AL-YAMAMA ক োম্পোনী ক োড এবং নীতিমোলো
ক োম্পোতনর মূলযববোধ
AYC এ আচরণতবতধ এবং নীতি নীতি তনয়ন্ত্রণ এবং সংগঠিি বর তনম্নতলতিি মোনগুতল উি্সোতিি বর অর্জন রো কেবি পোবর:
১. আমোবের মচোরীবের
জ
কে ননতি সীমোনোয় পতরচোলনো রবি িবব িোর এ ঠি পতরষ্কোর এবং সোধোরণ কবোবধর সোবে ক্ষমিোতয়ি
বর িোবেরব অনুপ্রোতণি রো।
২. আমরো শ্রদ্ধোর্ন এবং স্বোগি োবর্র পতরববশ বর্োয় রোিতি িো তনশ্চিি বর আমোবের নবতচত্র্যময় মী তনবয়োশ্চর্ি রো।
৩. অিযন্ত তনয়তন্ত্রি তববে পণয, প্রশ্চিয়ো এবং সমোধোনগুতলবি উদ্ভোবনব সমেনজ
রোর র্নয এ ঠি কি সই সম্মতি এবং অিণ্ডিোর
োিোবমো নিতর রো।
৪. আমোবের মচোরী,
জ
গ্রোি এবং বযবসোতয় অংশীেোরবের আস্থো অর্জবনর মোধযবম বৃশ্চদ্ধ প্রসোতরি রুন েো আমরো সবেো
জ আপতিিীন
সিিো তনবয় বযবসো পতরচোলনো রব।
আচরণ তবতধ
নীতিমোলোঠি তনয়তমিভোবব সমস্ত এওয়োইতস মচোরীবের
জ
দ্বোরো, সমস্ত কলনবেন এবং প্রতিঠি োবর্র র্োয়গোয় তনয়ম অনুসরণ বর।
নীতি অনুসরণ রবি বযেিো
জ তনবয় উবদ্বগ বো সবেবির উবদ্ববগর পতরতস্থতিবি সংস্থোঠি লোইন মযোবনর্োর, তিউমযোন তরবসোবসস,
জ আইন
তবষয় এবং কিল্পবডস্ক ক োবনর মবিো কবশ বয় ঠি চযোবনবলর মোধযবম েেোেে িৃপ
জ ক্ষব িোি্ক্ষতণ ভোবব এই র্োিীয় উবদ্বগব
তরবপোিজ
রোর সংস্কৃতিব অনুপ্রোতণি বর এবং নিতর রোর োর্ বর আইনী এবং তনয়ন্ত্রণমূল লঙ্ঘন পতরচোলনো রোর
প্রেুশ্চিগি সিোয়িোর র্নয। ক োনও আইতন বো তনয়োম লঙ্ঘবনর তবষবয় উবদ্বগ বো সবেি প্র োবশর র্নয ক োনও বযশ্চির তবরুবদ্ধ
ক োনও র্তরমোনো বো প্রশ্চিয়ো বো আইনী পতরণতি গ্রিণ রো িবব নো ববল সংস্থোঠির েৃঠি তনবদ্ধ রবয়বি।
নীবচ এওয়োইতসর ঝুুঁত এবং তবপবের প্রধোন কক্ষত্র্গুতল র্ুব়ে ননতি িোর নীতি উবেি রো িবয়বি:
১. ক োম্পোতনর বযবসোয়ব সৎভোবব পতরচোলনো রুন এবং পতরচোলনোর কক্ষবত্র্ সববোচ্চ
জ
পদ্ধতি এবং নীতি প্রবয়োগ রুন এবং
ক োম্পোতনর অভযন্তবর এবং এর বোইবর ক োম্পোতনর সিিো ও অিণ্ডিোর ক্ষতি বর এমন ক োনও োর্ সম্পোেন কেব তবরি েো ু ন।
২. িোুঁর িজবয সম্পোেবনর র্নয সবেো
জ কচিো ও প্রবচিো রো এবং অনযোনয সি মীবের সময় নি রো কেব তবরি েো ু ন।
৩. ক োম্পোতনর কসরো স্বোবে জ োর্ঠি সম্পোেন রবি িোর সি মীবের সোবে সিবেোতগিো রুন।
৪. ক োম্পোতনর প্রতি আনুগিয পতরচোলনো এবং মচোরী
জ
উভবয়রই র্নয অিযন্ত পিেসই নবতশিয। স লব অবশযই িোবের আনুগিয
প্রমোণ রবি িবব এবং গ্রোি , সর োরী িৃপ
জ ক্ষ, সংস্থোর সভোপতি এবং সি মীবের অন্তভভি
জ
রোর র্নয সমস্ত োবর্র সম্পব র
জ
কক্ষবত্র্ সবেো
জ ক োম্পোতনর সববোিম
জ
আগ্রবির র্নয োর্ রবি িবব এবং ক োম্পোতনর উপর কনতিবোচ প্রভোববর ক োনও পেবক্ষপ
এশ্চিত উঠিভ মযোবনর্বমন্টব র্োনোবি িবব।
৫. এগুতল তবববচনো রুন এবং িোবের উপর আমল রুন, কে সমস্ত মচোরী
জ
অভযন্তরীণ প্রশোসতন ও আতে জ তনয়ন্ত্রণ সম্পত ি
জ
ক োম্পোতনর উবেশযগুতলব সমেনজ
রোর র্নয সশ্চম্মতলিভোবব েোয়বদ্ধ এবং এই র্োিীয় উবেশযগুতল কমবন চবলন।
৬. ক োনও বযশ্চিগি মী বো স্বোবেরজ র্নয - ক োনও ক োম্পোনী মচোরী
জ
তিসোবব - কগোপবন মচোরীর
জ
োবি প্র োতশি ক োনও িেয বো
আইবিম বযবিোর রো কেব তবরি েো ু ন; এবং ক োনও অননুবমোতেি সংস্থোর োবি কগোপনীয় মোতল োনো, প্রেুশ্চিগি বো প্রশোসতন
িেয প্র োশ রো এ়েোবি পোবরন।
৭. কে ক োনও তমতডয়ো শ্চিয়ো লোবপ - তনিরচোয় বো অবেরজ তবপরীবি অংশ কনওয়ো কেব তবরি েো ু ন - কেমন এওয়োইতস অনুবমোতেি
আতধ োতরব র পূব তলতিি
জ
অনুবমোেন িো়েোই প্র োতশি তনবন্ধগুতলর কপ্রস তরতলর্ কেওয়ো।
৮. অভযন্তরীণ বো বোতিয সংস্থোগুতলর ক োনও উপিোর বো সুতবধো গ্রিণ রো কেব তবরি েো ু ন েো মীর তসদ্ধোন্ত বো িোর িজবয
সম্পোেবনর কক্ষবত্র্ প্রভোব ক লবি পোবর বো এই র্োিীয় সংস্থোর স্বোবে সম্পোেন
জ
রবি বযে িয়।
জ
৯. ক োনও পতরতস্থতিবি মচোরী
জ
ক োম্পোতনর পণয বো পতরবষবোতে প্রচোর বো িোর তসদ্ধোন্তব প্রভোতবি রোর র্নয সম্ভোবয গ্রোি ব
প্রবরোতচি রোর র্নয ঘুষ বো অনয ক োনও আইবিম অ োর বো কচিো রোর উতচি নয়।
১০. ক োনও উবেশয অর্জবনর র্নয কেমন ক োনও ঘুষ বো অনয ক োনও প্রবলোভন গ্রিণ রো কেব তবরি েো ু ন কেমন: ক োনও সম্ভোবয
তববিিোব এ ঠি চভশ্চি বো িবয়র আবেশ প্রেোন, বো িোব িেয কেওয়োর র্নয। েতে মীব ঘুষ বো অনয ক োনও প্রবলোভবনর প্রস্তোব
কেওয়ো িয়, িবব িোৎক্ষতণ ভোবব ঘিনোঠি িোর মযোবনর্োরব র্োনোবনো উতচি।
১১. বযশ্চিগি লোভ অর্জবনর র্নয আপনোর অবস্থোবনর িৃত্ব
জ ব বযবিোর রো কেব তবরি েো ু ন।

১২. তিসোবরক্ষবণর সোধোরণভোবব গৃিীি পদ্ধতি অনুসোবর সমস্ত ক োম্পোতনর আতে জ কলনবেন তনবন্ধ রবণ েেোেেিো এবং
নযোয়পরোয়ণিো কমবন চলুন, সংস্থোর সম্পতি ক োম্পোতনর তবতধ ও তবতধ কমোিোবব রক্ষো রুন, সম্পে েেোেেভোবব বযবিোবরর বীমো োরী
রুন এবং তনশ্চিি রুন কে আতে জ এবং পতরচোতলি কর ডজ এবং প্রতিববেনগুতল সঠি , সম্পূণ জএবং তনভজরবেোগয।
১৩. মচোরীর
জ
ক োনও অবস্থোবনর কগোপনীয়িো এবং িেয েো িোর জ্ঞোবন এবসতিল িোর অবস্থোবনর তভতিবি প্র োশ রো উতচি নয় এবং
অপ্র োতশি ক োনও িেয িৃিীয় পবক্ষর োবি পতরবিন রো কেব তবরি েো বি িবব, েতে নো এ র্োিীয় পেবক্ষপ িোর সোধোরণ
সম্পোেবনর অংশ নো িয় বো ক োম্পোতন অনুবমোতেি নো িয়।
১৪. কসৌতে আরববর ত ংডবমর সমস্ত প্রবয়োগ ৃ ি তসবেমগুতল কমবন চলুন।
১৫. িৃিীয় পবক্ষর তেব আিমণোত্ম পদ্ধতিবি ম্পম্পউিোর, ক োন কসি এবং লোইন, ইন্টোরবনি এবং ইবমল বযবিোর রবি বো
সংস্থোঠির মচোরীবের
জ
মবনোবলব হ্রোস রবি পোবর নো। িৃিীয় পবক্ষর সোবে ধমীয়, রোর্ননতি বো োর্ বযতিি অনয সম্পত ি
জ
তবষবয় আবলোচনো রোর র্নয ক োম্পোতনর বোতণশ্চর্য কেৌে উবেযোবগ প্রববশ র্নয বযবিোর রো উতচি নয়।
১৬. আমোবের মীবের অগ্রোতধ োবরর প্রতিশ্চিয়ো তিসোবব এবং স্বোবস্থযর উবদ্ববগর তবষবয়, আমোবের সমস্ত বযবসোতয় ইউতনি / অত স
প্রোঙ্গণব ধূমপোন-তবিীন অঞ্চল তিসোবব মবনোনীি রো িবয়বি।
১৭. লযোন্ডলোইনঠির বযবিোর ক বলমোত্র্ অত তসয়োল উবেবশয সীমোবদ্ধ এবং কবতশ ক্ষন বযস্ত েো ো উতচি নয়।
১৮. তবভোগীয় বযবস্থোপব র োি কেব েেোেে অনুবমোেবনর সোবে মচোরীবের
জ
সোপ্তোতি িভঠির সময় বো িোবের তনর্স্ব োবর্র তশ ি
বযিীি সংস্থো চত্ববর প্রবববশর েো নয়।
১৯. অতিতরি মচোরী
জ
কে মচোরীবের
জ
োর্ সম্পব জ নযোেযিো প্রমোণ বর এবং অনযোনয ওয়ো বজ েশনগুতলব তবরি নো বর
তবভোগীয় মযোবনর্োবরর োি কেব পূব অনু
জ
বমোেন কনবব ববল মবন রো িবে।
২০. তবভোগীয় পতরচোল দ্বোরো অনুবমোতেি বো তলতিি অনুমতি বযিীি, মচোরীব
জ
ক োনও উপোেোন, কর ডজ, সফ্টওয়যোর, িোডজওয়যোর
আনুষোতঙ্গ বো ক োম্পোতনর পূববরজ বোইবর ক োনও মোতল োনো সম্পত ি
জ িেয গ্রিবণর অনুমতি কনই।
২১. মচোরীরো
জ
িোবের স্বোস্থয ও সুরক্ষোর সোবে সম্পত ি
জ সম্ভোবয িভমত এবং ঝুুঁত গুতলর িি্ক্ষণোি িোবের চো তর ও মবক্ষবত্র্
জ
প্রবেোর্য
সমস্ত স্বোস্থয ও সুরক্ষো তবতধ কমবন চলবব।
২২. মচোরীবের
জ
অযোলব োিল পোন রো বো ক োনও ধরবণর ড্রোগ বযবিোর রো উতচি নয় েো বিোরভোবব তনতষদ্ধ।
২৩ . মচোরীবের
জ
আপতি, ল়েোই / ঝগ়েো বো ধমঘবি
জ
অংশ কনওয়ো উতচি নয়।
২৪. মচোরীবের
জ
ক োম্পোতনর বোইবর িণ্ড োলীন চো তর রো উতচি নয়।
নীতিমোলোর ক োড অনুসোবর অযোতবতডংবয়র লো ল
সংস্থোঠি "তবতধ ও তবতধ কমবন চলো" সংস্কৃতি গব়ে কিোলোর কক্ষবত্র্ িোর প্রবচিো চোতলবয় েোবে, েো তনম্নতলতিিগুতলর মোধযবম সংস্থোয় এর
উন্নয়ন ও উন্নয়ন পতর ল্পনো বোত়েবয় িভ লবব:
১. ক োম্পোতনর বোতণশ্চর্য তে ঠিবি মূলয েুি রো, এবং গ্রোি গণ, সরবরোি োরীবের অংশীেোরবের, সম্প্রেোয়গুতল এবং ক োম্পোতনর
সর োবরর তবেোসব বোত়েবয় কিোলো।
২. ঠিম ওয়োব র
জ সুবেোগ উন্মুি রুন োরণ সংস্থোর এ ই পোরস্পতর লক্ষয অর্জবনর তেব িোর প্রবচিো চোতলবয় েোওয়োর লক্ষয
রবয়বি।
৩. স্ব-তনয়ন্ত্রণব উি্সোতিি রুন এবং ক বল বোতিয তনয়ন্ত্রবণর পদ্ধতির বোইবর সুরক্ষো সরবরোি রুন।
৪. মীবের আত্মতবেোস বো়েোন, কেিোবন িোরো োবর্র মোন বুঝবি পোবর এবং িৃিীয় পবক্ষর সোবে িোবের পতরচয় তেবি পোবর।
৫. েোতয়বত্বর আরও কবোধ এবং উচ্চির কপশোেোতরত্ব অর্জন রুন োরণ মীরো প্রিযোতশি আচরণঠি োিোবি পোবরন েো িোবের
সতিয োর কপশোেোর পদ্ধতিবি োর্ রবি উি্সোি কেয়।
৬. তনয়ন্ত্র
মবক্ষবত্র্র
জ
পতরবববশ মচোরীবের
জ
তনয়তমি তনয়ম কমবন চলবি সিোয়িো রোর র্নয তনয়ম োনুনগুতল কমবন চলোর
ধোরণোঠি িত়েবয় তেন।
প্রতিববেন এবং তনরীক্ষণ
এই ক োডঠি মসূজ চী সি মীবের কগোপনীয়িো, তবচক্ষণিো এবং উবেশযমূল আচরণ বর্োয় করবি অতভবেোগ সম্পত ি
জ অতভবেোগ,
সম্মতি প্রশ্নোবলী বো উবদ্বগ এবং োবর্র সোবে সম্পত ি
জ েুবযবিোবরর
জ
অযো োউন্ট র্মো কেওয়োর র্নয সরবরোি বর।
অতভবেোগ, উবদ্বগ, অসেোচরণ অবশযই সিয িবি িবব এবং মচোরী
জ
সবন্তোষর্ন ভোবব তবষয়ঠি সরোসতর মযোবনর্োবরর সোবে বো সংতিি
তবভোবগর োবি সমোধোন রবি বযে িবলই
জ
িোব েোবয়র রো উতচি।
এই ধরবনর অতভবেোগগুতল আইনী তবভোবগর োবি সববোধন রবি িবব এবং চূ ়েোন্ত করর্ুবলশবনর এ ঠি অনুতলতপ মোনবসম্পে
তবভোগব কপ্ররণ রো িবব। িেয বিোরভোবব কগোপন রোিো িবব এবং মোমলোঠি কগোপনীয়িোর সোবে িেন্ত রো িবব।
ইবমল ঠি োনো: legal@yc.com.sa
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