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এই নীরতখত, “Gildan” অেবা “স্টকাম্পাহন্” েব্দগুরল Gildan Activewear Inc. এবং এি সহােক ও অনুখর্মারদত শকাম্পারনগুরলখক
শবাঝাে।

ভূহর্মকা

I.

Gildan-এি রবশ্ববযাপী রিোকলাখপ উচ্চ ননরতক র্মান বজাে িাো এবং কর্মী ও স শটকখহাল্ডািখদি সাখে
রনিরবরিন্ন এবং অেষবহ বাতষ ালাপ বজাে িাোি অঙ্গীকাি জারি িােখত, Gildan, তাখদি কর্মী, আরিকারিক,
অরিকতষ া। পিার্মেষদাতা, ঠিকাদাি, এখজট ও সিবিাহকািীখদি দ্বািা কিা অনুরচত কাজ বা সখেহজনক
কার্ষকলাপ রবর্খে কর্মী বা বরহিাগত শস্টকখহাল্ডািখদি েক শক প্রাপ্ত অরভখর্াগ গ্রহণ কিা, িখি িাো এবং বযবস্থা
শনওোি জনয Gildan এই অননরতক কার্ষকলাপ োাঁস কিা সম্পরকষ ত নীরত প্ররতষ্ঠা কখিখে (“ন্ীহত”)।
উহেশ্য এবং সুহর্াগ

II.

এই নীরতি উখেেয হল Gildan-এি কর্মী এবং বরহিাগত শস্টকখহাল্ডািখদি এর্মন শর্াগাখর্াখগি র্মািযর্ম প্রদান কিা র্া
তাখদিখক প্রখোজন হখল শকানিকর্ম প্ররতরহংসা বা প্ররতখোখিি ভে োড়াই আত্মরবশ্বাখসি সাখে পরিচে শগাপন শিখে
উখদ্বগ প্রকাে কিখত সাহার্য কখি। শর্ কর্মী বা বরহিাগত শস্টকখহাল্ডািিা র্মখন কখিন শর্ অনুরচত কাজ বা
সখেহজনক কার্ষকলাপ ঘখটখে বা ঘটখব, তাখদিখক এই নীরত অনুসাখি উখদ্বগ প্রকাে কিাি জনয উৎসারহত কিা
হে। সৎ উখেখেয কিা অরভখর্াগ বা উখদ্বখগি জনয Gildan একটি র্ুরিসঙ্গত সর্মেসীর্মাি র্মখিয তদন্ত, প্ররতকাি কিা
এবং প্রতু যত্তি শদওোি অঙ্গীকাি কখি।
এই নীরতখত, “বহিরাগত স্টেকহিাল্ডার” বলখত শসই বযরি, শগাষ্ঠী বা সংস্থাগুরলখক শবাঝ াে র্ািা Gildan-এি
রবশ্ববযাপী রিোকলাপ বা কাখজি কািখণ বা শসই সম্বন্ধীে সর্মসযাি কািখণ প্রতযক্ষভাখব বা পখিাক্ষভাখব প্রভারবত
হখেখে। এি র্মখিয অন্তভুষ ি হখত পাখি রকন্তু সীরর্মত নে, সিবিাহকািী, ঠিকাদাি বা গ্রাহকগণ (অেবা তাখদি
সংরিষ্ট শর্খকানও কর্মী), শবসিকারি স ংস্থা (NGOs), এবং/অেবা Gildan শর্ সর্মুদােগুরলখত কাজ কখি শসই
সর্মুদােগুরলি সদসযগণ।
“অন্ুহচত কাজ বা সহেিজন্ক কার্য কলাপ” হল এর্মন পরিভার্া র্া এই নীরতখত বযবহাি কিা হে শকাম্পারন,
শকাম্পারনি কর্মী, আরিকারিক, অরিকতষ া, পিার্মেষদাতা, ঠিকাদাি, এখজট বা সিবিাহকািীখদি দাি া কিা
শর্খকানও িিখনি শবআইরন, প্রতািণার্মূলক, অসৎ বা অননরতক কার্ষকলাপখক বণষনা কিাি জনয। অনুরচত কাজ বা
সখেহজনক কার্ষকলাপ সম্পরকষ ত উখদ্বখগি র্মখিয অন্তভুষ ি হখত পাখি রকন্তু সীর্মাবে নাও হখত পাখি:
•

সখেহজনক অযাকাউরটং সম্পরকষ ত কাজ, অভযন্তিীণ অযাকাউরট ং রনেন্ত্রণ বা রনিীক্ষখণি রবর্েগুরল;

•

অভযন্তিীণ রনেন্ত্রণ সম্পরকষ ত দুবষলতা;

•

চু রি, দুনীরত, প্রতািণা;

•

স্বাখেষি সংঘাত;

III.

•

শগাপনীেতা লঙ্ঘন;

•

অনুরচতভাখব Gildan-এি নার্ম এবং সম্পরত্ত বযবহাি কিা;

•

র্মানবারিকাি, সর্মুদাখেি সাখে র্ুি বা পরিখবে সম্পরকষ ত রবর্েগুরল লঙ্ঘন কি া;

•

Gildan বা তৃ তীে পক্ষ ঠিকাদাখিি কর্মষস্থখল ঘটা স্বাস্থয এবং রনিাপত্তা সম্পরকষ ত সর্মসযা;

•

Gildan বা Gildan-এি কর্মী, ঠিকাদাি, পিার্মেষদাতা, এখজট বা সিবিাহকািীখদি দ্বািা Gildan-এি
আচিণরবরি লঙ্ঘন কিা; অেবা

•

Gildan বা Gildan-এি কর্মী, অরিকারিক বা অরিকি তাখদি দ্বািা Gildan-এি নীরতর্মালা বা অনযানয
শকাম্পারন নীরত লঙ্ঘন কিা।
স্টকান্রকর্ম প্রহতহশ্াধর্মূলক আচরণ করা র্াহব ন্া

এই নীরত শর্মখন, সৎ উখেখেয শকানও বযরি র্রদ অনুরচত কাজ বা সখেহজনক কার্ষকলাখপি অরভখর্াগ কখিন তাহখল
শসই বযরিি রবরুখে শকানিকর্ম প্ররতরহংসা বা প্ররতেক াির্মূলক পদখক্ষপ শনওো র্াখব না, র্াি র্মখিয অন্তভুষ ি হল
হুর্মরক হেিারন অেবা অরভখর্াগকািী র্রদ Gildan-এি কর্মী হন, তাহখল বিাোস্ত, পখদাবনরত, রবলরম্বত কিা বা
কর্মষসংস্থাখনি েতষ াবলীখত শকানিকখর্মি নবর্র্মযর্মূলক আচিণ কিা র্াখব না। শকানও বযরি র্রদ সৎ উখেখেয
অনুরচত কাজ বা সখেহজনক কার্ষকলাখপি রবর্খে অরভখর্াগ কখিন, তাহখল শসই বযরিি রবরুখে প্ররতখোির্মূলক
আচিণ কিা হখল তা এই নীরত লঙ্ঘন কিা হখেখে বখল রবখবচনা কিা হখব।
ইিাকৃ তভাখব রর্মেযা অরভখর্াগ বা রিখপাটষ কিা হখল, শসই কাজটিখকও এই নীরত লঙ্ঘন কিা হখেখে বখল রবখবচনা
কিা হখব। অরভখর্াগক ািী র্রদ Gildan-এি কর্মী হন, তাহখল শসই কর্মী োরস্তর্মূলক পদখক্ষখপি সম্মুেীন হখত পাখিন
এবং র্াি পরির্মাণ বিোস্তকিণ পর্ষন্ত হখত পাখি।
IV.
1.

উহেহগর হবষহে অহভহর্াগ করা
স্টর্াগাহর্াহগর র্মাধযহর্ম অহভহর্াগ করার পহরকাঠাহর্মা

অনুরচত কাজ বা সখেহজনক কার্ষকলাখপি অরভখর্াগ কার্ষকিভাখব পাওে া, শসই রবর্খে অরভখর্াগ কিখত, িখি
িােখত, েখলা-আপ এবং সর্মািান কিখত সহােতা কিখত, রনম্নরলরেত শর্াগাখর্াখগি র্মািযখর্ম অরভখর্াগ কিাি
পরিকাঠাখর্মা লাগু কিা হখেখে:
(i)

কর্মীখদি জনয র্মযাখনজখর্মট চযাখনলসর্মূহ

Gildan-এি শর্ কর্মীিা র্মখন কখিন শর্ অনুরচত কাজ বা সখেহজনক কার্ষকলাপ ঘখটখে ব া ঘটখব তাখদিখক
সািািণ র্মযাখনজখর্মট চযাখনলগুরলি র্মািযখর্ম উখদ্বখগি রবর্খে অরভখর্াগ কিাি জনয উৎসারহত কিা হে, র্রদ তািা
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এটি কিখত স্বিে শবাি কখিন। এি অেষ হল শর্ কর্মীখদি তাখদি সুপািভাইজাি, রবভাগীে প্রিান, স্থানীে র্মানব
সম্পদ রবভাগ বা আইনগ রবর্ে রনখে কাজ কিা রবভাগক ি সাখে কো বলা উরচৎ। কর্মীখদি এর্মন শকানও বযরিি
কাখে অনুরচত কাজ বা সখেহজনক কার্ষকলাখপি বযাপাখি অরভখর্াগ কিা উরচৎ নে, র্ািা এই িিখনি কাখজ র্ুি
আখেন বা এই িিখনি কাজখক প্রেে শদন বখল র্মখন কিা হে।
(ii)

কর্মীখদি জনয শর্াগাখর্াগ কিা অরতরিি চযাখনলগুরল

শর্োখন শকানও কি র্মী র্মখন কখিন শর্ অনুরচত কাজ বা সখেহজনক কার্ষকলাখপি রবর্খে উপখি উখেরেত
চযাখনলগুরলি র্মািযখর্ম অরভখর্াগ কিা হখল তা উপর্ুিভাখব সর্মািান কিা হখব না বা এই িিখনি অরভখর্াগখক
প্রখোজনীেতা শগাপনীেতাি স্তি প্রদান কিা হখব না, শসই শক্ষখে রনম্নরলরেত শর্াগাখর্াখগি অরতরিি চযানক লগুরল
তাখদি জনয সবষদা উপলভয আখে:
A.

সর্মসযাগুরল রবস্তারিত রববিণ রলখে Gildan-এি ননরতক এবং প্রতািণা অনুবতীতা করর্মটি (
“নন্হতক কহর্মটি”)-এি শচোির্মযাখনি কাখে EthicsandFraud@gildan.com এই ই-শর্মল
ঠিকানাে উখদ্বগগুরল পাঠাখনা শর্খত পাখি ।

B.

র্রদ শকাম্পারনি শকানও কার্ষরনবষাহী আরিকারিক এর্মন রবর্খেি সাখে র্ুি োখকন র্াি অরভখর্াগ
কিা হখব, তাহখল অরভখর্াগকািী কর্মীি উরচৎ সর্মসযাি রবস্তারিত রববিণ রলখে পর্ষখদি স্বতন্ত্র
শচোির্মযানখক BoardChair@gildan.com এই ই-শর্মল ঠিকানায় পাঠাখনা।

C.

র্রদ শকাম্পারনি শকানও কার্ষরনবষাহী আরিকারিক এই রবর্খেি সাখে র্ুি োখকন এবং তা র্রদ
সখেহজনক অযাকাউরটংখেি কাজ, অভযন্তিীণ অযাকাউরটং রনেন্ত্রণ বা রনিীক্ষখণি রবর্ে সম্পরকষ ত
হে তাহখল অরভখর্াগকািী কর্মীি উরচৎ সর্মসযাি রবস্তারিত রববিণ রলখে পর্ষদের নি িীক্ষণ এবং
রেনান্স করর্মটিি শচোির্মযানখক AuditChair@gildan.com এই ই-শর্মল ঠিকানায় পাঠাখনা।

D.

কর্মী র্রদ সিাসরি ননরতক করর্মটিি শচোির্মযান, পর্ষখদি শচোির্মযান বা ননরতক এবং রেনান্স
করর্মটিি শচোির্মযাখনি কাখে অরভখর্াগ জানাখত স্বিে শবাি না কখিন বা কর্মী র্রদ রনখজি পরিচে
শগাপন িােখত চান, তাহখল কর্মীি বহি ঃ স্থ ননরতক এবং অনুবতীতা হটলাইখনি র্মািযখর্ম অরভখর্াগ
কিা উরচৎ। (“িটলাইন্”) ( হটলাইখনি রবর্খে আিও তখেযি জনয রনখচি রবভাগটি2 শদেুন)।

E.

শকানও সুপািভাইজাি বা র্মযাখনজাি র্রদ অনুরচত কাজ বা সখেহজনক কার্ষকলাপ সম্পরকষ ত এর্মন
শকানও অরভখর্াগ পান র্া সািািণ র্মযাখনজখর্মট চযাখনলগুরলি র্মািযখর্ম পর্ষাপ্তভাখব সর্মািান কিা
র্াখব না তাহখল তাখদি উরচৎ শসই অরভখর্াখগি রবর্খে অরবলখম্ব উপখি উখেে কিা অরতরিি
শর্াগাখর্াখগি চযাখনলগুরলি শকানও একটিি র্মািযখর্ম রিখপাটষ কিা।
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(iii)

বরহিাগত শস্টকখহাল্ডািখদি জনয শর্াগাখর্াগক ি প্রতযক্ষ চযাখনলসর্মূহ

এি শস্টকখহাল্ডাি র্ুি িাোি নীরতি র্মািযখর্ম Gildan বরহিাগত শস্টকখহাল্ডািখদি সাখে রনিরবরিন বাতষ ালাখপি
প্ররিো বজাে িােখত অঙ্গীকািবে। এি র্মখিয বরহিাগত শস্টকখহাল্ডািখদি জনয শকবলর্মাে অনুরচত কাজ বা
সখেহজনক কার্ষকলাখপি রবর্খে অরভর্ক াগ কিাি প্ল্যাটের্মষ প্রদান কিা অন্তভুষ ি নে বিং তাি সাখে সাখে তািা
প্রাসরঙ্গক র্মখন কখিন এর্মন শর্খকানও র্মতার্মত শকাম্পারনখক শদওোও অন্তভুষ ি র্াি র্মখিয আখে িািণা, উন্নরত কিাি
জােগাগুরল বা সুঅভযাস। বরহিাগত শস্টকখহাল্ডািিা র্রদ স্বিে শবাি কখিন তাহখল উখদ্বগ, সর্মস র্া বা র্মতার্মত
রনম্নরলরেত প্রতযক্ষ শর্াগাখর্াখগি চযাখনখলি র্মািযখর্ম জানাখনাি জনয তাখদিখক উৎসারহত কিা হে:

(iv)

A.

র্মিয আখর্মরিকা এবং কযাখিরবোন শবরসন সম্পরকষ ত উখদ্বগ, সর্মসযা বা র্মতার্মখতি রবর্খে অরভখর্াগ
কিাি জনয সর্মসযাি রবর্খে রবেদ রববিণ সহ রলখে রনম্নরলরেত ই-শর্মল ঠিকানাি র্মািযখর্ম কখপষাখিট
রসটিখজনরেপ রবভাখগ পাঠান comunicaciones.HON@gildan.com।

B.

অনযানয অঞ্চল সম্পরকষ ত উখদ্বগ, সর্মসযা বা র্মতার্মখতি রবর্খে অরভখর্াগ কিাি জনয সর্মসযাি রবর্খে
রবেদ রববিণ সহ রলখে রনম্নরলরেত ই-শর্মল ঠিকানাি র্মািযখর্ম কখপষাখিট রসটিখজনরেপ রবভাখগ পাঠান
CC@gildan.com।

C.

অরভখর্াগকািী র্রদ Gildan-এি শকানও তৃ তীে পখক্ষি রনর্মষাতা ঠিকাদাখিি কর্মী হন বা উখদ্বগটি
র্রদ Gildan-এি শকানও তৃ তীে পখক্ষি রনর্মষাতা ঠিকাদাি সম্পরকষ ত হে, তাহখল অরভখর্াগকািীখক
উখদ্বগ, সর্মসযা বা র্মতার্মখতি রবর্খে একটি রবস্তারিত রববিণ রলখে রনম্নরলরেত ই-শর্মল ঠিকানাি
র্মািযখর্ম কখপষাখিট রসটিখজনরেপ রবভাখগ পাঠাখত হখব worker.hotline@gildan.com।

বরহিাগত শস্টকখহাল্ডািখদি জনয শর্াগাখর্াখগি অরতরিি চযাখনলসর্মূহ

শর্খক্ষখে শকানও বরহিাগত শস্টকখহাল্ডাি র্মখন কখিন শর্ শকানও অনুরচত কাজ বা সখেহজনক কার্ষকলাপ (অেবা
অনয শর্খকানও সর্মসযা বা উখদ্বগ শর্ রবর্েটি শস্টকখহাল্ডাি উত্থাপন কিখত চান) উপখি উখেরেত প্রতযক্ষ
চযাখনলগুরলি র্মািযখর্ম জানাখনা হখল উপর্ুিভাখব সর্মািান কিা র্াখব না বা শসই অরভখর্াগখক প্রখোজনীে স্তখিি
শগাপনীেতা প্রদান কিা হখব না, শসই শক্ষখে রনম্নরলরেত শর্াগাখর্াখগি অরতরিি চযাখনলগুরল সবষদা উপলভয োকখব:
A.

ননরতকতা
করর্মটি
-এি
শচোির্মযানখক
সর্মসযাি
রবেদ
রববিণ
রলখে
EthicsAndFraud@gildan.com এই ই-শর্মল ঠিকানায় পাঠিখে উখদ্বখগি রবর্খে অরভখর্াগ কিা
শর্খত পাখি,
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(v)

B.

র্রদ শকাম্পারনি শকানও কার্ষরনবষাহী আরিকারিক এর্মন রবর্খেি সাখে র্ুি োখকন র্াি অরভখর্াগ
কিা হখব, তাহখল বরহিাগত শস্টকখহাল্ডাখিি উরচৎ সর্মসযাি রবস্তারিত রববিণ রলখে পর্ষখদি স্বতন্ত্র
শচোির্মযানখক BoardChair@gildan.com এই ই-শর্মল ঠিকানায় পাঠাখনা।

C.

বরহিাগত শস্টকখহাল্ডাি র্রদ র্ুরিসঙ্গতভাখব র্মখন কখিন শর্ শকাম্পারন সখেহজনক অযাকাউরটং,
অভযন্তিীণ অযাকাউরটং রনেন্ত্রণ বা রনিীক্ষখণি কাখজ র্ুি অেবা রতরন র্রদ শকাম্পারনি
অযাকাউরটং, অভযন্তিীণ অযাকাউরটং রনেন্ত্রণ বা রনিীক্ষখণি রবর্খে সৎ উখেখেয অরভখর্াগ কখি
োখকন, তাহখল অরভখর্াগকািী শস্টকখহাল্ডাখিি উরচত সর্মসযা রবেদ রববিণ রলখে
AuditChair@gildan.com এই ই-শর্মল ঠিকানায় রনিীক্ষণ ও রেনান্স করর্মটিি স্বতন্ত্র শচোির্মযানখক
পাঠাখনা।

D.

শস্টকখহাল্ডাি র্রদ সিাসরি কখপষাখিট রসটিখজনরেপ রবভাগ, ননরতক করর্মটিি শচোির্মযান, রনিীক্ষণ
এবং রেনান্স করর্মটি পর্ষদ বা শচোির্মযাখনি কাখে অরভখর্াগ জানাখত স্বিে শবাি না কখিন অেবা
বরহিাগত শস্টকখহাল্ডাি র্রদ রনখজি পরিচে শগাপন িােখত চান, তাহখল বরহিাগত শস্টকখহাল্ডাখিি
শগাপন বরহ স্থ হটলাইখনি র্মািযখর্ম অরভখর্াগ কিা উরচৎ (হটলাইখনি রবর্খে আিও জানখত রনখচ
রবভাগ 2 শদেুন)।

অরভখর্াগ দারেল কিা

এই নীরতি র্মািযখর্ম শকানও অরভখর্াগ কিাি সর্মে, কর্মী এবং বরহিাগত শস্টকখহাল্ডািখদি র্ো সম্ভব শবরে প্রর্মাণ
সহকাখি অরভখর্াগ কিাি পিার্মেষ শদওো হে এবং তাি সাখে সাখে রবর্েটিি সম্পখকষ র্তখবরে সম্ভব তেয প্রদান
কিখত বলা হে। এটি একটি সম্পূণষ তদন্ত পরিচালনা কিখত সাহার্য কখি এবং Giladan-এি অনযানয কর্মী বা
শস্টকখহাল্ডািখদিখক রবকৃ ত বা ভু লভাখব শবাঝা কাজ, কার্ষকলাপ বা িািণাি শেখক ভু ল বা সম্ভাবয ক্ষরতকি
অরভখর্াগ শেখক িক্ষা কিখব। কর্মী এবং বরহিাগত শস্টকখহাল্ডািখদিখক তাখদি নার্ম এবং শর্াগাখর্াখগি তেয
শদওোি জনয উৎসারহত কিা হে র্াখত একটি পর্ষাপ্ত তদন্ত কিা র্াে, তখব কর্মী বা বরহিাগত শস্টকখহাল্ডাি চাইখল
পরিচে শগাপন শিখে অরভখর্াগ কিখত পাখিন।
(vi)

অরভখর্াগ পর্ষাখলাচনা কিা

এই নীরতি র্মািযখর্ম পাওো অরভখর্াগগুরল রনম্নরলরেতভাখব পর্ষাখলাচনা কিা হখব:
A.

হটলাইখনি র্মািযখর্ম পাওো সর্মস্ত অরভখর্াগ এবং অনয শর্খকানও শর্াগাখর্াখগি চযাখনখলি র্মািযখর্ম
পাওো সর্মস্ত অরভখর্াগ র্া শকানও অনুরচত কাজ বা সখেহজনক কার্ষকলাখপি সাখে সম্পকষ র্ুি,
শসগুরলখক আইরন, র্মানব সম্পদ এবং ননরতক করর্মটি দ্বািা রনখোরজত অভযন্তিীণ রনিীক্ষণ
প্ররতরনরিি “নন্হতক কহর্মটির প্রহতহন্হধ” কাখে পাঠাখনা হখব।
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(vii)

B.

প্রাপ্ত অরভখর্াগগুরলি প্ররতটি ননরতক করর্মটিি প্ররতরনরি পর্ষাখলাচনা কিখবন এবং প্ররতটি রিখপাটষ
কিা অরভখর্াখগি শক্ষখে প্রকৃ রত, গুরুত্ব এবং রবর্েবস্তুি রনরিখে শকাম্পারনি শকান বযরি(শদি) তদন্ত,
সর্মািান কিা এবং রসোখন্ত উপনীত হওোি দারেত্ব শদওো হখব তা রনিষািণ কিখবন। শর্ বযরিখক
অরভখর্াখগি তদন্ত কিাি দারেত্ব শদওো হখেখে রতরন বাস্তখব র্তটা সম্ভব র্ুরিসঙ্গতভাখব তাি
রবভাখগি সম্পদগুরল বা বরহ স্থ সম্পদগুরল বযবহাি কিখবন, শর্র্মন স্বতন্ত্র বরহ স্থ র্াচাইকিণ সত্ত্বা,
শর্র্মন প্রখোজন হখব, এই িিখনি অরভখর্াখগি তদন্ত, সর্মািান এবং রসোন্ত উপনীত হওোি জনয।

C.

প্রাপ্ত শকানও অরভখর্াখগ র্রদ সখেহজনক অযাকাউরটং কার্ষকলাপ, অভযন্তিীণ অযাকাউরটং রনেন্ত্রণ
বা রনিীক্ষণ রবর্ে র্ুি োখক এবং শসই অরভখর্াগ সতয হখল র্রদ Gildan-এি উপি বস্তুগত প্রভাব
পখড় তাহখল রনিীক্ষণ এবং রেনান্স করর্মটিি শচোির্মযান তদখন্ত র্ুি হখবন।

D.

প্রাপ্ত শকানও অরভখর্াখগ র্রদ শপ্ররসখেট, র্মুেয কার্ষরনবষাহী আরিকারিক বা বরিষ্ঠ কার্ষরনবষাহী দখলি
শকানও সদসয র্ুি োখকন তাহখল পর্ষখদি শচোির্মযান তদখন্ত র্ুি হখবন।

E.

ননরতক করর্মটিি প্ররতরনরি, পর্ষখদি শচোির্মযান এবং রনিীক্ষণ এবং রেনান্স করর্মটিি শচোির্মযান
রর্রন প্রখর্াজয হখবন রতরন পখদ োকখত পাখিন এবং বরহ স্থ রনিীক্ষক, বরহ স্থ আইরন উপখদষ্টা এবং
অনযানয রবখের্জ্ঞখদি সাখে অরভখর্াখগি তদন্ত এবং সর্মািান কিাি প্রখোজন অনুসাখি শগাপনভাখব
আখলাচনা কিখত পাখিন।

F.

প্রকৃ রত, গুরুত্ব এবং জটিলতাি র্মখতা রবর্েগুরল রবখবচনা কখি তদখন্তি দারেত্বপ্রাপ্ত বযরি েীঘ্র
অরভখর্াখগি রবরুখে বযবস্থা শনখবন।

G.

প্ররতটি তদখন্তি েলােল এবং তা শেখক উপনীত হওো রসোন্ত ননরতক করর্মটিি সার্মখন উপস্থারপত
কিা হখব।

অরভখর্াখগি রবর্খে েখলা-আপ কিা এবং সর্মািান কিা

সািািণত ননরতক করর্মটিি প্ররতরনরি তদখন্তি শেখর্ েলােল এবং উপনীত হওো রসোখন্তি রবর্খে শসই কর্মী এবং
বরহিাগত শস্টকখহাল্ডািখক জানাখবন রর্রন অরভখর্াগটি কখিরেখলন (র্রদ জানা র্াে)। কর্মী বা বরহিাগত
শস্টকখহাল্ডাি র্রদ হটলাইখনি র্মািযখর্ম রিখপাটষ কখি োখকন, তাহখল ননরতক করর্মটিি প্ররতরনরি কর্মী বা বরহিাগত
প্ররতরনরিখক হটলাইখনি র্মািযখর্ম জানাখবন।
(viii)

অরভখর্াখগি অভযন্তিীণ রিখপাটিষং

ননরতক করর্মটি প্রাপ্ত অরভখর্াগ এবং প্রখর্াজয হখল তদখন্তি েলােল এবং রনিার্মেকািী পদখক্ষখপি রবর্খে শকাম্পারনি
কার্ষরনবষাহী-স্তখিি অনুবতীতা রস্টোরিং করর্মটিি কাখে একটি নের্মারসক রস্থরত রিখপাটষ উপস্থারপত কিখব। এি পখি
অনুবতীতা রস্টোরিং করর্মটি Gildan-এি পরিচালন পর্ষখদি কাখে অরভখর্াখগি প্রকৃ রত এবং গুরুখত্বি রভরত্তখত এি
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রনিীক্ষণ এবং রেনান্স করর্মটি বা ক্ষরতপূিণ ও র্মানব সম্পদ করর্মটি বা কখপষাখিট গভষ খনন্স এবং সার্মারজক দারেত্ব
করর্মটিি র্মািযখর্ম প্রাপ্ত অরভখর্াখগি উপি একটি নের্মারসক রিখপাটষ (প্রখোজন হখল আিও দ্রুত) শপে কিখব।
2.

নন্হতকতা এবং অন্ুবতীতা িটলাইন্

কর্মী এবং বরহিাগত শস্টকখহাল্ডািখদি অনুরচত কাজ বা সখেহজনক কার্ষকলাখপি রবর্খে র্মযাখনজখর্মট চযাখনখলি
র্মািযখর্ম অরভখর্াগ কিাি জনয উৎসারহত কিাি সাখে সাখে, শকাম্পারন শর্াগাখর্াখগি চযাখনল রহখসখব একটি
হটলাইনও শসট-আপ কখিখে র্াি র্মািযখর্ম কর্মী বা বরহিাগত শস্টকখহাল্ডািিা শগাপখন এবং শবনাখর্ম এই রবর্েগুরলি
অরভখর্াগ কিখত পাখিন, র্রদ তািা শবরে স্বিে শবাি কখিন। হটলাইখনি র্মূল নবরেষ্টযগুরল রনম্নরূপ:
•

হটলাইনটি একটি স্বতন্ত্র তৃ তীে পখক্ষি পরিখর্বা প্রদানকািী দ্বািা পরিচারলত, র্ািা কর্মী বা
বরহিাগত শস্টকখহাল্ডািখদি শেখক পাওো সর্মস্ত অরভখর্াগ গ্রহণ কখি, বজাে িাখে, শিকেষ কখি
এবং রিখপাটষ কখি।

•

কর্মী এবং বরহিাগত শস্টকখহাল্ডািিা হটলাইখনি র্মািযখর্ম হটলাইন ওখেবসাইট একটি রলরেত
রিখপাটষ জর্মা কখি বা Gildan শর্ শদেগুরলখত কাজ কখি শসই শদেগুরলি জনয রনরদষ ষ্ট কিা
হটলাইখনি রন শুল্ক শটরলখোন নম্বখি শোন কখি অরভখর্াগ কিখত পাখিন। স্থানীে রন শুল্ক
হটলাইন নম্বিগুরল প্ররতটি অরেস বা প্ল্যাখট শপাস্ট কিা আখে এবং Gildan-এি ওখেবসাইখটও
শদওো আখে।

•

হটলাইনগুরল 24 ঘণ্টা, সপ্তাখহি সাত রদন কাজ কখি এবং Gildan শর্ শদেগুরলখত কাজ কখি এই
সুরবিা শসই প্ররতটি শদখেি স্থানীে ভার্াে উপলভয।

•

নতু ন কর্মীরা র্েন Gildan-এি সাখে কাজ কিা শুরু কখিন তেনই স্থানীে র্মানব সম্পদ রবভাগ
তাখদিখক হটলাইখনি রবর্খে জারনখে শদন।

•

নিয়নর্মত প্রনিক্ষণ এবং য াগাদ াদগর র্মাধ্যদর্ম সকল কর্মীদক হটলাইদির নবর্দয় র্মদি
কনরদয় যেওয়া হয়।

•

বরহিাগত শস্টকখহাল্ডািখদি হটলাইখনি রবর্খে Gildan-এি ওখেবসাইট, সর্মুদাখেি প্ররতরনরিখদি
সাখে রর্মটিং এবং তাি সাখে সাখে শস্টকখহাল্ডািখদি সাখে প্রতযক্ষভাখব শর্াগাখর্াগ কিাি র্মািযখর্ম
অবগত কিা হে।

•

রিখপাটষ কিা অরভখর্াখগি রবেদ রববিণ অরভখর্াখগি প্রকৃ রত (শর্র্মন, সুিক্ষা ও রনিাপত্তা সংিান্ত
রবর্ে, র্মানবারিকাি সম্পরকষ ত ঝুাঁ রক বা আইনগত রবর্ে) অনুসাখি শিকেষ এবং বাোই কিা হে।

•

কর্মী বা বরহিাগত শস্টকখহাল্ডািখদি কিা অরভখর্াখগি জনয তাখদি একটি েনািকিণ নম্বি
শদওো হে র্াখত তািা হটলাইখনি র্মািযখর্ম তদখন্তি আপখেট শপখত পাখিন।

•

হটলাইন পরিখর্বা প্রদানকািী সর্মস্ত অরভখর্াগ ননরতক করর্মটিি প্ররতরনরিি কাখে সর্মের্মখতা
রিখপাটষ কখি।
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•

3.

অরভখর্াখগি শেরণরবভাখগি একটি সম্পূণষ তারলকা এই ওখেবসাইখট পাওো শর্খত পাখি
https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/100213/index.html।

কর্মী এবং বহিরাগত স্টেকহিাল্ডারহের স্টগাপন্ীেতা

শকানও অরভখর্াগ সম্পরকষ ত তেয এবং তদন্ত চলাকালীন অরজষত তেয শগাপন িাো হখব এবং র্তদূি পর্ষন্ত আইনগত
সম্ভবতা ততটা অনযখদি কাখে প্রকাে কিা হখব না, “জানা প্রখোজন” বা প্রখর্াজয আইন অনুসাখি প্রখোজন হখল শসই
শক্ষখে বযরতির্ম হখত পাখি।
হটলাইন নতরি কিা হখে কর্মী এবং বরহিাগত শস্টকখহাল্ডািখদি শগাপনীেতা িক্ষা কিাি জনয এবং কর্মী এবং
বরহিাগত শস্টকখহাল্ডািিা হটলাইখনি র্মািযখর্ম শর্ অরভখর্াগ কিখবন তাখত অরভখর্াগকািীি পরিচে শগাপন িাো
হখব। শর্ কর্মী বা বরহিাগত শস্টকখহাল্ডাি পরিখর্বাটি বযবহাি কিখবন তাখক অরভখর্াখগি সাখে শিরজস্টাি কিা
একটি েনািকিণ নম্বি প্রদান কিা হখব এবং তাি সাখে একটি কল বযাখকি সর্মেসূচী প্রদান কিা হখব, র্াখত
পিবতী শর্াগাখর্াগগুরল শগাপনভাখব এবং সর্মের্মখতা কিা র্াে।
রনরদষ ষ্ট রকেু প্রকৃ রতি অরভখর্াখগি শক্ষখে কর্মী বা বরহিাগত শস্টকখহাল্ডািখক রনখজখদি পরিচে শসই বযরিি কাখে
রদখত হখত পাখি র্াি উপি এই তদখন্তি ভাি শদওো হখেখে র্াখত শকানও পরিরস্থরত সর্মািান এবং/অেবা সংখোিন
কিা র্াে। এই শক্ষখে, তদন্ত এর্মনভাখব কিা হখব র্াখত কর্মী বা বরহিাগত শস্টকখহাল্ডাখিি পরিচে র্তটা সম্ভব
র্ুরিসঙ্গতভাখব সুিরক্ষত িাো র্াে এবং “জানা প্রখোজন” বা আইখনি দ্বািা প্রখোজনীে না হখল শকানও রকেু ই
অনযখদি কাখে প্রকাে কিা হখব না।
এই নীরত শকানও রকেু ই কর্মী বা বরহিাগত শস্টকখহাল্ডািখক সখেহজনক অযাকাউরটং কার্ষকলাপ, অভযন্তিীণ
অযাকাউরটং রনেন্ত্রণ, রনিীক্ষণ রবর্ে অিয্ য দকািও নবর্য় সম্পখকষ পরিচে শগাপন শিখে অরভখর্াগ কিা শেখক
প্ররতহত কখি না।
4.

অহতহরক্ত তথ্য

এই নীরতটি শকবলর্মাে রনখদষ রেকা রহখসখব বযবহাি কিাি জনয। কর্মীি কর্মষসংস্থাখনি রস্থরত পরিবতষ ন কিা বা
শকাম্পারনি তিে শেখক শকানও বযরিি প্ররত শকানও চু রি সম্পরকষ ত বািযবািযকতা সৃরষ্ট কিা এই নীরত শকানও
রকেু ি উখেেয নে। এোড়া, শকাম্পারনি তাি রনজস্ব রবখবচনাি রভরত্তখত, প্রখর্াজয আইন শর্মখন এই নীরত পরিবতষ ন
কিা বা এই নীরত শেখক সখি আসাি অরিকাি শকাম্পারনি আখে।
এই নীিির িবষদ্দে কিীদ্দের ককানও প্রশ্ন থ্াকদ্দল িাদ্দের উিচৎ Maria Reit (িািরো করই্), অিধকিযা,
আইিন িবষে এবং অনুবিীিা িবভাগ-এর সাদ্দথ্ (514) 744-8567 এই শোন নম্বি অথ্বা
mreit@gildan.com এই ই-কিল রঠকানার িাধযদ্দি ক াগাদ্দ াগ করা।
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