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আমাদের নেতৃ ত্ব
মেটলাইফ এ, আমরা শুধু একটি ক�োম্পানির জন্য কাজ করি না। আমরা একটি উত্তরাধিকার বহন করি।
১৫০ বছরের বেশি সময় ধরে আমরা মানুষকে তাদের পরিবার ও আর্থিক অবস্থাকে সুরক্ষিত রাখতে সাহায্য
করে চলেছি যাতে তারা তাদের পূর্ণ সম্ভাবনা বাস্তবায়িত করতে পারেন।
এই উত্তরাধিকারের কারণে আমাদের ক্রেতারা আশা করেন আমরা সঠিক কাজটি করব। তার চেয়েও
বড় কথা হল, তারা আশা করেন আমরা সঠিক পন্থায় কাজগুলি করব - ১৮৬৮ সাল থেকে যে সততা,
ন্যায়পরায়ণতা ও সম্মান এই ক�োম্পানির পরিচয় নির্ধারণ করেছে তার দৃষ্টান্তস্বরূপ।
মেটলাইফ এর ব্যবসায়িক নৈতিকতার সংহিতা আমাদেরকে প্রত্যেক ক্রেতার সঙ্গে প্রতিদিন আমাদের
মূল্যব�োধগুলি অনুযায়ী জীবনযাপন করতে সাহায্য করে। এটা আমাদেরকে সর্বোচ্চ পেশাদার মানদণ্ড পূরণ
করার সাথে সাথে একটি সদা-পরিবর্তনশীল -বাহ্যিক পরিবেশের মধ্যে দিয়ে এগ�োতে সাহায্য করে। এই
কারণগুলির জন্য সংহিতাটি আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের পরিচয় ও আমাদের দীর্ঘকালীন সাফল্যের ভিত্তির
প্রতিনিধিত্ব করে।
আমরা প্রত্যেকে মেটলাইফ এর দূত, যার অর্থ হল আমরা প্রত্যেকেই ক�োম্পানির সুনামে অবদান -রাখি।
এটা মনে রেখে অনুগ্রহ করে নিশ্চিত করুন যে আপনি আমাদের সংহিতাটির সকল বিষয়গুলি পড়েছেন,
বুঝেছেন, ও অনুসরণ করেছেন, এবং আপনি যদি কখনও এমন কিছু লক্ষ্য করেন যা আমাদের মূল্যব�োধ ও
মানদণ্ডগুলির সঙ্গে সংঘাত সৃষ্টি করে সেই ক্ষেত্রে অনুগ্রহ করে উপলব্ধি করুন যে আপনি মত প্রকাশ করার
ক্ষমতার অধিকারী।
মেটলাইফ গত দেড় শতকের বেশি সময়ে অনেক পরিবর্তি ত হয়েছে। আমাদের মানুষদের গুণমান এবং
আমাদের লক্ষ্যের প্রতি তাদের অঙ্গীকারের বিষয়টি আজও অপরিবর্তি ত আছে। আমরা সবসময় আপনার
সাথে আছি, এবং আরও আত্মবিশ্বাসী ভবিষ্যৎ গড়ে তু লছি।

মিশেল খালাফ (Michel Khalaf)
প্রেসিডেন্ট এবং CEO
মেটলাইফ
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আমাদের উত্তরাধিকার
১৫০ বছরের বেশি সময় ধরে মেটলাইফ বিশ্বব্যাপী
মানুষদের জন্য উন্নততর ভবিষ্যতের বিমা প্রদান
করার ব্যবসায় রয়েছে। আপনি মেটলাইফ এর নতু ন
ক্রেতা হ'ন কিংবা আমাদের সমৃদ্ধ উত্তরাধিকারের
সাথে পরিচিত থাকেন, যেটাই হ�োক না কেন
মেটলাইফ যে ভিত্তির ওপরে নির্মিত হয়েছিল তা
আমরা গর্বের সাথে বিনিময় করি।

১৯০০ এর দশক – একটি পরিবারের
বাড়িতে পরিদর্শনরত একজন নার্স।
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মেট্রোপলিটন লাইফ ইন্স্যুরেন্স ক�োম্পানী (মেটলাইফ) - ১৮৬৮
সালের ২৪ মার্চ নিউ ইয়র্ক সিটিতে ব্যবসা খুলেছিল – এটা ছিল
টেলিফ�োন আবিষ্কারের আগে, বৈদ্যুতিক আল�ো ব্যাপকভাবে
ব্যবহৃত হওয়ার আগে এবং গ্যাস-চালিত যানবাহন তৈরি হওয়ার
আগে। আমাদের প্রথম প্রধান কার্যালয়টি দুটি ঘর নিয়ে গঠিত
হয়েছিল, যেখানে শুধু একসাথে ম�োট ছয়জন কর্মীর জন্য পর্যাপ্ত
স্থান ছিল।
প্রথমে মেটলাইফ জীবন বিমার ওপরে মন�োনিবেশ করেছিল।
- ১৮৭১ সালে, মেটলাইফ পলিসিধারকদের স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি
সম্বন্ধে তথ্য দিতে শুরু করেছিল, যে ঐতিহ্য টিকে আছে। ১৮৭৯
সালে আমরা আমেরিকাতে শিল্পসংক্রান্ত বিমা প্রদানকারী প্রথম
বিমা ক�োম্পানি হয়েছিলাম। মুখ্য বেতন উপার্জনকারীর মৃত্যুর
ক্ষেত্রে শিল্পসংক্রান্ত বিমা আর্থিক সহায়তা সুনিশ্চিত করেছিল এবং
এটা সহজেই ও সাশ্রয়ী মূল্যে পাওয়া যেত। অন্য বিমা পলিসির
থেকে আলাদাভাবে, এই ধরনের বিমা সামান্য অর্থে প্রদান করা হত
যার ওপরে সাপ্তাহিক বা মাসিক ভিত্তিতে পলিসিধারকের বাড়িতে
প্রিমিয়াম সংগ্রহ করা হত। ১৮৮০ এর মধ্যে মেটলাইফ প্রতিদিন
৭০০টি নতু ন শিল্পসংক্রান্ত বিমা স্বাক্ষর করছিল। তা সত্ত্বেও,
পরিচিতি ও ব্যক্তিগত য�োগায�োগ সুনিশ্চিত করার জন্য আমাদের
এজেন্টরা প্রতি সপ্তাহে একই সময়ে প্রত্যেক পলিসিধারকের সঙ্গে
সাক্ষাৎ করতেন।

১৯০৯ সালে, মেটলাইফ দুঃস্থ মানুষদের সহায়তা দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে
একটি অসাধারণ ও প্রসারণশীল মানবতাবাদী কর্মসূচির যাত্রা শুরু
করার মাধ্যমে বিমার সামাজিক ভূ মিকার প্রচারে একটি সক্রিয় নেতৃ ত্ব
গ্রহণ করেছিল। এই কর্মসূচি থেকে উদ্ভূত হওয়া সবচেয়ে লক্ষ্যণীয়
প্রকল্পটি ছিল মেট্রোপলিটন লাইফ ইন্স্যুরেন্স ক�োম্পানী ভিজিটিং নার্স
সার্ভি স যা ১৯০৯ থেকে ১৯৫৩ পর্যন্ত চলেছিল। নার্সরা সুস্বাস্থ্য ও
পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বিতরণ করতেন; যার পরিণামে
যথাযথ পরিষেবা না পাওয়া মানুষদের ভাল থাকার উন্নতি হয়েছিল
এবং যক্ষ্মার মত�ো সংক্রামক র�োগে মৃত্যুর উচ্চ হার হ্রাস পেয়েছিল।
মেটলাইফ কয়েকটি প্রধান ঐতিহাসিক ঘটনায় সাড়া দেওয়ার ক্ষেত্রে
একটি ভূ মিকা নিয়েছিল, যার অন্তর্ভুক্ত ছিল ১৯০৬ সালে স্যান
ফ্রান্সিসক�োর ভূ মিকম্প ও অগ্নিকান্ড, ১৯১২ সালে টাইটানিক ডু বে
যাওয়া, এবং ১৯১৭ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকার প্রবেশ। প্রতিটি
ক্ষেত্রেই, দাবি করা অর্থ দ্রুত পরিশ�োধ করার দ্বারা এবং কখনও
কখনও এমনকি ত্রাণের প্রচেষ্টায় সাহায্য করার দ্বারা মেটলাইফ প্রথম
বিমা ক�োম্পানি হিসেবে পদক্ষেপ নিয়েছিল।
আজ পর্যন্ত মেটলাইফ সর্বদা আমাদের ক্রেতাদের সর্বাগ্রে রেখে এবং
আমাদের উত্তরাধিকারকে সংরক্ষণ করে ন্যায্য ও স্বচ্ছভাবে ব্যবসা
পরিচালনা অব্যাহত রেখেছে। ২০১০ সালে আলিক�ো সংস্থাকে
অধিগ্রহণের ফলে মেটলাইফ এর বিশ্বজনীন পদচিহ্ন ব্যাপকভাবে
প্রসারিত হয়েছিল। আজ আমরা বিশ্বব্যাপী ৪৪ টির বেশি দেশে কাজ
করি এবং ৪৮,০০০ এর বেশি মানুষকে নিয়�োগ করেছি। আমরা
পরিবার, ব্যবসা ও সম্প্রদায়গুলিকে শুধু যে টিকে থাকতে সাহায্য করি
তাই নয়, সমৃদ্ধ হতেও সাহায্য করি। আমরা একসাথে যা কিছু গড়ে
তু লেছি এবং ভবিষ্যতে এখনও যা অর্জন করা যেতে পারে সেগুল�োর
দিকে গর্বের সাথে ফিরে দেখা যাক।
১৯০৬ – স্যান ফ্রান্সিসক�ো ভূ মিকম্পের
পরে মেটলাইফ এর পলিসিধারকরা।

সূচিপত্র

আমাদের সংহিতার
(ক�োডের) মালিকানা

আমাদের মানুষদের
যত্ন নেওয়া

আমাদের ব্যবসার
পন্থাকে সংরক্ষণ করা

আমাদের সম্পদসমূহকে
রক্ষা করা

আমাদের সংহিতার
(ক�োডের) মালিকানা

এই বিভাগে:

আপনার দায়িত্বগুলি জানুন
একজন ম্যানেজার হিসেবে
আপনার দায়িত্বগুলি জানুন

নৈতিক সিদ্ধান্ত নিন

আমাদের সমাজকে
সেবা দেওয়া

সূচিপত্র

আমাদের সংহিতার
(ক�োডের) মালিকানা

আমাদের মানুষদের
যত্ন নেওয়া

আমাদের ব্যবসার
পন্থাকে সংরক্ষণ করা

আমাদের সম্পদসমূহকে
রক্ষা করা

আমাদের সমাজকে
সেবা দেওয়া

আপনার দায়িত্বগুলি জানুন
মেটলাইফ এর উত্তরাধিকার তার কর্মীদের সঙ্গে
অব্যাহত আছে। নৈতিকতা ও সততা হল মেটলাইফ এ
আমাদের ভূ মিকার ভিত্তি। আমরা এমন একটি সংস্কৃতি
তৈরি করার জন্য কঠ�োর পরিশ্রম করেছি যেখানে
প্রত্যেক কর্মী তার কাজের জন্য দায়বদ্ধ হন এবং একটি
মালিকানার মানসিকতা গ্রহণ করেন। মেটলাইফ এর
সাফল্যে আমাদের সবারই একটি ব্যক্তিগত অংশ আছে।
মেটলাইফ এর একজন কর্মী হিসেবে আপনার আচরণ
ও সিদ্ধান্তগুলি মেটলাইফ এর ওপরে প্রতিফলিত হয়।
সবসময় এমনভাবে আচরণ করুন যা মেটলাইফ এর
মূল্যব�োধের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

•

আমাদের সংহিতাটি সময় নিয়ে পড়ুন এবং মেটলাইফ এর
প্রত্যাশাগুলি বুঝার সুবিধার্থে এটি প্রায়ই পড়ুন।

•

আপনার কাজকর্মের জন্য ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতা নিন এবং বুঝুন যে
আপনার আচরণ গুরুত্বপূর্ণ এবং তা মেটলাইফ এর নৈতিক সংস্কৃতি
ও সুনামকে প্রভাবিত করে।

•

প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন গ�োষ্ঠীর মধ্যে সহয�োগিতা ও য�োগায�োগ করুন।

•

অসদাচরণ প্রতির�োধ করুন এবং আপনি ক�োন�ো সন্দিগ্ধ লংঘন
লক্ষ্য করলে উচ্চকণ্ঠে বলুন। উদ্বেগগুলি অবিলম্বে রিপ�োর্ট করুন
এবং প্রয়�োজন হলে তদন্তে সহয�োগিতা করুন।

•

আমাদের বার্ষিক স্বার্থের সংঘাত ঘ�োষণা কর্মসূচির (Conflict
of Interest Disclosure Program) সময় আমাদের সংহিতার
প্রতি আপনার অঙ্গীকার ও অনুবর্তি তা নিশ্চিত করুন।

•

আপনার কাছে যা প্রত্যাশিত সেই ব্যাপারে সাম্প্রতিকতম তথ্য
সম্বন্ধে অবহিত থাকার জন্য আপনার বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণ
যথাসময়ে সম্পূর্ণ করুন।

মেটলাইফ এর সংহিতাটি সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট সহ মেটলাইফ এর
সব কর্মীদের ওপরে প্রয�োজ্য। মেটলাইফ এর কার্যসম্পাদন ব্যবস্থাপনা
কর্মসূচিটি সংহিতা দ্বারা প্রয়�োজনীয় আচরণের প্রসার ঘটায়।
আমাদের সংহিতা ও নীতিগুলি কিংবা আইন ও বিধিনিয়মের লংঘনের
পরিণামে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নেওয়া হতে পারে, যার মধ্যে মেটলাইফ
এর চাকরি থেকে বরখাস্ত করা পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।
১৮৭০ – এজেন্টদের কর্ত ব্য
ও দায়িত্বগুলি বর্ণনাকারী
একটি প্রকাশনা যা এজেন্টদের
বিতরণ করা হত।
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যদি এমন হয়, তাহলে?

নৈতিকভাবে এবং মেটলাইফ এর মানদন্ড, আইন, ও বিধিনিয়মের
সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে আপনার কাজ সম্পাদন করার জন্য আপনার
যে সব তথ্য প্রয়�োজন, আমাদের সংহিতাটি মেটলাইফ এর নীতিগুলির
সঙ্গে একসাথে আপনাকে তা প্রদান করে। এগুলি আপনার করা কাজ
এবং আপনার নেওয়া সিদ্ধান্তগুলির ক্ষেত্রে কীভাবে প্রয�োজ্য হয় তা
ব�োঝা আপনার দায়িত্ব।

আমরা আশা করি যে মেটলাইফ এর সঙ্গে কর্মরত সবাই, তারা
কর্মচারী ছাড়া অন্য কিছু বা তৃ তীয় পক্ষ যা হিসেবেই থাকুন না কেন,
আমাদের মূল্যব�োধগুলির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণভাবে কাজ করবেন এবং
আমাদের মানদন্ডগুলি মেনে চলবেন।

সংহিতাতে যা উল্লেখ করা আছে
তার সঙ্গে যদি স্থানীয় আইন ও
বিধিনিয়মের সংঘাত হয় তাহলে
আমার কী করা উচিত?
আপনার ক�োন�ো প্রশ্ন থাকলে আইন
বিভাগের (Law Department) সঙ্গে
য�োগায�োগ করুন।
১৯১৪ – ফিল্ড প্রশিক্ষণ।

আরও জানুন
 গ্ লোবাল এথিক্স প�োর্টাল
 ক�োন প্রশ্ন আছে?
য�োগায�োগ করুন:
গ্লোবাল এথিক্স

সূচিপত্র

আমাদের সংহিতার
(ক�োডের) মালিকানা

আমাদের মানুষদের
যত্ন নেওয়া

আমাদের ব্যবসার
পন্থাকে সংরক্ষণ করা

একজন ম্যানেজার হিসেবে আপনার
দায়িত্বগুলি জানুন
মেটলাইফ এ একজন ম্যানেজার হিসেবে আপনি
যেভাবে সিদ্ধান্ত নেন, উদ্বেগ ও পরস্পরবির�োধী
মতামতের ম�োকাবিলা করেন, কিংবা জনপ্রিয় নয়
এমন বিষয়গুলিকে লিপ্ত হন, তা আপনার কর্মীদের সঙ্গে
বিশ্বাসের ধারণাকে স্থাপন করে। আপনি প্রভাবশালী
এবং আপনার কর্মীদের প্রতি আপনার আচরণ ও
পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াগুলি গুরুত্বপূর্ণ। আপনার
নেওয়া সিদ্ধান্তগুলি আপনার কর্মীদের কার্যসম্পাদন
ও সন্তুষ্টিকে প্রভাবিত করে। আমাদের সংহিতা ও
মূল্যব�োধগুলির প্রতি আপনার অঙ্গীকারের দৃষ্টান্ত স্থাপন
করা এবং আপনার কর্মীদেরও একই কাজ করতে
অধিকার প্রদান করার দ্বারা একটি ভাল উদাহরণ
স্থাপন করা অত্যাবশ্যক। আপনার কর্মীরা আপনার
কাছে প্রশ্ন ও উদ্বেগগুলি উত্থাপন করতে স্বচ্ছন্দ ব�োধ
করেন এমন একটি নৈতিক সংস্কৃতি ও সহায়ক পরিবেশ
প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব।
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ম্যানেজার হিসেবে আপনি উচ্চরূপে দৃশ্যমান; কর্মীরা আপনার আচরণ
পর্যবেক্ষণ করেন এবং সেগুলিকে অনুকরণ করেন। সুনিশ্চিত করুন
যে আপনি উপযুক্ত নৈতিক মন�োভাব স্থাপন করছেন এবং আপনার
কাজগুলি তার সঙ্গে সদৃশ হয়।
•

আমাদের সংহিতাতে মানদণ্ডগুলি প্রদর্শন করা, মূল্যব�োধগুলি
অনুযায়ী জীবনযাপন করা এবং আপনার কর্মীদেরও একই কাজ
করতে উৎসাহ দেওয়ার মাধ্যমে একজন আদর্শ ব্যক্তি হিসেবে
কাজ করুন।

•

এমন এক ধরনের কর্মস্থল সৃষ্টি করুন যেখানে আপনার কর্মীরা
মত প্রকাশ করার সময় স্বচ্ছন্দ ও সমর্থিত অনুভব করেন এবং
প্রশ্ন ও উদ্বেগগুলি নিয়ে সামনে এগিয়ে আসেন।

•

সৎ বিশ্বাসে ক�োন�ো উদ্বেগ জানান�ো অথবা ক�োন�ো তদন্তে সহায়তা
করার জন্য কার�ো বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে প্রতিশ�োধ
নেবেন না। এটা নিশ্চিত করুন যাতে অন্যরাও জানেন যে আপনি
তাদের কাছেই একই প্রত্যাশা করেন।

আমাদের সম্পদসমূহকে
রক্ষা করা

আমাদের সমাজকে
সেবা দেওয়া

আমাদের সংহিতার
(ক�োডের) মালিকানা

সূচিপত্র

আমাদের মানুষদের
যত্ন নেওয়া

আমাদের ব্যবসার
পন্থাকে সংরক্ষণ করা

আমাদের সম্পদসমূহকে
রক্ষা করা

আমাদের সমাজকে
সেবা দেওয়া

নৈতিক সিদ্ধান্ত নিন
মেটলাইফ এ আমরা আমাদের অংশীদারদের জন্য
সঠিক কাজ করতে চেষ্টা করি যা শুধুমাত্র আইনি
আবশ্যকতাগুলিকে অতিক্রম করতে পারে। প্রতিদিন
নৈতিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আমরা সবাই দায়িত্বশীল,
কিন্তু “সঠিক কাজ করার” বিষয়টি সবসময় স্পষ্ট নাও
হতে পারে। পরস্পরবির�োধী অগ্রাধিকার বা ব্যবসায়িক
চাপের কারণে আপনি আপনার বিবেচনাকে প্রশ্নবিদ্ধ
করতে পারেন।

কাজটি কি
আইনসম্মত?

এটি কি আমাদের
সংহিতা ও মূলনীতিগুলির
অনুবর্তী?

আপনি একা নন। মেটলাইফ এর সংহিতা ও
মূল্যব�োধগুলি আপনাকে নৈতিক সিদ্ধান্ত নিতে নির্দে শনা
দেওয়ার জন্য এখানে আছে।
যদিও সংহিতাটি প্রতিটি পরিস্থিতির জন্য উত্তর প্রদান করে না, তবে
এটি আপনাকে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা প্রদান করতে পারে
যা আমাদের মূলনীতিকে তু লে ধরে এবং আমাদের মানুষদের এবং
আমাদের সুনামকে রক্ষা করে। উপলব্ধ সংস্থানগুলি ব্যবহার করুন,
আপনার বিবেচনাকে বিশ্বাস করুন, এবং অতিরিক্ত সহায়তার
প্রয়�োজন হলে নির্দে শনা চান।

একজন কর্মী হিসেবে আপনার ব্যক্তিগত নৈতিকতার
অধিকার আছে, কিন্তু মেটলাইফ এর ব্যবসায়িক
নৈতিকতা অবশ্যই আপনার ব্যবসা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত ও
আচরণকে নির্দে শনা দেবে।
ব্যক্তিগত নৈতিকতা হল
সেই মূল্যব�োধ, বিশ্বাস ও
বিবেচনাগুলি যা আপনি
ব্যক্তিগতভাবে অনুসরণ
করেন।

ব্যবসায়িক নৈতিকতা হল
মেটলাইফ এর মূল্যব�োধ,
মূলনীতি ও মানদন্ড, যা সব
কর্মীকে অবশ্যই অনুসরণ
করতে হবে।
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এটা কি আমাদের
মূল্যব�োধ ও সংস্কৃতির
প্রতিফলন ঘটায়?

“ ক�োন কাজটা করা
সঠিক” সেই বিষয়ে নিশ্চিত
নন? এই প্রশ্নগুলি আপনাকে
কঠিন সিদ্ধান্তের মধ্যে
দিয়ে পথ দেখাতে সাহায্য
করবে।

এটা কি আমাদের
অংশীদার ও ক্রেতাদের
সেরা স্বার্থে?

কাজটি কি
সার্বজনিক নিরীক্ষায়
উত্তীর্ণ হতে পারে?

আপনার পরিবার,
বন্ধু ও সমাজ কি
অনুম�োদন করবে?

এই কাজটা করা
কি সঠিক?

এই প্রশ্নগুলির মধ্যে ক�োন�োটির উত্তর যদি “না” হয়,
তাহলে এটা করবেন না। আপনার ও মেটলাইফ এর
জন্য কাজটির পরিণাম গুরুতর হতে পারে। আপনি
যদি নিশ্চিত না হন, তাহলে নির্দে শনার জন্য
আপনার ম্যানেজার, কমপ্লায়েন্স বা গ্লোবাল এথিক্স
এর সঙ্গে য�োগায�োগ করাই সবচেয়ে ভাল।

যদি এমন হয়, তাহলে?
যদি ক�োন�ো ক্রেতা এমন একটি দাবি
জমা দেন যা অর্থপ্রদানের য�োগ্য নয়,
কিন্তু আপনি ক্রেতার জন্য খারাপ
অনুভব করেন এবং তা প্রদান করতে
চান, তাহলে কী হবে?
দাবির অর্থ পরিশ�োধ করার জন্য মেটলাইফ
এর নীতি ও কার্যপ্রণালী আছে। এই
পরিস্থিতিতে আপনার ব্যক্তিগত অনুভূতিকে
অনুসরণ করলে আপনি মেটলাইফ এর ওই
নীতিগুলি লংঘন করবেন।

সূচিপত্র

আমাদের সংহিতার
(ক�োডের) মালিকানা

আমাদের মানুষদের
যত্ন নেওয়া

আমাদের ব্যবসার
পন্থাকে সংরক্ষণ করা

আমাদের সম্পদসমূহকে
রক্ষা করা

আমাদের মানুষদের
যত্ন নেওয়া

এই বিভাগে:

সকলের জন্য সমান সুয�োগকে উন্নত করুন

প্রতিশ�োধ সহ্য করবেন না

অন্যদের সম্মান দিন

কর্মস্থলে নিরাপত্তা বর্ধিত করুন

মত প্রকাশ করুন!

আমাদের সমাজকে
সেবা দেওয়া

সূচিপত্র

আমাদের সংহিতার
(ক�োডের) মালিকানা

আমাদের মানুষদের
যত্ন নেওয়া

আমাদের ব্যবসার
পন্থাকে সংরক্ষণ করা

আমাদের সম্পদসমূহকে
রক্ষা করা

আমাদের সমাজকে
সেবা দেওয়া

সকলের জন্য সমান সুয�োগকে উন্নত করুন
মেটলাইফ এ আমরা নানাবিধ দক্ষতা, প্রতিভা,
প্রেক্ষাপট ও অভিজ্ঞতা সহ কর্মীদের আকৃ ষ্ট করা,
উন্নতি করা এবং ধরে রাখার ওপরে মন�োনিবেশ করি।
আমাদের পার্থক্যগুলি আমাদেরকে উদ্ভাবন করার এবং
বিশ্বব্যাপী ব্যক্তিবৃন্দ, পরিবার, ব্যবসা ও জনসমাজকে
সেবা দেওয়ার আমাদের ব্রতে সফল হওয়ার সুয�োগ
দেয়। আমাদের নীতি হল মেটলাইফ এ কর্মরত সকল
ব্যক্তির জন্য চাকরির ও উন্নতি করার সমান সুয�োগ
সুনিশ্চিত করা।
আমরা কর্মসংস্থান ও শ্রম সংক্রান্ত সব প্রয�োজ্য আইনগুলি মেনে চলি
এবং একটি বৈচিত্র্যপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিকর কাজের পরিবেশ প্রদান করতে
অঙ্গীকারবদ্ধ, যা সকল প্রকার বেআইনি হয়রানি ও বৈষম্য থেকে
মুক্ত, যার অন্তর্ভুক্ত হল জাতি, বর্ণ, ধর্ম, লিঙ্গ পরিচয় বা অভিব্যক্তি,
বয়স, অক্ষমতা, জাতীয় উৎস, বৈবাহিক অবস্থা, জিন সংক্রান্ত তথ্য,
নাগরিকত্বের অবস্থা, উর্দি পরিহিত পরিষেবার সদস্য বা অবসরপ্রাপ্ত
সৈনিকের মর্যাদা, বা আইন দ্বারা সুরক্ষিত অন্য যে ক�োন�ো বৈশিষ্ট্যের
ভিত্তিতে যে ক�োন�ো প্রকারের হয়রানি বা বৈষম্য।
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আরও জানুন
 চ
 াকরির সমান সুয�োগ এবং
হয়রানি-বির�োধী নীতি

১৮৭৭ – ক্যারি ফস্টার,
আমাদের প্রথম মহিলা সহয�োগী।

আমাদের সংহিতার
(ক�োডের) মালিকানা

সূচিপত্র

আমাদের মানুষদের
যত্ন নেওয়া

আমাদের ব্যবসার
পন্থাকে সংরক্ষণ করা

আমাদের সম্পদসমূহকে
রক্ষা করা

আমাদের সমাজকে
সেবা দেওয়া

অন্যদের সম্মান দিন
মেটলাইফ এমন একটি কর্মস্থলের সংস্কৃতি গড়ে তু লতে
চায় যেখানে আমাদের কর্মীরা প্রতি দিন জড়িত, উদ্দীপ্ত
ও অনুপ্রাণিত অনুভব করেন। এই সংস্কৃতি আমাদের
একে অন্যের ধারণা ও প্রয়�োজনগুলি শুনতে এবং তাতে
সাড়া দিতে উৎসাহিত করে। ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিক�োণকে
গ্রহণ করা এবং পরিবর্তনকে স্বাগত জানান�োর জন্য
আমাদের উদারতা ও সাহস একটি বৈচিত্র্যময়,
অন্তর্ভুক্তিকর ও সহয�োগিতামূলক কর্মস্থলের বিকাশ
ঘটায়। আমাদের সম্মান ও অন্তর্ভুক্তির সংস্কৃতিকে
প্রতিপালন করা মেটলাইফ এর প্রত্যেক কর্মীর কর্ত ব্য।

আরও জানুন
 বিশ্বজনীন কর্মস্থল সংক্রান্ত বিবৃতি
 বিশ্বজনীন বৈচিত্র্য ও অন্তর্ভুক্তি
 কর্মী সম্পর্ক (শুধুমাত্র US)
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আমরা পেশাদারভাবে কাজ করা এবং একে অন্যের প্রতি সম্মান ও
সহৃদয়তার সঙ্গে আচরণ করার দ্বারা অন্তর্ভুক্তি ও সহয�োগিতার প্রতি
আমাদের অঙ্গীকার প্রদর্শন করি। বিদ্বেষপরায়ণ, অশ্লীল, হুমকিমূলক
বা ভীতিকর আচরণে যুক্ত হওয়া নিরাপদ ও উৎপাদনশীল কাজের
পরিবেশে ব্যাঘাত ঘটায়, যার জন্য আমরা প্রতি দিন প্রাণপণ চেষ্টা
করি। মেটলাইফ এর কর্মী হিসেবে আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত
সবসময় এমনভাবে আচরণ করা যা হয়রানি বা বৈষম্য থেকে মুক্ত
একটি নিরাপদ কাজের পরিবেশকে সমর্থন করে এবং প্রতিপালন করে।
আপনার যদি এমন ক�োন�ো আচরণের অভিজ্ঞতা হয় বা তার সাক্ষী
থাকেন যা মেটলাইফ এর মূলনীতিগুলির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় অথবা
মেটলাইফ এর নীতিগুলিকে লংঘন করে, তাহলে আপনার কর্ত ব্য হল
মত প্রকাশ করা এবং তা রিপ�োর্ট করা।
হয়রানি এক প্রকারের বৈষম্য হতে পারে যদি তা ক�োন�ো মানুষের
সুরক্ষিত ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে হয়, কিন্তু যে ক�োন�ো অবাঞ্ছিত,
আপত্তিকর বা অবমাননাকর মন্তব্য বা আচরণও হয়রানি হতে
পারে, যার অন্তর্ভক্ত হল যে ক�োন�ো ধরনের উৎপীড়ন বা হুমকিমূলক
কাজকর্ম। আপনার অভিপ্রায় যাই হ�োক না কেন, আপনার কাজ
সম্পর্কে অন্যদের যুক্তিসঙ্গত ধারণার উপর ভিত্তি করে যে ক�োন�ো
প্রকারের হয়রানি নির্ণয় করা হয়। সকল প্রকার হয়রানি আমাদের
সংহিতা – এবং মেটলাইফ এর প্রয�োজ্য নীতিগুলিকে লংঘন করে – এবং
বেআইনি হতে পারে। যে কাজ বা কথাগুলি অন্যদের হয়রান করে বা
ভয় দেখায় সেগুলি কঠ�োরভাবে নিষিদ্ধ এবং সহ্য করা হবে না। আপনি
যদি এমন ক�োন�ো পরিস্থিতির বিষয়ে অবগত থাকেন যেখানে এই
ধরনের আচরণ জড়িত আছে, তাহলে তা অবিলম্বে রিপ�োর্ট করুন।

আমাদের কর্মস্থল যাতে হয়রানি থেকে মুক্ত, একটি
স্বাগতকারী পরিবেশ হয়ে ওঠে তা সুনিশ্চিত করার জন্য
আমাদের প্রত্যেকের একটি দায়িত্ব আছে। হয়রানি অনেক
রূপে ঘটতে পারে, এবং নিম্নলিখিতগুলি এর অন্তর্ভুক্ত হতে
পারে, তবে এতেই সীমিত নয়:
•

ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এমন মন্তব্য যা অবাঞ্ছিত,
আপত্তিকর বা অবমাননাকর।

•

চেহারা সম্পর্কে স্পষ্ট বা অবমাননাকর মন্তব্য।

•

অবাঞ্ছিত য�ৌন সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়াস অথবা বারবার ডেটের
অনুর�োধ।

•

ছবি, বার্তা অথবা রসিকতা যা অপমানজনক অথবা যা
ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে আপত্তিজনক বলে বিবেচিত
হতে পারে।

•

অবাঞ্ছিত শারীরিক স্পর্শ।

সূচিপত্র

আমাদের সংহিতার
(ক�োডের) মালিকানা

আমাদের মানুষদের
যত্ন নেওয়া

আমাদের ব্যবসার
পন্থাকে সংরক্ষণ করা

আমাদের সম্পদসমূহকে
রক্ষা করা

আমাদের সমাজকে
সেবা দেওয়া

মত প্রকাশ করুন!
সামনে এগিয়ে আসা এবং আপনার উদ্বেগগুলি
জানান�োর জন্য সাহস লাগে। বিষয় ও উদ্বেগগুলি
উত্থাপন করার জন্য নিজেকে এবং অন্যদেরকে দায়বদ্ধ
করার জন্য আমাদের সংহিতা ও মূল্যব�োধগুলি
অনুসরণ করুন। ক�োন�ো উদ্বেগ প্রকাশ করা অথবা
আমাদের সংহিতা, আমাদের নীতি বা আইন ও
বিধিনিয়মের ক�োন�ো লংঘনের বিষয়ে রিপ�োর্ট করার
জন্য আপনার কাছে সমস্ত বিস্তারিত তথ্য থাকতে হবে
না বা আপনাকে এই বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে না যে
কিছু ভু ল হয়েছে।

মত প্রকাশ করার গুরুত্ব বুঝুন!
•

মত প্রকাশ করার দ্বারা আপনি মেটলাইফ-কে একটি সমস্যা
সংশ�োধন করা ও উন্নতি করার সুয�োগ দিচ্ছেন।

•

উপযুক্ত মানুষরা যদি না জানেন যে কিছু একটা ভু ল হয়েছে তাহলে
তারা এটাকে সংশ�োধনের জন্য পদক্ষেপ নিতে পারবেন না।

•

যদি সমস্যা ও উদ্বেগগুলি উত্থাপন করা না হয়, তাহলে মেটলাইফ
এর প্রতি বিশ্বাস কমে যেতে পারে, যা আমাদের সুনাম ও
বিশ্বাসয�োগ্যতার ক্ষতি করে।

আপনার এমন একটি চ্যানেল ব্যবহার করে রিপ�োর্ট করা উচিত যা
আপনার জন্য সবচেয়ে বেশি স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ। আপনি প্রথমে আপনার
ম্যানেজারের সঙ্গে য�োগায�োগ করতে পারেন। আপনার উদ্বেগ ব�োঝা
এবং উপযুক্ত পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য খুব সম্ভবত তিনিই সবচেয়ে
ভাল অবস্থানে আছেন। আপনি যদি আপনার ম্যানেজার বা যে ক�োন�ো
স্তরের পরিচালকবর্গের কাছে আপনার উদ্বেগ প্রকাশ করতে অস্বচ্ছন্দ
হন, তাহলে নিচের সংস্থানগুলি আছে:
•

মত প্রকাশ করার উপকরণ 

•

বিশেষ অনুসন্ধান ইউনিট (Special Investigations Unit)

•

স্থানীয় বা আঞ্চলিক কমপ্লায়েন্স

•

স্থানীয় বা আঞ্চলিক মানব সম্পদ (Human Resources) বা
কর্মচারী সম্পর্ক (Employee Relations)

•

গ্লোবাল এথিক্স

সব রিপ�োর্টকে গুরুত্বের সাথে নেওয়া হয় এবং তদন্ত করা হবে এবং
যথাযথতা অনুযায়ী তার প্রতিকার করা হবে। আপনি সবসময়
আপনার রিপ�োর্টে র ফলাফল নাও জানতে পারেন। গ�োপনীয়তা
সংক্রান্ত উদ্বেগের কারণে, জানার প্রয়�োজনের ভিত্তিতে তথ্য
আদানপ্রদান করা হবে এবং কখনও কখনও শুধু সেই মানুষদেরই
এর অন্তর্ভুক্ত করা হয় যারা একটি সমাধানের প্রচেষ্টায় সরাসরি
জড়িত আছেন। মেটলাইফ এর সকল কর্মীকে অনুসন্ধানে সহয�োগিতা
করতে হবে।
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আইনের দ্বারা অনুম�োদনের সীমা পর্যন্ত নাম উল্লেখ না
করে আপনি আপনার উদ্বেগ রিপ�োর্ট করতে পারেন।

ম্যানেজারের জন্য পরামর্শ!
আপনার কর্মী সরাসরি আপনাকে একটি উদ্বেগ রিপ�োর্ট করার
পরে কী করতে হবে:
•

সুনিশ্চিত করুন যে উদ্বেগটি রিপ�োর্ট করা হয়েছে
অথবা উপযুক্ত চ্যানেলের মাধ্যমে আপনি নিজেই এটি
রিপ�োর্ট করুন।

•

যথাসম্ভব বেশি গ�োপনীয়তা বজায় রাখুন।

•

আপনি নিজে অনুসন্ধান করা থেকে বিরত থাকুন।

•

অনুসন্ধানকারীরা এবং অনুসন্ধানে জড়িত যে ক�োন�ো কর্মী
যেন আপনার কাছে সহজে যেতে পারেন।

•

অনুসন্ধানের পরিণাম সম্বন্ধে ক�োন�ো প্রতিনিধিত্ব না করার
বিষয়ে সতর্ক থাকুন।

•

আপনার তথ্য ও নির্দে শনা প্রয়�োজন হলে, যথাযথ
সংস্থানগুলির সঙ্গে য�োগায�োগ করুন।

আরও জানুন
 মত
 প্রকাশ করার উপকরণ
 আ
 মি রিপ�োর্ট করলে
কী হয়?

সূচিপত্র

আমাদের সংহিতার
(ক�োডের) মালিকানা

আমাদের মানুষদের
যত্ন নেওয়া

আমাদের ব্যবসার
পন্থাকে সংরক্ষণ করা

আমাদের সম্পদসমূহকে
রক্ষা করা

আমাদের সমাজকে
সেবা দেওয়া

প্রতিশ�োধ সহ্য করবেন না
মেটলাইফ আমাদের কর্মীদের রক্ষা করার জন্য
প্রতিশ�োধ নিবারণ করতে এবং এগুল�ো দূর
করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ক�োন�ো কর্মী সৎ বিশ্বাসে
একটি উদ্বেগ উত্থাপন করার জন্য অথবা
আমাদের সংহিতা, আমাদের নীতি বা আইন ও
বিধিনিয়মের ক�োন�ো সম্ভাব্য লংঘনের বিষয়ে
একটি তদন্তে সহায়তা করার জন্য তার বিরুদ্ধে
যে ক�োন�ো ধরনের প্রতিশ�োধকে মেটলাইফ
নিষিদ্ধ করে।
আপনি যদি জানেন বা সন্দেহ করেন যে আপনি বা অন্য
কেউ প্রতিশ�োধের শিকার হয়েছেন, তাহলে অনুগ্রহ করে
তা অবিলম্বে রিপ�োর্ট করুন।
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ম্যানেজারের জন্য পরামর্শ!
কখনও অন্যদের বিরুদ্ধে প্রতিশ�োধে জড়িত হবেন না এবং
প্রতিশ�োধ নিবারণ করুন। আপনার পদক্ষেপগুলি যেন আপনার
কর্মীদের কাছে দৃশ্যমান হয়। যে পদক্ষেপগুলিকে প্রতিশ�োধ হিসেবে
বিবেচনা করা হয় সেগুলি জানুন এবং সেগুলি এড়িয়ে চলুন।
আপনার কর্মীদের বলুন যে তারা যদি সন্দেহ করেন যে তাদের
বিরুদ্ধে অথবা অন্য কারও বিরুদ্ধে প্রতিশ�োধ নেওয়া হচ্ছে,
সেই ক্ষেত্রে তারা আপনার কাছে আসতে পারেন এবং আপনি
যথাযথভাবে ও গ�োপনীয়তা সহকারে এর ম�োকাবিলা করবেন।
একজন ম্যানেজার হিসেবে, কর্মীদের এটা দেখান�ো জরুরি যে
আমরা আমাদের কর্মস্থলকে প্রতিশ�োধমুক্ত রাখা সুনিশ্চিত করতে
অঙ্গীকারবদ্ধ। ক�োন�ো বিষয়ে রিপ�োর্ট করেছেন কিংবা ক�োন�ো তদন্তে
অংশ নিয়েছেন এমন কর্মীদের সঙ্গে জড়িত হওয়ার সময় আপনার
কাজের বিষয়ে সতর্ক থাকুন।

প্রত্যক্ষ প্রতিশ�োধের উদাহরণগুলিতে এগুলি অন্তর্ভুক্ত আছে,
তবে এতেই সীমিত নয়:
•

হুমকি দেওয়া, কার�ো বিরুদ্ধে বৈষম্য করা বা হয়রানি করা।

•

ক�োন�ো কারণ ছাড়া একজন কর্মীর পদাবনতি করা বা চাকরি
থেকে বরখাস্ত করা।

•

অয�ৌক্তিক বা অসমর্থিত নেতিবাচক কার্যসম্পাদন পর্যাল�োচনা
প্রদান করা।

•

ক�োন�ো কারণ ছাড়া বেতন নিয়ন্ত্রিত করা।

•

কাউকে সুবিধা বা প্রশিক্ষণের সুয�োগ দিতে অস্বীকার করা।

অপ্রত্যক্ষ বা মৃদু প্রতিশ�োধের উদাহরণগুলিতে এগুলি
অন্তর্ভুক্ত আছে, তবে এতেই সীমিত নয়:
•

কাউকে একটি অপ্রিয় কাজ ধার্য করা বা অয�ৌক্তিকভাবে তার
কাজের ভার বৃদ্ধি করা।

•

কাউকে তথ্য দিতে অস্বীকার করা বা মিটিং, অনুষ্ঠান বা
আল�োচনা থেকে বাদ দেওয়া।

•

ভাল কাজ করার জন্য কাউকে স্বীকৃ তি না দেওয়া।

•

অবাস্তব সময়সীমা নির্দিষ্ট করা যাতে একজন কর্মী ব্যর্থ হন।

•

তাকে উপেক্ষা করা বা তার সঙ্গে দেখা করতে অস্বীকার করা,
কাঠখ�োট্টা বা রূঢ়ভাবে কথা বলা, বা এমনভাবে কাজ করা যা
সেই ব্যক্তিকে লজ্জিত করে।

সূচিপত্র

আমাদের সংহিতার
(ক�োডের) মালিকানা

আমাদের মানুষদের
যত্ন নেওয়া

আমাদের ব্যবসার
পন্থাকে সংরক্ষণ করা

কর্মস্থলে নিরাপত্তা বর্ধিত করুন
মেটলাইফ আমাদের কর্মস্থলে ও অনলাইনে সব মানুষের
নিরাপত্তা ও ভাল থাকাকে রক্ষা করতে অঙ্গীকারবদ্ধ।
কর্মস্থলে অস্ত্র সঙ্গে রাখা, মেটলাইফ এর সম্পত্তিতে
অথবা ক�োম্পানির ব্যবসায় অংশ নেওয়ার সময় কর্মী,
দর্শনার্থী, ক্রেতা বা ক�োন�ো ব্যক্তির বিরুদ্ধে হুমকি,
হুমকিমূলক বা ভীতিপ্রদর্শনকারী আচরণ, পিছু নেওয়া,
হয়রানি করা বা অন্যান্য সহিংস কাজকর্মকে সহ্য করা
হবে না। আপনি যদি এমন ক�োন�ো পরিস্থিতির বিষয়ে
অবগত থাকেন যেখানে এই ধরনের আচরণ জড়িত
আছে, তাহলে তা অবিলম্বে রিপ�োর্ট করুন।

মেটলাইফ ওপরে তালিকাভু ক্ত আচরণগুলি প্রদর্শনকারী যে ক�োন�ো
ব্যক্তিকে কর্মস্থল থেকে অপসারণ করবে। এই নীতি লংঘনের পরিণামে
শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নেওয়া হবে, যার মধ্যে মেটলাইফ এ চাকরি
থেকে বরখাস্ত করা পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। যদিও নিজের কাছে
আগ্নেয়াস্ত্র রাখার প্রসঙ্গে আইনগুলির পার্থক্য আছে, তবে আইনের দ্বারা
অনুম�োদিত সর্বোচ্চ সীমা পর্যন্ত, মেটলাইফ পার্কিং-এর জায়গা সমেত
নিজের ব্যবস্থাপনাগুলিতে আগ্নেয়াস্ত্র নিষিদ্ধ করে।
মেটলাইফ প্রয�োজ্য নীতি ও আইনগুলি অনুযায়ী সহিংসতার ঘটনা
বা সহিংসতার হুমকিগুলি যথাযথভাবে এবং অবিলম্বে তদন্ত করবে।
রিপ�োর্ট করা ঘটনাগুলিকে যথাসম্ভব বা যথ�োপযুক্তভাবে গ�োপনীয়তা
সহকারে ম�োকাবিলা করা হবে। মেটলাইফ এই ধরনের পরিস্থিতিগুলির
বিষয়ে যথাযথ আইন প্রয়োগকারী কর্তৃ পক্ষের কাছে রিপ�োর্ট করা
এবং/বা চিকিৎসাগত, মনস্তাত্ত্বিক বা অন্যান্য পেশাদার সহায়তা
প্রদানকারী এজেন্সিগুলিকে অবহিত করার অধিকার সংরক্ষিত রাখে,
যেখানে উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে।

আরও জানুন
 ম েটলাইফ সিকিওরিটি
অপারেশন্স সেন্টার (MetLife
Security Operations
Center, MSOC)
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আমাদের সম্পদসমূহকে
রক্ষা করা

আমাদের সমাজকে
সেবা দেওয়া

সূচিপত্র

আমাদের সংহিতার
(ক�োডের) মালিকানা

আমাদের মানুষদের
যত্ন নেওয়া

আমাদের ব্যবসার
পন্থাকে সংরক্ষণ করা

আমাদের সম্পদসমূহকে
রক্ষা করা

আমাদের সমাজকে
সেবা দেওয়া

আমাদের ব্যবসার
পন্থাকে সংরক্ষণ করা

এই বিভাগে:

স্বার্থের সংঘাত এড়িয়ে চলুন

ঘুষ ও দুর্নীতি প্রতির�োধ করুন

ন্যায্যভাবে প্রতিয�োগিতা করুন

যত্ন সহকারে য�োগায�োগ করুন

মানি লন্ডারিং প্রতির�োধ করুন

আমাদের পণ্য ও পরিষেবাগুলি নৈতিকভাবে
বিক্রি করুন

রাজনৈতিক ও সরকার সংক্রান্ত কার্যকলাপগুলিতে
দায়িত্বশীলভাবে অংশগ্রহণ করুন

আপনি যদি গুরুত্বপূর্ণ অসার্বজনিক তথ্য জানেন
তাহলে লেনদেন করবেন না

সূচিপত্র

আমাদের সংহিতার
(ক�োডের) মালিকানা

আমাদের মানুষদের
যত্ন নেওয়া

আমাদের ব্যবসার
পন্থাকে সংরক্ষণ করা

আমাদের সম্পদসমূহকে
রক্ষা করা

আমাদের সমাজকে
সেবা দেওয়া

স্বার্থের সংঘাত এড়িয়ে চলুন
মেটলাইফ এর কর্মী হিসেবে আমাদের কখনই ব্যক্তিগত
লাভ বা সুবিধাকে মেটলাইফ, আমাদের ক্রেতা এবং
অন্যান্য অংশীদারদের আগে রাখা উচিত নয়। যখন
আপনার ব্যক্তিগত স্বার্থগুলি মেটলাইফ এ আপনার
ভূ মিকা পালন করা বা বস্তুনিষ্ঠ থাকার সামর্থ্যে
হস্তক্ষেপ করে অথবা হস্তক্ষেপ করছে বলে মনে হয়
তখন একটি স্বার্থের সংঘাত ঘটে। এর অন্তর্ভুক্ত হল
সেই পরিস্থিতিগুলি যেখানে আপনার স্বার্থের জন্য যেটা
সেরা হয় তা মেটলাইফ, মেটলাইফ এর ক্রেতা বা অন্য
অংশীদারদের স্বার্থের জন্য সেরা নয়। এটা ব�োঝা
জরুরি যে অনৈতিক বা অযথাযথ কিছু না ঘটলেও
স্বার্থের সংঘাত থাকতে পারে।

সততার সঙ্গে কাজ করা এবং নিজেদের দায়বদ্ধ রাখার জন্য
মেটলাইফ, আমাদের ক্রেতা এবং একে অপরের প্রতি আমরা
প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। মেটলাইফ এর সব কর্মীকে আমাদের স্বার্থের সংঘাত
ঘ�োষণা কর্মসূচির (Conflict of Interest Disclosure Program)
মাধ্যমে সব প্রকৃ ত, অনুভূত ও সম্ভাব্য স্বার্থের সংঘাতগুলি প্রকাশ
করতে হয়, এবং একটি ঘ�োষণার ফলস্বরূপ যে ক�োন�ো ম্যানেজমেন্ট
পরিকল্পনা বা তদন্তের সঙ্গে সহয�োগিতা করতে হয়। আস্থা,
বিশ্বাসয�োগ্যতা হারান�ো বা মেটলাইফ এর সুনামহানি সমেত, এই
সংঘাতগুলির ফলস্বরূপ ঘটতে পারে এমন যে ক�োন�ো ক্ষতির ঝুঁ কি
কমান�োর জন্য মেটলাইফ-কে সুয�োগ দেওয়ার দ্বারা আপনি এই
তথ্য প্রকাশ করে মেটলাইফ-কে, আমাদের ক্রেতাদের, নিজেকে এবং
আপনার সহকর্মীদের রক্ষা করছেন। সবসময় মনে রাখবেন, একটি
সংঘাতের পরিস্থিতি মানেই আবশ্যকভাবে মেটলাইফ এর নীতির
লংঘন নয়, কিন্তু একটি সম্ভাব্য সংঘাতের পরিস্থিতি দ্রুত প্রকাশ না
করলে, তা সবসময়ই আমাদের সংহিতার একটি লংঘন হয়।

তিন ধরনের স্বার্থের সংঘাত আছে: প্রকৃ ত, অনুভূত এবং সম্ভাব্য।
•

একটি প্রকৃ ত স্বার্থের সংঘাত - আপনার বিদ্যমান ব্যক্তিগত
স্বার্থ এবং আপনার বর্তমান কর্ত ব্য ও দায়িত্বগুলি, এবং/বা
মেটলাইফ এ আপনার ভূ মিকায় বস্তুনিষ্ঠ থাকার সামর্থ্যের
মধ্যে একটি প্রত্যক্ষ সংঘাত।

•

একটি অনুভূত স্বার্থের সংঘাত - যেখানে মনে হয় যে আপনার
ব্যক্তিগত স্বার্থগুলি আপনার কর্ত ব্য ও দায়িত্বগুলি সম্পাদন
করা এবং/বা মেটলাইফ এ আপনার ভূ মিকায় বস্তুনিষ্ঠ থাকার
সামর্থ্যকে অযথাযথভাবে প্রভাবিত করে।

•

একটি সম্ভাব্য স্বার্থের সংঘাত - যখন আপনার ব্যক্তিগত স্বার্থ
এবং আপনার কর্ত ব্য ও দায়িত্বগুলি এবং/বা মেটলাইফ এ
আপনার ভূ মিকায় বস্তুনিষ্ঠ থাকার সামর্থ্যের মধ্যে ভবিষ্যতে
একটি সংঘাত তৈরি হতে পারে।

ম্যানেজারের জন্য পরামর্শ!
স্বার্থের সংঘাত পরিচালনা করার ক্ষেত্রে ম্যানেজারদের
নিম্নলিখিত দায়িত্বগুলি আছে:
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•

সুনিশ্চিত করুন যে আপনি যে সব কর্মীর তত্ত্বাবধান করেন
তারা সবাই প্রয়�োজনীয় সময়সীমার মধ্যে বাধ্যতামূলক স্বার্থের
সংঘাত (Conflicts of Interest) ঘ�োষণা সম্পূর্ণ করেছেন।

•

আপনার কর্মীদের দ্বারা স্বার্থের সংঘাত ঘ�োষণা টু ল
(Conflicts of Interest Disclosure Tool)-এ জমা
দেওয়া স্বার্থের সংঘাত সংক্রান্ত সব ঘ�োষণাগুলি পর্যাল�োচনা
ও অনুম�োদন করুন।

•

প্রয়�োজন হলে, ঘ�োষণাগুলি পর্যাল�োচনার জন্য আরও
সিনিয়র পর্যায়ের পরিচালকবর্গের কাছে পাঠান।

•

যদি একটি ঘ�োষণার জন্য প্রয়�োজন হয়, সেই ক্ষেত্রে সকল
প্রধান অংশীদারদের দ্বারা অনুম�োদনের জন্য একটি
ম্যানেজমেন্ট পরিকল্পনা তৈরি করুন এবং নিশ্চিত করুন যে
কর্মীটি আবশ্যকতাগুলি মেনে চলেন।

১৯০১ – পেসিফিক ক�োস্ট প্রধান
কার্যালয়ের কর্মীবৃন্দ।

সূচিপত্র

আমাদের সংহিতার
(ক�োডের) মালিকানা

আমাদের মানুষদের
যত্ন নেওয়া

আমাদের ব্যবসার
পন্থাকে সংরক্ষণ করা

আমাদের সম্পদসমূহকে
রক্ষা করা

আমাদের সমাজকে
সেবা দেওয়া

স্বার্থের সংঘাত এড়িয়ে চলুন (ক্রমশ)
ক�োন�ো ব্যবসা-বহির্ভূত কাজকর্ম, ব্যক্তিগত সম্পর্ক , বা অন্যান্য
পরিস্থিতি ঘ�োষণা করতে হবে কিনা সেই ব্যাপারে আপনার সন্দেহ
থাকলে, একজন বাইরের মানুষের দৃষ্টিক�োণ থেকে বিবেচনা করুন।
যদি একজন বাইরের মানুষ মনে করেন যে স্বার্থের সংঘাত আছে,
তাহলে তথ্যটি প্রকাশ করাই সবচেয়ে ভাল। মনে রাখবেন, একটি
সম্ভাব্য সংঘাতের পরিস্থিতি প্রকাশ না করা আমাদের সংহিতার একটি
লংঘন। স্বার্থের সংঘাত আছে কিনা সেই বিষয়ে আপনি যদি এখনও
অনিশ্চিত হন, তাহলে আপনার ম্যানেজার বা গ্লোবাল এথিক্স এর কাছ
থেকে নির্দে শনা চান।

যদি এমন হয়, তাহলে?

যদি এমন হয়, তাহলে?

আপনাকে যদি একটি ব�োর্ডে দায়িত্ব
পালন করতে বলা হয় তাহলে
আপনার কী করা উচিত?

সরকারী পদের নির্বাচনে লড়ার কথা
বিবেচনা করার সময় আপনার কী
জানা উচিত?

কখনও কখনও কর্মীদেরকে ক�োন�ো সংস্থার
ব�োর্ড অফ ডাইরেক্টর্স বা উপদেষ্টা ব�োর্ডে
দায়িত্ব পালন করতে আমন্ত্রণ জানান�ো
হয়, যার অন্তর্ভুক্ত হল লাভের উদ্দেশ্যযুক্ত
ব্যবসা, লাভের উদ্দেশ্যহীন সংস্থা এবং
সরকারী এজেন্সিগুলি।

মেটলাইফ এর একজন কর্মী হিসেবে, আপনি
একটি কেন্দ্রীয়, রাজ্য বা স্থানীয় সরকারী
পদের নির্বাচনে লড়তে পারেন অথবা একটি
নিযুক্ত বা নির্বাচিত কেন্দ্রীয়, রাজ্য বা
স্থানীয় সরকারী পদে থাকতে পারেন। তবে
আপনি মেটলাইফ এর তরফে বা মেটলাইফ
এর প্রতিনিধি হিসেবে ক�োন�ো নির্বাচিত
রাজনৈতিক পদের নির্বাচনে লড়তে পারেন
না অথবা ক�োন�ো নির্বাচিত বা নিযুক্ত
রাজনৈতিক পদে থাকতে পারেন না।

এই ধরনের ক�োন�ো পদ গ্রহণ করার আগে,
আধিকারিক বা ব্যক্তিগত সামর্থ্যে যেটাই
হ�োক না কেন, অনুগ্রহ করে সুয�োগটি
সম্বন্ধে আরও আল�োচনা করার জন্য
আপনার গ্লোবাল কমিউনিকেশন্স বিজনেস
পার্টনার (Global Communications
Business Partner) এর সঙ্গে
য�োগায�োগ করুন।

সরকারী পদের নির্বাচনে লড়া বা সেই পদে
থাকার অনুর�োধ করার জন্য অথবা ক�োন�ো
সরকারী পদের নির্বাচনে লড়া বা সেই পদে
থাকার সম্পর্কে ক�োন�ো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার
জন্য, অনুগ্রহ করে গ্লোবাল গভর্নমেন্ট
রিলেশনস (Global Government
Relations) এর সঙ্গে য�োগায�োগ করুন।

আরও জানুন
 গ্ লোবাল এথিক্স প�োর্টাল
 স্
 বার্থের সংঘাত
ঘ�োষণার টু ল
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আমাদের সংহিতার
(ক�োডের) মালিকানা

সূচিপত্র

আমাদের মানুষদের
যত্ন নেওয়া

আমাদের ব্যবসার
পন্থাকে সংরক্ষণ করা

আমাদের সম্পদসমূহকে
রক্ষা করা

আমাদের সমাজকে
সেবা দেওয়া

যত্ন সহকারে য�োগায�োগ করুন
বহিঃস্থ পক্ষগুলির সঙ্গে য�োগায�োগ করার সময়
আমাদেরকে অবশ্যই মেটলাইফ এর সুনাম ও ব্র্যান্ডকে
রক্ষা করতে হবে। আমাদের য�োগায�োগে, আমাদেরকে
সেই সকল মানদণ্ড ও মূলনীতিগুলি প্রদর্শন করার
জন্য অবশ্যই যত্নশীল হতে হবে যেগুলি মেটলাইফ এর
সাফল্যের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য।
সবসময় মনে রাখবেন যে আপনার কখনই মেটলাইফ
এর তরফে ক�োন�ো বিবৃতি বা বক্তব্য দেওয়া উচিত
নয়, যদি না আপনাকে সুনির্দিষ্টভাবে অনুম�োদন
দেওয়া হয়। সব মিডিয়া (যেমন সাক্ষাৎকার, সংবাদ
প্রকাশ), সার্বজনিক বক্তৃতা, এবং চিন্তন-মননের
ক্ষেত্রে নেতৃ ত্বমূলক কার্যকলাপগুলি ছাড়াও বহিঃস্থ
বক্তাদেরকে মেটলাইফ এ আমন্ত্রণ জানান�োর জন্য
সিনিয়র নেতৃ ত্বের অনুম�োদন প্রয়�োজন হয়। মিডিয়ার
যে ক�োন�ো জিজ্ঞাসাকে অনুগ্রহ করে অবিলম্বে
গ্লোবাল কমিউনিকেশন্স বিজনেস পার্টনার (Global
Communications Business Partner) এর কাছে
প্রেরণ করুন।

আরও জানুন
 অংশীদারের অংশগ্রহণ
সংক্রান্ত নীতি
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বহিঃস্থ পক্ষগুলির সঙ্গে স�োশ্যাল মিডিয়াতে বা অন্যান্য উপায়ে
কথ�োপকথন করার সময় যে সব পরিস্থিতি উদ্ভূত হতে পারে
সেগুলিকে কীভাবে সামলাতে হবে সেই বিষয়ে আমাদের সাধারণ
নির্দে শগুলি অনুসরণ করুন:
•

স্পষ্টতা বজায় রাখুন। সবসময় স্পষ্ট করে দিন যে আপনার
মতামত আপনার নিজস্ব এবং তা মেটলাইফ এর মতামত নয়।
মেটলাইফ এর বিষয়ে আল�োচনা করা বা তার সমর্থন করার সময়
সর্বদা নিজেকে একজন কর্মী হিসেবে সনাক্ত করুন।

•

সতর্ক থাকুন। মেটলাইফ বা ক�োন�ো তৃ তীয় পক্ষের মালিকানাধীন
ক�োন�ো স্বত্বাধীন, আর্থিক বা অন্য গ�োপনীয় তথ্য কখনও যথাযথ
অনুম�োদন ছাড়া প্রকাশ করবেন না।

•

সম্মান দিন। কখনও এমন কিছু প�োস্ট করবেন না যা মেটলাইফ
এর ক্রেতা, তৃ তীয় পক্ষ, বা পণ্যগুলির প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ, অশ্লীল,
হুমকিপূর্ণ, ভীতিপ্রদর্শনকারী, বা অপমানজনক, অথবা হয়রানি বা
বৈষম্যপূর্ণ হিসাবে দেখা হতে পারে।

•

সৎ থাকুন। তথ্য প�োস্ট বা আদানপ্রদান করার সময় সৎ ও
নির্ভু ল থাকার জন্য যত্নশীল হ�োন এবং আপনি যদি ক�োন�ো ভু ল
করেন, দ্রুত তা সংশ�োধন করুন। কখনও এমন ক�োন�ো তথ্য বা
গুজব প্রচার করবেন না যা আপনি মেটলাইফ, কর্মীবৃন্দ, ক্রেতা,
মেটলাইফ এর পক্ষ থেকে কর্মরত মানুষ বা আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী বা
অন্য তৃ তীয় পক্ষের সম্বন্ধে মিথ্যা বলে জানেন।

অভ্যন্তরীণ বার্তাবিনিময় বাহ্যিক বার্তাবিনিময়ের মত�ো একই
রকম গুরুত্বপূর্ণ। অভ্যন্তরীণভাবে বার্তাবিনিময় করার সময়
মেটলাইফ এর তথ্যকে রক্ষা করার জন্য আপনাকে আমাদের
বিধি, আমাদের নীতি ও আইনগুলি মেনে চলতে হবে।

ব্যবসার জন্য অনুর�োধ করা, মেটলাইফ এর ব্র্যান্ড, পণ্য ও প্রদত্ত
পরিষেবাগুলি প্রচার করা, অথবা মেটলাইফ এর ব্যবসা সংক্রান্ত
আর্থিক বিষয়ে আল�োচনায় অংশ নেওয়ার জন্য, আপনার
স�োশ্যাল মিডিয়া সাইটগুলি বা অন্যান্য বাহ্যিক বার্তাবিনিময়গুলি
ব্যবহার করা উচিত নয়, যদি না সেটি ক�োম্পানি দ্বারা
অনুম�োদিত ক�োনও কর্মসূচির অংশ হয়।

সূচিপত্র

আমাদের সংহিতার
(ক�োডের) মালিকানা

আমাদের মানুষদের
যত্ন নেওয়া

আমাদের ব্যবসার
পন্থাকে সংরক্ষণ করা

আমাদের সম্পদসমূহকে
রক্ষা করা

আমাদের সমাজকে
সেবা দেওয়া

আমাদের পণ্য ও পরিষেবাগুলি
নৈতিকভাবে বিক্রি করুন
“ বিক্রয়ের অনুশীলন” বলতে এমন যে ক�োন�ো
কার্যকলাপকে ব�োঝায় যা একটি পণ্য বা পরিষেবার
প্রসঙ্গে ক�োন�ো ক্রেতার সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করার জন্য
মেটলাইফ দ্বারা বা তার পক্ষ থেকে সম্পাদন করা হয়।
মেটলাইফ নৈতিক বিক্রয়ের একটি সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা
করেছে যার কেন্দ্রে আছে ক্রেতার সঙ্গে ন্যায্য
আচরণ করা। আমাদের সংহিতা, আমাদের নীতি
ও আইনগুলি সুনিশ্চিত করে যে আমরা এমন পন্থায়
ব্যবসা পরিচালনা করি যা ন্যায্যতা, স্পষ্টতা ও
স্বচ্ছতা সুনিশ্চিত করে। আমাদের নৈতিক বিক্রয়ের
অনুশীলনগুলি মেটলাইফ এর সুনামকে আরও দৃঢ় করে
এবং আমাদের ক্রেতাদের বিশ্বাস ও আনুগত্য অর্জন
করার সাথে সাথে তাদের আর্থিক যাত্রাপথে তাদের
সঙ্গে অংশীদারিত্ব গড়ে ত�োলার বিশেষ সুবিধা পেতেও
আমাদেরকে সাহায্য করে।
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আমাদের মানদণ্ড ও মূল্যব�োধগুলির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণভাবে আচরণ
করার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই যা করতে হয়:
•

আমাদের ক্রেতাদের কথা শ�োনা।

•

শুধুমাত্র এমন বিবৃতি দেওয়া যা বাস্তব তথ্যমূলক, সত্যনিষ্ঠ, এবং
সম্পূর্ণরূপে নির্ভু ল।

•

গড়ে ত�োলা ও বাজারজাত করা পণ্যগুলি যাতে পরিকল্পিত
ক্রেতাদের জন্য উপযুক্ত হয় তা সুনিশ্চিত করুন।

•

আমাদের ক্রেতাদের উপযুক্ত পণ্য বা পরিষেবাগুলি চয়ন করার
স্বাধীনতা দেওয়া।

•

ক্রেতাদের যথাযথভাবে উপদেশ দেওয়া এবং মেটলাইফ এর উচ্চ
মানদণ্ডগুলি তু লে ধরার জন্য আমাদের বিক্রয় প্রতিনিধিদের
প্রশিক্ষণ দেওয়া।

আরও জানুন
 ম েটলাইফ এর
বিশ্বজনীন বিক্রয়
অনুশীলন নীতি

সূচিপত্র

আমাদের সংহিতার
(ক�োডের) মালিকানা

আমাদের মানুষদের
যত্ন নেওয়া

আমাদের ব্যবসার
পন্থাকে সংরক্ষণ করা

আমাদের সম্পদসমূহকে
রক্ষা করা

ঘুষ ও দুর্নীতি প্রতির�োধ করুন
মেটলাইফ ন্যায্যভাবে, সৎভাবে, ও খ�োলামেলাভাবে
ব্যবসা পরিচালনা করতে অঙ্গীকারবদ্ধ এবং মেটলাইফ
এর কর্মীবৃন্দ অথবা মেটলাইফ এর জন্য বা তার পক্ষ
থেকে কর্মরত ক�োন�ো তৃ তীয় পক্ষ দ্বারা সঙ্ঘটিত সব
ধরনের ঘুষ ও দুর্নীতির প্রতি একটি শূন্য-সহনশীলতার
নীতি গ্রহণ করেছে। সহজভাবে বললে, ঘুষ ও দুর্নীতি
কখনই গ্রহণয�োগ্য নয়।
স্থানীয় আইন অথবা প্রথা নির্বিশেষে, প্রাপককে অযথাযথভাবে কাজ
করতে প্রভাবিত করার অভিপ্রায় নিয়ে “ঘুষ” দেওয়া বা মূল্যবান
ক�োন�ো কিছু প্রদান করাকে মেটলাইফ কর্মীদের পক্ষে কঠ�োরভাবে
নিষিদ্ধ করে। অযথাযথ কাজকর্মের অন্তর্ভুক্ত হল ক�োন�ো নিত্যকার
কর্ত ব্য বা কাজকে ত্বরান্বিত করা, ব্যবসা পাওয়া বা ধরে রাখা
অথবা ব্যবসার ক্ষেত্রে একটি অযথাযথ সুবিধা আদায় করা। এই
নিষেধাজ্ঞাটি সরকারী কর্মকর্তা, ক্রেতা, বা অন্যান্য তৃ তীয় পক্ষগুলির
সাথে লেনদেন করার ক্ষেত্রে প্রয�োজ্য হয়।
দুর্নীতিমূলক কাজকর্মের প্রধান ধরণগুলি হল ঘুষ, কিকব্যাক ও জ�োর
করে আদায় করা।
•

ঘুষ - আরেকজন মানুষ বা সত্তার কাজকর্মকে প্রভাবিত করার
জন্য মূল্যবান ক�োন�ো কিছু দেওয়ার প্রস্তাব করা, দেওয়া, অনুর�োধ
করা বা গ্রহণ করা।

•

কিকব্যাক - এক প্রকারের দরাদরি করা ঘুষ যেখানে এমন কাউকে
অর্থপ্রদান করা হয় যিনি একটি লেনদেন বা অন্য পরিস্থিতিকে
সহজ করে দিয়েছিলেন।

•

জ�োর করে আদায় - অর্থ, সম্পত্তি বা পরিষেবা পাওয়ার জন্য
হুমকি দেওয়া বা বল প্রয়�োগ করা।

আমাদের সমাজকে
সেবা দেওয়া

মানি লন্ডারিং প্রতির�োধ করুন
আমাদের ক্রেতা ও তৃ তীয় পক্ষের আস্থা ও আত্মবিশ্বাস সংরক্ষণ করার
জন্য, মেটলাইফ এর কর্মী হিসেবে আমাদের নিজেদের মধ্যে এবং
দুর্নীতিমূলক কাজকর্মের যে ক�োন�ো ইঙ্গিত থেকে আমাদের যথাসম্ভব
বেশি দূরত্ব বজায় রাখা অত্যাবশ্যক। আমরা সততা, ন্যায্যতা ও
স্বচ্ছতার সঙ্গে ব্যবসা পরিচালনা করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। আমরা যে
সব দেশে কাজকর্ম করি সেখানে দুর্নীতিমূলক কাজকর্মগুলিও ঘুষ ও
দুর্নীতির বিরুদ্ধে ফ�ৌজদারী ও দেওয়ানি আইনগুলির একটি গুরুতর
লঙ্ঘন হতে পারে এবং এর চরম পরিণাম হতে পারে।
ইউ.এস. ও স্থানীয় অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার আইন ও বিধিনিয়মগুলি
নিষেধাজ্ঞার আওতায় থাকা ব্যক্তি, সত্তা, দেশ বা সরকারগুলিকে
প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে পরিষেবা প্রদান করা অথবা তাদের সঙ্গে
অন্যভাবে লেনদেন করাকে নিষিদ্ধ করে। নিষেধাজ্ঞা মেনে চলার
প্রসঙ্গে মেটলাইফ এর নীতি ও কার্যপ্রণালীগুলি স্থানীয় অর্থনৈতিক
নিষেধাজ্ঞার বিধিনিয়মগুলি মেনে চলার জন্য পরিকল্পিত। আপনার
ওপরে প্রয�োজ্য নীতি ও কার্যপ্রণালীগুলি জানা ও তা মেনে চলার জন্য
আপনার একটি দায়িত্ব আছে।
যে ক�োন�ো প্রকারের উপহার ও মন�োরঞ্জন দেওয়া বা গ্রহণ করার
পূর্বে, আপনাকে অবশ্যই বৈশ্বিক দুর্নীতি-বির�োধী নীতি এবং আপনার
স্থানীয় নীতি দেখতে হবে এবং স্থানীয় আবশ্যকতাগুলি মেনে চলতে হবে।

মানি লন্ডারিং হল অপরাধমূলক কাজকর্ম থেকে
অর্জিত অর্থ গ্রহণ করা এবং সেগুলিকে আইনসম্মত
হিসেবে দেখান�োর প্রক্রিয়া।
সাধারণভাবে তিনটি ধাপে মানি লন্ডারিং করা হয়:
•

নগদ অর্থ বা অন্য সম্পদকে আর্থিক ব্যবস্থায় স্থান দেওয়া।

•

বিভিন্ন অ্যাকাউন্ট বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে ঘুরিয়ে
সম্পদগুলিকে “স্তরীভূ ত করা”।

•

সম্পদগুলিকে মূল ধারার অর্থনীতিতে ফিরিয়ে এনে একীভূ ত করা।

মানি লন্ডারিং প্রতির�োধ করার জন্য, আমাদের অবশ্যই সতর্ক থাকতে
হবে এবং আমাদের সম্ভাব্য ক্রেতা ও অন্যান্য তৃ তীয় পক্ষগুলির
ব্যাপারে সবসময় সঠিকভাবে ব্যাপক মূল্যায়ন (due diligence)
করতে হবে। যখন ক�োন�ো কিছু আমাদের সন্দেহের উদ্রেক করে বা
সঠিক বলে মনে হয় না, তখন মেটলাইফ এর কর্মী হিসেবে মত প্রকাশ
করা জরুরি।

যদি ঘুষ, দুর্নীতি বা মানি লন্ডারিং বির�োধী কাজকর্ম সম্বন্ধে আপনার
এমনকি সন্দেহও হয়, অবিলম্বে যথাযথ মাধ্যমের কাছে তা রিপ�োর্ট
করুন। আপনার ক�োন�ো প্রশ্ন থাকলে বিশ্বজনীন আর্থিক অপরাধ ইউনিট
(Global Financial Crimes Unit) এর সঙ্গে য�োগায�োগ করুন।

আরও জানুন
 বৈশ্বি
 ক দুর্নীতিবির�োধী নীতি
 বৈশ্বি
 ক মানি লন্ডারিংবির�োধী নীতি
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সূচিপত্র

আমাদের সংহিতার
(ক�োডের) মালিকানা

রাজনৈতিক ও সরকার সংক্রান্ত
কার্যকলাপগুলিতে দায়িত্বশীলভাবে
অংশগ্রহণ করুন
সরকারী কর্মকর্তাদের সঙ্গে পারস্পরিক ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া করার সময় বর্ধিত ঝুঁ কি আছে। মেটলাইফ
এর পক্ষ থেকে বা ব্যক্তিগতভাবে ক�োন�ো সরকারী
কর্মকর্তাকে প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে মূল্যবান ক�োন�ো
কিছু দেওয়ার সময়, ছাড়পত্র-পূর্ব আবশ্যকতাগুলি
সমেত বিশেষ কার্যপ্রণালীগুলি প্রয�োজ্য হয়। রাজনৈতিক
অনুদানগুলি এর অন্তর্ভুক্ত। নির্দে শনার জন্য বিশ্বজনীন
দুর্নীতি-বির�োধী নীতি দেখুন।
রাজনৈতিক ও সরকার সংক্রান্ত কার্যকলাপগুলি
•

•

•

রাজনৈতিক ও সরকারী বিষয়ে আপনার ব্যক্তিগত অংশগ্রহণের
জন্য সময়, পরিসর বা তহবিলগুলি সমেত, মেটলাইফ এর
সম্পদগুলি ব্যবহার করবেন না।
সরকারী কর্মকর্তাদের সঙ্গে যুক্ত থাকার ফলে মেটলাইফ ও/
বা তার কর্মীরা নিয়ন্ত্রক ঘ�োষণার আবশ্যকতাগুলির আওতায়
আসতে পারেন। ক�োন�ো সরকার বা সরকারী কর্মকর্তার সাথে যে
ক�োন�ো য�োগায�োগের আগে গ্লোবাল গভর্নমেন্ট রিলেশন্স (Global
Government Relations)-এর সাথে য�োগায�োগ করুন।

আমাদের মানুষদের
যত্ন নেওয়া

আমাদের ব্যবসার
পন্থাকে সংরক্ষণ করা

আমাদের সমাজকে
সেবা দেওয়া

ন্যায্যভাবে প্রতিয�োগিতা করুন
প্রতিয�োগিতা সংক্রান্ত আইনগুলি, যা অ্যান্টিট্রাস্ট,
কার্টে ল বা একাধিপত্য (monopoly) আইন হিসাবেও
পরিচিত, তা স্বাধীন ও মুক্ত প্রতিয�োগিতা, দক্ষ
পরিষেবা, এবং একটি উৎপাদনশীল অর্থনীতিকে
সংরক্ষণ ও প্রতিপালন করার জন্য পরিকল্পিত।
প্রতিয�োগিতাকে হ্রাস বা অপসারণ করে এমন যে
ক�োন�ো কাজকর্ম বা আচরণ পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষার
অধীন। এমনকি ক�োন�ো প্রতিয�োগীর সাথে ব�োঝাপড়া
আছে এমন আপাতদৃষ্টিতে মনে হওয়াও পুঙ্খানুপুঙ্খ
পরীক্ষার আওতায় আসার পক্ষে যথেষ্ট এবং এর
ফলে গুরুতর জরিমানা হতে পারে। এই আইনগুলির
এমনকি অনিচ্ছাকৃ ত লংঘনও এড়িয়ে চলার জন্য
আপনাকে অবশ্যই যত্নশীল হতে হবে।

কর্মস্থলে ক�োন�ো বহিঃস্থ দাতব্য সংস্থার প্রচার করা অথবা
সরকার ও/বা নির্বাচিত কর্মকর্তা, তাদের স্বামী/স্ত্রী, বা সরকারী
পদের প্রার্থীরা জড়িত আছেন এমন ধরনের দাতব্য সংস্থার
প্রসঙ্গে মেটলাইফ এর সম্পদগুলি ব্যবহার করার আগে সিনিয়র
পরিচালকবর্গের অনুম�োদন প্রয়�োজন।

আরও জানুন
 অ
্ যান্টিট্রাস্ট
নির্দেশিকা
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আমাদের সম্পদসমূহকে
রক্ষা করা

আমরা যেমন আচরণ পেতে চাই, ঠিক সেভাবেই আমরা মেটলাইফ
এ আমাদের প্রতিয�োগীসহ অন্যদের সঙ্গে আচরণ করি এবং এর
অর্থ হল তাদের প্রতি সম্মানপূর্ণ আচরণ করা। আপনার সহকর্মী
বা ক্রেতাদের সাথে কথা বলার সময়ে, মেটলাইফ এবং আমাদের
পণ্য ও পরিষেবাগুলির ইতিবাচক দিকের ওপরে জ�োর দিন, কিন্তু
কখনও ক�োন�োভাবেই প্রতিয�োগিতাকে অসম্মান করে কথা বলবেন
না। আমরা মেটলাইফ এ জ�োরাল�োভাবে ও ন্যায্যভাবে প্রতিয�োগিতা
করি এবং আমরা যে সব দেশে ব্যবসা করি সর্বদা সেগুলির আইন ও
বিধিনিয়মগুলির মধ্যে থেকে কাজ করি।
যখন আপনি আমাদের প্রতিয�োগীদের সাথে য�োগায�োগ রক্ষা করে
চলেন, তখন কিছু সংবেদনশীল ব্যবসায়িক তথ্য সম্পর্কে আল�োচনা
এড়িয়ে চলা, এবং এই বিষয়গুলি অথবা সম্পর্কযুক্ত বিষয়গুলি
উত্থাপিত হলে অবিলম্বে কথ�োপকথন থামিয়ে দেওয়াই শ্রেয়।
আপনার কখনই এগুলি করা উচিত নয়:
•

আমরা যে পণ্য ও পরিষেবা বিক্রয় করি সেগুলির দাম বা
শর্ত গুলি বেধে দেওয়া।

•

বাজার, ক্রেতা বা অঞ্চলগুলিকে ভাগ করে নিতে সম্মত
হওয়া।

•

ক্রেতার জন্য অথবা ব্যবসার প্রসঙ্গে প্রতিয�োগিতা না
করতে সম্মত হওয়া।

•

ক্রেতা, সরবরাহকারী বা অন্যান্য প্রতিয�োগীদের বয়কট
করতে সম্মত হওয়া।

•

বেতন বা মজুরি বেধে দিতে সম্মত হওয়া এবং/বা প�োচিং
না করার চু ক্তিতে সম্মত হওয়া।

সূচিপত্র

আমাদের সংহিতার
(ক�োডের) মালিকানা

আমাদের মানুষদের
যত্ন নেওয়া

আমাদের ব্যবসার
পন্থাকে সংরক্ষণ করা

আমাদের সম্পদসমূহকে
রক্ষা করা

আমাদের সমাজকে
সেবা দেওয়া

আপনি যদি গুরুত্বপূর্ণ অসার্বজনিক তথ্য
জানেন তাহলে লেনদেন করবেন না
আপনি যদি সিকিওরিটিগুলির সম্বন্ধে সার্বজনিক নয়
এমন, গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সম্পর্কে অবহিত থাকেন, তা
মেটলাইফ বা অন্য ক�োন�ো প্রদানকারী যারই হ�োক
না কেন, সেই ক্ষেত্রে আপনি সিকিউরিটিগুলি কিনতে
বা বেচতে পারেন না। আপনি যখন এই ধরনের
সময়ে সিকিওরিটিগুলি কেনেন বা বিক্রি করেন তখন
“অভ্যন্তরীণ কেনাবেচা” হয়। আপনি যখন অন্য কার�ো
কাছে গুরুত্বপূর্ণ অসার্বজনিক তথ্য প্রকাশ করেন এবং
সেই ব্যক্তি সিকিওরিটিগুলি কেনেন বা বিক্রি করেন
তখন “ইঙ্গিত দেওয়া” হয়।

মেটলাইফ এ আমরা গুরুত্বপূর্ণ অসার্বজনিক তথ্য সম্বন্ধে অবহিত
থাকার সময় সিকিওরিটি কেনাবেচা না করে এবং অন্যদেরকে
কেনাবেচা করার ইঙ্গিত না দিয়ে আমাদের বিনিয়�োগকারী, আমাদের
ক্রেতা ও তৃ তীয় পক্ষের বিশ্বাস বজায় রাখি। আপনার কাজে, আপনি
মেটলাইফ, আমাদের তৃ তীয় পক্ষ বা অন্য ক�োন�ো ক�োম্পানি সম্বন্ধে
গুরুত্বপূর্ণ অসার্বজনিক তথ্য জানতে পারেন। যেহেতু গুরুত্বপূর্ণ
অসার্বজনিক তথ্যের সংজ্ঞাটি বিস্তৃতভাবে প্রয়�োগ করা হতে পারে,
তাই সিকিওরিটি কেনাবেচা করার আগে আপনার সতর্ক ভাবে চিন্তা
করা উচিত এবং মেটলাইফ বা অন্য ক�োন�ো ক�োম্পানি সম্পর্কিত
ক�োন�ো সংবেদনশীল বা গ�োপনীয় তথ্য পরিবার, বন্ধু বা ব্যবসায়িক
সহয�োগীদের সাথে আল�োচনা করা আপনার উচিত নয়।

আরও জানুন
 ম েটলাইফ এর
অভ্যন্তরীণ বেচাকেনা
সংক্রান্ত নীতি

১৮৬৮ – বিশ্বকে MLIC এর সঙ্গে পরিচিত
করান�ো।

যদি এমন হয়, তাহলে?

যদি এমন হয়, তাহলে?

তথ্যটি গুরুত্বপূর্ণ কিনা তা আমি
কীভাবে জানব?

আমি যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করি না,
আমাকে কি অভ্যন্তরীণ কেনাবেচার
জন্য শাস্তি দেওয়া হতে পারে?

তথ্যটি গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে যদি এর
দ্বারা সিকিওরিটির বাজার মূল্য প্রভাবিত
হওয়ার সম্ভাবনা থাকে অথবা যদি একজন
যুক্তিসঙ্গত বিনিয়�োগকারী সিকিওরিটিটি
কিনবেন বা বেচবেন কিনা সেই সিদ্ধান্ত
নেওয়ার সময় তথ্যটিকে গুরুত্বপূর্ণ বলে
বিবেচনা করেন। উদাহরণগুলিতে অন্তর্ভুক্ত
হতে পারে আর্থিক ফলাফল, সংযুক্তি বা
অধিগ্রহণ, ক�োন�ো ব্যবসার ক্রয় বা বিক্রয়,
নতু ন পণ্য বা ব্যবসা, বা কার্যনির্বাহী
পরিচালকবর্গের পরিবর্তন। অভ্যন্তরীণ
কেনাবেচা ও ইঙ্গিত দেওয়া মেটলাইফ এর
নীতি ও স্থানীয় আইনগুলিকে লংঘন করে।
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হ্যাঁ। আপনি একজন কর্মী হিসেবে, এই
সংহিতা বা মেটলাইফ এর অভ্যন্তরীণ
কেনাবেচার নীতি লংঘন করলে মেটলাইফ
আপনার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নিতে
পারে, যার মধ্যে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা
পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। এছাড়াও আপনি
জেলে যেতে পারেন, আপনার জরিমানা
হতে পারে, আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে
বাধ্য হতে পারেন এবং অন্যান্য স্থানীয়
আইনি পরিণতিগুলির অধীন হতে পারেন।

সূচিপত্র

আমাদের সংহিতার
(ক�োডের) মালিকানা

আমাদের মানুষদের
যত্ন নেওয়া

আমাদের ব্যবসার
পন্থাকে সংরক্ষণ করা

আমাদের সম্পদসমূহকে
রক্ষা করা

আমাদের সম্পদসমূহকে
রক্ষা করা

এই বিভাগে:

আমাদের তথ্যকে সযত্নে পরিচালনা করুন
আমাদের ব্যক্তিগত তথ্যকে সুরক্ষিত রাখুন
আমাদের সম্পদসমূহকে রক্ষা করুন

নির্ভু ল রেকর্ড বজায় রাখুন

আমাদের সমাজকে
সেবা দেওয়া

আমাদের সংহিতার
(ক�োডের) মালিকানা

সূচিপত্র

আমাদের তথ্যকে সযত্নে
পরিচালনা করুন
একটি ডিজিটাল ক�োম্পানি হিসেবে, তথ্য একটি
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। আমাদের দৈনন্দিন ব্যবসা
আমাদের তথ্যের নির্ভু লতা ও গুণমানের ওপরে
নির্ভ র করে। আপনি কী ধরনের তথ্য নিয়ে কাজ
করেন, তা ক�োন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা উচিত, এবং
অনিচ্ছাকৃ ত উদ্দেশ্যে তা ব্যবহার করার সময় সম্ভাব্য
ঝুঁ কি ও দায়গুলি ব�োঝার জন্য আপনি দায়িত্বশীল।
আপনি যে সব তথ্য নিয়ে কাজ করেন সেগুলিকে
সর্বোচ্চ যত্নের সাথে পরিচালনা করতে হবে যাতে
আমাদের প্রক্রিয়াগুলিতে ব্যবহারের জন্য তার
বিশুদ্ধতা সুনিশ্চিত করা যায়। আমাদের তথ্য যাতে
উপলব্ধ, ব্যবহারয�োগ্য, উচ্চ মানের ও সুরক্ষিত থাকে
তা নিশ্চিত করার জন্য আমাদের তথ্য পরিচালনার
নীতিটি নির্দে শনা প্রদান করে। আমাদের ক্রেতা, কর্মী
ও তৃ তীয় পক্ষের তথ্যকে যত্নের সাথে ব্যবহার করা।

আরও জানুন
 প্র
 তিষ্ঠানের তথ্য
পরিচালনা নীতি
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আমাদের মানুষদের
যত্ন নেওয়া

আমাদের ব্যবসার
পন্থাকে সংরক্ষণ করা

আমাদের সম্পদসমূহকে
রক্ষা করা

আমাদের সমাজকে
সেবা দেওয়া

সূচিপত্র

আমাদের সংহিতার
(ক�োডের) মালিকানা

আমাদের মানুষদের
যত্ন নেওয়া

আমাদের ব্যবসার
পন্থাকে সংরক্ষণ করা

আমাদের সম্পদসমূহকে
রক্ষা করা

আমাদের সমাজকে
সেবা দেওয়া

আমাদের ব্যক্তিগত তথ্যকে সুরক্ষিত
রাখুন
ব্যক্তিগত তথ্যকে সুরক্ষিত রাখার প্রতি মেটলাইফ
এর একটি দীর্ঘকালীন অঙ্গীকার আছে। আমাদের
ক্রেতা, কর্মী ও তৃ তীয় পক্ষগুলি আমাদের ওপরে
বিশ্বাস রাখেন যে আমরা তাদের ব্যক্তিগত তথ্যকে
সুরক্ষিত রাখব ও তার ব্যবহারকে সীমিত করব
এবং তাদের গ�োপনীয়তাকে সম্মান দেব�ো। ব্যক্তিগত
তথ্য হল এমন যে ক�োন�ো তথ্য যা একজন ব্যক্তিকে
সনাক্ত করে বা সনাক্ত করতে পারে, যেমন নাম,
ইমেল ঠিকানা, সরকারী পরিচিতি নম্বর, অ্যাকাউণ্ট
নম্বর, চিকিৎসাগত তথ্য এবং ব্যবহারকারী আইডি ও
পাসওয়ার্ড ।
মেটলাইফ এমন অনেক দেশে ব্যবসা পরিচালনা করে যেখানে
গ�োপনীয়তা আইন ও/বা বিধিনিয়ম আছে, যেগুলি বর্ণনা করে যে
ব্যক্তিগত তথ্যকে কীভাবে দেখা, সংগ্রহ, সঞ্চয়, প্রক্রিয়া, স্থানান্তর ও
নষ্ট করা যায়। সংবেদনশীল ব্যক্তিগত তথ্য প্রক্রিয়া করার ক্ষেত্রে
অতিরিক্ত আইনি নিয়ন্ত্রণ প্রয�োজ্য হতে পারে। ব্যক্তিগত তথ্য কী তা
ব�োঝা এবং আপনি যে দেশে বা দেশগুলিতে ব্যবসা পরিচালনা করেন
সেখানে গ�োপনীয়তা আইন ও বিধিনিয়মগুলি অনুসরণ করা জরুরি।
আইনি প্রয়�োজনীয়তা সম্বন্ধে আপনার ক�োন�ো প্রশ্ন থাকলে অনুগ্রহ করে
আইন বিভাগের (Law Department) সঙ্গে য�োগায�োগ করুন।

ব্যক্তিগত তথ্য সংক্রান্ত ঘটনাগুলি সনাক্ত করা, রিপ�োর্ট করা ও
প্রতির�োধ করা মেটলাইফ এর সকল কর্মীর জন্য বাধ্যতামূলক।
ব্যক্তিগত তথ্য সংক্রান্ত ঘটনা হল এমন ক�োন�ো ঘ�োষণা, প্রকাশ, ক্ষতি,
অননুম�োদিত প্রবেশ বা ভু ল নির্দে শনা যা ব্যক্তিগত তথ্যের সাথে
আপ�োস করতে পারে। এমনকি ভু ল ল�োককে পাঠান�ো একটি ইমেইলের
মত�ো নিরীহ কাজকর্মগুলির ফলেও ব্যক্তিগত তথ্য সংক্রান্ত ঘটনা
ঘটতে পারে, যদি এতে ব্যক্তিগত তথ্য জড়িত থাকে। একটি ব্যক্তিগত
তথ্য সংক্রান্ত ঘটনাকে প্রয�োজ্য আইনের সংজ্ঞা অনুযায়ী “নিরাপত্তার
লংঘন” হিসেবে বিবেচনা করা হতে পারে, আবার নাও করা হতে
পারে। ক�োন�ো সন্দিগ্ধ ব্যক্তিগত তথ্য সংক্রান্ত ঘটনার বিষয়ে মত
প্রকাশ করার উপকরণ ব্যবহার করে রিপ�োর্ট করা আপনার পক্ষে
জরুরি। স্থানীয় গ�োপনীয়তা আইনগুলির ভিত্তিতে তথ্য লঙ্ঘন হয়েছে
কিনা এবং নিয়ন্ত্রক(দের) বা ব্যক্তিকে(দের) জানান�ো প্রয়�োজন কিনা
তা নির্ধারণ করার জন্য স্থানীয় কমপ্লায়েন্স আইন বিভাগের সঙ্গে
কাজ করবে।
ব্যক্তিগত তথ্য সংক্রান্ত ঘটনার উদাহরণে এগুলি অন্তর্ভুক্ত আছে,
তবে এতেই সীমিত নয়:
•

ব্যক্তিগত তথ্য সমেত নথিপত্র ভু ল ক্রেতাকে ইমেইল করা বা
ডাকয�োগে পাঠান�ো।

•

একটি অসুরক্ষিত শেয়ার্ড সাইটে ব্যক্তিগত তথ্য প�োস্ট করা।

•

ক�োম্পানির ল্যাপটপ, ফ�োন বা অন্য ডিভাইস হারান�ো।

গ�োপনীয়তা সংক্রান্ত সেরা অনুশীলন:
•

ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবহার করাকে শুধু আপনার
কাজ করার জন্য ন্যূনতম যা প্রয়�োজন তাতে সীমিত করা।

•

ব্যক্তিগত তথ্যকে শুধু এমনভাবে সংগ্রহ, ব্যবহার ও
প্রক্রিয়া করা যা গ�োপনীয়তার বিজ্ঞপ্তি ও প্রয়�োজনীয়
সম্মতিগুলিতে বিবৃত উদ্দেশ্যগুলির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

•

মেটলাইফ এর পরিচ্ছন্ন ডেস্ক ও তথ্য বিনষ্ট করার
আবশ্যকতাগুলি মেনে চলুন।

•

ব্যক্তিগত তথ্য আছে এমন ইমেইলগুলি সুরক্ষিত পদ্ধতিতে
মেটলাইফ এর বাইরের প্রাপকদের পাঠান।

•

শুধুমাত্র বৈধ ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে, কেবল অনুম�োদিত
তৃ তীয় পক্ষের সঙ্গে ব্যক্তিগত তথ্য আদানপ্রদান করুন।

•

দেশের সীমা অতিক্রম করে ব্যক্তিগত তথ্য স্থানান্তরিত
করার আগে আইন বিভাগের পরামর্শ নিন, যেহেতু কিছু
দেশ এই ধরনের স্থানান্তরকে নিয়ন্ত্রিত করে।

আরও জানুন
 বৈশ্বি
 ক গ�োপনীয়তা নীতি
 গ�ো
 পনীয়তার জ্ঞান
আদানপ্রদানের সাইট
(Privacy Knowledge
Sharing Site)
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সূচিপত্র

আমাদের সংহিতার
(ক�োডের) মালিকানা

আমাদের মানুষদের
যত্ন নেওয়া

আমাদের ব্যবসার
পন্থাকে সংরক্ষণ করা

আমাদের সম্পদসমূহকে
রক্ষা করা

আমাদের সমাজকে
সেবা দেওয়া

আমাদের সম্পদসমূহকে রক্ষা করুন
মেটলাইফ এর সম্পদসমূহে এমন সব কিছু অন্তর্ভুক্ত
আছে যা মেটলাইফ এর মালিকানাধীন বা ব্যবসা
পরিচালনার জন্য তার দ্বারা ব্যবহৃত হয়। বিল্ডিং,
কম্পিউটার এবং মেটলাইফ এর প্রদান করা ম�োবাইল
ডিভাইসগুলি থেকে শুরু করে মেটলাইফ এর
নেটওয়ার্কে থাকা ইমেল ও মেধা স্বত্ব পর্যন্ত সব কিছু ই
সম্পদের শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। আমাদের ওপরে বিশ্বাস
করা হয় যে আমরা মেটলাইফ এর সম্পদসমূহ ব্যবসার
জন্য ব্যবহার করব এবং সেগুলিকে ক্ষতি, হারান�ো,
অপব্যবহার ও চু রি থেকে রক্ষা করব। মাঝেমধ্যে
ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে মেটলাইফ এর সম্পদসমূহ ব্যবহারের
অনুমতি আছে; তবে নিশ্চিত করুন যে আপনার
ব্যবহার যেন আমাদের ব্যবসায় হস্তক্ষেপ না করে
অথবা আমাদের নীতি বা আইন লংঘন না করে।

ম েটলাইফ এর সম্পদগুলি ব্যবহার করার সময় গ�োপনীয়তার ক�োন�ো
প্রত্যাশা রাখবেন না। আপনার দ্বারা মেটলাইফ এর সম্পদগুলির
ব্যবহার পর্যবেক্ষণ করা হতে পারে। মেটলাইফ এর নেটওয়ার্কে
আপনার পাঠান�ো যে ক�োন�ো ইমেল, আপনার কম্পিউটারে ডাউনল�োড
ও সংরক্ষণ করা নথিপত্র, বা আপনার কাজ করার সময় আপনার
তৈরি করা ক�োড মেটলাইফ এর সম্পত্তি।
মেটলাইফ আমাদের গ�োপনীয় তথ্য এবং মেধা স্বত্বে গুরুত্বপূর্ণ সংস্থান
বিনিয়�োগ করে। আমাদের গ�োপনীয় তথ্য এবং পেটেন্ট, কপিরাইট,
ট্রেডমার্ক ও ট্রেড সিক্রেটের মত�ো মেধা স্বত্বকে মেটলাইফ এর মূল্যবান
সম্পত্তি হিসেবে রক্ষা করুন। মেধা স্বত্বের প্রসঙ্গে মেটলাইফ এর
কিছু আবশ্যকতা আছে, যেমন আপনি যদি আপনার কাজের সময়
ক�োন�ো কিছু সৃষ্টি করেন, তাহলে মেটলাইফ তার মালিক হবে, যদি না
আপনি আমাদের নীতি ও/বা আইনের অধীনে নির্দিষ্ট কিছু মানদণ্ড
পূরণ করেন। মনে রাখুন যে এই সম্পত্তিগুলির ওপরে মেটলাইফ এর
মালিকানা আপনি মেটলাইফ ছেড়ে যাওয়ার পরেও অব্যাহত থাকে।
মেটলাইফ আঞ্চলিক সাইবারসিকিউরিটি (Cybersecurity)
পরিকল্পনা ও বিশ্ব জুড়ে বার্ষিক টেবলটপ অনুশীলনের সাহায্যে একটি
দৃঢ় সাইবারসিকিউরিটি কার্যক্রম বজায় রাখে। বিশাল মাপের ও
জটিল তথ্য সংক্রান্ত ঘটনার একটি সমন্বিত, কার্যকরী প্রতিক্রিয়াকে
সহজতর করার জন্য আমাদের পরিকল্পনাটি একটি কাঠাম�ো প্রতিষ্ঠা
করে। পরিকল্পনাটির অধীনে নির্ধারিত ভূ মিকা ও দায়িত্ব থাকা সকল
কর্মী এটা সুনিশ্চিত করার জন্য দায়িত্বশীল যে তারা পরিকল্পনাটির
সবচেয়ে সাম্প্রতিক সংস্করণ সম্বন্ধে অবহিত আছেন এবং তা
মেনে চলেন।

 ৮৬৮ –চামড়ার বাক্স যার মধ্যে
১
ক�োম্পানির সম্পত্তি রাখা হত�ো।
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তৃ তীয় পক্ষের মালিকানাধীন মেধা স্বত্ব
আপনার ব্যবহার করা উচিত নয়, যদি না
সেই মেধা স্বত্বটির জন্য মেটলাইফ দ্বারা
যথাযথভাবে লাইসেন্স নেওয়া হয়ে থাকে।
মেটলাইফ এর পক্ষ থেকে ছবি, গ্রাফিক্স,
সফটওয়্যার, সঙ্গীত ও অন্যান্য মেধা
স্বত্বের ব্যবহারকে সাধারণভাবে বাণিজ্যিক
ব্যবহার হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং
ব্যবহার করার আগে আক্ষরিক অর্থে
নির্দিষ্ট কিছু অনুমতি প্রয়�োজন হয়। এই
ধরনের সামগ্রীগুলি সনাক্ত করা ও ব্যবহার
করার ক্ষেত্রে আপনাকে সহায়তা করার
জন্য আইন বিভাগ (Law Department)
আছে।

যদি এমন হয়, তাহলে?
আমি কি আমার উপস্থাপনায় ক�োন�ো
ছবি য�োগ করতে পারি?
এটা যদি মেটলাইফ এর মালিকানাধীন হয়,
তাহলেও আপনাকে বৈধতা যাচাই করতে
হবে যে আপনি সম্মতির প্রয়�োজনীয়তা
সমেত, প্রয�োজ্য আইনগুলি অনুযায়ী ছবিটি
ব্যবহার করতে পারেন। এটা যদি ক�োন�ো
তৃ তীয় পক্ষের মালিকানাধীন হয়, তাহলে
আপনাকে যাচাই করতে হবে যে মেটলাইফ
এটি ব্যবহার করার অধিকার সুরক্ষিত
করেছে। আপনার ক�োন�ো প্রশ্ন থাকলে
আইন বিভাগের (Law Department)
সঙ্গে য�োগায�োগ করুন।

সূচিপত্র

আমাদের সংহিতার
(ক�োডের) মালিকানা

আমাদের মানুষদের
যত্ন নেওয়া

আমাদের ব্যবসার
পন্থাকে সংরক্ষণ করা

আমাদের সম্পদসমূহকে
রক্ষা করা

আমাদের সমাজকে
সেবা দেওয়া

নির্ভুল রেকর্ড বজায় রাখুন
একটি বড় আর্থিক পরিষেবা ক�োম্পানি হিসেবে,
ক্রেতা, বিনিয়�োগকারী, শেয়ারধারক ও অন্যরা
আশা করেন যে আমাদের রেকর্ড গুলি নির্ভু ল,
নির্ভ রয�োগ্য ও সম্পূর্ণ হবে। বিশ্বাস বজায় রাখা,
আমাদের আর্থিক স্বাস্থ্যের একটি স্পষ্ট ছবি
দেওয়া, এবং দৃঢ় ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য
নিজেদের ও অন্যদের সক্ষম করার জন্য এই প্রধান
অংশীদারদের প্রত্যাশাগুলি পূরণ করা আমাদের জন্য
সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ। আমাদেরকে ঘ�োষণা, আর্থিক
রিপ�োর্ট করা, এবং রেকর্ড গুলি পরিচালনাকারী সব
আইন ও বিধিনিয়মগুলি কঠ�োরভাবে মান্য করাকে
অবশ্যই বজায় রাখতে হবে।

যদি এমন হয়, তাহলে?
আমি সদ্য যে খরচের রিপ�োর্ট জমা
দিয়েছি তাতে আমি একটা ছ�োট ভুল
করেছি - আমি যে অর্থের পরিমাণ
উল্লেখ করেছি তা আসল খরচের
থেকে সামান্য বেশি। আমাকে কি
রিপ�োর্টটি সংশ�োধন করতে হবে?
হ্যাঁ, যেহেতু মেটলাইফ একটি আর্থিক
পরিষেবা ক�োম্পানি, তাই সব রেকর্ড গুলিকে
অবশ্যই সমাল�োচনার ঊর্ধ্বে থাকতে হবে
এবং নির্ভু লভাবে রক্ষা করতে হবে। এমনকি
ছ�োটখাট�ো গরমিলও নিয়ন্ত্রক ও অডিটরদের
জন্য একটি বিপদ সঙ্কেত।
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ম েটলাইফ এর একজন কর্মী হিসেবে, আপনার যে সব রেকর্ডে
প্রবেশাধিকার আছে আপনাকে অবশ্যই সেগুলি দায়িত্বশীলতার সাথে
ব্যবহার করতে হবে ও সেগুলির ওপরে নিয়ন্ত্রণ রাখতে হবে। আমাদের
রেকর্ডে র শুদ্ধতা এবং আমাদের সুনাম নির্ভ র করে প্রত্যেক কর্মীর এটা
সুনিশ্চিত করার ওপরে যে সব আর্থিক, হিসাবরক্ষণ ও কার্যপরিচালনা
সংক্রান্ত রেকর্ড গুলি নির্ভু ল, সঙ্গতিপূর্ণ, সময়�োপয�োগী ও সম্পূর্ণ আছে।

সমস্ত রেকর্ড এবং রেকর্ড -বহির্ভূত তথ্যকে অবশ্যই আমাদের
তথ্যের জীবনচক্র ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম (Information
Lifecycle Management Program) অনুযায়ী রক্ষণাবেক্ষণ
করতে হবে। মেটলাইফ এর রেকর্ড রেখে দেওয়ার সময়সূচির
প্রয়�োজনীয়তা অনুযায়ী রেকর্ড গুলিকে অবশ্যই রেখে দিতে হবে
এবং রেখে দেওয়ার সময়কালের শেষে সেগুলিকে সুরক্ষিতভাবে
বাতিল করতে হবে। রেকর্ড -বহির্ভূত তথ্যের যখন আর ক�োন�ো
প্রয়�োজন থাকে না তখন সেগুলিকে অবশ্যই সুরক্ষিতভাবে বাতিল
করতে হবে এবং এগুলি ছয় বছরের বেশি সময় ধরে রাখা উচিত
নয়। তবে আইনসম্মত সংরক্ষণ (legal hold) বা ক�োন�ো তদন্তের
জন্য প্রয়�োজন হতে পারে এমন যে ক�োন�ো তথ্যকে সংরক্ষণ করা
উচিত।  আইনসম্মত সংরক্ষণ (legal hold) অথবা সংরক্ষণের
অন্যান্য বাধ্যবাধকতার আওতায় থাকা ক�োন�ো তথ্যকে আপনার
কখনই গ�োপন করা, বদ্ধ করা, নষ্ট করা, সম্পাদনা করা, জাল
করা বা ছেঁ ড়া উচিত নয়।

যদি এমন হয়, তাহলে?
আমি ফাইন্যান্সে কাজ করি না, নির্ভুল
রেকর্ড রক্ষা করার প্রসঙ্গে সংহিতার
এই আবশ্যকতাগুলি কি আমার
ওপরেও প্রয�োজ্য?
হ্যাঁ, ব্যবসার সমস্ত রেকর্ড যাতে নির্ভু ল,
সম্পূর্ণ ও নির্ভ রয�োগ্য হয় তা সুনিশ্চিত
করার জন্য মেটলাইফ এর সব কর্মী
ব্যক্তিগতভাবে দায়িত্বশীল। অভ্যন্তরীণ বা
বহিঃস্থ উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করা সকল রিপ�োর্ট
ও রেকর্ড গুলির ক্ষেত্রে এই একই মানদণ্ড
প্রয�োজ্য হয়।

আরও জানুন
 তথ
্ যের জীবনচক্র ব্যবস্থাপনার
বৈশ্বিক নীতি
 ম েটলাইফ এর রেকর্ড রেখে
দেওয়ার সময়সূচি

১৮৬৮ – প্রথম MLIC পলিসি।

সূচিপত্র

আমাদের সংহিতার
(ক�োডের) মালিকানা

আমাদের মানুষদের
যত্ন নেওয়া

আমাদের ব্যবসার
পন্থাকে সংরক্ষণ করা

আমাদের সমাজকে
সেবা দেওয়া

এই বিভাগে:

আমাদের সমাজকে সেবা দেওয়া

আমাদের সম্পদসমূহকে
রক্ষা করা

আমাদের সমাজকে
সেবা দেওয়া

সূচিপত্র

আমাদের সংহিতার
(ক�োডের) মালিকানা

আমাদের মানুষদের
যত্ন নেওয়া

আমাদের ব্যবসার
পন্থাকে সংরক্ষণ করা

আমাদের সম্পদসমূহকে
রক্ষা করা

আমাদের সমাজকে
সেবা দেওয়া

আমাদের সমাজকে সেবা দেওয়া
১৫০ বছরের বেশি সময় ধরে মেটলাইফ কর্পোরেট
সুনাগরিক হিসেবে ব্যবসা পরিচালনা করেছে।
মেটলাইফ বিশ্বব্যাপী কয়েক প্রজন্মের মানুষকে
তাদের আর্থিক পরিস্থিতি, সম্পত্তি, পরিবার ও
ভবিষ্যৎকে রক্ষা করতে সাহায্য করেছে। এই
প্রক্রিয়াতে আমরা পরিবারকে সুরক্ষা প্রদান করা,
জনসমাজকে সেবা দেওয়া এবং সমাজকে শক্তিশালী
করার প্রতি আমাদের অঙ্গীকার প্রদর্শন করেছি।
আমাদের গ্রাহকদের প্রদান করা সুরক্ষা এবং
অর্থনীতিতে আমাদের দীর্ঘকালীন বিনিয়�োগের
মাধ্যমে আমরা আমাদের জনসমাজকে সেবা
দেওয়ার প্রতি আমাদের অঙ্গীকার প্রদর্শন করি।

ভবিষ্যতের জন্য নির্মাণের অন্তর্ভুক্ত হল পরিবেশকে সুরক্ষিত রাখা
এবং আমাদের কর্মী, ক্রেতা, জনসমাজ ও অন্যান্য অংশীদারদের
জন্য একটি সুস্থ ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত করা। পরিবেশগত ন্যস্ত দায়িত্বের
(environmental stewardship) প্রতি মেটলাইফ এর একটি
দীর্ঘস্থায়ী অঙ্গীকার আছে এবং আমরা এই বিষয়ে গর্বিত যে আমরা
যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম বিমা ক�োম্পানি হিসেবে কার্বন নিরপেক্ষতা (carbon
neutrality) অর্জন করেছি।
শক্তি সাশ্রয় ও পরিবেশবান্ধব বিল্ডিং থেকে শুরু করে স্বেচ্ছাসেবী
প্রোজেক্ট এবং পরিবেশের উপকার করে এমন দায়িত্বশীল বিনিয়�োগ
পর্যন্ত, আমরা আমাদের ফু টপ্রিন্ট হ্রাস করা এবং একটি পরিবর্তনশীল
বিশ্বে পূর্বাবস্থায় ফিরে যাওয়ার সক্ষমতা গড়ে ত�োলার লক্ষ্যে কাজ
করি। নিরন্তর উন্নতি হল মেটলাইফ এ একটি মূলমন্ত্র। কার্বন হ্রাস
ও কার্যপরিচালনাগত দক্ষতা কর্মসূচি, পানি হ্রাসের কার্যক�ৌশল,
পুনর্ব্যবহারয�োগ্য করা ও পুনর্ব্যবহারের প্রচেষ্টা এবং আরও অনেক
কিছু র মাধ্যমে শক্তির ব্যবহার ও গ্রীনহাউস গ্যাস নির্গমনকে হ্রাস
করার আমাদের প্রয়াসকে এই দৃষ্টিভঙ্গি পথনির্দে শ দেয়।

আরও জানুন
 ক
 র্পোরেট দায়িত্ব
 ম েটলাইফ ফাউন্ডেশন
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আমাদের টিকে থাকার সামর্থ্যের যাত্রাপথটি আমাদের শিখিয়েছে
যে সাহসী পরিবেশগত লক্ষ্যগুলি উদ্ভাবন, উচ্চাকংক্ষা ও কার্যকরী
সমাধানগুলিকে চালনা করে। ২০১৮ এ, আমরা কার্যপরিচালনাগত
দক্ষতার উন্নতি অব্যাহত রাখা এবং বিশ্বব্যাপী কার্বন অফসেট
প্রোজেক্টগুলির অর্থ জ�োগান�োর দ্বারা আমাদের কার্বন নিরপেক্ষ
স্থিতি বজায় রেখেছিলাম। আমরা অনেকগুলি শক্তি সাশ্রয়ী প্রোজেক্ট
বাস্তবায়িত করা এবং পরিবেশবান্ধব ভবনের নকশা, স্থায়িত্বপূর্ণ
আচরণ প্রচার অভিযান ও ভূ সম্পত্তি সংহতিকরণে বিনিয়�োগ করার
দ্বারা আমাদের ২০২০ এর শক্তি ও জলবায়ু সংক্রান্ত লক্ষ্যগুলিকে
ছাপিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে অগ্রসর হচ্ছি।

১৯০০ এর দশক –
মেটলাইফ এর একজন নার্স
টিকা প্রদান করছেন।

সূচিপত্র

আমাদের সংহিতার
(ক�োডের) মালিকানা

শব্দক�োষ

আমাদের মানুষদের
যত্ন নেওয়া

আমাদের ব্যবসার
পন্থাকে সংরক্ষণ করা

আমাদের সম্পদসমূহকে
রক্ষা করা

আমাদের সমাজকে
সেবা দেওয়া

সূ
সূচচিপত্র
িপত্র

আমাদের সংহিতার
(ক�োডের) মালিকানা

আমাদের মানুষদের
যত্ন নেওয়া

আমাদের ব্যবসার
পন্থাকে সংরক্ষণ করা

আমাদের সম্পদসমূহকে
রক্ষা করা

আমাদের সমাজকে
সেবা দেওয়া

শব্দক�োষ
আইনসম্মত সংরক্ষণ (Legal hold)

ব্যক্তিগত সম্পর্ক

রেকর্ড

অমীমাংসিত বা যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রত্যাশিত আইনি পদক্ষেপ, মামলা,
কর সংক্রান্ত বিষয়, তদন্ত বা অন্যান্য আনুষ্ঠানিক বিষয়গুলির জন্য
সম্ভাব্যরূপে প্রাসঙ্গিক হতে পারে এমন তথ্য সংরক্ষণ করার একটি
প্রক্রিয়া।

পরিবারের একজন সদস্য বা আপনার ঘনিষ্ঠ অন্য ক�োন�ো ব্যক্তির
সঙ্গে সম্পর্ক , যা ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় আপনার
বস্তুনিষ্ঠতাকে দুর্বল করে দিতে পারে।

যে ক�োন�ো বাস্তব বা বৈদ্যুতিন রূপে থাকা তথ্য যা তৈরি বা গ্রহণ
করার সময় চলতি ব্যবসায়িক বা আইনি মূল্য আছে এবং মেটলাইফ
এর নীতি অনুযায়ী তা রেখে দেওয়া প্রয়�োজন। উদাহরণগুলিতে এগুলি
অন্তর্ভুক্ত আছে, তবে এতেই সীমিত নয়: ক্রেতার ফাইল, অভিয�োগের
ফাইল, স্বাক্ষরিত চু ক্তি, কর্মী সংক্রান্ত ফাইলগুলি এবং বিমার দায়গ্রহণ
সংক্রান্ত কাগজপত্র।

তৃ তীয় পক্ষ
মেটলাইফ এর ক�োন�ো বিক্রেতা, সরবরাহকারী, ঠিকাদার, উপদেষ্টা,
প্রতিয�োগী, ক্রেতা সংস্থা, বা বহিঃস্থ ব্যবসায়িক অংশীদার।

বাস্তব, অ-সার্বজনিক তথ্য
মেটলাইফ এর ব্যবসা, কার্যক�ৌশল ও প্রক্রিয়াগুলি সম্বন্ধে গ�োপনীয়
তথ্য যা জনগণের কাছে উপলব্ধ করান�ো হয় নি, যার অন্তর্ভুক্ত
হল সংযুক্তি বা অধিগ্রহণ, ব্যবসার ক�োন�ো বিভাগের বিক্রয়,
একটি উল্লেখয�োগ্য নতু ন পণ্য, আয়ের ফলাফল বা কার্যনির্বাহী
পরিচালকবর্গের অসামান্য পরিবর্তনগুলি, তবে এতেই সীমিত নয়।

ব্যবসা বহির্ভূ ত কাজকর্ম
মেটলাইফ এ আপনার মুখ্য ভূ মিকার বাইরে ক�োন�ো ব্যবসা বা সংস্থায়
ক�োন�ো চাকরি বা অংশগ্রহণ।
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মূল্যবান যে ক�োন�ো কিছু
মালপত্র, পরিষেবা বা পণ্যদ্রব্য, যেমন নগদ, নগদের সমতু ল্য,
উপহারের কার্ড , ভাউচার, আতিথেয়তা, আহার, অনুষ্ঠানের টিকিট,
মন�োরঞ্জন, ভ্রমণের সুবিধা, বিশেষ অনুগ্রহ বা বিশেষাধিকার, স্টকের
বিকল্প, ছাড়, ঋণ, বা ভবিষ্যতে চাকরির প্রতিশ্রুতি (যেমন বেতন সহ
বা বেতন ছাড়া ইন্টার্নশিপ)।

মেটলাইফ
মেটলাইফ এবং তার সমস্ত সহয�োগীকে ব�োঝায়, যা ক�োনও
কর্পোরেশন, অংশীদারি, সীমিত দায়বদ্ধতাবিশিষ্ট ক�োম্পানি, ট্রাস্ট বা
অন্যান্য প্রতিষ্ঠান যা মেটলাইফ দ্বারা প্রত্যক্ষ অথবা অপ্রত্যক্ষরূপে এক
অথবা একাধিক মধ্যবর্তী ক�োম্পানির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়।

রেকর্ড -বহির্ভূ ত তথ্য
যে ক�োন�ো বাস্তব বা বৈদ্যুতিন রূপে থাকা তথ্য যার ক�োন�ো চলতি
ব্যবসায়িক বা আইনি মূল্য বা রেখে দেওয়ার আবশ্যকতা নেই।
উদাহরণগুলিতে এগুলি অন্তর্ভুক্ত আছে, তবে এতেই সীমিত নয়: খসড়া,
কাজ করার ফাইল, এবং রেকর্ড গুলির কপি।

রেকর্ড রেখে দেওয়ার সময়সূচি
একটি আধিকারিক নীতির নথি যা স্ট্যান্ডার্ড , আইনসম্মতভাবে
অনুম�োদিত রেখে দেওয়ার সময়সূচি এবং স্টোরেজ মিডিয়া নির্বিশেষে
রেকর্ড গুলির জন্য হস্তান্তরের নির্দে শাবলী নির্ধারণ করে।

সরকারী কর্মকর্তা
সব কর্মকর্তা, কর্মী (পদ বা স্তর যাই হ�োক না কেন) বা এজেন্টরা
অন্তর্ভুক্ত, যখন তারা ক�োন�ো সরকারী সত্তা বা সরকারের
মালিকানাধীন বা নিয়ন্ত্রিত সত্তার পক্ষ থেকে আধিকারিক ক্ষমতায়
কাজ করেন।

সৎ বিশ্বাস
সৎ বিশ্বাসের অর্থ হল আপনার ক�োন�ো ক্ষতিকর অভিপ্রায় নেই এবং
আপনি উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে বিভ্রান্তিকর বা মিথ্যা তথ্য প্রদান করছেন না।

আিম িরেপাটর্ করেল কী হেব?
আপিন পিরচালকবেগর্ র েয েকােনা সদেসয্র কােছ অথবা মত �কাশ করার েয েকােনা
চয্ােনেলর মাধয্েম একিট ��, িবষয় বা উে�গ উত্থাপন করেত পােরন।

েযাগােযাগ

িরেপাটর্গিলেক যথাস�ব েগাপনীয় রাখা হেব। আইেনর �ারা অনুেমাদেনর সীমা পযর্�,
নাম উে�খ না কের আপিন উে�গগিল উত্থাপন করেত পােরন।

সাধারণভােব িরেপাটর্গিল পাওয়ার ২৪ - ৪৮ ঘ�ার মেধয্ পযর্ ােলাচনা করা হেব।

পযর্ ােলাচনা

তদ�

েকস ব� হেয়েছ

পিরি�িতর ধরেনর ওপের িনভর্র কের আপনার ��, িবষয় বা উে�গিট যথাযথ দেলর কােছ
পাঠােনা হেব।

একজন তদ�কারী আপনার সে� েযাগােযাগ করেত পােরন যােত আপনার িরেপাটর্ স�ে�
আরও তথয্ েজাগাড় করা যায়।
একিট পূণর্ তদে�র জনয্ নূয্নতম এক স�াহ েথেক কেয়ক মাস পযর্ � সময় লাগেত পাের।

যখন স�ব, আপিন একিট আপেডট পােবন েয িরেপােটর্র তদ� করা হেয়িছল এবং পদে�প
েনওয়া হেয়িছল।
তেব েগাপনীয়তা সং�া� উে�েগর কারেণ, আপিন একিট তদে�র পিরণাম স�ে� েকােনা
অিতির� তথয্ নাও েপেত পােরন।
েমটলাইফ েকােনা �কােরর �িতেশাধ সহয্ কের না। আপিন যিদ িব�াস কেরন
েয আপিন �িতেশােধর িশকার হেয়েছন, তাহেল অিবলে� এিট িরেপাটর্ করন।
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