ওয়ালমােটর্র ৈবি�ক নীিতমালা
বহল িজ�ািসত ��াবিল

সাধারণ ��সমূহ:
আমােদর অংশীদারেদর আ�া অজর্ন করা এবং আমােদর সততার সং�ৃ িত �বধর্েনর জনয্ আমােদর
বয্বসািয়ক স�কর্ গেলার মেধয্ ব�িন�তা বজায় রাখা অপিরহাযর্৷ যখন আমােদর বয্বসািয়ক
িস�া��হণ �ভািবত হেত পাের, অথবা বয্ি�গত লােভর স�াবনা �ারা �ভািবত হেয়েছ বেল মেন
হেত পাের, তখন �ােথর্র সংঘাত েদখা িদেত পাের৷ এমনিক এটা ই�াকৃ ত না হেলও, সংঘােতর
ধারণা �কৃ েতর সংঘােতর মতই আপনার সুনাম ও ওয়ালমােটর্র সুনামেক সমানভােব �িত�� করেত
পাের৷
েকানগেলােক ৈনিতকতা স�িকর্ত উে�গ িহেসেব িবেবচনা করা হয়?
ৈনিতকতা স�িকর্ ত উে�গ হেলা এমন েকােনা আচরণ বা বয্বসািয়ক অনুশীলেনর অিভেযাগ যা
ৈনিতকতার এক বা একািধক অংেশর সােথ অস�িতপূণর্ েযমন, চু ির, েযৗন হয়রািন, ৈবষময্, বা
অভয্�রীণ বািণজয্৷ যিদ আপিন েকােনা ৈনিতক উে�গ স�েকর্ সেচতন থােকন বা সেচতন হেয়
ওেঠন, তাহেল অনু�হ কের ে�াবাল এিথকস-এর সােথ েযাগােযাগ করন যােত আপনার উে�গগেলা
পযর্ােলাচনা ও যথাযথভােব িনরসন করা যায়৷
আিম িকভােব ে�াবাল এিথকস-এর সােথ েযাগােযাগ করেত পাির?
পরামশর্ চাওয়ার জনয্ অথবা েকােনা উে�গ স�েকর্ জানােনার জনয্ আপিন িনেচর চয্ােনলগেলার
মাধয্েম ে�াবাল এিথকস-এর সােথ েযাগােযাগ করেত পােরন:
•

Walmartethics.com

•

ে�াবাল এিথকস েহ�লাইন (1-800-WM-ETHIC)

•

আমােদরেক ethics@walmart.com িঠকানায় ইেমইল করন

•

আপনার এিথকস ময্ােনজারেক েফান বা ইেমইল করন

কারা ে�াবাল এিথকস-এর সােথ েযাগােযাগ করেত পাের?
আমােদর সব অংশীদারেদরেক তােদর �� িনেয় অথবা ৈনিতকতা স�েকর্ তােদর উে�গগেলা িনেয়
ে�াবাল এিথকস-এর সােথ েযাগােযাগ করার জনয্ আমরা উৎসািহত কির৷ অংশীদারেদর মেধয্
রেয়েছ আমােদর সহেযাগী, �াহক, েশয়ারেহা�ার, সরবরাহকারী, ও অনয্ানয্ েকা�ািন ও বয্ি�বগর্
যােদর সােথ আমরা বয্বসা কের থািক৷
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ে�াবাল এিথকস েহ�লাইেন কারা েফানকেলর জবাব িদেয় থােক?
সারা িবে�র সহেযাগীেদর জনয্ িদেন 24 ঘ�া, স�ােহ সাত িদন ে�াবাল এিথকস েহ�লাইন চালু
থােক এবং অিধকাংশ �ানীয় ভাষায় কথা বলার জনয্ েসখােন বয্ব�া রেয়েছ৷ েহ�লাইনিট এমন
একিট সং�া পিরচালনা কের থােক যা ওয়ালমােটর্র সােথ স�ৃ� নয়, এবং যত েবিশ ে�ে� স�ব
(এবং �ানীয় আইেনর সােথ স�িতপূণর্ভােব) েফানকলকারীরা তােদর নাম বলেত হয় না৷ সব
ে�ে�ই, আইেনর অধীেন যতটা স�ব পূণর্া�ভােব সহেযাগীেদর েগাপনীয়তােক স�ান জানােনা হেব৷
আমার �ে�র উত্তরগেলা আিম কীভােব পােবা?
আমােদর অনুশীলন হেলা এমনভােব জবাব েদয়া যােত িরেপাটর্ �দানকারী েসিট পাওয়ার স�াবনা
সবেচেয় েবিশ থােক৷ েযমন, িরেপাটর্ �দানকারী েকােনা ইেমইল িঠকানা �দান করেল, আমরা
ইেমইেলর মাধয্েম জবাব েদেবা৷ তেব, যিদ িরেপাটর্ �দানকারী স�ূণর্ভােব েবনামী থাকেত চান এবং
েযাগােযােগর জনয্ েকােনা তথয্ �দান না কেরন, তাহেল আপেডট বা ফেলাআপ �ে�র জনয্
েহ�লাইন/ওেয়বসাইেটর সােথ েযাগােযাগ করার জনয্ িতিন েহ�লাইন/ওেয়বসাইেটর েদয়া একিট
অননয্ PIN ন�র বয্বহার করেত পােরন৷
ে�াবাল এিথকস-এর সােথ েযাগােযাগ করাটা িক েগাপনীয় ও েবনামী থাকেব?
হয্াঁ, ে�াবাল এিথকস-এর সােথ সকল েযাগােযাগ েগাপনীয়, এর অথর্ হেলা ওয়ালমাটর্ আপনার
েযাগােযােগর িববরণ েগাপন রাখেব৷ আপনার উে�গ স�েকর্ তদ� করার জনয্ আপনার েযাগােযাগ
স�িকর্ ত তথয্ জানার-জনয্-�েয়াজন এর িভিত্তেত েশয়ার করা হেব৷ walmartethics.com এ িগেয়
ওেয়েব জমা েদয়ার ফরমগেলা বয্বহার কের, ে�াবাল এিথকস েহ�লাইেন েফান কের, অথবা
ে�াবাল এিথকসেক সরাসির ই-েমইল কের বা ে�াবাল এিথকস অিফেসর েকােনা সদেসয্র সােথ
েযাগােযাগ করার মাধয্েম েগাপনীয়ভােব েযাগােযাগ করা যােব৷
েবনামী থাকার জনয্, অথর্াৎ আমােদর অিফস আপনার স�েকর্ েকােনা শনা�কারী তথয্ পােব না,
আপিন walmartethics.com এ িগেয় ওেয়েব জমা েদয়ার ফরমগেলা বয্বহার কের এবং েবনামী
থাকার অপশন িনবর্াচন কের অথবা েহ�লাইেনর ন�ের েফান কের এবং আপিন েবনামী থাকেত
চান তা জািনেয় উে�গ স�েকর্ তথয্ জমা িদেত পােরন৷ মেন রাখেবন, ই-েমইল করেল ও সরাসির
েফান করেল আমােদর অিফস আপনার েযাগােযােগর তথয্ েদখেত পারেব, সুতরাং আপিন েবনামী
থাকেত চাইেল উপের উি�িখত প�িতগেলা বয্বহার করন৷
আিম ে�াবাল েহ�লাইেন েফান করেল কী ঘটেব?
একিট তৃ তীয় প� েভ�র ে�াবাল এিথকস েহ�লাইন পিরচালনা কের থােক এবং এিট িদেন 24
ঘ�া, স�ােহ সাত িদন চালু থােক৷ আপনার �� বা উে�গ স�েকর্ কল েস�ােরর একজন এেজ�
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আপনােক িব�ািরত িববরণ িজে�স করেবন এবং পযর্ােলাচনা ও ফেলাআেপর জনয্ ে�াবাল এিথকসএর কােছ একিট িব�ািরত িরেপাটর্ জমা েদেবন৷ কলকারীেদরেক একিট অননয্ িরেপাটর্ ও বয্ি�গত
শনা�করণ ন�র (PIN) েদয়া হেব েযিট িরেপাটর্ বা অনুস�ােনর �য্াটাস েচক করার জনয্
বয্বহার করা যােব৷ েহ�লাইন বয্বহােরর সময় আপিন েবনামী থাকেত চাইেত পােরন, িক�
আপনার িরেপাটর্ ন�র ও PIN একিট িনরাপদ জায়গায় সংর�ণ করা অতয্� গর�পূণর্ যােত
আপনার উে�গ বা �� স�েকর্ আপিন ফেলাআপ করেত পােরন৷ আপনার �� বা উে�গ স�েকর্
আমােদর ফেলাআপ �� থাকেত পাের, এবং আপিন আবার েহ�লাইেন েফান কের এবং বাড়িত
িববরণ �দােনর মাধয্েম তদে�র সােথ সহেযািগতা করেত পােরন৷ আপনার সাড়া না েপেল, আপনার
উে�গ বা �ে�র েগাড়ায় যাওয়া আমােদর জনয্ কিঠন হেত পাের৷

আপিন েবনামী থাকেত চান বা না চান, আপনার উে�গ যতটা স�ব েগাপনীয় রাখা হেব৷ েযসব
সহেযাগী অসদাচরণ স�েকর্ েকােনা �� বা উে�গ তু েল ধেরন তােদর িবরে� �িতেশাধ েনয়ার
িবষয়িট সহয্ করা হেব না।

আিম ওেয়বসাইেটর মাধয্েম েকােনা উে�গ স�েকর্ িরেপাটর্ করেল কী ঘটেব?
একিট তৃ তীয় প� েভ�র ওেয়বসাইটিট পিরচালনা কের থােক৷ আপিন ফরমিট পূরণ কের জমা
েদয়ার পর, আপনােক একিট অননয্ িরেপাটর্ ন�র ও বয্ি�গত শনা�করণ ন�র (PIN) েদয়া
হেব েযিট আপনার িরেপাটর্ বা অনুস�ােনর �য্াটাস েচক করার জনয্ বয্বহার করা যােব৷ ওেয়ব
ফরম বয্বহােরর সময় আপিন েবনামী থাকেত চাইেত পােরন, িক� আপনার িরেপাটর্ ন�র ও PIN
একিট িনরাপদ জায়গায় সংর�ণ করা অতয্� গর�পূণর্ যােত আপনার উে�গ বা �� স�েকর্
আপিন ফেলাআপ করেত পােরন৷ আপনার উে�গ স�েকর্ আমােদর ফেলাআপ �� থাকেত পাের,
এবং আপিন আবার ওেয়েব জমা েদয়ার ফরেম লগ-ইন কের এবং বাড়িত িববরণ �দােনর মাধয্েম
তদে�র সােথ সহেযািগতা করেত পােরন৷ আপনার সাড়া না েপেল, আপনার উে�গ বা �ে�র
েগাড়ায় যাওয়া আমােদর জনয্ কিঠন হেত পাের৷
আপিন েবনামী থাকেত চান বা না চান, আপনার উে�গ যতটা স�ব েগাপনীয় রাখা হেব৷ েযসব
সহেযাগী অসদাচরণ স�েকর্ েকােনা �� বা উে�গ তু েল ধেরন তােদর িবরে� �িতেশাধ েনয়ার
িবষয়িট সহয্ করা হেব না।
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আিম ৈনিতকতা স�েকর্ েকােনা �� িজে�স করেল কী ঘটেব?
যিদ আপিন ে�াবাল েহ�লাইন বা ওেয়েব জমা েদয়ার টু েলর মাধয্েম আপনার �� জমা েদন,
তাহেল আপনার �ে�র িব�ািরত িববরেণর ডকুেম� ৈতির করা হেব এবং ে�াবাল এিথকস-এর
কােছ পাঠােনা হেব৷ অনু�হ কের ল� করন েয, আপনার �ে�র জবাব িদেত যথাযথ পে�র
কেয়ক িদন সময় লাগেত পাের৷ আপনার তাৎ�িণকভােব জবাব পাওয়ার �েয়াজন হেল, আপনার
সুপারভাইজার, এইচআর, বা মােকর্ ট এিথকস অিফেসর সােথ েযাগােযাগ করা উিচত৷
�াহকরা একজন ে�ার ময্ােনজােরর সােথ েযাগােযাগ করা উিচত৷
ৈনিতকতা স�েকর্ েকােনা উে�গ তু েল ধরা হেল কী ঘটেব?
িরেপাটর্কৃ ত সব উে�গ ওয়ালমাটর্ গরে�র সােথ �হণ কের থােক৷ উে�গিট েযভােবই িরেপাটর্ করা েহাক না
েকন, এিট যতটা স�ব েগাপনীয় রাখা হেব৷ �িতিট ে�ে� একজন �ত� ও িনরেপ� িবষয়িভিত্তক
িবেশষ� �ারা তদ� করােনা হয়৷ আপিন আপনার পিরচয় েশয়ার কের থাকেল, তদে�র সােথ
সহায়তা করার জনয্ তদ�কারী আপনার সােথ েযাগােযাগ করেত পােরন৷ �িতিট তদে�র অখ�তা
র�া করার জনয্ ওয়ালমােটর্র বাধয্বাধকতা রেয়েছ, এেত অ�ভুর্ � রেয়েছ িরেপাটর্কারী ও
সা�ীেদরেক হয়রািন, ভীিত �দশর্ন ও �িতেশাধ েথেক সুরি�ত রাখা৷ আপিন েকােনা উে�গ স�েকর্
িরেপাটর্ কের থাকেল, আপনােক অবশয্ই েগাপনীয়তা বজায় রাখেত হেব এবং আপনার িরেপাটর্ বা
তদ� �ি�য়া স�েকর্ অনয্েদর সােথ আেলাচনা করা যােব না৷ আপিন েযেকােনা তদে�র সােথ
সহেযািগতা করেবন বেল �তয্াশা করা হয় এবং আপিন আ�াশীল থাকেত পােরন েয সরল িব�ােস
েকােনা উে�গ তু েল ধরার জনয্ অথবা েকােনা তদে�র সােথ সহেযািগতা করার জনয্ আপিন েকােনা
�িতেশােধর স�ুখীন হেবন না৷
তদ� স�� হওয়ার পের, সবগেলা িবষয় িব�ািরতভােব তদ� করা হেয়েছ তা িনি�ত হওয়ার জনয্
িরেপাটর্িট পযর্ােলাচনা করা হয়৷ যিদ িরেপােটর্র সতয্তা �মািণত হয়, তাহেল ওয়ালমাটর্ অিবলে� যথাযথ
বয্ব�া �হণ করেব৷ �েয়াজন হেল েকােনা সহেযাগীর িবরে� শাি�মূলক বয্ব�া �হণ করা হেব, তেব
অেনক ে�ে�ই উ�ত �ি�য়া বা�বায়ন েকােনা সমসয্া সমাধােনর জনয্ যেথ� হেত পাের৷
তদে�র ফলাফল েগাপনীয় রাখা হেত পাের, তেব েকেসর �য্াটাস িরেপাটর্কারীেক জানােনা হেব৷
েহ�লাইেনর মাধয্েম বা ওেয়েব জমা েদয়ার মাধয্েম েবনােম িরেপাটর্ করা হেল, েকেসর �য্াটাস
স�েকর্ জানার জনয্ িরেপাটর্কারী েফান করার জনয্ বা ওেয়েব জমা েদয়ার টু েল আবার লগ-ইন
করার জনয্ তার িরেপাটর্ ন�র ও PIN বয্বহার করেত পােরন৷ কমর্সং�ান সং�া� �েযাজয্ আইন
অনুযায়ী বয্ি�গত বয্ব�া �হণ সং�া� িব�ািরত িববরণ েশয়ার করা হয় না৷

ওয়ালমােটর্র ৈবি�ক নীিতমালা
বহল িজ�ািসত ��াবিল
ে�াবাল এিথকস-এর কােছ েকান িবষয়গেলা স�েকর্ িরেপাটর্ করা উিচত?
তাৎ�িণকভােব িরেপাটর্ করা সং�া� শতর্ াবিল:
স�াবয্ অসদাচরণ সং�া� েযেকােনা উে�গ বা ৈনিতকতা স�িকর্ ত িববৃিতর সােথ অস�িতপূণর্
আচরণ স�েকর্ িরেপাটর্ করা উিচত৷ ‘আমােদরেক জানান’ অংেশ তািলকাভু � িবিভ� চয্ােনেলর
মাধয্েম সহেযাগীরা উে�গ তু েল ধরেত পােরন৷ তেব, িকছু িনিদর্ � ধরেনর অিভেযাগ রেয়েছ েযগেলা
অবশয্ই তাৎ�িণকভােব ে�াবাল এিথকস-এর কােছ িরেপাটর্ করেত হেব৷ এগেলা হেলা:
•

ঘুেষর েলনেদন

•

কমর্কতর্ ার অসদাচরণ

•

$100,000USD এর েচেয় বড় অে�র �তারণা বা চু ির এবং েকােনা সহেযাগীর জিড়ত
থাকা

•

ভু ল েরকডর্ ও িহসাব

•

তথয্ বয্ব�ায় হয্ািকং

•

ে�াবাল কেপর্ােরট �য্াে�র সুনােমর ঝুঁ িক

ে�াবাল এিথকস-এর কােছ েকান িবষয়গেলা স�েকর্ িরেপাটর্ করা উিচত নয়
িকছু িকছু উে�েগর িবষেয় আনু�ািনক তদ� করা অথবা ে�াবাল এিথকস ত�াবধান করা আবশয্ক
নয় এবং ে�াবাল এিথকস েথেক িভ� আেরকিট প� েসগেলা সবেচেয় ভােলাভােব সামলােত পাের৷
িকছু উদাহরণ হেলা:
•

কােজর সময়সূিচ স�েকর্ উে�গ

•

অভি�, সাধারণ রঢ়তা বা অস�ান সং�া� উে�গ

•
•

উপি�িতর পেয়� সং�া� উে�গ
েবিনিফট সং�া� ��

•

পুনরায় িনেয়ােগর েযাগয্তা সং�া� ��

ওয়ালমাটর্ েকন ে�াবাল এিথকস �িত�া কেরেছ?
সারা িব�জুেড় আমােদর অংশীদারেদর কােছ ওয়ালমােটর্র ৈনিতক সং�ৃ িত �বধর্েনর জনয্ ে�াবাল
এিথকস �িত�া করা হেয়েছ৷ অংশীদারেদর মেধয্ রেয়েছ আমােদর সহেযাগী, �াহক, েশয়ারেহা�ার,
সরবরাহকারী, ও অনয্ানয্ েকা�ািন ও বয্ি�বগর্ যােদর সােথ আমরা বয্বসা কের থািক৷ ৈনিতক
িস�া� �হেণর ে�ে� আমরা িনেদর্ িশকা ও তথয্-উপকরণ িহেসেব কাজ কির৷

ওয়ালমােটর্র ৈবি�ক নীিতমালা
বহল িজ�ািসত ��াবিল
আমােদর ৈনিতকতা স�িকর্ ত িববৃিত ল�েনর জনয্ আমরা একিট েগাপনীয় িরেপািটর্ং বয্ব�া
পিরচালনা কির এবং এই সব ল�েনর তদ�গেলা ত�াবধান কির৷ আমােদর ৈনিতক সং�ৃ িত লালন
ও বজায় রাখার লে�য্ আমােদর সহেযাগীেদর জনয্ আমােদর অিফস একিট অবয্াহত েযাগােযাগ ও
িশ�া কমর্সূিচ পিরচালনা কের থােক৷
ে�াবাল এিথকস িক ওয়ালমােটর্র দীঘর্ িদেনর ওেপন েডার পিলিসেক (উ�ু� �ার নীিত)
�িত�াপন করেছ?
না, আমােদর ওেপন েডার পিলিস হেলা েয েকােনা সহেযাগীর উে�গ বা িচ�ার িবষয়গেলােক সবেচেয়
সরাসিরভােব তু েল ধরার উপায়৷ �ে�র উত্তর েদয়া বা ৈনিতকতার সে�হজনক ল�ন স�েকর্
িরেপাটর্ করার জনয্ ে�াবাল এিথকস একিট িবক�, েগাপনীয় বয্ব�া �দান কের৷
ওেপন েডার ইসুয্ ও ৈনিতক ইসুয্র মেধয্ পাথর্ কয্ কী?
ৈনিতক ও ৈনিতকতার সােথ স�কর্ েনই এমন উভয় ধরেনর িবষয় তু েল ধরার জনয্ ওেপন েডার
বয্বহার করা যােব৷ ৈনিতকতার সােথ স�িকর্ ত িবষয়গেলা আমােদর ৈনিতকতা স�িকর্ ত িববৃিতএর সােথ স�কর্ যু�৷
আিম আমার PIN হািরেয় েফলেল আমার িক করা উিচত?
আমােদর অিফেস িরেপাটর্ করা তেথয্র েগাপনীয়তা সুরি�ত রাখার জনয্, আপিন আপনার PIN
হািরেয় েফলেল আমরা আপনােক আবার েসিট িদেত পারেবা না৷ যিদ আপিন আপনার PIN হািরেয়
েফেলন, তাহেল অনু�হ কের আপনার উে�গিট আবার জমা িদন এবং মূল িরেপাটর্ ন�রিট উে�খ
করন যােত আমরা আপনার মূল িরেপাটর্িট খুঁেজ েবর করেত পাির৷ যিদ আপিন আপনার মূল
িরেপাটর্ ন�র হািরেয় েফেলন, তাহেল অনু�হ কের েসই ন�রিট ছাড়াই আপনার উে�গিট আবার
জমা িদন৷
আিম একজন িশ�াথ�, �ু েলর একিট িরেপােটর্র জনয্ আিম ওয়ালমােটর্র ে�াবাল এিথকস স�েকর্
িকছু তথয্ খুঁজিছ৷ আপনার অিফস স�েকর্ এবং আপিন েয কাজ কেরন েস স�েকর্ িক েকােনা
তথয্ পাওয়া যােব?
ে�াবাল এিথকস স�েকর্ আপিন ওয়ালমােটর্র ‘ৈবি�ক দায়-দািয়ে�র িরেপাটর্’-এ তথয্ পােবন৷
ওয়ালমােটর্র আচরণিবিধ স�েকর্ আমােদর ৈনিতকতা স�িকর্ ত িববৃিতেত তথয্ পাওয়া যােব৷
ে�াবাল এিথকস-এর কােছ উে�গ স�েকর্ িরেপাটর্ করার কারেণ আমার িবরে� িক �িতেশাধ
েনয়া হেব?
েকােনা সহেযাগী ৈনিতকতার িববৃিতর �াত বা সে�হজনক ল�ন স�েকর্ সরল িব�ােস িরেপাটর্
কের থাকেল, তার িবরে� �িতেশাধ �হণ করােক একিট েকা�ািন িহেসেব ওয়ালমাটর্ কেঠারভােব
িনিষ� কের৷ �িতেশােধর িবিভ� ধরন রেয়েছ, েযমন:

ওয়ালমােটর্র ৈবি�ক নীিতমালা
বহল িজ�ািসত ��াবিল
•

কাউেক হমিক েদয়া, তার িবরে� ৈবষময্ করা বা তােক হয়রািন করা

•

কাউেক অজনি�য় েকােনা কােজ িনযু� করা অথবা অেযৗি�কভােব তার কােজর চাপ
বািড়েয় েদয়া

•

কাউেক েবিনিফট বা �িশ�েণর সুেযাগ িদেত অ�ীকার করা

•

তথয্ িদেত অ�ীকার করা বা কাউেক িমিটং, ইেভ� বা আেলাচনা েথেক বাইের
রাখা

•

ভােলাভােব কাজ করার জনয্ কাউেক �ীকৃ িত িদেত বয্থর্ হওয়া

•

একজন সহেযাগী যােত বয্থর্ হয় েসজনয্ অবা�ব সময়সীমা িনধর্ারণ করা

আমার িক শধু �কৃত অসদাচরণ স�েকর্ই িরেপাটর্ করা উিচত?
না৷ সে�হজনক ও �কৃ ত অসদাচরণ স�েকর্ িরেপাটর্ করা উিচত৷
েকােনা সহেযাগীর তু েল ধরা িবষয় স�েকর্ সংেশাধনমূলক বয্ব�া েনয়া হেয়েছ িকনা েস স�েকর্
তােক িক জানােনা হেব? সাধারণত, না৷ তদ� এবং এর ফেল গৃহীত সংেশাধনমূলক বয্ব�া, যিদ
েনয়া হয়, েসগেলা েগাপনীয়৷ েযেহতু এিট একিট েগাপনীয় তথয্, তাই েকােনা সহেযাগীর িরেপােটর্র
ফেল �হণ করা হেয় থাকেত পাের এমন শাি�মূলক বা সংেশাধনমূলক বয্ব�ার সুিনিদর্ � িববরণ
েসই সহেযাগীেক �দান করা হেব না৷ েকসিট কখন ব� হেয়েছ েস স�েকর্ তােক জানােনা হেব৷

�ােথর্ র সংঘাত – সাধারণ ��সমূহ:
আমােদর একজন সরবরাহকারী ওয়ালমােটর্র পে� একিট �ানীয় দাতবয্ �িত�ােন দান করেত
চান৷ এটা িক �হণেযাগয্?
সরবরাহকারীেদর সােথ আমােদর নয্াযয্ ও ব�িন� স�কর্ বজায় রাখার জনয্, আমরা আমােদর
পে� দান করার অনুেমাদন িদই না এবং আমােদর সরবরাহকারীরা েকাথায় দান করেবন তােক
�ভািবত করার জনয্ আমরা ওয়ালমােটর্ আমােদর অব�ানেক বয্বহার কির না৷
ওয়ালমাটর্ ও আমােদর একজন সরবরাহকারী একসােথ একিট সংগঠেনর পৃ�েপাষকতা কেরেছ৷
তারা আমােক েচকিট হ�া�র করেত বেলেছ৷ আিম িক েচকিট হ�া�র করেত পাির?
যিদ ওয়ালমাটর্ও েসই দাতবয্ �িত�ােন দান কের থােক, তাহেল আপিন েচকিট হ�া�র করার জনয্
উপযু� বয্ি� হেত পােরন৷ দাতবয্ �িত�ানিটেত েচকিট হ�া�র করার সময়, আপনােক পির�ারভােব
উে�খ করেত হেব েয েচকিট ওয়ালমাটর্ ও সরবরাহকারী উভেয়র প� েথেক েদয়া হেয়েছ৷

ওয়ালমােটর্র ৈবি�ক নীিতমালা
বহল িজ�ািসত ��াবিল

আিম স�িত একিট েমইল অডর্ার কসেমিটকস েকা�ািনর �াধীন িব�য় �িতিনিধ িহেসেব
িনযু� হেয়িছ৷ আিম িক আমার সহকম�েদরেক আমার নতু ন বয্বসার মাধয্েম তােদর
কসেমিটকস সাম�ী েকনার জনয্ উ�ু� করেত পাির?
সহেযাগীরা কমর্�েল েকােনা সাইড-িবজেনস এর জনয্ সি�য় ও বয্ি�গতভােব �চারণা চালােনা
পিরহার করা উিচত বা নতু ন বয্বসার জনয্ সহকম�েদরেক অনুেরাধ করার িবষয়িট এিড়েয় চলা
উিচত৷ এর মেধয্ রেয়েছ কােজর জায়গায় �াতয্িহক কেথাপকথেনর সময় সহকম�েদর কােছ পণয্ ও
েসবা িবি�র েচ�া করা৷ েকােনা বয্ি�গত বয্বসার �চারণা চালােনাটা �ােথর্র সংঘাত িহেসেব
িবেবচনা করা হেত পাের কারণ েসই সহেযাগী বয্ি�গত লােভর জনয্ তার পদিব বয্বহার করেত
পােরন৷
আমার সরবরাহকারীর সােথ েদখা করেত যাওয়ার সময়, সরবরাহকারী িক আমার জনয্
পিরবহন সুিবধা িদেত পাের?
িকছু িকছু ে�ে� বয্বসা করার সময় সহেযাগীরা একজন সরবরাহকারীর সােথ একসােথ �মণ করাটা
বয্য়-সা�য়ী ও েটকসই হেত পাের৷ যিদ সরবরাহকারীর সােথ �মণ করাটা অপিরহাযর্ হয়, তাহেল
�মণ বয্েয়র আপনার অংশ আপনার বহন করা উিচত (েযমন, টয্াি� ভাড়ার অেধর্ক, গয্ােসর
খরেচর অেধর্ক, ইতয্ািদ৷) যিদ এই ধরেনর পিরি�িত েদখা েদয়, তাহেল ��তা বজায় রাখেবন
এবং আপনার ময্ােনজারেক জানােবন৷ েসইসােথ আপনার অপবয্য় পিরহার করা উিচত৷ আপিন যিদ
অেধর্ক খরচও েদন, তারপেরও িলেমািজন বা অনুরপ িবলাসবহল বয্ব�ায় যাতায়াত করাটা
আমােদর �িতিদন কম খরচ (Every Day Low Costs) এর মূলয্েবােধর সােথ স�িতপূণর্ নয়৷
ওয়ালমােটর্র একজন সােবক সহেযাগী ছয় মােসর কম সময় আেগ ওয়ালমাটর্ েছেড় চেল েগেছন
এবং এখন আমার সরবরাহকারীর জনয্ কাজ কেরন৷ ওয়ালমােটর্র একজন সরবরাহকারী
িহেসেব �া�ন সহেযাগীর সােথ কাজ করার অনুমিত িক আমার আেছ?
সংঘাত থাকেত পাের যিদ, ওয়ালমাটর্ েছেড় যাওয়ার এক বছেরর মেধয্, েসই সােবক সহেযাগী
এমন একিট িবভােগর সােথ েযাগােযাগ কেরন েযখােন ওয়ালমােটর্ থাকার সময় িতিন কাজ
কেরিছেলন বা েযখােন তার �ভাব িছল৷ উদাহরণ�রপ, সয্াম’স �াব েখলনা িবপণনকারী দেলর
একজন সদসয্েক িতন বছেরর জনয্ সয্াম’স �াব েখলনা িবপণনকারী একজন সহেযাগীর সােথ
বয্বসা করার অনুমিত েদয়া হেব না৷ যিদ এই সােবক সহেযাগী এমন একিট িবভােগর সােথ
েযাগােযাগ কেরন েযখােন িতিন কাজ কেরনিন বা েযখােন তার েকােনা �ভাব িছল না, তাহেল এই
িনেষধা�া �েযাজয্ হেব না৷ ��বয্: ওয়ালমাটর্ একজন �া�ন কমর্কতর্ ার সােথ এক বছর ধের বয্বসা
করেব না, ওয়ালমােটর্ থাকার সময় িতিন েয জায়গােতই কাজ কেরন না েকন অথবা েযখােনই
তার �ভাব থাকুক না েকন৷ েজয্� বয্বসািয়ক েনতৃ ে�র সােথ অংশীদািরে�র িভিত্তেত ে�াবাল
এিথকস একিট িভ� সময় িনধর্ারণ করেত পাের যা পিরি�িত অনুযায়ী যুি�স�ত হেব৷

ওয়ালমােটর্র ৈবি�ক নীিতমালা
বহল িজ�ািসত ��াবিল
ওয়ালমােটর্র পে� একিট সরবরাহকারীর উপেদ�া পিরষেদ অংশ েনয়ার জনয্ স�িত আমােক
বলা হেয়েছ৷ অংশ েনয়াটা িক �ােথর্ র সংঘাত হেব?
ওয়ালমােটর্র পে� সরবরাহকারীর উপেদ�া পিরষেদ অংশ েনয়ার সময়, স�াবয্ �ােথর্র সংঘাত,
েগাপনীয় ও একা� বয্বসািয়ক তথয্ ভাগাভািগ করা এড়ােনার ে�ে� আপনার বাধয্বাধকতা, এবং
আপিন �িত�ি�েদর সােথ থাকার সময় অয্াি��া� স�িকর্ ত েয সব িবষয়গেলা উেঠ আসেত পাের
েসগেলা স�েকর্ সেচতন থাকেবন৷ �জন�ীিতর ধারণা এড়ােনার জনয্, েয েকােনা উপেদ�া পিরষেদ
অংশ েনয়ার িস�া� অবশয্ই আপনার িনবর্াহী পিরষেদর সদসয্ �ারা অনুেমািদত হেত হেব৷

�ােথর্ র সংঘাত - আিথর্ ক �াথর্ :
আমােদর আিথর্ক �ােথর্র সংঘাত এিড়েয় চলা উিচত এবং ব�িন� মানদে�র িভিত্তেত বয্বসািয়ক
িস�া� েনয়া উিচত৷ যখন বয্ি�গত লােভর স�াবনা �ারা আপনার বয্বসািয়ক িস�া��হণ �ভািবত
হেত পাের, অথবা �ভািবত হেয়েছ বেল মেন হেত পাের, এমন ে�ে� আিথর্ক �ােথর্র সংঘাত েদখা
িদেত পাের৷ এই কারেণ েকােনা �িতেযাগীর $50,000 ডলােরর েবিশ বাজার মূেলয্র েশয়ােরর
�তয্� মািলকানা থাকেল অথবা ওয়ালমােটর্র একজন সরবরাহকারীর সােথ েয েকােনা অংেকর
�তয্� আিথর্ক িবিনেয়াগ থাকেল এবং তার উপর আপনার �তয্� বা পেরা� �ভাব থাকেল েস
স�েকর্ ে�াবাল এিথকসেক িলিখতভােব জানােত হেব৷
েকউ আমােক বেলেছ েয আিম সরবরাহকারীর �েকর মািলক হেত পারেবা না৷ এটা িক িঠক?
হয়েতা৷ এখােন িবিধিনেষধ হেলা এই েয, এমন েকােনা সরবরাহকারীর সােথ আপনার সরাসির
আিথর্ক �াথর্ থাকেত পারেব না যার বয্বসায় ওয়ালমােটর্ আপনার পেদর কারেণ আপনার �তয্� বা
পেরা� �ভাব রেয়েছ৷
আপিন েযসব সরবরাহকারীর বয্বসােক �ভািবত কেরন না তােদর সােথ আপনার আিথর্ক �াথর্
থাকার িবষেয় েকােনা িবিধিনেষধ েনই৷
আিম স�িত ওয়ালমােটর্ েযাগ িদেয়িছ এবং একিট �ধান �িতেযাগীর $50,000 ডলােররও েবিশ
�েকর মািলক আিম৷ আমােক িক েসই েশয়ার িবি� কের িদেত হেব?
ওয়ালমােটর্র একজন সহেযাগী িহেসেব, আপনার দািয়� হেলা আপনার আিথর্ক কমর্কা�গেলা যােত
আপনার চাকিরর দায়-দািয়ে�র সােথ সংঘাতপূণর্ না হয় তা িনি�ত করা৷ েকােনা �িতেযাগীর �েক
আপনার উে�খেযাগয্ পিরমােণ িবিনেয়াগ থাকেল �ােথর্র সংঘাত থাকেব৷ যিদ েকােনা �িতেযাগীর
$50,000 ডলােরর েবিশ মূেলয্র েশয়ােরর মািলকানা আপনার থােক, অথবা তা আপনার েমাট
স�েদর 1% এর েবিশ হয়, তাহেল েশয়ােরর মািলকানা স�িকর্ ত তথয্ আপনার ময্ােনজার ও ে�াবাল
এিথকেসর কােছ আপনার �কাশ করা উিচত৷ ে�াবাল এিথকস আপনার পিরি�িত পযর্ােলাচনা করেব
এবং আপনার েশয়ােরর মািলকানা িনেয় কী করেত হেব েস স�েকর্ আপনােক আেরা িনেদর্ শনা েদেব৷

ওয়ালমােটর্র ৈবি�ক নীিতমালা
বহল িজ�ািসত ��াবিল
একিট িমউচু য়াল ফাে� আমার $50,000 ডলােররও েবিশ িবিনেয়াগ আেছ েয ফাে�র
েপাটর্েফািলওেত অনয্ানয্ খুচরা িবে�তারাও আেছ৷ আমােক িক এই িবিনেয়ােগর িবষয়িট
স�েকর্ জানােত হেব?
যখন বয্ি�গত লােভর স�াবনার �ারা আপনার িস�া��হণ �ভািবত হেত পাের, অথবা �ভািবত
হেয়েছ বেল মেন হেত পাের, এমন ে�ে� আিথর্ক �ােথর্র সংঘাত েদখা িদেত পাের৷ যখন আপিন
একিট িমউচু য়াল ফাে� িবিনেয়াগ কেরন, েসই ফাে�র িবিনেয়াগ েকৗশেলর উপর আপনার েকােনা
�তয্� িনয়�ণ থােক না; সুতরাং, এই ে�ে�, �কাশ করার �েয়াজন েনই৷

�ােথর্ র সংঘাত - উপহার ও িবেনাদন:
আমােদর মােকর্ট ইেল�িন� িটম একিট �িশ�ণ েসশেন অংশ িনে� যা একজন সরবরাহকারী
আেয়াজন কেরেছ, িটেমর উে�শয্ হেলা একিট নতু ন আইেটম স�েকর্ েশখা েযিট সরবরাহকারী
চালু করেছ৷ সরবরাহকারী বেলেছ েয �িশ�েণ অংশ েনয়ার জনয্ আমরা �েতয্েক একিট কের ি�
িট-শাটর্ পােবা৷ আমরা িক এই ি� িট-শাটর্ িনেত পাির?
েযেহতু এই িট-শাটর্ সরবরাহকারীর কাছ েথেক আসেছ এবং এিট েসই পেণয্র সােথ বা েসই পণয্
স�েকর্ েবাঝার সােথ সংি�� নয়, তাই এই িট-শাটর্ �হণ করাটা িটেমর উিচত হেব না৷ িবনেয়র
সােথ িট-শাটর্গেলা �তয্াখয্ান করন এবং আমােদর উপহার ও িবেনাদন সং�া� মানদ� স�েকর্
সরবরাহকারীেক বয্াখয্া করন৷
আমার মােকর্েট, সরবরাহকারীর অিফেস বয্বসািয়ক িমিটংেয়র সময় সরবরাহকারীরা পানীয়,
েযমন কিফ, চা বা েকামল পানীয়, এবং অনয্ানয্ েছাটখাট না�া পিরেবশন করাটা একটা
সাং�ৃিতক রীিত৷ আিম িক এসব না�া �হণ করেত পাির?
আপিন �থাগত না�া েযমন কিফ, েকামল পানীয় বা েছাটখাট �য্া� �হণ করেত পােরন৷ তেব,
আপিন এমন েকােনা খাবার ও পানীয় �হণ করা উিচত নয় যা একেবলার আহার িহেসেব িবেবিচত
হেত পাের৷
আমার একজন ব�ু ওয়ালমােটর্র একজন সরবরাহকারীর জনয্ কাজ কের৷ এই সরবরাহকারীর
সােথ আমার েকােনা বয্বসািয়ক স�কর্ েনই, এবং িতিন আমােক বড়িদন উপলে� একিট উপহার
িদেত চান৷ আমার িক এই উপহার েনয়া উিচত হেব? অেনক সহেযাগীর ব�ু -বা�ব ও �িতেবশীরা
ওয়ালমােটর্র সরবরাহকারী যােদর সােথ সহেযাগীর েকােনা বয্বসািয়ক স�কর্ েনই৷ এসব ে�ে�,
বড়িদন, জ�িদন, েবিব শাওয়ার, ইতয্ািদ উপলে� ব�ু -বা�ব ও �িতেবিশেদর সােথ �থাগত
উপহার িবিনময় করাটা আমােদর ব�িন�তা ও �িতিদন কম খরচ (Every Day Low Cost,
EDLC) এর মূলয্েবােধর সােথ অযথাথর্ হয় না বা সংঘাত সৃি� কের না৷ এই সব ে�ে� সাধারণ
িবেবচনােবাধ বয্বহার করা উিচত৷

ওয়ালমােটর্র ৈবি�ক নীিতমালা
বহল িজ�ািসত ��াবিল
ভােলা িবেবচনােবাধ বয্বহার করন এবং িনেজেক িনেচর ��গেলা িজে�স করন:
•

আিম ওয়ালমােটর্ কাজ করার কারেণই িক আমােক এই উপহার েদয়ার ��াব েদয়া হেয়েছ?

•

এই উপহার �হণ করেল তা িক েদখেত অযথাথর্ হেব?

যিদ এই ��গেলার েকােনািটর উত্তর ‘হয্াঁ’ বা ‘হয়েতা’ হয়, তাহেল আপনার েসই উপহারিট
�তয্াখয্ান করা উিচত৷
আমার একজন সরবরাহকারী একিট আস� �ীড়া অনু�ােনর জনয্ আমােক দু’িট িটিকট েদয়ার
��াব িদেয়েছন৷ আমার িক এই িটিকটগেলা েনয়া উিচত হেব? আিম িক এই িটিকটগেলা িকেন
েনয়ার ��াব েদয়া উিচত হেব?
আপিন আপনার সব সরবরাহকারীর সােথ িনরেপ� আচরণ করেছন এবং ব�িন�ভােব বয্বসািয়ক
িস�া�গেলা �হণ করেছন তা িনি�ত করার জনয্, আপনার ি� িটিকট �হণ করা অথবা আপনার
সরবরাহকারীেদর কাছ েথেক িটিকট েকনা উিচত নয়৷
আপনার সরবরাহকারীর কাছ েথেক ি� িটিকট �হণ করাটা উপহার িহেসেব িবেবচনা করা হেব৷
যিদ আপিন িটিকেটর গােয় উি�িখত দােম িটিকটগেলা িকেনন, তাহেল আপিন হয়েতা িটিকটগেলার
জনয্ �কৃ ত বাজারদর িদে�ন না৷ িটিকেটর গােয় উি�িখত দাম ও �কৃ ত বাজারদেরর মধয্কার
পাথর্কয্েকও উপহার িহেসেব িবেবচনা করা হেব৷
এমনিক আপিন িটিকটগেলার জনয্ �কৃ ত বাজারদর িদেলও, আপিন আপনার সরবরাহকারীর সােথ
বয্বসািয়ক স�েকর্ র কারেণই িটিকটগেলা িকনেত পারেছন; সুতরাং, আপনার সরবরাহকারীর কাছ
েথেক িটিকটগেলা েকনা �হণেযাগয্ হেব না৷
আিম সরবরাহকারীর উপেদ�া পিরষেদ কাজ কির এবং উপেদ�া পিরষেদর একিট কমর্ সিূ চেত
অংশ েনেবা৷ এই কমর্ সিূ চেত অংশ েনয়ার খরচ িক আমার েদয়া উিচত হেব?
উপেদ�া পিরষেদর কমর্সূিচেত অংশ েনয়ার সময়, েসই কমর্সূিচেত অংশ েনয়ার সােথ সংি�� সব
খরচ আপনার েদয়া উিচত৷ েয সরবরাহকারীর উপর আপনার �ভাব আেছ তার কাছ েথেক একিট
কমর্সূিচর খরচ েনয়ার ��াব �হণ করাটা উপহার িহেসেব িবেবিচত হেব৷
আপিন িকছু িনিদর্ � উপেদ�া পিরষেদ অংশ েনয়ার আ�ান �তয্াখয্ান করেল এবং/অথবা আপিন েয
সরবরাহকারীর উপেদ�া পিরষেদ অংশ েনন তার সােথ বয্বসা স�সািরত করেল ব�িন�তা ও
�জন�ীিত স�েকর্ উে�গ েদখা িদেত পাের৷ �জন�ীিতর ধারণা এড়ােনার জনয্, েয েকােনা উপেদ�া
পিরষেদ অংশ েনয়ার িস�া� অবশয্ই আপনার িনবর্াহী পিরষেদর সদসয্ �ারা অনুেমািদত হেত হেব৷

ওয়ালমােটর্র ৈবি�ক নীিতমালা
বহল িজ�ািসত ��াবিল
�ােথর্ র সংঘাত - বাইেরর চাকির:
সহেযাগীরা চাকির বা বাইেরর �াথর্ এিড়েয় চলা উিচত যা �ােথর্র সংঘাত ৈতির করেত পাের, বা
ৈতির করেছ বেল মেন হেত পাের৷ আমােদর িস�া��হেণ িনরেপ� ও ব�িন� থাকার জনয্ আমরা
এমন বাইেরর �াথর্ এিড়েয় চিল যা �ােথর্র সংঘাত ৈতির করেত পাের৷ স�াবয্ সংঘাতগেলা আপনার
বয্ব�াপনা িটম পযর্ােলাচনা করা উিচত৷
আিম িক েকােনা �িতেযাগীর জনয্ কাজ করেত পাির?
বয্ব�াপনা সহেযাগীরা েকােনা �িতেযাগীর জনয্ কাজ করেত পােরন না৷ ঘ�া িহেসেব কাজ কেরন
এমন সহেযাগীেদরর ে�ে�, সব �িতেযাগীর সােথ বাইেরর চাকির করােক সুিনিদর্ �ভােব িনেষধ করা
হয় না; তেব, স�াবয্ �ােথর্র সংঘাত স�েকর্ তােদর সতকর্ থাকা উিচত৷ �ােথর্র সংঘাত থাকেত
পাের যিদ �িতেযাগীর জনয্ সহেযাগীর পদ ও কােজর দািয়� ওয়ালমােটর্ সহেযাগীর পদ ও কােজর
দািয়ে�র অনুরপ হয়৷ আপিন েয িনিদর্ � চাকির করেত যাে�ন তা ওয়ালমােটর্ আপনার পেদর সােথ
�ােথর্র সংঘাত ৈতির করেব িকনা তা িনধর্ারেণর জনয্ আপিন আপনার বয্ব�াপনা দেলর সােথ
যাচাই কের েনয়া উিচত৷ তারপেরও আপিন ওয়ালমােটর্র নীিতমালা ও �ি�য়াগেলা েমেন চলেবন
বেল আশা করা হয়, এর মেধয্ রেয়েছ �িতেযাগীেদর কাছ েথেক আমােদর ��ািধকারী তথয্গেলােক
সুর�াকারী নীিতমালা ও �ি�য়াসমূহ৷
যিদ কখেনা আপিন ওয়ালমােটর্ বা বাইেরর িনেয়াগকারীর কােছ আপনার পদ পিরবতর্ ন কেরন,
তাহেল আপিন আপনার বয্ব�াপনা দেলর সােথ কথা বলেত হেব যােত িনি�ত করা যায় েয
আপনার নতু ন পদ �ােথর্র সংঘাত ৈতির করেছ না৷
আিম িক একটা সাইড িবজেনস করেত পাির?
আপিন একটা সাইড িবজেনস পিরচালনা করেত পােরন যিদ:
তা ওয়ালমােটর্ আপনার কােজর সােথ �ােথর্র সংঘাত ৈতির না কের৷ উদাহরণ�রপ, আপনার বয্বসা
ওয়ালমােটর্ আপনার দায়-দািয়� পালেন বাধার সৃি� করেত পারেব না, েকা�ািনর স�দ বয্বহার
করেত পারেব না, ওয়ালমােটর্র সােথ �িতেযািগতা করেত পারেব না অথবা ওয়ালমােটর্র উপর
েনিতবাচক �ভাব েফলেত পারেব না৷
এিট ওয়ালমােটর্ েকােনা পণয্ সরবরাহ না কের৷
এিট ওয়ালমােটর্র এমন েকােনা িবদয্মান বা স�াবয্ সরবরাহকারীর কােছ পণয্ সরবরাহ না কের
যার সােথ আপনার বয্বসািয়ক স�কর্ আেছ অথবা যার উপর আপনার �তয্� বা পেরা� �ভাব
আেছ৷

ওয়ালমােটর্র ৈবি�ক নীিতমালা
বহল িজ�ািসত ��াবিল
আিম িক েকােনা সরবরাহকারী ও ওয়ালমােটর্র জনয্ কাজ করেত পাির?
যখন েকােনা সরবরাহকারীর পেণয্র উপর আপনার �ভাব থাকেব, তখন আপিন তােদর পণয্ স�েকর্
ব�িন� িস�া� �হণ করা গর�পূণর্৷ যিদ সরবরাহকারীর সােথ বয্বসািয়ক স�কর্ থােক অথবা
সরবরাহকারীর উপর তােদর �তয্� বা পেরা� �ভাব থােক তাহেল সহেযাগীরা েসই সরবরাহকারীর
জনয্ কাজ করেত পারেবন না৷
েসইসােথ, যিদ েকােনা ে�ার বা �ােবর ঘ�া িহেসেব কমর্রত সহেযাগী েকােনা সরবরাহকারীর
জেনয্ও কাজ কেরন, তাহেল েসই সহেযাগী েসই সরবরাহকারীর পে� তার েসবা িদেত পারেবন না৷
যিদ কখেনা আপিন ওয়ালমােটর্ আপনার পদ পিরবতর্ ন কেরন যার ফেল সরবরাহকারীর পেণয্র
উপর আপনার �ভাব ৈতির হয়, তাহেল �ােথর্র সংঘাত দূর করার জনয্ আপিন তা আপনার
বয্ব�াপনা দেলর কােছ �কাশ করেত হেব এবং সংঘাত িনরসেনর জনয্ তােদর সােথ কাজ করেত
হেব৷

�ােথর্ র সংঘাত – সহেযাগীর সােথ স�কর্:
আমরা সবাই আ�া ও স�ােনর একিট পিরেবশ ৈতির করার জনয্ দায়ব� যা একিট উৎপাদনশীল
কােজর পিরেবশেক �বধর্ন কের৷ সহেযাগীরা কাযর্করভােব কাজ করেত পারেছন এবং তােদর পূণর্া�
স�াবনা অজর্ন করেত পারেছন তা িনি�ত করার জনয্, আমােদর �ােথর্র সংঘাত এিড়েয় চলা
উিচত৷ এর মেধয্ রেয়েছ এমন কাউেক �তয্� বা পেরা�ভােব ত�াবধান করা যার সােথ আপনার
পািরবািরক, েরামাি�ক বা েডিটংেয়র স�কর্ আেছ৷
আিম একজন সহেযাগীেক সুপারভাইজ কির িযিন সাইেড অড জব কেরন৷ আিম েসই সহেযাগীেক
আমার বািড়েত িকছু কাজ করার জনয্ িনেয়াগ করেত চাই৷ এটা িক িঠক হেব?
সরাসির িরেপাটর্ �হণকারী একজন ময্ােনজার িহেসেব, আপনার সহেযাগীর কাজ স�েকর্ আপনার
ব�িন� থাকা গর�পূণর্৷ এই পিরি�িতেত একজন ময্ােনজােরর স�াবয্ সবগেলা িবষয় স�েকর্ িচ�া
করা ও ভােলা িবেবচনাশি� বয্বহার করা উিচত৷ এই িবেশষ পিরি�িত একিট �কৃ ত বা অনুভূত
স�াবয্ �ােথর্র সংঘাত ৈতির করেত পাের কারণ বািড়েত আপনার জনয্ করা কাজ আপিন
কমর্ে�ে�র �তয্� িরেপাটর্েক িকভােব েদখেবন তােক �ভািবত করেত পাের৷ আপিন সুপারভাইজ
কেরন এমন কাউেক আপনার বািড়েত কাজ করার জনয্ আপিন িনেয়াগ করেল, কমর্ে�� ও
বয্ি�গত জীবেনর মধয্কার সীমােরখা অ�� হেয় উঠেত পাের এবং তা িনয়�ণ করা কিঠন হেয়
পড়েত পাের৷

ওয়ালমােটর্র ৈবি�ক নীিতমালা
বহল িজ�ািসত ��াবিল
উদাহরণ�রপ, যিদ কােজর ফলাফেল আপিন স�� না হন, তাহেল তা েসই সহেযাগী স�েকর্
আপনার ধারণােক �ভািবত করেত পাের৷ এছাড়াও অনয্েদর কােছ মেন হেত পাের েয আপিন
কমর্ে�ে� এই সহেযাগীর কমর্দ�তার �িত েবিশ েকামল, েযেহতু িতিন আপনার জনয্ আপনার
বািড়েত কাজ কেরন৷
সবেশেষ, একই কারেণ েকােনা সহেযাগী তার ময্ােনজােরর বয্ি�গত কাজ নাও করেত চাইেত পাের,
িক� তা করেত িনেজেক বাধয্ বেল মেন করেত পাের৷
আমার সুপারভাইজ করা সহেযাগীেদর সােথ সামািজক েযাগােযােগর সাইটগেলােত আমার িক
ব�ু হওয়া উিচত হেব?
অনয্ সহেযাগীেদর সােথ সামািজক েযাগােযােগর ওেয়বসাইটগেলােত আপনার সংি��তার ে�ে�
আপনার ভােলা িবেবচনােবাধ বয্বহার করা উিচত৷ আপনার সুপারভাইজ করা সহেযাগীেদর সােথ
সামািজক েযাগােযােগর সাইটগেলােত আপনার স�ৃ� হওয়ার ফেল কমর্ে�� ও বয্ি�গত জীবেনর
মধয্কার সীমােরখা অ�� হেয় উঠেত পাের এবং তা �কৃ ত বা অনুভূত স�াবয্ �ােথর্র সংঘাত
ৈতির করেত পাের৷ এর ফেল কমর্ে�ে� িনরেপ� ও ব�িন� িস�া� �হণ করাটা কিঠন হেয় পড়েত
পাের৷ েযেকােনা িমথি�য়া ওয়ালমােটর্র সামািজক েযাগােযাগ মাধয্েমর নীিতমালার সােথ স�িতপূণর্
হওয়া উিচত৷

�ােথর্ র সংঘাত – সরবরাহকারীর সােথ স�কর্:
আিম ওয়ালমােটর্র একজন সরবরাহকারীর সােথ েডিটং করেত আ�হী িযিন আমার
সরবরাহকারী নন৷ েসই সরবরাহকারীর সােথ েডিটং করাটা িক �ােথর্ র সংঘাত হেব?
যত�ণ পযর্� সরবরাহকারী আপনার সােথ বয্বসািয়ক েলনেদন না করেবন এবং ওয়ালমােটর্র সােথ
সরবরাহকারীর বয্বসািয়ক স�েকর্ র উপর আপনার েকােনা �ভাব না থাকেব, তত�ণ পযর্�
েসখােন �ােথর্র সংঘাত থাকেব না৷ যিদ সরবরাহকারী আপনার কমর্�েলর সােথ কাজ করেত শর
কেরন, তাহেল আপনার উিচত হেব আপনার বয্ব�াপনা দেলর কােছ আপনােদর স�েকর্ র িবষয়িট
জানােনা এবং �ােথর্র সংঘাত িনরসন করার জনয্ তােদর সােথ কাজ করা৷
েকােনা সরবরাহকারী বা স�াবয্ সরবরাহকারীর সােথ লা� িমিটং করা স�েকর্ ওয়ালমােটর্র িক
েকােনা িনেদর্ শনা আেছ?
যিদ সরবরাহকারী বা স�াবয্ সরবরাহকারীর সােথ িমিটং করার ৈবধ বয্বসািয়ক �েয়াজনীয়তা
থােক, তাহেল আপিন তােদর সােথ লা� বা িডনার িমিটংেয় েযাগ িদেত পারেবন যিদ আপিন
আপনার িনেজর খাবার ও পানীেয়র জনয্ খরচ েদন৷ এটা মেন রাখা গর�পূণর্ েয আপিন �েতয্ক
সরবরাহকারীর সােথ িনরেপ�ভােব আচরণ করা উিচত৷ যিদ আপিন েকােনা সরবরাহকারী বা
স�াবয্ সরবরাহকারীর সােথ লা� বা িডনাের িমিলত হন, তাহেল অনয্ানয্ সরবরাহকারী বা স�াবয্
সরবরাহকারীেদর সােথও লা� বা িডনাের িমিলত হওয়ার ে�ে� আপনার উদার হওয়া উিচত৷

ওয়ালমােটর্র ৈবি�ক নীিতমালা
বহল িজ�ািসত ��াবিল
আমার ব�ু একজন সরবরাহকারীর জনয্ কাজ করেছ িযিন একিট চয্ািরিট গলফ টু ণর্ ােমে�র
পৃ�েপাষকতা করেছন৷ সরবরাহকারীর একিট দেল একিট জায়গা খািল আেছ এবং আমার ব�ু
আমােক েসই জায়গািট পূরণ করেত বেলেছ৷ ওয়ালমােটর্ আমার কােজর সােথ েসই
সরবরাহকারীর েকােনা েলনেদন েনই৷ আমার িক সরবরাহকারীর দেল েখলাটা িঠক হেব?
সরবরাহকারী িক আমার এি� িফ িদেয় িদেত পােরন?
ওয়ালমােটর্র একজন সহেযাগী িহেসেব, আপনার সরবরাহকারীেদর সােথ আপনার বয্বসািয়ক স�কর্
ব�িন� ও নয্াযয্ শতর্ াবিলর িভিত্তেত হওয়া উিচত৷ ব�িন� ও িনরেপ� থাকার জনয্, আপনার
সরবরাহকারীেদর সােথ সামািজক েযাগােযাগ এিড়েয় চলাই সবেচেয় ভােলা৷ এইে�ে� েযেহতু েকােনা
বয্বসািয়ক স�কর্ েনই, তাই সরবরাহকারীর দেল আপনার েখলার সােথ �তয্�ভােব �ােথর্র সংঘাত
েনই এবং আপনার ব�ু র েকা�ািন আপনার িফ িদেয় িদেত পাের যিদ সিতয্ই েসখােন বয্ি�গত
স�কর্ থােক৷

