প্রাআভার্ক ঘটনায বফফযণ:
ননাবনরফপনর আথবিফরটস্
থার্া এর্টি ফাবিং এফেন্ট মা বিফে ডাআবেং নভবন
বযষ্কায র্যায ে তায োেগাে এর্টি ননবফর্ল্প বনফে অফ৷
ঘটনায ফণকনা:
প্রাআভাফর্ক য এর্টি র্ফ ায যাােবনর্ িাথক ফযফস্থানায নীবত অফে মা ুফযাুবয ারন র্যা ে, এফং
EU-এয অআফনয ফাআফযও ারন র্যা ে। এোড়াও প্রাআভার্ক বফল্পয নযা প্রথা নুমােী তায
যাােবনর্ িাথক ফযফস্থানায নীবত ধাযাফাবর্বাফফ বফফতক ন র্যায গুযত্বু নুধাফন র্ফয এফং ফস্ত্র
উত্ািনর্াযী প্রবিোয প্রবাফ বযফফফয উফয নূযনতভ যাখায প্রো র্ফয মাে।
তাযপফর, 2020 াফরয ভফধয ফস্ত্র এফং নাার্ যফযা ধাযাে বফজ্জনর্ যাােবনর্ িাফথকয ‘ূনয
বনগকভফনয’ রক্ষ্য েক ন র্যায েনয প্রাআভার্ক বল্প ও নয বযর্ফিয াফথ র্াে র্যফত িােফদ্ধ।
এয বববিফত, ফতক ভান যাােবনর্ িাফথকয ফযফাফযয ভূরযােফনয েনয এফং এর্টি বনফকাবিত িীনা ফস্ত্র যং
র্যায বভফর যাােবনর্ িাথক ফযফস্থানায প্রথাংিান্ত ভযা বিবিত র্যায েনয এর্টি বিাযী যীক্ষ্ণ
র্যা ফেবের৷ িীফনয ডাআ বভফরয যীক্ষ্ায পরাপফর াভানয বযভাণ ননাবনরফপনর আথবিফরটস্ (NPEOs)
াওো মাে যং র্যায ভেরায প্রফা নথফর্৷
বভর এফং তায যাােবনর্ িাথক নমাগানিাফযয াফথ নমাগাফমাগ র্যায য, োনা মাে 'ফাবিং এফেন্টটি'
এর্টি স্থানীে যাােবনর্ িাথক নমাগানিাফযয র্াে নথফর্ নর্না ফেফে এফং তাফত TX-10 (NPEOs)
থার্ায ম্ভাফনা অফে৷ মবিও এআ এফেন্টটি নভবন বযষ্কায র্যায েনয ফযফায র্যা ে অরািা
অরািা যং ফযফায র্যায ূফফক, তাও এগুবরয ভেরায প্রফাফ মত্াভানয এআ যাােবনর্ িাথকটি াওো
নগফে৷
ননাবনরফপনর আথবিফরটস্ (NPEOs) র এর্ ধযফনয যারবর্রফপনর আথবিফরটস্ (APEOs), এর্টি
যাােবনর্ িাফথকয ফগক মা েরে েীফত্ত্বায েনয নৌনঃুবনর্, ফাফোযাবর্উভুফরটিং এফং খুফ বফলাক্ত
ভফন র্যা ে৷ এোড়াও এআ যাােবনর্ িাথক উচ্চ েীফত্ত্বায (নমভন ভানুল) উয এফডাবিন
বফঘ্নর্াযী প্রবাফ নপফর ফে র্যা ে৷ NPEOs  র্র APEOs বফববন্ন যর্াবয এফং নফযর্াবয
যাােবনর্ বনবলদ্ধ তাবরর্াে তাবরর্াবু ক্ত অফে৷ ধাফ ধাফ ফাি নিফায গ্রগণয যাােবনর্ ফগক বাফফ
প্রাআভার্ক APEOগুবরফর্ বিবিত র্ফযফে৷
িূলফণয উত্ বাফফ ফাবিং এফেন্টফর্ বিবিত র্যায য, এর্টি -APEO বফর্ল্প ফযফায র্যায
ুাবয র্যা ে৷ িুআটি প্রাবির্ বফর্ল্প াওো মাে৷ APEOগুবরয ফিফর প্রথভটি র ডাআস্টাফযয ততবয
‘নযা ওো M-VFN’ নাভর্ এর্টি বডটাযফেন্ট নমটা যারবর্রযাবভন যােন বববির্; বিতীেটি র
ডাআস্টাফযয ততবয ‘নযা র্ন M-FRN’ নাভর্ এর্টি দ্রাফর্ বববির্ নভবন বিনায মায প্রধান উািান র
এর্টি আথবিফরফটড পযাটি যাবড৷
NPEO
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ূফফক ফযফহৃত NPEO-বববির্ যাােবনর্ িাফথকয তু রনাে ফতক ভাফন এআ িুআটি বফর্ফল্পয িাভ াভানয
নফব৷ APEO-ভুক্ত বভশ্রণগুবর ুবফধােনর্, মবিও ভানযতা ধাযণাে, বভরফর্ এর্টি ঝুঁ বর্ বববির্ উত্ািন
প্রিকন র্যফত নিে৷

এআ ঘটনাটি নর্ োবনফেফেন?
ফযফাযর্াযী

নমাগাফমাগ
প্রাআভার্ক নস্টাক বরবভফটড
আ-নভর: ethicaltrading@primark.co.uk
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