
নৈতিক সিিার লঙ্ঘৈ
তৈম্াক্ত কাজসমূহ এতিতি’র 

দুৈ্নীতিতিমরাধনী ৈনীতিমালার লঙ্ঘৈ। 
সি্যিা পাওযা গেমল গে গকাৈ 

প্রতিষ্াৈ/ি্যতক্তমক এতিতি-অর্াতযি, 
পতরচাতলি, িা সহাযিাপ্রাপ্ত গে 

কাে্ক্রমম অংশগ্রহণ গরমক তিরি 
রাখা হমি পামর।

iACT to fight corruption!

দুৈ্নীতিঃ অমযের কাজমক অনুতচি প্রভাতিি করার লমষে প্রি্যষে িা পমরাষেভামি গকাৈ 
মূল্যসম্পন্ন তকছু তিমি  চাওযা, গিওযা, গ্রহণ করা িা উপোচৈা করা। 

প্রিারণামূলক কাজঃ তমর্যািণ্ৈাসহ এমৈ গে গকাৈ কাজ করা অরিা ৈা করা, ো 
কাউমক গকাৈ প্রকার আতর্ক িা অযোযে সুতিধা গপমি িা গকাৈ একতি নৈতিক িাতযত্ব 
এতিময গেমি জ্ািসামর িা গিপমরাযাভামি গিপরু কমর িা করার গচষ্া কমর।

গজারজিরিততিমূলক কাজঃ প্রি্যষে িা পমরাষেভামি গকাৈ পষে, িা গকাৈ পমষের 
সম্পততির ষেতি িা ৈষ্ করা, িা গকাৈ কাজমক, অনুতচিভামি প্রভাতিি করার লমষে গচষ্া 
চালামৈা িা ভনীতি সতৃষ্ করা। 

গোেসাজসমূলক কাজঃ অযেপমষের কামজ অনুতচি প্রভাি তিতিারসহ দুই িা িমিাতধক 
পমষের মমধ্য একতি অসাধু উমদেশ্য সাধমৈ পতরকতপিি িম্ািতি। 

অপি্যিহার: এতিতি’র কম্কানি সংতলিষ্ গে গকাৈ সম্পততি জ্ািসামর অরিা ইচ্াকৃি 
ও গিপমরাযাভামি চুতর, অপচয অরিা অনুতচি ি্যিহার করা।

দ্াত্বিক স্ার্ঃ এমৈ একতি পতরতথিতি গেখামৈ গকাৈ পমষের স্ার্ ঐ পমষের পিাতধকার 
সংক্রান্ত িাতযত্ব-কি্ি্য সম্পািমৈ, এিং চুতক্তর িাধ্যিাধকিা, িা প্রমোজ্য আইৈ ও 
তিতধমালা প্রতিপালমৈর গষেমরে অনুতচিভামি প্রভাি গেলমি পামর।

প্রতিিন্ধকিা-সতৃষ্কারনী  কাজঃ (ক) এতিতি’র িিমন্তর জযে প্রমযাজৈনীয প্রমাৈাতি 
ইচ্াকৃিভামি ধ্ংস করা, জাল করা, িিমল গেলা িা গোপৈ করা; (খ) এতিতি’র 
িিন্তমক কাে্ি িাধািামৈর উমদেমশ্য িিন্তকারনীমির তৈকি ভূযা তিিৃতি প্রিাৈ করা; 
(ে) এতিতি’র িিমন্তর প্রমযাজমৈ ির্য, িতললপরে িা প্রমাৈাতি প্রিামৈর অনুমরামধ 
সািা তিমি ি্যর্ হওযা  (ঘ) গকাৈ িিন্ত কামজ িা িিমন্তর জযে প্রমযাজৈনীয ির্য 
প্রকামশ িাধা সৃতষ্, এিং ভনীতি প্রিশ্ৈ, হযরাতৈ করা িা হুমতক প্রিাৈ; অরিা (ঙ) 
পতরিনীষেৈ, পতরিশ্ৈ, িা ির্য প্রাতপ্তর গষেমরে এতিতি’র আইৈেি অতধকামর িাধা 
প্রিাৈ।

এতিতি’র দুৈ্নীতিতিমরাধনী ৈনীতিমালার সম্াি্য লঙ্ঘৈ সংক্রান্ত গকাৈ ির্য আপৈার জাৈা রাকমল 
এতনিকরাপশাৈ এনি ইতনিতগ্রতি কাে্ালময গোোমোে করুৈঃ

 +৬৩ ২ ৬৩২ ৫০০৪  integrity@adb.org, anticorruption@adb.org
 +৬৩ ২ ৬৩৬২১৫২  www.adb.org/integrity

দুৈ্নীতি

  প্রিারণামূলক কাজ

গজারজিরিততিমূলক কাজ

গোেসাজসমূলক কাজঅপি্যিহার

দ্াত্বিক স্ার্

প্রতিিন্ধকিা-সৃতষ্কারনী কাজ


