সরবরাহকার◌ীদে◌র Speak Up ন◌ীতি◌মালা
উেদশ◌্ য
আমােদর সরবরাহকারীরা Woolworths Group সদববা� অ�ািধকার েপেদ থাদক। এ কারেদই আমরা এক�ট সহাে◌ক
ে◌ধরদবশ সধ◌ৃ ি◌ করদে◌ আপ্র◌াে◌ পে◌ি◌◌া কধর পে◌খ◌াদে◌ প্রেদে◌দক ধে◌ধি◌ে◌ভ◌াদব
ধে◌দে◌দক মল
◌্ে◌ব◌াে◌, সম্ম◌াধে◌ে◌ পব◌াি◌ করদেব
এবং উ�েধল◌্ ◌াদভর সুধিবা ে◌◌াদেব। এর অ◌ংশ ধহদসদব, আমােদর মল
◌্ আে◌শবগ◌ু দল্◌ার এক�ট হদল্◌া আমরা
সববে◌◌া সঠি◌ক
কাে◌�ট কধর - সববে◌◌া ধে◌�◌া, সে◌ে◌◌া ও ধবশ্ব◌াদসর স◌াদথ কাে◌ কধর। ে◌েধ আে◌েধ এমে◌
ধকছ◌ু েপদখে◌ বা এেম ধকছ◌ু র অধভে�◌া ল◌্ ◌াভ কদরে◌ ে◌◌া স�ঠক ে◌ে◌, ে◌◌াহদল◌্ আে◌ে◌◌ার
আওে◌◌াে◌ পে◌◌াল্◌া গ◌ু র◌ু ত্বে◌◌ূ ে◌ব।
আে◌ে◌◌ার েপদকাদে◌◌া উদে◌েদর বে◌◌াে◌◌াদর আে◌ে◌◌ার েপে◌◌া ব◌া কে◌◌ােদে◌ধর মে◌◌ােদে◌◌ারদক
ে◌◌াে◌◌াদে◌ আমর◌া উৎস◌াহ ধে◌ধি◌।
ে◌দব, আমরা দে◌ ে◌◌ারধছ পে◌ েআধে◌ হে◌দে◌◌া ধবধভন্ন ক◌ারেদ সবসেম পসভ◌াদব ধবষে◌গ◌ু দল্◌া
ে◌◌াে◌◌াদে◌ ে◌◌াে◌ ে◌◌া,
বঝ
েপেম:
•
•

•

আে◌েধ মেদ কদরে◌ পে◌ ধবষে◌�ট উত্থ◌াে◌ে◌ করদল্ ধব�ে◌ ে◌ধেরেধ হদে◌ ে◌◌াদর;
আে◌েধ মেদ কদরে◌ পে◌, ে◌েধ আে◌েধ ধবষে◌�ট এসব ে◌ে◌◌ােদদ� মাি◌ে◌দম উ�াে◌ে◌
কদরে◌, ে◌◌াহদল◌্ এ�ট ধে◌রদে◌ক্ ষভ◌াদব পম◌াকাদবল◌্ ◌া কর◌া ে◌◌াও হদে◌ ে◌◌াদর;
অথবা
ধবষে◌�ট ইেদামিদে◌ এসব ে◌ে◌◌ােদদ� মাি◌ে◌দম উ�◌াধে◌ে◌ হেদদছ, ধক� আে◌ধে◌ মেদ কদরে◌
এ�ট ে◌থ◌াে◌থভ◌াদব সমাি◌◌াে◌ করা েহেধ।

আমাদে◌র সরবর◌াহক◌ারীেদর Speak Up ে◌ধরদষবা এক�ট ে�ন্তর্ ে◌ন্থ◌া অবল্ম্েব কদর (Woolworths Groupএর বাইদর) পে◌খােদ আে◌ধে◌ েধদে◌ ে◌◌াধল্ক◌াভ◌ু � ধবেষ�দল◌্ ◌া পে◌◌াে◌েদ উ�াে◌ে◌ করদে◌
ে◌◌াদরে◌।

সরবর◌াহক◌ার◌ীেদর Speak Up ক◌ারা বযবহার করদি◌ প◌ারদবন?
আমাদে◌র সরবর◌াহক◌ারীেদর Speak Up ে◌ধরদষবা�ট েপদক◌ােদা সরবরাহক◌ার◌ী, ঠি◌কাে◌◌ার1, ব◌া
কে◌সাল্দে◌ন্ট, এবং পসইস◌াদথ ে◌◌ােদর আত্ম◌ীে◌-ে�ে◌ ও েপাষে◌েদর ে◌ে◌ে◌ ল্েভ রেদদছ ে◌◌ারা
অদে◌ধল্ে◌◌াদে◌ বা ধবেদদশ Woolworths Group-এর ে◌ে◌ে◌ ে◌ে◌ে◌ ব◌া ে◌ধরদষবা ে�াে◌ কদর৷ এই
ে◌◌ীধে◌মাল্◌াে◌ এই ে◌ল্দক ‘আে◌ধে◌’ ধহদসদব উেদখ কর◌া হেদদছ।

আপতন সরবর◌াহক◌ার◌ীেদর Speak Up তকদসর জনয বযবহার করিদ প◌ারদবন?
আে◌েধ �◌াভ◌াধবক অভে◌�রীে◌ ে◌ে◌◌ােদদ� মাি◌ে◌দম উ�াে◌ে◌ করদে◌ �◌াি◌�◌্ ে◌ পব◌াি◌ কদরে◌
ে◌◌া এেম গ◌ু �ে◌র ধবেষ�দল্◌া উ�াে◌ে◌ করদে◌ সরবর◌াহক◌ার◌ীেদর Speak Up ে◌ধরদষব◌া�ট বে◌বহ◌ার
করেদ ে◌◌ারদবে◌, ে◌◌ার মিদে◌ েধেদর ধবষে◌গ◌ু দল্◌া স�দকব েপদকাদে◌◌া উদে◌ে◌ অ�ভব◌ু � রেদদছ:
●

খাে◌ে◌ ও মধ◌ু ে◌ সামগ্র◌ী সংে◌◌া� আে◌রে◌ধবিধ ল্ঙ্ঘে◌ কর◌া

●

ে◌◌াধল্ে◌◌াধে◌, ঘুষ, অথব ে◌◌াে◌◌ার, ে◌ে◌◌ীধে◌, েপাে◌ে◌ কধমশে◌, ব◌া েঅে◌েদরদক হ�মধক
ে�াে◌ক◌ারী আে◌ের

●

মাে◌দষর ব◌া ে◌দে◌ে◌র সুর�ার ে◌ে◌ে◌ ঝ◌ু ◌ু ◌ঁ ধকে◌◌ূ ে◌ব

●

ে◌◌ু ধর, ধে◌ে◌ন্ত্রে◌মল
◌্ক, ধবদবকবধে◌ব ে◌, �েধেদাধে◌ে◌◌া-ধবদরাি◌◌ী বাধে◌ে◌ে◌ েঅশ◌ীল্ে◌সহ আেই
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ল্ঙ্ঘে◌ কর◌া
●

Woolworths গ্�েদর ে◌◌াধে◌ে�◌ূ ে◌বভাদব সং�হ কর◌ার ে◌◌ীধে◌ম◌াল◌্ ◌া ল্ঙ্ঘে◌ কর◌া

●

�াদথবর সংঘাে◌

●

Woolworths Group ব◌া এর সাদথ সংধি◌ি◌ েপদক◌ােদা সং�◌ার সাদথ স�ধকব ে◌ েঅে◌ে◌◌ু �
ঘে◌ে◌◌া, ব◌া ে◌ধরধস্থধে◌, বাঅেসাে◌ের

●

েপাে◌ে◌◌ীে◌ ে◌দেথর েঅথাথব েববহার

1

খ◌াম◌াদরর শ্রধমক, �ধল্ সং�হক◌ার◌ী, ও ধি◌ে◌◌ার সহ
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•

মাে◌বাধি◌ক◌ার ল্ঙ্ঘে◌, ে◌◌াধে◌ত্েবূে◌ব সং�দহর ে◌◌ীধে◌ম◌াল্◌াে◌ বেধেব ধবেষসমহ◌ূ

আে◌েধ পে◌ উদে◌ে◌ উত্থ◌াে◌ে◌ করদবে◌ ে◌◌া ে◌ে◌◌াে◌সে� হদে◌ হদব এবং ে◌◌ার সঠি◌ক
ধভধি◌ থাকেদ হদব। Speak Up সাধভব দস েপ◌াে◌◌াদে◌◌াে◌ কর◌ার আদে◌, আে◌ে◌◌ার সদ�◌্ দহর
ে◌◌ু ধক্ তসে� ধভধি◌ থাক◌া উধে◌ে◌ পে◌, আে◌েধ পে◌ ে◌থে◌ সরবর◌াহ করদবে◌ ে◌◌া ইধ�ে◌ বহে◌
কদর পে◌, উে◌দর বধে◌েব পে◌দক◌াদে◌◌া এক�ট ঘে◌ে◌◌া ঘে◌দছ ব◌া ঘদে◌দছ।
উে◌দরর ে◌◌াধল্ক◌াভ◌ু � ধকছ◌ু ধবেষ কদে◌ব◌াদরেশ অে◌◌া� 2001 (Cth) (কদে◌ব◌াদরেশ আইে◌) অথবা
ে◌ে◌◌ােদেশ
অে◌◌াডধমধে◌দে◌েশ অে◌◌া� 1953 (Cth) (কর আইে◌) এর অি◌◌ীেদ “�ক◌াশেদাে◌ে◌ ধবষে◌ও” হদে◌
ে◌◌াদর। ে◌েধ এমে◌
হে◌, এবং আে◌েধ ধে◌ধে◌ব ি◌ শে◌ব সমহ ে◌◌ূ ের কদরে◌, ে◌◌াহদল্ আে◌েধ পসই আইে◌গ◌ু দল্◌ার
িঅ◌ীদে◌ অধে◌ধর� সুর�া েপদে◌
ে◌◌াদের এবং আে◌ে◌◌ার ধরদে◌◌াে◌ব �ট “সর�◌ার অধ◌ীদন ি◌থ� �ক◌াশ◌্ ” ধহদসদব ে◌ধরধে◌ে◌ হদব।
Speak Up সাধভব দসর
মাি◌ে◌দম এ ে◌◌াে◌◌ীে◌ ে◌থে◌ �ক◌াশ করা ে◌◌াদব ে◌◌া: সুর�ার িঅ◌ীদে◌ ে◌েথ �ক◌াশ
এব◌ং ধকভ◌াদব ে◌◌া Woolworths Group-এর ক◌াদছ করেদ হদব পস স�দকব ব◌াড়ধে◌ ে◌েথ
সংে◌◌ু ধ� A (অদে◌ধল্ে◌◌ার ে◌ে◌ে◌) ও সংে◌◌ু ধ� B (ধে◌উধে◌ল্ে◌◌ােদর ে◌ে◌ে◌) পে◌
উেদখ কর◌া হেদদছ।

গ ◌াপন◌ীয়ি◌◌া এব◌ং ন◌াম পতরচয় �ক◌াশ্ ন◌া করা
Speak Up ধরেদাে◌ব

বা স◌ু র�ার অি◌◌ীদে◌ ে◌েথ �ক◌াদশর সেম (ব◌া ে◌রবে◌◌ীেদ) আে◌ধে◌

ে◌◌াইদল◌্ আে◌ে◌◌ার ে◌ধরে◌ে◌ �ক◌াশ করদে◌ ে◌◌াদের ব◌া েপ◌াে◌ে◌ রাখেদ ে◌◌াদের। উভে◌
ে◌�ধে◌দে◌ই, Speak Up ধসদে◌ম, এক�ট পবে◌◌ামী ইদমইল্ ঠি◌কাে◌◌া, বা আে◌ে◌◌ার পবদছ েপে◌◌া
পকােদ◌া ছ�ে◌◌াম Woolworths Group আে◌ে◌◌ার ক◌াছ পথদক আদর◌া ব◌াড়ধে◌ ে◌থে◌
ে◌◌াইদে◌ এবং ধবেষগ◌ু দল্◌া �ি◌ করদে◌ সহ◌াে◌ে◌◌া করদব। এই ি◌রদে◌র কদথাে◌কথদে◌র সমে◌,
আে◌েধ ইি◌◌া করদল্
েপদক◌ােদা ফদল্◌া-আে◌ �দে◌র উি◌র পে◌ওে◌◌া পথদক ধবের থ◌াকেদ ে◌◌াদরে◌, ে◌েধ আে◌ধে◌ মেদ
কদরে◌ পে◌ এ�ট আে◌ে◌◌ার
ে◌ধরে◌ে◌ �ক◌াশ করদে◌ ে◌◌াদর। ধকছ◌ু প�দে◌, পেব◌ামী থাক◌ার ধবষে◌�ট ে◌ে◌� কর◌ার এব◌ং
ধবষে◌�ট পমাকাদবল◌্ ◌া করার
ে◌দথ বাি◌◌া হদে◌ ে◌◌া◌ু ◌ঁ ড়◌ােদ ে◌◌াদর।
আে◌ে◌◌ার েপে◌◌া ে◌থে◌ (আে◌ে◌◌ার ে◌ধরে◌ে◌ সহ) অে◌◌ােদস-কদর◌াল্ ধসদে◌দম সুরধে�ভ◌াদব
সংরে� করা হদব, এবং আে◌ে◌◌ার সম্মধে◌ ছ◌াড়◌া �ক◌াশ কর◌া হদব ে◌◌া, ে◌েধ ে◌◌া আে◌ে◌◌ার
ধরদে◌◌াদে◌ব উ�াধে◌ে◌ সমসে◌◌া�দল্◌া পমাক◌াদবল্◌া ও
ে◌ে◌দ�র ে◌ে◌ে◌ এ�ট ে◌◌ু ধ�সে�ভাদব আবেশক েহ।

আপতন সরবর◌াহক◌ার◌ীেদর Speak Up বযবহার করদল আপনার ক◌ী ক◌ী স◌ু রক্ ষ◌া থ◌্ ◌াকদব?
আে◌েধ ে◌েধ Speak Up ে◌ধরদষব◌া�ট বে◌বহ◌ার কদরে◌, ে◌◌াহদল◌্ পক◌াদে◌◌া ধবষে◌ উ�াে◌েদর ফদল◌্
স
প্রধে◌ক◌ূ ল্
ে◌ধরে◌ধে◌
বা ধে◌�দহর ধব�দ� এবং আে◌ে◌◌ার ে◌ধরে◌ে◌ সুর�া কদর ও েপ◌াে◌ে◌◌ীে◌ে◌◌া বে◌◌াে◌ পরদখ
আমরা আে◌ে◌◌াদক সুর�া ধে◌দে◌ �েধ�◌ু ধে◌ব�। ে◌দ� েপদক◌াদে◌◌া েসেস ধে◌েধ আে◌ে◌◌ার
ে◌ধরে◌ে◌ পবআইধে◌ভ◌াদব �ক◌াশ করদবে◌, অথবা আে◌ে◌◌ার ে◌ে◌ে◌
�ধে◌র ক◌াের হদবে◌, ধে◌েধ সদববা� ে◌◌াকধরে◌◌ু ে◌ধে◌সহ
পে◌দক◌াদে◌
◌া শ◌াধি◌মল
্
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ক বে◌ব�◌ার স�

◌ীে◌ হদে◌
ে◌◌াদরে◌।

ে◌েধ আে◌েধ মেদ কদরে◌ পে◌ Speak Up ধরেদাে◌ব উ�াে◌দে◌র ফদল◌্ আে◌ধে◌ আেদাদশর ধশক◌ার
হেদদছে◌, ে◌◌াহদল্
•
•

আে◌েধ এই উদে◌দশে◌ এক�ট ে◌ে◌◌ু ে◌ Speak Up ধরেদাে◌ব উ�াে◌ে◌ করদে◌ ে◌◌াদরে◌,
Woolworths Group-এর হ◌ু ইদসল্দল◌াে◌◌ার প্রদে◌কশে◌ অধফস◌ার (WPO) -এর সাদথ
WPOfficer@Woolworths.com.au ঠি◌কাে◌◌াে◌ েপাে◌◌ােদ◌াে◌ করদে◌ ে◌◌াদের। WPO
ে◌ে◌� প্রধে◌ে◌◌ার সাদথ
স��◌ৃ ে◌ে◌, এবং ধে◌ধে◌ আে◌ে◌◌ার অধভেদ◌াে◌�ট ে◌ে◌বাদল◌্ ◌াে◌ে◌◌া করদে◌ বা
�
কে◌বৃ ে◌দক্ ষর কাদছ ে◌◌াঠ◌ােদ
ে◌◌াদ উ�ে◌ে◌
ের।
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তরদপ◌ারট
্ বযব�◌াপনা ও ি◌ে◌ন্ত �তি◌য়◌া
পক◌ােদা �ধে◌দেবে◌ ে◌◌াওে◌◌ার ে◌দর, Woolworths Group-এর বাধহে◌ক Speak Up ে◌ধরদষবা
�ে◌◌াে◌কার◌ী এই ধরেদাে◌ব �ট মল
◌্ে◌◌াে◌ে◌ করদব এবং Woolworths Group-এর Speak Up মে◌◌ােদে◌◌ার বা
ে◌◌ার প্রধে◌ধে◌িধর ক◌াদছ ে◌থ◌াে◌থ ধবি◌◌াধরে◌ বে◌েবা ে�◌াে◌ করদব। Woolworths Group
�েদাে◌ে◌ সুরক্ ষ◌া, বাছাই, ে◌ে◌বাদল্◌াে◌ে◌◌া, এবং �েদাে◌ে◌ েঅে◌◌াে◌◌ী ে◌ে◌দন্তর উেদদশে◌ বরাে◌ কর◌ার
ে◌ে◌ে◌ �া� �েধদবে◌ে◌গ◌ু দল্◌া মল
◌্ে◌◌াে◌ে◌ করদব।
আমরা পক◌ােদা সরবর◌াহকার◌ীদে◌র Speak Up ধরেদাে◌ব ব◌া সুর�ার অি◌◌ীদে◌ �ক◌াধেশ ে◌থে◌
স�দকব ে◌খে◌ই ে◌ে◌�করদব◌া ে◌েখ ে◌ে◌দন্তর উেদদশে◌ ে◌ে◌বা� ে◌থে◌ �ে◌◌াে◌ করা হদব। ে◌ে◌দ�র
উদে◌শে◌ হদল◌্ ◌া ধরেদাে◌ব কর◌া ধবষে◌গ◌ু দল্◌ার সে◌ে◌ে◌◌া �েধে◌� কর◌ার ে◌ে◌ে◌ ে◌ে◌বা�
�ম◌াে◌ রেদদছ ধকে◌◌া ে◌◌া ধে◌ি◌বাের করা।
ে◌ে◌�গ◌ু দল্◌া ে◌ে�াে◌ ছ◌াড়◌াই ে◌ে◌◌াে◌ে◌ ও ে◌থ◌াে◌থ প্রধে◌ে◌◌া অে◌সের করদব।
সাি◌◌ারে◌ে◌ সংধি◌ি◌ বে◌বসার বাইদরর পক◌ােদা ে�ন্ত্র ে◌ে◌�ক◌ারী ে◌◌ার◌া ে◌ে◌� ে◌ধরে◌◌াধল্ে◌
হদব, এবং ে◌◌াদে◌র ধবর◌ু দ� অধভেদ◌াে◌ কর◌া হেদদছ ে◌◌ােদর সব◌াইদক উি◌র
েপে◌◌ার সুদে◌◌াে◌ পে◌ে◌◌া হদব। ধকছ◌ু প�েদ, Woolworths Group-এর ব◌াধহদরর পক◌ােদা

করা হদব

ে◌ে◌�কার◌ীদক স� (েপমে◌, স�ােব �◌াদথবর সংঘ◌াে◌ বা ে◌ধড়ে◌দে◌র ধসধে◌ে◌ধরটি◌র
ক◌ারেদ)।
অধভেদ◌াদে◌র সংখে◌◌া, সা�◌ী এবং েঅে◌◌াে◌ে◌ ধবষে◌সহ ে◌ধরধ�ধে◌র উে◌র আে◌ষ্ঠ◌াধে◌ক ে◌ে◌দন্তর
সমে◌ক◌াল্ ধে◌ভব র করদব।
সুর�ার অি◌◌ীদে◌ ে◌েথ �ক◌াশ স�দকব ে◌ে◌� কর◌ার সমে◌, সংে◌◌ু ধ� A পে◌ বেধেব কদে◌ব◌াদরশে◌
অে◌◌া� এবং করআইেদর েপ◌াে◌ে◌◌ীে◌ে◌◌ার শে◌ব গ◌ু দল্◌া �েদ◌াে◌ে◌ হদব।
Woolworths Group Speak-এর Up মে◌◌ােদে◌◌ার, বা বধহরাে◌ে◌ Speak Up প�াভ◌াইড◌ার আে◌ে◌◌ার
�ধে◌দেবেদর �াধ�স্ব◌ীকার করদেব এবং অে�েধ স�দকব ধে◌ে◌ধেম আে◌দডে◌ ধে◌দেব। আে◌দডদে◌র প্রক◌ৃ
ধে◌ ে◌ধরধ�ধে◌র উে◌র ধে◌ভবর
করদব। উে◌◌াহরে◌��ে◌, আমরা এেম পক◌ােদা ে◌থে◌ ে�াে◌ করদব◌া ে◌◌া ে◌◌া ে◌ে◌দ�র স◌াদথ
আদে◌◌াস করেদ ে◌◌াদর অথবা েপাে◌ে◌◌ীে◌ ে◌থে◌ �ক◌াশ করদব◌া ে◌◌া৷ ে◌ে◌� পশষ হদে◌ েপদল্
আে◌ে◌◌াদক অবধহে◌ কর◌া হদব, ধক� আে◌ধে◌ েধে◌ধমে◌ভ◌াদব আে◌ে◌◌ার �েধ�ট অধভদে◌◌ােদর
েঅস�ােদর ধববরে◌ ে◌◌াদেব ে◌◌া।
ে◌ে◌দন্তর সাদথ ে◌ধড়ে◌ েপদকাদে◌◌া বে◌ধক্ ত, ধে◌েধ ে◌ে◌�ক◌ার◌ী, সা�◌ী বা ধবে◌◌ারক, েপই হে◌
ে◌◌া পকে◌, অবশে◌ই ে◌ে◌দ�র সাদথ সম্পধকব ে◌ ে◌েথ েপ◌াে◌ে◌◌ীে◌ ধহদসদব ধবদেবে◌◌া করদেব।

ি◌ে◌◌ারতক
•

ব�েধ�ে◌◌া ও ে�ন্ত্র ে◌ে◌বাদল্◌াে◌ে◌◌া ধে◌িধে◌ কর◌ার ে◌ে◌ে◌ ি�াে◌ আইধে◌ কমবকে◌ব
◌া (CLO) সরবর◌াহকারীদে◌র Speak Up কমবসূেধ ে◌ে◌◌ারধক কদরে◌৷ উত্থ◌াধে◌ে◌
সমসে◌◌ার অব�◌া ও প্রক◌ৃ ধে◌ স�দকব গ্�ে◌ কম�াদে◌�
ধরেদাে◌ব ও ে◌রামশব �ে◌◌াে◌ কদর থাদক।

•

CLO, ে◌◌ীফ ধে◌ে◌ল্ অধফসার (CPO) ও গ্�ে◌ কম�ােদদ�র �ধে◌ধে◌ধি◌ সহ
েঅে◌◌াে◌ে◌ পে◌ে◌� েপে◌◌ােদর সমন্বদে◌ Speak Up ে◌ভেদব� কধম�ট ে◌ঠি◌ে◌ হে◌।
ে◌ধরদষবার কাে◌বক◌াধরে◌◌া ে◌ে◌বাদল◌্ ◌াে◌ে◌◌া কর◌া, �েধে◌◌া ও ফল্◌াফদল্র
ি◌◌ারাব◌াধহকে◌◌া ধে◌ধি◌ে◌ করা, এবং স◌ংধি◌ি◌ স◌ু ে◌◌াধরশ কর◌ার ে◌ে◌ে◌
এই কধম�ট �েধ েছ ম◌াদস কমে◌দ� একব◌ার ধমধল্ে◌ হে◌।
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•

এই ে◌◌ীধে◌ম◌াল্◌া হদি◌ কদে◌বাদরশে◌ অে◌◌া� 2001 এর উদে◌দশে◌ �ে◌◌ীে◌
Woolworths Group ধল্ধমদে◌দডর হ�ইদসল্দলাে◌◌ার ে◌◌ীধে◌মাল◌্ ◌া। এছাড়◌াও এ�ট পসই
আইদে◌ বেধবে◌ কদে◌ব◌াদের সম্পধকব ে◌ সব প�েদ �দে◌◌াে◌ে◌।

•

এই ে◌◌ীধে◌ম◌াল্◌া Woolworths Group-এর ওেদবস◌াইদে◌ �ক◌াশ কর◌া হদব এবং ধে◌ে◌ধেম
ে◌ে◌বাদল্◌াে◌ে◌◌া করা হদব।

আদরা ি◌থ◌্ য গক◌াথ◌্ ◌ায় প◌াদবন
Speak Up স�দকব আদরা ে◌দেথর ে◌ে◌ে◌ partnerhub.woolworthsgroup.com.au ওেদবসাইেদ
আমােদর
ে◌◌াে◌ব ে◌◌ার হ◌াদব ‘সমসে◌◌া সমাি◌◌াে◌’ (‘issue resolution’) অংশটি◌ েপখুে◌৷
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আে◌েধ ে◌েধ আে◌ষ্ঠ◌াধে◌কভ◌াদব ধরেদ◌াে◌ব ে◌মা েপে◌◌ার আদে◌ বাড়ধে◌ পক◌ােদা ে◌থে◌, েপমে◌
সংে◌◌ু ধ�গ◌ু দল্◌াদে◌ উধে◌ধেখ
সুর�ার িঅ◌ীেদ ে◌েথ �ক◌াশ স�দকব ব◌াড়ধে◌ পক◌ােদ◌া ে◌র◌ামশব ে◌◌াে◌, ে◌◌াহদল্ আে◌েধ
Woolworths Group-এর হ�ইদসল্দলাে◌◌ার �েদকশে◌ অধফসার (WPO) -এর স◌াদথ
WPOfficer@Woolworths.com.au �ঠকাে◌◌াে◌ েপাে◌◌ােদাে◌ করেদ ে◌◌াদের।

সরবর◌াহক◌ার◌ীেদর Speak Up তরদপ◌ারট
্ তকভ◌াদব তি◌তর করদবন
●

গত�লদ ◌াদন
o

1800 772 173 (সরবরাহকারীেদর Speak Up)

ে◌◌া o

0800 393 76736

অদে◌ধল্
অদে◌ধল্

ে◌◌া
o

ধে◌উধে◌
ল্ে◌◌াে◌
o

হংকং

o
o

ভাের

1800 4GROCERY (1800 447623) (প�াসাধর পক◌াড ধরদে◌◌া�টব ◌ং ল্◌াইে◌)
800-96-0016
400-6-612-693
000-117; �ে� পশাে◌◌ার ে◌র ডাে◌◌াল্ ক�ে◌ (844) 476-9151
1800-013-018
WoolworthsSpeakUpBengali.ethicspoint.com

o ে◌◌ীে◌

ে◌
●

থাইল্ে◌◌া

অনলাইদন

ন◌ীতি◌
ম◌াল◌া
পতরবি◌
টন
অনুদম◌াে◌দনর
ি◌◌াতরখ:

এই ে◌◌ীধে◌ম◌াল্◌া েপদক◌াদে◌◌া সেম ে◌ধরবধে◌ব ে◌ হদে◌ ে◌◌াদর, এবং এ�ট পক◌াদে◌◌া �টম পম�াদরর
ে◌◌াকধরর ে◌◌ু ধ�র অ◌ংশ ে◌ে◌।

25 ে◌দভ�র 2019

কাট� কর হওয়ার
ি◌◌াতরখ:

20 ধডদস�র 2019

ে◌◌াতয◌়তব্ �◌া�:

ি�◌াে◌ আইধে◌ কমকে◌ব ◌া (CLO);

গর◌্ ◌া ◌াদর◌্ ◌া : GroupCompliance@woolworths.com.au
সংতি◌�
ন◌ীতি◌মাল◌া:
�ক◌াশ্ন◌া

�টম পমম্ব◌ার Speak Up ে◌◌ীধে◌ম◌াল্◌া
এই ে◌◌ীধে◌ম◌াল্◌া Woolworths Group-এর ই�◌ারেদে◌ স◌াইদে◌র ে◌◌াশ◌াে◌◌াধশ ধে◌ে◌ল্ পে◌◌াে◌ব
◌াদ� ম◌াি◌ে◌দম এবং সরবর◌াহক◌ারীদে◌র েপাে◌ব ◌াদল্ এক�ট ধল্◌ংদকর ম◌াি◌ে◌দম ে◌◌ােও◌া ে◌◌াদব।

স◌ংর◌্ ত◌ু ি◌ A - অেদতলয়◌ান কদপট◌াদরশ্ন আইন এবং কর আইদনর অধীদন আইতন স◌ুরক্ ষ◌া
অদে◌ধল্ে◌◌াে◌, আে◌েধ “সুর�◌ার অি◌◌ীেদ ে◌েথ �ক◌াশ”
করদে◌ ে◌◌ারদেব ে◌ধে◌: 1. আে◌েধ একে◌ে◌ “েপাে◌ে◌
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হ�ইদসল্দলাে◌◌ার” হে◌;
2. আে◌েধ এেম পক◌ােদা বে◌ধ� বা সি◌◌ার ক◌াদছ সর◌াসধর ে◌থে◌ �ক◌াশ কদের ধে◌েধ স◌ু রক্ ষ◌ার
িঅীদে◌ �ক◌াধেশ
ে◌েথ ে◌◌ােওার েপাে◌ে◌; এবং
3. আে◌ে◌◌ার �ক◌াধেশ ে◌থে◌ “�ক◌াশেদাে◌ে◌ ধবষে◌” ধহদসদব সদ�◌্ হ কর◌ার আে◌ে◌◌ার
ে◌◌ু ধ�সঙ্গে◌ ক◌াের রদে◌দছ।
সুর�ার িঅ◌ীেদ ে◌থে◌ �ক◌াদশর মিদে◌ কেদব◌াদরেশ আইে◌ ও কর আইেদ উধে◌ধখে◌ হ�ইদসল্দলাে◌◌াদরর
ক◌াে◌েবম সংে◌◌া� ধবিধমাল্◌া স�দকব আইধে◌ �ধে◌েধিধ� বা আইধে◌ ে◌র◌ামশব �াধ�র উেদদেশ
আইে◌ে◌◌ীবীর কাদছ ে◌েথ �ক◌াশ কর◌াও অ�ভবু � রেদদছ।
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“সুরক্ ষ◌ার িঅীদে◌ ে◌থে◌ �ক◌াশ” কর◌ার অথব হদল্◌া আে◌েধ পসই ে◌থে◌ �ক◌াদশর ে◌র পথদক
কদে◌ব◌াদরেশ আইে◌ বা করআইে◌ (েদখ◌ােদ �েদাে◌ে◌) এর অি◌◌ীে◌ প্র◌াসধ�ক আইধে◌ স◌ু র�ার
ে◌ে◌ে◌ েপ◌াে◌ে◌ হদবে◌, ে◌◌াছাড়◌া আে◌েধ ে◌েধ
সরবরাহক◌ারীদে◌র Speak Up বে◌বহ◌ার কদরে◌ ে◌◌াহদল◌্ এই ে◌◌ীধে◌ম◌াল্◌ার অি◌◌ীদে◌ও
আে◌ধে◌ সুর�া ে◌◌াদেব। আে◌েধ পেব◌াদম �কাশ করদল◌্ ও সুর�াগ◌ু দল্◌া �েদাে◌ে◌ হদব, এব◌ং এমে◌ধক
আে◌ধে◌ ব◌া প্র◌াে◌ক ে◌ধে◌ এই �◌ীক◌ৃ ধে◌ ে◌◌াও পে◌ে◌ পে◌
�ক◌াধেশ ে◌থে◌�ট সুর�া ে◌◌াওে◌◌ার েপ◌াে◌ে◌। আে◌ে◌◌ার �ক◌াশ�ট ে◌েধ �মাধে◌ে◌ ে◌◌াও েহ
ে◌বও সুর�া �দে◌◌াে◌ে◌ হদব,
ে◌েধ আে◌ে◌◌ার �ক◌াদশর সেম �ক◌াদশর ধবষে◌�টদক সদ�◌্ হ কর◌ার মদে◌◌া ে◌◌ু ধক্ তস�ে◌ ধভধি◌ থাদক।
ল্ে� ক�ে◌ পে◌ এই সুর�াগ◌ু দল্◌া, আে◌ধে◌ ে◌ধড়ে◌ ধছদল◌্ ে◌ বদল্ আে◌ে◌◌ার �ক◌াদশর মাি◌ে◌দম
�ক◌াধেশ হেদদছ বা ে◌দর উে◌ঘ◌া�টে◌ হদে◌দছ এেম পকাদে◌◌া অসে◌◌াে◌রেদর ে◌ে◌ে◌ ে◌◌াে◌মধ◌ু �
ে�াে◌ কদর ে◌◌া।
A. আতম তকভ◌াদব সর�◌ার অধ◌ীদন ি◌থ◌্ য �ক◌াশ্ করদি◌ প◌াতর?
কদে◌ব◌াদরেশ আইে◌ বা কর আইেদর িঅ◌ীদে◌ 1 ে◌ল
◌্◌াই 2019 বা ে◌◌ােরদর সুরক্ ষ◌ার িঅ◌ীদে◌
ে◌েথ �ক◌াশ কর◌ার শে◌ব গ◌ু দল্◌া ধে◌েদ েপে◌◌া হদল্◌া:

1. আে◌ে◌◌াদক অবশে◌ই একে◌ে◌ “েপাে◌ে◌ হ�ইদসল্দল◌াে◌◌ার” হদে◌ হদব
অদে◌ধল্ে◌◌ার হ�ইদসল্দলাে◌◌ার আইেদর অি◌◌ীদে◌ একে◌ে◌ “েপাে◌ে◌ হ�ইদসল্দল◌াে◌◌ার” ধে◌েধ
সুরক্ ষ◌ার িঅীদে◌ পক◌ােদা ধবেষ ফ◌া◌ু ◌ঁ স করদে◌ ে◌◌াদের েধধে◌ হদল্ে◌ এেম বে◌ধ� ধে◌ধে◌
অদে◌ধল্ে◌◌াে◌ Woolworths Group পক◌া�◌াধে◌র স◌াদথ ে◌ধড়ে◌ আদছে◌ ব◌া ধছদল্ে◌:
a. পক◌ােদা কমকে◌ব ◌া;
b. পক◌ােদা কমবে◌◌ারী;
c. পক◌ােদা বে◌ধ� ধে◌েধ ে◌ে◌ে◌ ব◌া ে◌ধরদষবা সরবর◌াহ কদরে◌, এবং সরবরাহক◌ারীদে◌র কমবে◌◌ারী
(দবে◌ে◌ভ◌ু � বা পেবে◌ধবহ◌ীে◌);
d. একে◌ে◌ বে◌ধ� েধধে◌ পক◌া�◌াধে◌র একে◌ে◌ সহেদাে◌◌ী;
e. েহ:
•
•

কদে◌ব◌াদরেশ আইদে◌র প�দে◌, উে◌দর বধে◌েব পে◌দক◌াদে◌◌া বে◌ধক্ তর �◌াম◌ী/স্ত্র◌ী বা
আত্ম◌ীে◌, েপােষ, বা�◌াম◌ী/স্ত্র◌ীর েপাষে◌; অথবা
কর আইেদর প�দে◌, উে◌দর বেধেব েপদকােদ◌া বে◌ধক্ তর �◌াম◌ী/�◌ী, স�াে◌, েপােষ, অথবা
েপাদষে◌র �◌াম◌ী/�◌ী।

2. আে◌ে◌◌াদক অবশে◌ই সুর�◌ার অি◌◌ীদে◌ �ক◌াধশে◌ ে◌থে◌ ে◌◌াওে◌◌ার ে◌ে◌ে◌ েঅদম◌াধে◌ে◌
পকাদে◌◌া বে◌ধক্ তর ক◌াদছ এই ে◌থে◌
�ক◌াশ করদে◌ হদব
Speak Up ে◌ধরদষবা�ট স◌ু র�ার অি◌◌ীদে◌ ে◌েথ �ক◌াশ করার ে◌ে◌ে◌ পক◌ােদা েঅদমাধে◌ে◌
উে◌◌াে◌ ে◌ে◌।

Woolworths Group-এর মদি◌ে◌ ধরেদাে◌ব কর◌া
Woolworths Group �থম অব�◌াে◌ ধে◌েদ বেধেব ধে◌েদাে◌�া� েপদক◌াদে◌◌া প�াদে◌দ�ড ধডসিদাে◌◌ার অধফস◌ার
এর কাদছ সুর�ার অি◌◌ীদে◌ ে◌েথ �ক◌াশ করদে◌ উৎস◌াধহে◌ কদর।
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েপতব

নাম

ইদমইল

গত�লদ ◌ান

ধে◌ফ ধে◌ে◌ল্ অধফসার

Caryn
Katsikogianis

PD4CPO
@woolworths.com.au

1800 PD4CPO (1800 734

PD4CLO
ি�াে◌ আইধে◌ কমবকে◌ব Bill Reid
@woolworths.com.au
◌া
অথব ধবেষক
PD4CFO
Stephen Harrison
প্রি◌◌াে◌
@woolworths.com.au
কমকে◌ব ◌া

1800 PD4CLO (1800 734

276)

256)

1800 PD4CFO (1800 734
236)

ে◌দব, আে◌েধ ে◌েধ উে◌দর বধে◌েব পকােদা বে◌ধ�র ক◌াদছ পকােদা ধবেষ ে◌◌াে◌◌ােদ অস্বধি◌
পব◌াি◌ কদরে◌, ে◌◌াহদল◌্ ধে◌দে◌র েপদক◌ােদা বে◌ধক্ তর কাদছ সশর◌ীদর ধে◌েদ, অথবা ইদমইল্ বা
পে◌ধল্দফ◌াদে◌র মাি◌ে◌দম পে◌◌াে◌◌াদে◌◌াে◌ কদর Woolworths Group-এর ক◌াদছ সুর�ার িঅ◌ীদে◌
ে◌েথ �ক◌াশ কর◌া ে◌◌াদব:
a. অদে◌ধল্ে◌◌াে◌ Woolworths Group পক◌া�◌াধে◌র একে◌ে◌ কমকে◌ব ◌া ব◌া ধসেধে◌র
মে◌◌ােদে◌◌ার;
ি�বে◌: ‘অধফসারেদর’ মিদে◌ Woolworths-এর ে◌ধরে◌◌া� ব◌া পক◌া�◌াধে◌ সধে◌ব অ�ভব◌ু �
রেদদছে◌;
একে◌ে◌ ‘ধসেধে◌র মে◌◌ােদে◌◌ার’ হদল্ে◌ এেম বে◌ধ� ে◌◌ার ধস�◌া��দল◌্ ◌া Woolworths-এর
অ�ে◌ গ◌ু �ত্বে◌◌ূ ে◌ব এক�ট অংশদক �ভাধেব কদর, ব◌া ধে◌েধ Woolworths-এর আধথবক অব�◌াে◌দক
উেদখেদাে◌ে◌ভ◌াদব �ভ◌াধেব কর◌ার �েমা রাদেখ।
b. Woolworths Group পক◌া�◌াধে◌র ধহসাব ধে◌র◌ী�ক বা ধে◌রী�◌া ে◌ধরে◌◌াল্ে◌◌াকার◌ী �টদমর
েসেস; অথবা
c. Woolworths Group পক◌া�◌াধে◌র একে◌ে◌ অে◌◌াকে◌◌ু ে◌◌াধর।
উে◌দরা� ধবষে◌গ◌ু ধল্ ছ◌াড়◌াও, কর আইেদর অি◌◌ীদে◌ ে◌থে◌ �ক◌াদশর প�দে◌:
−

−

Woolworths Group পক◌া�◌াধে◌র অে◌ে◌ পক◌াদে◌◌া কমবে◌◌ারী বা কমবকে◌ব ◌া
ে◌◌ার Woolworths Group পক◌া�◌াধে◌র কর ধবষে◌ক ক◌াে◌বাবল্◌ী ব◌া ে◌◌াধে◌�
রেদদছ; অথবা
ধে◌বধে� ে◌ে◌◌াে◌ এদে◌� ব◌া BAS এদে◌� ে◌◌ার◌া Woolworths Group পক◌াম্প◌াধে◌দক
ে◌ে◌◌াে◌ এেদ� ে◌ধরদষব◌া বা BAS ে◌ধরদষবা ে�াে◌ কদের।

Speak Up ে◌ধরদষবা�ট স◌ু র�ার অি◌◌ীদে◌ ে◌েথ �ক◌াশ করার ে◌ে◌ে◌ পক◌ােদা েঅদমাধে◌ে◌
উে◌◌াে◌ ে◌ে◌।

Woolworths Group-এর বাইদর ধরেদাে◌ব করা
ে◌েধও Woolworths েপাে◌ে◌ হ◌ু ইদসল্দল◌াে◌◌ারদক অেভ�রীে◌ভ◌াদব ে◌থে◌ �ক◌াশ করদে◌ উৎস◌াধহে◌
কদর, একে◌ে◌ েপ◌াে◌ে◌ হ�ইদসল্দলাে◌◌ার অদে◌ধল্ে◌◌াে◌ ধসধকউধর�টে◌ অে◌◌াে◌ েইদভে◌দম�
কধমশে◌ (ASIC), অদে◌ধল্ে◌◌াে◌ প্�দডে◌ধেশাল্ পরগ◌ু দল্শে◌ অদথ◌াধর�ট (APRA) ব◌া পক◌াদে◌◌া
ধে◌ি◌ব◌াধরে◌ কমে◌ওেদল◌্ থ কে◌বৃ ে◌দক্ ষর ক◌াদছ কদে◌ব◌াদরশে◌ আইদে◌র অি◌◌ীদে◌ওসুর�ার
অি◌◌ীদে◌ ে◌েথ �ক◌াশ করদে◌ ে◌◌াদের।
এেকে◌ েপ◌াে◌ে◌ হ�ইদসল্দলাে◌◌ার কর কধমেশ◌াদরর কাদছও কর �শােস আইেদর আওে◌◌াে◌ সুর�ার
িঅ◌ীেদ ে◌থে◌ �ক◌াশ করেদ ে◌◌াদের।
Speak Up ে◌ধরদষবা�ট স◌ু র�ার অি◌◌ীদে◌ ে◌েথ �ক◌াশ করার ে◌ে◌ে◌ পক◌ােদা েঅদমাধে◌ে◌
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উে◌◌াে◌ ে◌ে◌।

আেইে◌◌ীবীেদর কাদছ ে◌েথ �কাশ করা
কদে◌ব◌াদরেশ আইে◌ ও কর আইেদর অি◌◌ীদে◌ উ� আইে◌◌াে◌ে◌◌াে◌◌ী হ◌ু ইদসল্দলাে◌◌াদরর
ে◌ে◌ে◌ �দে◌◌াে◌ে◌ ধবধি◌ম◌াল্◌া স�দক
আইধে◌ ে◌র◌ামশব ব◌া আইধে◌ প্রধে◌েধধি◌� েপদে◌ আইে◌ে◌◌ীবীদে◌র কাদছ ে◌থে◌ �ক◌াশও সুরক্ ষ◌ার
িঅীদে◌ ে◌থে◌ �ক◌াশ ধহদসদব ে◌ে◌ে◌ হদব।
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ে◌ে◌�াদথব �ক◌াশ
‘ে◌ে◌�াদথব �ক◌াশ’ ে◌◌াদম ে◌থে◌ �ক◌াশ কর◌ার এক�ট ব◌াড়ধে◌ প�ধে◌ রেদদছ ে◌◌া পকবল◌্ কদে◌ব◌াদরেশ
আইদে◌র অি◌◌ীেদ সুর�ার ে◌ে◌ে◌ �দে◌◌াে◌ে◌। এগ◌ু দল্◌া সা◌ংব◌াধে◌ক ও সংেস সে◌সে◌েদর কাদছ কর◌া
েপদে◌ ে◌◌াদর, ধক� �ি◌◌ু ম◌াে◌ ে◌ধে◌ পে◌◌াে◌ে◌ হ�ইদসল্দলাে◌◌ার েধেদর কদঠ◌ার আবশে◌কে◌◌া�দল◌্ ◌া
ে◌◌ূ ের কদরে◌:
a. েপাে◌ে◌ হ�ইদসল্দলাে◌◌ারদক অবশে◌ই �াথধমকভ◌াদব কদে◌ব◌াদরেশ আইেদর িঅ◌ীদে◌ ASIC, APRA, বা
ধে◌ি◌ব◌াধের কমে◌ওেদল◌্ থ কে◌বৃ ে◌দক্ ষর ক◌াদছ ে◌◌াে◌◌াই এর ে◌ে◌ে◌ ে◌থে◌ �ক◌াশ করেদ
হদব;
b. ে◌◌াে◌◌াই এর ে◌ে◌ে◌ ে◌থে◌ �ক◌াদশর ে◌র কমে◌দ� 90 ধে◌ে◌ অধে◌ব◌াধহে◌ হেদদছ;
c. েপাে◌ে◌ হ�ইদসল্দলাে◌◌াদরর ধব�◌াস করার এেম ধভধি◌ পে◌ই পে◌, উে◌ে◌◌ু � ে◌থে◌ �ক◌াশ কর◌ার
ে◌র পস বে◌◌াে◌◌াদর পক◌ােদা বে◌বস্থ◌া েপে◌◌া হদি◌, অথবা েপে◌◌া হেদদছ;
d. েপাে◌ে◌ হ�ইদসল্দলাে◌◌াদরর এই ধব�াদসর ে◌◌ু ধক্ তসঙ্গে◌ ধভধি◌ রদে◌দছ পে◌ ে◌ে◌�াথব রক্ ষ◌া
কর◌ার ে◌েদে◌ই ে◌ে◌�াদথব �ক◌াশ করা হদি◌;
e. 90 ধে◌ে◌ ে◌◌ার হওে◌◌ার ে◌র, পে◌ কে◌বৃ ে◌দক্ ষর ক◌াদছ ে◌◌াে◌◌াই এর ে◌ে◌ে◌
ে◌থে◌ �াথধমকভ◌াদব �ক◌াশ করা হেদধছল◌্ , ে◌◌ােদরদক েপাে◌ে◌ হ◌ু ইদসল্দল◌াে◌◌ার অবশে◌ই এক�ট
ধল্ধেখ ধবজ্ঞধ� ে◌◌াঠ◌াদে◌ হদব ে◌◌ােদ:
i.
ে◌◌াে◌◌াই এর ে◌ে◌ে◌ �ক◌াধেশ ে◌থে◌�ট শে◌◌া� করার মে◌ ে◌দথি◌ ে◌েথ
রেদদছ; এবং
ii.
বে◌েবা কর◌া হেদদছ পে◌ েপ◌াে◌ে◌ হ�ইদসল্দলাে◌◌ার ে◌ে◌স্ব◌াদথব ধবষে◌�ট প্রকাশ
করেদ ে◌◌াে◌; এবং f. ে◌ে◌�াথব �ক◌ােশােদ পে◌ ে◌ধরমাে◌ ে◌েথ �ক◌াধেশ হেদদছ
ে◌◌ার ে◌ধরধি◌ স◌া◌ংব◌াধে◌ক বা সংেস সে◌সে◌দক
অসে◌◌াে◌ের বা পক◌ােদা ঘে◌ে◌◌ার েঅথাথব অব�◌া বা ে◌ধরধস্থধে◌ ব◌া হ�ইদসল◌্ দল◌াে◌◌ার সুর�া
কাে◌েবদমর আওে◌◌াে◌ আসা অে◌ে◌◌াে◌ে◌ আে◌ের স�দকব অবধহে◌ করার পে◌দে◌ বড় ধকছ◌ু
ে◌ে◌।

ে◌�ধর �কাশ
‘ে◌�ধর �ক◌াশ’ ে◌◌াদম ে◌থে◌ �ক◌াশ করার এক�ট অেধধর� কে◌◌াে◌◌াে◌ধর রেদদছ ে◌◌া পকবল্
কদে◌ব◌াদরেশ আইেদর অি◌◌ীেদ সুর�ার ে◌ে◌ে◌ �দে◌◌াে◌ে◌। এগ◌ু দল্◌া সা◌ংব◌াধে◌ক ও সংেস সে◌সে◌েদর
কাদছ কর◌া েপদে◌ ে◌◌াদর, �ি◌◌ু ম◌াে◌ ে◌েধ পে◌◌াে◌ে◌
হ�ইদসল্দলাে◌◌ার ধে◌দে◌র কদঠ◌ার আবশে◌কে◌◌া�দল◌্ ◌া ে◌◌ূ ের কদরে◌:
a. েপাে◌ে◌ হ�ইদসল্দলাে◌◌ারদক অবশে◌ই �াথধমকভ◌াদব কদে◌ব◌াদরেশ আইেদর িঅ◌ীদে◌ ASIC, APRA, বা
ধে◌ি◌ব◌াধের কমে◌ওেদল◌্ থ কে◌বৃ ে◌দক্ ষর ক◌াদছ সুর�ার িঅ◌ীদে◌ ে◌েথ �ক◌াশ করদে◌ হদব;
b. েপাে◌ে◌ হ�ইদসল্দলাে◌◌াদরর এে◌◌া ধব�াস কর◌ার ে◌◌ু ধ�সে� ধভধি◌ রেদদছ পে◌ এই ে◌থে◌ এক বা
এক◌াধি◌ক বে◌ধক্ তর �◌া�ে◌ ব◌া ধে◌র◌াে◌ি◌◌া অথব◌া প্র◌াক◌ৃ ধে◌ক ে◌ধরদবদশর উেদখেদাে◌ে◌ ও
আস� ধবে◌ে◌ সংে◌◌ান্ত;
c. পে◌◌াে◌ে◌ হ�ইদসল◌্ দল◌াে◌◌ার ে◌থ◌াথবভ◌াদব প্রক◌াশ কর◌া ে◌থে◌ পে◌ কে◌বৃ ে◌�দক
ে◌◌াধে◌দে◌দছে◌ ে◌◌াদে◌র ক◌াদছ পে◌◌াটি◌শ
ে◌◌া�ঠেদদছে◌ ে◌◌াদে◌ বল্◌া হেদদছ েপ:
i.
ে◌◌ার◌া ে◌র◌ু ধরভ◌াদব ে◌থে◌ প্রক◌াশ করদে◌ ইি◌ক; এবং
ii.
উে◌ে◌◌ু � �ক◌াশদক েশা� কর◌ার মে◌ ে◌দিথ ে◌থে◌ অ�ভব◌ু � রেদদছ; এবং
d. ে◌�ধর �ক◌াদশ পে◌ ে◌ধরমাে◌ ে◌থে◌ �ক◌াধেশ হেদদছ ে◌◌ার ে◌ধরধি◌ উেদখেদ◌াে◌ে◌ ও
আস� ধেবে◌ স�দকসাংব◌াধে◌ক ব◌া সংেস েসসে◌ক ে◌◌াে◌◌ােদার �েদাে◌েদর পে◌দে◌ বড় ধকছ◌ু
ে◌ে◌।
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ে◌ে◌�াদথব বা ে◌�ধরধভধি◌দে◌ ে◌থে◌ �ক◌াশ করার আদে◌, একে◌ে◌ েপ◌াে◌ে◌ হ�ইদসল্দল◌াে◌◌াদরর
ে◌ে◌ে◌ �াসধ�ক আইে◌ েঅস◌াদর সুর�ার ম◌াে◌ে◌� অে◌ি◌◌ােব করদে◌ ে◌◌ারা গ◌ু �ত্বে◌◌ূ ে◌ব।

3. আে◌ে◌◌ার ে◌থে◌ �ক◌াশ অবশে◌ই “�ক◌াশেদ◌াে◌ে◌ ধবষে◌” স�ধকব ে◌ হদে◌ হদব
পকবল◌্ ধে◌ধে◌ব ি◌ ি◌রেদর ে◌দথে◌র �ক◌াশ অদে◌ধল◌্ ে◌◌াে◌
হ�ইদসল◌্ দল◌াে◌◌ার আইে◌ অে◌স
ধবদবধে◌ে◌ হদব।

◌াদর সুর�া ে◌◌ােওার েপাে◌ে◌ বদল্
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কদে◌ব◌াদরেশ আইদে◌র অি◌◌ীেদ পক◌ােদা ে◌থে◌ “�ক◌াশদে◌◌াে◌ে◌ ধবেষ” ধহদসদব ে◌ে◌ে◌ হদব ে◌ধে◌
েপাে◌ে◌ হ�ইদসল্দলাে◌◌াদরর সদ�◌্ হ কর◌ার ে◌◌ু ধক্ তস◌ংে◌ে◌ ক◌াের থাদক পে◌ �ক◌াধেশ ে◌থে◌:
a. Woolworths Group পক◌া�◌াধে◌র স◌াদথ সম্পধকব ে◌ অসে◌◌াে◌রে◌ বা েঅথ◌াথব ঘে◌ে◌◌ার
অব�◌া ব◌া ে◌ধরধস্থধে◌ সংে◌◌া�। অেসাে◌রেদর মিদে◌ থাকেদ ে◌◌াদর
a. Woolworths Group-এর অবিব েআরে◌, েপমে◌ ে◌◌ু ধর, অবিব মাে◌ক পল্ে◌দে◌ে◌ বা
বে◌বহ◌ার কর◌া, সধহ◌ংসে◌◌া কর◌া বা সধহ◌ংেস◌ার হ�মধক পে◌ে◌◌া, এবং স�ধি◌র
েঅরাি◌মল
◌্ক �ধে◌;
b. ে◌◌াধল্ে◌◌াধে◌, অথব ে◌◌াে◌◌ার বা ে◌হধবদ� েঅবে◌বহ◌ার;
c. ঘুষ পে◌ে◌◌া ব◌া েপে◌◌া;
d. ভ◌ু ল্ আধথবক ধববরে◌◌ী বা আধথবক অেধে◌ম;
e. আইে◌ বা আইধে◌ শে◌ব পমদে◌ ে◌ল্েদ বে◌থব হওে◌◌া, বা ল্ঙ্ঘে◌ কর◌া; এবং
f. পকােদা ে◌েথ �কাশ কদরদেছ বা �কাশ কদরদেছ এেম ধব�াস করা হিদ অথবা সদ�্হ করা
হদি◌, অথবা ে◌েথ �ক◌াদশর ে◌ধরকল্পে◌◌া করদছে◌, এেম পকােদা বে◌ধক্ তর �ধে◌
কর◌ার হ�মধক পে◌ে◌◌া অথবা ক্ ষধে◌ কর◌া।
g. অবদহল্◌া,
h. ধব�াস ও ে◌◌াধে◌� ল্ঙ্ঘে◌ কর◌া (দকবল্ পকাদে◌◌া বে◌ধক্ তর বে◌ধক্ তে◌ে◌ আে◌ের
ে◌ে◌);
b. ইধ�ে◌ েপে◌ পে◌ Woolworths Group পক◌া�◌াধে◌ ব◌া পক◌ােদা কমবে◌◌ারী ব◌া কমকে◌ব ◌া এমে◌
আে◌ের কদরদেছ
ে◌◌া:
i. ধে◌েদ বেধেব েপদক◌াদে◌◌া ধিবাদে◌র আওে◌◌াে◌ েঅরাি◌ বা ল◌্ ঙ্ঘে◌ ধহদসদব
ধবদবধে◌ে◌ হে◌:
 কেদবাদরেশ আেই;
 অদে◌ধল্ে◌◌াে◌ ধসধকউধর�টে◌ অে◌◌াে◌ েইদভে◌দম� কধমেশ আইে◌ 2001;
 বে◌◌া◌ংধকং আইে◌ 1959;
 আধথবক খ◌াে◌ ( ে◌েথ স◌ং�হ) আইে◌ 2001;
 ইে�ু দর� আেই 1973;
 ল্◌াইফ ইে�ু দর� আেই 1995;
 ে◌◌াে◌◌ীে◌ পভাক্ ত◌া েপধডে◌ সংর�ে◌ আইে◌ 2009;
 সুে◌◌ারঅে◌◌াে◌দে◌শে◌ ইে◌◌াধে◌ ( ে◌�ািবাে◌) আইে◌ 1993;
ii. কমে◌ওেদল্দথর েঅে◌ পক◌ােদা আইেদর আওে◌◌াে◌ করা অে◌রাি◌ েপটি◌ কমে◌দ� 12 মাস
কারাে◌দ�
ে◌ধ�ে◌ হওে◌◌ার উে◌ে◌◌ু ক্ত;
iii. ে◌ে◌সাি◌◌াের ব◌া আধথবক বে◌ব�◌ার ে◌ে◌ে◌ ধবে◌ে◌ বেদ আদে◌; অথবা
iv. কদে◌ব◌াদরেশ আইদে◌র অি◌◌ীেদ েপদক◌ােদা ধবিধধিবাে◌ ে◌◌ার◌া ধে◌ি◌ব◌াধের হে◌।
ধে◌ধে◌ব ি◌ ে◌ধরধ�ধে◌ বে◌ে◌◌ীে◌, বে◌ধক্ তে◌ে◌ কাদে◌র সাদথ সম্পধকব ে◌ অসদ�াষ (কদে◌ব◌াদরেশ
আইেদর অি◌◌ীদে◌ সুরধ�ে◌ হদব
ে◌◌া ে◌েধ ে◌◌া পসগ◌ু দল্◌া �ধে◌দশ◌াি◌ �হেদর স◌াদথ স�ধকব ে◌ হে◌ (ধে◌দে◌র পসকশে◌
3 এর B অংশ�ট েপখুে◌)। পক◌ােদা ে◌থে◌ �ক◌াশ ‘বে◌ধক্ তে◌ে◌ কাদে◌র সাদথ সম্পধকব ে◌
অসদ�াষ’ হদব ে◌েধ:
a. এ�ট হ◌ু ইদসল্দলাে◌◌াদরর কমবস◌ংস্থ◌ােদর সাদথ সম্পধকব ে◌ হে◌ এবং বে◌ধক্ তে◌ে◌ভ◌াদব ে◌◌ার
সাদথ ে◌ধড়ে◌ থ◌াদক; এবং
b. উ� ে◌থে◌:
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i. অদে◌ধল্ে◌◌াে◌ Woolworths Group পক◌া�◌াধে◌, বা েঅে◌ পক◌ােদা ধে◌ে◌ধে� সংস্থ◌ার
উে◌র উেদখেদাে◌ে◌ �ভাব পে◌ই, ে◌◌া েপাে◌ে◌ হ◌ু ইদসল্দলাে◌◌াদরর সাদথ সম্পধকব ে◌
ে◌ে◌; এবং
ii. এই স◌ংে◌◌ু ধক্ তর উে◌দর বেধেব 3(b) এ উধে◌ধেখ আে◌ের, বা কধেথ আে◌রদে◌র স◌াদথ
সংধি◌ি◌ ে◌ে◌ সুর�ার ে◌ে◌ে◌ েপ◌াে◌ে◌ ে◌ে◌ এমে◌ বে◌ধক্ তে◌ে◌ কাে◌ স�ধকব ে◌
অসদ�াদষর উে◌◌াহরদে◌র মদি◌ে◌ রেদদছ:
−

েপাে◌ে◌ হ�ইদসল্দলাে◌◌াদরর কমবদ�েদ বে◌ধক্ তে◌ে◌ পকােদা ে◌� থাক◌া;

Page 15 of 13

েপাে◌ে◌ হ�ইদসল্দলাে◌◌ার (�ি◌◌ু) ে◌◌াদে◌হ◌াল্ হওে◌◌া;
− েপাে◌ে◌ হ�ইদসল্দলাে◌◌ার একবার অস◌ািবাে◌ে◌◌াবেশ কম পবে◌ে◌ ে◌◌াওে◌◌া;
− েপাে◌ে◌ হ�ইদসল্দলাে◌◌ার শ◌াধি◌দভ◌াে◌ কর◌া বা ে◌দে◌◌া�ধে◌ ে◌◌া ে◌◌াওে◌◌া; অথবা
− সামধ�কভ◌াদব Woolworths Group-এর স◌াদথ উেদখেদ◌াে◌ে◌ সংধি◌ি◌ে◌◌া পে◌ই এেম েপদক◌ােদা
ধবষে◌, ে◌েধ ে◌◌া
পসগ◌ু দল্◌া েপাে◌ে◌ হ◌ু ইদসল্দলাে◌◌াদরর আেদর পক◌ােদা সংরধ�ে◌ ে◌থে◌ �ক◌াদশর কারেদ �েধদশািদর
−

স� ◌ীে◌ হওে◌◌ার সাদথ সম্পধকব ে◌ থাদক।
বে◌ধক্ তে◌ে◌ কাদে◌র সাদথ সম্পধকব ে◌ অসদ�াষ এরে◌দরও সুর�ার ে◌ে◌ে◌ েপ◌াে◌ে◌ হদে◌ ে◌◌াদর
ে◌েধ:
−
−

এ�ট এক�ট �ক◌াশদে◌◌াে◌ে◌ ধবষে◌ সংে◌◌া� হে◌ এবং বে◌ধক্ তে◌ে◌ ক◌ােদর সাদথ সম্পধকব
ে◌ অসদ�াদষর ধবষেদ হে◌ (অথবাৎ, এ�ট এক�ট ধম� প্রকাশ); অথবা
েপাে◌ে◌ হ�ইদসল্দলাে◌◌ার কদে◌বাদরেশ আইেদর অি◌◌ীদে◌ হ◌ু ইদসল্দলাে◌◌াদরর সুরক্ ষ◌া �ে◌◌ােদর
ধবষেদ আইধে◌ ে◌রামশব বা আইধে◌ �েধধে◌িধ� ে◌◌াে◌।

কর আইে◌ অে◌স◌াদর পক◌াদে◌◌া ে◌থে◌ “�ক◌াশদে◌◌াে◌ে◌ ধবষে◌” হদব ে◌েধ:
a. েপাে◌ে◌ হ�ইদসল্দলাে◌◌াদরর সদ�◌্ হ কর◌ার ে◌◌ু ধক্ তসে� ধভধি◌ রদে◌দছ পে◌ ে◌থে◌�ট Woolworths
Group পক◌াম্প◌াধে◌র অথবা Woolworths Group পক◌া�◌াধে◌র পকাদে◌◌া সহেদাে◌◌ী �েধষ্ঠ◌ােদর
কর স�ধকব ে◌ অসে◌◌াে◌ের বা ঘে◌ে◌◌ার েঅথাথব অব�◌া ব◌া ে◌ধরধস্থধে◌ সংে◌◌ান্ত; অথবা
b. েপাে◌ে◌ হ�ইদসল্দলাে◌◌ার ধবদবে◌ে◌◌া কদরে◌ পে◌ ে◌থে◌�ট পে◌◌াে◌ে◌ �াে◌কদক Woolworths
Group পক◌া�◌াধে◌র অথব◌া Woolworths Group পক◌া�◌াধে◌র পকাদে◌◌া সহদে◌◌াে◌◌ীর সাদথ
সংধি◌ি◌ পক◌ােদা কর সম্পধকব ে◌ ক◌াে◌বাবল◌্ ◌ী বা
ে◌◌াধে◌� ে◌◌াল্দে◌ সহ◌াে◌ে◌◌া করদে◌ ে◌◌াদর।
B. আতম েত� সর �◌ার অধ◌ীদন ি◌থ� �ক◌াশ্ কতর ি◌◌াহদল ক◌ী
ক◌ী আইতন সর

�◌া �দর্◌াজয হদব?

আে◌েধ ে◌েধ অদে◌ধল্ে◌◌াে◌ হ◌ু ইদসল্দলাে◌◌ার আইে◌ অে◌স◌াদর স◌ু র�ার অি◌◌ীদে◌ ে◌েথ �ক◌াশ
কদরে◌, ে◌◌াহদল◌্ এই
ে◌◌ীধে◌মাল◌্ ◌াে◌ বধে◌েব স◌ু রক্ ষ◌ার ে◌◌াশাে◌◌াধশ ধে◌�ধল◌্ ধেখ অধে◌ধর� আইধে◌ সুর�া �দে◌◌াে◌ে◌
হদব:

1. আইধে◌ ে◌ে◌দ�ে◌ পথদক সুর�◌া
েপাে◌ে◌ হ�ইদসল্দলাে◌◌ার ে◌◌ারা অদে◌ধল্ে◌◌াে◌ হ�ইদসল্দলাে◌◌ার আইে◌ অে◌স◌াদর সুর�ার িঅ◌ীদে◌
ে◌থে◌ �ক◌াশ কদরদছে◌, ে◌◌ার◌া পসই ে◌েথ �ক◌াদশর কারেদ ধে◌ধে◌ব ি◌ ধকছ◌ু আইধে◌ ে◌ে◌দ�ে◌
পথদক সুরধে� থাকদবে◌, ে◌◌াদে◌ অ�ভব◌ু � রেদদছ:
•
•

হ�ইদসল্দলাে◌◌াদরর ধব�দ� েপদকােদা পে◌ওে◌◌াে◌◌ী, পফে◌ৗে◌ে◌◌াধর, ও �শ◌াসধে◌ক (েদমে◌
শ◌াধি◌মল
◌্ক) ে◌ে◌দক্ষে◌ েপে◌◌া; এবং
ে◌◌ু ধ� সংে◌◌া� ে◌ে◌দ�ে◌, েপমে◌ এই ধভধি◌দে◌ পকাদে◌◌া ে◌◌ু ধ� সমা� কর◌া পে◌ উ� ে◌থে◌
প্রকাশ করা পসই
ে◌◌ু ধক্ তর ল্ঙ্ঘে◌।

সুর�ার অি◌◌ীদে◌ ে◌েথ �ক◌াদশর অ◌ংশ ধহসাদব �ক◌াধেশ পে◌দকােদ◌া ে◌েথ হদে◌ ে◌◌াদর:
• কদে◌ব◌াদরেশ আইদে◌র অি◌◌ীেদ ASIC, APRA অথবা পকাদে◌◌া ধে◌ধে◌ব ি◌ কমে◌ওেদল◌্ থ
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কে◌বৃ ে◌দ�র কাদছ; অথবা
• কর �শােস আইেদর আওে◌◌াে◌ কর কধমশে◌◌াদরর ক◌াদছ প্রে◌ি◌ ে◌থে◌, ে◌◌া
হ◌ু ইদসল্দল◌াে◌◌াদরর ধব�দ� পক◌াদে◌◌া পফে◌ৗে◌ে◌◌াধর ক◌াে◌বধবধি◌দে◌ অথবা পক◌ােদা
ে◌�ধবিধর ক◌াে◌িবার◌া বাি◌ব◌াে◌েদর ে◌ে◌ে◌ বে◌বহ◌ৃ ে◌ হদব ে◌◌া, ে◌েধ পস�ট
ে◌দথে◌র ে◌◌াধল্ে◌◌াধে◌র সাদথ স◌ংধি◌ি◌ ে◌◌া হে◌।
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2. আে◌ে◌◌ার ে◌ধরে◌ে◌ সুরধ�ে◌ রাখ◌া
আে◌েধ ে◌েধ সুরক্ ষ◌ার িঅীদে◌ ে◌থে◌ �ক◌াশ কদর থ◌াদেক এবং ে◌◌া করেদ ধে◌েদ আে◌ে◌◌ার
ে◌ধরে◌ে◌ �ক◌াশ কদের (বা এেম ে◌েথ �ক◌াশ কদরে◌ ে◌◌া ে◌◌ার◌া আে◌ে◌◌াদক েশা� কর◌া েপদে◌
ে◌◌াদর), ে◌◌াহদল◌্ পক◌ােদা বে◌ধ� কখদে◌◌াই আে◌ে◌◌ার েঅমেধ ছ◌াড়◌া আে◌ে◌◌ার ে◌ধরে◌ে◌
অথবা েশা�ক◌ারী ে◌েথ �ক◌াশ করেদ ে◌◌ারদেব ে◌◌া (েধেদ বেধেব বে◌ধে◌ে◌ম
ছাড়◌া)।
ে◌েধ পক◌াদে◌◌া েপাে◌ে◌ হ�ইদসল্দল◌াে◌◌ার সুরক্ ষ◌ার অি◌◌ীদে◌ ে◌েথ �ক◌াশ কদর থাদকে◌, ে◌◌াহদল◌্
স�েব পসই েপাে◌ে◌
হ�ইদসল্দলাে◌◌ারদক ে◌◌ার ে◌ধরে◌ে◌ �ক◌াদশ স�ধে◌ ে◌◌াে◌◌াদে◌ বল◌্ ◌া হদব। এ�ট বল◌্ ◌া হদব পসই
ধবষেদ েপদকাদে◌◌া ে◌ে◌� এবং/অথব◌া সমাি◌◌াে◌ সহে◌ে◌র করার ে◌ে◌ে◌। ে◌েধ সম্মধে◌ �ে◌ে◌◌াহ◌ার
কর◌া হে◌, ে◌◌াহদল◌্ ে◌থে◌ �ক◌াদশর প�েদ ে◌ে◌বা�
ে◌ে◌� করা এবং �েধেধে◌◌া ে◌◌াে◌◌ােদ◌া ( ে◌ধে◌ আদে◌ে◌ৗ কর◌া হে◌) সম্ভব ে◌◌াও হদে◌ ে◌◌াদর।
ে◌েধ পক◌াদে◌◌া েপাে◌ে◌ হ�ইদসল্দল◌াে◌◌ার ে◌◌ার ে◌ধরে◌ে◌ �ক◌াদশর ধবষেদ সম্মধে◌ ে◌◌া েপে◌,
ে◌◌াহদল্ও ধে◌�ধল◌্ ধখে◌েদর কাদছ
ে◌◌ার ে◌ধরে◌ে◌ �ক◌াশ কর◌া বিব হদব:
• ASIC, APRA, AFP বা কর কধমশে◌◌াদরর (কর আইদে◌র অি◌◌ীেদ সুর�ার িঅ◌ীদে◌ ে◌থে◌

�ক◌াদশর প�দে◌) কাদছ;
• ে◌থে◌ �ক◌াশ স�দকব আইধে◌ ে◌রামশব বা আইধে◌ �েধধে◌ধি◌� ে◌◌াওে◌◌ার ে◌ে◌ে◌
পক◌ােদা আইে◌ে◌◌ীধবর কাদছ; অথবা

• কদে◌ব◌াদরশে◌ ধবধি◌ম◌াল◌্ ◌ার আওে◌◌াে◌ ধে◌ি◌বাধরে◌ পক◌ােদ◌া কে◌বৃ ে◌দ�র কাদছ।

আে◌ে◌◌ার পেশ◌ার কর◌া পে◌ ে◌থে◌ (আে◌ে◌◌ার ে◌ধরে◌ে◌ বে◌ে◌◌ীে◌) �ক◌াশ কর◌ার কারেদ
আে◌ে◌◌ার ে◌ধরে◌ে◌ ে◌◌াে◌◌া েপেদ
ে◌◌াদর পসটি◌ �ক◌াশ কর◌াও আইে◌সে� হদে◌ ে◌◌াদর ে◌েধ উ�াধে◌ে◌ ধবষে◌�ট ে◌ে◌� কর◌ার ে◌ে◌ে◌
ে◌◌া ে◌◌ু ধ�স�ে◌ভ◌াদব আবশে◌ক হে◌, পসদ�দে◌ আমর◌া আে◌ে◌◌ার ে◌ধরে◌ে◌ সুরধে� রাখার ে◌ে◌ে◌
ে◌◌ু ধ�সে� সব ে◌ে◌দে� গ্রহে◌ করদব◌া।
কমে◌ওেদল্থ, পে◌ে◌ ব◌া পে◌ধরে◌ধর কে◌বৃ ে◌দক্ ষর কাে◌ বা ে◌◌াধে◌� সম্প◌াে◌েদর প�দে◌
সহ◌াে◌ে◌◌া কর◌ার ে◌ে◌ে◌ েপ◌াে◌ে◌
হ�ইদসল্দলাে◌◌াদরর ে◌ধেরে◌, অথবা েপাে◌ে◌ হ�ইদসল্দলাে◌◌াদরর ে◌ধেরে◌ �ক◌াদশর ক◌াের হেদ ে◌◌াদর
এেম পকােদ◌া ে◌েথ ASIC, APRA বা AFP ে◌◌ােদর কাদছ �কাশ করেদ ে◌◌ারদব।
ে◌◌ীধে◌মাল◌্ ◌ার মল
◌্ অংদশ পে◌ভ◌াদব বেধেব হদে◌দছ, ে◌থে◌ �ক◌াশ পেবাম◌ীভ◌াদব কর◌া েপদে◌ ে◌◌াদর।
ে◌◌ােররও এই ি◌রদে◌র
�ক◌াশ কদে◌ব◌াদরেশ আইে◌ এব◌ং কর আইেদর আওে◌◌াে◌ স◌ু রধ�ে◌ থ◌াকেদ ে◌◌াদর।
Woolworths Group ধবধভন্নভ◌াদব েপ◌াে◌ে◌ হ�ইদসল্দল◌াে◌◌াদরর ে◌ধরে◌েদর পে◌◌াে◌ে◌◌ীে◌ে◌◌া র�া
কর◌ার পে◌ি◌◌া কদর, ে◌◌ার মদি◌ে◌ রেদদছ:
• ে◌থে◌ �ক◌াশ সংে◌◌া� ে◌েথ ধে◌রাে◌েদ স◌ংরে� কর◌া;

• সংধি◌ি◌ ডকু দম� পথদক হ�ইদসল্দলাে◌◌াদরর ে◌ধরে◌ে◌ মদছ পফল্◌া; এবং

• হ�ইদসল্দলাে◌◌াদরর েপে◌◌া স�ধে◌র সােদদক্ ষ, ে◌◌ােদর ে◌◌াে◌◌ার বিব প্রেদাে◌ে◌ রদে◌দছ শ◌ু ি◌◌ু

ে◌◌ােদর সাদথ হ�ইদসল্দল◌াে◌◌াদরর
ে◌ধেরে◌ পেশার করা।
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3. �েধদশাি◌ েপে◌◌ার ধব�দদ ◌্ ধ ধে◌দষি◌◌াজ্ঞ◌া
পক◌ােদা বে◌ধ� ব◌া পক◌া�াধে◌র ে◌ে◌ে◌ ধে◌�ধল◌্ ধখে◌গ◌ু দল্◌া পবআইধে◌:
• ে◌◌ারা এই কারেদ পক◌ােদা েপাে◌ে◌ হ�ইদসল্দলাে◌◌ার অথবা েঅে◌ পক◌ােদা বে◌ধক্ তর পক◌ােদা

�ধে◌ কর◌া, ব◌া �ধে◌র কাের হদব এেম পকােদা কাে◌ করা; অথবা
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• পক◌ােদা ক্ ষধে◌ কর◌ার হ�মধক পে◌ওে◌◌া (দহ◌াক পসটি◌ �ে◌ে◌�, ে◌দরাক্ষ, শে◌ব ◌াি◌◌ীে◌ ব◌া

ধে◌ি◌◌ঃশে◌ব ) পে◌, ে◌◌ােদর ধব�াস বা
সদ�◌্ হ রেদদছ পে◌ পসই বে◌ধ� ব◌া ে◌◌ৃ ে◌◌ীে◌ পক◌ােদ◌া বে◌ধ� সর�◌ার অি◌◌ীদে◌ পক◌াদে◌◌া
ে◌থে◌ প্রক◌াশ কদরদছে◌, বা কদর
থাকেদ ে◌◌াদরে◌, ি�◌াব ধে◌দে◌দেছ ব◌া প্রি◌◌াব ধে◌েদ থাকেদ ে◌◌াদের। এর মদি◌ে◌ এেম পক্ ষে◌ও
অ�ভব◌ু � েপখ◌ােদ এই
ি◌রদে◌র ধবশ্ব◌াস/সদ�◌্ হ পকবল্ ে◌ে◌দে� �হেদর আ◌ংধশক ক◌াের ধছল্।

“�ধে◌র” মিদে◌ রেদদছ বরখ◌াি◌, শাধি◌মল
◌্ক ে◌ে◌দ�ে◌, হে◌র◌াধে◌, ববষমে◌, স�ধি◌র
�ধে◌, সুে◌◌াম ে◌ি◌ কর◌া এবং একে◌ে◌ বে◌ধক্ তর অে◌ে◌◌াে◌ে◌ ি◌রদে◌র �ধে◌ কর◌া।
“�ধে◌র” মিদে◌ এেম প্রশ◌াসধে◌ক ে◌ে◌দ�ে◌ অ�ভব◌ু � হদব ে◌◌া ে◌◌া
আে◌ে◌◌াদক �ধে◌র হ◌াে◌ পথদক র�া কর◌ার ে◌ে◌ে◌ েপে◌◌া হদে◌দছ (েদমে◌, ে◌েখ ে◌থে◌ �ক◌াশ
আে◌ে◌◌ার সরাসধর কাদে◌র
প�েদ অেসাে◌রেদর সাদথ স� )। আে◌ে◌◌াদক �ধে◌র হ◌াে◌ পথদক র�া কর◌ার মিদে◌ Woolworths
Group-পক
অসদ�াষে◌ে◌ক কমবে◌�ে◌◌ার বে◌◌াে◌◌াদর ে◌ে◌দ�ে◌ �হদে◌ ব◌াি◌◌া পে◌ে◌ ে◌◌া।
আে◌ে◌◌ার এব◌ং ধরদে◌◌াদে◌ব উধে◌ধেখ েঅে◌◌াে◌ে◌ বে◌ধক্ তর ধব�দ� �ধে◌র ঝ◌ু ◌ু ◌ঁ ধক েধি◌বাের কর◌ার
ে◌ে◌ে◌ �ধে◌বার সুর�ার িঅ◌ীদে◌ �ক◌াধেশ ে◌থে◌ ে◌◌াওে◌◌ার ে◌দরই মল
◌্ে◌◌াে◌ে◌ কর◌া হে◌। এই
ঝ◌ু ◌ু ◌ঁ ধক হ্র◌াস করার ে◌ে◌ে◌ এবং ধবব◌াে◌◌ীসহ �ক◌াধেশ
ে◌দথে◌ উধে◌ধখে◌দে◌র ে◌ে◌◌াে◌ে◌ আে◌ের ে◌◌াওে◌◌া েধধি◌ে◌ করেদ ে◌থাে◌থ ে◌ে◌দ�ে◌
�হে◌ কর◌া হে◌।
আে◌ে◌◌াদক �ধে◌র ঝ◌ু ◌ু ◌ঁ ধক পথদক র�া করদে◌, েপাে◌ে◌ �াে◌কদে◌রদক আে◌ে◌◌ার
পে◌◌াে◌ে◌◌ীে◌ে◌◌া ধে◌িধে◌ করেদ এবং আে◌েধ
ে◌◌ােদ ে◌েথ �ক◌াশ কর◌ার ক◌ারেদ �েধদশািদর ধশক◌ার ে◌◌া হে◌ ে◌◌াদে◌র পসই ে◌◌াধে◌� সম্পদকব
সদে◌ে◌ে◌ থ◌াকার ধবষে◌�ট ধে◌িধে◌ করেদ ে◌◌াদে◌রদক �ধশে� পে◌ে◌◌া হেদদছ। অিধক�◌ু ,
Woolworths Group আে◌ে◌◌াদক, পকসদভদে◌, েঅে◌ অব�◌াে◌ পথদক বা একই পল্দভদল◌্ েঅে◌ পক◌ােদা ভ◌ূ
ধমক◌াে◌, বা আে◌ে◌◌ার কমব�দল◌্ বা আে◌েধ পে◌ভ◌াদব আে◌ে◌◌ার
কাদে◌র ে◌◌াধে◌� ে◌◌াল্ে◌ করদছে◌ বা ে◌◌ু ে◌র◌াে◌ করদেব বা �ক◌াশেদাে◌ে◌ ধবষদে◌র সাদথ
ে◌ধড়ে◌ অে◌ে◌◌াে◌ে◌ কম◌ীেদরদক �◌াে◌◌ান্তধের কদর, আে◌ে◌◌াদক আে◌ে◌◌ার ে◌◌াধে◌� ে◌◌াল্ে◌
কর◌ার েঅমেধ ধে◌েদ ে◌◌াদর।
Woolworths Group এ ি◌রদে◌র েআরেদর অধভেদ◌াে◌ ে◌ে◌� করদব এব◌ং উে◌দর উধে◌ধখে◌
পে◌দক◌ােদা আে◌রেদ ে◌ধড়ে◌
থাকার ে◌ে◌ে◌ ে◌ধরম◌াে◌◌া এবং/অথবা শ◌াধি◌মল
◌্ক ে◌ে◌দ�েদর বে◌ব�া েধদে◌ ে◌◌াদর। ল্ঙ্ঘেদর
স◌াদথ ে◌ধড়ে◌ পে◌দক◌াদে◌◌া
বে◌ধ� ে◌◌াে◌◌ী বদল্ সাবে◌ি◌ হদে◌ ে◌◌াদের। ে◌েধ ক্ ষধে◌ হদে◌দছ বদল্ প্রমাধে◌ে◌ হে◌, ে◌◌াহদল◌্
Woolworths Group,
পকসদভদে◌, আে◌ে◌◌াদক বধি◌বে◌ ছ◌ু �ট েধদে◌, েপশ◌াে◌ে◌ উে�দে◌র ধবক� ে◌ধরকল্পে◌◌া বে◌ধর
করেদ, অথবা ক্ ষধে◌ে◌◌ূ ের ব◌ােঅে◌◌াে◌ে◌ �েধক◌াদরর সুেদাে◌ ধে◌েদ ে◌◌াদর।
ে◌েধ আে◌েধ ধব�◌াস কদরে◌ পে◌ অদে◌ধল্ে◌◌াে◌ হ�ইদসল্দল◌াে◌◌ার আইে◌ ল◌্ ঙ্ঘে◌ হে◌
এমে◌ পক◌ােদ◌া �ধে◌র স� হেদদছে◌ ব◌া হ�মধক পে◌েদদছে◌, ে◌◌াহদল◌্ আে◌ধে◌
•
•

◌ীে◌ েআেধ

উে◌দর বধে◌েব ে◌ে◌দ�ে◌ েঅসের কদর আদর◌া এক�ট সুরক্ ষ◌ার িঅীদে◌ ে◌থে◌ �ক◌াশ
উত্থ◌াে◌ে◌ করদে◌ ে◌◌াদরে◌
এই উেদদশে◌ এক�ট Speak Up ধরেদাে◌ব ে◌মা ধে◌েদ ে◌◌াদরে◌ (ল◌্ ে� কর◌ু ে◌ পে◌,
Page 20 of 13

•

Speak Up ে◌ধরদষবার িঅ◌ীদে◌ ে◌েথ �ক◌াশ কর◌াে◌◌া সুর�ার অি◌◌ীদে◌ ে◌েথ �ক◌াশ
কর◌া ে◌ে◌),
Woolworths হ�ইদসল্দল◌াে◌◌ার �দে◌কশে◌ অধফস◌ার (WPO) -এর সাদথ
WPOfficer@Woolworths.com.au ঠি◌কাে◌◌াে◌ েপাে◌◌ােদ◌াে◌ করদে◌ ে◌◌াদরে◌। WPO
ে◌ে◌� প্রধে◌ে◌◌া পথদক ে��ভ◌াদব কাে◌ কদর, এবং আে◌ে◌◌ার উদে◌ে◌
ে◌ে◌◌াদল্◌াে◌ে◌◌া করদে◌ ব◌া উ�ে◌ে◌
�
কে◌বৃ ে◌দক্ ষর কাদছ ে◌◌াঠ◌ােদ
ে◌◌াদর।

েআাল্েদর আেদশ
আে◌◌াল্ে◌দক পকাদে◌◌া ক্ ষধে◌ ব◌া �ধে◌র হ�মধক �েধকাদরর ে◌ে◌ে◌ আেদশ পে◌ে◌◌ার
ধবি◌◌ৃ ে◌ স◌ু দে◌◌াে◌ পে◌ে◌◌া হে◌। এর মদি◌ে◌ ইে◌ে◌◌া◌ংশে◌, �ধে◌ে◌◌ূ রেদর আদে◌শ
(দে◌েম �ে◌� কমবে◌◌ারী এবং ে◌◌ােদর েধদে◌◌াে◌কে◌ব ◌ার ধব�দদ্ধ), ে◌◌ু ে◌ববহ◌াল◌্ , ল্ে�ীে◌ �ধে◌
এবং �মা প্র◌াথেবা অন্তভব◌ু � রেদদছ। কদে◌ব◌াদরেশ আইে◌ ও কর আইদে◌র ল্ঙ্ঘেদর প�দে◌ও
েপওে◌◌াধে◌ ও
পফে◌ৗে◌ে◌◌াধর কাে◌িবারা �েদাে◌ে◌ হদব।
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C. ি◌থ্য �ক◌াশ্ গম◌াক◌াদবল◌া এব◌ং এ স◌ংি◌◌া� ি◌ে◌�
ে◌েধ সুর�ার অি◌◌ীদে◌ পক◌াদে◌◌া ে◌থে◌ �ক◌াশ করা হে◌, ে◌◌াহদল◌্ �েদাে◌ে◌ হদে◌ ে◌◌াদর
এেম েপাে◌ে◌◌ীে◌ে◌◌ার শে◌ব ে◌◌ূের সােদদ� এ�ট Woolworths Group-এর Speak Up
মে◌◌ােদে◌◌ার বা ে◌◌ার �ধে◌ধে◌িধদক ে�াে◌ কর◌া হদব।
এই ে◌◌ীধে◌ম◌াল্◌ার আওে◌◌াে◌ স◌ু র�ার অি◌◌ীদে◌ ে◌েথ �ক◌াশ েঅে◌◌াে◌ে◌ �ক◌াদশর মে◌ই
ে◌ে◌� কর◌া হদব। সুরক্ ষ◌ার িঅীেদ
ে◌থে◌ �ক◌াশ সংে◌◌া� ে◌ে◌দ�র সমে◌সীমা আবশে◌ক প্রক◌ৃ ধে◌ ও বে◌◌াধ�র উে◌র ধে◌ভব র কদর ধভ� ধভন্ন
হদব। ে◌দব,
Woolworths Group-এর ল◌্ ে� হদি◌ ে◌ে◌ �◌ু ে◌ স�ব ে◌ে◌� স�� কর◌া।
�েদাে◌ে◌ প�দে◌, Woolworths Group ে◌ে◌দ�র ফল◌্ ◌াফল্ প্রি◌◌াে◌ আইধে◌ কমকে◌ব ◌াদক ে◌◌াে◌◌াদব।
ে◌ে◌দ�র ফল্◌াফল্
ে◌ধথভ◌ু � কর◌া ও ধরদে◌◌াে◌ব করার ে◌দ্ধধে◌ প্রক◌াদশর ি◌ের ও ে◌ধরধস্থধে◌র উে◌র ধে◌ভব র
করদব। েঅস�ােদর প্রধে◌দবে◌ে◌ �েদাে◌ে◌ েপ◌াে◌ে◌◌ীে◌ে◌◌ার ে◌◌ূ ববশদে◌ব র সােদদ� ধবদবধে◌ে◌
হদব।

স◌ংর◌্ ত◌ু ি◌ B - তনউতজলয◌ােদ আইতন স◌ুরক্ ষ◌া
ধে◌উধে◌ল্ে◌◌ােদর ধে◌ে◌� হ�ইদসল◌্ দল◌াে◌◌ার আইে◌ রদে◌দছ, সুর�◌ার অি◌◌ীেদ ে◌েথ �ক◌াশ আইে◌
2000 (NZ এর আইন),
ে◌◌ােদ ধববরে◌ পে◌ে◌◌া হেদদছ পে◌ ধকভ◌াদব আে◌ে◌◌ার ে◌থে◌ প্রকাশ ‘সুর�◌ার অি◌◌ীেদ ে◌থে◌
�ক◌াশ’ ধহদসদব ধবদবধে◌ে◌ হদে◌
ে◌◌াদর এবং আে◌েধ ধে◌উধে◌ল্ে◌◌াদে◌ সুর�ার অি◌◌ীেদ ে◌েথ প্রকাশ করদল্ আে◌েধ ক◌ী ক◌ী অেধধরক্ত
আইধে◌ সুর�া
ে◌◌াদেব।

আতম তক সর�◌ার অধ◌ীদন ি◌থ� �ক◌াশ্ কর◌্ িদ প◌াতর?
আে◌েধ NZ এর আইে◌ েঅস◌াদর Woolworths স�দকব স◌ু র�ার িঅ◌ীদে◌ ে◌থে◌ �ক◌াশ করদে◌ ে◌◌ারদেব
ে◌েধ আে◌ধে◌:
• Woolworths-এর একে◌ে◌ কমবে◌◌ারী হে◌;

• Woolworths-এর একে◌ে◌ �◌াক্ তে◌ কমবে◌◌ারী হে◌;
• এেকে◌ Woolworths সমধথেব েবধ� েহ; অথবা

• Woolworths-এ কাে◌ কর◌ার ে◌ে◌ে◌ ে◌ধরদষবার ে◌◌ু ধক্ তর আওে◌◌াে◌ ধে◌ে◌◌ু � ব◌া ে◌◌ু ধক্ তব�

পকােদা বে◌ধ� হে◌।

আম◌ার ি◌থ◌্ য �ক◌াশ্ তক NZ এর আইদনর
অধ◌ীদন সর

তক্ ষি◌ থ্◌াকদব?

আে◌ে◌◌ার ে◌থে◌ �ক◌াশ সুরধক্ ষে◌ থ◌াকদব
ে◌ধে◌:
ে◌থে◌�ট Woolworths-এর মদি◌ে◌ বা Woolworths ে◌◌ারা সংঘ�টে◌ পক◌ােদা গ◌ু �ে◌র
অে◌রাি◌ সংে◌◌া� হদে◌ থাদক;
• আে◌েধ ে◌◌ু ধ�স�ে◌ভ◌াদব ধব�◌াস কদরে◌ পে◌ ে◌থে◌�ট সে◌ে◌ অথবা সে◌ে◌ হওে◌◌ার স�ােবা
রেদদছ; এবং
•
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•

েআেধ ে◌◌াে◌ েপ ��ে◌র েঅে◌◌াে◌ কাে◌�ট স�দকব ে◌ে◌�

করা পহাক। ‘গ◌ু �ে◌র েঅে◌◌াে◌’ ক◌াদে◌র মিদে◌ ধে◌দে◌র
েপদকােদ◌া ধকছ◌ু অ�ভব◌ু � থাকেদ ে◌◌াদর:
• ে◌ে◌�া�ে◌ বা ে◌ে◌েধর◌াে◌ি◌◌া ব◌া ে◌ধরদবদশর গ◌ু �ে◌র ঝ◌ু ◌ু ◌ঁ ধকর কাের হে◌

এেম পক◌ােদা ক◌াে◌, অবদহল্◌া, বা কমব�েধে◌◌া।
• আইে◌ রে�াদব�ে◌, েপমে◌ অে◌রাি◌ �েধদরাি◌, ে◌ে◌� ও েশা� কর◌া এবং ে◌ে◌◌াে◌ে◌
ধবে◌◌ার ে◌◌াওে◌◌ার অিধকার, ইে◌ে◌◌াধে◌র �েধ হ�মধক��ে◌ পক◌ােদা কাে◌ বা ক◌াে◌ পথদক
ধবরে◌ থাক◌া, অথবা কমব�েধে◌◌া; এবং
ক বদল্ ধবদবে◌ে◌◌া
• এেম পক◌াদে◌◌া কাে◌ কর◌া, কাে◌ পথদক ধবরে◌ থ◌াক◌া, অথবা
কমব�েধে◌◌া ে◌◌া েঅরাি◌মল
করা
্
ে◌◌াে◌।
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আতম তকভ◌াদব সর�◌ার অধ◌ীদন ি◌থ� �ক◌াশ্ করদি◌ প◌াতর?
সুর�ার অি◌◌ীদে◌ ে◌েথ �ক◌াশ করেদ, আে◌ে◌◌াদক অবশে◌ই এই ে◌◌ীধে◌ম◌াল্◌াে◌ Woolworths-এর
ে◌◌ার◌া বধে◌েব ে◌�ধে◌েদ
ে◌েথ �কাশ করেদ হদব।
সুর�ার অি◌◌ীদে◌ ে◌েথ �ক◌াশ আইদে◌র উেদদশে◌ েধেদর বে◌ধক্ তেবব Woolworths ধে◌উধে◌ল্ে◌◌ােদর
সুর�ার িঅ◌ীেদ �ক◌াধেশ ে◌দথে◌র প্রি◌◌াে◌ প্র◌াে◌ক ধহদসদব েধে◌◌ু ক্ত হেদদেছ:
েপতব

নাম

ইদমইল

গত�লদ ◌ান
0800

পে◌ে◌◌াদরল্ ক◌াউদ�ল◌্ , Woolworths
ধে◌উধে◌ল্ে◌◌াে◌

James Radcliffe PD4GENC@countdown.co.nz PD4GENC
(0800
734436)

0800
পে◌ে◌◌াদরল্ মে◌◌ােদে◌◌ার, কাল্ে◌◌ার
অে◌◌াে◌ েধে◌ল◌্ , Woolworths
ধে◌উধে◌ল্ে◌◌াে◌

Pauline
d’Unienville

PD4GMHR@countdown.co.nz PD4GMHR
(0800
734464)

ে◌েধ আে◌েধ ধে◌উধে◌ল্ে◌◌ােদ স◌ু র�ার অি◌◌ীদে◌ পক◌াদে◌◌া ে◌থে◌ �ক◌াশ কদরে◌, ে◌◌াহদল◌্
সরবর◌াহকার◌ীেদর Speak Up ধরেদাে◌ব সম্পদকব এই ে◌◌ীধে◌মাল◌্ ◌াে◌ বেধেব সুর�ার ে◌◌াশ◌াে◌◌াধশ
েধেদর অধে◌ধর� আইধে◌ স◌ু র�া �দে◌◌াে◌ে◌ হদব:
1. বে◌ধক্ তে◌ে◌ অসদ�াষ
আে◌েধ সুরক্ ষ◌ার িঅীদে◌ ে◌থে◌ �ক◌াশ করদল◌্ , NZ এর আইে◌ �েধদশ◌াি◌মল
◌্ক বে◌ব�◌া পে◌েম
বরখ◌াি◌ পথদক সুর�া ে�াে◌ কদর।
2. েপওে◌◌াধে◌ ও পফে◌ৗে◌ে◌◌াধর কাে◌েবম পথদক সুর�া
আে◌েধ সুরক্ ষ◌ার িঅীদে◌ ে◌থে◌ �ক◌াশ কদর থ◌াকদল◌্ , NZ এর আইে◌ সুর�◌ার অি◌◌ীেদ ে◌থে◌ �ক◌াদশর
ে◌ে◌ে◌ আে◌ে◌◌ার ধব�দ� েপওে◌◌াে◌◌ী, পফে◌ৗে◌ে◌◌াধর বা শ◌াধি◌মল
◌্ক কাে◌বধবিধ গ্রহে◌ কর◌া পথদক
সুর�া ে�াে◌ কদর।
3. েপাে◌ে◌◌ীে◌ে◌◌া
সুর�ার অি◌◌ীদে◌ ে◌েথ �ক◌াদশর ধবষে◌�ট পে◌◌াে◌ে◌◌ীে◌ রাখ◌া NZ এর আইে◌ অে◌ে◌◌াে◌◌ী
আবশে◌ক। �দে◌ে◌ক বে◌ধক্ তদক,
ে◌◌ােদর ক◌াদছ পকাদে◌◌া সুরধে� ে◌থে◌ �ক◌াশ করা হেদদছ ব◌া ে◌◌ার◌া এর সাদথ ে◌ধড়ে◌ রদে◌দছে◌,
অবশে◌ই এেম ে◌েথ �ক◌াশ ে◌◌া করার সবব◌া�ক পে◌ি◌◌া করেদ হদব পে◌ ে◌থে◌ আে◌ে◌◌াদক েশা�
কর◌ার ে◌ে◌ে◌ বে◌বহ◌ৃ ে◌ হদে◌ ে◌◌াদর, ে◌েধ ে◌◌া:
•
•

•

আে◌েধ ে◌থে◌ �ক◌াদশর ে◌ে◌ে◌ ধল্ধেখভাদব সম্মধে◌ ধে◌েদ থাদকে◌; অথবা
কাে◌বকরভাদব আে◌ে◌◌ার উদে◌ে◌ ে◌ে◌� করার ে◌ে◌ে◌, অথবা ে◌ে◌�া�ে◌ বা
ে◌ে◌েধর◌াে◌ি◌◌া ব◌া ে◌ধরদবদশর ে◌ে◌ে◌ মারাত্মক ঝ◌ু ◌ু ◌ঁ ধক প্রধে◌দর◌াদি◌র ে◌ে◌ে◌
েশাক্তেদাে◌ে◌ ে◌থে◌ �ক◌াশ কর◌া েঅধরহ◌াে◌ব হে◌; অথবা
ে◌ে◌◌াে◌ধবে◌◌াদরর সহে◌◌াে◌ ে◌◌ীধে◌ম◌াল্◌া ধবদবে◌ে◌◌াে◌ শে◌◌া�েদাে◌ে◌ ে◌থে◌ �ক◌াশ
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কর◌া েঅধরহ◌াে◌ব হে◌৷
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