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SEVEN & i Group ব্যব্সায়ে অংশীদারিয়েি কর্ মরিয়দমরশকা

I.
⚫

ভূ রর্কা
SEVEN & i Group কয়্ায়িট
ম
র্তাদয়শিম উ্ি রভরি কয়ি আন্তরিকভায়ব্ আচিণ কিাি জিয
্রিশ্রর্ কয়ি এব্ং একটট দীর্স্থােী
ম
সর্ায়জি ধািিা ততরিয়ত এটটি অব্দাি দদখা যাে।
কর্োরেট
প
মতোদর্ প
আমোরদে লক্ষ্য একটট খোাঁটট সংস্থো হরে ওঠো যোে উ্ে আমোরদে গ্রোহরকেো ভেসো করে।
আমোরদে লক্ষ্য এমন একটট খোাঁটট সংস্থো হরে ওঠোে যোে উ্ে আমোরদে ব্যব্সোয়েক অংর্ীদোে,
শর্েোেরহোল্ডোে, এব্ং স্থোনীে সম্প্রদোে য়ব্শ্বোস করে।
আমোরদে লক্ষ্য এমন একটট খোাঁটট সংস্থো হরে ওঠোে যোে উ্ে আমোরদে কমচোেীেো
প
ভেসো করে।

⚫

আর্ায়দি প্রয়চষ্টা আর্ায়দি ব্যব্সারেক অংশীদািয়দি সয়ে ্ািস্পরিক লাভজিক একটট সম্পকম
গয়ে দতালা এব্ংএর্ি দূিদরশতা
ম অজময়ি অব্দাি িাখা যা হল “দীর্স্থােী
ম
উন্নরতি জিয2030 সায়লি
র্য়ধয” “কাউয়ক র্ছয়ি দেয়ল আসা হয়ব্িা কাযাব্লী”
ম
আমোরদে ব্যব্সোয়েক অংর্ীদোেরদে সরে একরে, আমেো “মোনুরেে অয়িকোরেে সম্মোন এব্ং য়নেো্ত্তো” ,
“য়ব্শ্ব ্য়েরব্র্ েক্ষ্ো” এব্ং “আইরনে অনুব্য়তপতো”এে িোেনো ব্য়িতপ কেরত সংগ্রোম কয়ে এব্ং দীর্স্থোেী
প
সমোজব্যব্স্থোে িোেনো ততয়ে কেরত অব্দোন েোয়খ।
আমোরদে ব্যব্সোয়েক অংর্ীদোেরদে সরে একরে, আমেো আমোরদে গ্রোহকরদে য়নেো্দ এব্ং য়নভপেরযোগ্য
্ণ্য এব্ং ্য়েরেব্ো শদওেোে শচষ্টো কয়ে এব্ং একটট সুস্বোস্থযকে ও সমৃদ্ধির্োলী ভয়ব্েযৎ ততয়ে কেরত সোহোযয
কয়ে।
আমোরদে ব্যব্সোয়েক অংর্ীদোেরদে সরে একরে, আমেো শসই সমস্ত সোমোদ্ধজক কোেণ্গুয়ল য়নরে কোজ
কেোে শচষ্টো কয়ে যো সোমোদ্ধজক ব্জপন সৃটষ্ট করে এব্ং এমন একটট সোমোদ্ধজক ্য়েকোঠোরমো ততয়ে কেরত
সোহোযয কয়ে শযখোরন শকোন মোনুে ব্োদ ্ড়রব্ন নো।

II.

“SEVEN & i Group ব্যব্সারেক অংশীদািয়দি দীর্স্থােী
ম
কর্রিয়দম
ম
রশকা” এি প্রয়োগ

SEVEN & i Group অিুয়িাধ কয়ি দয সর্স্ত ব্যব্সারেক অংশীদািিা “SEVEN & i Group ব্যব্সারেক
অংশীদািয়দি দীর্স্থােী
ম
কর্রিয়দম
ম
রশকা” দব্ায়ে এব্ং দসটট দর্য়ি চয়ল।

1.

সমস্ত ব্যব্সায়িক অংশীদারেে SEVEN & i Group ব্যব্সায়িক অংশীদােরদে দীর্স্থািী
ঘ
কময়িরদঘ
ঘ
য়শকা (যা
এখি থেরক “ব্যব্সায়িক অংশীদাে কম ঘ য়িরদঘয়শকা” য়িসারব্ উয়িয়খত িরব্) ব্ুঝরত ও থমরি চলরত িরব্ এব্ং
য়িশ্চিত িরত িরব্, থযসমস্ত সেব্োিকােী যাো SEVEN & i Group এে িযারেল কো পণ্য থযাগাে করে
তাোও এই ব্যব্সায়িক অংশীদাে কম য়িরদঘ
ঘ
য়শকা ব্ুরঝ।

2.

আমেো অনুরেোি জোনোই শয আমোরদে ব্যব্সোয়েক অংর্ীদোরেেো শযমন প্ররেোজন ্ড়রব্ শতমন ব্যব্সোয়েক
অংর্ীদোে কম প য়নরদপ য়র্কোে সরে তোরদে অনুব্য়তপতোে অব্স্থোে ব্যো্োরে তথ্য SEVEN & i Groupশক প্রদোন
কেরব্ন।
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BN
শযরকোরনো গুরুতে আচেণ্ যো ব্যব্সোয়েক অংর্ীদোে কম প য়নরদপ য়র্কোরক লঙ্ঘন করে, যোে অন্তগ্তপ র্োেীয়েক

3.

আর্োত সৃটষ্টদ্বোেো দুর্টনো,
প
মোনব্োয়িকোরেে অ্ব্যব্হোে এব্ং আইন অমোনয হরল তো অয়ব্লরে যথ্োযথ্ মোনুরেে
কোরে য়ের্োটপ কেো উয়চত SEVEN & i Group এে প্রয়তটট অ্োরেটটং শকোম্পোয়নে সরে। এই িেরণ্ে কোরজে
ব্যো্োরে অয়ব্লরে সংরর্োিন এব্ং প্রয়তকোে য়ব্িোন শদওেো হরব্, এব্ং শচষ্টো কেো হরব্ যোরত ক্ষ্য়তে সম্প্রসোেণ্
প্রয়তরেোি কেো যোে, কোেণ্ য়চয়িত কেো যোে এব্ং এই র্টনো আব্োে র্টো শথ্রক আটকোরত য়ব্য়ভন্ন উ্োে
অব্লেন কেো যোে।
শয সমস্ত ব্যব্সোয়েক অংর্ীদোেেো SEVEN & i Group এে ব্যদ্ধিগ্ত ব্রোরেে ্ণ্য এব্ং ্য়েরেব্ো (যো এখন

4.

শথ্রক “য়্য়ব্ ্ণ্য” য়হসোরব্ উয়িয়খত হরব্) ততয়ে এব্ং প্রদোন কেোে ব্যো্োরে সংযুি তোরদে এমন একটট
নীয়তে য়ব্কোর্ কেো উয়চত যোরত ব্যব্সোয়েক অংর্ীদোে কম য়নরদপ
প
য়র্কো অনুযোেী একই েসদ প্রদোন কেো থ্োরক,
শকোম্পোয়নে য়ভতরে এব্ং ব্োইরে তোেো শসই নীয়ত সব্োইরক জোনোে, এব্ং একটট ্য়েকোঠোরমো ততয়ে করে যোরত
এই নীয়ত প্ররেোগ্ কেো যোে, এব্ং উভে এই নীয়ত এব্ং এই ্য়েকোঠোরমো চোলোরনোে প্ররচষ্টো চোলোে।
ব্যব্সোয়েক অংর্ীদোেরদে তোরদে য়নরজরদে শকোম্পোয়নরত সমসযোগুয়ল য়চয়িত কেোে জনয আসল অব্স্থোে
্যোেক্রয়মক
প
্েীক্ষ্ো কেরত হরব্, প্রয়তকোে প্রদোন কেরত হরব্, এব্ং য়চয়িত কেো সমসযোগুয়লরক সটঠক
কেরত হরব্ এব্ং শসই সমসযোে যোরত ্ুনেোব্ৃয়ত্ত নো হে তো প্রয়তরেোি কেোে জনয ব্যব্স্থো য়নরত হরব্।
মোনব্োয়িকোরেে এব্ং আইরনে লঙ্ঘন যো এই ব্যব্সোয়েক অংর্ীদোে কম পয়নরদপ য়র্কোে সরে অননুব্য়তপতো ততয়ে

5.

করে যয়দ এমন শকোন গুরুতে কোজ হরেরে ব্রল আয়ব্ষ্কোে কেো হে, শলনরদন তোৎক্ষ্য়নকভোরব্ ব্ন্ধ হরত
্োরে অথ্ব্ো চুদ্ধি্েগুয়ল ভে কেো হরত ্োরে। শসই শক্ষ্রে, SEVEN & i Group এব্ং এটটে অ্োরেটটং
শকোম্পোয়নগুয়ল শথ্রক শকোন প্রয়তদোন ব্ো ক্ষ্য়ত্ূেণ্ শদওেো হরব্নো যয়দ শকোন ক্ষ্য়ত র্রট।

III. SEVEN & i Group ব্যব্সারেক অংশীদািয়দি দীর্স্থােী
ম
কর্ মরিয়দমরশকা
1.

র্ািব্ারধকায়িি সম্মাি এব্ং সুিক্ষা

তায়দি ব্যব্সারেক কাযকারিতাি
ম
সয়ে যুক্ত সর্স্ত ব্যক্তক্তি র্ািব্ারধকাি সম্মাি কিা হয়ব্ এব্ং সয়ব্াচ্চ
ম
অগ্রারধকাি রদয়ে িক্ষা কিা হয়ব্, এব্ং উৎ্াদিক্ষর্তা ব্ৃক্তি কিাকালীি রব্শ্বাসয়যাগয সম্পকম স্থা্ি কিা
হয়ব্।

1.

আন্তজপোয়তক শর্োেণ্ো শযমন “আন্তজপোয়তক মোনব্োয়িকোে য়ব্ল”এব্ং আন্তজপোয়তক শ্রম সংস্থোে (আইএলও)
শর্োেণ্োকৃত “করমেপ শমৌয়লক নীয়তগুরলো ও অয়িকোে” মোনয কেরত হরব্।

2.

মোনব্োয়িকোরেে অ্ব্যব্হোরেে সরে শকোন প্রতযক্ষ্ অথ্ব্ো ্রেোক্ষ্ শযোগ্োরযোগ্ থ্োকো চলরব্ নো।

3.

প্ররতযক শদরর্ে ও অঞ্চরলে মোনব্োয়িকোে যয়দ তোরদে আইন ও য়নেরমে অিীরন যরথ্ষ্টরূর্ েয়ক্ষ্ত নো
হে,
তোহরল “আন্তজপোয়তক মোনব্োয়িকোে য়ব্ল ” এব্ং আইএলও-ে শর্োেণ্োকৃত “করমেপ শমৌয়লক নীয়তগুরলো ও
অয়িকোে ”-এে য়ভয়ত্তরত তো েক্ষ্ো কেো হরব্।

4.

ব্যব্সোয়েক কোেরণ্ে জনয মোনব্োয়িকোরেে সম্মোন এব্ং সুেক্ষ্োরক অব্রহলো কেো হরব্নো।

5.

যয়দ মোনব্োয়িকোরেে শকোন উিঙ্ঘন খুরাঁ জ ্োওেো যোে, শসই সমস্ত কমীরদে জনয প্রয়তকোে প্ররেোগ্ কেো হরব্।

6.

মোনব্োয়িকোরেে সম্মোন কেো এব্ং েক্ষ্োে উরেরর্য নীয়ত প্রণ্েন, ব্যব্স্থো য়নমোণ্,
প প্রয়র্ক্ষ্রণ্ে ব্োস্তব্োেন, এব্ং
অভযন্তেীণ্ প্রয়তরব্দন ব্যব্স্থো ততয়ে কেরত হরব্।
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2.

1.

আইি দর্য়ি চলা
প্রয়তটট শদর্ এব্ং অঞ্চরল উভে প্ররযোজয আইরনে য়ব্িোন এব্ং শচতনো এব্ং প্ররযোজয আন্তজপোয়তক য়নেমগুয়ল
শমরন চলরত হরব্।

2.

আইন শমরন চলোে উরেরর্য নীয়ত প্রণ্েন, ব্যব্স্থো য়নমোণ্,
প প্রয়র্ক্ষ্রণ্ে ব্োস্তব্োেন, এব্ং অভযন্তেীণ্ প্রয়তরব্দন
ব্যব্স্থো প্রভৃ য়ত ততয়ে কেরত হরব্।

3.

দকাি রশশুশ্রর্ িে এব্ং অল্পব্েস্ক কর্ীয়দি জিয সুিক্ষা

একটট রশশুি রশক্ষা দীর্স্থােী
ম
এব্ং সুস্থ সর্াজ গয়ে দতালাি জিয গুরুে্ূণ,ম এব্ং রশশুশ্রর্ সম্পূণ ম ব্ন্ধ
কিা উরচত দযয়হতু এটট দসই সুয়যায়গি প্ররতয়িাধ কয়ি। সর্ায়জ র্ারিয়ে দিওোি ব্যা্ায়ি তায়দি
অরভজ্ঞতাি অভায়ব্ি কািয়ণ অল্পব্েসী কর্ীয়দি সম্পূণ মসুিক্ষা দদওো উরচত।

1.

য়নরেোরগ্ে সমে, শযরকোরনো কমীে ব্েস য়নদ্ধিত কেো উয়চত।

2.

য়র্শুশ্ররমে শকোন প্ররেোগ্ হওেো উয়চত নে, যো আন্তজপোয়তক শ্রম সংস্থো ( আইএলও) সরম্মলরনে অিীরন এব্ং
প্ররযোজয স্থোনীে আইন অনুযোেী য়নয়েি।
*আইএলও সরম্মলন য়নয়দপষ্ট করে শয কমীরদে ব্োিযতোমূলক য়র্ক্ষ্োে ব্েরসে শথ্রক কমব্েসী হওেো যোরব্নো
এব্ং শযরকোরনোরক্ষ্রে অন্তত 15 ব্েে ব্েসী হওেো উয়চত। (যয়দও, এখোরন একটট ব্যয়তক্রম আরে শয সমস্ত
কমীেো য়ব্্দজনক ্য়েরব্রর্ কোজ করে তোরদেরক শযরকোরনো শদরর্ অন্তত 18 ব্েে ব্েসী হরত হরব্ অথ্ব্ো
উন্নেনর্ীল শদর্গুয়লরত স্থোনোন্তরেে সমরে অন্তত 14 ব্েে ব্েসী হরত হরব্,এব্ং হোলকো কোজ ব্ো সহজ
কোরজে শশ্রণ্ীয়ব্ভোরগ্ আরেকটট ব্যয়তক্রম আরে।)

3.

4.

েোরে 18 ব্েরেে কম ব্েরসে শকোন কমীে ব্যব্হোে থ্োকো উয়চত নে এব্ং/অথ্ব্ো য়ব্্দজনক অব্স্থোে।

দকাি জব্িদক্তস্ত শ্রর্ িে

কর্চািীয়দি
ম
তায়দি রিয়জয়দি ইচ্ছাে তায়দি কায়জ সংযুক্ত হওো উরচত, এব্ং জব্িদক্তস্ত শ্রয়র্ি
দকাি ব্যব্হাি থাকয়ব্ িা। রিরিি শ্রর্ অভযায়সি অন্তগত
ম হয়চ্ছ কর্ীি রিজস্ব ইচ্ছা িা থাকা সয়েও
কাজ কিায়িা এব্ং শাক্তস্তি ভয়েি কািয়ণ কর্ীয়ক রদয়ে দজাি কয়ি কাজ কিায়িা।

1.

শজোে্ূব্ক
প শ্রম, আটক করে শেরখ শ্রম এব্ং শজোে্ূব্ক
প কৃতদোরসে মত শ্রম ব্ন্ধ কেরত হরব্।

2.

কমীরদে শজোে্ূব্ক
প টোকো জমো কেোরনো উয়চত নে, এব্ং জমো য়হসোরব্ তোরদে আসল য়চয়িতকেরণ্ে নয়থ্ও
েোখো উয়চত নে।

3.

এটট য়নদ্ধিত কেো উয়চত শয কমীেো হেরতো শস্বচ্ছোে এই চোকেী শেরড় শযরত ্োরে।

4.

এটট য়নদ্ধিত কেো উয়চত শয কমচোেীেো
প
কোরজে ্রে কমস্থোন
প
শেরড় শযরত ্োরেন, এব্ং কমীে সম্ময়ত েোড়ো
শকোন ওভোেটোইম শদওেো হরব্নো।

5.

য়নেো্ত্তো কযোরমেোে ব্যব্হোে এব্ং য়নেো্ত্তো কমীরদে ব্ণ্টরনে উরের্য হল অ্েোি প্রয়তরেোি, তথ্য
ব্যব্স্থো্নো এব্ং শ্র্োগ্ত সুেক্ষ্ো ব্যব্স্থো্নো এব্ং এটট কমীরদে ্যরব্ক্ষ্রণ্ে
প
জনয অয়ভরপ্রত নে।
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5.

জীরব্কা রিব্ায়হি
ম
দব্তি

প্রয়চষ্টা কিা উরচত যায়ত চযায়লক্তজং এব্ং র্ািরব্ক কায়জি সুয়যাগ প্রদাি কিা যাে এব্ং যয়থষ্ট ্রির্াণ
দব্তি প্রদাি কিা যাে যায়ত স্বাস্থযকি এব্ং সভয জীব্িযা্ি কিা রিক্তিত কিা দযয়ত ্ায়ি। জীরব্কা
রিব্ায়হি
ম
র্ত দব্তি ব্জাে িাখা উরচত, যা রশশুশ্রয়র্ি উয়চ্ছয়দ অব্দাি িায়খ এব্ং সর্ায়জি
রস্থরতশীলতা ব্জাে িাখয়ত সাহাযয কয়ি।

1.

প্ররযোজয স্থোনীে আইন ব্ো য়র্ল্প অনুযোেী য়নয়দপষ্ট কেো ্য়েমোণ্ অনুযোেী কমীরদে নুযনতম শব্তন শদওেো উয়চত
অথ্ব্ো তোে শব্র্ী , শযটট শব্র্ী হরব্ শসটট প্ররযোজয হরব্ এব্ং প্রদোন কেরত হরব্।

2.

অয়তয়েি সমে ভোতো প্রদোন কেরত হরব্ এব্ং এটট আইয়ন হোরেে সমোন অথ্ব্ো তোে শথ্রক শথ্রক শব্র্ী হরত
হরব্।

3.

আইনত প্ররেোজনীে সমস্ত ভোতো এব্ং কমী সুয়ব্িোগুয়ল কমীরদে প্রদোন কেরত হরব্।

4.

যরথ্ষ্ট য়ব্রব্চনোমুলক ্য়েমোণ্ শব্তন কমীরদে প্রদোন কেরত হরব্ যোরত তোেো প্রয়তটট শদর্ এব্ং এলোকোে তোেো
খোদয শখরে এব্ং প্রমোণ্ মোরনে স্তরে তোরদে জীব্ন ব্োাঁচরত ্োরে।

5.

য়নরেোরগ্ে অব্স্থোে ব্যো্োরে তথ্য সহরজ শব্োঝো যোরব্ এমন হওেো উয়চত এব্ং শযরকোরনো সমরে উ্লব্ধ হওেো
উয়চত।

6.

প্রয়তব্োে শব্তন শদওেোে সমে কত র্ণ্টোে কোরজে শব্তন শদওেো হল এব্ং শব্তরনে ভোগ্গুয়ল কমচোেীরক
প
প্রয়তব্োে শদয়খরে য়দরত হরব্।

7.

6.

শব্তন য়নখুত
াঁ ভোরব্ গ্ণ্নো কেো উয়চত এব্ং প্রমোণ্ শদওেো উয়চত।

দুব্যব্হাি,
ম
হেিারি, তব্ির্য এব্ং শাক্তস্তি ব্জমি

দযয়কায়িা ধিয়ণি দুব্যব্হাি,
ম
হেিারি, তব্ির্য, এব্ং শাক্তস্ত ব্জমি কিা উরচত, এব্ং দচষ্টা কিা উরচত যায়ত
র্ািরব্ক এব্ং প্ররতয়যারগতার্ূলক কায়জি ্রিয়ব্শ ততরি কিা যাে। তব্িয়র্যি েয়ল শুধুর্াত্র দয কায়জি
সুয়যায়গি অযথা ক্ষরত কয়ি এব্ং দর্ৌরলক র্ািব্ারধকাি লঙ্ঘি কয়ি তাই িে, ব্িং এটট সম্ভাব্য র্ািব্
সম্পয়দি অক্তস্তে অস্বীকাি কয়ি যা সর্ায়জ অব্দাি িাখয়ত ্ায়ি, যাি েয়ল গুরুে্ূণ মসার্াক্তজক ক্ষরত
হয়ত ্ায়ি।

1.

শযরকোরনো র্োেীয়েক ব্ো মোনয়সক দুব্যব্হোে,
প
দুব্যব্হোরেে
প
হুময়ক, অথ্ব্ো কতৃরপ েে অ্ব্যব্হোে, শযৌন হেেোয়ন
অথ্ব্ো অনযোনয হেেোয়ন য়নয়েি কেো উয়চত এব্ং প্রয়তরেোিমূলক ব্যব্স্থো গ্রহণ্ কেো উয়চত।

2.

জোয়ত, েরকে েঙ, য়লে, িম ,প েোজননয়তক মতোমত, জরেে স্থোন, সোমোদ্ধজক উৎস, ব্েস, অক্ষ্মতো,
এইচআইয়ভ/এডস সংক্রমণ্, শ্রয়মক ইউয়নেরনে সদসয্দ, শযৌন দৃটষ্টভয়ে, য়লরেে য়চয়িতকেণ্ অথ্ব্ো
অনযোনয অব্স্থো, এব্ং য়নরেোরগ্ে সমে সমোন সুরযোরগ্ে প্রো্যতো, ক্ষ্য়ত্ূেণ্, কোরজ ্রদোন্নয়ত,
্ুনঃসংস্থো্ন, প্রয়র্ক্ষ্ণ্, ব্েখোস্ত ব্ো ্দতযোগ্ এে য়ভয়ত্তরত তব্েরমযে প্রয়তরেোি অথ্ব্ো ব্জপন।

3.

যয়দ শকোন দুব্যব্হোে,
প
হেেোয়ন, তব্েময অথ্ব্ো র্োদ্ধস্তে র্টনো র্রটরে ব্রল খুরাঁ জ ্োওেো যোে, শতমন কমীরক
তোে প্রয়তকোে শদওেো হরব্।

4.

স্থোনীে আইরনে অিীরন আয়থ্ক
প জয়েমোনো কেো হরব্। র্োদ্ধস্তমূলক ব্যব্স্থোে প্রদ্ধক্রেো এব্ং জয়েমোনোে ্য়েমোণ্
আইরনে দোেেোে শযমন অনুরমোয়দত শসই অনুযোেী য়নিোয়েত
প
হরব্ এব্ং এমনভোরব্ যো কমচোেীরদে
প
তোরদে
জীব্ন ব্োাঁচরত ব্োিো নো শদে। শ্রম য়নেম এব্ং অনযোনয আইরন এই য়ব্েেগুয়ল ্য়েষ্কোেভোরব্ য়নয়দপষ্ট কেো উয়চত
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এব্ং অনযোনয য়নেমগুয়ল কমচোেীরদে
প
দ্বোেো সম্পূণ্ভোরব্
প
শব্োঝো উয়চত।
7.

কর্সংস্থাি
ম
এব্ং কর্চািীয়দি
ম
সুিক্ষা

ব্যব্সারেক কাজকয়র্িম সয়ে যুক্ত সর্স্ত ব্যক্তক্তয়ক যথাযথভায়ব্ একটট ্রিষ্কাি,

কাযকিী,
ম

প্ররতয়যারগতার্ূলক এব্ং র্ািরব্ক কায়জি ্রিয়ব্য়শ সংযুক্ত কিা হয়ব্ যায়ত র্ািব্ারধকায়িি সুিক্ষা,
রিিা্িা এব্ং স্বাস্থয রব্য়ব্চিা কিা হে।

1.

য়নরেোরগ্ে ্রে, প্ররযোজয স্থোনীে আইন অনুযোেী কমীে সরে একটট যথ্োযথ্ শ্রম চুদ্ধি্ে স্থো্ন কেো
উয়চত।

2.

শ্ররমে র্ণ্টোগুয়ল , য়ব্েয়তে সমে এব্ং েুটটে য়দন প্ররযোজয স্থোনীে আইরনে উ্ে য়ভয়ত্ত করে শদওেো হরব্
অথ্ব্ো এই য়র্রল্প শযমন মোন য়নিোেণ্
প
কেো হরেরে শসই মরতো শদওেো হরব্, শযটট কমচোেীরদে
প
জনয শব্র্ী
সুয়ব্িোজনক হরব্।

3.

একজন কমীে সম্ময়ত েোড়ো ওভোেটোইরমে কোজ প্ররেোজন হওেো উয়চত নে।

4.

আন্তজপোয়তক শ্রম সংস্থো ( আইএলও) এে সু্োয়ের্ এে উ্ে য়ভয়ত্ত করে কোরজে সমরেে মোন অজপন কেোে
জনয প্ররচষ্টো কেো উয়চত।
*আইএলও “কোরজে র্ণ্টো হ্রোরসে সু্োয়ের্, 1962” (কৃয়ে, দ্ধজয়নস্ে ্োঠোরনো এব্ং সমুরে মোে িেোে য়র্ল্প
েোড়ো)
▪ একটট সোমোদ্ধজক মোন য়হসোরব্ চয়ির্-র্ণ্টোে য়নেম প্রগ্য়তর্ীলতোে সরে অজপন কেো উয়চত।
▪ কোরজে সমরেে র্ণ্টো হ্রোস হওেোে জনয কমীরদে শব্তরনে শকোন হ্রোস হওেো উয়চত নে।
▪ শযখোরন সোিোেণ্ কম প সপ্তোহ আটচয়ির্ র্ণ্টোে শব্র্ী হরে যোে, এটটরক আটচয়ির্ র্ন্টোে স্তরে নোয়মরে
আনরত অয়ব্লরে ্দরক্ষ্্ শনওেো উয়চত।

5.

এটট য়নদ্ধিত কেো উয়চত শয কমীেো হেরতো একটট শ্রয়মক ইউয়নেরনে ব্যব্স্থো কেরত ্োরেন এব্ং স্থোনীে
আইন অনুযোেী শসই শ্রয়মক ইউয়নেরনে অংর্ হরত ্োরেন তোরদে য়ব্রব্চনো অনুযোেী।

6.

শ্রয়মক ইউয়নেরনে ব্যব্স্থো কেো, একটট শ্রয়মক ইউয়নেরনে সদসয হওেো, য়নরেোগ্ এব্ং ্রদোন্নয়তে য়সিোন্ত,
একজন কমীে ব্েখোস্ত ব্ো স্থোনোন্তে জোতীে কোযকোয়েতোে
প
সরে জয়ড়ত তব্েময প্রয়তরেোি কেরত নীয়ত এব্ং
প্রদ্ধক্রেো ততয়ে কেো উয়চত।

7.

একজন য়নরেোগ্কতপো , শ্রয়মক ইউয়নেন এব্ং শ্রয়মকরদে প্রয়তয়নয়িেো তোরদে সব্োে জনয স্বোিীনভোরব্ শকোন
একটট সমসযো আরলোচনো করে একটট সরন্তোেজনক সমোিোরন শ্ৌৌঁেোরত ্োেরব্ন এব্ং একটট কমী কমচোেী
প
সম্পরকপ শ্ৌৌঁেরব্ন যো যথ্োযথ্ভোরব্ কোজ করে।

8.

এটট য়নদ্ধিত কেো উয়চত শয কমস্থোরনে
প
য়নমোণ্
প এব্ং সেঞ্জোম, এব্ং কমীরদে প্রদোন কেো থ্োকোে জোেগ্ো যরথ্ষ্ট
মোরনে অনুব্তী হরব্ যোরত তোরদে য়নেো্ত্তো য়নদ্ধিত কেো যোে, এব্ং এই শয স্থোনীে ভব্রনে মোরনে সরে
আইন এব্ং য়নেরমে অিীরন অনুময়ত এব্ং অনুরমোদন প্রোপ্ত কেো হরেরে, এব্ং এই শয ভব্নগুয়ল
যথ্োযথ্ভোরব্ ্েীক্ষ্ো কেো হরেরে এব্ং শসই ্েীক্ষ্োে উত্তীণ্ হরেরে।
প

9.

কমীরদে প্রদোন কেো কোরজে জোেগ্োে এব্ং গ্ৃরহ, জরুেী প্রস্থোন, সয়েরে শনওেোে েোস্তো এব্ং য়চি থ্োকো
দেকোে যো স্থোনীে আইন এব্ং য়নেম অনুযোেী প্রমোণ্ মোরনে অনুব্তী, এব্ং ্যোেক্রয়মক
প
্য়েদর্নপ এব্ং
সয়েরে শনওেোে প্রয়র্ক্ষ্ণ্ শদওেো হরব্।

10.

স্বোস্থযকে য়ব্শ্রোমোগ্োে এব্ং ্োনীে জল কমীরদে জনয উ্লব্ধ েোখো উয়চত এব্ং কোরজে সমরেে মরিয তোরদে
ব্যব্হোে সীয়মত কেো উয়চত নে।

11.

কমীরদে তোরদে কোরজে জনয প্ররেোজনীে দ্ধজয়নস্ে প্রদোন কেরত হরব্, যোে অন্তগ্তপ ব্যদ্ধিগ্ত
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প্রয়তেক্ষ্োমূলক সেঞ্জোম, য়কভোরব্ কোজ কেরব্ তোে ব্যো্োরে য়নরদপর্োব্লী, এব্ং প্রয়র্ক্ষ্ণ্।
12.

েোসোেয়নকগুয়লরক যথ্োযথ্ভোরব্ নোড়োর্োাঁটো কেো এব্ং জমো কেো উয়চত, এব্ং প্ররচষ্টো কেো উয়চত যোরত শকোন
দুর্টনো
প
এড়োরনো যোে এব্ং যয়দ শকোন দুর্টনো
প
র্রট শসরক্ষ্রে ক্ষ্য়তে প্রসোে যোরত শেোি কেো যোে।

13.

কমীরদে সুয়ব্িোে সরে জয়ড়ত আইনগুয়লে অনুব্তী থ্োকো উয়চত, এব্ং একটট কমী সুয়ব্িো অনুষ্ঠোন ততয়ে
কেোে শচষ্টো কেো উয়চত যো কমীরদে শকোন অপ্ররেোজনীে উরদ্বগ্ েোড়ো কোজ কেরত শদে।

8.

রব্শ্ব ্রিয়ব্শ সংিক্ষণ

সব্ রদক দথয়ক রব্শ্ব ্রিয়ব্য়শি কথা রব্য়ব্চিা কিা ব্যব্সা কিা উরচত, দযর্ি কাাঁচার্াল সংগ্রহ,
উৎ্াদি, এব্ং এর্িভায়ব্ সিব্িাহ কিা যায়ত একটট দীর্স্থােী
ম
সর্াজব্যব্স্থা গয়ে দতালাে তাি অব্দাি
িাখা যাে।

1.

প্রয়তটট শদর্ এব্ং অঞ্চরল ্য়েরব্র্গ্ত আইন, য়নেম, এব্ং আন্তজপোয়তক েীয়তনীয়তে অনুব্তী হরে চলো
উয়চত।

2.

এমন শকোন েোসোেয়নক ্দোরথ্েপ ব্যব্হোে কেো উয়চত নে যো আন্তজপোয়তক েীয়তনীয়ত এব্ং স্থোনীে য়নেরমে
অিীরন, অথ্ব্োSEVEN & i Group এে অ্োরেটটং শকোম্পোয়নগুয়লে অিীরন য়নয়েি।

3.

ব্জপয ্দোথ্ ,প ব্জপয গ্যোস, এব্ং ব্জপয তেল যথ্োযথ্ভোরব্ ব্যব্স্থো কেো উয়চত যোরত তো ্য়েরব্রর্ দূেণ্ নো সৃটষ্ট
করে।

4.

্য়েরব্রর্ে উ্ে ব্যব্সোে প্রভোরব্ে ব্যো্োরে একটট যথ্োযথ্ িোেনো থ্োকো প্ররেোজন।

5.

তজব্নব্য়চরেে গুরুে শব্োঝো উয়চত এব্ং তজব্নব্য়চে সংেক্ষ্ণ্ কেো উয়চত।

6.

শয সমস্ত ব্যব্সোয়েক অংর্ীদোে SEVEN & i Group এে অ্োরেটটং শকোম্পোয়নগুয়লে শথ্রক য়্য়ব্ ্ণ্য
হযোরেল করেন তোরদে সহরযোয়গ্তো কেো উয়চত এটটে “সব্ুজ চযোরলঞ্জ 2050” এে অিীরন দরলে লরক্ষ্য
শ্ৌৌঁেোরনোে জনয।
▪ CO2য়নগ্মন
প হ্রোস
▪ 2050 সোরলে মরিয আসল ্ণ্যগুয়লে ্যোরকদ্ধজং এে জনয 100 র্তোংর্ ্য়েরব্র্-ব্োন্ধব্ দ্ধজয়নস্রেে
(ব্োরেোমোস, তজব্ অব্ক্ষ্রেে ক্ষ্মতো সম্পন্ন এব্ং য়েসোইরকল কেো ব্স্তু, কোগ্জ প্রভৃ য়ত) ব্যব্হোে অজপন
কেো
▪ 2050 সোরলে মরিয 100 র্তোংর্ খোরদযে ব্রজপযে য়েসোইরকল অজপন কেো।
▪ 2050 সোরলে মরিয আসল খোদয ্রণ্যে জনয 100 র্তোংর্ দীর্স্থোেী
প
কোাঁচোমোরলে ব্যব্হোে প্রোপ্ত।

7.

্য়েরব্র্-ব্োন্ধব্ শটকরনোলদ্ধজে ব্যব্হোে ততয়ে কেরত এব্ং েড়োরত প্ররচষ্টো কেো উয়চত, এব্ং এই িেরণ্ে
শটকরনোলদ্ধজ সদ্ধক্রেভোরব্ প্ররেোগ্ কেো উয়চত।

9.

দগা্িীে তথয োাঁস প্ররতয়িাধ এব্ং তয়থযি ব্যব্স্থা্িা

তথ্য সম্পদরক “রগ্ো্নীে” , “সম্পূণ্ ”প ও “উ্লব্ধ” েোখরত হরব্ এব্ং ফোাঁস হওেো, চুয়ে হওেো, য়ব্কৃতকেণ্ ও
ইচ্ছোকৃত ব্ো অব্রহলোে কোেরণ্ ক্ষ্য়তগ্রস্ত হওেোে হোত শথ্রক েক্ষ্ো কেরত হরব্।

1.

তরথ্যে সুেক্ষ্ো ব্জোে েোখরত ও য়নেন্ত্রণ্ কেরত একটট ্িয়তগ্ত কোঠোরমো প্রয়তষ্ঠো কেরত হরব্ এব্ং এে
ভূ য়মকো ও দোয়েে য়নিোেণ্
প কেরত হরব্।

2.

তথ্য শুিুমোে ব্যব্সোয়েক লক্ষ্য অজপরনে জনযই ব্যব্হোে কেরত হরব্, এব্ং অনযোনয উরের্য, ব্যদ্ধিগ্ত
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ব্যব্হোে অথ্ব্ো অনযোনযরদে দ্বোেো ব্যব্হোে য়নয়েি কেরত হরব্।
3.

তথ্য সুেক্ষ্ো সংক্রোন্ত য়ব্য়ি গ্ঠন কেরত হরব্ ও তো শমরন চলরত হরব্, এব্ং সকল কমচোেীরক
প
্যোেয়ভয়ত্তক
প
য়র্ক্ষ্োে সুরযোগ্ ও প্রয়র্ক্ষ্ণ্ প্রদোন কেরত হরব্।

4.

তথ্য সুেক্ষ্ো য়ব্েেক দুর্টনো
প
ব্ো র্টনোে য়ব্রুরি প্রস্তুয়ত শনওেোে জনয, েুত কোযকেী
প
্দরক্ষ্্ গ্রহণ্ কেরত
্োেোে মত কোঠোরমো প্রয়তষ্ঠো কেরত হরব্, এব্ং এে প্রদ্ধক্রেোগুয়লও গ্ঠন কেরত হরব্।

5.

য়ব্্যে,
প দুর্টনো
প
ব্ো অনযোনয ্য়েয়স্থয়তে শক্ষ্রে প্রস্তুয়ত শনওেোে জনয, ব্যব্সোয়েক কোজ অব্যোহত েোখোে
একটট ্য়েকল্পনো গ্ঠন কেরত হরব্ এব্ং তরথ্যে সুেক্ষ্ো সুয়নদ্ধিত কেরত হরব্।

6.

তথ্য সুেক্ষ্ো সংক্রোন্ত আইন, য়নেম ও চুদ্ধিগ্ত ব্োিযব্োিকতোগুয়লে উ্ে লক্ষ্য েোখরত হরব্।

7.

তথ্য সুেক্ষ্ো সম্পয়কপত য়নেমগুয়ল শমরন চলো হরচ্ছ য়কনো তো য়নদ্ধিত কেরত স্ব-্য়েদর্নপ ও আভযন্তেীণ্
য়নেীক্ষ্ণ্গুয়ল কেরত হরব্ এব্ং তথ্য সুেক্ষ্ো সুয়নদ্ধিত কেোে জনয মযোরনজরমরন্টে যুদ্ধিব্োয়দতো ও
কোযকোয়েতো
প
যোচোই কেরত হরব্, এব্ং য়চয়িত তররুটটে সংরর্োিন কেরত হরব্।

8.

কমচোেীরদে
প
দ্বোেো শসোর্যোল য়ময়ডেো ব্যব্হোরেে মোিযরম তথ্য ফোাঁস হওেো, মোনব্োয়িকোে লঙ্ঘন কেো ও
শব্আইয়ন কোরজে প্রয়তরেোি কেরত, শসোর্যোল য়ময়ডেো ব্যব্হোরেে য়নেম প্রস্তুত কেরত হরব্ এব্ং প্রয়র্ক্ষ্রণ্ে
মোিযরম কমচোেীরদে
প
তো ব্ুদ্ধঝরে য়দরত হরব্।

10. ব্যক্তক্তগত তয়থযি ব্যব্স্থা্িা

ব্যক্তক্তগত তয়থযি সুিক্ষা একটট প্রধাি সর্সযা এব্ং সকল কাযরিব্
ম াহী
ম ও কর্চািীি
ম
দ্বািা কায়জি দক্ষয়ত্র
সার্াক্তজক দারেে ্ূিণ কিয়ত হয়ব্ এব্ং তা কতমব্য রহসায়ব্ গণয কিয়ত হয়ব্। সকল কাযরিব্
ম াহী
ম
ও
কর্চািী
ম
যথাযথভায়ব্ কর্ মসম্পাদি কিয়ছি তা সুরিক্তিত কিয়ত হয়ব্।

1.

য়নরদপয়র্ত উরের্য েোড়ো অনয শকোন উরেরর্য ব্যদ্ধিগ্ত তথ্য ব্যব্হোে কেো যোরব্ নো, এব্ং ব্যব্হোরেে
উরের্যগুয়ল েোড়ো অনযোনয শক্ষ্রে ব্যদ্ধিগ্ত তথ্য ব্যব্হোরেে আরগ্ ব্যদ্ধিে কোে শথ্রক অনুময়ত য়নরত হরব্।

2.

ব্যদ্ধিগ্ত তথ্য সুেয়ক্ষ্ত েোখরত একটট ্িয়তগ্ত কোঠোরমো প্রয়তষ্ঠো কেরত হরব্ এব্ং এে ভূ য়মকো ও দোয়েে
য়নিোেণ্
প কেরত হরব্।

3.

ব্যদ্ধিগ্ত তথ্যরক আইন ও য়নেমগুয়ল শমরন যথ্োযথ্ভোরব্ শ্রত হরব্, য়নেন্ত্রণ্ কেরত হরব্, ব্যব্হোে কেরত
হরব্ এব্ং প্রদোন কেরত হরব্।

4.

ব্যদ্ধিগ্ত তথ্য ফোাঁস হরে যোওেোে শযরকোরনো র্টনো ব্ো দুর্টনোে
প
শক্ষ্রে তৎক্ষ্ণ্োৎ SEVEN & i Group এে
প্রোসয়েক সংস্থো ও ্য়েচোলক শকোম্পোয়নগুয়লে যথ্োযথ্ ব্যদ্ধিরদে জোনোরত হরব্, এব্ং ক্ষ্য়তে য়ব্স্তোে শেোি
কেরত প্ররেোজনীে ্দরক্ষ্্ গ্রহণ্ কেরত হরব্।

11. গুির্াি রিেন্ত্রণ ও তিরতক প্ররতক্তিো

র্ািুিয়ক সর্ায়জ সর্ৃিভায়ব্ ও স্বাস্থযকি জীব্িযা্ি কিয়ত হয়ল, সুিক্ষা, রব্শ্বাসয়যাগযতা , উাাব্ি ও
উচ্চর্াি অয়েিণ কিয়ত হয়ব্, এব্ং গ্রাহকয়দি সয়ন্তািজিক ্ণয ও ্রিয়িব্া প্রদায়িি দচষ্টা কিয়ত
হয়ব্। চূ োন্ত দিতায়দি রিিা্দ, রিভমিয়যাগয ও তিরতক ্ণয প্রদাি কিয়ত, SEVEN & i group এি
প্রাসরেক ্রিচালক দকাম্পারিি গুণগত র্ায়িি অিুব্তী হয়ত হয়ব্ এব্ং রিম্নরলরখত রব্িেগুরল দর্য়ি
চলয়ত হয়ব্:
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1.

্ণ্য ও ্য়েরেব্ো প্রদোরনে কোরজ কোাঁচোমোল সংগ্রহ কেো, প্রস্তুত কেো, উৎ্োদন কেো, মোল শপ্রেণ্ কেো, চূ ড়োন্ত
শক্রতোরদে প্রদোন কেো এব্ং ব্জপয য়নষ্কোর্ন কেোে প্রদ্ধক্রেো সম্পোদরনে মোিযরম মোনব্োয়িকোেরক মযোদো
প শদওেো
ও সুেয়ক্ষ্ত কেো, সমোিোন প্রদোন কেো, য়নরেোগ্কোরয প ব্ো কোরজে ্য়েরব্রর্ মরনোরযোগ্ শদওেোে দোয়েে, এব্ং
য়ব্শ্ব ্য়েরব্র্ সংেক্ষ্ণ্ কেোে কোজ সম্পোদন কেরত হরব্।

2.

উৎ্োদন কোরজে শদর্ ও য়ব্ক্ররেে শদরর্ প্রয়তটষ্ঠত গুনমোন ও শলরব্য়লংরেে মোন লক্ষ্য কেরত হরব্।

3.

্ণ্য ও ্য়েরেব্ো প্রস্তুত কেরত হরব্ ও প্রদোন কেরত হরব্ গ্রোহরকে দৃটষ্টভয়ে অনুযোেী এব্ং চূ ড়োন্ত শক্রতোরক
যরথ্ষ্ট সন্তুষ্ট কেরত ্োরে এমনভোরব্ ্ণ্য ব্ো ্য়েরেব্োে গুনমোন উন্নত কেোে শচষ্টো কেরত হরব্।

4.

্ণ্য ও ্য়েরেব্োে প্রস্তুত ও ব্যব্স্থো কেোে শক্ষ্রে উচ্চ তনয়তক িোেণ্োসহ আইন ও সোমোদ্ধজক েীয়তগুয়লরক
লক্ষ্য কেরত হরব্।

5.

্ণ্য ও ্য়েরেব্ো সম্পয়কপত প্ররেোজনীে তথ্য চূ ড়োন্ত শক্রতোে কোরে যথ্োযথ্ ও শব্োিগ্ময ্িয়তরত জোনোরত
হরব্।

6.

্ণ্য ও ্য়েরেব্ো যো য়র্শুরদে জনয প্রস্তুত কেো হরেরে ব্ো য়র্শুেো ব্যব্হোে কেরত ্োরে, শসগুয়ল যোরত
য়নেো্দ হে এব্ং মোনয়সক , তনয়তক ব্ো র্োেীয়েকভোরব্ তোরদে যোরত শকোন ক্ষ্য়ত নো করে তো সুয়নদ্ধিত কেরত
হরব্।

12. স্থািীে ও আন্তজমারতক সম্প্রদােগুরলি সায়থ সম্পকম

দয দদশ ও অঞ্চলগুরলয়ত ব্যব্সা ্রিচারলত হয়ব্, দসখায়িি র্ািব্ারধকাি, ্রিয়ব্শ, সংস্কৃরত, ধর্ ম ও
আচাি ইতযারদি র্যাদা
ম রদয়ত হয়ব্, এব্ং এক দীর্স্থােী
ম
সর্াজ গঠয়িি উয়েয়শয কাজ কিয়ত হয়ব্।

1.

আরলোচনোে মোিযরম আন্তজপোয়তক ও স্থোনীে সম্প্রদোেগুয়লে য়ব্য়ভন্ন সোমোদ্ধজক সমসযো সম্পরকপ ওেোয়কব্হোল
থ্োকরত হরব্, এব্ং অনযোনযগুয়লে মরিয সহরযোয়গ্তো, সহকোয়েতো ও ব্যব্সোে কোজ ইতযোয়দে মোিযরম এই
সমসযোগুয়লে সমোিোন শ্রত সোহোযয কেরত হরব্।

2.

ব্যব্সোয়েক কোযকলো্
প
যো স্থোনীে ব্োয়সন্দোরদে জনয য়ব্্দজনক ব্ো তোরদে স্বোরস্থযে ক্ষ্য়ত করে, শসগুয়ল ব্ন্ধ
কেরত হরব্।

3.

সংগ্টঠত অ্েোিী দল, সংগ্টঠত অ্েোিী দরলে সদসয, সংগ্টঠত অ্েোিী দল সম্পয়কপত শকোম্পোয়ন ও
গ্ররু্, কর্োরেট
প
েযোরকটটেোে ( রসোকোইেো), সোমোদ্ধজক প্রচোে ব্ো েোজননয়তক কোযকলো্
প
চোলোরনোে নোরম
অ্েোিমূলক কোরজে সোরথ্ জয়ড়ত দল, এব্ং ব্ুদ্ধিযুি অ্েোরি ্োেদর্ী অ্েোিী দল, অথ্ব্ো অথ্ প
প্রদোনকোেী ব্ো সমোজয়ব্রেোিী র্দ্ধিরদে সহোেতোকোেী অনযোনয ব্যদ্ধি ব্ো দরলে সোরথ্ শকোন সংরযোগ্ েোখো যোরব্
নো।

4.

সমোজয়ব্রেোিী র্দ্ধিরদে সোরথ্ শকোন সম্পকপ থ্োকো ব্ো নো থ্োকোে য়ব্েরে ্দরক্ষ্্ শনওেো হরব্, এব্ং সুয়নদ্ধিত
কেো হরব্ শয য়ব্জরনস ্োটপনোেরদে সোপ্লোেোেরদে সোরথ্ শলনরদনকোেী শকোম্পোয়নগুয়ল সমোজয়ব্রেোিী র্দ্ধি
নে। প্রয়তটট চুদ্ধিরত সমোজয়ব্রেোিী র্দ্ধি দূে কেো সম্পয়কপত য়ব্িোন অন্তভুি
প থ্োকরব্।

13. দুিীরতরব্য়িাধী এব্ং িযাযয ব্যব্সারেক ্ন্থাসর্ূহ

দলিয়দি িযাযয, স্বচ্ছ, ও যথাযথভায়ব্ কিয়ত হয়ব্, দসইসয়ে তা র্ুক্ত প্ররতয়যারগতাি অধীিস্থ হয়ত হয়ব্।
িাজনিরতক দল ও সিকািী সংস্থাগুরলি সায়থ যথাযথ ও সুস্থ সম্পকম ব্জাে িাখয়ত হয়ব্।
1.

ব্ল্যোকরমল ও র্ুরেে মত দুনীয়তে সোরথ্ শকোনভোরব্ জয়ড়ত হওেো যোরব্ নো।
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2.

ব্যব্সোয়েক কোরজে শক্ষ্রে জোয়লেোয়ত, শব্আইয়ন কোজ ব্ো য়ব্শ্বোসভরেে র্টনো র্টোরনোে জনয শকোন উ্হোে,
অথ্ ,প ্ুেষ্কোে, ক্ষ্য়ত্ূেণ্ ব্ো অনযোনয সুয়ব্িো প্রতযক্ষ্ ব্ো ্রেোক্ষ্ভোরব্ গ্রহণ্ ব্ো প্রদোন কেো যোরব্ নো।

3.

দুনীয়তয়ব্রেোিী নীয়ত ও প্রয়র্ক্ষ্ণ্ ব্যব্স্থো গ্ঠন কেরত হরব্।

4.

মুি ও নযোযয প্রয়তরযোয়গ্তোে মযোদো
প য়দরত হরব্, এব্ং একোয়িকোে য়ব্রেোিী আইরনে মত প্রোসয়েক আইন ও
য়ব্িোন এব্ং আভযন্তেীণ্ য়নেমগুয়ল শমরন চলরত হরব্।

5.

নযোযয ব্যব্সোয়েক ্ন্থো অনুসেণ্ করে যথ্োযথ্ র্তপোব্লী অনুযোেী শলনরদন চোলোরত হরব্ এব্ং শকোনপ্রকোে
ব্যদ্ধিগ্ত লোভ ব্ো সুয়ব্িো মঞরজুে কেো হরব্ নো।

6.

আমোরদে য়ব্জরনস ্োটপনোরেেো প্রয়তটট শদরর্ে আইন ও য়ব্িোন শমরন চলরব্ এব্ং শদর্ী ব্ো য়ব্রদর্ী সেকোেী
আয়িকোয়েকরদে, ব্ো অনযোনয সমতু লয ব্যদ্ধিরদে েোজননয়তক অনুদোন, উ্হোে, য়ব্রনোদন ব্ো আয়থ্ক
প সুয়ব্িো
প্রদোরনে সমে েোজননয়তক দল ও সেকোেী সংস্থোগুয়লে সোরথ্ যথ্োযথ্ সম্পকপ ব্জোে েোখরব্।

14. দর্ধাসম্পরিি সুিক্ষা

1.

একজরনে য়নরজে শকোম্পোয়নে দ্বোেো প্রোপ্ত ব্ো অন্তভুি
প শমিোসম্পয়ত্তে অয়িকোে সুেয়ক্ষ্ত েোখরত হরব্ এব্ং
শকোন তৃতীে ্রক্ষ্ে দ্বোেো এগুয়লে লঙ্ঘন প্রয়তরেোি কেরত যত্ন য়নরত হরব্।

2.

অয়িকোে লঙ্ঘরনে সোরথ্ শকোনভোরব্ জয়ড়ত হওেো যোরব্ নো, উদোহেণ্স্বরূ্, তৃতীে ্রক্ষ্ে শ্রটন্ট,
ইউটটয়লটট মরডল, য়ডজোইন, শেডমোকপ , ও ব্যব্সোে শগ্ো্ন তথ্য প্রভৃ য়ত শমিোসম্পয়ত্তে অননুরমোয়দত ব্যব্হোে
ব্ো অয়িগ্রহণ্, সফটওেযোরেে অননুরমোয়দত ব্যব্হোে এব্ং য়ব্য়ভন্ন মোিযরমে দ্বোেো ব্ই ও তরথ্যে অননুরমোয়দত
প্রয়তয়লয়্কেণ্ ইতযোয়দ।

15. িপ্তারি ও আর্দারি ব্যব্স্থা্িা

1.

্ণ্য ও কোাঁচোমোল েপ্তোয়ন ও আমদোয়ন সংক্রোন্ত সমস্ত প্রোসয়েক আইন ও য়নেম শমরন চলরত হরব্।

2.

্ণ্য ও কোাঁচোমোরলে জনয ্ুদ্ধাঁ জ ও সোমগ্রী, অথ্ব্ো শ্ররমে মজুয়ে য়ব্েেক য়ব্িোন সম্পয়কপত আন্তজপোয়তক
অথ্ননয়তক
প
য়নরেিোজ্ঞোযুি শদর্ ও অঞ্চল, সংস্থো ব্ো ব্যদ্ধিে সোরথ্ শকোন সংরযোগ্ েোখো যোরব্ নো।

16. আভযন্তিীণ রিয়্াটটম ং রসয়ের্ গঠি

একটট সংস্থা ব্া ব্যক্তক্তি দ্বািা র্টায়িা জারলোরত এব্ং জারলোরত সংিান্ত আয়লাচিাি সায়থ সম্পরকমত
রব্িে যা দকাম্পারিি রভতি দথয়ক অথব্া ব্াইয়ি দথয়ক রিয়্াটম কিা হয়েয়ছ, দসই রব্িয়ে যথাযথ ব্যব্স্থা
গ্রহণ কিাি জিয একটট কাঠায়র্া প্ররতষ্ঠা কিয়ত হয়ব্, এব্ং র্ািব্ারধকাি লঙ্ঘি ও জারলোরত প্ররতয়িাধ
কিয়ত সক্তিেভায়ব্ ্দয়ক্ষ্ রিয়ত হয়ব্, দ্রত
ু শিাক্ত কিয়ত হয়ব্ এব্ং দসগুরলি সংয়শাধি কিয়ত হয়ব্,
এব্ং র্ািব্ারধকায়িি সম্পূণ মসুিক্ষা সুরিক্তিত কিয়ত হয়ব্ ও অিুব্রতমতা ব্জাে িাখয়ত হয়ব্।
17. রব্্যে
ম দর্াকারব্লাি প্রস্তুরত

রব্্যয়েি
ম
রব্রুয়ি প্রস্তুরত দিওোি জিয, কর্চািী
ম
ও স্থািীে ব্ারসন্দায়দি সুিক্ষা যাি অগ্রারধকাি
সব্ারধক
ম
এব্ং িুযিতর্ ক্ষরত সুরিক্তিত কয়ি সক্তিে ব্যব্স্থাগুরল প্রযুক্ত কিয়ত হয়ব্। ব্যব্সারেক সম্পরিি
ক্ষরত িুযিতর্ কিয়ত একটট কাজ অব্যাহত িাখাি ্রিকল্পিা গঠি কিয়ত হয়ব্ এব্ং ব্যব্সারেক কায়জি
ধািাব্ারহকতা ব্জাে িাখয়ত হয়ব্ ব্া যত শীঘ্র সম্ভব্ স্বাভারব্ক কায়জ রেয়ি আসয়ত হয়ব্, এব্ং এই
্রিকল্পিাি ্যায়লাচিা
ম
কিয়ত ্যােিরর্ক
ম
রসর্ুযয়লশি সম্পাদি কিয়ত হয়ব্।
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18. সিব্িাহ শৃঙ্খল গঠি

আর্ায়দি রব্জয়িস ্াটম িািয়দি দচষ্টা কিয়ত হয়ব্ যায়ত রব্জয়িস ্াটম িািয়দি সাপ্লাোিগণ রব্জয়িস
্াটম িািয়দি কর্ ম রিয়দমরশকা ব্ুেয়ত ্ায়িি এব্ং দসই অিুযােী কাজ কিয়ত ্ায়িি, এব্ং সর্ে সায়্য়ক্ষ
সংয়শাধি ক্তিোে সহােতা ও অংশগ্রহণ কিয়ত ্ায়িি।
19. ্যয়ব্ক্ষণ
ম

্যয়ব্ক্ষয়ণি
ম
র্াধযয়র্ “গ্রাহকয়দি সুিক্ষা ও রব্শ্বাসয়যাগযতা প্রদাি কিা,”“রব্জয়িস ্াটম িািয়দি সায়থ
্ািস্পরিক লাভজিক সম্পকম ব্জাে িাখা” এব্ং “রব্জয়িস ্াটম িািয়দি কর্ ম রিয়দমরশকা তু য়ল ধিা”
যায়ব্। আর্িা আন্তরিকভায়ব্ অিুয়িাধ জািাক্তচ্ছ দয আর্ায়দি রব্জয়িস ্াটম িায়িিা দযি ্যয়ব্ক্ষণ
ম
কায়জ সহয়যারগতা প্রদাি কয়িি।
1.

ব্যব্সোয়েক অংর্ীদোে কম প য়নরদপ য়র্কো শমরন অনুব্য়তপতো যোচোই কেোে শকোন অনুষ্ঠোন যয়দ র্রট, ব্যব্সোয়েক
অংর্ীদোেরদে সহরযোয়গ্তো কেো উয়চত।

2.

য়ব্জরনস ্োটপ নোেরদে কম প য়নরদপ য়র্কোে অনুব্য়তপতোে সহোেতোকোেীপ্রোমোয়ণ্ক নয়থ্্রেে ও কম প সম্পোদরনে
তরথ্যে যথ্োযথ্ প্রস্তুয়ত এব্ং েক্ষ্ণ্োরব্ক্ষ্ণ্ থ্োকো উয়চৎ। SEVEN & i Group এে কোরে অনুরেোিক্ররম এই
নয়থ্্ে প্রকোর্ কেো হরব্ এব্ং তথ্য ভোগ্ করে শনওেো হরব্।

3.

্যরব্ক্ষ্রণ্ে
প
সমে য়ব্জরনস ্োটপনোেরদে কম প য়নরদপ য়র্কোে অনুব্য়তপতো খুরাঁ জ নো ্োওেো শগ্রল, শসগুয়লরক
সটঠক ব্ো সংরর্োিন কেোে ব্যব্স্থো কেো হরব্।

প্রণ্েন 2007 এে মোরচপ
সংরর্োয়িত 2017 এে এয়প্ররল
সংরর্োয়িত2019 এে য়ডরসেরে
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