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এই নীিত “সে�হজনক কায �কলাপ িব�ে� কম�র উে�গ অিভেযাগ করা” নীিত িববৃিত 
এবং “অ�াকাউি�ং, অভ��রীণ অ�াকাউি�ং িনয়�ণ বা িনরী�েণর িবষেয় কম� নয় এমন ব���েদর েথেক 
Gildan Activewear Inc.-এর �ারা �া� অিভেযাগ�িল �হণ করা, ধের রাখা এবং ব�ব�া েনওয়ার নীিত”-েক 

�িত�ািপত কের 3 েফব্�য়াির, 2004 তািরেখ পিরচালনা পষ �দ �ারা গৃহীত হেয়িছল। 
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এই নীিতেত, “Gildan” অথবা “েকা�ািন” শ��িল Gildan Activewear Inc. এবং এর সহায়ক ও অনুেমািদত 
েকা�ািন�িলেক েবাঝায়। 

 
I. ভূিমকা 

 
Gildan-এর িব�ব�াপী ��য়াকলােপ উ� ৈনিতক মান বজায় রাখা এবং কম� ও ে�কেহা�ারেদর 
সােথ িনরিব��� এবং অথ �বহ বাত�ালাপ বজায় রাখার অ�ীকার জাির রাখেত, Gildan, তােদর কম�, 
আিধকািরক, অিধকত�া। পরামশ �দাতা, �ঠকাদার, এেজ� ও সরবরাহকারীেদর �ারা করা অনুিচত 
কাজ বা সে�হজনক কায �কলাপ িবষেয় কম� বা বিহরাগত ে�কেহা�ারেদর েথেক �া� অিভেযাগ 
�হণ করা, ধের রাখা এবং ব�ব�া েনওয়ার জন� Gildan এই অৈনিতক কায �কলাপ ফাসঁ করা স�িক�ত 
নীিত �িত�া কেরেছ (“নীিত”)। 

 
II. উে�শ� এবং সুেযাগ 

 
এই নীিতর উে�শ� হল Gildan-এর কম� এবং বিহরাগত ে�কেহা�ারেদর এমন েযাগােযােগর মাধ�ম 
�দান করা যা তােদরেক �েয়াজন হেল েকানরকম �িতিহংসা বা �িতেশােধর ভয় ছাড়াই 
আ�িব�ােসর সােথ পিরচয় েগাপন েরেখ উে�গ �কাশ করেত সাহায� কের। েয কম� বা বিহরাগত 
ে�কেহা�াররা মেন কেরন েয অনুিচত কাজ বা সে�হজনক কায �কলাপ ঘেটেছ বা ঘটেব, 
তােদরেক এই নীিত অনসুাের উে�গ �কাশ করার জন� উৎসািহত করা হয়। সৎ উে�েশ� করা 
অিভেযাগ বা উে�েগর জন� Gildan এক�ট যু��স�ত সময়সীমার মেধ� তদ�, �িতকার করা এবং 
�ত� ��র েদওয়ার অ�ীকার কের। 

 
এই নীিতেত, “বিহরাগত ে�কেহা�ার” বলেত েসই ব���, েগা�� বা সং�া�িলেক েবাঝায় যারা 
Gildan-এর িব�ব�াপী ��য়াকলাপ বা কােজর কারেণ বা েসই স��ীয় সমস�ার কারেণ �ত��ভােব 
বা পেরা�ভােব �ভািবত হেয়েছ। এর মেধ� অ�ভ� �� হেত পাের িক� সীিমত নয়, সরবরাহকারী, 
�ঠকাদার বা �াহকগণ (অথবা তােদর সংি�� েযেকানও কম�), েবসরকাির সং�া (NGOs), এবং/অথবা 
Gildan েয সমুদায়�িলেত কাজ কের েসই সমুদায়�িলর সদস�গণ। 

 
“অনুিচত কাজ বা সে�হজনক কায �কলাপ” হল এমন পিরভাষা যা এই নীিতেত ব�বহার করা হয় 
েকা�ািন, েকা�ািনর কম�, আিধকািরক, অিধকত�া, পরামশ �দাতা, �ঠকাদার, এেজ� বা 
সরবরাহকারীেদর দারা করা েযেকানও ধরেনর েবআইিন, �তারণামূলক, অসৎ বা অৈনিতক 
কায �কলাপেক বণ �না করার জন�। অনুিচত কাজ বা সে�হজনক কায �কলাপ স�িক�ত উে�েগর 
মেধ� অ�ভ� �� হেত পাের িক� সীমাব� নাও হেত পাের: 

 
• সে�হজনক অ�াকাউি�ং স�িক�ত কাজ, অভ��রীণ অ�াকাউি�ং িনয়�ণ বা িনরী�েণর 

িবষয়�িল; 

• অভ��রীণ িনয়�ণ স�িক�ত দুব �লতা; 

• চ� ির, দুন�িত, �তারণা; 

• �ােথ �র সংঘাত; 



 

 

• েগাপনীয়তা ল�ন; 

• অনুিচতভােব Gildan-এর নাম এবং স�ি� ব�বহার করা; 
 

• মানবািধকার, সমুদােয়র সােথ যু� বা পিরেবশ স�িক�ত িবষয়�িল ল�ন করা; 

• Gildan বা তৃতীয় প� �ঠকাদােরর কম ��েল ঘটা েযেকানও �া�� এবং িনরাপ�া স�িক�ত 
সমস�া; 

• Gildan বা Gildan-এর কম�, �ঠকাদার, পরামশ �দাতা, এেজ� বা সরবরাহকারীেদর �ারা Gildan-
এর আচরণিবিধ ল�ন করা; অথবা 
পরামশ �দাতা, এেজ� বা সরবরাহকারী; অথবা 

• Gildan বা Gildan-এর কম�, অিধকািরক বা অিধকত�ােদর �ারা Gildan-এর নীিতমালা বা 
অন�ান� েকা�ািন নীিত ল�ন করা। 

 
III. েকানরকম �িতেশাধমূলক আচরণ করা যােব না 

 
এই নীিত েমেন, সরল িব�ােস েকানও ব��� যিদ অনুিচত কাজ বা সে�হজনক কায �কলােপর 
অিভেযাগ কেরন তাহেল েসই ব���র িব�ে� েকানরকম �িতিহংসা বা �িতেশাধমূলক পদে�প 
েনওয়া যােব না, যার মেধ� অ�ভ� �� হল হ� মিক হয়রািন অথবা অিভেযাগকারী যিদ Gildan-এর কম� 
হন, তাহেল বরাখা�, পদাবনিত, সামিয়ক বরখা� করা বা কম �সং�ােনর শত�াবলীেত েকানরকেমর 
ৈবষম�মূলক আচরণ করা যােব না। েকানও ব��� যিদ সরল িব�ােস অনুিচত কাজ বা সে�হজনক 
কায �কলােপর িবষেয় অিভেযাগ কেরন, তাহেল েসই ব���র িব�ে� �িতেশাধমূলক আচরণ করা 
হেল তা এই নীিত ল�ন করা হেয়েছ বেল িবেবচনা করা হেব। 

 
ই�াকৃতভােব িমথ�া অিভেযাগ বা িরেপাট� করা হেল, েসই কাজ�টেকও এই নীিত ল�ন করা হেয়েছ 
বেল িবেবচনা করা হেব। অিভেযাগকারী যিদ Gildan-এর কম� হন, তাহেল েসই কম� শা��মূলক 
পদে�েপর স�ুখীন হেত পােরন এবং যার পিরমাণ বরখা�করণ পয �� হেত পাের। 

 
IV. উে�েগর িবষেয় অিভেযাগ করা 

 
1. েযাগােযােগর মাধ�েম অিভেযাগ করার পিরকাঠােমা 

 

অনুিচত কাজ বা সে�হজনক কায �কলােপর অিভেযাগ কায �করভােব পাওয়া, েসই িবষেয় অিভেযাগ 
করেত, ধের রাখেত, ফেলা-আপ এবং সমাধান করেত সহায়তা করেত, িন�িলিখত েযাগােযােগর 
মাধ�েম অিভেযাগ করার পিরকাঠােমা লা� করা হেয়েছ: 

 
(i) কম�েদর জন� ম�ােনজেম� চ�ােনলসমূহ 

 

Gildan-এর েয কম�রা মেন কেরন েয অনুিচত কাজ বা সে�হজনক কায �কলাপ ঘেটেছ বা ঘটেব 
তােদরেক সাধারণ ম�ােনজেম� চ�ােনল�িলর মাধ�েম উে�েগর িবষেয় অিভেযাগ করার জন� 



 

 

উৎসািহত করা হয়, যিদ তারা এ�ট করেত ��� েবাধ কেরন। এর অথ � হল েয কম�েদর তােদর 
সুপারভাইজার, িবভাগীয় �ধান, �ানীয় মানব স�দ িবভাগ বা আইনগ িবষয় িনেয় কাজ করা 
িবভােগর সােথ কথা বলা উিচৎ। কম�েদর এমন েকানও ব���র কােছ অনুিচত কাজ বা সে�হজনক 
কায �কলােপর ব�াপাের অিভেযাগ করা উিচৎ নয়, যারা এই ধরেনর কােজ যু� আেছন বা এই ধরেনর 
কাজেক �শয় েদন বেল মেন করা হয়। 

 
 

(ii) কম�েদর জন� েযাগােযাগ করা অিতির� চ�ােনল�িল 
 

েযখােন েকানও কম� মেন কেরন েয অনুিচত কাজ বা সে�হজনক কায �কলােপর িবষেয় উপের 
উে�িখত চ�ােনল�িলর মাধ�েম অিভেযাগ করা হেল তা উপযু�ভােব সমাধান করা হেব না বা এই 
ধরেনর অিভেযাগেক �েয়াজনীয়তা েগাপনীয়তার �র �দান করা হেব না, েসই ে�ে� িন�িলিখত 
েযাগােযােগর অিতির� চ�ােনল�িল তােদর জন� সব �দা উপলভ� আেছ: 

 
A. সমস�া�িলর িব�ািরত িববরণ িলেখ Gildan-এর ৈনিতক এবং �তারণা অনুবত�তা 

কিম�ট ("ৈনিতক কিম�ট")-এর েচয়ারম�ােনর কােছ এই ই-েমল �ঠকানায় উে�গ�িল 
পাঠােনা েযেত পাের  EthicsandFraud@gildan.com। 

 

B. যিদ েকা�ািনর েকানও কায �িনব �াহী আিধকািরক এমন িবষেয়র সােথ যু� থােকন যার 
অিভেযাগ করা হেব, তাহেল অিভেযাগকারী কম�র উিচৎ সমস�ার িব�ািরত িববরণ 
িলেখ পষ �েদর �ত� েচয়ারম�ানেক িন�িলিখত ই-েমল �ঠকানার মাধ�েম পাঠােনা 
BoardChair@gildan.com। 

 

C. যিদ েকা�ািনর েকানও কায �িনব �াহী আিধকািরক এই িবষেয়র সােথ যু� থােকন এবং তা 
যিদ সে�হজনক অ�াকাউি�ংেয়র কাজ, অভ��রীণ অ�াকাউি�ং িনয়�ণ বা 
িনরী�েণর িবষয় স�িক�ত হয় তাহেল অিভেযাগকারী কম�র উিচৎ সমস�ার িব�ািরত 
িববরণ িলেখ পষ �েদর িনরী�ণ এবং িফনা� কিম�টর েচয়ারম�ানেক এই ই-েমল 
�ঠকানার মাধ�েম পাঠােনা AuditChair@gildan.com। 

 

D. কম� যিদ সরাসির ৈনিতক কিম�টর েচয়ারম�ান, পষ �েদর েচয়ারম�ান বা ৈনিতক এবং 
িফনা� কিম�টর েচয়ারম�ােনর কােছ অিভেযাগ জানােত ��� েবাধ না কেরন বা কম� 
যিদ িনেজর পিরচয় েগাপন রাখেত চান, তাহেল কম�র বিহঃ� ৈনিতক এবং অনুবত�তা 
হটলাইেনর মাধ�েম অিভেযাগ করা উিচৎ। (“হটলাইন”) (হটলাইেনর িবষেয় আরও 
তেথ�র জন� িনেচর 2 িবভাগ�ট েদখুন)। 

 
E. েকানও সুপারভাইজার বা ম�ােনজার যিদ অনুিচত কাজ বা সে�হজনক কায �কলাপ 

স�িক�ত এমন েকানও অিভেযাগ পান যা সাধারণ ম�ােনজেম� চ�ােনল�িলর মাধ�েম 
পয �া�ভােব সমাধান করা যােব না তাহেল তােদর উিচৎ েসই অিভেযােগর িবষেয় 
অিবলে� উপের উে�খ করা অিতির� েযাগােযােগর চ�ােনল�িলর েকানও এক�টর 
মাধ�েম িরেপাট� করা। 
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(iii) বিহরাগত ে�কেহা�ারেদর জন� েযাগােযােগর �ত�� চ�ােনলসমূহ 
 

এর ে�কেহা�ার যু� রাখার নীিতর মাধ�েম Gildan বিহরাগত ে�কেহা�ারেদর সােথ িনরিব��ন 
বাত�ালােপর ���য়া বজায় রাখেত অ�ীকারব�। এর মেধ� বিহরাগত ে�কেহা�ারেদর জন� 
েকবলমা� অনুিচত কাজ বা সে�হজনক কায �কলােপর িবষেয় অিভেযাগ করার ��াটফম � �দান 
করা অ�ভ� �� নয় বরং তার সােথ সােথ তারা �াসি�ক মেন কেরন এমন েযেকানও মতামত 
েকা�ািনেক েদওয়াও অ�ভ� �� যার মেধ� আেছ ধারণা, উ�িত করার জায়গা�িল অথবা 

 
 

��াচার। বিহরাগত ে�কেহা�াররা যিদ ��� েবাধ কেরন তাহেল উে�গ, সমস�া বা মতামত 
িন�িলিখত �ত�� েযাগােযােগর চ�ােনেলর মাধ�েম জানােনার জন� তােদরেক উৎসািহত করা হয়: 

 
A. মধ� আেমিরকা এবং ক�ােরিবয়ান েবিসন স�িক�ত উে�গ, সমস�া বা মতামেতর িবষেয় 

অিভেযাগ করার জন� সমস�ার িবষেয় িবশদ িববরণ সহ িলেখ িন�িলিখত ই-েমল 
�ঠকানার মাধ�েম কেপ �ােরট িস�টেজনিশপ িবভােগ পাঠান 
comunicaciones.HON@gildan.com। 

 
B. অন�ান� অ�ল স�িক�ত উে�গ, সমস�া বা মতামেতর িবষেয় অিভেযাগ করার জন� 

সমস�ার িবষেয় িবশদ িববরণ সহ িলেখ িন�িলিখত ই-েমল �ঠকানার মাধ�েম কেপ �ােরট 
িস�টেজনিশপ িবভােগ পাঠান CC@gildan.com। 

 
C. অিভেযাগকারী যিদ Gildan-এর েকানও তৃতীয় পে�র িনম �াতা �ঠকাদােরর কম� হন বা 

উে�গ�ট যিদ Gildan-এর েকানও তৃতীয় পে�র িনম �াতা �ঠকাদার স�িক�ত হয়, তাহেল 
অিভেযাগকারীেক উে�গ, সমস�া বা মতামেতর িবষেয় এক�ট িব�ািরত িববরণ িলেখ 
িন�িলিখত ই-েমল �ঠকানার মাধ�েম কেপ �ােরট িস�টেজনিশপ িবভােগ পাঠােত হেব 
worker.hotline@gildan.com। 

 
(iv) বিহরাগত ে�কেহা�ারেদর জন� েযাগােযােগর অিতির� চ�ােনলসমূহ 

 

েযে�ে� েকানও বিহরাগত ে�কেহা�ার মেন কেরন েয েকানও অনুিচত কাজ বা সে�হজনক 
কায �কলাপ (অথবা অন� েযেকানও সমস�া বা উে�গ েয িবষয়�ট ে�কেহা�ার উ�াপন করেত চান) 
উপের উে�িখত �ত�� চ�ােনল�িলর মাধ�েম জানােনা হেল উপযু�ভােব সমাধান করা যােব না বা 
েসই অিভেযাগেক �েয়াজনীয় �েরর েগাপনীয়তা �দান করা হেব না, েসই ে�ে� িন�িলিখত 
েযাগােযােগর অিতির� চ�ােনল�িল সব �দা উপলভ� থাকেব: 

 
A. ৈনিতকতা কিম�টর েচয়ারম�ানেক সমস�ার িবশদ িববরণ িলেখ িন�িলিখত ই-েমল 

�ঠকানার মাধ�েম পা�ঠেয় উে�েগর িবষেয় অিভেযাগ করা েযেত পাের 
EthicsAndFraud@gildan.com, 
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B. যিদ েকা�ািনর েকানও কায �িনব �াহী আিধকািরক এমন িবষেয়র সােথ যু� থােকন যার 
অিভেযাগ করা হেব, তাহেল বিহরাগত ে�কেহা�ােরর উিচৎ সমস�ার িব�ািরত িববরণ 
িলেখ পষ �েদর �ত� েচয়ারম�ানেক িন�িলিখত ই-েমল �ঠকানার মাধ�েম পাঠােনা 
BoardChair@gildan.com। 

 

C. বিহরাগত ে�কেহা�ার যিদ যু��স�তভােব মেন কেরন েয েকা�ািন সে�হজনক 
অ�াকাউি�ং, অভ��রীণ অ�াকাউি�ং িনয়�ণ বা িনরী�েণর কােজ যু� অথবা িতিন 
যিদ েকা�ািনর অ�াকাউি�ং, অভ��রীণ অ�াকাউি�ং িনয়�ণ বা িনরী�েণর িবষেয় 
সরল িব�ােস অিভেযাগ কের থােকন, তাহেল অিভেযাগকারী ে�কেহা�ােরর উিচত 
সমস�া িবশদ িববরণ িলেখ িন�িলিখত ই-েমল �ঠকানার মাধ�েম িনরী�ণ ও িফনা� 
কিম�টর �ত� েচয়ারম�ানেক পাঠােনা AuditChair@gildan.com। 

 
 

D. ে�কেহা�ার যিদ সরাসির কেপ �ােরট িস�টেজনিশপ িবভাগ, ৈনিতক কিম�টর 
েচয়ারম�ান, িনরী�ণ এবং িফনা� কিম�ট পষ �দ বা েচয়ারম�ােনর কােছ অিভেযাগ 
জানােত ��� েবাধ না কেরন অথবা বিহরাগত ে�কেহা�ার যিদ িনেজর পিরচয় 
েগাপন রাখেত চান, তাহেল বিহরাগত ে�কেহা�ােরর েগাপন বিহঃ� হটলাইেনর 
মাধ�েম অিভেযাগ করা উিচৎ (হটলাইেনর িবষেয় আরও জানেত িনেচ িবভাগ 2 েদখুন)। 

 
(v) অিভেযাগ দািখল করা 

 

এই নীিতর মাধ�েম েকানও অিভেযাগ করার সময়, কম� এবং বিহরাগত ে�কেহা�ারেদর যথা স�ব 
েবিশ �মাণ সহকাের অিভেযাগ করার পরামশ � েদওয়া হয় এবং তার সােথ সােথ িবষয়�টর স�েক� 
যতেবিশ স�ব তথ� �দান করেত বলা হয়। এ�ট এক�ট স�ূণ � তদ� পিরচালনা করেত সাহায� কের 
এবং Giladan-এর অন�ান� কম� বা ে�কেহা�ারেদরেক িবকৃত বা ভ�লভােব েবাঝা কাজ, কায �কলাপ 
বা ধারণার েথেক ভ�ল বা স�াব� �িতকর অিভেযাগ েথেক র�া করেব। কম� এবং বিহরাগত 
ে�কেহা�ারেদরেক তােদর নাম এবং েযাগােযােগর তথ� েদওয়ার জন� উৎসািহত করা হয় যােত 
এক�ট পয �া� তদ� করা যায়, তেব কম� বা বিহরাগত ে�কেহা�ার চাইেল পিরচয় েগাপন েরেখ 
অিভেযাগ করেত পােরন। 

 
(vi) অিভেযাগ পয �ােলাচনা করা 

 

এই নীিতর মাধ�েম পাওয়া অিভেযাগ�িল িন�িলিখতভােব পয �ােলাচনা করা হেব: 
 

A. হটলাইেনর মাধ�েম পাওয়া সম� অিভেযাগ এবং অন� েযেকানও েযাগােযােগর 
চ�ােনেলর মাধ�েম পাওয়া সম� অিভেযাগ যা েকানও অনুিচত কাজ বা সে�হজনক 
কায �কলােপর সােথ স�ক�যু�, েস�িলেক আইিন, মানব স�দ এবং ৈনিতক কিম�ট 
�ারা িনেয়া�জত অভ��রীণ িনরী�ণ �িতিনিধর (“ৈনিতক কিম�টর �িতিনিধ”) কােছ 
পাঠােনা হেব। 

 
B. �া� অিভেযাগ�িলর �িত�ট ৈনিতক কিম�টর �িতিনিধ পয �ােলাচনা করেবন এবং 
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�িত�ট িরেপাট� করা অিভেযােগর ে�ে� �কৃিত, ��� এবং িবষয়ব�র িনিরেখ 
েকা�ািনর েকান ব���(েদর) তদ�, সমাধান করা এবং িস�াে� উপনীত হওয়ার দািয়� 
েদওয়া হেব তা িনধ �ারণ করেবন। েয ব���েক অিভেযােগর তদ� করার দািয়� েদওয়া 
হেয়েছ িতিন বা�েব যতটা স�ব যু��স�তভােব তার িবভােগর স�দ�িল বা বিহঃ� 
স�দ�িল ব�বহার করেবন, েযমন �ত� বিহঃ� যাচাইকরণ স�া, েযমন �েয়াজন 
হেব, এই ধরেনর অিভেযােগর তদ�, সমাধান এবং িস�া� উপনীত হওয়ার জন�। 

 
 
 

C. িনরী�ণ ও িফন�া� কিম�টর েচয়ারম�ান সে�হজনক অ�াকাউি�ং রীিতনীিত, 
অভ��রীণ অ�াকাউি�ং িনয়�ণ বা িনরী�ণ িবষয়ক েয েকানও অিভেযােগর তদে� 
জিড়ত থাকেবন 

 
 

যা সত� বেল �মািণত হেল Gildan-এর উপর বা�ব �ভাব েফলেব। 
 

D. �া� েকানও অিভেযােগ যিদ ে�িসেড�, মুখ� কায �িনব �াহী আিধকািরক বা বির� 
কায �িনব �াহী দেলর েকানও সদস� যু� থােকন তাহেল পষ �েদর েচয়ারম�ান তদে� যু� 
হেবন। 

 
E. ৈনিতক কিম�টর �িতিনিধ, পষ �েদর েচয়ারম�ান এবং িনরী�ণ এবং িফনা� কিম�টর 

েচয়ারম�ান িযিন �েযাজ� হেবন িতিন পেদ থাকেত পােরন এবং বিহঃ� িনরী�ক, 
বিহঃ� আইিন উপেদ�া এবং অন�ান� িবেশষ�েদর সােথ অিভেযােগর তদ� এবং 
সমাধান করার �েয়াজন অনুসাের েগাপনভােব আেলাচনা করেত পােরন। 

 
F. �কৃিত, ��� এবং জ�টলতার মেতা িবষয়�িল িবেবচনা কের তদে�র দািয়��া� 

ব��� শী� অিভেযােগর িব�ে� ব�ব�া েনেবন। 
 

G. �িত�ট তদে�র ফলাফল এবং তা েথেক উপনীত হওয়া িস�া� ৈনিতক কিম�টর সামেন 
উপ�ািপত করা হেব। 

 
(vii) অিভেযােগর িবষেয় ফেলা-আপ করা এবং সমাধান করা 

 

সাধারণত ৈনিতক কিম�টর �িতিনিধ তদে�র েশেষ ফলাফল এবং উপনীত হওয়া িস�াে�র িবষেয় 
েসই কম� এবং বিহরাগত ে�কেহা�ারেক জানােবন িযিন অিভেযাগ�ট কেরিছেলন (যিদ জানা যায়)। 
কম� বা বিহরাগত ে�কেহা�ার যিদ হটলাইেনর মাধ�েম িরেপাট� কের থােকন, তাহেল ৈনিতক 
কিম�টর �িতিনিধ কম� বা বিহরাগত �িতিনিধেক হটলাইেনর মাধ�েম জানােবন। 

 
(viii) অিভেযােগর অভ��রীণ িরেপা�ট�ং 

 

ৈনিতক কিম�ট �া� অিভেযাগ এবং �েযাজ� হেল তদে�র ফলাফল এবং িনরাময়কারী পদে�েপর 



 

 

িবষেয় েকা�ািনর কায �িনব �াহী-�েরর অনুবত�তা ি�য়ািরং কিম�টর কােছ এক�ট ৈ�মািসক ি�িত 
িরেপাট� উপ�ািপত করেব। এর পের অনুবত�তা ি�য়ািরং কিম�ট Gildan-এর পিরচালন পষ �েদর কােছ 
অিভেযােগর �কৃিত এবং ��ে�র িভি�েত এর িনরী�ণ এবং িফনা� কিম�ট বা �িতপূরণ ও মানব 
স�দ কিম�ট বা কেপ �ােরট গভ�েন� এবং সামা�জক দািয়� কিম�টর মাধ�েম �া� অিভেযােগর 
উপর এক�ট ৈ�মািসক িরেপাট� (�েয়াজন হেল আরও �তু) েপশ করেব। 

 
 

2. ৈনিতকতা এবং অনুবত�তা হটলাইন 
 

কম� এবং বিহরাগত ে�কেহা�ারেদর অনুিচত কাজ বা সে�হজনক কায �কলােপর িবষেয় 
ম�ােনজেম� চ�ােনেলর মাধ�েম অিভেযাগ করার জন� উৎসািহত করার সােথ সােথ, েকা�ািন 
েযাগােযােগর চ�ােনল িহেসেব এক�ট হটলাইনও েসট-আপ কেরেছ যার মাধ�েম কম� বা বিহরাগত 
ে�কেহা�াররা েগাপেন এবং েবনােম এই িবষয়�িলর অিভেযাগ করেত পােরন, যিদ তারা েবিশ 
��� েবাধ কেরন। হটলাইেনর মূল ৈবিশ���িল িন��প: 

 
• হটলাইন�ট এক�ট �ত� তৃতীয় পে�র পিরেষবা �দানকারী �ারা পিরচািলত, যারা 

কম� বা বিহরাগত ে�কেহা�ারেদর েথেক পাওয়া সম� অিভেযাগ �হণ কের, বজায় 
রােখ, েরকড� কের এবং িরেপাট� কের। 

• কম� এবং বিহরাগত ে�কেহা�াররা হটলাইেনর মাধ�েম হটলাইন ওেয়বসাইট এক�ট 
িলিখত িরেপাট� জমা কের বা Gildan েয েদশ�িলেত কাজ কের েসই েদশ�িলর জন� 
িনিদ�� করা হটলাইেনর িনঃ�� েটিলেফান ন�ের েফান কের অিভেযাগ করেত 
পােরন। �ানীয় িনঃ�� হটলাইন ন�র�িল �িত�ট অিফস বা ��াে� েপা� করা 
আেছ এবং Gildan-এর ওেয়বসাইেটও েদওয়া আেছ।1 

• হটলাইন�িল 24 ঘ�া, স�ােহর সাত িদন কাজ কের এবং Gildan েয েদশ�িলেত 
কাজ কের এই সুিবধা েসই �িত�ট েদেশর �ানীয় ভাষায় উপলভ�। 

• নত�ন েকা�ািন যখন Gildan-এর সােথ কাজ করা �� কেরন তখনই �ানীয় মানব 
স�দ িবভাগ তােদরেক হটলাইেনর িবষেয় জািনেয় েদন। 

• িনয়িমত �িশ�ণ ও অবিহতকরেণর মাধ�েম সকল কম �চািরেক হটলাইন স�েক� 
�রণ কিরেয় েদওয়া হয়। 

• বিহরাগত ে�কেহা�ারেদর হটলাইেনর িবষেয় Gildan-এর ওেয়বসাইট, সমুদােয়র 
�িতিনিধেদর সােথ িম�টং এবং তার সােথ সােথ ে�কেহা�ারেদর সােথ �ত��ভােব 
েযাগােযাগ করার মাধ�েম অবগত করা হয়। 

• িরেপাট� করা অিভেযােগর িবশদ িববরণ অিভেযােগর �কৃিত (েযমন, সুর�া ও 
িনরাপ�া সং�া� িবষয়, মানবািধকার স�িক�ত ঝঁুিক বা আইনগত িবষয়) অনুসাের 

 
1 বাংলােদেশর জন�, কম �চারী এবং বিহরাগত ে�কেহা�ার যারা এক�ট ব���গত ল�া�লাইন বা 
েমাবাইল েফান সহ অন�ান� িডভাইস েথেক �ানীয় হটলাইেন কল কেরন, তারা চাজ� এর সােপ� হেত 
পােরন। 



 

 

েরকড� এবং বাছাই করা হয়। 

• কম� বা বিহরাগত ে�কেহা�ারেদর করা অিভেযােগর জন� তােদর এক�ট 
শনা�করণ ন�র েদওয়া হয় যােত তারা হটলাইেনর মাধ�েম তদে�র আপেডট েপেত 
পােরন। 

• হটলাইন পিরেষবা �দানকারী সম� অিভেযাগ ৈনিতক কিম�টর �িতিনিধর কােছ 
সময়মেতা িরেপাট� কের। 

• অিভেযােগর ে�িণিবভােগর এক�ট স�ূণ � তািলকা এই ওেয়বসাইেট পাওয়া েযেত 
পােরhttps://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/100213/index.html। 

 
 
 

3. কম� এবং বিহরাগত ে�কেহা�ারেদর েগাপনীয়তা 
 

েকানও অিভেযাগ স�িক�ত তথ� এবং তদ� চলাকালীন অ�জ�ত তথ� েগাপন রাখা হেব এবং যতদরূ 
পয �� আইনগত স�বতা ততটা অন�েদর কােছ �কাশ করা হেব না, “জানা �েয়াজন” বা �েযাজ� 
আইন অনুসাের �েয়াজন হেল েসই ে�ে� ব�িত�ম হেত পাের। 

 
হটলাইন ৈতির করা হেয় কম� এবং বিহরাগত ে�কেহা�ারেদর েগাপনীয়তা র�া করার জন� এবং 
কম� এবং বিহরাগত ে�কেহা�াররা হটলাইেনর মাধ�েম েয অিভেযাগ করেবন তােত 
অিভেযাগকারীর পিরচয় েগাপন রাখা হেব। েয কম� বা বিহরাগত ে�কেহা�ার পিরেষবা�ট ব�বহার 
করেবন তােক অিভেযােগর সােথ ের�জ�ার করা এক�ট শনা�করণ ন�র �দান করা হেব এবং তার 
সােথ এক�ট কল ব�ােকর সময়সূচী �দান করা হেব, যােত পরবত� েযাগােযাগ�িল েগাপনভােব এবং 
সময়মেতা করা যায়। 

 
িনিদ�� িকছ�  �কৃিতর অিভেযােগর ে�ে� কম� বা বিহরাগত ে�কেহা�ারেক িনেজেদর পিরচয় েসই 
ব���র কােছ িদেত হেত পাের যার উপর এই তদে�র ভার েদওয়া হেয়েছ যােত েকানও পিরি�িত 
সমাধান এবং/অথবা সংেশাধন করা যায়। এই ে�ে�, তদ� এমনভােব করা হেব যােত কম� বা 
বিহরাগত ে�কেহা�ােরর পিরচয় যতটা স�ব যু��স�তভােব সরুি�ত রাখা যায় এবং “জানা 
�েয়াজন” বা আইেনর �ারা �েয়াজনীয় না হেল েকানও িকছ� ই অন�েদর কােছ �কাশ করা হেব না। 

 
তেব, এই নীিতর েকানও িকছ� ই কম� বা বিহরাগত ে�কেহা�ারেক সে�হজনক অ�াকাউি�ং 
কায �কলাপ, অভ��রীণ অ�াকাউি�ং িনয়�ণ বা িনরী�ণ িবষেয় অথবা অন� েয েকানও িবষেয় 
পিরচয় েগাপন েরেখ অিভেযাগ করার িবক��ট অনুশীলন েথেক �িতহত করার উে�েশ� �ণীত নয়। 

 
 

4. অিতির� তথ� 
 

এই নীিত�ট েকবলমা� িনেদ�িশকা িহেসেব ব�বহার করার জন�। কম�র কম �সং�ােনর ি�িত পিরবত�ন 
করা বা েকা�ািনর তরফ েথেক েকানও ব���র �িত েকানও চ� �� স�িক�ত বাধ�বাধ�কতা সৃ�� করা 

https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/100213/index.html


 

 

এই নীিত েকানও িকছ� র উে�শ� নয়। এছাড়া, েকা�ািনর তার িনজ� িবেবচনার িভি�েত, �েযাজ� 
আইন েমেন এই নীিত পিরবত�ন করা বা এই নীিত েথেক সের আসার অিধকার েকা�ািনর আেছ। 

 
এই নীিত স�েক� েকানও কম �চািরর েকানও �� থাকেল আইন িবষয়ক পিরচালক Andrew Colvin-
এর সােথ (843)606-3627 ন�ের অথবা acolvin@gildan.com ই-েমল �ঠকানায় েযাগােযাগ করেত 
পােরন। 

mailto:acolvin@gildan.com
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