
ব্যবসা পরিচালন সংক্ান্ত আচিণ রবরি 

এবং নীতি

ইঞ্চকেপ অঙ্ীোি
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তসইও-এি িিফ থেকে 

এেটি বাি্া

একটি নেতৃস্থােীয় সমুদ্রভিভতিক পরিষেবথা প্রদথােকথািী রিসথাষব, এবং রবষবেি বৃিতিম মথালিকথােথাভিভতিক 

এষেলসি নেিওয়থাক্ক সি, ইঞ্চষকপ রিরপং সথারি্ক ষসস-এি, আমথাষদি গ্থািক এবং অংিীদথািষদি মথাধ্যষম 

সমুদ্রভিভতিক রিষপেি নষেষরে আমথাষদি দ্থািথা ইন্থাষিক্ট কিথা, স্থােীয় ন�থাষ্ঠীগুলিি মষধ্য নেখথাষে আমিথা কথাে 

করি, এবং আমথাষদি রববেব্যথাপী কম্কীষদি দ্থািথা আদথাে-প্রদথাষেি রবসৃ্ত নষেরেগুলিি সকি স্ষিই ইভতবথাচক 

িভতি চথালিত কিথাি দথাটয়ত্ব এবং একটি অেে্য সষুেথা� উিষয়ই িষয়ষে৷

আমথাষদি দ্থািথা সব্কদথাই একটি অেপুথািক, েীভত�ত এবং দীর্কস্থায়ী পন্থায় কম্ক সম্থাদে টেশ্চিত কিথাটি িি 

আমথাষদি সব্কথারধক অগ্থারধকথািেুতি এবং সষব্কথাচ্চ িষে্য৷ আমিথা শুধুমথারে টেম্নতম মথাপকথারিটিই পূিণ কিষত 

চথাই েথা, বিং সষব্কথাৎকৃষ্ট অি্যথাষসি েে্য মথােগুলিি টেধ্কথািষণি প্রভত দথায়বদ্ধ থথারক৷

এই িষে্যগুলি অে্ক ে কিথা নেষত পথাষি শুধুমথারে আমথাষদি প্রভতষ্থাষেি

সকি স্ষি পূণ্ক টেয়ন্ত্রণ থথাকথাি দ্থািথা৷ ইঞ্চষকপ রিরপং সথারি্ক ষসষসি প্রষত্যক ব্যভতিরবষিষেি প্রষয়থােে 

আমথাষদি দথায়বদ্ধতথাগুলিষক িথা�থািথার� কিথা, এবং একটি নকথাম্থােী রিষসষব আমথাষদি দথাটয়ত্ব িষয়ষে 

সরিক েন্ত্র, প্ররিষেণ, এবং কম্ক পরিষবি প্রদথাে কিথাি৷

ব্যবসথা পরিচথািে সংক্থান্ত আচিণ রবরধ এবং েীভতটি রবদ্যমথাে থথাষক আমথাষদি সথামরগ্ক অেপুথািে 

কথাে্কক্ষমি অন্ততঃস্িটিষত, এবং প্রথাত্যরিক করিে পরিরস্ভতগুলিষত আমথাষদি পথ-প্রদি্কষে সিথায়তথা কিথাি 

মথাধ্যষম একটি আষিথাক-বর্তি্ককথা রিসথাষব িূরমকথা পথািে কষি, রিক নেিথাষব বহু িতথাব্ী েথাবত ইঞ্চষকপ 

িক-এি বথাভতরিটি - নেটিি অেপু্রথাণণত আমথাষদি েথামকিণ - উপকূিবত্ক ী অঞ্চিগুলিষত েথািথােগুলিষক 

পথ-প্রদি্কষে সথািথাে্য কষি আসষে

নেষকথাষেথা রিষপেি মতই, এবং েীবষেি সকি নষেষরেি মতই, সমুদ্রভিভতিক রিপেটিও দেু্কীভত, রুে প্রদথাে এবং 

সরুবধথা আদথায়কথািী অথ্ক প্রদথাে সম্রক্ক ত করিে পরিরস্ভতগুলিি সম্ুখীে িয়৷ ইঞ্চষকপ রিরপং সথারি্ক ষসস 

এই প্রকথাি সকি নবআইটে এবং অগ্িণষেথা�্য অি্যথাসগুলিি রবরুষদ্ধ িডথাইষয় নেতৃত্ব প্রদথাে কিথা চথালিষয় 

েথাষব৷

আমথাষদি নকথাম্থােী-রবসৃ্ত দথায়বদ্ধতথাি মথাধ্যষম আমিথা সকি স্ষিি কম্কীষদি নেষকথাষেথা প্রকথাি 

অ-অেপুথািে অথবথা অনেভতক আচিণ টচরনিত কিষত, েথােথাষত এবং রবষিথারধতথা কিষত সষেম কিথাি 

উষদেষি্য েথথাস্থাষে একটি রিপেটিষত নেতৃত্ব প্রদথােকথািী ব্যবস্থা স্থাপে কষিটে৷ আমথাষদি টেকি েথথাস্থাষে 

রবদ্যমথাে িষয়ষে নসই সকি প্রটক্য়থাগুলি নেগুলি টেশ্চিত কষি নে এটি অেথামীিথাষব এবং নকথাষেথা প্রকথাি 

প্রভতষিথাষধি ঝঁুরকরবিীেিথাষব সংরটিত িষত পথাষি৷

ইঞ্চষকপ রিরপং সথারি্ক ষসস, গ্থািক এবং রিপেভিভতিক অংিীদথািষদি সষগে তথাঁষদি অেপুথািে, েীভত এবং 

ধথািণমূিক উষদ্যথা�গুলিি প্রভত সমথ্কষেি উষদেষি্য সটক্য়িথাষব সিষেথার�তথা কষি৷ এটি সষব্কথাৎকৃষ্ট অি্যথাস 

িথা�থািথার� কিথাষক সষেম কষি এবং নকথাম্থােীগুলি বিথাবি একটি ক্মথা�ত সংসৃ্ভত উন্নয়েষকও িথািে 

কষি৷ আমিথা, এটি টেশ্চিত কিথাি েে্য দথায়বদ্ধ নে আমথাষদি ব্যবসথা পরিচথািে সংক্থান্ত আচিণ রবরধ এবং 

েীভত িি একটি েীরবত েরথ নেটি েতুে মথাে এবং অরধটেয়মগুলিষক পূিণ এবং অভতক্ম কিথাি েে্য 

ইভতবথাকচিথাষব

অভিব্যতি িষছে৷সংষষেষপ, টেম্নলিরখত েরথগুলি, শুধুমথারে আমিথা কীিথাষব আমথাষদি ব্যবসথাটি পরিচথালিত 

কিব নসটিি েে্য েয়, উিয় একটি নকথাম্থােী রিসথাষব এবং একেে ব্যভতিরবষিে রিসথাষব আমিথা কথািথা 

নসটিিও ভিভতি �িে কষি৷

সমুদ্রভিভতিক রিষপে আমথাি সমূ্ণ্ক নপিথাদথািী েীবে অভতবথারিত কষি, আরম আমথাষদি নকথাম্থােীি 

রবেষয় এবং সথাধথািণিথাষব রিপেটিি েে্য আরম চূডথান্ত িথাষব আষব�প্রবণ৷ আরম টেষে সব্কদথাই একটি 

অেপুথািেমূিক, েীভত�ত এবং ধথািণষেথা�্য পন্থায় কম্ক সম্থাদষেি েে্য দথায়বদ্ধ৷

Frank Olsen
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5

মলূ্যব�োধ

5

রবকেষজ্ঞিা, রবশ্বতভততিে থনিৃত্ব, ভরবষ্যকিি প্রতি 

দতৃটি টনবদ্ধ
উপেুতি ব্যবসথাটয়ক আচিষণি প্রভত ইঞ্চষকপ-এি দথায়বদ্ধতথা তথাষদি সফি 170 বেষিি ইভতিথাসষক টেশ্চিত কষিষে৷ 

ইঞ্চষকপ, তথাষদি িরবে্যৎ ব্যবসথাটয়ক ভসদ্ধথান্তগুলিষক টেষদ্ক রিত কিথাি উষদেষি্য এই জ্থাে এবং রবষিেজ্তথাষক 

ব্যবিথাষিি েে্য অগেীকথাি কষি৷ ইঞ্চষকপ-এি গ্থািষকিথা, তথাঁষদি কথােগুলি েীভত�ত ব্যবিথাষিি সষব্কথাচ্চ মথাে অেসুথাষি 

পরিচথালিত িওয়থাি রবেষয় আস্থািীি অেিুব কিষত পথাষিে৷

রবশ্বতভততিে দতৃটিকোণ, িানব েততি, উন্নয়নেীল 

টচন্তািািা
েীভত এবং অেপুথািষেি প্রভত ইঞ্চষকপ-এি অগেীকথািটি প্রভতষ্থাষেি সকি স্ষিি, সকি ব্যবসথা নকষ্রেি, সকি নদষিি 

এবং রববেব্যথাপী সকি কথাে্কথািয়গুলিি সকি কম্কীষদি প্রভত দীর্কথাটয়ত িয়৷ ইঞ্চষকপ, তথাষদি কম্কীষদি প্রষয়থােেীয় 

সিঞ্থামগুলিি সথািথাষে্য তথাঁষদি িভতি বধ্কষেি কিথাি েে্য সরিক ভসদ্ধথান্ত অগেীকথাি কষি৷

প্রি্যয়পণ্ূ, সসু্পটি, জটিলিারবহীন
ইঞ্চষকপ-এি ব্যবসথা পরিচথািে সংক্থান্ত আচিণ রবরধ এবং েীভত ইঞ্চষকপ-এি সংসৃ্ভতি প্রভতফিে রিথায়: দঢৃ়, 

পরিষ্থাি, সংলষেপ্ত৷ 

ইঞ্চেকপ-এি িূল্যবোি



ওভািতভউ

এই বরিরি সি্পি্েক

রবরি েী?

ব্যবসথা পরিচথািে সংক্থান্ত আচিণ রবরধ এবং েীভত (“রবরধ”) িি কীিথাষব ইঞ্চষকপ এবং তথাষদি কম্কীিথা 

কম্ক সম্থাদে কিষবে এবং তথাঁষদি ব্যবসথা পরিচথািেথা কিষবে নসটিি টেধ্কথািণকথািী একটি িষে্য, 

মূি্যষবথাধ, এবং টেয়মগুষছেি প্রভত ইঞ্চষকপ-এি দ্থািথা একটি অগেীকথাি৷ এই টেয়মগুলিি মষধ্য কষয়কটি 

অন্তিু্ক তি কষি আইে এবং রবরধগুলিি প্রভত ইঞ্চষকপ-এি দথায়বদ্ধতথা; কষয়কটি অন্তিু্ক তি কষি তথাষদি 

কম্কীষদি প্রভত ইঞ্চষকপ-এি দথায়বদ্ধতথা; কষয়কটি অন্তিু্ক তি কষি গ্থািক এবং সিবিথািকথািীষদি সষগে 

ইঞ্চষকপ-এি কম্কভিভতিক সম্ক্ক গুলিষক; এবং কষয়কটি উষলেখ কষি েীভত�তিথাষব ব্যবসথা কিথাি প্রভত 

ইঞ্চষকপ-এি দথায়ব্ধতথাষক৷

এই রবরধি মথাধ্যষম, প্রষত্যকটি নষেষরেই ইঞ্চষকপ এই মথাপদন্ডগুলিি প্রভত তথাষদি প্রথথা�ত অগেীকথাি প্রদথাে 

কিষে৷ নকথাে নকথাে সমষয়, অে্য নেষকথাষেথা প্রভতষ্থাষেি মতই, আমিথাও রপটেষয় পডষত পথারি, তষব 

ইঞ্চষকপ তথাষদি ত্রুটিগুলিি রবেষয় স্বছে িওয়থাি, তথাষদি ভ্থালন্তগুলিি নথষক রিষেথা গ্িষণি, এবং উন্নভত 

কিথাি এবং বৃটদ্ধিথাি কিথাি েে্য অভতরিতিিথাষব অগেীকথাি প্রদথাে কষি৷

ইঞ্চষকপ, এই েরথটিষক “েীবন্ত” রিসথাষব রবষবচেথা কষি, এবং এটিি দ্থািথা ইঞ্চষকপ-এি ব্যবসথা 

পরিচথািষেি প্রভত দভৃষ্টিটগেি সরিক প্রভতফিে টেশ্চিত কিথাি উষদেষি্য, এটি টেয়রমত িথাষব পে্কথাষিথাটচত 

এবং িথািেথা�থাদকৃত িষব৷

েীভাকব এই রবরি ব্যবহাি েিকি হকব

এই রবরধ ব্যবহৃত িষত িষব ইঞ্চষকপ-এি অে্যথাে্য েীভত এবং প্রটক্য়থাগুলিি সিষেথাষ�৷ এটি িি উচ্চ-

পে্কথাষয়ি টেয়মসমূষিি একটি একরেীকিণ নেটি, নকথাম্থােীি অে্যথাে্য সকি েীভতগুলিি দ্থািথা অেসুতৃ 

িওয়থাি েে্য সষব্কথাচ্চ মথােগুলিি একটি সমন্বয় �িে কষি৷

সকি কম্কীষদি দ্থািথা তথাঁষদি কথাে্ককিথাপগুলি এবং তথাঁষদি টেষেষদি এই রবরধ অেসুথাষি পরিচথালিত কিথাটি 

ইঞ্চষকপ-এি সথাফষি্যি েে্য গুরুত্বপূণ্ক৷ রবরধটি েীভত�ত ভিভতি প্রদথাে কষি নেটিি উপি ইঞ্চষকপ-এি 

সকি ব্যবসথাটয়ক আচিণ টেি্ক ি কষি৷ তথাঁষদি অন্তদৃ্ক ভষ্ট তথােথা কিথাি উষদেষি্য, টেয়রমতিথাষব কম্কীষদি 

রবরধগুলি নদখষত িষব৷ ব্যবসথাটয়ক আচিণ সম্রক্ক ত আিও রবস্থারিত টেয়মগুলি অেপুথািে েীভতি মধ্য 

অন্তিু্ক তি আষে - কম্কীষদি উটচত রবরধটিষক একটি পথ-টেষদ্ক রিকথা রিষসষব ব্যবিথাি কিথা, তষব টেলদ্ক ষ্ট 

রবেয়গুলিি েে্য েীভতগুলিষক নদখষত িষব৷

এই েরথটিি সথাম্প্রভতকতম সংস্িণটিি েে্য, অেগু্ি কষি ইঞ্চষকপ-এি ইন্থািষেি এবং ইন্টথাষেষি 

প্রদরি্কত এই েরথটিি ববদ্ুযভতে প্রভতলিরপটি নদখুে৷

77

রবরি এবং অন্যান্য নীতিগুললি িকি্য অসঙ্তিি থষেকত্র েী হকব? 

ইঞ্চষকপ-এি সকি েীভত এবং প্রটক্য়থাসমূি এই রবরধটিি সষগে সথামঞ্স্যপূণ্ক িওয়থা অভিপ্রথায়েুতি৷ 

ইঞ্চষকপ-এি েীভতগুলিি মষধ্য নকথাে একটিি এই রবরধি সষগে অসম্থাব্যিথাষব অসথামঞ্স্যপূণ্ক িওয়থাি 

পরিরস্ভতষত, প্রথম পদষষেপটি িষত িষব, িয় গ্রুপ কমপ্থাষয়সি অটফসথাি অথবথা েীভত/প্রটক্য়থা মথালিষকি 

টেকি ব্যথাখ্যথাি েে্য অেষুিথাধ কিথা৷ েীভতগুলিি টেলদ্ক ষ্ট িওয়থা, এবং নকথাে নকথাে পরিরস্ভতষত এই রবরধটিি 

নথষক দঢৃ়তি িওয়থাটি স্বথািথারবক৷ আঞ্চলিক এবং স্থােীয় েীভতগুলিও রবরধটিি নথষক দঢৃ়তি িষত পথাষি 

নেখথাষে পরিচথািে অথবথা স্থােীয় পরিরস্ভতষত নসই প্রকথাি প্রষয়থােেীয়তথা থথাষক; নসগুলিি নকথাে সমষয়ই 

কম দঢৃ় িওয়থাটি অসম্থাবেথাপূণ্ক৷

এই রবরিটি োকদি অন্তভ্ুতি েকি?

রবরধটি ইঞ্চষকপ-এি সকি কম্কীষক অন্তিু্ক তি কষি: টেষদ্ক িক মন্ডিীি নথষক ভসইও এবং বরিষ্ নেতৃবৃন্দ 

পে্কন্ত, প্রথাথরমক-স্ষিি কম্কী পে্কন্ত৷ সথাবএষেন্, সথাবকন্ট্যথাক্টি, সিবিথািকথািী, পিথামি্ক প্রদথােকথািী, এবং 

অে্যথাে্য নেষকথাষেথা তৃতীয় পষে�ণ েথাঁিথা ইঞ্চষকপ-এি সষগে কথাে কষিে প্রষত্যষকি নষেষরেই প্রষয়থােেীয় - 

প্রষত্যকষক আবরি্যকিথাষব রবরধ অেসুথাষি কম্ক টেষ্থাদে কিথাি েে্য সম্ত িষত িষব৷ রবরধ অেপুথািষেি 

নষেষরে ব্যথ্কতথা টেয়মথােবুরত্ক তথা িঙ্ঘেমূিক পদষষেষপি ফিথাফি সভৃষ্ট কিষত পথাষি৷
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অঙ্ীোিসিহূ

ইঞ্চকেপ-এি অঙ্ীোকিি লষে্য...

েীভাকব এেটি উকবেকেি উত্াপন েিকি হকব

ইঞ্চষকপ তথাষদি কম্কীষদি তথাঁষদি ম্যথাষেেথািষদি সষগে প্রথষম কথথা বিথাষক উৎসথারিত কষি৷ সমস্যথাগুলিি 

সমথাধথাে এবং সংষিথারধত িওয়থাি েে্য এটি প্রথায়িই সষব্কথাৎকৃষ্ট পন্থা িষয় থথাষক৷ তষব, এই প্রকথাি 

প্রভতষবদে প্রদথাে কিথাটি সব্কদথাই সিে িয় েথা, এবং অ-কম্কীষদি েে্য উপেুতি েয়৷ তথাই, ইঞ্চষকপ একটি 

তৃতীয়পষে টেয়ন্ত্রণমূিক িিিথাইে টেষয়থা� কষি, নেটি উিয়, নিলিষফথােভিভতিক এবং ওষয়ব-ভিভতিক 

প্রভতষবদে প্রদথােষক সষেম কষি, নেখথাষে েরদ পেন্দ কিথা িয়, উষদ্�গুলিষক অেথামীিথাষব উত্থারপত কিথা 

নেষত পথাষি৷ ববকভপেকিথাষব, উষদ্�গুলিষক একটি টেষবরদত অেপুথািেভিভতিক ইষমি রিকথােথায়, অথবথা 

গ্রুপ কমপ্থাষয়সি অটফসথাষিি টেকি সিথাসরি পথািথাষেথা নেষত পথাষি৷ কম্কীষদি টেকি তথাঁষদি স্থােীয় অথবথা 

আঞ্চলিক মথােব সংস্থাে রবিথাষ�ি টেকি উপরস্ত িওয়থাি, অথবথা ইঞ্চষকপ-এি আি্যন্তিীণ আইে 

রবিথাষ�ি সষগে নেথা�থাষেথা� কিথািরবকপেটিও আষে৷

কীিথাষব উপষি রববৃত পন্থাগুলিি মষধ্য একটিি মথাধ্যষম একটি প্রভতষবদে কিথা নেষত পথাষি নসই সম্ষক্ক  

অভতরিতি রববিষণি েে্য এই পুলস্কথাটিি রপেষেিপষৃ্থাগুলি নদখুে৷

থোন িিকণি উকবেেগুলল উত্ারপি হওয়া উটচি?

কম্কী�ণ এবং অে্যথাষে্যিথা, েথাঁিথা রববেথাস কষিে নে িঙ্ঘে কিথা িষয় থথাকষত পথাষি এমে ইঞ্চষকপ-এি 

েীভতগুলি অথবথা স্থােীয় অথবথা আন্তে্ক থাভতক আইে অথবথা টেয়মগুলিি রবেষয় কথথা বিথাি দথায়বদ্ধতথা আষে৷ 

ইঞ্চষকপ-এি েীভত সম্রক্ক ত একটি প্রশ্ন, অথবথা সষন্দি থথাকথা নেষকথাষেথা ব্যভতিি উটচত প্রশ্ন লেজ্থাসথা কিথা 

এবং ব্যথাখ্যথা চথাওয়থা৷ উত্থারপত িওয়থাি নেথা�্য রবেয়গুলিি উদথািিষণি মষধ্য অন্তিু্ক তি িয়:

• রুে, ন�থাপে সরুবধথা, অথবথা সরুবধথা প্রথাভপ্ত বথা গ্িষণি েে্য অথ্ক গ্িণ বথা প্রদথাে কিথা

• চুরি কিথা অথবথা েথালিয়থাভত কিথা

• নকথাম্থােীি েরথ েথাি কিথা কিথা

• ইঞ্চষকপ অথবথা গ্থািষকি সম্ভতি সরিকিথাষব িষেথা কিষত ব্যথ্ক িওয়থা

• নিেস্থা অথবথা বিপ্রষয়থা� কিথা

• ববেম্য

• স্বথাষথ্কি রবষিথাধ

• প্রদতি অথবথা �িৃীত অস্বথািথারবকিথাষব বৃিৎ উপিথাি অথবথা রবষেথাদে

• ন�থাপেীয় তথ্য প্রকথাি

• ইঞ্চষকপ-এি মূি্যষবথাষধি সষগে অসথামঞ্স্যপূণ্ক আচিণ

• টেটেদ্ধ নদি অথবথা সতিথাগুলিি সষগে ব্যবসথা কিথা

• ইঞ্চষকপ-এি একটি েীভত সম্ষক্ক  রবমূঢ়তথা

ইঞ্চষকপ, তথাষদি কম্কীষদি নথষক তথাঁষদি সথাধথািণ জ্থাষেি ব্যবিথাি প্রত্যথািথা কষি; েরদ নকথাে রকেু সরিক 

রিসথাষব অেিুব েথা িয়, তথািষি সম্বত নসটি সরিক েয়৷ ইঞ্চষকপ, কম্কীষদি নথষক, েরদ তথাঁিথা টেশ্চিত েথা িে 

তথািষি পিথামি্ক চথাওয়থািও প্রত্যথািথা কষি৷

ইঞ্চকেপ অনিুাবন েকি থয যখন সিস্যাগুলল, অেবা িািণােৃি সিস্যাগুলল, টচরনিি হয় 
এবং অনপুালন এবং নীতি সংক্ান্ত উকবেেগুলল উত্ারপি হয় িখন এটি হল থোম্ানী 
এবং িাকদি সেল অংেীদািকদি জন্য সকব্াৎেৃটি স্াে্বাহী, যাকি থোম্ানী উপযুতিভাকব 
প্রতিটক্য়া ব্যতি েিকি পাকি৷ এটিি সরুবিাকে্, থোম্ানীকে সিে্ েিাি উকদেকে্য 
ইঞ্চকেপ বহু প্রোি পন্া প্রদান েকি৷

উদ্বকেকি উি্োপন 

েিা
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এেটি উকবেে উত্ারপি
হকল েী ঘকি?

ইঞ্চষকপ প্রভতষবরদত সকি উষদ্�গুলিষক গুরুত্ব সিকথাি গ্িণ কষি৷ ইঞ্চষকপ, গ্রুপ কমপ্থাষয়সি অটফসথাষিি 

অধীষে, অেপুথািে এবং েীভতভিভতিক প্রভতষবদেগুলিি বস্তুমুখী, তথাৎষেণণক এবং টেরবষ্ট অেসুন্থাে 

পরিচথািেথাি প্রভত দথায়বদ্ধ৷ েরদ িিিথাইে ব্যবিথাষিি মথাধ্যষম একটি অেথামী প্রভতষবদে কিথা িষয় থথাষক, 

তথািষি ইঞ্চষকপ, েরদ অেসুিণমূিক প্রশ্নসমূষিি প্রষয়থােে িয়, তথািষি অেথামী থথাকথাি উষদেষি্য একটি 

আইটি নকথাি ব্যবিথাি কষি প্রভতষবদষেি সরূেটিি সষগে নেথা�থাষেথা� কিথাি প্রেুভতি ব্যবিথাি কিষত পথাষি৷েরদ 

এই প্রকথাি টেধ্কথারিত িয় নে িুি কম্ক সংরটিত িষয়ষে, তথািষি উপেুতি টেয়মথােবুরত্ক তথামূিক অথবথা 

সংষিথাধেমূিক পদষষেপ গ্িণ কিথা িষব৷

ইঞ্চষকপ অগেীকথাি কষি...
প্রতিকোকিি রবরুকদ্ধ সিুষো প্রদাকনি

ইঞ্চষকপ, নেষকথাষেথা কম্কী অথবথা তৃতীয়পষেষক, টেটে উতিম রববেথাষস একটি প্রভতষবদষেি উত্থাপে কষিে, 

সিুষেথা প্রদথাষেি অগেীকথাি কষি৷ ইঞ্চষকপ-এি একটি িভতিিথািী প্রভতষিথাধ-প্রভতষিথাধী েীভত িষয়ষে নেটি 

নেষকথাষেথা ব্যভতিষক সিুষেথা প্রদথাে কষি টেটে একটি ঐকথালন্তক এবং সত উষদ্�সি প্রভতবথাদ কষিে৷ এই 

সিুষেথাটি, প্রভতষ্থােটিি মষধ্য তথাঁষদি পদমে্কথাদথাি ব্যভতষিষকই, সকি কম্কীষকই অন্তিু্ক তি কষি৷ অভতরিতিিথাষব, 

ইঞ্চষকপ অেথামী সরূেগুলিি পরিটচভত উদ্থািষেি েে্য নকথাষেথা প্রকথাি প্রষচষ্টথা গ্িণ কিষব েথা৷

ইঞ্চষকপ অগেীকথাি কষি...
আভ্যন্তিীণ পয্াকলাচনা

ইঞ্চষকপ, শুধুমথারে তথাষদি দ্থািথা প্রথাপ্ত প্রভতষবদেগুলিি রবেষয়ই পদষষেপ গ্িণ কিষব তথা েয়, তথািথা তথাষদি 

টেষেষদি ব্যবসথা পরিচথািে সংক্থান্ত আচিণ রবরধ এবং েীভত এবং অে্যথাে্য অেপুথািেীয় েীভতগুলিি 

অেপুথািে টেধ্কথািষণি উষদেষি্য সটক্য়িথাষব এবং টেয়রমতিথাষব আি্যন্তিীণ টেিীষেণগুলিও পরিচথালিত 

কিষব৷

ইঞ্চষকপ, ইষঞ্চষকপ-এি পন্থা এবং রববেব্যথাপী পদষষেপগুলিি পে্কথাষিথাচেথা কিথাি সষেমতথােুতি একটি 

আি্যন্তিীণ টেিীষেথা রবিথা� িষেণথাষবষেণ এবং কম্কী সংস্থাষেি েে্য অগেীকথাি কষি৷ এই রবিথা�টি তথাষদি 

অেসুন্থাষেি ফিথাফিগুলি সিথাসরি ইঞ্চষকপ-এি টেষদ্ক িক মন্ডিীি টেকি উপস্থারপত কিষব, এবং 

ইঞ্চষকপ-এি সকি রবিথা� এবং কম্কগুলিি পে্কথাষিথাচেথা এবং অেসুন্থাে কিথাি কতৃ্ক ত্ব থথাকষব৷



11

অঙ্ীোিসিহূ

ইঞ্চষকপ অগেীকথাি কষি...
ঘুষ গ্রহণ এবং প্রদান এবং দন্ুীতি প্রতিকিািী

ইঞ্চষকপ রবষবেি প্রষত্যক নদষিি প্রথায় প্রষত্যক বন্দষি প্রত্যষে অথবথা অপ্রত্যষেিথাষব কথাষে কষি৷ রবভিন্ন 

বন্দষিি নষেষরে পরিরস্ভতগুলি ভিন্ন ভিন্ন িয় এবং দেু্কীভতি রবেষয় েীভতগুলিও ভিন্ন ভিন্ন িয়৷ ইঞ্চষকপ, 

নেষকথাষেথা বন্দষিি রবেয় ব্যভতষিষকই রুে নদওয়থা বথা নেওয়থা এবং দেু্কীভত সহ্য কষি েথা৷ ইঞ্চষকপ, নকথাষেথা 

পরিরস্ভতষতই, রুে অথবথা কম্ক সম্থাদষেি উষদেষি্য সরুবধথা নদষব েথা, অথবথা নদওয়থাি সরুবধথা কিষব েথা 

অথবথা নেষকথাষেথা স্থাষে নেষকথাষেথা ব্যভতিি টেকি সরুবধথা প্রদথােভিভতিক অথ্ক প্রদথাে কিষব েথা৷

ইঞ্চষকপ স্বীকথাি কষি নে রকেু টেলদ্ক ষ্ট পরিরস্ভতষত, এই অবস্থােটি ইঞ্চষকপ-এি কথােগুলিষক আিও করিে 

কষি তুিষব৷ তষব, স্থােীয় এবং আন্তে্ক থাভতক আইেগুলি েথাডথাও, নেগুলি এই প্রকথাষিি আচিণ টেটেদ্ধ 

কষি, তথা িি েীভত�ত ব্যবসথাটয়ক আচিষণ ইঞ্চষকপ-এি সষব্কথাচ্চ রববেথাস৷ ইঞ্চষকপ কথািও েে্যই এই 

দভৃষ্টিটগেি নথষক রবচু্যত

িষব েথা৷

বথাস্ষব, ইঞ্চষকপ-এি েীভত িি নে তথািথা কখেওই সিকথারি অথবথা বন্দি আরধকথারিকষদি টেকি অথবথা 

সিবিথািকথািীষদি টেকি অথবথা নেষকথাষেথা রিষপেি অন্তিু্ক তি অে্য কথাষিথাি প্রভতই রুে অথবথা অে্য নকথাষেথা 

প্রকথাষি অথ্ক প্রদথাে কিষব েথা৷ একইিথাষব, ইঞ্চষকপ কখেও নকথাে অনেভতক অথ্ক প্রদথাে গ্িণ কিষব েথা৷ 

ইঞ্চষকপ, একটি রুে প্রদথােকথািী নকথাষেথা গ্থািকষক নকথাে সরুবধথা প্রদথাে কিষব েথা, এবং ইঞ্চষকপ নেষকথাষেথা 

গ্থািকষকই সমথ্কে কিষব েথািথা দেু্কীভতি রবরুষদ্ধ অবস্থাে গ্িণ কিষব৷ ইষঞ্চষকপ নসই সকি তৃতীয়পষষেি 

সষগে কথাে কিষব েথা, এবং নসই সকি ব্যভতিষক টেেুতি কিষব েথা, েথাঁিথা এই সকি কথাে্ককিথাপগুলিষত 

েটডত৷

ইঞ্চষকপ অগেীকথাি কষি...
দাসত্ব রবকিািী ও অ্যান্টি-ট্্যাটফরেং

ইঞ্চষকপ, তথাষদি পরিচথািে এবং সথাপ্থাই নচইে-এি মষধ্য আধুটেক কৃতদথাস ব্যবস্থা এবং মথােব পথাচথাি 

এডথাষেথাি েে্য অগেীকথাি কষি৷ ইঞ্চষকপ এই প্রকথাি কথাে্ককিথাপগুলিষক সহ্য কষি েথা, এবং প্রভতষ্থাষেি 

মষধ্য নকথাে স্থাষেই আধুটেক কৃতদথাস প্রথথা সংরটিত েথা িওয়থা টেশ্চিত কিথাি উষদেষি্য ব্যবস্থা এবং 

টেয়ন্ত্রণ রূপথায়ষেি েে্য অগেীকথাি কষি৷ এই েীভতভিভতিক অবস্থােটি রিশু-শ্রম এবং অে্যথাে্য মেরুি, 

কম্ক-সময়, এবং টেষয়থা� প্রটক্য়থাগুলিি প্রভত রবসৃ্ত িয়৷ এই মথােদন্ডগুলি ইঞ্চষকপ-এি প্রভতটেরধ সংস্থা, 

সিবিথািকথািী, এবং তৃতীয়পষে�ষণি প্রভত দীর্কথাটয়ত িয় েথাষদি সষগে ইষঞ্চষকপ কথাে কষি৷

ইঞ্চকেপ-এি অঙ্ীোকিি লষে্য...

ঘুষ ে্িহণ এবং প্িদান এবং 

দুি্নীির প্িিরিোিী

এটি হল এেটি দভ্ুাে্যজনে সি্য থয সািা রবশ্বব্যাপী প্রকি্যকে থদকেি প্রকি্যে রেকপেই 
থোন না থোন আোকি দন্ুীতি রবদ্যিান োকেই৷ ইঞ্চকেপ পরৃেবীি থসই সেল 
অংেগুললকি টনয়রিিভাকব োজ েকি োকে থযখাকন দন্ুীতি হল সািািণ রবষয়৷ ইঞ্চকেপ, 
সব্ সিকয় সেল স্ানগুললকি, স্ানীয় আইন, আন্তজ্াতিে আইন, রদ ফকিন েিাপ্ট 
প্র্যালটিকসস অ্যাটি (এফতসরপএ), রদ ইউ.থে. ব্াইবারি অ্যাটি, ব্যবসা পরিচালন সংক্ান্ত 
রবরি এবং নীতি, এবং অন্য থযকোকনা প্রকয়াজনীয় রবরিসিূকহি প্রতি অনপুালে োোি 
জন্য অঙ্ীোি েকি৷
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ইঞ্চকেপ-এি অঙ্ীোকিি লষে্য...

িাদকি ে্িাহেবৃন্দ

ইঞ্চষকপ অগেীকথাি কষি...
িাকদি গ্রাহেকদি িান

ইঞ্চষকপ-এি রবরধ, অেপুথািে কথাে্কক্ম, এবং অেপুথািে েীভতগুলি এটিি রিপেটিি েে্য রবষিেিথাষব 

�রিত, এবং অেথাটচতিথাষব আমিথাতথাভন্ত্রক অথবথা টেয়ন্ত্রণবথাদী েথা িষয় দঢৃ়৷ ইঞ্চষকপ আত্মরববেথাসী নে 

তথাষদি রবরধ তথাষদি গ্থািকষদি টেেস্ব রবরধগুলিষক পূিণ কষি অথবথা অভতক্ম কষি েথায়৷ তথথারপ, 

ইঞ্চষকপ সব্কদথাই তথাষদি গ্থািকষদি অেপুথািে মথােগুলিি পে্কথাষিথাচেথা কিষত ইছুেক, এবং, নেখথাষে 

েুভতিসং�ত এবং সম্ব, নসই মথােগুলিি প্রভত দথায়বদ্ধ থথাকষব৷

ইঞ্চষকপ অগেীকথাি কষি...
অনপুালকনি এেটি উচ্চিি স্তি

ইঞ্চষকপ িি, সমগ্ পরৃথবীব্যথাপী কথাে্কথািয় এবং পরিচথািে সি একটি রববেভিভতিক সংস্থা৷ ইঞ্চষকপ 

অেধুথাবে কষি নে রবভিন্ন নদষিি তথাষদি টেেস্ব আইে, রবরধ এবং েীভত িষয়ষে৷ নেখথাষে, ইঞ্চষকপ এই 

প্রকথাি রবভিন্ন অঞ্চিগুলি পরিচথািে�ত ববটচষরে্যি সষগে মথাটেষয় টেষত সষেম িষয় টেষেষদি �লব্কত নবথাধ 

কষি, তথাষদি অেপুথািে মথােগুলি এইিথাষব েমেীয় িয় েথা৷ সথািথা পরৃথবীব্যথাপী, এই রবরধটিষত অন্তিু্ক তি 

একই সথাধথািণ মথােগুলি প্রষেথাে্য িয়, এবং স্থােীয় িীভতি প্রভত প্রভতটক্য়থায় রিরথি িষব েথা৷ গ্থািকষদি 

টেকি িিসথা প্রদথাে কিথা নেষত পথাষি নে, ইঞ্চষকপ একটি নদষি নে পন্থায় ব্যবসথা পরিচথালিত কষি, নসটি 

সকি নদষিি নষেষরে একই িষব৷

ইঞ্চষকপ অগেীকথাি কষি... 
িাকদি গ্রাহেকদি পাকে দাঁডাকনাি জন্য

দেু্কীভত এবং রুে নদওয়থা বথা নেওয়থাি রবেষয় একটি িভতিিথািী অবস্থাে িষেথা কিথাটি অভতরিতি করিে 

পরিরস্ভতগুলিি আেয়ে কষি৷ এটি নসই পথটিষক প্রিথারবত কিষত পথাষি নেটিষত ইঞ্চষকপ কম্ক সম্থাদে 

কষি, প্রটক্য়থাগুলিষক ধীি�ভত সম্ন্ন কষি, অথবথা এই প্রকথাি প্রতীয়মথাে িষত পথাষি নে ইঞ্চষকপষক একটি 

পরিষেবথাি েে্য একটি অরধকতি মূি্য প্রদথাে কিষত িষত পথাষি৷ েীভত�ত আচিণটি প্রথায়িই সিেতম 

রবকপে িয় েথা, এবং ইষঞ্চষকপ এবং তথাষদি গ্থািক, উিষয়ি েে্য একটি স্ষিি পরিচথািে েন্ত্রণথাসি 

উপরস্ত িষত পথাষি৷

তথথারপ, ইঞ্চষকপ তথাষদি মথােদন্ডগুলিষক রিরথি কিষব েথা, চথাপ েত অরধকই নিথাক৷ নেখথাষে, গ্থািক, 

সিবিথািকথািী, এবং অে্যথাে্য তৃতীয়পষে�ণ, ইঞ্চষকষপি রুে নদওয়থা বথা নেওয়থা এবং দেু্কীভত রবষিথাধী 

অগেীকথািটি িথা�থািথার� কষিে, নসখথাষে ইঞ্চষকপ সমস্যথা সভৃষ্টকথািী পরিরস্ভতটিষত সমথ্কে, পিথামি্ক এবং 

সিথায়তথাি েে্য  েথা কিষত পথাষি, সবরকেুই কিষব৷ ইঞ্চষকপ নেষকথাষেথা কথাষিথাি পথাষিই দথাঁডথাষব নে 

দেু্কীভতি রবরুষদ্ধ একটি অবস্থাে গ্িণ কষিষে৷

ইঞ্চষকপ অগেীকথাি কষি...
স্চ্ছিা

ইঞ্চষকপ, তথাষদি গ্থািকষদি ব্যবসথাটয়ক টক্য়থাকিথাপগুলিষক, তথাষদি টেষেষদি রিসথাষব রবষবচেথা কিথাি 

েে্য অগেীকথাি কষি৷পরিচথািে�তিথাষব, ইঞ্চষকপ একটি সময়থাে�ু পন্থায় সকি প্রথাসটগেক তথ্য প্রদথাে 

কিথাি, এবং নেটিি রবেষয় তথাঁষদি অব�ত থথাকথা উটচত নসটিি রবেষয় গ্থািকষদি অবরিত িথাখথাি েে্য, 

অগেীকথাি কষি৷ ইঞ্চষকপ, তথাষদি সকি ব্যবসথাটয়ক অেিুীিষেি নষেষরে, একটি স্বছে পন্থায় টক্য়থা কিথাি 

েে্য অগেীকথাি কষি৷

ইঞ্চকেপ, িাকদি গ্রাহেকদি প্রতি িাকদি দাটয়ত্ব অনিুাবন েকি এবং স্ীোি েকি৷ 
ইঞ্চকেপ িাকদি গ্রাহেকদি বোিা িাঁকদি েিগ্ুললি এেটি আইটন, অনপুালে, এবং 
নীতিেি পন্ায় সংঘটিি হওয়াি উপি আকিাপ েিা গুরুকত্বি অবিূল্যায়ন েকি না৷ 
ইঞ্চকেপ, প্রকি্যে রদন, প্রকি্যেটি োকজি থষেকত্র নীতিেি ব্যবসাটয়ে পরিচালকনি 
অঙ্ীোি েকি৷
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ইঞ্চষকপ অগেীকথাি কষি...
সিোরি গ্রাহেকদি সকঙ্ ব্যবসা েিা

সিকথারি এষেলসি, সথামরিক বথারিেী, এবং এেলেওগুলিষক অন্তিু্ক তি কষি, সিকথারি গ্থািকষদি সষগে ব্যবসথা 

কিথা - িি একটি নষেষরে নেখথাষে ইঞ্চষকপ অেপুথািে টেয়মগুলিি আিও দঢৃ়তি একটি সংস্িণ অেসুিণ 

কষি৷ এই প্রকথাি গ্থািকষদি সষগে কথাে কিথাকথািীে, নেষকথাষেথা অেপুেুতিতথাি প্রভত ইষঞ্চষকপ-এি থথাষক 

একটি িূে্য সিেষেথা�্য দভৃষ্টিটগে, এবং তথাষদি টেয়মথােবুরত্ক তথামূিক পদষষেপগুলি িয় আিও করিে৷ 

ইঞ্চষকপ, তথাষদি ব্যবসথাি এই রবিথা�টিি সম্ষক্ক  টেলদ্ক ষ্ট েীভতগুলিি িষেথা কষি, এবং টেশ্চিত কষি 

নে এই সংস্থাগুলিি সষগে নেষকথাষেথা কম্কই রবষিেথাটয়ত প্ররিষেষণি দ্থািথা রবষিেজ্ষদি দ্থািথা টেয়ভন্ত্রত 

িয়৷ ইঞ্চষকপ, সিকথারি গ্থািকষদি সষগে ব্যবসথা কিথা-এি একটি েীভত অেসুিণ কষি, এবং কম্কী অথবথা 

সিবিথািকথািী েথাঁষদি সিকথারি গ্থািকষদি প্রষয়থােেীয়তথাি অেপুথািষেি রবেষয় প্রশ্ন থথাষক, তথাঁষদি 

সিকথারি পরিষেবথা রবিথা� অথবথা গ্রুপ কমপ্থাষয়সি অটফসথাষিি নথষক ব্যথাখ্যথা চথাইষত িষব৷

ইঞ্চষকপ অগেীকথাি কষি...
িৃিীয়পষেগুললি জন্য অনপুালন বলবি েরুন

ইঞ্চষকপ-এি গ্থািষকিথা, রববেব্যথাপী িথােথাি িথােথাি তৃতীয়পষেষক

টেয়ন্ত্রণ কিথাি দ্থািথা একটি উচ্চ-মথাষেি এবং রববেথাসষেথা�্য পরিষেবথা প্রদথাে কিথাি েে্য ইঞ্চষকপ-এি উপি 

আস্থা িথাষখে৷ এটি গুরুত্বপূণ্ক নে, নে মথােদন্ডগুলি ইঞ্চষকপ তথাষদি টেষেষদি েে্য টেধ্কথািণ কষি, নসগুলি 

তথাষদি সথাবএষেন্, নিন্ডথাি, সথাবকন্ট্যথাক্টি, সিবিথািকথািী, অস্থায়ী কম্কী, এবং পিথামি্কদথাতথাষদি দ্থািথাও 

অেপুথালিত িয়৷ ইঞ্চষকপ চথায়, সকি সিবিথািকথািীিথা দ্থািথা ইঞ্চষকপ-এি ব্যবসথা পরিচথািে সংক্থান্ত রবরধ 

এবং েীভতগুলি গ্িণ করুে৷ নসই সকি তৃতীয়পষে েথাঁিথা অস্বীকথাি কষিে, অথবথা এই মথােদন্ডগুলি বেথায় 

িথাখষত সষেম িে েথা, তথািথা  ইঞ্চষকপ-এি সিবিথািকথািীষদি সংগ্ি নথষক অপসথারিত িে৷
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ইঞ্চকেপ-এি অঙ্ীোকিি লষে্য...

তথাদষি 

কি্মীবি্�

ইঞ্চষকপ অগেীকথাি কষি...
সিিা

ইঞ্চষকপ, েখে অেপুথািে এবং ে্যথাষয়ি েীভতগুলিি রবেয়টিি উষদ্রক িয়, তখে সকি কম্কীবষ�্কি সষগে 

সমপ্রকথাি ব্যবিথাি কিথাি েে্য অগেীকথাি কষি৷ ইঞ্চষকপ-এ, টেয়ম, েীভত, এবং টেয়মথােবুরত্ক তথামূিক 

পদষষেপগুলি, স্ষিি ব্যভতষিষকই সকষিি েে্য একই, এবং বিবত কিথা িয় সথামঞ্স্যপূণ্কিথাষব৷ 

নেখথাষে ইঞ্চষকপ অ-অেপুথািক টক্য়থাগুলিি েে্য একটি িূে্য-সিেিীিতথা েীভতি অেিুীিে কষি, এটি 

প্রভতষ্থাষেি সব্কটেম্ন নথষক সষব্কথাচ্চ স্ি পে্কন্ত দীর্কথাটয়ত িয়৷

ইঞ্চষকপ, সকি কম্কীি সষগেই, পদ-মে্কথাদথা, প্রভতষ্থােটিষত স্ি, টেেুভতিি নময়থাদ, েথাভত, বয়স, লিগে, ধম্ক, 

অথবথা িথােনেভতক মতথাদষি্কি ব্যভতষিষকই সমপ্রকথাষি ব্যবিথাি কিথাি েে্য অগেীকথাি কষি৷

ইঞ্চষকপ অগেীকথাি কষি...
অনপুালন েিী্

অেপুথািে এবং েীভতি প্রভত ইঞ্চষকপ-এি দথায়বদ্ধতথাি প্রদি্কে রষি তথাষদি দ্থািথা ইঞ্চষকপ-এি অেপুথািে 

কথাে্কক্মটি বেথায় িথাখথা এবং বথাস্বথায়ষেি প্রভত টেষবরদত একটি পূণ্ক-সমষয়ি অেপুথািে সংক্থান্ত পদ 

সভৃষ্টি মথাধ্যষম৷ গ্রুপ কমপ্থাষয়সি অটফসথাি (লেভসও)-এি দথাটয়ত্ব িি কথাে্কক্মটিি ক্মথা�ত উন্নয়ে রিথাষেথা 

এবং নকথাম্থােী বিথাবি অেপুথািে সংক্থান্ত সষচতেতথাি প্রসথাি রিথাষেথা৷ লেভসও, ভসইও এবং টেষদ্ক িক 

মন্ডিীি প্রভত উতিিদথায়ী৷

লেভসও-এি িূরমকথা িি ইঞ্চষকপ-নক অ-অেপুথািেমূিক আচিণগুলিি নথষক িষেথা কিথা, এবং সকি 

কম্কীবষ�্কি প্রভত সিথায়তথা প্রদথাে কিথা েরদ তথাঁষদি অেপুথািে সংক্থান্ত নকথাে প্রশ্ন অথবথা উষদ্� থথাষক৷ 

কম্কীিথা লেভসও-এি সষগে ন�থাপেিথাষব কথথা বিষত পথাষিে৷

ইঞ্চকেপ চায় িাকদি েিী্িা, এবং িাঁিা থয পরিকষবাটি প্রদান েকি, থসগুলল রেকপেি িকি্য 
সকব্াৎেৃটি হয়৷ এটি অজ্ন েিাি জন্য, ইঞ্চকেপ িাঁকদি েিী্কদি িাঁকদি ভূরিোগুললকি 
সাফল্য লাকভি জন্য প্রকয়াজনীয় িুলগুলল থদওয়াি, এবং এেটি েি ্পরিকবে প্রদান েিাি 
জন্য অঙ্ীোি েকি থযটি টনিাপদ, আনন্দদায়ে, এবং েি ্সম্াদকনি জন্য সহায়ে৷

অঙ্ীোিসিহূ
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ইঞ্চষকপ অগেীকথাি কষি...
প্ররেষেণ

ইঞ্চষকপ, সকি কম্কীি েে্য, তথাঁষদি কম্কগুলিি নষেষরে সিথায়তথা প্রদথাষেি উষদেষি্য সকি প্রকথাি 

প্রষয়থােেীয় প্ররিষেণ নদওয়থাি েে্য অগেীকথাি প্রদথাে কষি৷ ইঞ্চষকপ চথায়, সকি কম্কী ইঞ্চষকপ-এি েে্য 

নেষকথাষেথা প্রকথাি কম্ক টেষ্থাদে কিষত পথািথাি পূষব্ক, বথাধ্যতথামূিকিথাষব একটি রবসৃ্ত পরিরধি অেপুথািে 

এবং েীভত সংক্থান্ত রবেয়গুলিি উপি প্ররিষেণ গ্িণ করুে৷ এই বথাধ্যতথামূিক প্ররিষেণটি প্রদথাে কিথা 

িয় একেে কম্কীি ইঞ্চষকপ-এ নেথা�দথাে কিথাি সমষয়৷ অভতরিতিিথাষব, ইঞ্চষকপ-এ একেে কম্কীি সমগ্ 

সময়কথাি বিথাবি পূে্কেবীকিণমূিক প্ররিষেষণি পে্কথায়গুলি প্রদথাে কিথা িষব৷

ইঞ্চষকপ রববেথাস কষি নে শুধুমথারে অেপুথািে এবং েীভতভিভতিক রবেয়গুলিি উপি টেয়রমতিথাষব প্ররিষেণ 

পরিচথািেথা কিথাি দ্থািথা, সথাম্প্রভতকতম অেপুথািে এবং েীভতগুলিি সম্রক্ক ত সষচতেতথা বেথায় িথাখথা এবং 

কম্ক টেষ্থাদষেি সমষয় প্রষত্যষকি টচন্তথাি এষকবথাষি সম্ুখিথাষ� অেপুথািেষক িথাখথা সম্ব৷

ইঞ্চষকপ-এি সকি কম্কীি দ্থািথা, প্রভতষ্থােটিষত তথাঁিথা নে স্ষিই অবরস্ত িে অথবথা তথাঁষদি পরিষেবথাি 

বদর্ক্য নে প্রকথািই নিথাক েথা নকে, অেপুথািে এবং েীভত রবেয়ক প্ররিষেণটি গ্িণ কিথা প্রষয়থােেীয়৷ 

ইঞ্চষকপ, “নিথাে ফ্রম রদ িপ”-এি গুরুষত্ব রববেথাস কষি নেখথাষে বরিষ্ কম্কীষদি নথষক, উপেুতি ব্যভতি�ত 

এবং ব্যবসথাটয়ক আচিণ প্রদি্কে কিথাি দ্থািথা উদথািিষণি দ্থািথা নেতৃত্ব প্রদথাষেি এবং অেপুথািে এবং 

েীভতি উপি সষচতেতথাি রবস্থাি রিথাষেথাি প্রত্যথািথা কিথা িয়৷

নেষিতু এটি িি একটি রববেভিভতিক সংস্থা, ইঞ্চষকপ রবভিন্ন িথােথায় প্ররিষেণটি প্রদথাষেি অগেীকথাি কষি, 

েথাষত প্ররিষেণটি সকি কম্কী দ্থািথাই অেধুথাবেষেথা�্য িয়৷ েরদ কম্কীষদি েথা�থািপ্রথাপ্ততথাি নষেষরে অসরুবধথা 

থথাষক, তথািষি ইঞ্চষকপ প্ররিষেণ প্রদথাষেি ববকভপেক পন্থা অেসুন্থাষেি অগেীকথাি কষি৷ ইঞ্চষকপ-এি 

েীভতভিভতিক এবং অেপুথািক ব্যবসথাটয়ক ব্যবিথাি প্রদথাষেি প্রভত দথায়বদ্ধতথাটি এমে কী রবষবেি সব্কথারধক 

দিূষ�থাম্য স্থােগুলিি প্রভতও দীর্কথাটয়ত িয়৷

ইঞ্চষকপ অগেীকথাি কষি...
প্রতিকবদন প্রদান েিাকে সহজ েিা

অেপুথািে এবং েীভতি প্রভত ইঞ্চষকপ-এি দথায়বদ্ধতথাি অথ্ক িি নে তথািথা এমে নেষকথাষেথা রিেথাি সম্ষক্ক  

েথােষত ইছুেক নেখথাষে নকথাম্থােী নসই মথােগুলিষক িষেণথাষবষেণ কিষত ব্যথ্ক িষয়ষে নেগুলিি েে্য তথািথা 

আকথালখিত৷ পূব্কবত্ক ী রবিথা�টিষত আষিথাটচত অেসুথাষি, কীিথাষব একটি উষদ্� উত্থারপত কিষত িষব, এবং 

এই পুলস্কথাটিি রপেষে রববৃত অেসুথাষি, কম্কী এবং তৃতীয়পষে�ষণি টেকষি প্রভতষবদে, উষদ্�, এবং প্রশ্ন 

উত্থাপে কিথাি েে্য বহু সংখ্যক পন্থা িষয়ষে৷ ইঞ্চষকপ, সকি প্রভতষবদেগুলিষকই আপথাতপ্রতীয়মথাে 

গুরুষত্ব এবং নকথাে প্রকথাি পূব্ক সংস্থািরবিীেিথাষব গ্িণ কষি৷ নেষকথাষেথা ব্যভতি, টেটে একটি ষেভতকথািক 

অভিপ্রথাষয়, জ্থাতসথাষি একটি রমথ্যথা প্রভতষবদে প্রদথাে কষিে, টেয়মথােবুরত্ক তথামূিক পদষষেষপি ঝঁুরকেুতি 

থথাষকে৷
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তথাদষি কি্মীবি্�

ইঞ্চষকপ অগেীকথাি কষি...
িাকদি নীতিগুলল বলবি েকি

ইঞ্চষকপ, নবরিক কম্ক সম্থাদে সম্রক্ক ত সকি প্রভতষবদেগুলিি একটি প্রথথা�ত, মথােথাে�ুকৃত, এবং 

টেিষপষে পন্থায় অেসুন্থাষেি েে্য অগেীকথাি কষি৷ অেসুন্থােগুলি টেয়ভন্ত্রত িয় গ্রুপ কমপ্থাষয়সি 

অটফসথাষিি দ্থািথা৷ ইঞ্চষকপ সকি কম্কীি নথষক অেসুন্থােগুলিষত সিথায়তথা কিথাি এবং নসগুলিষক 

ন�থাপেীয় িথাখথাি প্রত্যথািথা কষি৷ অেসুন্থােগুলি সমূ্ণ্ক িষি, ইঞ্চষকপ, একটি অপষেপথাতদষু্ট পন্থায় এবং 

ে্যথায় সিকথাষি প্রষয়থােেীয় নেষকথাষেথা টেয়মথােবুরত্ক তথামূিক পদষষেপ রূপথাটয়ত কিথাি েে্য অগেীকথাি কষি৷

ইঞ্চষকপ অগেীকথাি কষি...
এেটি টনিাপদ েি ্পরিকবে

বন্দি, েথািথাে-রথাি, এবং এমে কী অটফসগুলিও রবপজ্জেক স্থাে িষত পথাষি৷ ইঞ্চষকপ শুধুমথারে রবষবচেথা 

কষি নে কথােটি সফিিথাষব সমূ্ণ্ক কিষত িষব েরদ নকথাে ব্যভতিই ষেভতগ্স্ েথা িয়৷

ে্যয়সং�ত আচিষণি উপি তথাষদি েীভত এবং অেপুথািষেি েীভত সি, ইঞ্চষকপ তথাষদি কম্কীষদি েে্য 

টেিথাপদ কম্কস্ষিি উপষিও নেথাি প্রদথাে কষি৷ বন্দি, সমুদ্র, অথবথা অটফষস, নেখথাষেই নিথাক েথা নকে, 

ইঞ্চষকপ-এি টেকি স্বথাস্্য এবং টেিথাপতিথা গুরুত্বপূণ্ক৷

ইঞ্চষকপ টেিথাপতিথাি উচ্চ মথাপকথারিি প্রভত দথায়বদ্ধ, এবং তথাষদি একটি টেষবরদত স্বথাস্্য, টেিথাপতিথা, সিুষেথা 

এবং পরিষবি (এইচএসএসই) রবিথা� িষয়ষে, নেটি কম্ক অি্যথাসগুলিি পে্কষবষেণ কষি, কম্কীষদি প্ররিষেণ 

প্রদথাে কষি, এবং ইঞ্চষকপ-এি দ্থািথা আন্তে্ক থাভতক মথােগুলিি অেপুথািে টেশ্চিত কষি৷

ইঞ্চষকপ, তথাষদি কম্কস্িগুলি নিেস্থা, �থািথা�থালি, এবং নিথােণ মুতি, এবং নসগুলি মথাদক এবং 

অ্যথািষকথািি-মুতি পরিষবিেুতি, টেশ্চিত কিথাি অগেীকথাি প্রদথাে কষি৷

ইঞ্চকপ-এি সকি কম্কী এবং পরিদি্কেকথািী আত্মরববেথাসী নবথাধ কিষবে নে কম্ক পরিষবিটি িি টেিথাপদ 

এবং স্বথাস্্যকি৷ নেষকথাষেথা ব্যভতিষকই, টেটে এই প্রকথাি অেিুব কষিে েথা, তথাঁষক অরবিষবে েথােথাষেথাি েে্য 

বিথা িয়৷

অঙ্ীোিসিহূ
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ইঞ্চষকপ অগেীকথাি কষি...
উতিি পরিচালন

ইঞ্চষকপ তথাষদি ম্যথাষেেথািষদি নথষক উচ্চ মথাষেি প্রত্যথািথা কষি৷ ইঞ্চষকপ-এি পরিচথািেব�্কষক 

আবরি্যকিথাষব শুধুমথারে এই রবরধি মথােগুলিষকই বেথায় িথাখষত িষব তথা েয়, তথাঁষদি কথােগুলিি মথাধ্যষম 

আবরি্যকিথাষব একটি উদথািিণ স্থাপে কিষত িষব৷ নেতৃত্ব প্রদথােকথািী অবস্থাষে থথাকথা ব্যভতিষদি নথষক 

উদথািিণমূিক অখন্ডতথা এবং েীভতি প্রদি্কে কিথাি, ইঞ্চষকপ-এি মূি্যষবথাধ অেসুথাষি কম্ক সম্থাদে 

কিথাি, অ-অেপুথািক আচিষণি প্রভত সতক্ক  এবং প্রভতষিথাধ কিথাি, এবং টেশ্চিত কিথাি নে সকি কম্কীি 

টেকিই একটি েীভতপূণ্ক এবং নপিথাদথাি কম্ক পরিষবি রবদ্যমথাে িষয়ষে নেখথাষে কথাে কিষত িষব, প্রত্যথািথা 

কিথা িয়৷

ইঞ্চষকপ তথাষদি ম্যথাষেেথািষদি নথষক েীভত�ত আচিণ এবং েখে সষুেথাষ�ি উষদ্রক িয়, কম্কীষদি 

সথািথাষে্য তথাঁষদি টেেস্ব অেপুথািে প্ররিষেণ পরিচথালিত কিথাি প্রত্যথািথা কষি৷ ম্যথাষেেথাষিিথা একটি 

কম্ক পরিষবি সভৃষ্ট কিথাি েে্য দথায়ী নেখথাষে কম্কীিথা েীভত এবং অেপুথািেভিভতিক রবেয়গুলিি সম্ষক্ক  

প্রভতষিথাষধি িীভতরবিীেিথাষব উষদ্� উত্থাপে কিষত স্বছেন্দ নবথাধ কষিে৷ ইঞ্চষকপ ম্যথাষেেথািষদি টেকি 

তথাঁষদি ব্যবিথাষিি েে্য প্ররিষেষণ সিঞ্থামগুলি প্রদথাে কিথাি েে্য অগেীকথাি কষি৷

এবং পরিবকি্...

পরিবষত্ক , ইঞ্চষকপ প্রত্যথািথা কষি নে তথাষদি কম্কীিথা, তথাঁষদি কথােগুলি তথাঁষদি সষব্কথাৎকৃষ্ট দষেতথা সিকথাষি 

কিথাি েে্য, ইঞ্চষকপ-এি ব্যবসথা পরিচথািষেি রবরধ এবং েীভত এবং অেপুথািষেি েীভতগুলি অেসুিণ 

কিথাি, নেষকথাষেথা প্ররিষেণ পে্কথাষয় সটক্য়িথাষব অংিগ্িণ কিথাি, এবং প্রভতবথাদ কিথাি েে্য, েখে তথাঁিথা 

মষে কষিে নে নকথাে িুি অথবথা নকথাে রকেু নদষখে নেটি তথাঁিথা অেধুথাবে কষিে েথা, নেটি েীভত অথবথা 

অেপুথািষেি একটি সম্থাব্য রবচু্যভতি উষদ্ষ�ি কথািণ সভৃষ্ট কষি, একটি নপিথাদথািী, সত, এবং স্বছে পন্থায় 

কথাে কিষবে৷
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তৃতীয়পক্ে আদথাে-

প্িদথাে

ইঞ্চষকপ অগেীকথাি কষি...
যোযে অি্যবসায়

আমথাষদি গ্থািকষদি পষষে কম্ক সম্থাদষেি উষদেষি্য ইঞ্চষকপ-এি বহু কথাষেি মষধ্যই সিবিথািকথািী 

এবং সথাবকেট্্যথাক্টষদি ব্যবস্থাপেথা রবেটডত থথাষক, এবং ইঞ্চষকপ রববেব্যথাপী িথােথাি িথােথাি পরিষেবথা 

প্রদথােকথািীষদি মথাধ্যষম কথাে কষি৷ ইঞ্চষকপ, নেষকথাষেথা প্রকথাি ব্যবসথাটয়ক সম্ক্ক  স্থাপষেি পূষব্ক 

তৃতীয়পষে�ষণি পচিথাৎপষিি প্রষয়থােেীয় েথাচথাই এবং পে্কথাষিথাচেথা কিথাি, এবং ইঞ্চষকপ-এি সষগে তথাঁষদি 

কথাে কিথাি সমগ্ সময়কথািব্যথাপী তথাঁষদি নেথা�্যতথাি অবস্থাে পে্কষবষেণ কিথাি প্রটক্য়থা প্রচলিত িথাখথাি 

অগেীকথাি কষি৷

ইঞ্চষকপ অগেীকথাি কষি...
িে্য িষো েরুন

ইঞ্চষকপ টেয়রমতিথাষব তথাষদি গ্থািকষদি নথষক ন�থাপেীয় এবং ব্যবসথাটয়কিথাষব সংষবদেিীি তথ্য প্রথাপ্ত 

কষি৷ ইঞ্চষকপ এই প্রকথাি তথ্যগুলিষক সিুলষেত িথাখথাি উষদেষি্য েথথােথ ব্যবস্থাি িথাখথাি অগেীকথাি কষি৷ 

ইঞ্চষকপ, ইইউ নেেথাষিি িথািথা নপ্রথাষিকিথাে নিগুষিিথাে (লেটিরপআি)-এি অেপুথািক, এবং তথাষদি 

সকি ব্যবস্থা, েীভতসমূি, এবং প্রটক্য়থাসমূি িি এই আইেগুলিি সষগে সমষিখ৷

ইঞ্চষকপ অগেীকথাি কষি...
নীতিেি ব্যবসাটয়ে সম্ে্

উপিথাি এবং রবষেথাদেগুলি িি ব্যবসথাটয়ক েীবষেি একটি স্বথািথারবক অংি৷ একেে গ্থািষকি েে্য খথাবথাি 

ক্য় কিথা অথবথা একেে সিবিথািকথািীি নথষক এক বথাক্স রমভষ্ট গ্িণ কিথাটি িি গ্িণষেথা�্য ব্যবসথাটয়ক 

আচিণ েথা সেুথাম িথািে কষি এবং একটি দীর্কস্থায়ী সম্ক্ক  সভৃষ্ট কষি৷ তষব আবরি্যকিথাষবই আমথাষদি 

সতক্ক  থথাকষত িষব নে এটি নেে একটি উপেুতি পন্থায় কিথা িয়৷

ইঞ্চষকপ অগেীকথাি কষি নে একেে তৃতীয়পষষেি সষগে উপিথাি এবং/অথবথা রবষেথাদষেি আদথাে-প্রদথাে 

কখেওই একটি ব্যবসথাটয়ক ভসদ্ধথান্তষক অেপুেুতিিথাষব প্রিথারবত কিথাি উষদেষি্য িষব েথা৷ ইঞ্চষকপ উপিথাি 

এবং রবষেথাদেগুলিি েে্য প্রটক্য়থাটিি পে্কথাষিথাচেথা এবং অেষুমথাদে প্রচলিত িথাষখ৷ ইঞ্চষকপ আিথা কষি 

নে গ্থািক এবং সিবিথািকথািীিথা অেধুথাবে কষিে নে নকথাে নকথাে সমষয় ইঞ্চষকপ-এি কম্কীষদি পষষে 

িীভতভিভতিক ব্যবসথাটয়ক খুঁটিেথাটি বেথায় িথাখথা সম্ব েথাও িষত পথাষি েথাষত নকথাে প্রকথাি ভ্থান্ত আচিষণি 

ধথািণথা এডথাষেথা নেষত পথাষি৷ নেখথাষে গ্থািক এবং সিবিথািকথািীষদি টেকি একই প্রকথাি অথবথা আিও 

দঢৃ়তি েীভত থথাষক, ইঞ্চষকপ স্পষ্ট কষি এগুলি অব�ত কিথাষেথাি নষেষরে ষুেব্ধ িষব েথা, এবং ইঞ্চষকপ 

তৃতীয়পষে�ষণি েীভতগুলিি প্রভত অেপুথািক থথাকথাি অগেীকথাি কষি৷

ইঞ্চষকপ-এি েীভত বষি নে ইঞ্চষকপ-এি কম্কীিথা, একেে বত্কমথাে অথবথা প্রত্যথারিত সিবিথািকথািী, 

নিন্ডথাি, এষেন্, পিথামি্কদথাতথা, গ্থািক অথবথা প্রভতষেথা�ীি নথষক, েথা তথাঁিথা টেষেিথা েথা তথাঁষদি পরিবথাষিি 

সদস্য অথবথা বনু্ষদি পষষে নকথাে প্রকথাি উপিথাি, প্রভতশ্রুভত, অথবথা নেষকথাষেথা প্রকথাি অে্যথাে্য ব্যভতি�ত 

উপকথাি অথবথা সরুবধথাি েে্য উৎসথারিত অথবথা প্রথাথ্কেথা কিষবে৷

অঙ্ীোিসিহূ
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ইঞ্চষকপ অগেীকথাি কষি...
ন্যায্য প্রতিকযাগেিা

ইঞ্চষকপ, প্রভতষেথার�তথা অথবথা বথাণণে্য সীমথাবদ্ধ েথা কষি, ব্যবসথাি েে্য সম-সষুেথাষ�ি স্ষি প্রভতষেথার�তথা 

কিথাি, অগেীকথাি কষি৷ ইঞ্চষকপ, নেষকথাষেথা প্রকথাষি মূি্য-রস্ি কিথাি ব্যবস্থা, অথবথা প্রভতষেথা�ীষদি সষগে 

নেষকথাষেথা প্রকথাষিি রবটেময় চুভতিভিভতিক ব্যবস্থা এডথাষেথাি েে্য অগেীকথাি কষি এবং ইঞ্চষকপ স্থােীয় এবং 

আন্তে্ক থাভতক আঁতথাত-প্রভতষিথাধী আইেগুলি অেসুিণ কিষব৷

আিও অভতরিতিিথাষব, ইঞ্চষকপ এবং তথাষদি কম্কীিথা নকথাে প্রভতষেথা�ীি ন�থাপেীয় তথ্য প্রথাপ্ত কিথাি েে্য 

প্রষচষ্টথা কিষব েথা, এবং, েরদ তথািথা দরু্কিেথাবিত নকথাে রকেু প্রথাপ্ত কষি, তথািষি নসই তথ্যটি রবেষ্ট কিষব ও 

নসটি সংরলিষ্ট পষে�ষণি টেকি নরথােণথা কিষব৷

ইঞ্চষকপ অগেীকথাি কষি...
নরে সংিষেণ

স্বছেতথাি প্রভত তথাষদি দথায়বদ্ধতথাি অংিস্বরূপ, ইঞ্চষকপ প্রষেথাে্য রবরধ অেসুথাষি, নেষকথাষেথা কম্ক-সম্রক্ক ত 

েরথ নেটি িরবে্যষতি নকথাে একটি তথারিষখ টেিীষেথা অথবথা আইটে উষদেষি্য প্রষয়থােেীয় িষত পথাষি, িথাখথাি 

এবং মেতু কিথাি অগেীকথাি কষি৷

ইঞ্চষকপ অগেীকথাি কষি...
স্াকে্ি রবকিাি এটডকয় যাওয়া

ইঞ্চষকপ, নসই সকি পরিরস্ভতগুলি এডথাষেথাি প্রষয়থােেীয়তথাটি অেধুথাবে কষি, নেখথাষে ব্যবসথাটয়ক রবচথাি 

এবং ভসদ্ধথান্ত গ্িণটি আমথাষদি ব্যভতি�ত স্বথাথ্কসমূি এবং সম্ক্ক গুলিি দ্থািথা প্রিথারবত অথবথা প্রিথারবত 

রিসথাষব প্রতীয়মথাে িষত পথাষি৷ ব্যবসথাটয়ক ভসদ্ধথান্তগুলিষক আবরি্যকিথাষব বস্তুভিভতিক গুণগুলিি ভিভতিষত 

িষব৷ ইঞ্চষকপ-এি প্রষয়থােে সকি কম্কীি দ্থািথা, অেপুথািে রবিথাষ�ি টেকি নেষকথাষেথা সম্থাব্য স্বথাষথ্কি 

সংরথাতগুলি উষ্থাটচত কিথা, েথাষত নসগুলিি পে্কথাষিথাচেথা কিথা, অেষুমথাদে অথবথা অস্বীকথাি কিথা এবং 

েরথিুতি কিথা নেষত পথাষি৷

এই েীভতটি, িথােনেভতক দিসমূি এবং দথাতব্য প্রভতষ্থােগুলিি সষগে আদথাে-প্রদথাষেি নষেষরে প্রষেথাে্য 

িয়৷ ইঞ্চষকপ, নকথাে কথািষণই, বস্তুভিভতিক উপিথাি অথবথা রবেথামূষি্য পরিষেবথা প্রদথাষেি আকথাষি, নকথাে 

িথােনেভতক প্রভতষ্থােষক নকথাে প্রকথাি দথাে প্রদথাে কিষব েথা৷ অভতরিতিিথাষব, টক্য়থািীি িথােেীভত অথবথা 

এক বেষিি মষধ্য েে-পরিষেবথা পরিত্যথা�কথািী নকথাে িথােেীভতষকি টেকি নকথাম্থােীি মষধ্য নকথাে প্রকথাি 

িূরমকথা অথবথা নকথাে বস্তুি আকথাষি নকথাে সরুবধথা প্রদথাে কিথা িষব েথা৷ নেষকথাষেথা প্রকথাি দথাতব্যমূিক 

দথােগুলি টেষদ্ক িক মন্ডিী স্ষি ভসদ্ধথান্তকৃত এবং অেষুমথারদত িষব৷



ইঞ্চকেপ-এি অঙ্ীোকিি লষে্য...

ধথািণেো�্েতথা
ইঞ্চকেপ, গ্রহটিি এবং সিাকজি প্রতি িাকদি দায়বদ্ধিা স্ীোি েকি৷ ইঞ্চকেপ, ভূরি-
সংস্ান এবং সিুকরে জিা হওয়া বজ্্য উপাদাকনি পরিিাকণ হ্াস ঘিাকনাি উকদেকে্য, 
থযখাকনই সম্ভব, বািাকস রবষাতি ে্যাস টনে্িন, দষূণ প্রতিকিাি, বজ্্য টনয়ন্ত্রণ, এবং 
উপাদানগুললি পনুব্্যবহাি এবং আবন্ি্ি েিাি অঙ্ীোি েকি৷ সেল োয্েলাকপ, 
সদুষে পন্াসিহূ এবং সকব্াৎেৃটি অভ্যাসগুললি অনেুীলকনি বোিা, ইঞ্চকেপ পরৃেবীি 
অনবীেিণকযাে্য সংস্ানগুললি ব্যবহাি টনম্নিি েিাি প্রকচটিা েকি৷

ইঞ্চষকপ দীর্কষময়থারদ আিিণ উষদ্যথা�গুলিি িষে্য এবং উষদেি্যগুলি, টরিটিি সথাষটেইষেবি প্ররকওিষমন্ 

টে্যথান্ডথাি্ক  রবএস8903-নত অন্তিু্ক তি েীভতগুলিি সষগে সমষিখ, এবং

নসগুলি িি টেম্নরূপ:

•ক্মথা�ত প্রষচষ্টথা এবং উদ্থাবেথামূিক সমথাধথােগুলিি মথাধ্যষম কম পরিমথাণ সংস্থাে এবং িভতি ব্যবিথাি 

কিথা৷

•নসই সকি উপথাদথাে, উৎপথাদে, এবং পরিষেবথাগুলি টেলদ্ক ষ্ট কিথা এবং আিিণ কিথা নেগুলি সথামথালেক, 

অথ্কনেভতক এবং পরিষবিভিভতিক উপথাদথােগুলিি মষধ্য একটি েুভতিসং�ত িথািসথাম্য িষেথা কষি এবং সমথাে 

এবং অথ্কেীভতি েে্য উপকথাষিি সভৃষ্ট কষি৷

•সংস্থাে-দষে পণ্য গুলিি ব্যবিথাি কিথা এবং েীবে-সমথাভপ্তভিভতিক ব্যবিথািগুলিি প্রভত েথথােথ রবষবচেথা 

প্রদথাে কিথা৷

•নেখথাষেই সম্ব, নেথাি এবং মথাঝথারি আকথাষিি উষদ্যথা�গুলিি েে্য সষুেথা� প্রদথাে কিথা, সথামথালেক 

উষদ্যথা�গুলিি ব্যবিথাি বৃটদ্ধ কিথা, স্থােীয়ভিভতিষত টেষয়থা�, বহুমুখীেতথা এবং প্ররিষেষণি নষেষরে সমথ্কে 

প্রদথাে কিথা, এবং নস্বছেথামূিক নষেরেগুলিি সষগে সিষেথার�তথাপূণ্কিথাষব কম্ক কিথা, রবষিেত নেগুলি আমথাষদি 

অটফস এবং পরিচথািে-স্থােগুলিি টেকষি অবরস্ত৷

ইঞ্চষকপ, পরিষবি�ত, ধথািণষেথা�্যতথা, এবং সথামথালেক দথাটয়ত্বগুলিি উষদেষি্য, টেয়রমতিথাষব উৎকে্কতথাি 

স্ি টেধ্কথািণ এবং তথাষদি কম্ক-দষেতথাি উন্নয়ে রিথাষেথাি েে্য অগেীকথাি কষি৷ এই রবেয়টিি উপি আিও 

অরধক, এবং ইঞ্চষকপ-এি উষদ্যথা�গুলিি রববিণগুলি ইঞ্চষকপ-এি ওষয়বসথাইি এবং ইন্টথাষেি-এ পথাওয়থা 

নেষত পথাষি৷

অঙ্ীোিসিহূ
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ইঞ্চকেপ-এি অঙ্ীোকিি লষে্য...

স্বচ্ে েীতরসমূি
থযখাকন এই ব্যবসা পরিচালন সংক্ান্ত রবরি এবং নীতিগুলল, অনপুালন এবং নীতিসিূকহি 
থষেকত্র ইঞ্চকেপ-এি উচ্চ-স্তকিি লষে্যগুললকে টনি্ািণ েকি, এটি অনপুালন নীতিগুললি 
িকি্যই রবদ্যিান থযখাকন রবস্তারিি রববিণগুলল পাওয়া থযকি পাকি৷ এই নীতিগুললি, 
ইঞ্চকেপ-এি অনপুালন এবং নীতিগুললি প্রতি অঙ্ীোকিি সেল রবষয়গুললকে 
টনয়ন্ত্রণোিী টনলদ্টি টনয়ি এবং রবরি িকয়কে৷

প্রষত্যক অেপুথািে েীভতই রববৃত কিষব েীভতটি কথাষদি আছেথারদত কষি, টেয়ম এবং রবরধগুলি কী নসটিি 

ব্যথাখ্যথা কিষব, কীিথাষব আিও তথ্য পথাওয়থা েথাষব নসই রবেষয় তথ্য প্রদথাে কিষব, এবং েীভতটি অেসুিষণ 

ব্যথ্কতথাি নষেষরে সম্থাব্য টেয়মথােবুরত্ক তথামূিক ফিথাফিগুলিি রববিণ প্রদথাে কিষব৷

ইঞ্চষকপ-এি অেপুথািে েীভতসমূি, এই ব্যবসথা পরিচথািে সংক্থান্ত রবরধ এবং েীভতগুলি, ইঞ্চষকপ-এি 

সথামরগ্ক অেপুথািে কথাে্কক্ষমি একটি গুরুত্বপূণ্ক অংি �িে কষি৷ কথাে্কক্মটি, ইঞ্চষকপ-এি কমপ্থাষয়সি 

চথাি্ক থাি-এি টেয়ভন্ত্রত, নেটি টেষদ্ক িক মন্ডিী এবং গ্রুপ কমপ্থাষয়সি অটফসথািষি কতৃ্ক ত্ব এবং দথাটয়ত্বসমূষিি 

রববিণ প্রদথাে কষি৷

অঙ্ীোিসিহূ
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ইঞ্চষকপ অগেীকথাি কষি...
নীতিগুলল ব্যাখ্যা েিা

ইঞ্চষকপ-এি অভিপ্রথায় িি তথাষদি সকি অেপুথািে েীভতগুলি েথথা সম্ব সিে পথািষেথা�্য এবং 

অেধুথাবেষেথা�্য কিথা৷ প্রষত্যক েীভতি সমথাভপ্তষত, কীিথাষব প্রশ্ন লেজ্থাসথা কিষত িষব এবং আিও তষথ্যি 

অেসুন্থাে কিষত িষব নসই সম্ষক্ক  টেষদ্ক িেথা অন্তিু্ক তিকথািী একটি রবিথা� আষে৷ ইঞ্চষকপ, সকি 

কম্কীষদি, েরদ তথাঁিথা একটি েীভতি রবেষয় অটেশ্চিত িে, তথািষি ব্যথাখ্যথা লেজ্থাসথা কিথাি েে্য উৎসথারিত 

কষি৷

ইঞ্চষকপ অগেীকথাি কষি...
নাোলকযাে্য নীতিসিহূ

ইঞ্চষকপ, চথায় তথাষদি অেপুথািে েীভতগুলি নেষকথাষেথা ব্যভতিি টেকিই সিষে েথা�থািপ্রথাপ্ত, পথািষেথা�্য, 

এবং অেধুথাবেকৃত নিথাক৷ েীভতগুলি, নকথাম্থােীি ইন্টথাষেি নথষক পথাি কিথাি এবং িথাউেষিথাি কিথাি 

েে্য উপিব্ধ িয়৷ ববকভপেকিথাষব, গ্রুপ কমপ্থাষয়সি অটফসথাষিি নথষক অথবথা কমপ্থাষয়সি ইষমি রিকথােথায় 

প্রভতলিরপগুলিি েে্য অেষুিথাধ কিথা নেষত পথাষি৷

তৃতীয়পষে�ণও, একই পন্থাি মথাধ্যষম ইঞ্চষকপ-এি অেপুথািে েীভতগুলিি মষধ্য নেষকথাষেথাটিি প্রভতলিরপি 

েে্য অেষুিথাধ কিষত পথাষিে৷ এই পুলস্কথাটিি রপেষে নেথা�থাষেথাষ�ি রববিণগুলি উপিব্ধ আষে৷

নকথাম্থােীি ইন্টথাষেষি বত্কমথাে েীভতগুলি প্রদরি্কত আষে, রকন্তু নসগুলি নেষকথাষেথা সমষয় িথািেথা�দকিণ 

এবং সংষিথাধষেি রবেয়বস্তু৷ েীভতগুলি িথাউেষিথাি কিথাি সমষয় মষেথাষেথা�ী িে, েথাষত শুধুমথারে 

নকথাম্থােীি ইন্টথাষেি প্রদরি্কত সংস্িণগুলিই সটক্য় সংস্িণ রিসথাষব রবষবটচত িয়৷
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পরিটচতি

যোোযোেকি 

বরবিণ

অনপুালন রবভাে 
compliance@iss-shipping.com

হিলাইন
www.convercent.com

ওকয়বসাইি
http://www.iss-shipping.com/ 

গ্রুপ েিপ্াকয়ন্স অটফসাি
Erin Omosona

Erin.Omosona@iss-shipping.com

সাইবাি তসরেউরিটি অ্যান্ড েিপ্াকয়ন্স ি্যাকনজাি
Lee Scott

Lee.Scott@iss-shipping.com 

থহড অফ ললোল অ্যান্ড ডািা থপ্রাকিেেন অটফসাি
Niree Mahabeer

Niree.Mahabeer@iss-shipping.com

শুিুিাত্র ইঞ্চকেপ-এি েিী্
উষদ্�গুলিি রবেষয় েথােথাষেথাি েে্য কম্কীষদি টেকি উপিব্ধ অভতরিতি 
সংস্থােগুলি:

• িথাইষিক্ট ম্যথাষেেথাি

• মথােব সংস্থাে

• আইে রবিথা�

• ইঞ্চষকপ ইন্টথাষেি

েিী্বৃন্দ অেবা অন্যান্য ব্যততিিা যাঁিা এেটি িািণােৃি অনপুালন অেবা নীতি লঙ্ঘন 
সম্কে্ উকবেকেি রবষকয় জানাকি ইচু্ছে, অেবা যাঁকদি টনেি এই রবরিটিি সম্কে্ অেবা 
এেটি ইঞ্চকেপ অনপুালন নীতিি সম্কে্ এেটি প্রশ্ন িকয়কে, িাঁিা থসটি েিকি পাকিন 
নীকচ রববৃি অনসুাকি থযাোকযাে েিাি বোিা:
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