ফে ফিে়া জম়া রদই। এমন রক এই ব্যরক্তগে উডদ্য়াডগও, 
স়াম়ারজক ম়াি্যডম অংশগ্হেডক ফক়াম়্ারন এবং ে়ার কম্থি়ারী, গ়্াহক, সরবর়াহক়ারী ও অন্য়ান্য ব্যবস়ারযক 
অংশীদ়ারডদর প্ররে আম়াডদর দ়াযবদ্ে়ার স়াডে সগেরেপূে্থ হডে হডব।

কডযকটি সহজ রনডদ্থশন়ার ম়াি্যডম এট়া ব়াস্তডব রূপ়াযে কর়া সহজ:
•  ব্যরক্তগে ফপডজ Avery Dennison-এর হডয কে়া বিডবন ন়া, যরদ ন়া আপরন রনি্থ়াররে মেুপ়ারে হন।
•  কেনও ফক়াম়্ারনর ফগ়াপনীয েে্য প্রক়াশ করডবন ন়া অেব়া আম়াডদর গ়্াহক, সরবর়াহক়ারী, 
ব্যবস়ারযক অংশীদ়ার ব়া Avery Dennison-এর অন্য়ান্য কমমীডদর ব্য়াপ়াডর ে়াডদর অনমুরে ে়াড়়া উডল্লে 
করডবন ন়া।

এমন রক এই ব্যরক্তগে 
উডদ্য়াডগও, স়াম়ারজক 
ম়াি্যডম অংশগ্হেডক 
ফক়াম়্ারনর প্ররে 
আম়াডদর দ়াযবদ্ে়ার 
স়াডে সগেরেপূে্থ 
হডে হডব।

https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6cVFZbDBja05sVnM/view?usp=sharing
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প্রশ্ন? ফয়াগ়াডয়াডগর রবশদ রববরডের জন্য 10-11 ফদেুন।
•  আপন়ার ম্য়াডনজ়ার, আপন়াপ গ্রুপ এরেসি ক়াউডসেি ব়া রহউম্য়ান 
ররডস়াডস্থর স়াডে একটি আডি়ািন়া শুরু করুন।

•  ফয ফক়ান সমডয রবজডনস কনে়াক্ট গ়াইেি়াইডন ফয়াগ়াডয়াগ করুন 
(ফবন়াডম, আপরন িযন করডি)।

ওভারচভউ
নকানটা আমাল্ির নীচিমালাল্ক চনল্ি্শনা নিয়
িিায়িা পাওয়া

আপচন+কম্স্থল
আপচন+িািার
আপচন+চিশ্ব

নীচিমালার পচরিালনা 
নকি স্াচি

• Avery Dennison এর ফ়্াব়াি ব্্য়াডে গ়াইেি়াইন।
•  সমস্ত ফরেেম়াক্থ , স্ত্ব়ারিক়ার, ন্য়ায্য ব্যবহ়ার, ব়ারেরজ্যক ফগ়াপনীযে়া, ও আরে্থক েে্য প্রক়াশ সংরি়ান্ত 
আইন অনসুরে করুন।

•  আপন়ার স্থ়াডন জরুরী অনষু়্ানগুরি সম্ডক্থ  ফস়াশ্য়াি রমরেয়া ফপ়াস্ ন়া কর়ার ব্য়াপ়াডর সজ়াগ ে়াকুন।
•  Avery Dennison ব়া ে়ার ব্যবস়ার উডল্লে কর়ার সমডয রনডজডক Avery Dennison-এর কম্থি়ারী 
রহস়াডব সন়াক্ত করুন এবং স্পটি করুন ফয, আপরন রনডজর হডয কে়া বিডেন, ফক়াম়্ারনর েরডে নয।

আডর়া েডে্যর জন্য ইন়্ারডনট ফস়াশ্য়াি ফনটওয়ারক্থ ং (নীরে 6.9), আম়াডদর ফস়াশ্য়াি রমরেয়া গ়াইেি়াইন 
ও আম়াডদর ফ়্াব়াি ব্্য়াডে গ়াইেি়াইন।

সংব়াদ ম়াি্যম
রবশ্ আম়াডদর ফেডক ফয সগেরেপূে্থ, রনভু্থ ি ব়াে্থ ়া ফশ়াডন, আম়াডদর ফক়াম়্ারনর মিূ্যডব়াডির অংশরবডশষ 
ে়ার উপডর রনভ্থ র কডর। আম়াডদর ব়াে্থ ়া ফযন সব্থদ়া িডষে্য ফপৌঁে়ায ফসট়া রনরচিে কর়ার জন্য ফকবিম়ারে 
রনরদ্থটি মেুপরেই সংব়াদ ম়াি্যম, রবরনডয়াগ ফক়াম়্ারন এবং অন্য়ান্য ব়াইডরর ব্যরক্তডদর ফক়াম়্ারন সংরি়ান্ত 
েে্য ফদডবন। আপৎক়ািীন পরররস্থরেডে এটি রবডশষভ়াডব গুরুত্বপূে্থ। েডে্যর অনডুর়ািডক কডপ্থ়াডরট 
করমউরনডকশডসে প়া�়ান।

আডর়া রববরডের জন্য সংব়াদ ম়াি্যডমর স়াডে ফয়াগ়াডয়াগ (নীরে 6.2) ফদেুন।

আপচন + চিশ্ব 
নীচিিমলূ্ির উল্ল্লখ্

নীরে 1.1 আইনী ও ননরেক আিরে
মিূনীরে 1.4  পররডবশগে সুরষে়া, স়্াস্থ্য সুরষে়া 
নীরে 4.2 পররডবশগে সুরষে়া এবং রনযম অনসুরে
নীরে 6.2  সংব়াদ ম়াি্যডমর সডগে ফয়াগ়াডয়াগ 
নীরে 6.3 আরে্থক জনগডের সম্ক্থ  এবং প্রক়াশ
নীরে 6.4 সংস্থ়াগে ফঘ়াষে়া
নীরে 6.5  অরিগ্হে (ফক়াম়্ারন অজ্থ ন), 

রবিনিীকরে এবং উডল্লেডয়াগ্য 
ব্যবস়ারযক ফিনডদন সংরি়ান্ত ফঘ়াষে়া

নীরে 6.7 দ়ােব্য অনদু়ান
নীরে 6.9 ইন়্ারডনট ফস়াশ্য়াি ফনটওয়ারক্থ ং
নীরে 7.8 সরক়ারর েদডন্তর উতির
নীরে 7.11 আন্তজ্থ ়ারেক বযকট
নীরে 7.22 রপ্ত়ারন রনডষি়াজ়্া

http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/1-1_Legal_and_Ethical_Conduct.pdf
http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/1-4_Environmental_Protection.pdf
http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/4-2_Environmental_Protection_and_Compliance.pdf
http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/6-2_Communications_to_the_News_Media.pdf
http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/6-3_Financial_Public_Relations_and_Disclosure.pdf
http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/6-4_Organizational_Announcements.pdf
http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/6-5_Announcements_Regarding_Acquisitions_Divestitures_and_Significant_Business_Transactions.pdf
http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/6-5_Announcements_Regarding_Acquisitions_Divestitures_and_Significant_Business_Transactions.pdf
http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/6-5_Announcements_Regarding_Acquisitions_Divestitures_and_Significant_Business_Transactions.pdf
http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/6-7_Charitable_Contributions.pdf
http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/6-9_Internet_Social_Networking.pdf
http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/7-8_Response_to_Government_Investigations.pdf
http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/7-11_International_Boycotts.pdf
http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/7-22_Export_Restrictions.pdf
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6bUt1SkpmLXJ3bFk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6dFNRRm50NGJERjg/view?usp=sharing
https://docs.google.com/a/averydennison.com/document/d/1Ci2ahZfn5d671FtxQpZXpA-QtOQys6yHfczUitmTIpc/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0B3wKoFZoOm82bFVaYjZTNGJsZkk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0B3wKoFZoOm82bFVaYjZTNGJsZkk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6cVFZbDBja05sVnM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6b0c0aFFvejJqMWM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6bUt1SkpmLXJ3bFk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6ajFCRGQ1a1BWZ0k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6dUFGcVh0Y0RhQzQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6RE9yZHRiNkN3VHc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6UFpnYWtZQ3NpbFE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6dFNRRm50NGJERjg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6aDhQejdDWlJhRnM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6THA3WEZFMGhBZ1U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6a3YycEZZZEROT0k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6MzJTU29HYjFRVnc/view?usp=sharing
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প্ররঃওউরঃ আপচন + চিশ্ব

চিশ্বিনীন পিচিহ্ন

আমার স্থাল্ন একিন পচরল্িশ, িরুক্া ও স্াস্থ্ 
নপশািার আল্ছন। িার মাল্ন চক এই নয আমাল্ক 
টিল্ক �াকার িামল্�্্র ি্াপাল্র িচুচিন্তা করল্ি 
িল্ি না?
টিডক ে়াক়ার স়ামে্থ্য হি প্রডে্যডকর দ়ারযত্ব। এটি 
আম়াডদর মিূ্যডব়াডির মডি্য একটি। আম়াডদর প্রডে্যডকই 
ি়ারে়াগে অবদ়ান রদডে প়াডরন, এবং দ়ারযত্বশীিে়ার 
স়াডে ক়াজ কডর আম়াডদর প্রডে্যডক একটি ইরেব়ািক 
প্রভ়াব ফেিডে প়ারর। ভরবষ্যডে প়াে্থক্য গডড় ফদওয়ার 
উডদেডশ্য, আরও ফবরশ টিরকডয র়াে়ার স়ামডে্থ্যর 
স়াডে ব়াঁি়া ও ক়াজ কর়ার জন্য প্রডে্যডকর সমরটিগে 
অবদ়াডনর প্রডয়াজন হডব।

িরকার

“িরকাচর কম্কি্া” নক?
আইন অনযু়াযী, সরক়ারর কম্থকে্থ ়াডদর মডি্য সব্থস্তডরর 
সরক়ারর কম্থি়ারী, সরক়ার-রনযরন্ত্রে সংগ�ন ও র়াষ্টীয 
ম়ারিক়ান়ািীন প্ররেষ়্াডনর কম্থি়ারী, এবং র়াজননরেক 
ক়ায্থ়ািডযর জন্য র়াজননরেক দি ও প্র়ােমীর়া অন্তভু্থ ক্ত। 
রকেু ফদডশ এট়া ফব়াঝ়াও কঠিন হডে প়াডর, ফয ফক়ান 
ফক়াম়্ারনগুরি সরক়ার-রনযরন্ত্রে। আপরন রনরচিে ন়া হডি 
আইন রবভ়াডগর পর়ামশ্থ রনন।

আচম কীভাল্ি িানল্ি পাচর নয, একিন িম্াি্ 
গ্ািক চনচষদ্ পক্ চকনা?
আপন়াডক উতির প়াইডয রদডে ব়া আপন়াডক সঠিক সংস্থ়াডনর 
রদশ়া ফদে়াডে আপন়ার আচিরিক ফ়্াব়াি ফরেে ম্য়াডনজডমন্ 
প্ররেরনরির স়াডে ফয়াগ়াডয়াগ করুন।

নয িকল নিল্শ কাস্মি কমমীল্ির ঘষু নিওয়া একটি 
িািারণ অভ্াি, এিং আমাল্ির প্রচিল্যাগীরাও এটা 
করল্ছ, নিখাল্ন আচম কীভাল্ি ননচিক নীচিগুচল 
িিায় রাখল্ি পাচর?
এমন রক যেন এট়াডক কঠিন মডন হয, েেনও ঘুষ ে়াড়়া 
ব্যবস়া কর়া সম্ব। আপন়াডক প্ররেডয়াগী, ননরেক আরগেকটি 
েুডঁজ রদডে আইন রবভ়াডগর স়াডে ফয়াগ়াডয়াগ করুন।

চমচিয়া

আচম আমার নপশািার িক্িার িাল্� িম্চক্ি 
ব্লগগুচলল্ি নলখা প্রকাশ কচর। আমার চক 
Avery Dennison-এর িাল্� িংল্যাল্গর ি্াপাল্র 
নগাড়াল্িই উল্ল্লখ করা উচিি?
অনি়াইন রবডশ্ ফক়াম়্ারনর সংডয়াডগর ব্য়াপ়াডর স্চ্ছে়া 
র়াে়া একটি ভ়াি আদবক়াযদ়া। আপন়ার ব্লগ, ি্য়াট 
ব়া অনি়াইন রিন়ায শুিু এই ব়াক্যটি ফয়াগ কডর 
রদন: “ব্যক্ত মে়ামে ফকবিম়ারে আম়ার রনজস্ এবং 
Avery Dennison-এর মডের প্ররেেিন ঘট়ায ন়া।”



নীচিমালার 
পচরিালনা
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প্রশ্ন? ফয়াগ়াডয়াডগর রবশদ রববরডের জন্য 10-11 ফদেুন।
•  আপন়ার ম্য়াডনজ়ার, আপন়াপ গ্রুপ এরেসি ক়াউডসেি ব়া রহউম্য়ান 
ররডস়াডস্থর স়াডে একটি আডি়ািন়া শুরু করুন।

•  ফয ফক়ান সমডয রবজডনস কনে়াক্ট গ়াইেি়াইডন ফয়াগ়াডয়াগ করুন 
(ফবন়াডম, আপরন িযন করডি)।

ওভারচভউ
নকানটা আমাল্ির নীচিমালাল্ক চনল্ি্শনা নিয়
িিায়িা পাওয়া

আপচন+কম্স্থল
আপচন+িািার
আপচন+চিশ্ব

নীচিমালার পচরিালনা 
নকি স্াচি

তদন্ত ও উত্তর
ক�োম্োনি সমস্ত আইিী বো িীনতমোলোর সম্োব্য উল্লঙ্ঘিক� গুরুত্ব সহ�োকর 
নবকবচিো �কর এবং যথোযথ তদন্ত �কর। নচফ �মপ্োকেন্স অনফসোর এবং 
কেিোকরল �োউকন্সকলর সোকথ পরোমর্শ �কর GEC-র বোনিকে্যর েি্য ববকদনর� 
অিসুন্োি। প্োসনগি� নবষেবস্তুর নবকরষজ্ঞ তদন্ত চোলোকত পোকরি, যনদ 
নেইনস-রো তোকদরক� এই দোনেত্ব অপ্শি �করি। 

একটি অনসুন়্ান সমূ্ে্থ হওয়ার পডর, রক পদডষেপ রনডে হডব ে়া পররি়ািন 
মডেিী ঠিক কডর। প্ররেররিয়াগুরির মডি্য প্ররেক়ারমিূক পদডষেপ (ফযমন 
প্ররশষেে, বরি্থে রনযন্ত্রে, ফক়ারিং ব়া ফয়াগ়াডয়াগ) ব়া শঙৃ্ি়ামিূক পদডষেপ 
অন্তভু্থ ক্ত ে়াকডে প়াডর। ি়াকরর ফেডক বরে়াস্ত কর়ার সম়্াবন়া-যুক্ত 
শঙৃ্ি়ামিূক পদডষেপ রহউম্য়ান ররডস়াডস্থস-এর স়াডে পয্থ়াডি়ািন়া কর়া হয।

নীচিমালার পচরিালনা
Avery Dennison নীচিমালার পচরিালনা, িিন্ত িম্ন্ন 
করা এিং এমনভাল্ি য�ায� ি্িস্থা ননওয়ার প্রচি 
প্রচিশ্রুচিিদ্, যা িম্ানপণ্ূ, িম্াি্ মাত্া পয্ন্ত নগাপনীয় 
এিং ন্ায্। গ্রুপ এচ�ক্স কাউল্সেল (চিইচি) এর িাল্� 
চমচলিরূল্প চিে কমলোল্য়ম্স অচেিার নীচিমালার 
পচরিালনার িন্ িাচয়ত্বিান, এিং নিনাল্রল কাউল্সেল 
ও নিাি্ অব্ গভন্রল্ির নিাশ্াল নরস্পচসেচিচলটি 
কচমটি এর উপল্র নিরিারী কল্রন।
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প্রশ্ন? ফয়াগ়াডয়াডগর রবশদ রববরডের জন্য 10-11 ফদেুন।
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ররডস়াডস্থর স়াডে একটি আডি়ািন়া শুরু করুন।

•  ফয ফক়ান সমডয রবজডনস কনে়াক্ট গ়াইেি়াইডন ফয়াগ়াডয়াগ করুন 
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ফক়াম়্ারন েদন্তগুরিডক যে ফবরশ সম্ব ফগ়াপনীযে়ার স়াডে স়ামি়ায, য়া একটি সমূ্ে্থ ও ন্য়ায্য েদডন্তর 
স়াডে সগেরেপূে্থ। 

ভাল চিশ্বাল্ি একটি িম্াি্ উল্লঙ্ঘল্নর ি্াপাল্র িানান, িািল্ল Avery Dennison িাল্ির 
কারও চিরুল্দ্ প্রি্াঘাি িি্ করল্ি না। প্ররেডশ়াি ফনওয়ার েডি ফক়ান কম্থি়ারীডক ে়াঁট়াই 
কর়া,পদ়াবনরে কর়াডন়া, আব়ার কম্থভ়ার অপ্থে কর়া, সুরবি়া ফেডক বরচিে কর়া, পডদ়ান্নরে ে়াররজ কর়া, 
প্ররশষেে ব়ারেি কর়া ব়া জরুরী নব�ক ফেডক ব়াদ ফদওয়ার মে অডনক আক়াডরই শ়ারস্ত ফদওয়া হডে প়াডর। 
ফক়ানরকেু উল্লঙ্ঘডনর সডন্দডহ যরদ ফক়ান কম্থি়ারী সরি রবশ়্াডস প্ররেডবদন কডরন, ে়াহডি ে়া কম্থিু্যরের 
ক়ারে হডয দ়াঁড়়াডে প়াডর।

অসত ররডপ়াটি্থ ং
যরদ ভুি অরভডয়াগ কর়ার জন্য জ়্ােস়াডর রবরির িঙ্ঘন কর়া হয, অনসুন়্ানক়ারীর ক়াডে রমে্য়া বি়া হয 
ব়া অনসুন়্ান িি়াক়ািীন সহডয়ারগে়া করডে অস্ীক়ার কর়া হয। এইভ়াডব ফয কম্থি়ারী রবরি িঙ্ঘন করডবন, 
ে়াঁর রবরুডদ্ শ়ারস্তমিূক পদডষেপ গ্হে কর়া হডব, ফসটি ি়াকরর ফেডক ে়াঁট়াই কর়া পয্থন্তও গড়়াডে প়াডর।

নীরেম়াি়ার উল্লঙ্ঘডনর জন্য শ়ারস্ত
আমর়া নীরেম়াি়ার উল্লঙ্ঘডনর শ়ারস্তর ফষেডরে স়ামঞ্স্য ও ন্য়ায্যে়া বজ়ায র়ােডে ফিটি়া করর। শ়ারস্তর মডি্য 
ফমৌরেক ব়া রিরেে সেকমীকরে; ফবেন সহ ব়া ফবেন রবন়া রনিবেন; ইনডসরন্ভ ফবেন হ়্াস ব়া বন্ কর়া; 
পদ়াবনরে অন্তভু্থ ক্ত ে়াকডে প়াডর; ব়া সবডিডয গুরুের অপর়াি ব়া পুনর়াবরৃতিকর দরু়ািরডের ফষেডরে ি়াকরর 
ফেডক বরে়াস্ত কর়া হডে প়াডর।

স্ত্বে্য়াগ
ফব়াে্থ  অে রেডরক্টর ব়া ে়ার রনরদ্থটি করমটিডক নীরেম়াি়ার একটি ব্যবস্থ়ার ফয ফক়ানও ে়াড়ডক অবশ্যই 
অনডুম়াদন রদডে হডব, এবং ফক়াম়্ারন রনযম অনসু়াডর এই িরডনর ে়াড়গুরিডক প্রক়াশ্যভ়াডব ফঘ়াষে়া করডব।

আমর়া শ়ারস্তর 
ফষেডরে স়ামঞ্স্য ও 
ন্য়ায্যে়া বজ়ায 
র়ােডে ফিটি়া করর।



এই ফকস স়্ারেগুরি ইচ্ছ়াকৃেভ়াডবই ফবশ সমস্য়াবহুি এবং প্র়াযই এগুরির ফক়ান স্পটি 
উতির হয ন়া। এই পরররস্থরেগুরির ফবশ কডযকটি রবজডনস কডে়াক্ট গ়াইেি়াইডন প্ররেডবরদে 
ব়াস্তব ঘটন়ার উপর রনভ্থ রশীি। Avery Dennison-এ ক়াজ কর়ার সময আপরন ফয 
ননরেক রবেি়াগুরির সম্ুেীন হডে প়াডরন এগুরি ে়া ফদে়ায, ফযগুরির জন্য হযডে়া আপন়াডক 
আপন়ার ম্য়াডনজ়ার, রহউম্য়ান ররডস়াস্থ, গ্রুপ এরেসি ক়াউডসেি ব়া আইন রবভ়াডগর অন্য়ান্য 
সদস্য, অেব়া রবজডনস কডে়াক্ট গ়াইেি়াইডনর ক়াে ফেডক রনডদ্থশ ি়াইডে হয।

নকি স্াচি
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প্রশ্ন? ফয়াগ়াডয়াডগর রবশদ রববরডের জন্য 10-11 ফদেুন।
•  আপন়ার ম্য়াডনজ়ার, আপন়াপ গ্রুপ এরেসি ক়াউডসেি ব়া রহউম্য়ান
ররডস়াডস্থর স়াডে একটি আডি়ািন়া শুরু করুন।

•  ফয ফক়ান সমডয রবজডনস কনে়াক্ট গ়াইেি়াইডন ফয়াগ়াডয়াগ করুন
(ফবন়াডম, আপরন িযন করডি)।

ওভারচভউ
নকানটা আমাল্ির নীচিমালাল্ক চনল্ি্শনা নিয়
িিায়িা পাওয়া

আপচন+কম্স্থল
আপচন+িািার
আপচন+চিশ্ব

নীচিমালার পচরিালনা 
নকি স্াচি

নরেি চিল্ক্রট এিং নগাপনীয়িা
পচরচস্থচি
ফক়ান গ়্াহক ভুিবশেতঃ প্ররেডয়াগীর জন্য উরদেটি প়ারডিজ অে্থ ়ার আপন়াডক প়াঠিডযডে। আপরন ফয েে্যটি জ়ানডিন ফসটি রনডয আপন়ার 
রক কর়া উরিে?

চনল্ি্শ
এটি েৎষেে়াৎ ফেরৎ প়া�়ান, ফযরকম আপরন আপন়ার উডদেডশ্য ন়া আস়া ফক়ান রিঠির ফবি়ায কডরন। ভুি কডর প়াওয়া ফক়ান নরের 
েডে্যর রভরতিডে পদডষেপ ফনডবন ন়া এবং ফসই নরেটি অন্য ক়াউডকও প়া�়াডবন ন়া। আপরন ফয প়ারডিজ অে্থ ়ারটি ফপডযরেডিন এবং ে়া 
ফেরৎও প়াঠিডযডেন, ে়ার নরে র়ােুন, এবং ফপ্ররকডক জ়ান়ান ফয আপরন এটি ভুিবশেতঃ ফপডযডেন। যরদ প়ারডিজ অে্থ ়ারটি আপন়াডক 
ইডমডি প়া�়াডন়া হয, ে়াহডি এটিডক আপন়ার ফমিবসি, ফসন্ ফে়াল়্ার ও রে্য়াশ ফে়াল়্ার ফেডক মডুে ফেিনু।

পচরচস্থচি
আপন়ার ব্যবস়ার ইউরনট ফয ফক়ান গ়্াহডকর স়াডে এবং ফগ়াপনীযে়া িুরক্তডে আবদ্ হয, য়ার পডর গ়্াহক ফক়াডটশডনর জন্য অনডুর়াি 
প়া�়ান। ঠিক একই সমডয, Avery Dennison-এর কডপ্থ়াডরট অরেস আপন়ার ব্যবস়ার ইউরনডটর জন্য একটি দীঘ্থডময়াদী ফকৌশি গডড় 
ফে়াি়ায বরহর়াগে পর়ামশ্থদ়াে়ার পররডষব়া ি়াভ কডরন। ফসই পর়ামশ্থদ়াে়া আপন়ার ক়াে ফেডক ফক়াডটশডনর অনডুর়াডির একটি প্ররেরিরপ 
ি়াইডবন। পর়ামশ্থদ়াে়া এর আডগ কেব়ার ে়াঁর ক়াজ সমূ্ে্থ করডে Avery Dennison ব্যবস়ার ইউরনডটর ক়াে ফেডক েৃেীয পডষের 
ফগ়াপনীয েে্য ফপডযডেন ে়া উডল্লে কডর ব়ারংব়ার ফক়াডটশডনর অনডুর়াডির একটি প্ররেরিরপ ি়াইডেন। পর়ামশ্থদ়াে়া Avery Dennison-এর 
স়াডে এর রনজস্ ফগ়াপনীযে়া সংরি়ান্ত দ়াযবদ্ে়াগুরিরও রনডদ্থশ কডরন। আপন়ার ব্যবস়ার ইউরনডটর ফগ়াপনীযে়ার অগেীক়ারগুরির ক়ারডে 
আপরন পর়ামশ্থদ়াে়াডক ফক়াডটশনটি রদডে অস্ীক়ার কডরন।

চনল্ি্শ
আপরন সঠিকভ়াডব ব্য়াপ়ারটি স়ামডিডেন। প্রেমেতঃ, পর়ামশ্থদ়াে়া ফয পরররস্থরেডে েৃেীয পডষের Avery Dennison-এর ক়াে ফেডক প্র়াপ্ত 
ফগ়াপনীয েে্য ি়াভ কডরডেন ে়া ফসই েৃেীয পষেডদর স্পটি অনডুম়াদডনর উপর রনভ্থ রশীি রেি। এই অনডুম়াদনগুরি Avery Dennison-
ফক এর বরহর়াগে উপডদটি়াডদর স়াডে েে্য ভ়াগ কর়ায অনমুরে ফদয। রকন্তু এই ফষেডরে, গ়্াহডকর ফগ়াপনীযে়া িুরক্ত ফগ়াপনীয েে্য 
পর়ামশ্থদ়াে়াডক ফদওয়া অনডুম়াদন করডব ন়া। ব্যবস়া ইউরনটডক পর়ামশ্থদ়াে়ার স়াডে েে্য ভ়াগ কর়ার অনডুম়াদন রদডে গ়্াহডকর স়াডে 
ফগ়াপনীযে়ার িুরক্তডে সংডশ়ািন করডে ি়াওয়ার ম়াি্যডম রবষযটির সম়াি়ান কর়া হয।
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প্রশ্ন? ফয়াগ়াডয়াডগর রবশদ রববরডের জন্য 10-11 ফদেুন।
•  আপন়ার ম্য়াডনজ়ার, আপন়াপ গ্রুপ এরেসি ক়াউডসেি ব়া রহউম্য়ান
ররডস়াডস্থর স়াডে একটি আডি়ািন়া শুরু করুন।

•  ফয ফক়ান সমডয রবজডনস কনে়াক্ট গ়াইেি়াইডন ফয়াগ়াডয়াগ করুন
(ফবন়াডম, আপরন িযন করডি)।

ওভারচভউ
নকানটা আমাল্ির নীচিমালাল্ক চনল্ি্শনা নিয়
িিায়িা পাওয়া

আপচন+কম্স্থল
আপচন+িািার
আপচন+চিশ্ব

নীচিমালার পচরিালনা 
নকি স্াচি

চিশ্বািচিল্রািী
পচরচস্থচি
আপন়ার ব্যবস়ার ইউরনট এর ফজ়াগ়ানদ়াে়াডদর ফবশ কডযকজন দ়াম ব়াড়়াডন়ার েডি দ়াম ব়াড়়াডন়া প্রডয়াজনীয বডি ফব়াি করডে। 
অেীডে দ়াম ব়াড়়াডন়ার েডি আপন়ার ইউরনট ব্যবস়ায ষেরেগ্স্ত হডযরেি, ক়াডজই দ়াম ব়াড়়াডন়া প্রডয়াগ কর়ার আডগ আপরন ব়াজ়ার 
রকভডব বরি্থে দ়াডম স়াড়়া ফদয ে়া পরীষে়া করডে ি়াইডবন। আপন়ার িষে্য হি এটি ফদে়া ফয আপরন সম়্াব্য দ়াম ব়াড়়াডন়ার ফঘ়াষে়ার 
পডর প্ররেডয়াগীর়া একই পডে ফহঁডট ে়াডদরও দ়াম ব়াড়়ায রকন়া ে়া গ়্াহকডদর ক়াে ফেডক জ়ান়া। এটি রক অনডুম়াদনডয়াগ্য?

চনল্ি্শ
এটিডক হযডে়া আপন়ার প্ররেডয়াগীডদর ক়াডে “দ়াডমর সডকেে” রহস়াডব ফদে়া হডে প়াডর: আপরন একটি সডকেে রদডচ্ছন, এবং প্ররেডয়াগীর়া 
ফসই সডকেেটি গ্হে কডর একই রকম আিরে কডর। এই ক়ায্থকি়াপটিডক দ়াম গড়়াডপট়া বডি রবডবিন়া কর়া হডে প়াডর, য়া রবশ়্াসরবডর়ািী 
আইডন রনরষদ্। এরকম প্রররিয়া আডর়াপ কর়ার জন্য ক়ারে ব়া যুরক্ত ে়াকডিও এটি সির়াির অপররে়ামদশমী। এরকম ফক়ান ফকৌশি গ্হে 
কর়ার আডগ আইন রবভ়াডগর স়াডে রমরিডয রনন।

পচরচস্থচি
গ়্াহক/প্ররেডয়াগীর ফেডক আপন়ার ফক়ান প্রি়ান পরররিে আপন়াডক একটি ইডমি প়াঠিডযডে: “আমর়া সরে্যই X ে়াডে আম়াডদর ফসিস 
ব়াড়়াডন়ার জন্য আগ্হী। এটি আম়াডদর ক়াডে মেু্য। আরম বঝুরে ফয আপন়াডদর অন্য ব্যবস়ার ইউরনট X ে়াডে একটি নেুন ফপ্র়াে়াক্ট 
প্রক়াশ করডব। যরদ আপরন আম়াডদর স়াডে ব্যবস়া বজ়ায র়ােডে ি়ান, ে়াহডি আরম বিব অন্য রবভ়াগডক প্রে্য়াহ়ার কর়ার কে়া 
জ়ান়ান।” আপরন কী করডবন?

চনল্ি্শ
গ়্াহক/প্ররেডয়াগীডক বিনু ফয অন্য ব্যবস়ার ইউরনট নেুন ফপ্র়াে়াক্ট ব়াজ়াডর ে়াড়ডব রকন়া ফস রনডয রনজস্ রসদ়্ান্ত ফনয এবং আপরন 
শুিুম়ারে ব্যবস়া রনডযই গ়্াহক/প্ররেডয়াগীর স়াডে কে়া বিডে প়াডরন। এমন রকেু করডবন ন়া ব়া বিডবন য়া ফেডক Avery Dennison 
ফক়ান িুরক্ত করডে য়াডচ্ছ ে়া ফব়াঝ়া য়ায ফযমন নেুন পে্য এবং গ়্াহক/প্ররেডয়াগীে়ার ব্যবস়া “কুইে ফপ্র়া কুও” ব্যবস্থ়া। এে়াড়়াও, 
এই সংি়াপটির ব্য়াপ়াডর অরবিডবে আইন রবভ়াগডক জ়ান়ান।
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প্রশ্ন? ফয়াগ়াডয়াডগর রবশদ রববরডের জন্য 10-11 ফদেুন।
•  আপন়ার ম্য়াডনজ়ার, আপন়াপ গ্রুপ এরেসি ক়াউডসেি ব়া রহউম্য়ান
ররডস়াডস্থর স়াডে একটি আডি়ািন়া শুরু করুন।

•  ফয ফক়ান সমডয রবজডনস কনে়াক্ট গ়াইেি়াইডন ফয়াগ়াডয়াগ করুন
(ফবন়াডম, আপরন িযন করডি)।

ওভারচভউ
নকানটা আমাল্ির নীচিমালাল্ক চনল্ি্শনা নিয়
িিায়িা পাওয়া

আপচন+কম্স্থল
আপচন+িািার
আপচন+চিশ্ব

নীচিমালার পচরিালনা 
নকি স্াচি

ঘষু নিওয়া ও ননওয়া
পচরচস্থচি
আপরন এমন একটি দ়ারযডত্ব রডযডেন ফযে়াডন পররিয গুরুত্ববহ এবং আপরন “সুডয়াগগুরি নেরর কর়া”র জন্য একজন উপডদটি়া রনডয়াগ 
কর়া ও সরক়ারর আরিক়াররকডদর স়াডে পররিয কররডয ফদওয়ার কে়া রবডবিন়া করডেন। এই ব্যবস্থ়াটিডে রক ফক়ানও ত্রুটি রডযডে?

চনল্ি্শ
উপডদটি়া য়াডে প্রডয়াজনীয ফয়াগ্যে়াম়ান এবং অরভজ্ে়াসমদৃ্ হয ে়া রনরচিে করডে উপডদটি়াডদর রনডয়াগ কর়ার সময যে়াযে 
রবডবিন়া কডর পদডষেপ গ্হে প্রডয়াজন, এগুরি হ’ি উপযুক্ত এবং প্রিরিে রে দ়ারব কর়া, এবং সরক়ার ব়া সরক়াডরর ফক়ানও সংস্থ়ার 
স়াডে ফক়ানওরকম সংডয়াগ ন়া ে়াক়া। শুিুম়ারে মকু্তবে়ার নীরেডে রনযুক্ত পর়ামশ্থদ়াে়া এবং পরররিে কর়া ফেডকই সম়্াব্য ঘুষ ফদওয়া ব়া 
ফনওয়ার সমস্য়াগুরি ফদে়া রদডে প়াডর। এরকম ফক়ান পর়ামশ্থদ়াে়াডক রনডয়াডগর আডগ আইন রবভ়াডগর স়াডে পর়ামশ্থ কডর রনন।

পচরচস্থচি
আপন়ার ব্যবস়ার ইউরনট সডবই রবরভন্ন সরক়ারর কেৃ্থ পষেডদর রনডয একটি বড়ম়াডপর মিূিন রবরনডয়াগক়ারী প্রকল্প সমূ্ে্থ কডরডে। 
ফশষ কর়ার ে়াররেটি আপন়ার ফদডশর একটি বড় উৎসডবর সমডযর েুব ক়াে়াক়ারে পডড়ডে ফযে়াডন ব্যবস়াযীডদর গ়্াহক এবং অন্য়ান্য 
ব্যবস়ায সহডয়াগীডদর ে়া উদয়াপডনর জন্য রনডয য়াওয়া রীরে। ফযডহেু প্রকল্পটি মসৃেভ়াডব িডিডে এবং সেি হডযডে, ে়াই আপরন 
প্রকল্পটির স়াডে জরড়ে সরক়ারর আরিক়াররকডদর প্ররে কৃেজ্ে়া প্রক়াশ কডর একটি ননশডভ়াডজর কে়া ভ়াবডেন। 
আপন়ার রক ে়া কর়া উরিে?

চনল্ি্শ
ফযে়াডন সরক়ারর আরিক়াররকডদর রবডন়াদডনর রবষযটি জরড়ে ফসে়াডন রবডন়াদন -ফক িঙ্ঘন করডে রকন়া ে়া রবডবিন়া কর়া 
উরিে। এই ফষেডরে ফযডহেু প্রকল্পটি ফশষ হডযরেি এবং আর ফক়ানও বডকয়া অনডুম়াদন ব়া অনমুরের সুডয়াগ রেি ন়া ে়াই সরক়ারর 
আরিক়াররকডদর রবডন়াদডন ফক়ানও সুরবি়া অরজ্থ ে হডব ন়া। যরদ সরক়ারর আরিক়াররকডদর রবডন়াদন এমন সমডয ঘডট যেন ফয ফদডশ 
এই িরডনর রবডন়াদন হডচ্ছ ফসে়াডন এটি প্রে়াসম্ে হয, ে়াহডি এটি ঘুষ রবডর়ািী আইডনর অিীডন স্ীকৃে হডে প়াডর। য়াইডহ়াক ন়া ফকন, 
আপন়ার এডগ়াডন়ার আডগ আইন রবভ়াডগর স়াডে পর়ামশ্থ কডর ফনওয গুরুত্বপূে্থ।
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প্রশ্ন? ফয়াগ়াডয়াডগর রবশদ রববরডের জন্য 10-11 ফদেুন।
•  আপন়ার ম্য়াডনজ়ার, আপন়াপ গ্রুপ এরেসি ক়াউডসেি ব়া রহউম্য়ান
ররডস়াডস্থর স়াডে একটি আডি়ািন়া শুরু করুন।

•  ফয ফক়ান সমডয রবজডনস কনে়াক্ট গ়াইেি়াইডন ফয়াগ়াডয়াগ করুন
(ফবন়াডম, আপরন িযন করডি)।

ওভারচভউ
নকানটা আমাল্ির নীচিমালাল্ক চনল্ি্শনা নিয়
িিায়িা পাওয়া

আপচন+কম্স্থল
আপচন+িািার
আপচন+চিশ্ব

নীচিমালার পচরিালনা 
নকি স্াচি

পচরচস্থচি
Avery Dennison-এর একটি ব্যবস়ায ইউরনট শুল়্ািীন অচিডি পররি়ারিে হয। ফসই অচিডি আস়া ব়া ফসে়ান ফেডক য়াওয়া সমস্ত 
পে্য িি়ািডির জন্য শুল্ রবভ়াডগর অনমুরে প্রডয়াজন। স্থ়ানীয আইন অনসু়াডর শুল্ দেেডরর আরিক়াররকডক ে়াক়ার ব্যবস্থ়া ব়া 
য়াে়ায়াে এবং ে়াওয়ার ব্যবস্থ়া কর়া প্রডয়াজন। স্থ়ানীয শুল্ আরিক়াররক পররবহে এবং ে়াব়াডরর জন্য নগদ ট়াক়ার ভ়াে়া ফিডযডেন 
য়া স্থ়ানীয রনডয অনডুম়ারদে। আম়ার কী নগদ অে্থ প্রদ়ান কর়া উরিে?

চনল্ি্শ
ইউ.এস-এর অিীডন েডরন ফক়ার়াপ্ট প্র্য়ারক্টডসস অ্য়াক্ট এবং অন্য়ান্য ঘুষ রবডর়ািী আইন অনসু়াডর সরক়ারর আরিক়াররকডদর স়াডে 
ফিনডদন কর়ার সময অরেররক্ত সেক্থ ে়া এবং যত্ন ফনওয়া প্রডয়াজন। যরদও শুল্ দেেডরর আরিক়াররকডদর য়াে়ায়াে এবং 
ে়াওয়ার (প্রকৃে সরবর়াহ কর়া) ব্যবস্থ়া কর়া অনডুম়ারদে, ে়াডদর জ়্াি়ানীর জন্য নগদ অে্থ ব়া নগদ অডে্থর কুপন ফদওয়া অনডুম়ারদে 
নয। ফক়াম়্ারনর ক়াডেডটররয়ায ে়াব়ার এবং রপক আপ পররডষব়া আডর়া গ্হেডয়াগ্য হডব রকন়া ে়া রনি্থ়ারে করডে আপন়ার আইন 
রবভ়াডগর স়াডে পর়ামশ্থ কর়া উরিে। যরদ আইন রবভ়াগ রনি্থ়ারে কডর ফয েরি়াগুরি যে়াযে আডে ে়াহডি েরি়াগুরি ফয শুল্ 
আরিক়াররকডদরডক প্রদ়ান কর়া হডচ্ছ ে়ার প্ররেেিন ঘট়াডন়ার জন্য েরি়াগুরি সঠিকভ়াডব রিরপবদ্ কর়া জরুরী।

স্াল্�্র িংঘাি
পচরচস্থচি
আপন়ার কম্থি়ারীর স়্ামী ব়া স্তী ফপ্র়াে়াক্টটি ফক়াম়্ারনডক রবররি করডেন। ফপ্র়াে়াক্টগুরি একটি প্ররেডয়াগী দ়াডম রবরিী কর়া হয এবং 
ফক়াম়্ারন ফপ্র়াে়াক্টটি পেন্দ কডর। ব়াস্তডব, কম্থি়ারীর স়্ামী ব়া স্তী অন্য়ান্য সম়্াব্য ফজ়াগ়ানদ়াে়ার ফেডক ফপ্র়াে়াক্টটি আডর়া স়াশ্রযী 
দ়াডম এবং ক়ায্থকরভ়াডব প্রদ়ান কডরন। এই সম্ক্থ টি আপন়াডক ন়া জ়ারনডযই ব়া স্থ়ানীয প়ারডিরজং ম্য়াডনজ়ার ে়াড়়া অন্য ক়াডর়ার 
অনডুম়াদন ন়া রনডযই অরিগ্হে কর়া হডযডে। এই ব্যবস্থ়াটিডে রক ফক়ানও ত্রুটি রডযডে?

চনল্ি্শ
ফযডহেু সম্ক্থ স্থ়াপডনর শুরুডে এই সম্ক্থ টিডক যে়াযেভ়াডব পররি়ািনমডেিীর ক়াডে প্রক়াশ কর়া হযরন ে়াই এটি আম়াডদর স়্াে্থ বে্বি 
নীরের উল্লঙ্ঘন কডর। অনডুম়াদনটি ঊর্্থেন কেৃ্থ পডষের ফেডক ি়াওয়া উরিে, ফযে়াডন কম্থি়ারী এবং স্থ়ানীয প়ারডিরজং ম্য়াডনজ়ার 
রসদ়্ান্ত রনে্থডযর প্রররিয়া ফেডক ব়াদ ে়াকডবন।
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নকানটা আমাল্ির নীচিমালাল্ক চনল্ি্শনা নিয়
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নীচিমালার পচরিালনা 
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পচরচস্থচি
আপন়ার কম্থি়ারী একটি ফে়াট শহডর স্থ়ানীয পররকল্পন়া করমশডনর ফভ়াডট ফজডেন, ফয শহডর Avery Dennison ক়াজ করডে। কম্থি়ারী 
আপন়াডক জ়ান়ায। ে়াঁর সুপ়ারভ়াইজ়ার রহস়াডব, এবং স্থ়ানীয সম়াডজর প্ররে কম্থি়ারীর দ়াযবদ্ে়াডক সমে্থন করডে ফিডয আপরন 
অনডুম়াদন কডরন। এটি রক সঠিক?

চনল্ি্শ
ন়া। অনডুম়াদন ফদওয়ার আডগ আপন়ার উরিে রহউম্যন ররডস়াস্থ এবং আইন রবভ়াডগর সডে আডি়ািন়া কডর ফনওয়া। রনব্থ়ারিে 
অবস্থ়াডনর প্রকৃরের উপর রনভ্থ র কডর একটি অবশ্যম়্াবী স়্াডে্থর বে্বিও ফদে়া রদডে প়াডর। এমন পরররস্থরে আসডে প়াডর য়াডে 
Avery Dennison-এর সম্রতি সংরি়ান্ত স়্াে্থ ফপৌররনগডমর পররকল্পন়ার ফেডক রভন্ন হডে প়াডর, এবং কম্থি়ারীর কে্থ ব্য ও দ়ারযত্বগুরি 
ভ়াগ কডর ফদওয়া হডব। Avery Dennison এবং শহর উভডযর ক়াে ফেডকই ফগ়াপনীয েে্য জ়ানর েডি কম্থি়ারী কঠিন পরররস্থরেডে 
পড়ডে প়াডরন।

পচরচস্থচি
আপন়ার ম্য়াডনজ়ারডদর একজন একটি অ্য়াপ়াট্থ ডমডন্র ম়ারিক ফযটি রেরন ইজ়ার়া রদডে ি়ান। ম্য়াডনজ়ার জ়াডনন ফয রহউম্য়ান ররডস়াস্থ 
ফসই অচিডি আস কমমীডদর জন্য ইজ়ার়ার অ্য়াপ়াট্থ ডমন্ েুজঁডেন এবং ে়াঁডদর স়ামরযক ব়াসস্থ়াডনর দরক়ার। রহউম্য়ান ররডস়াস্থ রনি্থ়ারে 
কডরডে ফয Avery Dennison-এর সম্রতিটি ইজ়ার়া ফদওয়া উরিে, এবং ব়াজ়ার দডরর স়াডে স়ামঞ্স্য ফরডে রেন বেডরর একটি 
ইজ়ার়ার িুরক্ত স়্াষের কর়া হয। রহউম্য়ান ররডস়াস্থ এই পরররস্থরেটি রনডয অবগে ে়াকডিও, আপরন, ম্য়াডনজ়াডরর সুপ়ারভ়াইজ়ার এই 
বডন্দ়াবস্তটি অনডুম়াদন কডরনরন। ম্য়াডনজ়ার ে়ার পডর ে়াঁর রেন্য়াসে রবভ়াডগর সহকমমীডদরডক ফক়াম়্ারনর হডয ম়ারসক ভ়াড়়ার ট়াক়া 
ফদওয়া বন্ র়ােডে বডিন, এবং ে়ারপর ব্যরক্তগে েরি়া ফমট়াডন়ার জন্য ে়াঁর রনডজর েরে ফেডক ট়াক়া প্রদ়ান কর়ার রনডদ্থশ ফদন। 
ম্য়াডনজ়ারডক আনকুূি্য ফদে়াডন়ার জন্য সহকমমীর়া এটি করডে সম্ে হডযডেন। এই ক়ায্থকি়াপগুরির ফক়ান একটি রক ভুি?

চনল্ি্শ
এটি স্পটিেতঃ স়্াডে্থর বে্বি ফদে়া ফদওয়া একটি পরররস্থরে। ভ়াড়়ার িুরক্ত ব়াজ়ার দডরর স়াডে স়ামঞ্স্যপ্ূে্থ হডিও, এবং রহউম্য়ান ররডস়াস্থ 
ও অন্য়ান্যর়া অ্য়াপ়াট্থ ডমন্টি ে়াঁর ম়ারিক়ান়াভুক্ত একে়া জ়ানডিও, ম্য়াডনজ়ারডক পরররস্থরেটি আপন়ার ক়াডে প্রক়াশ করডে হডব এবং 
আপন়ার অনডুম়াদন রনরচিে করডে হডব। এে়াড়়া, রেন্য়াসে রবভ়াডগর সহকমমীডদরডক রনজস্ েরি়ার ট়াক়াপ্রদ়ান স়ামি়াডন়ার অনডুর়াি 
কর়াও ম্য়াডনজ়াডরর পডষে অনরুিে। সহকমমীডদর অস্ীক়ার কর়া ও অনডুর়ািটি প্ররেডবরদে কর উরিে।
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প্রশ্ন? ফয়াগ়াডয়াডগর রবশদ রববরডের জন্য 10-11 ফদেুন।
•  আপন়ার ম্য়াডনজ়ার, আপন়াপ গ্রুপ এরেসি ক়াউডসেি ব়া রহউম্য়ান
ররডস়াডস্থর স়াডে একটি আডি়ািন়া শুরু করুন।

•  ফয ফক়ান সমডয রবজডনস কনে়াক্ট গ়াইেি়াইডন ফয়াগ়াডয়াগ করুন
(ফবন়াডম, আপরন িযন করডি)।

ওভারচভউ
নকানটা আমাল্ির নীচিমালাল্ক চনল্ি্শনা নিয়
িিায়িা পাওয়া

আপচন+কম্স্থল
আপচন+িািার
আপচন+চিশ্ব

নীচিমালার পচরিালনা 
নকি স্াচি

পচরচস্থচি
Avery Dennison ফক়ান রনরদ্থটি স্থ়াডন এর রনরম্থে বজ্থ ্য রনযন্ত্রডের জন্য ফক়ান ফক়াম়্ারনডক রনডয়াগ কর়ার পডর, আপরন উপিরব্ধ করডিন 
ফয ে়াঁট িীডর িীডর হডিও ফবশ ভ়াডি়াই পররম়াডে ব়াড়ডে। আপরন সডন্দহ করডিন ফয রবডরিে়া ক়াডি়া ব়াজ়াডর ফসই অরেররক্ত ে়াঁটগুরি রবররি 
কর়ার জন্য নেরী করডে ি়ািকডক পযস়া রদডচ্ছ। আপরন বহু উপ়ায রবডবিন়া করডবন, য়ার মডি্য একজন ব্যরক্তগে ফগ়াডযন্দ়া রনডয়াগ কর়া, 
রবডরিে়া ও রনযুক্ত সব কম্থি়ারীর স়াডে সম্ক্থ  ফশষ কর়া, রবডরিে়া ও কম্থি়ারীডদর স়াডে কে়া বি়া, এই আিরেটি বন্ করডে সেক্থ  কর়া 
ব়া পরররস্থরেটিডক আইন রবভ়াগ ব়া রবজডনস কডে়াক্ট গ়াইেি়াইডনর ক়াডে প্ররেডবরদে কর়া। আপরন কী করডবন?

চনল্ি্শ
গ্রুপ এরেসি ক়াউডসেি ব়া ব্যবস়া ইউরনডটর ক়াউডসেডির স়াডে প্রেডম ন়া রমরিডয ফক়ান প্রে্যষে পদডষেপ ফনওয়া আপন়ার পডষে অনরুিে হডব। 
ফক়াম়্ারন নীরে অনসু়াডর সব অনসুন়্ানগুরি আইন রবভ়াডগর বে়ার়াই রনডদ্থ রশে হওয়া প্রডয়াজন। ভুি অনসুন়্াডনর আইরন ে়াৎপয্থ ে়াক়ার 
প়াশ়াপ়ারশ, ফসে়াডন কম্থি়ারীডদর ি়াকরর ফশষ কর়া এবং রবডরিে়ার স়াডে সম্ডক্থ র অবস়ান ঘট়ার স়াডে রবডরিে়া ও কম্থি়ারীর রবরুডদ্ 
সম়্াব্য অপর়ািমিূক অরভডয়াগ ও অন্য়ান্য আইরন পদডষেপও িডি আডস। এগুরি প্্য়ান্ িীে়াররশর ব়া ফক়ান বরহর়াগে অনসুন়্ানক়ারী নয 
বরং অবশ্যই আইন রবভ়াডগর বে়ার়া রনডদ্থ রশে হওয়া উরিে ।

িাচণচি্ক চনয়ম অনিুরণ
পচরচস্থচি
ফক়ান একজন ফজ়াগ়ানদ়াে়া একটি রনরদ্থটি ফদডশ আপন়ার ব্যবস়ার ইউরনটডক ফক়ান পররডষব়া প্রদ়ান কডর, রকন্তু আপন়াডক অন্য ফক়ান 
ফদডশর ব্য়াকে অ্য়াক়াউডন্ ট়াক়া প়া�়াডে বডি। এরকম কর়ায রক ফক়ান ষেরে হডে প়াডর?

চনল্ি্শ
হডেই প়াডর। এই ফজ়াগ়ানদ়াে়া হযডে়া কর ব়াঁি়াডন়ার জন্য অন্য ফক়ান রবি়ারডষেডরে ট়াক়া প্রদ়াডনর অনডুর়াি করডেন। আইন রবভ়াডগর স়াডে 
পর়ামশ্থ কডর রনন য়াডে পরররস্থরেটিডক আডর়া েুটঁিডয পরীষে়া কর়া য়ায।
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প্রশ্ন? ফয়াগ়াডয়াডগর রবশদ রববরডের জন্য 10-11 ফদেুন।
•  আপন়ার ম্য়াডনজ়ার, আপন়াপ গ্রুপ এরেসি ক়াউডসেি ব়া রহউম্য়ান
ররডস়াডস্থর স়াডে একটি আডি়ািন়া শুরু করুন।

•  ফয ফক়ান সমডয রবজডনস কনে়াক্ট গ়াইেি়াইডন ফয়াগ়াডয়াগ করুন
(ফবন়াডম, আপরন িযন করডি)।

ওভারচভউ
নকানটা আমাল্ির নীচিমালাল্ক চনল্ি্শনা নিয়
িিায়িা পাওয়া

আপচন+কম্স্থল
আপচন+িািার
আপচন+চিশ্ব

নীচিমালার পচরিালনা 
নকি স্াচি

পচরচস্থচি
ফদশ A ফেডক ম়াি আমদ়ারী কর়ার উপডর রকেু রনডষি়াজ়্া ে়াক়ার দরুে, Avery Dennison গ়্াহকডক আশ্স্ত কডরডে ফয আমর়া 
ে়াঁডদরডক ফদশ A-ফে রনরম্থে ম়াি রবররি করব ন়া। য়াইডহ়াক, ফপ্র়াে়াক্টটির ঘ়াটরে ফদে়া ফদ. এবং শুিুম়ারে ফদশ A-ই হি এমন একটি 
Avery Dennison অবস্থ়ান ফযে়াডন ফপ্র়াে়াক্ট উবেতৃি রডযডে। আপরন জ়ানডে প়ারডিন ফয ফক়ান ফসিস প্ররেরনরি গ়্াহডকর স়াডে পর়ামশ্থ 
কর়া ে়াড়়াই ঠিক কডর রনডযডে ফয গ়্াহডকর অে্থ ়ার সডন্ত়াষজনকভ়াডব পূরে কর়াই ফবরশ গুরুত্বপূে্থ এবং ফদশ A ফেডক গ়্াহকডক ফপ্র়াে়াক্টটি 
সরবর়াহ কডরডেন। রেরন এই েে্যটি গ়্াহডকর ফেডক িরুকডযডেন এবং গ়্াহক পররডসব়ার ক়্াক্থ ডক শুডল্র ভুি নরে নেরী করডে বডিডেন 
য়াডে ফদে়ায ফপ্র়াে়াক্টটি আডরকটি ফদশ ফেডক এডসডে। আপন়ার রক এটি জ়ান়াডন়ার ফক়ান দ়ারযত্ব আডে?

চনল্ি্শ
ভুি নরে রিন়া কডর, ফসিস প্ররেরনরি আিরেরবরি এবং গ়্াহডকর স়াডে ে়াক়া িুরক্তটির িঙ্ঘন কডরডেন। গ়্াহডকর ক়াডে এটির ে়াৎপয্থ 
গুরুের হডে প়াডর, রযরন ম়ািগুরিডক ে়াঁর ফদডশ আমদ়ানী কর়ার জন্য দ়াযী। আপরন অবশ্যই এই রবষযটি আইন রবভ়াগডক জ়ান়াডবন।

পচরচস্থচি
উপডর উরল্লরেে পরররস্থরেডে, শুল্ আরদক়াররকর়া প়ারেটি যডেচ্ছভ়াডব ফে়াডিন এবং ফদডেন ফয সম্রক্থ ে নরেটি ফপ্র়াে়াডক্টর প্রক়ারশে 
উৎডসর ফদশ ফেডক নয। ক়াস্মস এডজসেীটি অনসুন়্ান কডর এবং রবষযটির স্পটি ব্য়াে্য়া ফিডয Avery Dennison-ফক একটি রিঠি 
প়া�়ায। রিঠিটি ফসিস প্ররেরনরির ক়াডে য়ায, রযরন আসডি েে্যটি ফগ়াপন কডররেডিন, এবং রেরন সুপ়ারভ়াইজ়াডরর স়াডে পর়ামশ্থ কর়া 
ে়াড়়াই অনডুর়ািটি স়ামি়াডন়ার রসদ়্ান্ত ফনন। রেরন আব়ারও ভুি েে্য রদডয ফক়াম়্ারনর হডয শুল্ আরিক়াররকডদরডক রিডে প়া�়ান। এই 
পরররস্থরেটির মীম়াংস়া কর়া রক সম্বপর? 

চনল্ি্শ
ফসিস প্ররেরনরি একটি ে়ার়াপ পরররস্থরেডক আডর়া দরুব্থষহ কডর ফেডিডেনন। ে়াঁর উরিে রেি ে়াঁর সুপ়ারভ়াইজ়ারডক উপডদশ ফদওয়া 
এবং পরররস্থরেটি আইন রবভ়াডগর নজডর আন়া। ফক়ান সম়্াব্য িঙ্ঘন সম়াি়ান ব়া অনসুন়্াডনর আডগ, কম্থি়ারীর়া অবশ্যই হয আইন 
রবভ়াগ ব়া রবজডনস কডে়াক্ট গ়াইেি়াইডনর স়াডে ফয়াগ়াডয়াগ করডবন।
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প্রশ্ন? ফয়াগ়াডয়াডগর রবশদ রববরডের জন্য 10-11 ফদেুন।
•  আপন়ার ম্য়াডনজ়ার, আপন়াপ গ্রুপ এরেসি ক়াউডসেি ব়া রহউম্য়ান
ররডস়াডস্থর স়াডে একটি আডি়ািন়া শুরু করুন।

•  ফয ফক়ান সমডয রবজডনস কনে়াক্ট গ়াইেি়াইডন ফয়াগ়াডয়াগ করুন
(ফবন়াডম, আপরন িযন করডি)।

ওভারচভউ
নকানটা আমাল্ির নীচিমালাল্ক চনল্ি্শনা নিয়
িিায়িা পাওয়া

আপচন+কম্স্থল
আপচন+িািার
আপচন+চিশ্ব

নীচিমালার পচরিালনা 
নকি স্াচি

চনরাপি কম্স্থল
পচরচস্থচি
আপরন হযডে়া অন্য ফক়ান কম্থি়ারীর ক়াে ফেডক “স্থ়ানটি রনডয রবরক্ত হওয়ার” এবং হযডে়া ফক়াম়্ারনর সম্রতি ষেরে কর়া রনডয ফক়ান মন্তব্য 
শুডন ফেিডিন। অরভডয়াগক়ারীর মডি্য অভদ্র ও অস়্াভ়ারবক মন্তব্য কর়ার প্রবেে়া ে়াকডব। এই সুন়াডমর জন্য, আপরন ে়াঁর মন্তব্যগুরিডক 
শুিুই ে়াঁর ফষে়াভ প্রক়াডশর উপ়ায রহস়াডব অগ়্াহ্য করডবন। যরদ, আডদৌ রকেু কর়ার ে়াডক, ে়াহডি আপন়ার রক কর়া উরিে?

চনল্ি্শ
ফক়াম়্ারন কমমী ব়া সম্রতির প্ররে ষেরে কর়ার উডল্লে কডর এমন ফয ফক়ান মন্তব্যডক গম্ীরভ়াডব গ্হে কর়া উরিে এবং অরবিডবে ফক়ান 
সুপ়ারভ়াইজ়ার, রহউম্য়ান ররডস়াস্থ ব়া পররডবশ, স়্াস্থ্য এবং সুরষে়ার ক়াডে জ়ান়াডন়া উরিে। মন্তব্যগুরি ব়া ফসগুরি কর়ার রপেডন রনরহে ইচ্ছ়া 
আপন়ার ব্য়াে্য়া কর়ার ফিটি়া কর়া উরিে নয।

পচরচস্থচি
আপরন ফক়াম়্ারনর একটি ফপ্র়াে়াডক্টর স়াডে জরড়ে সুরষে়ার সমস্য়া ব়া গুরুত্বপূে্থ রবরূপ স়্াস্থ্য প্ররেররিয়ার ব্য়াপ়াডর জ়ানডিন। আপন়ার রক 
এটিডক প্ররেডবরদে কর়ার ফক়ান দ়ারযত্ব আডে?

চনল্ি্শ
যরদ আপরন এরকম সমস্য়া রনডয অবগে হন, ে়াহডি রবষযটিডক অরবিডবে আপন়ার ফপ্র়াে়াক্ট কমপ়্াডযসে প্ররেরনরির ক়াডে রনডদ্থশ কডর রদন।
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প্রশ্ন? ফয়াগ়াডয়াডগর রবশদ রববরডের জন্য 10-11 ফদেুন।
•  আপন়ার ম্য়াডনজ়ার, আপন়াপ গ্রুপ এরেসি ক়াউডসেি ব়া রহউম্য়ান
ররডস়াডস্থর স়াডে একটি আডি়ািন়া শুরু করুন।

•  ফয ফক়ান সমডয রবজডনস কনে়াক্ট গ়াইেি়াইডন ফয়াগ়াডয়াগ করুন
(ফবন়াডম, আপরন িযন করডি)।

ওভারচভউ
নকানটা আমাল্ির নীচিমালাল্ক চনল্ি্শনা নিয়
িিায়িা পাওয়া

আপচন+কম্স্থল
আপচন+িািার
আপচন+চিশ্ব

নীচিমালার পচরিালনা 
নকি স্াচি

চিচ্রিচিউটর
পচরচস্থচি
Avery Dennison-এর এক বহৃতিম রের্রিরবউটর আম়াডদর প্র়ারন্তক ব্যবহ়ারক়ারীডদর স়াডে ে়াক়া একটি ররডবট ফপ্র়াগ়্াডমর ব্য়াপ়াডর 
ফজডন ফেডিডেন। এই ফপ্র়াগ়্ামটি ফগ়াপনীয এবং ফবরশরভ়াগ ফসিস এই রবডশষ রের্রিরবউটডরর ক়াডে ফগডিও, প্র়ারন্তক ব্যবহ়ারক়ারী 
রকন্তু রের্রিরবউটটডরর ফেডকই আম়াডদর ফপ্র়াে়াক্ট রকনডে সীরমে নন। স্থ়ানীয Avery Dennison ফসিস প্ররেরনরি রহস়াডব 
রের্রিরবউটর আপন়ার স়াডে ফয়াগ়াডয়াগ কডরন এবং ি়ারহদ়া কডরন ফয ে়ার়াই ররডবডটর ট়াক়া গ্হে করডব এবং “ফসে়ান ফেডক প্র়ারন্তক 
ব্যবহ়ারক়ারীর স়াডে রবষযগুরি স়ামি়াডব”। আপরন কী করডবন?

চনল্ি্শ
প্র়ারন্তক ব্যবহ়ারক়ারীর স়াডে ররডবট ফপ্র়াগ়্াডমর শে্থ ়াবিী পূরে কর়ার জন্য আমর়া আইরন ও ননরেকভ়াডব দ়াযবদ্, ে়ার ম়াডন হি 
ফপ্র়াগ়্াডমর ফগ়াপনীযে়া রষে়া কর়া। রের্রিরবউটর রকভ়াডব এই ররডবট ফপ্র়াগ়্াডমর কে়া জ়ানডিন আপরন ে়া রনে্থয কর়ার ফিটি়া করডে 
প়াডরন, রকন্তু ফপ্র়াগ়্াডমর রবশদ রনডয আপন়ার রের্রিরবউটডরর স়াডে আডি়ািন়া কর়া উরিে নয। আপরন ফগ়াপনীযে়ার িঙ্ঘন রনডয 
বররষ্ পররি়ািনব্যবস্থ়া এবং আইন রবভ়াগডকও জ়ান়াডে প়াডরন। প্র়ারন্তক ব্যবহ়ারক়ারীডকও জ়ান়াডন়ার দরক়ার হডে প়াডর। ররডবটটিডক 
রের্রিবউটডরর ক়াডে পুনরন্থডদরশে করডে আম়াডদর ফক়াম়্ারন এই অনডুর়াডির স়াডে সগেরে র়ােডে প়ারডব ন়া। এরকম করডি ে়া 
প্র়ারন্তক ব্যবহ়ারক়ারীর ররডবট ফদওয়ার িুরক্তবদ্ অরিক়ারডক িরঙ্ঘে করডব, এবং হযডে়া েিস্রূপ প্র়ারন্তক ব্যবহ়ারক়ারী এই রবডশষ 
রের্রিরবউটডরর ফেডক ক়াে ফেডক একডিটিয়াভ়াডব রকনডে শুরু করডবন।

পচরচস্থচি
একটি বড় শহডর Avery Dennison-এর বহু প্ররেডয়াগী রের্রিরবউটর রডযডে। ফক়ান গুরুত্বপূে্থ ক়াডজ দডর ফহডর য়াওয়ার পডর, বহৃতিম 
রের্রিরবউটরগুরির একটি Avery Dennison-এর ফসিস প্ররেরনরির স়াডে ফয়াগ়াডয়াগ কডর ফহডর য়াওয়া ক়াজটি “কম দডর ফদওয়ার” 
অরভডয়াগ কডর। বহৃতিম রের্রিরবউটর ফক়াম়্ারনটি রবডশষ কডর আপন়াডক, স্থ়ানীয প্ররেরনরিডক বডি ফয, এঁর়া অডনকরদডনর গ়্াহক 
এবং অন্য়ান্য রের্রিরবউটরডদর প়াওয়া দডরর ফেডক ে়ার়া আডর়া অনকুূি দর ফিডযডে। এই অনডুর়ািটি রক মঞ্রু কর়া উরিে?

চনল্ি্শ
আমর়া অন্য়ান্য রের্রিরবউটরডদরডক ফয দর রদই ে়া আপন়ার রের্রিরবউটডরর স়াডে আডি়ািন়া কর়া উরিে নয রবশ়্াসভগে এবং 
এরকম সম্ক্থ  রনযন্ত্রেক়ারী অন্য়ান্য আইডনর জন্য। য়াইডহ়াক, এই রবরির ফক়ান আইরন ব্যরেরিম ফনই, ফযমন ভরিউম ররডবট য়া 
স়াি়ারেেতঃ উপিব্ধ। এই ব্যরেরিমগুরির ফক়ান একটি প্রডয়াজ্য রকন়া ে়া রনি্থ়ারে করডে আইন রবভ়াডগর স়াডে ফয়াগ়াডয়াগ করুন।
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প্রশ্ন? ফয়াগ়াডয়াডগর রবশদ রববরডের জন্য 10-11 ফদেুন।
•  আপন়ার ম্য়াডনজ়ার, আপন়াপ গ্রুপ এরেসি ক়াউডসেি ব়া রহউম্য়ান
ররডস়াডস্থর স়াডে একটি আডি়ািন়া শুরু করুন।

•  ফয ফক়ান সমডয রবজডনস কনে়াক্ট গ়াইেি়াইডন ফয়াগ়াডয়াগ করুন
(ফবন়াডম, আপরন িযন করডি)।

ওভারচভউ
নকানটা আমাল্ির নীচিমালাল্ক চনল্ি্শনা নিয়
িিায়িা পাওয়া

আপচন+কম্স্থল
আপচন+িািার
আপচন+চিশ্ব

নীচিমালার পচরিালনা 
নকি স্াচি

নপ্রািাক্ট কমলোল্য়সে
পচরচস্থচি
আম়াডদর ফপ্র়াে়াক্ট প্রডয়াজ্য পররডবশগে, স়্াস্থ্য এবং সুরষে়ার আইন ও রনযমনীরের স়াডে স়াযুজ্যপূে্থ এবং ফসগুরি গ়্াহডকর রনরষদ্ 
পদ়াডে্থর স়াডে জরড়ে রবরশটিকরে পূরে কডর রকন়া ে়া ফক়ান গ়্াহক আপন়াডক প্রে্যরযে করডে বিডে। আপন়ার রক এরকম শংস়াপডরে 
স়্াষের কর়া উরিে?

চনল্ি্শ
এইরকম কমপ়্াডযসে রনরচিে করডে যরদ আপরনই যে়াযে রেউ রেরিডজসে সম়্াদন কর়ার দ়ারযত্বপ্র়াপ্ত ব্যরক্ত হন, শুিু ে়াহডিই 
শংস়াপরেটিডে স়্াষের করুন। ে়ার মডি্য আম়াডদর ফজ়াগ়ানদ়াে়াডদর স়্াষেররে প্রডয়াজনীয শংস়াপরে ি়াভ কর়া, িূড়়ান্ত ফপ্র়াে়াডক্ট ে়াক়া 
সব র়াস়াযরনডকর জন্য ফমটিররযি ফেট়া ফসেটি শীট পয্থ়াডি়ািন়া কডর ফদে়া এবং/ব়া ফক়ান রবডলিষেক়ারী গডবষে়াগ়াডর ফপ্র়াে়াক্টটি 
পরীষে়া কডর ফদে়া অন্তভু্থ ক্ত ে়াকডে প়াডর। রেউ রেরিডজডসের অংশ রহস়াডব সম়্ারদে য়াি়াইকরডের স্তরটি অবশ্যই স়্াষেররে শংস়াপডরে 
রনরদ্থটি কডর রদডে হডব ব়া ফক়ান প্রচ্ছদ রিঠিডে আি়াদ়া কডর উডল্লে কডর রদডে হডব এবং গ়্াহডকর স়াডে আব়ার ফয়াগ়াডয়াগ কর়ার আডগ 
অবশ্যই গ্রুডপর ফপ্র়াে়াক্ট কমপ়্াডযসে ম্য়াডনজ়ার এবং আইন ক়াউডসেডির বে়ার়া অনডুম়ারদে হডে হডব। ফপ্র়াে়াক্ট কমপ়্াডযসে ম্য়াডনজ়ার 
অবশ্য ফপ্র়াে়াক্ট কমপ়্াডযডসের উপডর গ়্াহডকর স়াডে সব আদ়ানপ্রদ়াডনর নরে র়ােডবন। 

পচরচস্থচি
আপরন ফক়ান গ়্াহডকর ক়াে ফেডক জ়ানডে প়ারডিন ফয একটি ফপ্র়াে়াক্ট স়্াডস্থ্যর পডষে রবপজ্জনক। আপরন কী করডবন?

চনল্ি্শ
আপরন অবশ্যই এটি অরবিডবে আপন়ার ফপ্র়াে়াক্ট কমপ়্াডযসে প্ররেরনরি এবং আইনরবভ়াগডক জ়ান়াডবন। যরদ ফক়ান সমস্য়া রনডয 
গ়্াহডকর স়াডে ফয়াগ়াডয়াডগর ফষেডরে আপরনই প্রেম ব্যরক্ত হন, ে়াহডি রবষযটি রনডজ সম়াি়ান করডে য়াডবন ন়া। পররবডে্থ  গ়্াহকডক 
জ়ান়ান ফয Avery Dennison রনযন্ত্রেক়ারী কমপ়্াডযসে গ্হে কডর এবং গ়্াহডকর প্রডয়াজনীযে়া ফমডন িি়াডক অে্যন্ত গুরুত্বপ্ূে্থ দরৃটি রদডয 
ফদডে, এবং ফপ্র়াে়াডক্টর সুরষে়া- সংরি়ান্ত রবষযগুরি অরবিডবে ফপ্র়াে়াক্ট কমপ়্াডযডসের ক়াডে অগ্সর কর়া হয, রযরন গ়্াহকডক ে়ারপডর 
উতির ফদন।
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প্রশ্ন? ফয়াগ়াডয়াডগর রবশদ রববরডের জন্য 10-11 ফদেুন।
•  আপন়ার ম্য়াডনজ়ার, আপন়াপ গ্রুপ এরেসি ক়াউডসেি ব়া রহউম্য়ান
ররডস়াডস্থর স়াডে একটি আডি়ািন়া শুরু করুন।

•  ফয ফক়ান সমডয রবজডনস কনে়াক্ট গ়াইেি়াইডন ফয়াগ়াডয়াগ করুন
(ফবন়াডম, আপরন িযন করডি)।

ওভারচভউ
নকানটা আমাল্ির নীচিমালাল্ক চনল্ি্শনা নিয়
িিায়িা পাওয়া

আপচন+কম্স্থল
আপচন+িািার
আপচন+চিশ্ব

নীচিমালার পচরিালনা 
নকি স্াচি

কম্িংস্থাল্নর িি্া
পচরচস্থচি
আপন়ার কম্থি়ারী ে়াঁর সুপ়ারভ়াইডজর বে়ার়া ে়াঁর উপর ভুি ব্যবহ়াডরর কে়া জ়ান়াডন রবজডনস কডে়াক্ট গ়াইেি়াইডন ফে়ান কডরন। আইন 
রবভ়াগ এবং রহউম্য়ান ররডস়াস্থ একটি অনসুন়্ান কডর ফদডে। আপন়ার রবভ়াগ ফেডক বহু কম্থি়ারীর স়াষে়াৎক়ার ফনওয়া হডযডে এবং 
ফশডষ ফদে়া ফগডে ফয কিক়ারী ব্যরক্তই রনডজ ভুি আিরে কডরডেন, ে়াঁর প্রে্যষে প্ররেডবদন ভুিভ়াডব ব্যবহ়ার কডরডেন এবং সহকমমী ও 
সুপ়ারভ়াইজ়ারডদর সম়্ান কডরনরন। অনসুন়্াডনর েি জ়ান়ার পডর, আপরন Avery Dennison ফেডক কিক়ারীর ি়াকরর সম়াপ্ত করডে ি়ান। 
য়াইডহ়াক কম্থি়ারী রবজডনস কডে়াক্ট গ়াউেি়াইডন ফে়ান কডররেডিন, ক়াডজই কি কর়ার জন্য ে়াঁর ইস্তে়াটিডক হযডে়া আপন়ার সংগ�ন ব়া 
রেরন প্ররেডশ়াি রহস়াডব ফদেডে প়াডরন। আপরন কী করডে প়াডরন?

চনল্ি্শ
কম্থি়ারীর ক়াজ এবং আিরে রনডয হযডে়া এমন সমস্য়া আডে য়া ে়াঁডক ইস্তে়া ফদওয়ার ব্য়াপ়ারটি সমে্থন কডর, রকন্তু রবজডনস কডে়াক্ট 
গ়াইেি়াইডনর ক়াডে ে়াঁর ফে়ানকিটি পরররস্থরেটিডক আডর়া জটিি কডরডে। কম্থি়ারীর়া অবশ্যই মন েুডি কে়া বিডে স়্ািীন মডন করডবন, 
এবং এও ফজডন র়ােডবন ফয গ়াইেি়াইনডক ফে়ান করডি ে়াঁডদরডক প্ররেডশ়াডির স়ামন়া করডে হডব ন়া। গ্রুপ এরেসি ক়াউডসেি ফকসটিডক রিে 
কমপ়্াডযসে অরেস়ার ও ফজন়াডরি ক়াউডসেডির ক়াডে অগ্সর করডবন। যরদ ফসে়াডন রনচিযে়া ে়াডক ফয কম্থি়ারীর গ়াইেি়াইডন েডির প্রে্যষে 
পররে়াম রহস়াডব ে়াঁডক ইস্তে়া ফদওয়া হযরন, এবং ফসে়াডন আডর়া অন্য নবি ক়ারেও রডযডে, ে়াহডি ইস্তে়ার প্রররিয়াটি এডগ়াডন়া ফযডে প়াডর। 

ি্িিার িািারণ আিরণ
পচরচস্থচি
আপন়ার ব্যবস়ার ইউরনট ফক়ান এক রবজ়্াপনী সংস্থ়ার স়াহ়াডয্য ব়াইডে়ার নেরী কডরডে য়াডে বরহর়াগে ফপশ়াদ়ারডদর ফে়াি়া েরব ফদে়াডন়া 
হডযডে। রবজ়্াপন সংস্থ়া েরবগুরিডক সংডশ়ারিে করডিও, ে়ার পডর ফসগুরি ফবশ ভ়াডি়াই শন়াক্ত কর়া য়াডচ্ছ, ক়াডজই ফে়াডট়াগ়্াে়ারর়া ে়াঁডদর 
করপর়াইট িঙ্ঘন কর়ার দ়াবী েুিডে প়াডরন। আপরন কী করডবন?

চনল্ি্শ
আপন়ার ব্যবস়ার ইউরনডটর উরিে ফে়াডট়াগ়্াে়ারডদর েরব ব্যবহ়ার করডে ে়াঁডদর ফেডক অনমুরে ফনওয়া। যরদ অনমুরে ফনওয়ার পডষে েুবই 
ফদরী হডয য়ায, ে়াহডি ব়াইডে়ারগুরি ব্যবহ়ার কর়া উরিে নয।
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প্রশ্ন? ফয়াগ়াডয়াডগর রবশদ রববরডের জন্য 10-11 ফদেুন।
•  আপন়ার ম্য়াডনজ়ার, আপন়াপ গ্রুপ এরেসি ক়াউডসেি ব়া রহউম্য়ান
ররডস়াডস্থর স়াডে একটি আডি়ািন়া শুরু করুন।

•  ফয ফক়ান সমডয রবজডনস কনে়াক্ট গ়াইেি়াইডন ফয়াগ়াডয়াগ করুন
(ফবন়াডম, আপরন িযন করডি)।

ওভারচভউ
নকানটা আমাল্ির নীচিমালাল্ক চনল্ি্শনা নিয়
িিায়িা পাওয়া

আপচন+কম্স্থল
আপচন+িািার
আপচন+চিশ্ব

নীচিমালার পচরিালনা 
নকি স্াচি

পচরচস্থচি
একজন গ়্াহক আপন়াডক দইু ফসট ইনভডযস ব়া ি়াি়ান প্রদ়ান করডে বিডিন - একটি ম়াডির সঠিক দ়াম ও পররম়াে রদয এবং আডরকটি 
একটি কম দ়াম রনডয। গ়্াহক আপন়াডক বিডিন ফয, ে়ার ক়াস্মডসর জন্য কম-দ়াডমর ি়াি়ানটি প্রডয়াজন য়াডে ে়াডক কম কর রদডে হয। 
রেরন বডিন ফয Avery Dennison হ়াডররন এবং রেরন েুরশ হডবন, ে়াহডি সংরলিটি সব়াই এই পরররস্থরেটিডে রজেডবন বডি মডন হডচ্ছ। আপরন 
রক ে়াঁর এই অনডুর়াি র়ােডবন?

চনল্ি্শ
ন়া। েৃেীয ফক়ান পডষে ফবআইরন ফক়ানরকেু কর়ায স়াহ়ায্য করডি, ে়া আম়াডদর আিরেরবরির িঙ্ঘন কডর এবং ফক়াম়্ারনডক ভ়ারী 
জররম়ান়া ও ফসই ব্যরক্তরবডশষডক শ়ারস্তমিূক ব্যবস্থ়া গ্হডে পয্থবরসে করডে প়াডর, য়ার মডি্য ে়াঁর ি়াকরর ফশষ কর়া পয্থন্ত হডে প়াডর।

পচরচস্থচি
আপন়ার কম্থি়ারীডদর একজন বডিডেন ফয রনরদ্থটি ফক়ান ক়াজ আম়াডদর মিূ্যডব়াডির স়াডে সমূ্ে্থ ি়ার়াব়ারহক বডি রেরন রনরচিে নন, রকন্তু 
রেরন একটি ব়াস্তব েে্য জ়ারনডয বডিন ফয আম়াডদর প্ররেডয়াগী এটি কডরন, ক়াডজই আম়াডদরও এটি কর়া দরক়ার। আপরন কী করডবন?

চনল্ি্শ
কম্থি়ারী Avery Dennison-এর মিূ্যডব়াডির স়াডে ি়ার়াব়ারহকে়া বিডে রক ফব়াডঝন এবং প্ররেডয়াগী হওয়ার জন্য রক কর়া দরক়ার বডি 
মডন কডরন ে়ার মডি্য একটি বে্বি ফদে়া রদডিই কম্থি়ারীডদর মডন রকেু অস্পটিে়া আসডে প়াডর। উদ়াহরে স্রূপ, কম্থি়ারীর়া হযডে়া েে্য 
ি়াভ কর়ার জন্য রনডজডদরডক ভুিভ়াডব উপস্থ়ারপে কর়ার বে়ার়া “প্ররেডয়ারগে়ামিূক গডবষে়া” কর়ায রনডয়ারজে হডে প্রিবু্ধ হডে প়াডরন। 
অেব়া ে়াঁর়া হযডে়া ফক়ান ফপ্র়াে়াডক্টর ক়ায্থসম়্াদন রনডয ফবরশ প্ররেশ্রুরে রদডয ফেিডে প়াডরন এটি ন়া ফজডনই ফয ফপ্র়াে়াক্টটি প্ররেশ্রুরেমে 
আডদৌ ক়াজ করডে প়ারডব রক ন়া, ক়ারে ে়াঁর়া মডন কডরন একজন প্ররেডয়াগীও ে়াই কডর। অেব়া, ে়াঁর়া রবরবি ইনভডযস জ়ারী কর়ার 
অনডুর়াি র়ােডে প়াডরন, ক়ারে ে়াঁর়া মডন কডরন আম়াডদর প্ররেডয়াগীর়াও ে়াই কডরন। ননরেক হওয়া এবং প্ররেডয়াগী হওয়ার মডি্য একটি 
অনভূুে ফিনডদন িিডে ে়াকডি, কম্থি়ারীডক যে়াযে গ্রুপ এরেসি ক়াউডসের ব়া ব্যবস়ার ইউরনডটর ক়াউডসেডির ক়াে ফেডক উপডদশ ি়াইডে 
অনডুর়াি করুন।
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প্রশ্ন? ফয়াগ়াডয়াডগর রবশদ রববরডের জন্য 10-11 ফদেুন।
•  আপন়ার ম্য়াডনজ়ার, আপন়াপ গ্রুপ এরেসি ক়াউডসেি ব়া রহউম্য়ান
ররডস়াডস্থর স়াডে একটি আডি়ািন়া শুরু করুন।

•  ফয ফক়ান সমডয রবজডনস কনে়াক্ট গ়াইেি়াইডন ফয়াগ়াডয়াগ করুন
(ফবন়াডম, আপরন িযন করডি)।

ওভারচভউ
নকানটা আমাল্ির নীচিমালাল্ক চনল্ি্শনা নিয়
িিায়িা পাওয়া

আপচন+কম্স্থল
আপচন+িািার
আপচন+চিশ্ব

নীচিমালার পচরিালনা 
নকি স্াচি

Argentina 
Telefonica 
00.800.1777.9999 
Spanish

All Carriers 
0800.333.0095 
Spanish

Australia 
Telstra 
0011.800.1777.9999 
English

All Carriers 
1.800.763.983 
English

Bangladesh 
All Carriers 
+880.(0).9610.998400
Bengali, Hindi, English

Belgium 
Comgen Brussels 
00.800.1777.9999 
Dutch, French

All Carriers 
0800.260.39 
Dutch, French

Brazil 
Embretel 
0021.800.1777.9999 
Portuguese

All Carriers 
0.800.892.2299 
Portuguese

Brazil  (Rio de Janeiro) 
All Carriers 
+55.2120181111
Portuguese

Cambodia 
(Phnom Penh) 
All Carriers 
+855.23962515
Khmer, English, French

Canada 
All Carriers 
1.800.235.6302 
French, English

Chile 
CTC Mundo and Entel 
1230.020.3559 
Spanish

China 
Telcom and Unicorn 
00.800.1777.9999 
Mandarin

All Carriers 
400.120.3062 
Mandarin

Colombia 
Colombia ETB 
844.397.3235 
Spanish

Colombia (Bogota) 
All Carriers 
+57.13816523
Spanish

Czech Republic 
All Carriers 
800.701.383 
Czech

Denmark 
All Carriers 
8082.0058 
Danish

Telecom Denmark 
00.800.1777.9999 
Danish

Dominican Republic 
All Carriers 
1.829.200.1123 
Spanish

Egypt 
All Carriers 
0800.000.0413 
Arabic

El Salvador  
(San Salvador) 
All Carriers 
503.21133417 
Spanish, English

France 
All Carriers 
0805.080339 
French

France (includes Andora, 
Corsica, Monaco) 
France Telecom 
00.800.1777.9999 

French

Germany 
Deutsche Bundespost 
Telekom 
00.800.1777.9999 
German

Germany 
All Carriers 
0800.181.2396 
German

Guatemala  
(Guatemala City) 
All Carriers 
+502.23784832
Spanish

Honduras 
All Carriers 
800.2791.9500 
Spanish, English

Hong Kong 
CW 
001.800.1777.9999 
Mandarin, Cantonese, 
English

All Carriers 
800.906.069 
Mandarin, Cantonese, 
English

India 
VSNL 
000.800.100.3428 
Hindi

India 
All Carriers 
000.800.100.4175 
Hindi

Indonesia 
Persero lndosat 
803.015.203.5129 
Indonesian

Indonesia  
(Jakarta) 
All Carriers 
62.21.297.589.86 
Indonesian

Ireland 
Telecom Eireann 
00.800.1777.9999 
English

Israel 
All Carriers 
1.809.457254 
Arabic, Hebrew

Israel 
Barak, Bezeq,  
and Gldn Lns 
00.800.1777.9999 
Arabic, Hebrew

Italy 
All Carriers 
800.727.406 
Italian

Italy (includes San  
Marino, Vatican City) 

Telecom ltalia 
00.800.1777.9999 
Italian

Japan 
All Carriers 
010.800.1777.9999 
Japanese

All Carriers 
0800.170.5621 
Japanese

Kenya 
All Carriers 
0800.221312 
English, Swahili

Kenya (Nairobi) 
All Carriers 
+254.20.3892291
English, Kirundi,
Amharic, French

Korea (Republic of 
South Korea) 
Dacom 
002.800.1777.9999 
Korean

All Carriers 
080.808.0574 
Korean

Luxembourg 
Luxembourg Postes et 
Telecom 
00.800.1777.9999 
French

Malaysia 
All Carriers 
+60.1548770383
Malaysian

Malaysia Telecom 
00.800.1777.9999 
Malaysian

Mauritius 
All Carriers 
802.049.0005 
English

Mexico 
Telmex 
866.376.0139 
Spanish, English

All Carriers 
800.681.6945 
Spanish, English

Netherlands 
All Carriers 
0.800.022.0441 
Dutch

Telecom Netherlands 
00.800.1777.9999 
Dutch

New Zealand 
Telecom Corp 
00.800.1777.9999 
English
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প্রশ্ন? ফয়াগ়াডয়াডগর রবশদ রববরডের জন্য 10-11 ফদেুন।
•  আপন়ার ম্য়াডনজ়ার, আপন়াপ গ্রুপ এরেসি ক়াউডসেি ব়া রহউম্য়ান
ররডস়াডস্থর স়াডে একটি আডি়ািন়া শুরু করুন।

•  ফয ফক়ান সমডয রবজডনস কনে়াক্ট গ়াইেি়াইডন ফয়াগ়াডয়াগ করুন
(ফবন়াডম, আপরন িযন করডি)।

ওভারচভউ
নকানটা আমাল্ির নীচিমালাল্ক চনল্ি্শনা নিয়
িিায়িা পাওয়া

আপচন+কম্স্থল
আপচন+িািার
আপচন+চিশ্ব

নীচিমালার পচরিালনা 
নকি স্াচি

(continued) 
New Zealand 
All Carriers 
0800.002341 
English

Norway 
All Carriers 
800.24.664 
Swedish

Telenor Nett 
00.800.1777.9999 
Swedish

Pakistan (Islamabad) 
All Carriers 
+92.518108900
English, Urdu, Farsi

Peru 
All Carriers 
0800.78323 
Spanish, English

Philippines (Manila) 
All Carriers 
+63.2.8626.3049 
Tagalog, English

PLDT 
00.800.1777.9999 
Tagalog, English

Poland 
Polish Telecom 
00.800.111.3819 
Polish

All Carriers 
00.800.141.0213 
Polish

Romania 
All Carriers 
0.800.360.228 
Romanian, English

Russia 
All Carriers 
8.800.100.9615 
Russian

Singapore 
Singapore Telecom 
001.800.1777.9999 
Mandarin

All Carriers 
800.852.3912 
Mandarin

South Africa 
Posts & Telecom 
00.800.1777.9999 
English

South Africa 
(Johannesburg) 
All Carriers 
+27.105004106
English

Spain  
(includes Canary Islands) 
Telefonica 
00.800.1777.9999 
Spanish

All Carriers 
900.905460 
Spanish

Sri Lanka  
(inside Colombo) 
All Carriers 
247.2494 
English

Sri Lanka  
(outside Colombo) 
All  Carriers 
011.247.2494 
English

Sweden 
Telia Telecom AB 
00.800.1777.9999 
Swedish

All Carriers 
020.889.823 
Swedish

Switzerland  
(includes Lichtenstein) 
Swisscom 
00.800.1777.9999 
German

Taiwan 
All Carriers 
00801.14.7064 
Mandarin

Chunghura Telecom 
00.800.1777.9999 
Mandarin

Thailand 
All Carriers 
1.800.012.657 
Thai

Comm Authority of 
Thailand 
001.800.1777.9999 
Thai

Thailand (Bangkok) 
All Carriers 
+66.21065161
English, Thai, Burmese

Turkey 
All Carriers 
00.800.113.0803 
Turkish

Ukraine 
All Carriers 
0.800.501134 
Ukrainian

United Arab Emirates 
All Carriers 
8000.3570.3169 
English, Arabic

United Kingdom  
(includes England,  
Scotland, Northern 
Ireland, Wales) 
All Carriers 
0.808.189.1053 
English

United Kingdom  
(includes England,  
Scotland, Northern 
Ireland, Wales) 
BT and CW 
00.800.1777.9999 
English

United States and 
Canada (includes US 
Virgin Islands, Puerto 
Rico. Guam) 
All Carriers 
1.800.461.9330 
English, Spanish

Vietnam 
All Carriers 
122.80.390 
Vietnamese

Note 
For countries not listed here,  
please use the following number 
+1.720.514.4400

Operator assistance may be required 
and local charges may apply.

English,  Spanish, Mandarin, Arabic, Russian. 
French, Armenian, Bengali, Lao. Uzbek
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