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প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ,  

Konecranes-এর সুিার্ম ও খ্যাপ্রি আর্মার্দর র্মিূযর্বার্ধর পািাপাপ্রি আর্মাৎসিে ও কর্ ার পপ্ররশ্রর্র্মর ফসি। আর্মরা 
সবাই একসার্য প্রর্মর্ি এই সুিার্ম অকু্ষন্ন রাখ্া ও বৃপ্রি করার জিয দ্বায়বি। Konecranes-এর কর্মীিণ বহুর্মুখ্ী সিংসৃ্কপ্রির 

িপ্রিপ্রিপ্রধত্ব কর্র, বযাপক সিংখ্যক প্রভ্ন্ন প্রভ্ন্ন ভ্াোয় কযা বর্ি এবিং িারা প্রবপ্রভ্ন্ন ধর্মে পািি কর্র। আর্মার্দর িক্ষয শুধ ু

আর্মার্দর বযবসার মক্ষর্ে ির্য্াজয আইি, প্রিয়র্ম ও প্রবধািসর্মূহ পািি করা িয়; আর্মরা সর্বোচ্চ পয্োর্য়র আইিী এবিং 
বিপ্রিক  বযবসাপ্রয়ক আচরণসর্মূহ পািি করার আিাণ মচষ্টা কপ্রর। 

আর্মরা একর্ িিযক্ষ, স্বচ্ছ ও বিপ্রিক পন্থায় বযবসা কপ্রর। আর্মরা আর্মার্দর কযা ও কার্জর বযাখ্যা িদার্ির জিয 
দ্বায়বি এবিং এর্মি একর্ চযার্িপ্রজিং ও কর্মেসম্পাদির্মূিক পপ্ররর্বি বিপ্রর করার জিয দ্বায়বি ময্র্ দিিি কার্জর 

পুরষ্কার প্রিপ্রিি করর্ব। আর্মরা ববপ্রচের্ময় কার্জর ধরি, জীবিধারা ও সিংসৃ্কপ্রিক প্রভ্ন্নিার্ক সম্মাি কপ্রর ও স্বীকৃপ্রি 

িদাি কপ্রর। 

এই আচরণ প্রবপ্রি আর্মরা প্রকভ্ার্ব বযবসা কপ্রর িার মর্মৌপ্রিক চাপ্রহদাবিী ও প্রির্দেিিাবিীর একর্ পয্োর্িাচিা িদাি 

কর্র ও আর্মরা আর্মার্দর পপ্ররচািিার মক্ষর্ে ময্ র্মািদন্ডসর্মহূ মর্মর্ি চপ্রি মসটা বণেিা কর্র। এগুর্িা আর্মার্দর বযবসাপ্রয়ক 

িীপ্রি ও আর্মার্দর অখ্ন্ডিার িপ্রি অঙ্গীকার্রর উপর প্রভ্প্রত্ত কর্র প্রিপ্রর্মেি ময্টা সকি কর্মী, পপ্ররচািক,  কিসাির্টন্ট, 

এর্জন্ট, ঠিকাদার, সাব-কিট্রাক্টর এবিং প্রবশ্ববযাপী আর্মার্দর সকি িাখ্ার জিয ির্য্াজয। এই প্রবপ্রধ আর্মরা ময্খ্াি মযর্ক 

আর্মার্দর বযবসা পপ্ররচািিা কপ্রর মসখ্ািকার অপ্রধর্ক্ষর্ের আইি ও প্রবপ্রধসর্মূর্হর প্রভ্প্রত্তর্ি ির্য্াজয হর্ব। 

এই প্রবপ্রধর্ি উর্েপ্রখ্ি িীপ্রিসর্মূহ আর্মার্দর বিপ্রিকিাপ্রভ্প্রত্তক বযবসা পপ্ররচািিার দীঘেস্থ্ায়ী ঐপ্রির্হযর অিংি। 

অিুগ্রহপূবেক প্রবপ্রধর্মািা সিকে িার সার্য পড়ুি এবিং প্রিপ্রিি করুি ময্ আপপ্রি এর প্রবেয়বস্তু, অবাধযিার পপ্ররণার্ম ও 

Konecranes গ্রুর্পর সফিিার মক্ষর্ে প্রবপ্রধর্মািার গুরুত্ব উপিপ্রি কর্রর্েি।  

আপিার য্প্রদ মকার্িা িশ্ন যার্ক িাহর্ি অিুগ্রহপূবেক আপিার ঊর্ধ্েিি র্মযার্িজার, Konecranes কর্মপ্লার্য়ন্স এপ্রযক্স 
অপ্রফসারর্দর বা এই মকার্ে প্রির্দে প্রিি ময্ মকার্িা বযপ্রির সার্য কযা বিুি। য্খ্ি মকার্িা প্রিপ্রদেষ্ট অিিুীিি বা প্রবের্য়র 

ময্ৌপ্রিকিা বা র্মাপ্রিকািার বযাপার্র সপ্রন্দহাি হর্বি িখ্ি আপিার উপ্রচৎ উপয্ুি প্রির্দেিিার িিব করা। 

আর্মার্দর সকর্িরই এই মকার্ের র্মূিযর্বাধ সর্মুন্নি রাখ্ার ও মকার্িা অবাধযিা বা সম্ভাবয ঘটর্ি য্াওয়া অবাধযিার 

প্রবের্য় স্বিসূ্ফিে ভ্ার্ব ময্ািার্য্াি করার দ্বায়বিিা রর্য়র্ে।  এই সকি প্রবের্য় সর্চিিিা সৃপ্রষ্ট করা, িশ্নাবিী স্পষ্ট 

করা ও সর্মসযাবিী সর্মাধাি করা Konecranes-মক একর্ সুন্দর কর্মের্ক্ষে ও একর্ অসাধারণ প্রবশ্ব সিংস্থ্া প্রহসার্ব 
ির্ড় মিািার জিয ির্য়াজিীয়।।  

প্রবিীি,  

Rob Smith 
President & CEO



4/17 

1. সািারণ প্রির্দে প্রিকা 

দ্বায়বি বযবসাপ্রয়ক অিুিীিিসর্মূহ দীঘের্র্ময়াপ্রদ িপ্রিদ্বপ্রিিার্মূিক পারফরর্মযান্স ও র্মুিাফা 
প্রিপ্রিি করার জিয গুরুত্বপূণে। Konecranes-এর বযবস্থ্াপিার সিংসৃ্কপ্রি আর্মার্দর মকাম্পাপ্রির 
র্মূিযর্বাধসর্মূহ: র্মািুর্ে প্রবশ্বাস, সার্মপ্রগ্রক মসবার অঙ্গীকার ও মটকসই র্মুিাফার উপর প্রভ্প্রত্ত কর্র 
বিপ্রর হর্য়র্ে। বযবস্থ্াপিা অিুিীিিসর্মূহও মটকসই উন্নয়র্ির সাধারণ র্মূিিীপ্রিসর্মূর্হর উপর 
প্রভ্প্রত্ত কর্র প্রিপ্রর্মেি ময্টা অযেনিপ্রিক, সার্মাপ্রজক ও আর্মার্দর বযবসাপ্রয়ক কায্েক্রর্র্ম পপ্ররর্বিিি 
িক্ষযসর্মূর্হর উপর গুরুত্বার্রাপ কর্র। মটকসই বযবসাপ্রয়ক অিুিীিিসর্মূর্হর জিয United 

Nations Global Compact এর মকৌিিিি উর্দযার্ি Konecranes অিংিগ্রহণ কর্র এবিং 
র্মািবাপ্রধকার, শ্রর্ম, পপ্ররর্বি ও দিুীপ্রি প্রবর্রাধী মক্ষেসর্মূর্হ প্রবশ্ববযাপী দির্ গ্রহণর্য্ািয 
র্মূিিীপ্রির্ক সর্মযেি কর্র। 

 

Konecranes এর আচরণ প্রবপ্রধ আর্মরা প্রকভ্ার্ব বযবসা কপ্রর িার মর্মৌপ্রিক িিে াবিীর 
রূপর্রখ্া িণয়ি কর্র। Konecranes সর্বোচ্চ িীপ্রিিি আচরণ ও মসই সকি র্মিূিীপ্রির জিয 
সিংগ্রার্ম করর্ে ময্খ্ার্ি আর্মরা আইপ্রি ও িীপ্রিিি র্মািদন্ডসর্মূহ বণেিা কর্রপ্রে ময্টা আর্মরা 
আর্মার্দর গ্রাহক, বযবসাপ্রয়ক অিংিীদার, সবরাহকারী ও কর্মীর্দর সার্য বজায় রাখ্র্ব এবিং এর 
বাইর্র আর্মরা ময্খ্ার্ি বযবসা কপ্রর মসই সকি আপ্রযেক র্মার্কে ট ও সর্মার্জও বজায় রাখ্র্বা। 

  

স্থ্ািীয় বা আন্তজে াপ্রিক আইি অযবা অিযািয ববধ িীপ্রি য্প্রদ বযপ্রিক্রর্ম প্রকেু িা বর্ি 
িাহর্ি সিংস্থ্ায় অবস্থ্াি প্রিপ্রবের্ির্ে সকি কর্মী এই আচরণ প্রবপ্রধ এর উন্নয়ি সাধি করর্ব 
এবিং মর্মর্ি চির্ব। 

 

2. আইি ও প্রবপ্রিগুপ্রি 

Konecranes ির্য্াজয সকি জািীয় ও আন্তজে াপ্রিক আইি পূণেরূর্প মর্মর্ি চিার জিয 
অঙ্গীকারাবি। উদাহরণস্বরূপ, এর র্মর্ধয রর্য়র্ে িপ্রিদ্বপ্রিিার আইি ও প্রবপ্রধগুপ্রি, কর্পোর্রট 
িাসি, টযার্ক্সিাি, আপ্রযেক উর্মাচি, প্রিরাপত্তা, ঘুে প্রিয়ন্ত্রণ, মবআইপ্রি মিির্দি ও দিুীপ্রি, কর্মী 
অপ্রধকার, পপ্ররর্বিিি সুরক্ষা ও মকাম্পাপ্রির সম্পর্দর স্বীকৃপ্রি ও সুরক্ষা, কপ্রপরাইট ও অিযািয 
িকার্রর বপু্রিবৃপ্রত্তক সম্পদ।   

 

Konecranes স্বচ্ছিার প্রভ্প্রত্তর্ি ও Konecranes-এর মিয়ারর্হাল্ডার, অিংিীদার, গ্রাহক, 

সরবরাহকারী, কর্মীিণ ও কপ্রর্মউপ্রির্র িপ্রি অঙ্গীকার্রর সার্য সঙ্গপ্রিপূণে সুন্দর কর্পোর্রট 
িাসর্ির আইি, প্রির্দেিিা ও র্মূিিীপ্রিসর্মূহ অিুয্ায়ী প্রিয়প্রন্ত্রি হর্ব। 
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3. িযায্য িপ্রির্য্াপ্রিিা ও িপ্রিদ্বপ্রিিার আইিসর্মূহ মর্মর্ি চিা 

Konecranes িযায্য িপ্রির্য্াপ্রিিার্ক সর্মযেি কর্র ও এর জিয সিংগ্রার্ম কর্র য্ার্চ্ছ এবিং 
ির্য্াজয িপ্রির্য্াপ্রিিা আইিসর্মূহ মর্মর্ি চিার জিয িপ্রিজ্ঞাবি। Konecranes এর্মি সকি 
কর্মেকান্ড মযর্ক প্রবরি যাকর্ব ময্টা িযায় িপ্রির্য্াপ্রিিার্ক িপ্রিহি কর্র বা িযায় 
িপ্রির্য্াপ্রিিা সম্পপ্রকে ি উর্দ্বি বিপ্রর কর্র, উদাহরণস্বরূপ, িপ্রিদ্বিীর্দর সার্য র্মিূয প্রিধোরণ, 

র্মার্কে ট মিয়ার বা অিযািয িি-পাবপ্রিক িযযাবিী মিয়ার করা। 

 

অিুগ্রহপূবেক অপ্রধকির ির্যযর জিয Konecranes এর িপ্রির্য্াপ্রিিা িীপ্রি (Konecranes 

Competition Policy) মদখ্ুি, ময্টা পাওয়া য্ার্ব এখ্ার্ি MyKonecranes > About 

Konecranes > Policies and principles । 

 

4. প্রবশ্বস্তিা, বযপ্রিিি মেটা সুরক্ষা ও মিাপিীয়িা 

Konecranes এবিং এর অিংিীদার, কাস্টর্মার, সরবরাহকারী ও কর্মেচারী সম্পর্কে  প্রবশ্বস্ত িযযাবিী 
অবিযই মিাপি রাখ্া হর্ব এবিং অিিুর্র্মাপ্রদি ির্বর্ির প্রবরুর্ি সুরপ্রক্ষি রাখ্া হর্ব। কর্মীিণ 
বযপ্রিিি িার্ভ্র জিয িার্দর কার্জর অিংি প্রহর্সর্ব িার্দর জ্ঞাি মিাপি িযযাবিী বযবহার 
করর্ি পারর্বিা বা মকার্িা অিিুর্র্মাপ্রদি পর্ক্ষর প্রিকট মিাপিীয় িযযাবিী িকাি করর্ি 
পারর্ব িা।  

 

Konecranes িার মস্টকর্হাল্ডার ও কর্মীর্দর মিাপিীয়িা ও অখ্ন্ডিার্ক সম্মাি কর্র এবিং 
বযপ্রিিি িযযাবিী িপ্রক্রয়াকরণ করার সর্ময় কর্ ার র্মািদন্ড ির্য়াি করার। Konecranes 

শুধুর্মাে মসই সকি বযপ্রিিি িযয সিংগ্রহ কর্র এবিং সিংরক্ষণ কর্র ময্টা আইর্ির র্মাধযর্র্ম 
অিুর্র্মাপ্রদি ও য্া এর ফিিসূ পপ্ররচািিার জিয উপয্ুি। Konecranes কিৃে ক সিংগ্রহকৃি ও 
জর্মাকৃি সকি বযপ্রিিি িযয স্বচ্ছভ্ার্ব, আইিিিভ্ার্ব এবিং সিকে িার সার্য িপ্রক্রয়াকরণ 
করা হর্ব এবিং এর্মিভ্ার্ব িপ্রক্রয়াকরণ করা হর্ব ময্টা আর্মার্দর কর্মেচারী ও অিযািয 
বযপ্রিবর্িের মিাপিীয়িা রক্ষা কর্র। 

 

ময্ সকি কর্মী বযপ্রক্রিি িযয সিংগ্রহ করর্ে ও িপ্রক্রয়াকরণ করর্ে িারা বযপ্রিিি িযয 
মিাপি রাখ্ার জিয দ্বায়বি এবিং য্ার্দরর্ক এই ধরর্ণর ির্যয ির্বিাপ্রধকার িদাি করা 
হর্য়র্ে িারা অবিযই শুধুর্মাে এটা মসই উর্ের্িয ও সীর্মার র্মর্ধয বযবহার করর্ব ময্টা িপ্রি 
িযয ফাইর্ির বযপ্রিিি ির্যযর জিয প্রির্দে প্রিি হর্য়র্ে। অপ্রধকির িযয পাওয়া য্ার্ব 
MyKonecranes > Internal Knowledge > Departments > Data Protection। কর্মীিণ ির্য্াজয 
আইি বা প্রির্দেিিাসর্মূহ ভ্ঙ্গ কর্র বযপ্রিিি িযযাবিী িকাি করর্ি পারর্ব িা। বযপ্রিিি 
মরকর্েে  ির্বি মসই সকি কর্মীির্ণর জিয সীপ্রর্মি য্ার্দর মসই ির্যযর জিয উপয্ুি 
অিুর্র্মাদি এবিং একর্ স্বচ্ছ বযবসাপ্রয়ক ির্য়াজিীয়িা রর্য়র্ে। 
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5. Konecranes এর সম্পদসর্মূর্হর সুরক্ষা ও সঠিক বযবহার 

 

Konecranesএর সম্পদসর্মহূ 

এই মকার্ের অধীর্ি সকি কর্মীর্ক Konecranes-এর সম্পদসর্মূহ1 রক্ষা করর্ি হর্ব এবিং 
িার্দর আইিসম্মি বযবসাপ্রয়ক উর্ের্িয কায্েকর বযবহার প্রিপ্রিি করর্ি হর্ব। চুপ্রর, অয্ত্ন 
এবিং অপচয় Konecranes-এর র্মুিাফার উপর সরাসপ্রর িভ্াব মফর্ি। এটা িিযাপ্রিি ময্ 
কর্মীিণ Konecranes এর সম্পর্দর ক্ষপ্রি এবিং চুপ্রর বা অপবযবহার মরাধ করার জিয 
পদর্ক্ষপ গ্রহণ করর্ব। য্খ্ি মকার্িা কর্মী Konecranes িযাি কর্র িখ্ি Konecranes-এর 
র্মাপ্রিকািাধীি সকি সম্পপ্রত্ত অবিযই মফরি প্রদর্ি হর্ব। প্রবর্িেভ্ার্ব অিুর্র্মাদি বযিীি 
Konecranes-এর সকি সম্পপ্রত্ত য্ার র্মর্ধয রর্য়র্ে য্ন্ত্রপাপ্রি, প্রজপ্রিসপে, সম্পদ ও র্মাপ্রিকািা 
িযযাবিী অবিযই শুধুর্মাে বযবসাপ্রয়ক উর্ের্িয বযবহৃি হর্ব। সকি কর্মী িিযাপ্রিিভার্ব 
Konecranes এর িহপ্রবি ও সম্পপ্রি রক্ষা করর্ব ময্র্মিটি মস প্রির্ের সম্পপ্রির অপবযবহার, 

ক্ষপ্রি, োপ্রিয়াপ্রি বা চুপ্ররর প্রবরুর্ে করর্িা। 

 

6. অভযন্তরীণ বযপ্রির্দর ক্রয়প্রবক্রয় ও প্রভির্রর ির্যযর মবআইপ্রি িকার্ির উপর প্রির্েিাজ্ঞা  

Konecranes সিংপ্রিষ্ট প্রিরাপত্তা আইিসর্মূহর্ক শ্রিা ও অিুসরণ কর্র এটা প্রিপ্রিি করার 
র্মাধযর্র্ম ময্ প্রভ্ির্রর িযযাবিী প্রিরাপদ ও সুরপ্রক্ষি। 

 

প্রভ্ির্রর িযয হর্িা র্মূিযবাি ময্ মকার্িা িযয ময্টার্ক িকাি করা হয়প্রি, ময্টা 
Konecranes বা িকািযভ্ার্ব বযবসা পপ্ররচািিাকারী ময্র্কার্িা িিযয়িকারী আপ্রযেক সিংস্থ্া 
বা আপ্রযেক সিংস্থ্া (র্িয়ারসহ) য্া Konecranes-এর সার্য সরাসপ্রর বা পর্রাক্ষভ্ার্ব য্িু 
বা এর্মি অিযািয িিযয়িকারীর সার্য য্ুি এবিং য্প্রদ িা িকাি করা হয় িাহর্ি 
সম্ভাবযভ্ার্ব মসই সকি আপ্রযেক উপকরণ র্মূর্িযর উপর একর্ উর্েখ্র্য্ািয িভ্াব প্রবস্তার 
করর্ব বা সিংপ্রিষ্ট আপ্রযেক সিংস্থ্ার র্মূর্িযর উপর িভ্াব প্রবস্তার করর্ব। প্রিরাপত্তার বা 
অিযািয আপ্রযেক প্রবেয়াবিীর র্মূর্িযর উপর প্রভ্ির্রর িযয ইপ্রিবাচক বা মিপ্রিবাচক হর্ি 
পার্র।  
 

Konecranes-এ িার্দর কার্জর দাপ্রয়ত্ব পাির্ির মক্ষর্ে কর্মীিণ Konecranes-এর প্রির্জর, 
Konecranes-এর সরবরাহকারীর্দর, গ্রাহকর্দরর্দর বা অিযািয কাউন্টারপাটে র্দর সম্পর্কে  
অভ্যন্তরীণ বা অিযািয িি-পাবপ্রিক িযযাবিী গ্রহণ করর্ি পার্র। কর্মীর্দরর্ক 

1 Konecranes-এর র্মাপ্রিকািাধীি সম্পপ্রত্ত, িহপ্রবি, িযয বা বুপ্রিবৃপ্রত্তক সম্পপ্রত্ত মসই সার্য বযপ্রিিিভ্ার্ব বযবহৃি প্রজপ্রিসপে ময্র্মি 
মর্মাবাইি মফাি ও কপ্রম্পউটারসরূ্মহ সম্পপ্রত্ত প্রহর্সর্ব সিংঙ্গাপ্রয়ি। 
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Konecranes-এর আপ্রযেক উপকরণ মকিার্বচা বা িকািযভ্ার্ব বযবসাকারী মকার্িা 
মকাম্পাপ্রির প্রিরাপত্তা বা সিংপ্রিষ্ঠ আপ্রযেক উপকরর্ণর প্রিরাপত্তা মকিার্বচা করা মযর্ক প্রবরি 
যাকর্ব য্খ্ি মসগুর্িার্ি অভ্যন্তরীণ িযয যার্ক বা Konecranes সম্পপ্রকে ি বা মসই 
মকাম্পাপ্রি সম্পপ্রকে ি মিাপি িযয-উপাত্ত রর্য়র্ে ময্র্মি ঘটিার সার্য প্রর্মি হর্ি পার্র। এই 
ধরর্ণর িযযাবিী এর্মি কাউর্ক িদাি করা ময্ প্রিরাপত্তাসর্মূহ ক্রয় প্রবক্রয় করর্ি পার্র বা 
িার্দর পরার্মিে মদওয়া ময্ িারা এই ধরর্ণর ির্যযর উপর প্রভ্প্রত্ত কর্র প্রিরাপত্তাসর্মূহ ক্রয় 
প্রবক্রয় করর্ব - “র্প্রপিং” প্রহর্সর্ব পপ্ররপ্রচি - এটাও প্রিপ্রেি, ময্র্মিভ্ার্ব ির্য্াজয আইর্ির 
অধীর্ি িকাি করার অিরু্মপ্রি রর্য়র্ে মসখ্ার্ি বযিীি ময্র্কার্িা অভ্যন্তরীণ িযযাবিী িকাি 
করা প্রিপ্রেি। 
 

অিুগ্রহপূবেক অপ্রধকির ির্যযর জিয Konecranes Plc প্রভ্ির্রর প্রবপ্রধগুপ্রি মদখ্িু, ময্টা 
পাওয়া য্ার্ব এখ্ার্ি MyKonecranes > About Konecranes > Policies and principles 

(Konecranes Plc Insider Regulations)। 

 

7. আপিার মক্রিা ও মভন্ডরর্ক োিুি ("KYC") 

এোড়াও Konecranes এটা প্রিপ্রিি করর্ি KYC িপ্রক্রয়া গ্রহণ কর্রর্ে ময্ এটা শুধুর্মাে 
মসই সকি িপ্রিষ্ঠাি ও বযপ্রির সার্য বযবসা করর্ব য্ারা িার্দর সম্মপ্রি ও অখ্ন্ডিার 
স্টযান্ডােে  মিয়ার কর্র। 
 

কর্মীিণ অবিযই মসই সকি বযপ্রির সার্য বযবসা করর্ি ও সহায়িা করর্ি অস্বীকার করর্ব 
য্ারা Konecranes-এর পর্ণযর সার্য সিংপ্রিষ্ট মবআইপ্রি পপ্ররচািিার সার্য য্ুি বা য্ারা 
Konecranes মক্রপ্রেট পপ্রিপ্রসর্ি প্রির্দে প্রিি KYC িপ্রক্রয়ায় উত্তীণে হর্ি বযযে হর্য়র্ে এবিং 
কর্মীিণর্ক KYC িপ্রক্রয়ার ময্ মকার্িা িঙ্ঘি সম্পর্কে  কর্মপ্লার্য়ন্স অপ্রফসার (Compliance 
Officer) বা মিাপিীয় প্ররর্পাটে  করার চযার্িি বরাবর প্ররর্পাটে  করর্ি হর্ব। সকি কর্মী 
িার্দর প্রির্জর্দরর্ক KYC িপ্রক্রয়ার সার্য পপ্ররপ্রচি করর্ব এবিং িা মর্মর্ি চির্ব। 

 

অিুগ্রহপূবেক অপ্রধকির ির্যযর জিয Konecranes গ্রুপ মক্রপ্রেট পপ্রিপ্রস মদখ্ুি, ময্টা পাওয়া 
য্ার্ব এখ্ার্ি MyKonecranes > About Konecranes > Policies and principles (Konecranes 

Group Credit Policy)।  
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8. অযেনিপ্রিক অিুর্র্মাদি ও প্রির্েিাজ্ঞাসর্মূহ 

Konecranes িার বযবসার জিয ির্য্াজয সকি জািীয় ও আন্তজে াপ্রিক অিুর্র্মাদিসর্মূহ 
অিুসরণ কর্র। এই মক্ষর্ে Konecranes উপয্িু অধযবসায় পপ্ররচািিা কর্র ির্য্াজয 
মিির্দর্ির িাপ্রিকার অধীর্ি বাধযবাধকিার সার্য সম্পপ্রকে ি মরর্খ্। কর্মীিণ কখ্র্িাই 
বযপ্রিবিে বা িপ্রিষ্ঠার্ির সার্য মিির্দি করর্বিা য্ার্দরর্ক মিির্দি িাপ্রিকার উপর মদখ্া 
য্ার্চ্ছ এবিং Konecranes কিৃে ক পরীপ্রক্ষি। 

 

অিুগ্রহপূবেক অপ্রধকির ির্যযর জিয Konecranes-এর অিুর্র্মাদর্ির প্রির্দেিিাবিী ও রপ্তাপ্রি 
প্রিয়ন্ত্রণ (Konecranes Instructions on Sanctions and Export Controls) মদখ্ুি, ময্টা পাওয়া 
য্ার্ব এখ্ার্ি MyKonecranes > Internal Knowledge > Export Control, Trade Compliance । 

 

9. কপ্রম্পউটার ও ময্ািার্য্ার্ির উৎসসর্মূহ 

Konecranes-এর কপ্রম্পউটার ও ময্ািার্য্ার্ির প্ররর্সাসেসর্মূহ য্ার র্মর্ধয রর্য়র্ে কপ্রম্পউটার, 

স্মাটে র্ফাি, ভ্র্য়সর্র্মইি, চযাট ও ই-মর্মইি, বাস্তব সুপ্রবধাবিী িদাি কর্র ির্ব এোড়াও মসগুর্িা 
কর্মীিণ ও Konecranes-এর িপ্রি উর্েখ্র্য্ািয প্রিরাপত্তা ও প্রিভ্ে রিার ঝুুঁ প্রক উপস্থ্াপি কর্র। 
এটা অিীব গুরুত্বপূণে ময্ কর্মীিণ িার্দর কপ্রম্পউটার ও সকি প্রেভ্াইস পাসওয়ােে  অিযািয 
সিংপ্রিষ্ট পদর্ক্ষপ গ্রহণ করার র্মাধযর্র্ম সুরপ্রক্ষি করার জিয সকি ির্য়াজিীয় পদর্ক্ষপ গ্রহণ 
করর্ব। এোড়াও এটা মসই সকি পপ্ররপ্রস্থ্প্রির জিয ির্য্াজয ময্খ্ার্ি মকার্িা কর্মী িার 
প্রির্জর প্রেভ্াইসসর্মূহ Konecranes-এর িযযাবিী গ্রহণ করা বা জর্মা করার জিয বযবহার 
কর্র।  সকি সিংর্বদিিীি, মিাপিীয় বা সিংরপ্রক্ষি ইর্িকট্রপ্রিক িযযাবিী অবিযই 
পাসওয়ার্েে র র্মাধযর্র্ম সরুপ্রক্ষি করর্ি হর্ব। 

 

মকার্িা কর্মীর এর্মি প্রবশ্বাস করার য্প্রদ মকার্িা কারণ যার্ক ময্ Konecranes-এর 
কপ্রম্পউটার, স্মাটে র্ফাি বা কপ্রর্মউপ্রির্কিি প্ররর্সাসে বা বযপ্রিিি প্রেভ্াইস য্া Konecranes-এর 
িযযাবিীর্ি ির্বি করার বা জর্মা করার জিয বযবহৃি হয় িার পাসওয়ােে  সিংকটাপন্ন 
িাহর্ি িারা অবিযই অিপ্রিপ্রবির্ে িার্দর পাসওয়ােে  পপ্ররবিে ি করর্ব এবিং প্রবেয়র্ সম্পর্কে  
Konecranes আইর্ মহল্প মেস্ক বরাবর প্ররর্পাটে  করর্ব।  

 

য্খ্ি কর্মীিণ ই-মর্মইি, ভ্র্য়সর্র্মইি বা িাৎক্ষপ্রণক বািে া পা ার্িার বা ইন্টারর্িট অযার্ক্সস 
করার জিয Konecranes-এর প্ররর্সাসে বযবহার করর্েি িখ্ি িারা Konecranesএর একজি 
িপ্রিপ্রিপ্রধ প্রহর্সর্ব কাজ করর্েি। এই সকি প্ররর্সার্সের ময্র্কার্িা ধরর্ির অিুপয্ুি বযবহার 
Konecranes-এর সিুার্মর্ক কু্ষণ্ণ ও িভ্াপ্রবি করর্ি পার্র এবিং Konecranes-এর আইপ্রি 
সক্ষর্মিার্ক ক্ষপ্রিগ্রস্থ্ করর্ি পার্র। 
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সর্মগ্র িপ্রিষ্ঠার্ি কপ্রম্পউর্িং ও মিটওয়াকে  সিংর্য্ািসর্মহূ িদাি করর্ি বযবহৃি সকি 
কপ্রম্পউর্িং প্ররর্সাসে Konecranes-এর সম্পপ্রত্ত এবিং িিযািা করা হয় ময্ কর্মীিণ মসগুর্িার্ক 
Konecranes-এর বযবসা পপ্ররচািিা করার জিয বযবহার করর্ব।  ই-মর্মইি ও মটপ্রির্ফার্ির 
বযপ্রিিি িাসপ্রঙ্গক ও অপ্রিয়প্রর্মি বযবহার অিুর্র্মাপ্রদি। মবআইপ্রি, অিিুর্র্মাপ্রদি বা অনিপ্রিক 
উর্ের্িয মিাপিীয় বািে াসর্মহূ মিরণ করা য্ার্বিা বা এই ধরর্ণর বািে ায় মকার্িা ধরর্ণর 
প্রবেয়বস্তু য্ুি করা য্ার্বিা বা িৃিীয় পর্ক্ষর অপ্রধকারসর্মূহ িঙ্ঘি করর্বিা। এই পরার্মিে 
মদওয়া হর্িা ময্ মিাপি বািে াসর্মূহ একর্ আিাদা মফাল্ডার্র মসভ্ করা হয় ময্টা ধারণকৃি 
মিাপি বািে া অিযু্ায়ী প্রির্রািার্র্মর দ্বারা িিাির্য্ািয। এটা আিি ও বপ্রহিেি উভ্য় ধরর্ণর 
বািে ার মক্ষর্ে ির্য্াজয। 

 

অিুগ্রহপূবেক অপ্রধকির ির্যযর জিয Konecranes আইর্ প্রিরাপত্তা িীপ্রি (Konecranes IT 

Security Policy) মদখ্ুি, ময্টা পাওয়া য্ার্ব এখ্ার্ি MyKonecranes > About Konecranes > 

Policies and principles । 

 

10. আপ্রযেক প্ররর্পাটিে িং 

Konecranes এর ইউপ্রিফর্মে রর্য়র্ে, সাধারণভ্ার্ব গ্রহণর্য্ািয প্রহসাব র্মূিিীপ্রি স্টযান্ডােে  ও 
সিংজ্ঞাসর্মূহ রর্য়র্ে ময্গুর্িা আপ্রযেক প্রহসাব ও সকি ইউপ্রির্টর প্ররর্পার্টে র মক্ষর্ে অিুসৃি হয়। 
গ্রুপ একেীভূ্ি আপ্রযেক িপ্রির্বদিসর্মূহ IFRS স্টযান্ডােে  অিুয্ায়ী সম্পন্ন করা হয়। 

 

Konecranes িার মস্টকর্হাল্ডারর্দরর্ক িার স্টযাটাস ও পারফরর্মযার্ন্সর বযাপার্র য্ুিপিভ্ার্ব 
এবিং একই প্রবের্য় িযয িদাণ কর্র স্বচ্ছভ্ার্ব ও উমূিভ্ার্ব, মকার্িা গ্রুপ বা বযপ্রির িপ্রি 
মকার্িারূপ বাড়প্রি মফভ্ার করা োড়াই এবিং আইি, স্টক এক্সর্চজ িীপ্রির্মািা এবিং িায্য 
র্মার্কে র্টর গ্রহণর্য্ািয অিুিীিি অিুসরণ করার র্মাধযর্র্ম। 

 

11. Konecranes -এর বই ও মরকেে সর্মূহ 

Konecranes সকি ির্য্াজয আইি ও প্রহসাবরক্ষর্ণর রীপ্রি অিুসরর্ণর র্মাধযর্র্ম িার আপ্রযেক 
কায্েক্রর্র্মর মরকেে  রাখ্র্ব। সকি মিির্দি সঠিকভ্ার্ব অিুর্র্মাপ্রদি হর্ব এবিং সঠিকভ্ার্ব ও 
সমূ্পণেরুর্প মরকেে  করর্ি হর্ব। প্রর্মযযা বা প্রবভ্রাপ্রন্তকর মিখ্া, মরকেে  বা িপ্রযভু্প্রিকরণ 
কর্ ারভ্ার্ব প্রিপ্রেি। কর্মীিণ মকার্িা অবস্থ্ার্িই মকার্িা প্রর্মযযা বা প্রবভ্রাপ্রন্তকর প্ররর্পাটে  
করর্বিা বা মিির্দি করর্বিা বা Konecranes-এর পর্ক্ষ মকার্িা প্রহসাব সৃপ্রষ্ট করর্বিা এই 
মবাধির্মযিা মযর্ক ময্ প্রহসাব বা মিির্দর্ির ময্র্কার্িা অিংি সহায়ক িপ্রযপর্ে বপ্রণেি 
উর্ের্িযর বাইর্র অিয মকার্িা উর্ের্িয বযবহার করা য্ার্ব। 
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য্প্রদ মকার্িা কর্মী জাির্ি পার্র বা সর্ন্দহ কর্র ময্ মকউ Konecranes-এর বই এবিং 
মরকর্েে  প্রর্মযযাচার করর্ে িাহর্ি মসই কর্মী অবিযই মসটা িার ঊর্ধ্েিি র্মযার্িজার, বা 
কর্মপ্লার্য়ন্স অপ্রফসার বা মিাপিীয় প্ররর্পাটে  করার চযার্ির্ি প্ররর্পাটে  করর্ব। বযবস্থ্াপিা মযর্ক 
বা অভ্যন্তরীণ বা বাপ্রহযক অপ্রেটর মযর্ক িযয মিাপি করা Konecranes-এর জিয 
র্মারামক ক্ষপ্রির কারণ হর্ি পার্র। 
 

12. মরকেে  সিংরক্ষণ 

Konecranes মরকেে  সিংরক্ষর্ণর বযাপার্র ির্য্াজয আইি কািুি অিুসরণ করার জিয 
অঙ্গীকারাবি। সকি মরকেে  কর্মপর্ক্ষ এই ধরর্ণর আইি কািুি কিৃে ক আর্রাপ্রপি সর্মর্য়র 
জিয সিংরক্ষণ করর্ি হর্ব। ময্সকি Konecranes-এর বযবসার জিয গুরুত্বপণূে য্ার র্মর্ধয 
রর্য়র্ে কর্পোর্রট মরকেে , চুপ্রিসর্মূর্হর র্মিূ কপ্রপসর্মূহ ইিযাপ্রদ অবিযই Konecranes-এর চত্বর্র 
একর্ প্রিরাপদ জায়িায় জর্মা রাখ্র্ি হর্ব।  

 

য্প্রদ মকার্িা কর্মী িিবিার্মা বা মকার্িা সর্ময়র্ক্ষপণ বা মকার্িা প্রবপ্রধবি আইপ্রি িপ্রক্রয়া বা 
সরকারী িদর্ন্তর বযাপার্র জাির্ি পার্র িাহর্ি মসই কর্মী অবিযই মসই সকি মরকেে  মির্ব 
এবিং সিংরক্ষণ করর্ব ময্গুর্িা িিবিার্মার িপ্রি িপ্রিপ্রক্রয়ার্মূিক বা মসই আইপ্রি িপ্রক্রয়ার 
মসর্য সিংপ্রিষ্ট বা মস িদর্ন্তর সার্য সিংপ্রিষ্ঠ হর্ব য্িক্ষণ িা প্রকভ্ার্ব অগ্রসর হর্ি হর্ব মস 
সম্পর্কে  আইি প্রবভ্াি মযর্ক প্রির্দেিিা িা আর্স। মকার্িা িপ্রযপর্ের সরাসপ্রর ধ্বিংসকরণ 
অবিযই আইি প্রবভাি এবিং কর্মপ্লার্য়ন্স অপ্রিসার কিৃে ক অিুর্র্মাপ্রদি হর্ি হর্ব। 

 

13. র্মািবাপ্রিকার 

Konecranes জাপ্রিসিংঘ র্মািবাপ্রধকার মঘােণাপর্ের বণেিা অিুয্ায়ী র্মািবাপ্রধকারসর্মূহর্ক 
সর্মযেি কর্র ও সম্মাি কর্র। Konecranes সকি ববপ্রচেিার প্রভ্প্রত্ত ময্র্মি জাপ্রি, জািীয়িা, 
প্রিঙ্গ, ধর্মে ও বয়স এবিং সব দর্ির র্মর্ধয সর্মাি সুর্য্ার্ির প্রভ্প্রত্তর্ি কার্জর স্বাধীিিার 
উন্নপ্রিপ্রবধাি কর্র। 

 

Konecranes সিংঘ বিপ্ররর স্বাধীিিা ও সার্মপ্রগ্রক দরকোকপ্রের অপ্রধকার্রর ফিিসূ স্বীকৃপ্রির্ক 
সর্মুন্নি রার্খ্। Konecranes প্রিশু শ্রর্ম বা মজারপূবেক শ্রর্ম গ্রহণ কর্রিা। মসই সার্য এই গ্রুপ 
এর্মি কার্জর পপ্ররর্বির্ক সহয কর্রিা ময্টা আন্তজে াপ্রিক আইি ও অিুিীির্ির সার্য 
সািংঘপ্রেেক। আর্মরা িিযািা কপ্রর ময্ আর্মার্দর সকি সরবরাহকারী মিটওয়াকে  এর্মি 
বযবসাপ্রয়ক অিুিীির্ি য্িু হর্ব ময্টা আর্মার্দর র্মূিযর্বার্ধর সার্য সর্মান্তরাি। 
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14. পপ্ররর্বি 

Konecranes এর পপ্ররর্বিিি কায্েক্রর্ম জীবি চর্ক্রর ভ্াবিার উপর প্রভ্প্রত্ত কর্র বিপ্রর হর্ব। 
িক্ষয হর্িা পপ্ররর্বিিিভ্ার্ব অগ্রিার্মী সর্মাধািসর্মূহ ও মসবাসর্মূর্হর উন্নয়ি ও উৎপাদি করা 
ময্গুর্িা এটার মক্রিার্দর গুরুত্বপূণে চাপ্রহদাবিীর্ক পরূণ করর্ব। উচ্চ পয্োর্য়র অগ্রাপ্রধকার 
িদাি করা হয় উন্নয়িিীি পণয ও মসবাসর্মূর্হর উপর ময্গুর্িার প্রিম্ন প্রিিের্মি ও উচ্চ 
কায্েকাপ্ররিা রর্য়র্ে। এোড়াও আর্মার্দর অভ্যন্তরীণ পপ্ররচািিার মক্ষর্ে কাুঁচার্মাি, িপ্রক্রয়াকরণ, 

পণয এবিং অিযাধপু্রিক িয্পু্রি সুপ্রবধা বযবহার কর্র অপচয় ও প্রিিের্মি কপ্রর্মর্য় আিার 
র্মাধযর্র্ম মটকসই উন্নয়ি অজে র্ির জিয প্রবপ্রভ্ন্ন পদর্ক্ষপ গ্রহণ করা হয়। 

  

অিুগ্রহপূবেক অপ্রধকির ির্যযর জিয Konecranes পপ্ররর্বি িীপ্রির্মািা (Konecranes 

Environmental Policy) মদখ্ুি, ময্টা পাওয়া য্ার্ব এখ্ার্ি MyKonecranes > About 

Konecranes > Policies and principles । 

 

15. সর্মাি সুর্য্াি ও ববের্মযহীিিা 

Konecranes প্রির্য়াি করা ও অিুিীির্ির উন্নয়ি, সুপ্রবধাবিী ও মবির্ির মক্ষর্ে একর্ সর্মাি 
সুর্য্ার্ির প্রভ্প্রত্তর্ি কর্মী প্রির্য়ািকারী িপ্রিষ্ঠাি। Konecranes মকার্িা বযপ্রির িপ্রি জাপ্রি, ধর্মে, 
বণে, প্রিঙ্গ, বয়স, বববাপ্রহক অবস্থ্া, জািীয় পপ্ররচয়, মসকু্সয়াি ওপ্ররর্য়র্ন্টিাি, িািপ্ররকত্ব বা 
অক্ষর্মিা (ময্খ্ার্ি আর্বদিকারী বা কর্মী আবাসি বা আবাসি োড়াই কার্জর গুরুত্বপূণে 
কায্েক্রর্মসর্মূহ পািি করার জিয ময্ািয প্রবর্বপ্রচি হয়) বা অিয ময্র্কার্িা প্রভ্প্রত্তর্ি য্া 
প্রির্য়াি, ভ্াড়া করা, পর্দান্নপ্রি বা চাকুরীদার্ির অিয ময্র্কার্িা অবস্থ্ার কারর্ণ ববের্ময সহয 
করর্বিা। কর্মীিণ িার্দর মর্মধার উপর প্রভ্প্রত্ত কর্র সর্মাি সুর্য্াি ও সর্মাি প্রবর্বচিা 
পাওয়ার অপ্রধকার িাপ্ত হয়। 

 

Konecranes মকার্িা ধরর্ণর ববের্মযর্মূিক ভ্াো সহয করর্বিা বা অিয মকার্িা র্মন্তবয, 
মকৌিুক বা আচরণ সহয করর্বিা ময্টা একর্ আক্রর্মণামক বা ববরী কার্জর পপ্ররর্বি সৃপ্রষ্ট 
কর্র। 

 

অিুগ্রহপূবেক অপ্রধকির ির্যযর জিয Konecranes সম্মাি কর্মেস্থ্ি িীপ্রির্ি (Konecranes 

Respect in the Workplace Policy) মদখ্ুি, ময্টা পাওয়া য্ার্ব এখ্ার্ি MyKonecranes > 

About Konecranes > Policies and principles । 
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16. ময্ৌি বা অিযািয িকার্রর প্রিগ্রহ 

Konecranes কর্মের্ক্ষর্ে ময্ৌি প্রিগ্রহসহ ময্র্কার্িা ধরর্ণর প্রিগ্রহর্ক কর্ ারভ্ার্ব প্রিপ্রেি 
কর্রর্ে। Konecranes ময্সকি আচরণ প্রিগ্রর্হর সপৃ্রষ্ট কর্র মসই সকি আচরণ িপ্রিহি 
করার জিয এবিং উপয্িু মক্ষর্ে িাপ্রস্ত প্রবধার্ির জিয য্যায্য পদর্ক্ষপ গ্রহণ কর্র। 

 

ময্র্কার্িা আচরণ য্া বিপ্রিক বা িারীপ্ররক প্রিগ্রর্হর সৃপ্রষ্ট কর্র বা ময্র্কার্িা ধরর্ণর 
ক্ষর্মিার অপবযবহার সর্মািভ্ার্ব প্রিপ্রেি। 

 

অিুগ্রহপূবেক অপ্রধকির ির্যযর জিয Konecranes সম্মাি কর্মেস্থ্ি িীপ্রির্ি (Konecranes 

Respect in the Workplace Policy) মদখ্ুি, ময্টা পাওয়া য্ার্ব এখ্ার্ি MyKonecranes > 

About Konecranes > Policies and principles । 
 

17. স্বাস্থ্য ও প্রিরাপিা 

Konecranes িার কর্মীিণর্ক একর্ আিন্দদায়ক এবিং মরার্মাঞ্চকর কর্মেপপ্ররর্বি িদার্ির জিয 
সিংগ্রার্ম করর্ে ময্খ্ার্ি উমূিিা, সম্মাি, আস্থ্া এবিং সর্মাি সুপ্রবধাবিী জয়ী হর্য় যার্ক। এই 
মকাম্পাপ্রি অবযাহিভ্ার্ব িার কর্মী, ঠিকাদার এবিং আর্মার্দর সিংস্থ্ার অিযািয প্রবপ্রভ্ন্ন অিংর্ি 
কর্মেরির্দর জিয একর্ প্রিরাপদ ও প্রিগ্রহ-র্মিু কর্মেপপ্ররর্বর্ির উন্নপ্রি প্রবধাি করর্ে। 

 

এোড়াও Konecranes এর্মি পর্ণযর উন্নয়ি ও উৎপাদি িপ্রক্রয়া মসই সার্য এর্মি র্মাি 
প্রিপ্রিিকরণ পিপ্রি ির্য়াি কর্র য্ার িক্ষয হর্িা স্বাস্থ্য ও প্রিরাপত্তা ঝুুঁ প্রকসর্মূহ সবেপ্রিম্ন 
পয্োর্য় িাপ্রর্মর্য় আিা ময্গুর্িা িার পণয ও মসবাসর্মূর্হর সার্য সমৃ্পি। 

 

অিুগ্রহপূবেক অপ্রধকির ির্যযর জিয Konecranes প্রিরাপত্তা িীপ্রি (Konecranes Safety 

Policy) মদখ্ুি, ময্টা পাওয়া য্ার্ব এখ্ার্ি MyKonecranes > About Konecranes > Policies 

and principles । 
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18. স্বার্যের দ্বি2 

Konecranes-এর কর্মীিণ অবিযই এর্মি সকি পপ্ররপ্রস্থ্প্রি এপ্রড়র্য় চির্ব ময্খ্ার্ি িার্দর 
বযপ্রিিি স্বাযোবিী3 Konecranes এবিং Konecranes-এর মস্টকর্হাল্ডারর্দর স্বাযোবিীর সিংঘার্ি 
জপ্রড়র্য় পড়র্ি পার্র। উদাহরণস্বরূপ এর অযে হর্িা, ময্ কর্মীিণ মকার্িা বযপ্রিিি পুরস্কার, 

আপ্রির্যয়িা বা আপযায়ি গ্রহর্ণর জিয অিুর্র্মাপ্রদি িি ির্ব িিূযির্ম র্মূর্িযর বযপ্রিিি 
উপহার ও আপযায়ি এর্ক্ষর্ে বযপ্রিক্রর্ম ময্গুর্িার র্মূিয য্ুপ্রিসঙ্গি ও আপ্রির্যয়িার সাধারণ 
স্টযান্ডােে  অপ্রিক্রর্ম করর্বিা। এর্মি মকার্িা সর্ন্দর্হর অবকাি যাকর্বিা ময্ উপহার বা 
আিুকূিয গ্রহর্ণর অিুর্মপ্রির ফর্ি একর্ সম্ভাবয স্বার্যের দ্বি বিপ্রর হর্ি পার্র, কর্মীিণ 
অবিযই আর্িভ্ার্ি পপ্ররপ্রস্থ্প্রি কর্মপ্লার্য়ন্স অপ্রফসার এর প্রিকট পপ্ররষ্কার করর্ব। Konecranes 

রাজনিপ্রিক দি বা অিযািয রাজনিপ্রিক সিংস্থ্া অযবা প্রিবোচর্ির কযার্ম্পইর্ি মকার্িা স্বিন্ত্র 
িাযীর্ক মকার্িা আপ্রযেক সহায়িা িদাি কর্র িা। 

 

য্প্রদ মকার্িা কর্মী বা সিংয্িু বযপ্রি য্ার িিযক্ষ বা পর্রাক্ষভ্ার্ব মকাম্পাপ্রির্ি স্বাযে রর্য়র্ে 
বা এর্মি মকার্িা মকাম্পাপ্রির উপর িভ্াব প্রবস্তার করার সক্ষর্মিা রর্য়র্ে ময্ মকাম্পাপ্রির 
সার্য Konecranes বযবসা কর্র বা ময্ মকাম্পাপ্রি Konecranes -এর িপ্রিদ্বিী িার বযাপার্র 
প্রবর্িে সিকে িা অবিেি করর্ি হর্ব। এই প্রবপ্রধর উর্ের্িয "সিংয্ুি বযপ্রি" অযে হর্িা স্বার্মী 
বা স্ত্রীর ময্ মকউ, পাপ্ররবাপ্ররক অিংিীদার বা উর্েখ্র্য্ািয ময্র্কউ, প্রিশু, অিংিীদার, কাপ্রজি, 

ঘপ্রিষ্ঠ বযপ্রিিি বনু্ধ বা অিয ময্র্কার্িা বযপ্রি (য্ার র্মর্ধয রর্য়র্ে উত্তরাপ্রধকারী) প্রয্প্রি কর্মীর 
পর্ক্ষ কাজ করর্ি পারর্বি। উদাহরণস্বরূপ, এর বাইর্র স্বার্যের দ্বি বিপ্রর হর্ি পার্র য্খ্ি 
মকার্িা আমীয় য্রাসপ্রর অর্িযর অধীিস্থ্। 

 

কর্মীির্ণর Konecranes এর িপ্রি দাপ্রয়ত্ব রর্য়র্ে Konecranes আইিসঙ্গি স্বযেসর্মূহ সার্মর্ি 
প্রির্য় য্াওয়া য্খ্িই মসই সুর্য্াি আসর্ব।। য্প্রদ মকার্িা কর্মী এর্মি মকার্িা বযবসা বা 
প্রবপ্রির্য়ার্ির সুর্য্ার্ির বযাপার্র জাির্ি পার্র ময্টার্ি Konecranes আগ্রহী হর্ি পার্র বা ময্টা 
অিযভ্ার্ব এটার বযবসাপ্রয়ক কায্েক্রর্র্মর র্মর্ধয য্ার র্মর্ধয রর্য়র্ে কর্পোর্রট সম্পপ্রত্ত বা িযয 
বা Konecranes কর্মীর অবস্থ্াি বযবহার্রর র্মাধযর্র্ম ময্র্মি মকার্িা িপ্রিদ্বিী বা বাস্তব বা 
সম্ভাবয গ্রাহক, সরবরাহকারী বা Konecranes-এর বযবসাপ্রয়ক সহর্য্ািী, কর্মীিণ কর্মপ্লার্য়ন্স 
অপ্রফসার এর প্রিপ্রখ্ি পবূোিুর্মপ্রি বযিীি মসই সুর্য্াি গ্রহণ করর্ি বা অিংিগ্রহণ করর্ি 

2"স্বার্যের দ্বি" িখ্িই ঘর্ট য্খ্ি মকার্িা প্রিপ্রদেষ্ট কর্মীর বযপ্রিিি স্বাযে (মহাক িা িিযক্ষ বা পর্রাক্ষ) িার কার্জর দাপ্রয়র্ত্বর য্যায্য 
পারফরর্মযার্ন্সর উপর িভ্াব প্রবস্তার কর্র বা িভ্াব প্রবস্তার করর্ি সক্ষর্ম হয় এবিং ময্টা কর্মীর বযপ্রিিি স্বাযে ও Konecranes-

এর অপ্রধকারসরূ্মহ ও স্বার্যের র্মর্ধয একর্ দ্বর্ির জম মদয় বা দ্বর্ির জম মদওয়ার সক্ষর্ম হয় ময্টার ফর্ি Konecranes-এর 
অপ্রধকারসরূ্মহ ও স্বাযেসরূ্মহ, সম্পদ অযবা বযবসাপ্রয়ক খ্যাপ্রির ক্ষপ্রিসাধি করর্ি পার্র।   

 

3 কর্মীর্দর "বযপ্রিিি স্বাযে" হর্িা একজি কর্মীর িার প্রির্জর উপর অপ্রপেি দাপ্রয়ত্ব পািিকার্ি সুপ্রবধাবিীর সার্য য্ুি স্বাযে ময্টা 
মযর্ক টাকা, র্মূিযবাি প্রজপ্রিসপে বা অিযািয দিৃযর্মাি প্রজপ্রিস বা মসবা অযবা অিযািয সম্পপ্রত্ত অপ্রধকারসর্মূহ জািীয় প্রিপ্রদেষ্ট স্বাযে 
হাপ্রসি কর্র িা মস িার প্রির্জর, প্রির্জর পপ্ররবার বা িৃিীয় পক্ষ ময্ কার্রার জিয মহাক। 
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পারর্বিা। কর্মীিণ মবআইপ্রি বযপ্রিিি িার্ভ্র জিয কর্পোর্রট সম্পপ্রত্ত বা িযয বা 
Konecranes-এ িার্দর অবস্থ্াি বযবহার করর্ি এবিং কর্মীিণ Konecranes-এর সার্য 
িপ্রিদ্বপ্রিিা করর্ি পারর্বিা। 

 

19. দিুীপ্রি বা ঘুে 

Konecranes বিপূবেক আদায় ও ঘুেসহ সকি িকার্রর দিুীপ্রির প্রবরুর্ি কাজ করর্ি 
বিপপ্ররকর। Konecranes বা এর কর্মীিণ মকার্িা অবস্থ্ার্িই টাকা বা মকার্িা ধরর্ণর 
আপ্রযেক সুপ্রবধা চাইর্ি পারর্বিা। এর র্মর্ধয রর্য়র্ে সরকারী কর্মেকিে া বা অিযািয বযবসাপ্রয়ক 
অিংিীদারর্দর মযর্ক বা িার্দর িপ্রি টাকা, সুপ্রবধাবিী, আপযায়ি বা মসবাসর্মূহ বা অিয 
মকার্িা বস্তুিি সুপ্রবধাবিী ময্গুর্িা বযবসাপ্রয়ক বা বযপ্রিিি মবয়াইপ্রি সপু্রবধা পাওয়ার 
উর্ের্িয িদাি করা হয়। Konecranes মকার্িা অবস্থ্ার্িই র্মাপ্রি িন্ডাপ্ররিং এ অিংিগ্রহণ করার্ক 
সর্মযেি কর্রিা।  

 

অিুগ্রহপূবেক Konecranes দিুীপ্রি দর্মি িীপ্রি (Konecranes Anti-Corruption Policy) মদখ্ুি 
ময্খ্ার্ি ির্য্াজয ঘুে প্রবর্রাধী আইিসর্মূহ, প্রবপ্রধ ও প্রবধাি মর্মর্ি চিা করা প্রিপ্রিি করর্ি 
আর্মার্দর কর্মীর্দর দাপ্রয়ত্ব প্রববৃি হর্য়র্ে। এটা পাওয়া য্ার্ব এখ্ার্ি MyKonecranes > About 

Konecranes > Policies and principles । 

 

20. সরবরাহকারীিণ ও উপঠিকাদার 

Konecranes িিযািা কর্র ময্ এর সরবরাহকারীিণ ও উপঠিকাদার িার্দর বযবসা 
পপ্ররচািিা করর্ব মসই একই ধরর্ণর উচ্চ পয্োর্য়র আইপ্রি, িীপ্রিিি, পপ্ররর্বিিি ও কর্মী 
সেন্ধীয় র্মিূিীপ্রি অিুয্ায়ী ময্টা Konecranes প্রির্জই অিুসরণ কর্র। বযবসাপ্রয়ক সম্পকে  
িপ্রিষ্ঠার সর্ময় বা মসটা বজায় রাখ্ার মক্ষর্ে এই সকি র্মূিিীপ্রির গুরুত্ব অপপ্ররসীর্ম। 
Konecranes িার সরবরাহকারী ও উপঠিকাদারির্ণর র্মর্ধয এই সকি র্মূিিীপ্রিসর্মূর্হর উন্নপ্রি 
প্রবধাি কর্র এবিং এই র্মর্র্মে িার্দর কায্েক্রর্ম পয্ের্বক্ষর্ণর ইচ্ছা মপােণ কর্র। 

 

21. প্রর্মপ্রেয়ার সার্য সম্পকে  

শুধুর্মাে অপ্রফপ্রসয়াি Konecranes র্মূখ্পাে বা কর্মীিণ য্ারা প্রবর্িেভ্ার্ব CEO বা CFO কিৃে ক 
অিুর্র্মাপ্রদি িারাই মিস, প্রসপ্রকউপ্ররর্ এিাপ্রিস্ট, আপ্রযেক কপ্রর্মউপ্রির্র অিযািয সদসয, 
মস্টকর্হাল্ডার বা গ্রুপ বা অিোিাইর্জিার্ির সার্য Konecranes এর একজি িপ্রিপ্রিপ্রধ প্রহর্সর্ব 
বা Konecranes এর বযবসা সম্পর্কে  কযা বির্ি পারর্বি। মকার্িা আপ্রযেক কপ্রর্মউপ্রির্ বা 
মস্টকর্হাল্ডার মযর্ক Konecranes সম্পর্কে  আপ্রযেক িযয প্রবপ্রির্য়াি সম্পপ্রকে ি ভ্াইস 
মিপ্রসর্ের্ন্টর প্রিকট মিরণ করর্ি হর্ব। প্রর্মপ্রেয়া, মিস বা জিির্ণর Konecranes সম্পর্কে  
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আপ্রযেক ির্যযর অিুর্রাধ ভ্াইস মিপ্রসর্েন্ট, র্মার্কে র্িং ও কপ্রর্মউপ্রির্কিি বরাবর মিরণ করর্ি 
হর্ব।  

 

িণর্মাধযর্র্ম িদত্ত িযয এবিং িকার্িয িচাপ্ররি িযয অবিযই িযযবহুি এবিং স্বভ্াবিিভ্ার্ব 
সিয হর্ি হর্ব। 

 

Konecranes কিৃে ক বিপ্রর করা এবিং জ্ঞাপি করা ময্র্কার্িা িণ িযযাবিী অবিযই সকি 
ির্য়াির্য্ািয আইি ও প্রবধাি অিুসরণ করর্ব। Konecranes সম্পর্কে  ময্র্কার্িা িণ আপ্রযেক 
িযয অবিযই সমূ্পণেরূর্প, সঠিকভ্ার্ব এবিং প্রিভ্ে রিীিিার সার্য সিংপ্রিষ্ট সর্মর্য় Konecranes 
এর আপ্রযেক পপ্ররপ্রস্থ্প্রি িুর্ি ধরর্ব, ময্টা িস্তুি হর্য়র্ে ির্য্াজয সর্ময়সীর্মার র্মর্ধয। 

 

Konecranes িার আপ্রযেক প্রববৃপ্রি িকার্ির আর্ি একর্ িীরব সর্ময় পয্ের্বক্ষণ কর্র এবিং 
ির্শ্নর প্রভ্প্রত্তর্ি িপ্রি বের্মাপ্রসক এর মির্ে অভ্যন্তরীণ প্ররর্পাটে সর্মূহ শুরু হয়। এই সর্মর্য় 
Konecranes-এর িপ্রিপ্রিপ্রধিণ Konecranes-এর আপ্রযেক প্রবের্য়র উপর মকার্িা র্মন্তবয 
কর্রিা। 

 

অিুগ্রহপূবেক অপ্রধকির ির্যযর জিয বাপ্রহযক ময্ািার্য্াি প্রির্দে প্রিকা (External 

Communication Guidelines)4 মদখ্ুি, ময্টা পাওয়া য্ার্ব এখ্ার্ি MyKonecranes > 

Internal Knowledge > Marketing & Communications > MarCom Guidelines । 

 

22. ির্য়াি 

এই আচরণ প্রবপ্রধ Konecranes পপ্ররচািিা পেেদ কিৃে ক অিুর্র্মাপ্রদি। এই প্রবপ্রধর্মািা সর্মগ্র 
Konecranes গ্রুপ ও এর সকি বযবসাপ্রয়ক এিাকার র্মর্ধয ির্য্াজয। গ্রুর্পর বযবস্থ্াপিা ও 
এর কর্মীিণ অবিযই মকার্িা িকার িিযািা োড়াই এই র্মূিিীপ্রিসর্মূর্হ প্রির্দে প্রিি র্মািদন্ড 
অিুসরণ করর্ব। Konecranes প্রিপ্রিি কর্র ময্ এই সকি র্মূিিীপ্রিসর্মূহ সকি কর্মীর্দর 
র্মর্ধয েপ্রড়র্য় মদওয়া হর্য়র্ে এবিং িিে ার্রাপ কর্র ময্ মসগুর্িা সবার দ্বারা গ্রহণ করা হর্য়র্ে 
এবিং অিুিীিি করা হর্চ্ছ। ির্য়াজিীয় মক্ষর্ে Konecranes আচরণ প্রবপ্রধ অপ্রধকির 
প্রবস্তাপ্ররি র্মিূিীপ্রি ও প্রির্দেিিার র্মাধযর্র্ম সমূ্পপ্ররি হর্য়র্ে।   

 

4 অিুগ্রহপূবেক এই িীপ্রি সঠিক প্রকিা মসটা প্রিপ্রিি করুি। 
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এই আচরণ প্রবপ্রধ অিুসরণ বা র্মুদ্রণ বা এই সকি র্মূিিীপ্রির সম্ভাবয িঙ্ঘর্ির মক্ষর্ে 
কর্মপ্লার্য়ন্স অপ্রফসার্রর সার্য ময্ািার্য্াি করর্ি হর্ব। কর্মপ্লার্য়ন্স অপ্রফসার ময্র্কার্িা সম্ভাবয 
িঙ্ঘর্ির র্মাো প্রবচার্রর জিয ও সম্ভাবয পদর্ক্ষপ গ্রহর্ণর জিয দ্বায়বি। কর্মীিণ অবিযই 
সবেদা বযপস্থ্াপিা পপ্ররের্দর সার্য এই সকি র্মূিিীপ্রির বযাপার্র সকি সম্ভাবয িশ্নাবিী ও 
সম্ভাবয িঙ্ঘর্ির বযাপার্র আর্িাচিার জিয র্মিু। মকার্িা কর্মীর্ক এইসকি র্মিূিীপ্রি িঙ্ঘর্ির 
বযাপার্র প্রির্েধ করা এর্কবার্রই প্রিপ্রেি। 

 

23. পয্ের্বক্ষণ ও প্ররর্পাটে  করা 

Konecranes কর্মপ্লার্য়ন্স অযান্ড এপ্রযক্স কপ্রর্মর্র সুপাপ্ররর্ির প্রভ্প্রত্তর্ি Konecrances 

প্রিোরপ্রিপ র্র্ম (KLT) বাপ্রেেকভ্ার্ব এই মকাে পয্োর্িাচিা করর্ব এবিং ির্য়াজর্ির মক্ষর্ে 
এই মকার্ের মকার্িা পপ্ররবিে র্ির বযাপার্র অপ্রেট কপ্রর্মর্ ও পেেদ বরাবর িস্তাবিা মপি 
করর্ব। 

 

অভ্যন্তরীণ অপ্রেট ও বযবস্থ্াপিা পপ্ররেদ Konecranes গ্রুপ এই িীপ্রি অধীর্ি পপ্ররচািিা 
পয্ের্বক্ষণ করর্ব। অভ্যন্তরীণ অপ্রেট ও বজষ্ঠ বযবস্থ্াপিা পপ্ররেদ পপ্ররচাপ্রিি ময্র্কার্িা 
অপ্রের্টর ফিাফি ও খ্ুর্িার্ বযাপার্র Konecranes পপ্ররচািিা পেেদ এর অপ্রেট কপ্রর্মর্ 
বরাবর প্ররর্পাটে  করর্ব। সর্ন্দহজিক সকি ঘটিাবিী (য্া বযপ্রিিিভ্ার্ব, হুইসির্লাপ্রয়িং 
চযার্ির্ির   র্মাধযর্র্ম বা অিয মকার্িা উপার্য় করা করা হর্য়র্ে) এর বযাপার্র কর্মপ্লার্য়ন্স 
অপ্রফসার কিৃে ক য্যায্যভ্ার্ব িদন্ত করা হর্ব এবিং ফিাফিসর্মূহ Konecranes 
কর্মপ্লার্য়ন্স অযান্ড এপ্রযকস কপ্রর্মর্ ও Konecranes পপ্ররচািিা পেেদ এর অপ্রেট কপ্রর্মর্র 
কার্ে প্ররর্পাটে  করা হর্ব।   

 

 

 

ময্ািার্য্ার্ির িযয:  

মকার্িা উর্দ্বি বা ির্শ্নর মক্ষর্ে অিুগ্রহ কর্র ময্ািার্য্াি করুি - Ms. Kati Mattila, Head 

of Compliance & Ethics. 

 

Whistleblowing Channel: https://report.whistleb.com/Konecranes 

 

 

 



17/17 

অভ্যন্তরীণ ভ্াসেি প্রিয়ন্ত্রর্ণর জিয: 

বিপ্রর ও পয্োর্িাচিাকারীর িার্ম: গ্রুপ কায্েপ্রিবোহী পেেদ: 

অিুর্র্মাদি: পপ্ররচািিা পপ্ররেদ কিৃে ক 

িকাপ্রিি: 24 অর্ক্টাবর, 2018 

িণীি: 29 অর্ক্টাবর, 2018 

আপর্েট হর্য়র্ে: 3 এপ্রিি, 2020 

 


