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1.

সূচনা

রামিক এনিভেরা ইি�িনয়াসর্ িলিমেটড (“েকা�ািন”) সেবর্া� আইিন ও ৈনিতক মানদ�গিল েমেন তার বয্বসােয়র
সম� িদক পিরচালনা করার জনয্ অ�ীকারব� এবং এর হেয় কাজ করা সম� কমর্চারী ও অনয্ানয্ বয্ি�রা এই
অ�ীকার রাখেবন বেল আশা কের। এই অ�ীকার অনুসাের, েকা�ািন এই দুন�িতেরাধী নীিত (“নীিত”) �হণ
কেরেছ, যা সম� পিরচালক, কমর্কতর্ া, কমর্চারী, এেজ�, �িতিনিধ এবং েকা�ািনর অনয্ানয্ সংি�� বয্ি�েদর ে�ে�
�েযাজয্ (যার মেধয্ পরামশর্দাতা, উপেদ�া এবং অ�ায়ী কমর্চারীরা থাকেত পােরন) (সমি�গতভােব “েকা�ািনর
েলাক”)।
সংে�েপ, এই নীিত বা আইন �ারা ��ভােব িনিষ� করা
মাধয্েম, েকান ধরেনর ঘুষ, িককবয্াক, বা দুন�িত সহয্
সুিবধা �হণ করার বা তা বজায় রাখার উে�েশয্ েকান
আিথর্ক মূলয্ আেছ এমন িকছু েদওয়ার বা অফার করার
রকম অনুপযু� অথর্ �দােনর অনুেরাধ বা তা �হণ করেত

েহাক আর নাই েহাক, েকা�ািন সরাসির বা তৃ তীয় পে�র
করেব না। েকা�ািনর েলাকেক অনুপযু�ভােব বয্বসািয়ক
বয্ি�র কােছ (উপহার, আিতেথয়তা, বা িবেনাদন সহ)
অনুমিত েদওয়া হয় না। একইভােব, েকা�ািনর েলাক এই
পােরন না।

এখােন এই নীিত এবং অভয্�রীণ িনয়�ণগিল ঘুষ েথেক িবরত থাকার জনয্, ভু ল কাজগিল এড়ােনার জনয্ এবং এই
রকম আচরণ স�েকর্ েয েকান অনুস�ােনর জনয্ তাৎ�িনকভােব এবং কাযর্করভােব �িতি�য়া জানােত েকা�ািনেক
স�ম করার জনয্ বানােনা হেয়েছ। েকান েকা�ািনর েলাক এই নীিত ল�ন করেল তার িবরে� বরখা�করণ সহ
শাি�মূলক পদে�প েনওয়া হেত পাের। পরবত� পাতাগিলেত দুন�িতেরাধ পালেনর একিট সাধারণ িনেদর্ িশকা েদওয়া
হেয়েছ যিদও �িতিট স�াবয্ ে�ে�র সমাধান েদওয়া হয়িন। সুতরাং, েয েকান েকা�ািনর েলােকর এই নীিতর
�েয়াজনীয়তা স�েকর্ েকান �� থাকেল চীফ কম�ােয়� অিফসােরর সােথ কথা বলা উিচত। 1
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2.

ঘুষ ও দুন�িত

েকা�ািনর েলােকরা অবশয্ই এই নীিত, ভারেতর দুন�িত �িতেরাধ আইন, 1988-র (“POCA”) সংেশাধনানুসাের,
মািকর্ ন িবেদিশ দুন�িতেরাধী অনুশীলন আইন, 1977 এর (“FCPA”) সংেশাধনানুসাের, যু�রােজয্র ঘুষেরাধী আইন,
2010 এর (“UKBA”) সংেশাধনানুসাের, ইউেরাপীয় ইউিনয়েনর আইন, OECD িনয়মািদ এবং অনয্ েকান ঘুষেরাধী
আইন বা �িবধান যা েকা�ািনর কাযর্কলাপগিলেত (সমি�গতভােব “ABAC আইন”) �েযাজয্, েসগিল েমেন চলেবন।
এই নীিতর অধীেন, েকা�ািনর েলাক সরকাির কমর্কতর্ ােক 2 বা েকান বািণিজয্ক সং�ােক সরাসির বা পেরা�ভােব
আিথর্ক মূলয্ আেছ এমন িকছু অনুপযু�ভােব েকান বয্বসািয়ক সুিবধা অজর্ন করেত বা ধের রাখার উে�েশয্ িদেত
পারেবন না। “আিথর্ক মূলয্ আেছ এমন িকছু ” বলেত বয্াপকভােব নগদ, পিরবােরর সদসয্েদর জনয্ উপহার, ধার মাফ
করা, ঋণ, বয্ি�গত অনু�হ, িবেনাদন, খাবার এবং �মণ, রাজৈনিতক ও খয়রােত দান করা, বয্বসার সুেযাগ ও
িচিকৎসােসবা ছাড়াও অনয্ানয্ িজিনস েবাঝােত পাের। েকা�ািনর েলাকেক “সুিবধা�দােনর জনয্ অথর্�দান” করেতও
িনিষ� করা হয়, যা হল েরাজকার সরকাির পদে�পেক সহজতর বা �ততর করার জনয্ েদওয়া সামানয্ পিরমাণ
অথর্।
সহজভােব বলেল, সরকাির কমর্কতর্ া বা �াহক, িবিনেয়াগকারী, �ােয়�, বা অনয্ানয্ �াইেভট পািটর্, েযই েহাক না
েকন, ঘুষ, িককবয্াক বা অনুরপ অথর্ �দােনর অনুমিত কখনই েদওয়া হয় না। একইভােব, েকা�ািনর েলাক এই
রকম অথর্ �দােনর অনুেরাধ করেবন না বা �হণ করেবন না।
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চীফ কম�ােয়� অিফসােরর (“CCO”) নাম জানােত হেব। CCO িনযু� না হওয়া পযর্�, অথবা েযখােন CCO কাযর্ালয় খািল
আেছ, েসে�ে� ঝুঁ িক বয্ব�াপনা কিমিট (বতর্ মােন েগৗথম েরি�, িম: েমনন এবং সতয্ আদামালা রেয়েছন) CCO-র ভূ িমকা
পালন করেব।
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“সরকাির কমর্কতর্ া” শ�িট একিট সরকাির িবভাগ, এেজি�র (েযমন, দূষণ িনয়�ণ েবাডর্) সম� কমর্কতর্ া বা কমর্চারী, বা
ই��ু েম�ািলিট; েকান েপৗরিনগেমর কমর্চারী বা �িতিনিধ; অনুমিত�া� এেজি�; কা�মস কমর্কতর্ া; রাজৈনিতক অিফেসর জনয্
�াথ�; এবং সবর্জনীন আ�জর্ািতক �িত�ােনর কমর্কতর্ ােদর (েযমন, েরড �স) েবাঝায়। এই শ�িট সরকাির মািলকানাধীন বা
িনয়ি�ত বািণিজয্ক উেদয্াগ েযমন সরকাির মািলকানাধীন বা িনয়ি�ত িব�িবদয্ালয়, িবমান সং�া, েতল েকা�ািন, �া�য্েসবা
সং�া, বা অনয্ানয্ েভ�রেদর কমর্কতর্ া বা কমর্চারীেকও েবাঝায়। তাছাড়া এই শ�িট এই ধরেনর বয্ি�েদর পািরবািরক সদসয্ এবং
ঘিন� সহেযাগীেদরও েবাঝায় (েযমন, এই নীিতর অধীেন উপহার েদওয়া িনিষ� হেল সেহাদর, �ামী-�ী বা সরকাির কমর্চারীর
স�ানেক দারণসব উপহার েদওয়ার অনুমিত েনই)।
2
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এই নীিতর অধীেন িনিষ� আচরণগিলর একিট অস�ূণর্ তািলকা িনেচ েদওয়া হল। এই তািলকা শধুমা� বণর্নার
উে�েশয্ েদওয়া হল; এিট এই নীিতর অধীেন িনিষ� আচরেণর স�ূণর্ িববরণ িহসােব িবেবিচত করার উে�েশয্ নয়:
• িনয়ম ভাঙা উেপ�া করা বা �শাসিনক জিরমানা ও অথর্দ� কমােনার �িত�িতর িবিনমেয় পিরদশর্নকারী দূষণ
িনয়�ণ েবােডর্র কমর্কতর্ ােদর নগদ, উপহার, খাবার বা পিরবহন খরচ েদওয়া;
• পিরেষবা চু ি�েত সময়মত অথর্�দান করার িবিনমেয় �াহকেদর নগদ বা উপহার েদওয়া, এমনিক �ানীয় আইন
অনুযায়ী এই ধরেনর অথর্�দােনর অনুমিত েদওয়া হেলও;
• দরপ� কিমিটর িস�া� �ভািবত কের এমন অ�কািশত েটকিনকয্াল বা বািণিজয্ক িবষয়গিলর মত দরপ� সং�া�
অ-জনসাধারেণর তেথয্র িবিনমেয় েপৗরিনগেমর কমর্কতর্ ােদর উপহার ও িবেনাদন েদওয়া;
• রাজৈনিতক বা খয়রােত দান কের রাজৈনিতক সুিবধা বা অনয্ানয্ সুিবধার েনওয়া, েযমন আয়কের ছাড় এবং
ইনেসি�ভ, বা সরকাির চু ি�র িনবর্াচেন অ�ািধকার পাওয়া;
• চীফ কম�ােয়� অিফসােরর পূবর্ানুেমাদন ছাড়াই সরকাির কমর্কতর্ া বা েকা�ািনর বয্বসািয়ক অংশীদারেদর
ই�ানর্িশপ বা কমর্সং�ান েদওয়া;
• তৃ তীয় পে�র এবং বয্বসািয়ক অংশীদারেদর সােথ যু� হেয় ইনভেয়স বাড়ােনা, িবধান বানােনা, অথর্ সরােনা, বা
সরকাির কমর্কতর্ ােদর অনুপযু� অথর্�দােনর উে�েশয্ অয্াকাউ� ৈতির করা;
• েকান তৃ তীয় পে�র মাধয্েম সরাসির অনুমিত েনই এমন সুিবধা �দান।

2.1 ABAC নীিতর বয্িত�ম
ABAC নীিতর বয্িত�মগিল শধুমা� চরম পিরি�িতেতই অনুমিতেযাগয্, েযখােন েকা�ািনর েলােকেদর তাৎ�িণক
জীবন, অ� বা �াধীনতা হারােনা আটকােনার জনয্ িনিষ� অথর্�দান করা ছাড়া েকান িবক� থােক না।
এই ধরেনর ঘটনা অিবলে�, বা যত তাড়াতািড় স�ব, চীফ কম�ােয়� অিফসারেক জানােনা উিচত।

3. উপহার, খাবার, �মণ এবং িবেনাদন বয্য়
সাধারণ বয্াপার িহসােব, েকা�ািন তার েলাক, পণয্ এবং পিরেষবাগিলর গণমােনর মাধয্েম �িতেযািগতা এবং উপাজর্ন
কের, উপহার বা অিতশয় িবেনাদেনর মাধয্েম নয়। সরকাির কমর্কতর্ া বা অনয্ েকান বয্ি� বা সত্তা (�াইেভট বা
সবর্জনীন জগেত) যার েকা�ািনর বািণিজয্ক কাযর্কলােপ িস�া� েনওয়ার বা তা �ভািবত করার �মতা আেছ তার
জনয্ উপহার, �য্াচু ইিট, বা অনয্ানয্ সুিবধার জনয্ েকা�ািনর তহিবল বা অয্ােসট বয্বহার করা িনিষ�, যিদ না তা
সংযু� থাকা েকা�ািনর উপহার এবং িবেনাদন নীিতর একিজিবট A অনুযায়ী হয়।
একইভােব, বয্বসািয়ক িবেনাদন এবং �মেণর অথর্�দান ও লিজেঙর খরচগিলর ে�ে� সাধারণ েবাধ অনুযায়ী এবং
বুেঝশেন করা উিচত। েকউ েকা�ািনর সােথ বয্বসা করেল তার জনয্ বয্বসািয়ক িবেনাদেনর বয্ব�া করা েযেত
পাের যিদ িবেনাদন মােঝমেধয্, সভয্ভােব, ৈবধ বয্বসািয়ক লে�য্ করা হয়, এবং অনয্থায় েকা�ািনর উপহার এবং
িবেনাদন নীিতর সােথ স�িতপূণর্ হয় তেবই।

4. তৃতীয় পে�র সে� স�কর্
দুন�িতেরাধী আইন অনুসাের, আিথর্ক মূলয্ আেছ এমন িকছু �দান সহ েকান তৃ তীয় পে�র মাধয্েম করা এমন পেরা�
অথর্�দান িনিষ� যা অনুপযু� উে�েশয্ সরকাির কমর্কতর্ ােক েদওয়া হেব েজেনই করা হয়। তাই েকা�ািনর েলােকেদর
তৃ তীয় পে�র সােথ জিড়ত এমন পিরি�িত এিড়েয় চলা উিচত েয ে�ে� এই নীিত ল�ন হেত পাের।
তৃ তীয় প�গিলর সােথ কাজ করার সময় যােত তারা ৈনিতকভােব বয্বসা কের এবং এই নীিত েমেন চেল তার জনয্
যথাযথ সতকর্ তা �হেণর দায় েকা�ািনর েলােকেদর। এই সতকর্ তাগিলর মেধয্ তৃ তীয় প� যথাযথ অধয্বসায় েদখাে�
িকনা তার পযর্ােলাচনা করা, তৃ তীয় পে�র িলিখত চু ি�েত যথাযথ দুন�িতেরাধী িনয়ম পালেনর িবধানগিল অ�ভুর্ �
করা, েকা�ািনর সােথ বয্বসা করার সময় তৃ তীয় পে�র তরেফ এই নীিত এবং েকান �েযাজয্ দুন�িতেরাধী আইন
ল�ন করা হয়িন ও হেব না তার িন�য়তা েনওয়া, এবং তৃ তীয় পে�র েদওয়া পিরেষবাগিলর যুি�স�িত ও ৈবধতা
পযর্েব�ণ করা এবং বয্বসা করার সময় তৃ তীয় প�েক েদওয়া �িতপূরণও অ�ভুর্ �।
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েসইমত, েকা�ািনর জনয্ েভ�র বা পিরেষবা সরবরাহকারী িহসােব কাজ করেত ই�ুক সম� তৃ তীয় পে�র সে�
কাজ করার ে�ে� ঝুঁ িকিভিত্তক যথাযথ অধয্বসায় প�িত রেয়েছ। এমন েকান তৃ তীয় পে�র সে� েকান কাজ করার
পূেবর্ তৃ তীয় প� েযন একিজিবট B-েত সংযু� তৃতীয়-পে�র যথাযথ অধয্বসায় ��াবলী এবং সািটর্িফেকশন পূরণ
কের তা িনি�ত করার দায় েকা�ািনর েলােকেদর।
উপর�, তৃ তীয় পে�র িনেয়ােগর পূেবর্ েয সব তৃ তীয় পে�র সং�াগিল সরকােরর সামেন েকা�ািনর �িতিনিধ�
করেব, তােদর জিড়ত থাকার িবষেয় চীফ কম�ােয়� অিফসােরর সােথ েকা�ািনর েলােকেদর আেলাচনা করা উিচত।
িকছু পিরি�িতেত, অিতির� ঝুঁ িকিভিত্তক যথাযথ অধয্বসােয়র বয্ব�া করা হেত পাের, যার মেধয্ তৃ তীয় পে�র সােথ
স�িকর্ ত বয্াক�াউ� েচক পিরচালনা করার জনয্ একজন নাম করা অধয্বসায় �দানকারীেক ডাকা, একিজিবট B-র
�িতি�য়া িহসােব েভ�েরর েদওয়া েরফােরে�র পরামশর্, বা চীফ কম�ােয়� অিফসােরর মতানুযায়ী �েয়াজনীয়
অনয্ানয্ পদে�প অ�ভুর্ �, যিদও এেতই সীমাব� নয়। েনওয়া সকল অিতির� অধয্বসায় সং�া� পদে�পগিল চীফ
কম�ােয়� অিফসার �ারা পিরচািলত েরকডর্গিলেত নিথভু � এবং েরকডর্ করা উিচত। যথাযথ অধয্বসায় বজায়
রাখার �েচ�া স�েকর্ েকান সে�হ থাকেল চীফ কম�ােয়� অিফসােরর সােথ েযাগােযাগ কের তার িনরসন করা
উিচত।
উপর�, তৃ তীয় পে�র এেজে�র সােথ সম� চু ি�েত সি�েবিশত করার জনয্ েকা�ািন তৃতীয়-পে�র িনয়মানুবিতর্তা
িবধান নােম একিট েট�েলট ��ত কেরেছ যা এখােন একিজিবট C িহসােব সংযু� রেয়েছ। এই ধরেনর েট�েলেটর
ভাষার েকান িবচু য্িত করেত হেল তার জনয্ চীফ কম�ােয়� অিফসােরর স�িত িনেত হেব।
এছাড়াও, তৃ তীয় প� জিড়ত হওয়ার পের, তৃ তীয় পে�র সােথ কাজ করা েকা�ািনর েলােকেদর সবসময় স�াবয্ লাল
পতাকা স�েকর্ সেচতন থাকা আবশয্ক। লাল পতাকাগিল এমন িকছু কাজ বা ঘটনা যা েকান সং�ােক সতকর্ কের
েদয় েয েকান তৃ তীয় প� স�বত অনুপযু� িকছু কেরেছ। লাল পতাকার মােনই অৈবধ িকছু ঘেটেছ তা নয়, তেব
আরও তদে�র �েয়াজন। লাল পতাকাগিল অতয্� ঘটনা-িনভর্ র, তেব লাল পতাকাগিলর িকছু উদাহরণ হল:

•

অ�াভািবক বা অতয্িধক অথর্�দােনর অনুেরাধ, েযমন ইনভেয়স বািড়েয় েলখা, আপ-�� অথর্�দান, অ��
কারেণ বা েশষ-মুহূেতর্ অথর্�দান, সাফলয্ ফী, অ�াভািবক কিমশন, বা িমড-�ীম �িতপূরণ �দান;

•

তৃ তীয় পে�র অব�ােনর বাইের বা তা েকা�ািনর প� েথেক েযখােন কাজ করেছ েসখােন ছাড়া অনয্ েকান
েদেশ েকান অয্াকাউে� অথর্�দােনর অনুেরাধ;

•

অনয্ তৃ তীয় প�েক অথর্�দােনর অনুেরাধ, একিট সংখয্াযু� অয্াকাউে�, বা নগেদ বা অনয্ানয্
তহিবেল যা ধরা পড়েব না;

•

রাজৈনিতক বা দাতবয্ দােনর অনুেরাধ;

•

তৃ তীয় প� েকান সরকাির কমর্কতর্ ার সােথ যু� বা তার েকান সরকাির কমর্কতর্ ার সােথ ঘিন�
বয্ি�গত বা বয্বসািয়ক স�কর্ আেছ;

•

তৃ তীয় পে�র �ারা তার মািলক, অংশীদার, বা িনয়মািদ �কাশ করেত অ�ীকার বা ি�ধা করা;

•

যেথ� বয্বসািয়ক যুি�স�িত ছাড়াই তৃ তীয় প� �ারা তােদর মািলকানা েগাপন করার জনয্ েহাি�ং
েকা�ািন বা অনয্ানয্ প�িত বয্বহার করা;

•

তৃ তীয় প�িট েকা�ািনর হেয় �িতিনিধে�র বা তােক রাখার শতর্ ািদ েগাপনীয় রাখার ই�া �কাশ
করা; অথবা

•

তৃ তীয় প�িটর িশ�ে�ে� খুব কম অিভ�তা থাকেলও “সিঠক মানুষেদর জানা”র দািব করা।

উপেরা� িবষয়গিল ছাড়াও, েকা�ািনর �ারা অপিরবিতর্ ত রাখা সম� তৃ তীয় প�েক, �িত বছর, এখােন সংযু�
একিজিবট D-র তৃতীয় পে�র িনয়মানুবিতর্তা সািটর্িফেকশন পূরণ করা উিচত। চীফ কম�ােয়� অিফসার এই
ধরেনর সািটর্িফেকেটর �িতি�য়া পযর্ােলাচনা করেবন এবং েকান অিতির� পদে�েপর �েয়াজন িকনা তা িনধর্ারণ
করেবন। এই বয্ব�া েথেক েয েকান িবচু য্িত হেল তা চীফ কম�ােয়� অিফসার কতৃর্ ক পূবর্ানুেমািদত হওয়া এবং
সিঠকভােব নিথভু � করা আবশয্ক।
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যিদ েকা�ািনর েলােকেদর সে�হ থােক েয তৃ তীয় প� স�াবয্ অনুপযু� আচরেণ জিড়ত, তাহেল তারা তৎ�ণাৎ
চীফ কম�ােয়� অিফসারেক িবষয়িট জানােবন। েকা�ািন তদ� করেব এবং তদে�র মাধয্েম তার সে�হগিল যথাযথ
�মািণত হেল তৃ তীয় প�েক আর অথর্�দান করেব না।

5. কমর্ সং�ান / ই�ানর্ িশপ
অেনকসময়, সরকাির কমর্কতর্ া বা েকা�ািনর বয্বসািয়ক অংশীদাররা অনুেরাধ করেত পােরন েয েকা�ািন িনিদর্ �
বয্ি�েদর ই�ানর্িশপ বা কমর্সং�ান িদক। সরকাির কমর্কতর্ া বা েকা�ািনর বয্বসািয়ক অংশীদারেদর ই�ািনর্িশপ বা
কমর্সং�ান িদেল তার একিট আিথর্ক মূলয্ আেছ বেল ধরা হেত পাের।
এই নীিতেত সরকাির কমর্কতর্ া বা েকা�ািনর বয্বসািয়ক অংশীদারেদর কাছ েথেক েতমন অনুেরাধ পিরচালনার
িনেদর্ িশকা েদওয়া আেছ। সাধারণ পিরিধর মেধয্ ই�ানর্িশপ বা কমর্সং�ােনর পদ পূরেণর জনয্ েকান �াথ�র সা�াৎকার
েনওয়া হেল চীফ কম�ােয়� অিফসারেক ঐ �াথ�র সােথ সরকাির কমর্কতর্ া বা েকা�ািনর বয্বসািয়ক অংশীদারেদর
স�েকর্ র িবষেয় জানােত হেব। েকান সরকাির কমর্কতর্ া বা েকান সং�ার বয্বসািয়ক অংশীদােরর সােথ স�িকর্ ত েকান
�াথ�র, সাধারণ পিরিধর বাইের েকান পদ পূরেণর জনয্ সা�াৎকার েনওয়া হেল, েয েকান ই�ানর্িশেপর বা
কমর্সং�ােনর ��াব চীফ কম�ােয়� অিফসার �ারা পূবর্ানুেমািদত হেত হেব।

6. রাজৈনিতক অনুদান এবং দাতেবয্ দান
েকা�ািনর েলােকরা বয্বসা েপেত বা ধের রাখেত বা বয্বসায় অনুপযু� সুিবধালােভর জনয্, িনেজর নােম অথবা
েকা�ািনর নােম, রাজৈনিতক বা দাতেবয্ দান করেত পােরন না। েকা�ািনর �ারা েয েকান রাজৈনিতক বা দাতবয্
দান আইন অনুেমািদত হেত হেব, এই নীিতর শতর্ ািদ অনুসাের অনুেমািদত, একিট �কৃ ত দাতবয্ সংগঠনেক িদেত হেব,
এবং রাজৈনিতক অনুদান অথবা েকান সরকাির কমর্কতর্ া বা সরকাির সং�ার সােথ যু� দাতবয্ অনুদানগিলর ে�ে�
চীফ কম�ােয়� অিফসােরর পূবর্ানুেমাদন �া� হেত হেব। িকছু ে�ে� েযখােন দুন�িতর ঝুঁ িক েবিশ থােক, েসে�ে� চীফ
কম�ােয়� অিফসারেক অধয্বসােয়র সে� িবষয়িট েদখার �েয়াজন হেত পাের। েকা�ািন বা তার অনুেমািদত েকান
সং�ার সােথ জিড়ত েয েকান সরকাির কােজ েকান সরকাির কমর্কতর্ া রাজৈনিতক বা দাতবয্ দােনর অনুেরাধ করেল
তা চীফ কম�ােয়� অিফসারেক জানােনা আবশয্ক। বয্ি�গতভােব কমর্চারী বা এেজ� েকা�ািনর বা তার অনুেমািদত
সং�াগিলর পে� রাজৈনিতক অনুদান িদেত পােরন না।

7. েরকডর্ রাখা এবং অভয্�রীণ িনয়�ণ
এই নীিতর অধীেন েকা�ািনর করা সম� বয্য় সিঠকভােব েকা�ািনর আিথর্ক েরকডর্গিলেত �িতফিলত হওয়া এবং
েকা�ািনর তহিবল েথেক বা েকা�ািনর প� েথেক করা সম� অথর্�দান সিঠকভােব অনুেমািদত হওয়া �েয়াজন।
অয্াকাউি�ং এবং আিথর্ক িরেপােটর্র জনয্ েকা�ািনর েলােকেদর সম� �েযাজয্ মানদ�, িনয়মািদ, আইন, এবং বয্ব�া
অনুসরণ করা আবশয্ক। ময্ােনজেমে�র �েয়াজনীয় সম� িরেপাটর্ এবং েরকডর্ েকা�ািনর েলােকেদর সময়মত ��ত
এবং স�ূণর্ করেত হেব। িবেশষত, েকা�ািনর েলােকেদর িনি�ত করা উিচত েয েকা�ািনর বই এবং েরকডর্গিলেত
স�ূণর্রেপ এবং সিঠকভােব বণর্না করা ছাড়া অনয্ েকান উে�েশয্ অথর্�দােনর েকান ভাগ েযন না যায়। েকা�ািনর
তহিবল বা অয্ােসেটর সােথ জিড়ত সম� েলনেদন, ব�ন এবং অথর্�দান েকা�ািনর আিথর্ক েরকডর্গিলেত সিঠকভােব
ও িনখুঁতভােব েযন েরকডর্ করা হয় তা িনি�ত করার জনয্ েকা�ািনর েলােকেদর যথাস�ব েচ�া করেত হেব। েকান
অ�কািশত বা েরকডর্ বিহভূর্ ত অয্াকাউ� েকান উে�েশয্ ৈতির করা যােব না। েকান কারেণ েকা�ািনর বই এবং
েরকডর্গিলেত িমথয্া বা কৃ ি�ম এি� করা যােব না। অবেশেষ, এই নীিত �ারা িনিষ� েকানিকছু র জনয্ বয্ি�গত
তহিবল বয্বহার করা উিচত নয়। চীফ কম�ােয়� অিফসার �াথিমকভােব এই নীিতর ত�াবধান ও বলবৎ করার
জনয্ দায়ী। েকা�ািন এই নীিতর পালন হে� িকনা তা পযর্েব�ণ করার জনয্ তার বই এবং েরকডর্গিল মােঝমেধয্
অিডট করেব।
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8. চলমান িনয়মানুবিতর্তা পযর্ েব�ণ এবং �িশ�ণ
দুন�িতেরাধী িনয়ম পালেন েকা�ািনর চলমান অ�ীকােরর অংশ িহসােব, সম� েকা�ািনর কমর্চারীেদরেক অবশয্ই এই
নীিতর একিট অনুিলিপ (উপহার ও িবেনাদন নীিত এবং হইেসলে�ায়ার নীিত সহ) িদেত হেব এবং তােদর তা
পযর্ােলাচনা করেত হেব। তারপের সম� েকা�ািনর কমর্চারীেদর, �িত বছর, িলিখতভােব �তয্য়ন করেত হেব েয
তারা (1) নীিত পযর্ােলাচনা কেরেছন; (2) নীিতগিল েমেন চলেত স�ত; এবং (3) চীফ কম�ােয়� অিফসারেক
নীিতগিলর স�াবয্ ল�েনর িরেপাটর্ করেত স�ত। েকা�ািনর সম� েলােকরা �িত বছর, একিজিবট E িহসােব সংযু�
এই ধরেনর সািটর্িফেকেটর একিট অনুিলিপ পূরণ করেবন।
এছাড়া, েকা�ািন ABAC আইন এবং এই নীিতর �েয়াজনীয়তা ও বাধয্বাধকতা স�েকর্ েকা�ািনর কম�েদর
েশখােনার জনয্ মােঝমেধয্ দুন�িতেরাধী িনয়ম পালেনর �িশ�ণ কমর্সূিচর আেয়াজন করেব। সম� েকা�ািনর
কমর্চারীেদরেক এই রকম �িশ�েণ অংশ�হণ করেত হেব এবং চীফ কম�ােয়� অিফসার এই �েয়াজনীয়তার সে�
স�িত রাখেত অবশয্ই উপি�িতর েরকডর্ রাখেবন।
9.

অসদাচরেণর ঘটনার িরেপাটর্

েকা�ািন তার দুন�িতেরাধী িনয়ম পালেনর অ�ীকারেক খুব গর� সহকাের েদেখ এবং েকা�ািনর সম� েলােকরাও
এই অ�ীকার েদখােবন বেল আশা রােখ। তাই েকা�ািন �তয্াশা কের েয েকান েকা�ািনর েলােকর কােছ এই নীিত
ল�েনর খবর থাকেল বা ল�ন হে� বেল সে�েহর কারণ থাকেল তৎ�ণাৎ চীফ কম�ােয়� অিফসােরর সােথ
অবশয্ই েযাগােযাগ করেবন। িরেপাটর্ েবনােম করা েযেত পাের। েকান েকা�ািনর েলাক তার জানেত পারা বা
সে�হজনক ল�েনর িরেপাটর্ করেত বয্থর্ হেল েকা�ািনর ঐ েলােকর িবরে� বরখা�করণ সেমত শাি�মূলক পদে�প
েনওয়া হেত পাের।
এই নীিতিটর স�াবয্ ল�ন স�িকর্ ত িচ�া বয্� করার উে�েশয্ েকা�ািন িন�িলিখত ইেমল িঠকানা এবং হটলাইেনর

বয্ব�া কেরেছ: ethics.reel@ramky.com। হটলাইন নং: +91- 8096875557। িচ�া বয্� করার িবষেয় অিতির�
তথয্, এখােন একিজিবট F িহসােব সংযু�, েকা�ািনর হইেসলে�ায়ার নীিতর মেধয্ অ�ভুর্ � রেয়েছ।
এিট েকা�ািনর নীিত হল, যিদ েকান জানেত পারা বা সে�হজনক ল�েনর িরেপাটর্ সৎভােব এবং সতয্ িব�ােস করা
হয়, তাহেল দুন�িতেরাধী আইন বা নীিত ল�েনর বা স�াবয্ ল�েনর অিভেযাগ জানােনার জনয্ েসই েলােকর িবরে�
েকান �িতকূল কমর্সং�ান সং�া� পদে�প েনওয়া হেব না।
েকা�ািনর েলােকর উত্থািপত সম� িচ�া গভীর আ�াসহ িবেবিচত হেব এবং অনয্ েকান বয্ি� িযিন সংি�� নীিতর
ল�েনর িরেপাটর্ কেরেছন বা করেবন ভাবেছন তার �িত �িতেশাধ িনেল, �িতিহংসা করেল, বা তােক েহন�া করেল
বা করবার হমিক িদেল জিড়ত বয্ি�েদর িবরে� েকা�ািন বরখা�করণ সহ শাি�মূলক পদে�প েনেব।
এই নীিত সং�া� সম� �� চীফ কম�ােয়� অিফসারেক করা উিচত।
অনু�হ কের েখয়াল রাখুন:

েকা�ািন পিরবতর্ নশীল �েযাজয্ িবধান অনুযায়ী ঘুষেরাধী এবং দুন�িতেরাধী নীিত পযর্ােলাচনা করেত পাের অথবা
ৈনিতক পিরেবেশ বয্বসা পিরচালনা ও POCA, FCPA UKBA, OECD অথবা অনয্ েকান ঘুষ েরাধী, দুন�িতেরাধী
আইন বা �িবধােনর নীিত েমেন চলার উে�শয্গিল স�াদন করার জনয্ উপযু� িহসােব িবেবিচত অনয্ানয্ নীিত বা
প�িতগিল বা�বািয়ত করেত পাের।
এই নীিতেত বা সংি�� িবষেয় যখন েযমন পিরবতর্ ন করা হেব, তখন েসগিল যথাযথ ে�ে� ে�কেহা�ারেদর জানােনা
হেব।
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একিজিবট F
হইেসলে�ায়ার নীিত

সং�রণ 01, REEL ও সাবিসিডয়ািরজ �ারা িনেয়ািজত এবং 31েশ আগ� 2018 েথেক কাযর্ কর

Ramky Enviro Engineers Limited
Whistleblower Policy
A. সূচনা
রামিক এনভায়েরা ইি�িনয়াসর্ িলিমেটড (“েকা�ািন”) তার ৈদনি�ন কাজকেমর্ আইিন ও ৈনিতক আচরেণর �িত অ�ীকারব�।
এই নীিত সম� পিরচালক, কমর্কতর্ া, কমর্চারী, এেজ�, �িতিনিধ এবং েকা�ািনর অনয্ানয্ সংি�� বয্ি�র ে�ে� �েযাজয্ (যার
মেধয্ পরামশর্দাতা, উপেদ�া এবং অ�ায়ী কমর্চারী অ�ভুর্ � হেত পােরন) (সমি�গতভােব “েকা�ািনর েলাক”)।
েকা�ািনর সম� কমর্চারী সব �েযাজয্ আইন, �িবধান এবং েকা�ািনর নীিত অনুযায়ী কাজ করেবন এবং তােদর কতর্ বয্ ও
দািয়� পালেনর সময় বয্ি�গত নীিতর এবং বয্বসার সেবর্া� মানদ� অনুসরণ করেবন বেল েকা�ািন �তয্াশা কের। তাই
েকা�ািন �তয্াশা কের েয েকা�ািনর েকান কম�র যিদ সে�হ হয় েয েকা�ািনর েকান আইন বা নীিতর ল�ন হেয়েছ বেল
জানা থােক বা সে�হ হয়, তাহেল চীফ কম�ােয়� অিফসারেক এই ধরেনর িচ�ার কথা জানােত হেব। 1 িরেপাটর্ েবনােম করা
েযেত পাের। েকা�ািনর েকান েলাক জানেত পারা বা সে�হজনক েকান ল�েনর কথা জানােত বয্থর্ হেল েকা�ািনর সংি��
েলাকিটর িবরে� বরখা�করণ সহ শাি�মূলক পদে�প েনওয়া হেত পাের।
0

এিট েকা�ািনর নীিত হল, যিদ েকান জানেত পারা বা সে�হজনক ল�েনর িরেপাটর্ সৎভােব এবং সতয্ িব�ােস করা হয়, তাহেল
দুন�িতেরাধী আইন বা নীিতিট ল�েনর বা স�াবয্ ল�েনর অিভেযাগ জানােনার জনয্ েসই েলােকর িবরে� েকান �িতকূল
কমর্সং�ান সং�া� পদে�প েনওয়া হেব না।
েকা�ািনর েলােকর উত্থািপত সম� িচ�া গভীর আ�াসহ িবেবিচত হেব এবং অনয্ েকান বয্ি� িযিন এই নীিতর অধীেন ল�েনর
িরেপাটর্ কেরেছন বা করেবন ভাবেছন তার �িত �িতেশাধ িনেল, �িতিহংসা করেল, বা তােক েহন�া করেল বা করবার হমিক
িদেল জিড়ত বয্ি�েদর িবরে� েকা�ািন বরখা�করণ সহ শাি�মূলক পদে�প েনেব।

B. েকান ধরেণর অিভেযােগর িরেপাটর্ করা যােব
েকা�ািনর েলােকরা েকান �িতেশােধর আশ�া ছাড়াই, েকান িচ�া বা সমসয্া, বা েকান অনুপযু� কাজ বা আচরণ, �কৃ ত,
স�াবয্, বা সে�হজনক যাই েহাক, িরেপাটর্ করেত পােরন। এই তািলকা স�ূণর্ নয়। তেব এই নীিতর অধীেন েকান ধরেণর
অসদাচরণ িরেপাটর্ করা উিচত তার একিট নমুনা েদওয়ার উে�েশয্ িনেচর তািলকািট েদওয়া হল:

• েকা�ািনর ঘুষেরাধী এবং দুন�িতেরাধী নীিতর ল�ন;
• েকা�ািনর েলাক বা েকা�ািনর বয্বসািয়ক অংশীদারেদর িককবয্াক বা ঘুষ েনওয়া বা েদওয়া;
• েকা�ািনর এেজ�, েভ�র, এবং বয্বসািয়ক অংশীদারেদর েকা�ািনর নীিত ল�ন;
• তহিবল সরােনা;
• েলনেদেনর জাল িহসাবর�ণ;
• অথর্ বা তহিবেলর অননুেমািদত বয্বহার;
• েকান অপরাধমূলক বা েবআইিন কাজ;
• বয্ি�গত লােভর জনয্ বা অননুেমািদত বয্বহােরর জনয্ পেদর অপবয্বহার বা �ােথর্র ��, েযমন, েকান চু ি�র জনয্
সংি�� পে�র হেয় প�পািত� করা;

• েযৗন েহন�া;
• বুিলং।

চীফ কম�ােয়� অিফসােরর (“CCO”) নাম জানােত হেব। CCO িনযু� না হওয়া পযর্�, অথবা েযখােন CCO কাযর্ালয় খািল আেছ, েসে�ে�
ঝুঁ িক বয্ব�াপনা কিমিট (বতর্ মােন েগৗথম েরি�, িম: েমনন এবং সতয্ আদামালা রেয়েছন) CCO-র ভূ িমকা পালন করেব।
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D. ভূিমকা ও দািয়�
যিদও আশা করা হয় েয েকা�ািনর েলােকরা েকা�ািনর নীিতর স�াবয্ ল�ন িরেপাটর্ করেবন, তাহেলও েকান হইেসলে�ায়ারেদর
িনেজ তদ� করা উিচত নয়। েকা�ািন সব অিভেযাগ গর� সহকাের েনয় এবং যেথাপযু�ভােব এই নীিত অনুসরণ কের সব
িরেপােটর্র তদ� করেব। হইেসলে�ায়াররা চাইেল েবনামী থাকেত পােরন। অবশয্ েকা�ািন িকছু পিরি�িতেত এই নীিতর অধীেন
পিরচািলত েকান তদে� হইেসলে�ায়ারেদর সহেযািগতা করেত বলেত পাের, যার মেধয্ স�াবয্ ল�েনর েয েকানও িরেপাটর্ স�িকর্ ত
অিতির� তথয্ সরবরাহ করেত বলেত পাের। পিরি�িতর উপর িনভর্ র কের, েকা�ািন এই নীিতর অধীেন করা েকান িরেপাটর্
অনুসাের েনওয়া েকান �িতকারমূলক পদে�প সহ েকান তদে�র ফলাফল স�িকর্ ত তথয্ হইেসলে�ায়ারেদর িদেত পাের।

E. িরেপািটর্ঙ এবং তদ�
েকান েকা�ািনর েলাক যিদ িব�াস কেরন েয উপের বিণর্ত েতমন েকান িচ�া বা অসদাচরণ স�েকর্ িতিন জানেত
েপেরেছন, তেব অিবলে� িন�িলিখতগিলর মেধয্ একিট কাজ করেবন: (i) িচ�ার িবষেয় ইেমল করন
ethics.reel@ramky.com; +91 8096875557 ন�ের একিট ভেয়স বাতর্ া েছেড় যান, অথবা (iii) সরাসির চীফ
কম�ােয়� অিফসােরর সােথ েযাগােযাগ করন।

G. ৈবষময্, �িতেশাধ বা েহন�া
েকা�ািনর এই নীিতর অধীেন েকান িরেপাটর্ উত্থাপনকারী েয েকান বয্ি�র িবরে� ৈবষময্, �িতেশাধ বা েহন�া করা কেঠারভােব
িনিষ�। এই ধরেনর ৈবষময্, �িতেশাধ বা েহন�ার িশকার হওয়া েকান বয্ি�েক িবষয়িট চীফ কম�ােয়� অিফসােরর নজের স�র
আনেত হেব যােত িবষয়িটর তদ� করা যায় এবং স�র এবং যথাযথভােব বয্ব�া েনওয়া যায়।

H. িমথয্া অিভেযােগর িবরে� বয্ব�া
একজন হইেসলে�ায়ার ই�াকৃ তভােব িমথয্া অিভেযাগ বা নািলশ করেল শাি�মূলক পদে�েপর স�ুখীন হেত পােরন।

I. রাখা
এই নীিতর িরেপািটর্ঙ, তদ� ও বলবৎ স�িকর্ ত সম� নিথ চীফ কম�ােয়� অিফসােরর ত�াবধােন রাখা হেব।

J. অিতির� বলবৎ সং�া� তথয্
েকা�ািনর অভয্�রীণ অিভেযাগ প�িতর পাশাপািশ কম�েদর সেচতন থাকা উিচত েয িকছু আইন �েয়াগকারী সং�াগিলর সে�হজনক
িহসাবর�ণ বা অিডিটেঙর িবষয়গিল বা আিথর্ক তেথয্র স�াবয্ �তারণামূলক িরেপাটর্গিল পযর্ােলাচনা করার অনুেমাদন থােক। এই
নীিতেত েকান িবিধিনেষধ েনই যা কমর্চারীর কােছ আইিন সংিবিধ বা �িবধান ল�ন হেয়েছ বেল িব�াস করার যুি�সংগত কারণ
থাকেলও তােক উপযু� সং�ার কােছ তথয্ সরবরাহ করা েথেক আটকায়।

K. �ানীয় আইেনর �েযাজয্তা
�ানীয় আইন এই নীিতর িবপরীত হেল �ানীয় আইন বজায় থাকেব। এই নীিত েকা�ািনর ঘুষেরাধী এবং দুন�িতেরাধী নীিত ও
উপহার এবং িবেনাদন নীিতর সােথ পড়া এবং �েয়াগ করা উিচত। েযখােন এই নীিত �েযাজয্ িবিধ এবং �িবধানগিলর েথেক
েবিশ িবিধিনেষধযু�, েসখােন েকা�ািনর েলােকেদর এই নীিতিট েমেন চলেত হেব।
েকা�ািনর েলােকেদর এই নীিত স�িকর্ ত েকান �� থাকেল চীফ কম�ােয়� অিফসােরর সােথ েযাগােযাগ করা উিচত।
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