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ব্যব্সায়িক অংশীদারদদর কার্যক্রদের যিদদয যশকা 

I. যিদদয যশকার উদেশয ও আযজয  

SEVEN&i গ্রুপ এর অসংখ্য শেয়ারহ াল্ডার শেমন "গ্রা ক, ব্যব্সাযয়ক অংেীদার, শেয়ারহ াল্ডার, স্থানীয় সম্প্রদায় এব্ং কমমচারী", োরা আমাহদর কহপমাহরট 

কােমক্রমহক সমর্মন যদহয় োহেন তাহদর যনকট একটি যব্শ্বস্ত ও আন্তযরক শকাম্পাযন  হত প্রযতযনয়ত শচষ্টা কহর োহে।  আমাহদর কােমক্রম শুরুর পর শর্হকই এটা 

আমাহদর "কহপমাহরট ধমমমত" য হসহব্ যব্হব্যচত  হয় আসহে, এব্ং আমাহদর লক্ষ্য  ল সকল কমী োহত স হেই বু্ঝহত পাহর এমন ভাহব্ 

"SEVEN&i গ্রুপ কহপমাহরট কমম যনহদম যেকা" প্রস্তুত করা। 

 

আে, অর্মনীযতর যব্শ্বায়ন এব্ং শেকহ াল্ডাহরর যব্যভন্ন চায দার সাহর্ সাহর্, এখ্ন দৃঢ়ভাহব্ দাযব্ কহর শে কহপমাহরেনগুযল তাহদর সামাযেক দায়ব্দ্ধতার 

অংে য সাহব্ আইন-েৃঙ্খলা শমহন, পযরহব্ে সংরক্ষ্হের েনয কাে কহর দাযয়ত্বেীলভাহব্ ব্যব্সা পযরচালনা করহব্, এব্ং কহপমাহরেন দ্বারা পযরচাযলত পেয 

ও পযরহেব্া সম্পযকম ত ব্যব্সাযয়ক অংেীদার স  সমূ্পেম পেয ও কাাঁ চামাল সরব্রা  কােমক্রহম কাে করার েতম গুযল যব্হব্চনা করহব্। 

 

এই ধরহনর পযরযস্থযতর আহলাহক শকাম্পাযন " SEVEN&i এইচএলযিযেএস" প্রেয়ন কহরযেল। ২০০৭ সাহল ব্যব্সাযয়ক অংেীদার কােমক্রহমর 

যনহদম যেকাগুহলা ("যনহদম যেকা") ততযর রা  য় এব্ং ২০১৭ সাহল এটি সংহোধন করা  য়।  শকাম্পানী মহন কহর শে, শকাম্পাযনর শ াষ্ঠীর প্রযতটি শকাম্পাযনর 

সরাসযর ব্যব্সাযয়ক অংেীদারহদর পারস্পযরক শব্াঝাপডা এব্ং যনহদম যেকার ব্াস্তব্ায়হনর মাধযহম, ব্যব্সাযয়ক অংেীদার এব্ং শকাম্পাযন গ্রুহপর প্রযতটি শকাম্পাযন 

উভহয়র মহধয শুধু শে যস্থযতেীল ব্যব্সাযয়ক যক্রয়াকলাপ শেমন, আইন এব্ং প্রযব্ধান লঙ্ঘহনর কারহে ব্যব্সা স্থয তাহদহের ঝুাঁ যক এব্ং এই ধরহনর ঘটনা 

শর্হক সৃষ্ট গ্রা কহদর পেয ব্েম হনর মত ঘটনা পযর ার করা োহব্ তা নয়, ব্রং এর সাহর্ সাহর্ এর মাধযহম পহেযর সুরক্ষ্া এব্ং গুেমাহনর রক্ষ্োহব্ক্ষ্ে ও 

ব্যধমতকরে যনযিত করা োহব্।  এোডাও, শকব্ল ব্যব্সাযয়ক সরাসযর অংেীদারহদর মহধয নয় ব্রং তাহদর সাহর্ সাহর্ শসইসব্ সরব্রা কারী োহদর মাধযহম 

শকাম্পাযন শ াষ্ঠী পেয উৎপাদন এব্ং কাাঁ চামাল সংগ্র  কহর তাহদর সকহলর মহধয পারস্পযরক শব্াঝাপডা এব্ং শকাম্পানী গ্রুহপর মহনাভাব্ ও যনহদম যেকার 

ব্াস্তব্ায়ন  হল, আমরা যনযিত শে অনযানয শেকহ াল্ডারহদর কাে শর্হক আরও যব্শ্বাস অেম ন করা শেহত পাহর। এব্ং এইভাহব্ আমরা একটি দীঘমস্থায়ী 

সমাে  ঠহন অব্দান রাখ্হত পাযর এব্ং একহে স াব্স্থান ও সমৃদ্ধ  হত পাযর। 

 

এই যব্শ্বাহসর কারহে, ব্যব্সাযয়ক অংেীদারহদরহক যনে শকাম্পাযনর সাহর্ সাহর্ আপনাহদর শকাম্পাযনর সরব্রা কারীহদরহক যনহদম যেকা শমাতাহব্ক কাে 

করা যনযিত করার েনয ব্যব্স্থা গ্র হের অনুহরাধ করা োহে। 

 

আমরা আন্তযরকভাহব্ আমাহদর ব্যব্সাযয়ক অংেীদারহদর কাে শর্হক আরও স হোয তার অনুহরাধ করযে। 
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II. SEVEN&i গ্রুদের ব্যব্সায়িক অংশীদারদদর কার্যক্রদের যিদদয যশকা 

SEVEN&i গ্রুপ এর ব্যব্সাযয়ক অংেীদারহদর পাোপাযে তারা শেসব্ সরব্রা কারীহদর মাধযহম পেয উৎপাদন কহর তাহদরহকও যনম্নযলযখ্ত যব্েয় 

সম্পহকম  োনহত, এর সাহর্ পযরযচত  হত এব্ং এটি ব্াস্তব্ায়হন প্রহয়ােনীয় পদহক্ষ্প গ্র হের অনুহরাধ করা োহে। 

যনহদম োব্লী লঙ্ঘহনর শকান প্রকার আলামত পাওয়া শ হল শলনহদন সামযয়ক ভাহব্ স্থয ত  হত পাহর অর্ব্া চুযি ব্াযতল  হত পাহর। 

1. আইিগত িীযতোলা 

1. প্রযতটি শদহের এব্ং অঞ্চহলর েনয প্রহোেয আইন এব্ং শসই স্থাহনর েনয প্রহোেয আন্তেম াযতক আইহনর যব্ধান এব্ং মূল নীযত শমহন চলহত 

 হব্। 

2. আইযন নীযতমালা প্রেয়হনর উহেহেয নীযতমালা  ঠন, ব্যব্স্থা গ্র ন, প্রযেক্ষ্ে ব্াস্তব্ায়ন, অভযন্তরীে েব্াব্যদয তার যনয়ম ইতযাযদ ব্যব্স্থা গ্র ন 

করা। 

2. োিব্াযিকার ও ের্য াদার প্রযত সম্মাি প্রদশযি 

যর্সব্ ব্যযি তাদদর ব্যব্সায়িক কেযকাদে জয়িত, তাদদর োিব্াযিকার ও ের্য াদার প্রযত সম্মাি প্রদশযি করদত হদব্। 

1. এমন কমমহক্ষ্ে ততযর করহত  হব্ শেখ্াহন সকল দক্ষ্তার কমী শেন অনুভব্ করহত পাহর শে তাহদর সমূ্পেম দক্ষ্তার সঠিক ব্যব্ ার  হব্। 

2. শকান প্রকার যেশু-শ্রহমর ব্যব্ ার করা োহব্ না, ো আইএলও এর নীযত অনুোয়ী এব্ং স্থানীয় প্রহোেয আইন শমাতাহব্ক যনযেদ্ধ। 

3. সমস্ত কমী তাহদর যনেস্ব স্বাধীন ইো অনুোয়ী কাহে যনহয়াযেত র্াকহব্, এব্ং শকান প্রকার শোরপূব্মক ভাহব্ কাে করাহনা োহব্ না।  শ্রযমকহদর 

অনযায়রূহপ তাহদর সনািকরে সাটিম যিহকট  স্তান্তর করহত ব্া শকান প্রকার অর্ম োমানত রাখ্হত ব্লা োহব্ না। 

4. োযত, োতীয়তা, ধমম, যলঙ্গ, ব্য়স, অক্ষ্মতা, শেৌন অযভহোেন *, যলঙ্গ পযরচয় *, শ্রম ইউযনয়ন ব্া রােননযতক কােমক্রহমর যভযিহত কমমসংস্থান, 

ক্ষ্যতপূরে, প্রচার, পুনব্মাসন, প্রযেক্ষ্ে, ব্রখ্াস্ত ব্া পদতযাহ র সময় সমান সুহো  অেম ন ইতযাযদর উপর যভযি কহর তব্েময করা যনযেদ্ধ। 

5. শকান ধরহনর োরীযরক োযস্ত, োরীযরক, মানযসক, ব্া শেৌন  য়রাযন করা োহব্ না। 

*⇥ শেৌন অযভহোেন: একেন মানুে শে যলহঙ্গর প্রযত আকেমে অনুভব্ কহর ব্া শে যলহঙ্গর প্রযত শেৌন আগ্র  অনুভব্ কহর তার 

উপর যনভম র কহর মানুহের শমৌযলক শেৌন প্রব্েতা। 

* ⇥ যলঙ্গ পযরচয়: যনহের সম্পহকম  ধারনা ব্া অনুভব্ করা শে একেন ব্যযি শকান যলহঙ্গর অন্তভুম ি। 

3. কেযসংস্থাি এব্ং কেযদেদের েযরদব্শ 

ব্যব্সাদ়ির কেযকাদে জয়িত সেস্ত ব্যযিদক সঠিক েদ্ধযতদত তাদদর যিরােত্তা এব্ং স্বাদস্থযর কথা যব্দব্চিা কদর স্বাস্থযসম্মত, কার্যকরী, এব্ং 

কেযচারী-ব্ান্ধব্ কাদজর েযরদব্দশ কাজ করার জিয যিদ়িাগ যদদত হদব্। 

1. কমমসংস্থাহনর সময়, প্রহোেয স্থানীয় আইন অনুসাহর শ্রযমহকর সাহর্ উপেুি শ্রম চুযি  ঠন করহত  হব্। 

2. কাহের ঘন্টা প্রহোেয স্থানীয় আইন শমহন ঠিক করহত  হব্।  শ্রযমকহদর প্রহোেয স্থানীয় আইন অনুোয়ী ের্াের্ যব্রযত এব্ং েুটি প্রদান করা 

 হব্। 

3. শ্রযমকহদর প্রহোেয স্থানীয় আইন অনুোয়ী নূযনতম মেুযর ব্া তার শর্হক শব্যে মুেুযর প্রদান করা  হব্।  শ্রযমকহদর তাহদর অযতযরি সময় 

কাহের েনয যনধমাযরত সংযব্যধব্দ্ধ  ার ব্া তার শর্হক শব্যে ক্ষ্যতপূরে শদওয়া  হব্। 

4. একেন শ্রযমহকর সম্মযত োডা অযতযরি সময় কাে করাহনা োহব্ না। 

5. রাহত এব্ং/অর্ব্া যব্পজ্জনক কাহের পযরহব্হে তরুে কমীহদর ব্যব্ ার করা োহব্ না। 

6. এটি যনযিত করহত  হব্ শে কমমহক্ষ্হের ভব্নগুহলাহত কমমচারীহদর যনরাপিা যনযিত করার মত পেমাপ্ত েযি রহয়হে এব্ং স্থানীয় ভব্হনর মান 

সম্পযকম ত আইন ও যব্যধর অধীহন অনুমযত এব্ং অনুহমাদন গ্র ে করা  হয়হে এব্ং ভব্নগুহলা ের্াের্ভাহব্ পযরদেমন করা  হয়হে এব্ং পরীক্ষ্ায় 

উিীেম  হয়হে। 

7. কমমস্থহল েরুযর অব্স্থায় শব্র  ওয়ার রাস্তা, যব্পহদর সময় শব্র  ব্ার রাস্তা এব্ং যচহ্ন এব্ং যব্যভন্ন সময় পযরদেমন ও েরুরী অব্স্থায় শব্র  ব্ার 

প্রযেক্ষ্ে অনুযষ্ঠত  হব্। 

8. শ্রযমকহদর েনয স্বাস্থযকর ব্ার্রুম এব্ং পানীয় েহলর ব্যব্স্থা রাখ্হত  হব্ এব্ং কাহের সময় তাহদর ব্যব্ ার সীযমত করা োহব্ না। 

9. ব্যযি ত সুরক্ষ্ামূলক সরঞ্জাম, তর্য প্রদেমহনর যিসহে, এব্ং প্রযেক্ষ্ে স  কমীহদর তাহদর কাহের েনয প্রহয়ােনীয় যেযনস সরব্রা  করহত 

 হব্। 
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10. েযদ কমীহদর েনয আব্াসন সুযব্ধা প্রদান করা  য়, একটি যনরাপদ এব্ং স্বাস্থযকর োয় া প্রদান করহত  হব্। 

11. কমমচারীহদর সুহো -সুযব্ধা সংক্রান্ত আইনগুযল শমহন চলহত  হব্ এব্ং কমীহদর সুযব্ধাসংক্রান্ত একটি কােমক্রম ততযর করহত  হব্ োর িহল 

কমীরা শকান অের্া যচন্তা োডাই তাহদর কাে করহত পাহর। 

12. শ্রযমক ব্া তাহদর প্রযতযনযধহদর সাহর্ আন্তযরক সংলাপ ও আহলাচনার মাধযহম োযন্তপূেম শ্রযমকমাযলক সম্পকম  ততযর করহত  হব্।  শ্রযমকহদর 

সযমযত স্বাধীনতার অযধকাহরর প্রযত সম্মান শদখ্াহত। 

4. বব্যিক েযরদব্দশর সংরেণ 

সব্ যদক যথদক বব্যিক েযরদব্দশর কথা যব্দব্চিা কদর ব্সা়ি েযরচালিা করদত হদব্, যর্েি কাাঁ চা োল সংগ্রহ, েণয উৎোদি ও সরব্রাহ 

এেি ভাদব্ করদত হদব্ র্ার োিযদে একটি যেকসই সোজ গদ়ি যতালার যেদে অব্দাি রাখা র্া়ি। 

1. প্রহোেয পযরহব্ে ত আইন, প্রযব্ধান, এব্ং আন্তেম াযতক নীযত শমহন চলহত  হব্। 

2. আন্তেম াযতক নীযত ব্া স্থানীয় আইন, অর্ব্া SEVEN&i গ্রুপ দ্বারা পযরচাযলত শকাম্পাযনগুযলর দ্বারা যনযেদ্ধ রাসায়যনক পদার্ম ব্যব্ ার করা 

োহব্ না।  ব্েম য, দূেে, ব্েম য এব্ং ব্েম য েল সঠিকভাহব্ নযন্ত্রন করহত  হব্ োহত পযরহব্ে দূেে না  য়। 

3. ব্যব্সা পযরহব্হের উপর যক প্রভাব্ শিলহে তা সম্পহকম  সঠিক ভাহব্ োনহত  হব্। 

4. েলব্ায়ু পযরব্তম নহক কযমহয় আনার লহক্ষ্ েযি সংরক্ষ্হের পদ্ধযত যনধমারে করহত  হব্ এব্ং যগ্রন াউে  যাস যন মমন হ্রাস করহত  হব্। 

5. প্রাকৃযতক সম্পহদর ক্ষ্য় এব্ং উৎপাদন পযরহব্হের কর্া যব্হব্চনা কহর কাাঁ চামাল ের্াের্ পদ্ধযতহত সংগ্র  করহত  হব্। 

6. েীব্ তব্যচহেযর গুরুহত্বর প্রযত শখ্য়াল রাখ্হত  হব্ এব্ং েীব্ তব্যচেয সংরক্ষ্ে করহত  হব্। 

5. স্থািী়ি এব্ং আন্তজয াযতক সম্প্রদাদ়ির সদে সম্পকয  

যর্খাদি ব্যব্সা েযরচাযলত হদে যসই যদশ ও অঞ্চদলর সংসৃ্কযত এব্ং প্রথা, ইতযাযদর প্রযত সম্মাি যদখাদত হদব্ এব্ং একটি যেকসই সোজ 

উন্ন়িদি সহদর্াযগতা করদত হদব্। 

1. সংলাহপর মাধযহম স্থানীয় ও আন্তেম াযতক সম্প্রদায় সম্পযকম ত যব্যভন্ন সামাযেক সমসযা সম্পহকম  োনহত  হব্ এব্ং সা ােয, স হোয তা ও ব্যব্সার 

মাধযহম এই সমসযাগুযলর সমাধান করহত  হব্। 

2. সং ঠিত অপরাধ দল, সং ঠিত অপরাধ দহলর সদসয, সং ঠিত অপরাধ দহলর সাহর্ সম্পযকম ত শকাম্পাযন ও সংস্থা, শব্আইযন কহপমাহরট দল 

(সকাইয়া), সামাযেক প্রচারো ব্া রােননযতক যক্রয়াকলাপ পযরচালনার আডাহল শব্আইযন কােমক্রম চালাহনা দল, এব্ং বু্যদ্ধ ত অপরাহধ যব্হেেজ্ঞ 

অপ্রাযধ দল ব্া অনযানয অসামাযেক কমমকাহে েযরত দহলর সাহর্ শকান ভাহব্ই সযম্প্রি  ওয়া োহব্ না। 

6. তথয ব্যব্স্থােিা 

ব্যব্সার সে়ি প্রাপ্ত তথয র্থার্থ ভাদব্ রেণাদব্েণ করদত হদব্। 

1. তর্য  াযরহয় োওয়া ব্া চুযর শরাধ করহত,  ব্যব্সার সময় প্রাপ্ত তর্য এব্ং ব্যযি ত তর্য আদানপ্রদাহনর শক্ষ্হে কহঠার যনয়ন্ত্রে রাখ্া  হব্। 

2. এ ধরহনর তর্য শুধুমাে ব্যব্সাযয়ক কােমক্রহমর উহেহেই ব্যব্ ার করা  হব্।  অতএব্, এটি অনয শকানও ব্যব্সাযয়ক ব্া ব্যযি ত উহেহেয ব্া 

অনয শকাহনা পহক্ষ্র শকান কাহে ব্যব্ ার করা োহব্ না। 

7. েদণযর যিরােত্তা যিযিতকরণ 

চূ়িান্ত যভািাদদর কাদে যিরােদ এব্ং যিভয রদর্াগয েণযদ্রব্য সরব্রাহ করদত, SEVEN&i গ্রুদের সকল যকাম্পাযিদক ওই যকাম্পাযির 

আদশয োি এব্ং যিদচ উদেখয যব্ষ়ি যেদি চলদত হদব্: 

1. উৎপাদহনর এব্ং যব্ক্রহয়র উভয় শদহের েনয আইন ত মান প্রেয়ন করহত  হব্। 

2. পেয এব্ং পযরহেব্াযদ সম্পযকম ত প্রহয়ােনীয় তর্য সময়মত এব্ং সঠিক পদ্ধযতহত প্রকাে করহত  হব্। 

3. আমাহদর গ্রা কহদর (চূডান্ত শভািাহদর) সম্ভাব্য ক্ষ্যতর স্বীকৃযত স্বরূপ, প্রাসযঙ্গক তর্যগুযল দ্রুত এব্ং সঠিক পদ্ধযতহত প্রকাে করা  হব্ োহত 

ক্ষ্যতর কারে োনা োয় ব্া ক্ষ্যত প্রযতহরাধ করা োয় এব্ং সহব্মাচ্চ অগ্রাযধকাহরর যভযিহত ক্ষ্যত প্রযতহরাধ কােমক্রম পযরচালনা করা  হব্। 

4. শে কাাঁ চা মাল ব্যব্ াহর স্থানীয় সম্প্রদাহয়র উপর প্রভাব্ শেমন, মানব্াযধকার ও পযরহব্ে সম্পযকম ত সামাযেক সমসযা ততযর করহত পাহর তা 

যব্হব্চনা কহর ক্রয় কােমক্রম পযরচালনা করহত  হব্। 
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8. বব্ি ব্যব্সা কার্যক্রে েযরচালিা 

যলিদদি িযা়ি, স্বে এব্ং সঠিক ভাদব্ সম্পন্ন করদত হদব্। এো়িাও এটি যব্িা প্রযতদর্াযগতােূলক হদব্।  রাজনিযতক ব্যযি ও সরকাযর 

সংস্থার সাদথ সুষু্ঠ ও সুস্থ সম্পকয  ব্জা়ি রাখদত হদব্। 

1. শখ্ালাহমলা এব্ং নযােয প্রযতহোয তার প্রযত সম্মাযনত করহত  হব্ এব্ং একহচটিয়া-যব্হরাধী আইন এব্ং অভযন্তরীে যনয়ম সম্পযকম ত প্রাসযঙ্গক 

আইন এব্ং প্রযব্ধানগুযল শমহন চলহত  হব্। 

2. োযন্তপূেম ব্যব্সা পযরচালনার েনয শলনহদন উপেুি েতম াব্লীর উপর যভযি কহর সম্পন্ন  হব্ এব্ং শকান ব্যযি ত লাভ ব্া সুযব্ধা গ্র েহো য 

নয়। 

3. আমাহদর ব্যব্সাযয়ক অংেীদার ে প্রযতটি শদহের আইন ও যব্যধ শমহন চলহব্ এব্ংরােননযতক অব্দান, উপ ার, যব্হনাদন ব্া ঘহরায়া ব্া যব্হদেী 

সরকাযর কমমকতম াহদর ব্া তার সাহর্ সংযিষ্ট অনযানয ব্যযিহদর আযর্মক সুযব্ধা প্রদাহনর সময় রােননযতক এব্ং সরকাযর সংস্থার সাহর্ ঘযনষ্ঠ এব্ং 

উপেুি সম্পকম গুযল ব্োয় রাখ্হব্। 

9. সৃজিশীল সম্পযত্তর সুরো 

1. বু্যদ্ধেীব্ী সম্পযির রক্ষ্ার এব্ং তা শকান তৃতীয় পহক্ষ্র কাে শর্হক রক্ষ্া করার দাযয়ত্ব যনে শকাম্পাযনর। 

2. তৃতীয় পহক্ষ্র শপহটন্ট, ইউটিযলটি মহিল, যিোইন, শেিমাকম , এব্ং শেি শ াপনীয়তা, সিটওয়যাহরর অননুহমাযদত ব্যব্ ার এব্ং ব্ইহয়র 

অননুহমাযদত অনুযলযপ ইতযাযদর মত অযধকার লঙ্ঘহনর সাহর্ েযডত নয় শকান কাহে সমৃ্পি র্াকা োহব্ না। 

10. রপ্তাযি এব্ং আেদাযি যলিদদি ব্যব্স্থােিা 

1. পেয ও কাাঁ চামাল রপ্তাযন, আমদাযন ও আমদাযন সম্পযকম ত সকল প্রাসযঙ্গক আইন এব্ং যব্যধমালাগুযল শমহন চলা। 

2. পেয এব্ং কাাঁ চামাহলর েনয ত যব্ল, অর্ব্া কমীহদর মেুরী সংক্রান্ত অপরাহধর কারহন আন্তেম াযতক ভাহব্ অর্মননযতক ব্া ব্াযেযেযক ভাহব্ যনযেদ্ধ 

শসই শদে ও অঞ্চল, সংস্থা ব্া ব্যযিহদর সাহর্ শকান ভাহব্ই সমৃ্পি র্াকা োহব্ না। 

11. সাপ্লাই যচইদির উন্ন়িি 

আমাহদর ব্যব্সাযয়ক অংেীদাররা অপ্রাে শচষ্টা করহব্ োহত, ব্যব্সাযয়ক অংেীদারহদর সরব্রা কারী অংেীদাররা যনহদম োব্লী বু্ঝহত পাহর এব্ং শমহন চহল। 

এব্ং যকেু সময় পর পর পর তা পরীক্ষ্া কহর শদখ্হব্ এব্ং সংহোধনমূলক পদহক্ষ্প গ্র ে করহব্। 

12. ের্যদব্েণ 

যিদদয যশকা যেদি চলার জিয সহদর্াযগতা। 

1. অনুহরাধ করা  হল, সব্াই যনহদম যেকা শমহন চলহে যকনা তা োচাই করহত একটি পেমহব্ক্ষ্ে শপ্রাগ্রাহম স হোয তা করহত  হব্। 

2. যনহদম যেকা শমহন কাে করহত তাহদর স হোয তার প্রমাে সরূপ শ াপন নযর্ এব্ং কমমক্ষ্মতার শরকিম  েহর্াপেুি ভাহব্ প্রস্তুত রাখ্হত  হব্ 

এব্ং রক্ষ্োহব্ক্ষ্ে করহত  হব্।  েযদ অনুহরাধ করা  য়, তা হল এমন নযর্পে প্রকাে করা  হব্। 

3. েযদ র্াহক, তহব্ যনহদম যেকা না শমহন চলা যচযহ্নত করা  হব্। 

III. যিদদয যশকার উদেশয 

যিদদয শাব্লী লঙ্ঘদির যকাি কেযকাণ্ড যিযিত করা হদল, ব্যব্সা ব্াযতল অথব্া ব্া চুযি স্থযগত করা হদত োদর। 

যনহদম যেকার যব্েয় বু্যঝহয় ও ব্াস্তব্ায়হনর মাধযহম SEVEN&i গ্রুহপর ব্যব্সাযয়ক অংেীদার এব্ং SEVEN&i গ্রুহপর কহপমাহরট উভয়ই তাহদর 

কহপমাহরট মূলযবৃ্যদ্ধর লক্ষ্যযস্থর কহরহে। 

 

মাচম  ২০০৭ সাহল প্রেয়ন 

এযপ্রল ২০১৭ সাহল সংহোযধত 
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