প্রাইমার্কের আচরণবিবি ২০১৯
ভূবমকা
প্রাইমার্কে র সরিরাহ চচইর্ে কমেরত শ্রবমকর্ের জেয মােসম্মত কমেপবরর্িশ ও কমের্ের্ের অবিকারগুর্ া
মর্োোর সার্ে অেুসরর্ণর বেশ্চয়তার জেয প্রাইমার্কে র সরিরাহকারীর আচরণবিবির বেয়ম-েীবতগুর্ ার্ক
বেিোরণ কর্র।
প্রাইমার্কে র জেয পণয উৎপােে, পযাবকিং, পণয সম্পূণেকরণ অেিা অেয চকােভার্ি পণয সরিরার্হ কাজ
কর্রে িা পবরর্েিা প্রোে কর্রে এমে ঠিকাোর ও অোেয িযিসাবয়ক শবরকসহ সক সরিরাহকারী
প্রাইমার্কে র এই সরিরাহকারীর আচরণবিবি এিিং ঐ সক চেশ ও অঞ্চর্ প্রর্র্াজয সক আইে ও
বেয়মকােুে চমর্ে চ র্িে। চর্খার্ে স্থােীয় আইে ও বিবির চের্ক এই আচরণবিবির মাে চিবশ
(Higher) চসখার্ে সরিরাহকারীগণর্ক এই আচরণবিবির বেয়মেীবতর সার্ে সামঞ্জসয রাখর্ত হর্ি।
বের্জর্ের সরিরাহ িযিস্থায় এই সরিরাহকারীর আচরণবিবি ও প্রাসবিক সক
আইে এিিং
বেয়মেীবতগুব
চর্ সক

চর্ চমর্ে চ া হর্ে, তা বেবশ্চত করার িযাপার্রও সরিরাহকারী োয়িদ্ধ োকর্িে।

েীবত ও পদ্ধবত আমার্ের আচরণবিবির্ক চজারার্ াভার্ি সমেেে কর্র, তার সম্পর্কে আর্রা

জাের্ত এখার্ে বিক করুে এিিং শতে াি ীর বিের্য় জার্ে এখার্ে বিক করুে।
এই সরিরাহকারীর আচরণবিবিটি ইিংর্রবজ ভাোয় খসড়া ও কার্েকর করা হর্য়র্ে। চর্খার্ে এই
সরিরাহকারীর আচরণবিবির শতে াি ী স্থােীয় আইে ও বেয়মকােুর্ের চচর্য় উচ্চতর মাে বের্েে শ কর্র,
চসইসি চের্ে সরিরাহকারীর্ের অিশযই এই আচরণবিবির শতে াি ীর সর্ি সামঞ্জসয রাখর্ত হর্ি।
পল মার্চেন্ট, প্রিান বনিে াহী, প্রাইমাকে
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১.

স্বািীনভার্ি কার্ে বনযুক্ত করা হয়ঃ
১.১

ক্রীতোস, শতে িদ্ধ, পাচারকৃ ত িা কারারুদ্ধ শ্রবমক সহ চকাে িরর্ণর
চজারপূিেক িা িািযতামূ ক শ্রবমক োকর্ি ো এিিং অবতবরক্ত কমেঘন্টা িা
ওভারটাইম অিশযই চেোিীে হর্ত হর্ি।

১.২

শ্রবমক

বের্য়ার্গর

সার্ে

সম্পৃক্ত

সক

বি

অিশযই

বের্য়াগকতে া

িহে

করর্িে।
১.৩

শ্রবমকর্ের জেয তার্ের বের্য়াগকারীর কার্ে চকাে িরর্ণর আবেেক জামােত
িা তার্ের পবরবচবতমূ ক মূ

১.৪

কাগজপে জমা রাখা অিশযই অপবরহার্ে েয়।

র্ুবক্তসিংগত চোটিশ বের্য় শ্রবমকরা বের্য়াগকতে ার বেকট চের্ক চর্

চর্র্ত

পারর্িে।
২.

সংঘিদ্ধ হওয়ার স্বািীনতা এিং যযৌথ দরকষাকবষর অবিকারঃ
২.১

শ্রবমকর্ের বেজ পেন্দমত চকাে শ্রবমক সিংগঠর্ে (র্েড ইউবেয়ে) র্ুক্ত িা
শ্রবমক সিংগঠে গঠর্ের োিীেতা োকর্ি এিিং তারা সিংঘিদ্ধভার্ি
েরকোকবে করর্ত পারর্িে।

২.২

বের্য়াগকতে ারা শ্রবমক সিংগঠর্ের কার্েক াপ এিিং তার্ের সািংগঠবেক কার্জর
প্রবত মুক্ত মর্োভাি চপােণ করর্িে।

২.৩

শ্রবমক প্রবতবেবির্ের প্রবত চর্ে চকাে রকম বিেমযমূ ক আচরণ ো করা
হয় এিিং তারা চর্ে কমেস্থর্ তার্ের প্রবতবেবিত্বমূ ক কাজগুব অিশযই
অিার্ি করর্ত পার্রে।

২.৪

চর্খার্ে সিংঘিদ্ধ হওয়ার োিীেতা ও সমবিগত েরকোকবে আইর্ের দ্বারা
সীবমত, বের্য়াগকতে ার্ের চসর্ের্ে োিীে ও মুক্ত সিংগঠে এিিং সমবিগত
েরােবরর উন্নতীকরর্ণ সমােরা উপায় বেবশ্চত করর্ত হর্ি এিিং চকােরূপ
িািা চেওয়া চ র্ি ো।

২.৫

শ্রবমক প্রবতবেবিগর্ণর চেোয়, োিীে এিিং েেভার্ি অেয চকাে পর্ের
প্রভাি োড়া বেিোবচত হওয়া উবচত।
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৩.

বনরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কমে পবরর্িশ
৩.১

বের্য়াগকারীগণ অিশযই বশল্পসিংবিি বিেযমাে জ্ঞাে এিিং সুবেবেে ি ঝুুঁ বকসমূহ
মাোয় চরর্খ একটি বেরাপে ও োস্থযসম্মত কার্জর পবরর্িশ বেবশ্চত
করর্িে। িযিহৃত ভির্ের কাঠার্মা এিিং সুর্র্াগসুবিিাগুব

এর মর্িযঅেভুে ক্ত

রর্য়র্ে।
৩.২

কার্জর চের্ক সৃি, কার্জর সার্ে সম্পৃক্ত িা কাজ করার চর্ চকাে সময়
সিংঘঠিত েুঘেটো িা োস্থয েবত প্রবতর্রার্ির জেয েীবতমা া ও পদ্ধবতর
মািযর্ম বের্র্াগকারীগে পর্োপ্ত পের্েপ বের্িে।

৩.৩

বেরাপে ও োস্থযকর কমেপবরর্িশ সুবেবশ্চত করর্ত বের্র্াগকারীর্ের একজে
ঊর্ধ্েতে পবরচা েমন্ড ীর প্রবতবেবির্ক বের্ুক্তকরর্তহর্ি।

৩.৪

শ্রবমকরা অিশযই বেয়বমত োস্থয ও বেরাপত্তা সিংক্রাে প্রবশেণ পার্ি ও তা
েবেভু ক্ত করর্ত হর্ি এিিং এই প্রবশেণ েতু ে িা পুেঃবের্ুক্ত শ্রবমকর্ের
চের্ে পুেরািৃবত্ত করর্ত হর্ি।

৩.৫

পবরেন্ন চশৌচাগার্রর এিিং সুর্পয় জর্ র িযিস্থা করর্ত হর্ি। র্র্োবচত হর্
খােয প্রস্তুবত, গ্রহণ এিিং সিংরের্ণর পবরেন্ন এিিং বেরাপে িযিস্থা করর্ত
হর্ি।

৩.৬

কমেস্থর্

অসুস্থতা িা আঘার্তর চের্ে বের্য়াগকতে াগণ পর্োপ্ত বচবকৎসাগত

সহায়তা এিিং সুবিিার িযিস্থা করর্িে।
৩.৭

চর্খার্ে শ্রবমকর্ের িাসস্থাে প্রোে করা হয়, চসটি অিশযই পবরস্কার
পবরেন্ন, বেরাপে এিিং চমৌব ক সুবিিাসম্পন্ন ও শ্রবমকর্ের পেন্দমত হর্ত
হর্ি।

৪.

বশশুশ্রম সম্পূণেরূর্প পবরহার করর্ত হর্িঃ
৪.১

বশশু শ্রবমক বের্য়াগ প্রবক্রয়া ও বের্য়াগ সম্পূণেরূর্প পবরহার্ে।

৪.২

চর্ চকাে চের্শ শ্রবমর্কর েূযেতম িয়স ও বকর্শার শ্রবমক বের্য়ার্গর
েীবতমা া আই.এ .ও. (ILO) কের্ভেশে িা জাতীয়/আঞ্চব কআইর্ের
মর্িয চর্টি িযবক্তর অবিক সুরো প্রোে কর্র তা দ্বারা বেিোরণ করর্ত
হর্ি।
সহজ ভাোয়, এ চের্ে বকর্শার শ্রবমক ি র্ত এমে িযবক্তর্ক চিাঝায় র্ার
আইে অেুসার্র কার্জ বের্য়ার্গর িয়স হর্য়র্ে বকন্তু ১৮তমিের িয়স পূণে
হয়বে।
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৪.৩

বশশু শ্রবমক বের্য়াগ প্রবক্রয়া ও বের্য়াগ ির্ে প্রবতষ্ঠােসমূর্হর অিশযই
েীবতমা া ও কার্েক্রম োকর্ত হর্ি।

৫.

েীিনিারর্ণর উপযুক্ত মেুরী যদওয়া হয়ঃ
৫.১

সাপ্তাবহক কার্জর মজুরী ও সুবিিাসমূহ অিশযই কমপর্ে, জাতীয় েূযেতম
মজুরী িা ো োকর্ বশল্পর্ের্ে গ্রহণর্র্াগয চকাে উচ্চতর মাে অেুসার্র
হর্ত হর্ি। চর্ চকাে পবরবস্থবতর্ত, মজুরীর পবরমাে এমে হর্ত হর্ি র্া
চমৌব ক চাবহো পূরণ এিিং বকেু িাড়বত আর্য়র জেয পর্োপ্ত হয়। বশল্পর্ের্ে
জাতীয় পর্োর্য় ের কোকবের মািযর্ম েূযেতম মজুরী বেিোরর্ণ সক
িরর্ণর পের্েপর্ক প্রাইমাকে সবক্রয়ভার্ি সমেেে কর্র।

৫.২

প্রর্তযক শ্রবমকর্ক বের্য়ার্গর আর্গ মজুবরর চপ্রবের্ত তার্ের বের্য়ার্গর
শতে াি ী এিিং সিংবিি চিতেকার্ প্রবতিার চিতে প্রোর্ের সমর্য় মজুরী
সিংক্রাে বিিরর্ণর ব বখত ও চিািগময তেযপ্রোে করর্ত হর্ি।

৫.৩

রাষ্ট্রীয় আইর্ের িাইর্র শাবিমূ ক িযিস্থা বহর্সর্ি মজুরী কতে ে িা অেয চর্
চকাে িরর্ণর চিতে কতে ে, শ্রবমর্কর স্পি অেুমবত োড়া অেুর্মাবেত েয়।
র্ািতীয় শাবিমূ ক িযিস্থা েবেভু ক্ত করর্ত হর্ি।

৫.৪

সিের্ের্েই অবতবরক্ত কমেঘন্টার মজুরী অবিক হার্র বের্ত হর্ি র্া বেয়বমত
চিতে হার্রর ১২৫% এর চচর্য় কম ো করার সুপাবরশ করা হর্য় োর্ক।

৫.৫

অবতবরক্ত কমেঘন্টা ও এর সুবিিাসমূহ সম্পাবেত কার্জর সময় অেুর্ায়ী
প্রোে করা উবচৎ।

৬.

কমে ঘন্টামাত্রাবতবরক্ত হর্ি নাঃ
৬.১

কমেঘন্টা রাষ্ট্রীয় আইে এিিং বশল্পর্ের্ের উচ্চতর মাে, চর্টি অবিকতর
বেরাপত্তা প্রোে করর্ি চসই অেুসার্র হর্ি।

৬.২

অবতবরক্ত কমেঘন্টা িার্ে আেশে কমেঘন্টা চু বক্ত দ্বারা বেিোবরত হর্ত হর্ি
এিিং সপ্তার্হ তা চর্ে ৪৮ ঘন্টার চিবশ ো হয়*।

৬.৩

অবতবরক্ত কমেঘন্টা োবয়ত্বশী তার সার্ে, একজে েতন্ত্র শ্রবমক িা সামবগ্রক
শ্রবমকর্ের কার্জর িযবপ্ত, চপৌেঃপুবেকতা এিিং কার্জর সময়কা র্ক বির্িচো
কর্র হর্ত হর্ি।
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৬.৪

বির্শে চকাে িযবতক্রমী পবরবস্থবত িযবতর্রর্ক ৭ বের্ের সময়কার্

অবতবরক্ত

কমেঘন্টা সহ চমাট কার্েঘন্টা ৬০ ঘন্টা অবতক্রম করর্ি ো। এর্ের্ে
বেম্নব বখত সক শতে সমূহ পূরণ করর্ত হর্িঃ
• এটি জাতীয় আইে দ্বারা অেুর্মাবেত হর্ত হর্ি;
• এটি শ্রমশবক্তর একটি উর্েখর্র্াগয অিংর্শর প্রবতবেবিত্বকারী একটি
শ্রবমক সিংগঠর্ের সর্ি অিাি েরােবরর মািযর্ম চর্ৌে চু বক্তর দ্বারা
অেুর্মাবেত হর্ত হর্ি;
• শ্রবমকর্ের োস্থয এিিং বেরাপত্তা সুরবেত রাখর্ত র্োর্ে সুরো
িযিস্থা অি ম্বে করর্ত হর্ি; এিিং
• িযবতক্রমী পবরবস্থবত চর্মে, অপ্রতযাবশতভার্ি উৎপােে িৃবদ্ধ, েুঘেটো
িা আপৎকা ীে পবরবস্থবতর্ত বের্য়াগকতে া উক্ত িযিস্থা প্রবতপােে
করর্ি।
৬.৫

শ্রবমকর্ের প্রবত ৭ বের্ে ১ বেে েু টি বের্ত হর্ি অেিা, চর্খার্ে রাষ্ট্রীয়
আইে দ্বারা অেুর্মাবেত, ১৪ বের্ের সময়কার্ ২ বেে কর্র েু টি বের্ত
হর্ি।

*আেেজাবতক মাে সুপাবরশ কর্র চর্, শ্রবমকর্ের মজুরী হ্রাস ো কর্র
চর্খার্ে প্রর্র্াজয, সাপ্তাবহক স্ট্যান্ডাডে কার্জর সময় (অবতবরক্ত কমেঘন্টা িাে
বের্য়) ৪০ ঘন্টা কাজ করার ক্রমাগত হ্রার্সর প্রিাি চেয়।
৭.

যকান রকম বিষময করা হয় নাঃ
৭.১

জাবত, িণেপ্রো, িণে, জাতীয়তা, িমে, িয়স, প্রবতিেকতা, ব ি,
বিিাবহকঅিস্থা, চর্ৌে অবভমুখীেতা, ইউবেয়র্ের সেসযতা িা রাজনেবতক
সম্পৃক্ততার বভবত্তর্ত, বের্য়াগ, চপশা, েবতপূরণ, প্রবশের্ণর সুর্র্াগ,
পর্োন্নবত, চাকুবর চের্ক অিসাে িা অিসর বেিোরর্ণ, শ্রবমকর্ের মর্িয
অিশযই চকাে বিেময করা হর্ি ো, বকন্তু শুিুমাে এই সক বিেয়গুব র্তই
সীমািদ্ধ েয়।
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৮.

বনয়মতাবিক কমে সংস্থ্ার্নরিযিস্থ্াকরা হয়ঃ
৮.১

সম্ভািয সক

চের্ে, সম্পাবেত কাজটি অিশযই রাষ্ট্রীয় আইে এিিং বশল্প

অেুশী র্ের মািযর্ম প্রবতবষ্ঠত েীকৃ ত কমেসিংস্থার্ের সম্পর্কে র বভবত্তর্ত হর্ি।
৮.২

শ্রম িা সামাবজক সুরো আইে এিিং বেয়বমত চাকুরীর শতে াি ী চের্ক
উদ্ভু ত বেয়মেীবত শ্রবমকর্ের চু বক্ত, উপচু বক্ত, িাবড়র্ত কার্জর ির্ন্দািি
অেিা বশোেিীশী প্রকল্প, চর্খার্ে েেতা অজে র্ের িা বেয়বমত বের্য়ার্গর
প্রকৃ ত চকাে অবভপ্রায় চেই, চকােভার্িই উর্পবেত হর্ি ো, আর ো বেবেে ি
চময়ােী চু বক্তিদ্ধ বের্য়ার্গর অতযবিক িযিহার্রর িািযিািকতা এবড়র্য় র্ার্ি।

৮.৩

অবতবরক্ত কমেঘন্টার দ্বারা বেয়বমত চাকুরী প্রবতস্থাবপত হর্ি ো।

৮.৪

চু বক্ত সমাবপ্ত অিশযই এমে একটি প্রবক্রয়ার বভবত্তর্ত হওয়া উবচত র্া সুষ্ঠু,
েে এিিং স্থােীয় আইর্ের সার্ে সামঞ্জসযপূণে এিিং তা সিংবিি শ্রবমকর্ের
স্পিভার্ি জাবের্য়ই হর্ত হর্ি।

৯.

যকান রকম অমানবিক িা বনষ্ঠুর িযিহার নয়ঃ
৯.১

চকােও শারীবরক বের্োতে িা শাবি, শারীবরক বেপীড়ে, চর্ৌে িা অেযােয
বের্োতর্ের হুমবক, চমৌবখক অপমাে িা প্রবতকূ িা বিরূপ কমেপবরর্িশ সহ
অেয চকােরূপ হুমবক সম্পূণে বের্েি।

১০.

পবরর্িশগত দায়িদ্ধতা
১০.১

পবরর্িশ সুরো ও সিংরেণ সিংক্রাে র্ািতীয় প্রর্র্াজয স্থােীয় আইে এিিং
বেয়মকােুে সরিরাহকারীর্ের চমর্ে চ র্ত হর্ি। এর মর্িয পবরর্িশ সিংক্রাে
র্ািতীয় প্রর্য়াজেীয় অেুমবতপে, অেুর্মােে এিিং বেিেেসমূহ োকর্ত হর্ি
ও তা চমর্ে চ র্ত হর্ি।
আর্রা অবিক তেএখার্েপবরর্িশগত বস্থবতশী তার উপর পবরর্িশগত েীবত ও
সরিরাহকারীর বের্েে শো (Environmental Policy and Supplier Guidelines on
Environmental Sustainability) পড়ুে।
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১১.

আইনী আিশযকতাঃ
১১.১

প্রাইমাকে চর্সি সিংগ্রহস্থর্
িযিসা কর্র, চসখােকার আইেকােুে ও
বিবিবিিােসমূহ অেুসরর্ণ িদ্ধপবরকর, এিিং চজর্েশুর্ে চসসি আইে িা শতে
ঙ্ঘে করর্ি ো।

১১.২

চর্খার্ে এই সরিরাহকারীর আচরণবিবির শতে াি ী স্থােীয় আইে ও
বেয়মকােুর্ের চচর্য় উচ্চতর মাে বের্েে শ কর্র, চসইসি চের্ে
সরিরাহকারীর্ের অিশযই এই আচরণবিবির শতে াি ীর সর্ি সামঞ্জসয রাখর্ত
হর্ি।

১২.

অবভর্যাগ োনার্নার পদ্ধবতঃ
১২.১

প্রবতবহিংসার ভয় ো চপর্য় শ্রবমকরা চর্ে কমের্েে সম্পবকে ত অবভর্র্াগ
তু র্ত পার্র ও তার সমািাে করর্ত পার্র এমে একটি প্রবক্রয়া োকর্ত
হর্ি।

১২.২

শ্রবমকর্ের বের্য়ার্গর সমর্য় অবভর্র্ার্গর এই প্রবক্রয়াটি সম্পর্কে পবরষ্কারভার্ি
জাোর্ত হর্ি এিিং সক শ্রবমক ও তার্ের প্রবতবেবির্ের কার্ে এই প্রবক্রয়াটি
সহজ ভয হর্ত হর্ি।

১২.৩

িযিস্থাপো কতৃে পর্ের র্োর্ে ির্রর কমেকতে াগণ এই অবভর্র্াগ প্রবক্রয়ায়
জবড়ত োকর্িে।

১২.৪

কতৃে পে শ্রবমকর্ের উর্দ্বগসমূর্হর সময়মত জিাি প্রোর্ের মিয বের্য় সমসযা
সমািার্ের একটি সহজর্িািয ও েে প্রবক্রয়া অেুসরণ কর্র চটজ বে
সমািাে করর্িে।

১২.৫

অবভর্র্াগ প্রবক্রয়াটি িযিহার কর্র চেড ইউবেয়র্ের ভূ বমকা এিিং চর্ৌে
েরকোকবের প্রবক্রয়ার্ক অিশযই েীচু করা র্ার্িো এিিং এটি অেযােয
প্রচব ত বিচাবরক, সাব শী ও প্রশাসবেক প্রবক্রয়াসমূর্হর চসিা ার্ভর্কােরূপ
প্রবতিেকতা করর্ি ো।

Primark Code of Conduct V.6 December 2019
প্রাইমার্কে রআচরণবিবি২০১৯

প্রাইমার্কের আচরণবিবি ২০১৯
১৩. ঘুষ আদান প্রদান িা দুনীবতগ্রহণর্যাগয নয়ঃ
১৩.১

ঘুে বের্ত চাওয়া, চেওয়া, ঘুে চাওয়া িা ঘুে চেওয়া িা চিআইেীভার্ি িা
সহর্জ কাউর্ক অেে পাইর্য়
িাবণবজযক সুবিিা পাওয়া
িযবক্তর্ক চর্ চকাে িরর্ণর
িা বের্ত চাওয়া িা চকাে

চেওয়া িা আোয় করা কর্ঠারভার্ি বেবেদ্ধ।
িা চেওয়ার জেয িযিসায় িা সরকাবর চকাে
উপহার, বির্িচো, পুরস্কার িা সুবিিা চেওয়া
প্রাপকর্ক অেযায়ভার্ি চকাে সুবিিাগ্রহণ করর্ত

প্রভাবিত িা পুরস্কৃ ত করার্ক ঘুে বহসার্ি গণয করা হর্ত পার্র।
চর্ চের্ে চকাে তৃ তীয় পে চর্মে একজে এর্জন্ট, প্রবতবেবি িা মিযস্থ
িযবক্ত ঘুে বের্ত চায় িা চেয়, চসখার্ে ও ঘুে চেওয়ার ঘটো ঘটর্ত পার্র।
ঘুর্ের বকেু উোহরণ হ ঃ বকন্তু এটিই চূ ড়াে তাব কা েয়ঃ
• উপহার িা ভ্রমে ভাতা
• বেঃখরচায় চকাম্পাবের পবরর্েিা, সুর্র্াগসুবিিা এিিং সম্পবত্তর িযিহার
• েগে অেেপ্রোে
• ঋণ, ঋর্ণর গযারাবন্ট িা অেযােয িার (র্ক্রবডট)
• চকাে সম্ভািয চক্রতা/পািব ক িা সরকাবর পেস্থ কমেচারীর পবরিার্রর
সেসযর্ক সুবিিাপ্রোর্ের ির্ন্দািি চর্মে চকাে বশো িৃবত্ত িা োস্থয
পবরচর্ো প্রোে
• চকাে িযবক্ত বর্বে মূ

চু বক্তর্ত (কন্ট্র্যাক্ট) জবড়ত তার সর্ি জবড়ত

চকাে িযবক্তর্ক উপ চু বক্ত (সাি-কন্ট্র্াক্ট) চেওয়া।
• একজে সম্ভািয কার্স্ট্ামার/ পািব ক িা সরকাবর পেস্থ কমেচারীর
পাবরিাবরক সেসযর্ের মাব কাোিীে চকাে স্থােীয় চকাম্পােীর্ক বের্ুক্ত
করা।
১৩.২

চকাে কাজ সহজীকরর্ের জেয অেেপ্রোে হ
– সামােয পবরমার্ণর
অেেপ্রোে িা পাবরশ্রবমক প্রোে, বেয়বমত সরকাবর কাজকর্মের (র্র্মে বভসা
িা শুল্ক বেকার্শ) গবত আের্ত িা কাজটি সহর্জ সম্পন্ন করার জেয
সরকাবর পেস্থ কমেচারীরা র্া প্রোে করার জেয অেুর্রাি কর্রে। এরকম
সক

১৩.৩

চপর্মন্ট িা অেেপ্রোে কর্ঠারভার্ি বেবেদ্ধ।

সরিরাহকারী, প্রবতবেবিিৃন্দ এিিং তার্ের কমীরা অিশযই সমি প্রর্র্াজয ঘুে
ও েুেীবতর বিরুদ্ধ আইে চমর্ে চ র্িে। র্বে এমে চকাে ঘুে ও েুেীবত
বির্রািী আইে প্রর্র্াজয হয়, িা র্ুক্তরার্জয প্রচব ত ঘুে আইে ২০১০ – এ
িবণেত মার্ের কম হয়, সরিরাহকারী, প্রবতবেবিিৃন্দ এিিং তার্ের কমেচারীরা
অিশযই র্ুক্তরার্জয প্রচব ত ঘুে আইে ২০১০ –চমর্ে চ র্িে।
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প্রাইমার্কের আচরণবিবি ২০১৯
১৩.৪

ঘুে ওেুেীবত সিংক্রাে অপরাি করা চের্ক কমেচারী িা এর সার্ে জবড়ত
িযবক্তর্ের বিরত করর্ত সরিরাহকারী এিিং প্রবতবেবিিৃন্দ তার্ের িযিসায়
সঠিকভার্ি এই পদ্ধবতগুব চা ু করর্িে। সরিরাহকারী এিিং প্রবতবেবিিৃন্দ
তার্ের িযিসায় সঠিকভার্ি এই পদ্ধবতগুর্ া রূপাবয়ত করর্িে এিিং চসগুব
কার্েকর বক ো তা সুবেবশ্চত করর্ত বেয়বমত চসগুব র পর্োর্ াচো করর্িে।
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