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• োর্ব্য অনুোন
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• ইনসাইোর কলনদেন এব্ং
ব্াজাদরর অপব্যব্হার

50

• রাজননবর্ি িা তিলাদপ ক াগোন
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আমাদের ব্যব্সার আচরণবব্বি (“COBC”)

গ্রুপ বচফ এবিবকউটিভ কিন মারবফ
পক্ষ কেদি এিটি ব্ার্ত া
আমরা িীভাদব্ ব্যব্সা চালাই র্ার বভবত্ত হল এই ব্যব্সার
আচরণবব্বি (“COBC”) এব্ং এটি আমাদেরদি সাহা য
িরার জনয ও সুরক্ষা বেদর্ই বর্বর িরা হদেদে। আমাদের
সব্ার পদক্ষই এমন বব্বিগুবল জানা ও কব্াঝা গুরুত্বপূণত
ক গুদলা আমাদেরদি কমদন চলদর্ই হদব্, ক আচরণগুবল
আমাদের কেদি রর্যাবশ্র্, াদর্ আমরা আমাদের
সহিমীদের কখোল রাখদর্ পাবর, গ্রাহিদের িাদে সুষ্ঠুভাদব্
পবরদষব্া কপ ৌঁদে বেদর্ পাবর এব্ং আমাদের সুনাম ব্জাে
রাখদর্ পাবর।
আপবন Tesco-কর্ নর্ু নই কহান ব্া বব্গর্ বিেু সমে
িদর আমাদের ব্যব্সার সাদে ি
ু ই োকুন, অনুগ্রহ িদর
এই আচরণবব্বিটি ব্ুঝদর্ এব্ং আপনার কক্ষদত্র কসটি
িীভাদব্ রদ াজয র্া কেখদর্ ভাদলাভাদব্ সমে বনদে
এটি পেুন।
আমাদের আচরণবব্বি মাদন শুিুই আইন আর আমাদের
নীবর্গুবল অনুসরণ িরা নে। এটি আমাদের মূলযদব্াি
এব্ং কনর্ৃ ত্বোদনর আচরণগুবল ব্যব্হার িদর আমাদের
সামবগ্রি আচরণ ও বসদ্ধান্ত বনণতে কিমন হওো উবচর্
র্ারও বেশ্া কেখাে, াদর্ আমরা সব্তোই এদি অপদরর
জনয এব্ং ব্যব্সার পদক্ষ সঠিি পেদক্ষপটি বনদর্ পাবর।

আমাদের সহিমী এব্ং আমাদের ব্যব্সাদি সুরবক্ষর্ রাখা

আপনার বে িখনও বনদজর ব্া অনয কিানও ব্যবির
আচরণ বনদে কিানও সমসযা হে, র্াহদল আপবন
অব্শ্যই র্ৎক্ষণাৎ আপনার বব্শ্বাসভাজন িাদরার সাদে
কসই বব্ষদে িো ব্লদব্ন, ক টি আপনার লাইন
মযাদনজারদি বেদেই শুরু িরদর্ পাদরন। র্া না হদল,
আপনার বপপল পােতনার ব্া বলগযাল টিদমর সাদে
িো ব্লুন। বে আপনাদি বনদজর নাম কগাপন
িদর অবভদ াগ জানাদর্ হে, র্াহদল আপবন সম্পূণত
কগাপনভাদব্ই করাদেক্টর লাইদন (Protector Line)
কফান িরদর্ পাদরন।
আমাদের সব্ার উবচর্ আমাদের ব্যব্সা বনদে এব্ং
আমাদের আচরণবব্বিটি কমদন চলার ব্যাপাদর আমরা
ক অব্োন রাখবে কসটি বনদে গবব্তর্ কব্াি িরা,
ভবব্ষযদর্ আমরা এর কেদিও মজব্ুর্ ব্যব্সার ব্ুবনোে
বর্বর িরদর্ পারদব্া।
দকি মারবফ,
গ্রুপ বচফ এবিবিউটিভ
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আমাদের ব্যব্সার আচরণবব্বি (“COBC”)

আচরণবব্বিটি অিুসরণ করা
আমরা সিল সহিমীর িাে কেদি আশ্া িরদব্া র্ারা ক ন:

• আচরণবব্বিটি কব্াদঝন এব্ং কসটি
িীভাদব্ অযাদিস িরদর্ হদব্ জাদনন;

• 8-59 পৃষ্ঠাে ক

ক আচরণবব্বির
বনদেত বশ্িা রদেদে র্া অনুসরণ িদরন।
আচরণবব্বির বনদেত বশ্িাটি আপবন
িাদজর জােগাে সম্মুখীন হদর্ পাদরন
এমন 21টি রিান ঝুৌঁ বির ব্যাপাদর
উপদেশ্ ও সহাের্া রোন িদর, র্ার
সদে এই বনদেত বশ্িাটিদর্ কিান কিান
নীবর্ পেদর্ হদব্ এব্ং আপনার মদন
রশ্ন োিদল িার সাদে িো ব্লদর্
হদব্ র্াও কেওো আদে;

• আচরণবব্বির সম্পূণত রবশ্ক্ষণ,

াদর্
জটিল কেদি জটিলর্র সমসযাও
িীভাদব্ সামলাদর্ হদব্ কস ব্যাপাদর
আপবন ওোবিব্হাল োদিন;

• বে িী িরণীে ব্ুঝদর্ না পাদরন,
র্াহদল সাহা য চান;

• আপবন কিানও বিেু “িীভাদব্” িরদেন
কসটি বব্দব্চনা িরার পাশ্াপাবশ্ মদন
রাখদব্ন ক আপবন “িী” িরদেন
(পৃষ্ঠা 61 কেখুন); এব্ং

• বে আপনার িখনও মদন হে ক
আচরণবব্বিটি লঙ্ঘন িরা হদে ব্া
আমাদের মূলযদব্ািগুবল িের িরা
হদে না র্াহদল র্ৎক্ষণাৎ র্া জানান।
আমাদের সহিমী এব্ং আমাদের ব্যব্সাদি সুরবক্ষর্ রাখা

বে আপবন অনয ব্যবিদের পবরচালনা িদরন,
র্াহদল আমরা আশ্া িরদব্া আপবন:

• র্াৌঁদের ভূ বমিা ও োবেত্ব পালদনর
জনয র্াৌঁদের ক েক্ষর্া ও রবশ্ক্ষদণর
েরিার র্া বেদে টিদমর সেসযদেরদি
সুরবক্ষর্ রাখদেন;

• িা তিরভাদব্ ঝুৌঁ বি বনেন্ত্রণ িরুন
এব্ং িখনওই বনদজদি, ব্া অনযদেরদি
অরদোজনীে ঝুৌঁ বি বনদর্ কেদব্ন না,
র্ার মদিয এমন ঝুৌঁ বিও অন্তভুত ি রদেদে
া কব্আইবন ও অননবর্ি হদর্ পাদর
ব্া আমাদের সহিমী, গ্রাহি, ব্র্যান্ড,
ব্া সমাদজ ক অংশ্ীোরদের সাদে
আমরা িাজ িবর র্াদের ক্ষবর্
ব্া আঘার্ কপ ে
ৌঁ দর্ পাদর;

• আচরণবব্বি সংক্রান্ত সমসযা বনদে
িারাব্াবহিভাদব্ কনর্ৃ ত্ব বেন
েৃবষ্টদগাচর হে;

া সিদলর

• মূলযদব্াদি চাবলর্ আচরণগুবলদি পুরস্কৃ র্
িরুন এব্ং আপনার টিদমর মদিয
অন্তভুত বি সর্র্ার সংস্কৃ বর্ বর্বর
িরুন; এব্ং

• অননবর্ি আচরণ ক ন কচাখ এবেদে
না াে কসবেদি কখোল রাখুন এব্ং
কিানও অনযাে হদর্ কেখদল ব্া
আপনাদি কিউ অনযাদের ব্যাপাদর
জানাদল ো ে পেদক্ষপ বনন।
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আবম কীভাদব্ অিযাদয়র বব্ষয়টি বিদয়
সরব্ হদব্া?
আমার কার সাদে কো ব্লা উবচত?

আমাদের দরাদেক্টর লাইি

• আমরা াই িবর না কিন, সব্তোই আপনার লাইন

(Protector Line)

মযাদনজাদরর সাদে কখালাদমলা এব্ং সৎ সম্পিত ব্জাে
রাখাো জরুরী।

• র্ার মাদন হল আপনার লাইন মযাদনজারই কসই ব্যবি
ার সাদে আপনার রেম িো ব্লা উবচর্ –
না আপবন মদন িদরন ক র্ারাই আচরণবব্বি
মানদেন না।

বে

• আপবন বে আপনার লাইন মযাদনজাদরর সাদে িো
ব্লদর্ না পাদরন, র্াহদল আপনার বপপল টিদমর
সাদে, আপনার স্থ্ানীে বলগযাল বেদরক্টর ব্া স্থ্ানীে
বসবিউবরটি বেদরক্টদরর সাদে িো ব্লদর্ পাদরন।

• আপনার লাইন মযাদনজার আপনার সমসযার সমািান
না িদর োিদল পবরব্দর্ত , আপবন আপনার
সমসযাগুবলর ব্যাপাদর আপনার বনদজর ব্যব্সার
মদিযও অবভদ াগ জানাদর্ পাদরন।

• বে আপনাদি এিান্ত কগাপদন আপনার সমসযার
িো জানাদর্ হে, র্াহদল আপবন আপনার
স্থ্ানীে করাদেক্টর লাইদনর (Protector Line)
সাদে ক াগাদ াগ িরদর্ পাদরন।

এই বব্ষদয় আবম আরও
তেয দকাোয় পাদব্া?

• সদেহভাজন
আচরণ সম্পদিত
জানাদনার নীবর্
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করাদেক্টর লাইন (Protector Line) আপনাদি িাদজর
জােগাে হওো ভু ল আচরণগুবলর বব্ষদে জানাদর্ কেে।
বে আপবন আপনার মযাদনজার ব্া বপপল টিদমর সাদে
িো ব্লদর্ না পাদরন, র্াহদল করাদেক্টর লাইদন
(Protector Line) কফান িরদর্ পাদর:

• িাদজর জােগাে বে কিানও বিেু কব্আইবন ব্দল
মদন হে ক টি আচরণবব্বি ব্া কিাম্পাবনর নীবর্
লঙ্ঘন িরদে, র্াহদল কসই বব্ষদে সরব্ হন।

• বে আপনার মদন হে কিানও বিেু আপনার সহিমী,
গ্রাহি ব্া সািারণ জনগদণর পদক্ষ বব্পজ্জনি হে,
র্াহদল কস ব্যাপাদর জানান।

• আপনার বে মদন হে এই বব্ষেগুবল বনদে কিানও র্েয
ইোিৃ র্ভাদব্ কগাপন িরা হদে র্াহদলও কস িো জানান।
করাদেক্টর লাইন (Protector Line) সম্পূণত কগাপনীে এব্ং
Tesco-র হদে এিটি স্বর্ন্ত্র কিাম্পাবন এটি চালাে। বে
আপবন করাদেক্টর লাইন (Protector Line) কফান িদরন
র্াহদল ক আপনাদি আপনার নাম ব্লদর্ই হদব্ এমন নে,
র্দব্ বে আপবন নাম ব্দলন র্াহদল করাদেক্টর লাইন
(Protector Line) আপনাদি র্েদন্তর পবরণাম সম্পবিত র্
আপদেে বেদর্ পারদব্ এব্ং রদোজন হদল অবর্বরি র্দেযর
জনযও আপনার সাদে ক াগাদ াগ িরা সম্ভব্ হদব্।
ব্যব্সা রবর্ষ্ঠান বহদসদব্ আমরা UK পাব্বলি ইটাদরস্ট
বেসদলাজার অযাক্ট 1998 (UK Public Interest Disclosure
Act 1998) (এব্ং বব্দেবশ্ি আইদন এটির ক সমর্ু লযগুবল
রদেদে) র্া সমেতন িবর, ক গুবল মূলর্ অবভদ াদগর
কগাপনীের্া ব্জাে রাদখ। র্ার মাদন হল, র্ক্ষণ প ন্ত
ত
আপবন সৎ উদেশ্য বনদে িাজ িরদেন এব্ং আপনার
সমসযাগুবল সবর্যই বব্চার িরার মর্, র্র্ক্ষণ আপবন
আইবনভাদব্ কোষাদরাপ কেদি এব্ং সমসযা জানাদনার
পবরণামব্শ্র্ আসা ঝুৌঁ বি, ক মন আপনার চািবর হারাদনা,
কিানও িরদনর রবর্দশ্াি চবরর্ােত িরা ইর্যাবের হার্
কেদি সুরবক্ষর্ োিদব্ন-এমনবি আপবন ভু ল ব্ুদঝ অবভদ াগ
িদর োিদলও।

আমাদের ব্যব্সার আচরণবব্বি (“COBC”)

সমগ্র গ্রুপ জুদে দরাদেক্টর লাইদির
(Protector Line) দয্াগাদয্াগ আদে
করাদেক্টর লাইন
(Protector Line)

ইদমল ঠিিানা

কেবলদফান নম্বর

UK/OneStop

protectorline@expolink.co.uk

0800 374199

আোরলযান্ড

tescoireland@expolink.co.uk

1800 567014

কপালযান্ড

bezpiecznaliniatesco@tesco.pl

0800 255 290

কচি গণরজার্ন্ত্র

linka_ochrany@tesco-europe.com

800 114 477

কলাভাবিো

etickalinka@tesco-europe.com

0800 188404

হাদেবর

hu_security@hu.tesco-europe.com

0680 33 00 22

ভারর্ (স্টার ব্াজার)

ethics.counsellor@trenthyper-tata.com

00 91 22 4974 2274

Tesco ব্যাোদলার

protectorline.tescobengaluru@expolink.co.uk

00 0800 440 1286

োইলযান্ড

lotusprotectorline@oto.samartcorp.com

1800 019099

মালদেবশ্ো

protectorline@tipoffs.com.sg

1800 806524

হংিং*

tescois@expolink.co.uk

0800 930770

Tesco ব্যাঙ্ক

tescobank@expolink.co.uk

0800 374199

ব্ুিার

booker@expolink.co.uk

0800 374199

োনহাবম্ব

speakup@dunnhumby.com

কেদশ্র কেবলদফান
নম্বরগুবলর জনয
iSite কেখুন

*দ্রষ্টব্য: হাব্ এব্ং নন-হাব্ স্থ্ানগুবলর জনয আলাো আলাো কেবলদফান নম্বর রদেদে।

আমাদের সহিমী এব্ং আমাদের ব্যব্সাদি সুরবক্ষর্ রাখা
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আমাদের ব্যব্সার আচরণবব্বি (“COBC”)

আচরণবব্বির
বিদেে বিকা
নীদচর পৃষ্ঠাগুবলদর্ আপবন িাদজর জােগাে সম্মুখীন
হদর্ পাদরন এমন 21টি রিান ঝুৌঁ বির বব্ষদে
উপদেশ্ ও সহাের্া কেওো হদেদে। রবর্টি বব্ভাদগ
এিটি িদর রদশ্নাত্তর, সংবিষ্ট নীবর্র এিটি র্াবলিা
এব্ং সহাের্ার জনয কিান টিদমর সাদে ক াগাদ াগ
িরদর্ হদব্ র্া কেওো আদে।
ঝুৌঁ বির বব্ষেগুবল চারটি বব্ভাদগ ভাগ িদর
কেওো হদেদে।

আমাদের সহিমী এব্ং আমাদের ব্যব্সাদি সুরবক্ষর্ রাখা

আমাদের গ্রাহকদের
দেখভাল করা

পৃষ্ঠা 10

একসাদে কাজ করা

পৃষ্ঠা 18

িযায্য দলিদেি

পৃষ্ঠা 26

আমাদের সম্মাি রক্ষা

পৃষ্ঠা 38
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1. আমাদের
গ্রাহকদের
দেখভাল করা

“আমাদের মত কদর দকউ
গ্রাহকদের ব্ুঝদত দচষ্টা কদর িা”
এই মূলযদব্ািটি আমাদের
সাফদলযর বপেদি মূলিবি এব্ং
এটি আমাদেরদক গ্রাহকদের
ব্ুঝদত ও রবতবেি তাদের
পবরদষব্া সরব্রাহ করদত
উৎসাবহত কদর।
আচরণবব্বির এই বব্ভাগটি গ্রাহিদেরদি
স্পষ্টভাদব্ োদমর সংব্াে কেওো এব্ং র্াদের
কেো রক্ষা িরা সংক্রান্ত সমসযাগুবলদি
অন্তভুত ি িদর।

আমাদের সহিমী এব্ং আমাদের ব্যব্সাদি সুরবক্ষর্ রাখা

স্পষ্টভাদব্ মূলয এব্ং মাদকেটিং
পদ্ধবত জািাদিা

পৃষ্ঠা 12

খাব্ার ও পদণযর মাি

পৃষ্ঠা 14

গ্রাহক এব্ং সহকমীদের
দেো সুরবক্ষত রাখা

পৃষ্ঠা 16
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স্পষ্টভাদব্ মূলয এব্ং মাদকেটিং
পদ্ধবত জািাদিা
এটি দকি গুরুত্বপূণে?

আমার কাদে এটির অেে কী?

বব্জ্ঞাপন এব্ং মাদিত টিং হল এমন েুটি কজারাদলা উপাে
ার মািযদম আমরা আমাদের গ্রাহদির সাদে আোনরোন
িরদর্ পাবর। গ্রাহিরা আমাদেরদি জাবনদেদেন ক আমাদের
পণযগুবলর সম্পদিত স্পষ্টভাদব্ র্েয কেওো এব্ং কসগুবলর
োম সঠিিভাদব্ জানাদনা র্াদের িাদে ির্ো গুরুত্বপূণ।
ত
র্া কস কেবলবভশ্ন ব্া বরট মািযদম বব্জ্ঞাপন, লাব্িােত
কমবলং, অনলাইন কমদসজ ব্া বব্বক্রর সমদেই কহাি,
আমাদের ব্ার্ত াগুবল বিন্তু গ্রাহিদেরদি এই বসদ্ধান্ত বনদর্
সাহা য িদর ক র্ারা িীভাদব্, কিাোে এব্ং কিন
আমাদের িাে কেদিই কিনািাো িরদব্ন।

• বে আপবন কিানও িরদনর মাদিত টিংদের িা ি
ত লাদপ

বে আমরা ভু ল ব্ার্ত া বেই, গ্রাহিদের অসন্তুষ্ট িবর র্াহদল
হেদর্া বনেন্ত্রণিারী ির্ৃত পক্ষ ও রচারমািযদমর নজদর
পদে ক দর্ পাবর। বব্জ্ঞাপন কেওো এব্ং োদমর মানগুবল
আমাদের পবরদষব্া কেওো ব্হু ব্াজাদরর িো কভদব্ই বর্বর
িরা হে, এব্ং বে কেখা াে ক আমরা গ্রাহিদেরদি
বব্ভ্রান্ত িরবে, র্াহদল হেদর্া আমাদেরদি শ্াবি কপদর্ হদর্
পাদর, র্ার সাদে গ্রাহিদের আস্থ্া কর্া আমরা হারাদব্াই।
িাদজই, আমরা আমাদের পদণযর ব্যাপাদর াই ব্বল না কিন
র্া ক ন সবর্য হে-এব্ং, বে আমরা ব্বল ক আমরা
আিষতণীে োদম পণয বব্বক্র িরবে, র্াহদলও কসটিও ক ন
অক্ষদর অক্ষদর পালন িরা হে। সঠিিভাদব্ ব্ার্ত া বেদর্
পারদল র্া গ্রাহদির আস্থ্াদি সরাসবর রভাবব্র্ িরদব্।

কিানও গ্রাহিই ক ন আমাদের বব্জ্ঞাপদন অসন্তুষ্ট
না হন। বব্দশ্ষ িদর মেয দ্রদব্যর বব্জ্ঞাপন কেওোর
কক্ষদত্র এটি ভীষণ গুরুত্বপূণত।

বন ি
ু োদিন র্াহদল বনবির্ হদে বনন ক ব্ার্ত াগুবল
ক ন সৎ, বনভুত ল এব্ং পক্ষপার্হীন হে। আমাদেরদি
রােই বব্জ্ঞাপদন িরা োব্ীগুবলর সর্যর্া াচাই
িরদর্ হে।

• রচার এব্ং োদমর ব্ার্ত াগুবল সহজসরল রাখুন: োদমর
করাদমাশ্ন ক ন জটিল না হে এব্ং ব্ারংব্ার োদমর
পবরব্র্ত ন না হে কস বব্ষদে কখোল রাখুন।

• কেদখ বনন ক সব্ ব্ার্ত াগুবল ক ন োবেত্বশ্ীল হে;

• আপনার বব্জ্ঞাপন ক ন আপনার পদণযর সাদে
সামঞ্জসযপূণত হে র্া কেখুন-সব্ েবব্গুবল াচাই
িদর বনন াদর্ কসগুবল আসল হে এব্ং আমাদের
বব্বক্র িরা পদণযর সঠিিভাদব্ রবর্ফলন ঘোে।

• িখদনাই কিানও সরব্রাহিারী ব্া রবর্দ াগীর মর্
র্ৃ র্ীে পক্ষদি বনদে বব্জ্ঞাপদন ভু ল োব্ী িরদব্ন না।

আমাদের ব্যব্সার আচরণবব্বি (“COBC”)

রশ্ন এব্ং উত্তর
Q আবম বচবলর কিানও ওোইন ব্র্যাদন্ডর করাদমাশ্ন িরার
পবরিল্পনা িরবে এব্ং কপাস্টাদরর জনয এিটি আেুদরর
কক্ষদর্র েবব্ ব্যব্হার িরদব্া। আমাদের িাদে
আদজতবন্তবনে আেুদরর কক্ষদত্র এিটি ফদো লাইদব্র্বরর
োরুণ েবব্ আদে ক টি আমরা িখদনাই ব্যব্হার
িবরবন। আবম বি কসটি আমার রচারাবভ াদন
ব্যব্হার িরদর্ পাবর?
A িা। আপিার েবব্গুবল দয্ি বিভুে লভাদব্ বব্জ্ঞাবপত
পণযগুবলরর রবতফলি ঘোয়। আপিাদক এমি একটি
েবব্ খুুঁদজ দব্র করদত হদব্ দয্টি আেদত বচবলরই
দকািও আঙ্গুর দক্ষদতর েবব্, দয্খাদি আপিার রচার
করা ওয়াইি ততবর হয়।

Q আমার সন্তাদনর স্কু দলর পাদশ্ এিটি এিদরস কস্টার
রদেদে ক খাদন র্ারা এি-ব্দির নর্ু ন বহংস্র মাশ্তাল
আেতস কগম চালু িরার ব্যাপাদর বব্জ্ঞাপন বেদে
কপাস্টার লাবগদেদে। কোে ব্াচ্চারা ক খাদন কেখদর্
পাদব্ কসখাদন িী এিটি বহংস্র বজবনদসর বব্জ্ঞাপন
িরাো ভু ল নে?
A আমরা কখদিাই এমি দকািও স্থাদি বব্জ্ঞাপি দেব্ িা
দয্খাদি এটি দেওয়া অপরাদির ব্া দয্খাদি বব্জ্ঞাপি
বেদল দসটি ব্াচ্চাদের জিয ক্ষবতকর ব্দল বব্দব্বচত
হদব্। আপিার উবচত আপিার সমসযার বব্ষয়গুবল
আপিার লাইি মযাদিজার, দেবেং লয ব্া বলগযাল
টিদমর কাদে জািাদিা।

Q ওদেব্-বভবত্তি বব্জ্ঞাপন কেওোর কক্ষদত্র িী িী
বব্বি রদ াজয?
A একই বব্বি রদয্াজয দয্গুবল অিয দকািও বব্জ্ঞাপি
দেওয়ার দক্ষদেও োদক। ব্াতোগুবল দয্ি বিভুে ল, স্পষ্ট
হয় এব্ং দকািমদতই বব্ভ্রাবিকর িা হয়।
Q আবম লক্ষয িদরবে ক বিেু পদণযর োম করাদমাশ্দনর
আদগই ব্ােদর্ শুরু িদরদে। এটি বি অনুদমাবের্?
A অদিক ব্াজাদরই দরাদমািদি পণয বব্বির সমদয়
অিুসরণ কদর চলার মত ব্হু কদ ার বব্বি োদক।
এই বব্বিগুবল আপিার ব্াজাদরর দক্ষদে কীভাদব্
রদয্াজয দস ব্যাপাদর আপিার স্থািীয় বলগযাল
ব্া দেবেং লয টিম উপদেি বেদত পাদর।

এই বব্ষদয় আবম আরও
তেয দকাোয় পাদব্া?
• UK বলগযাল গ্রাহি টিম
ব্া স্থ্ানীে বলগযাল টিম
• স্থ্ানীে কেবেং লয টিম
(UK-র ব্াইদর)

আমাদের সহিমী এব্ং আমাদের ব্যব্সাদি সুরবক্ষর্ রাখা
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খাব্ার ও পদণযর মাি
এটি দকি গুরুত্বপূণে?

আমার কাদে এটির অেে কী?

আমাদের গ্রাহিরা আশ্া রাদখন ক আমরা র্াদের িাদে
সদব্তাচ্চ গুণমাদনর বজবনসই বব্বক্র িরদব্া এব্ং আমাদের
পণযগুবলর ক সব্ রদ াজয আইন এব্ং বনেমিানুন
কমদন চলদে ও কসগুবল বনরাপে রদেদে কসই বব্ষদে
র্ারা আমাদেরদি ভরসাও িদরন। আমাদের িাদে
পণযগুবলর খন এদস কপ ৌঁেে র্খন কেদি গ্রাহিরা
কসগুবল না কিনা প ন্ত
ত আমরা সব্ পদণযর সুরক্ষা
এব্ং গুণমান বনবির্ িরার ব্যাপাদর োেব্দ্ধ োবি।

 আমাদের সরব্রাহিারীরা ক ন পদণযর সুরক্ষা, গুণমান
ও আইবন বেিগুবল রক্ষার ব্যাপাদর আমাদের নীবর্গুবল
কমদন চদলন ও পদণযর সুরক্ষা ও গুণমাদনর আেশ্ত পূরণ
িদরন র্া বনবির্ িরা।

আমাদের িৃ ষি এব্ং সরব্রাহিারীদের সাদে সম্পিত
আরও ভাল িদর কর্ালার জনয আমরা আমাদের সাপ্লাই
কচন সরল িদরবে এব্ং এও বনবির্ িদরবে ক আমরা
ক ক পণযগুবলর সংগ্রহ িরবে র্া ক ন বনরাপে,
আইবন হে এব্ং আমাদের গুণগর্ মানগুবল সঠিিভাদব্
পূরণ িদর।
আমাদের কোিানগুবলদর্ ও বেবিবব্উশ্ন কসটারগুবলদর্
এিটি সুরবর্বষ্ঠর্ এব্ং সব্তােীণ ফু ে কসফটি মযাদনজদমট
বসদস্টম রদেদে। রবর্বেন আমরা আমাদের মান ব্জাে
রাখার জনয খাব্াদরর গুণগর্ মান ও সুরক্ষা বনরীক্ষণ
ও পরীক্ষা িবর। এইরিম পরীক্ষার মদিয আমাদের
পণযগুবলরর র্াপমাত্রা, ব্যবিগর্ স্বাস্থ্যবব্বি, আমাদের
কোিানগুবল ও সরঞ্জাদমর পবরেন্নর্া পরীক্ষা, সংক্রমদণর
হার্ কেদি খাব্ার রক্ষা িরা এব্ং আমাদের খাব্াদরর
পণযগুবলর সঠিিভাদব্ পুনরাব্র্ত ন িরা অন্তভুত ি রদেদে।
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 আমাদের সাপ্লাই কচদন কিানও রিম জাবলোবর্র সদেহ
িরদলই কসই বব্ষদে জানান।
 আমাদের সুনাম রক্ষা িরুন এব্ং আমাদের গ্রাহিরা
ক বব্শ্বাদস পণযগুবলর কিদনন এই কভদব্ ক কসগুবল
সুরবক্ষর্ ও বনরাপে উৎস কেদি আনা হদেদে কসই
আস্থ্া রাখার কচষ্টা িরুন।
 আমরা িাদের কেদি পণয বিনবে কজদন রাখুন এব্ং
রবর্টি পণয আলাো আলাো িদর ত্ন বনদে মূলযােন
িরুন াদর্ আমাদের সাপ্লাই কচদন োিা রবর্টি পদণযর
ব্যাপাদর সম্পূণত বনবির্ হওো াে।।


বে আপবন কোিান ব্া বেবিবব্উশ্দন িাজ িরা
িমী হন র্াহদল অব্শ্যই খােয সুরক্ষা এব্ং স্বাস্থ্যবব্বি
ও সব্ বরদেশ্ার রবশ্ক্ষণগুবল সম্পূণত িরুন এব্ং সব্
পণযগুবলর সঠিি র্াপমাত্রাে রাখা ও খারাপ হওো
কেদি রুখদর্ পেদক্ষপ বনন। বে আপবন খারাপ মাদনর
ব্া সম্ভাব্য অসুরবক্ষর্ পণয কেদখন, র্াহদল কসগুবল ক ন
বব্বক্র না হে র্ার কখোল রাখুন।

আমাদের ব্যব্সার আচরণবব্বি (“COBC”)

রশ্ন এব্ং উত্তর
Q Tesco-র পণয কজাগান কেওোর সমে কিানও
সরব্রাহিারী হেদর্া সিা, খারাপ মাদনর বজবনস
বেদেন ব্দল আবম বচবন্তর্। আমার িী িরা উবচর্?

Q কিাো কেদি আবম পদণযর গুণমান, সুরক্ষা এব্ং আইবন
বব্ষে পবরচালনা িরার রবক্রোগুবলর ব্যাপাদর আরও
র্েয জানদর্ পারদব্া?

A আপিার উবচত তৎক্ষণাৎ বব্ষয়টি বিদয় আপিার
লাইি মযাদিজার, পণয দেকবিকযাল মযাদিজার,
আপিার পণয দরগুদলেবর কমপ্লাদয়ন্স টিম ব্া স্থািীয়

A Tesco পণয দকায়াবলটি রুলগুবল হল দসই সব্ িীবত
ও মূলযদব্াদির একটি সািারণ বিদেে বিকা দয্গুবলর
উপর বভবত্ত কদর আমাদের পণযগুবলর ততবর করা হয়।
এটি পণয দরগুদলেবর কমপ্লাদয়ন্স টিম ব্া আপিার
দেকবিকযাল মযাদিজাদরর কাে দেদক পাদব্ি।

দেবেং লয টিমদক (UK-র ব্াইদর) জািাদিা।
এমিবক আপিার উদেগটি পদর বভবত্তহীি ব্দল
রমাবণত হদলও, আপিার তৎক্ষণাৎই বব্ষয়টি
জািাদিা উবচত।
Q আবম বনদজদের ব্র্যাদন্ডর কিানও নর্ু ন পদণযর জনয
নর্ু ন সরব্রাহিারী খুৌঁজবে। আমাদের িাদে কজাগান
কেওোর আদগ সরব্রাহিারীদেরদি পদণযর মান,
সুরক্ষা এব্ং আইবন বেিগুবলর ব্যাপাদর িী িী
রদোজনীের্া পূরণ িরদর্ হে?
A Tesco মযািুফযাকচাবরং এব্ং দসাবসে ং স্ট্যান্ডাদেে
স্পষ্টভাদব্ ব্লা আদে দয্ Tesco ব্র্যাদন্ডর হদয় পণয
ততবর করদত দগদল সরব্রাহকারীদেরদক কী কী
চাবহো পূরণ করদত হদব্। এই মািগুবল য্াদত পূরণ
হয় তা বিবিত করার জিয আমরা পণয উৎপােদির
আদগ সাইদে বগদয় দেবখ এব্ং তারপদরই অিুমবত
বেই। আরও তদেযর জিয আপিার স্থািীয় পণয
দরগুদলেবর কমপ্লাদয়ন্স ব্া দেকবিকযাল টিদমর
সাদে কো ব্লুি।

Q আবম এিটি নর্ু ন িাদজর রুটিন বর্বর িরবে ক টি
কোিাদন আমরা িীভাদব্ পণয পবরচালনা িরদব্া
র্ার উপােগুবল পবরব্র্ত ন িরদব্। আমার িার
সাদে ক াগাদ াগ িরা উবচর্?
A য্বে আপিাদক খােয সুরক্ষা ব্া মাি বিদয় দোকাদির
রুটিি পাল্টাদত হয় তাহদল রেদম আপিার পণয
দরগুদলেবর কমপ্লাদয়ন্স টিদমর সাদে দয্াগাদয্াগ করা
উবচত (UK-র ব্াইদর হদল দেকবিকযাল এব্ং/ দস্ট্ার
অপাদরিদির সাদে)। তারাই আপিাদক ব্দল দেদব্ি
দয্ দকািও পবরব্তেি করদল কীভাদব্ তা দোকাদির
সহকমীদেরদক সঠিকভাদব্ জািাদিা হদব্ এব্ং দস
ব্যাপাদর তাদেরদক রবিক্ষণ দেওয়া হদব্।

এই ল ষদে আলম আরও
তথ্য ক াথ্াে োদ া?
• পণ্য রেগুলেটরে
কমপ্লালেন্স
• স্থানীে পণ্য
রটকরনকযাে টটম
• স্থানীে রের িং েয টটম
(UK-ে বাইলে)

আমাদের সহিমী এব্ং আমাদের ব্যব্সাদি সুরবক্ষর্ রাখা
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গ্রাহক এব্ং সহকমীদের দেো
সুরবক্ষত রাখা
এটি দকি গুরুত্বপূণে?

আমার কাদে এটির অেে কী?

কেোদি কিন্দ্র িদরই আমাদের ব্যব্সা চলদে। আমরা
খনই আমাদের গ্রাহিদের সাদে কলনদেন িবর র্খনই
কেো সংগ্রহ, রবক্রোিরণ ও ব্যব্হার িবর। ক মন,
কিনািাোর অভযাদসর ব্যাপাদর কনওো কেোগুবল
আমাদেরদি ব্ুঝদর্ সাহা য িদর ক গ্রাহিরা কিান
বজবনসগুবল বিনদর্ পেে িরদেন। এোোও, আমাদেরদি
সব্ সমে কখোল রাখদর্ হদব্ ক গ্রাহিদের কেো
আমরা িীভাদব্ ব্যব্হার িরবে র্া বনদে গ্রাহিদের হাদর্
ক ন বব্িল্প োদি এব্ং আমরা ক ন কসটি স্বের্ার সাদে
র্াদেরদি জানাদর্ পাবর। ব্যব্সাবেি উদেদশ্য আমরা
আমাদের সহিমীদের র্েযও রাবখ এব্ং কসগুবল ব্যব্হার
িদর োবি।

• আমাদের নীবর্ এব্ং পদ্ধবর্গুবল এব্ং উপদর কেওো

আমাদের গ্রাহি এব্ং সহিমীরা বিন্তু এই কভদব্ই র্াৌঁদের
কেোগুবল আমাদেরদি বেদেদেন ক আমরা কসগুবল
োবেত্বশ্ীলভাদব্ ও আইনর্ ব্যব্হার িরদব্া। আমরা াদর্
কসটি সুবনবির্ িরদর্ পাবর, র্ার জনয আমাদের বিেু
নীবর্ ও পদ্ধবর্ রদেদে এব্ং আমাদের সব্ সহিমীদেরও
োবেত্ব হল কসগুবল ব্ুদঝ অনুসরণ িরা।

মূলযদব্াদির পাশ্াপাবশ্ আপনার রবশ্ক্ষণগুবলও অনুসরণ
িরুন-র্াহদলই আপবন আপনার োেব্দ্ধর্াগুবল ব্ুঝদর্
পারদব্ন। সংবিষ্ট সব্ নবেগুবল রাইদভবস কপােতাদল
সংরবক্ষর্ োিদব্।

• কিানও পণয ব্া পবরদষব্া বর্বর িরার সমে
“কগাপনীের্া রক্ষার অবিিারগুবল” বব্দব্চনা িরুন।
আপনার কিানও সমসযা োিদল, আপনার স্থ্ানীে
রাইদভবস টিদমর সাদে ক াগাদ াগ িরুন।

• গ্রাহিদের এব্ং সহিমীদের িাদে স্পষ্টভাদব্ জানান
ক

Tesco র্াদের িী িী কেো বনদে করদখদে এব্ং

কসটি বনদে Tesco িী িরদব্।

• কেো সংক্রান্ত সব্ ঘেনার ব্যাপাদর রাইদভবস সাদপােত
কপােতাল ব্যব্হার িদর অবব্লদম্ব অবভদ াগ জানান অেব্া
আপনার ব্যব্সার ইউবনদে কিানও কপােতাল না োিদল
স্থ্ানীে রাইদভবস টিদমর িাদে অবভদ াগ িরুন)।

িাদজই আমরা খন কেো ব্যব্হার িরদব্া র্খন ক ন
অব্শ্যই বনম্নবলবখর্ নীবর্গুবল কমদন চবল:
বিরাপত্তা: আমরা আমাদের গ্রাহি এব্ং সহিমীদের কেো
বনরাপে রাবখ।
য্োয্ে: ক উদেদশ্য কেোগুবল গ্রাহি ও সহিমীদের িাে
কেদি সংগ্রহ িরা হদেবেল আমরা কসই উদেশ্য োো
অনয কিাদনা বিেু র জনয কেো ব্যব্হার িবর না।
দখালাদমলা: আমরা িী িী কেো রাখবে এব্ং
কিন কসগুবল ব্যব্হার িরবে কসই ব্যাপাদর কখালাদমলা
ও সৎ োবি এব্ং স্বের্া ব্জাে রাবখ।
সংরক্ষণ করা: আমরা কিন কেো ব্যব্হার িরবে এব্ং
ির্বেন কসটি রাখদর্ পাবর র্া সম্পূণতভাদব্ ব্ুদঝই কেো
ব্যব্হার িবর।
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রশ্ন এব্ং উত্তর
Q গ্রাহদির কেো ব্লদর্ িী কব্াঝাে?
A আমাদের গ্রাহক ব্া Tesco-দত তাুঁদের কায্ে কলাপ
সম্পবকেত দয্ দকািও দেো। এর মদিয িাম, ঠিকািা,
দয্াগাদয্াদগর বব্িে, দলিদেদির দেো, ইিভদয়স,
দমাব্াইল দফাদির িবে, দমাব্াইল অযাবপ্লদকিদির
দেো, ব্যাবকং দেো, ক্লাব্কােে দেো এব্ং গ্রাহকরা
Tesco-র কাদে দয্সব্ বচঠিপে পা াি সব্বকেু ই
অিভুে ি রদয়দে।
Q কিানও গ্রাহদির গাবে পাবিত ংদের জােগাে েুঘেত না
হদেদে এব্ং বর্বন বসবসটিবভ ফু দেজ কেখদর্ চাইদেন।
আবম বি এটি র্াদেরদি কেখাদর্ পাবর?
A িা। বসবসটিবভ ফুদেজ শুিুমাে অিুদমাবেত ব্যবিরাই
দেখদত পাদরি এব্ং এটি কখদিাই দেখাদিা, বফল্ম ব্া
িকল করা য্াদব্ িা। গ্রাহক বসবসটিবভ ফুদেদজর
একটি রবতবলবপ দেখদত চাইদত পাদরি। এই বব্ষদয়
তাদেরদক সাহায্য করার জিয আপবি অব্িযই
বসবসটিবভ ফুদেজ পাওয়ার অযাদিস এব্ং রকাদির
অিুদরাি বব্ষয়ক বিদেে বিকাটি অিুসরণ করদব্ি।

Q আবম বি আমাদের টিদমর সেসযদের জন্মেয দ্রবব্যদনর
র্াবলিা ব্ানাদর্ আমাদের কপদরাল বসদস্টমটি অযাদিস
িরদর্ পাবর?
A িা। আপবি অিুদমাবেত িা হদল এব্ং দব্তদির মত
কাজ সংিাি দকািও বব্ষয় ব্া িাম ঠিকািার মত
ব্যবিগত বব্িে পবরব্তেি করদত িা হদল দপদরাল
দেো অযাদিস করদত পাদরি িা। এটির দসরা
সমািাি হল আপিার টিমদক এই তেযটি আপিাদক
বেদত ব্লা।
Q আবম আমার ব্যব্সার কক্ষদত্র এিটি নর্ু ন রচারাবভ ান
বনদে িাজ িরবে। আবম বি এমন গ্রাহিদের সাদে
ক াগাদ াগ িরদর্ পাবর ারা ইবর্মদিযই র্াদের ইদমল
ঠিিানা বেদেদেন?
A আমরা গ্রাহদকর ব্যবিগত দেো শুিু দসই উদেদিযই
ব্যব্হার করদত পাবর দয্ কারদণ দসটি দেওয়া
হদয়বেল। গ্রাহকরা য্খি তাদের বব্িেগুবল
আমাদেরদক বেদয়বেদলি তখি য্বে তারা আমাদের
কাে দেদক মাদকেটিং সংিাি দয্াগাদয্াগ দপদত সম্মত
হদয় োদকি শুিু তদব্ই আমরা দসই তেয ব্যব্হার
কদর তাদের সাদে দয্াগাদয্াগ করদত পাবর, অিযোয়
িয়। মাদকেটিংদয়র বব্ষদয় গ্রাহকদের পেন্দগুবলর
ব্যাপাদরও আমাদের দখয়াল রাখদত হদব্: তারা য্বে
আমাদের কাে দেদক মাদকেটিং সংিাি দয্াগাদয্াগ
পাওয়ার ব্যাপাদর বিদজদেরদক ব্াে বেদয় োদকি,
তাহদল আমাদেরদক অব্িযই তাদের পেদন্দর সম্মাি
রাখদত হদব্। সহায়তা পাওয়ার জিয আপবি আপিার
স্থািীয় রাইদভবস টিদমর সাদে দয্াগাদয্াগ করদত
পাদরি।

এই বব্ষদয় আবম আরও
তেয দকাোয় পাদব্া?
• গ্রুপ বলগযাল রাইদভবস
টিম ব্া স্থ্ানীে
রাইদভবস টিম
• কেো সুরক্ষা নীবর্
• রাইদভবস সাদপােত কপােতাল

আমাদের সহিমী এব্ং আমাদের ব্যব্সাদি সুরবক্ষর্ রাখা
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2.একসাদে
কাজ করা

আমাদের সাফলয অিযদের
সম্প্রোদয়র উপর বিভের কদর।
Tesco-র মূলিীবত হল
“বিদজদের সাদে দয্ ব্যব্হার
পাওয়ার আিা কদরি দসইভাদব্ই
অিযদের সাদেও আচরণ করুি”,
দয্টি বিবিত কদর দয্ আমাদের
টিম য্াদত সব্ে ািুকূলভাদব্
কাজ করদত পাদর এব্ং
সহকমীদেরদকও তাদের আকাঙ্খা
পূরদণ সাহায্য করদত পাদর।
আচরণবব্বির এই বব্ভাগটি মানুষজন সংক্রান্ত
মূল সমসযাগুবলদি অন্তভুত ি িদরদে।

স্বাস্থয এব্ং বিরাপত্তা

পৃষ্ঠা 20

সম পবরমাি সুদয্াগ,
অিভুে বি এব্ং তব্বচে

পৃষ্ঠা 22

সম্মাি, ময্ে াো এব্ং
িযায্য আচরণ

পৃষ্ঠা 24
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স্বাস্থয এব্ং বিরাপত্তা
এটি দকি গুরুত্বপূণে?

আমার কাদে এটির অেে কী?

Tesco-কর্, আমরা আমাদের সহিমী, গ্রাহি
ও আমাদের ব্যব্সাে রভাবব্র্ রবর্টি ব্যবির স্বাস্থ্য
ও সুরক্ষার ব্যাপাদর কখোল রাবখ। আমরা চাই রবর্টি
বেদনর কশ্দষ সব্াই বনরাপদে ঘদর বফরুন, এই নীবর্
বনদেই আমাদের ব্যব্সা চলদে।

• আপনার িাদজর ভূ বমিার জনয রদ াজয রবশ্ক্ষণ এব্ং

বনরাপদে িাজ িদর, আমাদের ঝুৌঁ বিগুবল িা ি
ত রভাদব্
সামদল এব্ং ত্নশ্ীলর্ার সংস্কৃ বর্ বর্বর িদর, আমরা
বব্প ে
ত িমাদর্ পাবর এব্ং সহিমী ও গ্রাহিদের কচােআঘাদর্র ফদল আসা েীঘতস্থ্ােী রভাব্ও হ্রাস িরদর্
পাবর। িাদজ অনুপবস্থ্বর্র হার িবমদে এব্ং অনুসন্ধান,
বচবিৎসা ও ক্ষবর্পূরদণ খরচা িম িদর আমরা ব্যব্সাে
আসা বব্ঘ্নও র্ো সম্ভব্ িম িরদর্ পাবর। বে আমরা
আমাদের সর্িত র্ার বেি কেদি কিানও ত্রুটি িবর র্াহদল
আমাদের বব্রুদদ্ধ আইবন পেদক্ষপ কনওো হদর্ পাদর,
া আমাদের গ্রাহি ও সহিমীদের মূলযব্ান বব্শ্বাস
ও আস্থ্াদি ক্ষবর্গ্রি িরদর্ পাদর।
রদর্যদিই ক ন অনুভব্
গুরুত্ব বেদে কেখা হদে
োেব্দ্ধ এব্ং আমাদের
আমরা রবর্শ্রুবর্ বেবে

িদরন ক র্াদের সুরক্ষাদি
র্া বনবির্ িরদর্ আমরা
িাদের মানুষগুবলর িাদে
ক :

• সব্তো আইনানুব্র্ী োিা।

সুরক্ষার বনদেত শ্াব্লী সব্তো অনুসরণ িরুন।

• আপবন

বে এিজন মযাদনজার হদে োদিন র্াহদল
সুরবক্ষর্ আচরদণর েৃষ্টান্ত সৃবষ্ট িরুন এব্ং বনদজর
সহিমীদের িক্ষদনা ক্ষবর্ির কিাদনা পবরবস্থ্বর্দর্
পাঠাদব্ন না।

• সুবনবির্ িরুন ক

ঝুৌঁ বিগুবলর বব্ষদে আপবন ব্ুদঝদেন
এব্ং কসগুবলর কেদি সম্ভাব্য ক্ষবর্র পবরমান হ্রাস িরদর্
আপনার িাদে ো ে পবরিল্পনা আদে।

• সুরক্ষা রদর্যদির ির্ত ব্য – আপনার

বে মদন হে
কিাদনাবিেু বব্পজ্জনি ব্া কিাদনা েুঘেত না ঘোদর্ পাদর
র্াহদল কসই বব্ষদে কিাদনা পেদক্ষপ বনন এব্ং অবব্লদম্ব
বরদপােত িরুন।

• আপবন

বে কেদখন ক কিাদনা িমতচারী এমনভাদব্ িাজ
িরদে াদর্ র্াদের ব্া অনযদের ক্ষবর্ হদর্ পাদর,
কসদক্ষদত্র বনদজ জবের্ হন এব্ং র্াদের সুরবক্ষর্ভাদব্
িাজ িরার পদ্ধবর্ মদন িরান।

• আপনার িাদে

বে কিাদনা িাজ সুরবক্ষর্ভাদব্ িরার
ো ে জ্ঞান ব্া রবশ্ক্ষণ না োদি র্াহদল কসই
িাজগুবল িরদর্ িক্ষদনা রাজী হদব্ন না।

• েুঘতেনার িারণগুবল কব্াঝার কচষ্টা িরা

াদর্ কসগুবল
ব্ারংব্ার ঘো আমরা রবর্দরাি িরদর্ পাবর।

• সব্তো কচষ্টা িরা

াদর্ আমাদের িাদজর
মািযদম অদনযর ক্ষবর্র সম্ভাব্নার ঝুৌঁ বি হ্রাস
িরা াে।
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রশ্ন এব্ং উত্তর
Q আবম সাম্প্রবর্ি Tesco-কর্ ক াগোন িদরবে এব্ং
আমার সহিমীরা ব্দলদেন সুরক্ষার রবশ্ক্ষণ কশ্ষ হদর্
কব্শ্ সমে লাদগ এব্ং এটি কিব্ল “সািারণ জ্ঞান”
বভবত্তি। আমার িী এই রবশ্ক্ষণটি কনওো রদোজন?
A হযাুঁ। সকল িতু ি সহকমীদের অব্িযই তাদের কাদজর
দক্ষদে আব্িযকীয় সুরক্ষার সতকেতাগুবলর বব্ষদয়
এব্ং আপেকালীি পবরবস্থবতদত কী করা উবচত দস
বব্ষদয় ওয়াবকব্হাল োকা রদয়াজি। সব্কটি
কাদজর দক্ষে এক হয় িা এব্ং আমাদের সকদলর বভন্ন
মাোর অবভজ্ঞতা আদে। আমাদের সুরক্ষার রবিক্ষণ
সুবিবিত কদর য্াদত আমরা সকদল সুরবক্ষত োকদত
একসাদে কাজ কবর।
Q আবম এিটি নর্ু ন দন্ত্রর সুরক্ষার বব্ষদে বচবন্তর্।
আমার িী িরা উবচর্?
A য্বে দকাদিা বিদেে িাব্লী ব্া রবিক্ষণ িা দেওয়া হদয়
োদক তাহদল এটি ব্যব্হার করা উবচত িা। আপিার
রোিকারীর সাদে দয্াগাদয্াগ করা উবচত য্ার
ঝুঁু বকর মূলযায়ি এব্ং সঠিক বিয়ন্ত্রণগুবলর বেজাইি
সরব্রাহ করা উবচত বেল। য্বে বিদেে িাব্লী োদক
বকন্তু তাও আপিার উদেগ দেদকই য্ায়, তাহদল
আপিার স্থািীয় স্বাস্থয এব্ং সুরক্ষার বব্দিষজ্ঞ ব্া
বপপল সুরক্ষার টিদমর দলাকজদির সাদে দয্াগাদয্াগ
করুি – আপবি স্থািীয় স্বাস্থয এব্ং সুরক্ষার
দিাটিিদব্াদেে তাদের বব্িে দপদয় য্াদব্ি।

Q আমাদের স্বাস্থ্য এব্ং সুরক্ষার বব্দশ্ষজ্ঞ িারা?
A রবতটি ব্যব্সাবয়ক ইউবিে স্বাস্থয এব্ং সুরক্ষার
বব্দিষজ্ঞ (বপপল সুরক্ষা মযাদিজার) দমাতাদয়ি কদর
য্ারা রয্ুবিগত রশ্নাব্লীর সমািাি কদরি এব্ং ঝুঁু বক
মূলযায়দির রবিয়াটি পবরচালিা কদরি। এই সকল
সহকমীরা সুরক্ষা-সংিাি দয্াগযতায় বিবক্ষত এব্ং
উদেখদয্াগয অবভজ্ঞতার অবিকারী য্া তাদের
বিদজদের দক্ষদে তাদেরদক কমে েয দ্রব্যক্ষ কদর দতাদল।
তাদের বব্িে সহকমী ব্া সুরক্ষার দিাটিি দব্াদেে
িবেভু ি রাখা উবচত।
Q আবম সুরক্ষা-জবনর্ কিাদনা উদেদগর বব্ষদে িীভাদব্
কগাপদন বরদপােত িরদর্ পাবর?
A রেম পেদক্ষপ হদব্ আপিার লাইি মযাদিজার
ব্া বপপল টিদমর সাদে কো ব্লা। সুরক্ষা-জবিত
উদেগগুবলর বব্ষদয় বরদপােে করার জিয সহকমীদের
কাদে রদেক্টর লাইি-ও (Protector Line) আদে।
এটি সম্পূণে দগাপিীয়তার সাদে ব্যব্হার করা য্াদব্
এব্ং রবতটি বরদপােে স্বতন্ত্রভাদব্ তেি করা হদব্।
Q আমার িাদজর জােগাে এিটি েুঘেত না ঘদেদে,
আমার িী িরা উবচর্?
A কাদজর দক্ষদে সকল েুঘেেিার বব্ষদয় আপিার লাইি
মযাদিজারদক অবব্লদে বরদপােে করা আব্িযক য্াদত
তারা সহায়তা রোি করদত পাদরি এব্ং স্থািীয়
আঘাদতর বরদপাটিেং-এর রদয়াজিীয়তাগুবল পূরণ
করদত পাদর। েুঘেেিার বব্ষদয় বরদপােে করা হদল তা
আমাদের ব্যব্সাদয়র বব্বভন্ন এলাকায় আমাদের
সহকমীরা দকাি দকাি ঝুঁু বকর সম্মুখীি হদত পাদর তা
আরও ভাদলাভাদব্ ব্ুঝদত আমাদের সহায়তা কদর
য্াদত কাজ করার জিয একটি বিরাপে জায়গা ততবর
করা য্ায়।

এই বব্ষদয় আবম আরও
তেয দকাোয় পাদব্া?
• স্বাস্থ্য এব্ং সুরক্ষার
কনাটিশ্দব্ােতগুবল
• জন সুরক্ষা মযাদনজার
ব্া স্থ্ানীে স্বাস্থ্য এব্ং
সুরক্ষার বব্দশ্ষজ্ঞ
আমাদের সহিমী এব্ং আমাদের ব্যব্সাদি সুরবক্ষর্ রাখা

• জন সুরক্ষা নীবর্সমূহ
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সম পবরমাি সুদয্াগ,
অিভুে বি এব্ং তব্বচে
এটি দকি গুরুত্বপূণে?

আমার কাদে এটির অেে কী?

আমরা এিটি বব্শ্বব্যাপী বব্বচত্রমূলি এব্ং সমবির্ সংস্কৃ বর্
গদে র্ু লদর্ চাই ক খাদন সিদলই সমােৃর্। আমাদের
সহিমীরা সমাদজর বব্বচত্রমে রিৃ বর্দি র্ু দল িদর এব্ং
আমাদের ব্যব্সাবেি উন্নবর্দর্ সহাের্া িরার জনয
আমরা রবর্টি ব্যবির অনুোদনর সম্মান িবর।

• আপনার সহিমী এব্ং ব্যপিরূদপ ব্যব্সাদি সমেতন

আমাদের রদর্যিদিই র্াদের ব্েস, বলে, অক্ষমর্া,
ক ন েৃবষ্টভবে, বলে পবরব্র্ত ন, জাবর্, ব্ণত, িমত,
রাজননবর্ি বব্শ্বাস, বব্ব্াহ / এিই ক নর্ার সেী
ব্া গভত াব্স্থ্া / মার্ৃ ত্ব বনবব্তদশ্দষ সব্ার সাদে সুষ্ঠু,
সমান এব্ং বব্ষমযহীন আচরণ িরা আব্শ্যি।
আমাদের কস্টার, বব্র্রণ কিন্দ্র এব্ং অবফসগুবলদর্
কিাদনা সহিমী বনদোগ, রবশ্ক্ষণ ব্া পদোন্নবর্ িরার
সমে, আমরা কিব্ল কসই চািরী সংক্রান্ত েক্ষর্া,
িৃ বর্ত্ব এব্ং িা ি
ত াবরর্ার বভবত্তদর্ স্পষ্টভাদব্ ব্যাখযা
িরা এব্ং নযা য মানেণ্ড ব্যব্হার িদর বনদোদগর
বসদ্ধান্তগুবল বনদে োবি। আমরা কিান রিার
বব্ষমযমূলি অনুশ্ীলন ব্া আচরণ ব্রোি িবর
না িারণ কসগুবল আমাদের সহিমীদের বব্মুখ এব্ং
ব্বহভূত র্ হওোর অনুভূবর্ কেে, আমাদের খযাবর্
ক্ষবর্গ্রি িদর এব্ং এর ফদল ব্যব্সাটির বব্রুদদ্ধ
আইবন পেদক্ষপ কনওো হদর্ পাদর।
এোোও আমরা সহিমীদের জনয এমন িাদজর পবরদব্শ্
রোন িবর া র্াদের পবরবস্থ্বর্র সাদে মানানসই হে –
ক মন কেবিব্ল িাদজর সমে, পােত-োইম ভূ বমিা এব্ং
জব্-কশ্োবরংদের সুদ াগসমূহ। আমরা অনব্রর্ আমাদের
িাদজর অনুশ্ীলন এব্ং চু বিগুবল প তাদলাচনা িবর াদর্
কসগুবল আমাদের সহিমী এব্ং আমাদের ব্যব্সার
ক্রমপবরব্র্ত নশ্ীল রদোজনীের্াগুবলর সাদে মানানসই হে।

িরদর্ সর্র্া এব্ং সৎ বব্শ্বাদসর সাদে িাজ িরা।

• সিল সহিমী, গ্রাহি, সরব্রাহিারী ব্া অনযানয
পক্ষদের র্াদের সামাবজি ব্া সাংস্কৃ বর্ি বব্বভন্নর্া
সদেও র্াদের সম্মান িরা।

• আপনার টিদম অন্তভুত ি আচরণদি পবেিৃ ৎ িদর র্ু লুন
াদর্ এি উন্মুি এব্ং সহদ াবগর্ার পবরদব্শ্ গদে
কর্ালা াে ক খাদন আমরা আমাদের সহিমীদের বব্বচত্র,
জ্ঞান এব্ং অবভজ্ঞর্া কেদি বশ্খদর্ পাবর।

• রাসবেি চযাদনলগুবলর মািযদম আপনার মর্ামর্ এব্ং
উদেগগুবল রিাশ্ িরুন

াদর্ আমরা সিদল বমদল

Tesco-কি সদব্তাত্তম িাদজর জােগা বহসাদব্ গদে
র্ু লদর্ পাবর।

• খন কিাদনা নর্ু ন সহিমী বনদোগ িরদেন এব্ং
কিাদনা বব্েযমান সহিমীদি রবশ্ক্ষণ বেদেন ব্া
পদোন্নবর্ বেদেন র্খন কিব্ল েক্ষর্া এব্ং ব্যব্সাবেি
রদোজনীের্ার বব্ষেটিদি গুরুত্ব বেদে বনদোগ সংক্রান্ত
সঠিি বসদ্ধান্তগুবল বনন।

এই বব্ষদয় আবম আরও
তেয দকাোয় পাদব্া?
• বপপল টিম
• সম পবরমান সুদ াগ
এব্ং বব্বচত্রপূণত নীবর্
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আমাদের ব্যব্সার আচরণবব্বি (“COBC”)

রশ্ন এব্ং উত্তর
Q আবম এিজন মযাদনজার এব্ং েুজন সহিমীর মদিয
পদোন্নবর্র বসদ্ধান্ত বনদর্ হদব্। ক দহর্ু এিজন
সহিমীর ব্েস 55 এব্ং অব্সদরর বেদি এদগাদেন
এব্ং অনযজদনর ব্েস 30, র্াহদল িী আমার িম
ব্েস্ক সহিমীদি পদোন্নবর্ কেওো উবচর্ িারণ
বর্বন আরও অদনি ব্ের আমাদের সাদে িাজ
িরদর্ পারদব্ন?
A িা। আমরা বিদয়াদগর বসদ্ধাি দকব্ল চাকরী সংিাি
েক্ষতা, কৃবতত্ব এব্ং কায্ে কাবরতার ওপর বিভের কদর
বিদত পাবর। আমরা কক্ষদিা ব্য়স ব্া অিয দকাদিা
চাকরী সম্পকীত িয় এমি তব্বিদষ্টযর ওপর বভবত্ত
কদর বসদ্ধাি বিই িা।
Q আমার মযাদনজার সহিমীদের রবশ্ক্ষদণর সুদ াগগুবলদর্
অংশ্গ্রহণ িরদর্ বেদেন না। এই আচরদণর িারণ
আমার মদন হে ক র্ারা সন্তানসম্ভব্া, এো
িী ঠিি?
A িা। সকল সহকমীর জিয রবিক্ষদণর িযায্য সুদয্াগ
োকা আব্িযক। আপিার য্বে দকাদিা উদেগ োদক
এব্ং আপিার মদি হয় আপবি সরাসবর আপিার
মযাদিজাদরর কাদে এই বব্ষদয় জািাদত পারদেি িা,
দসদক্ষদে আপবি আপিার মযাদিজার ব্া আপিার
বেদরক্টর ব্া আপিার বপপল টিম ব্া দরাদেক্টর

Q ইটারবভউদের জনয আসা শ্ারীবরি অক্ষমর্া োিা
এিজন অনুদরাি িদরদে ক র্ার ইটারবভউ ক ন
অযাদিসদ াগয কফবসবলটিদর্ কনওো হে। আমার
িী এই অযােজাস্টদমটটি িরা উবচর্?
A হযাুঁ, দকাদিা রােীর য্বে দকাদিা িারীবরক অক্ষমতা
োদক, তাদের য্াদে দকাদিা অসুবব্িা িা হয় তা
সুবিবিত করদত, ব্াস্তবব্কভাদব্ য্তখাবি সম্ভব্
ততখাবি অযােজাস্ট্দমন্ট করা উবচত।
Q আমার মযাদনজার আমাদের টিদমর বমটিং কসামব্াদর
িদরন াদর্ বর্বন আমাদের খব্র বনদর্ পাদরন এব্ং
কসই সপ্তাদহর প্লযান িরদর্ পাদরন। আমাদের েু'জন
সহিমী পােত-োইম িাজ িদরন এব্ং কসামব্াদর র্ারা
আদসন না। আবম বচবন্তর্ ক এই অনুশ্ীলনটি অনযা য,
এদর্ মদন হে ক ন র্াদের ব্বহস্কার িরা হদে। আমার
িী আমার মযাদনজাদরর সাদে িো ব্লা উবচর্?
A হযাুঁ, আপিার েুবিিা আপিার মযাদিজাদরর সাদে
দিয়ার করুি। সম্ভব্ হদল, আপিার মযাদিজার
এমিভাদব্ টিদমর বমটিংদয়র ব্যব্স্থা করদব্ি য্াদত
সকল সহকমীরা দয্াগোি করদত পাদর।

লাইদি (Protector Line) কো ব্লদত পারদব্ি।

আমাদের সহিমী এব্ং আমাদের ব্যব্সাদি সুরবক্ষর্ রাখা
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সম্মাি, ময্ে াো এব্ং িযায্য আচরণ
এটি দকি গুরুত্বপূণে?

আমার কাদে এটির অেে কী?

এিটি ব্যব্সাবেি রবর্ষ্ঠান বহসাদব্ Tesco-র জনয
সব্দচদে গুরুত্বপূণত হদলা আমাদের িমতচারীদের স্বাস্থ্য,
সুরক্ষা এব্ং ম তাো। আমরা আমাদের ব্যব্সার কিাদনা
এলািাদর্ কস আমাদের গ্রাহি, অনযানয সহিমী,
সরব্রাহিারী ব্া অনয ক দিাদনা িাদরার রবর্ কহাি
না কিন, আমরা অগ্রহণদ াগয আচরণ সহয িবর না।

• এিটি স্বােেয এব্ং সম্মানজনি িাদজর পবরদব্শ্

Tesco াদর্ িাদজর জােগাে সুরবক্ষর্ এব্ং উন্মুি
পবরদব্শ্ রোন িরদর্ পাদর র্া সুবনবির্ িরার োবেত্ব
আমাদের সিদলর ওপদর ব্র্ত াে।
আমাদের অব্শ্যই এমন সব্ িা ি
ত লাপ ব্া আচরদণর
রবর্ সহানুভূবর্শ্ীল হওো উবচর্ া কিাদনা সংস্কৃ বর্দর্
হের্ গ্রহনদ াগয বিন্তু অনয কিানদর্ নে। এই িরদনর
আচরণগুবলর মদিয বিেু অনযানয ক সিল কেদশ্ আমরা
পবরচালনা িবর কসখাদন কব্আইবনও হদর্ পাদর।
Tesco-কর্ বনগ্রহ িরা ব্া হেরান িরা গ্রহনদ াগয নে।
এই িা ি
ত লাপগুবল আমাদের মূলযদব্াদির বব্দরািী এব্ং
সহিমীদের র্াদের িাজ সম্পন্ন িরার ক্ষমর্ার ওপর
গুরুর্র রভাব্ কফলদর্ পাদর। কিাদনা সহিমী বে এমন
কিাদনা অগ্রহনদ াগয আচরদণর সাদে জবের্ আদে ব্দল
জানা াে র্াহদল কস হের্ গুরুর্র শ্াবি কপদর্ পাদর,
ক মন শ্াবিমূলি ব্যব্স্থ্া কনওো হদর্ পাদর াদর্ ব্বহস্কার
কেদি শুরু িদর সম্ভাব্য আইবন পেদক্ষপ কনওোও অন্তভুত ি
হদর্ পাদর।
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গদে র্ু লুন, সব্ার সাদে এমন ব্যব্হার িরুন
ঠিি ক মনটি আপবন বনদজর জনয রর্যাশ্া িদরন।

• এমন কিাদনা আচরদণর সাদে জবের্ হদব্ন না
া টিদমর িাদরার িাদে শ্ত্রুর্াপরােণ ব্া আর্ঙ্ক
সৃবষ্টিারী িাদজর পবরদব্শ্ গদে উদঠদে ব্দল মদন
হে, এমনিী কিাদনা অসের্ ঠাট্টা ব্া মন্তব্য িরাও
এদর্ অন্তভুত ি হদর্ পাদর।

• এমন কিাদনা ক্ষবর্িারি গুজব্ ব্া রেনা রোদব্ন
না া অব্মাননাির, মানহাবনির, হেরাবনর জনয
ব্া অনযোে আক্রমণাত্মি ব্দল বব্দব্বচর্ হদর্ পাদর।

• ড্রাগ ব্া মেয দ্রদব্যর কনশ্া কেদি মুি কেদি
সুরবক্ষর্ভাদব্ িাজ িদর আপনার পারফরদমদের
োবেত্ব বনন। আপবন কব্াদঝন ক ড্রাগ ব্া মেয দ্রদব্যর
কনশ্াগ্রস্থ্ অব্স্থ্াে িাজ িরদল র্া আপনার এব্ং
আপনার সহিমীদের জনয বব্পজ্জনি হদর্ পাদর এব্ং
র্াদর্ সুরক্ষার ঝুৌঁ বি োিদর্ পাদর া সহয িরা
হদব্ না এব্ং কব্আইবন হদর্ পাদর।
• কিাদনা অফ-সাইে ইদভটগুবলদর্ াওোর সমে
বনদজর আচরণ এিইরিম রাখুন ক মনটি আপবন
িাদজর জােগার রাদখন। কিাম্পাবন োরা ব্দোব্ি
িরা ইদভটগুবলদর্ অন্তভুত ি সামাবজি ইদভটগুবল
ক মন খ্রীষ্টমাস পাটিত, টিম ইদভট এব্ং সামাবজি
কঘারাদফরা।

আমাদের ব্যব্সার আচরণবব্বি (“COBC”)

রশ্ন এব্ং উত্তর
Q আমার লাইন মযাদনজার রচন্ড ভে কেখান এব্ং
আমেয দ্রদব্যর টিদমর সহিমীদের সাদে অব্মাননাির
আচরণ িদরন। আমরা জাবন বর্বন িাদজর বব্ষদে
খুব্ই উৎিষতর্া পেে িদরন, বিন্তু এটি আমাদের
িাজদি অনুপদভাগয এব্ং িঠিন িদর কর্াদল।
আবম ভে পাই ক
বে আবম এর বব্রুদদ্ধ সরব্
হই র্াহদল পবরবস্থ্বর্ আরও খারাপ হদব্। আমার
িী িরা উবচর্?
A অব্মািিাকর ব্া বিগ্রহকারী আচরণ কখিই
গ্রহিদয্াগয িয়, দয্ই করুক িা দকি। আমাদের
সংস্কৃ বতটি সম্মাি এব্ং অিভুে বির সংস্কৃ বত এব্ং এই
িরদির দয্দকাদিা আচরণ অিয মযাদিজার, বপপল
টিম ব্া দরাদেক্টর লাইি (Protector Line) োরা
বরদপােে করা উবচত। আমরা সব্ে ো দসইসকল
সহকমীদের সমেে ি করব্ য্ারা সৎ উদেদিয
উদেগগুবলর বব্ষদয় বরদপােে কদর।

Q আবম জাবন এিজন সহিমীর ব্াবেদর্ বিেু খারাপ
সমে চলদে। বিেু বেন াব্ৎ, র্ারা কব্শ্ কেরীদর্
অবফস আসদে এব্ং মাদঝ মাদঝ কনশ্াগ্রি অব্স্থ্াদর্ও
আসদে। র্ারা বনদজর িাজ কশ্ষ িরদে র্াই আবম
ঠিি ব্ুঝদর্ পারবেনা আমার বিেু ব্লা উবচর্ বিনা।
আমার িী এই বব্ষদে রবর্ব্াে িরা উবচর্?
A হযাুঁ। য্বে আপিার মদি হয় আপিার সহকমীর
ব্যব্হার তাদের বিদজদের ব্া অিযদের জিয বব্পজ্জিক
হদত পাদর তাহদল আপিার সহকমীর ভাদলার জিয
আপিার সব্ে ো বিদজর উদেগ রকাি করা উবচত।
এদত ড্রাগ এব্ং মেয দ্রদব্যর ব্যব্হারও অিভুে ি।
আপবি য্বে সরাসবর তাদের সাদে কো িা ব্লদত
পাদরি তাহদল বপপল টিম ব্া লাইি মযাদিজাদরর
সাদে কো ব্লুি।

Q আমার এি ব্ন্ধু আমাে বিেু অভদ্র কজাি পাঠিদেদে
এব্ং আমার মদন হে কসগুবল কব্শ্ মজাোর।
আবম িী আমার টিদমর সহিমীদের কসগুবল
ইদমইল িরদর্ পাবর?

Q আমার েুবিন্তা হদে ক এিজন পুরুষ মযাদনজার
এিজন মবহলা সহিমীর সাদে অনুপ ি
ু ব্যব্হার
িরদেন। র্ারা িো ব্লার সমে বর্বন ওই মবহলার
খুব্ িাদে কঘদষ োৌঁোন এব্ং আবম জাবন বর্বন ওই
মবহলাদি WhatsApp-এ ব্যবিগর্ ব্ার্ত াও পাঠাদেন।
আমার িী িরা উবচর্?

A িা। আমরা আমাদের সকল সহকমীদের ময্ে াো এব্ং
সম্মাদির সাদে আচরণ কবর এব্ং আপবি দয্টিদক
মজাোর ব্দল মদি করদেি অিযরা দসটিদক
অব্মািিাকর ব্া আিমণাত্মক ব্দলও বব্দব্চিা
করদত পাদর। সব্সময় বিদজদক বজজ্ঞাসা করুি দয্
আপিার কায্ে কলাপ অিযদের রবত আিমিাত্মক,
অব্মািিাকর ব্া ভীবত রেিে িকারী হদয় য্াদে িা
দতা। আপবি কাদজর জায়গায় োকাকালীি দকাদিা
অিুপয্ুি উপাোি দেখাও এদত অিভুে ি হদত পাদর।

A রেদমই আপিার বিদজর মযাদিজারদক এই উদেদগর
বব্ষদয় জািাদিা উবচত। আপবি য্বে আপিার
মযাদিজাদরর কাদে বিদজর উদেগ রকাি করদত
স্বােন্দয দব্াি িা কদরি, আপবি আপিার বপপল
টিদমর সাদে দয্াগাদয্াগ করদত ব্া দরাদেক্টর লাইদির
(Protector Line) মািযদম এই বব্ষদয় রবতব্াে
জািাদত পাদরি। হয়রাবি সংিাি সকল উদেগদক
গুরুদত্বর সাদে বব্দব্চিা করা হদব্ এব্ং দসই বব্ষদয়
তেি করা হদব্।

এই বব্ষদয় আবম আরও
তেয দকাোয় পাদব্া?
• বপপল টিম
• বনগ্রহ এব্ং হেরাবন
সংক্রান্ত নীবর্

আমাদের সহিমী এব্ং আমাদের ব্যব্সাদি সুরবক্ষর্ রাখা
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3. িযায্য

দলিদেি

আমালেে সহকমী এবিং আমালেে বযবসালক সুেরিত োখা
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আমাদের মূলযদব্াি আমাদের
সরব্রাহকারীদের সাদে আমাদের
েৃঢ় সম্পকেদক অেু ে দরদখ, রেদম
গ্রাহকদের জিয উপলব্ধ োকদত
সহায়তা কদর।
আচরণবব্বির এই বব্ভাদগ আমাদের কস্টাদর ক
পণযগুবল বব্বক্র িরা হে কসগুবল িীভাদব্ বিবন
কসই সংক্রান্ত গুরুর্র সমসযাগুবল আওর্াভু ি।

আমাদের সহিমী এব্ং আমাদের ব্যব্সাদি সুরবক্ষর্ রাখা
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রবতদয্াবগতার আইি
এটি দকি গুরুত্বপূণে?

বরদেল োম বিিোরণ করা

আমাদের গ্রাহিরা রর্যাশ্া িদরন ক আমরা ক ন
রবর্টি ব্াজাদর নযা য এব্ং স্বর্ন্ত্রভাদব্ রবর্েন্দ্বীর্া
িবর। সুস্থ্ রবর্দ াবগর্ার ফদল োম িম হে, পেদের
পবরমান ব্াদর এব্ং আরও ভাদলা পণযগুবল পাওো াে।
আমরা আমাদের গ্রাহিদের সদব্তাত্তম কিনািাোর
অবভজ্ঞর্া রোন িরদর্ আমাদের রবর্দ াগীদের সাদে
িো রবর্েেীর্া িবর।

 সব্সমে বরদেল োম স্বর্ন্ত্রভাদব্ কসে িরদব্ন।

আমাদের সিল মাদিত দে রবর্দ াবগর্া সুরবক্ষর্ রাখার
জনয বব্চার ব্যব্স্থ্া আদে এব্ং ক সিল কিাম্পাবন
ব্া স্বর্ন্ত্র ব্যবি এই আইনগুদলা ভাঙদব্ র্াদের জনয
গুরুর্র শ্াবির ব্যব্স্থ্া আদে। ব্যব্সার জনয র্েন্তগুবল
সমসযাব্হুল এব্ং খরচব্হুল এব্ং গ্রাহিরা আমাদের
ওপর ক আস্থ্া রাদখন র্া চূ ণত-বব্চূ ণত িরদর্ পাদর।

 সরব্রাহিারীদের সাদে োদমর কব্াঝাপো িরার সমে
কিনা োমটি সব্তো মাোে রাখদব্ন। সরব্রাহিারীরা
সুপাবরশ্িৃ র্ োম বেদর্ পাদর বিন্তু ব্াৌঁিা োম ব্া
সব্তবনম্ন োম বেদর্ পাদর না।

পুিব্যাক রবিয়া

আমার কাদে এটির অেে কী?

 আপবন বে কিাদনা র্েয পান ব্া রবর্দ াগী ব্া
সরব্রাহিারীদের সাদে এমন কিাদনা ক াগাদ াগ আদে
া উদেদগর িারণ হদর্ পাদর, র্াহদল আপনাদি অব্শ্যই
পুশ্ব্যাি রবক্রো অব্লম্বন িরদর্ হদব্। কসই র্েযটি
কিব্ল উদপক্ষা িরাই দেষ্ট নে, এমনিী আপবন বে
সবক্রেভাদব্ অংশ্গ্রহন নাও িদর োদিন ব্া ভু লব্শ্র্
এই র্েযটি আপনার িাদে আদস।

রবতদয্াগীদের সাদে দয্াগাদয্াগ

িবে ব্ািাদিা

 সব্তো স্বর্ন্ত্রভাদব্ িাজ িরুন। কিাদনা রবর্দ াগীর
আমাদের মদিয রবর্দ াবগর্া িমাদনার কিাদনা শ্দর্ত
িক্ষদনা রাজী হদব্ন না। আপবন কিাদনা োম বনিতারণ
িরদর্ ব্া আমরা কিাো কেদি পবরচালনা িরব্
ব্া িরদব্া না র্া বনিতারণ িরদর্ রাজী হদব্ন না।

 আমাদের ব্যব্সা, আমাদের গ্রাহি, সরব্রাহিারী
ব্া রবর্দ াগীদের বব্ষদে কলখার আদগ কখোল রাখুন।
মদন রাখদব্ন ক সব্দচদে আভযন্তরীণ নবেগুবল, ইদমইল,
পাঠয ব্ার্ত া, িবমটি কপপার এব্ং সম্পবত্তর বরদপােতগুবল
ক 'কিাদনা র্েদন্তর সমে করগুদলেররা কেখদব্ন।

 আপবন অব্শ্যই িখনই কিাদনা কগাপন, ব্াবনবজযিভাদব্
সংদব্েনশ্ীল র্েয কিাদনা রবর্দ াগীর কেদি চাইদব্ন
না, গ্রহণ িরদব্ন না ব্া কশ্োর িরদব্ন না। আপবন
বসদ্ধান্ত কনওোর কক্ষদত্র পাব্বলি কোদমইদন উপলব্ধ
র্েয বসদ্ধান্ত কনওোর জনয ব্যব্হার িরদর্ পারদব্ন।

সরব্রাহকারীদের সাদে দয্াগাদয্াগ
 আপবন অব্শ্যই িখদনা কিাদনা রবর্দ াগীর বব্ষদে
কিাদনা কগাপন, ব্াবনবজযিভাদব্ সংদব্েনশ্ীল র্েয
পাওোর জনয কিাদনা সরব্রাহিারীদি অনুদরাি
িরদব্ন না ব্া র্ার কেদি গ্রহণ িরদব্ন না।
 আমাদের সরব্রাহিারীদের কগাপন র্েয কগাপন
রাখদব্ন এব্ং কসগুবল র্াদের রবর্দ াগীদের সাদে
কশ্োর িরদব্ন না।
 আমাদের বসদ্ধান্ত বনদর্ সহাের্া িরদর্ আপবন
সরব্রাহিারীদি পাব্বলি কোদমইদন উপলব্ধ র্েয
রোন িরদর্ অনুদরাি িরদর্ পারদব্ন।
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এই বব্ষদয় আবম আরও
তেয দকাোয় পাদব্া?
• গ্রুদপর আইবন
রবর্দ াবগর্ার টিম ব্া
স্থ্ানীে বলগযাল টিম
• রবর্দ াবগর্ার নীবর্
এব্ং বনদেত বশ্িা
• পুশ্ ব্যাি রবক্রোর
বনদেত বশ্িা
আমাদের ব্যব্সার আচরণবব্বি (“COBC”)

রশ্ন এব্ং উত্তর
Q আমাদি এিটি ব্াবনবজযি সংগঠদনর বমটিংদে ক দর্
ব্লা হদেদে। আবম িী অংশ্গ্রহণ িরদর্ পাবর?

Q আবম এিজন ব্ন্ধু র িাে কেদি সংদব্েনশ্ীল ব্াবনবজযি
র্েয কপদেবে। আবম িী এটি উদপক্ষা িরদর্ পাবর?

A হযাুঁ, এই বমটিংগুবল আসদল সমসযার বব্ষয় িয়
এব্ং রবতদয্াবগতার জিয ভাদলা। য্বেও, সািারণ
রবতদয্াবগতার বিয়মগুবল রদয্াজয হয় - বিবিত
করুি দয্ আপবি দকাদিা সংদব্েিিীল ব্াবিবজযক
তেয দকাদিা রবতদয্াগীর সাদে আদলাচিা,
রকাি ব্া আোি-রোি করদত পারদব্ি িা।
“রবতদয্াগীদের সাদে বমটিং”-এর
বিদেে বিকাগুবল পেুি।

A িা, এমি তেয দকব্ল উদপক্ষা করা, এমিকী দকাদিা
বিয়মব্বহভূে ত উপাদয় পাওয়া দগদলও, য্দেষ্ট িয়।
আপিার উবচত পুিব্যাক রবিয়া অিুসরণ করা
উবচত য্া এটি সুবিবিত করদত বেজাইি করা
হদয়দে দয্ আপবি এই িরদণর তেয স্পষ্টরূদপ উদপক্ষা
কদরদেি এব্ং আপবি দয্ দসই তেয ব্যব্হার কদরিবি
তা রেিে ি করদত আপিার কাদে বিরীক্ষা পে আদে।

Q আবম িী এিাবিি সরব্রাহিারীদি বমটিংদে
োিদর্ পাবর?
A কখিও কখদিা সরব্রাহকারীদের দয্ৌে বমটিংদয়
োকা, দয্মি সরব্রাহকারীদের আমাদের
ব্যব্সার মুখয পবরব্তেিগুবলর বব্ষদয় জািাদত ব্া
সরব্রাহ-িৃঙ্খল সংিাি সমসযাগুবলর সদব্ে াত্তম
অিুিীলিগুবলর বব্ষদয় আদলাচিা করদত োকা
বব্চক্ষণ বসদ্ধাি হদব্। য্বেও, এই বমটিংগুবল
সংদব্েিিীল হদত পাদর কারণ এগুবলদত এমি
সরব্রাহকারীরা দয্াগোি কদরি য্ারা
রবতদয্াগীও। “সরব্রাহকারীর দয্ৌে বমটিং”-এর
বিদেে বিকা দেখুি এব্ং বিবিত করুি দয্ বমটিংগুবলর
সমদয় দয্ি দকাদিা অরীবতকর ঘেিা িা ঘদে।

আমাদের সহিমী এব্ং আমাদের ব্যব্সাদি সুরবক্ষর্ রাখা
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বিদষিাজ্ঞা এব্ং রপ্তািী বিয়ন্ত্রণ
এটি দকি গুরুত্বপূণে?

আমার কাদে এটির অেে কী?

বব্ভন্ন সমদে সরিার, বনবেত ষ্ট বিেু কেদশ্র কক্ষদত্র কিাো
কেদি কিনা হদব্, কিাোে াত্রা িরদব্ কসই বব্ষদে
বনদষিাজ্ঞা জাবর িদর। এমনিী, বনবেত ষ্ট নাদমর
ব্যবিদের সাদে ব্যব্সা িরার কেদিও আমাদের বনবষদ্ধ
িরা হদর্ পাদর। বব্শ্বব্যাপী ব্যব্সা িরার সমে
আমাদের সব্তো এই বনদষিাজ্ঞাগুবলর বব্ষদে সদচর্ন
োিদর্ হদব্। আজদির কলাব্াল েুবনোে, কিব্ল
সরিার না, আমাদের গ্রাহিরাও রর্যাশ্া িদর ক
বনবেত ষ্ট বিেু কেশ্ কিাম্পাবন ব্া ব্যবির সাদে ব্যব্সা
িরার সমে এই িরদণর বনদষিাজ্ঞা ব্া রবর্ব্ন্ধির্ার
বব্ষদে সদচর্ন োিব্।

আপবন বে আন্তজতাবর্িভাদব্ পণয ব্া পবরদষব্া ক্রে,
বব্ক্রে ব্া রপ্তাবনর সাদে জবের্ োদিন র্াহদল,
ক বব্ষেগুবল কখোল রাখদর্ হদব্:

আমরা বে ব্যব্সাবেি বনদষিাজ্ঞাগুবলর উল্লঙ্ঘন িবর,
কসগুবল আমেয দ্রদব্যর ব্র্যাদন্ডর রবর্ গ্রাহিদের আমাদের
ব্র্যাদন্ডর রবর্ আস্থ্াে বব্শ্বাদস আঘার্ হানদব্ এব্ং
এর ফদল ব্যব্সা ব্া সহিমীর ওপর গুরুর্র আবেতি
জবরমানার আদরাপ হদর্ পাদর এমনিী হাজর্াব্াসও
হদর্ পাদর।

 ক দিাদনা কেশ্ কেদি কিনা ব্া র্াদের বব্বক্র িরা
ো ে বিনা র্া বব্দব্চনা িরদর্ হদব্।


বে কিাদনা কেদশ্ বনদষিাজ্ঞা ব্া ার্াোদর্র
বনবষদ্ধিরণ কেদি োদি র্াহদল কসখান কেদি বিনদব্ন
না ব্া কসখাদন াদব্ন না।

 এমন কিাদনা ব্যবি বব্দশ্ষ ব্া কিাম্পাবনর সাদে
িাজ িরদব্ন না ার নাম UN ব্া অনয কিাদনা
বনদষিাজ্ঞার র্াবলিাে আদে।
 আপনার িা তিলাদপর ওপর কিাদনা বব্বিবনদষি ব্া
বনদষিাজ্ঞা রদ াজয বিনা কস বব্ষদে কিাদনা বেিা
োিদল আইবন পরামশ্ত বনন।
 বনবির্ িরুন ক , র্াদের সাদে ব্যব্সা আপনার
নর্ু ন সরব্রাহিারীদি সঠিিভাদব্ রবশ্ক্ষণ কেওো
হদেদে এব্ং অনুদমােন িরা হদেদে। এর অেত হদলা
সর্র্ার বেউ বেবলদজে সফলভাদব্ সম্পন্ন িদরদে।


বে আপনার মদন হে কিউ ব্াবনবজযি বনদষিাজ্ঞার
উল্লঙ্ঘন িরদেন র্াহদল রবর্ব্াে িরুন: সিল
সদেহভাজন উল্লঙ্ঘদনর বব্ষদে আপনাদি অব্শ্যই
আপনার স্থ্ানীে আইবন বেদরক্টদরর িাদে ব্া করাদেক্টর
লাইন (Protector Line) ব্যব্হার িদর বরদপােত
িরদর্ হদব্।

এই বব্ষদয় আবম আরও
তেয দকাোয় পাদব্া?

• গ্রুপ বলগযাল বব্জদনস
ইবটবগ্রটি টিম ব্া স্থ্ানীে
বলগযাল টিম

• োবেত্বব্ান কস বসতং টিম
ব্া স্থ্ানীে গুণমাদনর টিম
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আমাদের ব্যব্সার আচরণবব্বি (“COBC”)

রশ্ন এব্ং উত্তর
Q আবম এিজন কক্রর্া এব্ং আবম পদণযর উৎস বহসাদব্
নর্ু ন ব্াজার খুৌঁজদর্ োবি। আবম এি েুেতান্ত
সরব্রাহিারী কপদেবে এব্ং র্াদি ব্যব্হার িরদর্
চাই। কিাম্পাবনর মাবলি বে কিাদনা বনবষদ্ধ কেদশ্
োদিন এব্ং র্ার ব্যব্সাটি না োদি র্াহদল
িী কসো কিাদনা গুরুত্বপূণত ব্যাপার?
A হযাুঁ। বিদষিাজ্ঞার আইিগুবল রায়িই অদিক
রসাবরত োদক এব্ং তাদত দকব্ল দসই দেিই অিভুে ি
োদক িা বকন্তু দসই দেদির সকল িাগবরক ব্া স্বতন্ত্র
ব্যবিরাও এই বিদষিাজ্ঞার আওতায় আদস।
সব্সময় জািদব্ি দয্ কার সাদে আপবি ব্যব্সা
করদেি এব্ং কাজ করার আদগ আপিার
বেদরক্টদরর দেদক পরামিে বিি।

Q আবম নর্ু ন এিটি কেদশ্ রেমব্ার Tesco-র পদণযর
পাইিারী িারব্ার িরার জনয কসে আপ িরদর্ চাই।
খন অব্বি ব্যব্সার সম্ভাব্না ভাদলা কেখা াদে,
আমার িী অনয বিেু র বব্দব্চনা িরা রদোজন?
A হযাুঁ। আপিার কদপোদরে অযাদফয়াসে এব্ং আইবি
টিদমর সাদে আদলাচিা করা উবচত দয্ দসই দেদি
দকাদিা বিবেে ষ্ট ব্াবিবজযক বব্বিবিদষি, বিদষিাজ্ঞা ব্া
অিয দকাদিা কারণ আদে বকিা য্ার জিয আমাদের
দসই দেদি বব্বি করা উবচত িা। আইবি টিম
আপিাদক গ্রাহদকর পর বেউ বেবলদজন্স করদতও
সমেে ি কদর, য্াদত তাদের সাদে একটি ব্াবিবজযক
সম্পকে গদে দতালার আদগ আপবি তাদের বব্ষদয়
য্দেষ্ট জাদিি।

Q এমন কিাদনা কেশ্ আদে িী ক খাদন আমরা ব্যব্সা
িরদর্ পাবর না?
A রেম পেদক্ষপ হদব্ আপিার স্থািীয় বলগযাল টিদমর
সাদে কো ব্লা। রাজনিবতক এব্ং কূেনিবতক
উন্নয়দির মাদি হদলা বিবষদ্ধ দেি এব্ং ব্যবিদের
তাবলকা সমদয়র সাদে পবরব্বতেত হদত োদক এব্ং
আপবি বিবিত িা োকদল দসটি য্াচাই কদর দিওয়া
আব্িযক। এো তখি আরও গুরুত্বপূণে হদয় পদর য্খি
আমরা দকাদিা দেদির সাদে রেমব্ার ব্যব্সা করবে।

আমাদের সহিমী এব্ং আমাদের ব্যব্সাদি সুরবক্ষর্ রাখা

31

মািবব্ক অবিকার এব্ং তিবতক ব্াবিজয
এটি দকি গুরুত্বপূণে?

আমার কাদে এটির অেে কী?

আমরা এিটি বব্শ্বব্যাপী কিাম্পাবন এব্ং রবর্বেন বব্দশ্বর
বব্বভন্ন রাদন্তর লক্ষাবিি মানুদসর সাদে ক াগাদ াগ িবর।
আমাদের সহিমী, সরব্রাহ শ্ৃঙ্খদল িা র
ত র্ রবর্টি ব্যবি
এব্ং আমরা ক সিল িবমউবনটিদর্ িাজ িবর র্াদের
মানব্াবিিাদরর সম্মান িরা আমাদের োবেত্ব।

 সরব্রাহিারীদের র্াদের মূলযদব্াি, োম এব্ং
গুণমাদনর বভবত্তদর্ চেন িরুন এব্ং র্াদের সাদে েৃঢ়,
বব্শ্বাদসর সম্পিত গদে র্ু লুন।

আমরা জাবর্ সংদঘর মানব্াবিিাদরর কঘাষণা এব্ং
আন্তজতাবর্ি শ্রম সংস্থ্ার মূল রীবর্নীবর্গুবলদি আমরা
সম্পূণরূ
ত দপ সমেতন িবর। কিাদনা ব্যবির মানব্াবিিাদরর
উল্লঙ্ঘন িরা ভু ল। “বনদজ ক মন আচরণ কপদর্ চান
কর্মন আচরণ িরা” এব্ং “ক্ষু দ্রর্ম সাহা যও ব্ে
পবরব্র্ত ন আনদর্ পাদর”, আমাদের এই মূলযদব্াি োরা
পবরচাবলর্ হদে, আমরা এমনভাদব্ িাজ িবর ক খাদন
অবিিারগুবলর সম্মান িরা হে এব্ং উল্লঙ্ঘনগুবলর
সদশ্ািন িরা হে। আমরা আমাদের সরব্রাহিারীদের
এই সীমা অব্বি ETI কব্স কিাে কমদন চলদর্ সমেতন
িবর এব্ং র্াদের সরব্রাদহর শ্ৃঙ্খদলর বেউ বেবলদজে
িবর, াদর্ র্ারা মানব্াবিিাদরর বব্ষেি আমাদের
স্টযান্ডােত কমদন চলদর্ পাদর।
আমাদের সরব্রাদহর শ্ৃঙ্খল এব্ং বনদজর পবরচালনাে,
এর অেত হদলা এো সুবনবির্ িরা ক আমাদের
িমতচারীদের সাদে সুষ্ঠ ব্যব্হার িরা হদে এব্ং র্াদের
অবিিাদরর উল্লঙ্ঘন িরা হদল র্ার সংদশ্ািন িরা
হদে। আমাদের আরও ত্নশ্ীল হদর্ হদব্ াদর্ আমাদের
বনদজদের ব্যব্সাবেি অনুশ্ীলন শ্রবমিদের মানেদণ্ডর
সমসযার িারদণ না পবরণর্ না হে। আমাদের পবরবচর্
এব্ং বব্শ্বি সরব্রাহিারীদের সাদে েীঘতদমোেী সম্পিত
গদে র্ু লদল কসটি র্াদেরদি উন্নেদনর ওপর বব্বনদোগ
িরদর্ উৎসাবহর্ িদর াদর্ আমরা এিদত্র আরও
সাফলয অজতন িরদর্ পাবর।
সহিমীদের জনয এো সুবনবির্ িরা ক র্ারা াদর্
নাগবরি সমাদজ সম্পূণরূ
ত দপ অংশ্গ্রহণ িরদর্ পাদর,
কস স্বর্ন্ত্রভাদব্ রাজননবর্ি িা তিলাদপ ক াগোন িরা
কহাি ব্া এিদত্র ইউবনেন সেসযর্াে ক াগোন িরা
মািযদমই কহাি না কিন।
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 বনবির্ িরুন ক আপবন TQC-কর্ (আমাদের
করাোক্ট কিাোবলটি প্লযােফমত) োিা আমাদের বহউমযান
রাইে-এর নীবর্ এব্ং রােশ্ই বজজ্ঞাবসর্ রশ্নাব্লীর সাদে
ওোবিব্হাল এব্ং কসগুবল আপনার সারাব্ারাহ্িারীর
সাদর্হ কশ্োর িরুন।
 সব্তো সরব্রাদহর অেীিার অনু ােী রোন িরুন।
আপবন কব্াদঝন ক কশ্ষ মুহুদর্ত পবরব্র্ত দনর জনয
অনুদরাি িরদল অংশ্ীোরদি কেেলাইদন িাজ কশ্ষ
িরার জনয িম সমদে গাবফলবর্ িদর কিানভাদব্
িাজটি কশ্ষ িরদর্ হে। এটি িাদজর পবরদব্শ্
এব্ং পদণযর গুনমান েুদোদিই ক্ষবর্গ্রস্থ্ িদর।
 ক খাদন সমসযাগুবল সনাি হদব্, অংশ্ীোর কের সাদে
িো ব্দল এিটি স্বে বব্িাদশ্র প্লযান রোন িরুন।
 আপবন বে কেদখন ক বিেু ভু ল হদে, কলািজন েুুঃদখ
িদষ্ট আদে ব্া কিাদনা বব্ষময িরা হদে, র্াহদল
র্ার রবর্ব্াে িরুন। আমরা সব্তো অবভদ াগগুবলদি
গুরুত্বপূণত মদন িবর এব্ং কসই অনু ােী এর
র্েন্ত িবর।

এই বব্ষদয় আবম আরও
তেয দকাোয় পাদব্া?

• োবেত্বব্ান কস বসতং
টিম ব্া স্থ্ানীে
গুণমাদনর টিম

আমাদের ব্যব্সার আচরণবব্বি (“COBC”)

রশ্ন এব্ং উত্তর
Q আবম এিজন সারাব্ারাহ্িারীর সাইদে াই ক খাদন
িমতচারীদের মদিয পবরদব্শ্ অস্ববিির ব্দল মদন হে।
আমার এই বব্ষদে িী িরা উবচর্?

Q আপবন রচারমািযম এব্ং ব্ন্ধুদের কেদি জানদর্
কপদরবে ক সরব্রাহ শ্ৃঙ্খদল োসত্ব রো আজও ব্র্ত মান।
এই ঝুৌঁ বির রবর্দরাি িরদর্ আমরা িী িরবে?

A োবয়দত্ব োকা দসৌবসে ং টিদমর কাদে আপিার
উদেগগুবলর বরদপােে করুি। আপিার দেওয়া
দয্দকাদিা তেয সহায়ক হদব্। বভবজদের সময়
সরব্রাহকারী মযাদিজারদক বজজ্ঞাসা করুি দয্
দসখািকার কমে চারীদের উদেদগর কারণ কী – এব্ং
কমেচারীদেরও বজজ্ঞাসা করুি। Tesco-র জিয দয্
এটি কত গুরুত্বপুণে তা দেখাদত এটি সহায়তা কদর।

A আমরা দকাদিা রকাদরর োসত্ব ব্া ব্লপূব্েক শ্রমদক
ব্রোস্ত কবর িা। আমাদের কাদে সারা বব্দে শ্রদমর
মািেণ্ডদত বব্দিষজ্ঞ টিম আদে য্ারা এই িরদণর
ঝুবক ব্া অিযািয ঝুঁু বকগুবল বিয়ন্ত্রণ করদত আমাদের
সরব্রাহকারীদের সাদে কাজ কদর।

Q আমাদের িাদজর কক্ষদত্র ব্া সরব্রাদহর শ্ৃঙ্খদল
বে কিাদনা অবিিাদরর উল্লঙ্ঘন িরা পদর র্াহদল
আমাদের িী িরা উবচর্?
A য্বে দকাদিা উদেদগর বব্ষদয় জািদত পাবর,
দসগুদলাদক রবতকার করদত আমরা সব্ে ো অগ্রসর
হই। য্বে সমসযাটিদত দকাদিা Tesco-র সহকমী
অিভুে ি োদক আপিার স্থািীয় বপপল টিদমর
সাদে দয্াগাদয্াগ করুি ব্া দরাদেক্টর লাইদি
(Protector Line) কল করুি। য্বে সমসযাটি
আমাদের সরব্রাহ িৃঙ্খদলর বব্ষদয় হদয় োদক
তাহদল োবয়ত্বরাপ্ত দসৌবসে ং ব্া আপিার স্থািীয়
গুণমাদির টিদমর সাদে দয্াগাদয্াগ করুি।

আমাদের সহিমী এব্ং আমাদের ব্যব্সাদি সুরবক্ষর্ রাখা

Q আমাদের মানব্াবিিার নীবর্ িী কিব্ল আমাদের
কস্টাদর বব্বক্রর্ দ্রদব্যর ওপদরই রদ াজয হে?
A িা। আমরা আিা কবর দয্ সকল সরব্রাহকারী,
এমিকী য্ারা বরদসল ব্া পবরদষব্ার জিয বজবিসপে
রোি কদর িা, দয্মি কিস্ট্রাকিি দকাম্পাবি,
শ্রবমক এদজন্সী এব্ং লবজবস্ট্ক ফামেগুবলও আমাদের
ব্াবিদজযর তিবতক রদয়াজিীয়তাগুবল পূরণ করদব্।
Q আবম
বিন্তু
জনয
আবম

এিটি কেে ইউবনেদন ক াগোন িরদর্ চাই
Tesco কপদমদটর আদপাস আদলাচনা িরার
ক টিদি শ্নাি িদরদে এটি কসো নে।
িী ক াগোন িরদর্ পাবর?

A আপবি বিদজর ইোমদতা দয্দকাদিা দেে উবিয়দি
দয্াগোি করদত পারদব্ি। আপবি চাইদল দকািটিদত
দয্াগোি িাও করদত পাদরি।
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সরব্রাহকারীদের রক্ষাদেে আইি
এটি দকি গুরুত্বপূণে?

আমার কাদে এটির অেে কী?

সরব্রাহিারীদের সাদে নযা য আচরণ িরা আমাদের
সাফদলযর মূলমন্ত্র। সরব্রাহিারীদের সাদে েীঘতদমোেী,
সহদ াগীর্াপূণত এব্ং বস্থ্বর্শ্ীল সম্পিত স্থ্াপন িরা,
আমাদের গ্রাহিদেরদি সদব্তাত্তম উপাদে সরব্রাহ িরার
জনয অর্ ন্ত গুরুত্বপূণ।
ত “আমাদের বব্শ্বি অংশ্ীোবরত্ব
স্থ্াপদনর” 6টি উপাদের মদিয এটি অনযর্ম।

 আপনার মাদিত দে সরব্রাহিারীদের সুরক্ষার জনয
ক আইন এব্ং কিােগুবল বেজাইন িরা হদেদে
কসগুবল ব্ুঝুন এব্ং অনুসরণ িরুন।

বব্বভন্ন কেদশ্র বব্চারব্যব্স্থ্া, সুপারমাদিত ে এব্ং র্াদের
সরব্রাহিারীদের মদিয সম্পিত বনেন্ত্রণ িরার জনয
আইবন বব্িান রচলন িদরদে। উোহরণস্বরূপ, UK-র
কগ্রাসাবর সরব্রাহ অনুশ্ীলদনর কিাে (Groceries
Supply Code of Practice) (GSCOP), Tesco এব্ং
র্ার মুেীর দ্রব্যাবে সরব্রাহিারীদের মদিযিার সম্বন্ধ
বনেন্ত্রণ িদর। কচি রজার্ন্ত্র, বসগবনবফদিট মাদিত ে
পাওোর অযাক্ট (The Significant Market Power Act)
বরদেলার এব্ং সরব্রাহিারীদের সম্পিত বনেন্ত্রণ িদর।
উল্লঙ্ঘদনর র্েন্ত িরা সমে সাদপক্ষ এব্ং খরচ-ব্হুল
হদর্ পাদর। গুরুর্র জবরমানা আদরাপ িরা এব্ং
গ্রাহিদের বব্শ্বাস ভে হদর্ পাদর।
এমনিী ক খাদন এই িরদণর আইবন ব্যব্স্থ্া কনই,
আমাদের সরব্রাহিারীদের সাদে আমাদের মূলযদব্াদির
বভবত্তদর্ নযা য আচরণ িরা আমাদের ির্ত ব্য।
আমাদের সরব্রাহিারীদের সাদে েীঘতদমোেী সম্পিত গুবল
ব্জাে রাখার এটিই মূল মন্ত্র এব্ং আমাদের সিল
সরব্রাহিারীরা, সরব্রাহিারীদের করাদেক্টর লাইন
(Protector Line) ব্যব্হার িদর সম্পূণত আত্মবব্শ্বাদসর
সাদে বনদজদের সমসযার িো জানাদর্ পাদর।
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 আপবন সরব্রাহিারীদের িাদে ক রবর্শ্রুবর্
বেদেদেন র্া পূরণ িরুন - অর্ীদর্ িরা
সরব্ারহিারীর চু বির বভন্ন বিেু িরদব্ন না।
 সিল সরব্রাহিারীর সাদে বলবখর্ চু বি িরুন
এব্ং বনদজর িাদে এিটি িবপ রাখুন।
 সরব্রাদহর ব্যব্স্থ্াে আসন্ন ক দিাদনা রিাবব্র্
পবরব্র্ত দনর বব্ষদে দেষ্ট সমদের কনাটিশ্ বেন
এব্ং সরব্ারহিারীদেরদি বসদ্ধান্তটি প তাদলাচনা
িরার এিটি সুদ াগ বেন।
 সরব্রাহিারীেদের সাদে এিদত্র িাজ িরুন এব্ং
র্াদের মর্ামর্ শুনুন। উোহরণস্বরূপ, সৎ আস্থ্ার
সাদে এব্ং সরব্রাহিারীদের সাদে আদলাচনা িদর
পূব্তপবরিল্পনা িরুন।
 সরব্রাহিারীদের কপদমট বনিতাবরর্ সমদের মদিয
এব্ং বনিতাবরর্ কপদমদটর শ্র্ত াব্লীর বভবত্তদর্ িরুন।


বে কিাদনা সরব্রাহিারী অবভদ াগ িদরন র্াহদল
কসটির রাবপ্ত স্বীিার িরুন এব্ং শ্ীঘ্রই কসোদি
সমািান িরুন, রদোজদন আইবন বব্ভাদগর কেদি
এই বব্ষদে পরামশ্ত বনন।

 সরব্রাহিারীদের সাদে ক াগাদ াগ িরার সমে
বচন্তাশ্ীল এব্ং সহানুভূবর্শ্ীল োকুন: বলবখর্
ক াগাদ াগ সহদজই ভু ল কব্াঝা হদর্ পাদর।

আমাদের ব্যব্সার আচরণবব্বি (“COBC”)

রশ্ন এব্ং উত্তর
Q আবম িী সরব্রাহিারীদি কিাদনা রচাদরর োিা
ক াগাদর্ ব্লদর্ পাবর?
A দব্িীরভাগ মাদকেদে এমি করার অিুমবত আদে
বকন্তু তারা কত োকা বেদত পারদব্ তার সীমাব্দ্ধতা
আদে এব্ং সরব্রাহকারীদক কক্ষদিা দকাদিা রচাদর
অংিগ্রহণ করার জিয দজার করা য্াদব্ িা।
Q আবম সািারণ পণয দ্রব্যদর্ িাজ িবর। আমার
মাদিত দে, আইন কিব্ল মুেীখানার পণযদ্রদব্যর ওপদরই
রদ াজয হে। আমার িী কসই আইনও অনুসরণ
িরা উবচর্?
A আপবি য্বে দকাদিা আইদির রাদয্াজযতার বব্ষদয়
অবিবিত োদকি তাহদল আপিার স্থািীয় বলগযাল
টিদমর সাদে কো ব্লুি। আমাদের সািারণ েৃবষ্টভবঙ্গ
হদলা, দকাদিা বিবেে ষ্ট পদণযর ওপর রদয্াজয িা হদলও,
দসই িরদণর আইদির মমে দক অিুসরণ করা।
Q GSCOP-র অিীদন র্াবলিা কেদি কব্র িরার
রবক্রোটি িী?
A GSCOP অিুয্ায়ী দকাদিা সম্পকে দিষ করার জিয
আপিার কাদে দকাদিা রকৃত ব্যব্সাবয়ক কারণ
োকদত হদব্। আপিাদক সরব্রাহকারীদক একটি
বলবখত দিাটিি পা াদত হদব্ এব্ং তাদের ব্যাখযা
করদত হদব্ দয্ তারা কীভাদব্ এই বসদ্ধািটি দকাদিা
উর্ধ্ে তি দিতা োরা পয্ে াদলাচিা করাদত পারদব্
ব্া দকাে কম্প্লাদয়ন্স অবফসাদরর কাদে বব্ষয়টি
উত্থাপি করদত পারদব্।

Q আবম কপালযান্ড এব্ং কচি রজার্দন্ত্র বব্বক্র িরার
জনয নরম ফল বিবন এব্ং আমার সরব্রাহিারী
োবব্ িদর ক কস আমার “েন্দ্ব বনস্পবত্তর অবফসার”এর সাদে িো ব্লদর্ পারদব্। এো িী ঠিি?
A হযাুঁ, Tesco EU সাপ্লাই দচইি ইবিবিদয়টিভ-এ
(EU Supply Chain Initiative) সাক্ষর কদরদে দয্টি
সরব্রাদহর িৃঙ্খদল িযায্যতা ব্জায় রাখা বিয়ন্ত্রণ
করার অিুিীলদির একটি ব্ািযতামূলক দকাে।
আপিার সরব্রাহকারী আমাদের েন্দ্ব বিস্পবত্তর
ব্যবির - সািারিতঃ আইবি বেদরক্টদরর সাদে কো
ব্লদতই পাদরি।
Q আমার রবর্দ াগীরা আমাদের কেদি সিা োদম
পণয বব্বক্র িরদে। আবম ভারসাময ব্জাে রাখদর্
িী িরদর্ পাবর?
A আপবি গ্রাহকদের জিয সদব্ে াত্তম বেল দপদত সব্সময়
সরব্রাহকারীদের সাদে কো ব্লদত পাদরি।
সরব্রাহকারীর কদর মূলয গ্রহণদয্াগয বকিা আপবি
দস বব্ষদয় আদলাচিা করদত পাদরি বকন্তু এই বব্ষদয়
দখয়াল রাখদব্ি দয্ আপবি তাদের সাদে োমাোমী
করার সময় তাদের ওপর অকারণ দজার ফলাদেি
িা এব্ং বব্েযমাি সরব্রাদহর চু বিদত দকাদিা
হ কারী পবরব্তেি করা এবেদয় চলদব্ি।

এই বব্ষদয় আবম আরও
তেয দকাোয় পাদব্া?

• UK বলগযাল করাোক্ট
টিম ব্া স্থ্ানীে
বলগযাল টিম

আমাদের সহিমী এব্ং আমাদের ব্যব্সাদি সুরবক্ষর্ রাখা
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ব্র্যান্ড এব্ং দমিা সম্পবত্ত
এটি দকি গুরুত্বপূণে?

আমার কাদে এটির অেে কী?

Tesco-কর্ আিষতনীে ব্র্যান্ড, পণয এব্ং পবরদষব্া
বর্বর এব্ং রবর্পালন িরার এি গবব্তর্ ঐবর্হয আদে।

 সব্তো আমাদের গ্রাহিদের জনয আসল বেজাইন
এব্ং পণয বর্বর ব্া উৎপােন িরার কচষ্টা িরুন।

F&F কলাবেং কেদি শুরু িদর, Finest খাব্াদরর
করঞ্জ অব্বি আমাদের ব্র্যান্ড এব্ং উদ্ভাব্নী আমাদেরদি
রবর্দ াবগর্ামূলি এই মাদিত দে বনদজদের এবগদে রাখদর্
সহাের্া িদর।
আমাদের সব্তো বনদজদের কমিা সম্পবত্তর সুরক্ষার জনয
বব্দশ্ষ ত্ন বনদর্ হদব্ – কপদেট কেদি শুরু িদর
বেজাইন, িবপরাইে কেদি কেেমািত এব্ং ব্যব্সাবেি
কগাপনীের্া। আমাদের বনদজদের বজবনদসর সুরক্ষা িরা
আমাদের এো সুবনবির্ িরদর্ সহাের্া িদর ক আমেয
দ্রদব্যর সাদে কিাদনা চু বি োো আমাদের কিাদনা বজবনস
অনযরা িবপ ব্া বব্বক্র িরদে না।
আমরা বে Tesco-র জনয কিাদনা নর্ু ন পদণযর
বেজাইন, ব্র্যান্ড ব্া উদ্ভাব্ন িরবে র্াহদল আমাদের
ব্র্যান্ড বেজাইন স্টযান্ডােতটি অব্শ্যই অনুসরণ িরদর্
হদব্। আমরা অনযদের IP অবিিাদরর সম্মান িবর।
অনয িাদরার আইবেো চু বর িরা হদল Tesco-র
সম্মান হানী হদব্, গ্রাহদির আস্থ্া ভে হদব্ এব্ং
আমাদের বব্রুদদ্ধ আইবন পেদক্ষপও কনওো হদর্ পাদর।
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 অনয িাদরা আইবেো ব্যব্হার, িবপ িরদব্ন না
ব্া র্ার োরা ভীষণভাদব্ অনুরাবণর্ হদব্ন না।
 সব্তো Tesco-র ব্র্যান্ড বেজাইন স্টযান্ডােত অনুসরণ
িরুন এব্ং কিাদনা পদণযর রিাবব্র্ নাম, বেজাইন
ব্া উদ্ভাব্ন জবনর্ কিাদনা সদেহ োিদল আইবন
বব্ভাদগর সাদে িো ব্লুন।


খন আপবন নর্ু ন আইবেোগুবল উদ্ভাব্ন িরদেন,
কসগুবলদি কগাপন রাখুন এব্ং কসগুবলদি িীভাদব্
সুরবক্ষর্ রাখদব্ন কস বব্ষদে আইবন বব্ভাদগর
সাদে িো ব্লুন।

 র্ৃ র্ীে পক্ষদের আমাদের ব্র্যান্ড ব্া কমিা
সম্পবত্তর ব্যব্হার িরার অনুমবর্ কেওোর
আদগ আইবন বব্ভাদগর সাদে িো ব্লুন।
 অনয কিাদনা ব্যব্সাবেি রবর্ষ্ঠান বে আমাদের কিাদনা
আইবেো িবপ িদরদে ব্া IP অবিিাদরর উল্লঙ্ঘন িদরদে
ব্দল শ্নাি িদরন র্াহদল কসই বব্ষদে কসাচ্চার হন।
 আপবন বে “কগ্র গুেস” (“পযারালাল গুেস” নাদমও
পবরবচর্) আমেয দ্রব্যাবন িরার িো ভাব্দেন র্াহদল
সদচর্ন োকুন। কসই বজবনসগুদলা ক নিল নে এব্ং
কিাদনা র্ৃ র্ীে পদক্ষর অবিিার উল্লঙ্ঘন িরা হেবন
র্া সুবনবির্ িরদর্ বব্দশ্ষ বনোমব্লী রদেদে।

আমাদের ব্যব্সার আচরণবব্বি (“COBC”)

রশ্ন এব্ং উত্তর
Q আবম কমদেদের জনয এিটি টিশ্াদেতর করঞ্জ বেজাইন
িরবে। আবম িীভাদব্ বনবির্ হব্ ক আবম অনয
িাদরার কমিা সম্পবত্তর উল্লঙ্ঘন িরবে না?
A আপিার মাদকেে এব্ং দকাি পণয এব্ং বেজাইিগুবল
ইবতমদিযই আদে দস বব্ষদয় জািুি। আপবি বব্েযমাি
আইবেয়াগুবল দেদক অিুদররণা বিদত পাদরি বকন্তু
অিয দকাদিা পণয কবপ করদব্ি িা। আইবি টিম
আপিার সাদে আপিার িতু ি পদণযর বব্ষদয় কো
ব্লদত উৎসাহী য্াদত সুবিবিত করা য্ায় দয্ এটি
ব্যব্হারদয্াগয।
Q আবম এিটি র্ৃ র্ীে পদক্ষর সাদে এিটি নর্ু ন
কেিদনালবজ কেদভলপ িরার জনয িাজ িরার
পবরিল্পনা িরবে, ক টি আমাদের বব্র্রদণর কিদন্দ্র
সক্ষমর্া ব্াবেদে কেদব্। আমার কিান কিান পেদক্ষপ
কনওো উবচর্?
A আপিার সব্ে ো তৃ তীয় পক্ষটির সাদে রেদমই একটি
চু বি কদর দিওয়া উবচত দয্টি বিিে ারণ করদব্ দয্
িতু ি দেকদিালবজটির IP-র কার মাবলকািািীি
োকদব্। আপিার আইবি টিম পরামিে বেদত পারদব্
দয্ দেকদিালবজটিদক কীভাদব্ একটি দপদেন্ট ব্া অিয
দকাদিা দমিা সম্পবত্তর অবিকাদরর সাহাদয্য সুরবক্ষত
রাখা য্ায়।

Q আমার স্থ্ানীে কেবেং-এর এলািার ব্াইদর কেদি
কিনা এব্ং ইদম্পােত িরা (পযারালাল গুেস) ব্র্যাদন্ডে
বজবনসপত্র বব্বক্র িরা শুরু িরদর্ চাই। আমার
িী িরা উবচর্?
A আপবি য্তক্ষণ িা ওই ব্র্যাদন্ডর মাবলদকর অবিকাদরর
উেঙ্ঘি করদেি িা ততক্ষণ আপবি এটি করদতই
পাদরি। উোহরণস্বরূপ, বিবেে ষ্ট বকেু আইি সাদপদক্ষ,
EU-র মদিয আপবি পযারালাল গুেস-এর দলিদেি
করদত পারদব্ি। দেি অিুয্ায়ী বিয়ম বভন্ন হদত পাদর
এব্ং রদয়াজি হদল আইবি বব্ভাগ বব্দিষ পরামিে
রোি করদব্।
Q আমরা কব্িওেযার পদণযর এিটি নর্ু ন করঞ্জ বর্রী
িরদর্ চদলবে ক টি আমরা বব্বভন্ন মাদিত দে বব্বক্র
িরার পবরিল্পনা িরবে। আমরা ব্র্যান্ডটির নাম
চেন িরদর্ িীভাদব্ অগ্রসর হব্?
A Tesco-র ব্র্যান্ড বেজাইি স্ট্যান্ডােে অিুসরণ করুি
এব্ং বিবিত করুি দয্ আপিার দেওয়া িামটি,
বব্েযমাি অিুরূপ ব্া একই িরদির পদণযর িাদমর
দেদক আলাো। তাোোও আপিার ইন্টারদিে
অিুসন্ধাি করা উবচত এব্ং আপিার মাদকেে সংিাি
জ্ঞািও আপিার সহায়ক হদব্। িাদমর সাদে দকাদিা
আইবি সমসযা দেখা বেদল খুব্ িীঘ্রই একটি ব্র্যাদন্ডর
কাদে সমপেি করদব্ি িা।

এই বব্ষদয় আবম আরও
তেয দকাোয় পাদব্া?

• UK বলগযাল গ্রাহি টিম
ব্া স্থ্ানীে বলগযাল টিম

• Tesco ব্র্যান্ড বেজাইন
স্টযান্ডােতস

আমাদের সহিমী এব্ং আমাদের ব্যব্সাদি সুরবক্ষর্ রাখা
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4.আমাদের

সম্মাি রক্ষা
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(“COBC”)

আমালেে বযবসাে আচেণ্রবরি

সঠিক কাজ করা সুবিবিত কদর
দয্ আমরা বিদজদের ব্া আমাদের
ব্যব্সাদক, আমাদের এমি দকাদিা
কাদজর মািযদম ক্ষবতগ্রস্থ করব্ িা
দয্খাদি আমরা বব্েব্যাপী ব্যব্সা
বহসাদব্ বিদজদের জিয সম্ভাব্য
ঝুঁু বকগুবলর বব্ষদয় ওয়াবকব্হাল।
আচরণবব্বির এই বব্ভাগ এমন িদেিটি এলািা
আওর্াভু ি ক খাদন আমরা আমাদের বনদজদের
এব্ং আমাদের কিাম্পাবনদি কিাদনা ভু ল িাজ
িরার কেদি সুরবক্ষর্ রাখদর্ পাবর।

রতারণা

পৃষ্ঠা 40

উৎদকাচ

পৃষ্ঠা 42

উপহার এব্ং বব্দিােি

পৃষ্ঠা 44

স্বাদেে র সংঘাত

পৃষ্ঠা 46

োতব্য অিুোি

পৃষ্ঠা 48

ইিসাইোর দলিদেি
এব্ং ব্াজাদরর অপব্যব্হার

পৃষ্ঠা 50

রাজনিবতক কায্ে কলাদপ
দয্াগোি

পৃষ্ঠা 52

য্োয্ে অযাকাউবন্টং
এব্ং অেে পাচার

পৃষ্ঠা 54

আমাদের তেয
বিরাপে রাখা

পৃষ্ঠা 56

ব্াবহযক দয্াগাদয্াগ এব্ং
দসািযাল বমবেয়ার ব্যব্হার

পৃষ্ঠা 58

আমাদের মূলযদব্াি

পৃষ্ঠা 60

আমাদের বলোরবিদপর আচরণ পৃষ্ঠা 61

আমাদের সহিমী এব্ং আমাদের ব্যব্সাদি সুরবক্ষর্ রাখা
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রতারণা
এটি দকি গুরুত্বপূণে?

আমার কাদে এটির অেে কী?

জাবলোবর্ এিটি গুরুর্র অপরাি া আমাদের ব্যব্সাদি
ক্ষবর্গ্রস্থ্ িরদর্ পাদর এব্ং আমাদের খরচ এব্ং লাদভর
ওপর গুরুর্র রভাব্ কফলদর্ পাদর। জাবলোবর্ শ্ব্দটি
ব্লদর্ সািারণ অদেত, ঠিাদনা, জাল, বমেযাচার এব্ং
ব্স্তুগর্ র্েয কগাপন িদর চু বর িরার মর্ অদনি
িরদণর অসোচরদণর এি ব্যাপি সাবরদি কব্াঝাে।
েযাি ফাৌঁবি কেওোও এি িরদনর জাবলোবর্; বে
আমরা ব্া অনয কিউ কিাদনা জাবলোদর্র সাদে িাজ
িদর কজদনশুদন েযাি ফাৌঁবি বেদে োবি র্াহদল ফলস্বরূপ
Tesco-র কজল হদর্ পাদর এব্ং অপবরবমর্ জবরমানা
আদরাবপর্ হদর্ পাদর ।

•

রিান বনেমটি এদিব্াদর সহজ। আপনার বে সদেহ হে
ক কিাদনা রিম চু বর ব্া অনয কিাদনা জাবলোবর্ হদে,
র্াহদল কস বব্ষদে কসাচ্চার হন। আপনার মযাদনজার,
বপপল ব্া করাদেক্টর টিদমর িাদে বরদপােত িরুন ব্া
আপনার স্থ্ানীে করাদেক্টর লাইদন (Protector Line)
িল িরুন।

•

েযাি ফাৌঁবি কেওো সহ, অনযানয জাবলোবর্ িা ি
ত লাদপর
সাদে জবের্ োিার েুনতাম আদে এমন কিাম্পাবনর সাদে
ব্যব্সা িরদব্ন না। নর্ু ন র্ৃ র্ীে পদক্ষর সাদে িাজ
িরার আদগ র্াদের বেউ বেবলদজে িরুন।

•

জাবলোবর্র “করে েযাগ” ব্া সম্ভাব্নাগুবলর জনয কচাখ
িান কখালা রাখুন এব্ং কসগুবলদি শ্নাি িরদর্ পারদল
পেদক্ষপ বনন। করে েযাদগ অন্তভুত ি জীব্ন বশ্লীদর্
আিবিি পবরব্র্ত ন, ক মন ব্হুমূলযব্ান গাবে ব্া অনয
কিাদনা ব্হুমূলয বজবনস কিনা।

•

সব্তো আমাদের

আমাদের ব্যব্সার বব্বভন্ন কক্ষদত্র জাবলোবর্ হদর্ পাদর,
এমনিী অনলাইন কলনদেদনর সমে, টিল-এ, আমাদের
বব্র্রদণর বসদস্টদমর মািযদম বজবনসপত্র স্থ্ানান্তর িরার
সমে ব্া অবফদস।
Tesco জাবলোবর্র বশ্িার, র্াই আমাদের
সিদলর োবেত্ব হদলা ব্যব্সাদি জাবলোবর্ কেদি
ব্াৌঁচাদনা, কস ক ই িদর োকুি। আমরা আমেয
দ্রদব্যর সহিমীদের ওপর অদনি আস্থ্া রাবখ াদর্
র্ারা সব্সমে সর্র্ার সাদে িাজ িদরন, র্াই
আমাদের ব্যব্সার বব্রুদদ্ধ কিাদনা জাবলোবর্
িরা হদল আমরা সব্সমে র্েন্ত িরব্ এব্ং র্ার
বব্রুদদ্ধ পেদক্ষপ কনব্।
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াত্রা এব্ং খরদচর নীবর্ অনুসরণ িরুন।

আমাদের ব্যব্সার আচরণবব্বি (“COBC”)

রশ্ন এব্ং উত্তর
Q আমার বব্র্রদণর কিদন্দ্র এিজন সহিমী eBay-কর্
কব্শ্ী কেবলভার িরা স্টি বব্বক্র িরদে। কস ব্দল
এো োর্দব্যর জনয এব্ং DC মযাদনজারও র্াদর্
সম্মর্ হন বিন্তু আবম জানদর্ পারবেনা োিাো
আসদল কিাোে াদে। আমার িী িরা উবচর্?
A আপিার উদেদগর য্বে দকাদিা বভবত্তও িা োদক তাও
সব্দচদয় গুরুত্বপূণে হদলা আপিার দসাচ্চার হওয়া।
আপবি য্বে আপিার লাইি মযাদিজার ব্া DC
মযাদিজাদরর সাদে কো ব্লদত স্বােন্দয দব্াি িা
কদরি, তাহদল আপবি দরাদেক্টর লাইদির
(Protector Line) মািযদম আপিার উদেগ
রকাি করদত পারদব্ি। আপবি য্খি কল করদব্ি
তখি আপিাদক বিদজর িাম ব্লদত হদব্ িা।
Q এিজন সহিমী সাম্প্রবর্ি িাদজর জনয াত্রা
িদরবেদলন এব্ং বিেু ব্ন্ধু র সাদে ব্াইদর কখদর্ াে
এব্ং কসই খাব্াদরর বব্ল পবরদশ্াদির জনয জমা কেে।
কস ব্দল এদর্ কিাদনা কোষ কনই িারণ কস রােই
অনযানয খরচ জমা বেদর্ ভু দল াে র্াই অব্দশ্দষ
সব্ “বহসাব্ ব্রাব্র” হদে াে এব্ং আমারও
এমনো িরা উবচর্। এো িী গ্রহণদ াগয?
A িা। এই খরচগুবল জমা বেদয় দস আসদল জাবলয়াবত
করদে। ব্যবিগত খরচ দকব্ল দসই খরচাগুবলই
রেিে ি করদব্ দয্গুবল আপবি কাজ করাকালীি
কদরদেি।

এই বব্ষদয় আবম আরও
তেয দকাোয় পাদব্া?

Q আমার সাদে িাজ িদর এমন এিজন সহিমী এিজন
সরব্রাহিারীর কেদি ইনভদেসগুবল জমা বেদে চদলদেন
ক খাদন অদেতর পবরমান এব্ং সমবেতর্ েকুদমদটর মদিয
কিাদনা বমল কনই। র্ার োবব্ হদলা এই পােতিযটি এিটি
বভন্ন চু বির মািযদম বনিতারণ িরা হদেবেল, র্ারা এই
সরব্রাহিারীর জনয “সব্সমে এই ভাদব্ িদর আসদে”
এব্ং েকুদমটগুবল বমল খাওোদনার জনয আবম ক ন
সংদশ্ািন িদর বনই। আমার িী িরা উবচর্?
A আপিার েকুদমন্টটি সংদিািি করদত রতযাহার করা
উবচত এব্ং আপিার সহকমীদক সঠিক েকুদমন্টগুবল
বিদয় আসদত ব্লা উবচত। অসংগবতপূণে ইিভদয়স
এব্ং েকুদমন্টগুবল হদলা রতারণা ব্া জাবলয়াবতর
“দরে ফ্ল্যাগ” এব্ং আমরা য্োয্ে দরকেে এব্ং
ইিভদয়সগুবল দরদখ এই ঝুঁু বক হ্রাস কবর। আপবি য্বে
এখদিা বব্ভ্রাি োদকি দয্ কী করা উবচত তাহদল
আপিার লাইি মযাদিজাদরর কাদে আপিার উদেগ
রকাি করুি।
Q আমার সাদে এিজন নর্ু ন সরব্রাহিারী খুব্ই
ভাদলা োদম পণয কেওোর জনয ক াগাদ াগ িদরদে।
আবম কিাম্পাবনটির বব্ষদে বব্দশ্ষ বিেু জাবন না,
আমার িীভাদব্ অগ্রসর হওো উবচর্?
A সকল িতু ি সরব্রাহকারীদক আমাদের সততা এব্ং
বেউ বেবলদজদন্সর রাবিয়ার মদিয বেদয় দয্দত হদব্।
দয্ োমগুবল অসম্ভব্ ভাদলা মদি হদে দসগুবল হয়ত
এই কারদণ দয্ সরব্রাহকারী দসই দরাোক্টগুবল তার
অযাকাউদন্ট রেিে ি কদর িা ব্া তার জিয VAT ব্া
বেউটি দেয় িা। আমরা য্বে রেিে ি করদত িা পাবর
দয্ আমরা য্োয্ে দচক কদরবে, কতৃে পক্ষরা Tescoর কাে দেদক িা দেওয়া েযাি, তার ওপর সুে এব্ং
জবরমািাও উসুল করদত পাদর। তাোোও আমাদের
ওপর দফৌজোবর মামলাও হদত পাদর।

• টিদমর সুরক্ষা, বনরাপত্তা
এব্ং সহনশ্ীল টিম ব্া
স্থ্ানীে সুরক্ষার টিম

• স্থ্ানীে েযাি টিম
•

াত্রা এব্ং খরদচর নীবর্

আমাদের সহিমী এব্ং আমাদের ব্যব্সাদি সুরবক্ষর্ রাখা
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উৎদকাচ
এটি দকি গুরুত্বপূণে?

আমার জিয এর অেে কী?

বব্শ্ব জুদে কস্টার পবরচালনা িরা এব্ং সরব্রাহিারীদের
কেদি কিনার ব্যব্সা বহসাদব্, আমাদের অব্শ্যই উৎদিাচ
সংক্রান্ত ঝুৌঁ বিগুবলর বব্ষদে সদচর্ন োিদর্ হদব্। আমরা
ক খাদনই ব্যব্সা িবর না কিন সৎ এব্ং নযা যভাদব্
ব্যব্সা িরার সুখযাবর্র জনয আমাদের বনদজদের
ওপর গবব্তর্।

• িাউদি আপনার বনদজর সুবব্িাদেত িাজ িরাদর্

উৎদিাদচর বব্রুদদ্ধ আমাদের শ্ূনয সহনশ্ীলর্া এব্ং
বব্শ্বজুদে েুনীবর্ েমদনর েৃবষ্টভেীটি সিদলর ব্ুদঝ কনওো
গুরুত্বপূণ।
ত আমরা ক সিল কেদশ্ পবরচালনা িবর সব্তত্রই
উৎদিাচ ব্াআইবন। এটি মাদিত ে এব্ং িবমউবনটিগুবলদি
ক্ষবর্গ্রস্থ্ িদর এব্ং সম্পে ভু ল হাদর্ পবরচাবলর্ িদর।
এিটি ব্যব্সা বহসাদব্ আমরা রর্যাশ্া িবর ক আমাদের
সদে ারা িাজ িরদব্ন র্ারাও শ্ূনযসহনশ্ীলর্ার নীবর্
অব্লম্বন িরদব্। UK-কর্ পৃবেব্ীর সব্দচদে িদঠার
উৎদিাচ-বব্দরািী আইনগুবল আদে এব্ং আমাদের সাদে
ারা িাজ িদর, এদজট এব্ং িন্ট্রাক্টর সহ সব্ার ওপর,
কসগুবল রদ াজয হে। UK-র নাগবরিদের এমনিী কেদশ্র
ব্াইদর িরা উৎদিাচ সংক্রান্ত িাদজর জনয অবভ ুি িরা
হদর্ পাদর।

উৎদিাচ, কপদমট, উপহার ক মন নগে ব্া অনয
কিাদনা সুবব্িা কেদব্ন না।

• কিাদনা নর্ু ন ব্া বব্েযমান সরব্রাহিারীদি ব্যব্সা
কেওোর জনয উপহার ব্া বব্দনােদনর মর্ কিাদনা
উৎদিাচ চাইদব্ন না ব্া গ্রহণ িরদব্ন না।

• ক সিল র্ৃ র্ীে পক্ষদের আমরা চু বিব্দ্ধ িরবে,
বব্দশ্ষর্ ারা আমাদের পক্ষ কেদি কিাদনা পবরদষব্া
সম্পােন িদর, র্াদের ওপর সর্র্ার বেউ বেবলদজে
িরার মািযদম র্াদের বচনুন এব্ং ব্ুঝুন।

• সরিারী িমতির্ত াদের সাদে িাজ িরার সমে
উৎদিাদচর ঝুৌঁ বিগুবলর বব্ষদে সদচর্ন োকুন এব্ং
সুবনবির্ িরুন ক আমাদের চু বিগুবল সব্তো উন্মুি,
সৎ এব্ং স্বচ্ছ্ব আদে।

• আপবন বনেমমাবফি বসদ্ধান্তগুবল শ্ীঘ্র সম্পােন িরার
জনয বব্ি চেজলবে রবক্রোগুবলর অব্লম্বন িরদর্
পাদরন বিন্তু কিাদনা আদেশ্পত্র ব্া লাইদসে পাওোর
জনয সরিারী িমতির্ত াদি িক্ষদনা কিাদনা সরাসবর
কপদমট িরদব্ন না।

• সুবনবির্ িরুন ক আমরা ব্যব্সা জুদে ক

উৎদিাচ
এব্ং েুনীবর্র ঝুৌঁ বিগুবলর সম্মুখীন হদর্ পাবর কসগুবলর
বব্ষদে আপবন সম্পূণরূ
ত দপ রবশ্ক্ষণ রাপ্ত।

• আইন রদোগিারী এদজেী এব্ং র্েন্তিারীদের সাদে
এই বব্ষদয় আবম আরও তেয
দকাোয় পাদব্া?

•

গ্রুপ বলগযাল বব্জদনস ইবটবগ্রটি
টিম ব্া স্থ্ানীে বলগযাল টিম

•

উৎদিাচ-বব্দরািী নীবর্

•

স্বাদেতর সংঘাদর্র নীবর্

•

উপহার এব্ং বব্দনােদনর নীবর্
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সম্পূরূতদপ সহদ াবগর্া িরুন এব্ং ক খাদন দেষ্ট
রমাণ আদে কসদক্ষদত্র বব্চার ব্া শ্াবিমূলি ব্যব্স্থ্াও
কনওো হদর্ পাদর।

• বে আপনাদি ব্া অনয িাউদি কিউ উৎদিাচ বেদর্
চাে, র্াহদল অবব্লদম্ব আইবন ব্া বনরাপত্তার টিদমর
সাদে ক াগাদ াগ িরুন।

আমাদের ব্যব্সার আচরণবব্বি (“COBC”)

রশ্ন এব্ং উত্তর
Q আমার সহিমী গব্ত িদর ব্লবেল ক র্ার
সরব্রাহিারীরা জাদন ক Tesco-র সাদে িাজ
িরার জনয র্াদেরদি “র্ার ত্ন বনদর্ হদব্”।
এো িী ঠিি?
A িা। দকাদিা সরব্রাহকারীর কাে দেদক দকাদিা পণয
ব্া পবরদষব্া দিওয়ার বব্বিমদয় তার দেদক দকাদিা
বব্দিােি ব্া অিয দকাদিা সুবব্িার জিয অিুদরাি
করা আমাদের উপহাদরর িীবতর উেঙ্ঘি। এো
উৎদকাচও হদত পাদর। আপিাদক অবব্লদে আপিার
উদেদগর বব্ষদয় জািাদিা উবচত। আপিার লাইি
মযাদিজাদরর সাদে কো ব্লুি ব্া আপিার আইবি
ব্া সুরক্ষার টিদমর সাদে দয্াগাদয্াগ করুি।
Q আমার মাদিত দে, আমার িাগদজর স্টযাদম্পর িাজ
িবরদে কনওোর জনয স্থ্ানীে সরিারী িমতির্ত াদি
বিেু োিা নগে কেওো কব্আইবন নে। এদর্
িী কিাদনা সমসযা আদে?
A হযাুঁ। এো আসদল একটি দোে উৎদকাচ য্া
‘সহজীকরণ দপদমন্ট’ িাদমও পবরবচত এব্ং আপবি
Tesco-দত দয্দকাদিা দেদিই কাজ করুি িা দকি,
এটি UK-র আইি অিুয্ায়ী দব্আইবি। সকল
উৎদকাদচর মত, সহজীকরণ দপদমন্টও রতযাখযাি
করা উবচত এব্ং দস বব্ষদয় বরদপােে করা উবচত।

আমাদের সহিমী এব্ং আমাদের ব্যব্সাদি সুরবক্ষর্ রাখা

Q আবম অদনি সমদেই এমন পরামশ্তোর্াদের সাদে
ক াগাদ াগ িবর ারা ব্যব্সার জনয রদোজনীে
অনুমবর্গুবল আমাদের কেন। এিজন পরামশ্তোর্া
আমাদি অযােবমন এব্ং অদপক্ষার সমে অদবতি িবমদে
কেওোর সুপাবরশ্ িদর বিন্তু র্ারা কসো িীভাদব্ িরদব্
র্া স্পষ্ট নে। র্ারা আমার রদোজনীের্া বে পূরণ
িদর বেদে র্াহদল িী র্ারা এো িীভাদব্ িরদলা
কস বব্ষদে আমার উবেগ্ন োিা উবচর্?
A হযাুঁ। আমাদের পক্ষ দেদক য্ারা কাজ কদরি (সহদয্াগী
ব্যবি বহসাদব্ও পবরবচত) তারা আমাদের জিয
উৎদকাদচর ঝুঁু বকর মাো ব্হুগুি ব্াবেদয় দেয়। তারা
রকৃতপদক্ষ কী করদে এব্ং আমাদের পক্ষ দেদক
কী িরদির কাজ করদে দস বব্ষদয় আমাদের স্বচ্ছ্ব
িারণা োকা গুরুত্বপূণে। দকাদিা উৎদকাদচর ঘেিায়
আমাদের সম্মাি হাবি হদব্, এমি ঝুঁু বক দিওয়ার
ক্ষমতা আমাদের দিই, এব্ং আমেয দ্রদব্যর অজাদি
বকেু ঘদে োকদলও তার সম্পূণে োয়ব্দ্ধতা আমাদের
ওপর ব্তে াদব্। আপিার স্থািীয় বলগযাল টিদমর সাদে
কো ব্লুি এব্ং সুবিবিত করুি দয্, আমাদের পদক্ষ
কাজ করার আদগ আপবি সকল তৃ তীয় পদক্ষর ওপর
য্োয্েভাদব্ সততার বেউ বেবলদজন্স করদেি।
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উপহার এব্ং বব্দিােি
এটি দকি গুরুত্বপূণে?

আমার জিয এর অেে কী?

সরব্রাহিারী এব্ং অনযানয পক্ষদের সাদে সম্পিত
স্থ্াপদনর এিটি গুরুত্বপূণত অংশ্ হদলা পবরবমর্ উপহার ব্া
বব্দনােদনর কলনদেন িরা। বেও এটি িখনই কিাদনাভাদব্
আমাদের ব্যব্সাবেি বসদ্ধান্তদি রভাবব্র্ িরা – ব্া
রভাবব্র্ িরদে এমন রবর্ফবলর্ িরা – উবচর্ না।
আমরা িখনই রবর্শ্রুবর্, উপহার ব্া অনয কিাদনা
রিার উৎদিাদচর কলনদেদনর মািযদম আমাদের ব্যব্সাদি
রভাবব্র্ িরার কচষ্টা িরব্ না, এমনিী আমরা ক সব্
কেদশ্ পবরচালনা িবর কসখাদন এটি সািারণ ব্যব্সাবেি
অনুশ্ীলন হদে োিদলও না।

সব্সমে আমাদের উপহার এব্ং বব্দনােদনর নীবর্

ক উপহার ব্া বব্দনােন কেওো ব্া কনওো হদে
র্া ো ে হদর্ হদব্, আমাদের নীবর্ অনু ােী আদগ
কেদি অনুদমাবের্ হদর্ হদব্ এব্ং ক খাদন রদোজন
কসখাদন উপহাদরর করবজস্টাদরর কলখা োিদর্ হদব্।

অনুসরণ িরুন। আপবন

বে UK-কর্ োদিন এব্ং

£100-এর কব্শ্ী মাদনর উপহার ব্া বব্দনােন গ্রহণ
িরদেন, র্াহদল আপনার মযাদনজাদরর কেদি অনুদমােন
চান এব্ং উপহাদরর করবজস্টাদর কস বব্ষেটি নবেভু ি
িরুন। অনযানয মাদিত দে স্থ্ানীেভাদব্ কসে িরা সীমা
আদব্েন িরা হদব্। অনুপ ি
ু উপহার এব্ং বব্দনােন
সব্সমে রর্যাহার িরা উবচর্, র্ার মান াই কহাি
না কিন।
মদি রাখদব্ি:

• কিাদনা উপহার ব্া বব্দনােন গ্রহণ িরার আদগ
বনদজর বব্চারব্ুবদ্ধর ব্যব্হার িরুন এব্ং আমাদের
মূলযদব্াদির িো বব্দব্চনা িরুন।

• িক্ষদনা নগে ব্া নগদের সমর্ু লয বগফে িােত ব্া
ভাউচাদরর গ্রহণ ব্া রোন িরদব্ন না।

• আপনার িাদে কিাদনা বব্ি ব্যব্সাবেি ুবি না
োিদল মূলযব্ান উপহার ব্া বব্দনােন সািারনর্ুঃ
ো ে হে না।

• আপনার এমন উপহার ব্া বব্দনােন গ্রহণ িরা উবচর্
না া আপনার কনওো কিাদনা ব্যব্সাবেি বসদ্ধান্তদি
রভাবব্র্ িরদর্ পাদর ব্া কসটিদি কিাদনা ঘুষ ব্দল
মদন হদর্ পাদর।

• কিাদনা সরিারী িমতচারীদি উপহার কেওোর সমে
এই বব্ষদয় আবম আরও
তেয দকাোয় পাদব্া?

• গ্রুপ বলগযাল বব্জদনস
ইবটবগ্রটি টিম ব্া স্থ্ানীে
বলগযাল টিম

• উপহার এব্ং বব্দনােদনর নীবর্

সব্তো সদচর্ন োকুন এব্ং আপনার আইবন টিদমর
সাদে আদলাচনা িরুন।

• এমন কিাদনা বব্দনােন কেদব্ন না ব্া গ্রহণ িরদব্ন
না

া অদশ্াভন, অিীল ব্া অনযোে আপবত্তির।

• ক সিল বব্দনােদন বব্দেশ্ াত্রা অন্তভুত ি োদি কসগুবল
গ্রহণ িরার আদগ অব্শ্যই কিাদনা ব্যব্সাবেি বলোর
োরা সম্মবর্ জানাদনা েরিার।

• স্বাদেতর সংঘাদর্র নীবর্
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রশ্ন এব্ং উত্তর
Q আমার সরব্রাহিারী োরা আদোজন িরা লোরী
আবম বজদর্বে। আমার পুরস্কার বেল এিো িযাদমরা।
আবম পুরস্কারটি িী গ্রহণ িরদর্ পাবর?
A পুরস্কারদক উপহার বহসাদব্ দেখা হয় এব্ং £100-এর
(ব্া স্থািীয় বিিে াবরত সীমা) দেদক তার মাি দব্িী
হদল আপিাদক আপিার লাইি মযাদিজাদরর কাে
দেদক অিুদমােি বিদত হদব্ এব্ং উপহারটি দিওয়ার
আদগ আপিার বেদরক্টরদক দস বব্ষদয় জািাদত হদব্।
আপিাদক অব্িযই উপহাদরর দরবজস্ট্াদরর িবেভু ি
করদত হদব্।
Q আবম এিজন কস্টার মযাদনজার। এিটি আসন্ন রচাদরর
সমে এিজন সরব্রাহিারীর কস্টাদরর টিম, র্াদের
পদণযর সব্তো উপলব্ধর্া আমাে বেদে সুবনবির্ িরাদর্
আমাদি £250-র বগফ্ট ভাউচার রোন িরদর্ চাে।
আবম উপহারটি িী গ্রহণ িরদর্ পাবর?
A িা উপহারটি িগদের সমাি এব্ং িীবত অিুয্ায়ী
আপবি িগে ব্া িগদের সমতু লয দকাদিা উপহার
গ্রহণ করদত পারদব্ি িা। বকন্তু সব্দচদয় গুরুত্বপূণে
হদলা, উপহারটির উদেিয হদলা দকব্ল এই বিবেে ষ্ট
পণযটির রচাদরর বেদক মদিাবিদব্ি করা য্খি
দস্ট্াদর আরও অিযািয পণয উপলব্ধ আদে। তাই এটি
য্োয্ে িয়। সরব্রাহকারীদক ব্দল দেওয়া উবচত
দয্ দকাদিা রচাদরর সমেে ি দকন্দ্র দেদক বিিে াবরত হয়
এব্ং দস্ট্াদরর স্তদর দকাদিা বসদ্ধাি দিওয়া য্ায় িা।

আমাদের সহিমী এব্ং আমাদের ব্যব্সাদি সুরবক্ষর্ রাখা

Q আমাদি উইম্বলেদন াওোর জনয আবর্দেের্ার
টিবিে অফার িরা হদেদে। টিবিেটির োম £450
বিন্তু সরব্রাহিারী আমাে জাবনদেদেন ক সম্পূণত
আবর্দেের্ার পযাদিজটির োম £2000। উপহাদরর
করবজস্টাদর নবেভু ি িরার সমে আবম কিান োিার
অঙ্কো বলখব্?
A আপিার সরব্রাহকারীর সম্পূণে খরচটি ব্যব্হার করা
উবচত, অেে যাৎ £2000। য্বে সরব্রাহকারী অবতবরি
দকাদিা আইদেদমর খরচ ব্হি কদর োদক, দয্মি য্াো
ব্া রাদত োকার ব্যব্স্থা, দসই সকল খরচ িবেভু ি
করার সময় মূল খরদচর সাদে দয্াগ করদত হদব্।
Q আমার পূব্ত পবরবচর্ এি সরব্রাহিারী, নর্ু ন এিটি
ব্যব্সাদে এিটি কেন্ডার বব্বেং রবক্রোর এিটি অংশ্।
র্ারা আমাদি ব্াইদর বেনার িরাদর্ বনদে ক দর্ চাে
এব্ং কব্াঝাদর্ চাে ক এই িন্ট্রাক্টটি র্াদের জনয ির্
গুরুত্বপূণ।
ত আবম িী অফারটি গ্রহণ িরদর্ পাবর?
A িা। আমাদের উপহার এব্ং বব্দিােদির িীবত
দেন্ডাদরর রবিয়া চলাকালীি আমাদের দকাদিা
সহকমীদক দকাদিা িরদির উপহার ব্া বব্দিােি গ্রহণ
করা দেদক বিবষদ্ধ কদর। এো সুবিবিত কদর দয্
আমাদের বসদ্ধািগুবল রিাি ফলাফলদক রভাবব্ত
করদত পাদর এমি দকাদিা ব্যবিগত রভাব্ োোই
দিওয়া হদয়দে।
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স্বাদেে র সংঘাত
এটি দকি গুরুত্বপূণে?

আমার কাদে এটির অেে কী?

স্বাদেতর সংঘার্ র্খনই ঘদে খন আমাদের ব্যব্সা ব্া
গ্রাহিদের ভাদলার জনয কনওো কিাদনা বসদ্ধান্ত কনওোর
ক্ষমর্াে আমাদের ব্যবিগর্ স্বােত হিদক্ষপ ব্া রভাব্
বব্িার িদর। এো র্খন হদর্ পাদর খন কিাদনা
পবরব্াদরর সেসয সরব্রাহিারী হদে ান ব্া ব্যব্সাদি
কিাদনা পবরদষব্া বব্বক্র িদরন ব্া আপবন এমন িাউদি
পবরচালনা িরদেন ার সাদে আপনার ঘবনষ্ঠ ব্যবিগর্
সম্পিত আদে। আমরা বে সংঘার্গুবলদি সঠিিভাদব্
চালনা িরদর্ না পাবর, কসগুবল আমাদের সম্মানহাবন
িরদব্ এব্ং সব্দচদে খারাব্ পবরবস্থ্বর্দর্ কসগুবল
জাবলোবর্, বব্ষময ব্া অনযানয গম্ভীর সমসযার
রূপ বনদর্ পাদর।

খনই কিাদনা স্বাদেতর সংঘার্ ঘদে ব্া আপনার মদন
হে ঘেদর্ পাদর, পেদক্ষপগুবল গ্রহণ িরুন:

• িিাি করুি: ব্যব্সার পক্ষ কেদি বসদ্ধান্ত কনওোর
সমে রভাবব্র্ িরদর্ পাদর এমন ক দিাদনা ব্যবিগর্
আগ্রদহর জনয বব্ষদে সদচর্ন োকুন। উোহরণস্বরূপ,
বে আপনার স্বামী/স্ত্রী ব্া কিাদনা পবরব্াদরর সেসয
Tesco-র সরব্রাহিারী হন।

• এবেদয় য্াি: কিাদনা স্বাদেতর সংঘার্ োিদর্ পাদর এমন
ক দিাদনা পবরবস্থ্বর্ কেদি বনদজদি সবরদে রাখুন এব্ং
বনদজদি রশ্ন িরুন এিজন ব্াইদরর কলাি এোদি
িীভাদব্ কেখদব্। উোহরণস্বরূপ, কিাদনা পবরব্াদরর
সেদসযর সাদে এিই টিদম িাজ িরা উবচর্ না।

• হ্রাস করুি: আপবন বে পবরবস্থ্বর্টি এবেদে ক দর্
পারদেন না র্াহদল বনদজর লাইন মযাদনজাদরর সাদে
িো ব্লুন এব্ং এমন এিটি প্লযাদন সম্মর্ হন
াদর্ সংঘার্ পবরচালনা িরা াে।
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রশ্ন এব্ং উত্তর
Q আমরা এিজন নর্ু ন পবরদষব্া রোনিারীর কখাৌঁজ
িরবে এব্ং আমার করবমি এমন এিটি কিাম্পাবন
চালাে ারা Tesco-র জনয এই িাজটি িরদর্
পারদব্। আবম িী কেন্ডাদরর বব্শ্ে র্ার সাদে
কশ্োর িরদর্ পাবর?
A িা। দেন্ডাদরর বব্িে দগাপিীয়। অপিার কখিই
Tesco-দত আপিার পদের সুবব্িা বিদয় আপিার
দরবমক, ব্ন্ধু ব্া পবরব্াদরর সেসযদক দকাদিা সুদয্াগ
সুবব্িা রোি করদব্ি িা। য্বে আপিার দরবমক
দকাদিা বব্ে জমা বেদত চায়, তাহদল আপিাদক
আপিার লাইি মযাদিজাদরর কাদে অব্িযই আপিার
সম্পকে রকাি করদত হদব্ এব্ং আপবি আর
বব্বেংদয়র রবিয়ায় হয়ত অংিগ্রহণ করদত
পারদব্ি িা।
Q আমাদি িাদজর জনয এিটি আসন্ন বেদপ ব্াইদর ক দর্
হদব্ এব্ং আবম এমন এিটি এোরলাইদন টিবিে ব্ুি
িরদর্ চাই াদের কেদি আবম লোলটি পদেট পাই।
আবম িী আমার এোরলাইনটি, এমনিী বে অনযদের
র্ু লনাে কব্শ্ী োমী হে র্াও ব্যব্হার িরদর্ পাবর?
A িা, আপবি আপিার ব্যবিগত স্বােে দক কখিই
আপিার ব্যব্সাবয়ক বসদ্ধািগুবলদক রভাবব্ত
করদত দেদব্ি িা। য্বে দকাদিা সস্তার ফ্ল্াইে উপলব্ধ
োদক এব্ং আপিাদক অফার করা হয় তাহদল
আপিাদক অব্িযই ব্যব্সার স্বাদেে দসই বব্কল্পটি
চয়ি করদত হদব্।

এই বব্ষদয় আবম আরও
তেয দকাোয় পাদব্া?

• গ্রুপ বলগযাল বব্জদনস

Q আমার টিম এিে পদের জনয বনদোগ িরদে ক খাদন
আবম মদন িবর আমার ভাইবঝ মানানসই হদব্। আবম
িী কসই ভূ বমিার জনয র্ার বব্শ্ে পাঠাদর্ এব্ং র্ার
জনয সুপাবরশ্ িরদর্ পাবর?
A হযাুঁ, য্বে আপিার সুপাবরি করা পেটির জিয
আপিার ভাইবঝর আব্িযক জ্ঞাি, েক্ষতা এব্ং চবরে
োদক তাহদল আপবি তার জিয সুপাবরি করদত
পারদব্ি য্তক্ষণ িা এমি দকাদিা পদে বিয্ুি আদেি
দয্খাদি আপবি সরাসবর তাদক বিদয়াগ করার বসদ্ধাি
বিিে ারণ ব্া রভাবব্ত করদত পারদব্ি িা। দকাদিা
সংঘাদতর উদদ্রক হওয়া দরাি করদত য্ত িীঘ্র সম্ভব্
আপিার সম্পকেগুবল রকাি করুি।
Q আবম এিটি মল মযাদনজদমদট িাজ িবর এব্ং আমাদের
মদল বিেু ওকুদপবে লক্ষয পূরণ িরার ওপর আমার
কব্ানাস বনভত র িদর। আবম িী আমার লক্ষয পূরণ
িরদর্ ইউবনেগুবলদি নগনয ভাোদেদেরদি বেদর্ পাবর?
A িা, আপিাদক লক্ষয দেওয়ার উদেিয হদলা এো
সুবিবিত করা দয্ আমাদের মাল সঠিক বমশ্রণ এব্ং
গুণমাদির ভাোদেদত ভরা। গরীব্ ভাোদে আিদল
আপিার সুবব্িা হদব্, বকন্তু ব্যব্সা ব্া গ্রাহদকর িা।
Q আমার মদন হে আমার মযাদনজার র্ার স্ত্রীদি এিজন
সরব্রাহিারী বহসাদব্ কসে িদর করদখদেন এব্ং অনযানয
সরব্রাহিারীর কেদি র্ার োম কব্শ্ী হওো সদেও
র্াদি িাজ বেদেন এব্ং র্ার পণযগুবল সব্তবনম্ন
গুণমাদনর। আমার িী িরা উবচর্?
A এটি দকব্ল স্বাদেে র সংঘাত িয়, এটি Tesco-র
বব্রুদদ্ধ জাবলয়াবতও হদত পাদর। আপিার উবচত
তার মযাদিজাদরর কাদে এই উদেগ রকাি করা
ব্া আপিার আইবি ব্া সুরক্ষার টিদমর সাদে
দয্াগাদয্াগ করা।

ইবটবগ্রটি টিম ব্া স্থ্ানীে
বলগযাল টিম

• স্বাদেতর সংঘাদর্র নীবর্

আমাদের সহিমী এব্ং আমাদের ব্যব্সাদি সুরবক্ষর্ রাখা
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োতব্য অিুোি
এটি দকি গুরুত্বপূণে?

আমার কাদে এটির অেে কী?

আমাদের িাদে স্থ্ানীে এব্ং কেদশ্র োর্ব্যগুবলদি সমেতন
িরার, অেত, পণয এব্ং পবরদষব্া রোন িরার রাচীন
ইবর্হাস আদে া আমাদের িবমউবনটিগুবলদর্ আসল বিেু
ব্ািবব্ি পবরব্র্ত ন আনদর্ পাদর। আমাদের সহাের্া
রোন িরার সমে, এটি গুরুত্বপূণত ক আমরা ক োর্দব্য
অনুোন বেবে কসটি ো ে, বব্ি এব্ং আমরা ক ভাদব্
চাই কসভাদব্ আমাদের িবমউবনটিগুবলদি সহাের্া িরদে।
এটি আমাদের এো বনবির্ িরদর্ সহাের্া িদর
ক আমরা ক অনুোন িবর র্া আমাদের সম্মানদি
কিানভাদব্ হাবন িরদে না এব্ং সিল সহিমীদি আইবন
এব্ং অেতননবর্ি রবর্কূলর্ার হার্ কেদি রক্ষা িদর।

● আমাদের রবর্বষ্ঠর্ োর্দব্যর পােতনারদের সমেতন িরুন।
● বে োর্ব্যটি কিাদনা রবর্বষ্ঠর্ পােতনার না হে র্াহদল
আমরা কিাদনা োর্ব্যদি সমেতন িরার িো ভাব্দল
র্াদের সর্র্ার ওপর বেউ বেবলদজে িরুন।

● কিব্ল

ো ে ির্ৃত পদক্ষর সাদে োর্ব্য অনুোন িরুন,
আমাদের োর্ব্য অনুোদনর নীবর্দর্ বনিতাবরর্ ির্ৃত পদক্ষর
র্াবলিা অনুসরণ িরুন এব্ং সঠিি অনুদমােন বনন।

● আমাদের অভযন্তরীণ ফান্ড সংগ্রহ িরা রবক্রো এব্ং
বনদেত বশ্িা কেখুন।

● িক্ষদনা আপনার সরব্রাহিারীদের Tesco োরা
সমবেতর্ োর্দব্য অনুোন (অেত, বজবনসপত্র ব্া
পবরদষব্া) বেদর্ ব্ািয িরদব্ন না।

● িখনই Tesco ফান্ডদি এমন কিাদনা োর্দব্য বেদর্
কেদব্ন না
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া Tesco-র সম্মানহাবন িরদর্ পাদর।

আমাদের ব্যব্সার আচরণবব্বি (“COBC”)

রশ্ন এব্ং উত্তর
Q আমার কস্টার স্থ্ানীে

ুব্িদের টিমদি সমেতন িরদর্

র্াদের খ্রীষ্টমাস লোরী উপলদক্ষ £50 োদমর পণয
োন িরদর্ চাে। আমাে িী িরদর্ হদব্?
A অিুোিটি দয্দহতু Tesco দেদক আসদে, আপিাদক
বিবিত োকদত হদব্ দয্ য্ুব্কদের টিম য্োয্ে
পেন্দ এব্ং তারা একটি বিব্বন্ধত োতব্য; আপিার
স্থািীয় োতব্য অিুোদির বিদেে বিকা দেখুি।
অিুোিটি বেদত সম্মত হওয়ার আদগ য্োয্ে
কতৃে পদক্ষর সাদে আদলাচিা করার কো মদি
রাখদব্ি; দয্দহতু এটি £500-র কম, এটি
আপিার দস্ট্ার মযাদিজার হদব্ি।
Q আমরা আমাদের সরব্রাহিারীদের সাদে েু েদপদস্টর
ওপর এিটি 3-সপ্তাদহর রচার চালাদনার কচষ্টা িরবে
ক খাদন রবর্টি বব্বক্রর 5% োর্দব্য কেওো হদব্।
আমাদের কিান রবক্রো অনুসরণ িরা উবচর্?
A এই িরদণর রচারগুবল অিুোি সংিাি রচার (CRM)
িাদম পবরবচত এব্ং অব্িযই ব্যব্সাবয়ক ইউবিদের
দরাোক্ট বেদরক্টর োরা অিুদমােি করা উবচত
(গ্রুদপর োতব্য অিুোি িীবত অিুয্ায়ী)। সম্ভাব্য
েযাদির জিয, সকল CRM কায্ে কলাপ একটি
সাক্ষর করা চু বি োরা সমবেে ত হওয়া উবচত।

Q আমাদের মদিয েশ্ জনদি এিটি োর্ব্য গল্ফ কে-কর্
োিা হদেদে, ক টি এিটি জার্ীে োর্দব্যর পােতনার
নে। আমরা অংশ্গ্রহণ িরার জনয োর্দব্য £20,000
অনুোন িরবে। এোর িী অনুমবর্ আদে?
A হযাুঁ, য্বেও আপিাদক আপিার ব্যব্সাবয়ক ইউবিদের
এবিবকউটিভ ব্া বলোরবিপ টিদমর কাে দেদক
অিুমবত বিদত হদব্ কারণ অিুোিটি £10,000-র
দব্িী এব্ং োকাটি এমি একটি োতদব্য দেওয়া হদে
দয্টি জাতীয় োতব্য পােেিার িয়। আপিাদক বিবিত
করদত হদব্ দয্ োতদব্যর ওপর রাসবঙ্গক ব্যাকগ্রাউন্ড
দচক করা হদয়দে, সম্মাি সংিাি বেউ বেবলদজন্সও
করা হদয়দে। আপিাদক এই অিুোিটির বব্ষদয়
অব্িযই আপিার ব্যব্সাবয়ক ইউবিদের দয্াগাদয্াদগর
দহদের কাদে জািাদত হদব্ কারণ তারা োতদব্যর
অিুোদির তাবলকা পবরচালিা কদরি।
Q আমার সরব্রাহিারী আমাদি এিটি োর্ব্য
অযাওোেতদসর বেনাদর আমন্ত্রণ িদরদে। আবম িী
এটি গ্রহণ িরদর্ পাবর?
A এই পবরবস্থবতটি আমাদের উপহার এব্ং বব্দিােদির
িীবতর আওতাভু ি (44-45 পৃষ্ঠা দেখুি)। আপিাদক
দসই বব্দিােদির দমাে মাি জািদত হদব্ এব্ং য্বে
তার মাি £100 (ব্া স্থািীয় সীমার) দব্িী হয় তাহদল
আপিাদক মযাদিজাদরর অিুদমােি বিদত হদব্ এব্ং
উপহাদরর দরবজস্ট্াদর এটি িবেভু ি করদত হদব্।

এই বব্ষদয় আবম আরও
তেয দকাোয় পাদব্া?

• গ্রুদপর িবমউবনদিশ্ন
স্থ্ানীে িদপতাদরে
অযাদফোসত টিম

• োর্ব্য অনুোদনর নীবর্
• উপহার এব্ং
বব্দনােদনর নীবর্

আমাদের সহিমী এব্ং আমাদের ব্যব্সাদি সুরবক্ষর্ রাখা

49

ইিসাইোর দলিদেি এব্ং ব্াজাদরর
অপব্যব্হার
এটি দকি গুরুত্বপূণে?

আমার কাদে এটির অেে কী?

আপনার চািরীর অংশ্ বহসাদব্ আপবন Tesco এব্ং

● খন আপনার িাদজর জনয আপনার অভযন্তরীণ

অনযানয ক সিল কিাম্পাবনর সাদে আমরা কলনদেন িবর
র্াদের “অভযন্তরীণ র্দেযর” বব্ষদে আপবন হের্ জানদর্
পারদব্ন।
আপনার বনদজর সুবব্িাদেত ব্া অনয িাদরার জনয এই
অভযন্তরীণ র্দেযর ব্যব্হার িরা আইন এব্ং কিাম্পাবনর

র্েয রদোজন, র্াখন আপনাদি Tesco PLC
ইনসাইোর র্াবলিাে অন্তভুত ি িরা হদব্ এব্ং
আপবন গ্রুপ কিাম্পাবন কসদক্রোবরর িাে কেদি
এিটি বব্জ্ঞবপ্ত পাদব্ন।

● আপনার িাদে কিাদনা কিাম্পাবনর অভযন্তরীণ

নীবর্র বব্দরািী। “ইনসাইোর কলনদেন” নাদম পবরবচবর্

র্েয োিদল আপবন কিানভাদব্ই কসই কিাম্পাবনর

এই রবক্রোে, অভযন্তরীণ র্দেযর বভবত্তদর্, কশ্োর
ব্া অনযানয বসবিউবরটিস ক মন র্াবলিাভু ি ব্ন্ড

বসবিউবরটিদসর কলনদেন িরদর্ পারদব্ন না।

কিনা-কব্চা িরা হে,

া এিটি গম্ভীর কফ জোরী

অপরাি। এই র্েয অনযদের সাদে কশ্োর িরাও
অপরািমূলি িাজ িারণ র্ারা এটির সাহাদ য
কেবেংদের বসদ্ধান্ত গ্রহণ িরদর্ পাদর।
আইন এব্ং আমাদের অভযন্তরীণ নীবর্ কমদন চলা
আমাদের সিদলর ির্ত ব্য। এমনিী আপবন Tesco-কর্
িাজ িরা কেদে বেদলও এই বনেমাব্লী রদ াজয হদব্।

উোহরণস্বরূপ, বে আপবন িাদজর কক্ষদত্র Tesco-র
বব্ষদে এমন কিাদনা র্েয জানদর্ কপদরদেন ক র্েয
ব্াইদর রিাশ্ িরা হদল র্া Tesco-র কশ্োদরর োম
ব্াোদর্ ব্া িমাদর্ পাদর, র্াহদল আপনার Tesco-র
কশ্োর কব্চার ব্া কিনার িরার অনুমবর্ কনই।

● বে আপনদি Tesco PLC ইনসাইোর র্াবলিাে
অন্তভুত ি িরা হে, র্াহদল আপনাদি অব্শ্যই
Tesco PLC কশ্োর কলনদেদনর বব্বি কমদন চলদর্ হদব্;
আইন অনু ােী বিেু ব্যবিগর্ র্েয রোন িরদর্ হদব্;
এব্ং আপবন ব্া আপনার সাদে সং ি
ু কিাদনা ব্যবি
Tesco-র কশ্োর কিনাদব্চা িরদর্ চাইদল র্ার আদগ
আপনাদি অব্শ্যই অনুমবর্ বনদর্ হদব্।

● কিাম্পাবনর কিাদনা কঘাষণার আদগ িা ত িরা “কলাজে
বপবরেে” ক মন ফলাফল ব্া কিাদনা ব্ৃহোিার
কলনদেদনর আদগ আপবন Tesco-র বসবিউবরটিদসর

এই বব্ষদয় আবম আরও
তেয দকাোয় পাদব্া?

• িদপতাদরে কসদক্রোবরদেে টিম
• স্থ্ানীে আইবন বেদরক্টর
• Tesco PLC কশ্োর
কলনদেদনর বব্বি

• Tesco PLC রিাদশ্র
মযানুোল

কলনদেন িরদর্ পারদব্ন না। কলাজে বপবরেদের
র্াবরখ সহিমীদের আদগ কেদি জাবনদে কেওো হদব্।

● আপবন ভু ল র্েয রচার িদর ব্াজাদরর অপব্যব্হার
িরদব্ন না এব্ং এমন কিাদনা িা তিলাদপ জবের্
হদব্ন না া কিাদনা কিাম্পাবনর বসবিউবরটিদসর
োদমর ওপর হিদক্ষপ িদর।

● আপবন

বে জানদর্ পাদরন ক

কলনদেদনর সাদে

কিউ ইনসাইোর

ি
ু আদে র্াহদল কস বব্ষদে

কসাচ্চার হন।
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রশ্ন এব্ং উত্তর
Q “অভযন্তরীণ র্েয” িী?
A অভযিরীণ তেয হদলা দকাদিা দকাম্পাবির বব্ষদয়
এমি সব্ তেয য্া জিসমদক্ষ রকাি করা হয়বি
এব্ং য্া দকাদিা য্ুবিসম্মত বব্বিদয়াগকারী দকাদিা
দিয়ার ব্া অিযািয বসবকউবরটিস বকিদব্, দব্চদব্
িা িদর রাখদব্ তা বিিে ারণ করদত গুরুত্বপূণে
বহসাদব্ বব্দব্চিা করদব্।
Q অভযন্তরীণ কলনদেদনর বব্ষদে আরও র্েয আবম
কিাোে পাদব্া?
A আমাদের দিয়ার দলিদেদির বব্বি এব্ং আমাদের
ইিসাইোর বব্র্বফং দিাে দেখুি। অভযিরীণ তেয
পবরচালিা এব্ং রকাদির বব্ষদয় আরও তেয
Tesco PLC রকাদির মযািুয়াদল দেওয়া আদে।
Q আবম Tesco PLC ইনসাইোর র্াবলিাে আবে এব্ং
আবম বিেু Tesco কশ্োর বিনদর্ চাই। কিাম্পাবনটি
কলাজে বপবরেদে কনই র্াহদল িী আবম অগ্রসর হদে
কশ্োদরর কলনদেন িরদর্ পাবর?
A িা, আপিাদক (এব্ং আপিার পবরবচত ব্যবিদের)
অব্িযই Tesco PLC দিয়াদরর দলিদেদির বব্বিদত
বিিে াবরত রবিয়াগুবল অিুসরণ করদত হদব্ কারণ
আপবি য্বে সহকমী হি এব্ং Tesco PLC
ইিসাইোর তাবলকায় দেদক োদকি তাহদল
দলিদেি করার আদগ আপিাদক অিুমবত বিদত হদব্।

আমাদের সহিমী এব্ং আমাদের ব্যব্সাদি সুরবক্ষর্ রাখা

Q আবম জানদর্ কপদরবে ক Tesco জনসমদক্ষ কশ্োর
কেে িদর এমন এিটি সরব্রাহিারী কিাম্পাবনদি
এিটি িন্ট্রাক্ট বেদর্ চদলদে। আবম িী এই িন্ট্রাক্টটি
সাক্ষর হওোর এব্ং জনসমদক্ষ রিাশ্ িরার আদগ
কসই সরব্ারাহ্িারীর কশ্োর বিনদর্ পাবর?
A িা। অভযিরীণ তদেযর বভবত্তদত, Tesco ব্া
অিয দকাদিা দকাম্পাবির দিয়ার দকিা-দব্চা
করা দব্আইবি।
Q পবরব্দর্ত আবম িী আমার ব্ন্ধু দি সরব্রাহিারী
কিাম্পাবনর কশ্োর বিনদর্ উৎসাবহর্ িরদর্ পাবর?
A িা। এো “টিবপং” অফ িাদম পবরবচত। আপবি অিয
কাউদক অভযিরীণ তেয পা াদত পারদব্ি িা ব্া দসই
তদেযর বভবত্তদত অিযদের দলিদেি করদত উৎসাবহত
করদব্ি িা, এমিকী য্বে আপিার এর দেদক দকাদিা
লাভ িা হয় তাও।
Q আবম বফনাবেোল ফলাফদলর বিেু ইবের্ কপদেবে াদর্
কেখাদে ক আমরা মাদিত দের রর্যাশ্া অবর্ক্রম িদর
াব্। আমার িী িরা উবচর্?
A মাদকেদে সঠিক দেো রোি করদত িা পারা একটি
গভীর সমসযা। গ্রুদপর একটি রবিয়া আদে য্াদত
তদেযর য্োয্ে এব্ং িীঘ্র রকাি তোরকী করা য্ায়।
আপিার উবচত অেে নিবতক ব্া আইবি বেদরক্টদরর
সাদে অবব্লদে কো ব্লা ব্া দরাদেক্টর লাইদি
(Protector Line) কল করা।
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রাজনিবতক কায্ে কলাদপ দয্াগোি
এটি দকি গুরুত্বপূণে?

আমার কাদে এটির অেে কী?

ব্যব্সার অংশ্ বহসাদব্, আমরা বব্শ্ব জুদে সরিার,
বনেন্ত্রি, জনস্বােত গ্রুপ, ইন্ডাবি অযাদসাবসদেশ্ন এব্ং
অনযানয এই িরদণর সংগঠদনর সাদে জবের্ হই।

• আপবন বে সরিারী বব্ভাগ, কনর্া ব্া রাজননবর্ি
িা ি
ত লাদপর টিমগুবল কেদি কিাদনা ক াগাদ াগ
ব্া অনুদরাি পান র্াহদল সরিারী সম্পিত ব্া
িবমউবনদিশ্ন টিদমর সাদে সব্তো আদলাচনা িরুন।

আমাদের গ্রাহি এব্ং আমাদের সহিমীদের রভাবব্র্ িরদর্
পাদর এমন সব্ বব্ষদে আমাদের অব্স্থ্ান িী র্া জানাদর্
আমরা এটি িদর োবি। আমরা সরাসবর ব্া কেে ব্া
নীবর্র সংগঠনগুবলর সেসযর্ার মািযদম এই র্েয রোন
িদর োবি। এই সেসযর্াগুবল আমাদের সমসযাগুবল আদরা
ভাদলাভাদব্ ব্ুঝদর্ সহাের্া িদর এব্ং আমাদের রাসবেি
নীবর্ এব্ং বনেন্ত্রি বব্র্িত গুবলদর্ গঠনমূলিভাদব্ ক াগোন
িরদর্ সহাের্া িদর।
আমরা সব্সমে সুবনবির্ িবর ক আমরা সরিাদর
োিা রাজননবর্ি রব্ৃবত্তদি বনেন্ত্রণিারী আইন কমদন চবল।
ব্যব্সা বহসাদব্ আমরা রাজননবর্ি ভাদব্ বনরদপক্ষ।
আমাদের কিাদনা রাজননবর্ি েদলর সাদে সংদ াগ
কনই এব্ং আমরা রাজননবর্ি অনুোন িবর না।

• কিাদনা রাজননবর্ি অনুোন র্ৎসহ কিাদনা কিাদনা
রাজননবর্ি েল ব্া কনর্া োরা সংগঠির্ ইদভদট
স্পেরবশ্দপর অনুদরাি অব্শ্যই সরিারী সম্পিত ব্া
িবমউবনদিশ্ন এব্ং আইবন টিদমর িাদে পাঠাদর্ হদব্।
• আপবন বে কিাদনা সরিারী িমতির্ত াদি কিাদনা
উপহার ব্া বব্দনােন উপহার বেদর্ চাইদল আমাদের
উপহার এব্ং বব্দনােদনর নীবর্ কেখুন এব্ং আপনার
আইবন বেদরক্টদরর সাদে ক াগাদ াগ িরুন।
• আপবন গণর্াবন্ত্রি রবক্রোে ক াগোন িরদর্ পাদরন এিটি িবমউবনটি র্খনই অবিি শ্বিশ্ালী হে খন
কসখাদন ব্সব্াসিারী এব্ং িমতরর্ কলািজন এটিদি
এিটি আরও ভাদলা জােগা ব্ানাদর্ উদেযাগী হে।
বিন্তু সব্তো মদন রাখদব্ন আপবন কসখাদন বনদজর হদে
িাজ িরদেন, Tesco-কি উপস্থ্াপন িরদেন না।
• ক দিাদনা রাজননবর্ি িা তিলাপ আপনার বনদজর সমদে
সম্পােন িরা উবচর্ এব্ং কসগুবল আপনার িাজদি
ক ন রভাবব্র্ না িদর। এব্ং আপনার গ্রাহি, সহিমী
ব্া অনয িাদরার সাদে আপনার আচরণ ক ন আপনার
রাজননবর্ি েৃবষ্টভবে োরা পবরচাবলর্ না হে।
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রশ্ন এব্ং উত্তর
Q আবম িী Tesco-র পক্ষ কেদি কিাদনা রাজননবর্ি
অনুোন বেদর্ পাবর?
A িা। আমরা রাজনিবতক েল ব্া সেসযদের অিুোি
বেই িা।
Q Tesco িী কিাদনা মন্ত্রীর োর্ব্য অনুষ্ঠান স্পের
িরদর্ পাদর?
A আপিাদক এই িরদির অিুদরািগুবল আইবি এব্ং
সরকারী সম্পকে ব্া কবমউবিদকিদির টিদমর সাদে
আদলাচিা করদত হদব্, য্বে এই অিুষ্ঠািটি োতব্য এব্ং
অরাজনিবতক হয় দসদক্ষদেও। আপিাদক সুবিবিত
করদত হদব্ দয্ অিুষ্ঠাদির স্পন্সরবিপ ঘুষ ব্া অিয
দকাদিা সম্মাদির ঝুঁু বকর সম্ভাব্িা ব্াোয় িা এব্ং
এটি পক্ষপাতমূলক িয়। মদি রাখদব্ি দয্ Tesco
একটি রাজনিবতকভাদব্ বিরদপক্ষ রবতষ্ঠাি।
Q আবম সম্পবত্তর িাজ িবর। আবম িী প্লযাবনং মন্ত্রীর
সাদে Tesco-কি রভাবব্র্ িরদে এমন এিটি সমসযার
বব্ষদে িো ব্লদর্ পারব্?
A আপবি সরকারী কমেকতোর সাদে দকাদিা বব্ষদয় য্ুি
হওয়ার আদগ সরকারী সম্পকে ব্া কবমউবিদকিদির
টিদমর সাদে আদলাচিা করুি এব্ং বমবলতভাদব্ সংয্ুি
হওয়ার পবরকল্পিায় সম্মত হি। কমে কতোদের পদক্ষ
Tesco-র দকাদিা বব্দিষদজ্ঞর সাদে দকাদিা সমসযা
বিদয় সরাসবর কো ব্লা অদিক দব্িী সহায়ক হদব্।

এই বব্ষদয় আবম আরও তেয
দকাোয় পাদব্া?

• গ্রুদপর আইবন সরিারী
সম্পদিত র টিম

• িবমউবনদিশ্দনর কহে
• রাজনীবর্দর্ জবের্ োিার
বনদেত বশ্িা

• উপহার এব্ং বব্দনােদনর নীবর্
• োর্ব্য অনুোদনর নীবর্

আমাদের সহিমী এব্ং আমাদের ব্যব্সাদি সুরবক্ষর্ রাখা

Q আবম িী িাদজর কেদি েু টি বনদে এিজন স্থ্ানীে
সেসয ব বন পালতাদমদটর জনয কভাদে োৌঁবেদেদেন
র্াদি সহাের্া িরদর্ পাবর?
A আপিার জিগদির টিদমর সাদে এই অিুদরািটির
বব্ষদয় আদলাচিা করা উবচত বয্বি আপিাদক কাজ
দেদক অনব্তবিক েু টি দিওয়ার বব্ষদয় ব্যাখযা
করদব্ি। ফলাফল য্াই দহাক িা দকি, আপবি
সুবিবিত করদব্ি দয্ আপিার রাজনিবতক বব্োস
Tesco-দত আপিার কাজদক রভাবব্ত করদব্ িা।
Q কমের আমাদের কস্টার মযাদনজারদি মেয দ্রব্য বব্বক্রর
বব্ষদে কিাদনা উদেদগর বব্ষদে আদলাচনা িরদর্ কেদি
পাঠিদেদেন। আমার িী িরা উবচর্?
A ভাদলা রবতদব্িী হওয়ার সুব্াদে আমাদের
স্থািীয়ভাদব্ বিব্ে াবচত কমেকতোদের উদেগগুবলর
রতু যত্তর দেওয়া জরুরী। আপিাদক এই রস্তাব্টির
বব্ষদয় আপিার সরকারী সম্পকে ব্া
কবমউবিদকিদির টিদমর সাদে আদলাচিা করা উবচত
এব্ং দময়দরর সাদে দেখা করার এব্ং তার উদেগগুবল
দিািার সদব্ে াত্তম উপায় বিিে ারণ করা উবচত।
Q এিজন কনর্া পদরর সপ্তাদহ আমার কস্টাদর আসদর্
চান। আবম িী এদর্ সম্মর্ হব্?
A দকাদিা দিতার দস্ট্াদর আসাদত সম্মত হওয়ার আদগ
সরকারী সম্পকে এব্ং কবমউবিদকিদির োকা
সহকমীদের সাদে আদলাচিা করুি। দকাদিা রতু যত্তর
দেওয়ার আদগ আমাদের তার এই বভবজদের উদেিয
এব্ং বব্ষয়ব্স্তু ব্ুঝদত হদব্।
Q Tesco িী কিাদনা রাজননবর্ি েল ব্া কেে
উবনেন োরা আদোবজর্ কিাদনা অনুষ্ঠানদি
স্পের িরদর্ পাদর?
A আপিাদক এই িরদির অিুদরািগুবল আইবি এব্ং
সরকারী সম্পকে ব্া কবমউবিদকিদির টিদমর সাদে
আদলাচিা করদত হদব্। য্বে স্পন্সরবিপ অিুদমােি
পায়, তাহদল গ্রুদপর সরকারী সম্পদকের টিমদক
জািাদত হদব্ য্ারা Tesco-র রাজনিবতক অিুোদির
বব্ষদয় ব্াবষে ক বরদপাদেে বব্ব্ৃবতটি বলখদব্।
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য্োয্ে অযাকাউবন্টং এব্ং অেে পাচার
এটি দকি গুরুত্বপূণে?

আমার কাদে এটির অেে কী?

আমাদের স্টি মাদিত ে এব্ং কশ্োরদহাল্ডারদের রবর্
আমাদের অেীিাদরর ম তাো রাখদর্, আমাদের সিল
অেতননবর্ি র্েয অব্শ্যই ো েভাদব্ কিাম্পাবনর
অযািাউদট নবেভু ি িরদর্ হদব্। এর অেত হদলা এো
সুবনবির্ িরা ক আে এব্ং ব্যদের কেো সঠিিভাদব্
এব্ং সঠিি সমদে করিেত িরা।

• আপবন

টিল-এর সমে, িযাশ্ অবফস এব্ং আমাদের কহে
অবফদসর ফাংশ্নগুবলদর্, আমাদের সব্াইদি সুবনবির্
িরদর্ হদব্ ক অেতননবর্ি এব্ং অনেতননবর্ি র্েয
নবেভু ি িরার সমে আমরা সৎ এব্ং নযােপরােণ
োবি। স্থ্ানীে এব্ং আন্তজতাবর্ি অেতননবর্ি বরদপাটিতংদের
বনেমাব্লী বেনদিবেন িদঠার হদে াদে এব্ং আমাদের
বনদজদের অভযন্তরীণ বরদপাটিতংদের নীবর্র সাদে সাদে
কসগুবলও কমদন চলা আব্শ্যি।
এব্ং আমাদের সব্তোই এমন সম্ভাব্নার ব্যাপাদর সর্িত
োিা উবচর্ ক অপরািীরা Tesco ব্যাঙ্কসহ আমাদের
ব্যব্সার ভু ল ব্যব্হার িদর সন্ত্রাসব্াে সহ অপরািমূলি
িাজিমত কেদি কর্ালা অেত আইবন অেতননবর্ি বসদস্টদম
সরাদনার মর্ অপিমত িরদর্ পাদর। সচরাচর এটিদি
আবেতি র্েরূপ ব্লা হে, এব্ং আবেতি র্েরূপ ব্া
অনযানয অেতননবর্ি অপরাদি বন ুি োিা কিাম্পাবন
ও ব্যবিদের িদঠার শ্াবি হদর্ পাদর।

• শুিুমাত্র এমন আবেতি র্েয জমা বেন ক গুবন
বনভুত ল এব্ং ক গুবল ব্র্ত মান আবেতি বরদপাটিতং
পদব্তর সাদে রাসবেি।
• ইনভদেস, রবশ্েসহ সব্রিদমর নবেপত্র ো েভাদব্
রাখুন াদর্ সব্ আবেতি র্দেযর সমেতনিারী নবে
বহদসদব্ কসগুবল কেখাদনা াে।
• আমাদের ভ্রমণ এব্ং ার্াোদর্র নীবর্টি কজদন রাখুন
এব্ং কসটি অনুসরণ িরুন। সাদে এও বনবির্ িরুন
ক আপনার টিদমর সেসযরাও ক ন র্া িদরন।
• আপনার স্থ্ানীে বফনযাে টিদমর সাদে িাজ িরুন
এব্ং উপাজতন ব্া খরচা িীভাদব্ বলবপব্দ্ধ িরদর্
হদব্ র্া ব্ুঝদর্ না পারদল উপদেশ্ চান।
• আমাদের আভযন্তরীণ ও ব্বহরাগর্ অবেেরদের সাদে
সহদ াবগর্া িরুন, র্াদেরদি এমন নবে ও র্েয
বেন ক গুবল আমাদের অযািাউট অবেে িরার
িাদজ লাগদর্ পাদর।
•

এই বব্ষদয় আবম আরও তেয
দকাোয় পাদব্া?

•

গ্রুপ বফনযাে টিম ব্া স্থ্ানীে
বফনযাে টিম

•

গ্রুপ বসবিউবরটি, কসফটি এব্ং
করবসবলদেে টিম ব্া স্থ্ানীে
বসবিউবরটি টিম

•

গ্রুপ বলগযাল বব্জদনস ইবটবগ্রটি
টিম ব্া স্থ্ানীে বলগযাল টিম।

•

Tesco গ্রুদপর বহসাব্রক্ষণ নীবর্
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বে উপাজতন ব্া খরচার বহসাব্ রাখার িাদজ

বন ি
ু োদিন, র্াহদল আমাদের Tesco গ্রুদপর
বহসাব্রক্ষদণর নীবর্গুবল এব্ং কসগুবল আপনার িাদজর
োবেদত্বর কক্ষদত্র িীভাদব্ রদ াজয র্া কজদন রাখুন।

বে আপবন মদন িদরন ক অনয িমতচারীরা ভু ল
ব্া জাল িরা নবে রাখদে অেব্া র্হবব্দল কিানরিম
র্েরূপ িরদে, র্াহদল আপনার লাইন মযাদনজার,
বসবিউবরটি বেদরক্টর, বফনযাে বেদরক্টর ব্া আপনার
স্থ্ানীে করাদেক্টর লাইন (Protector Line)কি জানান।

• আপবন বে অদনি কব্বশ্ পবরমাণ নগে অেত ব্া
গ্রাহদির বেদপাবজে বনদে পবরচালনা িদরন, র্াহদল
আবেতি র্েরূপ রবর্দরািিারী সদচর্নর্া ব্জাে
রাখার জনয সম্পূণত রবশ্ক্ষণ বনন।
• সরব্রাহিারীদের ব্দোব্দি আসা অরর্যাবশ্র্
পবরব্র্ত নগুবল কেদি িী িী ঝুৌঁ বি আসদর্ পাদর র্া
কজদন রাখুন, সরব্রাহিারী র্াদের ব্যাঙ্ক অযািাউট
এমন কিাোও সরাদেন ক টি েযাি ফাৌঁবি কেওোর
আেশ্ত জােগা। এটি সর্িত র্া কনওোর এিটি সম্ভাব্য
বব্ষে হদর্ পাদর।

আমাদের ব্যব্সার আচরণবব্বি (“COBC”)

রশ্ন এব্ং উত্তর
Q আবম আমার কসই সহিমীদের
সািারণর্ আমাদের কোিাদনর
আবম লক্ষয িরবে ক আমার
স্বাভাবব্দির কচদে অদনি িম
কিাদনা সমসযা আদে?

হদে িাজ িরবে ারা
ব্দজতযর নবেপত্র রাদখন।
নবেভু ি সংখযাগুবল
রদেদে। এদর্ িী

A ব্দজেযর মািগুবল দকি বভন্ন হদে তার আলাো আলাো
কারণ োকদত পাদর। য্বে আপিার দকািভাদব্ মদি
হয় দয্ দেো আমাদের িীবত ও পদ্ধবত দমদি বলবপব্দ্ধ
করা হদে িা, তাহদল রেদমই আপিার লাইি
মযাদিজাদরর সাদে কো ব্লুি ব্া দরাদেক্টর লাইদি
(Protector Line) দফাি করুি।
Q কিানও গ্রাহদির Tesco ব্যাঙ্ক অযািাউদট আবম
স্বাভাবব্দির কেদি কব্বশ্ কলনদেন হদর্ লক্ষয িরবে।
আমার বি এই বব্ষদে অবভদ াগ জানাদনা উবচর্?
A আবেে ক তেরূপ হদে ব্দল সদন্দহ হওয়া দয্ দকািও
কাজকমে সদঙ্গ সদঙ্গ জািাদিা উবচত। আবেে ক তেরূদপর
বব্ষয়গুবল বিদয় জািাদত ব্যেে হদল পবরণাম গুরুতর
হদত পাদর।
Q আমার বনেবমর্ গ্রাহিদের এিজন এইমাত্র অস্বাভাবব্ি
কব্বশ্ পবরমাণ বজবনদসর জনয নগে অদেত োম
বমটিদেদেন। আমার বি বচবন্তর্ হওো উবচর্?

Q আবম P8-এ করাদমাশ্ন চালাবে এব্ং সরব্রাহিারী
£1 বমবলেন অেতােন িরদে। ক দহর্ু করাদমাশ্নটি হদর্ই
চদলদে র্াই আবম বি রােবমি বপবরেদে উপাজতনটির
বহদসব্ িদর রাখদর্ পাবর?
A স্বাভাবব্ক বহসাব্রক্ষদণর পদ্ধবত অিুসাদর, উপাজেিটি
দসই আবেে ক বপবরয়দে বলখদত হয় য্খি কাজটি ঘদে।
এটি শুিুমাে P8-এ বলখদত হদব্। আরও তদেযর জিয
আপিার বফিযান্স মযাদিজাদরর সাদে কো ব্লুি।
Q সম্ভাব্য কিানও সরব্রাহিারী র্াদের মাবলদির পবরচে
রিাশ্ িরদর্ অস্বীিার িরদে, র্াদের ব্িব্য এটি
কগাপনীে র্েয। করক্ষাপে খবর্দে কেখা কগদে ক
সরব্রাহিারী কিানও বব্দেবশ্ি বব্চারদক্ষদত্রর অন্তভুত ি।
আমার িী িরণীে?
A এটি সতকে হওয়ার মত বব্ষয় এব্ং আপিার অব্িযই
বলগযাল টিদমর কাে দেদক উপদেি ও সহায়তা
চাওয়া উবচত। মাবলকািার জটিলতা, য্াদত চূ োি
মাবলদকর পবরচয় দগাপি করার েরকার হয়, তা
পুুঁবজর উৎস দগাপি করার একটি পন্থা মাে এব্ং এটি
আবেে ক তেরূদপর জিয ব্যব্হার করা হদত পাদর।

A হযাুঁ। এটি “সতকে হওয়ার মত বব্ষয়” দয্টির বেদক
লক্ষয রাখদত হদব্। আপিার উবচত লাইি মযাদিজাদরর
সাদে কো ব্লা।
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আমাদের তেয বিরাপে রাখা
এটি দকি গুরুত্বপূণে?
আমাদের সাফদলযর চাবব্িাঠিই হল র্েয। দ্রুর্ এব্ং
বনরাপদে কেো কশ্োর িরদল র্া আমাদেরদি সমে
মর্ কস্টাদর করাোক্ট কপদর্, বব্বক্রর কেো বব্দিষণ
ও র্া বনদে বরদপােত িরদর্ এব্ং গ্রাহিদেরদি র্াদের
করাোক্ট সরব্রাদহর বব্ষদে আপদেদেে রাখদর্
সাহা য িরদব্।
আমাদের পদক্ষ র্েয ত্নসহিাদর ব্যব্হার িরা এব্ং
কসটির ভু ল ব্যব্হার না িরা ব্া কসটি হাবরদে না
কফলা গুরুত্বপূণ,ত িারণ Tesco-র র্েযগুবল হেদর্া
অপরািী এব্ং জাবলোর্দের িাদে মূলযব্ান হদর্
পাদর। Tesco-র বেভাইস এব্ং Tesco-র র্েয
সঠিি ও বনরাপেভাদব্ ব্যব্হার িরদর্ জানা রদর্যি
সহিমীর োবেদত্বর মদিয পদে, র্ার মদিয ব্যবিগর্
বেভাইদস ব্া রিাশ্য Wi-Fi কনেওোদিত র্েয অযাদিস
িরাও অন্তভুত ি রদেদে।

আমার কাদে এটির অেে কী?
তেয সুরবক্ষত রাখা
• সব্তোই কজারাদলা পাসওোেত ব্যব্হার িরুন।
অসং ি
ু শ্ব্দ ব্যব্হার িদর আপবন কজারাদলা
পাসওোেত ব্ানাদর্ পাদরন। এমন শ্ব্দ কব্দে বনন
ক গুবল আপবন মদন রাখদর্ পাদরন বিন্তু অনযদের
পদক্ষ আোজ িরা মুশ্বিল।
• িখদনাই পাসওোেত, বপন ব্া ব্যাদঙ্কর বব্শ্দের মর্
গুরুত্বপূণত র্েয কশ্োর িরদব্ন না।
• র্েয গুবেদে রাখুন, শ্নািদ াগয এব্ং হাদর্র
নাগাদল রাখুন।
• র্েয িারণ এব্ং কমাোর ব্যাপাদর বে কিানও
আব্বশ্যির্া োদি র্াহদল র্া কজদন রাখুন ও
কমদন চলুন।
• িাদজর বব্ষদের জনয ব্যবিগর্ ইদমল অযািাউট
ব্যব্হার িরদব্ন না।
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• েকুদমট কশ্োর িরার জনয আপনার Tesco
অনুদমাবের্ OneDrive ব্যব্হার িরুন া উবল্লবখর্
নাদমরব্যবিদি েকুদমট পাঠাদনার অযাদিস কেে।
• Dropbox, Google Drive-এর মর্ অনুদমাবের্
ব্া রিাশ্য ফাইল কশ্োবরং ওদেব্সাইে ব্যব্হার
িরদব্ন না।
• সংদব্েনশ্ীল র্েয দত্নর সাদে পবরচালনা িরুন, কসগুবল
সুরবক্ষর্ রাখুন এব্ং বনরাপদে নষ্ট িরুন। ো ে
এব্ং বনরাপে না হদল র্েয রিাশ্ িরদব্ন না।
• সব্ সহিমীদের জনযই র্েয সুরক্ষার ব্যব্স্থ্াগ্রহদণর
রবশ্ক্ষণ কনওো জরুরী। আপবন সব্ রবশ্ক্ষণ সমে
মর্ সম্পূণত িরদেন বিনা র্া বনবির্ িরুন।
•

বে আপবন লক্ষয িদরন ক কেো লঙ্ঘন িরা হদে
র্াহদল অবব্লদম্ব জানান। রাইদভবসদপােতাদল োিা
বনদেত বশ্িা অনুসরণ িরুন (ব্া কিানও কপােতাল
না োিদল আপনার স্থ্ানীে রাইদভবস টিদমর সাদে
ক াগাদ াগ িরুন)।

IT সরঞ্জাম ও সুবব্িা ব্যব্হার করা
• িখদনাই Tesco লযাপেপ, কমাব্াইল বেভাইস,
বসদস্টম ব্া কনেওোিত এমন কিানও বজবনস বর্বর,
ব্যব্হার ব্া বব্র্রণ িরদর্ ব্যব্হার িরদব্ন না
া অব্মাননাির, পক্ষপার্মূলি, কব্আইবন হে
ব্া অনয কিানও Tesco নীবর্র লঙ্ঘন িদর।
• িবম্পউোর িীদর চলা, ব্ার ব্ার ক্রযাশ্ িদর াওো
পপ-আপ আসা এব্ং অস্বাভাবব্ি আচরদণর মর্
মযালওেযার আক্রমদণর লক্ষণগুবলর রবর্ কখোল রাখুন।

এই বব্ষদয় আবম আরও
তেয দকাোয় পাদব্া?

• কেিদনালবজ বরস্ক
অযান্ড িমপ্লাদেে টিম
ব্া স্থ্ানীে ইনফদমতশ্ন
বসবিউবরটি টিম

• গ্রহণদ াগয ব্যব্হারনীবর্

আমাদের ব্যব্সার আচরণবব্বি (“COBC”)

রশ্ন এব্ং উত্তর
Q আমাদি এমন এিটি বলঙ্ক োিা ইদমল পাঠাদনা হদেদে
াদর্ মযালওেযার আদে ব্দলই আমার সদেহ হদে।
বে আবম ভু লব্শ্র্ুঃ বলদঙ্ক বলি িদর োবি র্াহদল
আমার িী িরণীে?
A আপিার শুিুমাে বব্েস্ত উৎস দেদক আসা ইদমলই
দখালা উবচত এব্ং কখদিাই সদন্দহজিক ব্া অপবরবচত
বলদক বক্লক করা ব্া অযাোচদমন্ট দখালা উবচত িয়।
আপিার য্বে মদি হয় দয্ Tesco কবম্পউোর
মযালওয়াদর আিাি হদয়দে তাহদল দস বব্ষদয়
অবব্লদে information.security@tesco.com-এ
ইদমল কদর 24/7 বসবকউবরটি অপাদরিি দসন্টাদর
জািাি। য্বে আপিার মদি হয় দয্ দসটি বফবিং ইদমল
হদত পাদর তাহদল phishing@tesco.com-এ দমল
কদর বফবিংদয়র ব্যাপাদর জািাি এব্ং তারপদর
ইদমলটি মুেুি।
Q আবম এমন িাদরার িাে কেদি কফান কপদেবে ব বন
বনদজদি সহিমী ব্দল পবরচে বেদেদেন এব্ং ব বন ঘর
কেদি িাজ িরদেন। র্ারা আমাদি র্াদের ব্যবিগর্
ইদমদল ব্হু ফাইল পাঠাদর্ ব্লদেন। আবম বি এটি
িরদর্ পাবর?
A িা। আপবি অব্িযই কখদিাই ব্যবিগত ইদমদল দকািও
তেয পা াদব্ি িা, কারণ দসটি বিরাপে িাও হদত
পাদর। আমাদের তেযগুবল মূলযব্াি এব্ং আপবি
অব্িযই সব্ে োই তেয চু বর ব্া অিিুদমাবেত ব্যবিদের
কাদে দসগুবল ফাুঁস হওয়া রুখদত তেয পা াদিার আদগ
য্ত্ন দিদব্ি। সংদব্েিিীল দেো পা াদিার সময়
আপিার বিবিত করা উবচত দয্ ফাইলগুবল দয্ি
পাসওয়ােে বেদয় সুরবক্ষত োদক।
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Q ঘদর আসার র্াোহুদোে আবম আমার লযাপেপ এিটি
কেদন কফদল চদল এদসবে, আর র্ারপর কেদি লযাপেপটি
খুৌঁদজও পাওো ােবন। আমার িী িরা উবচর্?
A হাবরদয় য্াওয়ার বব্ষয়টি আপিার তৎক্ষণাৎ
আপিার লাইি মযাদিজারদক জািাদিা এব্ং অবফস
সাদপােে দসন্টাদর একটি টিদকে লগ করা উবচত।
Q কগাপনীে ব্া ব্যব্সার রবর্ সংদব্েনশ্ীল র্েয আবম
িীভাদব্ বনস্পবত্ত িরদব্া?
A দসটিদক দকািও দশ্রবেং দমবিদি দফদল কুবচকুবচ
কদর বেি ব্া দকািও দগাপিীয় ব্জেয দফলার
ব্যাগ/বব্দি ভদর রাখুি।
Q িীভাদব্ আবম এমন কিানও িলাদরর িোে উত্তর কেব্
ব বন ব্লদেন? “হযাদলা, IT কহল্পদেস্ক কেদি পল িো
ব্লবে। আপনার িবম্পউোদর এিটি ভাইরাস িরা
পদেদে, এব্ং আমাদেরদি কসটি অবব্লদম্ব ঠিি িরদর্
হদব্। আপবন বি আপনার ইদমল আইবে, ইউজার
আইবে ও পাসওোেত বনবির্ িরদর্ পাদরন াদর্
আবম েূর কেদিই সমসযাটির সমািান িরদর্ পাবর?”
A আপিার কাদরার সাদে আপিার পাসওয়ােে দিয়ার
করা উবচত িয়, এমিবক দহল্প দেদস্কর সদঙ্গও িয়।
এোোও দকািও তেয কাউদক দেওয়ার আদগ দজদি
বিি ও য্াচাই কদর বিি দয্ দক দসই তেযটির দখাুঁজ
করদে। সামাবজকভাদব্ চিাি কদর তেয দব্র কদর
দিওয়ার ব্যাপাদর সতকে োকুি-এটি মািুষজদির
কাে দেদক তেয দব্র কদর দিওয়ার একটি পন্থা,
দয্ তেযগুবল হয়দতা তারা অিযোয় বেদতি িা।
সামাবজক চিািকারীরা এটি করার জিয বব্বভন্ন
উপায় অব্লেি কদরি, দয্মি দফাি কল,
ব্যবিগতভাদব্ এব্ং তব্েুযবতি পদ্ধবত ব্যব্হার
করা (দয্মি, ইদমল ব্া দেিে)।
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ব্াবহযক দয্াগাদয্াগ এব্ং
দসািযাল বমবেয়ার ব্যব্হার
এটি দকি গুরুত্বপূণে?
ইটারদনে কেদি আমাদের ব্যব্সার া া সুদ াগ সুবব্িা
হে র্ার অদনিগুবলই আমরা উৎিষতর্ার সাদে রপ্ত িদর
কফদলবে। কসাশ্যাল কনেওোিত এব্ং অনলাইন িমুযবনটিগুবল
ব্যব্হার িরাে আমাদের ব্যবিগর্ ও ব্যব্সাবেি িদর
োরুণ সুবব্িা হদেদে, আমরা িী িরবে কসটি গ্রাহি,
সহিমী ব্া অনযানয মুখয অংশ্ীোরদের আরও রাঞ্জলভাদব্
জানাদনা াদে।
Tesco-র সম্পবিত র্ সংব্াে খুব্ দ্রুর্ েোে এব্ং
বমবেো ও আমাদের রবর্দ াগীরা সব্তোই কসই খব্র
পাওোর জনয ইটারদনদে ওৌঁর্ কপদর্ ব্দস োদি। বে
ক কিানও উপাদে ভু ল র্েয ফাৌঁস হদে াে র্াহদল
র্া আমাদের সুনাম, আমাদের রবর্দ াবগর্া এব্ং
গ্রাহিদের আস্থ্াদি ক্ষু ণ্ণ িরদর্ পাদর। ভু ল র্েয
Tesco ব্র্যান্ড এব্ং র্ার সহিমীদের আইবন পবরণাদমর
সম্মুখীন িরদর্ পাদর।

আমার কাদে এটির অেে কী?
Tesco-র সহিমী বহসাদব্ আপবন আমাদের ব্যব্সার
রবর্বনবিত্ব িরদেন। খনই আপবন Tesco-র সম্পদিত
বিেু ব্লদেন সািারণ জ্ঞান ব্জাে রাখুন এব্ং িখদনাই
এমন কিানও মন্তব্য িরদব্ন না ব্া ব্িব্য, েবব্ ব্া
বলঙ্ক কপাস্ট িরদব্ন না া ভু ল ব্া অসদন্তাদষর জন্ম
কেে। আপনার িাজ এব্ং সহিমীদের ব্যাপাদর সব্তোই
শ্রদ্ধাশ্ীল এব্ং ইবর্ব্াচি মদনাভাব্ ব্জাে রাখুন।
কিানও ব্িৃর্া ব্া সদম্মলন চলািালীন জনসািারদণর
সামদন িী ব্লদেন কসটি কখোল রাখুন, সাংব্াবেিদের
িাদে বিেু ব্লা ব্া কসাশ্যাল বমবেোে বিেু কলখার
ফদল ব্র্যাদন্ডর সুনাদমর ক্ষবর্ হদর্ পাদর এব্ং ফলর্
আপনার িাদজর পবরদব্দশ্র উপর কনবর্ব্াচি রভাব্
পেদর্ পাদর।

আমাদের দসািযাল বমবেয়া িীবতদত ব্লা আদে দয্
অিলাইি দয্াগাদয্াদগর দক্ষদে আমাদের অবভমুখ
বকরকম হওয়া উবচত এব্ং এটি চারটি মূল বব্ষদয়
দজার বেদয়দে:
1. সৎ োকুন-আমাদের ব্যব্সার মূলযদব্ািগুবল বনদে চলুন
এব্ং বনজস্বর্া ব্জাে রাখুন। বনদজদি Tesco সহিমী
বহদসদব্ পবরচে বেন এব্ং অনুগ্রহ িদর আপনার
করাফাইদল বলদখ বেন ক ‘সব্ মর্ামর্ আমার বনজস্ব’।
কিানও েদ্মনাম ব্যব্হার িরদব্ন না ব্া কিাম্পাবনর
সাদে আপনার সম্পিত টির ব্যাপাদর কলািজনদি ভু ল
পদে চাবলর্ িরদব্ন না।
2. সদচর্ন োকুন – মদন রাখদব্ন আপবন ক টি কপাস্ট
িরদেন জনসািারদণর রিাদশ্ হে এব্ং এ িোও
মাোে রাখদব্ন ক বমবেো ও রবর্দ াগীরা বিন্তু
সব্তোই লক্ষয রাখদে।
3. ভাব্ুন – আপনার কশ্োর িরা বব্ষেব্স্তুটির ব্যাপাদর
োবেত্বব্ান হন। আপনার কপাস্টগুবল াদর্ বনভুত ল হে,
বব্ভ্রাবন্তির ব্া ক্ষবর্ির না হে কস ব্যাপাদর লক্ষয
রাখুন এব্ং কিাম্পাবনর কগাপন র্েয ফাৌঁস না িরার
ব্যাপাদর সর্িত হন।
4. স্বীিৃ বর্জ্ঞাপন িরুন – ক খাদন িবপরাইে ও ক াগয
স্বীিৃ বর্জ্ঞাপদনর েরিার আদে কসখাদন কসটি িরুন।
িখদনাই অনযদেরদি ক াগয স্বীিৃ বর্জ্ঞাপন না িদর
কলখা, েবব্ ব্া বভবেও কপাস্ট িরদব্ন না। িখদনাই
রেদম করস অবফস ও আপনার স্থ্ানীে রাইদভবস টিদমর
সাদে ক াগাদ াগ না িদর সাংব্াবেিদের হাদর্ বসবসটিবভ
ব্া িযাদমরা কফাদনর বভবেও র্ু দল কেদব্ন না।
সাংব্াবেকদের সাদে কোব্াতো ব্লা
খব্রটি স্থ্ানীে, আঞ্চবলি, জার্ীে ব্া আন্তজতাবর্ি

াই

কহাি না কিন, সব্ অনুসন্ধানগুবলদি Tesco করস
টিদমর িাদে পাঠান। র্ারা উত্তর পবরচালনা, বফবমংদে
ব্া করবেও অনুদরাদি সমিেসািন িরাে এব্ং আপনাদি
আইবন রািাে চলদর্ সাহা য িরদব্। এটি আমাদেরদি
Tesco জুদে িারাব্াবহি ও আপদেদেে ব্ার্ত া বেদর্
সাহা য িরদব্।
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রশ্ন এব্ং উত্তর
Q আবম কিানও সহিমীদি কসাশ্যাল বমবেোে অনুপ ুি
মন্তব্য কপাস্ট িরদর্ কেদখবে-আমার িী িরণীে?
A আপবি দয্টি দেখদেি দসটি দসািযাল বমবেয়ার
বিদেে বিকা বব্দরািী বকিা তা দেদখ বিি। ঠিক ‘ব্াস্তব্
েুবিয়ার’ মতই ভাচুে য়াল জগদত দপাস্ট্ করা মিব্যগুবলও
দয্ি আমাদের মূলযদব্াদির রবতফলি ঘোয়। আপিার
বচিা তারপদরও েূর িা হদল, অিুগ্রহ কদর আপিার
লাইি মযাদিজাদরর সাদে কো ব্লুি ব্া আপিার
স্থািীয় কদপোদরে অযাদফয়াসে টিম ব্া গ্রুপ
কবমউবিদকিি টিদমর সাদে দয্াগাদয্াগ করুি।
Q আবম Tesco-র সম্পদিত রচু র আগ্রহজনি বনব্ন্ধ,
েু যইে এব্ং Facebook কপাস্ট কেবখ। এগুবল বি আবম
ব্াবহযিভাদব্ অনলাইদন কপাস্ট িরদর্ পাবর ব্া কসগুবল
ব্ন্ধু ও পবরব্াদরর িাদে পাঠাদর্ পাবর?
A হযাুঁ, য্বে ব্াতোটি ইবতব্াচক হয়, বকন্তু তা সদেও দভদব্
দেখুি দয্ আপবি দয্ তেযটি ব্যব্হার করদেি দসটি
দিয়ার করা ঠিক হদব্ বকিা, ব্া দসটি শুিুমাে
আভযিরীণ ব্যব্হাদরর জিযই উবেষ্ট বকিা। এোোও
খব্রটি “ভু দয়া” বকিা দভদব্ দেখুি। শুিুমাে এমি
তেযই দিয়ার করুি য্া সািারণ জিগদণর জিয উবেষ্ট।
এই বব্বিটি অক্ষদর অক্ষদর পালি করুি: ইবতব্াচক
কোব্াতো দপাস্ট্ করুি।

Q স্থ্ানীে সংব্ােপদত্রর অবফস কেদি এইমাত্র কফান
এদসবেল ক র্ারা আমাদের নর্ু ন মেয দ্রদব্যর
লাইদসদের রভাব্ বনদে এিটি বনব্ন্ধ োপদর্ চাে।
র্াদের সাদে িো ব্লা বি ঠিি হদব্?
A আপবি তাদেরদক রেদম Tesco দরস অবফদসর
সাদে কো ব্লার উপদেি বেদত পাদরি এব্ং
তারপদর ঠিক করদত পাদরি দয্ দক স্থািীয়
সংব্ােপদের সাদে কো ব্লদব্ি।
Q আমাদি Tesco-র ব্যাপাদর রিাদশ্য ব্িৃর্া বেদর্
ব্লা হদেদে। আমন্ত্রণটি স্বীিার িরা বি ঠিি হদব্?
A দকািও আমন্ত্রণ স্বীকার করার আদগ, আপিার
বব্জদিস লীোদরর সাদে আদলাচিা কদর তারপদর
গ্রুপ কবমউবিদকিি টিম ব্া স্থািীয় কদপোদরে
অযাদফয়াসে টিদমর সাদে দয্াগাদয্াগ করুি। তারা
আপিাদক দশ্রাতাদের কাদে সঠিক ব্াতো দপৌুঁদে
দেওয়া এব্ং সুিাম সংিাি দকািও ঝুঁু বক এোদত
সঠিক উপদেি দেদব্ি। আমন্ত্রণগুবল দয্ি Tescoর উপকাদর লাদগ, এব্ং উপস্থাপিাদত দয্ি
দকািওরকম িতু ি, দগাপিীয় ব্া ব্াবণবজযকভাদব্
সংদব্েিিীল খব্র িা োদক।

Q আবম এিটি Tesco ওদেব্সাইে এব্ং কসাশ্যাল বমবেো
চযাদনল (ক মন Tesco Facebook ব্া Twitter)
পবরচালনা িবর। আবম বি Tesco-র পবরসংখযান
ও র্েযমূলি সংখযাগুবল কসখাদন রিাশ্ িরদর্ পাবর?
A হযাুঁ, বকন্তু দসই পবরসংখযাি ব্া সংখযাগুবল বিভুে ল
বকিা এব্ং দসগুবল ইবতমদিযই রকািয দোদমদি
ব্যব্হার করা হদে বকিা অিুগ্রহ কদর খবতদয় দেখুি।
Tesco PLC ওদয়ব্সাইদে আমাদের আবেে ক ও
কমুযবিটি দরাগ্রাম দেোসহ সাম্প্রবতক কদপোদরে
তেযগুবল রকাি করা হয়। সম্ভব্ হদল সংবিষ্ট
Tesco PLC পৃষ্ঠার একটি বলকও বেদয় বেি।
Tesco PLC ওদয়ব্সাইদে োকা দসলদসর তেয োো
অিয দকািও রকম দেো দিয়ার করদব্ি িা।

আমাদের সহিমী এব্ং আমাদের ব্যব্সাদি সুরবক্ষর্ রাখা

এই বব্ষদয় আবম আরও তেয
দকাোয় পাদব্া?

• গ্রুপ িবমউবনদিশ্ন টিম
ব্া স্থ্ানীে িবমউবনদিশ্ন টিম

•
•
•
•

করস টিম
িদপতাদরে অযাদফোসত টিম
কসাশ্যাল বমবেো নীবর্
বসবসটিবভ ফু দেজ অযাদিস
এব্ং রিাশ্ িরার অনুদরাি
সংক্রান্ত বনদেত বশ্িা
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আমাদের মূলযদব্াি
আমাদেরদি খন িঠিন বসদ্ধান্ত
বনদর্ হে র্খন এই মূলযদব্ািগুবলই
আমাদেরদি চাবলর্ িদর। আমাদের
মূলযদব্ািগুবল কজদন রাখদল আমরা
সঠিি িাজটিই িরদর্ পারদব্া।

কিউই গ্রাহদির
জনয এর কেদি
কব্বশ্ কচষ্টা
িদর না
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রদর্যদি অল্প অল্প
সাহা য িরদলও
র্া ব্ে পােতিয
িদর বেদর্ পাদর

আমরা সব্ার
সাদে কসই
ব্যব্হারই িবর
ক আচরণ র্ারা
রর্যাশ্া িদরন
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আমাদের বলোরবিদপর আচরণ
উদ্ভাব্ি

সহিিীলতা

নর্ু ন িারণা কখালা মদন স্বীিার িরা

বনদজর কসরাোই বেদর্ কচষ্টা িরা

• বজজ্ঞাসু হওো এব্ং নর্ু ন বচন্তাভাব্না সােদর
গ্রহণ িরা।

• বনদজর কখোল রাখা াদর্ আপবন আপনার
কসরােু কুই বেদর্ পাদরন।

• সামদনর বেদি র্াবিদে ভবব্ষযৎদি স্বাগর্ জানাদনা।

• আপনার চারপাদশ্ ইবর্ব্াচি মদনাভাব্গুবল
খুৌঁদজ কনওো।

• কোে কোে পেদক্ষপ কনওো

া ব্ে পােতিয গদে কেে।

সহদয্াবগতা করা

• পবরবস্থ্বর্ জটিল হদে কগদল িীভাদব্ রবর্বক্রো
বেদর্ হদব্ র্া জানা।

এিসাদে বমদল আরও ভাদলাভাদব্ িাজ িরা

রবতবিয়ািীলতা

• বনদজর ব্ৃদত্তর ব্াইদর কলািজদনর সাদে আলাপ িরা।

বনদজর পাদে োৌঁোদনা

• টিম বহদসদব্ িাজ িদর ক ে সাফলয কশ্োর
িদর কনওো।

• অরর্যাবশ্র্ বব্দশ্বর সমসযাগুবলর সম্মুখীন
হওো।

• সব্বিেু সহদজ সম্পন্ন রদর্ অনযদের সাদে
অংশ্ীোরী িরা।

• সাহসী হওো, মাপদজাি িদর ঝুৌঁ বি কনওো
এব্ং কসটির পবরণাম কেদি কশ্খা।

সহািুভূবত

• উত্তর খুব্ স্পষ্ট না হদলও বসদ্ধান্ত কনওো।

বনদজর আদগ অনযদের িো ভাব্া
• রামাণয, বব্শ্বি এব্ং উপদ াগী সম্পিত
গদে কর্ালা।
• এদি অপরদি কেখা, কব্াঝা ও িৃ বর্ত্ব
কেওো।
• আমাদের মদিয োিা পােতিযগুবলই ক এদি
অপরদি সাহা য িরার শ্বি হদে উঠদর্
পাদর র্া কব্াঝা।

আমাদের সহিমী এব্ং আমাদের ব্যব্সাদি সুরবক্ষর্ রাখা
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আমাদের সহকমী এব্ং
আমাদের ব্যব্সাদক
সুরবক্ষত রাখা।

