
 

 

 

RI-এর CEO এবং ববোর্ড বেয়োররর তরফ বেরে বোতডো 

প্রিয় দলের সদসয, 

আপনারা িলযযলেই Relief International-এর মূেযবান সদসয, যেটি এেটি যোেপ্রিযের ও উন্নয়নমূেে 

অোভজনে সংস্থা ো প্রবশ্বজুল়ে সম্প্রদায়গুপ্রের জনয জরুপ্রর ত্রাণ, পুনব বাসন, উন্নয়ন সিায়যা এবং েম বসূপ্রি 

পপ্ররলেবা সরবরাি েলর থালে। 

Relief International মানুলের দুলভবাগ হ্রাস েরার জনয প্রনলবপ্রদয এবং এর েলযয অরাজননপ্রযে ও অসাম্প্রদাপ্রয়ে।  

প্রবগয 60 বছলর, Relief International আপ্রিো, এপ্রিয়া, োপ্রযন আলমপ্ররো, েযাপ্ররপ্রবয়ান এবং মধ্য িালিযর 50টিরও 

যবপ্রি যদলি োজ েলরলছ োলয সবলিলয় দুব বে, অবলিপ্রেয যগাষ্ঠীগুপ্রে - প্রবলিেয মপ্রিো, প্রিশু, িােৃপ্রযে প্রবপে বয় ও 

গৃিেুলের প্রিোর এবং দপ্ররদ্রলদর িলয়াজনীয়যা পূরণ েরা োয়।  আমরা সবলিলয় দুব বে বযবস্থাপনায় জীবনরযাোরী 

সিায়যা িদান েপ্রর। 

Relief International-এ, প্রনরাপদ োলজর পপ্ররলবি এবং আমালদর েম বসূপ্রি ও োলজর িেমান স্থাপ্রয়ত্ব তযপ্রর েরার জনয 

আমালদর সাংগঠপ্রনে মূেযলবাধ্লে যুলে ধ্রা অযযন্ত গুরুত্বপূণ ব। Relief International মাপ্রেবন েুক্তরাষ্ট্র এবং েুক্তরাজয 

সরোর, ইউলরাপীয় ইউপ্রনয়ন, িাপ্রযষ্ঠাপ্রনে দাযা, UN এলজন্সিসমূি, আন্তজবাপ্রযে এবং স্থানীয় NGO সি প্রবপ্রবধ্ 

িোলরর সংস্থার যথলে িাপ্ত যিপ্রবে এবং যবসরোপ্রর অনুদালনর উপর প্রনভবর েলর।  আমালদর এই িযযািা প্রনলয় 

অথ ব সািােয েরা িয় যে এটি অযযন্ত িলয়াজনীয় েম বসূপ্রিগুপ্রে বাস্তবায়লনর জনয এেটি দাপ্রয়ত্বিীে, স্বচ্ছ পেপ্রযলয 

বযবহৃয িলব। এই িযযািাগুপ্রে তনপ্রযেযা এবং পারস্পপ্ররে শ্রোর মলধ্য যিাপ্রথয আমালদর সযযা, 

অপ্রভলোজনলোগযযা, সিলোপ্রগযা, সামপ্রিেযা এবং স্থাপ্রয়লত্বর সাংগঠপ্রনে মূেযলবাধ্গুপ্রের সালথ সামঞ্জসযপূণ ব। 

আমরা স্বীোর েপ্রর যে এই দুব বে বযবস্থাপনায় োজ েরা িযালেন্সঞ্জং িলয পালর।  আমালদর আিরণপ্রবপ্রধ্, ো আমালদর 

োজলে প্রনলদবপ্রিয েলর এবং আমালদর সুরযা, প্রনরাপত্তা, আপ্রথ বে অপরাধ্, প্রনপ্রেে পয এবং মানবসম্পদ সম্পপ্রেবয 

নীপ্রয-সি আমালদর ‘মূে আিরণ নীপ্রযসমূি’ দ্বারা অবপ্রিয েরা িয়, যা যমলন িো আমালদর এই িযালেঞ্জগুপ্রে 

সামোলয সিায়যা েরলব।  আপনার আিরণপ্রবপ্রধ্ এবং এই নীপ্রযগুপ্রে মলনালোগ সিোলর প়ো উপ্রিয, আপপ্রন 

যসগুপ্রে বুঝলয যপলরলছন যা প্রনন্সিয েরা উপ্রিয এবং িপ্রয বছর যসগুপ্রে পে বালোিনা েরা উপ্রিয।  আেরণবববি 

স্বীেৃবত ও প্রবতশ্রুবত স্বাযর েলর আপপ্রন আমালদর মূেযলবাধ্, যেবেমাত্র আমালদর দাযা নয়, বরং আমালদর 

অংিীদার এবং আমরা যেখালন োজ েপ্রর যসই সম্প্রদায়গুপ্রের িপ্রয আপনার অঙ্গীোর িদি বন েরলছন। 
 

প্রবনীয, 

প্রিপ যেলভনগুড      অযান েুনিজ 

যবাডব যিয়ার       অন্তব বযী CEO   
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আেরণবববি  

শুরু হওয়োর তোবরখ:   13 এপ্রিে, 2021 

যোরের দ্বোরো অনুর োবেত:  পপ্ররিােন পে বদ 

বয তোবররখ অনুর োবেত:  13 এপ্রিে, 2021 

সংস্করণ:    2.0 

বযটিরে বোবতল েরর: RI আিরণপ্রবপ্রধ্ 03-16  

নীবতর প্রেোর: টিয়ার 1 

নীবত নম্বর: POL-001 

েোবয়ত্বপ্রোপ্ত েল: তনপ্রযেযা ও অনুবযীেরণ 

আ োরের উরেশ্য, লক্ষ্য এবং  ূলযরবোি 

Relief International, Inc. (মাপ্রেবন েুক্তরাষ্ট্র), Relief International – েুক্তরাজয, Relief International – ইউলরাপ 

(যবেন্সজয়াম) এবং MRCA/Relief International – িাি এর অনুলমাপ্রদয সংস্থা (সন্সিপ্রেযভালব "Relief International" বা 

"RI") এেটি যোেপ্রিযের ও উন্নয়নমূেে অোভজনে সংস্থা ো প্রবশ্বজলু়ে সম্প্রদায়গুপ্রের জনয জরুপ্রর ত্রাণ, পুনব বাসন, 

উন্নয়লন সিায়যা িদান েলর। 

উরেশ্য 

জীবন বা াঁিালয এবং িালণাচ্ছেযা, সিান এবং 

দীর্ বলময়াদী েেযাণ গল়ে যযাোর জনয RI দুব বে 

বযবস্থাপনায় থাো সম্প্রদায়গুপ্রের সালথ অংিীদার িয়। 

লক্ষ্য 

দুব বে বযবস্থাপনায় থাো সমস্ত সম্প্রদায় দীর্ বলময়াদী 

েেযাণ অজবন েরলয পালর। 

মানপ্রবেযা, প্রনরলপযযা, পযপাযিীনযা এবং স্বাধ্ীনযা ও যার পািাপাপ্রি "যোনও যপ্রয েরলবন না"-এর যোেপ্রিযের 

নীপ্রয দ্বারা পপ্ররিাপ্রেয িলয়, Relief International গুরুত্ব যদয় এই  ূলযরবোিগুবলরে: 

সততো 
আমরা অংিিিণোরী, অংিীদার, দাযা, দলের সদসযবনৃ্দ এবং যে সম্প্রদায়গুপ্রের সালথ 

আমরা োজ েপ্রর যালদর সালথ োজ েরার যযলত্র স্বচ্ছ ও দায়বে। 

অবিরযোজনরযোগ্যতো 
আমরা যৎপরযা ও উদ্ভাবনী প্রিন্তাভাবনা, েম বসূপ্রির পন্থা এবং োজ েরার উপায়গুপ্রে 

সািলি িিণ েপ্রর।  

সহরযোবগ্তো 
িপ্রযটি সমসযা, পপ্ররপ্রস্থপ্রয বা সম্প্রদায় োলয উপেব্ধ সলব বাত্তম সমাধ্ান পায় যা প্রনন্সিয 

েরার জনয আমরা পপ্ররপূরে দযযা এবং যনিওয়ােবগুপ্রে সংেুক্ত েপ্রর। 

সো বিেতো 

আমরা এমন রীপ্রয এবং নীপ্রয িিণ েপ্রর ো যসই মানুেলদর জনয েম বসংস্থান, সুলোগ 

এবং সংস্থানসমূলির অযালেস িদান েলর োলদর িয়লযা সাধ্ারণভালব বাদ যদওয়া িয় 

বা িাপ্রন্তে েলর রাখা িয়। 

স্থোবয়ত্ব 
আমরা সম্প্রদায়গুপ্রেলে আমালদর সমস্ত োজ জলু়ে যালদর দীর্ বলময়াদী িালণাচ্ছেযা 

এবং েেযাণ গল়ে যুেলয সিায়যা েপ্রর।  

আমালদর উলেিয, েযয এবং মূেযলবাধ্ সম্প্রদায়গুপ্রেলয ইপ্রযবািে িভাব এবং স্বাস্থযের সাংগঠপ্রনে সংসৃ্কপ্রয অজবলন 

আমালদর সিায়যা েলর।  এেজন েমী, সিোপ্ররলত্বর অধ্ীন েমী, অিযযয েমী সদসয, ইন্টান ব, যস্বচ্ছালসবে, আপ্রধ্োপ্ররে 

এবং Relief International-এর পপ্ররিােনা পে বলদর সদসয (সন্সিপ্রেযভালব "দলের সদসয") প্রিসালব, আমরা িলযযলে Relief 

International-এর উলেিয, েযয এবং মূেযলবাধ্ িিার েরলয সিয িন্সচ্ছ।  আমরা Relief International-এর আিরণপ্রবপ্রধ্ যুলে 

ধ্রলযও সিয িন্সচ্ছ।   

আিরণপ্রবপ্রধ্টি পাাঁিটি নীপ্রয িদান েলর ো আমালদর মূেযলবাধ্ বজায় যরলখ আমালদর েযয অজবন েরার জনয োজ েরলয 

Relief International দলের সদসয প্রিসালব আমালদর প্রনলদবপ্রিয েলর। 
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আেরণবববি নীবত োলো  

আিরণপ্রবপ্রধ্লয স্বাযর েলর, আমরা িলযযলে পাাঁিটি নীপ্রয যমলন িেলয সিয িন্সচ্ছ: 

1. আমরা মূে আিরণ নীপ্রযসমূি, িলোজয আইন, প্রবপ্রধ্ এবং িুন্সক্ত সংক্রান্ত 

িলয়াজনীয়যাগুপ্রে যমলন িেব। 

2. আমরা দাপ্রয়ত্বপূণ বভালব যিপ্রবে এবং সম্পপ্রত্ত পপ্ররিােনা েরব। 

3. আমরা সিানজনে োলজর পপ্ররলবলির িপ্রয অবদান রাখব। 

4. আমরা অংিিিণোরী এবং সম্প্রদালয়র সদসযলদর সুরযা বজায় রাখব। 

5. আমরা প্রনলজলদর এবং অলনযর সুরযা এবং প্রনরাপত্তা বজায় রাখব। 

নীবত 1: আ রো  ূল আেরণ নীবতস ূহ, প্ররযোজয আইন, বববি এবং েুক্তি সংক্রোন্ত 

প্ররয়োজনীয়তোগুবল ব রন েলব। 

Relief International দুনীপ্রয, প্রনপ্রেে পযগুপ্রেলে সমথ বন (উলেিযিলণাপ্রদযভালব বা অজালন্ত), বা অংিিিণোরীলদর বা দলের 

অনযানয সদসযলদর িপ্রয খারাপ বযবিালরর যযলত্র এেটি িূনয-সিনিীেযা নীপ্রয প্রনলয় িলে। আমরা বযন্সক্তগয ও যপিাদাপ্রর সযযা 

এবং আমালদর আিরণপ্রবপ্রধ্ ও সমস্ত িলোজয আইন, প্রবপ্রধ্ এবং িুন্সক্তর িলয়াজনীয়যার িপ্রয অনুবপ্রযবযা আিা েপ্রর। 

দলের িলযযে সদসযলে আবপ্রিযেভালব মূে আিরলণর নীপ্রযসমূি প়েলয িলব, বুঝলয িলব এবং েম বলযলত্রর মলধ্য ও বাইলর 

উভয় জায়গায় অনুসরণ েরার মাধ্যলম যমলন িেলয িলব এবং নীপ্রযসমূি সম্পপ্রেবয িলয়াজনীয় িপ্রিযণগুপ্রে িলয়াজনীয় 

সময়সীমার মলধ্য িিণ েরলয িলব। 

ননবতেতো ও সুরক্ষ্ো সংক্রোন্ত ঘিনো বররপোিড েরো 

এবং পবরেোলনো নীবত 

সুরক্ষ্ো নীবতস ূহ 

• যেৌন প্রনিি ও প্রনে বাযন এবং যিনস্থা (SEAH) নীপ্রয  

• প্রিশু সুরযা নীপ্রয 

• মানব পািার িপ্রযলরাধ্ নীপ্রয 

আবে ডে অপরোি সংক্রোন্ত নীবত 

• িযারণা, রু্ে এবং দুনীপ্রয সংক্রান্ত নীপ্রয 

• অথ ব যছরুপ সংক্রান্ত নীপ্রয 

বনবিদ্ধ পরক্ষ্র নীবত (PPP)–এর সোরে বলনরেন ও 

তোরের প্রবত সহোয়তো প্রেোরন প্রবতররোি 

িহণরযোগ্যতো প্রের : RI বনরোপত্তো েোঠোর ো 

অনযোনয প্রিোন নীবতস ূহ, েোঠোর ো, ও হযোন্ডবুে 

• েমীলদর িযান্ডবুে (প্রিলে োজ েরার জনয প্রিে 

েমীলদর প্রনয়মাবেী) 

• স্বাথ ব সংর্ায সংক্রান্ত নীপ্রয ও িোলির জনয িম ব 

• যথয সুরযা নীপ্রয 

• হুইলসেললায়ার নীপ্রয 

• সম েম বসংস্থালনর সুলোগ নীপ্রয 

• উপিার িিণ সংক্রান্ত নীপ্রয 

• যনিা মুক্ত েম বস্থে নীপ্রয 

• দুব বে বযবস্থাপনায় েম বসূপ্রি পপ্ররিােনার োঠালমা  

• সম্প্রদালয়র িপ্রয দায়বেযার োঠালমা 

িপ্রযটি যদলির অবস্থানগুপ্রেলয দলের সদসযলদর োলছ এই নীপ্রযসমূি উপেভয। যালদর অযালেস পাওয়া োয় RI–এর 

ইন্ট্রালনলি, RI-োলনলে, এবং আমালদর নপ্রথপত্র পপ্ররিােনা প্রসলেলম, বলে, বলে অনোইলন > িুেবে > মূে নীপ্রযসমূি। 

যোনও আইন, প্রনয়ম, বা িপ্রবধ্ান, অথবা সলন্দিজনে েঙ্ঘন প্ররলপািব েরার বযবস্থার িলয়াগলোগযযা 

বা বযাখযা সম্পলেব যেলোলনা িশ্ন, RI-এর সাধ্ারণ োউলিলে প্রনলদবপ্রিয েরা উপ্রিয। 

আিরণ প্রবপ্রধ্, মূে আিরণ নীপ্রয বা Relief International-এর নীপ্রয ও অনুবপ্রযবযা যিািালমর 

িলয়াগলোগযযা বা বযাখযা সম্পলেব যেলোলনা িশ্ন, RI-এর মুখয নীপ্রয ও অনুবপ্রযবযা আপ্রধ্োপ্ররেলে 

("CECO") প্রনলদবপ্রিয েরা উপ্রিয।  CECO এর সলঙ্গ যোগালোগ েরা যেলয পালর এখালনceco@ri.org। 

নীবত 2: আ রো েোবয়ত্বপূণ ডিোরব তহববল এবং সম্পবত্ত পবরেোলনো েরব। 

দাপ্রয়ত্ব সিোলর 

োজ েরুন 

যেিা সটঠে  

যসিাই েরুন 

ceco@ri.org
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আমরা যসইসব যথয, যিপ্রবে, ও সম্পপ্রত্তলে, Relief International-এর দলের সদসয প্রিলসলব আমালদর যেসলব অযালেস আলছ, যা 

আগলে রাখব এবং যালদর বযবিার দাপ্রয়ত্ব সিোলর েরব। আ রো েরব: 

• প্রনপ্রদবষ্ট অনুলমাদন না যপলে, আমরা RI–এ অথ বননপ্রযেভালব বা অনয যোলনাভালব অঙ্গীোর েরব না। 

• প্রনভুবে যরেডব বজায় রাখব, িলয়াগলোগয অথ বননপ্রযে ও প্রিসাবরযণ মানদণ্ড যমলন িেব, এবং প্রিসাবপরীযে ও 

আপ্রধ্োপ্ররেলদর সালথ সিলোপ্রগযা েরব। 

• িুন্সক্তমূেে ও প্রনয়ন্ত্রে িলয়াজনীয়যা যমলন িেব, দাযালদর িপ্রয দায়বে থােব, এবং আন্তজবাপ্রযে প্রনলেধ্াজ্ঞা আইন 

যমলন িেব। 

• যোনও পপ্ররপ্রস্থপ্রযর অধ্ীলনই যোলনারেম িযারণামূেে োজ, যোলনারেম অসদািরণ, বা প্রবশ্বাসভঙ্গমূেে োজ 

েরব না (যদখুন: অথ বননপ্রযে অপরাধ্ নীপ্রয, উদািরণস্বরূপ)। 

• RI-এর সম্পপ্রত্ত (যেমন, িাঙ্গণ, সম্পদ, েন্ত্রপাপ্রয, সরবরাি, ও IT সরঞ্জাম ও িুে) যেবেমাত্র োজ সম্পপ্রেবয উলেলিযই 

বযবিার েরব। RI-এর সম্পপ্রত্ত বযন্সক্তগয মুনািা বা অননুলমাপ্রদয উলেলিয বযবিার েরা যেলয পালর না। 

নীবত 3: আ রো সম্মোনজনে েোরজর পবররবরশ্র প্রবত অবেোন রোখব। 

দলের সদসযলদর অবিযই আমালদর নীপ্রয যমলন িেলয িলব এবং এমন এেটি েম ব পপ্ররলবলির অনুিািী আিরণ িদি বন েরলয 

িলব ো েমীলদর স্বাস্থয, যালদর সুস্থযা ও িালণাচ্ছেযালে উন্নীয েরলব। আ রো েরব: 

• সমস্ত সিেমীলদর িপ্রয সিান ও মে বাদাপূব বে আিরণ েরব।  

• সমস্ত বযন্সক্তবলগ বর অপ্রধ্োরলে সিান েরব, অযমযাসম্পন্ন বা প্রবলিে িাপ্রিদা সম্পন্ন 

বযন্সক্তলদর উপেুক্ত বযবস্থাপ্রদ িদান েরা সি। 

• যমযার অপবযবিার েরব না এবং যোলনারেম প্রিংস্রযালে িশ্রয় যদব না। 

• েম বসংস্থানজপ্রনয প্রসোন্ত বযন্সক্তর দযযা ও যোগযযার প্রভপ্রত্তলয যনব, োলজর সলঙ্গ অিাসপ্রঙ্গে 

বযন্সক্তগয তবপ্রিলষ্টযর প্রভপ্রত্তলয নয়।   

• েমী, অংিিিণোরী, ও মাপ্রেেবলগ বর যলথযর যগাপনীয়যালে রযা েরব। 

• অপরাধ্মূেে বা নীপ্রযপ্রবলরাধ্ী যোনও োজ, মানব অপ্রধ্োর েঙ্ঘনোরী যোনও োজ, বা Relief International-এর 

ভাবমূপ্রযব ও স্বালথ বর সালথ আপসমূেে যোলনারেম োলজ প্রনলজলদর েুক্ত েরা যথলে প্রবরয থােব।  

প্রেছু প্রনপ্রদবষ্ট আিরণ আলছ ো এেটি স্বাস্থযের েম ব পপ্ররলবলির জনয অনুিািী নয়।  েমীলদর িযান্ডবুে ও অনযানয মূে নীপ্রযসমূলি 

এই আিরণগুপ্রে প্রবিলদ যদওয়া আলছ।  অনযানয অিিণলোগয আিরণসমূি নীলি যদওয়া িে। 

আ রো েরব নো: 

• যোলনারেম প্রবিৃঙ্খো, তবপ্ররযামূেে, ও 

যিনস্থামূেে আিরলণ েুক্ত িওয়া। 

• োলজর সলঙ্গ অিাসপ্রঙ্গে, যেমন জাপ্রয, ধ্ম ব, প্রেঙ্গ, 

যেৌন অপ্রভমুখীযা িভৃপ্রযর উপর প্রভপ্রত্ত েলর 

োউলে প্রবিার েরা।  

• যোলনারেম আপপ্রত্তের বা অবমাননাের মন্তবয, 

রপ্রসেযা, ইলমে েরা বা যোগালোগ স্থাপন, োর 

মলধ্য রলয়লছ যেৌনযামূেেভালব সুবযক্ত ছপ্রব বা 

প্রিটঠপলত্রর আদানিদান।  

• অযােলোিে বা যবআইপ্রন পদাথ ব িিণ েলর যসই 

অবস্থায় োজ েরা। 

আ রো বররপোিড েরব: 

• অোপ্রিয, অনুপেুক্ত বা অপমানজনে যেৌন 

অভবযযা বা প্রনিি।  

• প্রনিি, অনুভূয হুমপ্রে, ভয় যদখালনা, পযপাপ্রযত্ব, 

মে বাদািাপ্রন, যমৌপ্রখে বা িারীপ্ররে জুেুম।  

• েমীলদর প্রনরাপত্তা, সুরযা বা সুস্থযালে প্রবপ্রিয েলর 

এরেম পপ্ররপ্রস্থপ্রয।  

• যোনও বযন্সক্তর জাপ্রয, ধ্ম ব, প্রেঙ্গ, প্রেঙ্গ পপ্ররিয়, যেৌন 

অপ্রভমুখীযা, অযমযা, িবীণ অবস্থা বা আইন দ্বারা 

সুরপ্রযয অনয যোনও তবপ্রিলষ্টযর োরলণ যার িপ্রয 

তবপ্ররযা। 

নীবত 4:  আ রো অংশ্িহণেোরী এবং সম্প্রেোরয়র সেসযরের সুরক্ষ্ো বজোয় রোখব। 

অংিিিণোরী, সম্প্রদালয়র সদসয, অংিীদার, ও দলের সদসযলদর িপ্রয যোলনারেম অিিণলোগয আিরলণর িপ্রয Relief 

International িূনয-সিনিীেযা নীপ্রয প্রনলয় িলে। যেৌন প্রনিি ও প্রনে বাযন বেলয যবাঝায় সিায়যা েমীবগ ব োরা যোেপ্রিযোমী বা 

প্রবোিমূেে সিায়যার পপ্ররবলযব অংিিিণোরীলদর যথলে যেৌন পযপালযর িাপ্রিদা েলর, যালদর দ্বারা প্রনে বাযন।   

অনযলদর সিান 

েরব 
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আ রো RI-এর বযৌন বনিহ ও বনয ডোতন এবং বনিহ (SEAH) নীবত ব রন েলব, যো বযৌন বনিহ ও বনয ডোতন 

বেরে সুরক্ষ্ো-এর উপর গ্টঠত IASC িোস্ক বফোরস ডর ছয়টি  ূল নীবত অনুসরণ েরর েরল।  

অংিিিণোরীলদর সালথ অংিীদার প্রিলসলব সম্পপ্রেবয িওয়ার যার পন্থালে Relief International সিান েলর। এই 

োরলণই RI স্বত্বলভাগীর পপ্ররবলযব অংিিিণোরী, অংিীদার সম্প্রদায়, বা সম্প্রদায় যেেলিাোর পদগুপ্রে বযবিার েলর 

োলয প্রনভবরযা সম্পলেবর প্রবপরীলয পারস্পপ্ররে সিানলে উন্নীয েরা োয়। RI-এর মণ্ডেীর িপ্রয দায়বেযার 

োঠালমালে উপলদষ্টা প্রিলসলব বযবিার েলর আমালদর অবিযই অংিিিণোরীলদর সালথ ভদ্রযা, যপিাদাপ্ররত্ব ও 

সিালনর সালথ আিরণ েরলয িলব। আমরা যেৌন ও প্রেঙ্গ-প্রভপ্রত্তে প্রিংস্রযা যথলে অসুরপ্রযয পপ্ররপ্রস্থপ্রযর যযলত্র মপ্রিো, 

প্রিশু, অযমযা সম্পন্ন বযন্সক্ত, LGBTQI+ ও অনযানয বযন্সক্তপ্রবলিেলে রযা েরার িলিষ্টা েরব। 

নীবত 5: আ রো বনরজরের এবং অরনযর সুরক্ষ্ো এবং বনরোপত্তো বজোয় রোখব। 

যেলোলনা অসুরপ্রযয োজ বন্ধ েরার জনয আমরা আমালদর অবস্থালনর পলয িাসপ্রঙ্গে সেে RI সুরযা ও প্রনরাপত্তার 

প্রনলদবপ্রিো অনুসরণ েরলয সিয এবং আ রো: 

• উলপযা বা অসাবধ্ানযা অবেম্বন েরব না, োর িলে অংিিিণোরী বা RI-এর সম্পপ্রত্তর যপ্রয বা নষ্ট িলয 

পালর অথবা যোনও জীবন বা যোনও বযন্সক্তর স্বাস্থয প্রবপন্ন িলয পালর; 

• RI-এর জনয োজ েরব না, েপ্রদ আমরা যদােী িই বা যোনও অপরালধ্র জনয যদােী সাবযস্ত িই অথবা এমন 

যোনও অসদািরলণর জনয পূব ববযী ভূপ্রমো যথলে বরখাস্ত িই, ো যথলে প্রনপ্রদবষ্ট িয় যে আমরা এই োলজর জনয 

অনুপেুক্ত অথবা RI-এর দলের সদসয, অংিিিণোরী বা সম্পপ্রত্তর সুরযা বা প্রিলযর যযলত্র যপ্রযোরে; 

• িাসপ্রঙ্গে পপ্ররবিন, সুরযা ও SOPs প্রনরাপদ রাখার প্রবেয় যমলন িেব; এবং 

• প্রনরাপত্তা ও সুরযা প্রবেয়ে উলদ্বগ অথবা োনবািন বা অনযানয সরঞ্জালমর িাপ্ররলয় োওয়া 

বা জ্ঞায ত্রুটি সম্বলন্ধ যখনই জানাব। 

আ রো সরেহজনে লঙ্ঘন সম্বরে জোনোব 

মূে আিরণ নীপ্রযলয আমার সিপ্রযর অংি প্রিসালব আমরা আিরণ প্রবপ্রধ্, মূে আিরণ নীপ্রয বা িলোজয 

আইন ও প্রবধ্ালনর যেলোলনা সলন্দিজনে েঙ্ঘন সম্বলন্ধ জানাব।  প্ররলপািব েরার প্রযনটি প্রবেল্প রলয়লছ: 

প্রোসবিে বফোেোল পরয়ন্ট 

যদিীয় োে বােলয়র স্তলর আমরা 

আমার RI দলে িাসপ্রঙ্গে 

যিাোে পলয়লন্ট ইলমে েলর বা 

বযন্সক্তগযভালব জানাব।  এরপলর 

যিাোে পলয়ন্ট র্িনার প্রববরণ 

যরেডব েরা, যসগুপ্রে যদিীয় 

পপ্ররিােেলে জানালনা এবং 

অনোইলন র্িনা প্ররলপািব েরার 

যপািবালের মাধ্যলম জমা 

যদওয়ার জনয দায়বে।   

হিলোইরন ঘিনোটি সম্পরেড বররপোিড েরো 

েপ্রদ যোনও োরলণ এেটি র্িনা আমার দলে 

যিাোে পলয়ন্টলে জানালয পারব না বলে মলন 

েপ্রর অথবা েপ্রদ র্িনাটি আঞ্চপ্রেে বা GSO দলের 

মলধ্য র্লি থালে, যািলে আমরা যসটি সরাসপ্রর 

র্িনা প্ররলপািব েরার িিোইলন জানাব। এটি 

যবনালম ও যবি েলয়েটি উপালয় েরা যেলয পালর:  

1. র্িনা প্ররলপািব েরার িলম বর মাধ্যলম: 

bit.ly/RIIncidentsHotline   

2. ইলমলের মাধ্যলম: incidents@ri.org    

3. যিালনর মাধ্যলম বাযবা পাটঠলয়: +1 (434) 288-

0202   

ওম্বর্সপোস ডন এর প্রবত 

েপ্রদ এেটি যিাোে পলয়ন্ট বা 

প্ররলপাটিবং িিোইলনর মাধ্যলম 

প্ররলপািব েরা এেটি র্িনা নযােয 

সময়সীমার মলধ্য উপেুক্ত 

িপ্রযন্সক্রয়া না পায়, যািলে 

র্িনাটিলে ombudsperson@ri.org 

-যয ই-যমলের মাধ্যলম RI 

ওম্বডসপাস বনলে জানালনা যেলয 

পালর। RI আপ্রধ্োপ্ররেলদর োলছ 

ওম্বডসপাস বন স্বাধ্ীন।   

র্িনার প্ররলপাটিবং িিোইলনর মাধ্যলম জানালনা সমস্ত র্িনা সরাসপ্রর RI-এর র্িনা পপ্ররিােনা দলের োলছ োয়। যবনালম 

ও িপ্রযলিালধ্র ভয় না যপলয় প্ররলপািব েরা োয়। েঙ্ঘন সম্পলেব প্ররলপািব েরার জনয অনুিি েলর অিপ্রযলিাধ্ প্রবেয়ে 

হুইসেললায়ার নীপ্রযটি যদখুন। অপ্রভলোলগর সেে অসিপ্রয ও েঙ্ঘলনর প্ররলপালিবর প্রবেলয় অপরাধ্, সম্ভাবয সটঠে 

পদলযপ এবং েথােথ দাযা ও সরোপ্রর েযৃবপলযর পপ্ররিয়সি সটঠে িপ্রযন্সক্রয়া জানালনা িলব। RI যদন্ত বা প্রনরীযার 

জনয দায়বে যেলোলনা সরোপ্রর সংস্থার সলঙ্গ সম্পূণ ব সিলোপ্রগযা েরার িপ্রযশ্রুপ্রয যদয়। আমরা বুন্সঝ যে Relief 

িপ্রযলিালধ্র ভয় 

না যপলয় 

সলন্দিজনে 

অসদািরলণর 

প্রবেলয় জানাব 

https://app.smartsheet.com/b/form/76445c859ee041289ddc352ef1f3e05c
mailto:incidents@ri.org
mailto:ombudsperson@ri.org
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International দলের যেলোলনা সদসয, ো াঁর আিরণ িলোজয আইন, প্রবধ্ান ও আিরণ প্রবপ্রধ্র মূে মযগুপ্রেলে েঙ্ঘন 

েলর, যাাঁর িপ্রয প্রনয়মানুবপ্রযবযা িলয়াগ েলর যাাঁলে বরখাস্ত েরলয পালর। 

স্বীেৃবত ও অিীেোর 

দলের িলযযে সদসযলে প্রনেুন্সক্তর শুরু িওয়ার আলগ ও পরবযী িলযযে বছলর আিরণ প্রবপ্রধ্ ও সংপ্রিষ্ট নীপ্রযগুপ্রে প়েলয 

িলব এবং যালয সিয িলয িলব। 

স্বাযর েরা দ্বারা, আপ্রম স্বীেৃয িন্সচ্ছ যে আপ্রম যপলয়প্রছ এবং বুলঝপ্রছ: 

• বযবমান আিরণ প্রবপ্রধ্ 

• তনপ্রযেযা ও সুরযা র্িনার বযবস্থাপনা এবং প্ররলপািব েরার নীপ্রয 

• প্রনরাপত্তার নীপ্রয (যেৌন প্রনিি, প্রনে বাযন ও যিনস্থা নীপ্রয, প্রিশু সুরযা নীপ্রয এবং মানব পািার িপ্রযলরাধ্ নীপ্রয) 

• অথ বননপ্রযে অপরাধ্ নীপ্রয (জাপ্রেয়াপ্রয, র্ুে যনওয়া ও দুনীপ্রয এবং অথ ব যছরুপ নীপ্রয) 

• প্রনপ্রেে পলযর সলঙ্গ যেনলদন ও যালদর িপ্রয সিায়যা িপ্রযলরালধ্র নীপ্রয  

• িিণলোগযযা িাথপ্রমে নীপ্রয 

• অনযানয মুখয নীপ্রয, পপ্ররোঠালমা ও মযানুয়াে (েমীলদর িযান্ডবুে (প্রিলের জনয প্রিলের েমীলদর মযানুয়াে), 

স্বাথ ব সংর্ায সংক্রান্ত নীপ্রয ও িোলির িম ব, যথয সুরযা নীপ্রয, সমান প্রনলয়ালগর সুলোলগর নীপ্রয, উপিার িিণ 

সংক্রান্ত নীপ্রয, ড্রাগমুক্ত েম বলযলত্রর নীপ্রয, ভঙু্গর পপ্ররোঠালমালয োে বক্রম বযবস্থাপনা এবং সম্প্রদালয়র 

পপ্ররোঠালমালয দাপ্রয়ত্ব।) 

আপ্রম এই নীপ্রযগুপ্রেলে সিান েরলয ও সমথ বন েরলয সিয। আপ্রম বুন্সঝ যে িলোজয প্রনেুন্সক্ত আইলনর সালপলয RI 

েথােথ েমীলদর বরখাস্ত েরার জনয যাৎযপ্রণে পদলযপ প্রনলয পালর, ো াঁর আিরণ, প্রবপ্রধ্, RI নীপ্রয ও িলোজয 

আইনগুপ্রের বযবসাপ্রয়ে অখণ্ডযা ও সযযযার মূে মযগুপ্রে েঙ্ঘন েলর। 

“আপ্রম, _______________________, প্রনলে স্বাযপ্ররয, এযদ্বারা যর্ােণা েরপ্রছ যে আপ্রম উপলর উপ্রিপ্রখয সেে 

প্রনয়মাবেী যমলন িেলয িস্তুয। আপ্রম স্বীেৃপ্রয প্রদন্সচ্ছ যে আপ্রম যোনও প্রনয়ম মানলয বযথ ব িলে যদিীয় পপ্ররিােে বা GSO 

িান্সস্তমূেে পদলযপ প্রনলয পালরন, োর মলধ্য আমার প্রনলজর যদলি যৎযণাৎ প্রিলর আসার িপ্রযটি আবিযে পদলযপ 

থােলয পালর।” 

েরলর সেরসযর নো  

 

েরলর সেরসযর স্বোক্ষ্র 

 

তোবরখ (MM/DD/YYYY) 

 

 


