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ভূগমকা 

বেশিরভাগ বেশির আইন ঘুষ, শিিেযাি ো অনযানয েুনীশিগ্রস্থ বেশেশে ো অফারশি অেরাধ 

শিসাশে শিশিি িশর, যার সাশে জশ়িি সংস্থাগুশি এেং েযক্তিশের জশরোনা, িারােণ্ড এেং 

েয যাোিানী িয়। এই েুনীশি েেন আইনগুশি সেশয় সেশয় সংশিাশধি শিসাশে িানাডার শেশেিী 

জনগন িে যিিযাশের েুনীশি আইন ( “গসএেগপওএ (CFPOA)”), োশিযন যিুরাশের শেশেিী েুনীশি 

অনুিীিন আইন (“এেগসগপএ (FCPA)”) এেং যিুরাজয ঘুষ সংক্রান্ত আইন 2010 (“ইউযকগবএ 

(UKBA)”), সক্তিশিিভাশে স্থানীয় এেং বেিীয় আইন এেং অনযানয প্রশযাজয আইনগুশির সাশে 

শেশেিী ো বেিীয় আশধিাশরিশের ো েযক্তিগি েযেসা িশর এেন েযক্তিশের িাশের িাজ ো 

শসদ্ধান্তশি প্রভাশেি িরার উশেশিয, সংস্থাগুশি এেং িাশের িে যিারী এেং এশজেশের প্রিযক্ষ ো 

অপ্রিযক্ষভাশে েধযস্থিার োধযশে, প্রস্তাে, প্রোশনর প্রশিশ্রুশি ো অে য প্রোন ো বিানও েূিযোশনর 

শেধাশনর অনুশোেন বেওয়া শনশষদ্ধ িশর। যশেও উশেশিি বেিগুশিশি এই জািীয় অে য প্রোন 

প্রিশিি ো প্রোগি। 

I. উযেশয 

শগিডান অযাশিভওয়যার ইনি. এেং এর সিায়ি সংস্থাগুশি (সক্তিশিিভাশে, “গিলডান” ো 

“সংস্থা”) শসএফশেওএ, এফশসশেএ, ইউশিশেএ এেং সেস্ত বেিগুশি, বযিাশন শগিডান েযেসা 

েশরিািনা িশর িাশের স্থানীয় েুনীশি েেন আইন (সক্তিশিিভাশে, “দনুীগত দমন আইন”) 

সাশেক্ষ। এই অযাশে িরােিন িেপ্লাশয়ন্স (“নীগত”) বপ্রাগ্রাশের উশেিয িি শগিডাশনর ননশিি 

বিাশড (“নীগতমালা”) সংযুি এিটি প্রশিশ্রুশি, যা নীশিগি আিরণ ও সেস্ত প্রশযাজয েুনীশি েেন 

আইন বেশন িিার প্রশি প্রশিশ্রুশি েুনরায় শনক্তিি িরা। এই নীশি নযাযয আিরশনর োশনর 

েশরেূরি যা নীশিোিায় বঘাষণা িরা িশয়শে এেং এর সাশে এিশে ে়িা উশিৎ। 

II. সুয াি 

এই নীশিটি শগিডান-এর সিি ডাইশরির, িে যিিযা ও িে যিারীশের োিাোশি এশজে, প্রশিশনশধ, 

েধযস্থিািারী, েরােি যিারী, েশরশেিি, গ্রািি, টিিাোর, বযৌে উশেযাশগর অংিীোর, 

িাইশসন্সোিা এেং সরেরািিারীশের (এেং িাশের শনজ শনজ োশিি, ডাইশরির, িে যিিযা এেং 

িে যিারী) যারা শেশের বয বিানও জায়গায় বিাম্পাশনর িশয় ো েশক্ষ িাজ িরশেন (সক্তিশিিভাশে, 

“বযবসাগয়্ক অ্ংশীদারসমূহ”) িাশের সিশির জনয প্রশযাজয। 

III. রশাসন এবং গনরীক্ষণ 

শগিডান-এর িেপ্লাশয়ন্স শিয়াশরং িশেটি দ্বারা শনযুি এশেিস এেং ফ্রড িেপ্লাশয়ন্স িশেটি 

(“কমপ্লাযয়্ন্স কগমটি”), 1 অযাশে িরােিন িেপ্লাশয়ন্স সি বিাম্পাশনর সাে যজনীন এশেিস এেং 

ফ্রড িেপ্লাশয়ন্স বপ্রাগ্রােগুশির িোরশি িরার জনয োয়ী। 

 
1 শগিডান িেপ্লাশয়ন্স শিয়াশরং িশেটি, যা বপ্রশসশডে এেং প্রধান শনে যািী িে যিিযা (শসইও) এর সভােশিশে েশরিাশিি 

িয়, এিটি বোডয অফ ডাইশরিরস িিত যি প্রশিটিি এিটি এিক্তজশিউটিভ েযাশনজশেে িশেটি যাশের িাজ এশেিস 

এেং ফ্রড িেপ্লাশয়ন্স, অোশরিনাি িেপ্লাশয়ন্স, িযাক্স িেপ্লাশয়ন্স, ফাইনানশিয়াি শরেরটিং িেপ্লাশয়ন্স এেং 

আইটি/সাইোর শসশিউশরটি িেপ্লাশয়ন্স সি বিাম্পাশনর বলাোি িেপ্লাশয়ন্স বপ্রাগ্রােগুশির িোরশি িরা। 
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িেপ্লাশয়ন্স িশেটি আইনী, অে য, োনেসম্পে, িশে যাশরি সুরক্ষা, িশে যাশরি সাোক্তজি োয়েদ্ধিা 

এেং এোরপ্রাইজ সম্পশিযি ঝুুঁ শি েশরিািনার প্রশিশনশধেিারী শিেু িে যিিযার সেন্বশয় গটিি। 

িেপ্লাশয়ন্স িশেটির সেসযশের েিযোন িাশিিার জনয এেং িাশের বযাগাশযাগ সম্পশিযি িশেযর 

জনয অনসুূিী A বেিুন। 

আরও শনশেযষ্টভাশে েিা যায়, িেপ্লাশয়ন্স িশেটি শনম্নশিশিিগুশির জনয োয়ী: 

a) নীশিটির নিিা, োস্তোয়ন এেং েশরিািনা; 

b) নীশির িায যিাশরিা এেং অনুেশিযিা শনরীক্ষণ এেং িারেশর িেপ্লাশয়ন্স শিয়াশরং িশেটিশি 

শরশোিয িরা; 

c) আইনী উন্নয়ন এেং বিাম্পাশনর অনুিীিনগুশি প্রশিফশিি িরশি এেং নীশির বক্ষশে 

বিানও যোযে সংশিাধন িরশি িেপ্লাশয়ন্স শিয়াশরং িশেটির িাশে সুোশরি িরার জনয 

শনয়শেিভাশে নীশি েয যাশিািনা ও আেশডি িরা; এেং 

d) নীশিটি বিাম্পাশনর সেস্ত েশরিািি, িে যিিযা, িে যিারী এেং বযিাশন প্রশয়াজন ো উেযুি, 

েযেসাশয়ি অংিীোর, সিিশি জানাশনা এেং সোই েুশঝশেন িা শনক্তিি িরার জনয 

েযেস্থাগুশি োস্তোয়শনর িোরশি িরা। 

িেপ্লাশয়ন্স িশেটি িার শনজস্ব অভযন্তরীণ েদ্ধশিগুশি শনধ যারণ িরশে এেং সেশয় সেশয় এই 

নীশিটি সমূ্পরণ িরশি শনশেযষ্ট গাইডিাইন এেং েদ্ধশি অেিম্বন িরশি োশর, বযেন অনুসূিী B 

(“গবজযনস পািডনার িাইডলাইন”) এ েযেসাশয়র অংিীোরশের শনশেযশিিা শনধ যাশরি িশয়শে। 

েযেসাশয়র অংিীোরশের জনয শনধ যাশরি শনশেযশিিা এেং অনয বয বিানও শনশেযশিিা অন্তভুযি 

িরশি নীশির সাশে এিাশন েশণ যি সেস্ত প্রসঙ্গ সেয়-সেশয় গতিীি েশি গণয িরা িশে। 

িেপ্লাশয়ন্স িশেটি বিাম্পাশনর প্রশিটি িায যািশয়র এেং প্লযাে অঞ্চশির েযেসাশয়ি ইউশনশি 

বরাজিার িাশজ নীশি শনে যাি িরশি োয়েদ্ধ িওয়ার জনয ডাইশরির, শিগাি অযাশফয়াস য অযান্ড 

িেপ্লাশয়ন্স এেং ফাইনান্স অশফসার সি শনশেযষ্ট শিেু িে যিিযা শনশয়াগ িশরশে (“কমপ্লাযয়্ন্স 

অ্গেসারসমূহ”)। িেপ্লাশয়ন্স অশফসারশের েিযোন িাশিিা, িাশের বযাগাশযাগ সম্পশিযি িেয 

এেং োশয়শের বক্ষেগুশির জনয অনুসূিী A বেিুন। 

িশেযর অনুশরাধ এেং সশেশির বক্ষশে প্রশ্নােিীসি নীশি সম্পশিযি সেস্ত প্রশশ্নর জনয ডাইশরির, 

শিগাি অযাশফয়াস য অযান্ড িেপ্লাশয়ন্স অেো অনয বিানও িেপ্লাশয়ন্স অশফসাশরর সাশে 

বযাগাশযাগ িরা উশিৎ। 

িেপ্লাশয়ন্স িশেটি নেোশসি শভশিশি ো প্রশয়াজশন আরও বেিী োর িেপ্লাশয়ন্স শিয়াশরং িশেটির 

িাশে শরশোিয িশর। িেপ্লাশয়ন্স শিয়াশরং িশেটির িাশে এই নীশি সম্পশিযি উশদ্বশগর শেষয়গুশি 

সরাসশর শগিডাশনর বোডয অফ ডাইশরিরশসর িাশে শরশোিয িরার ক্ষেিা রশয়শে। 
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IV. বািযতামূলক গনয়্মাবলী 

1. শনশষদ্ধ বেশেেসেূি 

বিানও শগিডান িে যিারী ো েযেসায় অংিীোর, প্রিযক্ষ ো অপ্রিযক্ষভাশে এি ো এিাশধি 

েধযস্থিািারীর োধযশে, বিানও েযক্তির েশক্ষ ঘুষ ো শিিেযাি শেশি, প্রস্তাে িরশি ো শেশি ো 

প্রস্তাে িরশি সিি িশি োশর না (এিটি “গনগষদ্ধ প্পযমি”)। শনশষদ্ধ বেশেশের েশধয 

েূিযোশনর বয বিানও শিেু প্রোন (নগে ো নগশের সেিুিয, উেিার, ঋণ, েুরষ্কার, ভ্রেণ, শেশনােন 

ো আশিশেয়িা, েযেসা ো িে যসংস্থাশনর সুশযাগ, বসৌজনযসূিি ো শনিরিায় েশরশষো, সুশযাগ ো 

বিানও প্রিাশরর সুশেধার আিাশর) অন্তভুযি, যা বিানও শেশেিী িে যিিযা, বেিীয় িে যিিযা ো 

বেসরিারী িাশি েযেসা িরা বিানও েযক্তি (এিজন “স্বতন্ত্র বযক্তি”), ো েে শনশে যশিশষ, শনশজর 

সুশেধার িারশণ অনুিূি েেশক্ষশের জনয (ো েেশক্ষে বরাধ) প্রশরাশিি িরার ো েুরস্কত ি িরার 

উশেশিয ো প্রশযাজয েুনীশি েেন আইন িঙ্ঘশনর বক্ষশে েযেিার িরশি োশরন।  

এিজন "শেশেিী িে যিিযা" ো "বেিীয় িে যিিযা" এর েশধয বিানও শেশেিী ো বেিীয় সরিার ো 

এর বয বিানও শেভাগ, সংস্থা ো িার সাশে সংযুি বিানও িে যিিযা ো িে যিারী, রাোয়ি ো রাে-

শনয়শিি সংস্থার এিজন িে যিারী ো িে যিিযা, রাজনীশিশেে ো িে যিিযা শনে যাশিি ো শনযুি, অস্থায়ী 

ো স্থায়ী, শযশন আইনী, শেিার শেভাগীয় ো প্রিাসশনি েশে অশধটিি আশেন, বিান রাজননশিি েি 

ো িার িে যিিযা, রাজননশিি েশির প্রােী, এিজন িেী, িে যিিযা ো সরিারী আন্তজযাশিি সংস্থার 

এশজে (বযেন শেেেযাংি, বরড ক্রস, জাশিসংঘ এেং নযাশিা) ো েূে যেিীগুশির বয িাশরার েশক্ষ 

সরিারী ক্ষেিার অধীশন িরা বিানও েযক্তি অন্তভুযি। এই নীশির উশেশিয, এিজন শেশেশি 

িে যিিযা ো বেিীয় িে যিিযার েশধয সিাশনি িে যিিযা, নেিশনি অেো অনেিশনি, 

রাজেশরোশরর সেসয, বিানও সরিারী ো সরিারী শেভাগ, সংস্থা ো িার সাশে সংযুি বিানও 

েযক্তি, শেডগুশি েয যাশিািনা ো গ্রিশণর জনয শনযিু বিানও সিা, বিানও েযক্তি বয জািীয়, স্থানীয়, 

প্রাশেশিি, ো বেৌরিাশসি সরিাশরর বয বিানও িািায় জনসাধারশণর িাজগুশি িশরন এেং এই 

অনুশেশে িাশিিাভুি বয বিানও েযক্তি স্বােী/স্ত্রী এেং অনযানয সরাসশর েশরোশরর সেসযগণ 

অন্তভুযি আশেন।  

বিানও স্বিি েযক্তির সুশেধাশে য ো েশরাক্ষভাশে বিানও শনশষদ্ধ বেশেে িরা না িয় িা শনক্তিি 

িরার জনয শেশিষ সিিযিা অেিম্বন িরশি িশে। উোিরণস্বরূে, বিানও স্বিি েযক্তির 

আত্মীয়শি স্কিারশিে ো ইোন যশিে প্রোন, বিানও েযেসার জনয েূিধন সরেরাি িরা বযিাশন 

বিানও শেশিষ েযক্তি ো বিানও েযক্তির আত্মীয় এিজন অংিীোর ো বিানও োিেয প্রশিিাশন শিেু 

বেওয়া বযিাশন বিানও শেশিষ েযক্তি ো িার বিানও আত্মীয় আগ্রি আশে, বসিাশন এই নীশি িঙ্ঘন 

িশর েশরাশক্ষ শনশষদ্ধ বেশেে গিন িরশি োশর। 

শনশষদ্ধ বেশেেগুশির অশনি রূে োিশি োশর িশে িারা প্রায়িই িাশি "শিেুর েেশি শিেু িরা" 

জশ়িি োশি যার অে য শনশষদ্ধ বেশেে ো েযেসাশয় সুশেধা অজযশনর জনয সুশযাশগর শেশনেশয় প্রোন 

িরা িয়।  
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শনশষদ্ধ বেশেশের শেশনেশয় অনযায়ভাশে প্রেি েযেসাশয়ি সুশেধার উোিরণগুশির েশধয অন্তভুযি 

োিশে (িশে সীোেদ্ধ নয়) যিন বিানও শেশেিী ো বেিীয় িে যিিযা যিন:  

− আরও অনুিূি িশিয বিানও িুক্তি িশরন ো প্রসাশরি িশরন ো সংশিাধন িশরন; 

− বিানও িুক্তির জনয েরেে ো অনযানয েযেসা ো প্রশিশযাগীর শেড সম্পশিযি বগােনীয় 

িশেযর শেেরণ সরেরাি িশরন; 

− প্রশযাজয আইনগুশি অোনয িশরন ো িঙ্ঘনশি বেশন বনন; 

− প্রশযাজয জশরোনা, ির, োসুি, রপ্তাশন শুল্ক, ো অনযানয শফ শনেূ যি ো হ্রাস িশরন; 

− বয িাজ িরার িো বসই িাজ িশরন না (বযেন রপ্তাশন প্রক্তক্রয়া িিািািীন প্রশয়াজনীয় 

েশরেি যন েশরিািনা িশরন না); অেো 

− অনুিূি িাইশসন্স ো অনিূুি িযাক্স েযেস্থার েঞ্জশুর বেন ো িাশিশয় যান। 

েযক্তিগি োশণক্তজযি প্রসশঙ্গ ঘুষ এেং েুনীশির েশধয প্রশিশযাগীশের বক্ষশে ো েযেসায় অংিীোর, 

গ্রািি ো অনয েশক্ষর স্বাশে যর শেরুশদ্ধ বিানও সুশেধা রক্ষার জনয শেেযোন ো সম্ভােয েযেসাশয়ি 

অংিীোর ো গ্রািিশের এশজে ো িে যিারীশের শনশষদ্ধ বেশেে িরা (িশে সীোেদ্ধ নয়)  অন্তভুযি 

োিশে। োশণক্তজযি ঘুশষর উোিরণগুশির েশধয রশয়শে: 

− ক্রয়িারী এশজেশি প্রশিশযাগীর েশরেশিয শগিডাশনর েণযগুশি বেশে বনওয়ার জনয িাশি 

বেশেে িরা; ো 

− বিানও শনে যািী ো িে যিিযাশি শগিডাশনর সাশে েযেসা েশরিািনা িরশি ো শেেযোন 

িুক্তিটি আরও অনুিূি িশিয সংশিাধন িরার জনয বিানও সংস্থার েশক্ষ বেশেে িরা।  

এো়িাও, শগিডাশনর িে যিারী এেং েযেসাশয়ি অংিীোরশের জনযও শনশষদ্ধ বেশেে প্রোন ো 

গ্রিণ ো িতিীয় েশক্ষর েধযস্থিািারী শিসাশে বিানও েযক্তির রায়শি ভুিভাশে প্রভাশেি িরার 

উশেশিয ো শনশষদ্ধ বেশেশের প্রস্তাে, গ্রিণশযাগযিা, প্রোন ো প্রস্তাশের েধযস্থিািারী শিসাশে 

শগিডাশনর েশক্ষ ো উেিাশরর জনয অনযশের শসদ্ধান্ত বনওয়ায় প্রভাে শেস্তাশরর জনয িাজ িরা 

শনশষদ্ধ। 

শগিডাশনর িে যিারী এেং েযেসাশয়ি অংিীোরশের অেিযই এেন বিানও েশরশস্থশি, বযিাশন 

বিানও শনশষদ্ধ বেশেে িশি োশর েশি আিঙ্কা িরা িশে, িাশি উশেক্ষা িরা উশিৎ নয়। এেনশি 

যশে েুিযোন েস্তু সরাসশর বিানও েযক্তিশি বেওয়া নাও িয়, িেু বসই সম্পশিয িেয োিা সশেও, 

ইোিত ি অন্ধিা ো উশেক্ষা িরা অেো বিানও েযক্তিশি ভশেষযশি বেওয়া িশে এই শেষয়টিশি 

সশিিনভাশে অেজ্ঞা িরা িশি েেশক্ষেটি অনেধ িশি োশর। যিন বিানও িে যিারী ো েযেসাশয়ি 

অংিীোর আরও িেশন্তর প্রশয়াজনীয়িার শেষশয় সশিিন িশয়ও বিানও সম্ভােয সেসযার আশেষ্কার 

এশ়িশয় বযশি ইোিত িভাশে িেন্ত িরা বেশি শেরি োশিন িশে ইোিত ি অন্ধে ো সশিিনভাশে 
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অেজ্ঞার শেষয় িশি োশর। বযশিিু সেসেয় আোিিিশক্ষ প্রিযক্ষ প্রোণ দ্বারা জ্ঞাশনর প্রোণ িরা 

ো েশরোে িরা সম্ভে না, িাই প্রশসশিউিররা প্রায়ই েশরাক্ষ এেং েশরশস্থশিগি প্রোশণর উের 

শনভযর িশরন। 

উেিার, শেশনােন এেং অনযানয আনুশিাশষশির শেষশয় শগিডাশনর নীশি সম্পশিযি আরও িশেযর 

জনয, অনুগ্রি িশর নীশিোিার বিাডটি বেিুন 

2. সুশেধা প্রোশনর জনয বেশেে 

“সুগবিা রদাযনর জনয প্পযমি” িি সরিারী আশধিাশরিশি অ-শেক্তেন্ন রুটিন ক্তক্রয়ািিাশের 

িাি্েয য ো সুরক্ষার উশেশিয বযেন সরিারী নশেেে গ্রিণ, সরিারী িাগজেে প্রশসশসং িরা, ো 

েুশিি ো ইউটিশিটি েশরশষো সরেরাি িরা। সুশেধা প্রোশনর জনয বেশেশের েশধয িিনই (i) 

েযেসা ো িুক্তির বক্ষশে আনুিূিয ো ধশর রািশি সিায়িা িরা (ii) িযাক্স ো শফ অেসারণ িরা ো 

িে িরা, ো (iii) প্রশয়াজন ো শনয়িশণর বক্ষশে উশেক্ষা িরার প্রশি সিশির উশেশিয প্রশেয় অে য 

অন্তভুযি োশি না। যশেও সুশেধা প্রোশনর জনয বেশেেগুশি এফশসশেএ-এর অধীশন সীশেি 

েশরশস্থশিশি অনুশোশেি, িারা শসএফশেওএ, ইউশিশেএ এেং গািযস্থয আইন সি বেশিরভাগ েুনীশি 

েেন আইশনর আওিায় শনশষদ্ধ। এর েশিা, শগিডান িে যিারী এেং েযেসাশয়ি অংিীোরশের 

বিানও সুশেধা প্রোশনর জনয বেশেে ো গ্রিণশযাগযিা বেশি িশিারভাশে শনশষদ্ধ। 

বয বিানও শগিডান িে যিারী ো েযেসাশয়ি অংিীোর শযশন এিজন শনশষদ্ধ বেশেে ো বিান সুশেধা 

প্রোশনর জনয বেশেে বিানও েযক্তির দ্বারা ো েশক্ষ অনুশরাধ িশরশেন িাশি অেিযই অশেিশম্ব 

অনুশরাধটি শনশেযষ্ট েযেসাশয়ি ইউশনশির োশয়েযুি িেপ্লাশয়ন্স অশফসাশরর িাশে জানাশি িশে। 

শনশষদ্ধ বেশেে ো সুশেধা প্রোশনর জনয বেশেশের বক্ষশে সরাসশর অনুশরাধ ো শনশষদ্ধ বেশেে ো 

সুশেধা প্রোশনর জনয বেশেশের িারশণ শেশেশিি অনুশরাধ উভয়ই অন্তভুযি োিশি োশর, 

উোিরণস্বরূে এেন েশরশস্থশির অক্তস্তে বযিাশন বিানও িে যিারী ো েযেসাশয়ি অংিীোর েশন 

িশরন বয এই জািীয় বেশেশের প্রিযািা রশয়শে ো েশরশষোগুশি এই জািীয় বেশেশের জনয 

অেীোংশসি ো শেিশম্বি িশে। 

3. েযক্তিগি সুরক্ষা সম্পশিযি বেশেেসেূি 

শগিডান এেন সম্ভােনাশি স্বীিত শি বেয় বযিাশন এর িে যিারীরা এেন েশরশস্থশিশি ে়িশি োশর যার 

ফশি িারীশরি ক্ষশি ো স্বাধীনিা হ্রাস এ়িাশি শেশেিী িে যিিযা ো বেিীয় িে যিিযাশি অে য প্রোশনর 

প্রশয়াজন িয় (“বযক্তিিত সুরক্ষা সম্পগকডত প্পযমিসমূহ”)। এই সীশেি েশরশস্থশিশি, েযক্তিগি 

েযেসাশয়র ইউশনি এেং আইন শেভাশগর এিজন সেশসযর োশয়ে শনশয় িেপ্লাশয়ন্স অশফসাশরর 

িাে বেশি শেজ্ঞশপ্ত এেং অনুশোেশনর েশর েযক্তিগি সুরক্ষা সম্পশিযি বেশেেসেূি িরা বযশি 

োশর। বেশেশের শেিশম্বর ফশি জীেন, িারীশরি সুরক্ষা ো স্বাধীনিা হ্রাস োওয়ার আিঙ্কাজনি 

িারশণ েূে য অনুশোেন বনওয়া না িশিও, বয বিানও েযক্তিগি সুরক্ষা সম্পশিযি বেশেে িরার েশর 

েূশে য অনুশোেন বিন শনশি োরা যায়শন বসই েশরশস্থশির েযািযা সি োস্তেসিিভাশে যি িীঘ্র সম্ভে 

শিশিিভাশে িেপ্লাশয়ন্স অশফসার এেং ডাইশরির, শিগাি অযাশফয়াস য অযান্ড িেপ্লাশয়শন্স জানাশি 

িশে। 
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এই ধরশনর েশরশস্থশির উোিরণগুশির েশধয রশয়শে: 

− েুশিি ো সােশরি িেী েশি োশে িশর এেন েযক্তিরা বিানও েে অশিক্রান্ত িওয়ার িিয 

শিসাশে বেশেশের োশে িশরন; ো 

− যশে বিানও বেশেে না িরা িয় িশে শনয়শেি ট্র্যাশফি ো শভসা িঙ্ঘশনর জনয িারােশণ্ডর 

িুেশি বেওয়া িশয়শে। 

শুধুোে এই ো অনুরূে েশরশস্থশিশি এেং শুধু বযিাশন িে যিারীশের স্বাস্থয এেং সুরক্ষার জনয আসন্ন 

িুেশি রশয়শে, বসিাশন েযক্তিগি সুরক্ষা সম্পশিযি বেশেে িরা বযশি োশর। েযক্তিগি সুরক্ষা 

সম্পশিযি বেশেে িরার েশর এেং শেেেটি অশিক্রান্ত িওয়ার েশর যি িা়িািাশ়ি সম্ভে (িশে 

শিনটি েযেসাশয়ি শেশনর বেিী নয়), বয িে যিারী (রা) বেশেে িশরশেন ো বেশেে সম্পশিয অেগি 

আশেন িাশের অেিযই োধযিােূিিভাশে শনশেযষ্ট েযেসাশয়ি ইউশনশির োশয়শে োিা িেপ্লাশয়ন্স 

অশফসার এেং ডাইশরির, শিগাি অযাশফয়াস য অযান্ড িেপ্লাশয়শন্স বেশেশের শরশোিয িরশি িশে। 

আইনী শেভাগ েযক্তিগি সুরক্ষা সম্পশিযি বেশেশের েশরশপ্রশক্ষশি সম্পশিযি েশরশস্থশিগুশি িেন্ত 

িশর নশেেদ্ধ িরশে এেং িেপ্লাশয়ন্স অশফসার শনক্তিি িরশেন বয এই বেশেেটি বিাম্পাশনর 

িািা এেং বরিশডয সটিিভাশে বরিডয িরা িশয়শে। এই ধরশনর িেন্ত বেশি প্রাপ্ত ফিাফিগুশি 

িেপ্লাশয়ন্স িশেটিশি শরশোিয িরা িশে। 

4. শেেণন ও িুক্তি সম্পশিযি প্রিাসশনর েযয় 

যশেও শসএফশেওএ এেং এফশসশেএ শেশেশি ো বেিীয় আশধিাশরশির োিার েযেস্থা, োসস্থান, 

েশরেিন এেং বসই আশধিাশরশির দ্বারা সৎ শেোশস েযয় িরা িাোর সম্পশিযি যুক্তিসঙ্গি েযয়, 

বযগুশি সরাসশর শগিডান-এর েণয এেং েশরশষোশের প্রিাশরর সাশে সম্পশিযি, ো শগিডান এেং 

শেশেিী গ্রািশির এর েশধয শেেযোন িুক্তির সাশে সম্পশিযি (“রচারমূলক বযয়্”), বযিাশন 

ইউশিশেএর অধীশন প্রিারেূিি েযশয়র সুশযাগ আরও সীশেি বসিাশন েশরশিাশধর অনুেশি বেয়। 

শগিডান িে যিারী এেং েযেসাশয়ি অংিীোরশের সীোেদ্ধ েশরশস্থশিশি এেং শনশেযষ্ট েযেসাশয়ি 

ইউশনশির োশয়শে োিা ডাইশরির, শিগাি অযাশফয়াস য অযান্ড িেপ্লাশয়ন্স এেং িেপ্লাশয়ন্স 

অশফসাশরর েূে য শিশিি অনুশোেন ো়িা প্রিারেূিি েযশয়র জনয বেশেে অেো েশরশিাধ িরা 

শনশষদ্ধ। অনুশোশেি প্রিারেূিি েযশয়র জনয যোযে ডিুশেশেিন শেশয় সটিি েদ্ধশিশি সেে যন 

সি শেেরণ শেশি িশে। 

5. রাজননশিি অেোন 

শগিডাশনর বিানও িে যিারী শগিডাশনর েশক্ষ বিানও রাজননশিি েি ো রাজননশিি েে প্রােীর 

েশক্ষ প্রিযক্ষ ো অপ্রিযক্ষভাশে বিানও অেোন রািশি োরশেন না, যশে না বসিাশন প্রশযাজয 

স্থানীয় আইন, শসএফশেওএ, এফশসশেএ এেং ইউশিশেএর অনেুশি অনসুাশর এেং নীশিোিার 

বিাশডর শেধান অনুসাশর বেওয়া িয়। সেস্ত প্রশযাজয আইন এেং নীশিোিার সাশে সােঞ্জসযেূণ য বয 

বিানও রাজননশিি অেোশনর জনয েূে য শিশিি অনুশোেন অেিযই শগিডাশনর বপ্রশসশডে এেং 

প্রধান শনে যািী িে যিিযা (শসইও)এর িাে বেশি বনওয়া উশিৎ। 
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6. িািা এেং বরিডযস এেং অভযন্তরীণ শনয়িণসেূি 

সেস্ত বেশেে সুষ্িু এেং শনভুযিভাশে বিাম্পাশনর িািা, বরিডয এেং অযািাউশে বরিডয িরা 

িশয়শে িা শনক্তিি িরশি শগিডান-এর অভযন্তরীণ অযািাউশেং শনয়িণগুশির বডশভিশেং, 

ডিুশেশেং, রক্ষণাশেক্ষণ এেং ক্রোগি েতক্তদ্ধর জনয প্রশিশ্রুশিেদ্ধ। বযেন, শগিডান-এর 

িে যিারীশের অেিযই অযািাউশেং এেং আশে যি শরশোটিযংশয়র বক্ষশে প্রশযাজয োন, নীশি, আইন 

এেং বিাম্পাশনর অনুিীিনগুশি বেশন িিা উশিৎ। বিানও েযক্তিশি বেশেে িরা ো বেশেে িরার 

জনয অনুশোেশনর আশগ, শগিডান িে যিারী ো েযেসাশয়ি অংিীোরশের শনক্তিি িওয়া উশিৎ বয 

শগিডাশনর িািা এেং বরিডযগুশিশি সমূ্পণ য ও শনভুযিভাশে েশণ যি িওয়া ো়িা অনয বিানও উশেশিয 

এই জািীয় বেশেশের বিানও অংিও িরা িশে না। শগিডাশনর বিানও অশঘাশষি ো অশনেশন্ধি 

অযািাউে বিানও উশেশিয প্রশিটিি িরা িশে না। শেেযা, শেভ্রাশন্তেূিি, অসমূ্পণ য ো িত ক্তেে এশি 

বিানও িারশণই িািা এেং বরিশডয িরা উশিৎ নয়। েযক্তিগি ফান্ড ো আত্মীয় ো িতিীয় েশক্ষর 

ফান্ডগুশি অেিযই বিানও শনশষদ্ধ বেশেে ো সুশেধা প্রোশনর জনয েযেিার িরা উশিৎ নয়।  

েশরশিশষ, েশরোণ শনশে যশিশষ "িািার োইশর" বেশেে ো বিাম্পাশনর িািা এেং িার বিনশেন 

সম্পশিযি নশে অে য বগােশনর উশেশিয ধ্বংস িরা শনশষদ্ধ। 

V. গবযদশী বযবসাগয়্ক অ্ংশীদারযদর গন ুি করার গনযদডগশকা 

শসএফশেওএ, এফশসশেএ এেং ইউশিশেএ-এর অধীশন, শেজশনস োিযনাশরর বিানও িাজশি 

শগিডাশনর িাজ শিসাশে বেিা বযশি োশর। যশে এই নীশি অনুসরণ না িরা িয় িশে শগিডান 

এেং/অেো শগিডাশনর িে যিাশররা েযেসাশয়ি অংিীোরশের িাজগুশির জনয োয়ী িশি োশর। 

সুিরাং, যোযে অধযেসাশয়র সাশে িরা িেন্ত, িুক্তিশভশিি েযেস্থা এেং িিোন েয যশেক্ষণ সি 

েযেসাশয়ি অংিীোরশের শনে যািন, িাজিে য এেং েয যশেক্ষণ সম্পশিযি সেস্ত শেষশয় অেিযই 

েযেসাশয়ি অংিীোরশের শনশেযশিিা বেশন িিশি িশে এেং অেিযই ডাইশরির, শিগাি অযাশফয়াস য 

অযান্ড িেপ্লাশয়ন্স ো আইনী শেভাশগর বিানও েশনানীি সেসয এেং বসই সাশে শনশেযষ্ট েযেসাশয়ি 

ইউশনশির োয়েদ্ধিা সি িেপ্লাশয়ন্স অশফসারশি জশ়িি িরশি িশে। অনুগ্রি িশর অনসুূিী B 

শনধ যাশরি েযেসাশয়ি অংিীোরশের জনয শনশেযশিিা বেিুন 

VI. অ্গিগ্রহণ 

শগিডান শনক্তিি িরশে বয আইন শেষয়ি ও অযািাউশেং এর িেী এেং/ো েরােি যোিারা আইন 

শেভাগ দ্বারা অনুশোশেি শনশেযষ্ট শনশেযশিিা অনুসাশর এিটি শনশেযষ্ট েুনীশি েেন শেশরাধী িেশন্তর 

েশর শুধুোে েূে য-শেেযোন আন্তজযাশিি ক্তক্রয়ািিাে সি নিুন েযেসাশয়ি সংস্থাগুশি অশধগ্রিণ 

িরা িশে। ডাইশরির, শিগাি অযাশফয়াস য অযান্ড িেপ্লাশয়ন্স, োনেসম্পে শেভাশগর সিশযাশগিায়, 

িেপ্লাশয়ন্স িংসােে ও প্রশিক্ষণ সি এই নীশিটি সুশনশেযষ্টভাশে আয়শি আনা েযেসাশয়ি প্রশিিাশন 

োস্তে শিসাশে িায যির িশে িা শনক্তিি িরশে।  
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VII. রগশক্ষণ প্রাগ্রাম 

আসা িরা িয় বয সিি িে যিারী নীশিটির সাশে েশরশিি িশেন। বয সেস্ত িেী শনশয়াগ িরা িয় ো 

আন্তজযাশিি ক্তক্রয়ািিাে এেং েযেসাশয়র সাশে জশ়িি িায যগুশিশি শনযুি িন এেং, বযিাশন 

প্রশয়াজনীয় এেং উেযুি, বসিাশন েযেসাশয়ি অংিীোরশের, নীশিটি ভািভাশে বোঝা শনক্তিি 

িরার জনয েয যায়ক্রশেি প্রশিক্ষণ বপ্রাগ্রােগুশিশি অংি বনওয়া প্রশয়াজন। এই ধরশণর সেস্ত 

িে যিারীশি অেিযই (i) প্রোণ িরশি িশে বয িারা এই নীশিটি েশ়িশেন এেং েুঝশি বেশরশেন, (ii) 

শনশিি িরশি িশে বয িারা নীশিটির িঙ্ঘন সম্পশিয অেগি নন যা আশগ শরশোিয িরা িয়শন, এেং, 

এেং (iii) শনক্তিি িরশি িশে িাশের স্থানীয় অোশরটিং েদ্ধশিগুশি নীশিটি েয যাপ্তভাশে প্রশয়াগ 

িশর বসিা িাশের োশয়শের েশরশধর েশধয েশ়ি। িংসােশের প্রস্তাশেি ফে যটি অনুসূিী বসি িরা 

িশয়শে এেং োশষ যি শভশিশি িংসােশের প্রশয়াজন িশে।  

VIII. অ্গডি এবং প ডযবক্ষণ 

1. অশডি 

এই নীশির প্রশয়াজনীয়িাগুশির িায যিাশরিা এেং অনুেিীিার েূিযায়ন িরার জনয শগিডান িার 

আন্তজযাশিি অশফস, উৎোেশনর অঞ্চি, েযেসাশয়ি অংিীোর এেং, প্রশযাজয বক্ষশে, সেয 

আওিাধীন িরা সংস্থাগুশির েয যায়ক্রশেি অশডি েশরিািনা িরশে। শগিডান দ্বারা  

অভযন্তরীণভাশে ো েশিরাগি িতিীয় েশক্ষর দ্বারা অশডি েশরিাশিি িশি োশর। েুনীশি েেন আইন 

ও নীশি িঙ্ঘন সনািিরণ িায যির িরা, েযেসাশয়ি অংিীোরশের জনয শনশেযশিিা সি নীশি এেং 

সম্পশিযি শনশেযশিিা শনক্তিি িরার জনয, অশডি ডিুশেশেিশন িে যক্ষেিার উন্নশি সম্পশিযি 

িে য েশরিল্পনা অন্তভুযি িরা িশে। 

2. েয যশেক্ষণ 

বিানও িে যিারী, েযেসাশয়ি অংিীোর ো শগিডাশনর েশক্ষ ো অনয বয বিানও েশরশষো 

সরেরািিারী, ো শগিডাশনর েযেসাশয়র সাশে যুি িতিীয় েক্ষ (উোিরণস্বরূে, বিানও বিনশেশনর 

বক্ষশে অনয েক্ষ) দ্বারা বিানও শনশষদ্ধ বেশেে ো অনুশরাধ, অফার ো এিই িারশণ অনুশরাধ, ো 

এই নীশির বিানও সশেিজনি িঙ্ঘন সম্পশিযি বিানও িেয োওয়া োে ো জানা োে শগিডান-

এর িে যিারীশের িৎক্ষণাৎ শরশোিয িরশি িশে। সেস্ত িে যিারীর অশভশযাগ ো িঙ্ঘশনর 

শরশোিযগুশি িেপ্লাশয়ন্স অশফসাশরর িাশে ো শেিল্পভাশে িে যিারী এেং েশিরাগি 

বিিশিাল্ডারশের জনয শগিডাশনর িুইশসি বলাশয়ং নীশিশি (“হুইযসল প্লাগয়্ং নীগত”), েশণ যি 

েদ্ধশির োধযশে েযেস্থা িরশি িশে, এশি শগিডাশনর বগােনীয় োশিযি নীশি এেং িেপ্লাশয়ন্স 

িিিাইন অন্তভুযি রশয়শে। প্রাপ্ত সেস্ত শরশোিযগুশি অশেিশম্ব এেং সমূ্পণ য িেন্ত িরা িশে। এই 

নীশি এেং/ো িুইশসি বলাশয়ং নীশি অনুসাশর বিানও েযক্তি শেেস্তভাশে অনুেযুি অভযাস ো 

সশেিজনি িাশজর শরশোিয িরশি িার শেরুশদ্ধ েরিাস্ত, েোেনশি, সাসশেনিন, িুেশি, িয়রাশন 

ো অনয বিানও ধরশণর নেষেয সি বিানও প্রিাশরর প্রশিশিংসা ো প্রশিশিাধ গ্রিণ িরা যাশে না। 
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IX. শাক্তিমূলক পদ্ধগতসমূহ 

এই নীশির িঙ্ঘন সম্পশিযি িাক্তস্তেূিি েদ্ধশিগুশি শনম্নরূে: 

1. বিানও িে যিারী দ্বারা এই নীশি িঙ্ঘন ো েুনীশি েেন আইন িঙ্ঘশনর ঘিনার বক্ষশে, 

িে যিারীশি শনশষদ্ধ িরা িশে, যার অন্তগ যি িািশরর অেসান এেং উেযুি অনুসাশর ক্ষশির 

জনয আইনী েযেস্থা গ্রিণ িশি োশর। বয বিানও িেশন্তর সেয়িাশি, িে যিারীশি সশেিন 

ো বেিন ো়িাই িাজ বেশি সােশয়ি েরিাস্ত িরা বযশি োশর। 

2. িুে সীশেি েশরশস্থশি ো়িা, শগিডশনর এিজন ডাইশরির ো িে যিিযা শযশন এই নীশিটি ো 

েুনীশি েেন আইন িঙ্ঘন িশরশেন িাশি শগল্ডাশনর দ্বারা বিানওভাশে রক্ষা িরা ো 

েশরোণ িরা যাশে না এেং শগিডান েুনীশি েেন আইন িঙ্ঘশনর জনয বিানও েেশক্ষে 

ো বিানও বেওয়ানী ো বফৌজোরী িিত যেক্ষ িিত যি বিানও ডাইশরির ো িে যিিযার েযশয়র 

জনয বিানও অেোন প্রোন িরশে না। 

3. েুনীশি েেন আইন ো এই নীশি িঙ্ঘন িশরন এেন বিানও েযেসাশয়ি অংিীোর, অনযানয 

প্রশিিাশরর সাশে সাশে বয বিানও িুক্তির িাৎক্ষশণি অেসান এেং ক্ষশির জনয উেযুি 

আইনী েেশক্ষশের েুশিােুশি িশি োশরন। 
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অ্নুসূচী A 

গিলডান দনুীগত দমন নীগত এবং কমপ্লাযয়্ন্স প্রাগ্রাম 

এগিকস এবং ফ্রড কমপ্লাযয়্ন্স কগমটির বতডমান সদসয: 

নাম পদবী প্ ািায াযির তিয 

শিন্ডশস েযাশেউস ভাইস-বপ্রশসশডে, বজনাশরি 

িাউশন্সি এেং িশে যাশরি 

বসশক্রিাশর - 

বিশিশফান: (514) 340-8790 
lmatthews@gildan.com 

োশরয়া শরি ডাইশরির, শিগাি অযাশফয়াস য 

অযান্ড িেপ্লাশয়ন্স 

বিশিশফান: (514) 744-8567 
mreit@gildan.com 

বজানােন রয়িার শসশনয়র ভাইস-বপ্রশসশডে, 

িশে যাশরি বডশভিেশেে এেং 

ফাইনান্স 

বিশিশফান: (514) 343-8587 
jroiter@gildan.com 

বডশভড ভশয়জাডয ভাইস-বপ্রশসশডে, ফাইনাক্তন্সইয়াি 

শরশোটিযং এেং এসওএক্স 

িেপ্লাশয়ন্স 

বিশিশফান: (514) 340-8922 
dvoizard@gildan.com  

অযাশিন সুরাি ডাইশরির, শরক্তজওনাি শসশিউশরটি, 

আশেশরিা 

বিশিশফান: (336) 830-3161 
asurratt@gildan.com  

শেিার ইশিওশোউিস শসশনয়র ভাইস-বপ্রশসশডে, 

িযাশক্সিন, বট্র্ড এেং এোরপ্রাইজ 

শরস্ক 

বিশিশফান: (514) 340-8751 
piliopoulos@gildan.com  

আশন্তাশনও োশিশে যা ডাইশরির, ইোরনাি অশডি 

(অন্তে যিী) 

বিশিশফান: (514)-744-8589 
apalermo@gildan.com  

 

বতডমান কমপ্লাযয়্ন্স অ্গেসারিণ: 

নাম পদবী দাগয়্যের এলাকা প্ ািায াযির তিয 

োশরয়া শরি ডাইশরির, শিগাি 

অযাশফয়াস য অযান্ড 

িেপ্লাশয়ন্স 

িানাডা বিশিশফান: (514) 744-
8567 
mreit@gildan.com  

বজানােন রয়িার শসশনয়র ভাইস-বপ্রশসশডে, 

িশে যাশরি বডশভিেশেে 

এেং ফাইনান্স 

িানাডা বিশিশফান: (514) 343-
8587 
jroiter@gildan.com  

বডশভড িাি যস বেিজার ডাইশরির, ফাইনান্স োংিাশেি বিশিশফান: 
+8801313404890 
dcpetzer@gildan.com  

Andrea Pirie Woodbridge শসএফও(CFO), উৎোেন শেেেযােী উৎোেন 

ক্তক্রয়ািিাে 

বিশিশফান: (504) 266-
96602 

mapirie@gildan.com  

োিয-আশে বিলযাঙ্ক ভাইস বপ্রশসশডে, ফাইনান্স, 

এসএেশড এেং অন্তে যিী 

শসএফও, বসিস, োশিযটিং 

এেং শডশিশেউিন 

বসিস, োশিযটিং এেং 

শডশিশেউিন 

বিশিশফান: 246-753-8211 
mleblanc@gildan.com  
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টিশোশে োরফ ডাইশরির, ফাইনান্স সুশিা িািা বিশিশফান: (704) 630-
4416 
tburoff@gildan.com  

সন ি্রুয়ং িুউ ডাইশরির, শেজশনস 

বডশভিেশেে 

সাংিাই বিশিশফান: 86-21-5208-
2233 

এক্সশিনিন 108 
stluu@gildan.com  

প্েবরুয়্াগর, 2021 এ সব ডযশষ আপযডি হযয়্যে  
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অ্নুসূচী B 

গিলডান অ্যাগিভওয়্যার ইনক. অ্যাগি করাপশন এবং কমপ্লাযয়্ন্স প্রাগ্রাম 

গবজযনস পািডনার িাইডলাইন 

I. উযেশয 

শগিডান অযাশিভওয়যার ইনি. এেং এর সিায়ি সংস্থাগুশি (সক্তিশিিভাশে, “গিলডান” অেো 

“সংস্থা”) বয বেিগুশিশি েযেসা েশরিািনা িশর বসই সিি বেশি েুনীশি েেন আইশনর সাশেশক্ষ 

(সক্তিশিিভাশে, “দনুীগত দমন আইন”) এেং েুনীশি েেন নীশি ও সিশি বপ্রাগ্রাে (“নীগত”) এই 

জািীয় আইন বেশন িিার প্রশিশ্রুশি েুনরায় শনক্তিি িরার জনয গ্রিণ িশরশে। নীশিটিশি 

উশেশিি শিসাশে, প্রশযাজয েুনীশি েেন আইশনর অধীশন িতিীয় েক্ষ, শযশন এিজন েধযস্থিািারী 

ো অনযোয় বিাম্পাশনর েশক্ষ েশরশষো প্রোন িশরন, িার িায যিিাে বিাম্পাশনর িায যিিাে 

শিসাশে বেিা বযশি োশর এেং িাই সংস্থা ও িার িে যিারীরা সম্ভােয আইনী ক্ষশি ো েয যাোিানীর 

প্রশি অনােতি িশি োশর। 

সংস্থাটি বিানও ভাশেই েুনীশিশি জশ়িি ো েুনীশিশি অনুশোেন বেশে না, শনশজশি জশ়িি ো সিয 

িরশে না এেং এই েযেসাশয়ি অংিীোরশের জনয শনশেযশিিাগুশির উশেিয িি নীশি িঙ্ঘশনর 

ঝুুঁ শি হ্রাস িরা এেং/অেো প্রশযাজয েুনীশি েেন আইন শনধ যারণ িশর "েযেসাশয়ি অংিীোরশের" 

শনে যািন, শনশয়াগ এেং িোরশি সম্পশিযি েদ্ধশি প্রশয়াগ িরা। “বযবসাগয়্ক অ্ংশীদার” এর েশধয 

শেশের বয বিানও জায়গায় বিাম্পাশনর েশক্ষ িাজ িরা বয বিানও এশজে, প্রশিশনশধ, 

েধযস্থিািারী, েরােি যি, শেিরণিারী, গ্রািি, টিিাোর, বযৌে উশেযাগী অংিীোর, িাইশসন্সোিা 

এেং সরেরািিারী (এেং িাশের শনজ শনজ োশিি, েশরিািি, িে যিিযা ও িে যিারী) অন্তভুযি 

রশয়শেন। 

II. সুয াি 

সেস্ত েযেসাশয়ি অংিীোরশের নীশি এেং প্রশযাজয েুনীশি েেন আইন বেশন িিশি িশে। িশে, 

েযেসাশয়ি অংিীোররা যারা অঞ্চি এেং/অেো ইন্ডাশিশি েশরিািনা িশরন িারা েুনীশির ঝুুঁ শির 

বক্ষশে সেশিশয় বেিী সংশেেনিীি এেং িারা শগিডান এেং এর িে যিারীশের সম্ভােয আইনী ক্ষশি 

ো েয যাোিানীর প্রশি অনােতি িরশি োশর। শগিডান যশে এেন বিানও েযেসাশয়ি অংিীোরশি 

জশ়িি িরশি িান যারা েুনীশির ঝুুঁ শির প্রশি োঝাশর ো উচ্চ স্তশরর সংশেেনিীি িশি েতঢ়প্রশিজ্ঞ 

িন, িশে এই শনশেযশিিাগুশিশি েশণ যি অনুসাশর শনশেযষ্ট িারশণ অধযেসায় এেং েয যশেক্ষণ 

েদ্ধশিগুশির প্রশয়াজন।  

III. বযবসাগয়্ক অ্ংশীদারযদর সং ুক্তি 

শগিডাশন েণয সরেরাি িরশি ো েশরশষো সরেরাি িরশি বয বিানও েযেসাশয়ি অংিীোরশি 

শনযুি িরার আশগ, শনম্নশিশিি েদ্ধশিটি অনুসরণ িরা আেিযি: 
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পদযক্ষপ 1 – দনুীগতর ঝুুঁ গকর মূলযায়্ন 

েযেসাশয়ি অংিীোশরর জশ়িি োিার জনয োয়ী শগিডান িে যিারী (“গিলডান স্পনসর”) 

প্রশযাজয েযেসাশয়ি ইউশনি এেং প্রশযাজয েযেসাশয়ি ইউশনশির জনয োয়েদ্ধ িেপ্লাশয়ন্স 

অশফসারশি সেে যন িশর আইনী েরােশি যর সিশযাশগিায়1 সম্ভােয েযেসাশয়ি অংিীোশরর সাশে 

সম্পশিযি েুনীশির ঝুুঁ শির এিটি েূিযায়ন িরশেন। এই েূিযায়নটির সেয় শনম্নশিশিি শেষয়গুশি 

শেশেিনায় শনশি িশে: 

a) েযেসাশয়ি অংশিোশরর অেস্থান (উচ্চ ঝুুঁ শি েনাে শনম্ন ঝুুঁ শিেূণ য বেিগুশি);2 

b) েযেসাশয়ি অংিীোররা িাশিিা অনুযায়ী েযেসাশয়ি অংিীোরশের বয ধরশণর 

েশরশষোশে সরেরাি িশর (বেিুন েশরশিষ্ট A যা েুনীশি েতটষ্টশিাণ বেশি উচ্চ 

ঝুুঁ শিেূণ য েশি েশন িরা িয়; 

c) েযেসাশয়ি অংিীোররা বিানও সরিারী শেভাগ, সংস্থা, সিায়িা প্রাপ্ত ো রােীয় 

োশিিানাধীন সিা (বযেন সরিাশরর আংশিি ো সমূ্পণ য োশিিানাধীন), ো সরিার 

ো সরিারী িে যিিযাশের সাশে সম্পিয রশয়শে (বযেন সরিারী আশধিাশরি দ্বারা 

শনয়শিি ো বিানও সরিারী িে যিিযার ঘশনি সম্পশিযি দ্বারা প্রিযক্ষ ো 

অপ্রিযক্ষভাশে োশিিানাধীন);3  

d) সংস্থার সাশে েযেসাশয়ি সম্পশিযর আিার এেং িাৎেয য; এেং 

e) শনম্নশিশিি েেশক্ষে 2 এ েশণ যি বিানও "িাি েিািা" এর অক্তস্তে। 

পদযক্ষপ 2 –  যিাগচত তৎপরতার সাযি অ্নুসন্ধাযনর প ডাযলাচনা 

যশে, েেশক্ষে 1 এ সম্পাশেি েূিযায়শনর শভশিশি, বিানও েযেসাশয়ি অংিীোর েধযস্থ ো উচ্চ 

স্তশরর েুনীশির ঝুুঁ শির প্রশি সংশেেনিীি িশি সংিল্পেদ্ধ িশয় োশিন “HRBP”এর 

শনশেযশিিাগুশিশি বেিুন), িশে শনশেযষ্ট েুনীশির িারশণ যশোশিি িৎেরিার সাশে অনসুন্ধাশনর 

েয যাশিািনা (“ যিাগচত তৎপরতার সাযি অ্নুসন্ধাযনর প ডাযলাচনা”) এই জািীয় েযেসাশয়ি 

অংিীোরশি শনযুি িরার আশগ এেং/অেো এই জািীয় েযেসাশয়ি অংিীোশরর িাশজর বিানও 

েুনন যেীিরশণর আশগ অেিযই সম্পােন িরা উশিৎ। যশে বিানও েযেসাশয়ি অংিীোর েুনীশির 

 
1 িেপ্লাশয়ন্স অশফসাররা িশিন শগিডান িে যিারী যারা এশেিস এেং ফ্রড িেপ্লাশয়ন্স িশেটি দ্বারা শনযুি িশয়শেন, 

িারা বিাম্পাশন জশু়ি নেশনি নীশিটির েশরিািনার জনয োয়েদ্ধ িশেন। িেপ্লাশয়ন্স অশফসারশের েিযোন িাশিিা 

এেং িাশের বযাগাশযাশগর িশেযর জনয নীশিটির অনুসূিী A বেিুন। 
2 স্বে আন্তজযাশিি েুনীশি অনুধােন সূিশির বরটিং 50 এরও িে সি এিটি বেি এেং প্রশয়াজনীয় িেযগুশির শভশিশি 

িেপ্লাশয়ন্স অশফসার ো িেপ্লাশয়ন্স িশেটির দ্বারা শনধ যাশরি বিানও অশিশরি বেশি অেশস্থি বয বিানও েযেসাশয়ি 

অংিীোরশি োঝাশর বেশি উচ্চ ঝুুঁ শি শিসাশে শেশেিনা িরা উশিৎ। 
3 নীশিটিশি েশণ যি সেস্ত সরিারী িে যিিযা "সিি শেশেিী িে যিিযা" এেং "বেিীয় আশধিাশরিশের" অন্তভুযি িশর। 



 

 অনুসূিী B-3 

বিানওরিে ঝুুঁ শি নিশর না িরশি ো িে ঝুুঁ শি নিশর িরশি েতঢ়প্রশিজ্ঞ িয়, িশে এই 

শনশেযশিিাগুশির অধীশন আর বিানও েেশক্ষশের প্রশয়াজন বনই। 

এই শনশেযশিিাগুশি দ্বারা আশেশিি এইিআরশেশেগুশির জনয যশোশিি িৎেরিার সাশে 

অনুসন্ধাশনর েয যাশিািনাটি বিানও েযেসাশয়ি অংিীোশরর অনয বিানও প্রশযাজনীয় 

েয যাশিািনার অংি (যা প্রশিস্থােশনর উশেশিয নয়) গিন িশর যা অনয বিানও প্রশযাজয শগিডান 

নীশি ো েদ্ধশিশি (বযেন ননশিি বিাড, আিরণশেশধ, িুক্তি সম্পশিযি নীশি ইিযাশে) প্রশয়াজন িশি 

োশর।  

যশোশিি িৎেরিার সাশে অনুসন্ধাশনর েয যাশিািনা শুরুর আশগ, শগিডান স্পনসরশি অেিযই 

শনক্তিি িরশি িশে বয এইিআরশেশে েশরশিষ্ট C বি েশণ যি এর অনুরূে এিটি প্রশ্নেে েূরণ 

িশরশেন (“বযবসাগয়্ক অ্ংশীদারযদর রশ্নাবলী”)। শগিডান স্পনসর এরের অেিযই েযেসাশয়ি 

অংিীোরশের সমূ্পণ য িরা প্রশ্নেে এেং অনযানয প্রাসশঙ্গি সিায়ি ডিুশেশেিন (যশে োশি), (i) 

প্রশযাজয েযেসাশয়ি ইউশনিশি সেে যনিারী আইনী েরােি যোিা এেং (ii) প্রশযাজয েযেসাশয়ি 

ইউশনশির জনয োয়েদ্ধ িেপ্লাশয়ন্স অশফসার সি িশে যাশরি সুরক্ষা শেভাশগ বপ্ররণ িরশেন।  

িশে যাশরি সুরক্ষা শেভাগ যশোশিি িৎেরিার সাশে অনুসন্ধাশনর েয যাশিািনা েশরিািনার জনয 

োয়েদ্ধ, যার েশধয শনম্নশিশিি উোোনগুশি অন্তভুযি োিশি িশে: 

a) এইিআরশেশের বযাগযিা এেং েযেসাশয়র িযাশি েয যাশিািনা (যা িতিীয় েশক্ষর িেন্ত 

এশজশের েশরশষোর প্রশয়াজন িশি োশর); 

b) এইিআরশেশে'র শপ্রক্তন্সোি সংক্রান্ত শেষশয়র েিভূশে যািাই িশর (ঐশিিাশসি ো 

শেেযোন ঘুষ ো েুনীশির সাশে জশ়িি বফৌজোশর োেিা সম্পশিযি শনয়িি িায যধারা 

ো এইিআরশেশে, এর োশিি, িে যিিযা ো েূি িে যিারীশের সম্পশিযি অশভশযাশগর 

বিানও িেয সনাি িরার জনয গশেষণা সি); 

c) এইিআরশেশে-এর সাশে জশ়িি োিার জনয েযেসাশয়র বযৌক্তিিিার এিটি 

েয যাশিািনা, যা শগিডান স্পনসর দ্বারা সম্পন্ন িরা এিটি েযেসাশয়ি নযাযযিা 

প্রশিোেন ফশে য প্রশিফশিি িশে; 

d) প্রস্তাশেি ক্ষশিেূরণ বেওয়া েশরশষোর সাশে সােঞ্জসযেূণ য শিনা িা শনক্তিি িরশি 

প্রস্তাশেি অে যপ্রোশনর িিযাশে েয যাশিািনা; এেং 

e) অনযানয শনশেযষ্ট েুনীশি েেন সংক্রান্ত ঝুুঁ শিেূণ য অঞ্চিগুশির এিটি েয যাশিািনা। 

যশোশিি িৎেরিার সাশে অনুসন্ধাশনর েয যাশিািনা িিািািীন শনশেযষ্ট সিিযিা ো "িাি েিািা" 

উত্থাশেি িশি োশর যা বজনাশরি িাউশন্সি, ো আইনী শেভাশগর এিজন েশনানীি সেসযশি 

সম্পশিযি ঝুুঁ শির শেষশয় েরােি য বেওয়ার জনয প্রােশেি সেশয় আহ্বান জানাশি োশর। িাি 

েিািাগুশির িশয়িটি উোিরণ শনম্নরূে: 
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a) এইিআরশেশে-এর শগিডাশনর িায যক্রে সম্পশিয সরিারী িে যিিযাশের সাশে 

িোোিযা েিা প্রশয়াজন; 

b) এইিআরশেশে শনশেযষ্ট শিেু িেয সরেরাি িরশি অস্বীিার িশরশে, বযেন এর 

োশিিানার িািাশো; 

c) এইিআরশেশে এটি শনক্তিি িরশি অস্বীিার িশরশে বয এটি েুনীশি েেন আইন ো 

নীশি বেশন িিশে (ো শগিডাশনর িযান্ডাডয েুনীশিশেশরাধী িুক্তির িিযােিী এেং 

ওয়যাশরশেগুশিশি সিি িশে না); 

d) এইিআরশেশে িার েশরিয় প্রিাি িরশি িায় না; 

e) এইিআরশেশে এিাশধি েযাংি অযািাউশে ো অনয বিানও অযািাউশে অনয নাশে 

বেশেশের জনয অনুশরাধ িশরশে, ো অনযোয় িুক্তির সাশে সম্পশিযি নয় এেন 

এিটি েতেি সিাশি বেশেশের জনয অনুশরাধ িশরশে; 

f) এইিআরশেশে এিজন েযক্তি শযশন েিযোশন রাজননশিি িায যািশয় রশয়শেন (ো 

সম্প্রশি শেশিন) রাজননশিি িায যািশয়র প্রােী ো েিযোশন (ো সম্প্রশি শেশিন) 

রাজননশিি িায যািশয়র এিজন প্রােীর সাশে ঘশনিভাশে জশ়িি রশয়শেন; 

g) এইিআরশেশে-এর সরিারী িে যিিযাশের সাশে োশরোশরি ো েযেসাশয়ি সম্পিয 

রশয়শে (বযেন, এিজন ডাইশরির, োশিি, িে যিিযা ো এইিআরশেশে-এর েূি 

িে যিারী েিযোন ো প্রািন সরিারী িে যিিযা) ো সরিারী শসদ্ধান্ত গ্রিণিারীশের 

বক্ষশে শেশিষ প্রভাে রািার িারশণ িাশি িার োইশর রাশিন; 

h) এইিআরশেশে ো এর সাশে সম্পশিযি বয বিানও সংস্থায় বিানও বেশির সরিাশরর 

প্রিযক্ষ আশে যি আগ্রি রশয়শে (অে যাৎ সরিাশরর আংশিি ো সমূ্পণ য োশিিানাধীন) 

i) এিজন শনয়িি ো অনয সরিারী িে যিিযা এইিআরশেশেশি শগিডাশনর িাশে 

োটিশয়শেশিন; 

j) এইিআরশেশে এিটি নিুন েযেসা ো প্রশয়াজনীয় ক্তক্রয়ািিাে সম্পােশন সক্ষেিা 

(অে যাৎ েয যাপ্ত সুশযাগ সুশেধা ো িে যিারী) এর অভাে েশি েশন িশে; 

k) এইিআরশেশে-এর শেরুশদ্ধ অিীশি েুনীশির অশভশযাগ িরা িশয়শেি, েুনীশির 

েেনাে রশয়শে ো এইিআরশেশে িিত যি সম্ভােয ো প্রিত ি অনুশিি আিরশণর 

গণোধযশে প্রিািয িাশিনী রশয়শে; 

l) এইিআরশেশে িযাি বেশেে ো িািাশনর েযািশডটিং ো েশরেিযন, ো অনযানয 

শেেযা ো শেভ্রাশন্তেূিি েশিি প্রস্তুশির েশিা অগ্রিণশযাগয অনুশরাধ িশর; 
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m) এইিআরশেশে নশেেে জো বেয় যাশি (1) ক্তজশনসেে ো েশরশষোগুশির অস্পষ্ট ো 

অ-শনশেযষ্ট শেেরণ ো "শেশিষ", "সুশেধা", "েরােি য", "অনযানয", "অশিশরি" ো 

"শেশেধ" এর েশিা নানাশেধ োিযাংি রশয়শে; ো (2) েূশে য সরেরাি িরা েণযগুশি, 

অেো শফ িাশিিা অেো অনুরূে েশরশষোর বিশয় েতেি আশে যি সংজ্ঞা ো োে 

রশয়শে;  

n) এইিআরশেশে প্রশিশনশধেিারী েযক্তিরা শনশজর ো অশনযর জনয বিানও বেশেে ো 

উেিার ো েূিযোন বিানও শিেুর জনয অনুশরাধ িশরন; 

o) এইিআরশেশে ক্ষশিেূরশণর জনয অনুশরাধ িশর যা েশরশষোগুশির জনয োওনার 

সাশে সঙ্গশিেূণ য নয়; 

p) এইিআরশেশে িুক্তির শুরুশি ো আশগই এিটি েতিি বেশেে ো বোনাস, ো যশেষ্ট 

েশরোশণ জো ো ঋশণর জনয এিটি অনুশরাধ িশর ো এিটি অশগ্রে "সাফিয শফ" 

এর েযেস্থা িরার জনয অনুশরাধ িশর; 

q) এইিআরশেশে ওয়যার ট্র্ান্সফার ো বিি ো়িা ো এইিআরশেশের েযেসাশয়ি বেশির 

োইশর অনয বিানও উোশয় ক্ষশিেূরণ বেওয়ার জনয অনুশরাধ িশর;  

r) এইিআরশেশে বিনশেশনর শিেু শেষশয়র বক্ষশে শেশিষিঃ বগােনীয়িা ো িশরর 

আশ্রয়শিেগুশিশি েধযেিী ো েধযস্থিািারী শিসাশে বিি সংস্থাশি েযেিার িরশে; 

এেং 

s) এইিআরশেশে োশরশ্রশেি সম্পশিয িযান্ডাডয োশণক্তজযি িেয সরেরাি িরশি 

অস্বীিার িশরশে (অে যাৎ বিানও শেক্রয় এশজে শযশন িশেিশনর স্তর প্রিাি িরশি 

অস্বীিার িশরশেন)। 

পদযক্ষপ 3 –  যিাগচত তৎপরতার সাযি অ্নুসন্ধাযনর গরযপািড  

িশে যাশরি সুরক্ষা শেভাগ যশোশিি িৎেরিার সাশে অনুসন্ধাশনর েয যাশিািনা ফিাফশির 

সংশক্ষপ্তসার সি এিটি শিশিি শরশোিয প্রস্তুি িরশে এেং প্রশিশেেনটি (i) শগিডান স্পনসর, (ii) 

প্রশযাজয েযেসাশয়ি ইউশনশির জনয োয়েদ্ধ িেপ্লাশয়ন্স অশফসাশরর, (iii) আইনী েরােি যোিা, 

শযশন প্রশযাজয  েযেসাশয়ি ইউশনিশি সেে যন বেন, এেং (iv) ডাইশরির, শিগাি অযাশফয়াস য অযান্ড 

িেপ্লাশয়ন্স (সক্তিশিিভাশে, “প ডাযলাচনা মযাযনজারিণ”)। 

পদযক্ষপ 4 – বযবসাগয়্ক অ্ংশীদাযরর অ্নুযমাদন এবং গন ুক্তি 

এিোর যশোশিি িৎেরিার সাশে অনুসন্ধাশনর েয যাশিািনা সম্পশিযি শরশোিযটি েয যাশিািনা 

েযাশনজারশের িাশে জো বেওয়ার েশর, িাশের অেিযই সক্তিশিিভাশে এইিআরশেশে-এর 

েুনীশির ঝুুঁ শির েশরোণটি শরশোশিযর অনুসন্ধাশনর শভশিশি েূিযায়ন িরশি িশে। যশে েুনীশির 
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ঝুুঁ শির স্তরটি শনম্ন বেশি েধযে শনধ যাশরি িয় িশে এইিআরশেশে শনযুি িশি োশর ো এর িুক্তি 

েুনন যেীিরণ িশি োশর। যশে েুনীশির ঝুুঁ শির স্তরটি উচ্চোোর শনধ যাশরি িয় িশে বজনাশরি 

িাউশন্সশির েরােশি য এইিআরশেশে েযেসাশয়ি ইউশনশির শনে যািী ভাইস-বপ্রশসশডশের েূে য শিশিি 

অনুশোেন েযিীি এই িুক্তিশি শনযুি িরা ো এটি েুনন যেীিরণ িরা যাশে না। 

পদযক্ষপ 5 – আইনী ডকুযমযিশন/শংসাপত্র 

েেশক্ষে 4 এ অনুশোশেি সেস্ত এইিআরশেশেশের শনম্নশিশিি শেধানগুশি সি শিশিি িুক্তি ো 

িংসােেগুশি িায যির িরশি িশে: 

a) েুনীশি েেন আইশনর অনুেশিযিা সম্পশিযি প্রশিশনশধে এেং উশেযাগ এেং বযিাশন 

প্রশযাজয, নীশিটি অনুসরশণর োশষ যি ো েয যায়ক্রশেি িংসােেগুশি; 

b) শগিডাশনর বয বিানও সােিিািশরর েূে য অনুশোেন এেং েুনীশি েেন আইশনর 

সাশে সিশিঅনুেশিযিা সম্পশিযি বয বিানও সােিিািশরর উেস্থােনা এেং 

উশেযাগ গ্রিশণর োধযোধিিা প্রাশপ্তর প্রশয়াজনীয়িা; 

c) শগিডাশনর সাশে এইিআরশেশে-এর েযেসাশয়র সাশে সম্পশিযি প্রশিশনশধে এেং 

উশেযাশগর সাশে অনুেশিযিা শনক্তিি িরার জনয িাশের িািা এেং শরশোিযগুশির 

অশডি েশরিািনা িরার শগিডাশনর অশধিার; এেং 

d) েুনীশি েেন আইন িঙ্ঘশনর ফশি ো এই জািীয় শেষয়গুশির সাশে সম্পশিযি বিান 

উেস্থােনা এেং উশেযাশগর ফশি শগিডাশনর এইিআরশেশে-এর িাজ েন্ধ িরার 

অশধিার। 

শগিডান স্পনসর এেং প্রশযাজয েযেসাশয়ি ইউশনশির জনয োয়েদ্ধ িেপ্লাশয়ন্স অশফসাশরর 

সিশযাশগিায় আইনী েরােি যোিা, অনযানয শেষয়গুশির েশধয এইিআরশেশে-এর ঝুুঁ শির স্তর 

এেংেযেসাশয়ি সম্পশিযর প্রিত শি শেশেিনা িশর উেশরাি উশেশিি নশের শেনযাসটি শনধ যারণ িরশে। 

উোিরণস্বরূে, এটি িশি োশর বয শগিডাশনর িুক্তি সম্পশিযি নীশির েশিা এিটি েতেি নীশির 

অধীশন, েযেসাশয়ি অংিীোরশি শগিডাশনর সাশে এিটি িুক্তি সম্পােন িরশি িশে, বসশক্ষশে 

উেশর উশেশিি উেস্থােনা এেং উশেযাগগুশি এই জািীয় িুক্তিশি অন্তভুযি োিশে। 

উেশরর েেশক্ষে 4 এ এইিআরশেশে-এর ক্তক্রয়ািে য ো িুক্তি েুনন যেীিরশণর জনয অনুশোশেি না 

িওয়া েয যন্ত বিানও েযেসা েশরিাশিি িশি োশর না এেং এটি এই েেশক্ষে-5 এ প্রশয়াজনীয় শিসাশে 

ডিুশেশেিশনর বক্ষশে িায যির িশর। 
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IV.  যিাগচত তৎপরতার সাযি অ্নুসন্ধাযনর প ডাযলাচনা এবং চুক্তি 

পুনন ডবীকরণগুগলর েযলা-আপ 

েেশক্ষে 2 অনুসাশর এইিআরশেশে-এর প্রােশেি িাশজর েশর িাশের যশোশিি িৎেরিার সাশে 

অনুসন্ধাশনর েয যাশিািনার এিটি ফশিাআে অেিযই িরা উশিৎ: 

a) এইিআরশেশে-এর জনয েয যাশিািনা েযাশনজারশের শনধ যারণ িরা েেশক্ষে 4 

অনুযায়ী, যারা শনম্ন বেশি োঝাশর ঝুুঁ শিেূণ য, প্রােশেি িাজ শুরু ো িুক্তির 

েুনন যেীিরশণর িাশরি বেশি িক্তিি (24) োশসর েশধয িাশের যশোশিি িৎেরিার 

সাশে অনুসন্ধাশনর েয যাশিািনার ফশিাআে সম্পন্ন িরশি িশে।  

b) এইিআরশেশে-এর জনয েয যাশিািনা েযাশনজারশের শনধ যারণ িরা েেশক্ষে 4 

অনুযায়ী, যারা উচ্চ ঝুুঁ শিেূণ য, প্রােশেি িাজ শুরু ো িুক্তির েুনন যেীিরশণর িাশরি 

বেশি োশরা (12) োশসর েশধয িাশের যশোশিি িৎেরিার সাশে অনুসন্ধাশনর 

েয যাশিািনার ফশিাআে সম্পন্ন িরশি িশে।  

c) িারেশর, প্রশিটি েরেিী েুনন যেীিরশণর েশর উেশরর a) এেং b) এ উশেশিি এিই 

সেয়সীোর েশধয অশিশরি যশোশিি িৎেরিার সাশে অনুসন্ধাশনর েয যাশিািনার 

প্রশয়াজন িশে।  

এই সেয়সীো সশেও, এইিআরশেশে-র এিটি যশোশিি িৎেরিার সাশে অনুসন্ধাশনর েয যাশিািনা 

বিানও িেপ্লাশয়ন্স অশফসার ো এশেিস এেং ফ্রড িেপ্লাশয়ন্স িশেটি4 (“কমপ্লাযয়্ন্স 

কগমটি”)এর অনুশরাশধ বয বিানও সেশয় িরা বযশি োশর। 

V. নতুন বযবসাগয়্ক রগতষ্ঠাযনর অ্গিগ্রহণ 

যশে সংস্থাটি এিটি নিুন েযেসাশয়ি প্রশিিান অশধগ্রিণ িশর, নিুন সিার োয়েদ্ধিা সম্পন্ন 

িে যিিযাশি অশধগ্রিণ িরার আশগ েন্ধ িওয়ার িাশরশির শিন (3) োশসর েশধয উেশরর েেশক্ষে 1 

অনুসাশর নিুন সিার েযেসাশয়ি অংিীোরশের েুনীশি সম্পশিযি ঝুুঁ শির েূিযায়ন িরশি িশে ো 

অনযোয় িেপ্লাশয়ন্স িশেটির সাশে সিি িশি িশে। যশে এই জািীয় বিানও েযেসাশয়ি অংিীোর 

এইিআরশেশে শিসাশে শনধ যাশরি িয়, িশে েেশক্ষে 3, 4 এেং 5 এর েশর যশোশিি িৎেরিার সাশে 

অনুসন্ধাশনর েয যাশিািনা, িার েশর শিন (3) োশসর েশধয (ো অনযোয় সিশি িশেটির সাশে সিি 

িশি িশে) িওয়া উশিৎ।  

 
4 এশেিস এেং ফ্রড িেপ্লাশয়ন্স িশেটি েুনীশি শেশরাধী অনুেশিযিা সি বিাম্পাশনর বলাোি এশেিস এেং ফ্রড 

িেপ্লাশয়ন্স বপ্রাগ্রাশের িোরশি িরার জনয োয়েদ্ধ। িেপ্লাশয়ন্স িশেটির সেসযশের েিযোন িাশিিা এেং িাশের 

বযাগাশযাশগর িশেযর জনয নীশিটির অনুসূিী A বেিুন। 
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VI. বযবসাগয়্ক অ্ংশীদারযদর রগশক্ষণ এবং অ্গবরত প ডযবক্ষণ 

সেস্ত এইিআরশেশেশেরশি অেিযই বয স্থাশন েযেসা েশরিাশিি িয় বসিাশন েুনীশি েেন আইন 

বেশন িিার প্রশি শগিডাশনর প্রশিশ্রুশি সম্পশিয সশিিন িরশি িশে। বসশক্ষশে, প্রশযাজয 

েযেসাশয়ি ইউশনশির জনয এইিআরশেশের শগিডান স্পনসর এেং িেপ্লাশয়ন্স অশফসার এই সেশয় 

এইিআরশেশেশি নীশিটির িশে সরেরাি এেং বসই সাশে সম্পশিযি বয বিানও প্রশিক্ষণ সম্পশিযি 

উেিরণ সরেরাি িরার জনয োয়েদ্ধ োিশে। 

বযিাশন এইিআরশেশেশি শনয়শেিভাশে নীশিোিার সাশে সিশি প্রোণ িরার প্রশয়াজন িয়, 

প্রশযাজয েযেসাশয়ি ইউশনশির জনয এইিআরশেশের শগিডান স্পনসর এেং িেপ্লাশয়ন্স অশফসার 

বসিাশন  এইিআরশেশে নীশিটি োস্তোয়ন িরশে এেং এইিআরশেশে িিত যি প্রশয়াজনীয় 

েয যায়ক্রশেি িংসােে সরেরাি িরা িশয়শে িা শনক্তিি িরার জনয োয়েদ্ধ োিশে। 

16ই অ্যিাবর, 2013 এ িতহীত 

প্েবরুয়্াগর 2021 এ সব ডযশষ সংযশাগিত 
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পগরগশষ্ট A 

বযবসাযয়্র অ্ংশীদারযদর জনয গনযদডগশকাযত 

− উৎোেন টিিাোর (িানাডা এেং োশিযন যুিরাে ো়িা শেেেযােী) 

− বযৌে উশেযাশগর অংিীোর (শেেেযােী) 

− শুল্ক এশজে, বফ্রি ফরওয়াশডযং এশজে (বযিাশন েণযগুশির অেিযই শুল্ক শেভাশগর 

ো়িেে োিশি িশে), োিাি ো অনয বিানও সিা ো েযক্তি যা বিাম্পাশনর (শেেেযােী) িার 

েশরশষোশে সম্পশিযি সরিারী িে যিিযাশের সাশে বযাগাশযাগ িরশি প্রশয়াজন িশে 

− িশেইি (শেেেযােী, িানাডা এেং োশিযন যুিরাে োশে) 

− আইনজীশে/আইন সংস্থাগুশি (স্বেিা আন্তজযাশিি েুনীশি অনুধােন সূিশির বরটিং 50 

এরও িে সি এিশিয়ার) 

− িযাক্স এশজে/শেশিষজ্ঞ (স্বেিা আন্তজযাশিি েুনীশি অনুধােন সূিশির বরটিং 50 এরও 

িে সি এিশিয়ার) 



 

 

পগরগশষ্ট B 

বযবসাযয়্র অ্ংশীদারযদর জনয গনযদডগশকাযত 

গবজযনস পািডনার রশ্নাবলী 

এই প্রশ্নেিীটি অেিযই িতিীয় েক্ষ দ্বারা সম্পন্ন এেং স্বাক্ষশরি িশি িশে যারা েণয সরেরাি িরশি, 

েশরশষো সম্পােন িরশি ো শগিডাশনর েশক্ষ (“বযবসাগয়্ক অ্ংশীদার”) িাজ িরশি িান। 

অনুগ্রি িশর সেস্ত প্রশশ্নর উির শেন ো বিানও উির না শেশি িারণ শনশেযি িরুন। স্থান েয যাপ্ত না 

িশি, সমূ্পণ য িেয সি এিটি েতেি েতিা সংযুি িরুন। অনুগ্রি িশর ইংশরক্তজশি োিাোশি স্থানীয় 

ভাষার েণ যোিা ো অক্ষরগুশিশি েুশরা নাে সরেরাি িরুন। 

দ্রষ্টেয: এই প্রশ্নােিীশি প্রেি িেযগুশি শগিডাশনর িতিীয় েশক্ষর িেন্ত এশজে দ্বারা যািাই িরা 

িশে। এই যািাইিরণগুশির সুশেধাশে য আেনার সিশযাশগিার অনুশরাধ রইি। 

I. বযবসাগয়্ক অ্ংশীদাযরর সনািকরণ: 

1. সমূ্পণ য নেধ নাে (েযেসাশয়ি অংিীোর বয নাশে েশরশিি বসই সিি নাে ো বয নাশে 

েযেসা িরশেন বসগুশি সি েশরশিশি): 

_____________________________________________________________________ 

2. েযেসাশয়ি অংিীোশরর প্রশিিার স্থান এেং িাশরি: 

_____________________________________________________________________ 

3. নেধ সিার ধরণ: 

 এিি োশিিানা   অংিীোশর 

 িশে যাশরিন    অনযানয: 
_________________________________________ 

 শিশেশিড িায়াশেশিটি বিাম্পাশন 

[ইনিশে যাশরশিড িশি, োশণক্তজযি অংিীোশরর িশে যাশরি গিশনর প্রোণ শিসাশে োশণক্তজযি বরক্তজশিিন ো 

সেিুিয সরিারী ফাইশিংশয়র িশে সরেরাি িরুন।] 

4. িযাক্স আইশডশেশফশিিন নম্বর:          

5. অনুগ্রি িশর বযিাশন েযেসাশয়র অংিীোর েিযোশন বরক্তজশিিন রশয়শে ো বযিাশন 

েযেসা িরার জনয বযাগযিাসম্পন্ন বসই এিশিয়ার সি প্রশিটির বরক্তজশিিন নম্বর 

সেরাি িরুন: 



 

 

6.             
             

7. যশে েযেসাশয়ি অংিীোর বিানও স্বিি েযক্তি িন: 

a. জন্ম িাশরি: _________________________________________________________ 
  

b. জািীয় আইশড নম্বর (এেং ধরণ): __________________________________   

8. গি োুঁি েেশর েযেহৃি টিিানা, বিশিশফান, অনরুূে নম্বর (গুশি) এেং ইশেি 

অযাশেসগুশি এেং প্রশিটির শস্থশিিাি: 

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________  

 

II. মাগলকানার তিয: 

9. েযেসাশয়ি অংিীোশরর েযেসাশয়র উশেিয এেং সংশক্ষপ্ত ইশিিাস: 

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________  

10. Has the Business Partner ever done business with Gildan in the past? েযেসাশয়ি 

অংিীোর শি অিীশি শগিডাশনর সাশে েযেসা িশরশে? 

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________  

11. েযেসাশয়ি অংিীোশরর প্রশিযি স্বিি োশিি/শপ্রক্তন্সোি এেং স্বিি সুশেধাশভাগী 

োশিশির েশরিয় এেং িেয (েতেি িশি): 

েুশরা নাে :  

জন্ম িাশরি :  

নাগশরিে :  

জািীয় আইশড নম্বর 

(এেং ধরণ): 

 

েসোশসর বেি :  

োশিিানা % :  



 

 

 

েুশরা নাে :  

জন্ম িাশরি :  

নাগশরিে :  

জািীয় আইশড নম্বর 

(এেং ধরণ): 

 

েসোশসর বেি :  

োশিিানা % :  

 

েুশরা নাে :  

জন্ম িাশরি :  

নাগশরিে :  

জািীয় আইশড নম্বর 

(এেং ধরণ): 

 

েসোশসর বেি :  

োশিিানা % :  

 

III. রযয়্ািসংক্রান্ত তিয: 

12. ডাইশরির(বের), েযাশনজার(বের) এেং অনযানয েিূ িেীশের েশরিয়:  

েুশরা নাে :  

েেেী :  

জন্ম িাশরি :  

নাগশরিে :  

জািীয় আইশড নম্বর 

(এেং ধরণ): 

 

েসোশসর বেি :  

 

েুশরা নাে :  

েেেী :  



 

 

জন্ম িাশরি :  

নাগশরিে :  

জািীয় আইশড নম্বর 

(এেং ধরণ): 

 

েসোশসর বেি :  

 

েুশরা নাে :  

েেেী :  

জন্ম িাশরি :  

নাগশরিে :  

জািীয় আইশড নম্বর 

(এেং ধরণ): 

 

েসোশসর বেি :  

 

13. েযেসাশয়ি অংিীোশরর েশরিািনা িেীশের অশভজ্ঞিা এেং েক্ষিার সংশক্ষপ্তভাশে 

েণ যনা িরুন: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

14. েযেসাশয়ি অংিীোশরর স্থানগুশি োশিিানাধীন ো শিজ বনওয়া িশয়শে?  

  োশিিানাধীন  শিজ বনওয়া িশয়শে 

15. যশে েযেসাশয়র জায়গাটি শিজ বনওয়া িশয় োশি িশে অনুগ্রি িশর োশ়িওয়ািার নাে 

এেং বিশিশফান নম্বর সরেরাি িরুন: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 



 

 

16. অনুগ্রি িশর েযেসাশয়র জায়গার (অশফস, প্রাঙ্গণ, সরঞ্জাে ও যিোশি) েণ যনা িরুন: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

17. েযেসাশয়ি অংিীোর িিজন িেী এেং িিজন প্রিাসন/েশরিািনা িেী শনশয়াগ 

িশরশেন? 

িে যিারীর সংিযা: _______ প্রিাসন/েশরিািনা িেীশের সংিযা: _______ 

18. িারা শি ইউশনয়নভুি?  িযা ুঁ  না 

19. যশে শ্রশেিরা বিানও ইউশনয়শনর অন্তভুযি িন িশে অনুগ্র িশর শ্রশেিশের 

প্রশিশনশধেিারী সেস্ত শ্রশেি ইউশনয়নগুশি সনাি িরুন: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

20. অনুগ্রি িশর েযেসাশয়ি অংিীোর দ্বারা োশিিানাধীন এেং/অেো েযেসাশয়ি 

অংিীোর দ্বারা েযেহৃি সেস্ত প্রাসশঙ্গি বেৌক্তদ্ধি সম্পশির শেেরণ এেং প্রসঙ্গ সরেরাি 

িরুন (েুিিুশে রািা বেশিেগুশির উশেি অন্তভুযি িরুন): 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

21. সেস্ত প্রশয়াজনীয় েযেসাশয়ি িাইশসন্স এেং োরশেশির শেেরণ সরেরাি িরুন: 

_____________________________________________________________________ 



 

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

22. েযেসাশয়ি অংিীোর শি শগিডাশনর সাশে বিনশেশনর বক্ষশে এশজে, েরােি যোিা ো 

সােিিযাির েযেিার িরার েশরিল্পনা িশর? যশে িযা ুঁ িয়, অনুগ্রি িশর শনম্নশিশিি 

শেেরণগুশি প্রোন িরুন: 

(a) সেস্ত এশজে, েরােি যোিা ো সােিিািশরর নাে: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

(b) বিাশিিন(গুশি)/টিিানা(গুশি): 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

(c) বযাগাশযাশগর িেয 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

(d) শগিডাশনর েুনীশি েেন নীশি অনুযায়ী সংজ্ঞাশয়ি শিসাশে বিানও শেশেিী ো বেিীয় 

িে যিিযা ো িে যিারীর প্রিযক্ষ, অপ্রিযক্ষ ো উেিারী স্বাে য সম্পশিযি শেষয়গুশি("সরিারী 

িে যিিযা")।  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

23. েযেসাশয়ি অংিীোর েিযোশন িিজন গ্রািিশি েশরশষো সরেরাি িরশে: ______ 



 

 

24. শগিডান সরেরািিারীর/েশরশষো প্রোনিারীর বোি ক্ষেিার িিিুিু (% এ)  

প্রশিশনশধে িরশে: _______________ 

25. অনুগ্রি িশর আেরা যার সাশে বযাগাশযাগ িরশি োশর (বযেন উোিরণস্বরূে: প্রধান 

গ্রািি) - এেন 3টি নেধ েযেসাশয়ি বরফাশরন্স সরেরাি িরুন - অনুগ্রি িশর বযাগাশযাগ 

িরার েযক্তির নাে এেং বিশিশফান নম্বর (গুশি)/ইশেি (গুশি) সরেরাি িরুন: 

1) _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

2) _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

3) _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

26. অনুগ্রি িশর েযেসাশয়ি অংিীোশরর েযাক্তঙ্কং বরফাশরশন্সর িেয সরেরাি িরুন: 

আশে যি সংস্থা:  

টিিানা :  

প্রশিশনশধর নাে:  

প্রশিশনশধর ইশেি 

অযাশেস এেং বিশিশফান 

নম্বর : 

 

 

আশে যি সংস্থা:  

টিিানা :  

প্রশিশনশধর নাে:  

প্রশিশনশধর ইশেি 

অযাশেস এেং বিশিশফান 

নম্বর : 

 

27. অনুগ্রি িশর েযেসাশয়ি অংিীোশরর অযািাউশেে এেং অশডিাশরর নাে এেং টিিানাগুশি 

সরেরাি িরুন: 



 

 

অযািাউশেে/অশডিাশর

র নাে: 

 

টিিানা :  

প্রশিশনশধর নাে:  

প্রশিশনশধর ইশেি 

অযাশেস এেং বিশিশফান 

নম্বর : 

 

IV. বযাকগ্রাউন্ড সম্পগকডত তিয: 

28. েযেসাশয়ি অংিীোশরর শি িিনও ঋণ প্রিযািযাি িশয়শে?? যশে িযা ুঁ িয়, অনুগ্রি িশর 

েযািযা িরুন: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

29. েযেসাশয়ি অংিীোর, োশিি (গণ), অংিীোর (গণ), শপ্রক্তন্সোি (গণ), বিয়ারশিাল্ডার 

(গণ), শডশরির (গণ), েযাশনজার (গণ) এেং/অেো েূি িেী (গণ) এশের েিযোশন বয 

বিানও বক্ষশে প্রশিোেী শিসাশে োেিা বোিেো, ো অেরূ ভশেষযশি এই জািীয় 

বিানও োেিায় জশ়িি োিার সম্ভেনা রশয়শে শি? যশে িযা ুঁ িয়, অনুগ্রি িশর েযািযা 

িরুন: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

30. েযেসাশয়ি অংিীোর, োশিি (গণ), অংিীোর (গণ), শপ্রক্তন্সোি (গণ), বিয়ারশিাল্ডার 

(গণ), শডশরির (গণ), েযাশনজার (গণ) এেং/অেো েূি িেী (গণ) বিানও উশেিশযাগয 

োেিা বোিেোর সাশে জশ়িি যা েযেসাশয় বনশিোিি প্রভাে বফিশে ো এরিে 

বিানও োেিা বোিেোর সম্ভেনা রশয়শে শি? যশে িযা ুঁ িয়, অনুগ্রি িশর েযািযা িরুন: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

31. োশিি (গণ), অংিীোর (গণ), শপ্রক্তন্সোি (গণ), বিয়ারশিাল্ডার (গণ), শডশরির (গণ), 

েযাশনজার (গণ) এেং/অেো েূি িেী (গণ) বফৌজোরী অেরাশধ বোষী সােযস্ত িশয়শেন 

শি? যশে িযা ুঁ িয়, অনুগ্রি িশর েযািযা িরুন: 



 

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

32. োশিি (গণ), অংিীোর (গণ), শপ্রক্তন্সোি (গণ), বিয়ারশিাল্ডার (গণ), শডশরির (গণ), 

েযাশনজার (গণ) এেং/অেো েূি িেী (গণ) িিনও শনয়ােি জশরোনা ো শনশষধাজ্ঞার 

সিুিীন িশয়শেন শি? যশে িযা ুঁ িয়, অনুগ্রি িশর েযািযা িরুন: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

33. েযেসাশয়ি অংিীোর ো েযেসাশয়ি অংিীোশরর সাশে সংযুি ো এর সাশে সংযুি বিউ 

িিনও বিানও েযেসাশয়ি সুশেধা সুরশক্ষি ো েজায় রািার জনয প্রিযক্ষ ো 

অপ্রিযক্ষভাশে বিানও সরিারী আশধিাশরিশি অফার, প্রশিশ্রুশি ো বেশেে ো 

েূিযোন শিেু শেশয়শেন? যশে িযা ুঁ িয়, অনুগ্রি িশর শেেরণগুশি প্রোন িরুন: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

34. েযেসাশয়ি অংিীোর ো েযেসাশয়ি অংিীোশরর সাশে সংযুি বিউ শি বিানও সরিারী 

আশধিাশরশির িাে বেশি বিানও বেশেে, উেিার ো শিিেযাশির জনয অনুশরাধ 

বেশয়শেন? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

35. েযেসাশয়ি অংিীোর ো েযেসাশয়ি অংিীোশরর সাশে সংযুি ো এর সাশে সংযুি বিউ 

শি িিনও প্রশযাজয ঘুষ-শেশরাধী আইন ো শেশধ িঙ্ঘশনর জনয শেশের বয বিানও 

জায়গায় বিানও িায যক্রশে অংি শনশয়শেন? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

36. শেগি োুঁি (5) েেশরর েশধয, েযেসাশয়ি অংিীোর ো সংযুি বিানও সিা ো েূশে য 

সংযুি োিা বিানও সিা ো বিানও েিযোন ো প্রািন োশিি, েযাশনজার, অংিীোর, 



 

 

ডাইশরির, িে যিিযা, িে যিারী, ো েযেসাশয়ি অংিীোশরর েরােি যোিাশি বয বিানও 

িারশণ সােশয়ি ভাশে েরিাস্ত িরা িশয়শে ো েযেসা িরশি শনশষধ িরা িশয়শে? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

V. স্বাযি ডর সংঘাত; 

37. েযেসাশয়ি অংিীোশরর বয বিানও োশিি, শপ্রক্তন্সোি, বিয়ারশিাল্ডার, ডাইশরির, 

শসশনয়র অশফসার ো েিূ িে যিারী (িাশের শনিিস্থ েশরোশরর সেসয সি) েিযোন 

শগিডাশনর বিান িে যিারী ো ডাইশরিশরর সাশে সম্পশিযি শিনা িা সনাি িরুন: 

 িযা ুঁ  না 

38. যশে িযা ুঁ িয়, িশে অনুগ্রি িশর স্বিি েযক্তিশের িাশিিাভুি িরুন এেং সম্পিয (গুশি) 

এর শেেরণ শেন: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

VI. সরকারী দেতযরর সম্পতিতা: 

39. সনাি িরুন বয(I) েযেসাশয়ি অংিীোশরর বয বিানও োশিি, শপ্রক্তন্সোি, 

বিয়ারশিাল্ডার, ডাইশরির, শসশনয়র অশফসার ো েূি িে যিারী ো (ii) েযেসাশয়ি 

অংিীোশরর বয বিানও োশিি, শপ্রক্তন্সোি, বিয়ারশিাল্ডার, ডাইশরির, শসশনয়র 

অশফসার ো েূি িে যিারীশের েশরোশরর বিানও সেসয প্রিযক্ষ ো অপ্রিযক্ষভাশে এিন 

অেো শেগি োুঁি (5) েেশর এিটি সরিারী িে যিিযা শেশিন শিনা: 

 িযা ুঁ  না 

40. যশে িযা ুঁ িয়, অনুগ্রি িশর স্বিি েযক্তিশের িাশিিাভুি িরুন এেং বয েশে অেস্থান 

িশরশেন িার শেেরণ সরেরাি িরুন: 

VII. কমপ্লাযয়্ন্স প্রাগ্রাম: 

41. েযেসাশয়ি অংিীোশরর শি শেশধেদ্ধ ননশিি নীশি ো আিরণশেশধ রশয়শে? 

 িযা ুঁ  না 

42. েযেসাশয়ি অংিীোশরর শি েুনীশি েেন নীশি রশয়শে? 

 িযা ুঁ  না 

43. েযেসাশয়ি অংিীোর শি িার শেশধেদ্ধ ননশিি নীশি এেং েুনীশি েেন নীশি সম্পশিয 

অশেরি এেং শনয়শেি িে যিারী প্রশিক্ষণ সরেরাি িশর? 



 

 

 িযা ুঁ  না 

44. েযেসাশয়ি অংিীোশরর শেশধেদ্ধ ননশিি নীশি এেং েুনীশি েেন নীশির প্রশি 

অনুেশিযিার শেষয়টি েয যশেক্ষণ িরার জনয শি অভযন্তরীণ শনয়িণ রশয়শে? 

 িযা ুঁ  না 

45. অভযন্তরীণ শনয়িণ িে যসিূী েণ যনা িরুন: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

  



 

 

শংসাপত্র 

নীশি স্বাক্ষশরি িংসােেগুশি জানায় বয এই েযেসাশয়ি অংিীোর প্রশশ্নািশর প্রেি েযেসাশয়ি 

অংিীোর সম্পশিযি িেয সিয এেং সমূ্পণ য। 

সাক্ষর:   
 
 

নাে:   
 

েেেী :   
 

িাশরি   
 

ইশেি:   
 

বিশিশফান:   



 

 অনুসূিী C-1 

অ্নুসূচীC 

 

গিলডান দনুীগত দমন নীগত এবং কমপ্লাযয়্ন্স প্রাগ্রাম 

কমপ্লাযয়্ন্স সাটিডগেযকি 

আশে স্বীিার িশর (i) বয আশে শগিডান অযাশিভওয়যার ইনি. এর অযাশে িরােিন েশিশস এেং 

িেপ্লাশয়ন্স বপ্রাগ্রাে (“নীগত”), েশ়িশে এেং েুঝশি বেশরশে এেং (ii) বয আশে এেন বিানও নীশির 

িঙ্ঘন শেষশয় অেগি নই যা আশগ শরশোিয িশরশন। আশে নীশিোিার শেধানগুশি োশয়ে সিিাশর 

বেশন িিার উশেযাগ শনশয়শে এেং এর প্রশি অনেুশিযিা শনক্তিি িরশে। আশে েুঝশি োশর বয 

শগিডান বয বিানও সেশয় নীশিটি ো বয বিানও নীশি ো অনুিীিনশি শনশজর শেশেিনার শভশিশি 

যুি িরশি, েশরেিযন িরশি ো েুনরায় প্রিযািার িরশি োশর, িশে এই ধরশনর েশরেিযশনর 

েরােশি যর সাশেশক্ষ। 

  

িাশরি 

  

িে যিারীর নাে (েদু্রণ িরুন) 

  

িে যিারীর স্বাক্ষর 

  

স্থান 


