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ব্রিয় সহকররিী, 

আরাদের রূল্িদিাি এিং নীবিগুবল হল আররা কীভাদি ি্িিসা কবর এিং আররা এদক অ্দরর ্রিবি এিং ্াদের সাদে 
আররা ি্িিসা কবর িাদের ্রিবি আররা কীরকর আচরণ কবর িার বভিিবিসিিরূ্। বিদক এবলদভিদর, আররা দ্রিষিঠদিিির 
জন্ি সংগরিার কবর এিং আররা সদিরিাচিচ গুণরাদনর জন্ি ্রিবি্রিুবিিেিি, ্ুিুরািরি আরাদের গরিাহকদের কাদে আররা দ্ 
্ণ্ি এিং ্বরদষিাগুবল অফার কবর দসগুবলর জন্িই ন়্, আররা দ্ভাদি কাজ কবর িার জদন্িও আররা ্রিবি্রিুবিিেিি।

একবি দকারি্ানী বহসাদি আরাদের োব়্িিি আররা দ্ দে্গুবলদি কাজ কবর িার আইন এিং ্রিবিিানদক সরিরান করা 
োড়াও অদনক েূর বিসিিৃি। আরাদের গরিাহকদের উেিভািনী ্ণ্ি এিং ্বরদষিাগুবল সরিরাহ কদর এিং দ্খাদন ভবিষ্িি 
্রিজনির কাজ করদি চা়্ এরন ্বরদি্ তিবর কদর, এবলদভির ি্িিসাদ়্র অগরিণী দকারি্াবনগুবলর রদি্ি অন্িির বহসাদি 
আরাদের সুনার রকিষা করদি এিং িাড়াদি হদি।

এই ্রিসদ্িগ, আরাদের বিদক এবলদভির আচরণবিবি আরাদের লকিষ্ি এিং নীবিগুবলদক আরাদের বষিিভব্িগ "অবিকরির 
কদরা" এর বেদক চাবলি করার জন্ি বেকবনদেরি্না দেয়। আররা সিিিনিিরি কররিচারী এিং একবি দকারি্াবন বহসাদি কীভাদি 
আচরণ করি িার জন্ি এবি সি্ষিি রান সংজিঞাব়্ি কদর। 

কীভাদি আররা গরিাহক, সরিরাহকারী এিং অন্িান্ি অং্ীোর সাদে সরি্বকরিি িাও এবি িণরিনা কদর। 

্বরদ্দষ, একজন ভাল কদ্রিাদরি নাগবরক বহসাদি বিদক এবলদভির দ্ সরাজ ও ্বরদিদ্র ্রিবি ো়্িেিিিা সরি্দকরি 
সদচিন দস সরি্দকরি আরাদের দিািগর্িিা ্রিকা্ কদর। 

আররা সকদলই বিদক এবলদভিদর আরাদের কদ্রিাদরি সংসিকৃবিদক রূ্ দেও়্ার দকিষদিরি একবি অবিদচিেে্ি ভূবরকা ্ালন 
কবর। এদক অ্দরর ্রিবি এিং আররা ্াদের সাদে ি্িিসা কবর িাদের ্রিবি আরাদের আচরণ করিরাগি ্ুনবনরিররিাণ কদর 
এিং একবি দকারি্াবন বহসাদি আররা দক িা ্ুনরা়্ সংজিঞাব়্ি কদর। আররা আ্া কবর দ্ ্রিবিবি র্িাদনজার এিং কররিী 
বিদক এবলদভিদরর িরি্িানিড অ্িারিিাদসডর বহসাদি িাঁদের ভূবরকা, এর ্বরচ়্, নীবি এিং রূল্িদিািগুবল সরি্দকরি সদচিন 
হদিন ্া এই আচরণবিবিদি ্রিবিফবলি হ়্। আররা সিাই আরাদের দকারি্াবনর কাজ এিং খ্িাবির জন্ি োয়িেিি, এর 
দকাদনা ি্িবিকরির দনই। 

আচরণবিবি দ্ সািারণ বনদেরিব্কা দেয় দসিা োড়াও, আরাদের সরসিি কররিীদের কাে দেদক আররা দ্ আচরণ আ্া 
কবর দস সরি্দকরিও আচরণবিবি দেদক আ্বন আরও অদনক বকেু জানদি ্ারদিন। বেদনর ্র বেন আ্বন ্াদি আ্নার 
সদিরিািিির কাজবি বেদি ্াদরন এিং দ্রিষিঠদিিির জন ি্ সংগরিার করদি ্াদরন, িাদি আ্নাদক সহা়্িা করার জন ি্, 
বনদেরিব্কাবি আরাদের তেনবনিেন কাদজর জীিদনর ি ি্িহাবরক উোহরণও দেয় ্া আরাদের আচরণবিবিদক দজারোরভাদি 
সরেরিন কদর।

আররা আ্নাদক বিদক এবলদভিদরর আচরণবিবির সাদে বনদজদক ্বরবচি করদি এিং এবি বনদয় আ্নার সহকররিীদের 
সাদেও কো িলদি অনুদরাি কবর। দখালাখুবল কোিািরিা, সংদিেন্ীল বিষ়্গুবলদিও, আরাদের কদ্রিাদরি সংসিকৃবি এিং 
খ্িাবিদক আরও ্বকিি্ালী করদি সহা়্িা করদি। 

আরাদের আচরণবিবি দরদন চলার রাি্িদর, আররা দ্রিষিঠদিিির জন্ি সংগরিার চাবলদ়্ ্াি এিং বেদনর ্র বেন িদর 
আরাদের এবলদভির ্বরচ়্দক রূ্োন করি। 

আসুন আররা অবিকরির কদর ্াই! 
আ্নার বিদকই দিাডরি

দিাদডরির দেওয়া িািরিা
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6 আচরণিবিব

বিদক এবলদভিদর আররা সিিিনিিরি 
ি্িবকিি এিং একবি ্রিবিষিঠান উভ়্ 
বহদসদিই সদিরিাচিচ রানেদণিড বনদজদের 
িদর রাবখ। বিদক এবলদভিদরর নীবিগুবল 
দ্রিষিঠদিিির জন্ি আরাদের ্রিদচষিিার 
সরাসবর ্রিবিফলন। এই আচরণবিবিবি 
কীভাদি এই উচিচাবভলাষী লকিষ্ি 
অজরিন করা ্া়্ দস সরি্দকরি আরাদের 
কররিীদের বনদেরি্না দেয়। 

্রিসিিািনা



7না্িক কোনারব রদিাস

আরাদের ি্িিসার অনিিদর রদয়দে 
্বরদষিাগুবল, আর দলাদকরা হল আরাদের 
ি্িিসাদ়্র হৃেসি্নিেন। ্রিবিবি কররিীর 
বনদিেন এিং কররিকিষরিা আরাদের 
দকারি্াবনদক ্রিবিবেন এবগদ়্ বনদ়্ 
্ায়, ্রিদি্িদক আরাদের ্ণ্ি এিং 
্বরদষিাবে, আরাদের সংসিো এিং 
আরাদের বনদজদের দসরা সংসিকরণ গদড় 
িুলদি অিোন রাদখ। আররা ি্িবকিিগি 
উনিন়্দনর জন্ি একবি অবিবচিেনিন 
্ািরিা়্ আরাদের কররিীদের উিিসাবহি 
এিং সরেরিন কবর।

আররা বিদক এবলদভির দকারি্ানীর অং্ হদি দ্দর গবিরিি। 
একবি সবি্িকাদরর বি্িিি্িা্ী দকারি্াবন বহসাদি বিদক 
এবলদভিদরর অদনকগুবল ইবিিাচক তিব্দষিি্ির রদি্ি তিবচিরি্িদক 
অন্িির বহসাদি আরাদের দকারি্াবন সরিরান কদর। আরাদের 
কাদে, তিবচিরিরয় েৃবষিিদকাণ এদক অ্দরর কাে দেদক দ্খার 
একবি সুদ্াগ দেয়। আররা বিবভনিন বিদরর রদি্ি সার্ি এিং 
বি্িিাস গদড় িুবল ্া তিষর্ি দেদক রুকিি। ভবিষ্িদির ্রিবি 
একবি আ্ািােী েৃবষিি েিিারা চাবলি হদয়, আররা ্ারসি্বরক 
্রিেিিা এিং সহানুভূবির সাদে একসাদে কাজ কদর একবি বনরা্ে 
এিং ্রিবিেিিবনিিিা্ূণরি ্বরদি্ তিবর করার দচষিিা কবর, 
ভবিষ্িি ্রিজনির ্ার অং্ হদি চা়্।

বিদক এবলদভির একজন োব্ি়িি্ ীল কদ্রিাদরি নাগবরক 
বহসাদি কাজ কদর। সিোয়ী উনিন্ন় ও ্বরদি্ রকিষা্ ়আররা 

সবকরি্ ভ়াদি ্রিবি্রিবুিিেিি। জাবিসংদের দগিলািাল করি্ ি্াদকিির 
সিিাকিষরকারী বহসাদি, বিদক এবলদভির িার ে্বি নীবির সাদে 
সারঞিজস্ি দরদখ ি ি্িসা ্বরচালনা কদর সিোয়ী উনিন্দ়নর 
লদকিষ্ি অিোন রাদখ। আররা জাবিসংদের রানিাবিকাদরর 
সািরিজনীন দোষণা এিং আনিিজরিাবিক ্রির সংসিোর (আইএলও) 
্রির রানেদণিডর ্রিবি ্রিবি্রিবুিিেিি এিং আররা আরাদের 
সরিরাহকারীদের কাে দেদক একই োবি কবর।

আরাদের কাদে, আরাদের গরিাহক, আরাদের সহকররিী, এিং ্ারা 
আরাদের ্দণ্ির সংসি্দ্রি আদস, িাঁদের বনরা্িিিা অি্িনিি 
রূল্িিান। এই লদকিষ্ি, আররা সদিরিাচিচ রান অনুসরণ কবর, 
বিদ্ষ কদর বনরা্িিিার দকিষদিরি। ফলসিিরূ্, সিিাসিে্ি এিং 
কররিদকিষদিরির বনরা্িিিা একবি ্ীষরি অগরিাবিকার। আররা 
সিোয়ী িৃবেিির জন্ি বনরা্ে ্ণ্ি গদড় িুবল, উিি্ােন কবর এিং 
রকিষণাদিকিষণ কবর। 

আররা সিিার সাদে কাজ কবর এিং সি্িিােী, ্রিেিিা্ীল 
এিং সিিচিে হদ়্ বি্িিাস গদড় িুবল। আররা অভ্িনিিরীণ এিং 
িাবহ্িক, জািী়্ এিং আনিিজরিাবিক বন়্রগুবলদক সরিরান কবর। 
আররা অতনবিক িা অতিি আচরণ িা অনু্ীলদনর রাি্িদর ি্িিসা 
করা, লকিষ্ি অজরিন করা িা আরাদের ্ণ্ি এিং ্বরদষিাগুবল 
বিকা্ করা দেদক বনদজদেরদক বিরি রাবখ। আররা সাহদসর সাদে 
হাদি োকা সরস্িাগুবল সরািান কবর এিং গঠনরূলক েিিনিেিিদক 
িৃবেিির সুদ্াগ বহসাদি দেবখ।

অবিরি লাভজনক এিং সিোয়ী িৃবেিি অজরিদনর জন্ি আরাদের 
েীেরিদর়্ােী লকিষ্ি অনুসরণ কদর, আররা উদে্িাকিিা 
বহসাদি বনদয়াবজি হই। এ ি্িা্াদর আররা একা নই। আরাদের 
সরিরাহকারীরা আরাদের েীেরিদর়্ােী ্রিকদলি্র একবি 
অবিদচিেে্ি অং্। আররা আরাদের সরিরাহকারীদের কাদে একই 
উচিচ রান, সািারণ রূল্িদিাি এিং আইদনর ্রিবি ্রিেিিা িজা়্ 
রাখার োবি জানাই। 

এই আচরণবিবি এিং বিদক এবলদভিদরর নীবিগুবল আরাদের 
সাফদল্ির কাবহনীর বভিিবি।

্িরসিিািনা

বনরিনবলবখি ে়্বি দরৌবলক নীবি একবি দকারি্ানী বহসাদি বিদক এবলদভিরদক এিং দসইসাদে আরাদের 
কররিীদেরদকও বনদেরিব্কা ্রিোন কদর। এগুবল আরাদের রানবসকিা এিং আচরদণর ্া্া্াব্ আররা 
দ্ভাদি একসাদে কাজ করদি চাই িা ্রিবিফবলি কদর।



8 আচরণিবিব

এরন একবি ্বরদি্ তিবর করুন 
দ্খাদন ভবিষ্িদির ্রিজনির 
কাজ করদি চা়্

একজন উদে্িাকিিা হন সিি এিং সিিচিে হন

আরাদের বি দক  
এবলদভির নীবিরালা

েীেরিদরয়ােী েৃবষিিভব্িগবি সি্ষিি কদর এিং অনুসরণ কদর, 
উচিচাবভলাষী লকিষ্িরািরিা বনিরিারণ কদর এিং বনদজর এিং 
অন্িান্ি দলাকদের অনুসরণ করার জন্ি আরাদের ্বকিি্ালী 
কদর আররা লাভজনক িৃবেিি এিং উচিচির ফলাফল সরিরাহ কবর

আররা সি্িিােী হদ়্ এিং সবি্িকাদরর সরস্িাগুবলর সরািান 
করার সাহস দেবখদ়্ বি্িিাস তিবর কবর

আররা এদক অ্রদক সরেরিন করদি সকিষর হদয়বে এিং আরাদের 
্ূনরিা্িগ সরিভািনায় দ্ৌঁোদনার জন্ি, আরাদের খাঁবি সিিিনিিরি 
হদি এিং দেখায়



9আরােদর িব কদ এলবভদির নীিবরালা

আরাদের দলাকদের  
সুরবকিষি রাখুন

্ুদরা বচনিিা করুন

আরাদের গরিাহকদের জন্ি 
জীিন সহজ করুন 

আররা বি্িিি ি্া্ী ্ূন্ি ্রিাণহাবনর জন ি্ বনরা্ে ্বরদি্ 
তিবর কবর

আররা আরাদের গরিাহকদের সাদে কাজ করার এিং ি্িবিকরিরী 
্বরদষিা সরিরাদহর সিদচদয় সহজ সংসিো হদয় ি্িিসাদয়র দক-
নিেরিবিনিেুদি রাবখ

আররা দভৌগবলক এিং কা্রিকরী সীরানা জুদড় ্রিাবনিিক উদেিে-
দ্্ি একবি বি দক এবলদভির
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ি্িিসা করা
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আরও জানুন
গরিাহকদের এিং আরাদের ্ণ্ি ি্িিহারকারীদের ্রিবি 
আরাদের উচিচ সরিরান একবি বনরা্ে উ্াদ়্ িাদের চাবহো 
্ূরদণর রাি্িদর সদিরিািিিরভাদি ্রিকাব্ি হ়্। আররা 
বনরা্িিিা এিং সিিাসিে্ি রকিষা করার জন্ি সরসিি ্ণ্ি এিং 
্বরদষিাগুবল ্রীকিষা কবর, দ্সরয় িরিুবিগুবল করাদনাও হ়্। 
আররা বি্িিাস কবর দ্ সরসিি েুেরিিনা দরাি করা দ্দি ্াদর 
এিং সরসিি ্ণ্ি এিং ্বরদষিাগুবল িরিুবিরুকিি হদি ্াদর। বিদক 
এবলভিদর, আররা কদ়্ক িের আদগ এই লকিষ্িগুবলর উদেিেদ্্ি 
্ািরিা ্ুরু কদরবেলার এিং ইবিরদি্িই ্াওয়া উদলিলখদ্াগ্ি 
সাফদল্ির সাদে সাদে উনিনবির জন্ি করিরাগি দচষিিা করবে।

ি্িিহাবরক বেকবনদেরি্না
বনরা্িিিা এিং গুণরান একই রানবসকিা অনু্ায়ী চদল: "্ূন্ি" 
্েিিবি (্ূন্ি েুেরিিনা, ্ূন্ি িরিুবি)। এর রাদন হল দ্ সরসিি ভুল 
আরাদের ্রিবকরি়্াগুবল উনিনি করার জন্ি একবি দ্খার সুদ্াগ। 
দ্খাদনই আররা এরন বজবনস দেবখ দ্গুবল এখনও সবঠকভাদি 
কাজ করদে না, আররা দসগুবলদক আরও ভাদলার জন্ি ্বরিিরিন 
করার জন্ি অবিলদরিি ্েদকিষ্ গরিহণ কবর। ্বে সরস্িাগুবল 
একবি কাঠাদরাবভিিবিক ভাদি সরািান না করা হ়্ িা লুকাদনা 
হ়্, িাহদল আররা উনিনবি করদি ্ারি না। একবি দকারি্ানী 
বহসাদি, আররা আ্া কবর দ্ আরাদের সরসিি সরিরাহকারী 
এিং বঠকাোররা একই রানবসকিা অনুসরণ করদি এিং িাদের 
্রিবকরি়্াগুবল আরও উনিনি করদি এিং িারা দ্ সরস্িাগুবলর 
রুদখারুবখ হদি ্াদর িার িিি্রভাদি সরািান করদি। 

দ্রন

আ্বন লকিষ্ি করদলন দ্ সরিরাহকারীর সাইদি 
্রিবরকদের বনরা্িিিার ভাদলাভাদি গুরুিিি দেওয়া হদচিে 
না। সরিরাহকারী বনিরিাচন ্রিবকরি়্ার সর়্, অদনকগুবল 
ফ্িাকিির বিদিচনা করা হদ়্বেল। একবি গুরুিিি্ূণরি রানেণিড 
বেল ্দণ্ির োর। সরিরাহকারী ি্িাখ্িা কদর দ্ আররা ্বে 
চাই দ্ িারা সুরকিষা বিবিগুবল দরদন চলুক, িাহদল োর িাড়দি। 
আ্বন বনরা্িিিার সাদে আদ্াস না কদর ্ুবকিিস্িগিভাদি 
রূল্ি িা্রি করা সরিরাহ দ্দি চান, কারণ িাদের উিি্ােদন 
বনরা্িিিা, সিোব়্িিি িা গুণরাদনর তিব্ষিি্িগুবল সরি্বকরিি 
দ্ সরস্িাগুবল োকদি, অবনিা্রিভাদি িা আরাদের 
্ণ্িগুবলদিও ্ীেরিই িা ্দর সরস্িা সৃবষিি করদি। আ্বন 
সরিরাহকারীর সাদে ্বরবসিেবিবি বনদ়্ আদলাচনা কদরন 
এিং এই দিাঝা্ড়া কদর একবি ি্িিসিোর ্বরকলি্না়্ 
সরিরি হন দ্, ্বে সরিরাহকারী সিো়্ী উনিনবিদি দ্ৌঁোদি 
না ্াদর, িাহদল বিদক এবলদভির িাদক ্রিবিসিো্ন করার 
বিষ়্বি বিদিচনা করদি।

দ্রন

আরাদের ্রিকলি্বি সর়্সূচীদি রাখার জন্ি দি্ কদ়্কবি 
উ্াোন জরুবর বভিিবিদি বনররিাণ সাইদি সরিরাহ করা 
েরকার। বকনিিু, একবি বনরা্িিিা উ্াোন চূড়ানিি ্রীকিষা়্ 
্াস কদরবন। ্রীকিষা োড়াই ব্ব্ং করদল একবি উচিচ ঝুঁবক 
দেদক ্ায়, কারণ বনরা্িিিায় আদ্াস করা হদয় দ্দি ্াদর। 
আররা বনরা্িিিার সাদে আদ্াস করদি ্াবর না, িাই 
দ্ দকানও কিষবি ্রিবিদরাি করদি আরাদের ্্রিা্িি 
ি্িিসিো বনদি হদি। দ্খাদন ঝুঁবক গরিহণদ্াগ্ি নয়, দসখাদন 
একবি সরিভাি্ি বি্জিজনক ্ণ্ি দ্রিরণ করা উবচি ন়্। 
এিং, অি্্িই, আরাদের খুঁদজ দির করদি হদি দ্ দকন এই 
্বরবসিেবিবি আদগ আবিষিকৃি হ়্বন এিং এড়াদনা হ়্বন এিং 
িার্দর আরাদের ্রিবকরি়্াগুবল উনিনি করদি হদি।

আররা আরাদের ্ণ্িগুবল ি্িিহার কদর এরন দলাকদের সুবিিার জন্ি 
উেিভািনী, ্রি্ুবকিিগি এিং বডবজিাল সরািান গদড় িুবল এিং তিবর কবর। 
এগুবল আরাদের গরিাহদকর ি্িবকিিগি চাবহো ্ূরদণর জন্ি বডজাইন করা 
হদ়্দে। বিদক এবলদভির বনব্িচি করার দচষিিা কদর দ্ আরাদের ্ণ্িগুবল 
গুণরান এিং সুরকিষার বেক বেদয় সদিরিাচিচ রানেদণিড তিবর করা হ়্, সিরিো 
বন্ুকিি কররিীদের সিিাদসিে্ির কো রাো়্ দরদখ।

্ণ্ি ও বনরা্িিিা
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আরও জানুন
বকেু কাজ-সরি্বকরিি ্বরবসিেবিদি, ি্িবকিিগি লকিষ্ি িা 
সিিােরি আরাদের দ্্াগি িাি্িিািকিার সাদে েিিদনিেিি আসদি 
্াদর। আরাদের বনজসিি সিিােরি - িা েবনষিঠ িৃিী়্ ্দকিষর 
সিিােরি, দ্রন ্বরিার িা েবনষিঠ িনিিু - আরাদের বিচারদক 
েুিরিল করদি ্াদর। এই ্বরবসিেবিদি, আরাদের দ্্াগি 
রানেণিডদক অি্্িই ্রিািান্ি দ্দি হদি। 

ি্িিহাবরক বেকবনদেরি্না
সিিাদেরির ্রিকৃি িা সরিভাি্ি েিিদনিেিির রুদখারুবখ হদল, এবি 
্নাকিি করার সাদে সাদে আ্নাদক আ্নার সু্ারভাইজার, 
রানি সরি্ে বিভাগ িা দকানও অনুিবিরিিা অবফসাদরর কাদে 
এবি জানাদি হদি। আ্নার দকানও েিিনিেিি আদে বকনা দস বিষদয় 
আ্বন বনব্িচি না হদল, সহায়িার জন্ি দকানও অনুিবিরিিা 
অবফসাদরর সাদে দ্াগাদ্াগ করদি বেিিিা করদিন না। সিিাদেরির 
সংোিদক উদ্কিষা করদিন না - এরনবক ্বে আ্বন রদন কদরন 
দ্ আ্নার বসেিিানিিবি সবঠক বেল এিং ্রিভাবিি বেল না। ্ুরু 
দেদক সিিচিেিা তিবর কদর রাখদল, ্দর আ্নার বসেিিানিিদক 
ন্িা্্ি ্রিবি্নিন করদি হদি না। আ্নার সু্ারভাইজার এিং 
/ অেিা একজন অনুিবিরিিা অবফসাদরর সাদে একসাদে বরদল, 
এরন ি্িিসিো দনও়্া দ্দি ্াদর ্াদি সিিাদেরির সংোদির 
দল্রািরি উ্বসিেি না হয়। এইভাদি আ্বন আ্নার ি্িবকিিগি 
ন্িায়্রায়ণিা এিং বিদক এবলদভিদরর ন্িায়্রায়ণিা রকিষা 
করদিন।

সিিাদেরির সংোি এবড়দ়্ চলা

দ্রন

আ্বন রাল্িরি সংগরিদহর জন্ি ো়্িেিি। আ্নার িনিিুর 
ি্িিসা একবি সরিভাি্ি সরিরাহকারী। এর ফদল সিিাদেরির 
সংোি তিবর হ়্। আ্নাদক আ্নার সু্ারভাইজার িা 
অনুিবিরিিা অবফসাদরর কাদে ্বরবসিেবিবি সরি্দকরি 
জানাদি হদি ্াদি একসাদে একবি কা্রিকর সরািান খুঁদজ 
দির করা ্ায়। েিিনিেিিবি বসেিিানিিবিদক ্রিভাবিি করদি 
না িা বনব্িচি করার জন্ি দি্ কদ়্কবি উ্া়্ োকদি 
্াদর: একজন সু্ারভাইজার েিিারা আ্নার বসেিিাদনিির 
আরও গভীরভাদি ্্রিাদলাচনা, একবি বনরদ্কিষ ্দকিষর 
অং্গরিহণ িা দকাদনা সহকররিীদক এই বনবেরিষিি বসেিিানিিবি 
বনদি দেও়্া।

দ্রন

আ্নার এলাকার একজন র্িাদনজার িার িৃহিিির ্বরিার 
দেদক কররিী বনদ়্াগ করদি ্েনিে কদরন এিং বনব্িচি কদরন 
দ্ িারা অসিিাভাবিকভাদি উচিচ রজুবর ্ায়। 
িনিিুিানিিি এিং ্বরিাদরর জন্ি দসরাবি চাও়্া সিিাভাবিক। 
্াইদহাক, একবি দ্্াোরী ্রিসদ্িগ, এবি দ্ন আরাদের 
বসেিিানিি গরিহণদক ্রিভাবিি না কদর। বনদ়্াগ অি্্িই 
সিিাদেরির সংোি দেদক রুকিি হদি হদি। আ্বন ্বে এই 
িরদনর সরস্িা্ুকিি অনু্ীলনগুবল লকিষ্ি কদরন, িাহদল 
আ্নাদক সিোনী়্ রানি সরি্ে বিভাদগর সাদে দ্াগাদ্াগ 
করদি হদি িা উ্লভ্ি বরদ্াবিরিং চ্িাদনলগুবলর রদি্ি একবি 
ি্িিহার করদি হদি ্াদি সরস্িাবির সবঠকভাদি িেনিি 
করা ্া়্।

আররা আরাদের দকারি্াবনর সিিাদেরি কাজ কবর। আরাদের বসেিিানিিগুবল 
একদচবি়্াভাদি দ্্াগি রানেণিড এিং বিদক এবলদভিদরর সিিাদেরির উ্র 
বভিিবি কদর দনওয়া হয়, দকাদনা সিিিনিিরি ি্িবকিির এিং ি্িবকিিগি 
সিিাদেরির অন্িা্্ি ্রিভাি োড়াই। 
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আরও জানুন
আররা সবঠক কাজবিই করদি চাই। আইনী ্বরবসিেবি দে্ দেদক 
দেদ্ বভনিন হদি ্াদর, িদি আইনগুবল সিরিিরি দরদন চলা েরকার। 
্রিদ্াজ্ি আইন ল্িেদনর ফদল জবররানা, কিষবি, োবি িা এরনবক 
কাদলা িাবলকাভুবকিি হদি ্াদর, দসইসাদে দনবিিাচক বরবড়্া 
একিসদ্াজাদরর রদিা ্দরাকিষ ঝুঁবকও হদি ্াদর। ি্িবকিিগিভাদি 
র্িাদনজদরদনিির এিং দসইসাদে সিিিনিিরি কররিীদের জন্িও ঝুঁবক 
রদ়্দে। ি্িিসা করার সর়্, সিরিো এবি রদন রাখুন এিং আইন 
দরদন চলার রাি্িদর আরাদের দকারি্াবন এিং বনদজদক রকিষা 
করুন।

ি্িিহাবরক বেকবনদেরি্না
আ্নার ্বে ্রিদ্াজ্ি আইন, চুবকিিবভিিবিক ি্িিসিো িা 
অভ্িনিিরীণ ্রিবিিান সরি্দকরি দকাদনা ্রি্িন োদক, িাহদল 
অবভজিঞ সহকররিীরা সহা়্িা করদি সকিষর হদি ্াদরন। 
্রিবিেিিবনিিিা্ূণরি ্বরবসিেবিদি ি্িিহাবরক ্রার্রি দ্দি 
এিং একবি সরািান িার করদি আ্নাদক সহায়িা করার জন্ি, 
আইনী িা অনুিবিরিিা বিভাদগর সাদে দ্াগাদ্াগ করদি আ্বন 
বেিিিা করদিন না। িারা বিদ্ষজিঞ ্ারা আ্নাদক ্রার্রি 
দেদি এিং আ্নাদক ্রিদ়্াজনী়্ নবে এিং বনদেরিব্কা সরিরাহ 
করদি। আ্বন ্ুরাদনা দিরদ্িলি িা ্রার্রি ি্িিহার করদেন 
না িা বনব্িচি করুন। িাড়াহুদড়া কদর কাজ করদিন না এিং 
্বরবসিেবি বিদ্িলষণ এিং আইনী ্রিভািগুবল দিাঝার জন্ি 
বনদজদক এিং আ্নার বিরদক এক রুহুিরি সরয় বেন। 

আইন দরদন চলা

দ্রন

আ্বন চুবকিির আদলাচনা়্ আদেন। চুবকিির ্ািরিনার 
আ্নাদক িার চুবকিির খসড়া়্ সরিরি হদি দজারাজুবর কদরন 
এিং অবিলদরিি সিিাকিষর করার জন্ি এবি আ্নার হাদি 
িুদল দেন। বকনিিু, চুবকিিদি এরন অনুবিবি োকদি ্াদর ্া 
বিদক এবলদভিদরর জন্ি উদলিলখদ্াগ্ি অসুবিিার কারণ হদি 
্াদর। চুবকিিবভিিবিক ি্িিসিোবির সিোনী়্ আইদনর সাদেও 
সংোি লাগদি ্াদর। আ্বন দকানও আইনী িাি্িিারূলক 
নবেদি সিিাকিষর করার আদগ একবি ্ো্ে চুবকিি 
্্রিাদলাচনা এিং ঝুঁবক ও ো়্িেিিিার রূল্িা়্দনর ্দকিষ। 
আ্নার চুবকিি আদলাচনা়্ আ্নাদক সহায়িা করার জন্ি 
এিং ঝুঁবক ও ো়্িেিিিায় দকারি্াবনর একিসদ্াজার করাদনার 
জন্ি আ্বন সিোনী়্ আইনী বিভাদগর সাদে দ্াগাদ্াগ কদরন।

দ্রন

আ্বন একবি ্ুনগরিঠন ্রিকদলি্র ্বরকলি্না কদরন 
্ার রদি্ি অনিিভুরিকিি োকদি জবড়ি সংসিোর কাঠাদরা 
্বরিিরিন করা ্াদি আ্নার ি্িিসাদক এবগদ়্ বনদ়্ ্াও়্া 
্ায়। আ্বন জাদনন দ্ সিোনী়্ আইন দকারি্াবন এিং িার 
র্িাদনজদরদনিির ্রিদ়্াজনী়্িাগুবল বনিরিারণ কদর। অিএি, 
আ্বন আইনী বিভাগদক অিবহি কদরন এিং ্ুরু দেদক 
আ্নার ্রিকলি্ ্বরকলি্নাগুবলদি িাদের জবড়ি কদরন। 
একসাদে বরদল, আ্বন সিোনী়্ আইনী ্রিদ়্াজনী়্িাগুবলর 
সাদে স্িগবি্ূণরিভাদি সরসিি ্রিদ়্াজনী়্ িা্গুবলর 
্বরকলি্না কদরন। সরসিি আইনী বেকগুবল সািিাদন 
বিদ্িলষণ করা গুরুিিি্ূণরি।

বিদক এবলদভিদর, আররা দকিল সবঠক উ্াদ়্ ি্িিসা কবর। আইন অনু্া়্ী 
কাজ করা অ্বরহা্রি। আররা ্রিদ্াজ্ি আইন ও ্রিবিিান সরি্দকরি অিগি 
োবক এিং বনব্িচি কবর দ্ আররা দসগুবল দরদন চবল। সদনিেহ হদল, আররা 
দ্াগ্ি আইনী ্রার্রি চাই। 
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আরও জানুন
আনিিজরিাবিক িাবণদজ্ি, ি্িিসা করার জন্ি সীরািেিিিা িা 
লাইদসদনিসর ্রিদ়্াজনী়্িা োকদি ্াদর। এই সীরািেিিিাগুবল 
বনদষিাজিঞা্ুকিি ি্িবকিি িা সংসিোদক (সািারণি বনদষিাজিঞা 
িাবলকা়্ অনিিভুরিকিি), সরগরি দে্ িা বনবেরিষিি ্ণ্ি ও 
্বরদষিাগুবলদক উদলিলখ করদি ্াদর। গণবিিিিংসী অসিিরি ও 
সনিিরিাসী কররিকাদণিডর বিসিিার দরাদি জািী়্ ও আনিিজরিাবিক 
্রিদচষিিাদক আররা সরেরিন কবর। বিদক এবলদভির এরন ি্িবকিি 
িা সংসিোর সাদে ি্িিসাব়্ক দলনদেদন অং্গরিহণ কদর না ্াদের 
িহবিল, ্ণ্ি িা অেরিতনবিক সংসিোন সরিরাহ করা উবচি ন়্।

ি্িিহাবরক বেকবনদেরি্না
অন্িান্ি দেদ্র ্ািরিনারদের সাদে ি্িিসা করার সর়্, 
দকারি্াবনদি আ্নার ভূবরকার ্রিদ়্াজন অনুসাদর আ্নাদক 
িাবণজ্ি বন়্নিিরিদণর সীরািেিিিাগুবল সরি্দকরি সদচিন হদি 
হদি। ি্িিসাদ়্র বকরি়্াকলা্ এবগদয় বনদয় ্াও়্ার আদগ, এই 
দকিষদিরির দকানও সদনিেহ, সং্য় িা ্রিদ্িনর উিিির আ্নার 
সু্ারভাইজার িা অনুিবিরিিা অবফসাদরর কাে দেদক দজদন বনন। 
্রিদ্াজ্ি জািী়্ িা আনিিজরিাবিক বনদষিাজিঞার িাবলকা়্ 
অনিিভুরিকিি সংসিো িা ি্িবকিিদের সাদে আ্বন দ্ন দলনদেদন 
জবড়ি না হন। 

িাবণজ্ি বন়্নিিরিণ

দ্রন

আ্বন আ্নার দেদ্র িাইদর অন্ি একবি দেদ্ দি্ 
কদ়্কবি এবলদভির ইউবনি ইনসিিদল্দনর জন্ি একবি 
গুরুিিি্ূণরি চুবকিি সিিাকিষর করদি ইচিেুক। আ্বন একজন 
নিুন গরিাহক গরিহণ করার আদগ অভ্িনিিরীণ ্রীকিষা 
্েিিবি অনুসরণ কদরন। ্রিবকরি়্া চলাকালীন, আ্বন 
জানদি ্াদরন দ্ এই দকারি্াবনবি একবি বনদষিাজিঞার 
িাবলকা়্ অনিিভুরিকিি করা হদ়্দে এিং িাদের সাদে ি্িিসা 
করদল িা বিদক এবলদভিরদক ঝুঁবকদি দফলদি ্াদর। আ্বন 
দকানও চুবকিিদি সিিাকিষর করার আদগ গভীর রূল্িা়্দনর 
জন্ি আ্নার অনুিবিরিিা অবফসাদরর সাদে ্রার্রি করার 
বসেিিানিি দনন। 

দ্রন 

একজন গরিাহক একবি দসি্য়ার ্ািরি দকনা বনদয় আ্নার 
সাদে দ্াগাদ্াগ কদর এিং এবি অন্ি দেদ্ দ্রিরদণর 
জন্ি অনুদরাি কদর। আ্বন বরবড়্া বরদ্ািরি দেদক িুঝদি 
্াদরন দ্ দে্বি একবি আনিিজরিাবিক বনদষিাজিঞা্ুকিি 
দে্ হদি ্াদর। দ্দহিু আ্বন বনব্িচিভাদি জাদনন না দ্, 
আ্বন দ্ িরদনর দলনদেদনর ্বরকলি্না করদেন িার 
জন্ি দকানও সীরািেিিিা ্রিদ্াজ্ি বকনা, িাই ্রিদ্াজ্ি 
িাবণজ্ি বন়্নিিরিণ আইন সরি্দকরি ্রার্রি দ্দি আ্বন 
্রিেদর আ্নার অনুিবিরিিা অবফসাদরর সাদে কো িলার 
বসেিিানিি দনন। 

একবি আনিিজরিাবিক দকারি্াবন বহসাদি, আররা বি্িিজুদড় িারণা এিং 
্দণ্ির ্রিিাহদক সরেরিন কবর এিং আনিিজরিাবিক িাবণজ্ি দেদক উ্কৃি 
হই। আররা একবি করিস-িডরিার ্বরদিদ্ ্ণ্ি এিং ্বরদষিাগুবল সরিরাহ 
এিং ্রিা্িি করার ্রিদ়্াজনী়্িাগুবলদক সরিরান কবর। 
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আরও জানুন
অেরি ্াচার িা রাবন লনিডাবরং হদচিে অতিিভাদি অবজরিি অেরি 
তিি অেরিনীবিদি ্ুনরা়্ ঢুবকদয় দেওয়ার ্রিবকরি়্া। এর রাদন 
হল, দ্ একবি অতিি কাজ দেদক অেরি উ্াজরিন করা হ়্, দ্রন 
জাবল়্াবি, এিং দসই অেরি আরাদের রদিা তিি ি্িিসা দেদক 
দকনা ্ণ্িগুবলর জন্ি অেরি ্রিোদনর সর়্ লুকাদনা হ়্। এসি 
দেদক িাঁচদি হদল, আরাদের সজাগ োকদি হদি। ঝুঁবকগুবল দজদন 
এিং অবন্িচ়্িার দকিষদিরি সহা়্িা দচদয়, আ্বন আরাদের 
দকারি্াবনর রাি্িদর অেরি ্াচার ্রিবিদরাদি উদলিলখদ্াগ্ি 
অিোন রাখদি ্াদরন।

ি্িিহাবরক বেকবনদেরি্না
রাবন লনিডাবরং বসিকরগুবল দেদক আরাদের দকারি্াবনদক রকিষা 
করার জন্ি ি্িিসিো রদ়্দে, ্ার রদি্ি রদয়ে নগে অেরি 
্রিোদনর সীরা এিং ি্িিসাব়্ক ্ািরিনারদের ্নাকিি করার 
্রিদ়্াজনী়্িাগুবল। আ্বন িাইদরর ্াবিরিদের সাদে দলনদেন িা 
দ্াগাদ্াদগর সরয় ঝুঁবকর সূচকগুবলর বেদক আ্নার দচাখ দখালা 
দরদখ অিোন রাখদি ্াদরন। অ্রিদ়্াজনী়্ভাদি জবিল কদ্রিাদরি 
কাঠাদরা, অজানা ্দকিষর েিিারা অেরি ্রিোন িা সারঞিজস্িহীন 
ি্িিসাব়্ক দকিষিরিগুবল এই িরদনর ঝুঁবক (িোকবেি লাল 
্িাকা) বনদেরি্ করদি ্াদর। আ্নার অনুিবিরিিা অবফসার 
আ্নাদক রূল্িা়্ন করদি সহা়্িা করদি ্াদরন দ্ এই 
লকিষণগুবল রাবন লনিডাবরং বকরি়্াকলাদ্র একবি সূচক হদি ্াদর 
বকনা এিং কীভাদি এবি কা্রিকরভাদি ্রিবিদরাি করা ্া়্ দস 
সরি্দকরি আ্নাদক ্েবনদেরি্না বেদি ্াদরন। 

অেরি ্াচার দরাি

দ্রন

আ্বন একবি ্রিকদলি্ দ্দরনিি দচক করদেন, ্খন আ্বন 
িুঝদি ্াদরন দ্ একবি দ্দরনিি এরন একবি দকারি্াবন েিিারা 
করা হদয়দে ্ার নার গরিাহদকর নাদরর দেদক বকেুিা আলাো। 
আইনী রূ্ও আলাো। গরিাহক আ্নার ্রিদ্িন সাড়া দেন না 
িা দকানও ি্িাখ্িা দেন না। ্রিিরিী ্েদকিষ্গুবল দ্ৌেভাদি 
বনিরিারণ করদি আ্বন অবিলদরিি আ্নার অনুিবিরিিা 
অবফসাদরর সাদে দ্াগাদ্াগ কদরন। সজাগ োকার রাি্িদর, 
আ্বন আরাদের দকারি্াবনদক রকিষা করার জন্ি ইবিরদি্িই 
একবি অিোন রাখদেন।

দ্রন

আ্বন একজন গরিাহদকর সাদে একবি চুবকিি সিিাকিষর করদি 
চদলদেন, বকনিিু বিবন আরাদের চুবকিির অ্র ্কিষ হদি এরন 
দকারি্াবনবিদক ্বরিিরিন করদি োদকন। অিদ্দষ, চুবকিিবি 
অন্ি দকানও দেদ্র একবি অজানা সহা়্ক সংসিো েিিারা 
সিিাকিষবরি হদি এিং আ্বন গরিাহদকর কদ্রিাদরি কাঠাদরা 
িুঝদি সরস্িায় ্ড়দিন। আ্বন রদন রাখদিন দ্ এবি একবি 
অেরি ্াচাদরর ঝুঁবক বনদেরি্ করদি ্াদর। ্রিসিিাবিি 
দলনদেদনর কাঠাদরাবি রাবন লনিডাবরং বকরি়্াকলাদ্র 
সূচক হদি ্াদর বকনা িা ্রীকিষা করদি আ্বন আ্নার 
্রিবি্ালন অবফসাদরর সাদে দ্াগাদ্াগ কদরন।

বিদক এবলদভিদর, আররা সরি্ূণরি োব়্িিি গরিহণ কবর এিং জািী়্ ও 
আনিিজরিাবিক ্রিদচষিিা়্ অিোন রাবখ ্াদি জাবল়্াবি, রােক এিং 
অসিিরি ্াচাদরর রদিা অ্রািরূলক বকরি়্াকলা্ দেদক অতিি অেরি তিি 
অেরিনীবিদি ঢুদক না ্ায় িা সনিিরিাসী অেরিা়্দনর জন্ি ি্িিহার না হ়্। 
এইভাদি, আররা আরাদের দকারি্াবনদক রাবন লনিডাবরং এিং সনিিরিাসী 
অেরিা়্দনর জন্ি অ্ি্িিহার করা দেদক রকিষা কবর।
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আরও জানুন
দকারি্াবনগুবলর রদি্ি ন্িা্্ি ্রিবিদ্াবগিার কিষবি কদর এরন 
চুবকিিদি ্রিদি্ করা (বিদ্ষ কদর "কাদিরিল" চুবকিি) বনবষেিি 
এিং এর ্বরণবি গুরুির হদি ্াদর। একইভাদি, ্রিবিদ্াগীদের 
রদি্ি ্রিবিদ্াবগিারূলকভাদি সংদিেন্ীল িে্ি বিবনর়্ও 
সািারণি বনবষেিি। ্রিবিদ্াবগিারূলকভাদি সংদিেন্ীল িে্ি 
হল এরন িে্ি ্া িাজাদর ্রিবিদ্াগীদের কাদজর ্ূিরিাভাস 
্াওয়া সহজ কদর দিাদল। উোহরণসিিরূ্, ভবিষ্িদির রূল্ি 
সরি্বকরিি িদে্ির দকিষিরিবি। 

ি্িিহাবরক বেকবনদেরি্না
্রিবিদ্াগীদের সাদে ্রিি্িকিষ িা ্দরাকিষভাদি দ্াগাদ্াগ 
করার সর়্ আ্নাদক সীরািেিিিাগুবল জানদি হদি এিং দসগুবলদক 
সরিরান করদি হদি। আ্নার কখদনাই ্রিবিদ্াগীদের সাদে 
্রিবিদ্াবগিারূলকভাদি সংদিেন্ীল বিষ়্গুবলদি একরি হও়্া 
িা আদলাচনা করা উবচি ন়্। বনবষেিি বিষ়্গুবলর রদি্ি রদয়দে 
বনবেরিষিি রূল্ি িা রূল্ি বনিরিারদণর নীবি, রূল্ি বনিরিারদণর 
উ্াোন, বি্ণন দকৌ্ল, অভ্িনিিরীণ ি্িিসাব়্ক রদডল, 
উিি্ােন্ীলিা এিং কিষরিা। আ্বন ্বে দকানও ্রিবিদ্াগীর 
কাে দেদক ্রিি্িকিষ িা ্দরাকিষভাদি এই জািী়্ িে্ি ্ান, 
িাহদল অনুগরিহ কদর আ্নার সু্ারভাইজার িা অনুিবিরিিা 
অবফসাদরর সাদে দ্াগাদ্াগ করুন।

ন্িা্্ি ্রিবিদ্াবগিা

দ্রন

একবি দিরিড অ্িাদসাবসদ়্্দনর বরবিংদয়র সর়্, 
অং্গরিহণকারীরা রূল্ি সরি্দকরি িে্ি জানাদনার ্রিসিিাি 
দে়্। আ্বন ্রিবিিাে কদরন এিং দ্ষ ্্রিনিি বরবিং দেদড় 
্াও়্ার বসেিিানিি দনন। আ্বন আনুষিঠাবনকভাদি অনুদরাি 
কদরন দ্ আ্নার ্রিবিিাে এিং আ্বন দ্ দেদড় দগদেন দসই 
িে্িবি বরবিং িীকাগুবলদি ্রিবিফবলি হ়্। আ্বন বনব্িচি 
করদি চান দ্ অন্িান্ি অং্গরিহণকারীরা এিা দনাি কদর 
দ্ আ্বন আ্নার ্বরবচি বকেু দলাকদক বিো়্ জাবনদ়্ চদল 
দগদেন। েিনার ্দর, আ্বন আ্নার অনুিবিরিিা অবফসারদক 
জানান এিং আ্বন অ্িাদসাবসয়া্দনর কাে দেদক বরবিংদয়র 
িীকাগুবল ্াওয়ার জন্ি অনুদরাি কদরন।

দ্রন

একিা িারবিবকউদি একজন ্রিাকিিন সহকররিীর সাদে 
আ্নার দেখা হয় ব্বন এখন একজন ্রিবিদ্াগী দকারি্াবনর 
জন্ি কাজ কদরন এিং বিকরি়্ িাড়াদনার জন্ি িাঁর উ্র দ্ 
চা্ দেওয়া হয় দস সরি্দকরি বিবন অবভদ্াগ কদরন। বকেু িড় 
্রিকলি্ ের্িরি আসার কো, দ্খাদন আ্নাদের েুজদনর 
দকারি্াবনই অং্গরিহণ করদি, বিবন ্রার্রি দেন দ্ আ্বন 
্রিেরবিদি "িাদক বজিদি বেন" এিং এই অনুগরিহবি বিবন 
্দরর বিদড বফবরদয় দেদিন। আ্বন িুঝদি ্াদরন দ্ বিবন ্া 
অফার করদেন িা সি্ষিিিই বিদড অতিি হসিিদকিষদ্র একবি 
্রিদচষিিা। আ্বন অসিিীকার কদরন এিং ্ি িাড়ািাবড় 
সরিভি একজন অনুিবিরিিা অবফসারদক বিষয়বি জানান। 

বিদক এবলদভির হল ্রি্ুবকিিগি ্ারেব্রিিা, উেিভািন, গরিাহদকর 
্রিদয়াজনীয়িার ্রিবি গুরুিিি এিং অনু্রিাবণি োবয়িিি্ীল কররিীদের 
্রিিীক। আররা একবি ন্িা্্ি এিং সিিচিে ্েিিবিদি দ্াগ্িিার বভিিবিদি 
্রিবিদ্াবগিা কবর। আররা অবি্িিাস আইন দরদন না চলা সহ্ি কবর না। 
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আরও জানুন
বিদক এবলদভিদরর নীবি, দসইসাদে বি্িিজুদড় অদনক আইন, 
্রিি্িকিষ িা ্দরাকিষভাদি েুদষর ্রিসিিাি করা িা েুষ দেওয়া, 
দকাদনা সুবিিা ্াওয়ার জন্ি অেরি ্রিোন করা এিং অন্িান্ি 
অনু্্ুকিি অেরি ্রিোন করা বনবষেিি কদর। েুনরিীবি এিং 
েুদষর বিবভনিন রূ্ হদি ্াদর। আরাদের কররিীদেরদক এিং বিদক 
এবলদভিদরর জন্ি িা বিদক এবলদভিদরর হদয় কাজ করা এরন 
দ্ দকাদনা কাউদক অি্্িই দ্ দকানও িরদনর েুনরিীবিদি জবড়ি 
হও়্া দেদক বিরি োকদি হদি। িাদের সকদলরই উদেিে্্ি োদক 
দকাদনা সুবিিার বিবনরদয় অনু্্ুকিি ্েনিেসই ি্িিহার করার / 
্াওয়ার জন্ি দকাদনা বসেিিানিিদক অন্িা়্ভাদি ্রিভাবিি করা। 
েুষ বহসাদি গণ্ি হওয়ার জন্ি সুবিিাগুবলদক আবেরিক িা এরনবক 
উ্াোনগিও হদি হদি না। ্েনিেসই ি্িিহাদরর (্বরিদিরি) 
অফারগুবলও গণ্ি হদি ্াদর। 

ি্িিহাবরক বেকবনদেরি্না
বিদক এবলদভির েিিারা িা বিদক এবলদভিদরর হদয় অেরি ্রিোন 
সিরিো কদঠারভাদি করিীি ্ণ্ি িা ্বরদষিাবের জন্ি হওয়া 
উবচি, দ্িা দসই ্ণ্ি িা ্বরদষিা সরিরাহকারী সংসিো 
িা ি্িবকিিদক সরাসবর করদি হদি এিং ্রিেিিি অদেরির 
্বররাণবি িাজার রূদল্ির উ্র বভিিবি কদর হদি হদি। দকানও 
্বরবসিেবিদিই আ্নার এরন সুবিিা দেও়্া িা গরিহণ করা উবচি 
ন়্ ্া দকানও ি্িিসাব়্ক বসেিিানিিদক অনু্্ুকিিভাদি ্রিভাবিি 
করার লদকিষ্ি করা হ়্। দজদন রাখুন দ্ আ্নার বসেিিানিি 
গরিহণদক েুনরিীবি্ুকিি করার ্রিদচষিিাগুবল সূকিষির হদি ্াদর, 
দ্রন কাদক বনদয়াগ করদি হদি িা বসেিিানিি দনও়্ার সর়্ 
একিা অনুগরিহ করার রদিা অ-উ্াোনগি সুবিিার অফার, এিং 
্দরাকিষভাদি িনিিু িা আিিরী়্দের উ্কাদরর অফারও দেও়্া 
হদি ্াদর।

েুনরিীবিদরাি 

দ্রন

আদলাচনার সর়্, একজন সরিরাহকারী িার দকারি্াবনদি 
আ্নার একজন আিিরীদ়্র জন্ি একবি ভাদলা-রাইদনর 
ইনিিানরিব্দ্র ি্িিসিো করার ্রিসিিাি দে়্। বিবনরদ়্, 
আ্বন িার ্রিসিিাদির ্দকিষ োকদিন িদল আ্া করা হয়। 
্বেও এই সুবিিাবি সরাসবর আবেরিক রূদল্ির ন়্ িা সরাসবর 
আ্নাদক উ্কৃি কদর না, িিুও এবিদক েুনরিীবি বহসাদি 
গণ্ি করা দ্দি ্াদর এিং এদি সরিরি হও়্া উবচি ন়্।

দ্রন 

একজন সরিভাি্ি গরিাহদকর সাদে আদলাচনার একবি 
চ্িাদলবঞিজং বেদনর ্দর এিং দকাদনা সদনিিাষজনক 
ফলাফল না দ্দয়, আ্বন িাদক একবি খুি ি্ি়্িহুল 
বডনাদর আরনিিরিণ জানাদনার কো বিদিচনা কদরন। আ্বন 
আ্া কদরন দ্, এই িরদনর "রাজকী়্ আ্্িায়দনর" ্দর, 
আ্নার সরিভাি্ি গরিাহক ্দরর বেন "দিব্ িনিিুিিি্ূণরি" 
হদি ্াদরন। বকনিিু, বিদ্ষ কদর আদলাচনা চলার সর়্, সিি 
উদেিেদ্্ি আরনিিরিণ করদলও, দসিা খুি সহদজই ভুল িারণার 
উদেরিক করদি ্াদর িা এরনবক েুষ বহসাদি গণ্ি হদি ্াদর। 
অভ্িনিিরীণ বনদেরিব্কাগুবলদি োকা উ্হার এিং আরনিিরিণ 
সরি্দকরি অনুিবিরিিা বিভাদগর সু্াবর্গুবল দরদন চলুন। 

আররা দকাদনা রকদররই েুনরিীবি সহ্ি কবর না। আররা আরাদের ্ণ্ি এিং 
্বরদষিাগুবলর গুণরাদনর উ্র বভিিবি কদর ি্িিসা অজরিন এিং িজায় রাখায় 
বি্িিাস কবর। একইভাদি, আররা আরাদের ি্িিসা ্ািরিনারদের অফাদরর 
গুণরান এিং আরাদের এই বরবলি দিাঝা্ড়ার বভিিবিদি দিদে বনই দ্ েুষ 
দকাদনা ি্িিসা অজরিন িা িজায় রাখার উ্া়্ ন়্। আররা জাবিসংদের 
দগিলািাল করি্্িাদকিির সিিাকিষরকারী, এিং - সারা বিদ্িির দকারি্াবন এিং 
সংসিোর সাদে একদিরি - েুনরিীবির বিরুদেিি লড়াই করার জন্ি জাবিসংদের 
এই উদে্িাদগ অিোন রাবখ।
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আরও জানুন
আররা আনিিজরিাবিক সরি্রিো়্ এিং দ্সি দেদ্ আররা 
সবকরি়্, িাদের েিিারা সিিীকৃি রানিাবিকার ও ্রির অবিকাদরর 
রানেণিড দরদন চবল এিং িাদের এই ্্রিদিকিষদণর অনু্ীলনদক 
্ুদরা্ুবর সরেরিন কবর। আরাদের সরিরাহকারীদের কাদেও 
আররা একই কাজ করার োবি জানাই। আররা জাবিসংদের 
রানিাবিকাদরর সিরিজনীন দোষণা্িরি এিং আনিিজরিাবিক ্রির 
সংসিোর (আইএলও) কররিদকিষদিরি দরৌবলক নীবি ও অবিকাদরর 
বিষদয় দোষণা্দিরি িবণরিি দরৌবলক অবিকারগুবলদক সিিীকৃবি 
বেই ও সরিরান কবর। এই রদররি, আরাদের দগিলািাল দফরিরও়্াকরি 
চুবকিি সারাবজক ো়্িেিিিার দচিনা়্ একসাদে কাজ করার জন্ি 
দরৌবলক লকিষ্ি এিং নীবিগুবল বনিরিারণ কদর। 

আররা এরন দকানও কররিী বনদ়্াগ করি না ব্বন এখনও 
্রিদ্াজ্ি জািী়্ এিং আইএলও ্রিদ়্াজনী়্িা অনুসাদর তিি 
নূ্িনির ি়্দস দ্ৌঁোনবন। আররা কখদনাই দকাদনা রকদরর 
দজার্ূিরিক িা িাি্িিারূলক ্রির দরদন দনদিা না। 

ি্িিহাবরক বেকবনদেরি্না
বিদক এবলদভিদরর কররিী বনদয়াগ করার িা কররিীরা দ্ কাঠাদরার 
রদি্ি কাজ কদর িা বনিরিারণ করার বিষদ়্ বসেিিানিি দনও়্ার 
সর়্, সরসিি বসেিিানিি অি্্িই ্রিদ্াজ্ি আইন এিং কররিী 
্রিবিবনবি িা ইউবন়্নগুবলর সাদে (অভ্িনিিরীণ এিং িাবহ্িক) 
চুবকিির উ্র বভিিবি কদর হদি হদি। আ্বন ্বে এরন বসেিিানিি 
দনও়্ার অিসিোদন োদকন ্া অভ্িনিিরীণভাদি এিং আরাদের 
্ািরিনারদের সাদে আররা কীভাদি কাজ কবর িা ্রিভাবিি কদর, 
িাহদল আ্নাদক অি্্িই ্রিদ্াজ্ি আইনী ্রিদ়্াজনী়্িাগুবল 
জানদি হদি এিং দসগুবল দরদন চলদি হদি। আররা আ্া কবর 
আরাদের ি্িিসাব়্ক ্ািরিনাররা এই দরৌবলক রূল্িদিািগুবল 
অনুসাদর কাজ করদি।

রানিাবিকার ও ্রির অবিকার

দ্রন

একবি বনররিাণ সাইদি একজন সািকনিিরিাকিিদরর সাদে  দেখা 
করার সর়্, আ্বন িুঝদি ্াদরন দ্ ্রিবরকরা দকানও 
বিরবি োড়াই এিং খুি খারা্ অিসিোয় কাজ করদে। আ্বন 
এই বিষ়্বি উিিো্ন কদরন ্াদি সরস্িাবির িেনিি করা 
্া়্ এিং ্্রিা্িি ি্িিসিো গরিহণ করা ্া়্। 

দ্রন

একজন নিুন কররিী বনদ়্াদগর আদগ, আ্বন িুঝদি ্াদরন 
দ্ ্রিােরিীবির িয়স খুি কর রদন হদচিে। ্বেও িার বসবভর 
উ্র বভিিবি কদর সিবকেু বঠকঠাক িদল রদন হদচিে, বকনিিু 
আ্বন বনব্িচি করদি চান দ্ সিোনী়্ ্রির আইন দরদন 
চলা হদচিে। আ্বন আ্নার সিোনী়্ রানি সরি্ে বিভাদগর 
সাদে আদলাচনা কদরন এিং সিোনী়্ আইন দরদন চলার 
জন্ি ্াসদ্ািরি িা িুলনী়্ নবেদি ি়্স ্রীকিষা করার 
বসেিিানিি দনন। 

বিদক এবলদভিদর, আররা রানি ও ্রির অবিকারদক সরিরান ও রকিষা 
কবর। আররা সরসিি কররিীদের জন্ি ভাদলা কাদজর অিসিোদক সিরিাবিক 
গুরুিিি্ূণরি িদল রদন কবর।
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আরও জানুন
আররা বনদজদের এিং এদক অ্দরর ্িিন বনই, এিং 
কররিদকিষদিরির সাদে সরি্বকরিি আোি এিং অসুসিেিাগুবল 
্রিবিদরাি এিং বরদ্ািরি কবর। সরসিি কররিী িাদের কাদজর 
্বরদিদ্ সুরকিষা এিং সিিাদসিে্ির ্রিচার করদি এিং ্রিদ্াজ্ি 
্রিবিিানগুবল দরদন চলদি। আরাদের র্িাদনজাররা এই োব়্িিি 
্ালদন িাদের কররিীদের দনিৃিিি দেদিন, বনদেরি্ দেদিন এিং 
সহায়িা করদিন িদল আ্া করা হয়। 

ি্িিহাবরক বেকবনদেরি্না
কররিদকিষদিরি, আ্নাদক সিরিো ্রিাসব্িগক সিিাসিে্ি এিং 
সুরকিষার ্রিদ়্াজনী়্িাগুবল দরদন চলদি হদি এিং সরসিি 
ি্িবকিিগি ্রিবিরকিষারূলক সরঞিজার ি্িিহার করদি হদি। 
আ্নাদক অি্্িই অবনরা্ে ্বরদিদ্র েিিারা তিবর এিং 
দসইসাদে আরাদের আচরদণর উ্র বভিিবি কদর হওয়া ভুলগুবলর 
েিিারা তিবর ফাঁেগুবল এড়াদি হদি। আ্নার সাদে অন্ি ্ারা 
কাজ কদর িাঁদেরও একই কাজ করদি সহা়্িা করুন। ্বে দকাদনা 
কাজ অবনরা্ে িদল রদন হ়্ িা ্বে ্রিদ়্াজনী়্ ি্িবকিিগি 
্রিবিরকিষারূলক সরঞিজার ি্িিহার না করা হ়্, িাহদল কাজবি 
অবিলদরিি িনিি করুন। আররা সকদলই সিিাসিে্ি ও বনরা্িিিার 
ঝুঁবকগুবল ্নাকিি কদর, রূল্িা়্ন কদর এিং বরদ্ািরি কদর এদক 
অ্দরর সুরকিষা়্ অিোন রাবখ। আ্বন ্বে আ্নার এলাকা়্ 
্রিদ্াজ্ি ্রিদ়্াজনী়্িাগুবল সরি্দকরি অবনব্িচি হন, িাহদল 
আ্নার সু্ারভাইজার িা সিোনী়্ দ্্াগি সুরকিষা এিং 
সিিাসিে্ি ্রিবিবনবি আ্নাদক সহায়িা এিং গাইড করদিন। ্বে 
আ্নার িা সহকররিীর কাদজর বফিদনস বনদয় িা দেওয়া কাজবি 
বনরা্দে সরি্ােন করার কিষরিা বনদয় আ্নার দকানও উদেিিগ 
োদক, িাহদল িাদেরদক আ্নার উদেিিগগুবল সরি্দকরি জানান িা 
দকানও সু্ারভাইজার এিং / অেিা দ্্াগি সুরকিষা ও সিিাসিে্ি 
্রিবিবনবিদক জবড়ি করুন।

দ্্াগি বনরা্িিিা ও সিিাসিে্ি

দ্রন

আ্বন সরি্রিবি নিুন সুরকিষা বগ়্ার দ্দ়্দেন এিং এবি 
কীভাদি ি্িিহার করদি হয় দস বিষদয় বনব্িচি কদর জাদনন 
না, িদি অনুরান করদেন দ্ এবি ্ুরাদনা রদডদলর রদিা কদরই 
কাজ কদর। আ্বন এরন একজন সহকররিীর সাদে কাজ কদরন 
ব্বন সরি্রিবি ্রিব্কিষণ দ্দ়্দেন, িদি বিবন দেরী করদেন। 
আ্বন িাদক োড়াই ্ুরু করার কো ভাদিন, িদি অবিলদরিি 
িারণাবি িাবিল কদরন। আ্বন বনরা্িিিাদক ্রিেদর রাদখন 
এিং দকিল িখনই ্ুরু করার বসেিিানিি দনন ্খন একবি 
বনরা্ে কাদজর ি্িিসিো ্রিবিবষিঠি হ়্ এিং সবঠক 
সরঞিজার এিং ্নিিরি্াবিগুবলদি আ্নার অ্িাদকিসস োদক। 

দ্রন

আ্নাদক দকানও গরিাহদকর বিবলিডংদ়্ জরুবর 
রকিষণাদিকিষদণর কাজ করার জন্ি ডাকা হ়্। গরিাহদকর 
কাদে এবি গুরুিিি্ূণরি দ্ বলফিবি ্দরর ি্িিসাব়্ক 
বেদনর ্ুরুদি ্রিসিিুি োকদি। িাসিকবিদি একবি কাদজর 
বনদেরি্না রদ়্দে ্ার জন্ি বনবেরিষিি সুরকিষা ি্িিসিো 
দনও়্া ্রিদ়্াজন। িদি এগুবল সর়্সাদ্কিষ। আ্বন 
আ্নার সু্ারভাইজারদক জানান দ্, ্রিদ়্াজনী়্ সুরকিষা 
ি্িিসিোগুবল দেও়্া হদল, গরিাহদকর সর়্সীরার রদি্ি 
কাজবি সরি্নিন নাও হদি ্াদর। একসাদে আ্নারা সরসিি 
বনরা্িিিা ্রিদ়্াজনী়্িা দরদন চদল ্ি িাড়ািাবড় সরিভি 
রকিষণাদিকিষণ সরি্ূণরি করার উ্া়্গুবল দখাঁদজন। বনরা্িিিা 
বনদ়্ কখনই আদ্াস করদিন না। 

বিদক এবলদভিদর, দ্্াগি বনরা্িিিা এিং সিিাসিে্ি আরাদের ি্িিসাব়্ক 
্রিবকরি়্াগুবলর একবি অবিদচিেে্ি অং্। এগুবল সরসিি ্রি্ুবকিিগি, 
অেরিতনবিক এিং সারাবজক বসেিিানিিগুবলদি ্ুরু দেদকই গুরুিিি্ূণরি। বিদক 
এবলদভিদর আরাদের কররিীদের বনরা্িিিা এিং সিিাসিে্ি আরাদের সকদলর 
কাদে এিং দকারি্াবনর োঁবড়দ়্ োকার জন্ি অি্িনিি গুরুিিি্ূণরি। 
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আরও জানুন
অন্ি ি্িবকিিদক ্রিভাবিি কদর এরন বসেিিানিিগুবল অনু্্ুকিি 
রানেদণিডর উ্র বভিিবি কদর হওয়া উবচি নয় িা সরস্িা্ুকিি 
উ্াদ়্ তিষর্ি করা উবচি ন়্। তিষদর্ির বিবভনিন রূ্ োকদি 
্াদর। উোহরণসিিরূ্, বসেিিানিিগুবল বল্িগ, ি়্স, িিিদকর র্, 
সংসিকৃবি, জাবিগি উিিস, দ্ৌন ্বরচ়্, অকিষরিা িা িদররির 
উ্র বভিিবি কদর ্কিষ্ািেুষিি হদি ্াদর। এর ফদল অসর 
আচরণ এিং তিষর্িরূলক ি্িিহার করা হদি ্াদর। এবি আরাদের 
কাদজর সরসিি বেকদক ্রিভাবিি করদি ্াদর দ্রন কিষবি্ূরণ। 
তিষর্িরূলক আচরণ তেনবনিেন ্বরবসিেবিদি িা সহকররিীদের 
সাদে অনানুষিঠাবনক আোন-্রিোদনও দেখা দ্দি ্াদর। আররা দ্ 
উনিরুকিি এিং সহন্ীল ্বরদিদ্র জন্ি সংগরিার কবর িা লালন 
করার জন্ি এই িরদনর আচরণ অি্্িই এবড়দ়্ চলদি হদি।

ি্িিহাবরক বেকবনদেরি্না
আ্নার দচাখ দখালা রাখুন এিং এই ্কিষ্াবিিিিগুবল সরি্দকরি 
সদচিন হন। এবি ্রিবিেিিবনিেিারুলক হদি ্াদর কারণ আরাদের 
বকরি়্াকলাদ্র উ্র ্রিভািগুবল অিদচিনভাদি েিদি ্াদর। 
বনদজদক অন্ি ি্িবকিির জায়গায় িসান এিং সরাদলাচনা কদর 
দেখুন দ্ আ্নার বসেিিানিিগুবল উদেিে্্িরূলক এিং দকিলরািরি 
চাকবর-সরি্বকরিি গুণািলী েিিারা চাবলি বকনা। আ্বন ্বে 
দকানও িরদনর তিষর্ি দেদখন, িাহদল বিষ়্বিদক দখালাখুবলভাদি 
সরািান করদি এিং বিদক এবলদভিদরর অ-তিষদর্ির 
রূল্িদিািগুবলদক িলিিি করদি বেিিিা করদিন না।

সরান আচরণ এিং অ-তিষর্ি

দ্রন

আ্বন আ্নার বিভাদগর রদি্ি একবি ্ূন্ি্ে ্ূরণ করার 
দচষিিা করদেন এিং একজন িবহরাগি ্রিােরিী বনদ়্াদগর 
্রিবকরিয়ায় রদ়্দেন। আ্বন েুজন উ্্ুকিি ্রিােরিী খুঁদজ 
দ্দ়্দেন ্ারা উভ়্ই সরানভাদি দ্াগ্ি, বকনিিু িারা 
অন্ি দেদ্র নাগবরক। আ্বন ্ুিুরািরি কাজ সরি্বকরিি 
্রিদ়্াজনী়্িার উ্র বভিিবি কদর বসেিিানিি দনন এিং দসবি 
ি্িবকিিগি সাংসিকৃবিক কুসংসিকার েিিারা চাবলি হ়্ না।

দ্রন

িাবষরিক রূল্িা়্ন ্রিবকরি়্ার উ্র বভিিবি কদর, বিদরর েুজন 
সেস্ি আরও ্রিব্কিষদণর জন্ি দ্াগ্ি িদল বিদিবচি হন। 
বকনিিু, দ্দহিু িাদের রদি্ি একজন কদ়্ক িেদরর রদি্ি 
অিসর বনদি ্াদচিেন, িাই ্রিব্কিষদণ অং্গরিহণ করদল 
দসিা দকারি্াবনদক দকাদনা েীেরিদর়্ােী সুবিিা দেদি বকনা দসই 
্ুবকিিবি দিালা হ়্। আ্বন জাদনন দ্ বিদক এবলদভিদর আররা 
সরসিি কররিীদের সরান সুদ্াগ দেও়্ার এিং তিবচিরি্িদক 
রূল্ি দেও়্ার লকিষ্ি রাবখ, িাই আ্বন ্ুবকিিবি খাবরজ 
কদর দেন এিং ি়্দসর উ্র বভিিবি কদর আ্নার বিদরর 
সেস্িদের সাদে আলাোভাদি আচরণ কদরন না। 

আররা সরান সুদ্াদগর ্া্া্াব্ ্ারসি্বরক বি্িিাস ও সরিরাদনর 
সংসিকৃবিদি বি্িিাস কবর। আরাদের বনদ়্াগ, ্দোনিনবি, উনিন়্ন এিং 
দিিদনর বসেিিানিিগুবল ্ুদরা্ুবর আরাদের কররিীদের দ্াগ্িিা এিং চাকবর-
সরি্বকরিি গুণািলীর উ্র বভিিবি কদর দনওয়া হ়্। আররা দকাদনা িরদনর 
তিষর্ি সহ্ি কবর না।
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আরও জানুন
কাজ-জীিদনর ভারসার্ি, িা কাজ-জীিদনর একীভিদনর লকিষ্ি 
হল ি্িবকিিগি চাবহো এিং কাদজর ্রিদ়্াজনী়্িার রদি্ি 
ভারসার্ি রাখা। আররা সকদলই এরন ভাদি কাজ করদি চাই 
্া আরাদের, আরাদের ্বরিাদরর এিং আরাদের দকারি্াবনর 
জন্ি বনরা্ে এিং সিিাসিে্িকর। এই কারদণই আররা দ্ৌেভাদি 
কাদজর ্বরবসিেবি তিবর কবর ্া আরাদের ্রিবিবি কররিচারীর 
ি্িবকিিগি ্বরবসিেবি এিং ্রিদ়্াজনগুবল বিদিচনা কদর আরাদের 
সরিভাি্িিা সিরিাবিক করার সুদ্াগ দে়্।

ি্িিহাবরক বেকবনদেরি্না
একজন ি্িবকিি বিদক এবলদভিদর কীভাদি কাজ কদর িা ্রিভাবিি 
করদি এরন দকাদনা একবি বসেিিানিি দনও়্ার সর়্, কররিীবির 
ি্িবকিিগি ্বরবসিেবি এিং অন্িান্ি ্রিাসব্িগক ্বরবসিেবি 
আ্নাদক বিদিচনা করদি হদি। কাজ ও সরদয়র ভারসার্ি বনদ়্ 
কাজ করার সর়্, কাদজর-সরদয়র বিবভনিন রদডল, দ্রন কাজ-
ভাগ কদর দনও়্ার রদডলগুবল অফার করা একবি বিকলি্ হদি 
্াদর। ্খন দকানও কররিী সরস্িায় ্দড়দেন, িখন সহকররিী, 
সু্ারভাইজার িা সিোনী়্ রানি সরি্ে বিভাদগর সাদে একবি 
দখালাখুবল আদলাচনা সরিভাি্ি সরািানগুবল ্নাকিি করদি 
সহা়্িা করদি ্াদর।

কাজ-জীিদনর ভারসার্ি

দ্রন

আ্বন আ্নার িাচিচাদের ্িিন দনও়্ার জন্ি 
অবভভািকদিিির েুবি বনদি চান। বকনিিু, আ্বন উবেিিগিন 
দ্ এবিদক অনু্্ুকিি িদল রদন করা হদি ্াদর এিং 
আ্নার ভবিষ্িদির দ্্ার ্েদক ্রিভাবিি করদি ্াদর। 
দকারি্ানীদি আ্নার অিসিোন ্াই দহাক না দকন, আ্নাদক 
আ্নার সিোনী়্ রানি সরি্ে বিভাগ এিং আ্নার 
সু্ারভাইজাদরর সাদে বিকলি্গুবল বনদ়্ আদলাচনা করদি 
হদি। বিদক এবলদভিদর, আররা ্রিবিবি ি্িবকিির ি্িবকিিগি 
্বরবসিেবিদক সিিীকৃবি বেই এিং আ্নার দ্্াোর এিং 
ি্িবকিিগি জীিদনর জন্ি কা্রিকর হদি এরন সরািানগুবল 
খুঁদজ দির কবর।

দ্রন

আ্বন সরি্রিবি বি্িিজুদড় বিবভনিন অঞিচদলর সহকররিীদের 
সাদে একবি নিুন করিস-ফাং্নাল ্রিকলি্ ্ুরু কদরদেন। 
আ্নার ি্িবকিিগি জীিদন ্বরিিরিদনর কারদণ, বরবিংদয়র 
সর়্সূচীগুবল আ্নার জন্ি একবি িাসিিি চ্িাদলঞিজ তিবর 
কদর। ্রিেদর, আ্বন বিষ়্বি বনদ়্ কো িলদি অবনচিেুক 
োদকন, িদি দ্দহিু আ্বন আ্নার কিরিি্ি এিং দসইসাদে 
আ্নার বনদজর উনিনবির সরি্দকরি সদচিন, িাই আ্বন 
দখালাখুবলভাদি বিদরর সাদে বিষ়্বি বনদ়্ আদলাচনা কদরন। 
একসাদে বরদল আ্নারা এরন একবি সর়্ সূচী দির করদি 
সকিষর হন ্া আ্নার সকদলর জন্ি উ্্ুকিি।

বিদক এবলদভিদর আরাদের কররিীদের সিিাসিে্ি ও বনরা্িিিা অি্িনিি গুর-ু
িিি্ূণরি। আররা বি্িিাস কবর দ্ একবি সিিাসিে্িকর কাজ-জীিদনর ভারসার্ি 
সরসিি কররিীদের উনিনবির চাবিকাবঠ।
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আরও জানুন
তিবচদিরি্ির অদনকগুবল রূ্ রদ়্দে – দসবি ি়্স, জাবিগিিা, 
ব্কিষা, বল্িগ অবভি্িবকিি, দ্ৌন ্বরচয়, িররি িা অকিষরিা 
্াই দহাক না দকন। ্রিবিবি ি্িবকিি িার বনজসিি উ্াদ়্ 
অনন্ি। আররা বি্িিাস কবর দ্ ্ুিুরািরি একবি তিবচিরি্ির়্ 
কররিীিাবহনীর সাদে আররা আরাদের দকারি্াবনর আরও 
বিকাদ্ সফল হি। আররা বিবভনিন অবভজিঞিা, সংসিকৃবি এিং 
্বকিি দেদক উ্কৃি হই। আররা দকানও ি্িবিকরির োড়াই 
্রিদি্িকদক সং্ুকিি কবর এিং রূল্ি বেই। আররা বনদ়্াগ, 
বনিরিাচন, কিষবি্ূরণ, সুবিিা, ্রিব্কিষণ ও উনিন়্ন, ্দোনিনবি, 
সিোনানিির, সরাব্িি এিং কররিসংসিোদনর অন্ি সি ্িরিািলী 
সহ কররিসংসিোদনর সরসিি বেকগুবলদি এবি ্রিদ়্াগ কবর।

ি্িিহাবরক বেকবনদেরি্না
বিদক এবলদভিদর, আররা তিবচিরি্িদক িার সরসিি তিব্ষিি্ি 
সহ এিং সরসিি রূদ্ আবল্িগন কবর। আ্বন দ্ন সহকররিী িা 
কররিীদের দকানও ি্িবকিিগি গুণ িা অিসিোর উ্র বভিিবি 
কদর বিচার না কদরন, িরং দকিলরািরি িাদের সাদে আ্নার 
অবভজিঞিা, িাদের কাজ-সরি্বকরিি েকিষিা এিং দ্্াগি 
গুণািলীর উ্র বভিিবি কদর আ্নার বসেিিানিিগুবল বনন। আ্বন 
্বে উ্দর উদলিলবখি দকানও ি্িবকিিগি গুদণর বিষদ়্ তিষদর্ির 
অবভজিঞিা লাভ কদরন িা ্্রিদিকিষণ কদরন, িদি আ্বন 
দখালাখুবলভাদি এবি আদলাচনা করদি ্াদরন। এই ি্িা্াদর 
আ্নার সু্ারভাইজার িা রানি সরি্ে বিভাদগর সাদে দ্াগাদ্াগ 
করা ভাদলা। 

তিবচিরি্ি ও অনিিভুরিবকিি

দ্রন

একজন সু্ারভাইজার বহসাদি, আ্নার সাদে আ্নার 
একজন সহকররিী দ্াগাদ্াগ কদরন ব্বন েুবির অনুদরাি 
কদরন। সর়্বি অসুবিিাজনক কারণ ্বরদষিাগুবলর জন্ি 
্রিচুর চাবহো রদ়্দে। বকনিিু, িার ি্িাখ্িা দেদক আ্বন 
িুঝদি ্াদরন দ্ এবি িার কাদে একবি গুরুিিি্ূণরি িররিী়্ 
েুবির বেন। িার অন্িান্ি সহকররিীদের সাদে একসাদে বরদল 
আ্বন একবি সরািান দির কদরন ্া িাদক িার অনুদরাি করা 
সরদয় েুবি দনওয়ার সুদ্াগ দে়্।

দ্রন

আ্নার এক সহকররিীর ্ারীবরক অকিষরিা রদ়্দে। িার 
দ্াগ্িিাগুবল েুেরিানিি, বকনিিু আ্বন একবি বডর্িাবনিডং 
্রিকদলি্ িার কিষরিাগুবলদক চ্িাদলঞিজ করদি বেিিিাদিাি 
কদরন কারণ আ্বন িার অজানা সীরািেিিিাগুবল বনদয় 
ভীি। আ্বন ্রিােরিীর সাদে ্রিি্িাব্ি চ্িাদলঞিজগুবল 
বনদয় দখালাখুবলভাদি আদলাচনা করার বসেিিানিি দনন। 
্বরদ্দষ, দ্দহিু বিবন একজন উ্্ুকিি ্রিােরিী, িাই 
আ্বন িাদক ্রিকদলি্ অনিিভুরিকিি করার বসেিিানিি 
দনন। িাদক সফলভাদি িার কাজ সরি্ােন করদি সকিষর 
করার জন্ি আ্নারা একসাদে বরদল দ্ দকানও অবিবরকিি 
্রিদ়্াজনী়্িার ি্িা্াদর আদলাচনা কদরন। 

তিবচিরি্ি এিং অনিিভুরিবকিি আরাদের রূল রূল্িদিাদির অং্। আররা একবি 
তিবচিরি্ির়্ কররিীিাবহনী গদড় দিালার এিং িজা়্ রাখার লকিষ্ি রাবখ এিং 
বি্িিাস কবর দ্ বিবভনিন ি্িাকগরিাউনিড, রিারি এিং ্রিবিভার একবি 
বর্রিণ আরাদের দকারি্াবনদক সরৃেিি কদর এিং আরাদের সাফল্ি অজরিদন 
সহা়্িা কদর। 
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আরও জানুন
কররিদকিষিরি কীভাদি বনরা্ে রাখা ্া়্ দস সরি্দকরি বিদক 
এবলদভিদরর বিসিিৃি ্রিদ়্াজনী়্িা এিং সু্াবর্ রদ়্দে। 
অ্িালদকাহল ি্িিহার, িূর্ান এিং ওষুি সহ অন্িান্ি ্োদেরির 
অ্ি্িিহার আরাদের কররিীদের সিিাদসিে্ির উ্র ্রিভাি দফদল 
এিং গুরুির বনরা্িিিা সরস্িা উিিো্ন করদি ্াদর। অতিি 
রােক দসিদনর অনুরবি দনই। সহায়িা ি্িিসিোগুবল বঠকঠাক 
রদ়্দে িা বনব্িচি করার জন্ি সু্ারভাইজার এিং র্িাদনজাররা 
ো়্িেিি। 

ি্িিহাবরক বেকবনদেরি্না
আ্বন ্বে অ্িালদকাহল ্ান কদর োদকন অেিা ডরিাগ িা 
ওষুদির (আইনী, দ্রিসকরিাইি করা িা দিআইনী) ্রিভাদির 
অিীদন োদকন ্া আ্নার রদনাদ্াগ িা বনরা্দে কাজ করার 
কিষরিাদক বিরূ্ভাদি ্রিভাবিি কদর, িাহদল দকানও কাজ 
করদিন না। আ্বন ্বে রদন কদরন দ্ আ্বন িা দকানও সহকররিী 
এইভাদি ্রিভাবিি হদয় আদেন, িাহদল কাজবি ্ুরু না কদর, এবি 
িিিকিষণািি সু্ারভাইজারদক জানাদনা উবচি। ্রিদি্িদকই, বিদ্ষ 
কদর আরাদের সু্ারভাইজার এিং র্িাদনজাররা দ্ সিকরিীকরণ 
িা অবভদ্াগগুবল ্ান, দসগুবলর উ্র িাঁদের অি্্িই কাজ করদি 
হদি। সাহা্্ি চাইদি ্রিেদর অেিভুি লাগদি ্াদর, িদি আ্নার 
সহকররিীদের এিং বনদজদক বনরা্ে রাখার জন্ি এবি করা 
সবঠক কাজ।

বিদ্ষ ইদভনিি িা কররিদকিষদিরির িাইদরর ইদভনিিগুবলর জন্ি, 
ইদভনিিবি সি্নসর করা সিদচদ়্ বসবন়্র র্িাদনজারদক অি্্িই 
সরসিি অং্গরিহণকারী কররিীদের জন্ি বসেিিানিি বনদি হদি। 
রােক িা অ্িালদকাহদলর ্রিভাদি োকাকালীন কখদনাই দকানও 
্ানিাহন িা ্নিিরি্াবি চালাদিন না।

অ্িালদকাহল ও রােক

দ্রন

আ্বন লকিষ্ি কদরন দ্ আ্নার সহকররিীদক বিভরিানিি 
এিং কিলানিি িদল রদন হদচিে। আ্নার রদন হয় দ্ বিবন 
বকেু ওষুি দখদয়দেন এিং এর ফদল িার কাজবি বনরা্দে 
সরি্ােন করার কিষরিাদি ্রিভাি দফলদি ্াদর। আ্বন 
িাদক সু্ারভাইজারদক জানাদি উিিসাবহি কদরন। আ্নার 
সহকররিী এিং সু্ারভাইজার একসাদে বনিরিারণ কদরন দ্ 
বিবন এখনও কাদজর জন্ি উ্্ুকিি বকনা। িারা দেখদি 
্ান দ্ িার বনরা্দে কাজ করার কিষরিা দনবিিাচকভাদি 
্রিভাবিি হদয়দে, িাই িারা বসেিিানিি দনন দ্ বিবন কাদজ 
বফরদিন না এিং দসই বেনবিদি েুবি দনদিন।

দ্রন

েু্ুদরর ব্ফদির আদগ, আ্বন একজন িনিিুর সাদে একবি 
দরসিিুদরদনিি েরিুি রি্িাহিনদভাজন কদরন। আ্নার ব্রি়্ 
করিীড়া েল বজিদে এিং আ্নার চার্াদ্র দলাদকরা উলিলাস 
করদে। আ্নার িনিিু একবি ঠানিডা বি়্ার বেদ়্ উে্া্ন 
করার ্রার্রি দে়্। বকনিিু, আ্নার রদন আদে দ্ আ্নার 
কাজ ্ুরু হও়্ার আদগ অ্িালদকাহল ্ান করদল আ্নার িা 
অদন্ির সুরকিষা়্ ্রিভাি দফলদি ্াদর। আ্বন ্বরিদিরি ্ুিু 
জল ্ান করার বসেিিানিি দনন। 

আররা সিিাসিে্ি ও বনরা্িিিার ্রিবি আরাদের অ্িগীকারদক অি্িনিি 
গুরুদিিির সাদে গরিহণ কবর। সরসিি কররিদকিষিরি অ্িালদকাহল, অতিি 
ডরিাদগর ি্িিহার এিং অন্িান্ি ্োদেরির অ্ি্িিহার দেদক রুকিি 
হও়্া উবচি।
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আরও জানুন
্াবর্রিবরক হল, সিিীকৃবির অন্িান্ি অদনক রূ্ োড়াও, 
আরাদের কররিীদের বিবনদ়্াগ করা সর়্ এিং ্রিদচষিিার জন্ি 
আবেরিক ্ুরষিকার। আররা নূ্িনির রজুবরর দকিষদিরি সরসিি 
্রিদ্াজ্ি জািী়্ এিং আনিিজরিাবিক আিব্্িকিা দরদন চবল। 
আররা বনবেরিষিি ভূবরকা, কাজ এিং কিরিদি্ির জন্ি ন্িা্্ি এিং 
উ্্ুকিি ্াবর্রিবরক দেওয়ার লকিষ্ি রাবখ। ্াবর্রিবরক সাফল্ি 
এিং কররিকিষরিারও ফলাফল। বিদ্ষ কদর ্াবর্রিবরদকর 
্বরিিরিন্ীল উ্াোনগুবল এবির ্রিিীক। এইভাদি, ্াবর্রিবরক 
দ্রিরণা এিং কররিকিষরিাদক উিিসাবহি করদি ্াদর এিং 
্রিবিভা িদর রাখদি অিোন রাখদি ্াদর। বিদক এবলদভিরদক 
আরাদের কররিীদের দচাদখ কাজ করার একবি েুেরিানিি জা়্গা 
হদি এিং েুেরিানিি জা়্গা বহদসদি োকদি, এবি একবি অি্িনিি 
গুরুিিি্ূণরি ্ূিরি্িরি। 

ি্িিহাবরক বেকবনদেরি্না
্াবর্রিবরদকর বসেিিানিিগুবলদক সিরিো অভ্িনিিরীণ বনদেরিব্কা 
এিং ্েিিবি অনুসরণ করদি হদি। দসগুবলদক ন্িা্্ি হদি 
হদি এিং সি্ষিিভাদি জানাদি হদি। দকাদনা ি্িবকিির দেদক 
কররিকিষরিার ্রিি্িা্া দকারি্াবনর কররিকিষরিার ্া্া্াব্ 
দসই ি্িবকিির লদকিষ্ির সাদেও সং্ুকিি করা উবচি - এই 
লকিষ্িগুবল উচিচাবভলাষী বকনিিু িাসিিিসরিরি হও়্া উবচি। 
সরসিি কররিীদের চ্িাদলবঞিজং এিং দ্রিরণাো়্ক লকিষ্ি োকা 
উবচি, ্া িাদের "উদে্িাকিিা" বহসাদি কাজ করদি দে়্, বকনিিু 
িাদের কখদনাই এরন চাদ্র রদি্ি দফদল না ্া ভুল উিিসাহ এিং 
অনু্ীলদনর বেদক ্বরচাবলি কদর। 

্াবর্রিবরক

দ্রন

একজন সহকররিী আ্নার সািারণ র্িাদনজাদরর সাদে ্রিচুর 
সর়্ কািায় িদল জাদনন। িারা একই করিীড়া েল ্েনিে 
কদর এিং ্রিা়্্ই রি্িাহিনদভাদজর বিরবিদি এবি বনদয় 
কো িদল। আ্বন ভািদেন দ্ িাদের এই একই আগরিহগুবল 
আ্নার সহকররিীর দিিন িৃবেিির সরিভািনাদক িাবড়দয় 
দেয় বকনা। বকনিিু, ্াবর্রিবরদকর ্্িাদকজগুবল বনবেরিষিি 
কাদজর ্রিদ়্াজনী়্িা এিং সরি্বকরিি দ্াগ্িিার বভিিবিদি 
সিিিনিিরিভাদি বনিরিাবরি করা আি্্িক। আ্নার সািারণ 
র্িাদনজার ি্িবকিিগি ্েনিেগুবল এড়াদিন িদল আ্া করা 
হ়্। ্াবর্রিবরক কীভাদি কাজ কদর িা দিাঝা সহজ করার 
জন্ি, িোকবেি কাদজর দগরিড এিং / অেিা দিিদনর 
সিিরগুবল ্রিা়্্ই একবি উদেিে্্িরূলক উ্াদ়্ কাদজর 
্রিদ়্াজনী়্িাগুবল গঠন করদি ি্িিহৃি হ়্। 

দ্রন

একবি দোি বিদরর র্িাদনজার বহসাদি, আ্বন িাবষরিক 
লকিষ্ি দসি করা এিং দসিা অজরিদনর ্রিবকরি়্া অনুসরণ 
কদরন। আ্বন গি এক িেদর িাদের কররিকিষরিা এিং 
্রিিরিী কাজ এিং লকিষ্িগুবল সরি্দকরি অবগরির জাবনদয় 
দেন। আ্বন আ্নার বিদরর সেস্িদের সাদে িদসন এিং 
িাদের অিীি কররিকিষরিা সরি্দকরি রিারি বিবনর়্ 
কদরন। একসাদে, আ্বন ্রিিরিী িেদরর জন্ি অেরি্ূণরি 
লকিষ্িগুবলও বনিরিারণ কদরন। কররিীরা সিরিো দ্ন িাদের 
বনজসিি (্বরিিরিন্ীল) ্াবর্রিবরক এিং বিদক এবলদভিদরর 
সাফদল্ির জন্ি িাদের বনজ বনজ অিোদনর রদি্ি সরি্করি 
িুঝদি ্াদর। আবেরিক িেদরর দ্দষ লকিষ্ি অজরিদনর একবি 
ন্িা্্ি ও সিিচিে রূল্িা়্দনর জন্ি এবি একবি অ্বরহা্রি 
্রিাক-্রিদ়্াজনী়্িা।

বিদক এবলদভিদর, আররা আরাদের র্িাদনজার এিং কররিীদের জন্ি 
্াবর্রিবরদক ন্িা্্িিা এিং সিিচিেিা চাই। সািারণ এিং ি্িবকিিগি 
্াবর্রিবরদকর বসেিিানিিগুবলদক সিরিো আরাদের অভ্িনিিরীণ বনদেরিব্কা 
এিং ্রিবকরিয়াগুবল অনুসরণ করদি হদি এিং ্রিবিবি কররিীদক সি্ষিিভাদি 
জানাদি হদি। 
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আরও জানুন
বিদক এবলদভির এিং কররিী ও দিরিড ইউবন়্দনর ্রিবিবনবিরা 
দরৌবলক গণিাবনিিরিক নীবিগুবল দরদন চদলন। এবি বনব্িচি কদর 
দ্ একবি কররিী ্রিবিবনবিিিি গঠন করা িা িাদি দ্াগোন করা 
হদি বকনা িা বসেিিানিি দনও়্ার জন্ি এিং দসিা হদল িাদের 
্েদনিের একজন ্রিবিবনবি বনিরিাচন করার জন্ি, কররিীদের 
কাদে একবি সিিািীন এিং ন্িা্্ি সুদ্াগ রদ়্দে।  দকারি্ানী এিং 
র্িাদনজদরনিি বনরদ্কিষ োদক এিং আরাদের কররিীদের সিিািীন 
্েদনিে হসিিদকিষ্ কদর না। 

ি্িিহাবরক বেকবনদেরি্না
বিদক এবলদভির এিং কররিী ্রিবিবনবি এিং দিরিড 
ইউবন়্দনর ্রিবিবনবিরা দখালাখুবলভাদি এিং গঠনরূলক ও 
সহদ্াবগিারূলকভাদি েিিনিেিি সরািাদনর দচিনা়্ দকারি্াবন এিং 
িার কররিীদের সুবিিার জন্ি একসাদে কাজ কদর। এই ি্িবকিিরা 
্খন িাদের তিি োব়্িিি ্ালন করদে িখন আ্নার হসিিদকিষ্ 
করা উবচি ন়্। দিরিড ইউবন়্দনর ্রিবিবনবিদের দকিষদিরি, িাদের 
্রিবিবনবিিিিরূলক কাজ অনু্ীলন করদি সকিষর করার জন্ি 
অ্িাদকিসস ্রিদ়্াজন। কররিী ্রিবিবনবিরা এই কাদজর কারদণ 
অসুবিিা়্ ্ড়দিন না (দ্রন দকানও রকদরর ্রিবিদ্াি) িা 
বিদ্ষাবিকার্রিা্িি হদিন না।

অ্িাদসাবসদয়্দনর সিিািীনিা

দ্রন

একজন কররিী ্রিবিবনবি বহসাদি, আ্নার োব়্িিি ্ালদনর 
জন্ি আ্নার বকেু নিুন েকিষিার ্রিদ়্াজন। আ্বন 
আ্নার বনদ়্াগকিরিাদক এই বিষদ়্ সহা়্িার জন্ি অনুদরাি 
কদরন। কররিী ্রিবিবনবিরা ্রিদ়্াজনী়্ কবরবি বরবিংগুবল 
সংগবঠি করদি িা অং্ বনদি এিং িাদের বকরি়্াকলাদ্র 
জন্ি ্রিদ়্াজনী়্ উ্করণগুবল দ্দি সকিষর হও়্া উবচি।

দ্রন

আ্নার বিদরর একজন সেস্ি কররিী ্রিবিবনবি বহসাদি 
বনিরিাবচি হন। আ্বন এই গুরুিিি্ূণরি ভূবরকাবি সরেরিন 
করদেন, বকনিিু আ্নাদক আ্নার বিদরর কাদজর 
িারািাবহকিাও বনব্িচি করদি হদি। আ্বন এিং আ্নার 
বিদরর সেস্ি এই বিষদয় সহরি হন দ্ আ্বন বনবেরিষিি 
বকরি়্াকলা্, অনু্বসিেবির সর়্কাল িা আসনিন খরচ 
সরি্দকরি বন়্বরিভাদি অিগি োকদিন।

বিদক এবলদভিদর, আররা গণিাবনিিরিক বভিিবিদি দিরিড ইউবন়্ন এিং কররিী 
্রিবিবনবি িবড গঠদনর জন্ি, এই জািী়্ অ্িাদসাবসদয়্দন দ্াগোদনর জন্ি 
এিং কাদজর ্িরিািলী, সুবিিা ও ্াবর্রিবরক বনদ়্ আদলাচনা করার জন্ি 
সরসিি কররিীদের অবিকারদক সরেরিন কবর।
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আরও জানুন
বিদক এবলদভির এিং এর সরসিি কররিীদের জন্ি একবি সািারণ 
দিাঝা্ড়া এিং কা্রিকর সরািান দখাঁজার জন্ি, বিদক এবলদভির 
এিং কররিী ্রিবিবনবিদের রদি্ি একবি বি্িিসিি এিং েবনষিঠ 
সহদ্াবগিা রদ়্দে। সহ-সংকদলি্র অবিকারগুবল ্রিভাবিি 
হ়্ এরন সরস্িাগুবলদি কররিী ্রিবিবনবিদের সরদ়্া্দ্াগী 
এিং ি্িা্ক অং্গরিহণ রুকিি, ্রি্ংসনী়্ দ্াগাদ্াগ এিং 
্ো্ে অং্গরিহণ সকিষর করার রূল চাবিকাবঠ। এবি দকিল 
সিোনী়্ ্্রিাদ়্ সহদ্াবগিাদক অনিিভুরিকিি কদর না, দসইসাদে 
এবি আরাদের দগিলািাল দফরিরও়্াকরি চুবকিিদি এিং দগিলািাল 
ডা়্ালদগও ্রিবিফবলি হ়্।

ি্িিহাবরক বেকবনদেরি্না
বি্িিাদসর উ্র বভিিবি কদর একবি কাদজর সরি্করি দকারি্াবন 
এিং কররিী ্রিবিবনবিদের রদি্ি সহদ্াবগিা বনব্িচি করার 
জন্ি গুরুিিি্ূণরি। বনদ়্াগকিরিা এিং কররিী ্দকিষর োব়্িিি্ীল 
্রিবিবনবিদের রদি্ি একবি বন়্বরি আোন-্রিোন এবি সরিভি 
কদর দিাদল। এিাই একসাদে কাজ করার বভিিবি। িদি এবি একবি 
চলরান ্রিবকরি়্া। এর ফদল দ্ন কখদনাই ি্িিসাব়্ক ্রিসদ্িগর 
বভিদর িা িাইদর কররিী ্রিবিবনবিদের জন্ি দকাদনা সুবিিা িা 
অসুবিিা সৃবষিি না হয় এিং কররিী ্রিবিবনবিরা দ্ন এগুবলর জন্ি 
অনুদরাি না কদরন িা গরিহণ না কদরন।

্রির ্রিবিবনবিদের সদ্িগ সহদ্াবগিা

দ্রন

আ্বন কররিীদের কাদজর অিসিোর সাদে সরি্বকরিি 
একবি ্রিকদলি্ কাজ কদরন ্া কররিী ্রিবিবনবিদের জন্ি 
্রিাসব্িগক হদি ্াদর। সদনিেহ হওয়ায়, আ্বন রানি সরি্ে 
ও ্রির সরি্করি বিভাদগর সাদে ্রার্রি কদরন। একসাদে 
বরদল, আ্নারা সর়্রি কররিী ্রিবিবনবিদের জবড়ি করার 
বসেিিানিি দনন। আররা একবি বিষ়্ িা ্রিকলি্ সরি্বকরিি 
সরসিি গুরুিিি্ূণরি িে্ি দখালাখুবলভাদি এিং বি্িিসিিভাদি 
এদক অ্রদক জানাই। 

বিদক এবলদভিদরর কাদে, কররিী ্রিবিবনবিদের সাদে বি্িিসিি এিং েবনষিঠ 
সহদ্াবগিা আরাদের কদ্রিাদরি সংসিকৃবির একবি রূল উ্াোন এিং 
্রিবিবষিঠি বভিিবি। ্ারসি্বরক বি্িিাস ও ্রিেিিা, এিং সহদ্াবগিারূলক 
সরি্করি একবি উনিরুকিি ও গঠনরূলক কে্কেদনর বভিিবি সিো্ন কদর।
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্ািরিনারদের  
সাদে সরি্ করি

32 আচরণিবিব
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আরও জানুন
বি্িিি্িা্ী বিদক এবলদভিদরর িৃবেিি এিং সাফল্িদক সরেরিন 
করার জন্ি আররা বি্িিসিি বিকরি়্ ্ািরিনারদের সাদে একসাদে 
কাজ কবর। ্বেও িারা ্রিকৃি্দকিষ আরাদের দকারি্াবনর 
অং্ নন, বকনিিু িাদের কাজগুবল বিদক এবলদভিদরর উ্র 
্রিবিফবলি হ়্ এিং ্রিভাবিি করদি ্াদর। অিএি, আররা 
সািিাদন আরাদের সংসিোদক সরেরিন করার েকিষিার বভিিবিদি 
আরাদের বিকরি়্ ্ািরিনারদের বনিরিাচন কবর এিং বনব্িচি 
কবর দ্ িাদের ও আরাদের রূল্িদিাি এিং রানেনিডগুবল একই, 
দ্রন কদঠারভাদি আইন দরদন চলা। সরিভাি্ি ঝুঁবক এড়াদনার 
জন্ি, কদঠার ্রিদ়্াজনী়্িা এিং করিরাগি কররিকিষরিা 
্্রিাদলাচনাগুবলর উ্র বভিিবি কদর, আরাদের বিকরি়্ 
্ািরিনারদের অনলস অি্িািসাদয়র সাদ্দকিষ রাখা হয়। 

বিকরি়্ ্ািরিনারদের সাদে সহদ্াবগিা করা

দ্রন

আ্বন বসেিিানিি দনন দ্ একবি নিুন অঞিচদল বিদক এবলদভিদরর 
উ্বসিেবি ্রিসাবরি করার জন ি্ সদিরিািিির বিকলি্ বি হ'ল একজন 
বিকরি্  ়্ািরিনারদক বন্ুকিি করা। আ্নাদক অি্ ি্ই বনব ি্চি 
করদি হদি দ্ আ্বন সরসিি ্রিদ্া়জনী়্ অভ ি্নিিরীণ ্রিবকরি্ া় 
অনুসরণ কদরন এিং রি ি্সিেিাকারীদক দকানও িাি ি্িািকিা্ূণরি 
্রিসিিাি দেও়্ার আদগ ্রিদ্া়জনী়্ অভ ি্নিিরীণ অনুদরােনগবুল 
অজরিন কদরন। ্রিা়্্ই, এই ্রিবকরিয়ার রদি্ি একবি অনলাইন 
সরঞিজাদরর রাি্িদর দডিা সরিরাহ করা অনিিভুরিকিি োকদি। 
আ্বন ্বে কী করদি হদি দস বিষদয় বনব ি্চি না হন িাহদল 
অনুিবিরিিা বিভাগ আ্নাদক সহায়িা করদি ্াদর।

দ্রন

আ্বন এরন একজন এদজদনিির সাদে কাজ কদরন ব্বন, আরাদের 
হদয় বিবন দ্ কাজকররিগবুল কদরদেন দস সরি্ দকরি বরদ্ািরি করদি 
িারিার ি ি্েরি হদ্দ়েন। একিার আ্বন বরদ্ািরিগুবল দেখার 
্দর, আ্নার সদনিেহ হ়্ দ্ এদজনিিবি গরিাহদকর করি্ ক়ারী 
কররিকিরিাদক অেরি ্রিোন কদর োকদি ্াদর। আ্বন বিকরি্ ় 
এদজনিিদক অেরি ্রিোন সিেবগি কদরন এিং একজন অনুিবিরিিা 
অবফসাদরর সাদে দ্াগাদ্াগ কদরন। একসাদে আ্নারা ্রিিরিী 
্েদকিষ্গুবল বসিের কদরন। 

বিদক এবলদভিদর আরাদের বিকরি্  ়্ািরিনাররা, দ্রন বরদসলার, বিকরি্  ়এদজনিি 
এিং বডবসিিরিবিউিররা, আরাদের সাফদল্ি একবি উদলিলখদ্াগ ি্ অিোন রাদখ। 
আররা আরাদের ্ািরিনার / রি ি্সিেিাকারীদের দিদে দনওয়ার সরয় দেদখ বনই 
দ্ আরাদের রূল ি্দিাি এিং লকিষ্িগবুল সরিিদনিি দিাঝা্ড়া একই বকনা, বিদ্ষ 
কদর আরাদের সরসিি গরিাহকদের সরিভাি ি্ সদিরিািিির ্ণ ি্ এিং ্বরদষিা 
সরিরাহ করার লদকিষ্ি। এবি দকিলরািরি কদঠার  বিবিগুবল দরদন চদল করা দ্দি 
্াদর ্া িাজাদর োব্ি়িি্ ীল এিং সিোয়ী বকরি্ া়কলা্ বনব ি্চি কদর।

ি্িিহাবরক বেকবনদেরি্না
আ্বন ্বে বিকরি়্ এদজনিি িা বডবসিিরিবিউিরদের বনিরিাচন 
এিং বন্ুবকিির জন্ি োবয়িিি্রিা্িি োদকন, িাহদল বসেিিানিিবি 
বিদক এবলদভিদরর ্রিকৃি চাবহো এিং আরাদের দকারি্াবনদি 
রূল্ি দ্াগ করার সরিভাি্িিার উ্র বভিিবি কদর হদি হদি। 
আ্নাদক ্রিদ্াজ্ি অনুদরােন ্রিবকরি়্াগুবলর সাদে ্বরবচি 
হদি হদি। আ্বন সর়্রি ্রিদ়্াজনী়্ িে্ি সরিরাহ কদর 
বিকরি়্ ্ািরিনারদক ্ো্ে অি্িিসা়্ িদর রাখদি সহায়িা 
করদি ্াদরন। আ্নার ্বে বি্িিাস করার দকানও কারণ োদক 
দ্ দকানও বিকরি়্ ্ািরিনার েিিারা অসোচরণ হদি ্াদর, িাহদল 
অনুিবিরিিা বিভাগদক অিবহি করুন, ্াদি বিদক এবলদভির 
এিং এর কররিচারীদের জন্ি আরও ঝুঁবক এড়াদি সর়্রদিা 
্রিদ়্াজনী়্ ্েদকিষ্ দনও়্া দ্দি ্াদর। 
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সরিরাহকারীদের সাদে সরি্করি
বিদক এবলদভিদর, আররা বি্িিাস কবর দ্ আরাদের সরিরাহকারীদের সাদে 
আরাদের ি ি্িসাব্ক় সরি্ করি এিং সহদ্াবগিা অি্ ি্ই সি্ ষিি বন্র় এিং 
্রিি ি্া্ার উ্র এিং দসইসাদে সািারণ রূল্িদিািগবুলর উ্র বভিিবি কদর 
হও্া় উবচি। 

আরও জানুন
সািকনিিরিাকিির সহ সরিরাহকারীদের সাদে আরাদের 
সহদ্াবগিা, আরাদের সদিরিািিির সরিভাি্ি ্েিিবিদি আরাদের 
গরিাহকদের চাবহো ্ূরণ করদি দে়্। আররা একবি ন্িা্্ি 
এিং ্কিষ্ািহীন করি়্ ্রিবকরি়্া ি্িিহার করার জন্ি খুি 
্িিন বনই। আরাদের বনিরিাচন ্রিবকরি়্া আরাদের ্রিি্িা্া, 
্রিদ়্াজনী়্িা এিং রান সরি্দকরি সরিভাি্ি সরিরাহকারীদের 
সি্ষিিভাদি অিবহি করার লকিষ্ি রাদখ।

বিদক এবলদভির িার সরিরাহকারী এিং সািকনিিরিাকিিরদের 
কাে দেদক আইনী রান িা রানিাবিকার ও ্রির অবিকাদরর 
ল্িেন সহ্ি কদর না। দ্ সরিরাহকারীরা অতিিভাদি িা 
অতনবিকভাদি কাজ কদর, িারা আরাদের আবেরিক কররিকিষরিা 
এিং লাভজনকিাদক ্রিভাবিি করদি ্াদর, উদলিলখদ্াগ্িভাদি 
আরাদের খ্িাবিদক ্রিভাবিি করদি ্াদর এিং আরাদের 
দকারি্াবন এিং আরাদের কররিীদেরদক অ্রািরূলক িা দেও়্াবন 
জবররানার দকাদ্ দফলদি ্াদর। 

দ্রন

সংিাে্িরিগুবল বরদ্ািরি কদর দ্ আ্নার সরিরাহকারীদের 
রদি্ি একজন ব্্ু ্রির ি্িিহার করার জন্ি সদনিেদহর 
রদি্ি রদ়্দে। আ্নার সরিরাহকারীর কাে দেদক িে্ি 
চাওয়া উবচি এিং আ্নার সু্ারভাইজার এিং করিদ়্র জন্ি 
োবয়িিি্রিা্িি ি্িবকিির সাদে বরদল ্রিিরিী ্েদকিষ্গুবল 
বসিের করা উবচি। ্েদকিষ্গুবলর রদি্ি োকদি ্াদর 
সরিরাহকারীদক ্বরে্রিন করা এিং / অেিা একবি িৃিী়্ 
্দকিষর অবডি। ্বে একসাদে উনিনবি করার দকানও উ্া়্ 
না োদক, িাহদল দ্ষ ্্রিনিি সরি্করিবি অি্্িই দ্ষ 
করদি হদি।

দ্রন

আ্বন একবি নিুন ইনসিিদল্ন ্রিকদলি্র জন্ি একজন 
সািকনিিরিাকিির খুঁদজ দির করার জন্ি োবয়িিি্রিা্িি। 
একজন সািকনিিরিাকিির একবি খুি ভাল োর অফার কদর 
বকনিিু আ্বন জাদনন দ্ িারা বনরা্িিিাদক গুরুিিি দেয় না। 
এই িেদর সািকনিিরিাকিিদরর ি্িিসা়্ ্রিাণহাবনর েিনা 
েদিদে। আ্বন আরাদের ্রিদ়্াজনী়্িার সাদে আরও দিব্ 
রানানসই কাউদক সনিিান করার বসেিিানিি দনন। ্বে এবি 
সুসি্ষিি হ়্ দ্ বনরা্িিিা বনরিনরাদনর, িাহদল আ্নাদক 
এই ্রিকদলি্র জন্ি একজন বভনিন সরিরাহকারীর সনিিান 
করদি হদি। 

ি্িিহাবরক বেকবনদেরি্না
চুবকিি আদলাচনার সরয় আ্নাদক দখালাখুবলভাদি 
সরিরাহকারীদেরদক আরাদের তনবিক িিিিিি এিং 
্রিদ়্াজনী়্িাগুবল সরি্দকরি জানাদি হদি। আরাদের 
সরিরাহকারীদের আচরণবিবি আরাদের সরিরাহকারী চুবকিির 
একবি অবিদচিেে্ি অং্। এরন বঠকাোরদের িােুন ্ারা আইদনর 
্রিবি আরাদের অ্িগীকার এিং উচিচ রাদনর ি্িিসাব়্ক 
আচরদণর সাদে সারঞিজস্ি দরদখ চদল। বনবেরিষিি বকেু 
্বরবসিেবিদি এবি চ্িাদলবঞিজং হদি ্াদর। 

রানুষদক বনরা্ে রাখা এিং সিোয়ীভাদি কাজ করা বিদক 
এবলদভিদর অগরিাবিকার ্া়্। আ্নাদক এবি রদন রাখদি 
হদি কারণ এবি আরাদের ্ািরিনারদের জন্িও ্রিদ্াজ্ি, 
বিদ্ষি সরিরাহকারীদের বনিরিাচন করার সর়্। িাদের এরন 
ি্িিসিো্না অনু্ীলন োকা উবচি ্া সরসিি কররিীর অবিকারদক 
সরিরান কদর। আরাদের সরিরাহকারীদেরও িাদের ্বরদি্গি 
্রিভাি হরিাস করদি এিং একবি বনরা্ে ও সিিাসিে্িকর 
কররিদকিষিরি সরিরাহ করদি হদি।

দ্খাদন একজন সরিরাহকারী আরাদের ্রিি্িা্া ্ূরণ করদি 
্াদর না, দসখাদন আ্নাদক িাদক উনিনবির জন্ি অনুদরাি করদি 
হদি এিং িরিুবিগুবল দরাকাবিলার জন্ি ্্রিা্িি ্েদকিষ্ 
দনও়্া হদ়্দে িা বনব্িচি করার জন্ি ফদলা আ্ করদি হদি। 
আ্বন ্বে সরিরাহকারীর সাদে একসাদে বরদল দকানও সরস্িা 
সরািান করদি ি্িেরি হন, বিদ্ষি ্বে এবি িারিার েদি, িাহদল 
আ্নার সরিরাহকারীদক ্রিবিসিো্ন করার বিষ়্বি বিদিচনা 
করা উবচি। 
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্ািবলক এিং দসা্াল বরবড়্াদি আচরণ
বিদক এবলদভিদর আররা দখালাখুবলভাদি এিং বনভুরিলভাদি িে্ি জানাই। 
্রিবিবি কররিী  আরাদের দকারি্াবন, িার িরি্িানিড, রূল্িদিাি এিং খ্িাবির 
একজন েূি। অিএি, দ্াগাদ্াদগর বিন্িাস বনবিরিদ্দষ, আররা কী িলদি চাই 
এিং এবি কীভাদি আরাদের কররিীদের এিং জনসািারদণর কাদে আরাদের 
ভািরূবিরিদক ্রিভাবিি করদি ্াদর িা সািিাদন বিদিচনা কবর।

আরও জানুন
দসা্াল বরবড়্া চ্িাদনলগুবল সংজিঞা অনুসাদর ্ািবলক চ্িাদনল। 
্বে সহকররিীদের দ্রিাফাইল সরি্ূণরিরূদ্ ্ািবলক নাও হয়, দ্ 
িনিিু িা অন্িান্ি ি্িবকিিরা িাদের ্রিকাব্ি সারগরিী দেখদি 
্াদর, িারা সহদজই অন্িান্ি ্দকিষর সাদে দসগুবল দ্য়ার করদি 
্াদর। ্বে না ্ূিরিানুদরােন দেও়্া হদয় োদক িা ইবিরদি্ি 
্রিকাব্ি সারগরিী ি্িিহার করা হদয় োদক, আ্বন ইদভদনিি, 
্ািবলদকর কাদে িা দসা্াল বরবড়্াদি উ্সিো্দনর সর়্ বিদক 
এবলদভিদরর হদয় কো িলদি ্ারদিন না। ্বরিদিরি, এই িরদনর 
বিিৃবি দ্ন ্ুিুরািরি আ্নার ি্িবকিিগি রিারিদক ্রিবিফবলি 
কদর। ি্িবকিিগি রিারি ্রিকা্ করার সর়্, এবি বনব্িচি করা 
গুরুিিি্ূণরি দ্ দসগুবল সি্ষিিভাদি ি্িবকিিগি িদল জানাদনা হয়। 
আ্নাদক অি্্িই সরসিি দ্াগাদ্াদগ সিকরি োকদি হদি ্াদি 
বনব্িচি করা ্া়্ দ্, ্া জানাদনা হদ়্দে িা বিদক এবলদভিদরর 
সুনাদরর কিষবি িা হাবন করদি না। 

ি্িিহাবরক বেকবনদেরি্না
একজন বিদক এবলদভির কররিী বহসাদি, আ্বন আরাদের 
দকারি্াবন, ্ণ্ি এিং উনিন়্দনর একজন েূি। বিদক এবলদভির 
সরি্রিবি চালু কদরদে এরন দকাদনা ্ণ্ি িা সরি্ূণরি কদরদে 
এরন দকাদনা ্রিকলি্ গদিরির সাদে দ্য়ার করার জন্ি আ্বন 
সিিাগি। উোহরণসিিরূ্, আ্বন এবি আ্নার ি্িবকিিগি 
দসা্াল বরবড়্া চ্িাদনলগুবলর রাি্িদর দ্য়ার করদি ্াদরন, 
সিরিো দসিিচিো্ূিরিকভাদি, এিং ্বে আ্বন এবিদক সি্ষিিভাদি 
আ্নার ি্িবকিিগি রিারি িদল জাবনদয় দেন। ্বে দলাদকরা এই 
দ্াবসিিংগুবলদি রনিিি্ি কদর এিং ্ণ্ি িা দকৌ্ল সরি্বকরিি 
বিষ়্গুবলদি বিিৃবি োবি কদর, িাহদল আ্নাদক অি্্িই 
োয়িেিি দ্াগাদ্াগ বিভাদগর সাদে দ্াগাদ্াগ করদি হদি, ্ারা 
একবি আনুষিঠাবনক উিিির বেদি ্ারদি।

দ্রন

বিদক এবলদভির আনুষিঠাবনকভাদি একবি নিুন ্ণ্ি চালু 
কদর এিং আ্বন আ্নার ি্িবকিিগি বল্িকডইন চ্িাদনদলর 
রাি্িদর আ্নার রিারি দ্য়ার করদি চান। আ্বন ্রিেদর 
বিদক এবলদভিদরর ্রিদ্াজ্ি বনদেরিব্কাগুবল ্রীকিষা কদর 
দেদখন এিং সি্ষিিভাদি দজদন দনন দ্ আ্নার দ্াসিি দকিল 
আ্নার ি্িবকিিগি েৃবষিিভব্িগ ্রিকা্ কদর। 

দ্রন

আ্বন দকাোয় কাজ কদরন এিং আ্বন দ্ েুেরিানিি বিদরর 
সাদে কাজ কদরন িার সরি্দকরি আ্বন আ্নার ি্িবকিিগি 
দসা্্িাল বরবড়্া চ্িাদনলগুবলদি দ়্্ার করদি চান। আ্বন 
আ্নার অবফস এিং আ্নার সহকররিীদের েবি দিাদলন। 
আ্নার েবিগুবল দ্াসিি করার আদগ, েবিগুবল সিরিজনীনভাদি 
দ়্্ার করা দ্দি ্াদর বকনা বনব্িচি করদি আ্বন দ্াগাদ্াগ 
বিভাদগর সাদে দ্াগাদ্াগ করুন। উ্রনিিু, আ্বন ্রিেদর 
েবিগুবলদি োকা সহকররিীদের বজজিঞাসা কদরন দ্ িারা 
িাদের ফদিাগুবল দ্াসিি করার জন্ি সরিরি বকনা।
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আরও জানুন
আরাদের জন ্কিষসরেরিন কা্রিকরিদর, আররা িদে্ির 
বভিিবিদি আরাদের সিিােরি এিং আরাদের ব্দলি্র সিিােরি 
রকিষা কদর একবি সিিচিে ্েিিবিদি কাজ কবর। লবিং সহ এই 
বকরি়্াকলা্গুবলর লকিষ্ি হল আইনী ্েিিবিদি আরাদের 
েৃবষিিদকাণ বেদয় জনসািারদণর রিারিদক সরৃেিি করা। আররা 
উদেিে্্িরূলক িে্ি এিং দডিা, দসইসাদে আরাদের বনজসিি 
অবভজিঞিা ি্িিহার কবর। বিদক এবলদভিদর, দ্ দকানও জন 
্কিষসরেরিন সিরিো ্রিদ্াজ্ি অভ্িনিিরীণ এিং িাবহ্িক 
বন়্দরর কাঠাদরার রদি্ি সংেবিি হদি হদি। 

ি্িিহাবরক বেকবনদেরি্না
আইন অনু্া়্ী, জন ্কিষসরেরিন সিরিো উনিরুকিি এিং 
সিিচিে হদি হদি। বিদক এবলদভিদরর একজন কররিী বহসাদি 
আ্নাদক অি্্িই বিভরিাবনিিকর, অসিিচিে িা অন্িা্্ি উ্াদ়্ 
সরকারী নীবি এিং আইনদক ্রিভাবিি করার দকানও ্রিদচষিিা 
দেদক বিরি োকদি হদি। আ্নার সিরিো একবি সুবনবেরিষিি 
্বরকলি্না করদি হদি এিং োব়্িিি্ীল র্িাদনজদরদনিির 
রাি্িদর এিং - সরকারী কররিকিরিাদের সাদে সরি্বকরিি 
কদঠার অনুিবিরিিা ্রিদ়্াজনী়্িাগুবলর বভিিবিদি – অনুিবিরিিা 
বিভাদগর সাহাদ্্ি সরকারী কররিকিরিাদের সাদে সািিাদন 
আলা্চাবরিা করদি হদি ।

জন ্কিষসরেরিন 

দ্রন

একবি সিোনী়্ সংসিো আরাদের ্ণ্িগুবলদি ্রিদ্াজ্ি 
একবি নিুন ্রিবিিান বিদিচনা করদে এিং জনসািারদণর 
কাে দেদক ্রিবিবকরি়্া দচদ়্দে। আ্বন িুঝদি ্াদরন দ্ 
উবেিেষিি আইনবি উনিনি করা দ্দি ্াদর কারণ এবি বিদক 
এবলদভিদরর কাদে উ্লভ্ি ্রি্ুবকিিগি জিঞানদক উদ্কিষা 
কদর। আ্বন দকিলরািরি আ্নার সু্ারভাইজার এিং 
অনুিবিরিিা বিভাদগর সাদে অভ্িনিিরীণভাদি একরি হও়্ার 
্দর োব়্িিি্রিা্িি ি্িবকিির সাদে দ্াগাদ্াগ কদরন ্াদি 
আ্নার িারণাবিদি িাদক রাবজ করাদনা ্ায়। 

বিদক এবলদভিদর, আররা সবকরি়্ভাদি বন়্নিিরিক ্িভূবর গঠদন অিোন 
রাবখ এিং সরাদজ িারণা এিং রিারদির আোন-্রিোদন অং্গরিহণ কবর, 
্ার রদি্ি রদ়্দে বিবভনিন রাি্িদর আরাদের সিিাদেরির ্কিষ সরেরিন করা। 
িদি, আরাদের রিারি ্রিকা্ করা এিং আরাদের িারণাগুবল উ্সিো্ন 
করা সিরিো একবি তনবিক এিং সিিচিে ্েিিবিদি করদি হদি, অদন্ির ্রিবি 
্রিেিিা দরদখ এিং অি্্িই, আইদনর রদি্ি দেদক।
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আরও জানুন
উ্হার িা আরনিিরিণগুবল দেও়্া িা গরিহণ করার সর়্ 
সবঠকভাদি কাজ করা বনব্িচি কদর দ্ আরাদের – এিং দসইসাদে 
আরাদের ্ািরিনারদের - বসেিিানিি গরিহণ ভুলভাদি ্রিভাবিি 
হদি না, িা এরনবক ভুলভাদি ্রিভাবিি হদচিে িদল রদনও হদি 
না। একবি ্্রিা্িি আরনিিরিণ আদলাচনার জন্ি অেিা রিারি 
িা জিঞান বিবনরদয়র জন্ি একবি উ্্ুকিি ি্িিসিো হদি ্াদর। 
বকেু ্বরবসিেবিদি, উ্হার ্রি্ংসা ্রিে্রিদনর একবি তিি 
উ্া়্ হদি ্াদর। উ্হার দেও়্া িা গরিহণ করা, দকারি্াবনর নাদর 
কাউদক আরনিিরিণ জানাদনা িা িাদের আরনিিরিণ গরিহণ করার 
বিষ়্বি বিদিচনা করার সর়্, কদঠার ্রিদ়্াজনী়্িা রদ়্দে 
্া বিদক এবলদভিদরর ্রিদি্িকদক অি্্িই দরদন চলদি হদি। 
সরকাবর কররিকিরিাদের সাদে কো িলার সর়্ এবি বিদ্ষভাদি 
্রিাসব্িগক।

ি্িিহাবরক বেকবনদেরি্না
্খনই আ্বন দকানও উ্হার িা আরনিিরিণ ্রিোন িা গরিহণ 
করার বিষদ়্ ভাদিন, িখন দকারি্াবনর অভ্িনিিরীণ নবেগুবলদি 
োকা ্রিদ্াজ্ি বন়্রগুবল ্রীকিষা করুন এিং ্রিসিিাবিি 
রূল্িদিাদির সীরার রদি্ি োকার দচষিিা করুন। আ্নার 
্বরকলি্নাবি অন্ি ্দকিষর ্রিদ্াজ্ি অভ্িনিিরীণ বন়্রগুবলর 
সাদে স্িগবি্ূণরি বকনা িা িাঁদের সাদে দচক করুন, আ্নার 
সু্ারভাইজারদক অিবহি করুন এিং ্বে িখনও দকানও 
বনরা্িিিাহীনিা োদক, িাহদল ্বরবসিেবি রূল্িা়্দন সহা়্িার 
জন্ি একজন অনুিবিরিিা অবফসাদরর সাদে দ্াগাদ্াগ করুন। 
বিদ্ষ কদর দ্খাদন সরকারী কররিকিরিারা জবড়ি আদেন, 
সিরিো সিকরি োকুন এিং বনরা্ে বেদক োকুন! এইভাদি, 
আ্বন বনদজদক এিং দকারি্াবনদক রকিষা কদরন, এিং দসইসাদে 
ি্িিসাব়্ক ্ািরিনারদকও রকিষা কদরন, ্াদের হয়দিা অনুরূ্ িা 
এরনবক কদঠারির বিবিবনদষি আদে। 

আবিদে়্িা

দ্রন

আ্বন একজন গরিাহদকর সাদে খুি সফল ি্িিসাব়্ক 
সরি্দকরির জন্ি আ্নার ্রি্ংসা ্রিে্রিন করদি 
চান। একবি সরকারী েুবির বেন উ্লদকিষ, আ্বন একবি 
উ্হার ্াঠাদনার বসেিিানিি দনন। দ্দহিু আ্বন গরিাহদকর 
অনুিবিরিিা বন়্র এিং এই বিষদ়্ বিদক এবলদভিদরর 
অিসিোন সরি্দকরি জাদনন, িাই আ্বন আ্নার 
সু্ারভাইজাদরর সাদে ্রার্রি কদরন এিং ঐবিহ্িরয়ী 
বরবষিির একবি িাকিস এিং একবি "িন্িিাে" দনাি ্াঠাদনা 
বসিের কদরন।

দ্রন

আ্বন একবি সারি্রিবিক অভ্িনিিরীণ গদিষণা ্রিকলি্ 
সরি্দকরি ্রি্ুবকিিগি আদলাচনার জন্ি বকেু বিদ্ষজিঞদক 
আরনিিরিণ জানাদনার ্বরকলি্না কদরন। সকল 
অং্গরিহণকারীদের জন্ি, িাসসিোন এিং খািাদরর খরচ 
বিদক এবলদভির িহন করদি। বিদ্ষজিঞদের রদি্ি একজন 
একবি ্ািবলক এদজবনিসর জন্ি কাজ কদরন এিং একজন 
সরকারী কররিকিরিা বহসাদি বিদিবচি হদি ্াদরন। আ্বন 
্বরবসিেবি রূল্িা়্ন করার জন্ি অনুিবিরিিা বিভাগদক জবড়ি 
কদরন এিং িাদের, বনদজর িা বিদক এবলদভিদরর দকানও 
অনুিবিরিিা ঝুঁবক োড়াই ্রি্ুবকিিগি আদলাচনা়্ িাদের 
আরনিিরিণ জানাদনার সদিরিািিির উ্া়্বি অিলরিিন কদরন। 

বিদক এবলদভিদর, আররা আরাদের ি্িিসাব়্ক ্ািরিনার এিং অন্িান্ি 
দসিিকদহালিডারদের আরাদের তেনবনিেন কাদজ এিং দকাদনা উ্লদকিষ ্রি্ংসা 
্রিে্রিন করদি, দকাদনা সারাবজক ইদভনিি দ্য়ার কবর, একবি উ্্ুকিি উ্হার 
্াঠাই িা একবি ি্িিসাব়্ক লাঞিচ িা বডনার দ্য়ার কবর। অনুরূ্ভাদি, আরাদের 
ি্িিসাব়্ক ্ািরিনারদের কাে দেদক আরনিিরিণ িা উ্হারগুবলদি অং্গরিহণ 
দকিল িখনই গরিহণদ্াগ্ি হদি ্াদর ্বে দসগুবল ্ুবকিিস্িগি হ়্ এিং 
সরস্িা্ুকিি িদল এদকিাদরই রদন না হয়। আররা আইন এিং সিোনী়্ ঐবিদহ্ির 
সীরার রদি্ি কাজ কবর িা বনব্িচি করার জন্ি আররা সিরিো রদনাদ্াগী োবক। 
্রি্ংসা জিঞা্দনর ্রিসিিাি করা হদল, ্রি্ংসা দ্দল এিং ্রি্ংসা করা হদল, 
দসিার দ্ন অ্ি্িিহার না হয় িা অন্িা়্ িদল রদন না হয়। 
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আরও জানুন
আররা অেরি্ূণরি উ্াদ়্ সি্নসরব্্ িা অনুোদনর রাি্িদর 
আরাদের সরি্রিোদয় অিোন রাখার লকিষ্ি রাবখ এিং কররিীদের 
জবড়ি হও়্ার ্রিদচষিিাদক েৃঢ়ভাদি সরেরিন কবর, দ্রন 
দসিিচিোদসিদকর কাদজর রূদ্। আরাদের রদনাদ্াগ োদক ব্কিষা, 
সিিাসিে্ি এিং সিোব়্দিিির দকিষিরিগুবলর বেদক। আরাদের 
বনদয়াবজি হওয়ার রাি্িদর আররা জাবিসংদের সিোয়ী উনিন়্ন 
লকিষ্িরািরিাদক সরেরিন কবর। আররা সিোনী়্ সরি্রিো়্ এিং 
অলাভজনক সংসিোগুবলদকও সরেরিন কবর, আবেরিকভাদি িা 
আরাদের েকিষিা এিং দ্্াোর সংসিোনগুবলর রাি্িদর। জরুবর 
সহা়্িার ্রিদ়্াজন আদে এরন ্বরবসিেবিদি িা অন্িান্ি 
উ্্ুকিি কারণ িা দকারি্াবনর ্রিকলি্গুবলর জন্িও এবি 
্রিদ্াজ্ি। 

ি্িিহাবরক বেকবনদেরি্না
আ্বন ্বে বিদক এবলদভিদরর রূল্িদিাদির সাদে স্িগবি্ূণরি 
দকানও সিোনী়্ সারাবজক ্রিকলি্ ্নাকিি কদরন িা ্বে 
দকানও স্িকদির ্বরবসিেবি োদক, িাহদল আ্বন আ্নার 
সু্ারভাইজাদরর সাদে বরদল বিদক এবলদভিদরর সহা়্িা ্রিোদনর 
সরিভািনা িাবড়দ়্ িুলদি ্াদরন। আবেরিক সংসিোন োড়াও, 
সহায়িা সরিভি, উোহরণসিিরূ্, কররিী সর়্ এিং উ্াোদনর 
রাি্িদর। আ্নাদক বনব্িচি করদি হদি দ্ সরবেরিি বকরি়্াকলা্ 
এিং সংসিোগুবল বিদক এবলদভিদরর সিিাদেরির সাদে স্িগবি্ূণরি। 
আ্নাদক অি্্িই িৃিী়্ ্দকিষর সাদে অন্িা়্ হওয়া িা িাদের 
উ্র অদ্ৌবকিিক ্রিভাি ্ড়া এড়াদি হদি; ্বে সদনিেহ হ়্, 
বনদেরি্নার জন্ি একজন অনুিবিরিিা অবফসারদক বজজিঞাসা 
করুন। বিদ্ষ কদর দ্খাদন আররা সদিরিািিির উদেিে্্ি বনদ়্ 
কাজ কবর, আরাদের বনব্িচি করদি হদি দ্ আররা ্রিকৃি 
্বরিিরিন করার জন্ি দসরা ্ািরিনারদের দিদে বনদ়্বে, দসিা 
সিোনী়্ োিি্ি সংসিো দহাক িা আনিিজরিাবিক সংসিো দহাক।

কদ্রিাদরি সারাবজক ো়্িেিিিা

দ্রন

আ্নার এলাকা়্ দঝাদ্র রদি্ি আগুন দলদগদে ্া 
েুভরিাগ্িি্ি বন়্নিিরিদণর িাইদর চদল দগদে। আ্নার 
সহকররিীরা এিং আ্বন সরাসবর জবড়ি হদয়দেন, বকনিিু 
বিদ্িির অন্িান্ি এলাকার কররিীরাও সাহা্্ি করদি চান। 
সিোনী়্ র্িাদনজদরনিি বিদরর সাদে বরদল, আ্বন একবি 
কা্রিকর অিোন রাখার জন্ি কাজগুবল বচবহিনি কদরন। 
অিদ্দষ, বিদক এবলদভির আগুন দনভাদনার জন্ি দসিিচিোদসিী 
কাদজর বকরি়্াকলা্গুবল চালু করার বসেিিানিি দনয়। 

দ্রন

ব্্ুদের রদি্ি ক্িানিসাদরর বিরুদেিি লড়াইদ়্র উ্র েৃবষিি 
বনিেিি কদর এরন একবি অ্িাদসাবসদয়্ন তিজিঞাবনক গদিষণা 
এিং আরও ভাদলা সরঞিজারগুবলর জন্ি আবেরিক সহা়্িার 
জন্ি িলদি আ্নার কাদে আদস। আ্বন সাংগঠবনক 
লকিষ্িগুবল সরেরিন কদরন, বকনিিু অ্িাদসাবসদয়্দনর 
দসিিকদহালিডারদের এিং খ্িাবি সরি্দকরি সারবগরিকভাদি 
জাদনন না। আ্বন অনুদরােন ্রিবকরি়্া অনুসরণ কদরন এিং 
অনুিবিরিিা বিভাদগর সাদে ্রার্রি কদর বনব্িচি হন দ্ 
িারা বিদক এবলদভিদরর জন্ি সবঠক ্ািরিনার। অিদ্দষ, 
বিদক এবলদভির সংসিোবিদক আবেরিকভাদি সহা়্িা করদি 
সকিষর হ়্ এিং আ্বন বিরদক সংসিোবির ্রিিরিী োিি্ি 
কাদজ অং্ বনদি রাবজ করান। 

আরাদের সারাবজক ো়্িেিিিা গরিহণ করা আররা দক িার একবি অং্। 
আররা দ্ সরি্রিো়্গুবলদি উ্বসিেি আবে দসগুবলর সাদে আররা জবড়ি 
হই। আররা আরাদের দলাকজনদের ্বকিি্ালী েকিষিা়্ বি্িিাস কবর এিং 
এিাও বি্িিাস কবর দ্ আররা সকদলই সরি্রিো়্গুবলদক একবিরিি কদর এরন 
িনিিনদক ্বকিি্ালী করদি অিোন রাখদি ্াবর। 
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আরও জানুন
্খনই আ্বন একবি ্বরবসিেবি িা িে্ি দলদখন, িার ্রিকৃবি 
(আবেরিক, ্রি্ুবকিিগি ইি্িাবে) বনবিরিদ্দষ, িখন আ্বন 
দরকডরি তিবর করদেন। বরদ্াবিরিং হ'ল আররা কীভাদি দডিা 
আরাদের সংসিোয় সিো্ন কবর এিং সিোনানিির কবর। 
দরকডরিগুবল অি্্িই দ্ন সি্ি, উদেিে্্িরূলক এিং সরি্ূণরি 
হয় এিং একবি সরদ়্া্দ্াগী এিং সবঠক বরদ্াবিরিং-এ অিোন 
রাদখ। এিা আরাদের সংসিোর সি সিিদরই সি্ি। র্িাদনজদরদনিির 
বসেিিানিি, দসইসাদে দসিিকদহালিডারদের েিিারা গৃহীি 
বসেিিানিিগুবল সািারণি বরদ্ািরি করা দডিার উ্র বভিিবি কদর 
হয়। দরকডরি তিবর এিং বরদ্াবিরিং-এ আরাদের রানগুবল সরুনিনি 
রাখা গ্িারাবনিি দে়্ দ্ বসেিিানিিগুবল সবঠক এিং দসিিকদহালিডার 
ও দ়্্ারদহালিডারদের চাবহো ্ূরদণর সারবগরিক লদকিষ্ির সাদে 
স্িগবি্ূণরি।

বরদ্াবিরিং এিং সি্ি দরকডরি
বিদক এবলদভিদর, সিিা এিং সংহবি আরাদের সংসিোর রদি্ি অ্বরহা্রি 
রূল্িদিাি। কা্রিকর দনিৃদিিির একবি বভিিবি হল অভ্িনিিরীণ বসেিিানিি 
এিং দসইসাদে আরাদের বকরি়্াকলা্গুবল সি্ি এিং সবঠক বরদ্ািরি, দরকডরি 
এিং নবেগুবলর উ্র উ্র বভিিবি কদর করা।

দ্রন

আ্বন আ্নার সংসিোর রদি্ি নগে ্রিিাহ বরদ্াবিরিং এর 
জন্ি ো়্ী। আ্নার র্িাদনজাদরর সাদে আ্নার সিরিদ্ষ 
বরদ্ািরিবি বনদ়্ আদলাচনা করার ্দর, আ্বন িুঝদি ্াদরন 
দ্ আ্নার ্রিােবরক গণনা়্ একবি ভুদলর কারদণ বরদ্াদিরি 
দেখাদনা নগে িৃবেিিবি খুি দিব্ হদয় দগদে। আ্বন অবিলদরিি 
আ্নার র্িাদনজারদক জানান। একসাদে, আ্নারা বরদ্াদিরি 
সবঠক সংখ্িাবি আ্দডি কদরন এিং ভবিষ্িদি ভুলবি 
এড়াদনার জন্ি আ্নার সহকররিীদের একবি উ্া়্ িদলন। 

ি্িিহাবরক বেকবনদেরি্না
আ্নাদক অি্্িই বনব্িচি করদি হদি দ্ েদলর অভ্িনিিরীণ 
ও িাবহ্িক উভয় বরদ্ািরিগুবল, দরকডরি এিং অন্িান্ি নবেগুবল 
্রিদ্াজ্ি আইনী বন়্র এিং রান দরদন চদল। দসগুবলদক অি্্িই 
সি সরদ়্ সরি্ূণরি এিং সবঠক হদি হদি এিং বসদসিিদরর 
্রিদ়্াজনী়্িা অনু্া়্ী ভাদলা সরদ়্ জাবর করদি হদি। বিদক 
এবলদভির একবি সিি এিং সিিচিে সংসিকৃবি ্রিচার কদর। আ্বন 
এই সংসিকৃবিদি অিোন রাখদি, এরন একবি ্বরদি্ তিবর করদি 
্াদরন দ্খাদন, ্বে সিিভাদি দকানও ভুল েদি োদক িাহদল দসবি 
দকানও সু্ারভাইজাদরর কাদে দখালাখুবলভাদি ্রিকা্ করা দ্দি 
্াদর এিং সংদ্ািন করা দ্দি ্াদর - ্রিবিদ্াদির ভ়্ োড়াই। 
ভবিষ্িদি এবি কীভাদি এড়াদনা ্া়্ িা বনদ়্ দ্খাদন সরিভি 
আররা আদলাচনা কবর।
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আরাদের ্বরদিদ্র  
্রিবি ো়্িেিিিা
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আরও জানুন
আররা বি্িিাস কবর দ্ ্রিাকৃবিক সরি্ে, দ্রন কাঁচারাল, 
জল এিং ্বকিি, ্ৃবেিীদি রানিজাবির অবসিিিিি এিং সরসিি 
অেরিতনবিক বকরি়্াকলাদ্র জন্ি অ্বরহা্রি উ্াোন। আরাদের 
্বরদি্, সারাবজক ও ্রি্াসন (ইএসবজ) এিং ি্িিসাব়্ক 
লকিষ্িগুবলদক অি্্িই বিদক এবলদভিদর সিোয়ী রূল্িদিাি তিবরর 
জন্ি হাদি হাি বরবলদ়্ চলদি হদি। আররা আরও উচিচাবভলাষী 
লকিষ্ি বনিরিারদণর জন্ি বনদজদেরদক করিরাগি চ্িাদলঞিজ করবে 
্া সিোয়ীভাদি আরাদের ি্িিসা িাড়াদি সহা়্িা করদি। আররা 
জাবিসংদের দগিলািাল করি্্িাকিি এিং "1.5 বডবগরি দসবনিিদগরিদডর 
জন্ি ি্িিসাব়্ক উচিচাকা্িকিষা" ্রিচারাবভ্াদন দ্াগোন 
কদরবে এিং এইভাদি সিরিদ্দষ 2050 সাদলর রদি্ি বনি-্ূন্ি 
বি্িিি্িা্ী বনগরিরদন দ্ৌঁোদনার জন্ি ্রিবি্রিুবিিেিি। আররা 
্বরদি্গি সুরকিষার জন্ি আনিিজরিাবিক কনদভন্নগুবলর 
্রিদ়্াজনী়্িাগুবল দরদন চবল, দ্রন সিো়্ী তজি েূষণকারী 
(ব্ওব্ কনদভন্ন) সরি্দকরি সিিকদহার কনদভন্ন, ্ারে 
সরি্দকরি বরনারািা কনদভন্ন এিং বি্জিজনক িজরি্ি 
বন়্নিিরিণ এিং িাদের বনষি্িিবি সরি্দকরি িাদসল কনদভন্ন।

 ি্িিহাবরক বেকবনদেরি্না
্বরদি্ সরি্দকরি সদচিন হন। আ্বন সবকরি়্ভাদি বিদক 
এবলদভিদরর ্রিদচষিিাদক সরেরিন করদি ্াদরন এিং আ্নার 
কাদজ সিোয়ী বকরি়্াকলা্গুবলর ্রিবি নজর রাখদি ্াদরন, 
এিং এইভাদি ্বরদি্ রকিষা করদি এিং জলিা়্ু ্বরিিরিন 
দরাি করদি সহা়্িা করদি ্াদরন। ্রিবিবি কররিী সংসিোর 
্বরদি্গি সিোব়্দিিির লকিষ্িগুবলদি অিোন রাখদি ্াদর, 
উোহরণসিিরূ্, েূষণ দরাি কদর িা আ্নার োব়্দিিির এলাকার 
রদি্ি ্ো্ে িজরি্ি বনষি্িিবি বনব্িচি কদর। আরও সািারণ 
বিকলি্ রদ়্দে: েূরিিরিী কাদজর ্রি্ুবকিিগুবল ভরিরণ এিং 
তিেু্িবিন ফররিগুবলর একবি ্রিরাবণি বিকলি্ এিং ফাইবলং 
বসদসিিরগুবল কাগজ-বভিিবিক ি্িিসিোগুবলদক ্রিবিসিো্ন করদি 
্াদর। ্রিবিবি অিোনই রূল্িিান!

্বরদি্ রকিষা এিং জলিা়্ু  
্বরিিরিদনর বিরুদেিি লড়াই

দ্রন

আ্বন ্রিবিবেন আ্নার সহকররিীদের সাদে কাদের 
একবি জা়্গা দেদক েু্ুদরর খািার বকনদি ্ান এিং 
্রিবিবি রি্িাহিনদভাদজর ্দর অবফদসর রানিনােদরর ্াদিরি 
উদলিলখদ্াগ্ি ্বররাদণ দরাড়ার ্িলাবসিিক ্দড় োকদি 
লকিষ্ি কদরন। আ্বন ্ুনিরি্িিহার করার জন্ি, আ্নার 
বনদজর খািার এদন িা অ-আিৃি ্ণ্ি বকদন িা ্্িাদকবজং 
বনষি্িিবি কদর একবি ্বরিিরিন করদি দচদয়দেন এিং 
আ্নার সহকররিীদের এই উদে্িাদগ আ্নার সাদে দ্াগ 
দেও়্ার জন্ি আরনিিরিণ জাবনদ়্দেন। 

দ্রন

আ্বন এরন একজন ি্িিসাব়্ক ্ািরিনাদরর সাদে একবি 
ইদরল আোন-্রিোদন আদেন ্ার সের ে্িির আ্নার 
অবফস দেদক অদনক েূদর। বিষয়বিদক এবগদয় বনদয় ্াওয়ার 
জন্ি, আ্বন দসখাদন ভরিরদণর বিকলি্গুবল বিদিচনা কদরন। 
িদি, দসখাদন ভরিরণ করা অদনক বিকদলি্র রদি্ি ্ুিুরািরি 
একবি। এরন একবি ্বরবসিেবিদি দ্খাদন আ্নার অ্র 
্কিষদক দেখা গুরুিিি্ূণরি, দসখাদন ভরিরদণর ্বরিদিরি 
আ্নার একবি বভবডও কনফাদরনিস করার বিষ়্বি বিদিচনা 
করা উবচি। এইভাদি আ্বন রুদখারুবখ তিঠক করদি ্াদরন 
এিং ্বরদি্ রকিষা়্ অিোন রাখদি ্াদরন। 

আররা িুবঝ দ্ জলিা়্ু ্বরিিরিন একবি গুরুির তিব্িিক সরস্িা এিং 
রানুদষর বকরি়্াকলা্ জলিা়্ু ্বরিিরিদনর উ্র সরাসবর ্রিভাি 
দফদল। আররা একবি সংসিো এিং দসইসাদে ি্িবকিি বহসাদি আরাদের 
কা্রিকলাদ্র ্বরদি্গি ্রিভাি হরিাস এিং ্রি্বরি করার জন্ি 
বি্িিি্িা্ী লকিষ্িগুবলদি কা্রিকরভাদি অিোন রাখার জন্ি আরাদের 
োব়্িিি সরি্দকরি সদচিন। 
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আরও জানুন
্বরদি্িানিিি ্ণ্ি তিবর এিং সরিরাহ করার জন্ি আররা ্ুদরা 
্রিবকরি়্াবিদি ্বরদি্গি ্রিদ়্াজনী়্িাগুবল সংহি কদরবে, 
একবি নিুন ্দণ্ির নক্া দেদক ্ুরু কদর িার জীিনচদকরির 
দ্ষ ্্রিনিি। অদনক এলাকা়্, আরাদের ্দণ্ির ্বরদি্গি 
কররিকিষরিা সরগরি নক্া ্রিবকরি়্া জুদড় রূল্িা়্ন করা হ়্, 
্রিােবরক িারণা ্্রিা়্ দেদক আরাদের উিি্ােন দকদনিেরি 
চূড়ানিি ব্লি্া়্ন ্্রিনিি। আররা আরাদের ্ণ্িগুবলর 
্বরদি্গি কররিকিষরিা িুঝদি এিং উনিনি করদি চাই 
এিং জীিনচকরি রূল্িা়্দনর রদিা অি্িািুবনক সরঞিজারগুবল 
করিরিিরিরানভাদি ি্িিহার করদি চাই। আররা ফলাফলগুবল 
জানাদি এিং আরাদের ্ণ্িগুবলর ্বরদি্গি ্রিভাি সরি্দকরি 
সিিচিেিা বনব্িচি করার জন্ি ্বরদি্গি ্ণ্ি দোষণাগুবল 
্রিকা্ কবর।

ি্িিহাবরক বেকবনদেরি্না
্খন আরাদের ্ণ্ি বিকা্ িা ্ণ্ি জীিনচকরি ্বরচালনার সাদে 
জবড়ি হন, িখন আ্নার বসেিিাদনিির েীেরিদর়্ােী ্রিভািগুবল 
সরি্দকরি বচনিিা করুন। অভ্িনিিরীণ ্রিবকরি়্াগুবল অনুসরণ করা 
এিং ্বরদি্গি বিদিচনাগুবল অনিিভুরিকিি করা একবি ্ােরিক্ি 
তিবর করদি ্াদর। উোহরণসিিরূ্, আ্বন আ্নার নক্া 
বকরি়্াকলাদ্র অ্াদর্দনর সর়্ উ্করণ ি্িিহার এিং ্বকিি 
খরচ বিদিচনা করদি ্াদরন।

্বরদি্িানিিি ্ণ্ি

দ্রন

একবি নিুন আিাবসক বলফি তিবর করার সর়্, 
ইদলবকিিরিক্িাল ইবঞিজবনয়াবরং বির লকিষ্ি কদর দ্ আরাদের 
িিরিরান ইনভািরিাদরর সিি্িানিডিাই ্বকিি খরচ অন্িান্ি 
সরিভাি্ি ্ণ্িগুবলর িুলনা়্ দরািারুবি দিব্। অন্িান্ি 
সরিভাি্ি সরিরাহকারীদের উ্র একবি বিসিিৃি গদিষণার 
্দর, বিরবি একবি নিুন ্ণ্ি ্নাকিি কদর ্া ্বকিি খরচ 
হরিাস কদর। ্রিােবরক রূল্ি দিব্ হদলও, আ্বন বহসাি কদরন 
দ্ ্বকিি সঞিচদয়র ফদল অলি্ সরদ়্র রদি্িই গরিাহদকর 
দসই খরচ ্ূরণ হদয় ্াদি। 

দ্রন

একবি নিুন গৃহ বলফদির নক্া়্, বলফদির গাবড়র আদলার 
জন্ি েুবি বভনিন ল্িারি্ বিদিচনা করা হ়্। িাদের 
্রি্ুবকিিগি দসি্বসবফদক্ন অনু্া়্ী, উভদয়র ্বকিি খরচ 
একই। দসগুবলর রদি্ি একবির ্বরদষিা জীিন েীেরি িদি 
এবি আরও ি্ি়্িহুল। আ্বন বিদিচনা কদরন দ্ আরও 
ি্ি়্িহুল িাবির উিি্ােক িৃিী়্ ্দকিষর েিিারা ্বকিি 
েকিষিার একবি বিদ্ষ সীল অজরিন কদরদেন। েীেরি ্বরদষিা 
জীিন ্ুকিি ল্িারি্বি দকিলরািরি িৃিিিাকার অেরিনীবির 
নীবিগুবল ্রিচার করা সিদচদ়্ সংসিোন েকিষ বিকলি্ 
বহসাদিই ্েদনিের ন়্। ্বরদি্ িানিিি ইন্ুি ি্িিহার 
করদল আরাদের ্রিবি্রিুবি ্রিে্রিন করদি এিং রূল্িদিাি 
্ৃ্িখদল ইবিিাচক ্রিভাি অি্িাহি রাখদিও দেয়। 

আরাদের কাদে, জলিা়্ু ্বরিিরিন ্রি্বরি করার জন্ি অিোন রাখা 
একবি গুরুিিি্ূণরি লকিষ্ি। আররা এরন ্ণ্িগুবল বিকা্ কবর ্া বিবলিডং 
এিং ্হরগুবলর কািরিন ফুিব্রিনিি হরিাদস অিোন রাদখ এিং ্বরদি্দক 
রকিষা কদর।
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আরও জানুন
অগদরদনিিড বরদ়্বলবি, দরব্ন লাবনরিং, কিলাউড কবরি্উবিং, 
কৃবিরির িুবেিিরিিিা িা অন্িাদন্ির রদিা ্রি্ুবকিিগুবল ভবিষ্িি- 
সনিিানী গরিাহক অবভজিঞিা, নিুন বডবজিাল ি্িিসাদ়্র রদডল 
এিং আরও েকিষ ্রিবকরি়্াগুবল তিবর করদি ি্িিহার করা 
দ্দি ্াদর। আরাদের গরিাহকদের চাবহোর দচদ়্ এবগদ়্ োকার 
জন্ি, আররা বডবজিাল ্রিকলি্গুবলর িাসিিিা়্নদক িিিরাবনিিি 
কবর এিং দকারি্াবন জুদড় ্বকিি্ালী বডবজিাল কিষরিা তিবর 
কবর। আররা একবি সহদ্াবগিারূলক, রাবলিিবডবসব্িলনাবর এিং 
তিবচিরি্ির়্ উ্াদ়্ বডবজিাল সরািানগুবল বিকাদ্র - এিং 
আরাদের কররিী, গরিাহক এিং অন্িান্ি দসিিকদহালিডারদের 
কিষরিা়্দনর জন্ি দসগুবলদক অনিিভুরিবকিিরূলকভাদি ি্িিহার 
করার লকিষ্ি রাবখ। দকানও ্বরবসিেবিদিই সিি়্ংবকরি়্ 
সরািানগুবল, দ্রন, অ্িালগবরেদরর রাি্িদর, এরনভাদি 
দ্রিাগরিার করা উবচি না ্া একবি সরস্িা্ুকিি ্কিষ্ািদক 
অনিিভুরিকিি কদর িা সরস্িা্ুকিি তিষদর্ির কারণ হদি ্াদর। 

ি্িিহাবরক বেকবনদেরি্না
নিুন ্রি্ুবকিির উ্র অি্িনিি বনভরির করা ্রিকলি্গুবল দসি 
আ্ এিং সরি্ােন করার সর়্, আ্নাদক আরাদের তনবিক 
রূল্িদিাি এিং নীবিগুবল ল্িেন না কদর আরাদের কাজগুবল 
সরি্ােন করার জন্ি দকান দডিা এিং আউি্ুি ্রিদ়্াজন িা 
বিদ্িলষণ করদি হদি। উ্লভ্ি দডিা ্ুিুরািরি দসই উদেিেদ্্ি 
ি্িিহার করা উবচি ্ার জন্ি ্্রিা্িি আইনী বভিিবি 
এিং অভ্িনিিরীণ চুবকিি রদয়দে। এবি বিদ্ষ কদর দসই দডিা 
্রিবকরি়্াকরদণর জন্ি সি্ি ্ার উদেিে্্ি আররা দ্ভাদি কাজ 
কবর িার সাদে সং্ুকিি োদক, দ্রন কররিকিষরিা িরি্িাবকং 
দডিা।

সফিিও়্্িার নীবিিিিিিি 

দ্রন

আ্বন, একজন সফিিও়্্িার দডদভল্ার বহসাদি, িুঝদি 
্াদরন দ্ দডিা বিদ্িলষদণর ফদল আরাদের ্রি্ুবকিিবিেদের 
েিিারা ি্িিহাদরর ্্িািানরি এিং সরয়গুবল ্রিকা্ হদয় 
দ্দি ্াদর। আ্বন আ্নার সু্ারভাইজারদক জানান এিং 
র্িাদনজদরদনিির সাদে একদিরি বসেিিানিি দনন দ্ সংদিেন্ীল 
দডিা রকিষা করার জন্ি কা্রিকাবরিাবি অকিষবরি করা হদি।

দ্রন

কৃবিরির িুবেিিরিিিা দ্খার ্রিবকরি়্াগুবল বসদসিিরগুবলদক 
এরনভাদি দডিাগুবলদক সরি্করি্ুকিি করদি সকিষর কদর ্া 
্রিচবলি ্েিিবিগুবলর রাি্িদর অজরিন করা ্া়্ না এিং এবি 
ি্িিসাদ়্র সাফদল্ির উনিনবির বেদক ্বরচাবলি করদি ্াদর। 
এই নিুন সরঞিজারগুবল েকিষিার সাদে এিং সবঠকভাদি 
ি্িিহার করার জন্ি সুবনবেরিষিি করিরা্িকন ্রিদ়্াজন। 
আ্বন ্ারসি্বরক সরি্দকরির উ্া়্বি জাদনন এিং দ্খাদনই 
এবি ্রিকদলি্র উদেিে্্িগুবল ্ূরণ কদর না দসখাদন এবি 
সীরািেিি করার বসেিিানিি দনন। 

 বিদক এবলদভিদরর কাদে বডবজিালাইদজ্ন অি্িনিি গুরুিিি্ূণরি:  এবি 
আরাদের ্রিবিদ্াবগিারূলক োকদি দে়্ এিং িাই এবি আরাদের দকৌ্লগি 
কাদজর দকিষিরিগুবলর রদি্ি একবি   আররা আরাদের কররিী, আরাদের 
গরিাহক এিং সারবগরিকভাদি সরাদজর উ্র বডবজিালাইদজ্দনর উদলিলখদ্াগ্ি 
্রিভািদক সিিীকৃবি বেই এিং সরসিি দসিিকদহালিডারদের সুবিিার জন্ি 
এই বিকা্দক োব়্িিি্ীলভাদি এিং তনবিকভাদি ্বরচালনা করদি 
্রিবি্রিুবিিেিি। 
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আরাদের দকারি্ াবনদক 
রকিষা করা

50 আচরণিবিব 
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52 আচরণবিবি 

আরও জানুন
দকারি্াবনর দগা্নী়্ িে্ি হল দসই সরসিি িে্ি ্া দগা্নীয় 
বহসাদি বচবহিনি করা হদ়্দে। উোহরণসিিরূ্, এবি একবি কাগদজর 
নবে, একবি তিেু্িবিন ফাইল িা একবি ইদরল হদি ্াদর। দগা্নী়্ 
িে্ি অি্্িই সুরবকিষি োকদি হদি এিং সুরকিষার সিিরবি 
িদে্ির সংদিেন্ীলিার উ্র বনভরির করদি। অননুদরাবেি 
সহকররিী এিং অন্িান্ি িৃিী়্ ্দকিষর েিিারা অ্িাদকিসস দেদক, 
্া্া্াব্ অনু্্ুকিি ি্িিহার িা কিষবি দেদক দগা্নী়্ িে্ি 
এিং ি্িিসাব়্ক নবেগুবল ্ো্েভাদি রকিষা করার জন্ি আররা 
্রিদ়্াজনী়্ ্েদকিষ্ গরিহণ কবর। 

আরাদের দকারি্াবনর িে্ি রকিষা করা

দ্রন

আ্বন একবি বিসিিৃি অভ্িনিিরীণ বিিরণ িাবলকাদি 
ইদরদলর রাি্িদর নিুন দগা্নী়্ গদিষণার ফলাফল ্াঠাদি 
চদলদেন। আ্নার সরসিি সহকররিীরা িদে্ির সংদিেন্ীলিা 
সরি্দকরি ্াদি সদচিন োদকন এিং এবি আরও দ্য়ার কদর 
দনও়্ার আদগ ্াদি ্রিদ়্াজনী়্ সিকরিিা অিলরিিন কদরন 
িা বনব্িচি করার জন্ি আ্বন এবি "দগা্নী়্" িা এরনবক 
"কদঠারভাদি দগা্নী়্" বহসাদি বচবহিনি করার বসেিিানিি দনন।

দ্রন

িেদরর ইবিিাচক ফলাফদল আ্নার বিদরর অিোদন আ্বন 
খুি খুব্। আ্বন একবি সারাবজক দনিও়্াদকরি সংখ্িাগুবল 
দ্াসিি করদি চদলদেন বকনিিু িুঝদি ্াদরন দ্ দসগুবল 
এখনও অন্ি দকাোও ্রিকাব্ি হ়্বন। আ্বন িুঝদি ্াদরন 
দ্ িে্িবি দগা্নী়্ এিং অবফবস়্াল বরবলদজর আদগ এই 
িে্িবি সিরিজনীন করা বিদক এবলদভিদরদক কিষবিগরিসিি 
করদি ্াদর। আ্বন ভাদলা কাদজর জন্ি সিাইদক অবভননিেন 
জানাদনার জন্ি অবফবস়্াল ফলাফল ্রিকাদ্র জন্ি 
অদ্কিষা করার বসেিিানিি দনন। 

বিদক এবলদভিদর, িে্ি এিং িার ্রিবকরি়্াকরণ আরাদের রূল্িদিাি 
্ৃ্িখদলর একবি অ্বরহা্রি অং্ এিং আররা দগা্নী়্ িে্ি এিং 
ি্িিসাব়্ক নবেগুবল ্ো্েভাদি রকিষা করার জন্ি আরাদের ্রি্ুবকিিগি 
এিং সাংগঠবনক ি্িিসিোগুবল িাসিিিা়্ন কবর এিং করিরাগি উনিনি কবর।

ি্িিহাবরক বেকবনদেরি্না
্রিবিবি িদে্ির রাবলকদক বসেিিানিি বনদি হদি দ্ কীভাদি 
িে্িবি দ্রিবণিেিি করা ্া়্ এিং কররিীদের ্া্া্াব্ আরাদের 
ি্িিসাব়্ক ্ািরিনারদের দগা্নী়্িা বিদিচনা করদি হদি। দকাদনা 
িে্ি দগা্নী়্ হও়্া উবচি বকনা িা বসেিিানিি দনও়্ার একবি 
সহজ উ্া়্ হ'ল বনদজদক বজজিঞাসা করা এিং িে্িবি সিরিজনীন 
হদ়্ দগদল আরাদের দকারি্াবনর কিষবি হদি ্াদর বকনা এিং হদল 
কিিা কিষবি হদি। ্রিভাদির উ্র বনভরির কদর, সিরিজনীন, 
দগা্নী়্ িা এরনবক কদঠারভাদি দগা্নী়্ বহসাদি দ্রিবণবিন্িাস 
উ্্ুকিি হদি ্াদর দ্খাদন "অভ্িনিিরীণ" বহসাদি বডফলিি 
দ্রিবণবিন্িাসবি উ্্ুকিি নয়। ্খন িে্ি দ্রিণীিেিি করা 
হ়্, িখন সরসিি কররিীদক অি্্িই ্রিদ্াজ্ি ্রিদ়্াজনী়্িা 
অনুসাদর িে্ি ্বরচালনা করদি হদি।

বেদনর দ্দষ, এবি আরাদের দকারি্াবনর িে্ি রকিষা করার জন্ি 
্রিবিবি কররিীর ভূবরকা।
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54 আচরণবিবি 

আরও জানুন
দরিা সরি্ িিবি আরাদের দসইসি কাদজর ফলাফলগবুল িণরিনা কদর 
দ্গুবল একবি উ্াোদনর আকাদর দনই দ্রন আরাদের দ্দিনিি, 
দিরিডরাকরি, বডজাইন কব্রাইি এিং দিরিড বসদকরিিগবুল। এগুবলর 
সকদলর রদি্ি এই বরল রদ্দ়ে দ্ এগবুল অ্বরহা্রি িে্ি এিং 
্রিা়্্ ই চ ি্াদলবঞিজং এিং ি্ি্ ি়হুল উনিন্ন় ্রিবকরি্ া়র ফলাফল। 
এগুবল আরাদের ি ি্িসার সিদচদ্ ়রূল্িিান সরি্ েগবুলর অন ি্ির 
এিং আরাদের সাফদল্ির চাবিকাবঠ। আররা িাদের উ্র আরাদের 
ভবিষ্িদির সাফল ি্ তিবর করদি ্াবর িা বনব ি্চি করার জন ি্, 
িাদের অি্ ি্ই অননুদরাবেি অ ি্াদকিসস দেদক রকিষা করদি হদি।

দরিা সরি্িিবি

দ্রন

আ্বন বি্িিাস কদরন দ্ আ্বন একবি ভাদলা, উেিভািনী 
িারণা তিবর কদরদেন ্া সরিভিি একবি উেিভািন িা একবি 
অনন্ি নক্া গঠন করদি। এবিদক উদ্কিষা করদিন না 
- বিদক এবলদভির ভাদলা িারণাগুবলর উ্র বনভরির কদর। 
আ্নার োব়্িিি্রিা্িি দরিা সরি্িিবি সরনিি়্কারীর সাদে 
্রার্রি করুন, ব্বন কীভাদি এবগদ়্ দ্দি হদি দস সরি্দকরি 
আ্নাদক সহা়্িা করদিন। 

দ্রন

একবি গুরুিিি্ূণরি িাবণজ্ি দরলার জন্ি একবি উ্সিো্না 
দিরিাব্ওর দ্ষ করার জন্ি আ্বন সরদ়্র চাদ্র রদি্ি 
আদেন। একবি জনব্রি়্ সাচরি ইবঞিজন ি্িিহার কদর 
আ্বন ি্িিহার করার জন্ি একবি উ্্ুকিি বচিরি খুঁদজ 
্ান। এবি দকানও সরস্িা োড়াই ডাউনদলাড করা দ্দি ্াদর। 
িদি, এবি ি্িিহার করার আদগ, আ্বন রদন রাখদিন দ্ 
বচিরিবি কব্রাইি সুরকিষার অিীদন োকদি ্াদর ্া বিদক 
এবলদভিদরর জন্ি সরস্িার কারণ হদি ্াদর। ্বরিদিরি 
আ্বন দ্াগাদ্াগ বিভাদগর সাদে দ্াগাদ্াগ করদি ্াদরন িা 
বিদক এবলদভির েিিারা ্রিেিিি বচিরিগুবল ি্িিহার করদি 
্াদরন এিং বিদক এবলদভিদরর কব্রাইি রদয়দে এরন আরও 
ভাদলা বচিরিও দ্দি ্াদরন।

আররা উ্লবিিি কবর দ্ আরাদের কাদজর ফলাফলগুবল রকিষা করা 
গুরুিিি্ূণরি। বিদক এবলদভিদরর সাফল্ি আরাদের উেিভািনী এিং 
দিরিনিডদসবিং ্ণ্িগুবলর ফলাফল। আরাদের দরিা সরি্িিবি আরাদের 
উেিভািন, জিঞান এিং িরি্িানিডগুবল রকিষা করদি এিং বিকা্ করদি সকিষর 
কদর ্া একবি ্ােরিক্ি তিবর কদর। এবি ্াদি ভুল হাদি না ্দড় িা বনব্িচি 
করার জন্ি আররা ্্রিা্িি ্েদকিষ্ গরিহণ কবর। 

ি্িিহাবরক বেকবনদেরি্না
আ্বন হাবরদয় ্াওয়া, কিষবি, চবুর, অননুদরাবেি ি ি্িহার িা 
অনু্্ুকিি ্রিকাদ্র দেদক আরাদের দরিা সরি্ িিবি রকিষা 
করদি অিোন রাখদি ্াদরন। এবি সরানভাদি গরুুিিি্ ণূরি দ্ 
আররা অদন্ির দরিা সরি্ িিবিদক সরিরান কবর এিং দকিল িখনই 
এবি ি ি্িহার কবর ্বে এবি করার অবিকার দেও়্া হ্।় বিদক 
এবলদভিদরর নিুন ্ণ্ি, ্বরদষিা এিং ্রিবকরি্ া়গবুলর সবঠক 
রলূ্িা্ন় অি্ ি্ই সর্র়ি করা উবচি। রূল্িা্ন়বি দ্ন সরিভাি ি্ 
উেিভািন এিং বিদে্ী দরিা সরি্ িিবি অবিকাদরর দ্ দকানও 
সরিভাি ি্ ল্িেনদক অনিিভুরিকিি কদর, সুরবকিষি হদি ্াদর এরন 
জিঞাদনর ি ি্িহার রলূ্িা্ন় করা ্রিদ্া়জন, দ্রন, নিুন ্রি্ বুকিি, 
বডজাইদনর ি ি্িহার িা দসগুবল ি ি্িহার করার আদগ িাসিিি জিঞান।
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দডিা সুরকিষা
বি্িিাস হল বিদক এবলদভিদরর কাদে ভাদলা সরি্দকরির বভিিবি। আররা 
বি্িিাস কবর দ্ দডিা সুরকিষা আরাদের গরিাহক, কররিী এিং অন্িান্ি 
্ািরিনারদের সাদে বি্িিাস এিং েীেরিসিো়্ী সরি্করিদক ্বকিি্ালী কদর। 
আররা ি্িবকিিগি িে্ি সুরকিষার জন্ি ্রিবি্রিুবিিেিি ্া আরাদের উ্র 
অব্রিি হ়্।

আরও জানুন
ি্িবকিিগি িে্ি িলদি দিাঝা়্ দ্ দকানও ্রিাকৃবিক ি্িবকিির 
সাদে সরি্বকরিি দকানও িে্ি ্া ি্িবকিিদক ্নাকিি করদি 
ি্িিহার করা দ্দি ্াদর (দ্রন নার, জনির িাবরখ, বঠকানা)। 
আররা ্খন ি্িবকিিগি িে্ি সংগরিহ এিং ্রিবকরি়্া কবর 
িখন আররা আরাদের োব়্িিি এিং িাি্িিািকিাগুবল গুরুিিি 
সহকাদর গরিহণ কবর। দডিার সরসিি ্রিবকরি়্াকরণ একবি সিিচিে 
এিং আইনী ্েিিবিদি সরি্নিন করা হ়্। ্রিবকরি়্াকরণ দডিা 
ি্িিহাদরর জীিনচকরি িণরিনা কদর। এবি সংগরিহ বেদয় ্ুরু হয় 
এিং িার্র সংরকিষণ করা হয় এিং ্রিবকরি়্াকরদণর দ্দষ 
রুদে দফলা হয়। ি্িবকিিগি িে্ি সংগরিহ, ্রিবকরি়্াকরণ এিং 
বিবনর়্ করা দ্দি ্াদর ্ুিুরািরি দ্খাদন বনবেরিষিি এিং সি্ষিি 
উদেিেদ্্ি অনুদরাবেি। দডিা ্রিবকরি়্াকরদণর বভিিবি ্বরিবিরিি 
হদি ্াদর এিং ্বরবসিেবির উ্র বনভরির কদর। দ্ ি্িবকিিদক 
দডিাবি ্নাকিি করদি ্াদর িাঁর সরিরবি, একবি চুবকিি, তিি 
সিিােরি িা একবি আইন একবি তিি ন্িা্্িিা হদি ্াদর। 

দ্রন

একজন সরিরাহকারী আ্নাদক সিিাভাবিক অবফস সরদ়্র 
িাইদর িার কাদে দ্ৌঁোদনার সুদ্াগ অফার করদি চা়্ এিং 
িার ি্িবকিিগি দফান নরিির সহ দ্াগাদ্াদগর বিিরণ সহ 
একবি িাবলকা ইদরদলর রাি্িদর ্াঠা়্। আ্বন এবিদক 
একবি দডিা সুরকিষা সরস্িা বহসাদি সদনিেহ কদর আ্নার 
সিোনী়্ দডিা সুরকিষা সরনিি়্কারীর সাদে দ্াগাদ্াগ কদরন। 
একসাদে বরদল, আ্নারা িাবলকাবি দ়্্ার িা সঞিচ়্ না 
করার এিং আ্নার কব্বি রুদে দফলার বসেিিানিি দনন। 
আ্বন অফারবির জন্ি সরিরাহকারীদক িন্িিাে জানান 
এিং িাদক দকিলরািরি দ্্াোর বিিরণসহ একবি িাবলকা 
্াঠাদি িদলন, কারণ আরাদের ি্িিসাব়্ক ্ািরিনারদের 
িে্ি সহ ি্িবকিিগি দডিার সুরকিষা, বিদক এবলদভিদর খুি 
গুরুিিি সহকাদর দনও়্া হ়্। 

দ্রন

আ্বন একবি ্রিকলি্ ্বরচালনা কদরন ্ার লকিষ্ি একবি 
নিুন সফিিও়্্িার সরািান িাসিিিা়্দনর রাি্িদর একবি 
বিে্িরান ি্িিসাব়্ক ্রিবকরি়্া উনিনি করা। ্রিকলি্বি 
একবি উচিচাবভলাষী সর়্সীরার অিীদন রদ়্দে এিং আ্বন 
ভািদেন দ্ আ্নার দডিা সুরকিষা বিভাগদক জবড়ি করার 
্রিদ়্াজন আদে বকনা কারণ আ্বন বনব্িচি নন দ্ 
ি্িবকিিগি দডিা ্রিবকরি়্া করা হদচিে বকনা। রদন রাখদিন দ্ 
লগইন দডিা ি্িবকিিগি দডিা বহসাদি দ্রিণীিেিি করা দ্দি 
্াদর। অিএি, সরসিি সফিিও়্্িার সরািানগুবল ি্িবকিিগি 
দডিা ্রিবকরি়্া করার জন্ি ি্িিহৃি হওয়ার সরিভািনা 
রদ়্দে। আ্বন বনরা্ে বেদক োকার জন্ি ্রিকদলি্ দডিা 
সুরকিষা বিভাগদক জবড়ি করার বসেিিানিি দনন। 

ি্িিহাবরক বেকবনদেরি্না
আ্নাদক, ি্িবিকরির োড়াই, ্িিন সহকাদর ি্িবকিিগি িে্ি 
্বরচালনা করদি হদি। ্খনই আ্নার কাদে এরন দকানও 
্রিকলি্ োদক ্া ি্িবকিিগি িে্ি ্রিবকরি়্াকরদণর সাদে জবড়ি 
োদক, আ্নার ্ি িাড়ািাবড় সরিভি দডিা সুরকিষা সরনিি়্কারী 
এিং অন্িান্ি দডিা সুরকিষা বিদ্ষজিঞদের জবড়ি করা উবচি। 
িারা আ্নার ্রিবকরি়্াবির ্রিােবরক নক্া়্ দডিা সুরকিষা 
এিং আইবি বনরা্িিিা বিদিচনাগুবল অনিিভুরিকিি করদি সহা়্িা 
করদি, ্া অবিবরকিি উদলিলখদ্াগ্ি ্রিদচষিিা োড়াই সিরিো 
ি্িবকিিগি দডিার বনরা্িিিা বনব্িচি করদি।
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দকারি্াবনর সরি্িিবির গরিহণদ্াগ্ি ি্িিহার
বিদক এবলদভিদর আরাদের কাদে, দকারি্াবনর সরি্িিবি োব়্িিি্ীলভাদি 
ি্িিহার করার কো িলার অদ্কিষা রাদখ না। বিদক এবলদভির সািারণি 
্রিদ্াজ্ি রানগুবল অনুসরণ কদর ্া বডভাইস, সরঞিজারগুবলর ্া্া্াব্ 
দ্াগাদ্াদগর রাি্িরগুবলর ি্িিহারদক ্রিভাবিি কদর। 

আরও জানুন
বিদক এবলদভির িার কররিীদের িাদের কাজ সরি্ােন করার 
জন্ি িে্ি, সরঞিজার এিং বডভাইস সরিরাহ কদর। ্রিবিবি 
ি্িিহারকারীদক এই সংসিোনগুবল ্ো্েভাদি এিং ্ুিুরািরি 
্রিি্িাব্ি এিং অনুদরাবেি উদেিেদ্্ি ি্িিহার করার জন্ি 
অনুদরাি করা হ়্। দকারি্াবনর দরািাইল দফান, ল্িা্ি্ এিং 
ি্িািদলিগুবলদি অ্িাদকিসস কররিীদের দডিা আোন-্রিোন 
করদি, ্রিবকরি়্া করদি এিং সংরকিষণ করদি এিং দসইসাদে 
ইনিিারদনি দেদক িা ইনিিারদনদি িে্ি ডাউনদলাড িা আ্দলাড 
করদি সকিষর কদর। ্রিবিবি কররিী এই বকরি়্াকলা্গুবল আইনী 
এিং তনবিক রানগুবলর সাদে স্িগবি্ূণরি বকনা িা বনব্িচি করার 
জন্ি ো়্িেিি। দকারি্াবনর সরি্িিবির অ্ি্িিহার সহ্ি করা 
হ়্ না।

দ্রন

আ্বন আ্নার ্ুরাদনা গাড়ী বিবকরি করদেন এিং একবি 
অনলাইন দসদকনিড-হ্িানিড বিকরি়্ ্িল্িািফদররি একবি 
দোষণা করার বসেিিানিি বনদ়্দেন। আ্নার দ্রিাফাইল 
িদে্ি আ্বন বিদক এবলদভিদর আ্নার দ্ দ্্াোর ইদরল 
বঠকানাবি আদে দসবি অনিিভুরিকিি কদরন। ফলসিিরূ্, 
আ্বন কররিদকিষদিরির ইদরদল করিরিিরিরান সি্্িার এিং 
অ্াবচি িািরিা দ্দি োদকন। আ্বন বনদজর এিং বিদক 
এবলদভিদরর জন্ি উচিচির আইবি বনরা্িিিা ঝুঁবক িুঝদি 
্াদরন এিং অবিলদরিি আ্নার ্িল্িািফদররির দ্রিাফাইদল 
আ্নার ি্িবকিিগি ইদরল বেদয় আ্নার দ্্াোর ইদরলবি 
্রিবিসিো্ন করার বসেিিানিি দনন। 

দ্রন

আ্বন একবি বনররিাণ সাইদি কাজ িিিিিিািিান করদেন 
এিং লকিষ্ি কদরন দ্ একবি নিুন সহকররিীর অভ্িাস হল 
অসািিানিার সাদে ্বরদষিা গাড়ীদি সরঞিজারগুবল দলাড 
করা এিং বিবন সরঞিজারগুবলদক দসগুবলর িাদকিস রাদখন না। 
্বেও একিু েরিুি কাজ হদয় ্ায়, বকনিিু এই ভাদি িার নিুন 
সরঞিজারগুবল ্ীেরিই জীণরি হদ়্ ্াদি এিং েরিুি খারা্ 
হদি ্াদর। আ্বন সহকররিীর সাদে কো িদলন এিং ি্িাখ্িা 
কদরন দ্ সরঞিজারগুবল সািিাদন ্বরচালনা করার জন্ি 
আরও কদ়্ক বরবনি ি্ি়্ করা হদল িা েীেরিদর়্াদে ভাদলা 
ফল দেদি। 

ি্িিহাবরক বেকবনদেরি্না
বিদক এবলদভির েিিারা ্রিেিিি বডভাইসগুবলর রাি্িদর ইনিিারদনি 
অ্িাদকিসস করার সর়্, আ্নার িা দকারি্াবনর কিষবি করদি 
্াদর এরন বকরি়্াকলা্গুবল এড়াদি আ্নাদক সিরিো ্ো্ে 
্িিন বনদি হদি। অভ্িনিিরীণ িা দগা্নী়্ িদে্ির সাদে আদ্াস 
করা হদি ্াদর ্বে আররা ইনিিারদনদির রাি্িদর আকরিরদণর 
ব্কার হই, দ্রন সিক্িার, ভাইরাস িা বফব্ং ্রিদচষিিা। 
ইনিিারদনি সুরকিষার জন্ি অভ্িনিিরীণ ্রার্রি অনুসরণ করা 
একবি ভাদলা অনু্ীলন, দ্রন, বফব্ং আকরিরণ িা কিষবিকারক 
ওদ়্িসাইিগুবল সরি্দকরি আ্দডি। 

দকানও অনু্্ুকিি িা অতিি উদেিেদ্্ি ইদরল এিং ইনিিারদনি 
বসদসিিরগুবল ি্িিহার করা বনবষেিি, ্ার রদি্ি অনিিভুরিকিি 
রদ়্দে দসইসি িািরিাগুবল ্াঠাদনা ্া অন্ি ি্িবকিির কাদে 
অ্রানজনক িা আ্িিবিকর বহসাদি দেখা দ্দি ্াদর।

্খন আ্নার কাদজর জন্ি দকারি্াবনর সরি্িিবি আ্নাদক 
অ্রিণ করা হ়্, িখন দসগুবলর ভাদলা ্িিন বনন। আ্বন ্বে 
দকানও সরঞিজার িা বডভাইস কীভাদি ি্িিহার করদিন দস 
বিষদয় বনব্িচি না হন িদি দস সরি্দকরি িে্ি এিং সহায়িা ্ান। 
আ্নার, অন্িদের এিং সরঞিজার এিং বডভাইসগুবলর কিষবি 
দরাি করদি আ্বন এবি ্ো্েভাদি সংরকিষণ এিং সুরবকিষি 
কদরদেন িা বনব্িচি করুন।
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আচরণবিবি বনদ্ ়
আ্নার বক দকাদনা 
্রি্িন আদে?

আ্বন বক অসোচরণ 
দেদখদেন ্া আ্বন 
বরদ্ািরি করদি চান?

কাজ করার সবঠক উ্া়্ সরি্দকরি সদনিেহ োকা িা অবনব্িচি হও়্া সিিাভাবিক। সদনিেদহর 
দকিষদিরি, আররা আ্নাদক আ্নার ্রি্িনগুবল উিিো্ন করদি উিিসাবহি কবর। আররা সি্িিােী 
হদ়্ এিং ্রিকৃি সরস্িাগুবলর সরািান করার সাহস দেবখদ়্ বি্িিাস গদড় িুবল। 

আ্বন ্বে বিদক এবলদভিদরর একজন কররিী হন, আ্বন সিসর়্ ্রারদ্রির জন্ি আ্নার 
সু্ারভাইজারদের কাদে দ্দি ্াদরন। এরনবক ্বে বিবন সবঠক উিিিরবি নাও জাদনন, বিবন 
আ্নাদক সবঠক বেদক বনদেরিব্ি করদি ্াদরন। অন্িো়্, বিদ্ষ ্ারে্রিী ফাং্নগুবল আ্নাদক 
সাহা্্ি করদি ্াদর। উোহরণসিিরূ্, আ্বন কররিদকিষদিরি সিিাসিে্ি ও বনরা্িিিা সংকরিানিি 
সরস্িাগুবলর সাদে সরি্বকরিি সরসিি বিষদ়্ সিোনী়্ দ্্াগি সুরকিষা এিং সিিাসিে্ি ্রিবিবনবির 
কাদে দ্দি ্াদরন, ্বে আ্নার সািারণ কাদজর অিসিো সরি্দকরি ্রি্িন োদক িাহদল আ্নার 
রানি সরি্ে বিভাদগর কাদে দ্দি ্াদরন, িা ্খন দকানও অনুিবিরিিার রূল বিষয় (বি্িিাসভ্িগ, 
েুনরিীবিদরািী, রাবন লনিডাবরং দরািী, িাবণজ্ি বনয়নিিরিণ, দডিা সুরকিষা) সরি্বকরিি হ়্ িখন একজন 
অনুিবিরিিা অবফসাদরর কাদে দ্দি ্াদরন। 

আচরণবিবি সরি্দকরি ্রি্িন আদে এরন িৃিী়্ ্কিষদক আরাদের দকনিেরিী়্ অনুিবিরিিা বিভাদগর 
সাদে দ্াগাদ্াগ করদি হদি:

compliance@tkelevator.com

্খন দকাদনা একবি বজবনস সবঠক িদল রদন হদচিে না িা আরাদের দকারি্াবন, আরাদের সহকররিী, 
কররিী এিং গরিাহকদের ঝুঁবকদি দফদল বেদচিে, িখন আ্নার উদেিিগগুবল বরদ্ািরি করুন। বিদক 
এবলদভিদর, আররা সিিা এিং সিিচিেিার ্রিবি আরাদের ্রিবি্রিুবি ্ূরণ কবর। আররা আরাদের 
কররিীদের, আরাদের ্রিি্িকিষ এিং ্দরাকিষ সরিরাহকারী এিং অন্ি দকানও িৃিী়্ ্কিষদক 
সিরিো িাদের উদেিিগ জানাদি উিিসাবহি কবর। 

আ্বন ্বে বিদক এবলদভিদরর কররিী হন এিং আ্বন রদন কদরন দ্ বকেু ভুল হদ়্দে, িদি আ্বন 
সিরিো আ্নার সু্ারভাইজারদের সাদে দ্াগাদ্াগ করদি ্াদরন। আরাদের বিদক এবলদভিদরর 
নীবিগুবলর সাদে স্িগবি্ূণরি দেদক, সরসিি র্িাদনজার বনব্িচি করদিন দ্, দ্ কররিীদের কাদে 
সরস্িা্ুকিি ্বরবসিেবি, কাজ িা ইদভনিিগুবল সরি্দকরি িে্ি রদ়্দে িাঁদের কো দ্ানা হদি। আ্বন 
্বে জাদনন দ্ সরস্িাবি বিদ্ষ বিভাগগুবলর েকিষিার আওিার রদি্ি ্দড় িদি আ্বন িাদের 
সাদেও দ্াগাদ্াগ করদি ্াদরন, উোহরণসিিরূ্, রানি সরি্ে বিভাগ, দ্্াগি সুরকিষা ও সিিাসিে্ি 
িা অভ্িনিিরীণ অবডবিং।

দগিলািাল দফরিরও়্াকরি চুবকিির নীবিগুবল ল্িেদনর দকিষদিরি, এবি, ্রিেরি, সিোনী়্ভাদি বরবিদয় 
দনওয়া উবচি। ্বে িা সরিভি না হ়্, িদি েিনাবি আরাদের দকনিেরিী়্ বরদ্াবিরিং চ্িাদনলগুবলর 
রাি্িদর জানাদনা দ্দি ্াদর। এবি সরিরি নীবিগুবলর সাদে অনুিবিরিিা বনব্িচি কদর।

গরিাহক, সরিরাহকারী এিং অন্িান্ি িৃিী়্ ্কিষ, দসইসাদে সরসিি বিদক এবলদভির কররিীদের 
কাদে, এই আচরণবিবিদি উদলিলখ করা বিষ়্গুবলর সরি্দকরি উদেিিগগুবল সরাসবর বিদক এবলদভির 
নীবিিিিিিি লাইদনর রাি্িদর অনুিবিরিিা বিভাগদক বরদ্ািরি করার বিকলি্ রদ়্দে। আ্বন ্খন 
বসদসিিরবি ি্িিহার কদরন, িখন আ্বন আ্নার নার সরিরাহ করদি ্াদরন িা জািী়্ আইন 
অনুসাদর অনুদরাবেি হদল দিনাদরও বরদ্ািরি করদি ্াদরন।

এোড়াও বরদ্ািরি করার আরও বিবভনিন উ্া়্ রদ়্দে। আ্বন দসগুবল এিং দসইসাদে বিদক এবলদভির 
নীবিিিিিিি লাইদনর অ্িাদকিসস আরাদের ওদ়্িসাইদি খুঁদজ দ্দি ্াদরন:

https://www.tkelevator.com/global-en/company/compliance/submitting-a-report/

সিকরিকারীদের সুরকিষাদক আররা সদিরিাচিচ অগরিাবিকার বেই। দকউ সুবি্িিাদস সরিভাি্ি 
অসোচরদণর বরদ্ািরি করদল, বিদক এবলদভির িাদক সুরকিষা বেদি এিং িার দকাদনা দনবিিাচক 
্বরণবি এড়াদি ্রিবি্রিুবিিেিি।

্রি্িন? সদনিেহ?  
অসোচরণ ্্রিদিকিষণ কদরদেন?

58 আচরণিবিব 





্র
িক

া্
ক

: ব
িদ

ক
 এ

বল
দভ

ির
 বজ

এর
বি

এই
চ 

|  
আ

ইন
ী, 

অ
নুি

বি
রিি

া এ
িং

 ্
রির

 স
রি্

ক
রি 

/ অ
নুি

বি
রিি

া
E

-P
lu

s-
S

tr
as

se
 1 

 | 
 4

0
47

2 
D

üs
se

ld
or

f  
|  

www
.tk

el
ev

at
or

.c
om

  |
  ©

 বি
দক

 এ
বল

দভ
ির

 বজ
এর

বি
এই

চ,
 ন

দভ
রি

ির 
20

22

www.tkelevator.com


