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মানবািধকােরর �িত ��া
মানবািধকােরর �িত ��া The Coca-Cola Company (দ্য েকাকা-েকালা েকা�ািন)-এর এক� 
েমৗিলক মূল্যেবাধ। আমােদর কমর্চারী, সরবরাহকারী এবং অনধীন বটলারেদর (েয সকল েকা�ািন 
েবাতেল পানীয় ভের) সােথ আমােদর স�েকর্ র ে�ে� আমরা ব্যবসা ও মানবািধকার সং�া� UN িনেদর্ শক মূলনীিতসমূহ 
(UN Guiding Principles on Business and Human Rights) অনুসাের মানবািধকার�িলেক ��া করার ও এ�িল �চার 
করার �েচ�া চালাই। আমােদর ল�্য হল আমরা েয জনসমাজ�িলেত কাজ কির েয�িলর অভ্য�ের মানবািধকার�িলর 
উপেভাগ বাড়ােনার জন্য সাহায্য করা।

এই নীিতেক আ�জর্ ািতক মানবািধকােরর মূলনীিত�িল িনেদর্ শদান কের েয� মানবািধকােরর িব�জনীন েঘাষণা (Universal 
Declaration of Human Rights), সােথ েমৗিলক মূলনীিতসমূহ ও কমর্�েলর অিধকারসমূহ সং�া� আ�জর্ ািতক অিধকােরর 
িবল (International Bill of Rights) এবং আ�জর্ ািতক �ম সং�ার 1998 েঘাষণার (International Labor Organization’s 
1998 Declaration) অ�গর্ত মূলনীিত�িল �ারা পিরেব�ত। 

এই নীিত� The Coca-Cola Company , আমােদর মািলকানাধীন স�া�িল, আমােদর �ধান �াথর্�িল জিড়ত আেছ এমন 
স�া�িল এবং আমরা েয�র ব্যব�াপনা�িল পিরচালনা কির, েস�িলর ে�ে� �েযাজ্য। েকা�ািন� এ�ও আশা কের েয 
অনধীন বটলার ও সরবরাহকারীরা এইসকল মূলনীিত�িলর প�াবল�ন করেবন এবং তােদর িনজ ব্যবসা�িলেত অনুর�প 
নীিত�িল �হণ করেত তােদর �েরািচত কের।

আমােদর ব্যবসায় ও ভ্যালু েচইন-এ (েয �ি�য়া বা কাজকেমর্র �ারা সাম�ীেত মূল্য েযাগ করা হয়) ব্যি�েদর মানবািধকার 
সং�া� ঝঁুিক�িল সনা� ও �িতেরাধ করার এক� উপায় িহসােব আমরা এক� �ত্যািশত মেনােযােগর (due diligence) 
সাহায্য িনই। আমােদর ব্যবসািয়ক কাজকমর্ েথেক বা �ারা সৃ� মানবািধকার সং�া� িবর�প �ভাব�িলেক েযখােন আমরা 
সনা� কেরিছ, েসখােন েস�িলর ন্যায্য ও যথাথর্ �িতিবধান �দান করা বা এেত সহেযািগতা করার জন্য আমরা অ�ীকারব�। 
তৃতীয় প��িলর সােথ আমােদর স�েকর্ র মাধ্যেম আমরা েয সকল িবর�প �ভােবর সােথ যু� বা জিড়ত আিছ আমরা 
েস�িলর �িতিবধান পাওয়ার সাধ্যতা বৃি� করেত চাই।

The Coca-Cola Company'র চীফ এি�িকউ�ভ অিফসার সহ েবাডর্  অফ ডাইের�ররা মানবািধকার নীিত�র 
(Human Rights Policy) ত�াবধান কেরন।

জনসমাজ ও ে�কেহা�ারেদর অংশ�হণ
আমরা উপলি� কির েয, েয জনসমােজ আমরা কাজ কির আমরা েস�িলর অংশ। আমরা েসইসকল মানবািধকার সং�া� 
িবষয়�িলেত জনসমাজ�িলর সােথ যু� হই েয�িল তােদর কােছ �র��পূণর্, েযমন জিমর অিধকার, জল ও �া�্যেসবা পাওয়ার 
অিধকার।  আমরা েসইসকল জনসমােজর মানুষেদর সােথও যু� হই, যার অ�ভুর্� হেলন েদশজ মানুষ একই সােথ অন্যান্য 
দবুর্ল ও অন�সর েগা�। আমরা কেথাপকথেনর মাধ্যেম সুিনি�ত করার ল�্য িনই েয আমরা আমােদর ব্যবসা করার সােথ 
সােথ তােদর মতামত�িলও �নিছ, তা েথেক জানিছ এবং েস�িল িবেবচনা করিছ।  আমরা িব�াস কির েয �ানীয় 
সমস্যা�িলেক �ানীয় পযর্ােয় সবেচেয় যথাযথভােব সমাধান করা যায়।

েযখােন যথাযথ, আমােদর ব্যবসার সােথ স��ক�ত মানবািধকার সং�া� িবষয়�িলেত আমরা িব�ৃত নাগিরক সমাজ ও 
ে�কেহা�ারেদর যু� হই।  আমােদর েকা�ািনর, ভ্যালু েচইন জেুড় থাকা এবং আমােদর িবিবধ �নসরিশপ সং�া� েসইসকল 
িবষয়�িলর এর অ�ভুর্�, যার মাধ্যেম আমরা মানবািধকােরর �িত ��া বাড়ােত চাই। 

The Coca-Cola Company
মানবািধকার নীিত
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The Coca-Cola Company মানবািধকার নীিত  (�মশ)

ৈবিচ�্য ও অ�ভুর্ি�
আমরা েয সকল ব্যি�র সােথ কাজ কির তােদর ৈবিচ�্য ও অ�ভুর্ি�েক আমরা মূল্য িদই এবং এিগেয় িনেয় যাই।  আমরা সমান 
সুেযােগর �িত অ�ীকারব� এবং ৈবষম্য ও হয়রািনর �িত অসিহ�ু। আমরা এমন কমর্�ল�িল বজায় রাখেত চাই যা জািত, 
িল�, বণর্, জাতীয় বা সামািজক উৎস, জািতভু�তা, ধমর্, বয়স, অ�মতা, েযৗন �বণতা, িল� পিরিচিত বা অিভব্যি�, 
রাজৈনিতক মতামত বা �েযাজ্য আইেনর �ারা সুরি�ত অন্যন্য েয েকােনা অব�ার উপর িভি� কের করা ৈবষম্য বা হয়রািন 
েথেক মু�। েকা�ািনেত কমর্িনেয়াগ, ভাড়া করা, �ান �দান, উ�য়ন, �িশ�ণ, পাির�িমক এবং পেদা�িতর িভি� হল েযাগ্যতা, 
কমর্স�াদন, দ�তা ও অিভ�তা। 

আমরা অ��াপূণর্ বা অযথাযথ আচরণ, েয েকােনা �কার অন্যায্য ব্যবহার বা �িতেশাধ সহ্য কির না। কমর্�েল এবং কমর্�েলর 
বাইের েয েকােনা কাজ-স��ক�ত পিরি�িতেত হয়রািন সহ্য করা হয় না।

সিমিত গঠেনর এবং সি�িলত দরকষাকিষর �াধীনতা
আমরা, আমােদর কমর্চারীেদর, �িতেশাধ, �মিক বা হয়রািনর ভীিতিবহীনভােব, এক� �িমক ইউিনয়েন েযাগ েদওয়ার, সংগ�ত 
হওয়ার বা েযাগ না েদওয়ার অিধকারেক স�ান কির। েযখােন কমর্চারীেদর এক� আইনস�তভােব �ীকৃত ইউিনয়েনর মাধ্যেম 
উপ�াপন করা হয়, েসখােন তােদর �াধীনভােব বাছাই করা �িতিনিধেদর সােথ এক� গঠনমূলক কেথাপকথন চালােত আমরা 
অ�ীকারব�। েকা�ািন� সরল িব�ােস এই ধরেনর �িতিনিধেদর সােথ দরকষাকিষ চালােত অ�ীকারব�।

িনরাপদ ও �া�্যকর কমর্�ল
আমােদর কমর্চারীেদর িনরাপ�া ও �া�্য সবেচেয় �র��পূণর্। আমােদর নীিত হল এক� িনরাপদ ও সু� কমর্�ল �দান করা এবং 
িনরাপ�া ও �া�্য সং�া� �েযাজ্য আইন ও িবিধ�িল, একই সােথ অভ্য�রীণ আবশ্যকতা�িল েমেন চলা। আমরা আমােদর 
কমর্চারীেদর সােথ পরামশর্ কের, দঘুর্টনা, আঘাত ও �াে�্যর �ভাব�িলর সনা�কৃত ঝঁুিক�িলেক েমাকািবলা করা ও েস�িলর 
�িতিবধান করার মাধ্যেম এক� িনরাপদ, সু� এবং ফল�সু কমর্�ল �দান করা ও বজায় রাখার জন্য কাজ কির।

কমর্�লিভি�ক সুর�া
আমরা এমন এক� কমর্�ল বজায় রাখার �িত অ�ীকারব� েয� অভ্য�রীণ ও বিহঃ� �মিকর কারেণ িহং�তা, হয়রািন, 
ভীিত�দশর্ন এবং অন্যান্য অিনরাপদ বা সংহিতনাশক পিরি�িত�িল েথেক মু�। �েয়াজন অনুসাের, কমর্চারীেদর সুর�ামূলক 
�হরা েদওয়া হয়, এবং কমর্চারীেদর েগাপনীয়তা ও মযর্াদার �িত ��া সহকাের তা বজায় রাখা হয়।

বলপূবর্ক �ম ও মানব পাচার
কারা�ম, শতর্ াব� �ম, চুি�ভু� �ম, ৈসিনক �ম, দাসে�র আধুিনক �কার�িল ও মানব পাচােরর েয েকােনা �কার সহ সকল 
�কােরর বলপূবর্ক �েমর ব্যবহার আমরা িনিষ� কির।

িশ� �ম
েয সকল পেদ িবপদজনক কােজর �েয়াজন হয় েস�িলর জন্য আমরা 18 বছেরর েচেয় কম বয়সী ব্যি�েদর িনেয়াগ 
করা িনিষ� কির। 



কােজর ঘ�া, পাির�িমক ও সুিবধা
আমরা িশ�ে�� ও �ানীয় �ম বাজােরর সােপে� �িতেযািগতামূলকভােব এবং সি�িলত দর কষাকিষর চুি��িলর �েযাজ্য 
শতর্ �িল অনুসাের কমর্চারীেদর পাির�িমক িদই।  আমরা �েযাজ্য পাির�িমক, কােজর ঘ�া, ওভারটাইম এবং সুিবধাদান সং�া� 
আইন�িলর সােথ স�ূণর্ মান্যতা সুিনি�ত করার জন্য কাজ কির।

জিমর অিধকার ও জল স�দ
আমােদর ভ্যালু েচইন জেুড় েয জিমর ব্যবহার এবং জেলর ব্যবহার হেত পাের এই ব্যাপাের মানবািধকার�িলেক ��া করার 
�র��পূণর্ তাৎপযর্ আমরা উপলি� কির, েয�েক আমরা সুিন�দ�� নীিত ও কােজর মাধ্যেম েমাকািবলা কির।

আমরা িবেশষভােব খামার েথেক সরাসির উপকরণ�িল না িকনেলও, কেয়ক� কৃিষজ পেণ্যর �ধান ে�তা িহসােব আমােদর 
মূল্যেবাধ�িলর উপর িভি� কের, �ানীয় চাষী ও জনসমােজর জিমর অিধকার সুরি�ত রাখেত সাহায্য করার জন্য পদে�প 
িনেত এবং আমােদর �ভাব কােজ লাগােত আমরা বাধ্য।

জল সরবরাহ, িনরাপদ পানীয় জল, এবং উপযু� �া�্যব্যব�ার মাধ্যেম বা�ত� (�াকৃিতক ভারসাম্য) ও জনসমাজ উভেয়রই 
সুর�ার �ািয়ে�র �িত মানুেষর চািহদােক আমরা স�ান কির। আমােদর জল সং�া� ন্য� দািয়�পালন কমর্সূিচর মাধ্যেম, 
আমরা জেলর �িত এক� অিধকার-িভি�ক পদে�প �হণ কির েয� �ানীয় জল সং�া� ঝঁুিকর মূল্যায়ন, সরকার, জনসমাজ 
এবং অন্যান্য ে�কেহা�ারেদর সােথ পরামশর্ ও সহেযািগতার মাধ্যেম ঝঁুিকর তী�তা �াস কের যােত েযখােন ও যখন �েয়াজন, 
জেলর সমস্যার সমাধান গেড় েতালা যায়, এবং আমােদর ব্যব�াপনা�িলেত উৎস জেলর সুর�া পিরক�না�রও বা�বায়ন 
করা যায়।

�া�্যকর জীবনধারা
আমরা পু� সং�া� �� তথ্য এবং পানীেয়র িবক� স�ার �দান করার �িত অ�ীকারব� যােত এক� �া�্যকর জীবনধারার 
সােথ স�িতপূণর্ অবিহত স�িত �হণ করেত উপেভা�ােদর সমথর্ করা যায়। 

কমর্চারীেদর জন্য িনেদর্ শনা ও িরেপাটর্  করা
আমরা এমন এক� কমর্�ল সৃ� করার �েচ�া কির েযখােন সকল কমর্চারীেদর মেধ্য মু� ও আ�িরক েযাগােযাগ�িলেক মূল্য 
েদওয়া ও ��া করা হয়। আমরা েযখােন কাজ কির েসখােন েকা�ািন� �েযাজ্য �ম ও কমর্িনেয়াগ আইন�িল েমেন চলার 
�িত অ�ীকারব�। েকা�ািন� এও সুিনি�ত কের েযন কমর্চারীরা �িশ�ণ ও এক� বাৎসিরক শংসাপ�দান �ি�য়ার মাধ্যেম 
মানাবািধকার নীিত স�েকর্  অবগত থােকন।

েকােনা কমর্চারী িযিন িব�াস কেরন েয নীিত� ও আইেনর ভাষা, িতিন েয জায়গায় কাজ কেরন েসখােনর রীিত ও কাযর্াভ্যােসর 
মেধ্য এক� �� েদখা েদয়, বা যার এই নীিত� স�েকর্  �� আেছ বা িযিন এই নীিত�র এক� স�াব্য ল�ন স�েকর্  
েগাপনভােব িরেপাটর্  করেত চান, তার উিচত �ানীয় পিরচালকবগর্, মানব স�দ (Human Resources), আইন িবভাগ (Legal 
Department) বা েকৗশলগত সুর�ার (Strategic Security) কােছ ওইসকল �� ও সমস্যা�িল উ�াপন করা। কমর্চারীরা 
www.KOethics.com এ EthicsLine সুরি�ত ই�ারেনট ওেয়বসাইেটর মাধ্যেম বা তােদর অব�ােনর জন্য যথাযথ 
www.KOethics.com ওেয়বসাইট�েত  �া� িনঃ�� ন�ের েফান করার মাধ্যেম নীিতর সি�� ল�ন স�েকর্ ও িরেপাটর্  
করেত পােরন। 

পৃ�া 4 এর 3 
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পৃ�া 4 এর 4 

এই নীিত�র অধীেন সমস্যা জানােনার জন্য েকােনা কমর্চারীর িবর�ে� �িতিহংসা বা �িতেশাধমূলক পদে�প 
েনওয়া হেব না। েকা�ািন� কমর্চারীেদর সমস্যা�িলর তদ�, েমাকািবলা করেব এবং সাড়া েদেব এবং েয েকােনা ল�েনর 
সাড়া িদেত যথাযথ সংেশাধনমূলক পদে�প �হণ করেব।

মানবািধকার নীিত� েকা�ািনর ব্যবসািয়ক আচরণ িবিধর সােথ স�িতপূণর্। অনুবাদ ও স��ক�ত তথ্য সহ, এই নীিত� েকা�ািনর 
ই�ারেনট সাইট: http://www.coca-colacompany.com/ এর মাধ্যেম পাওয়া েযেত পাের।

ইউেরািপয়ান ইউিনয়েন ব্যি�িবেশেষর জন্য: অনু�হ কের মেন রাখেবন েয, EU আইেনর কারেণ, EthicsLine েফান বা ওেয়ব 
পিরেষবা�িল �ধুমা� অথর্ৈনিতক, িহসাবর�ণ এবং িনরী�া সং�া� িবষয়�িলর জন্য অনুেমািদত।  মানব এবং কমর্�েলর 
অিধকার সং�া� নীিতর অধীন িবষয়�িলর স�েকর্  জানােনার জন্য, আপনার �ানীয় পিরচালকবগর্, মানব স�দ এবং আপনার 
ও�ুজপাসর্ন বা আইন িবভােগর সােথ েযাগােযাগ কর�ন।   

জনঅিবহতকরণ 
আমােদর মানবািধকার সং�া� িরেপাটর্  এবং �ািয়� সং�া� বাৎসিরক িরেপােটর্ র অংশ িহসােব, মানবািধকার নীিতর সােথ 
স�িতপূণর্ভােব আমােদর মানবািধকার-স��ক�ত অ�ীকার, �েচ�া ও িববৃিত�িল স�েকর্  আমরা জনগণেক অবিহত কির। এই 
িরেপাটর্  �াপেন UN িনেদর্ শক মূলনীিত�িলর িরেপাটর্  করার কাঠােমার (UN Guiding Principles Reporting Framework) 
উে�খ করা হয়। 
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