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ি�য় সহকম�বৃ�,  

বাধয্বাধকতা এবং নীিতগত আচরণ মলূত আমরা যা িকছু কির তার িভিত্ত কের গিঠত হয়। আইিন 
বাধয্বাধকতার �েয়াজনীয়তা ছাড়াও েকা�ািন িহেসেব আমরা িনেজর বয্বসা �িত�ান সততা এবং 
ৈনিতকতার মানদ� েমেন চেল পিরচালনার জনয্ �িত�িতব�। েকা�ািন িহেসেব এিট আমােদর 
পারফরময্া� এবং সাফেলয্র চািবকািঠ। 

আমােদর বয্বসা পিরচালনার জনয্ আইিন বাধয্বাধকতা ছাড়াও আমােদর আচরণিবিধ অভয্�রীণ মান 
এবং ৈনিতক মূলয্েবাধগিল সু��ভােব বণর্না কের ৈদনি�ন কাযর্কলাপ পিরচালনা করার জনয্ িনেদর্শনা 
�দান কের। আিম আমােদর সকলেক এিটর িবষেয় িনেজেদরেক অবিহত হওয়ার জনয্ উৎসািহত কির 
েকননা এিট আমােদর �াহক, সরবরাহকারী এবং সহকম�েদর জনয্ যথাযথভােব কাজ করার জনয্ 
সহায়তা কের। অনু�হ কের এইসব নীিতমালার িবষেয় অবিহত েহান এবং এগিলর িবষয়ব� ও তা 
েমেন না চলার ফলাফল স�েকর্  জাননু। নীিতমালার এইসব মানদ� সকল কমর্চারী, পিরচালক, 
পরামশর্দাতা, এেজ�, িঠকাদার, সাব-ক�া�র এবং িব�জেুড় আমােদর বয্বসািয়ক ইউিনটগিলর জনয্ 
�েযাজয্। আমােদর পিরচালনার আওতায় থাকা সকল কাযর্কলােপ এইসব আইন ও �িবধান �েয়াগ করা 
হয়।  

আিম সং�ার দািয়�, কতৃর্ � এবং দায়ব�তার �িতিনিধ�েক �েমাট কির যােত আমরা কমর্তত্পর থািক 
এবং আমােদর �াহকেদর িবষেয় িস�া� িনেত পাির। সতুরাং, এিট আরও েবিশ গর�পূণর্ েয আমরা 
সেবর্া� পযর্ােয়র ৈনিতকতা েমেন চেল কাজ করব।  

েযেকােনা নীিতমালার ল�ন হেল বা ল�েনর স�াবনা থাকেল েস িবষেয় �ত িরেপাটর্  করার দািয়� 
আমােদর সকেলর। এই িবষেয় সেচতনতা বৃি� করা, ��গিলর উত্তর সু�� করা এবং সমসয্াগিল 
সমাধান করা এবং Konecranes-েক একিট �া�য্কর কমর্ে�� করার পাশাপািশ অসাধারণ ৈবি�ক সং�া 
িহেসেব গেড় েতালা অপিরহাযর্।  

আপনার েকানও �� থাকেল, সহায়তার জনয্ আপনার ঊ�র্তন ময্ােনজােরর সােথ েযাগােযাগ করন। 
এছাড়াও আপিন আমােদর Konecranes-এর বাধয্বাধকতা এবং নীিতমালা সং�া� কমর্কতর্ া বা এই 
নীিতর সােথ স�িকর্ ত অনয্ানয্ বয্ি�র সােথ েযাগােযাগ করেত পােরন। েযেকােনা ি�ধায় থাকেল 
আপনার সাহাযয্ চাওয়া উিচত।  

িবনীত, 

Anders Svensson 
President & CEO 
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1. সাধারণ িনেদর্ িশকা 

�ায়ব� বয্বসািয়ক অনশুীলনসমূহ দীঘর্েময়ািদ �িত�ি�তামলূক পারফরময্া� ও মনুাফা 
িনি�ত করার জনয্ গর�পূণর্। Konecranes-এর বয্ব�াপনার সং�ৃিত আমােদর েকা�ািনর 
মূলয্েবাধসমূহ: মানুেষ িব�াস, সামি�ক েসবার অ�ীকার ও েটকসই মনুাফার উপর িভিত্ত কের 
ৈতির হেয়েছ। বয্ব�াপনা অনুশীলনসমূহও েটকসই উ�য়েনর সাধারণ মূলনীিতসমূেহর উপর 
িভিত্ত কের িনিমর্ত েযটা অথর্ৈনিতক, সামািজক ও আমােদর বয্বসািয়ক কাযর্�েম পিরেবশগত 
ল�য্সমূেহর উপর গর�ােরাপ কের। েটকসই বয্বসািয়ক অনুশীলনসমূেহর জনয্ United 
Nations Global Compact এর েকৗশলগত উেদয্ােগ Konecranes অংশ�হণ কের এবং 
মানবািধকার, �ম, পিরেবশ ও দনু�িত িবেরাধী ে��সমূেহ িব�বয্াপী দশিট �হণেযাগয্ 
মূলনীিতেক সমথর্ন কের। 

 

Konecranes এর আচরণ িবিধ আমরা িকভােব বয্বসা কির তার েমৗিলক শতর্ াবলীর 
রপেরখা �ণয়ন কের। Konecranes সেবর্া� নীিতগত আচরণ ও েসই সকল মূলনীিতর জনয্ 
সং�াম করেছ েযখােন আমরা আইিন ও নীিতগত মানদ�সমহূ বণর্না কেরিছ েযটা আমরা 
আমােদর �াহক, বয্বসািয়ক অংশীদার, সবরাহকারী ও কম�েদর সােথ বজায় রাখেব এবং এর 
বাইের আমরা েযখােন বয্বসা কির েসই সকল আিথর্ক মােকর্ ট ও সমােজও বজায় রাখেবা। 

  

�ানীয় বা আ�জর্ ািতক আইন অথবা অনয্ানয্ ৈবধ নীিত যিদ বয্িত�ম িকছু না বেল 
তাহেল সং�ায় অব�ান িনিবর্েশেষ সকল কম� এই আচরণ িবিধ এর উ�য়ন সাধন করেব 
এবং েমেন চলেব। 

 

2. আইন ও িবিধগিল 

Konecranes �েযাজয্ সকল জাতীয় ও আ�জর্ ািতক আইন পূণর্রেপ েমেন চলার জনয্ 
অ�ীকারাব�। উদাহরণ�রপ, এর মেধয্ রেয়েছ �িত�ি�তার আইন ও িবিধগিল, কেপর্ােরট 
শাসন, টয্াে�শান, আিথর্ক উে�াচন, িনরাপত্তা, ঘুষ িনয়�ণ, েবআইিন েলনেদন ও দনু�িত, কম� 
অিধকার, পিরেবশগত সুর�া ও েকা�ািনর স�েদর �ীকৃিত ও সুর�া, কিপরাইট ও অনয্ানয্ 
�কােরর বুি�বৃিত্তক স�দ।   

 

Konecranes ��তার িভিত্তেত ও Konecranes-এর েশয়ারেহা�ার, অংশীদার, �াহক, 
সরবরাহকারী, কম�গণ ও কিমউিনিটর �িত অ�ীকােরর সােথ স�িতপূণর্ স�ুর কেপর্ােরট 
শাসেনর আইন, িনেদর্শনা ও মূলনীিতসমূহ অনুযায়ী িনয়ি�ত হেব। 
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3. নয্াযয্ �িতেযািগতা ও �িত�ি�তার আইনসমূহ েমেন চলা 

Konecranes নয্াযয্ �িতেযািগতােক সমথর্ন কের ও এর জনয্ সং�াম কের যাে� এবং 
�েযাজয্ �িতেযািগতা আইনসমূহ েমেন চলার জনয্ �িত�াব�। Konecranes এমন সকল 
কমর্কা� েথেক িবরত থাকেব েযটা নয্ায় �িতেযািগতােক �িতহত কের বা নয্ায় 
�িতেযািগতা স�িকর্ ত উে�গ ৈতির কের, উদাহরণ�রপ, �িত��ীেদর সােথ মলূয্ িনধর্ারণ, 
মােকর্ ট েশয়ার বা অনয্ানয্ নন-পাবিলক তথয্াবলী েশয়ার করা। 

 

অনু�হপূবর্ক অিধকতর তেথয্র জনয্ Konecranes এর �িতেযািগতা নীিত (Konecranes 
Competition Policy) েদখনু, েযটা পাওয়া যােব এখােন MyKonecranes > About 

Konecranes > Policies and principles  । 

 

4. িব��তা, বয্ি�গত েডটা সুর�া ও েগাপনীয়তা 

Konecranes এবং এর অংশীদার, কা�মার, সরবরাহকারী ও কমর্চারী স�েকর্  িব�� তথয্াবলী 
অবশয্ই েগাপন রাখা হেব এবং অননুেমািদত �েবেশর িবরে� সুরি�ত রাখা হেব। কম�গণ 
বয্ি�গত লােভর জনয্ তােদর কােজর অংশ িহেসেব তােদর �াত েগাপন তথয্াবলী বয্বহার 
করেত পারেবনা বা েকােনা অননুেমািদত পে�র িনকট েগাপনীয় তথয্াবলী �কাশ করেত 
পারেব না।  

 

Konecranes তার ে�কেহা�ার ও কম�েদর েগাপনীয়তা ও অখ�তােক স�ান কের এবং 
বয্ি�গত তথয্াবলী �ি�য়াকরণ করার সময় কেঠার মানদ� �েয়াগ করার। Konecranes 
শধুমা� েসই সকল বয্ি�গত তথয্ সং�হ কের এবং সংর�ণ কের েযটা আইেনর মাধয্েম 
অনুেমািদত ও যা এর ফল�সূ পিরচালনার জনয্ উপযু�। Konecranes কতৃর্ ক সং�হকৃত ও 
জমাকৃত সকল বয্ি�গত তথয্ ��ভােব, আইনগতভােব এবং সতকর্ তার সােথ �ি�য়াকরণ 
করা হেব এবং এমনভােব �ি�য়াকরণ করা হেব েযটা আমােদর কমর্চারী ও অনয্ানয্ 
বয্ি�বেগর্র েগাপনীয়তা র�া কের। 

 

েয সকল কম� বয্ি�গত তথয্ সং�হ করেছ ও �ি�য়াকরণ করেছ তারা বয্ি�গত তথয্ 
েগাপন রাখার জনয্ �ায়ব� এবং যােদরেক এই ধরেণর তেথয্ �েবশািধকার �দান করা 
হেয়েছ তারা অবশয্ই শধুমা� এটা েসই উে�েশয্ ও সীমার মেধয্ বয্বহার করেব েযটা �িত 
তথয্ ফাইেলর বয্ি�গত তেথয্র জনয্ িনেদর্ িশত হেয়েছ। অিধকতর তথয্ পাওয়া যােব 

MyKonecranes > Internal Knowledge > Departments > Data Protection। কম�গণ �েযাজয্ 
আইন বা িনেদর্শনাসমূহ ভ� কের বয্ি�গত তথয্াবলী �কাশ করেত পারেব না। বয্ি�গত 
েরকেডর্  �েবশ েসই সকল কম�গেণর জনয্ সীিমত যােদর েসই তেথয্র জনয্ উপযু� 
অনুেমাদন এবং একিট �� বয্বসািয়ক �েয়াজনীয়তা রেয়েছ। 
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5. Konecranes এর স�দসমূেহর সুর�া ও সিঠক বয্বহার 

 

Konecranesএর স�দসম ূহ 

এই েকােডর অধীেন সকল কম�েক Konecranes-এর স�দসমূহ0

1 র�া করেত হেব এবং 
তােদর আইনস�ত বয্বসািয়ক উে�েশয্ কাযর্কর বয্বহার িনি�ত করেত হেব। চুির, অযত্ন 
এবং অপচয় Konecranes-এর মুনাফার উপর সরাসির �ভাব েফেল। এটা �তয্ািশত েয 
কম�গণ Konecranes এর স�েদর �িত এবং চুির বা অপবয্বহার েরাধ করার জনয্ 
পদে�প �হণ করেব। যখন েকােনা কম� Konecranes তয্াগ কের তখন Konecranes-এর 
মািলকানাধীন সকল স�িত্ত অবশয্ই েফরত িদেত হেব। িবেশষভােব অনুেমাদন বয্তীত 
Konecranes-এর সকল স�িত্ত যার মেধয্ রেয়েছ য�পািত, িজিনসপ�, স�দ ও মািলকানা 
তথয্াবলী অবশয্ই শধুমা� বয্বসািয়ক উে�েশয্ বয্বহৃত হেব। সকল কম� �তয্ািশতভােব 
Konecranes এর তহিবল ও স�িত্ত র�া করেব েযমনিট েস িনেজর স�িত্তর অপবয্বহার, 
�িত, জািলয়ািত বা চুিরর িবরে� করেতা। 

 

6. অভয্�রীণ বয্ি�েদর �য়িব�য় ও িভতেরর তেথয্র েবআইিন �কােশর উপর িনেষধা�া  

Konecranes সংি�� িনরাপত্তা আইনসমূহেক ��া ও অনসুরণ কের এটা িনি�ত করার 
মাধয্েম েয িভতেরর তথয্াবলী িনরাপদ ও সরুি�ত। 

 

িভতেরর তথয্ হেলা মলূয্বান েয েকােনা তথয্ েযটােক �কাশ করা হয়িন, েযটা 
Konecranes বা �কাশয্ভােব বয্বসা পিরচালনাকারী েযেকােনা �তয্য়নকারী আিথর্ক সং�া 
বা আিথর্ক সং�া (েশয়ারসহ) যা Konecranes-এর সােথ সরাসির বা পেরা�ভােব য�ু 
বা এমন অনয্ানয্ �তয্য়নকারীর সােথ য�ু এবং যিদ তা �কাশ করা হয় তাহেল 
স�াবয্ভােব েসই সকল আিথর্ক উপকরণ মূেলয্র উপর একিট উে�খেযাগয্ �ভাব িব�ার 

করেব বা সংি�� আিথর্ক সং�ার মূেলয্র উপর �ভাব িব�ার করেব। িনরাপত্তার বা 
অনয্ানয্ আিথর্ক িবষয়াবলীর মূেলয্র উপর িভতেরর তথয্ ইিতবাচক বা েনিতবাচক হেত 

পাের।  

 

Konecranes-এ তােদর কােজর দািয়� পালেনর ে�ে� কম�গণ Konecranes-এর িনেজর, 
Konecranes-এর সরবরাহকারীেদর, �াহকেদরেদর বা অনয্ানয্ কাউ�ারপাটর্ েদর স�েকর্  

অভয্�রীণ বা অনয্ানয্ নন-পাবিলক তথয্াবলী �হণ করেত পাের। কম�েদরেক 
 

1 Konecranes-এর মািলকানাধীন স�িত্ত, তহিবল, তথয্ বা বুি�বৃিত্তক স�িত্ত েসই সােথ বয্ি�গতভােব বয্বহৃত িজিনসপ� েযমন 
েমাবাইল েফান ও কি�উটারসমূহ স�িত্ত িহেসেব সং�ািয়ত। 
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Konecranes-এর আিথর্ক উপকরণ েকনােবচা বা �কাশয্ভােব বয্বসাকারী েকােনা 
েকা�ািনর িনরাপত্তা বা সংি�� আিথর্ক উপকরেণর িনরাপত্তা েকনােবচা করা েথেক িবরত 
থাকেব যখন েসগেলােত অভয্�রীণ তথয্ থােক বা Konecranes স�িকর্ ত বা েসই 

েকা�ািন স�িকর্ ত েগাপন তথয্-উপাত্ত রেয়েছ েযমন ঘটনার সােথ িমল হেত পাের। এই 
ধরেণর তথয্াবলী এমন কাউেক �দান করা েয িনরাপত্তাসমূহ �য় িব�য় করেত পাের বা 
তােদর পরামশর্ েদওয়া েয তারা এই ধরেণর তেথয্র উপর িভিত্ত কের িনরাপত্তাসমূহ �য় 
িব�য় করেব - “িটিপং” িহেসেব পিরিচত - এটাও িনিষ�, েযমনভােব �েযাজয্ আইেনর 
অধীেন �কাশ করার অনুমিত রেয়েছ েসখােন বয্তীত েযেকােনা অভয্�রীণ তথয্াবলী �কাশ 

করা িনিষ�। 

 

অনু�হপূবর্ক অিধকতর তেথয্র জনয্ Konecranes Plc িভতেরর িবিধগিল েদখুন, েযটা 
পাওয়া যােব এখােন MyKonecranes > About Konecranes > Policies and principles 

(Konecranes Plc Insider Regulations)। 

 

7. আপনার ে�তা ও েভ�রেক জানুন ("KYC") 

এছাড়াও Konecranes এটা িনি�ত করেত KYC �ি�য়া �হণ কেরেছ েয এটা শধমুা� 
েসই সকল �িত�ান ও বয্ি�র সােথ বয্বসা করেব যারা তােদর স�িত ও অখ�তার 

�য্া�াডর্  েশয়ার কের। 

 

কম�গণ অবশয্ই েসই সকল বয্ি�র সােথ বয্বসা করেত ও সহায়তা করেত অ�ীকার করেব 
যারা Konecranes-এর পেণয্র সােথ সংি�� েবআইিন পিরচালনার সােথ য�ু বা যারা 
Konecranes ে�িডট পিলিসেত িনেদর্ িশত KYC �ি�য়ায় উত্তীণর্ হেত বয্থর্ হেয়েছ এবং 
কম�গণেক KYC �ি�য়ার েয েকােনা ল�ন স�েকর্  কম�ােয়� অিফসার (Compliance 
Officer) বা েগাপনীয় িরেপাটর্  করার চয্ােনল বরাবর িরেপাটর্  করেত হেব। সকল কম� 
তােদর িনেজেদরেক KYC �ি�য়ার সােথ পিরিচত করেব এবং তা েমেন চলেব। 

 

অনু�হপূবর্ক অিধকতর তেথয্র জনয্ Konecranes �প ে�িডট পিলিস েদখনু, েযটা পাওয়া 
যােব এখােন MyKonecranes > About Konecranes > Policies and principles (Konecranes 

Group Credit Policy)।  
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8. অথর্ৈনিতক অনুেমাদন ও িনেষধা�াসমূহ 

Konecranes তার বয্বসার জনয্ �েযাজয্ সকল জাতীয় ও আ�জর্ ািতক অনুেমাদনসমূহ 
অনুসরণ কের। এই ে�ে� Konecranes উপযু� অধয্বসায় পিরচালনা কের �েযাজয্ 
েলনেদেনর তািলকার অধীেন বাধয্বাধকতার সােথ স�িকর্ ত েরেখ। কম�গণ কখেনাই 
বয্ি�বগর্ বা �িত�ােনর সােথ েলনেদন করেবনা যােদরেক েলনেদন তািলকার উপর েদখা 
যাে� এবং Konecranes কতৃর্ ক পরীি�ত। 

 

অনু�হপূবর্ক অিধকতর তেথয্র জনয্ Konecranes-এর অনুেমাদেনর িনেদর্শনাবলী ও র�ািন 
িনয়�ণ (Konecranes Instructions on Sanctions and Export Controls) েদখুন, েযটা পাওয়া 

যােব এখােন MyKonecranes > Internal Knowledge > Export Control, Trade Compliance । 

 

9. কি�উটার ও েযাগােযােগর উৎসসমূহ 

Konecranes-এর কি�উটার ও েযাগােযােগর িরেসাসর্সমূহ যার মেধয্ রেয়েছ কি�উটার, 
�াটর্ েফান, ভেয়সেমইল, চয্াট ও ই-েমইল, বা�ব সুিবধাবলী �দান কের তেব এছাড়াও েসগেলা 
কম�গণ ও Konecranes-এর �িত উে�খেযাগয্ িনরাপত্তা ও িনভর্ রতার ঝঁুিক উপ�াপন কের। 
এটা অতীব গর�পূণর্ েয কম�গণ তােদর কি�উটার ও সকল িডভাইস পাসওয়াডর্  অনয্ানয্ 
সংি�� পদে�প �হণ করার মাধয্েম সরুি�ত করার জনয্ সকল �েয়াজনীয় পদে�প �হণ 
করেব। এছাড়াও এটা েসই সকল পিরি�িতর জনয্ �েযাজয্ েযখােন েকােনা কম� তার 
িনেজর িডভাইসসমহূ Konecranes-এর তথয্াবলী �হণ করা বা জমা করার জনয্ বয্বহার 
কের।  সকল সংেবদনশীল, েগাপনীয় বা সংরি�ত ইেলক�িনক তথয্াবলী অবশয্ই 
পাসওয়ােডর্ র মাধয্েম সরুি�ত করেত হেব। 

 

েকােনা কম�র এমন িব�াস করার যিদ েকােনা কারণ থােক েয Konecranes-এর 
কি�উটার, �াটর্ েফান বা কিমউিনেকশন িরেসাসর্ বা বয্ি�গত িডভাইস যা Konecranes-এর 
তথয্াবলীেত �েবশ করার বা জমা করার জনয্ বয্বহৃত হয় তার পাসওয়াডর্  সংকটাপ� 
তাহেল তারা অবশয্ই অনিতিবলে� তােদর পাসওয়াডর্  পিরবতর্ ন করেব এবং িবষয়িট স�েকর্  
Konecranes আইিট েহ� েড� বরাবর িরেপাটর্  করেব।  

 

যখন কম�গণ ই-েমইল, ভেয়সেমইল বা তাৎ�িণক বাতর্ া পাঠােনার বা ই�ারেনট অয্াে�স 
করার জনয্ Konecranes-এর িরেসাসর্ বয্বহার করেছন তখন তারা Konecranesএর একজন 
�িতিনিধ িহেসেব কাজ করেছন। এই সকল িরেসােসর্র েযেকােনা ধরেনর অনুপয�ু বয্বহার 
Konecranes-এর সুনামেক �ু� ও �ভািবত করেত পাের এবং Konecranes-এর আইিন 
স�মতােক �িত�� করেত পাের। 
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সম� �িত�ােন কি�উিটং ও েনটওয়াকর্  সংেযাগসমূহ �দান করেত বয্বহৃত সকল 
কি�উিটং িরেসাসর্ Konecranes-এর স�িত্ত এবং �তয্াশা করা হয় েয কম�গণ েসগেলােক 
Konecranes-এর বয্বসা পিরচালনা করার জনয্ বয্বহার করেব।  ই-েমইল ও েটিলেফােনর 
বয্ি�গত �াসি�ক ও অিনয়িমত বয্বহার অনুেমািদত। েবআইিন, অননুেমািদত বা অৈনিতক 
উে�েশয্ েগাপনীয় বাতর্ াসমহূ ে�রণ করা যােবনা বা এই ধরেণর বাতর্ ায় েকােনা ধরেণর 
িবষয়ব� য�ু করা যােবনা বা তৃতীয় পে�র অিধকারসমহূ ল�ন করেবনা। এই পরামশর্ 
েদওয়া হেলা েয েগাপন বাতর্ াসমূহ একিট আলাদা েফা�াের েসভ করা হয় েযটা ধারণকৃত 
েগাপন বাতর্ া অনযুায়ী িশেরানােমর �ারা শনা�েযাগয্। এটা আগত ও বিহগর্ত উভয় ধরেণর 
বাতর্ ার ে�ে� �েযাজয্। 

 

অনু�হপূবর্ক অিধকতর তেথয্র জনয্ Konecranes আইিট িনরাপত্তা নীিত (Konecranes IT 
Security Policy) েদখুন, েযটা পাওয়া যােব এখােন MyKonecranes > About Konecranes > 

Policies and principles । 

 

10. আিথর্ক িরেপািটর্ ং 

Konecranes এর ইউিনফমর্ রেয়েছ, সাধারণভােব �হণেযাগয্ িহসাব মলূনীিত �য্া�াডর্  ও 
সং�াসমূহ রেয়েছ েযগেলা আিথর্ক িহসাব ও সকল ইউিনেটর িরেপােটর্ র ে�ে� অনসুৃত হয়। 
�প এক�ীভূত আিথর্ক �িতেবদনসমূহ IFRS �য্া�াডর্  অনুযায়ী স�� করা হয়। 

 

Konecranes তার ে�কেহা�ারেদরেক তার �য্াটাস ও পারফরময্াে�র বয্াপাের যুগপতভােব 
এবং একই িবষেয় তথয্ �দাণ কের ��ভােব ও উ��ূভােব, েকােনা �প বা বয্ি�র �িত 
েকােনারপ বাড়িত েফভার করা ছাড়াই এবং আইন, �ক এ�েচ� নীিতমালা এবং নাযয্ 
মােকর্ েটর �হণেযাগয্ অনশুীলন অনুসরণ করার মাধয্েম। 

 

11. Konecranes -এর বই ও েরকডর্ সমূহ 

Konecranes সকল �েযাজয্ আইন ও িহসাবর�েণর রীিত অনসুরেণর মাধয্েম তার আিথর্ক 

কাযর্�েমর েরকডর্  রাখেব। সকল েলনেদন সিঠকভােব অনুেমািদত হেব এবং সিঠকভােব ও 
স�ূণর্রেপ েরকডর্  করেত হেব। িমথয্া বা িব�াি�কর েলখা, েরকডর্  বা নিথভুি�করণ 
কেঠারভােব িনিষ�। কম�গণ েকােনা অব�ােতই েকােনা িমথয্া বা িব�াি�কর িরেপাটর্  
করেবনা বা েলনেদন করেবনা বা Konecranes-এর পে� েকােনা িহসাব সৃি� করেবনা এই 
েবাধগময্তা েথেক েয িহসাব বা েলনেদেনর েযেকােনা অংশ সহায়ক নিথপে� বিণর্ত 

উে�েশয্র বাইের অনয্ েকােনা উে�েশয্ বয্বহার করা যােব। 
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যিদ েকােনা কম� জানেত পাের বা সে�হ কের েয েকউ Konecranes-এর বই এবং 
েরকেডর্  িমথয্াচার করেছ তাহেল েসই কম� অবশয্ই েসটা তার ঊ�র্তন ময্ােনজার, বা 

কম�ােয়� অিফসার বা েগাপনীয় িরেপাটর্  করার চয্ােনেল িরেপাটর্  করেব। বয্ব�াপনা েথেক 
বা অভয্�রীণ বা বািহয্ক অিডটর েথেক তথয্ েগাপন করা Konecranes-এর জনয্ 

মারাত্মক �িতর কারণ হেত পাের। 

 

12. েরকডর্  সংর�ণ 

Konecranes েরকডর্  সংর�েণর বয্াপাের �েযাজয্ আইন কানুন অনসুরণ করার জনয্ 
অ�ীকারাব�। সকল েরকডর্  কমপে� এই ধরেণর আইন কাননু কতৃর্ ক আেরািপত সমেয়র 
জনয্ সংর�ণ করেত হেব। েযসকল Konecranes-এর বয্বসার জনয্ গর�পূণর্ যার মেধয্ 
রেয়েছ কেপর্ােরট েরকডর্ , চুি�সমূেহর মূল কিপসমহূ ইতয্ািদ অবশয্ই Konecranes-এর চ�ের 
একিট িনরাপদ জায়গায় জমা রাখেত হেব।  

 

যিদ েকােনা কম� তলবনামা বা েকােনা সময়ে�পণ বা েকােনা িবিধব� আইিন �ি�য়া বা 
সরকারী তদে�র বয্াপাের জানেত পাের তাহেল েসই কম� অবশয্ই েসই সকল েরকডর্  েনেব 
এবং সংর�ণ করেব েযগেলা তলবনামার �িত �িতি�য়ামলূক বা েসই আইিন �ি�য়ার 
েসেথ সংি�� বা েস তদে�র সােথ সংি�� হেব যত�ণ না িকভােব অ�সর হেত হেব েস 
স�েকর্  আইন িবভাগ েথেক িনেদর্শনা না আেস। েকােনা নিথপে�র সরাসির �ংসকরণ 
অবশয্ই আইন িবভাগ এবং কম�ােয়� অিফসার কতৃর্ ক অনুেমািদত হেত হেব। 

 

13. মানবািধকার 

Konecranes জািতসংঘ মানবািধকার েঘাষণাপে�র বণর্না অনযুায়ী মানবািধকারসমূহেক 
সমথর্ন কের ও স�ান কের। Konecranes সকল ৈবিচ�তার িভিত্ত েযমন জািত, জাতীয়তা, 
িল�, ধমর্ ও বয়স এবং সব দেলর মেধয্ সমান সুেযােগর িভিত্তেত কােজর �াধীনতার 
উ�িতিবধান কের। 

 

Konecranes সংঘ ৈতিরর �াধীনতা ও সামি�ক দরকষাকিষর অিধকােরর ফল�সূ �ীকৃিতেক 
সমু�ত রােখ। Konecranes িশশ �ম বা েজারপবূর্ক �ম �হণ কেরনা। েসই সােথ এই �প 
এমন কােজর পিরেবশেক সহয্ কেরনা েযটা আ�জর্ ািতক আইন ও অনশুীলেনর সােথ 
সাংঘিষর্ক। আমরা �তয্াশা কির েয আমােদর সকল সরবরাহকারী েনটওয়াকর্  এমন 
বয্বসািয়ক অনুশীলেন য�ু হেব েযটা আমােদর মলূয্েবােধর সােথ সমা�রাল। 
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14. পিরেবশ 

Konecranes এর পিরেবশগত কাযর্�ম জীবন চে�র ভাবনার উপর িভিত্ত কের ৈতির হেব। 
ল�য্ হেলা পিরেবশগতভােব অ�গামী সমাধানসমহূ ও েসবাসমূেহর উ�য়ন ও উৎপাদন করা 
েযগেলা এটার ে�তােদর গর�পূণর্ চািহদাবলীেক পরূণ করেব। উ� পযর্ােয়র অ�ািধকার 
�দান করা হয় উ�য়নশীল পণয্ ও েসবাসমূেহর উপর েযগেলার িন� িনগর্মন ও উ� 
কাযর্কািরতা রেয়েছ। এছাড়াও আমােদর অভয্�রীণ পিরচালনার ে�ে� কাঁচামাল, �ি�য়াকরণ, 
পণয্ এবং অতয্াধুিনক �যুি� সুিবধা বয্বহার কের অপচয় ও িনগর্মন কিমেয় আনার 
মাধয্েম েটকসই উ�য়ন অজর্ েনর জনয্ িবিভ� পদে�প �হণ করা হয়। 

  

অনু�হপূবর্ক অিধকতর তেথয্র জনয্ Konecranes পিরেবশ নীিতমালা (Konecranes 
Environmental Policy) েদখুন, েযটা পাওয়া যােব এখােন MyKonecranes > About 

Konecranes > Policies and principles । 

 

15. সমান সুেযাগ ও ৈবষময্হীনতা 

Konecranes িনেয়াগ করা ও অনুশীলেনর উ�য়ন, সুিবধাবলী ও েবতেনর ে�ে� একিট সমান 
সুেযােগর িভিত্তেত কম� িনেয়াগকারী �িত�ান। Konecranes েকােনা বয্ি�র �িত জািত, ধমর্, 
বণর্, িল�, বয়স, ৈববািহক অব�া, জাতীয় পিরচয়, েস�ুয়াল ওিরেয়ে�শান, নাগিরক� বা 
অ�মতা (েযখােন আেবদনকারী বা কম� আবাসন বা আবাসন ছাড়াই কােজর গর�পূণর্ 
কাযর্�মসমহূ পালন করার জনয্ েযাগয্ িবেবিচত হয়) বা অনয্ েযেকােনা িভিত্তেত যা 
িনেয়াগ, ভাড়া করা, পেদা�িত বা চাকুরীদােনর অনয্ েযেকােনা অব�ার কারেণ ৈবষময্ সহয্ 
করেবনা। কম�গণ তােদর েমধার উপর িভিত্ত কের সমান সুেযাগ ও সমান িবেবচনা 
পাওয়ার অিধকার �া� হয়। 

 

Konecranes েকােনা ধরেণর ৈবষময্মলূক ভাষা সহয্ করেবনা বা অনয্ েকােনা ম�বয্, 
েকৗতুক বা আচরণ সহয্ করেবনা েযটা একিট আ�মণাত্মক বা ৈবরী কােজর পিরেবশ সৃি� 
কের। 

 

অনু�হপূবর্ক অিধকতর তেথয্র জনয্ Konecranes স�ান কমর্�ল নীিতেত (Konecranes 
Respect in the Workplace Policy) েদখুন, েযটা পাওয়া যােব এখােন MyKonecranes > 

About Konecranes > Policies and principles । 
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16. েযৗন বা অনয্ানয্ �কােরর িন�হ 

Konecranes কমর্ে�ে� েযৗন িন�হসহ েযেকােনা ধরেণর িন�হেক কেঠারভােব িনিষ� 
কেরেছ। Konecranes েযসকল আচরণ িন�েহর সৃি� কের েসই সকল আচরণ �িতহত 
করার জনয্ এবং উপয�ু ে�ে� শাি� িবধােনর জনয্ যথাযথ পদে�প �হণ কের। 

 

েযেকােনা আচরণ যা ৈনিতক বা শারীিরক িন�েহর সৃি� কের বা েযেকােনা ধরেণর 

�মতার অপবয্বহার সমানভােব িনিষ�। 

 

অনু�হপূবর্ক অিধকতর তেথয্র জনয্ Konecranes স�ান কমর্�ল নীিতেত (Konecranes 
Respect in the Workplace Policy) েদখুন, েযটা পাওয়া যােব এখােন MyKonecranes > 

About Konecranes > Policies and principles । 

 

17. �া�য্ ও িনরাপত্তা 

Konecranes তার কম�গণেক একিট আন�দায়ক এবং েরামা�কর কমর্পিরেবশ �দােনর জনয্ 
সং�াম করেছ েযখােন উ��ূতা, স�ান, আ�া এবং সমান সুিবধাবলী জয়ী হেয় থােক। এই 
েকা�ািন অবয্াহতভােব তার কম�, িঠকাদার এবং আমােদর সং�ার অনয্ানয্ িবিভ� অংেশ 
কমর্রতেদর জনয্ একিট িনরাপদ ও িন�হ-ম�ু কমর্পিরেবেশর উ�িত িবধান করেছ। 

 

এছাড়াও Konecranes এমন পেণয্র উ�য়ন ও উৎপাদন �ি�য়া েসই সােথ এমন মান 
িনি�তকরণ প�িত �েয়াগ কের যার ল�য্ হেলা �া�য্ ও িনরাপত্তা ঝঁুিকসমহূ সবর্িন� 
পযর্ােয় নািমেয় আনা েযগেলা তার পণয্ ও েসবাসমেূহর সােথ স�ৃ�। 

 

অনু�হপূবর্ক অিধকতর তেথয্র জনয্ Konecranes িনরাপত্তা নীিত (Konecranes Safety 
Policy) েদখনু, েযটা পাওয়া যােব এখােন MyKonecranes > About Konecranes > Policies 

and principles । 
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18. �ােথর্র ��1

2 

Konecranes-এর কম�গণ অবশয্ই এমন সকল পিরি�িত এিড়েয় চলেব েযখােন তােদর 
বয্ি�গত �াথর্াবলী2

3 Konecranes এবং Konecranes-এর ে�কেহা�ারেদর �াথর্াবলীর সংঘােত 
জিড়েয় পড়েত পাের। উদাহরণ�রপ এর অথর্ হেলা, েয কম�গণ েকােনা বয্ি�গত পরু�ার, 
আিতেথয়তা বা আপয্ায়ন �হেণর জনয্ অনুেমািদত নন তেব ননূয্তম মূেলয্র বয্ি�গত 
উপহার ও আপয্ায়ন এে�ে� বয্িত�ম েযগেলার মূলয্ যুি�স�ত ও আিতেথয়তার সাধারণ 
�য্া�াডর্  অিত�ম করেবনা। এমন েকােনা সে�েহর অবকাশ থাকেবনা েয উপহার বা 
আনুকূলয্ �হেণর অনমুিতর ফেল একিট স�াবয্ �ােথর্র �� ৈতির হেত পাের, কম�গণ 
অবশয্ই আেগভােগ পিরি�িত কম�ােয়� অিফসার এর িনকট পির�ার করেব। Konecranes 
রাজৈনিতক দল বা অনয্ানয্ রাজৈনিতক সং�া অথবা িনবর্াচেনর কয্াে�ইেন েকােনা �ত� 
�াথ�েক েকােনা আিথর্ক সহায়তা �দান কের না। 

 

যিদ েকােনা কম� বা সংযু� বয্ি� যার �তয্� বা পেরা�ভােব েকা�ািনেত �াথর্ রেয়েছ 
বা এমন েকােনা েকা�ািনর উপর �ভাব িব�ার করার স�মতা রেয়েছ েয েকা�ািনর 
সােথ Konecranes বয্বসা কের বা েয েকা�ািন Konecranes -এর �িত��ী তার বয্াপাের 
িবেশষ সতকর্ তা অবল�ন করেত হেব। এই িবিধর উে�েশয্ "সংযু� বয্ি�" অথর্ হেলা �ামী 
বা �ীর েয েকউ, পািরবািরক অংশীদার বা উে�খেযাগয্ েযেকউ, িশশ, অংশীদার, কািজন, 
ঘিন� বয্ি�গত ব�ু বা অনয্ েযেকােনা বয্ি� (যার মেধয্ রেয়েছ উত্তরািধকারী) িযিন কম�র 
পে� কাজ করেত পারেবন। উদাহরণ�রপ, এর বাইের �ােথর্র �� ৈতির হেত পাের যখন 
েকােনা আত্মীয় যরাসির অেনয্র অধীন�। 

 

কম�গেণর Konecranes এর �িত দািয়� রেয়েছ Konecranes আইনস�ত �থর্সমূহ সামেন 
িনেয় যাওয়া যখনই েসই সুেযাগ আসেব।। যিদ েকােনা কম� এমন েকােনা বয্বসা বা 
িবিনেয়ােগর সুেযােগর বয্াপাের জানেত পাের েযটােত Konecranes আ�হী হেত পাের বা েযটা 
অনয্ভােব এটার বয্বসািয়ক কাযর্�েমর মেধয্ যার মেধয্ রেয়েছ কেপর্ােরট স�িত্ত বা তথয্ 
বা Konecranes কম�র অব�ান বয্বহােরর মাধয্েম েযমন েকােনা �িত��ী বা বা�ব বা 
স�াবয্ �াহক, সরবরাহকারী বা Konecranes-এর বয্বসািয়ক সহেযাগী, কম�গণ কম�ােয়� 
অিফসার এর িলিখত পূবর্ানুমিত বয্তীত েসই সুেযাগ �হণ করেত বা অংশ�হণ করেত 

 
2"�ােথর্র ��" তখনই ঘেট যখন েকােনা িনিদর্� কম�র বয্ি�গত �াথর্ (েহাক তা �তয্� বা পেরা�) তার কােজর দািয়ে�র যথাযথ 
পারফরময্াে�র উপর �ভাব িব�ার কের বা �ভাব িব�ার করেত স�ম হয় এবং েযটা কম�র বয্ি�গত �াথর্ ও Konecranes-
এর অিধকারসমূহ ও �ােথর্র মেধয্ একিট �ে�র জ� েদয় বা �ে�র জ� েদওয়ার স�ম হয় েযটার ফেল Konecranes-এর 
অিধকারসমূহ ও �াথর্সমূহ, স�দ অথবা বয্বসািয়ক খয্ািতর �িতসাধন করেত পাের।    

 

3 কম�েদর "বয্ি�গত �াথর্" হেলা একজন কম�র তার িনেজর উপর অিপর্ত দািয়� পালনকােল সুিবধাবলীর সােথ যু� �াথর্ েযটা 
েথেক টাকা, মূলয্বান িজিনসপ� বা অনয্ানয্ দশৃয্মান িজিনস বা েসবা অথবা অনয্ানয্ স�িত্ত অিধকারসমূহ জাতীয় িনিদর্� �াথর্ 
হািসল কের তা েস তার িনেজর, িনেজর পিরবার বা তৃতীয় প� েয কােরার জনয্ েহাক। 
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পারেবনা। কম�গণ েবআইিন বয্ি�গত লােভর জনয্ কেপর্ােরট স�িত্ত বা তথয্ বা 
Konecranes-এ তােদর অব�ান বয্বহার করেত এবং কম�গণ Konecranes-এর সােথ 
�িত�ি�তা করেত পারেবনা। 

 

19. দনু�িত বা ঘুষ 

Konecranes বলপবূর্ক আদায় ও ঘষুসহ সকল �কােরর দনু�িতর িবরে� কাজ করেত 
ব�পিরকর। Konecranes বা এর কম�গণ েকােনা অব�ােতই টাকা বা েকােনা ধরেণর 
আিথর্ক সুিবধা চাইেত পারেবনা। এর মেধয্ রেয়েছ সরকারী কমর্কতর্ া বা অনয্ানয্ বয্বসািয়ক 
অংশীদারেদর েথেক বা তােদর �িত টাকা, সুিবধাবলী, আপয্ায়ন বা েসবাসমহূ বা অনয্ 
েকােনা ব�গত সুিবধাবলী েযগেলা বয্বসািয়ক বা বয্ি�গত েবয়াইিন সুিবধা পাওয়ার 
উে�েশয্ �দান করা হয়। Konecranes েকােনা অব�ােতই মািন ল�ািরং এ অংশ�হণ করােক 
সমথর্ন কেরনা।  

 

অনু�হপূবর্ক Konecranes দনু�িত দমন নীিত (Konecranes Anti-Corruption Policy) েদখুন 
েযখােন �েযাজয্ ঘুষ িবেরাধী আইনসমহূ, িবিধ ও িবধান েমেন চলা করা িনি�ত করেত 

আমােদর কম�েদর দািয়� িববৃত হেয়েছ। এটা পাওয়া যােব এখােন MyKonecranes > About 

Konecranes > Policies and principles । 

 

20. সরবরাহকারীগণ ও উপিঠকাদার 

Konecranes �তয্াশা কের েয এর সরবরাহকারীগণ ও উপিঠকাদার তােদর বয্বসা 
পিরচালনা করেব েসই একই ধরেণর উ� পযর্ােয়র আইিন, নীিতগত, পিরেবশগত ও কম� 
স��ীয় মূলনীিত অনযুায়ী েযটা Konecranes িনেজই অনসুরণ কের। বয্বসািয়ক স�কর্  
�িত�ার সময় বা েসটা বজায় রাখার ে�ে� এই সকল মলূনীিতর গর� অপিরসীম। 
Konecranes তার সরবরাহকারী ও উপিঠকাদারগেণর মেধয্ এই সকল মলূনীিতসমূেহর উ�িত 
িবধান কের এবং এই মেমর্ তােদর কাযর্�ম পযর্েব�েণর ই�া েপাষণ কের। 

 

21. িমিডয়ার সােথ স�কর্  

শধুমা� অিফিসয়াল Konecranes মখূপা� বা কম�গণ যারা িবেশষভােব CEO বা CFO কতৃর্ ক 
অনুেমািদত তারাই ে�স, িসিকউিরিট এনািল�, আিথর্ক কিমউিনিটর অনয্ানয্ সদসয্, 
ে�কেহা�ার বা �প বা অগর্ানাইেজশােনর সােথ Konecranes এর একজন �িতিনিধ িহেসেব 
বা Konecranes এর বয্বসা স�েকর্  কথা বলেত পারেবন। েকােনা আিথর্ক কিমউিনিট বা 
ে�কেহা�ার েথেক Konecranes স�েকর্  আিথর্ক তথয্ িবিনেয়াগ স�িকর্ ত ভাইস 
ে�িসেডে�র িনকট ে�রণ করেত হেব। িমিডয়া, ে�স বা জনগেণর Konecranes স�েকর্  
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আিথর্ক তেথয্র অনুেরাধ ভাইস ে�িসেড�, মােকর্ িটং ও কিমউিনেকশন বরাবর ে�রণ করেত 
হেব।  

 

গণমাধয্েম �দত্ত তথয্ এবং �কােশয্ �চািরত তথয্ অবশয্ই তথয্বহল এবং �ভাবগতভােব 

সতয্ হেত হেব। 

 

Konecranes কতৃর্ ক ৈতির করা এবং �াপন করা েযেকােনা গণ তথয্াবলী অবশয্ই সকল 

�েয়াগেযাগয্ আইন ও িবধান অনুসরণ করেব। Konecranes স�েকর্  েযেকােনা গণ আিথর্ক 
তথয্ অবশয্ই স�ূণর্রেপ, সিঠকভােব এবং িনভর্ রশীলতার সােথ সংি�� সমেয় Konecranes 

এর আিথর্ক পিরি�িত তুেল ধরেব, েযটা ��ত হেয়েছ �েযাজয্ সময়সীমার মেধয্। 

 

Konecranes তার আিথর্ক িববৃিত �কােশর আেগ একিট নীরব সময় পযর্েব�ণ কের এবং 

�ে�র িভিত্তেত �িত ৈ�মািসক এর েশেষ অভয্�রীণ িরেপাটর্ সমূহ শর হয়। এই সমেয় 
Konecranes-এর �িতিনিধগণ Konecranes-এর আিথর্ক িবষেয়র উপর েকােনা ম�বয্ 

কেরনা। 

 

অনু�হপূবর্ক অিধকতর তেথয্র জনয্ বািহয্ক েযাগােযাগ িনেদর্ িশকা (External 
Communication Guidelines)4 েদখুন, েযটা পাওয়া যােব এখােন MyKonecranes > 

Internal Knowledge > Marketing & Communications > MarCom Guidelines । 

 

22. �েয়াগ 

এই আচরণ িবিধ Konecranes পিরচালনা পষর্দ কতৃর্ ক অনুেমািদত। এই িবিধমালা সম� 
Konecranes �প ও এর সকল বয্বসািয়ক এলাকার মেধয্ �েযাজয্। �েপর বয্ব�াপনা ও 
এর কম�গণ অবশয্ই েকােনা �কার �তয্াশা ছাড়াই এই মলূনীিতসমূেহ িনেদর্ িশত মানদ� 
অনুসরণ করেব। Konecranes িনি�ত কের েয এই সকল মূলনীিতসমূহ সকল কম�েদর 
মেধয্ ছিড়েয় েদওয়া হেয়েছ এবং শতর্ ােরাপ কের েয েসগেলা সবার �ারা �হণ করা হেয়েছ 
এবং অনশুীলন করা হে�। �েয়াজনীয় ে�ে� Konecranes আচরণ িবিধ অিধকতর 
িব�ািরত মূলনীিত ও িনেদর্শনার মাধয্েম স�ূিরত হেয়েছ।   

 

 
4 অনু�হপূবর্ক এই নীিত সিঠক িকনা েসটা িনি�ত করন। 
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এই আচরণ িবিধ অনুসরণ বা মু�ণ বা এই সকল মূলনীিতর স�াবয্ ল�েনর ে�ে� 
কম�ােয়� অিফসােরর সােথ েযাগােযাগ করেত হেব। কম�ােয়� অিফসার েযেকােনা স�াবয্ 
ল�েনর মা�া িবচােরর জনয্ ও স�াবয্ পদে�প �হেণর জনয্ �ায়ব�। কম�গণ অবশয্ই 
সবর্দা বয্প�াপনা পিরষেদর সােথ এই সকল মূলনীিতর বয্াপাের সকল স�াবয্ ��াবলী ও 
স�াবয্ ল�েনর বয্াপাের আেলাচনার জনয্ মু�। েকােনা কম�েক এইসকল মূলনীিত ল�েনর 
বয্াপাের িনেষধ করা এেকবােরই িনিষ�। 

 

23. পযর্েব�ণ ও িরেপাটর্  করা 

Konecranes কম�ােয়� অয্া� এিথ� কিমিটর সুপািরেশর িভিত্তেত Konecrances 
িলডারিশপ িটম (KLT) বািষর্কভােব এই েকাড পযর্ােলাচনা করেব এবং �েয়াজেনর ে�ে� 
এই েকােডর েকােনা পিরবতর্ েনর বয্াপাের অিডট কিমিট ও পষর্দ বরাবর ��াবনা েপশ 
করেব। 

 

অভয্�রীণ অিডট ও বয্ব�াপনা পিরষদ Konecranes �প এই নীিত অধীেন পিরচালনা 
পযর্েব�ণ করেব। অভয্�রীণ অিডট ও ৈজ� বয্ব�াপনা পিরষদ পিরচািলত েযেকােনা 
অিডেটর ফলাফল ও খুিটনািট বয্াপাের Konecranes পিরচালনা পষর্দ এর অিডট কিমিট 
বরাবর িরেপাটর্  করেব। সে�হজনক সকল ঘটনাবলী (যা বয্ি�গতভােব, হইসলে�ািয়ং 
চয্ােনেলর   মাধয্েম বা অনয্ েকােনা উপােয় করা করা হেয়েছ) এর বয্াপাের কম�ােয়� 
অিফসার কতৃর্ ক যথাযথভােব তদ� করা হেব এবং ফলাফলসমূহ Konecranes 
কম�ােয়� অয্া� এিথকস কিমিট ও Konecranes পিরচালনা পষর্দ এর অিডট কিমিটর 
কােছ িরেপাটর্  করা হেব।   

 

 

 

েযাগােযােগর তথয্:  

েকােনা উে�গ বা �ে�র ে�ে� অন�ুহ কের েযাগােযাগ করন - Ms. Kati Mattila, Head 
of Compliance & Ethics. 

 

Whistleblowing Channel: https://report.whistleb.com/Konecranes 
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অভয্�রীণ ভাসর্ন িনয়�েণর জনয্: 

ৈতির ও পযর্ােলাচনাকারীর নাম: �প কাযর্িনবর্াহী পষর্দ: 

অনুেমাদন: পিরচালনা পিরষদ কতৃর্ ক 

�কািশত: 24 অে�াবর, 2018 

�ণীত: 29 অে�াবর, 2018 

আপেডট হেয়েছ: 25 জানয়ুাির 2023 
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