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1.0 উদ্দেশ্য 

 

এই নীতির উদ্দেশ্য হল Dufu Technology Corp. Berhad's (“DUFU”, “We” or “The Company”) 
মানবাতিকার তবষদ্দ়ে দৃষ্টিভতি প্রতিষ্ঠা করা। এষ্টি মানবাতিকাদ্দরর সাব বজনীন ঘ াষণা, বযবসা ও মানবাতিকার সম্পতকবি 

জাতিসংদ্দ র তনদ্দদবতশ্কা নীতি এবং কম বদ্দেদ্দে ঘমৌতলক নীতি ও অতিকার সম্পতকবি আন্তজবাতিক শ্রম সংস্থার ঘ াষণার 

উপর তভতি কদ্দর। 

 

DUFU-ঘি, আমরা মানবাতিকারদ্দক সম্মান কতর এবং তবশ্বাস কতর ঘে সকল মানুদ্দষর সাদ্দে মে বাদা ও সম্মাদ্দনর সাদ্দে 

আচরণ করা উতচি। আমরা আমাদ্দদর বযবসা, অপাদ্দরশ্ন, সাপ্লাই ঘচইন এবং আমরা ঘে সম্প্রদা়েগুতলদ্দি কাজ কতর 

ঘসখাদ্দন মানবাতিকার লঙ্ঘন তচতিিকরণ, প্রশ্মন এবং প্রতিদ্দরাি করদ্দি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। 

 

2.0 সুোগ 

 

এই নীতিত ি  আমাদ্দদর কমীদর মানবাতিকারদ্দক সম্মান করার জনয Dufu-এর প্রতিশ্রুতির একষ্টি েোেে িারণা প্রদান 

কদ্দর। আমাদ্দদর উদ্দেশ্য হল Dufu-এর সকল স্তদ্দরর কম বচারীদ্দদর মূলযদ্দবাি, তন়েম এবং প্রিযাশ্ার সাদ্দে সিতিপূণ ব 

কাজ করদ্দি সহা়েিা করা এবং সেম করা। 

 

এই নীতি ঘকাম্পাতনর প্রিযে তন়েন্ত্রদ্দণর মদ্দিয োকা সমস্ত ক্রি়োকলাদ্দপর ঘেদ্দে প্রদ্দোজয, োর মদ্দিয আমাদ্দদর পদ্দে 

কাজ করা সরবরাহকারী, প্রতিতনতি এবং উপষ্টিকাদারসহ এবং আমরা আমাদ্দদর সরবরাহ শ্ঙৃ্খদ্দল েোেেভাদ্দব নীতি 

বাস্তবা়েদ্দনর জনয কাজ করব। 

 

3.0 নীতি তববৃতি 

 

আমাদ্দদর তলতখি নীতির লেয হল:  

i) প্রণীি আইন ঘমদ্দন কম বসংস্থান অনুশ্ীলদ্দনর সদ্দব বাচ্চ মান অজবন করা; 

ii) কম বসংস্থাদ্দন সমান সুদ্দোদ্দগর সংসৃ্কতি ও নীতিগুতলদ্দক সমুন্নি রাখা; এবং 

iii) একষ্টি কাদ্দজর পতরদ্দবশ্ তিতর করুন ঘেখাদ্দন আমাদ্দদর দদ্দলর প্রতিষ্টি সদদ্দসযর সাদ্দে প্রতিদ্দশ্াি, ভ়ে ঘদখাদ্দনা বা 

হ়েরাতনর ভ়ে ছাডাই নযােয আচরণ করা হ়ে। 

 

4.0 নীতিমালা 

 

আমরা আমাদ্দদর প্রতিশ্রুতি দ্বারা পতরচাতলি এবং তন়েতন্ত্রি:  

 

অবাদ্দি বাছাই করা কম বসংস্থান  আমরা বািযিামূলক, বন্ধন (ঋণ বন্ধন সহ), চুক্রিবদ্ধ বা অননক্রিক ঘজল শ্রম 

বযবহার কতর না। না, আমরা দাসত্ব বা পাচাদ্দরর মািযদ্দম হুমতক, জবরদক্রস্ত বা প্রিারণার মািযদ্দম আমাদ্দদর জনয কাজ 

করা বযক্রিদ্দদর ঘশ্াষণ কতর না। Dufu-এ, আমাদ্দদর কম বসংস্থাদ্দনর শ্িবাবলী ঘেিাদ্দসবী এবং শ্রতমকরা িাদ্দদর শ্রম 

চুক্রির শ্িবাবলীর অিীদ্দন েুক্রিসিি ঘনাষ্টিদ্দশ্র তভতিদ্দি ঘেদ্দকাদ্দনা সম়ে ঘছদ্দড ঘেদ্দি বা িাদ্দদর কম বসংস্থান বন্ধ করদ্দি 

োিীন। 

 

িরুণ শ্রতমক   তশ্শু শ্রম বযবসাত়েক প্রক্রি়োর ঘকাদ্দনা পে বাদ্দ়ে বযবহার করা োদ্দব না কারণ আমরা 

স্থানী়ে এবং আন্তজবাতিক উভ়ে তবতি দ্বারা আদ্দরাতপি তশ্শুশ্রদ্দমর তনদ্দ়োদ্দগর উপর তবতভন্ন তবতিতনদ্দষি কদ্দিারভাদ্দব 

ঘমদ্দন চতল। 
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কম ব ণ্টা    কম বসপ্তাহ স্থানী়ে আইন দ্বারা তনি বাতরি সব বাতিদ্দকর ঘবতশ্ হও়ো উতচি ন়ে। আমরা 

জরুরী বা অোভাতবক পতরতস্থতি ছাডা ওভারিাইমসহ েুক্রিসিি কাদ্দজর সম়েদ্দক উৎসাতহি কতর। োইদ্দহাক, 

ওভারিাইম ঘেিা়ে এবং কম বচারীদ্দদর ঘবিন ঘদও়ো হ়ে সংতবতিবদ্ধ আদ্দদশ্ অনুসাদ্দর। 

 

মজতুর এবং সুতবিা   কম বচারীদ্দদর ঘদও়ো েতিপূরণ এবং সুতবিাগুতল নূযনিম মজতুর, অতিতরি সম়ে 

এবং আইনি বািযিামূলক সুতবিাগুতল সহ সমস্ত প্রদ্দোজয মজতুর আইন ঘমদ্দন চলদ্দবা। আমরা শ্াক্রস্তমূলক বযবস্থা 

তহসাদ্দব মজতুর কিবন আদ্দরাপ কতর না। 

 

মানতবক আচরণ   আমাদ্দদর সংস্থা জদু্দড, আমরা ঘকানও ঘেৌন হ়েরাতন, ঘেৌন তনে বািন, শ্ারীতরক শ্াক্রস্ত, 

মানতসক বা শ্ারীতরক জবরদক্রস্ত বা কমীদ্দদর ঘমৌতখক অপবযবহারসহ ঘকানও কদ্দিার এবং অমানতবক আচরদ্দণর 

সংসৃ্কতির তবরুদ্দদ্ধ অবস্থান কদ্দরতছ; বা এই িরদ্দনর ঘকাদ্দনা হ়েরাতনর হুমতকও ঘনই। 

 

অ-নবষময    Dufu হ়েরাতন এবং ঘবআইতন তবষময মুি একষ্টি কমী বাতহনীদ্দক আতলিন কদ্দর 

ঘেমন জাতি, বণ ব, ব়েস, তলি, ঘেৌন অতভমুখীিা, জাতিসিা, অেমিা, গভবাবস্থা, িম ব, রাজননতিক অতিভুক্রি, ইউতন়েন 

সদসযপদ বা তববাতহক অবস্থা তনদ্দ়োগ এবং কম বসংস্থান অনুশ্ীলন ঘেমন পদ্দদান্নতিদ্দি , পুরস্কার, এবং প্রতশ্েণ 

অযাদ্দেস. তনদ্দ়োগ এবং পাতরশ্রতমক তনি বারণ করা হ়ে কাদ্দজর সাদ্দে সম্পতকবি তবষ়ে ঘেমন কম বেমিা, ঘোগযিা এবং 

অতভজ্ঞিার উদ্দলেখখ কদ্দর। উপর্তু, কম বচারীদ্দদর ঘমতিদ্দকল পরীো করা হ়ে না ো তবষমযমূলক উপাদ্দ়ে বযবহার করা 

ঘেদ্দি পাদ্দর। আমরা কমীদ্দদর িাদ্দদর িমী়ে বািযবািকিা পূরণ করার জনয স্থান, সম়ে এবং নমনী়েিা প্রদাদ্দনর জনয 

অতিতরি পদদ্দেপ গ্রহদ্দণর মািযদ্দম প্রতিষ্টি বযক্রির তবশ্বাসদ্দক বুক্রএ এবং সম্মান কতর বদ্দল িাদ্দদর জাতি এবং িম বদ্দক 

উদ্দপো কদ্দর কমীদ্দদর িমী়ে অনুশ্ীলদ্দনর বযবস্থা কতর। 

 

সংদ্দ র োিীনিা   আমরা কমীদ্দদর অবাদ্দি ঘমলাদ্দমশ্া করার, প্রতিতনতিত্ব করার এবং স্থানী়ে আইন 

অনুসাদ্দর শ্রতমকদ্দদর কাউক্রিদ্দল ঘোগদাদ্দনর অতিকারদ্দক সম্মান কতর। আমরা কমীদ্দদর এবং মযাদ্দনজদ্দমদ্দের মদ্দিয 

উনু্মি ঘোগাদ্দোগ এবং সরাসতর সম্পিৃিা গ্রহণ কতর কারণ আমরা তবশ্বাস কতর ঘে িারা কম বদ্দেে এবং েতিপূরণ 

সমসযাগুতল সমািান করার সবদ্দচদ্দ়ে কাে বকর উপা়ে। প্রতিদ্দশ্াি, ভীতি প্রদশ্ বন বা হ়েরাতনর ভ়ে ছাডাই কমীদ্দদর 

কাদ্দজর অবস্থা এবং বযবস্থাপনা অনুশ্ীলদ্দনর তবষদ্দ়ে মযাদ্দনজদ্দমদ্দের সাদ্দে ঘোগাদ্দোগ এবং অতভদ্দোগ ঘশ়্োর করার 

জনয আমাদ্দদর দরজা সবসম়ে ঘখালা।  

 

তনরাপদ এবং তনরাপদ কম বদ্দেে  আমরা ঘপশ্াগি তনরাপিা এবং জরুরী প্রস্তুতির মািযদ্দম ঘপশ্াগি আ াি এবং 

অসুস্থিার  িনা কতমদ্দ়ে একষ্টি তনরাপদ এবং উৎপাদনশ্ীল কম বদ্দেে বজা়ে রাখার জনয তনদ্দবতদি। 

 

ইোন ব ঘপ্রাগ্রাম   আমরা কদ্দলজ/পতলদ্দিকতনক/তবশ্বতবদযালদ্দ়ের তশ্োেীদ্দদর ইোন বতশ্দ্দপর সুদ্দোগ 

প্রদান কতর। এই ঘপ্রাগ্রাম ইোন বদ্দদর িত্ত্বাবিাদ্দন বযবহাতরক তবকাদ্দশ্র মিয তদদ্দ়ে োও়োর এবং বাস্তব-তবদ্দশ্বর 

অতভজ্ঞিামূলক তশ্ো লাভ করার সুদ্দোগ ঘদ়ে ো িাদ্দদর তশ্োর প্রশ্ংসা কদ্দর। িা সদ্দত্ত্বও, Dufu ইোন ব ঘপ্রাগ্রাদ্দমর 

মানদণ্ড পূরণ কদ্দর এমন ছাে কমীদ্দদর ছাডা অনয ছাে কমীদ্দদর তনদ্দ়োগ ঘদ়ে না। 

 

ঘগাপনী়েিা/িেয সুরো  আমরা আমাদ্দদর কমীদ্দদর বযক্রিগি িদ্দেযর ঘগাপনী়েিাদ্দক সম্মান কতর এবং সমস্ত 

বযক্রিগি িেযদ্দক সিিার সাদ্দে বযবহার কতর। 

 

সম্প্রদাদ্দ়ের অতিকার   আমরা স্থানী়ে সম্প্রদা়ে এবং আতদবাসীদ্দদর আইতন এবং প্রোগি অতিকারদ্দক 

েীকৃতি তদই এবং সম্মান কতর, ঘসইসাদ্দে প্রাতন্তক ঘগাষ্ঠীর ঘমৌতলক মানবাতিকার রো করার প্রদ্দ়োজনী়েিা, োর মদ্দিয 

উদ্বাস্তু এবং তবতভন্ন েমিার বযক্রিরা রদ্দ়েদ্দছ। আমরা বক্রিি পিভূতমর, দুব বল সামাক্রজক মে বাদাসম্পন্ন এবং ঘকাদ্দনা 

আনুষ্ঠাতনক তশ্ো ও ঘোগযিা ছাডাই সুতবিাবক্রিি ঘগাষ্ঠীর কম বসংস্থাদ্দনর প্রতি েোেে আচরণ ও মূলযা়েন কতর।  

 

তশ্শুদ্দদর অতিকার   আমরা তশ্শুদ্দদর অতিকারদ্দক সম্মান কতর এবং ঘেখাদ্দনই সম্ভব িাদ্দদর সমুন্নি, 

সংরেণ এবং প্রচার করদ্দি চাই। Dufu এর লেয হল বযবসার ভূতমকার সাদ্দে সামঞ্জসযপূণ ব এবং ঘকাম্পাতনর মূল  
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kÖ‡gi gvb I gvbevwaKvi bxwZ 
     
 

মূলযদ্দবািদ্দক প্রতিফতলি কদ্দর এমন পদ্ধতিদ্দি তশ্শুদ্দদর অতিকারদ্দক সম্মান ও সমে বন করার জনয উপেুি 

সংস্থাগুতলর সাদ্দে কাজ এবং সহদ্দোতগিা করার মািযদ্দম তশ্শুদ্দদর তশ্ো এবং িদ্দেযর প্রদ্দবশ্াতিকার সমে বন করা। 

 

5.0 িত্ত্বাবিাদ্দনর দাত়েত্ব এবং মানবাতিকাদ্দরর প্রতি সম্মান তনক্রিি করার জনয সংস্থান 

 

সমস্ত Dufu কম বচারী এবং বযবসাত়েক অংশ্ীদার এই নীতি পডা, ঘবাএা এবং ঘমদ্দন চলার জনয পৃেকভাদ্দব দা়েী। প্রতিষ্টি 

কম বচারী এই নীতি অনুসাদ্দর কাজ করার জনয দা়েী। প্রতিষ্টি দদ্দলর সদদ্দসযর এই নীতিদ্দি প্রদ্দবশ্াতিকার আদ্দছ তকনা িা 

তনক্রিি করার জনয তিপািবদ্দমে মযাদ্দনজাররা দা়েী। প্রতিষ্টি Dufu বযবসাত়েক ফাংশ্ন মানবাতিকার এবং এই নীতির 

নীতিগুতল লঙ্ঘন কদ্দর এমন কাে বকলাপগুতল প্রতিদ্দরাি করার জনয দা়েী।  

 

ঘকাম্পাতনর মানবাতিকার নীতির নীতিগুতল ঘসই অনুো়েী প্রদ্দ়োগ করা হদ্দ়েদ্দছ িা তনক্রিি করার জনয মানবসম্পদ 

তবভাগ তদনক্রিন কাে বিদ্দমর জনয দা়েী োকদ্দব। EHS মযাদ্দনজাদ্দরর সহা়েিা়ে এুুঁ তক বযবস্থাপনা এবং স্থাত়েত্ব কতমষ্টি 

পে বাপ্ত সম্পদ বরাে করা হদ্দ়েদ্দছ িা তনক্রিি করদ্দব এবং তন়েতমিভাদ্দব এই নীতির পে বাপ্তিা পে বাদ্দলাচনা করদ্দব এবং 

সমদ্দ়ে সমদ্দ়ে ঘবাদ্দিবর কাদ্দছ প্রস্তাতবি পতরবিবদ্দনর সুপাতরশ্ করদ্দি পাদ্দর কারণ এষ্টি সদ্দব বািম প্রতিফলদ্দনর জনয 

উপেুি বদ্দল মদ্দন করদ্দব। অনুশ্ীলন এবং নিুন আইতন বা তন়েন্ত্রক প্রদ্দ়োজনী়েিা। 

 

মানবসম্পদ তবভাগদ্দক িার মূল বযবসাত়েক প্রক্রি়োর অংশ্ তহসাদ্দব একষ্টি চলমান তভতিদ্দি ঘকাম্পাতনর 

মানবাতিকাদ্দরর প্রভাবগুতল সক্রি়েভাদ্দব মূলযা়েন করদ্দি হদ্দব। এই িরদ্দনর মূলযা়েন হল গ্রুদ্দপর িমাগি উন্নতির অংশ্ 

ো বযবসার প্রভাব এবং এর লেয তনি বারদ্দণর মূলযা়েন দ্বারা চাতলি হ়ে। মানবাতিকার সংিান্ত সমসযাগুতল এডাদ্দি, 

প্রতিদ্দরাি করদ্দি এবং প্রশ্তমি করদ্দি মানসম্পন্ন কম ব পতরকল্পনা পতরচালন তিতর করদ্দি হদ্দব। 

 

6.0 প্রতশ্েণ ও ঘোগাদ্দোগ 

 

আমাদ্দদর মানবাতিকার নীতি আচরণতবতিদ্দি সংতেপ্ত করা হদ্দ়েদ্দছ। নিুন তনদ্দ়োগপ্রাপ্ত এবং বযবসাত়েক অংশ্ীদারসহ 

আমাদ্দদর সমস্ত কম বচারীরা মানবাতিকার নীতির উপর িাদ্দদর প্রতশ্েদ্দণর অংশ্ তহসাদ্দব এই ঘকাদ্দির উপর বাতষ বক 

সদ্দচিনিা তিতফং পে বাদ্দলাচনা কদ্দর এবং গ্রহণ কদ্দর। 

 

7.0 অতভদ্দোগ প্রক্রি়ো 

 

ঘেদ্দকান Dufu কম বচারী োরা এই নীতি লঙ্ঘদ্দনর তবষদ্দ়ে সদ্দিহ কদ্দরন িারা কো বলদ্দবন এবং িাদ্দদর তবভাগী়ে 

বযবস্থাপক বা মানব সম্পদ্দদর কাদ্দছ তবষ়েষ্টি উত্থাপন করদ্দবন বদ্দল আশ্া করা হদ্দি। েতদ অপরাি আরও গুরুির 

হ়ে, িাহদ্দল কম বচারী বা ঘকাদ্দনা বতহরাগি ঘেকদ্দহাল্ডার হুইদ্দসলদ্দলা়োর সুরো নীতির মািযদ্দম িাদ্দদর উদ্দদ্বগ প্রকাশ্ 

করদ্দি পাদ্দর। Dufu-এ, Dufu-এর অ-প্রতিদ্দশ্াি নীতির সাদ্দে সিতি ঘরদ্দখ ঘে বযক্রি কো বদ্দল, উদ্দদ্বগ বা মিামি 

প্রকাশ্ কদ্দর িার তবরুদ্দদ্ধ আমরা ঘকাদ্দনা িরদ্দনর প্রতিদ্দশ্াি গ্রহণ কতর না। Dufu অভযন্তরীণ বা বাতহযক 

ঘেকদ্দহাল্ডারদ্দদর ঘগাপনী়েিার গযারাতে তদদ্দি এবং েতিগ্রস্ত পেগুতলর প্রতিকার করদ্দি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ঘেখাদ্দন এষ্টি 

তচতিি করা হদ্দ়েদ্দছ ঘে এষ্টি মানবাতিকাদ্দরর প্রভাব সষৃ্টি কদ্দরদ্দছ বা অবদান ঘরদ্দখদ্দছ। সমস্ত Dufu এর মযাদ্দনজার এবং 

মানবসম্পদ কমী তরদ্দপািব বা গুন্ডাতম বা হ়েরাতনর  িনাগুতল পতরচালনা করার জনয প্রতশ্তেি। 

 

8.0 সংদ্দশ্ািনী 

 

এই নীতির মূল ভাষা ইংদ্দরক্রজ এবং ঘেখাদ্দন প্রদ্দোজয, িা একাতিক ভাষা়ে সহজলভয েতদ ঘবাএার প্রদ্দ়োজন হ়ে। 

 

মানবাতিকার নীতি ঘবািব 1 নদ্দভম্বর 2022-এ গৃহীি হদ্দ়েদ্দছ। 

 

 


