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ব্যবসার সকল গক্দত্র সদব্মাচ্চ ননয়িকিা, ন্যািপরািণিা ও আইয়ন রানদণ্ড অনুসরণ কদর ব্যবসায়িক

কর্মকাণ্ড পয়রচালনা করাই আরাদদর কদপ্মাদরট নীয়ি। অে্মাৎ, আরাদদর েন্য সকল প্রদ�াে্য আইন

ও য়নির-কানুন গরদন চলাটাই সব্মপ্রধান য়বষি - �য়দ এরনয়ক িার �দল গকাদনা গুরুত্বপূণ্ম প্রকল্প বা

ব্যবসায়িক লক্্যবস্তুও আরাদদর হারাদি হি।

িদব Exyte-এ অনুবয়ি্ম িার য়বস্পৃ য়ি এদিাটুকুদিই সীরাবদ্ নি। আররা ব্যবসায়িক অংশীদার ও

সহকরতীদদর সাদে সিিা ও রেদ্া বোি গরদখ আরাদদর কর্মকাণ্ড পয়রচালনা কয়র। Exyte-এ আররা

স্পষ্ট ভাদবই সিিা ও ন্যািসঙ্গি গলনদদদনর েলাঞ্য়ল য়দদি আি ও রুনা�া বপৃ য়দ্ করদি আগ্রহী নই।

আররা, Exyte -এর য়নব্মাহী পষ্মদদর সদস্য�ণ, আরাদদর য়নদেদদর আচরদণ সদব্মাচ্চ রানদণ্ডগুদলাই

ধদর রায়খ এবং Exyte-এর প্রদি্যক করতীর কাে হদি ঠিক অনুরূপ প্রি্যাশা কদর োয়ক।

য়নব্মাহী পয়রষদদর বাণী 

য়বশ্ািন ও ক্রশঃ েটিল হদি োকা য়নিন্ত্রক পয়রদবদশ অনুবিতী োকাটা গ� আদরা দুরূহ হদি উঠদে, 
গস সম্দক্ম আররা সদচিন রদিয়ে। এই সকল চ্যাদলদঞ্র েন্য আপনাদদরদক সমূ্ণ্মরূদপ প্রস্তুি করার

লদক্্য এই Code of Conduct আপনাদদরদক প্রয়িয়দদনর কােকদর্মর েন্য বাস্বসম্ি য়নদদ্ম শনা

প্রদান করদব।

Exyte-এর Code of Conduct শুধু গকবল রাত্র একটি নীয়িরালা নি। এটি আরাদদর সকল

ব্যবসায়িক Code of Conduct-এর য়ভয়তি ও কয়ষ্টপাের। সব সরি রদন রাখদবন গ�, য়নির

লংঘদনর একটি রাত্র ঘটনার �লা�ল রারাত্ক হদি পাদর এবং বাোদর Exyte Group-এর গ�

সুনার নিরী হদিদে, িার ক্য়ি করদি পাদর।  আরাদদর গকাম্ায়নর সবদচদি রূল্যবান সম্দ হদছে

গক্িা, সরবরাহকারী এবং অন্যান্য অংশীেন কিপৃ্ম ক আরাদদর উপদর অয়প্মি য়বশ্াস। গকাম্ায়নদি

আররা সকদল গ� গ�ই পদদই োয়ক না গকন, এই সম্দ রক্া করার দায়িত্ব আরাদদর সকদলরই।

ন প্রি সহকমতীরৃন্,



Dr. Wolfgang Büchele
Chief Executive O�  cer

Roberto Penno
Chief Operating O�  cer

Peter Schönhofer
Chief Financial O�  cer 

Executive Board
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পয়রষদদ োকা আরার সহকরতী�ণ ও আয়র আশা করয়ে গ�, আপনারা Exyte-এর Code of 
Conduct অনুধাবন করদি পারদবন এবং িা ব্যবহায়রক গক্দত্র অনুসরণ করদবন। গসেন্য

আপনাদদরদক প্রদিােন অনুসাদর য়নদের রিারি োনাদনা ও পদদক্প গ্রহদণ উৎসায়হি করা �াদছে।

গকান অসদাচরদণর ঘটনা গদখদল বা গিরন য়কেু সদদিহ হদল, দিা কদর Exyte Compliance 
Team-এর সাদে গ�া�াদ�া� করুন।

Stuttgart, ২১গশ গসদ�ম্বর ২০২০

Dr. Wolfgang Büchele
য়নব্ম াহ ী পষ্মদদর পদক্
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01 | অনুবিতী োকাটা আপনারই দায়িত্ব

Exyte-এর Code of Conduct এ Exyte Group-এর আইনী অনুবয়ি্ম িা এবং ননয়িক 
আচরদণর রানদণ্ডগুদলার সংজ্ািন করা হদিদে এবং গসগুদলা সংয়ক্প্াকাদর বণ্মনা করা হদিদে। 

এটি Exyte-এর অভ্যন্তদর আরাদদর য়রেয়্রিিা ও কাদের ধরন এবং গক্িা, সরবরাহকার ী 
ও পরারশ্মকদদর রি িপৃ ি ীি পদক্র সাদে নির ী হওিা সম্দক্ম র য়ভয়তি য়নধ্ম ারণ কদর গদি। 
Exyte-এর Code of Conduct Exyte-এর সকল আইনী সতিা, দপ্র ও সাইটগুদলার 
েন্য প্রদ�াে্য এবং িা সকল কর্মচার ী, পয়রচালক ও কর্মকি্ম াদদর েন্য গরদন চলাটা সরাসয়র 
বাধ্যিারূলক। Exyte িার পাশাপায় শ আরাদদর রানদণ্ডগুদলার সাদে খাপ খাইদি য়নদি 
সাবকন্টাক্টরদদর প্রভায়বি করদব ও উৎসায়হি করদব। 

Exyte-এর সকল করতীদদর অবশ্যই Exyte-এর Code of Conduct বুদে য়নদি হদব 
এবং িা গরদন চলদি হদব এবং প্রাি্যয়হক ব্যবসায়িক কর্মকাদণ্ড িা্র প্রদিা� ঘটাদি হদব। 
গকান আইন বা Exyte-এর Code of Conduct এর গকান অংদশর অে্ম অনুধাবন করদি 
না পারদল আপয়ন Exyte Compliance Team-এর সাদে গ�া�াদ�া� করদবন বদল 
আশা করা �াদছে (ethics@exyte.net)।  

�য়দ আপয়ন অসদাচরদণর গকান ঘটনা প্রি্যক্ কদরন অেবা গকান য়কেু সঠিক নি বা অসঙ্গি 
বদল ধারণা কদর োদকন, িাহদল দিা কদর ethics@exyte.net ঠিকানাদি Exyte 
Compliance Team-এর সাদে গ�া�াদ�া� করুন। সরল য়বশ্াদস করা এই সকল 
প্রয়িদবদদনর গক্দত্র সদব্ম াচ্চ গ�াপন ীিিা অবলম্বন করা হদি োদক। সংবাদদািা ব্যয়ক্তদদর 
উপর প্রয়িদশাধরূলক প ীড়ন, য়নপ ীড়ন বা অন্য গকান ধরদনর য়বরূপ আচরণ সহ্য করা হদব 
না। �য়দ আপয়ন নার গ�াপন গরদখ প্রয়িদবদন করার ইদছে রাদখন, িাহদল িার েন্য Exyte 
Group-এর ননয়িকিা সম্য়ক্ম ি লাইনটি ব্যবহার করুন, �া িপৃ ি ীি পদক্র একটি পয়রদষবা 
প্রদানকার ী কিপৃ্ম ক স্াধ ীনভাদব পয়রচায়লি হদি োদক (দিা কদর Exyte-এর ওদিবসাইদট বা 
ইন্টাদনদট োকা ‘অনুবয়ি্ম িা’ অংশ হদি আদরা িে্যাবল ী গেদন য়নন)। 

গকান আইন বা Exyte-এর Code of Conduct-এর গক্দত্র Exyte গকান ধরদনর ব্যি্যি 
সহ্য করদব না এবং আরাদদর Code of Conduct-এর গোরদার প্রদিা� ঘটাদনার লদক্্য 
Exyte-এর �দোপ�ুক্ত রদন হওিা গ� গকান পদদক্প গ্রহণ করদব (�ার রদধ্য রদিদে গদওিায়ন 
রারলা, গ�ােদায়র রারলা ও শপৃ ঙ্খলা রক্াদে্ম �পৃ য়হি পদদক্প)।
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Exyte-এর Code of Conduct 
গরদন চলাটাই সিঠক নসদ্বান্ত৷
সর্ত্র। সকদলি েদি্।

ethics@exyte.net 
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02 | দুনতীয়ি ও ঘুষ আদান-প্রদান প্রয়িদরাধ করুন

Exyte দুনতীয়ি ও ঘুদষর য়বরুদদ্ দৃঢ় অবস্াদন রদিদে এবং আরাদদর 

ব্যবসায়িক অংশীদারদদর কাদেও আররা অনুরুপ প্রি্যাশা কয়র। 

আররা ঘুষ গদই না - কাউদক না - গকাোও না। 

Exyte এর গকাদনা করতী বা Exyte এর পদক্ কাে করা গকাদনা ব্যয়ক্ত প্রি্যক্ বা পদরাক্ভাদব 

গকাদনা ব্যবসায়িক অংশীদাদরর কর্মচারী, কর্মকি্ম া বা এদেন্ট, অেবা গকাদনা সরকারী কর্মকি্ম াদক রূল্য 

রদিদে এরন য়কেু অ�ার করদি পারদব না, প্রদান বা প্রদাদনর প্রয়ি�য়ি য়দদি পারদব না, পাওিার 

েন্য অনুদরাধ করদি পারদব না, এবং িার কাে গেদক অন্যািভাদব গ্রহণ করদি পারদব না। Exyte এ ঘুষ নিনষদ্।   
 আররা ঘুষ গদই না এবং   

 আররা ঘুষ গদিা সহ্য কয়র না। .

সুয়বধা প্রদান বা গ্রহণ গ�ন �ো�ে হি এবং প্রদ�াে্য আইন ও Exyte এর নীয়িরালার 

সাদে সং�য়িপূণ্ম হি এটি য়নয়শ্চি করা আরাদদর সবার দায়িত্ব। গকান য়কেু য়নদি সদদিহ 

োকদল Exyte Compliance Team-এর সাদে গ�া�াদ�া� করা গ�দি পাদর।
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�য়দ আইনদক পাশ কাটিদি �াওিা োড়া আরাদদর
পদক্ ব্যবসা করা সম্ব না হি, িাহদল
আরাদদর ব্যবসার রদডদল �টি রদিদে।

CEO Dr. W. Büchele
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এটি সকদলরই োনা রদিদে গ�,সরকারী কর্মকি্ম াদদর নানা সুয়বধা প্রদাদনর প্রস্াব করাটা অন্যাি। 

অয়ধকাংশ আইন অনুসাদরই গ� ব্যবসায়িক অংশীদারদদর গক্দত্রও িা প্রদ�াে্য হদব, িা অদনদকর নাও 

োনা োকদি পাদর। অয়ধকন্তু, গকাদনা গদদশ হিদিা উপহার গদিা গ্রহণদ�া�্য, আবার গকাদনা গদদশ 

হিদিা গসটি ঘুষ য়হদসদব �ণ্য করা হি। এই অয়নশ্চিিার কো য়বদবচনা কদর, সাধারণি আররা উপহার 

প্রদান করা অেবা ব্যবসায়িক অংশীদারদদর আরন্ত্রণ োনাদনার গক্দত্র য়নদেদদর সং�ি রায়খ। ব্যয়িক্দর 

গক্দত্র, য়নয়দ্ম ষ্ট অবস্ার পয়রদপ্রয়ক্দি �ুয়ক্তসং�ি রূদল্যর উপহার প্রদান, আরন্ত্রণ োনাদনা অেবা অন্যান্য 

সুয়বধায়দ প্রদাদনর অনুরয়ি রদিদে। 

আপনার নদনয়দিন ব্যবসা পয়রচালনাি য়নভ্ম রদ�া�্য য়নদদ্ম শনা য়হদসদব, Exyte এর ঘুষ ও দুনতীয়ি য়বদরাধী 

নীয়িদি উপহার প্রদাদনর সীরা য়নধ্মারণ কদর গদিা হদিদে এবং আরন্ত্রণ োনাদনার একটি কাঠাদরা প্রদান 

করা হদিদে। 

ব্যবসায়িক অংশীদারদদর সাদে করা বনু্ত্বপূণ্ম আচরণ এবং অপরাধরূলক কা�্মক্দরর রদধ্যকার ব্যবধানটা 

খুবই হালকা এবং রাদে রদধ্যই এই দুদটার রদধ্য পাে্মক্য খঁুদে গবর করাটা কঠিন হদি দাঁড়াি। য়ক্সরাস 

উপলদক্ এক গবািল ওিাইন প্রদান বা গখলা গদখবার েন্য আরন্ত্রণ করাটা ব্যবসায়িক অংশীদারদদর 

সাদে ভাদলা সম্ক্ম  নিরীর গক্দত্র বনু্ত্বপূণ্ম আচরণ হদব। িদব উপহার ও আরন্ত্রণগুদলাদক একই 

সাদে অংশীদারদদর উপর প্রভাব য়বস্াদরর প্রদচষ্টা বদল ধদর গনিা গ�দি পাদর, য়বদশষি �য়দ িা 

ব্যবসায়িক গকান য়সদ্াদন্তর গপ্রয়ক্দি করা হদি োদক। করতী ও গকাম্ানীর সুরক্াদে্ম আররা উপহার ও 

আয়িদেিিার গক্দত্র সিক্ম  য়কন্তু �ুয়ক্তসঙ্গি পন্ার প্রদিা� ঘটিদি োয়ক। য়কন্তু িারপরও Exyte-এ 

ন�দ অে্ম উপহার স্রূপ গ্রহণ বা প্রদান করাটা কদঠারভাদব য়নয়ষদ্।

2.1 ব্যবসায়িক অংশীদারদদর প্রয়ি করণীি আচরণ

উপহার, আয়িদেিিা ও অন্যান্য সু য়বধায়দ প্রদাদনর প্রস্াব
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 আররা আমবাদেি পয়রদষবা ও পণ্যসরূদহর মবাদিি 
গরেষ্ঠদত্বর  মধ্ নেদি আরাদদর গক্িাদদর নরশ্বাস অে্ি  
 কদর থবানক৷ িার বাইদর আর গকান য়কেু প্রদান করার  
 প্রদিােন আরাদদর গনই।

উক্ত সীরার গচদি কর রূদল্যর উপহারসরূহ গসৌেন্যিার য়নদশ্মন য়হদসদব প্রদাদনর অনুরয়ি রদিদে, �য়দ 

গসগুদলা গকাদনাভাদবই প্রাপদকর উপর অননয়িক প্রভাব খাটাদনার উদদেদশ্য গদিা হদিদে বদল রদন 

করা না �াি। গ�দকাদনা সদদিদহর গক্দত্র, আপয়ন Exyte Compliance Team এর সাদে পরারশ্ম 

করদি পাদরন। 

কদপ্মাদরট আয়িদেিিার গক্দত্র গকান রাত্রা য়নধ্মারণ করা গনই। Exyte Compliance Team-এর 

পূব্ম-অনুরয়ি গ্রহণ সাদপদক্ আপয়ন শালীন এবং ধরন, সংঘটদনর রাত্রা ও ব্যদির য়দক গেদক উপ�ুক্ত 

ধরদনর অনুষ্ঠাদন ব্যবসায়িক অংশীদারদদর আরন্ত্রণ োনাদি পাদরন। গ� সকল ব্যবসায়িক গভাে উপদর 

উদলেয়খি শি্ম গুদলা পূণ্ম করদব, গসগুদলার েন্য পূব্ম-অনুরয়ি গ্রহদণর প্রদিােন হদব না।

দিা কদর সাদে এটাও রদন রাখদবন গ�, আপনার ব্যবসায়িক অংশীদারদদর উপর আদরা কঠিনির য়নির 

প্রদ�াে্য হদি োকদি পাদর। গসেদন্যই গ� গকান ধরদনর উপহার বা আরন্ত্রণ প্রদাদনর পূদব্ম সব সরিই 

উয়চি হদব িাদদর আচরণয়বয়ধ গদদখ গনিা।
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Exyte-এ ব্যবসায়িক অংশীদারদদর শুধু রাত্র রান, কা�্ম দক্িা বা রূদল্যর রি উদদেশ্য�ি পূব্মশদি্ম র 
আদলাদক য়নব্মাচন করা হদি োদক। আরাদদর ব্যবসায়িক য়সদ্ান্তগুদলাদক প্রভায়বি করা গ�দি পাদর, 
এরন ধরদনর েঁুয়ক বা ধারণা এড়াদনার েন্য আররা নীয়ি�িভাদবই গকান উপহার গ্রহণ কয়র না। Exyte-
এর করতীদদর েন্য বি্ম রান বা সম্াব্য ব্যবসায়িক সহদ�া�ীদদর কাদে গকাদনা ধরদনর সুয়বধা প্রায়প্র অনুদরাধ 
করা বা দাবী করা বা এরনয়ক গসেন্য আগ্রহ প্রদশ্মন করাটাও কদঠার ভাদব য়নয়ষদ্।

আপয়ন চাইদল করদারী উপহার য়নদি পাদরন; গকননা গসটা আরাদদর ব্যবসায়িক য়সদ্ান্তগুদলাদক 
প্রভায়বি করদি পাদর, এরনটা গকউ ভাবদি �াদব না। উচ্চ রূদল্যর উপহার গ্রহণ করা �াদব না বা িা 
গ্রহণ করদলও য়�য়রদি য়দদি হদব, �য়দ িার রূল্য Exyte Anti-Bribery and Corruption 
Policy-এ উদলেখ োকা য়নধ্মায়রি পয়ররাণদক োয়ড়দি �াি। �য়দ ব্যবসায়িক বা সাংস্পৃ য়িক কারদণ গসটা 
করাটা কঠিন হদি পদড়, Exyte Compliance Team ব্যবসায়িক সম্দক্ম  ধদর রাখার েন্য সঠিক 
পদ্য়ি খঁুদে গবর করদি আপনাদক সহািিা করদব। 

গভাে এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানগুদলার আরন্ত্রণ িখনই গ্রহণ করা �াদব �য়দ য়ক না িা সরাসয়র আরাদদর 
ব্যবসার সাদে সম্ক্ম �ুক্ত োদক এবং �য়দ উক্ত গভাে বা অনুষ্ঠান ভদ্ায়চি হি এবং গসটার ধরন, 
সংঘটদনর রাত্রা ও ব্যি য়বদবচনাি িা শালীন ও �ুয়ক্তসং�ি হি। িবুও এই ধরদনর গভাে আদিােন বা 
অনুষ্ঠাদনর গক্দত্র িাদি গ�া�দান করার েন্য প্রদিােনীি ভ্ররণ ব্যি বা আবাস ব্যি সব সরি Exyte-
গকই বহন করদি হদব। গকবলরাত্র Exyte Compliance Team-এর পূব্ম অনুরয়ি সাদপদক্ই 
উক্ত অনুষ্ঠানগুদলাদি গ�া�দাদনর আরন্ত্রণ গ্রহণ করা গ�দি পাদর। গ� সকল ব্যবসায়িক গভাে উপদর 
উদলেয়খি শি্ম গুদলা পূণ্ম করদব, গসগুদলার েন্য পূব্ম-অনুরয়ি গ্রহদণর প্রদিােন হদব না।  

 আররা উপহার গ্রহণ কয়র না 
 ব্যবসায়িক অংশ ীদারদদর কাে গেদক, 

 যবাদর্ কদি আমবাদেি  
 র্রসবানিক নসদ্বান্তদক প্রিবানরর্ কিবা যবাি,  
 এমিটি কবাদিবা মদি িবা হি।

উপহার, আয়িদেিিা ও অন্যান্য সু য়বধা গ্রহণ
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2.2 সরকারী কর্মকি্ম াদদর প্রয়ি করণীি আচরণ

সরকারী কর্মকি্ম াদদর সাদে সম্ক্ম  রক্ার করার য়বষিটিদি ঘুষ আদান-প্রদান ও দুনতীয়ি য়বদরাধী 
আইনগুদলার লংঘন হওিার েঁুয়ক গবয়শ োদক। িাই অসরীচীন প্রভাদবর েঁুয়ক বা উপলয়দ্ এড়াদনার 
েদন্য সরকারী কর্মকি্ম াদদর গকান য়কেু প্রদান করা বা প্রদান করার প্রস্াবটা করাটা কদঠারভাদব য়নয়ষদ্।

পপৃয়েবীর অদনক গদদশই সরকারী চাকুরীেীবীদদর গ� শুধু রাত্র সরকারী কর্মকি্ম া য়হদসদবই য়বদবচনা করা 
হি, এরনটি নি; বরং িাদদরদক একই সাদে সরকারী প্রয়িষ্ঠান, উনু্ক্ত কা�্মক্র সম্ন্ন (গ�রন, য়বদু্যৎ 
সরবরাহকারী) অেবা উনু্ক্ত আন্তে্ম ায়িক প্রয়িষ্ঠাদনর কর্মকি্ম া ও করতী সম্ন্ন ব্যয়ক্ত রায়লকানাধীন 
প্রয়িষ্ঠাদনর য়নব্মাহী য়হদসদবও �ণ্য করা হদি োদক। সরকারী কর্মকি্ম া হদলও হদি পাদরন, এরন 
ব্যয়ক্তদদর য়কেু প্রদান করার কো য়বদবচনা করার পূদব্ম সব সরিই আপনার Exyte Compliance 
Team-এর গকান সদদস্যর সাদে কো বদল গনিা উয়চি হদব।

 সরকার ী কম্কর্্বা এরং অিুরূপ পেবানধকবািী
 ব্যয়ক্তদদর সাদে সম্ক্ম  রক্ার সরি 

 সরসমিই 
 Exyte Compliance Team  
 এর সাদে পরারশ্ম কদর য়নদবন।
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2.3 এদেন্ট ও পরারশ্মকদদর সাদে সং�ুক্ত োকা

পরারশ্মদািা বা এদেন্টদদর দ্ারা �পৃহীি ঘুষ প্রয়িদরাদধর েন্য এক্াইট পরারশ্মদািা নীয়ি, ক্াদিন্ট 

প্রকল্প বা ব্যবসা েদির েন্য য়ন�ুক্ত পরারশ্মদািাদদর উপর একটি সাধারণ য়নদষধাজ্া আদরাপ কদরদে। 

িাোড়াও, এটি অন্য গ�দকাদনা পরারশ্ম পয়রদষবায়দর স্ছেিা  সম্দক্ম  িে্য সংগ্রদহর েন্য একটি 

শয়ক্তশালী কাঠাদরা সরবরাহ কদর।

ব্যবসা অে্ম ন করদি বা নিুন বাোদর প্রদবশ করদি রধ্যস্িাকারীর ব্যবহার য়বদশষি আপয়তিেনকভাদব 

দুব্মল প্ররায়ণি হদিদে। এই োিীি পরারশ্ম পয়রদষবার কা�্মকায়রিা সাধারণি পয়ররাপ করা কঠিন এবং 

রায়ে্ম নগুয়ল সাধারণি স্ছে হি না, �া িহয়বল গখালার গক্দত্র ঘুদষর েন্য অপব্যবহার করা হদি পাদর। 

এই কারদণ, ক্াদিন্ট প্রকল্প েদির বা ব্যবসাদির য়বকাশ করার েন্য এক্াইদট পরারশ্মক য়নদিা� য়নয়ষদ্ 

করা হদিদে। প্রকদল্পর আকার, পায়ররেয়রক প্রকল্প বা অন্য গকানও পয়রয়স্য়িদি য়নয়ব্মদশদষ এই সাধারণ 

য়নদষধাজ্াগুয়ল প্রদ�াে্য। 

একটি সাধারণ নীয়ি য়হসাদব, পরারশ্মদািাদদর ব্যবহার সীয়রি করা আরাদদর লক্্য। আররা গকবল 

ব্যয়িক্রী গক্দত্রই পরারশ্মদািাদদর য়নদিা� কদর োয়ক এবং সব্মদা এক্াইট পরারশ্মক নীয়িরালার সাদে 

কদঠারভাদব গরদন চয়ল।

     আররা  আমবাদেি এদেন্ রবা 
     পিবামশ্েবার্বাদেি এমি 
নকছু কিদর্ েনির্ কনি িবা,
 �া আমবাদেি নিদেদেিই 
     করার অনুরয়ি গনই।
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উতির কদপ্মাদরট না�য়রক য়হদসদব আরাদদর সরাদের দািব্য ও অলাভেনক প্রয়িষ্ঠান এবং উদদ্যা�গুদলার প্রয়ি

Exyte-এর সরে্মন রদিদে। এই ধরদনর প্রয়িষ্ঠাদন প্রদদি সকল অনুদান অবশ্যই Exyte-এর প্রদ�াে্য

নীয়িরালা অনুসাদর অনুদরাদন প্রাপ্ হদি হদব।

2.4 অনুদান প্রদান ও স্প�র করা সংক্ান্ত য়নিরাবলী

আররা েবার্র্ কাে এরং র্রসবাদক একদত্র
নমশদর্ নেই িবা।

অনুদাদনর উদদেশ্য রহৎ হদলও গসটি ঘুষ য়হদসদব য়বদবয়চি হদি পাদর। গ্রহীিাদদর উপর অ�ো�ে প্রভাদবর

েঁুয়ক বা গসরূপ ধারণা হওিার সম্াবনা �াস করার েন্য অনুদান প্রদান এবং স্প�র হওিার য়বষিটির সাদে

আরাদদর ব্যবসার সম্পৃক্তিা রাখাটা সম্ব নাও হদি পাদর।
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03 | ন্যা�্য শি্ম াবলীর য়ভয়তিদি প্রয়িদ�ায়�িা করুন

Exyte-এ আররা ন্যা�্য, আইন সঙ্গি ও উনু্ক্ত প্রয়িদ�ায়�িাি য়বশ্াস কয়র। Exyte-এর সা�ল্য য়নভ্ম র 
কদর আরাদদর করতী, পয়রদষবা ও পদণ্যর রাদনর গরেষ্ঠত্ব এবং আরাদদর গক্িাদদর রদনাদ�াদ�র গকন্দ্রয়বদুির 
উপর । আররা সব সরিই প্রয়িদ�ায়�িা সংয়লিষ্ট আইনগুদলা গরদন চলদবা এবং কখদনাই প্রয়িদ্দিীদদর সাদে 
গ�া�সােশ কদর বা িাদদর সাদে একদত্র য়রদল আরাদদর গক্িাদদর য়বশ্াসদক েঁুয়কর রুদখ গ�লদবা না। 

আররা কখদনাই দর বা অন্যান্য ব্যবসায়িক শি্ম  ও গকৌশল য়নদি িপৃ িীি গকান পদক্র সাদে প্রয়িদ�ায়�িা 
য়বদরাধী গকান ধরদনর চুয়ক্তদি আয়স না, গ�রন, প্রয়িদ্দিীদদর সাদে গ�া�সােশ কদর দর য়স্র গরদখ 
গটন্াদরর গক্দত্র আরাদদর করণীি কােদক গস অনুসাদর সরন্বি করা। এটি গকবল রাত্র আনুষ্ঠায়নক 
চুয়ক্ত নি, বরং প্রয়িদ�ায়�িাদক সীরাবদ্ কদর গ�লদি পাদর এরন ধরদনর সকল অনানুষ্ঠায়নক ব্যবস্ার 
গক্দত্রও প্রদ�াে্য। দিা কদর রদন রাখদবন গ�, প্রয়িদ্দিীদদর সাদে এরনয়ক ব্যবসা সংয়লিষ্ট ডাটা আদান-
প্রদান করাটাও য়নয়ষদ্ এবং এরনয়ক প্রয়িদ�ায়�িা য়বদরাধী গকান উদদেশ্য য়নদি রয়শদ গ্রহণ বা প্রদান 
বা িে্য প্রকাশ করা হদল, গসটাদিও প্রয়িদ�ায়�িা সম্য়ক্ম ি আইনগুদলার লংঘন হদি পাদর, �য়দও 
প্রয়িদ�ায়�িা য়বদরাধী গকান ইছো না োদক৷ 

আররা আরাদদর প্রয়িদ্দিীদদর কাে হদিও অনুরূপ আচরণই প্রি্যাশা কদর োয়ক। �য়দ কখদনা আপনাদক 
ব্যবসার সাদে সংয়লিষ্ট ডাটা য়নদি আদলাচনা করার অেবা আরাদদর ব্যবসায়িক সহদ�া�ীদদর উপর দর বা 
শদি্ম র গক্দত্র প্রভাব গ�লদি পাদর, এরন ধরদনর গকান কাে করার েন্য আরাদদর প্রয়িদ্দিীদদর গকউ 
প্রস্াব গদি; িাহদল আপনার অবশ্যই এই ধরদনর আদলাচনা বা কাদে �ুক্ত হওিার প্রস্াবটি প্রি্যাখ্যান 
করদি হদব এবং Exyte Compliance Team-এর সদস্যদদর একেনদক এই ঘটনাটি সম্দক্ম  
�ি দ্রুি সম্ব োনাদি হদব।

 আররা আরাদদর ব্যবসায়িক 
 শি্ম াবল ী ও গকৌশলগুদলা 

 আমবাদেি প্রনর্দ্বন্ীদেি প্রিবার মুক্ত কথদক  
 নিধ্বািণ কনি। 
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04 | স্াদে্মর সংঘাি এয়ড়দি �ান

আরাদদর ব্যবসায়িক য়সদ্ান্তগুদলা য়বদশষ ভাদব লক্্যবস্তু�ি চায়হদার উপর য়নভ্ম র কদর গনিা হদি োদক 
এবং িাদি ব্যয়ক্ত�ি স্াদে্মর প্রভাব পড়দি গদিা �াদব না। গ� সকল করতী�ণ গকাম্ায়নর স্াদে্মর গচদি 
য়নদেদদর স্াে্মদকই বড় কদর গদদখন, গকাম্ায়ন িাদদর রাধ্যদর ক্য়ির সমু্খীন হদি পাদর। 

উদাহরণস্রূপ, স্াদে্মর সংঘাদির সপৃয়ষ্ট হদি পাদর �য়দ সরবরাহকারীর সাদে আপনার বা আপনার 
আত্ীদির অে্মননয়িক স্াে্ম েয়ড়ি োকা অবস্াি আপয়ন Exyte-এর পক্ হদি পণ্য বা পয়রদষবা 
গ্রহণ কদরন। সায়র ব্যবস্াপক এবং িার অধস্ন করতীদদর রদধ্য পায়রবায়রক সম্ক্ম  বা অনুরূপ ধরদনর 
ব্যয়ক্ত�ি ঘয়নষ্ঠ সম্ক্ম  করতীদদর গক্দত্র য়সদ্ান্ত গ্রহদণর য়বষিটিদি পক্পাদির কারণ হদি পাদর এবং 
গস কারদণই িা এয়ড়দি চলদি হদব। করতীর দায়িত্ব পালদনর গক্দত্র িার অন্য গকান চাকরীর কারদণ 
সংঘাদির সপৃয়ষ্ট হদি পারদব না এবং আরাদদর আভ্যন্তরীণ য়নির ও কর্মপ্রয়ক্িা অনুসাদর গকবল রাত্র 
দায়িত্বপ্রাপ্ ব্যবস্াপদকর পূব্ম-অনুদরাদন প্রায়প্ সাদপদক্ই গসটার েন্য অনুরয়ি গদিা হদব। 

স্াদে্মর সংঘাদির সপৃয়ষ্ট হওিাটা এয়ড়দি চলার লদক্্য করতীদদর অবশ্যই সম্াব্য বা চলরান স্াদে্মর 
সংঘাদির য়বষদি িাদদর ব্যবস্াপক বা িাদদর HR Business Partner-গদরদক োনাদি হদব। 
স্াদে্মর সংঘাি হদল, গিরন পয়রয়স্য়িদি অন্যদদরদক সংয়লিষ্ট য়সদ্ান্তগুদলা য়নদি য়দদি হদব।

 আররা  
 স্াদে্মর সংঘাি প্রয়িদরাধ কয়র 

 স্চ্ছ ও উনু্ক্ত  
 কযবািবাদযবাদিি মবাধ্দম৷ 
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05 | স্াধীন প�্মাদলাচনা য়নয়শ্চি করুন – চিুন্মিন নীয়ি

সকল ব্যবসায়িক গলনদদন ও গুরুত্বপূণ্ম য়সদ্াদন্তর গক্দত্র চিুন্মিন নীয়ি গরদন চলা উয়চি। চিুন্মিন 
নীয়ির রাধ্যদর উক্ত গলনদদদনর সাদে েয়ড়ি দুই েন অনুদরায়দি ব্যয়ক্তর স্াধীন প�্মাদলাচনা ও 
য়নিন্ত্রণদক বুোদনা হদছে। চিুন্মিন নীয়ি অনুসরদণর �দল বয়হঃস্ কাদরা সাদে য়লয়খি য়চঠি আদান-
প্রদাদনর গক্দত্র সাধারণি Exyte-এর আভ্যন্তরীণ য়নিরাবলী অনুসাদর 2 েন অনুদরায়দি স্াক্র 
প্রদানকারীর স্াক্দরর প্রদিােন হদি োদক। য়কেু ব্যয়িক্রী গক্দত্র অনুদরায়দি স্াক্র প্রদানকারীদদর 
রদধ্য য়দ্িীি েন গরৌয়খক সম্য়ি প্রদান কদর োকদল িার স্াক্র গ্রহণ না করদলও চদল।  এই ধরদনর 
সম্য়ি য়লয়খি ভাদব প্রদান করদি হদব। একক স্াক্র প্রদানকারীর ব্যয়ক্তরই এই প্রয়ক্িাি অনুবয়ি্ম িা 
বোি রাখার সমূ্ণ্ম দায়িত্ব য়নদি হদব।

  চরু্ি্িি  
 ন ীয়ি প্রদ�াে্য হদব 

 সকল র্রসবানিক   
  কলিদেদিি কক্ষদত্র। 
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06 | �ো�ে ও স্ছে আয়ে্মক নয়েপত্র সংরক্ণ করা

�ো�ে য়হসাব রক্ণ ও অে্মননয়িক প্রয়িদবদন প্রদান আরাদদর গকাম্ায়নর েন্য সা�দল্যর পূব্ম-শি্ম  এবং 
অংশীেন ও ব্যবসায়িক সহদ�া�ীদদর য়বশ্াস �দড় গিালা ও িা ধদর রাখার য়ভয়তি। িা োড়াও অ�োে্ম 
বা ভুিা কা�েপত্র বা নয়েপত্র সংরক্ণ করাটা গবআইনীও বদট। এ সকল গক্দত্র ঘটা গ� গকান অসঙ্গয়ি 
গকাম্ায়নর পাশাপায়শ উক্ত অসঙ্গয়ির েন্য দািী করতীর েন্য রারাত্ক �লা�ল গডদক আনদি পাদর। 

আরাদদর বায়হ্যক অে্মননয়িক প্রয়িদবদদনর েন্য �ো�েিা ও স্ছেিা সব্মায়ধক গুরুত্বপূণ্ম। আররা �ো 
সরদি এবং য়হসাবরক্দণর োিীি ও আন্তে্ম ায়িক য়নিরাবলী অনুসরণ কদর আরাদদর প�্মাবপৃতি আয়ে্মক 
য়ববরণী প্রকাশ কদর োয়ক।  আররা দায়িত্ব য়নই  

 আমবাদেি অথ্নিনর্ক কলিদেদিি কক্ষদত্র  
 সর্র্বা রেবাি িবাখবাি।

বায়হ্যক আয়ে্মক য়ববরণী ও প্রয়িদবদন প্রদাদন আরাদদর গ� দািবদ্িা রদিদে, শুধু রাত্র িার িায়�দদই 
গ� �ো�ে ও স্ছে আয়ে্মক নয়েপত্র সংরক্দণর প্রদিােনীিিা রদিদে এরনটি নি; বরং একোইদটর 
অে্মননয়িক গলনদদদনর য়ভি �দড় গদি, এরন সকল আভ্যন্তরীণ অে্মননয়িক ডাটার গক্দত্রও িার 
প্রদিােন রদিদে। গস কারদণই গ� গকান প্রকল্প দদলর সকল সদদস্যরই ব্যবসায়িক ডাটা ও প্রকদল্পর 
উপাদতির �োে্মিা ও বাস্ব উপদ�ায়�িা য়নয়শ্চি করার দায়িত্ব রদিদে। 



20 Exyte Code of Conduct

07 |  সিক্ম িার সাদে গকাম্ায়নর সম্দদর কাদে 
লা�াদবন

Exyte আপনাদক আপনার কাে সম্ন্ন করার েন্য প্রদিােনীি সকল সরঞ্ার ও উপকরণ প্রদান 
করদব। Exyte-এর বস্তু�ি সম্দ, গরধা সম্দ এবং িে্য গলাকসান, ক্য়ি, সুনার ধ্ংদসর লদক্্য 
ব্যবহার হওিা এবং অপব্যবহাদরর হাি হদি রক্ার করার দায়িত্বটি আপনারই। 

গকাম্ায়ন ও িার সকল করতীদদর ব্যয়ক্ত�ি িদে্যর রি সম্দদর য়দদক য়বদশষ অয়ভয়নদবশ প্রদান করদি 
হদব এবং িা য়বদশষভাদব সুরয়ক্ি রাখদি হদব। ব্যয়ক্ত�ি িদে্যর �ো�ে সুরক্া য়নয়শ্চিকদল্প Exyte 
প্র�ুয়ক্ত�ি ও প্রয়িষ্ঠান�ি পদদক্প গ্রহণ কদরদে এবং Exyte Group-এর সকল সদস্য এই সকল 
ব্যবস্া কাদে লা�াদবন বদল আশা করা �াদছে। 

7.1 সম্দদর সুরক্া

আররা  শুধু র্রসবানিক উদদেদশ্ই 
ককবাম্বানিি সম্দ ব্যবহার কয়র এবং র্বা 
সর্ক্র্বাি সাদে কদি থবানক।

�য়দ আরাদদর আভ্যন্তরীণ য়নিরাবলী বা অনুদরায়দি কর্মকি্ম ার কাে হদি সুস্পষ্ট অনুরয়ি পাওিা 
�াি িদবই গকবল আপয়ন ব্যয়ক্ত�ি উদদেদশ্য গকাম্ায়নর সম্দ ব্যবহার করদি পারদবন। ব্যবসায়িক 
অংশীদারদদর সম্য়তি ও সম্দও একই ভাদব ও একই ধরদনর সাবধানিার সাদে ব্যবহার করদি হদব।
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জ্ান ও কীভাদব কী করদি হদব, িা োনাটাই একোইদটর সা�দল্যর রূল চায়বকাঠি। বলাই বাহুল্য গ�, একোইদটর

ব্যবসায়িক গুপ্ িে্য এবং অন্যান্য গ�াপনীি িে্যগুদলাদক সুরয়ক্ি রাখাটা আরাদদর গকাম্ায়নর ভয়বষ্যদির েন্য

অি্যন্ত গুরুত্বপূণ্ম। প্রকল্প চলা কালীন সরদি বা কা�্মাদদশ প্রদাদনর পূদব্ম প্রদান করা আরাদদর ব্যবসায়িক সহদ�া�ীদদর

ডাটার য়বষদিও একই ধরদনর সিক্ম িা ও অয়ভয়নদবশ বোি রাখদি হদব। সকল গ�াপনীি িে্য দায়িত্বশীল গেদক

সারলাদি হদব, িা গস Exyte-এরই গহাক বা আরাদদর ব্যবসায়িক অংশীদারদদর। গ�াপনীি িে্যগুদলা য়চয়�ি

করুন, য়নরাপদদ রাখুন এবং গসটার অয়ভ�র্যিা গকবল রাত্র �াদদর িা োনা প্রদিােন, িাদদর রদধ্যই সীয়রি রাখুন।

কর্মেীবদনর গকান প�্মাদি োনদি পারা গ�াপনীি িে্যই আপনার কর্মেীবদন বা িৎপরবিতী সরদি সকদলর কাদে

উনু্ক্ত কদর না গদিা অবয়ধ আপয়ন প্রকাশ করদি পারদবন না।

         আররা �ো�ে পদদক্প য়নদি োয়ক �াদি কদর
     Exyte ও আমবাদেি র্রসবানিক অংশ ীেবািদেি
কিবাপিীি র্থ্ সুিনক্ষর্ িবাখবা যবাি।

7.2 গ�াপনীি িদে্যর সুরক্া
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08 | গকান আভ্যন্তরীণ গলনদদন নি

িায়লকাভুক্ত গকাম্ায়ন সম্য়ক্ম ি গ�াপনীি িদে্য অয়ভ�র্যিা প্রাপ্ এরন ব্যয়ক্ত (গ�রন, গক্িা, 
সাবকন্টাক্টর বা এরনয়ক Exyte স্িং য়নদে) – �ার রাধ্যদর িে্যগুদলা প্রকায়শি হদি গ�দল – এই 
উনু্ক্ত গলনদদন করা গকাম্ায়নটির গশিাদরর বাোর দদরর উদলেখদ�া�্য প্রভায়বি হওিার সম্াবনা 
োদক, িাহদল উক্ত ব্যয়ক্তদক ‘ইনসাইডার’ বদল য়বদবচনা করা হদব। আভ্যন্তরীণ িে্যগুদলাদক অবশ্যই 
য়বদশষ সিক্ম িার সাদে সারাল য়দদি হদব। কখদনাই য়নদের ব্যবসার প্রদিােদন বা অন্যদদরদক িাদদর 
গশিার গলনদদন করদি বদল পরারশ্ম প্রদান বা িে্য প্রদাদনর উদদেদশ্য আভ্যন্তরীণ িে্যসরূহ ব্যবহার 
করা �াদব না। আভ্যন্তরীণ গলনদদন আইদনর লংঘন।

 আররা 
 আি্ন্তিীণ কলিদেি পনিচবালিবাি  

 নরদশষ চবানহেবাগুদলবা সম্দক্ জ্বার্ িদিনছ।
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09 | নবয়চত্র্যিা ও ন্যা�্য রের 

সাংস্পৃ য়িক নবয়চত্র্য হদছে গসই শয়ক্ত, �া আরাদদর গকাম্ায়নদক সরপৃদ্ করদে। সকল য়নদিাদ�র য়সদ্ান্ত, 
গ�রন, য়নদিা� বা সুয়বধায়দ প্রদান সংক্ান্ত য়সদ্ান্ত আদলাচ্য ব্যয়ক্তর গ�া�্যিা অনুসাদর িার বণ্ম, �াদির 
রং, ধর্ম, োিীিিা, য়লঙ্গ, বিস, শারীয়রক সীরাবদ্িা, প্রয়িবন্ীত্ব, য়লঙ্গ পেদি বা আইনিঃ সুরয়ক্ি অন্য 
গকান অবস্া য়বদবচনাি না গরদখ িার গ�া�্যিা অনুসাদর গনিা হদলও Exyte-এর নবয়চত্র্য ব্যবস্াপনা 
গকবল এটুকুদিই সীরাবদ্ নি। এটির রাধ্যদর একই সাদে এটাও বুোি গ�, আররা আরাদদর করতীদদর 
েন্য �য়ব্মি, িাদদর রদধ্য োকা এই বহুরায়ত্রকিা দ্ারা উপকপৃ ি হদি োয়ক এবং আলাদা আলাদা ভাদব 
সকদলর েন্যই আরাদদর সরে্মন রদিদে। 

বহুরায়ত্রকিা য়নদদ্ম শ কদর গ�, আররা নবষর্য কয়র না এবং িদুপয়র, আররা নবষর্য সহ্যও কয়র না। সকল 
করতীদদরই বলা হি অন্যদদর সাদে সম্ান ও ন্যা�্যিা বোি গরদখ আচরণ করার েদন্য। কর্মস্দল গকান 
ধরদনর নবষর্য বা য়নপীড়ন সহ্য করা হদব না। গ� গকান অপরাদধর য়বপরীদি শপৃংখলা রক্ারূলক পদদক্প 
গ্রহণ করা হদব। 

 আররা নবয়চত্র্যিাদক শয়ক্ত য়হদসদব গদদখ োয়ক, 
 ি্বায্র্বাদক সমথ্ি কনি এরং 

  আরাদদর করতীদদর রদধ্য এবং আরাদদর 
ব্যবসায়িক সহদ�া� ীদদর প্রয়িসম্বািেিক 
সহবাির্বা বোি রাখদি উৎসায়হি কয়র। 

আররা ন্যা�্য রের পয়রদবশ বোি রাখার েন্য গচষ্টা কদর চয়ল এবং বলপূব্মক পয়ররের বা য়শশু রের এবং 
ন্যা�্য পায়রদিায়ষক য়বষদি প্রদ�াে্য সকল োিীি য়নির গরদন চয়ল। আররা আরাদদর সকল করতীদদর 
বদলয়ে সো� োকদি ও রের আইদনর য়নির অরান্য হদছে য়কনা লক্্য রাখদি এবং য়নয়বড় ভাদব িা 
প�্মদবক্ণ করদি। 
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10 | Exyte-এর Code of Conduct বাস্বািন

Exyte Group-এর সকল করতী Exyte-এর Code of Conduct অনুধাবন করদি পারদবন

এবং িা য়নদেদদর প্রাি্যয়হক কােকদর্ম প্রদিা� করদবন বদল আশা করা �াদছে। �ার রদধ্য অন্তভু্ম ক্ত

রদিদে অনুবয়ি্ম িা সম্য়ক্ম ি য়নধ্মায়রি প্রয়শক্দণ অংশগ্রহণ এবং য়নদের গকান প্র� োকদল বা য়নদের

কি্ম ব্য সম্দক্ম য়দ্ধা গেদক োকদল সয়ক্ি ভাদব Exyte Compliance Team-এর কাে হদি

সহািিা গ্রহণ।

ব্যবস্াপকদদর কাে হদি আশা করা �াদছে গ�, িারা িাদদর দদলর সদস্যদদর Exyte Group-
এর Code of Conduct-এর সাদে পয়রয়চি কয়রদি য়দদবন এবং িাদদর দদলর অনুবিতী োকার

গুরুদত্বর উপর গোর য়দদবন। িাদদর কাে হদি এরনটিও আশা করা �াদছে গ�, িারা প্রদিােনীি প্রয়ক্িা

অনু�ািী বাস্বািন হদছে য়ক না এবং অনুবয়ি্ম িা বোি রদিদে য়ক না, গসয়দদক নের রাখদবন এবং আইন

ও Exyte-এর Code of Conduct গরদন চলা এবং সিিা বোি রাখার রাধ্যদর অনুকরণীি

দৃষ্টান্ত হওিার য়নদেদদর য়বদশষ দায়িত্বটিও আশানুরূপ ভাদব পালন করদবন।

 Exyte-এর Code of Conduct 
গরদন চলাটা সকল করতীর
র্নক্তির্ েবানিত্ব৷
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সকল র্র�বাপকই য়নদেদদর দায়িত্বপ্রাপ্
গক্ত্রগুদলাদি অিুরনর্্র্বা নিনচির্ কিবাি
েি্ েবানিত্বপ্রবা�।
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