


আমরা উদ�্যাকযতা হিসাদে কাজ কহর

Gildan-এ, আমরা দ্রযষযঠতেয অনুধােন করা এেং পরযহতহনয়ত পরযহত�েযহনয�েযতা  
হসযিহতেসযিা েজায় রাখার জন্য ে�যধপহরকর। Gildan DNA-এর পরযহতষযঠা নীহত হিসাদে, 
আমাদ�র উদ�্যাকযতা মদনাভাে আমাদ�র দনতৃদতেযর আদেগ ্া আরও  
দে্ী এেং অহেরত আরও ভাল করাদক পরযহতফহলত কদর। সমগরয পরযহতষযঠান ে্যাপী, 
আমরা আমাদ�র ভহেষ্যদতর উনযনহত ও সাফল্য অহেরত রাখদত এক ধরদের 
মাহলকানা এেং �ায়ে�যধতা অনুভে কদর।

আমাদ�র অজরযন করার দকানও সীমা দনই!

আমরা �াহ্িতেয সিকাদর কাজ কহর

আমরা েুঝদত পাহর দ্, আমাদ�র �ীররযদম্িা�ী লকযষ্য অজরযদনর জন্য Gildan-এ, 
�াহ ি্তেয সিকাদর কাজ করা গরুুতেযপূেরয। দকামযপানীর পরযদত্যকহি দকযষদতরযই সদেরযাতযতম প�যধহত 
অেলমেযন করা এেং হনমরযাদের ে্যাপাদর ননহতক, হনরাপ� ও ্িা্ি সুদ্াগ-সুহেধা 
্াদত িাদক দসইরকম হস�যধানযত দনওয়া, এমনহক কযষু�রযতম হে্� সমযপদকরযও আমরা 
পরযকৃতভাদে অঙযগীকারে�যধ। আমাদ�র পদে্যর গুেগত মান ও দসগুহলদক োনাদনার 
প�যধহতর জন্য আমরা সমযমাহনেযত িওয়াদত গহেরযত।

ন�নহনয�দনর দপা্াক, সহঠক কাজ!

আমরা আমাদ�র কমরযচারীদ�র উপর হে্েযাস কহর 

Gildan-এ, সেরযতরয আমরা দ্খাদন কাজ কহর, আমরা কযষমতায়ন এেং �লগতভাদে 
সমযপাহ�ত কাজদক গুরুতেয হ�ই, কারে কাঁদধ কাঁধ হমহলদয় এদক অপদরর সদঙযগ কাজ 
করদল হকছুই দ্ আমাদ�র নাগাদলর োইদর নয় তা আমরা জাহন। আমাদ�র পরযহতহি 
পে্য ্া আমরা নতহর কহর ও পরযহতহি জীেন ্া আমরা সযপ্রয কহর তাদত দ্ গেরয 
আদছ তা হে্েযদজাড়া আমাদ�র কমরযচারী, গরযািক, হেহনদয়াগকারী এেং অং্ী�ারদ�র 
পরযহত আমাদ�র অঙযগীকাদরর মাধ্যদমই দ�খা ্ায়। 

আমাদ�র কমরযচারীদ�র হনদয়ই সাফল্য ্ুরু ও দ্ষ িয়!
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লআমাদ�র সভাপহত ও পরযধান হনেরযািী কমরযকতরযার 
দিদক একহি োতরযা
Gildan-এর সমসযত কমরযচারী, আহধকাহরক এেং পহরচালকদ�র উদ�য�দ্্য:

ন�নহনয�ন, হে্েযে্যাপী আমাদ�র সমসযত কা্রযকরযম ও ে্যেসাহ্িক অনু্ীলদনর দকযষদতরয উচযচ ননহতক মান েজা্ি রাখদত 
আমরা অঙযগীকারে�যধ। একহি সেযতনযতরয হভতযহতদত, আমাদ�র ে য্েসা সংকরযানযত আ�ান পরয�ান ও সমযপদকরযর উপর আমাদ�র 
কমরয এেং গহতহেহধর এক সমযভাে্য পরযভাে আমরা হচনদত দপদরহছ। এহি দোঝায় দ্ আমরা দ্ভাদে আমাদ�র 
সিকমরযী, গরযািক, সরেরািকারী, চুহকযতকারী, হেহনদয়াগকারীদ�র সদঙযগ ে্যেিার কদর িাহক এেং আমাদ�র সমসযত 
দসযিকদিালযডাদরর হেষয়গুহল সামদল িাহক তা খুেই গুরুতেযপূেরয। 

আমরা দলাকজন হনদয়াগ করার সময়, ্ারা চরম সততা এেং আমাদ�র মূল্যদোধ ভাগ কদর দনওয়ার ইচযছা পরয�্রযন 
কদর আমরা হেদ্ষত দসরকমই দলাদকর অনুসনযধান কহর। কমরযীদ�র মদধ্য সততার এক �ৃঢ় হভতযহত িাকার �রুন, 
হস�যধানযত গরযিে করার সময় তা আমাদ�র এক হেদ্ষ সুহেধা পরয�ান কদর। আমাদ�র ে্যহকযতগত মূল্যদোধ ও সততা 
ধারাোহিক ভাদে আমাদ�র সহঠক হ�দক পহরচালনা কদর। হকনযতু আমাদ�র মূল্যদোধ ্তই পরযেল এেং হস�যধানযত ্তই 
�ৃঢ় দিাক না দকন, কখনও এমন সময় আদস ্খন তাতযকযষহেক সহঠক কদমরযর পরযহকরযয়া সুসযপষযি নয়। এখাদনই আমাদ�র 
ননহতক দকাডগুহলর �রকার পদড়। আমাদ�র হতনহি মূল মূল্যদোদধর হভতযহতর উপর Gildan-এর ননহতক দকাড হনহমরযত:

আমরা উদ�্যাকযতা হিসাদে কাজ কহর   |   আমরা �াহ্িতেয সিকাদর কাজ কহর   |    

আমরা আমাদ�র কমরযচারীদ�র উপর হে্েযাস কহর

ননহতক ে্যেিাদরর জন্য Gildan ননহতক দকাড দকামযপানীর সততা ও পরযত্যা্ার সযি্যানযডাডরয দরাষো কদর। আমাদ�র 
মূল মূল্যদোদধর সদঙযগ সামঞযজস্য দরদখ হস�যধানযত দনওয়ার দকযষদতরয পরাম্রয হ�দত এই দকাডহিদক উনযনত 
করা িদয়দছ। হকনযতু ননহতক দকাড সেরয�া পরযদত্যকহি হনহ�রযষযি সমস্যাদত পরাম্রয পরয�ান কদর না। 
ননহতক দকাদড আদলাচনা করা িদল ো না িদয় িাকদল ো দকামযপানীর নীহত সমযপহকরযত 
আপনার দকানও পরয্যন ো উদ�েযদগর কারে দিদক িাকদল, আহম আপনাদক পরাম্রয চাইদত 
অনুদরাধ করহছ। আপনাদক সকদল সমিরযন করদে:আপনার ততযতেযােধায়ক দিদক ্ুরু কদর 
হিউম্যান হরদসাসরয হডপািরযদমনযি, আইন হেভাগ ো Gildan-এর ননহতকতা ও জাহলয়াহত 
কমপযলাদয়নযস কহমহির দ্ দকানও স�স্য। আপহন সেরয�া হগযলডাদনর দগাপনীয় ননহতকতা এেং 
সততার িিলাইদনও দফান করদত পাদরন। Gildan-এ, পরযহতহিংসাদক পরয্রযয় দ�ওয়া িয় না, 
তাই আপনার আনযতহরক ে্যেিাদরর জন্য অহনচযছাকৃত পহরোদমর কিা আপনাদক হচনযতা করদত 
িদে না। 

এই নীহতগুহল সহমযমহলতভাদে আমাদ�র সকদলর দমদন চলার উপর 
আমাদ�র দকামযপানীর ম্রযা�া এেং হচতরয হনহমরযত। আহম আপনাদক 
সতকরযভাদে এই নহি পদড় দ�খদত এেং নীহতগুহল অনুসরে করদত 
অনুদরাধ করহছ। একসদঙযগ আমরা সকদল উজযজেযল ভহেষ্যত সি 
একহি হেরাি দকামযপানী Gildan দক পরযহতহনহধতেয কহর।
 
হেনীত,

Glenn J. Chamandy 
সভাপহত ও পরযধান হনেরযািী কমরযকতরযা 



আমাদ�র ননহতক দকাদড 
আপনাদক সেযাগত
আমাদ�র দকাড কী কদর?
ননহতক দকাডগুহল Gildan-এর মানক এেং সমসযত কমরযীর নীহত এেং সংিহতর হনহরদখ আচরদের 
পরযত্যা্াদক ে্যাখ্যা কদর এেং আমাদ�র পহরচালনা এেং ে্যেসাহয়ক অনু্ীলদনর দকযষদতরয একহি 
দফরযমওয়াকরয হিসাদে কাজ কদর।

এই দকাডহি আমরা Gildan-এ আমাদ�র কাদজর দকযষদতরয সমযমুখীন িদত পাহর এমন পরযদত্যক পরযদ্যনর 
উতযতর হ�দত পহরকহলযপত নয়। পহরেদতরয, এহি আমাদ�র আচরে এেং হকরযয়াকলাপগুহলদক সহঠক হ�্ায় 
চাহলত করদত হেদ্ষত এমন পহরহসযিহত দ্খাদন সদেরযাতযতম হস�যধানযতহি সযপষযি নয় তা চালনা করদত 
উ�য�ীষযি। কদয়কহি েুহনয়াহ� হেহধ সযিাপন কদর এেং আমাদ�র কী করেীয় ো কদয়কহি পহরহসযিহতদত 
কী ভাদে কাজ করদত িদে তার হনদ�রয্ সরেরাি কদর আমাদ�র দকাড আমরা সমযমুখীন িই এমন 
অদনকগুহল সমস্যায় ে্যেসযিা হনদত একহি সূচনার পি দ�খায়। এহি ঐ সমসযত সমস্যাগুহলর হকছু 
সমযভাে্য পরযহতহকরযয়া পরয�ানও কদর। 

আমাদ�র কাদজর দকযষদতরয এহি আমরা হকভাদে পরযদয়াগ 
করদত পাহর?
্ুধুমাতরয একহি দকাড িাকা ্দিষযি নয়-আমাদ�র পরযহতহ�দনর কা্রযকলাপ এেং পারসযপহরক হকরযয়াদত 
দকাডহি পরযদয়াগ করা পরযদয়াজন। আমাদ�র দকাড, দকামযপানী নীহত এেং অন্যান্য সমযপ�দক ভাল কদর 
ে্যেিার করার জন্য, আমাদ�র পরযিদম দসগুহলদক পদড় ভাল কদর েুঝদত িদে। দকানও হনহ�রযষযি হনয়ম 
হকভাদে আমাদ�র কাদজর দকযষদতরয পরযদয়াগ করা িয় তা আমাদ�র কাদছ পহরষযকার না িদল, আমাদ�র পরয্যন 
করদত পাদরন। এই হনয়মগুহল না জানার অজুিাদত এই দকাডহি, Gildan-এর নীহতর দকানও আইন 
লঙযরন করা ্াদে না। হনদজদক হনদয়াহজত করুন, সমস্যাগুহল আদলাচনা করুন এেং ননহতক ে্যেিাদরর 
উপর পরযাধান্য হ�ন। জহিল পহরহসযিহতদত আপনার একহি উতযতর �রযুত পাওয়ার জন্য দকাডহিদক সিাহয়কা 
হিসাদে ে্যেিার করুন। সদেরযাপহর, দকাডহি - এেং উ�ািরেগুহল, হনদ�রয্ ও সমযপ�গুহল ্া এহি পরয�ান 
কদর, সে হকছু দ্ন আপনার Gildan-এর পকযষ দিদক দনওয়া কা্রযকলাপদক পরযভাহেত কদর। 

হকছু পহরহসযিহত অন্যগুহলর দিদক জহিল। এহি হেদ্ষ হনয়মকানুন ো 
হনয়নযতরযদকর উদ�েযদগর কারদে িদত পাদর। এই পহরহসযিহতদত, দকামযপাহন 
ইহতমদধ্য আরও হকছু হনহ�রযষযি নীহতমালা ো হনদ�রয্না পরযহতষযঠা কদরদছ। 
দকাদডর এই সমসযত এলাকাগুহলদত, আমরা দকামযপানী নীহতর উদলযলখ কহর 
্াদত অহতহরকযত তি্য এেং হনদ�রযহ্কা আদছ দসহি এই নহির একহি অং্ 
হিসাদে অনযতভুরযকযত করা োসযতেসমযমত িদে না। উহলযলহখত সমসযত নীহত, হনদ�রযহ্কা 
এেং অন্যান্য সংসযিানগুহল Gildan ইনযিরযাদনি http://intra.gildan.com/ এ 
পাওয়া ্াদে।

সুহ
চপ

তর
য

আমাদ�র ননহতক দকাদড আপনাদক সেযাগত
আমাদ�র দকাড কী কদর?
আমাদ�র কাদজর দকযষদতরয এহি আমরা হকভাদে পরযদয়াগ করদত পাহর?
কারা এহিদক অনুসরে করদত চান?
ততযতেযােধায়করা হক কা্রযকাহরতা পালন কদর?

কী কদর সিায়তা পাওয়া ্ায় এেং সমস্যা তুদল ধরা ্ায়
পরয্যন এেং উদ�েযদগর হেষয় হনদয় দকািায় ্াওয়া ্ায়?
Gildan কীভাদে পরযহতদে�ন সামলায়?
পরযহতহিংসার দকযষদতরয আমাদ�র নীহত কী?
লঙযরদনর পহরোমগুহল কী কী?

আমাদ�র সিকমরযীদ�র জন্য নীহতসমূি এেং সংিহত
আমরা দ্ কমরযীদ�র সাদি কাজ কহর তাদ�র সমযমান কহর
আমরা আমাদ�র কমরযসযিাদন সেযাসযি্য এেং হনরাপতযতাদক মূল্য হ�ই
আমরা এদক অদন্যর তি্য হনরাপ� রাহখ

আমাদ�র সংসযিার নীহত এেং সংিহত
Gildan-এর সদেরযাতযতম সেযাদিরযর পদকযষ কাজ করা
উপিারগুহল হেহনময় এেং হেদনা�ন
ে্যেসায়দক �ুনরযীহতমুকযত কদর দতালা

আমাদ�র ে্যেসাদয় ্ারা হেহনদয়াগ কদর তাদ�র জন্য নীহত এেং সংিহত
আমরা Gildan-এর সমযপতযহত, তি্য এেং েরয্যানযডদক সুরহকযষত কহর
আমরা হভতদরর খের হনদয় কখদনাই ে্যেসা কহর না
আমরা আমাদ�র দরকডরয হনভুরযল এেং সততার সাদি রকযষে কহর

্ারা আমাদ�র পে্যগুহল দকদন তাদ�র জন্য নীহত এেং সংিহত
আমরা উচযচ-গুেমাদনর দপা্াদকর নক্া নতহর কহর, উতযপা�ন এেং হেকরযয় কহর
আমরা সংিহতর সাদি আমাদ�র পে্যগুহল উতযপা�ন এেং হেহকরয কহর।
আমরা মুকযত োজাদরর সমিরযন কহর

আমাদ�র ে্যেসাহয়ক সিদ্াগীদ�র নীহত এেং সংিহত
আমরা আমাদ�র সরেরািকারীদ�র সাদি সততার সাদি পহরচালনা কহর
তৃতীয়-�দলর সমসযত তি্য আমরা রকযষা কহর
আমরা আনযতজরযাহতক ে্যেসা হনয়নযতরযে দমদন চহল

দ্ সমযপরয�াদয়র জন্য আমরা কাজ কহর তার ননহতকতা ও সততা
আমরা হে্েযে্যাপী সমযপরয�াদয়র �াহয়তেযোন স�স্য
আমাদ�র পহরদেদ্র পরযভােদক আমরা সীমাে�যধ কহর
আমরা হফহরদয় হ�ই
আমরা �াহয়তেয সিকাদর রাজনীহতদত অং্গরযিে কহর

সমযমহতর ্ংসাপতরয
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কারা এহিদক অনুসরে করদত চান?
আমাদ�র দকাড Gildan-এর সমসযত কমরযচারী, আহধকাহরক এেং সমসযত সযিাদন ও সেসমদয় পরযদ্াজ্য। 
আমাদ�র দকামযপানীদত দ্ পদ�র জন্য এেং সমদয়র জন্য আমরা কাজ কদর িাহক এহি তার 
দকানও ভারেিন কদর না। সকদল আমরা এই একই হনয়ম দমদন চলদো তা পরযত্যা্া রাহখ।

Gildan-এর সদঙযগ কাজ করাকালীন আমাদ�র সরেরািকারী, এদজনযি,চুহকযতকারী, পরাম্রয�াতা, 
লাইদসনযসধারীরা এেং সমসযত অন্যান্য ে্যেসাহয়ক অং্ী�াররাও একই ননহতক নীহত অনুসরে করদে 
তা আমরা পরযত্যা্া কহর। তৃতীয় �ল ্ার সদঙযগ আমরা কাজ কদর িাহক তাদ�র কাদছ আমাদ�র 
দভনযডার হনদ�রযহ্কা হনহ�রযষযি আদছ, দসখাদনই এই পরযত্যা্া সমযপদকরয আরও েেরযনা করা আদছ। 

ততযতেযােধায়করা হক কা্রযকাহরতা পালন কদর?
Gildan-এর অভ্যনযতদর দনতা হিসাদে, ননহতক পহরদে্ গদড় তুলদত এেং Gildan-এর 
সততা এেং সুখ্যাহত েজায় রাখদত ততযতেযােধায়করাই পরযিম সাহরদত রদয়দছ। আপহন একজন 
ততযতেযােধায়ক িদল, আপহন আপনার পদ�র সমযমান রাখদছন:

আপনার কমরযচারীদ�র জন্য একহি লকযষ্যেীয় উ�ািরে দসি কদর

পরয্যন, উদ�েযদগর পরযহতদে�নদক উতযসাি পরয�ানকারী একহি দখালাদমলা পহরদে্ নতহর কদর

লঙযরন এেং �ুেরয্যেিাদরর সমসযত রিনা �রযুত উপর মিদল পাহঠদয় 

আপনার কাদজর জায়গায় দকানও �ুেরয্যেিার এেং তীেরয লঙযরদনর রিনাদক  
�রযুত হচহিযনত কদর

Gildan অ্যাহকযিভওয়্যার ইঙযক

কী কদর সিায়তা পাওয়া ্ায় 
এেং সমস্যা তুদল ধরা ্ায়
পরয্যন এেং উদ�েযদগর হেষয় হনদয় দকািায় ্াওয়া ্ায়?
এই দকাদডর অধীদন অন্যতম গুরুতেযপূেরয �াহয়তেয িল: আমাদ�র হকছু হজজযঞাসা ো উদ�েযদগর 
হেষয় িাকদল তা মুকযত কদনযঠ েলা। হকনযতু তার মাদন এহি সেরয�া সিজ নয়। দকানও 
পরযহতদে�ন হনদয় এহগদয় আসািা হেদ্ষত, ্খন আমাদ�র কাদছ দস হেষদয় সমসযত তি্য  
িাদক না তখন তা কখনও কখনও অসেযহসযতকর িদত পাদর। 

তাই Gildan একহি �ৃঢ় উনযমুকযত পহরদে্ েজায় রাদখ দ্খাদন আমরা অসেযহসযত ো ভীহত ছাড়াই 
কদয়কজন হেহভনযন সমযপ�দক অ্যাদকযসস করদত পাহর। পরযকৃত ো সদনয�িজনক �ুেরয্যেিার সমযপদকরয কিা 
েলদল তা আমাদ�র দকামযপানীদক ্ুরুদতই দসই সমস্যাগুহল সমাধান করদত সিায়তা কদর এেং 
সমস্যাগুহলদক পুনরায় রিা ো উপর মিদল ্াওয়াদক আিকায়। আপনার দকানও পরয্যন দিদক 
িাকদল ো আপহন সমযভাে্য দকানও আইহন ো ননহতক লঙযরদনর রিনা পরযহতদে�ন করদত চাইদল:

আপনার ততযতেযােধায়দকর সদঙযগ কিা েলুন।

আপনার ততযতেযােধায়দকর সদঙযগ কিা েলদত আপনার অসেযহসযতকর মদন িদল - ো ততযতেযােধায়দকর 
সদঙযগ কিা েলার পদরও সমস্যাহির উপর সহঠকভাদে �ৃহষযি হনে�যধ ো সমাধান করা িদয়দছ 
েদল আপনার মদন না িদল - হনমযনহলহখত হেষয়গুহলর মদধ্য একহি অনুসরে করদত েলা 
িদচযছ:

হিউম্যান হরদসাসরয হডপািরযদমদনযির সদঙযগ কিা েলুন।
আইনসংকরযানযত হেভাদগর সাদি পরাম্রয করুন ো  
EthicsAndCompliance@gildan.com এ একহি ইদমল পাঠান।
আইন হেভাগ ো Gildan-এর ননহতকতা ও জাহলয়াহত কমপযলাদয়নযস  
কহমহির দ্ দকানও স�দস্যর সদঙযগ কিা েলুন। স�স্যদ�র সমযপূেরয তাহলকা  
এই দকাদডর হরদসাসরয হেভাদগ পাও্িা ্াদে।

উপদর উহলযলহখত সমযপ�গুহলর সদঙযগ উনযমুকযত কদিাপকিন চালাদনার জন্য আপনাদক দ্দিতু সেরয�া 
উতযসাি পরয�ান করা িয়, তাই আপহন আপনার উদ�েযদগর কারে হনহ্যচতভাদে দেনাদম তুদল 
ধরদত পাদরন। উ�ািরেসেযরূপ, আপহন:

ননহতক এেং অনুেহতরযতা িিলাইদনর মাধ্যদম একহি পরযহতদে�ন নতহর করদত পাদরন। 
িিলাইন সমযপহকরযত হে্�হি এই দকাদডর হরদসাসরয হেভাদগ পাও্িা ্াদে। দফান ো 
ওদ্েসাইদির মাধ্যদম আপহন ্হ� দ্াগাদ্াগ করদত পছনয� কদরন, আপহন আপনার 
নাম এেং পহরহচহতর তি্য না হ�দল দকানও প�যধহতদতই আপনাদক ্নাকযত করা ্াদে 
না। আপহন আপনার পহরচয় এেং পহরহচহতর তি্য দ্য়ার কদর িাকদল, সযিানীয় 
আইদনর সদঙযগ সঙযগহত দরদখ অনুসনযধান কদর দসই তি্য দগাপন রাখা িদে। অনুসরে 
করার জন্য আপনার পরয�ান করা তি্যহি সরাসহর Gildan সমযপদ�র কাদছ পাঠাদনা িদে।  
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Gildan কীভাদে পরযহতদে�ন সামলায়?
আপহন পরযহতদে�ন নতহর করার সময়, এহিদক সযিানীয় আইদনর সদঙযগ সঙযগহত দরদখ 
দগাপন করা িদে। দছাি ো অগুরুতেযপূেরয পরযহতদে�ন েদল হকছু িয় না - পরযহতহি 
পরযহতদে�নদকই �রযুত সমযপূেরযভাদে মূল্যায়ন করা িদে। আপনার পরযহতদে�ন নতহর করার 
পদর, ত�দনযতর ফল সেযরূপ আপনার সদঙযগ সমদয় দ্াগাদ্াগ করা িদে। প�দকযষপ দনওয়া 
িদয়দছ হকনা তা হনদয় আপনাদক কখনও হচনযতা করদত িদে না।

পরযহতহিংসার দকযষদতরয আমাদ�র নীহত কী?
আমাদ�র দকামযপানী পরযহতহিংসা কদর না ো কাদরার দকযষদতরয দ্ পরযকৃত হে্েযাদস এই দকাডহি, 
দকামযপানীর দকানও নীহত ো আইন লঙযরন করার সমযভাে্য হেষদয় পরযহতদে�ন কদর তাদ�র 
পরযহতহিংসাদক পরয্রযয় দ�য় না। পরযকৃত হে্েযাদস কাজ করা েলদত আপনার কাদছ িাকা সমসযত 
তি্য হনদয় এহগদয় আসা এেং একহি আনযতহরক ও সমযপূেরয পরযহতদে�ন পরয�ান করা। আপনার 
ে্যেিাদরর জন্য সমসযত হেষয় সমযপহকরযত তি্য আপনার কাদছ িাকার পরযদয়াজন দনই, হকনযতু 
আপনার উদ�েযদগর কারে আদলাচনা করার সময় আপনাদক সতয িদত িদে। 

আমাদ�র দকাড �েযারা পরযহতহষযঠত হেহধগুহল ছাড়াও আমরা Gildan-এ ্াই কহর তা অে্্যই 
আমাদ�র দ্ দ�্গুহলদত কমরযকানযড রদয়দছ দসহিদক অনুসরে কদর। ্হ� আপহন এই আইনগুহল 
এেং আমাদ�র দকাদডর মদধ্য দকাদনা হেো� রদয়দছ েদল মদন কদরন তদে আইন হেভাদগর 
দকাদনা স�দস্যর সাদি কিা েলুন।

আমাদ�র দকাড, সংসযিার পহলহসগুহলর দ্ দকাদনা একহি ো আইন লঙযরন কদর এমন দ্ 
দকউ ্াহসযতমূলক ে্যেসযিার হেদেচনাধীন িদে ্া েরখাসযত অেহধ ো সি িদত পাদর। গুরুতর 
আইহন অপরাধগুহলর জন্য, পহরোমগুহলদত �েযড, জহরমানা এমনহক কারাোসও িদত পাদর। 
দ্দকযষদতরয সংরে�যধ সমযমহত পরযদয়াগ িয় দসদকযষদতরয, Gildan দসই চুহকযত অনুসাদর সংজযঞাহয়ত 
্াহসযতমূলক ে্যেসযিা গরযিে কদর।

লঙযরদনর পহরোমগুহল কী কী?

মাহরয়া কী েলদছ তা হনদয় এডুয়াদডরযাদক হচনযতা করদত িদে না। আমাদ�র কমরযদকযষদতরয 
�ুেরয্যেিাদরর জন্য দকউ দকানও সহত্যকাদরর পরযহতদে�ন কদর িাকদল Gildan তার হেরুদ�যধ 
দকানও পরযহতহিংসার রিনাদক সমিরযন কদর না। এই দকযষদতরয, মাহরয়া দকামযপানীদত ভুল 
পরযহতদে�ন কদর দকাডহিদক লঙযরন করদছ, তাই ওর কা্রযকলাপ সমযপদকরয হনহ্যচত ভাদে 
পরযহতদে�ন করা উহচত ্াদত দসগুহল ্িা্ি ভাদে পহরচালনা করদত পারা ্ায়। ্হ� 
এডুয়াদডরযা তার পরযত্যকযষ সুপারভাইজাদরর সাদি সরাসহর দ্াগাদ্াগ করদত অসেযহসযত দোধ 
কদর তদে দস এই দকাদড তাহলকাে�যধ দ্ দকানও হরদসাদসরযর কাদছ দপৌঁছাদত পাদর। এহি 
ছাড়াও, মাহরয়া এডুয়াডরযদক মনযতে্য কদর দকাডহি লঙযরন করদছ।

এডুয়াদডরযা লকযষ্য কদরদছন দ্ তার সিকমরযী, মাহরয়া , সমযপরযহত উদলযলখদ্াগ্য ভুল সি 
পরযহতদে�নগুহল জমা হ�দয়দছন। মাহরয়া ভুলগুহল জানদতন, হকনযতু হতহন তাড়ািুদড়াদত 
পরযহতদে�নহি নতহর করার সময় দসই ভুলগুহলর উতযস ্নাকযত করার এেং দসগুহল সহঠক 
করার জন্য সময় হ�দত পাদরনহন। এই পরযহতদে�দন কী কদরদছ, এই দেহঠক নমেযর দলখার 
ফদল তার কী ফল িদত পাদর এই কিা হজজযঞাসা করদল মাহরয়া দিদস েদল “আপহন এহি 
পরযহতদে�ন করদল কী িদে েদল আপনার মদন িয়? আপহন এই রকম অহভদ্াগকারী 
জানদল আপনার কখনও পদ�ানযনহত িদে না।” ওনাদক এই রকম জোে দ�ওয়ার জন্য 
এখন এডুয়াদডরযা উহ�েযগযন িদয় উদঠদছ। এহির কারদে উহন ্হ� ভহেষ্যদত এই রকম দকানও 
সুদ্াগ িাতছাড়া কদরন?

ক
হল

যপত
 হচ

তর
য

দকান ে্যহকযত অন্য দকানও ে্যহকযতর হেরুদ�যধ পরযহতদে�ন নতহর করা ো ত�দনযত অং্গরযিে করার 
জন্য দসই ে্যহকযতদক পরযহতহিংসা হনদল তার হেরূদ�যধ েরখাসযত করা সি ্ াহসযতমূলক ে্যেসযিা দনওয়া 
িদে। পরযদত্যদক ্ারা ইচযছা কদর দকানও ভুল পরযহতদে�ন পরয�ান কদর ো অ্াহচত অহভদ্াগ 
কদর তাদ�র দকযষদতরযও একই ে্যেসযিা গরযিে করা িদে। আদরা তি্য চাই?

পরয্ যনহে�যধ আইন সমযপদকরয অহভদ া্গ 
এেং উদ�েযদগর কমরযচারীদ�র �েযারা 
হরদপািরয করার প�যধহত

অ-কমরযীদ�র অ্যাকাউহনযিং, 
অভ্যনযতরীে অ্যাকাউহনযিং 
হনয়নযতরযেগুহল ো হনরীকযষদের 
হেষয়গুহল সমেযদনযধ Gildan 
Activewear Inc.-এর পাওয়া 
অহভদ্াগগুহলর পরযাহপযতসেযীকার, 
রকযষে এেং ে্যেসযিাগরযিদের 
িুইসযলদেযলাইং পহলহস

Gildan কাদনকযি -এ হনমযনহলহখত 
পহলহসগুহল এেং প�যধহতগুহলর 
পরাম্রয হনন:
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অ্যাকাউহনযিংদয় দসহলদনর সিকমরযীরা সকদলই পুরুষ, তাদ�র মদধ্য দেহ্র 
ভাগ তার দচদয় দেহ্ সময় সংসযিাদত রদয়দছ। সাধারে ভাদে, এ হনদয় 
দস কখদনা হচনযতা কদর দ�দখ হন। পদরর হ�দক ্হ�ও দছদলগুদলার মদধ্য 
কদয়কজন তাদক অসুহেধায় দফদলদছ- তাদক তার দপরযদমর জীেন হনদয় 
হে�রযুপ করা দিদক তাদক হেেরযত কদর এমন হেষয় উতযিাপন করদছ। 
্হ�ও হসহলন এহিদক ্ুধুমাতরয ভাল মজা করার জন্য েদলই জাদন তার 
সিকমরযীরা তাদক অত্যনযত অসেযহসযতর মদধ্য দফলদত সকযষম িদয়হছল। এই �দলর 
সেদচদয় নতুন এেং একমাতরয মহিলা স�স্য িওয়ার কারদে দস পরযহতো� 
করদল কী রিদত পাদর দস হনদয় হচহনযতত হছল। তার কী করা উহচত? 

হসহলদনর তার অসেযহসযত হনদয় কিা েলা গুরুতেযপূেরয। দস এহি কী ভাদে করদে 
তা তার উপদর। দ্দিতু দস অনুভে করদছ দ্ হে�রযুপহি িালকা ধরদের, 
দস পরযকৃতই মনযতে্যগুহলর ফদল অসেযহসযত দোধ কদর তাদ�র সিকমরযীদ�র 
আলা�া কদর েলাই উহচত িদে। ্হ� দস এহি করদত অসেযহসযত দোধ না 
কদর ো দস করার পদরও হে�রযুপ েনযধ না িয় তদে তার সমস্যাহি দগাষযিীর 
সুপারভাইজারদক জানাদনা উহচত। আমাদ�র সকদলর কমরযসযিাদন সমযমাহনত 
এেং মূল্যোন অনুভে করা গুরুতেযপূেরয।

ক
হল

যপত
 হচ

তর
যআমাদ�র সিকমরযীদ�র জন্য 

নীহতসমূি এেং সংিহত 

আমাদ�র সিকমরযীদ�র একই সমদে�না এেং দপ্া�াহরদতেযর সাদি ে্যেিার কদর আমরা 
একহি সেযাসযি্যকর পহরদেদ্র জন্য হনদজদ�র আেহ্্যক পরযত্যা্া করে। এহি অন্যান্য নীহতগত 
আচরেগুহলর জন্য একহি হভত হিসাদেও কাজ কদর।

আমরা অনযতভুরযহকযতর একহি পহরদে্ দপাষে কহর ্ার অিরয আমরা আমাদ�র সমসযত কমরযীদক 
সমযমান ও মূল্য হ�ই ও আমাদ�র মদধ্য সমসযত পািরযক্যদক তাহরফ কহর। পরযকৃতপদকযষ, Gildan 
পরযদত্যক সেযতনযতরয ে্যহকযতর সমান সুদ্াগ িাকা উহচত এই নীহতদক সমিরযন কদর এেং আমরা 
হনহ্যচত কহর দ্ হনদয়াগ সমযপহকরযত সমসযত হস�যধানযত দ্মন কমরযী হনদয়াগ, ে�হল, ্াহসযতমূলক 
ে্যেসযিা ইত্যাহ� জাহত, গাদয়র রঙ, হলঙযগ পহরচয়, দ্ৌন অহভদ্াজন, নেোহিক হসযিহত, ধমরয, 
রাজননহতক সহমযমলন, জাতীয়তা, জাহতগত পিভূহম, সামাহজক উতযস, েয়স ো অকযষমতা 
অিো অন্য দকাদনা আইহন সুরহকযষত নেহ্ষযি্যর হভতযহত ছাড়াই করা িয়।

সেযতনযতরয ে্যহকযত হিসাদে, আমরা িুমহক, িয়রাহন, ভয় দ�খাদনা ো অন্য দকাদনা আপতযহতজনক তা 
দস দমৌহখক ো ্ারীহরক দিাক ্া কমরযসযিাদন দিন্ন, অসেযহসযত, নেহর ভাে ো হিংসার কারে 
িদত পাদর দসগুহল ছাড়াই একহি পরযািহমক কমরযসযিাদনর অহধকারও ভাগ কদর হনই। িয়রাহনদত 
উ�ািরেসেযরূপ, অনাকাহঙযকযষত দ্ৌনতার সুদ্াগ গরযিে (দমৌহখক দিাক ো ্ারীহরক) হিংসার 
িুমকী ো কা্রযকর করা এেং আপতযহতজনক দজাকস ো মনযতে্য অনযতভুরযকযত িাকদত পাদর। 
গুনযডাহম, ্াদত রদয়দছ অপমান, মানিাহনকর, িুমহক অন্যান্যদ�র আলা�া করা এগুহল একহি 
অপরযীহতকর ো পরযহতকূল কাদজর পহরদে্ নতহর করদত পাদর। এ জাতীয় সমসযত আচরে 
Gildan-এ গভীর ভাদে হনহষ�যধ।  

আপহন দজদন িাকদল—ো এমনহক সদনয�ি করদলও—দ্ Gildan-এ পািরযক্য, িয়রাহন, 
আপতযহতজনক ো কমরযসযিাদন িুমহক রিদল আপনার পহরহসযিহতহি সদঙযগ সদঙযগ পরযহতদে�ন করা 
উহচত। আপনার সুপারভাইজার, মানে সংসযিাদনর �দলর দকাদনা স�স্য ো সংসযিার অন্য 
সংসযিাদনর কাদছ দপৌঁছাদনা িল করেীয় সহঠক কাজ এেং আপহন কখদনাই স�হে্েযাদস 
পরযহতদে�ন করার জন্য পরযহতহিংসার সমযমুখীন িদে না।

Gildan-এ, আমরা হে্েযাস কহর আমাদ�র পরযদত্যকদকই আমাদ�র পিভূহম, 
মতামত এেং অহভজযঞতার জন্য মূল্য দ�ওয়া উহচত। 

Gildan-এর পরযহতহি �ফতদরর এমন একহি হনরাপতযতা দপরযাগরযাম িাকা োঞযছনীয় ্া ্ুধুমাতরয 
সযিানীয় আইন এেং পরযহেধানগুহলদত পরযদ্াজ্য পরযদয়াজনীয় পরযহ্কযষে সরেরাি কদর তাই নয় এহি 
Gildan-এর হনজসেয হনরাপতযতা এেং সেযাদসযি্যর উচযচ মানকদক অনুসরে কদর।

এই দপরযাগরযামগুহল দিদক সেরযাহধক করদত আমাদ�র পরযদত্যদক আমাদ�র কাদজর দকযষদতরয পরযদ্াজ্য 
এমন সেযাসযি্য এেং হনরাপতযতার হেহধগুহল অনুসরে কদর চলদত আমরা পরযদত্যদক �ায়ে�যধ। আমরা 
আমাদ�র, আমাদ�র সিকমরযীদ�র এেং আমাদ�র �ফতদরর আদ্পাদ্ অন্যান্যদ�র সুরহকযষত 
করদত পরযদয়াজনীয় সােধানতা গরযিে করদত পরযত্যাহ্ত। এই অঙযগীকাদরর অং্ হিসাদে আমরা 
আমাদ�র কমরযসযিাদন দকাদনা অহনরাপ� অনু্ীলন ো অেসযিার পা্াপাহ্ সমসযত �ুররযিনা ও 
আরাত সমযপদকরয আমাদ�র সুপারভাইজারদ�র অে্্যই সদঙযগ সদঙযগ পরযহতদে�ন করদত িদে। 

আমাদ�র সংসযিা সমসযত কমরযী তা দস আমাদ�র উতযপা�ন দকদনয�রয, 
কদপরযাদরি �ফতরগুহলদত ো হফদলযড কমরযরত দিাক না দকন 
তাদ�র সকদলর জন্য একহি হনরাপ� এেং সেযাসযি্যকর কাদজর 
পহরদে্ সরেরাি করদত পহর্রযম কদর। 

আমরা আমাদ�র কমরযসযিাদন সেযাসযি্য এেং হনরাপতযতাদক 
মূল্য হ�ই

কী ভাদে Gildan আমরা ্াদ�র 
সাদি কাজ কহর তাদ�র—ো 
্ারা ্াদ�র কাজ আমাদ�র 

হকছুিা উপকার কদর ো 
আমাদ�র সাদি সমযপহকরযত তাদ�র 
সমযমান করাদক কী ভাদে পরযচার 
কদর তা দ�খদত—এই দকাদডর 
“আমরা দগযলাোল কহমউহনহির 

�ায়ে�যধ স�স্য” হেভাগহি একোর 
দ�খুন।

আমরা দ্ কমরযীদ�র সাদি কাজ কহর তাদ�র সমযমান কহর

Gildan অ্যাহকযিভওয়্যার ইঙযক
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আমাদ�র হনয়হমত �াহয়দতেযর অং্ হিসাদে আমাদ�র এ জাতীয় তদি্য অ্যাদকযসস িাকুক না 
দকন ো আেহ্্যক ভাদে এর সংসযপদ্রয আসুক না দকন আমরা অে্্যই এহি সদেরযাচযচ ্তযন 
হনদয় ে্যেিার কহর। আমরা এগুহল সি সমসযত সংদে�ন্ীল কমরযীর দডিা দগাপন রাহখ: 

োহড়র হঠকানা, দিহলদফান নমেযর ো অন্যান্য দ্াগাদ্াদগর তি্য

সুহেধার তি্য

কযষহতপূরদের তি্য

হচহকতযসা সমযপহকরযত দরকডরযগুহল

সরকাদরর ইসু্য করা সনাকযতকরদের নমেযর

কর সমযপহকরযত তি্য

্হ� আপহন আপনার কাদজর পরযকৃহতর কারদে হনয়হমত ভাদে এই তি্যহি ে্যেিার কদরন 
ো দ�দখন, তদে এহিদক কযষহত, চুহর ো �ুররযিনাকরযদম পরযকাদ্র দিদক সুরহকযষত করদত হেদ্ষ 
্তযন হনন। সংসযিার সমসযত সমযপতযহতর মদতা, আপনার দকেলমাতরয এহি উ�য�ীষযি উদ�য�দ্্যই ে্যেিার 
করা উহচত। 

এদক অদন্যর ে্যহকযতগত তি্যদক সমযমান জানাদনাও িল ে্যহকযতদক 
সমযমান। 

আমরা এদক অদন্যর তি্য হনরাপ� রাহখ

আমাদ�র হনজসেয হনরাপতযতার পা্াপাহ্ আমাদ�র সিকমরযীরা এেং অন্যান্যরা ্াদ�র সাদি আমরা 
ইনযি্যার য্াকযি কহর তাদ�র সেযাদিরয আমরা কখদনাই অ্যালদকািল, মা�ক ো দপরযসহকরযপ্ন ো ওভার-
�্য-কাউনযিার ওষুধগুহল �েযারা আকরযানযতদ�র সদি কখদনাই কাজ নাও করদত পাহর। এহি ছাড়াও 
আমরা কখদনাই কাদজর সময়, Gildan-এর �ফতদর িাকার সময়, ে্যেসাদয়র কাদজ ভরযমদের 
সময় ো সংসযিার দকাদনা ইদভনযি চলাকালীন মা�ক ো অ্যালদকািল ে্যেিার করদত, রাখদত, 
সযিানানযতর করদত ো হেহকরয করদত নাও পাহর। Gildan ্খন দকাদনা অনুদমাহ�ত সংসযিার ইদভদনযি 
মাতরযানুসাদর অ্যালদকািল হেতরে করা িয় দকেল তখনই এই হেহধহির ে্যহতকরযম রিায়।

আমাদ�র সংসযিার নীহত  
এেং সংিহত

্হ� আমাদ�র ে্যহকযতগত সেযাদিরযর কারদে আমাদ�র এমন হকছু করদত িয় ্া আমাদ�র ো 
আমাদ�র সাদি সমযপহকরযত ে্যহকযতদ�র Gildan-এর ে্যদয় উপকৃত কদর, তদে একহি সেযাদিরযর �েযনয�েয 
উপহসযিত িদত পাদর। Gildan দক একহি সফল এেং হনরদপকযষ উপাদয় পহরচালনা করা চাহলদয় 
দ্দত সািা্্য করদত আমাদ�র সকদলর সেযাদিরযর �েযনয�েয এড়াদনা উহচত।

সেযাদিরযর �েযনয�েয রিদত পারার অসংখ্যা উপায় রদয়দছ। কদয়কহি আেহ্্যক েদল মদন িদত 
পাদর—অন্যান্য কদয়কহি আদরা দেহ্ অপরযত্যকযষ িদত পদর। Gildan-এর কমরযী হিসাদে আমরা 
সমযমুখীন িদত পাহর এমন কদয়কহি দেহ্ পরযচহলত পহরহসযিহত দ�ওয়া িল। মদন রাখদেন হেো� 
িাকার অিরয আেহ্্যক ভাদে আমাদ�র দকাড লঙযরন করা নয় তদে আপনার সুপারভাইজারদক 
হেো�হি পরযকা্ না করা িল দকাড লঙযরন।

সমযপহকরযত ে্যহকযতগে
Gildan-এ, আপনার সাদি সমযপহকরযত দকাদনা ে্যহকযত (ো ্াদক আমরা মাদঝ মাদঝ 
সমযপহকরযত পকযষ েহল) তা কদয়কজন ে্যহকযত ো সেযতযতেযা িদত পাদর। সমযপহকরযত পকযষগুহল আপনার 
সেযামী/সযতরযী ো পািরযনার, আপনার সনযতান ো আপনার ্েয্ুর োহড়র দকউ িদত পাদর। এগুহল 
আপনার ো আপনার পহরোদরর স�দস্যর মাহলকানাধীন ো হনয়নযতরযদে  
িাকা সংসযিা িদত পাদর।

ে্যহকযতগত হেহনদয়াগসমূি
Gildan-এর পরযহতদ্াগী ো সাদি ে্যেসায় কদর এমন সংসযিাগুহলদত তাতযপ্রযপূেরয ে্যহকযতগত 
হেহনদয়াগ করা সিদজই একহি সেযাদিরযর �েযনয�েয নতহর করদত পাদর। ্হ� আপনার আনুগত্য 
Gildan এেং অন্য সংসযিার সাফদল্যর মদধ্য হেভাহজত িদয় ্ায় তদে আপনাদক এমন হস�যধানযত 
হনদত িদত পাদর ্া Gildan-এর সেযাদিরযর পদকযষ সদেরযাতযতম নয়।

ে্যহকযতগত সমযপকরয
সিকমরযীদ�র মদধ্য ে্যহকযতগত ো পাহরোহরক সমযপকরয িাদক হেদ্ষত ্হ� কমরযসযিাদন 
উতযতর�াহয়দতেযর সমযপকরযও দিদক িাদক তদে এহি একহি হেো� নতহর করদত পাদর ো উপহসযিত 
িদত পাদর। অন্যান্যদ�র কাদছ এহি অগরযাহধকারমূলক ো পকযষপাতমূলক হিসাদে উপহসযিত িদত 
পাদর। এই কারদে আপনার কখদনাই দকাদনা সমযপহকরযত ে্যহকযতর সাদি পরযত্যকযষ হস�যধানযত গরযিদের 
কতৃরযতেয িাকা ো উদলযিাহি িওয়া উহচতয নয়। মদন রাখদেন, এমনহক পকযষপাহতদতেযর উপহসযিহত 
এড়াদনাও গুরুতেযপূেরয হেষয়। 

Gildan-এর কমরযী হিসাদে আমরা আমাদ�র সংসযিার পদকযষ ্া সদেরযাতযতম তার 
অঙযগীকার কহর। 

Gildan কাদনকযি এ হনমযনহলহখত 
পহলহসগুহল এেং প�যধহতগুহলর 
পরাম্রয হনন:

সেযাসযি্য ও সুরকযষা নীহত

পরয্যনহে�যধ আইন সমযপদকরয 
অহভদ্াগ এেং উদ�েযদগর 
কমরযচারীদ�র �েযারা হরদপািরয 
করার প�যধহত

ি্িরাহন হেদরাধী নীহত

নেহচতরয্ য এেং অনযতভুরযহকযত নীহত

ডরযাগ এেং অ্যালদকািল 
সমযপহকরযত নীহত

আদরা তি্য চাই? Gildan-এর সদেরযাতযতম সেযাদিরযর পদকযষ কাজ করা
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োইদর কমরয হনদয়াদগর সুদ্াগ
হকছু োইদর কাদজর সুদ্াগ ো আমাদ�র অহতহরকযত অিরয উপাজরযদনর সুদ্াগ হ�দত পাদর ো 
আমাদ�র দমধা এেং অহভজযঞতাদক আমাদ�র Gildan-এ কাজদক পরযভাহেত না কদরই করার 
সুদ্াগ হ�দত পাদর। অন্যান্য সযপষযিতই আমাদ�র সংসযিার ে্যেসাহয়ক লকযষ্য ো আমাদ�র 
কাজগুহল হনষযপনযন করার কযষমতার সাদি দোঝাপড়া কদর এেং তাই অনুদমাহ�ত নয়। 

এই দকযষদতরয হেো� এড়াদত আমাদ�র সািা্্য করদত আমাদ�র দকাদনা মদতই পরযহতদ্াগী 
ো সরেরািকারীদ�র পদকযষ োইদরর কাজ করা উহচত নয়। এহি ছাড়াও আমরা কখদনাই 
Gildan-এর সময়, �ফতর, সংসযিানগুহল, সরেরািগুহল ো অন্যান্য সমযপতযহতদক দকাদনা োইদরর 
কাজ ো হকরযয়াকলাদপর দকযষদতরয ে্যেিার করে না। দকাদনা োইদরর কাদজর সুদ্াগ গরযিে 
করার আদগ আপনাদক অে্্যই আপনার সুপারভাইজাদরর পরীকযষা কদর দ�খা উহচত দ্ 
কাজহি আপনার Gildan-এ কমরযসমযপা�নাদক দকাদনা ভাদে পরযভাহেত করদছ হকনা। 

ে্যেসাহয়ক সুদ্াদগর জন্য পরযহতদ্াহগতা
Gildan-এ আপনার প� এেং কাদজর উপর হনভরযর কদর আপহন এমন হকছু ে্যেসাহয়ক 
সুদ্াদগর সংসযপদ্রয আসদত পাদরন ্া আপনার কাদছ পরযলুেযধকর েদল মদন িদত পাদর। আপহন 
সুদ্াগ হ�দত চান এমন দকাদনা হকরযয়াকলাপ, হেহনদয়াগ ো সেযাদিরযর সুদ্াগ দপদল আপনার মদন 
রাখা উহচত সুদ্াগগুহল পরযিদম এেং অে্্যই Gildan-এর িওয়া উহচত। ্হ� সংসযিাহির দকাদনা 
সুদ্াগ মূল্যায়দনর সমযভােনা িাদক এেং এর হস�যধানযত গরযিদের সুদ্াগ আপনাদক দ�ওয়ার হস�যধানযত 
দনয় তদে আপহন এহির সুদ্াগ দনওয়ার জন্য অনুমহত গরযিে করদত িদত পাদর। আপনার 
হনজসেয ে্যহকযতগত সুহেধা লাদভর জন্য এই সুদ্াগগুহল পরযিদম সংসযিাহিদক মূল্যায়দনর সুদ্াগ না 
হ�দয়ই গরযিে করা সযপষযি সেযাদিরযর �েযনয�েয এেং কখদনাই গরযিেীয় নয়।

্হ� আপহন হে্েযাস কদরন আপনার ে্যহকযতগত পহরহসযিহতর ফদল পরযকৃত ো আপাত�ৃহষযিদত 
সেযাদিরযর �েযনয�েয িয় তদে আপনার Gildan কাদনকযি এ উপলেযধ সেযাদিরযর �েযনয�েয দরাষোর ফমরয পূরে 
কদর এেং আপনার সুপারভাইজারদক এহি জমা হ�দয় পহরহসযিহতহি সদঙযগ সদঙযগ জানাদনার �াহয়তেয 
রদয়দছ। আপহন হেো� হিসাদে দ্াগ্য িদে হকনা ো হেোদ� পহরেত িদত পাদর হকনা এমন 
দকাদনা পহরহসযিহত সমযপদকরয সেরয�া আপনার সুপারভাইজাদরর সাদি কিা েলা উহচত। এগুহল 
আপনাদক সদেরযাতযতম ে্যেসযিাগরযিেহি হনধরযারে করদত সিায়তা করদত পাদর। আপহন সেসময় 
আইন হেভাদগর সাদি পরাম্রয করদত পাদরন। 

্হ� আপহন দকাদনা সুপারভাইজার িন এেং আপনার �দলর দকাদনা স�স্য ্হ� আপনার 
কাদছ পরযকৃত ো অনুভূত সেযাদিরযর �েযনয�েয পরযকা্ কদর তদে হেষয়হি আপনার কা্রযকরী 
কা্রযহনেরযািী ভাইস দপরযহসদডদনযির �ৃহষযি আকষরযে করা হনহ্যচত করার �াহয়তেয আপনার। আপনার 
এেং আপনার কা্রযকরী কা্রযহনেরযািী-ভাইস দপরযহসদডদনযির �াহয়তেয �েযনয�েযহির সাদি সমযপহকরযত 
ঝুঁহকগুহলর মূল্যায়ন করা এেং এই ঝুঁহকগুহল হনষযপনযন করদত ো হনেরযাি করদত একহি 
হকরযয়াকলাদপর পহরকলযপনা করদত িদে। 

সারার েনযধু দনালান একহি দপা্াদকর ে্যেসা ্ুরুর পহরকলযপনা করদছ। 
জনসাধারদের কাছ দিদক অিরয সংগরযদির মাধ্যদম দস ে্যেসাহি ্ুরু করার 
জন্য প্রযাপযত অিরয পরযায় সংগরযি কদর দফদলদছ, এেং সারাদক সংসযিার ওদয়েসাইি 
এেং পরযচারমূলক উপা�ানগুহলর নক্া নতহর কদর সািা্্য দচদয়দছ। ্হ�ও 
সারা Gildan-এর পদকযষ নক্ার কাজ কদরদছ, দস মদন কদরদছ এদত �েযনয�েয রিার 
দকাদনা কারে দনই-দস রেযিার পর রেযিা কাজ করদছ এেং দনালাদনর ে্যেসায় 
Gildan-এর পরযহতদ্াগীর পদকযষ গুরুতর িওয়ার সমযভােনা িাদক। তাদক হক এহি 
সত্যই পরযকা্ করদত িদে?

ি্যাঁ, সারার কাদজর োইদর এহি সেযীকার করার আদগ তার 
সুপারভাইজাদরর সাদি কিা েলা গুরুতেযপূেরয। সারা হেদেচনা করদছ 
না এমন কদয়কহি হেষয় িাকদত পাদর। উ�ািরেসেযরূপ, দনালাদনর 
সংসযিায় একহি প�—্া দস Gildan-এ রদয়দছ তা—সারার আেহ্্যক 
ভাদেই তার েনযধুর সুহেধা কদর হ�দত আমাদ�র সংসযিার তি্য 
অে্্যমযভােী ভাদে ে্যেিার করার কারে িদত পাদর। পহরহসযিহতহি 
পরযকা্ কদর এেং সহকরযয় পহরচালন কতৃরযপদকযষর িদয় কাজ কদর সারা 
হনদজর এেং Gildan-এর পদকযষ সদেরযাতযতম হস�যধানযতহি গরযিে কদরদছ তা 
হনহ্যচত করদত পাদর।
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উপিারগুহল হেহনময় এেং হেদনা�ন
সংসযিাগুহল পরযায়্ই ে্যেসাহয়ক উপিারগুহল এেং হেদনা�ন গরযািকদ�র, সরেরািকারীদ�র এেং 
অন্যান্য ে্যেসাহয়ক সিদ্াগীদ�র সাদি ্হকযত্ালী কাদজর সমযপকরয হেকা্ ও উতযসাহিত করদত 
দলনদ�ন কদর। উপিারগুহল দকাদনা আইদিম ো মূদল্যর িদত পাদর—সাধারেত সামগরযী ও 
পহরদষো। হেদনা�ন িল দকাদনা দভাজ, কমরয সমযপা�না ো ইদভদনযি অং্গরযিদের আমনযতরযে 
দ্খাদন আমনযতরযেকারী এেং আমহনযতরযত উভয় পকযষই উপহসযিত িাদক। 

উপিারগুহল এেং হেদনা�ন ে্যেসাহয়ক কদিাপকিনগুহল ্ুরু করদত ো এমনহক ্ুধুমাতরয 
পরয্ংসা ো ধন্যো�সূচক রূদপ হেহনময় িদত পাদর। তদে, আেহ্্যক হনদ�রযহ্কা অনুসৃত না 
িদল এই পরযচহলত অনু্ীলনহির ফদল সিদজই সেযাদিরযর �েযনয�েয, উপিার হেহনময় ো রুষ ো 
দকাদনা একহির উপহসযিহত িদত পাদর। এই কারদে আমরা েতরযমান ো সমযভাে্য গরযািকদক, 
সরেরািকারীদক ো অন্যান্য ে্যেসাহয়ক সিদ্াগীদক সরেরাি কহর ো সেযীকার কহর তা 
অে্্যই আমাদ�র কা্রযকরী কা্রযহনেরযািী ভাইস দপরযহসদডনযি �েযারা পরযাক অনুদমাহ�ত এেং অে্্যই 
হনমযনহলহখত হনদ�রযহ্কা অনুসারী িদত িদে:

দ্ৌহকযতক ভাদে মূল্য্ুকযত

নগ� ো উপিাদরর কাদডরযর মদতা নগদ�র সমতুল নয়

রন রন নয়

সুরুহচ্ুকযত

অ্াহচত

Gildan অ্যাহকযিভওয়্যার ইঙযক
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Textile Supply Co. কদয়ক েছর ধদর Gildan-এ �ীররযহ�দনর সরেরািকারী এেং 
Gildan-এর ে্যেসাদয় দজার দ�য়। িহন Gildan-এর সংগরযি হেভাগহিদত সদেমাতরয 
উতযতীেরয িদয়দছ এেং তাদক Gildan-এর পরযধান কাঁচামাদলর সরেরািকারীদ�র 
প্রযাদলাচনা এেং মূল্যায়ন করার �াহয়তেয দ�ওয়া িদয়দছ। Textile Supply Co.-
এর মাহলক িহনর পদ�ানযনহতর কিা দজদনদছ এেং তার সংসযকৃহতর পরযচলন সেযরূপ 
িহনদক একহি ি্যােদলি হডভাইস এেং একহি উপিাদরর কাডরয হনমযনহলহখত দনািহি 
সি অফার কদর: “আপনার পদ�ানযনহতর জন্য অহভননয�ন। আপনার সাদি কাজ 
করার অধীর আগরযদি রইলাম।” িহনর হক এই উপিারহি সেযীকার করা উহচত িদে?

না, এই উপিারহি হেহভনযন কারদে গরযিে করা উপ্ুকযত িদে না। উপিার ্ুদভচযছা জানাদনার 
একহি ভহঙযগমা েদল মদন িদলও ও সযিানীয় সংসযকৃহতদত সেযীকৃত িদলও অন্যান্যদ�র কাদছ 
এহি িহনর ভহেষ্যদতর ে্যেসাহয়ক হস�যধানযতগুহলদক পরযভাহেত করার একহি পরযয়াস েদল 
মদন িদত পাদর। এছাড়াও, দেহ্র ভাগ নে�ু্যহতন হডভাইস আমরা ে্যেসাহয়ক উপিার 
হিসাদে “্দিাপ্ুকযত মূল্য্ুকযত” হিসাদে হেদেচনা করার দিদক অহধকতর মূল্যোন িয়। 
সং্ুকযত উপিাদরর কাডরযহি নগদ�র সমতুল হিসাদে হেদেহচত িয় তাই রাহ্হি ্তই দছাি 
দিাক পরয্যনই উঠদছ না। িহনর Textile Supply Co.র অফারহি পরযত্যাখ্যান করা এেং তার 
সুপারভাইজারদক জানাদনা উহচত।
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Gildan হনমযনহলহখত আনযতজরযাহতক আইন, চহুকযত এেং পরযহেধানগুহল ততযসি মাহকরযন ্ কুযতরাদষযিরযর 
ফদরন দকারাপযি পরয্যাকহিদসস অ্যাকযি, কানাহডয়ান দকারাপ্ন অফ ফদরন পােহলক 
অহফহ্য়ালস অ্যাকযি এেং ইউদক রুষ আইন অনুসরে করদত অঙযগীকারে�যধ। আমরা পরযত্যকযষ ো 
অপরযত্যকযষ ভাদে দ্দকাদনা রুষদক পরযত্যাখ্যান কহর, এমনহক ্ হ� আমাদ�র পরযত্যাখ্যাদনর ফদল 
ে্যেসায় নষযি িয় ো হেলমেয িয় তেুও। 

আমরা ে্যহতকরযমী মূদল্যর জন্য ে্যহতকরযমী পে্যগুহল নতহরর 
মাধ্যদম এেং এহি একহি সামাহজক ভাদে এেং নীহতগত ভাদে 
উপ্ুকযত উপাদয় কদর সাফল্য অজরযন কহর। 

ে্যেসায়দক �ুনরযীহতমুকযত কদর দতালা

পরযদ্াজ্য আইন এেং পরযহেধানগুহলর অনুসারী

গরযািক, সরেরািকারী ো ে্যেসাহয়ক সিদ্াগীর হনদ�রযহ্কার অনুসারী। 

মদন রাখদেন অনুদমা�ন গরযিে এেং উপদরাকযত হনদ�রযহ্কা অনুসরে সেরয�া প্রযাপযত িয় না। 
উপিারগুহল ো হেদনা�দনর অফার পরয�ান ো গরযিে ্া এই মাপ�েযডহিদক পূরে কদর দসদকযষদতরয 
আমাদ�র অে্্যই এমন হকছু করা উহচত িদে না ্া পকযষপাত, উপিার হেহনময় ো রুষ 
নতহর করদত পাদর এমন হকছুই করা উহচত িদে না। 

হকনযতু রুষ কী, এহি কী ভাদে সাধারে উপিার এেং হেদনা�দনর দিদক আলা�া? রুষ িল 
মূল্যোন এমন ্া হকছু ততযসি উপিার এেং হেদনা�ন ্া পরযাপদকর হকরযয়াকলাপদক অনুপ্ুকযত 
উপাদয় পরযভাহেত করদত দ�ওয়া িয়। এগুহল হেহেধ রূপ হনদত পাদর: অিরয, ভরযমেজহনত ে্যয়, 
োজাদরর দিদক কম �দর ঋে, অহধক ছাড়, সুহেধা�ান, রাজননহতক ো �াতে্য অনু�ান ো 
অন য্ দকাদনা সুহেধা। রুষ সেরয�া অননহতক এেং পরযায় পরযহতহি দ�দ্ এহি দেআইহন িওয়ার কারদে 
আমরা কখদনাই এহি দকাদনা এদজনযি ো অন্য তৃতীয় পদকযষর মাধ্যদম পরযত্যকযষ ো অপরযত্যকযষ ভাদে 
কহর না। আমরা আমাদ�র কাদজর পরযহকরযয়ায় সমযমুখীন িদত পাহর এমন গরযািক, সরেরািকারী ো 
তাদ�র পদকযষ কমরযরত কাউদক ো দকাদনা সরকারী আহধকাহরকদক রুষ দ�ওয়া উহচতয নয়। 

রুষ ছাড়াও আমাদ�র কখদনাই পরযত্যকযষ ো অপরযত্যকযষ ভাদে সুহেধা�াদনর জন্য অিরয পরয�ান ো 
উপিার আ�ান পরয�ান করা উহচতয নয়। সুহেধা�াদনর জন্য অিরযপরয�ান সাধারে ভাদে দকাদনা 
পরযচহলত সরকারী হকরযয়াকলাপদক তেযরাহেেযত করার উদ�য�দ্্য সেযলযপ নগ� অিরয পরয�ান। হককে য্াকগহুল 
িল ইহতমদধ্য পরয�তযত দকাদনা রাহ্র (অিো পরয�ান করদত িদে এমন েদকয়া) হেহনমদয় করা 
ে্যেসাদয়র পুরষযকার হিসাদে ো দকাদনা ে্যেসাহয়ক সমযপকরযদক পরযহতপালন করদত অিরযপরয�ান। 

�ুনরযীহত এেং রুদষর আইনগুহল জহিল িদত পাদর। এই দকযষদতরয আপনার দকাদনা পরয্যন ো উদ�েযগ 
দিদক িাকদল তা হনদয় আইন হেভাগ ো আপনার হডহভ্দনর �াহয়দতেয িাকা হফনাহনযসয়াল 
আহধকাহরদকর দকাদনা স�দস্যর সাদি আদলাচনা করা গুরুতেযপূেরয। তারা আপনাদক জহিল 
পহরহসযিহতগুহলর অিরয অনুধােদন এেং সহঠক পছনয�হি করদত সিায়যতা করদত পাদর। 

কালরয সংসযিার আঞযচহলক পহরচালনার একহির সযিানীয় পহরচালক। দস দ্ দকনয�রযহি পহরচালনা কদর তা কাঁচা 
মাদলর একহি গুরুতেযপূেরয হ্পদমদনযির পরযত্যা্া করদছ এেং ্হ� আগামী কদয়ক হ�দন সামগরযীগুহল উপহসযিত না 
িয় তদে তার হিম মাদসর পরযত্যাহ্ত উতযপা�দনর লকযষ্যমাতরযা অজরযদন সকযষম িদে না। ্খন কালরয সংসযিার সযিানীয় 
্ুলযক �ফতদরর দেরযাকাদরর কাদছ একহি আপদডি চায় তখন দেরযাকারহি ফাইলহি পহরচালনায় িাকা ্ুলযক 
�ফতদরর আহধকাহরকহি ে্যসযত েদল �াহে কদর হ্পদমনযি হরহলজ করদত পারদে না েদল জানায়। কালরয ্িা্ি 
প�যধহত অনুসরে এেং হেহধগুহল দমদন চলার কারদে হকযষপযত িদয় ওদঠ। দেরযাকাদরর অনুসাদর হেষয়হির হনষযপতযহত 
িদত কদয়ক সপযতাি লাগদত পাদর, তদে দস কালরযদক একহি সমাধাদনর পি দ�খান ্া দস দ�দ্ একহি পরযচহলত 
অনু্ীলন - ্ুলযক �ফতরদক সামান্য 100$ হফ হ�দল সামগরযী এক ো �ু’হ�দন ছাড়া িদত পাদর। তার সংসযিা 
এমনহক সরাসহর কাদজ গহত আনদত পরয�ান করদত পাদর এেং তারপদর এহি তাদ�র ইনভদয়দস দ্াগ করদত 
পাদর। দ্দিতু কাদলরযর হেষয়হি হনষযপতযহত পরযদয়াজন তাই হতহন এই সমাধাদনর পিহি হেদেচনা করদলন। কাদলরযর 
কী অিরয পরয�াদন অনুদমা�ন দ�ওয়া উহচতয? 

না, তার দ�ওয়া উহচতয নয়। এহি “সুহেধা কদর দ�ওয়ার হেহনমদয় পরয�ান”-এর আ�্রয 
উ�ািরে এেং এহি Gildan-এর অ্যাহনযি-দকারাপ্ন পহলহস অ্যানযড কমপযলায়ানযস -এর 
অধীদন কদঠার ভাদে হনহষ�যধ এেং এহি �ুনরযীহত হেদরাধী আইনগুহলর সংখ্যাদকও লঙযরন 
করদে। অপরযত্যকযষ ভাদে দেরযাকাদরর মাধ্যদম অিরয পরয�ান করা িদলও পরয�ানহি সংসযিাহিদক 
পরযদ্াজ্য আইনগুহল লঙযরদনর মদতা ঝুঁহকর সমযমুখীন কদর। কাদলরযর উহচতয তার হেভাগীয় 
�াহয়তেযপরযাপযত অিরয �ফতদরর আহধকাহরকদক সদঙযগ সদঙযগ হেজযঞাহপত করা, এহি তাদক সংসযিার 
হেকলযপগুহলর মূল্যায়ন করদত সিায়যতা করদে। 

ক
হল

যপত
 হচ

তর
য

আদরা তি্য চাই? 

অ্যাহনযি দকারাপ্ন পহলহস অ্যানযড 
কমপযলায়ানযস দপরযাগরযাম

ভরযমে এেং ে্য্ি সমযপহকরযত নীহত

Gildan কাদনকযি এ হনমযনহলহখত 
পহলহসগুহল এেং প�যধহতগুহলর 
পরাম্রয হনন:
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গদেষো এেং হেকা্

মূল্য হনধরযারে

ে্যয়

পে্যসমূি

কমরযী, গরযািক এেং সরেরািকারীগে

Gildan-এর কমরযী হিসাদে সে সমদয় আমাদ�র ্তযদন িাকা দগাপনীয় তি্যহি সুরহকযষত করা 
িল আমাদ�র সেযতনযতরয এেং দ্ৌি �াহয়তেয। আমরা দকাদনামদতই এই তি্য ্াদ�র কাদছ িাকা 
উহচতয নয় ো ্াদ�র আমরা হচহন না - এমনহক আমাদ�র সিকমরযীদ�র কাদছও পরযকা্ করা 
উহচতয নয়। পরযকৃতপদকযষ, আমরা দকেলমাতরয এই তি্য ্খন পরযকা্হি হেদ্ষ ভাদে অনুদমাহ�ত 
ো আইন অনুসাদর পরযদয়াজনীয় তখন ভাগ কদর হনদত পাহর। দগাপনীয় তি্য সুরহকযষত রাখার 
�ায়ে�যধতাহি আমাদ�র Gildan-এ কমরযজীেন দ্ষ িওয়ার পদরও দিদক ্ায়। 
 
অননুদমাহ�ত পরযকা্ পরযহতদরাধ করার োইদর এমন হকছু হেষয় রদয়দছ ্া আমরা দগাপনীয় 
তি্যদক হনরাপ� রাখদত করদত পাহর। আমরা দকাদনা দগাপনীয় তি্য দখালা দছদড় ্াহচযছ না 
ো সরাসহর �ৃ্্যমান নয় তা হনহ্যচত করদত িদে, তি্য িাডরযকহপ ো নে�ু্যহতন হেন্যাদসই 
দিাক না দকন। এহি ছাড়াও, আমাদ�র কখদনাই দগাপনীয় হেষয়গুহল এমন দকাদনা সযিাদন 
আদলাচনা করা উহচতয নয় দ্খাদন অন্যরা তা ্ুনদত পায়, এগুহলর মদধ্য রদয়দছ হলফি, 
িলরর, দরদসযতাঁরা, হেমান ো ি্যাহকযস।.

আপনার দগাপনীয় তি্য সনাকযত করদত ো দকাদনা নন-হডজদকযলাজার চুহকযত হনেরযাি করদত 
সিায়যতার পরযদয়াজন িদল সািাদ্্যর জন্য আইন হেভাদগর দকাদনা স�দস্যর সাদি কিা েলুন।

দমধা সমযপতযহত
দগাপনীয় তি্য িল আমদ�র দকেলমাতরয এক পরযকাদরর দমধা সমযপতযহত। আমাদ�র দমধা সমযপতযহত ে্যাপক 
এেং আমাদ�র ে্যেসাদয়র দকযষদতরয অহে্েযাস্য ভাদে গুরুতেযপূেরয। এদত আমাদ�র পে্যহচিযন, দডাদমন 
নাম, দপদিনযি, হ্লযপ নক্াগুহল, কহপরাইিগুহল এেং ে্যেসাহয়ক দগাপনীয়যতাগুহল অনযতভুরযকযত। দগাপনীয় 
তদি্যর মদতা আমাদ�র দমধা সমযপতযহত দগাপনীয় িদত পাদর, ্ার অিরয ্হ� এহি এখদনা সেরযজনীন 
করা না িদয় িাদক তদে এহি উপদর উহলযলহখত একই হনদ�রযহ্কা �েযারা কভার করা িাদক। 

Gildan-এর কমরযী হিসাদে আমাদ�র নতহর করা দমধা সমযপতযহতর মাহলকানা আমাদ�র সংসযিার। 
এর অিরয দ্ দকাদনা আহেষযকার, হডসকভাহর, ধারো, উনযনহত, পহরকলযপনা, পরযহকরযয়া, ধারো, 
কাদজর �েযারা উতযপনযন পে্য, ে্যেসাহয়ক দগাপনীয়তা এেং পরয্ুহকযতগত হেকা্ ্ া আমরা এখাদন 
আমাদ�র কমরযজীেদন নতহর করদত পাহর তা Gildan-এর। 

সংসযিার পরয্ুহকযত এেং দসা্্যাল হমহডয়া
সংসযিার অন্যান্য সমযপতযহতর মদতা আমরা Gildan দনিওয়াকরযগুহল, কহমযপউিার হসদসযিমগুহল, 
দমাোইল হডভাইসগুহল এেং অন্যান্য পরয্ুহকযত একহি আইহন এেং নীহতগত উপাদয় ে্যেিাদরর 
জন্য �ায়ে�যধ। আমরা অননুদমাহ�ত, দেআইহন ো অননহতক উপাদয় ইনযিারদনি ে্যেিার 
নাও করদত ো দকাদনা আপতযহতজনক ো পহরষযকারভাদে েহেরযত উপা�ান নাও দ�খদত পাহর। 
ইদমলগুহল ো অন্যান্য নে�ু্যহতন োতরযাগুহলর খসড়া রচনার সময় আমাদ�র ে্যহকযতগত ভাদে 
্ত�ূর সমযভে সমযমান েজায় রাখদত িদে। এই পরযকাদরর কহমউহনদক্নগুহল রহঙন ভাষা, 
অনুপ্ুকযত মনযতে্য অিো অন্যান্য অদপ্া�ার মনযতে্যগুহল এড়াদত আদরা গুরুতেযপূেরয কদর 
পহরেতরযন করা দ্দত পাদর এেং আমাদ�র সমযমহত ছাড়াই অগরযেতরযী করা দ্দত পাদর।
আমাদ�র সামাহজক হমহডয়ায় সংহ্যলষযিতায় একই হনদ�রযহ্কা পরযদ্াজ্য িয়। Gildan আমাদ�র 

আমাদ�র ে্যেসাদয় ্ারা হেহনদয়াগ 
কদর তাদ�র জন্য নীহত এেং সংিহত
আমরা Gildan-এর সমযপতযহত, তি্য এেং েরয্যানযডদক সুরহকযষত কহর

আমাদ�র ে্যেসাদয় ্ারা হেহনদয়াগ কদরন তারা আমাদ�র কাছ দিদক 
আমাদ�র গরযািকদ�র সদেরযাতযতম গুেমান্ুকযত পে্য একহি সতয, হনরাপ� এেং �কযষ 
উপাদয় হেতরদের পরযত্যা্া কদর। 

এহি Gildan েরয্যানযডগুহলর পহরোদরর অন্যতম একহি নেহ্ষযি্য। আমরা আমাদ�র কাজদক 
সমিরযন করদত কখদনাই আমাদ�র সংসযিার সমযপতযহত, তি্য এেং আমাদ�র েরয্যাদনযডর ্ হকযত ছাড়া 
এই পরযত্যা্্যাহি পূরে করদত সকযষম িে না। আমরা Gildan-এ অ্যাদকযসস কহর ও ে্যেিার 
কহর এমন হেহেধ পরযকাদরর সংসযিান রদয়দছ এেং দসগুহলর সেকয়হি গুরুতেযপূেরয। 

হফহজক্যাল সমযপতযহত
সেরযাহধক আে্্যক সমযপতযহতর কদয়কহি ্া আমরা পরযাত্যহিক হভতযহতদত ে্যেিার কহর তা িল 
হফহজক্যাল। Gildan-এর সমযপতযহত দ্মন দকনয�রয, তিহেল, নহিগুহল এেং সরঞযজাম সমসযতই 
আমাদ�র কাজ সমযপনযন করদত আেহ্্যক এেং দকেলমাতরয দসগুহলর উ�য�ীষযি ে্যেসাহয়ক উদ�য�দ্্যই 
ে্যেিার করা পরযদয়াজন। আমাদ�র পরযদত্যদকর কাছ দিদক এই সমযপতযহতগুহলর সু ্তযদনর এেং 
দসগুহল চুহর, কযষহত, অপে্যেিার ো িাহন দিদক সুরহকযষত করার পরযত্যা্া করা িদচযছ।

এই সমযপতযহতগুহলর কদয়কহি —দ্মন সংসযিার ল্যাপিপ, দফান এেং অন্যান্য সরঞযজাম পরযায়্ই 
কমরযদকযষদতরযর োইদর ে্যেিার করা িয়। আমাদ�র কখদনাই সংসযিার সরেরাি ো সরঞযজামদক 
সংসযিার হপরযমাইদসস দিদক সরাদনা ো দসগুহল পরযিদম আপনার সুপারভাইজার দিদক পরযিদম 
অনুমহত ছাড়াই োহড়দত আনা উহচতয নয়। 

দগাপনীয় তি্য
আমাদ�র সেরযাহধক গুরুতেযপূেরয সমযপতযহতর একহি সেরয�া আেহ্্যক ো এমনহক দভৌহতক নয়: 
তি্য। হেদ্ষত, আমরা জনসাধারদের কাদছ পহরহচত নয় সংসযিা হেষয়ক এমন তদি্যর অিরয 
দোঝাহচযছ, এহিদক েদল দগাপনীয় তি্য। দগাপনীয় তদি্য রদয়দছ আহিরযক দডিা, দকৌ্লগত 
পহরকলযপনা এেং ে্যেসাহয়ক দগাপনীয়তা ততযসি এগুহল সমযপহকরযত তি্য:  

উতযপা�ন

পরযহকরযয়াসমূি

সূতরযগুহল

দসযপহসহফদক্নস

দকদনয�রযর দলআউি

্নযতরয

সরঞযজাম

Gildan অ্যাহকযিভওয়্যার ইঙযক
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মাহরসা তার হনজসেয ে্যেসায় ্ুরু করদত Gildan দছদড় হ�দচযছন। 
সংসযিায় তার সময়কাদল মাহরসা দে্ কদয়কহি পরযহকরযয়া হেকা্ 
এেং উনযনহতদত সিায়তা কদরদছন - এেং হতহন জাদনন এহি তার 
ভহেষ্যদতর সংসযিার পদকযষ সিায়ক িদে। হতহন তার নতহর করা কদয়কহি 
নক্ার দিমযপদলি তার হনদজর কাদজর উদ�য�দ্্য হনদয় ্াওয়ার জন্য 
পহরকলযপনাও করদছন। তার এহি করা উহচতয না িওয়ার দকাদনা কারে 
দনই, হঠক? সদেরযাপহর Gildan মাহরসার হনদজর মহসযতসযক পরযসূত তি্য এেং 
কাদজর উপদর দকাদনা হেহধহনদষধ ধা্রয করদত পাদর না।

পরযকৃতপদকযষ, মাহরসার Gildan-এ সমযপাহ�ত সমসযত কাদজর 
জন্য—সংসযিার সময় এেং সংসযিানগুহল ্ া ে্যেিার করা িদয়দছ—তা 
Gildan-এর। অে্্যই মাহরসার তার হনদজর ে্যেসাদয়র জন্য 
নতুন প�যধহত ও নক্া নতহর করদত কযষমতার দকাদনা সীমা দনই 
তঅদে দিমযপদলিগুহল, পদে্যর তি্য এেং অন্যান্য Gildan-এর 
দমধা সমযপতযহতর অনুদমাহ�ত নয়। 

ক
হল

যপত
 হচ

তর
য

সামাহজক হমহডয়ার ে্যহকযতগত ে্যেিারদক সীমাে�যধ করদত পাদর না ো করার দচষযিা করদে 
না, আমরা পরযদত্যদক অনলাইদন সদেরযাতযতম হেচার ে্যেিার কহর এেং সংসযিার নীহতগুহল অনুসরে 
কহর তা হনহ্যচত করা পরযদয়াজন। আমরা কখদনাই Gildan ো আমাদ�র ে্যেসাহয়ক সিদ্াগীর 
সমযপদকরয দগাপনীয় তি্য দপাসযি করে না। আমরা সেরয�া Gildan-এ আমাদ�র সংদ্াগ সমযপদকরয 
সযপষযি িে। আমাদ�র অে্্যই সেরয�া উপ্ুকযত অনলাইদনর হ্ষযিাচার অনুসরে করদত িদে 
এেং অন্যান্যদ�র সাদি ে্যেিাদর হেনীত ভাে দ�খাদত িদে। Gildan-এর নীহতগুহল অনুসাদর 
দকেলমাতরয অনুদমাহ�ত ে্যহকযতরাই হনহ�রযষযি হেষদয় Gildan-এর পদকযষ কিা েলার জন্য অনুদমাহ�ত। 
সুতরাং আমাদ�র সংসযিাদক অনলাইদন অসােধানতাে্ত উপসযিাপন করা দিদক ো আমাদ�র 
ে্যহকযতগত মতামতগুহল Gildan-এর উপদর চাপাদনা দিদক হেরত িাকা অত্যনযত গুরুতেযপূেরয।

সংসযিার পদকযষ কমরযীদ�র সাদি কিা েলা
্খন আমাদ�র সংসযিা জনসাধারেদক তি্য পরয�ান কদর আমরা তি্যহি হনভুরযল ভাদে এেং 
ধারাোহিক ভাদে হেতরে কহর। আমরা দকাদনা হমহ্রযত োতরযা পরযকা্ করহছ না তা 
সুহনহ্যচত করদত আমাদ�র সংসযিা সেরযজনীন ভাদে আমাদ�র পদকযষ হেহনদয়াগকারীদ�র, সরকারী 
হনয়ামকদ�র, গেমাধ্যম এেং সাধারে জনসাধারদের কাদছ কিা েলার কযষমতা রদয়দছ এমন 
কদয়কহি সীমাে�যধ সংখ্যক মুখপাতরযদ�র কযষমতা পরয�ান কদরদছ। 
 
আপহন এই মুখপাতরযদ�র একজন না িদল আপনার কখদনাই সংসযিাহি সমযপদকরয তদি্যর অনুদরাদধর 
উতযতর দ�ওয়া উহচত নয়, এমনহক দকাদনা “অফ �্য দরকডরয” হভতযহতদতও নয়। পহরেদতরয, 
আপনাদক এ জাতীয় দ্ দকাদনা অনুদরাধ Gildan-এর কদপরযাদরি কহমউহনদক্ন হেভাদগ 
ো, হেহনদয়াদগর সমযপরয�ায় দিদক দকাদনা অনুসনযধান দপদল, তা Gildan-এর হেহনদয়াগকারীর 
সমযপকরযগুহলর হেভাদগ ো সরাসহর মুখ্য হফনাহনযসয়াল আহধকাহরকদক সদঙযগ সদঙযগ অগরযেতরযী করদত 
িদে। 

আমরা হভতদরর খের হনদয় কখদনাই ে্যেসা কহর না
কমরযদকযষদতরয অ্যাদকযসস িাকা হকছু তি্য সমযপ� হভতদরর খের হিসাদে দ্াগ্য িদত পাদর। 
হভতদরর তি্য িল দমহিহরয়াল, অ-সেরযজনীন তি্য ্া দকাদনা ্ুহকযতসমযমত হেহনদয়াগকারীর 
কাদছ সযিক দকনা ো দেচার মদতা হেহনদয়াগ সংকরযানযত দকাদনা হস�যধানযত গরযিদের দকযষদতরয অত্যনযত 
গুরুতেযপূেরয। উ�ািরেসেযরূপ এই তদি্য িাকদত পাদর:

উপাজরযন এেং উপাজরযদনর পূেরযাভাস

উপাজরযদনর ধরদে তাতযপ্রযপূেরয পহরেতরযন

েড় মাতরযার, অদরাহষত দকৌ্লগত উদ�্যাগ দ্মন পযল্যানযি েনযধ করা ো দমহিহরয়াল 
মূলধনী ে্যয়

মাজরযার ো অহধগরযিে সংকরযানযত আদলাচনা

দ্ দকাদনা অন্যান্য দগাপনীয় ো মাহলকানাধীন তি্য তা দস ইহতোচক ো দনহতোচক 

পরযকৃহতর দিাক।

আদরা তি্য চাই? 

পরযকাদ্র নীহত

হে্েযে্যাপী সামাহজক হমহডয়ার 
নীহত

Gildan কাদনকযি এ হনমযনহলহখত 
পহলহসগুহল এেং প�যধহতগুহলর 
পরাম্রয হনন:

আদরা তি্য চাই? 

Gildan কাদনকযি এ ইনসাইডার দিরযহডং 
নীহত র সাদি পরাম্রয করুন।

Gildan অ্যাহকযিভওয়্যার ইঙযক
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তাদ�র আমাদ�র আহিরযক হসযিহত এেং আমাদ�র পহরচালনার অেসযিা জানার অহধকার রদয়দছ। 
সুতরাং আমরা দ্ জনসাধারদের কাদছ দ্ পরযহতদে�নগুহল পরযকা্ কহর এেং সরকারী 
এদজহনযসগুহলর কাদছ �াহখল কহর তা হনভুরযল, সততার সাদি নতহর এেং সমযপূেরয িওয়ার �ায় 
রদয়দছ। সহঠক, সেযচযছ হিসাে রাখা আমদ�র হেহনদয়াগকারীদ�র দসই তি্য ্খনই পরযদয়াজন 
তখন দ�ওয়ার সুদ্াগ দ�য় এেং এহি আমাদ�র ে্যেসাদয়র সমযভাে্য উনযনহতর দকযষতরযগুহল হচহিযনত 
করদত সিায়যতা কদর।

আপহন নাও ভােদত পাদরন দ্ আপনার নতহর করা দরকদডরযর Gildan-এর সামহগরযক 
পহরচালনাগুহলর উপদর অদনকিা হনভরযর্ীলতা রদয়দছ-হকনযতু সত্যই রদয়দছ। এ কারদে 
িাইমহ্ি, ে্যদয়র পরযহতদে�ন এেং চুহকযতর অে্্যই হে্েযসযততার সাদি সময়, ে্যয় এেং 
অন্যান্য হেষয়গুহলদক পরযহতফহলত করদত িদে এেং এগুহলর ে্যাকআপ করদত সমসযত সিায়ক 
ডকুদমদনযি্ন িাকদত িদে। অে্্যই আমাদ�র সংসযিার হফনাহনযসয়াল পহরচালনার জন্য সমসযত 
অভ্যনযতরীে হনয়নযতরযেগহুল দমদন চলদত আহিরযক ে্যেসযিার পরযদ্াজ্য হিসােরকযষদের পরযদয়াজনীয়তগুহল 
অনুসরদের, উপ্ুকযত চুহকযতর ডকুদমদনযি্ন জমা দ�ওয়ার �াহয়তেযহি চূড়ানযত ভাদে আমাদ�র 
পরযদত্যদকর উপদর েতরযায়। েহরষযঠ হফনাহনযসয়াল আহধকাহরক এেং অন্যান্যরা ্ াদ�র অ্যাকাউহনযিং 
এেং আহিরযক পরযহতদে�দনর োধ্যতা রদয়দছ তাদ�র অে্্যই তাদ�র �াহয়তেয হনেরযাদির দকযষদতরয 
হেদ্ষ ভাদে সজাগ িদত িদে।  

দরকডরয ে্যেসযিাপনা
আমাদ�র পরযদত্যদকর জন্য কা্রযকর, ে্যেিারদ্াগ্য নহিগুহল রাখদত আমাদ�র হনদজদ�র 
অং্হি েজায় রাখা এেং উপ্ুকযত উপাদয় নহি এেং দরকডরযগুহলর মীমাংসা করা পরযদয়াজন। 
দরকডরযগুহলর একহি জীেনকাল রদয়দছ—আমাদ�র দসগুহল ্তহ�ন পরযদয়াজন ততহ�ন রকযষে 
করদত িদে এেং দসগুহল ্খন আর উপদ্াগী িাকদে না তখন হেনষযি করদত িদে। 
Gildan-এর অেসযিানগুহলর পরযহতহির একহি দরকডরয রকযষদের সময়সূহচ েজায় রাখা উহচতয 
এহি আপনাদক আপনার কাদছ িাকা নহিগুহলদক দ্রযহেে�যধ করদত এেং আপহন কখন দসগুহল 
দিদক মুকযত িদত পারদেন তা জানাদত আপনাদক সািা্্য কদর। নহি রকযষদের সাদি সমযপহকরযত 
আইন এেং সংসযিার নীহতগুহল নে�ু্যহতন ো কাগদজর হেন্যাদস দিাক না দকন পা্াপহ্ ইদমল, 
ে্যদয়র পরযহতদে�নগুহল এেং অভ্যনযতরীে দমদমাগুহলর মদতা হচরাচহরত পরযহতদে�নগুহল রকযষদের 
দকযষদতরয পরযদ্াজ্য িয়। 

আমাদ�র হেহনদয়াগকারীরা Gildan-এর পরযকৃত ছহে তাদ�র কাদছ 
তুদল ধরার দকযষদতরয আমাদ�র উপদর আসযিা রাদখ। 

আমরা আমাদ�র দরকডরয হনভুরযল এেং সততার সাদি 
রকযষে কহর

সেরযজনীন ভাদে ে্যেসায় করা সংসযিার কমরযী হিসাদে আমাদ�র অে্্যই Gildan সমযপদকরয দকাদনা 
হভতদরর তি্য হনদয় কাজ করা অন্যান্য সেরযজনীন সংসযিা ে্যহকযতগত আহিরযক সুহেধাগুহলর জন্য 
দেআইহন ভাদে ে্যেিার করা িয় না। সার্ুকযত, অ-সেরযজনীন তদি্যর হভতযহতদত ে্যেসায় 
করা ইনসাইডার দিরযহডং আইদনর একহি লঙযরন এেং এহির ফদল সংহ্যলষযি ে্যহকযতদ�র হেরুদ�যধ 
্াহসযতমূলক ে্যেসযিার পা্াপাহ্ দ�ওয়াহন এেং জহরমানামূলক ্াহসযত গরযিে করা িদত পাদর। 
অন্যান্যদ�র হেহনদয়াদগর হস�যধানযতদক পরযভাহেত করদত হভতদরর তি্য সরেরাি করাও দেআইহন 
(ো তাদ�র “পরাম্রয” দ�ওয়া)। 

্হ� আপহন তি্যহি সার্ুকযত হকনা দস সমযপদকরয হনহ্যচত না িন ো সেরযজনীন ভাদে পরযকাহ্ত 
িদয় িাদক তদে আপনাদক অে্্যই আইন হেভাদগর সাদি দ্াগাদ্াগ করদত িদে।

হনরীকযষে এেং অনুসনযধাদন পরযহতহকরযয়া�ান 
আমরা সমসযত পরযকাদরর হনরীকযষে, প্রযদেকযষে এেং ত�নযত ততযসি দ্গুহল সরকার �েযারা 
আদয়াহজত িয় তাদত পরযহতহকরযয়া জানাদত অঙযগীকারে�যধ। আমাদ�র পরীকযষকদ�র কাজ করার 
জন্য পরযদয়াজনীয় তি্য সরেরাি করার �াহয়তেয রদয়দছ। আমাদ�র হনরীকযষে ো ত�দনযতর অং্ 
হিসাদে আপনার অহধকাদর িাকা দরকডরযগুহল আইহন ধারদকর হেদেচনাধীন তা হেজযঞাহপত 
করা িদত পাদর। একহি আইহন ধারক পরযকৃত ো আনুমাহনক মামলার সাদি সং্ুকযত 
দরকডরযগুহলদত পরযদয়াগ িয়। আপনার এই নহিগুহল রকযষে আর কা্রযকর নয় হেজযঞাহপত না 
িওয়া অেহধ দরদখ দ�ওয়া গুরুতেযপূেরয, এমনহক আপনার সযিানীয় সূহচর অন্যিা িদলও।

আদরা তি্য চাই? 

ভরযমে এেং ে্য্ি সমযপহকরযত নীহত

ইদমল রকযষে এেং হেনদষযির নীহত

Gildan কাদনকযি এ হনমযনহলহখত 
পহলহসগুহল এেং প�যধহতগুহলর 
পরাম্রয হনন:
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একজন সমযভাে্য গরযািক কাদলরযাসদক আমাদ�র পরযহতদ্াগীদ�র একহি 
পে্য তাতযপ্রযপূেরয কম �াদম সমতুল পে্য অফার করদছ েদল 
জানাদলা। হতহন কাদলরযাসদক দসই পরযহতদ্াগীদক দছদড় হ�দয় দকন 
Gildanদক গরযিে করা উহচত তা জানদত চাইদলন। কাদলরযাস আমাদ�র 
পদে্যর এেং আমরা এখাদন ্া কাজ কহর তার গুেমাদন আসযিা রাদখ, 
দস এও ্ুদনদছ দ্ এই পরযহতদ্াগীহির সামাহজক �ায়ে�যধতার মান 
খুে হরল্যাকসড। দস ভােল দ্ তারা সমযভেত তাদ�র �াম অননহতক 
্রযম অনু্ীলদনর মাধ্যদম কম রাখদত সকযষম িদয়দছ। তার হক এহি 
গরযািকহিদক জানাদনা উহচতয?

না, তার উহচতয নয়। গরযািকহি কাদলরযাসদক দকন Gildan  
পছনয� করা উহচতয দস সমযপদকরয জানদত দচদয়দছন, কাদলরযাস 
পরযহতদ্াগীহি সমযপদকরয ্া ্ুদনদছ দস সমযপদকরয নয়। অন্য সংসযিার 
সামাহজক �াহয়দতেযর মান সমযপদকরয পরযকৃত, সেরযজনীন ভাদে উপলেযধ 
দডিা ছাড়া দস দকেল অনুমান করদছ। আমাদ�র পরযহতদ্াগীদক 
িীন পরযহতপনযন করার পহরেদতরয Gildan-এর পদে্যর গুেমান, মানে 
অহধকার এেং সামাহজক �ায়ে�যধতার দকযষদতরয অঙযগীকাদর দজার 
দ�ওয়া উহচতয। 

ক
হল

যপত
 হচ

তর
য

আমরা মুকযত োজাদরর সমিরযন কহর
দপা্াক হ্লযপ অত্যনযত পরযহতদ্াহগতামূলক-আমাদ�র পরযহতদ্াহগতা আমাদ�র ে্যেসাদয়র মদতাই 
�রযুত পরযসাহরত িদত পাদর। উতযসািী, মুকযত পরযহতদ্াহগতা দকাদনা সেযাসযি্যকর োজাদরর দকযষদতরয 
ভাদলা, আমাদ�র হনহ্যচত করা উহচতয দ্ আমরা এমন আগরযাসী িে না দ্ আমরা আমাদ�র 
ননহতক এেং আইহন োধ্যতাগুহলদক উদপকযষা করে হে্েযে্যাপী পরযহতদ্াহগতার আইন (্া 
কানাডা এেং মাহকরযন ্ ুকযতরাদষযিরয অ্যাহনযিিরযাসযি আইন হিসাদে পহরহচত) োজাদর পরযহতদ্াহগতার 
জন্য সমসযত ে্যেসাদয়র কাদছ একহি সুগম সুদ্াগ রকযষদে সিায়যতা কদর। আমরা দ্খাদনই 
ে্যেসা কহর দসখাদনই এই আইনগুহল অনুসরে কহর। সদেরযাপহর এগুহল মুকযত পরযহতদ্াহগতার 
পরযচার কদর এেং ে্যেসাদয় হেহধহনদষধ আদরাপ কদর এমন দ্ দকাদনা চুহকযত ো অনু্ীলনদক 
হনহষ�যধ কদর, ্া চূড়ানযত রূদপ আমাদ�র গরযািকদ�র সহঠক মূদল্য গুেমাদনর হেকলযপ সরেরাি 
কদর উপকৃত কদর।  

্হ�ও আমাদ�র হ্দলযপর পদকযষ ভাল, পরযহতদ্াহগতার আইনগুহল কখদনা কখদনা জহিল িদত 
পাদর। সাধারে ভাদে এগুহল আমাদ�র পরযহতদ্াগীদ�র, সরেরািকারীদ�র এেং ে্যেসাহয়ক 
সিদ্াগীরা ্ারা ে্যেসাদয় হেহধহনদষধ আদরাপ কদর তাদ�র একা ো সিদ্াগীতার 
সাদি আচরদে সংহ্যলষযি িদত োধা দ�য়। আপহন “�াম হসযিরীকরে”, “োজাদরর েনযিন”, 
“একদচহিয়া”, “েয়কি” এেং “োধ্যতামূলক চুহকযত”র মদতা ধারোগুহল সমযপদকরয ্ুদন িাকদেন, 
এগুহলর সেকয়হিই দেআইহন। 

্ারা আমাদ�র পে্যগুহল দকদন  
তাদ�র জন্য নীহত এেং সংিহত
আমরা উচযচ-গুেমাদনর দপা্াদকর নক্া নতহর কহর, উতযপা�ন এেং 
হেকরযয় কহর

অ্যাহকযিভওয়্যাদরর ্ীষরযসযিানীয় পরযসযতুতকারী ও হেপেনকারী হিসাদে আমরা আমাদ�র 
হে্েযজুদড় দ�খা - হেহকরয িওয়া পদে্যর উতযতম গুেমাদনর জন্য গহেরযত। 

আমরা আমাদ�র গরযািকদ�র পরযত্যা্ামদতা ধারাোহিক উচযচ গুেমান অফার করা েজায় রাখদত পাহর 
তা হনহ্যচত করদত আমদ�র পরযদত্যদকর আমাদ�র সমসযত পে্য তা দস আমাদ�র ো দকাদনা তৃতীয় 
পদকযষর �েযারা পরযসযতুত দিাক না দকন তা আমাদ�র কদঠার গুেমাদনর হনয়নযতরযে এেং দসযপহসহফদক্নগুহল 
অনুসরে কহর। আমরা হেহকরয কহর এমন সমসযত হকছুই অে্্যই পরযদ্াজ্য আইন এেং পরযহেধান অনুসাদর 
নতহর এেং হেতহরত িদত িদে এেং আমরা সমান উচযচ গুেমান অেহধ আমাদ�র তৃতীয় পদকযষর 
সরেরািকারীদ�র পরযত্যা্া কহর। আমাদ�র দপা্াদকর সংিহত দকাদনা ভাদে দোঝাপড়া িদল আমরা 
মূদল সমস্যাহির দমাকাহেলা কহর। আমরা কখদনাই হনকৃষযি পে্য সরেরাি কহর না। 

আমরা সংিহতর সাদি আমাদ�র পে্যগুহল উতযপা�ন এেং হেহকরয কহর।

আমরা মাদকরযিদপযলদস সততার এেং সংিহতর সাদি পহরচালনা কহর। 

সংিহতর সাদি আচরদের অিরয আমরা ্া করে েহল তা করে। এর অিরয আমাদ�র পে্যগুহল সমযপদকরয 
আমরা দ্ অঙযগীকার রাখদত পারে না তা না করা অিো আমরা ্ুহকযত্ুকযত ভাদে হনহ্যচত িদত পাহর 
না দ্ আমরা রাখদত পারে। এই কারদে ্খন আমরা আমাদ�র পে্য হেহকরয কহর আমরা দসগুহল 
সততা এেং হনভুরযলতার সাদি উপসযিাপন কহর। আমরা দ্ কদপরযাদরি সামাহজক নীহত গরযিে কদরহছ ো 
আমাদ�র দপা্াদকর গুেমান, নেহ্ষযি্যগুহল ো উপলেযধতা সমযপদকরয অনু্ীলন করা নীহত সমযপদকরয হমি্যা 
েহল না। আমরা আমাদ�র পে্য সমযপদকরয দকাদনা হমি্যা �াহে কহর না ো আমরা অননহতক ভাদে 
আমাদ�র পরযহতদ্াগীদ�র ো তাদ�র পে্যগুহলর সাদি তুলনা কহর না। আমাদ�র পরযহতদ্াগীদ�র সাদি 
তুলনা অে্্যই সততার সাদি িদত িদে এেং পরযকৃত তদি্যর হভতযহত িাকদত িদে। ্খন আমরা সতয 
এেং ননহতক িাহক আমরা আমাদ�র উতযতম পদে্যর উপদর আসযিা রাখদত এেং তাদ�র িদয় কিা েলার 
কযষমতা রাহখ।

Gildan অ্যাহকযিভওয়্যার ইঙযক
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জাদনর সিকমরযীরা ধারাোহিক ভাদে তার হ্লযপ সমযপদকরয জযঞান হনদয় 
পরযভাহেত। দস সেরয�া জানদত চায় অন্যান্য সংসযিাগুহল কী করদছ 
এেং ধারাোহিক ভাদে োজাদরর দিরযদনযডর ্ীদষরয িাকদত চায়। জাদন 
োজাদরর িালিহককত সমযপদকরয ওয়াহকেিাল িাকদত েযলগ, ম্যাগাহজন 
এেং সংো� দ�খার পা্াপাহ্ দস সেযলযপ সেযচযছ দকৌ্লও ে্যেিার কদর। 
দস পরযায়্ই কল কদর এেং তার েনযধুদ�র কল আদস-পরযহতদ্াগী 
সংসযিার সমযভাে্য গরযািদকর ছ�যনদে্ ধারে কদর। দস কদিাপকিনহি 
কত�ূর ্াদচযছ তাদত সীমা দরদখ এই উপায়হি দ্ৌহকযতক েদল �াহে 
কদর। দস হক হঠক করদছ?

না, দস হঠক করদছ না। জাদন সংো� এেং গেমাধ্যম দিদক 
আপ িু দডি িাকদত পরযচুর উদ�্যাগ এেং উতযসাি দ�খাদলও 
অহতহরকযত তি্য সংগরযদির উদ�য�দ্্য হনদজর ছ�যমদে্ ধারে 
করা কখদনাই উহচতয নয়। জাদনর ে্যেসাহয়ক সুহেধা অজরযন 
করদত সেরযজনীন ভাদে উপলেযধ তদি্যই আসযিা রাখা উহচতয। 
তৃতীয় পকযষগুদলা ে্যেিার করা-এই দকযষদতরয, তার েনযধুরা-
ে্যেিার করা সমযপূেরয অননহতক।

ক
হল

যপত
 হচ

তর
য

Gildan Activewear Inc. 

এমনহক �মনকারী ে্যেসাদয় উপহসযিত িওয়া পরযহতদ্াগীর আইনদক লঙযরন করদত পাদর, এহিদক 
আমরা আমদ�র পরযহতদ্াগীদ�র ো অন্যান্য তৃতীয় পকযষগুহলর সাদি আদলাচনা কহর এমন 
হেষয়গুহল সমযপদকরয ্তযনোন িওয়া আেহ্্যক কদর দতাদল। সাধারে হেহধ হিসাদে আমাদ�র 
অে্্যই �াম হসযিরকরে, োজার ো অঞযচল হেভাজন ো েনযিন, হেড হরহগং, েয়কি ইত্যাহ�র 
সাদি সমযপহকরযত সমসযত হেষয় এড়াদনা উহচতয। উ�ািরেসেযরূপ, আমাদ�র অে্্যই �াম, লভ্যাং্, 
হেকরযদয়র হেহধ এেং ্তরযােলী, ঋদের দময়া�, হেহকরযর পহরমাে, হেপেদনর পহরকলযপনা, 
ছাদড়র দপরযাগরযাম, ে্যয় ো অন্যান্য পহরেতরযন্ীলগুহল ্া �াম হনধরযারদে পরযভাহেত কদর এমন 
পরযহতদ্াগীদ�র সাদি দগাপনীয় তি্য হেহনময় করা এড়াদনা উহচতয। 

 
্হ� দকাদনা Gildan পরযহতদ্াগী ো দকাদনা তৃতীয় পকযষ এই হেষয়গুহলর দকাদনা একহি হনদয় 
আপনার সাদি আদলাচনা করার দচষযিা কদর তদে সযপষযি ভাদে আপনার অমত জানান এেং 
কদিাপকিন দছদড় ্ান। আপনাদক তারপদর অে্্যই এহি ্িা্ি ভাদে নহিে�যধ করদত 
আপনার সুপারভাইজারদক পহরহসযিহত সমযপদকরয সতকরয করদত িদে। 

দ্ষ প্রযনযত, আমাদ�র কখদনাই নেধ ে্যেসাহয়ক দ্ৌহকযতকতা ো গরযািদকর সুহেধাহ� ছাড়াই 
পরযহতদ্াহগতাদক হেনষযি কদর এমন হেহধহনদষধ্ুকযত অনু্ীলনগুহল পরযহতষযঠা করদত ্দিাপ্ুকযত 
োজাদরর কযষমতা ে্যেিার করা উহচতয নয়। উ�ািরেসেযরূপ, আমাদ�র কখদনাই আমাদ�র 
পরযহতদ্াগীদ�র সাদি আমাদ�র গরযািকদ�র ে্যেসযিাগুহলদত িসযতদকযষপ করা উহচত নয়, দ্মন দকাদনা 
গরযািদকর পদ�ানযনহতদত হেহধহনদষধ আদরাপ করা ো পরযহতদ্াগীর পদে্যর হেজযঞাপন করা। আমরা 
আমাদ�র পে্যগুহল উতযসাদির সাদি পরযচার করদত �ায়ে�যধ, তদে আমাদ�র অে্্যই আমাদ�র 
গরযািক এেং আমাদ�র পরযহতদ্াগীদ�র একহি উপ্ুকযত এেং সহঠক উপাদয় পহরচালনা করা 
উহচতয।

পরযহতদ্াহগতামূলক তি্য একহতরযত করা
আমাদ�র পরযহতদ্াহগতারা কী করদছ তা জানা আমাদ�র পদকযষ গুরুতেযপূেরয। এই জযঞানহি আমাদ�র 
আদরা ভাল �ীররয দময়া�ী হস�যধানযত দনওয়ার অনুমহত হ�দয় হনদজদ�র ে্যেসাদয়র দকৌ্লদক 
অগরযেতরযী করদত সিায়তা করদত পাদর। তদে আমাদ�র জানা উহচতয এমন তদি্যর ও আমদ�র 
দ্ উপাদয় এহি পাওয়া উহচতয তার সেরয�া সীমাে�যধতা রদয়দছ। এ কারদে আমরা ্খনই 
োজার সমযপদকরয সিায়ক দডিা দখাঁজার সময় আমরা দকেল মাতরয সেরযজনীন ভাদে উপলেযধ 
উতযসগুহল ে্যেিার কহর। অনলাইন, ম্যাগাহজনগুহল ো অন্যান্য পরযসযতুত উপলেযধ হনগরযম দকনয�রয 
দিদক পাওয়া তি্য দ্ৌহকযতক এেং আমাদ�র ে্যেিার করার পদকযষ ননহতক। আপনার তি্য 
দপদত কখদনাই অননহতক উপাদয় অন্যান্যদ�র কাদছ হনদজ হমি্যা উপসযিাপন করদেন না ো 
পরযহতষযঠা করদেন না, এহি করা সহঠক কাজ নয়।

আদরা তি্য চাই? 

Gildan কাদনকযি এ সমযমহত হনদ�রযহ্কা 
এেং অ্যাহনযিরযিরযাসযি পহলহসর পরাম্রয 

হনন।
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হভকযির সমযভাে্য ফ্যাহেরযক সরেরািকারীর জন্য হেদডর প্রযাদলাচনা 
করদছ। সরেরািকারীদ�র মদধ্য একহির তুলনায় ভাল পূদেরযর 
দরকডরয রদয়দছ তদে দেহ্ ে্যয়েিুল। গুেমাদনর সাদি দোঝাপড়া 
করদত না দচদয় হভকযির �াদমর সাদি দোঝাপড়া করার দচষযিা কদর, 
সরেরািকারীদক Gildanদক ছাড় হ�দত েদল ্া পরেতরযী কাদল আদরা 
েড় এেং �ীররযদময়া�ী চুহকযতদত রূপানযতহরত িদে। সমস্যাহি িল: দকসহি 
হক হভকযির তা জাদন না —দস ্ুধু একহি ভাল ে্যেসা চায়। দসিাই 
সেদচদয় গুরুতেযপূেরয ে্যাপার নয় হক?

লাভ করার জন্য অন্যদক ভুল পদি চালনা করা কখনও হঠক 
নয়।পরযকৃতপদকযষ, এরকম দকানও ে্যেসযিার দিদক Gildan-এর 
পরযাপযত দকানও লাভ অসযিায়ী। আমাদ�র লদকযষ্য দপৌঁছদত পরযদয়াজন 
দমিাদত সদেরযাতযতম সরেরািকারী হনেরযাচন করা �রকার—এেং 
আমাদ�র সরেরািকারীর সদঙযগ ননহতকভাদে ে্যেিার করা 
এেং পরযহকরযয়া চলাকালীন সততা েজায় রাখা গুরুতেযপূেরয।

ক
হল

যপত
 হচ

তর
য

এদকর জন্য, আমাদ�রদক তৃতীয় �ল �েযারা পরয�তযত দগাপনীয় ো ে্যহকযতগতভাদে ্ নাকযতকরদের 
তি্য আমরা রকযষা কহর। জানার পরযদয়াজন আদছ তার হভতযহতদত,  
দগাপনীয়তা ও সেরয�া অপরযকা্জহনত চুহকযতর ্তরযােলী অনু্ায়ী আমরা এই তি্য  
অ্যাদকযসস, ে্যেিার, সযিানানযতর এেং পরযকা্ কদর িাহক।

একইরকমভাদে, অদন্যর েুহ�যধহভতযহতক সমযপতযহতর অহধকারদকও আমাদ�র ্রয�যধা করা উহচত। 
আপহন অদন্যর দিদক মাহলকানার তি্য অনুদরাধ, গরযিে ো ে্যেিার করদল, পরযিমোর আইন 
হেভাদগর দকানও স�দস্যর সদঙযগ কিা না েদল এহি করদেন না। আপহন একহি পে্য নকযসা 
করদল এেং Gildan �েযারা লাইদসনযসকৃত ো এর অনযতরভুকযত নয় এমন সামগরযী  
ো সফযিওয়্যার ে্যেিার করদত চাইদল এহি হেদ্ষত গুরুতেযপূেরয।

ে্যহকযত গরযািক, সরেরািকারী এেং ে্যেসাহয়ক অং্ী�ার সকদলর সদঙযগই 
আমাদ�র অনন্য সমযপকরয। সমগরয ইনযি্যার য্াক্দন এই �লগুহলর এেং 
Gildan-এ হে্েযাস কদর দ�ওয়া সংদে�ন্ীল তদি্যর পরযহত ্রয�যধা জযঞাপন 
করার হনষযঠা এই একহি হজহনসই একই রদয়দছ।

তৃতীয়-�দলর সমসযত তি্য আমরা রকযষা কহর

আমাদ�র ে্যেসাহয়ক সিদ্াগীদ�র 
নীহত এেং সংিহত
আমরা আমাদ�র সরেরািকারীদ�র সাদি সততার সাদি পহরচালনা কহর

Gildan কমরযী হিসাদে আমরা আমাদ�র অংদ্র কাজহি সতযতার এেং আমদ�র 
ে্যেসাহয়ক ইনযি্যার য্াক্নগুহল দ্ৌহকযতকতার সাদি কহর। 

এর মদধ্য দকেল আমাদ�র সরেরািকারীরাই অনযতভুরযকযত দনই, এদত আদছ আমাদ�র হঠকা�াররা, 
পরাম্রয�াতারা এেং অন্যান্য এদজনযিরা। (এদত আমাদ�র গরযািকরা এেং আমাদ�র পরযহতদ্াহগরা 
উভয়ই অনযতভুরযকযত, ্াদ�র কিা আমরা আমাদ�র দকাদড আদগ আদলাচনা কদরহছ)। আমাদ�র 
সংসযিার সাফদল্যর একহি েড় অং্ সরেরািকারীদ�র সাদি আমাদ�র সমযপদকরযর উপদর হনভরযর 
কদর—আসদল, তারা আমাদ�র আমাদ�র গরযািকদ�র উচযচ-গুেমাদনর পে্য সরেরাি কদর 
সিায়যতা কদর। 

আমরা ্খন আমাদ�র সরেরািকারীদ�র চয়ন কহর তখন আমরা সদেরযাতযতম সংসযিাগুহলদকই 
খুঁহজ ্ারা আমাদ�র পরযদয়াজনীয়তা পূরে করদত এেং হে্েযসযততার সাদি আমাদ�র সরেরাি 
করদত পারদে। Gildan দ্ সরেরািকারীরা উচযচ প্রযাদয়র ননহতক গুেমান পরয�্রযন কদর 
তাদ�র সাদিই ে্যেসায় করদত আসযিা রাদখ এেং আমরা এহিদক ে্যয় এেং গুেমাদনর মদতা 
অন্যান্য হেষয়গুহলর মদতা গুরুতেয হ�ই। আমরা জযঞাতসাদর এমন দকাদনা সরেরািকারীদক 
ে্যেিার কহর না ্ারা সযিানীয় পহরদে্গত, হনদয়াগ, মানোহধকার এেং হনরাপতযতা সমযপহকরযত 
আইন লঙযরন কদর। আমরা কখদনাই ে্যহকযতগত পকযষপাহততেয ো অন্যান্য অসতয এেং অননহতক 
অনু্ীলনগুহল আমাদ�র আিরদের পরযহকরযয়ায় অনুমহত হ�ই না।

্হ� আপহন আপনার কাদজর অং্ হিসাদে সরেরািকারীদ�র সাদি দলনদ�ন কদরন তদে 
সমসযত চুহকযত-ততযসি দগাপনীয়তা এেং নন-হডজদকযলাজার চুহকযতগুহল হলহখত আকাদর এেং আইহন 
হেভাগ �েযারা প্রযাদলাহচত এেং অনুদমাহ�ত আকাদর সংগরযি করার �াহয়তেয আপনার। এই 
চুহকযতগুহলদত সরেরািকারী দ্ হজহনস এেং পহরদষোগুহল সরেরাি করদছ তা এেং দ্ হফ 
পরয�ান করদত িদে তা সযপষযিত হনহ�রযষযি করা উহচত। 

Gildan অ্যাহকযিভওয়্যার ইঙযক
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দ্ সমযপরয�াদয়র জন্য আমরা কাজ 
কহর তার ননহতকতা ও সততা
আমরা হে্েযে্যাপী সমযপরয�াদয়র �াহয়তেযোন স�স্য

ছাড়াও Gildan-এর হে্েযে্যাপী হকরযয়াকলাপগুহল সামাহজক �ায়ে�যধতা �েযারা 
পহরচাহলত এেং মানে অহধকার এেং সেযাধীনতার সমযমান জানায়। 

আমাদ�র কমরযসযিাদন ন্যা্্য ্রযম অনু্ীলদনর পরযহত দজারাদলা অঙযগীকার, 

আমরা মানোহধকাদরর সেরযজনীন দরাষো দমদন চহল, এেং সকল ে্যহকযতর সদঙযগ ন্যা্্য, সমান 
ে্যেিার করাদক সমিরযন কহর। 
 
এই পরযহত্রযুহতর অং্ হিসাদে, আমাদ�র দকামযপানী পরযদ্াজ্য সমসযত পাহর্রযহমক ও রনযিার আইন 
দমদন চদল, এেং একহি ইউহনয়দন কমরযচারীদ�র দ্াগ�ান করা - ো না করাদক সমিরযন 
কদর। উপরনযতু, Gildan তার ো হেপহে ে্যেসযিাপনার সুহেধাদিরয হ্্ুর ে্যেিার  
ো দজারপূেরযক ্রযমদক পরয্রযয় দ�য় না। আমরা দ্সমসযত চুহকযতকারী, পরাম্রয�াতা, এদজনযি, 
সরেরািকারী ো অন্যান্য ে্যেসার অং্ী�ারদ�র সদঙযগ কাজ কহর, তাদ�র দকউ ্হ� 
মানোহধকার, ্রযদমর আইনগুহল ো আমাদ�র হনজসেয দভনযডর সিাহয়কা েই-এর হনয়মগুহল 
লঙযরন কদরদছ েদল দ�খা ্ায়, আমরা তাদ�র সদঙযগ সমযপকরয দছ� কদর দ�ে।

আমাদ�র পহরদেদ্র পরযভােদক আমরা সীমাে�যধ কহর 

দ্ সমসযত দ�দ্র জন্য আমরা কাজ কহর দ্খাদন সমযভে সমসযত পহরদে্ সংকরযানযত 
আইন এেং হনয়মকানুন ্া আমাদ�র উপর পরযদ্াজ্য তা আমরা দমদন চহল 
এেং অহতকরযম করদত দচষযিা কহর। 

আমাদ�র সমসযত কা্রযকলাদপর জন্য পরযদ্াজ্য একহি কদঠার এনভায়রনদমনযিাল দকাড অফ 
পরয্যাহকযিদসস (ECP) এেং অনুদমাহ�ত ে্যানযড সােসযি্যানযস হলসযি (BSL), আমরা দমদন চহল। 
Gildan-এর জন্য কাজ করাকালীন অপচয় িরযাস করাদত, সমযপ� সংরকযষদে এেং আমাদ�র 
কােরযন পাদয়র পাতার ছাপ িরযাস করাদত উপ্ুকযত প�যধহতগুহল অনুসরে করার জন্য আমরা 
পরযদত্যদক অঙযগীকারে�যধ। আপহন ্ হ� দকানও অ্িা ো কযষহতর আ্ঙযকা্ুকযত পরযিা চলদত দ�দখন 
আপনার অেসযিাদন, ্ত ্ীররয সমযভে দসহির হেষদয় তািদল আপহন আপনার ততেযােধায়দকর 
সদঙযগ আদলাচনা করুন। 

হে্েয সমযপরয�াদয়র একজন �াহয়তেযোন স�স্য িওয়ার মাদন িল পহরদেদ্র পরযভাে িরযাস করাদত 
Gildan পরযেল গুরুতেযাদরাপ কদর। 

এই ে্যেসাদয়র সুদ্াগগুহল গরযিে করা চাহলদয় দ্দত আমাদ�র অে্্যই আমাদ�র ে্যেসাদয়র 
দকযষদতরয পরযদ্াজ্য হেহেধ রফতাহন এেং আম�াহন হনয়নযতরযেগুহল অনুধােন  
করদত এেং ে্যেসাদয়র পরযহেধানগুহল অনুসরে করদত িদে।

আমরা আমাদ�র জামা-কাপড় রফতানী করার সময়, এহি অন্য দ�দ্ একজন ে্যহকযতদক 
পাঠাই। ্াইদিাক, সেরয�া পদে্যরই রফতানী িয় না। দসগুহল পহরদষোহ�, পরয্ুহকযতহে�্যা 
(সফযিওয়্যাদরর মত) ো এমনহক পরযাপদকর অেসযিান হনহেরযদ্দষ, ্ারীহরক, নে�ু্যহতন 
ো দমৌহখক - দকানভাদে আমাদ�র পরয�ান করা হকছু হনহ�রযষযি তি্যও িদত পাদর। 

কখনও কখনও, আমরা মালমসলা আম�ানী কহর - তারমাদন আমরা োইদরর উতযস দিদক 
আইদিমগুহল হকহন এেং আমরা দ্ দ�দ্ কাজ করহছ দসখাদন হনদয় আহস। সাধারেত এই 
ধরদনর কা্রযকলাদপ আমাদ�রদক হেহভনযন আইনকানুন এেং ্ুলযক পরয�ান করার, কদয়কহি 
ফাইহলং জমা করার পরযদয়াজন িয়। 

অনুদমা�ন এেং েয়কি  

Gildan কদয়কহি হনহ�রযষযি দ�দ্র সদঙযগ ে্যেসা চালাদনা সংকরযানযত অনুদমা�ন ও আইনকানুন দমদন 
চলুক তা ে্যেসা আইদনর পরযদয়াজন িয়। উ�ািরেসেযরূপ, মাহকরযন ্ ুকযতরাদষযিরযর হেহধহনদষধ এেং 
পরযহেধানগুহল মাহকরযন ্ ুকযতরাদষযিরয পহরচাহলত সংসযিাগুহলদক চুহকযতগুহলদত আে�যধ িওয়া, মাহকরযন 
্ুকযতরাদষযিরযর সুহেধার োইদর িাকা দকাদনা দ�দ্ সামগরযী এেং  
পরয্ুহকযত রফতাহন ো গরযিে করার সীমাে�যধতা আদরাপ কদর। কানাডা এেং ইউদরাপীয়ান 
ইউহনয়নও একই অনুদমা�দনর ্াসন েজায় রাদখ। 

একজন তৃতীয় �লদক হকছু রফতাহন করার আদগ, দসই ে্যহকযত এহি গরযিে করদত দ্াগ্য  
এেং আমাদ�র পরয�ান করা মালপতরয ো পহরদষোহ� দ্ দকানও হনহষ�যধ সযিাদন ্াদে না তা 
হনহ্যচত কদর দনওয়া আমাদ�র পরযদয়াজন। রফতাহন কা্রযকলাদপর জন্য আমাদ�রদক পরযদয়াজনীয় 
লাইদসনযস এেং অনুমহত পাওয়া ও এহি সংকরযানযত সমসযত ্ুলযক পরয�ান করা পরযদয়াজনীয়।

েয়কি িল দকানও ে্যহকযত ো ে্যহকযত�লদক অন্যান্য হনহ�রযষযি হকছু ে্যহকযত ো দ�দ্র সদঙযগ 
ে্যেসা করদত পরযত্যাখ্যান করা। আদমহরকা ্ ুকযতরাদষযিরয, সাধারেত দকামযপানীগুহলদক আদমহরকা 
্ুকযতরাদষযিরযর সরকার �েযারা অননুদমাহ�ত আনযতজরযাহতক েয়কদি সিদ্াহগতা করার দিদক োধা 
দ�য়। এমনহক Gildan ইহতমদধ্য অনুদরাধ পরযত্যাখ্যান কদর িাকদলও, দকানও েয়কদি সাহমল 
িওয়ার জন্য আমরা দকানও অনুদরাধ গরযিে করদল তা জানাদত িদে।

আনযতজরযাহতক ে্যেসাদয়র মাধ্যদম আমাদ�র দপা্াক হে্েযজুদড় 
গরযািকদ�র কাদছ সুগম িদয়দছ এেং আমাদ�র ে্যেসায় আমরা 
অন্য দ�্গুহল দিদক আনা উপা�ানগুহলদত সমৃ�যধ িদয় উঠদত 
সকযষম িয়। 

আমরা আনযতজরযাহতক ে্যেসা হনয়নযতরযে দমদন চহল
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দসেযচযছায় আমাদ�র ে্যহকযতগত সময় এেং সমযপ� ে্যেিার কদর গুরুতেযপূেরয কারদে Gildan 
আমাদ�র পরযদত্যকদক আমাদ�র সমযপরয�ায়গুহলদক সমিরযন করদত উতযসাি পরয�ান কদর। Gildan-
এর �েযারা পরযদ্াহজত হেতরেমূলক কা্রযকলাদপ ো রিনাদত আমরা অং্গরযিে করদত চাইদল, 
আমরা ে্যহকযতগত কারদে দকামযপানীর সময়, তিহেল, সুহেধা ো অন্যন্য সমযপ� ে্যেিার করে 
না তা হনহ্যচত কদর, দসেযচযছাদসোমূলক কাজ আমাদ�র হনদজদ�র সমদয় এেং খরচাদত িদে। 

আমরা হফহরদয় হ�ই 

সাধারে হনয়দম, Gildan দকামযপানী হিসাদে দকানও রাজননহতক কা্রযকলাদপ অং্গরযিে কদর 
না ো দকানও কদপরযাদরি রাজননহতক অনু�ান কদর না। ্াইদিাক, আমরা ে্যহকযতগতভাদে 
দ্ পরযািরযীদ�র, �লদক ো আমাদ�র পছনয� মত দকািাও অে�ান করদত পারে না তা নয়। 
আপহন রাজননহতক প�যধহতদত অং্গরযিে করদল, আপনার দকানও কাজ আমাদ�র দকামযপানীর 
পকযষ দিদক সমিরযন হিসাদে দ্ন না দোঝায় তা দখয়াল রাখুন। এেং, �ান্ীল পরয�ান করা 
ো দসেযচযছাদসেদকর কা্রযকলাদপর মত, রাজননহতক কা্রযকলাদপ আপহন দকামযপানীর সময় ো 
সমযপ� ে্যেিার করদত নাও পাদরন।

আমরা �াহয়তেয সিকাদর রাজনীহতদত অং্গরযিে কহর

ফারিা Gildan-এর দ্ দকদনয�রয কাজ কদর দসখাদন এক হেরাি 
সংখ্যক তরযুহিপূেরয হি-্াদিরযর হ্পদমনযি দফরত এদসদছ। ্হ�ও জামা- 
কাপড়গুহল োহনহজ্যক ে্যেিাদরর জন্য গরযিেদ্াগ্য নয়, ফারিার 
মদন িয় দ্ দসগুহল আসনযন তিহেদলর তরযাদের দকযষদতরয ে্যেিার করদল 
ভাল িয়। ফারিা হক তার সযিানীয় হসযকরযনহপরযনযিাদরর কাদছ জামাগুহল 
হনদয় দ্দত এেং �ান্ীল কদমরযর সময় দসগুহল হেতরে করদত 
পারদেন? নতুো, দসগুহলদক ্ুধু দফদল দ�ওয়া িদে।

তরযুহি্ুকযত ো তা না িদল, জামাগুহল দকামযপানীর সমযপতযহত, তাই 
ে্যহকযতগত ে্যেিাদরর জন্য এগুহল দনওয়ার আদগ ফারিাদক 
অনুমহত হনদত িদে। রিনাহির এেং জামাগুহল হকভাদে 
হেতরে করা িদয়দছ তার উপর হনভরযর কদর, অন্যদ�র 
মদন িদত পাদর দ্ Gildan কারেহিদক সমিরযন করদছ। 
সমযপরয�াদয়র হনদয়াগদক আমাদ�র দকামযপানী সমিরযন করদল, 
দকেলমাতরয পরযাক-অনুদমাহ�ত পহরহসযিহতদত এেং আমাদ�র 
হে্েযে্যাপী অনু�াদনর নীহত অনু্ায়ী আমাদ�র সমযপদ�র 
অনু�ান পরয�ান করা িয়।

ক
হল

যপত
 হচ

তর
য কখনও কখনও আমাদ�র দকামযপানীর কাদছ গুরুতেযপূেরয সমস্যাগুহল সযিানীয় ো জাতীয় রাজনীহতর 

উতযিাপন করদত পাদর। এহি রিদল, দকামযপানীর ে্যােসাহয়ক সেযািরয রকযষা করদত ো উনযনত করদত 
রাজননহতক প�যধহতগুহলদত Gildan অং্গরযিে করদত পাদর। ্হ� আমরা লহে করা, হমহডয়ায় 
আমাদ�র মতামত পরযকা্ করা এেং আগরযিী সংসযিাগুহলদক সমিরযন করার মদতা হকরযয়াকলাপগুহলদত 
্ুকযত িওয়ার হস�যধানযত হনই তদে আমরা এই হজহনসগুহলর সেই সযিানীয় আইন অনুসাদর এেং 
সংসযিার পহলহসগুহল কদঠার অনুসরে মাহফক কহর। এই দকাদডর হেভাদগ “দকামযপানীর পকযষ 
দিদক জনগদের সদঙযগ কিা েলা” হ্দরানামাহঙযকতদত উহলযলহখত আদছ দ্ দকেলমাতরয হনহ�রযষযি 
মদনানীত মুখপাতরযরা Gildan-এর পহরেদতরয এই ধরদের কা্রযকলাদপ রত িদত অনুদমাহ�ত। 
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সং
সযি

ান
সম

ূি এখাদন উহলযলহখত দকাড ো অন্যান্য Gildan কমপযলাদয়নযস 
নীহত সমযপদকরয আপনার দকানও পরয্যন িাকদল ো লঙযরন 
সমযপহকরযত আদলাচনা করদত িদল, আইনগত ে্যাপারসমূি 
এেং কদপরযাদরি কমপযলাদয়দনযসর পহরচালক তা উতযতর দ�দেন।

Gildan একহি ্হকযত্ালী উনযমুকযত পহরদে্ েজা্ি রাদখ। 
পরযকৃত ো সদনয�িজনক �ুেরয্যেিাদরর হেষদ্ি কিা েলা, 
আমাদ�র সংসযিাহিদক উতযস দিদক সমস্যার সমাধান করদত 
সিা্িতা কদর। আপহন নীহত এেং অনুেহতরযতা িিলাইদন 
দ্াগাদ্াগ কদর দ্ দকানও উদ�েযদগর হেেরে জানাদত 
পাদরন:

দিহলদফান: 1-866-514-0820
https://secure.ethicspoint.com

এহিকস এেং ফরযড কমপযলাদ্িনযস কহমহি:

Lindsay Matthews, দচ্িার
Anne Duprat

Peter Iliopoulos

Maria Reit

Jonathan Roiter

Anthony Velazquez

David Voizard

Arun Bajaj

পহরচালদকর সদঙযগ দ্াগাদ্াগ করদত আইনগত 
ে্যাপারসমূি এেং কদপরযাদরি কমপযলাদয়নযস:

ই-দমল: egazurek@gildan.com
ফ্যাকযস: 514.734.8379

দমল:   Gildan Activewear Inc.  
600 de Maisonneuve Boulevard West, 33rd floor  
Montréal (Québec), Canada  
H3A 3J2

সময় হনদয় Gildan-এর ননহতকতার দকাডগুহল পড়ার জন্য ধন্যো�। এখন আপহন এহি 
কদরদছন, �য়া কদর হনমযনহলহখত সমযমহতর ্ংসাপতরযদত সেযাকযষর করুন এেং এহিদক আপনার 
সযিানীয় মানে সমযপ� হেভাদগ দফরত হ�ন।  

Gildan-এর ননহতকতার দকাডগুহল আহম পদড়হছ তা সেযীকার করহছ। আমার দিদক 
হক পরযত্যা্া রাখা িয় তা আহম জাহন এেং দকাদড দসি করা হনয়ম এেং হনদ�রযহ্কাগুহল আহম 
দমদন চলে। Gildan দ্ দকানও সমদয়, তার হনজসেয হেদেচনার হভতযহতদত দকাড  
ো অন্য দকানও নীহত ো পরযিার সংদ্াধন ো পুনরাদলাচনা করদত পাদর। এই রকম দকানও 
পহরেতরযদনর জন্য এেং, অনুদরাধ করা িদল, আপদডি করা হেধানগুহলর জন্য আহম পুনরায় 
পরযত্যয়ন করে।

সেযাদিরযর সংিাদতর দরাষোর ফমরয আহম গরযিে কদরহছ তা সেযীকার করহছ (�য়া কদর উপ্ুকযত 
েকযসহি পরীকযষা করুন): 

সমযমহতর ্ংসাপতরয

আমার সেযাদিরযর সদঙযগ দকানও সংরাত দনই 

উপ্ুকযতরূদপ পরযকা্ করার �রুন আমার সেযাদিরযর সদঙযগ সংরাত আদছ

তাহরখ 

কমরযচারীর নাম (�য়া কদর হপরযনযি করুন) 

কমরযচারীর সেযাকযষর 

অেসযিান

আমাদ�র দকাদডর ্ুরুদত আদলাচনা অনুসাদর, আমরা সকদলই অেসযিান ো দম্িা� হনহেরযদ্দষ 
এই ডকুদমদনযি িাকা হেহধ ও হনদ�রযহ্কা জানা এেং অনুসরদের জন্য �া্িে�যধ। ননহতকতার 
দকাডগুহলর দ্ দকাদনা অঅনুসরে পরযকৃতই ে্যহতকরযমী পহরহসযিহতগুহলদত মঞযজুর করা িদে। 
এমনহক তখনও ্ুধুমাতরয পহরচালন কতৃরযপকযষ দকাদনা দকাদডর অঅনুসরদের অনুদমা�ন দকাদনা 
হনদ�রয্ক ো কা্রযহনেরযািী আহধকাহরকদক হ�দত পারদে। একই ভাদে ্ুধুমাতরয সভাপহত এেং 
মুখ্য কা্রযহনেরযািী আহধকাহরক দকাদনা অ-কা্রযহনেরযািী আহধকাহরক ো অন্য দকাদনা কমরযীদক 
দকাড অঅনুসরদের অনুদমা�ন হ�দত পাদর।

সে
যতে

যত্
যাগ




