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আমােদর Whistleblower িসে�ম 
 
সংিবিধব� িনয়মকানুন �িবধান এবং অভ��রীণ িনয়ম �িল িবিধমালা েমেন চলা, এবং আমােদর েকাড অফ ক�া� এবং 
ব�বসািয়ক অংশীদারেদর জন� আচরণিবিধেত বিণ �ত নীিত�িল MAN Energy Solutions-এ সেব �া� অ�ািধকার রেয়েছ। 
আমােদর েকা�ানীর সাফল� সততা এবং স�িত উপর িভি� কের। এই মান ��া�াড� �ট পূরণ করার জন�, স�াব� কম �চারী 
এম�িয় বা সরবরাহকারীর অসদাচরণ স�েক� িশখেত জানা এবং এ�ট ব� করা ���পূণ �। অতএব, আমরা ভ�ওয়ােগন 
এ�জ এর েক�ীয় তদ� অিফসেক আমােদর প� েথেক এক�ট �াধীন, িনরেপ� এবং েগাপনীয় �ইেসলে�ায়ার িসে�ম 
পিরচালনা করার দািয়� িদেয়িছ। 

আমােদর �ইসলে�ায়ার িসে�েমর এক�ট মূল �� হল প�িতগত ন�ায�তা িনরেপ�তা র নীিত। এ�ট �ইসলে�ায়ার, জিড়ত 
ব��� এবং কম �চারীেদর জন� সব �ািধক স�াব� সুর�ার গ�ারাি� িন�য়তা েদয় যা িরেপাট� করা অসদাচরেণর তদে� অবদান 
রােখ।  

এর মেধ� েবনামী �িতেবদন এবং েযাগােযােগর সুেযাগ েদওয়াও অ�ভ� �� রেয়েছ। আমরা েবনামী �ইেসলে�ায়ারেদর সনা� 
করার জন� েকানও পদে�প না করার আ�াস িদই, যারা আমােদর �ইেসলে�ায়ার িসে�েমর অপব�বহার কের না। 
�ইেসলে�ায়ার এবং ম�ান এনা�জ� সিলউশেন তদে� অবদান রাখা সম� ব���র �িতেশাধ সহ� করা হেব না। ল�ন �মািণত 
না হওয়া পয �� জিড়ত ব���েদর িনেদ�াষ বেল মেন করা হয়। সেব �া� েগাপনীয়তার সে� তদ� করা হেব। তথ��ট এক�ট 
ন�ায�, �ত এবং সুরি�ত ���য়ােত ���য়া করা হেব। 

আমরা কীভােব আপনার �িতেবদন�ট ���য়া করব? 

ভ�ওয়ােগন এ�জ এর েক�ীয় তদ� অিফেসর েযাগ� এবং অিভ� সহকম�রা ভ�ওয়ােগন �েপর একজন কম �চারীর �ারা 
স�াব� অসদাচরেণর জন� �িত�ট �িতেবদন পু�ানুপু�ভােব পরী�া কের এবং প�িতগতভােব এ�ট অনুসরণ কের। �থমত, 
আপিন �াি�র এক�ট িন��তকরণ পােবন। েক�ীয় তদ� অিফস তখন আপনার �িতেবদন�ট মূল�ায়ন কের। এর মেধ� 
রেয়েছ িবেশষ কের �ইেসলে�ায়ােরর কাছ েথেক তথ� সং�হ করা। েকবল যিদ এই �াথিমক মূল�ায়ন�ট ল�েনর সে�েহর 
কারণ েদখায় তেবই এক�ট েডিডেকেটড ইনেভি�েগ�টং ইউিনট ে◌র �ারা তদ� �� করা হেব। পরবত�েত তদে�র ফলাফল 
েক�ীয় তদ� অিফস �ারা মূল�ায়ন করা হেব এবং যথাযথ ব�ব�া �হেণর সুপািরশ করা হেব। ি�িত অব�া * এবং প�িতর 
ফলাফল স�েক� তথ� অযথা িবল� না কের আপনােক েদওয়া হেব। 

সরবরাহকারীেদর �ারা ব�বসািয়ক অংশীদারেদর জন� আচরণিবিধর স�াব� ল�ন, ��তর ঝঁুিক এবং �ত�� ও পেরা� 
সরবরাহকারীেদর �ারা মানবািধকার ও পিরেবেশর ল�ন সহ, েক�ীয় তদ� অিফেসও িরেপাট� করা েযেত পাের - পাশাপািশ 
অন�থায় তাত্�িণক পদে�েপর �েয়াজন এমন �িতেবদন�িলও িরেপাট� করা েযেত পাের। েক�ীয় তদ�কারী দ�র 
দািয়�শীল িবভাগ�িলেক অবিহত করেব, যারা েসই অনুযায়ী িবষয়�ট ���য়া করেব। এর মেধ� িবেশষ কের ল�ন এবং / 
অথবা ঝঁুিক�িল �াস বা েশষ করার জন� �েয়াজনীয় ব�ব�া �হণ অ�ভ� �� রেয়েছ। 

ভ�ওয়ােগন �প অিভেযাগ প�িতর প�িতগত নীিত�িল স�েক� আরও তথ� এখােন খুজঁনু। [কায ��ণালীর িনয়মাবলীর 
িলংক: https://www.volkswagenag.com/presence/konzern/compliance-und-
risikomanagement/compliance/Volkswagen_Group_Complaints_Procedure.pdf 

* ���য়াকরেণর সময় প�িতর িবষেয়র উপর িনভ�র কের পিরবিত�ত হয় 

আমােদর �ইসলে�ায়ার িসে�েম এক�ট �িতেবদন ৈতির করা 

Whistleblower িসে�ম আমােদর সা�াই েচইেন ব�বসািয়ক অংশীদারেদর জন� স�াব� কম �চারী অসদাচরণ বা আচরণিবিধ 
ল�েনর �িতেবদন করার জন� িবিভ� চ�ােনল সরবরাহ কের যা �েয়াজন হেল আমােদর েকা�ানীর �ারা এক�ট �ত 
পয �ােলাচনা এবং �িত��য়া অনুমিত েদয়। তেব এ�ট মেনানীত কতৃ�পে�র সােথ েযাগােযাগ করার িবিধব� অিধকারেক 
�ভািবত কের না। 
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অনলাইন িরেপা�ট�ং চ�ােনল  

আপনার কােছ এক�ট ওেয়ব-িভি�ক েযাগােযাগ ��াটফম � ব�বহার করার িবক� রেয়েছ bkms-system.com েক�ীয় তদ� 
অিফেস অেনক ভাষায় েযাগােযাগ করার জন� । েক�ীয় তদ� অিফেস অেনক ভাষায় েযাগােযাগ করার জন� ওেয়ব-িভি�ক 
েযাগােযাগ ��াটফম � bkms-system.com ব�বহার করার সুেযাগ রেয়েছ ।এই িসে�ম�ট েগাপনীয় এবং �যু��গতভােব 
সুরি�ত। 

এমনিক যিদ আপনার পছ�সই ভাষা�ট িরেপা�ট�ং চ�ােনেল েদওয়া না হয় তেব আপিন আপনার �িতেবদন জমা েদওয়ার জন� 
েয েকানও ভাষা ব�বহার করেত পােরন। এছাড়াও আপিন ই-েমইল বা েমইেলর মাধ�েম েয েকান ভাষায় েক�ীয় তদ� 
অিফেস েযাগােযাগ করেত পােরন। 

24/7 হটলাইন 

আপিন 365 িদন, 24 ঘ�া, আ�জ�ািতক েটাল-ি� ন�র ব�বহার কের এক�ট �িতেবদন ৈতির করেত পােরন:  
+800 444 46300*. 

যিদ আপনার �ানীয় েটিলেফান সরবরাহকারী েটাল-ি� পিরেষবা সািভ�স  �ট সমথ �ন না কের তেব আপিন িন�িলিখত 
চাজ�েযাগ� ন�ের কল করেত পােরন: 
+49 5361 946300. 

* আপিন েয েদশ েথেক কল করেছন তার উপর িনভ�র কের এ�ট স�ব েয আ�জ�ািতক েটাল-ি� হটলাইন�ট উপল� নয় 
কারণ িকছ�  েটিলেফান েনটওয়াক� সরবরাহকারী পিরেষবা সািভ�স �ট  সমথ �ন কের না। যিদ তাই হয় তেব অনু�হ কের ��ািবত 
চাজ�েযাগ� ন�র বা আপনার েদেশর িনিদ�� ন�র�ট ব�বহার ক�ন। 

েদশ িনিদ�� সংখ�া 

Country Toll Free Number Local Number 
Brazil 0800-5912743 021-23911381 
Mexico 001-800-4610242 0155-71000355 
Slovak Republic 0800-002576 02-33325602 
USA 833-6571574 908-2198092 
South Africa 0800-99483 021-1003533 
Malaysia 1-800-819523 0154-600099 
Argentina 0800-6662992 011-5252863 

Ombudspersons 

ভ�ওয়ােগন এ�জ বিহরাগত আইনজীবীেদর ও�ুডসপারসন িহসােব কাজ করার জন� িনেয়াগ কেরেছ। তারা �ইেসলে�ায়ার 
িসে�েমর িবষেয় পরামশ � েদয় বা িন��ত কের েয �ইেসলে�ায়ারেদর কাছ েথেক িরেপাট��িল যিদ ই�া হয় তেব েক�ীয় 
তদ� অিফেস েবনােম ে�রণ করা হয়। 

আপিন যিদ ও�ুডসপারসেনর িনদ�লীয় �িতিনিধর সােথ েযাগােযাগ করেত চান তেব আপিন এখােন তােদর েযাগােযােগর 
িবশদ না�ার �ট খুেঁজ েপেত পােরন: http://www.ombudsmen-of-volkswagen.com/ 

ই-েমইল 

আপিন ই-েমইেলর মাধ�েম ভ�ওয়ােগন এ�জ এর েক�ীয় তদ� অিফেসর সােথ েযাগােযাগ করেত পােরন: 
io@volkswagen.de. 
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েপা�াল অ�াে�স /ব���গতভােব 

ডাক �ঠকানা: 
Volkswagen AG, Central Investigation Office 
Box 1717 
Berliner Ring 2 
38436 Wolfsburg (downtown) 
Germany 

ব���গতভােব: 
অনু�হ কের এক�ট ই-েমইল িলেখ অি�ম এক�ট অ�াপেয়�েম� ক�ন: io@volkswagen.de. 

আপনার িক আরও �� আেছ বা আপনার িক �ানীয় েযাগােযােগর �েয়াজন আেছ? 

ইেসলে�ায়ার িসে�ম স�িক�ত উ�িতর জন� �� বা পরামশ ��িলও েক�ীয় তদ� অিফেস সে�াধন করা েযেত পাের l 

আপিন যিদ েকানও তদে�র পিরে�ি�েত সা�াত্কার িনেয় থােকন তেব আপনার �াধীন সং�া িহসােব ও�ুডসপারসন 
িনদ�লীয় �িতিনিধেক �িত��য়া জানােনার স�াবনা রেয়েছ। 

উপর�, আমােদর দািয়�শীল কম�ােয়� অিফসারেক compliance@man-es.com মাধ�েম �ইেসলে�ায়ার িসে�েমর সম� 
িবষেয়ও সে�াধন করা জানােনা  েযেত পাের। 
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