
Atlas Copco গ্রুপের ব্্যব্সায়িক সহপ�াগীর য়ির্্ণািপকর বব্য়িষ্ট্য | 1 1লা জনু, 2022, 10ম সংস্করণ

1লা জনু, 2022, 10ম সংস্করণ

Atlas Copco  
গ্রুপের ব্্যব্সায়িক 
সহপ�াগীর 
য়ির্্ণািপকর বব্য়িষ্ট্য



Atlas Copco গ্রুপের ব্্যব্সায়িক সহপ�াগীর য়ির্্ণািপকর বব্য়িষ্ট্য | 2 1লা জনু, 2022, 10ম সংস্করণ

1লা জনু, 2022, 10ম সংস্করণ

ভূয়িকা
স্টকহো�োম, সুইহোেহোে অবস্থিত একটি গ্্লোবোল, ইন্োস্ট্রিয়োল গ্কোম্োস্টে স্ট�সোহোব, Atlas Copco গ্রুহোের 180 টিরও 
গ্বস্টি গ্েহোি 43,000 জহোেরও গ্বস্টি কম্মচোরী এবং গ্ো�ক রহোয়হোে। আমোহোের স্টিল্পস্টবষয়ক ধোরণোগুহোলো আমোহোের 
গ্ো�কহোের সমোহোজর উন্নস্টত করহোত ও অগ্গস্টতর েহোে চোস্লত �ওয়োর লহোষ্যে ষ্মতোপ্রেোে কহোর। এভোহোবই 
আমরো আরও উন্নত ভস্টবষযেৎ ততস্টর কস্টর। আমরো এর েস্টেকৃত এবং প্রযুস্তি গ্ষ্হোরে ড্োইভোর এবং সোরো স্টবহোবের 
ইন্োস্ট্রি আমোহোের েষ্তোর উের স্টেভ্ম র কহোর েোহোক। আমোহোের ততরী মোহোক্ম হোে বহু প্রচস্লত কহো্রেসোর, ভযেোকুয়োম 
সস্লউিে, গ্জেোহোরের, েোম্, েোওয়োর েুলস এবং অযেোহোসম্বস্ল স্টসহোস্টম সব জোয়গোয় েোওয়ো যোহোব।

আমোহোের গ্ো�ক, সরবরো�কোরী, অেযেোেযে বযেবসোস্টয়ক অংিীেোর এবং অেযেোেযে গ্স্টকহো�োল্োরহোের প্রেম েেন্দ �হোয় 
ওঠোই গ্রুহোের স্টভিে। আমোহোের মূল মূলযেহোবোধ গ্মহোে চলোর মোধযেহোম, আমোহোের বযেবসোস্টয়ক রীস্টতেীস্টত তেস্টতকতোর 
মোধযেহোম এবং একই ধরহোণর মোে ও স্টযেোন্োে্ম  গ্িয়োর কহোর এমে বযেবসোস্টয়ক স�হোযোগীহোের সোহোে কোজ করোর 
মোধযেহোম Atlas Copco গ্রুে এটি অজ্মে করহোত চোয়।

Atlas Copco গ্রুপের আচরর্ য়ব্য়ি¹ -এ য়িম্নলিয়িত ব্্যাি্যা করা আপে:
•   Atlas Copcoতে আমরা আমাপের সমস্ত ব্্যব্সায়িক কা�্ণকলাপে বিয়েকোর উচ্চ মাপির স্্যান্াপ্ড্ণ র েক্ষ অব্লম্বি করপে 

অঙ্ীকারব্দ্ধ, �ার অর্্ণ হল আমরা আমাপের মপো একই বিয়েকো ও ত�াগ্যো সম্পন্ন ব্্যব্সায়িক সহপ�াগীপের চাই। আমরা 
আমাপের ব্্যব্সায়িক সহপ�াগীপের আচরর্য়ব্য়িপে অিুভূে লঙ্ঘপির য়রপোর্্ণ করার জি্য উৎসাহ য়েপি র্ায়ক।

•   সমস্ত ব্্যব্সায়িক সহপ�াগীপের কাছ তর্পক Atlas Copco-এর মূল্যপব্াি তমপি চলার ও আচরর্ য়ব্য়ি অিুসরর্ অিুসরপর্র প্রে্যািা 
করা হি। গুর্মাি, ব্্যব্সায়িক িীয়ে, েয়রপব্ি, মািব্ায়িকার এব্ং য়রপসাপস্ণর েক্ষো সম্পয়ক্ণ ে আমাপের উচ্চ মাপির স্্যান্া্ড্ণ  তিিার 
কপর এমি সহপ�াগী রপিপছ ো য়িশ্চিে করপে আমরা আমাপের ব্্যব্সায়িক সহপ�াগীপের স্ক্রিি এব্ং অয়্ডর্ কপর র্ায়ক। 

এই ্ডকুপমপটে আমাপের ব্্যব্সায়িক সহপ�াগীপের গ্রুপের তমৌস্কলক প্রে্যািার সংপক্ষপে ব্্যাখ্্যা প্রোি কপর, ব্্যব্সায়িক বিয়েকো ও সামাস্কজক, 
য়িরােত্া, স্াস্থ্য সংক্ান্ত এব্ং েয়রপব্িগে কম্ণক্ষমো সম্পয়ক্ণ ে Atlas Copco-এর মাি ও িীয়ের ব্াস্তব্ািিপক এটি সমর্্ণি কপর। 
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িীপচর য়ির্্ণািক বব্য়িষ্ট্যসিূহ Atlas Copco গ্রুপের আচরর্য়ব্য়ি �া গ্রুে দ্ারা সিয়্থ্ণত য়িম্নলিয়িত 
আন্তর্্ণায়তক য়িপ্দ্ণ য়িকাগুলির য়ভত্য়তপত হি, সসটির য়ভত্য়তপত হপি ্থাপক:

রাষ্ট্রসংপের িািব্ায়িকাপরর 
আন্তর্্ণায়তক য়ব্ি

ILO-এর কি্ণস্থপি 
সিৌলিক িীয়ত এব্ং 
অয়িকাপরর  

ওের সোষর্া (ILO)

রাষ্ট্রসংপের স্লাব্াি  
প্রভাব্ (GC) 

ব্হুর্ায়তক 
এন্ারপ্রাইপর্র র্ি্য  

OECD য়িপ্দ্ণ য়িকা

ব্্যব্সায়িক ও িািব্ায়িকাপরর  
র্ি্য UN য়িপ্দ্ণ য়িত িীয়তসিূহ 

সািারর্ প্রপিার্িসিূহ
বযেবসোস্টয়ক স�হোযোগী গ্যমে সরবরো�কোরী, সোবকন্টোক্টর, গ্যৌে উহোেযেোহোগর স�হোযোগী, এহোজন্ট, স্টরহোসলোর এবং 
েস্টরহোবিকহোের অবিযেই আমোহোের আচরণস্টবস্টধ অেুসোহোর গ্রুহোের প্রস্টতশ্রুস্টত এবং প্রতযেোিোগুস্ল বজোয় রোখোর 
গ্ষ্হোরে সম্মত �হোত �হোব। বযেবসোস্টয়ক স�হোযোগীরো Atlas Copco গ্রুহোের েণযে বো েস্টরহোষবোস্টে উৎেন্ন করোর জেযে 
সোব-কন্টোক্টরহোের বযেব�োর করহোল, তোহোের সোব-কন্টোক্টরহোের মূলযেোয়ে এবং স্টেব্মোচে করোর জেযে একই েীস্টত 
বযেব�োর করো গ্সই বযেবসোস্টয়ক স�হোযোগীহোের েোস্টয়ত্ব। অেুহোরোধ করো �হোল, বযেবসোস্টয়ক স�হোযোগীহোক তোরো গ্কোে 
সোব-কন্টোক্টরহোক বযেব�োর কহোর তো অবিযেই Atlas Copcoগ্ক জোেোহোত �হোব।

ব্্যব্সায়িক সহপ�াগীপের অব্ি্যই, োপের সমস্ত স্কক্িাকলাপে, 
োরা ত� তেপি কাজ কপর তসখ্াপি োপের স্কক্িাকলাে এব্ং 
কম্ণসংস্থাপির জি্য প্রপ�াজ্য জােীি আইি ও প্রয়ব্িািসমূহ 
তমপি চলপে হপব্। Atlas Copco-এর প্রপিাজিীি য়ব্ষি জােীি 
আইপি য়িি্ণায়রে প্রপিাজিীি য়ব্ষপির তর্পক ব্য়হভূ্ণ ে হপে োপর, 
এই তক্ষপরে ব্্যব্সায়িক অংিীোরপক অব্ি্যই অয়েয়রক্ত Atlas 
Copco-এর প্রপিাজিীি য়ব্ষি তমপি চলপে হপব্। এই িরপর্র 
তক্ষপরে ব্্যব্সায়িক সহপ�াগীপক অব্ি্যই এই ্ডকুপমটে স্াক্ষর 
করার আপগ মেয়ব্পরাপির য়ব্ষপি Atlas Copcoতক জািাপে 
হপব্।

আমাপের ব্্যব্সায়িক সহপ�াগীরা আমাপের আচরর্য়ব্য়ির তর্পক 
তকাপিা সপদেহজিক অসোচরর্ ব্া লঙ্ঘপির ঘর্িা ঘর্পল তসই 
য়ব্ষপি প্রয়েপব্েি জািাপব্ ব্পল আমরা আিা কয়র। আমাপের 
একটি ব্য়হরাগে য়রপোটি্ণং য়সপস্ম SpeakUp আপছ, �া ত� 
তকািও তস্কপহাল্াপরর কাপছ রপিপছ এব্ং প্রয়েপব্েপির য়ব্ষি 
সমূ্পর্্ণ তব্িামী র্াপক। প্রয়েপব্েি প্রাি ত� তকািও ভাষাপেই 
করা �াপব্। আমাপের ওপিব্সাইপর্ SpeakUp সম্পপক্ণ  আরও 
জািুি।

1https://www.atlascopcogroup.com/en/sustainability/
living-by-the-highest-ethical-standards/code-of-conduct

https://www.atlascopcogroup.com/en/sustainability/living-by-the-highest-ethical-standards/code-of-conduct
https://www.atlascopcogroup.com/en/sustainability/living-by-the-highest-ethical-standards/code-of-conduct
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1. আিুয়িক সিপির ্দাসত্ব ব্া সর্ারেূব্্ণক শ্রপির সকািও ব্্যাোর িি 
ত� তকািও য়েক তর্পকই তহাক িা তকি, তজারেূব্্ণক ব্া অয়িচ্াকৃেভাপব্ শ্রম, আিুয়িক সমপির োসত্ব, ব্রোস্ত 
করা হি িা। এর মপি্য কাউপক িাস্কস্তর হুময়ক য়েপি কাজ করপে ব্াি্য করার য়ব্ষি রপিপছ। এটি ব্্যব্সায়িক 
সহপ�াগীপেরপক োপের কম্ণসংস্থাি র্াকাকালীি, োসপোর্্ণ, য়িক্ষা সম্পয়ক্ণ ে িংসােপরের মপো অর্্ণ ব্া মূল 
্ডকুপমটে জমা করার প্রপিাজি তর্পকও য়িয়ষদ্ধ কপর।

2. য়িশুশ্রি িি 
Atlas Copco-এর কাপছ য়িশুশ্রপমর ব্্যব্হার য়িয়ষদ্ধ রপিপছ। চাকয়রর বব্ি ব্িপসর কম ব্িপসর কাউপক �াপে 
য়িপিাগ িা করা হি তসপক্ষপরে ব্্যব্সায়িক সহপ�াগীপের অব্ি্যই প্রপিাজিীি প্রয়েপরািমূলক ব্্যব্স্থা য়িপে হপব্। 
স্থািীি আইপি একটি তব্য়ি ব্িপসর সীমা য়িি্ণায়রে র্াকপল, এর মাপি হল, ব্াি্যোমূলক য়িক্ষা সমূ্পর্্ণ করার জি্য 
ব্িপসর তচপি কম ব্িসী ব্া 15 ব্ছপরর কম ব্িসী কাউপক (অর্ব্া 14 ব্ছর ব্িস ত�খ্াপি ILO কিপভিিি িং 
138 দ্ারা অিুপমায়েে) য়িপিাগ করা �াপব্ িা। অিুপমায়েে অপ্রাপ্তব্িস্কপের জি্য, িূ্যিেম য়হসাপব্ প্রপ�াজ্য স্থািীি 
আইি তমপি োর ব্িপসর তক্ষপরে উে�ুক্ত কাপজর িে্ণ , কাপজর সমি এব্ং মজয়ুর প্রোপির জি্য ম্যাপিজপমটে োিী 
রপিপছ। য়ব্েজ্জিক কাপজর তক্ষপরে য়িম্নেম ব্িস 18 ব্ছর।

3. ্দিুনীয়ত িি 
ব্্যব্সায়িক সহপ�াগীপের অব্ি্যই চা াো তোলাব্াস্কজ ও ঘুষ সহ সব্ িরপর্র েিুনীয়ের য়ব্রুপদ্ধ কাজ করপে হপব্। জাল 
্ডকুপমটে ব্া অি্যাি্য অবব্ি অিুিীলি ব্া উস্কলিয়খ্ে উৎোেপির ইউয়ির্ ব্া সরব্রাহকারীপের ব্্যব্হার করা �াপব্ 
িা। ব্্যব্সায়িক সহকারীপের স্কলয়খ্েভাপব্ এব্ং অয়রিম য়ব্জ্ঞয়প্ত য়েপি অিুপরাি করা হপল Atlas Copcoতক একটি 
অয়্ডর্ করার অব্ি্যই অিুময়ে য়েপে হপব্। ব্্যব্সায়িক সহপ�াগীপের অব্ি্যই ি্যা�্য প্রয়েপ�ায়গোর প্রয়ে োপের 
প্রয়েশ্রুয়ে য়িশ্চিে করপে হপব্ এব্ং মূল্য য়িি্ণারর্, মাপক্ণ র্ তিিায়রং ব্া অি্যাি্য অিুরূে কা�্ণকলাে সম্পয়ক্ণ ে 
প্রয়েপ�াগীপের সাপর্ আপলাচিা ব্া চুস্কক্ত িা করার তক্ষপরে সম্মে হপে হপব্।

4. িািব্ায়িকারপক সি্থ্ণি ও সম্াি করা 
ব্্যব্সায়িক সহপ�াগীপের অব্ি্যই মািব্ায়িকার সুরক্ষাপক সমর্্ণি ও সম্মাি করপে হপব্। োরা মািব্ায়িকার 
লঙ্ঘপির সাপর্ জয়়িে িি এব্ং Atlas Copco গ্রুে দ্ারা সময়র্্ণে প্রিাি আন্তজ্ণায়েক বিয়েক য়িপে্ণ য়িকা তমপি 
চলপব্ ো োপের অব্ি্যই য়িশ্চিে করপে হপব্।

5. বব্ষি্য য়িিূ্ণি করা 
ব্্যব্সায়িক সহপ�াগীপের অব্ি্যই সমাি সুপ�াগ, ি্যািসঙ্য়ে এব্ং বব্য়চরে্যপক সমর্্ণি করপে হপব্ এব্ং ব্িস, 
অক্ষমো, জায়েগে বব্য়িষ্ট্য, স্কলঙ্, স্কলঙ্ েয়রচি, িাগয়রকত্ব, রাজবিয়েক মোমে, িম্ণ এব্ং ত�ৌি ওয়রপিপটেিি 
য়িয়ব্্ণপিপষ ত� তকািও কম্ণসংস্থাপির য়সদ্ধাপন্ত সমস্ত কম্ণচারীপের সাপর্ োপের ক্ষমো এব্ং ত�াগ্যো অিু�ািী 
আচরর্ করা হি ো য়িশ্চিে করপে হপব্।

6. য়িরাে্দ ও স্াস্থ্যসম্ত কাপর্র েয়রপব্ি য়িশ্চিত করা 
ব্্যব্সায়িক সহপ�াগীপের কমনীপের য়িরােত্ার য়ব্ষিপক সব্্ণো অরিায়িকার য়েপে হপব্। শ্রয়মকরা আগুি লাগা তর্পক 
প্রয়েপরাি সহ য়িরােে ও স্াস্থ্যসম্মে েয়রপব্পি োপের কা�্ণ সম্পােি করপে োপর, কম্ণপক্ষরে এব্ং ফ্্যাক্টয়রর 
অব্স্থা এমি িরপর্র হপে হপব্। ঝুায়ক কমাপিার জি্য, কম্ণচারীপের স্াস্থ্য ও য়িরােত্া, প্রয়িক্ষর্ এব্ং স্পষ্টভাপব্ 
েপের য়ব্ব্রর্ সুরস্কক্ষে রাখ্ার জি্য অব্ি্যই উে�ুক্ত িীয়ে র্াকপে হপব্। কমনীপের সুয়ব্িায়ে অব্ি্যই ব্্যস্কক্তর ম�্ণাো 
রক্ষা করপব্ এব্ং ব্্যস্কক্তগে স্াস্থ্যয়ব্য়ির চায়হো েূরর্ করপব্। ব্্যব্সায়িক সহপ�াগীপের োপের কমনীপের েরফ্ 
তর্পক য়িরােত্া য়িশ্চিে করপে এব্ং কম্ণপক্ষপরের অব্স্থার ফ্পল েঘু্ণর্িা এব্ং অসুস্থো প্রয়েপরাি করপে, অব্ি্যই 
�র্া�র্ ব্্যব্স্থা য়িপে হপব্। এর মপি্য রপিপছ প্রার্য়মক য়চয়কৎসা এব্ং ব্্যস্কক্তগে সুরক্ষা সংক্ান্ত সরঞ্াম, তসইসাপর্ 
সঠিক এব্ং (ত�খ্াপি প্রপ�াজ্য) প্রে্যয়িে সরঞ্াপমর উেলভ্যো।

আমাপের ব্্যব্সায়িক সহপ�াগীরা কাপজর সমি এব্ং মজয়ুরর জি্য আন্তজ্ণায়েক প্রয়ব্িাি, জােীি আইি এব্ং 
স্থািীি য়িপে্ণ য়িকা অিুসরর্ করপব্ ো আমরা আিা কয়র।

ব্্যব্সায়িক সহপ�াগীর য়ির্্ণািক বব্য়িষ্ট্য
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7. সয়িয়তর স্ািীিতা এব্ং স�ৌ্থভাপব্ ্দর কষাকয়ষ করার অয়িকার 
ব্্যব্সায়িক সহপ�াগীরা োপের কমনীরা কম্ণপক্ষরে এব্ং ক্ষয়েেূরর্ সংক্ান্ত সমস্যা সমািাপির জি্য ম্যাপিজপমপটের 
সাপর্ তখ্ালাপমলাভাপব্ ত�াগাপ�াগ করার য়ব্ষপি স্ািীি ো অব্ি্যই য়িশ্চিে করপে হপব্। একয়রেেভাপব্ ের 
কষাকয়ষর উপদেপি্য কমনীপের তরে্ড ইউয়িিপির প্রয়েয়িয়িত্ব করা �াপব্ য়কিা, ো য়িব্্ণাচপির অয়িকার রপিপছ তসটি 
আমরা স্ীকার কয়র। Atlas Copco এই িরপর্র অয়িকার প্রপিাগকারী ত� তকািও কম্ণচারীর প্রয়ে বব্ষম্যপক 
ব্রোস্ত কপর িা।

8. েয়রপব্িগত ্দায়িত্ব এব্ং র্িব্ািু সম্পয়ক্ণ ত ব্্যব্স্থা গ্রহর্ 
ব্্যব্সায়িক সহপ�াগীপের একটি অিুপমায়েে েয়রপব্িগে ম্যাপিজপমটে য়সপস্ম র্াকা উয়চে ব্া োপের েয়রপব্িগে 
কম্ণক্ষমো ক্মাগে উন্নয়ে সািপির জি্য প্রয়েশ্রুয়ে প্রেি্ণি করা উয়চে। উৎোেি, য়্ডস্কজর্ালাইপজিি, েপর্্যর 
ব্্যব্হার, েয়রব্হি এব্ং ব্জ্ণ্য েোর্্ণ য়িষ্পে্য়ে তর্পক েয়রপব্িগে প্রভাব্ কমাপিার তচষ্টা করা সব্য়কছুই এর মপি্য 
রপিপছ।

জলব্ািুপে হওিা চ্যাপলঞ্ তমাকায়ব্লার তক্ষপরে আমাপের সমস্ত ব্্যব্সায়িক সহপ�াগীপের েেপক্ষে তিওিা উয়চে।

েয়রপব্ি সংরক্ষর্ এব্ং েয়রপব্পির সাপর্ উে�ুক্ত প্র�ুস্কক্ত প্রচার করার ফ্পল ব্্যব্সায়িক সহপ�াগীপের েয়রপব্িপক 
রক্ষা কপর এব্ং সংরক্ষর্ কপর, উোহরর্স্রূে, জপলর ব্্যব্হার ও ব্জ্ণ্য জল েয়রচালিার য়েপক মপিাপ�াগ য়েপি 
অব্ি্যই োপের ব্্যব্সাপক তসইভাপব্ েয়রচালিা করপে হপব্। ের্্য ও েয়রপষব্ায়ে ত্ডপভলে করার সমি, ব্্যব্সায়িক 
সহপ�াগীপের অব্ি্যই ের্্য ও েয়রপষব্ায়ে উৎোেি, য়ব্েরর্ ও ব্্যব্হার করার সমি এব্ং তসইসাপর্ োপের 
য়িষ্পে্য়ের সমি ত� তিয়েব্াচক েয়রপব্িগে প্রভাব্গুস্কল হপে োপর ো তমাকায়ব্লা করপে হপব্ এব্ং হ্াস করপে 
হপব্। ব্্যব্সায়িক সহপ�াগীপের অব্ি্যই ের্্য, প্রস্কক্িা এব্ং য়্ডজাইপি েয়রপব্পির সাপর্ সুসঙ্ে প্র�ুস্কক্তর য়ব্কাি 
এব্ং প্রচাপরর প্রয়ে োপের প্রয়েশ্রুয়ের য়ব্ষি য়িশ্চিে করপে হপব্।

9.  Atlas Copco-এর য়িয়ষদ্ধ এব্ং সোষর্া করা হপিপে এিি লর্য়িপসর 3তালিকা সিপি 
চিা
Atlas Copco-এ সরব্রাহ করা অংি, ের্্য ব্া কা াচামাল ব্া উৎোেি প্রস্কক্িাি ব্্যব্হার করা �াপব্ িা এমি 
েোর্্ণগুস্কল Atlas Copco-এর য়িয়ষদ্ধ োস্কলকাি রপিপছ। তঘাষর্া করা োস্কলকাি এমি েোর্্ণ রপিপছ �ার ব্্যব্হার 
সীয়মে হপব্ এব্ং Atlas Copcoতে সরব্রাহ করা আইপর্মগুস্কলপে োস্কলকাভুক্ত ত� তকািও েোপর্্ণর য়ব্ষিব্স্তু 
অব্ি্যই তঘাষর্া করপে হপব্। সমস্যা রপিপছ এমি খ্য়িজ েোর্্ণগুস্কলও তঘাষর্া করা হপিপছ এমি োস্কলকাি 
অন্তভু্ণ ক্ত করা হপিপছ, ব্্যাখ্্যার জি্য য়ির্্ণািক বব্য়িষ্ট্য 4 তেখু্ি। ব্্যব্সায়িক সহপ�াগীপের অব্ি্যই এই োস্কলকার 
সাপর্ োপের সম্ময়ে য়িশ্চিে করপে হপব্, োস্কলকাগুস্কলর আেপ্ডর্ ফ্পলা করপে হপব্ এব্ং তকািও অন্তভু্ণ ক্ত েোপর্্ণ 
সমস্যা হপি র্াকপল ো Atlas Copcoতক সেক্ণ  কপর য়েপে হপব্।

Atlas Copco দ্ারা অিুপরাি করা হপল, ব্্যব্সায়িক সহপ�াগী �ারা �ন্তাংি, ের্্য ব্া কা াচামাল ত�গুস্কলপে এক ব্া 
একায়িক 'সমস্যা রপিপছ এমি খ্য়িজ েোর্্ণ' সরব্রাহ কপর 2 এব্ং সমস্যা�ুক্ত ও উচ্চ-ঝুায়কেূর্্ণ তেিগুস্কলর অব্ি্যই 
OECD-এর �র্া�র্ েয়রশ্রম করার য়িপে্ণ য়িকা তমপি সহপ�ায়গো করপে ইচু্ক হপে হপব্।
2সমস্যা রপিপছ এমি খ্য়িজ েোর্্ণগুস্কল হল কলম্বাইর্-র্্যাটোলাইর্ (তকাল্াি), ক্যাসাইর্রাইর্, তসািা, উলফ্ামাইর্ ব্া তসগুস্কল তর্পক উদ্ভূে েোর্্ণ 
(US য়সয়কউয়রটিজ অ্যান্ এক্সপচঞ্ কয়মিপির সংজ্ঞা অিুসাপর টিি, র্াংপস্ি এব্ং র্্যাটোলাম)
3Atlas Copco গ্রুপের ওপিব্সাইপর্ য়িয়ষদ্ধ এব্ং তঘাষর্া করা হপিপছ এমি োস্কলকা রপিপছ:  
http://www.atlascopcogroup.com/en/sustainability/living-by-the-highest-ethical-standards/ethical-supply-chain

https://www.atlascopcogroup.com/en/sustainability/living-by-the-highest-ethical-standards/business-partners?.html
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সম্য়ত এব্ং ফপিা-আে করা
আমাপের ব্্যব্সায়িক সহপ�াগীরা আমাপের সামাস্কজক, ব্্যব্সায়িক বিয়েকো এব্ং েয়রপব্িগে মাি এব্ং প্রয়েশ্রুয়ে তিিার 
করপব্ ব্পল Atlas Copco আিা কপর র্াপক। এই প্রয়েশ্রুয়ে ব্্যব্সায়িক সহপ�াগীর একটি েুলিামূলক আচরর্য়ব্য়ি র্াকা ব্া এই 
্ডকুপমপটে স্াক্ষর করার মাি্যপম প্রেয়ি্ণে হপে োপর। 

ব্্যব্সায়িক সহপ�াগী �ারা ব্াস্তব্ািপি সস্কক্ি ভূয়মকা োলি করপছ ব্া এই য়ির্্ণািক বব্য়িষ্ট্য েূরর্ কপরপছ োপের েছদেসই 
অংিীোয়রপত্বর জি্য য়ব্পব্চিা করা হি। আমরা আমাপের ব্্যব্সায়িক সম্পক্ণ  ে�্ণাপলাচিা কয়র এব্ং আমাপের মাি ও য়ির্্ণািক 
বব্য়িপষ্ট্যর সাপর্ সুসঙ্য়েপে েয়রব্ে্ণ ি করপে ইচু্ক িি এমি ব্্যব্সায়িক সহপ�াগীপের সাপর্ সম্পক্ণ  ব্ন্ধ কপর য়েপে োয়র। 

আমাপের ব্্যব্সায়িক সহপ�াগীরা একটি অ্যাকিি প্্যাি বেয়র কপর উেপর উস্কলিয়খ্ে য়ির্্ণািক বব্য়িপষ্ট্যর সাপর্ োপের সম্ময়ে 
প্রেি্ণপির জি্য ব্া য়ির্্ণািক বব্য়িষ্ট্য তমপি চলপে ইচু্ক এব্ং ইচ্া প্রেি্ণি করার তক্ষপরে ে�্ণাপ্ত ্ডকুপমপটেিি ব্জাি রাখ্পব্ ো 
Atlas Copco Group তকাম্পায়িগুস্কল আিা কপর। ব্্যব্সায়িক সহপ�াগীরা এই প্রপিাজি েূরর্ করার প্রস্কক্িার মপি্য তর্পক র্াকপল 
এব্ং Atlas Copco-এর সাপর্ কা�্ণকলাে েয়রকল্পিা তসর্ আে করপে ইচু্ক হপি র্াকপল, লঙ্ঘি করা হপচ্ ো িিাক্ত করা হপল 
এই ্ডকুপমপটে োরা োপের প্রয়েশ্রুয়েপে স্াক্ষর করপে োপর।

Atlas Copco গ্রুপের সাপর্ ব্্যব্সা করার িে্ণ  য়হসাপব্, ব্্যব্সায়িক সহপ�াগী এব্ং োপের সাব্-কন্টাক্টরপের অব্ি্যই Atlas 
Copco এব্ং এর মপিািীে এপজটেপের (েৃেীি েক্ষ সহ) অয়্ডর্ করার অিুপমােি য়েপে হপব্। ব্্যব্সায়িক সহপ�াগীর সহপ�ায়গোি 
অিসাইপর্ অয়্ডর্ সব্্ণো অরিীম ব্্যব্স্থা করা হপব্।

(ব্্যব্সায়িক সহপ�াগীর িাম)

Atlas Copco-এর আচরর্য়ব্য়ির য়ভে্য়েপে এই ্ডকুপমটেটি েপ়িপছ ও বু্পঝপছ এব্ং এই ্ডকুপমপটে র্াকা সমস্ত য়ির্্ণািক বব্য়িষ্ট্য 
এব্ং প্রপিাজি সমূ্পর্্ণরূপে তমপি চলপে প্রয়েশ্রুয়েব্দ্ধ।

িাম............................................................................. েে/চাকয়রর েে............................................................. 

োয়রখ্ ও স্থাি............................................................ স্াক্ষর..............................................................................

অয়তয়রক্ত সরফাপরন্সসিূহ
Atlas Copco এই প্রিাি আন্তজ্ণায়েক িীয়েগে য়িপে্ণ য়িকার প্রয়ে অঙ্ীকারব্দ্ধ:  
রাষ্ট্রসংপঘর মািব্ায়িকাপরর আন্তজ্ণায়েক য়ব্ল www.un.org 

আন্তজ্ণায়েক তলব্ার অগ্ণািাইপজিি দ্ারা কম্ণস্থপল তমৌস্কলক িীয়ে এব্ং অয়িকাপরর ওের তঘাষর্া www.ilo.org 

রাষ্ট্রসংপঘর ত্লাব্াল কম্প্যাক্ট www.unglobalcompact.org 

ওইয়সয়্ডর দ্ারা আন্তজ্ণায়েক উপে্যাপগর জি্য য়িপে্ণিাব্লী www.oecd.org 

ব্্যব্সায়িক ও মািব্ায়িকাপরর জি্য জায়ে সপঙ্ঘর য়িপে্ণিক িীয়েসমূহ www.ohchr.org

Atlas Copco 2008 সাল তর্পক জায়ে সপঙ্ঘর য়ব্শ্বব্্যােী প্রভাপব্র একজি সেস্য।

Atlas Copco-এর স্থায়িপত্বর য়রপোটি্ণং ত্লাব্াল য়রপোটি্ণং ইয়িয়িপিটিভ (GRI)—য়িপে্ণ য়িকা www.globalreporting.org, 
সুইয়্ডি ব্ায়ষ্ণক অ্যাকাউপটের য়রপোপর্্ণর আইি এব্ং ইউপরােীি ইউয়িিপির প্রপ�াজ্য স্থায়িপত্বর প্রপিাজি তমপি চপল।

https://www.un.org/
http://www.ilo.org
http://www.unglobalcompact.org
http://www.oecd.org
http://www.ohchr.org
http://www.globalreporting.org
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