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িূশমকা 
 

 

নীশির উযেিয 
 

মালয়েশি়ো়ে প্যানাসশনক গ্রুপ্ ককাম্পাশনগুশলর জনয শিযেিী অশিিাসী শ্রশমকযের োশ়েত্বিীল শনয়োগ 

এিং কম মসংস্থান সংক্রান্ত নীশির উযেিয (এখন কথযক নীশি শহসাযি উযেখ করা হয়েযে) হল 

মালয়েশি়োর প্যানাসশনক গ্রুপ্ ককাম্পাশনগুশলযক শিযেিী অশিিাসী কমীযের শনয়োগ এিং কম মসংস্থান 

প্শরিালনার জনয মান প্রোন করা। একটট োশ়েত্বিীল এিং স্থা়েী উপ্া়ে। 

 

নীশিটট শিযেিী অশিিাসী কমীযের োশ়েত্বিীল শনয়োগ এিং কম মসংস্থাযনর প্রিান উপ্াোনগুশল িযাখযা 

কযর  া মালয়েশি়ো এিং প্রাসশিক কেিগুশলর জািী়ে আইন কমযন িযল, কসইসাযথ প্রাসশিক 

আন্তজমাশিক মান এিং প্রয াজয আইন ও প্রশিিানগুশলর সাযথ। 

 

মালয়েশি়োর প্যানাসশনক গ্রুপ্ ককাম্পাশনগুশলর জনয নীশি কমযন িলা িািযিামূলক৷  শে একটট 

প্যানাসশনক গ্রুপ্ ককাম্পাশন ইশিমযিযই একটট মানিাশিকার নীশি গ্রহণ কযর থাযক, িাহযল কয ার 

নীশি প্রয াজয হযি ৷ 

 

এশপ্রল ২০২২-এ, প্যানাসশনক গ্রুপ্ ককাড অি এশথে অযান্ড কমপ্লায়েন্স এিং প্যানাসশনক গ্রুপ্ 

মানিাশিকার ও শ্রম নীশি গ্রহণ কযরযে। এই সংযিাশিি নীশি এই ককাড এিং নীশি প্রশিিশলি কযর। 

 

প্যানাসশনক গ্রুপ্ ককাড অি এশথে অযান্ড কমপ্লায়েন্স স্পষ্টিাযি িযল ক  "সারা শিশ্ব জযু়ে িযিসা 

প্শরিালনাকারী একটট শিশ্বিযাপ্ী সংস্থা শহসাযি, প্যানাসশনক আন্তজমাশিকিাযি স্বীকৃি মানিাশিকারযক 

সম্মান কযর। প্যানাসশনক জাশিসংঘ এিং আন্তজমাশিক শ্রম সংস্থা দ্বারা প্রশিটিি প্রাসশিক 

মানিাশিকার সম্পশকমি শন়েম এিং মান কমযন িযল এিং িাযের কযপ্ মাযরট কা মক্রম এিং িযিসাশ়েক 

কলনযেযনর কক্ষযে প্রয়োগ কযর। আমরা প্যানাসশনক সেসযযের মানিাশিকাযরর উপ্র ককাযনা শিরূপ্ 

প্রিাি প্রশিযরাি ও কমাযনার কিষ্টা কশর, কসইসাযথ আমাযের িযিসাশ়েক ক্তক্র়োকলাপ্, প্ণয এিং 

প্শরযষিা এিং সম্পশকমি কলনযেযনর িযল হযি প্াযর এমন ককানও প্রিযাশিি প্রশিকূল প্রিাি প্রশিযরাি 

ও কমাযনার কিষ্টা কশর। 

 

নীশিটট অিিযই মালয়েশি়োর প্যানাসশনক গ্রুপ্ ককাম্পাশনগুশলর অিযন্তরীণ প্রশিিাযন ( শে না 

প্যানাসশনক গ্রুপ্ ককাম্পাশন ইশিমযিযই অনুরূপ্ অিযন্তরীণ প্রশিিান গ্রহণ কযর থাযক) এিং শনয়োগ 

সংস্থাগুশলর সাযথ িুক্তিযি একক্তেি হযি হযি৷ 

 

 

নীশির সুয াগ 
 

নীশিটট মালয়েশি়ো়ে প্যানাসশনক গ্রুপ্ ককাম্পাশনগুশলর দ্বারা শিযেিী অশিিাসী কমীযের সরাসশর 

শনয়োগ এিং কম মসংস্থাযনর কক্ষযে প্রয াজয। 

 

নীশির নীশিগুশল সকল প্রকার শনয়োযগর কক্ষযে প্রয াজয, কমীযের উৎপ্শি শনশি মযিযষ, শনয়োগকারী 

সংস্থা িা মিযস্থিাকারীরা জশ়েি, িা কম মসংস্থাযনর িরন। 
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নীশিটট মালয়েশি়োর প্যানাসশনক গ্রুপ্ ককাম্পাশনগুশলর জনয একটট িযাপ্ক মানিাশিকার নীশি িা 

আিরণশিশি অিার কযর না। নীশির সুয াগ মালয়েশি়ো়ে শিযেিী অশিিাসী কমীযের শনয়োগ এিং 

কম মসংস্থান সংক্রান্ত অগ্রাশিকার ঝুুঁ শকর কক্ষেগুশলযক কিার কযর। 

 

 

 

 

মালয়েশি়ো়ে প্যানাসশনযকর জনয সহয াশগিামূলক প্দ্ধশি 
 

নীশি িাস্তিা়েযনর মািযযম, মালয়েশি়োর প্যানাসশনক গ্রুপ্ ককাম্পাশনগুশল িাযের প্ন্থাগুশলযক 

ঘশনিিাযি সাশরিদ্ধ করযি এিং একটট গ্রুপ্ শহসাযি একসাযথ কাজ করযি সম্মি হয়েযে৷  
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সংজ্ঞা 
 

মালয়েশি়ো়ে প্যানাসশনক গ্রুপ্ ককাম্পাশন - মালয়েশি়োর প্যানাসশনক কহাক্তডংস কযপ্ মাযরিযনর 

একক্তেি ককাম্পাশন। [প্শরশিষ্ট] ককাম্পাশনর িাশলকা 

 

শরক্রুটযমন্ট এযজক্তন্স - এমন একটট প্রশিিান  ার শনয়োগকিমার সাযথ িুক্তিশিশিক সম্পকম রয়েযে এিং 

এমন একটট কম মযক্ষযে একজন কমীযক শনয়োগ এিং কমািায়েন করার সুশিিা প্রোন কযর ক টট 

শ্রশমযকর কেযি ন়ে। 

 

 

িব্দযকাষ 

 

Panasonic ককাড অি এশথে অযান্ড কমপ্লায়েন্স - ককাডটট "আমাযের প্রশিশ্রুশি" (প্রশিটট Panasonic 

গ্রুপ্ ককাম্পাশনযক অিিযই প্ূরণ করযি হযি) এিং "আমার প্রশিশ্রুশি" (প্রশিটট Panasonic সেযসযর 

প্রশিশ্রুশিগুশল অিিযই প্ূরণ করযি হযি) শনি মারণ কযর৷ একসাযথ, আমরা আমাযের কিশসক িযিসাশ়েক 

েি মনযক মূিম কযর বনশিকিা এিং সম্মশির সযি মাচ্চ মাযনর সাযথ িযিসাশ়েক কা মক্রম প্শরিালনা করযি 

প্রশিশ্রুশিিদ্ধ। 

 

সরাসশর শনয়োগ - শিযেিী অশিিাসী কমীযের শনি মািন এিং স্থাপ্নার সমস্ত িাপ্ িণ মনা কযর ক খাযন 

শিযেিী অশিিাসী শ্রশমক এিং প্যানাসশনক গ্রুপ্ ককাম্পাশনগুশলর মযিয কম মসংস্থান িুক্তি স্বাক্ষশরি হ়ে। 

 

 থা থ অিযিসা়ে - অনয িযক্তির িা শনযজর িযিসার ক্ষশি এ়োযি অনয প্যক্ষর সাযথ একটট িুক্তি িা 

িুক্তিযি প্রযিি করার আযগ একটট িেন্ত িা  যের অনুিীলন করা হ়ে। 

 

শিযেিী অশিিাসী শ্রশমক - একজন িযক্তি শ শন িাকশরর উযেযিয িার জযের ন়ে এমন একটট কেযি 

িযল  ান। 

 

মূল কেি - শনয়োযগর সম়ে কমী ক  কেযি থাযকন। 

 

গন্তযিযর কেি - ক  কেযি শ্রশমক কাযজর জনয ভ্রমণ কযর। 

 

ঋযণর িন্ধন - একটট ঋণগ্রহীিার িার িযক্তিগি প্শরযষিার প্রশিশ্রুশি কথযক উে্িূি অিস্থা িা িিম, িা 

িার শন়েন্ত্রযণ থাকা ককানও িযক্তির, ঋযণর শনরাপ্িা শহসাযি,  শে কসই প্শরযষিাগুশলর মূলয, 

 ুক্তিসিিিাযি মূলযা়েন করা হ়ে, িাহযল প্রয াজয না হ়ে ঋযণর িরলকরণ, িা  শে কসই 

প্শরযষিাগুশলর বেঘ ময এিং প্রকৃশি  থাক্রযম সীশমি এিং সংজ্ঞাশ়েি না হ়ে। 

 

কজারপ্ূি মক শ্রম - সমস্ত কাজ িা প্শরযষিা  া ককানও িযক্তির কাে কথযক জশরমানার হুমশকর অিীযন 

আো়ে করা হ়ে এিং  ার জনয িলা হয়েযে ক  িযক্তি কস্বচ্ছা়ে িার প্শরযষিাগুশল1 অিার কযরশন 

ক মনটট আইএলও সিূযক কিাস মড কলিাযর শিক্তেি হয়েযে। 

  

মানি প্ািার - হুমশক িা িল প্রয়োযগর মািযযম িা অনয িরযনর জিরেক্তস্ত, অপ্হরণ, প্রিারণা, প্রিারণা, 

ক্ষমিা িা প্যের অপ্িযিহাযরর মািযযম কলাক শনয়োগ, প্শরিহন, স্থানান্তর, আশ্র়ে িা প্রাশি। কিাষযণর 
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উযেযিয, অনয িযক্তির উপ্র শন়েন্ত্রণ থাকা িযক্তির সম্মশি অজমযনর জনয েুি মলিা িা অথ ম প্রোন িা 

সুশিিা প্রোন িা গ্রহণ করা2 

 

শনয়োযগর শি িা সম্পশকমি খরি - কম মসংস্থান িা শনয়োগযক সুরশক্ষি করার জনয শনয়োগ প্রক্তক্র়ো়ে 

কমী দ্বারা ক  ককাযনা শি িা খরি কিাঝা়ে, িাযের িা ম িা সংগ্রযহর প্দ্ধশি, সম়ে িা অিস্থান শনশি মযিযষ3। 

 

োশ়েত্বিীল শনয়োগ / বনশিক শনয়োগ / নযা য শনয়োগ - শনয়োগ  া নূযনিম, স্বচ্ছ এিং আইন অনুসাযর 

প্শরিাশলি হ়ে এিং  া প্রাথী িা কমীযের কজারপ্ূি মক িা িযন্ডড শ্রযমর ঝুুঁ শকযি কিযল না, িা অনয 

ককাযনািাযি িাযের অশিকার লঙ্ঘন কযর এিং স্বািীনিা 

 

কগাপ্নী়েিার কারণ (II-৪. িলাযিরার স্বািীনিা) - মালয়েশি়োর প্যানাসশনক গ্রুপ্ ককাম্পাশনগুশলর িথয 

সুরক্ষার অিযন্তরীণ প্রশিিাযন সংজ্ঞাশ়েি শহসাযি, A কজাযন অযাযেস (ক  অঞ্চযল অিযন্ত কগাপ্নী়ে 

িযিস্থাপ্না সংস্থান িা িথয প্রক্তক্র়ো করা হ়ে এিং সংরক্ষণ করা হ়ে। এটটও কজানগুশল অন্তিুমি কযর 

ক  িস্তুগুশলযক সঞ্চ়ে কযর ক গুশলর জনয কয ার িত্ত্বািিাযনর প্রয়োজন হ়ে) শুিুমাে প্যানাসশনক 

গ্রুযপ্র কম মিারী, প্শরিালনা প্ষ মযের সেসয, কম মকিমা, িযিস্থাপ্না প্শরিালক এিং কজাযন প্শরিাশলি 

িযিসার সাযথ সংশিষ্ট অনযানয কমীযের মঞ্জরু করা হ়ে। সমস্ত অযাযেস, শিিযর এিং িাইযর উি়েই 

করকডম করা হ়ে, এিং অননুযমাশেি িযক্তিযের প্রযিি শনশষদ্ধ। 

 

শনরাপ্িার কারণ (II-৪. িলাযিরার স্বািীনিা) -  ন্ত্রপ্াশি, রাসা়েশনক প্োথ ম, আযলা, িাপ্, িব্দ, উচ্চ 

উচ্চিা, শিেুযৎ, অনযানয িক্তির উি্স, এিং ক মন, এিং মালয়েশি়োর প্যানাসশনক গ্রুপ্ 

ককাম্পাশনগুশলর শনরাপ্িা এিং স্বাস্থয িযিস্থাপ্নার জনয অিযন্তরীণ প্রশিিাযন এিং মালয়েশি়োর জািী়ে 

প্রশিিাযন সংজ্ঞাশ়েি কপ্িাগি েঘু মটনা প্রশিযরাি করা। 
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I.  থা থ অিযিসা়ে 
মালয়েশি়োর প্যানাসশনক গ্রুপ্ ককাম্পাশনগুশল শিযেিী অশিিাসী কমীযের শনয়োগ ও 

কম মসংস্থাযনর কেযে তাযের শনয়োগ সংস্থাগুশলর উপ্র চলমান যথাযথ প্শরশ্রম করযি। 

 

ক) মালয়েশি়োর প্যানাসশনক গ্রুপ্ ককাম্পাশনগুশল উৎপ্শি এিং গন্তযিযর কেিগুশলযি শনয়োগ 

প্রক্তক্র়োর সাযথ জশ়েি সমস্ত প্শরযষিা প্রোনকারীযক শিশিি করযি৷  

খ) মালয়েশি়োর প্যানাসশনক গ্রুপ্ ককাম্পাশনগুশল শনয়োগ সংস্থাগুশলর একটট প্রাথশমক মূলযা়েন 

এিং িলমান প্ মযিক্ষণ প্শরিালনা করযি৷ 

গ) মালয়েশি়োর প্যানাসশনক গ্রুপ্ ককাম্পাশন এিং শরক্রুটযমন্ট এযজক্তন্সর মযিয একটট আনুিাশনক 

স্বাক্ষশরি িুক্তি উি়ে প্যক্ষর অশিকার এিং িািযিািকিাযক সংজ্ঞাশ়েি করযি। এটট একটট স্বচ্ছ 

এিং োশ়েত্বিীল শনয়োগ এিং শনি মািন প্রক্তক্র়োর শিিান অন্তিুমি করযি এিং আইযটমাইজড 

শনয়োগ শি এিং সম্পশকমি খরি িাশলকািুি করযি। 

 

 

II. স্বািীনিাযি শনি মাশিি কম মসংস্থান 
মালয়েশি়োর প্যানাসশনক গ্রুপ্ ককাম্পাশনগুযলা ঋণ িন্ধন সহ ক ারপ্িূ মক শ্রম িা মানি 

প্াচাযর  শ়িত হযি না। 

 

ক) সমস্ত কাজ অিিযই কস্বচ্ছা়ে হযি হযি, এিং িািযিামূলক শ্রযমর িযল িাক্তস্তমূলক িযিস্থা 

শনশষদ্ধ। 

 

 

II- ১. শনয়োগ শি এিং সম্পশকমি খরি 
মালয়েশি়োর প্যানাসশনক গ্রুপ্ ককাম্পাশনগুশল শরক্রুটযমন্ট এয ন্সিগুশলযক শিযেিী 

অশিিাসী কমীযের শনয়োযগর শি িা তাযের কম মসংস্থান সম্পশকমত খরচ কনও়োর অনুমশত 

কেযি না। 

  

ক) মালয়েশি়োর প্যানাসশনক গ্রুপ্ ককাম্পাশনগুশল শনয়োযগর শি এিং সম্পশকমি খরযির আইএলও 

সংজ্ঞা অনুসাযর শিযেিী অশিিাসী কমীযের শনয়োগ এিং সরাসশর কম মসংস্থান সংক্রান্ত সমস্ত 

শনয়োগ শি এিং সম্পশকমি খরি প্রোন করযি ৷ 

খ)  শে শিযেিী অশিিাসী শ্রশমকযের দ্বারা এই িরযনর ককাযনা শি এিং খরি প্াও়ো  া়ে, িাহযল 

এই িরযনর শি এিং খরি শিযেিী অশিিাসী কমীযের প্শরযিাি করা হযি। 

 

 

II-2. কম মসংস্থাযনর িুক্তি 
সমস্ত শিযেিী অশিিাসী শ্রশমকযের স্বচ্ছ কায র িতমািলীযত অযাযেস থাকযি এিং তারা 

কম মসংস্থাযনর শিষয়ে তাযের অিশহত সম্মশত শেযত সেম হযি। 
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ক)  িাোই করার প্যর, সমস্ত শিযেিী অশিিাসী কমীযের ইংযরক্তজযি মালয়েশি়োর প্যানাসশনক গ্রুপ্ 

ককাম্পাশনগুশলর শিযেিী অশিিাসী কমীযের জনয স্ট্যান্ডাডম কটমযপ্লট কম মসংস্থান িুক্তি প্রোন 

করা হযি এিং শ্রশমকযের স্থানী়ে িাষা়ে অনুিাে করা হযি। 

 

 

II- ৩. শিযেিী অশিিাসী কমীযের দ্বারা কম মসংস্থান িুক্তির কস্বচ্ছাযসিী 

সমাশি 
এক ন শিযেিী অশিিাসী শ্রশমযকর দ্বারা স্বােশরত একটট কম মসংস্থান চুন্সির মযযয রয়েযে 

চুন্সিটট িাশতল করার শ্রশমযকর অশযকার। 

 

ক) নূযনিম আইনি িািযিামূলক কনাটটি সম়েকাযলর সাযথ সামঞ্জসয করযখ, শিযেিী অশিিাসী 

কমীযের িাক্তস্ত িা কিিন কিমন ো়োই িাযের কম মসংস্থান িন্ধ করার স্বািীনিা থাকযি। 

খ) মালয়েশি়োর প্যানাসশনক গ্রুপ্ ককাম্পাশনগুশল শিযেিী অশিিাসী কমীযের প্রিযািাসযনর িযিস্থা 

করযি এিং অথ ম প্রোন করযি। 

 

 

II- ৪. িলাযিরার স্বািীনিা 
মালয়েশি়োর প্যানাসশনক গ্রুপ্ ককাম্পাশনগুশল যুন্সিসঙ্গত কারণ ো়িা শিযেিী অশিিাসী 

শ্রশমকযের চলাযিরার স্বাযীনতাযক সীমািদ্ধ করযি না। মালয়েশি়োর প্যানাসশনক গ্রুপ্ 

ককাম্পাশনগুশল শিযেিী অশিিাসী কমীযের তাযের প্শরচ়ে িা অশিিাসন নশথযত যারণ িা 

অনযথা়ে ধ্বংস করা, কগাপ্ন করা, িায ়োপ্ত করা িা অযাযেস অস্বীকার করা শনশষদ্ধ, 

কযমন সরকার  াশর করা প্শরচ়েপ্ে, প্াসযপ্াটম, ও়োকম প্ারশমট, িা শিো ও প্রশিেযণর 

নশথ কযমন শিযলামা এিং প্রশিেণ সনেপ্ে। 

 

ক) মালয়েশি়োর প্যানাসশনক গ্রুপ্ ককাম্পাশনগুশল শিযেিী অশিিাসী কমীযের কম মযক্ষযে প্রযিি 

এিং প্রস্থান করার সুশিিাগুশলযক শনশষদ্ধ করযি না,  শে না কগাপ্নী়েিা িা শনরাপ্িার কারযণ 

অনযথা়ে শনশষদ্ধ করা হ়ে। 

খ) মালয়েশি়োর প্যানাসশনক গ্রুপ্ ককাম্পাশনগুশল িাযের িযক্তিগি নশথ এিং ক্তজশনসপ্ে 

অননুযমাশেি অযাযেস কথযক সুরশক্ষি রাখযি কমীযের শনরাপ্ে এিং লকয াগয কস্ট্াযরজ 

প্রোন করযি। 

গ) কস্ট্াযরজ অযাযেস শিনামূযলয হযি হযি, এিং সংরশক্ষি ক্তজশনসগুশল সীমািদ্ধিা িা প্রয়োজনী়ে 

অনুমশি ো়োই ক  ককানও সম়ে শিযেিী অশিিাসী কমীযের জনয অিাযি এিং অশিলযে 

অযাযেসয াগয হযি।  

ঘ)  মালয়েশি়োর প্যানাসশনক গ্রুপ্ ককাম্পাশনগুশলযক শিযেিী অশিিাসী কমীযের ককাযনা শনরাপ্িা 

আমানি শেযি হযি না। 
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III. িরুণ কমীরা 
মালয়েশি়োর প্যানাসশনক গ্রুপ্ ককাম্পাশনগুশল 18 িেযরর কম ি়েসী শিযেিী অশিিাসী 

কমীযের এমন ককানও কা  করযত প্ারযি না যা তাযের স্বাস্থয এিং িৃন্সদ্ধযক শিপ্ে্রস্ত করা 

করযত প্াযর িা রাযতর শিিযট কা  করা িা ওিারটাইম সহ তাযের শিপ্যের সম্মখুীন হযত 

প্াযর। 

 

 

IV. কাযজর সম়ে এিং শিশ্রাযমর শেন 
মালয়েশি়োর প্যানাসশনক গ্রুপ্ ককাম্পাশনগুশল কায র সম়ে, শিশ্রাযমর সম়ে, ওিারটাইম 

ঘন্টা সম্পশকমত প্রযযা য শ্রম আইন এিং প্রশিযান কমযন চলযি। েুটটর শেন এিং অিকাি। 

উপ্রন্তু, আমরা মানশসক এিং িারীশরক স্বাস্থয রো করযত এিং শিযেিী অশিিাসী কমীযের 

একটট স্বাস্থযকর  ীিনযারা প্শরচালনা করার  নয যুন্সিসঙ্গত কমাট কায র সম়ে রহণ 

করার কচষ্টা কশর। ককাযনা শিযেিী অশিিাসী শ্রশমকযক কা  করযত িাযয করা হযি না। 

 

ক) মালয়েশি়োর প্যানাসশনক গ্রুপ্ ককাম্পাশনগুশল সমস্ত শিযেিী অশিিাসী কমীযের প্রশি সাি 

কযাযলন্ডার শেযন নূযনিম একটট শিশ্রাযমর শেন (24 ঘন্টা) প্রোন করযি। 

খ) মালয়েশি়োর প্যানাসশনক গ্রুপ্ ককাম্পাশনগুশল মালয়েশি়োর আইন এিং কাযজর শন়েম 

অনুসাযর সমস্ত শিযেিী অশিিাসী কমীযের িাশষ মক কিিযনর েুটট প্রোন করযি। বিি িযিসাশ়েক 

কারণ ো়ো েুটটর জনয শিযেিী অশিিাসী শ্রশমকযের আযিেন প্রিযাখযান করা হযি না। 

গ) ককান শিযেিী অশিিাসী শ্রশমকযক ওিারটাইম কাজ করযি িািয করা হযি না। 

 

 

V. মজশুর এিং সুশিিা 
শিযেিী অশিিাসী কমীযের কেও়ো ম ুশর নযূনতম ম ুশর, ওিারটাইম িাতা, এিং আইন 

এিং/অথিা চুন্সির (কযটট কিশি) দ্বারা প্রয়ো নী়ে কয ককানও প্রাশিক সুশিযা সম্পশকমত 

আইন সহ সমস্ত প্রযযা য স্থানী়ে ম ুশর আইন কমযন চলযি। 

 

ক)  িাক্তস্তমূলক িযিস্থা শহসাযি মজশুর কথযক কিমযনর অনুমশি কেও়ো হযি না। 

খ)  সমস্ত শিযেিী অশিিাসী শ্রশমকযের সম়েমি মজশুর শিিরণী প্রোন করা হযি। মজশুর শিিৃশিযি 

প্ মাি িথয থাকযি িা  ািাই করার জনয ক  কাজটট সট কিাযি প্রশিোন কেও়ো হয়েযে, এিং 

এটট ককান আইনগি কিমযনর শিষ়েিস্তু করা হযি। 

 

 

VI. মানশিক আিরণ 
মালয়েশি়োর প্যানাসশনক গ্রুপ্ ককাম্পাশনগুশল এমন একটট কম মযেে প্রোন করযি যা 

কযযকাযনা যরযনর কয ার, অপ্মান নক িা অমানশিক আচরণ কথযক মিু। 
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ক) সকল শিযেিী অশিিাসী শ্রশমকযের সম্মান ও ম মাোর সাযথ আিরণ করা হযি। ককাযনা শিযেিী 

অশিিাসী কমীযক ককাযনা িারীশরক, ক ৌন, মানশসক, িা কমৌশখক হ়েরাশন িা অপ্িযিহাযরর 

শিকার হযি হযি না, অথিা িাক্তস্তমূলক িযিস্থা শহযসযি আশথ মক জশরমানা িা অপ্মাশনি হযি 

হযি না। 

খ) হ়েরাশন এিং অপ্িযিহাযরর শিরুযদ্ধ প্রশিযরািমূলক এিং সংযিািনমলূক প্েযক্ষযপ্র 

িণ মনাকারী একটট আেি ম নীশি এিং প্রক্তক্র়ো এিং িাক্তস্তমূলক প্েযক্ষযপ্র শন়েম  থা থিাযি 

প্রয়োগ করা হযি। 

 

 

VII. অ-বিষময 
ককাযনা শিযেিী অশিিাসী কমী শনয়োগ, স্থাপ্না এিং প্রতযািাসন সহ কম মসংস্থান সম্পযকমর 

কযযকাযনা শেক কথযক ককাযনা বিষযমযর শিকার হযিন না। 

 

ক) শনযির ক যকাযনা একটট িা অনুরূপ্ িযক্তিগি বিশিষ্টয, অশিজ্ঞিা িা শিশ্বাযসর শিশিযি 

ককাযনা শিযেিী অশিিাসী শ্রশমযকর প্রশি ককাযনা বিষময করা হযি না: ি়েস, শলি, জাশি, গায়ের 

রঙ, শিশ্বাস, িম ম, সামাক্তজক অিস্থান, জািী়েিা, জাশিগি গ্রুপ্, বিিাশহক শস্থশি, ক ৌন প্েন্দ, 

শলি প্শরি়ে এিং শলি অশিিযক্তি, গিমািস্থা, কমশডযকল ইশিহাস, িাইরাল ইনযিকিনযণর 

অক্তস্তত্ব িা অ-অক্তস্তত্ব িা অনুরূপ্, কজযনটটক িথয, অক্ষমিার অক্তস্তত্ব িা না থাকা, রাজননশিক 

েযলর সেসযপ্ে িা রাজননশিক প্েন্দ, শ্রশমক ইউশন়েযনর সেসযপ্ে িা ইশিহাস শনয়োগ এিং 

কম মসংস্থাযনর সম়ে সামশরক প্শরযষিা,  শে না এিং আইশন সীমািদ্ধিা প্রয াজয হ়ে। 

a) All foreign migrant workers shall have equal rights as local workers and shall be entitled 

to social security benefits in line with the relevant laws of Malaysia. 

খ) সমস্ত শিযেিী অশিিাসী শ্রশমকযের স্থানী়ে শ্রশমকযের সমান অশিকার থাকযি এিং 

মালয়েশি়োর প্রাসশিক আইন অনুসাযর সামাক্তজক শনরাপ্িা সুশিিা প্াও়োর অশিকারী হযি। 

 

 

VII.  সশমশির স্বািীনিা, শ্রম-িযিস্থাপ্না সংলাপ্  

মালয়েশি়োর প্যানাসশনক গ্রুপ্ ককাম্পাশনগুযলা শ্রশমক ইউশন়েযনর কায মক্রযম িাযা কেযি 

না, যতেণ না কায র শন়েম লঙ্ঘন করা হ়ে। 

 

ক) সমস্ত শিযেিী অশিিাসী কমী মালয়েশি়োর আইশন প্রয়োজনী়েিার সাযথ সিশি করযখ 

ইউশন়েযন ক াগোন করযি প্াযর। 

 

 

IX. িসিাযসর অিস্থা এিং ডরশমটশর 
মালয়েশি়োর প্যানাসশনক গ্রুপ্ ককাম্পাশনগুশল শিযেিী অশিিাসী কমীযের শনরাপ্ে, 

সযাশনটাশর, প্য মাপ্ত এিং িালীন িাসস্থান সরিরাহ করযি। 

 

ক) মালয়েশি়োর প্যানাসশনক গ্রুপ্ ককাম্পাশন কারশিউ িা ম করযি না িা অনয ককাযনা উপ্ায়ে প্রেি 

আিাসযনর িাইযর শিযেিী অশিিাসী শ্রশমকযের িলািল সীশমি করযি না। 
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খ) শিযেিী অশিিাসী শ্রশমকযের কলযাণ, শনরাপ্িা এিং মিল শনক্তিি করার জনয িাযের জনয 

মানসম্মি, শনরাপ্ে, সযাশনটাশর, প্ মাি এিং িালীন িাসস্থান কীিাযি প্শরিালনা এিং সরিরাহ 

করযি হযি িা িণ মনা কযর একটট আেি ম নীশি এিং প্রক্তক্র়ো  থা থিাযি প্রয়োগ করা হযি। 

 

 

X. প্রশিকার অযাযেস 
মানিাশিকার অপ্িযিহার সম্পযকম অশিয াগগুশল অশিলযে সমািান করা এিং প্রশিকার সক্ষম করা 

শনক্তিি করযি, মালয়েশি়োর প্যানাসশনক গ্রুপ্ ককাম্পাশনগুশল িার হুইযসল-কলাশ়েং শসযস্ট্ম িযিহাযর 

উৎসাশহি করযি, এো়োও, সরকারী সংস্থা, িযিসাশ়েক সশমশি এিং অনযানয সংস্থার দ্বারা প্রেি 

অশিয াগ প্রক্তক্র়ো়ে অংিগ্রহণ করযি। আমরা কয ারিাযি এই িরযনর প্রশিযিেযনর কগাপ্নী়েিা 

িজা়ে রাখি, হুইযসল কলা়োর িা অনযানয প্রিাশিি িযক্তিযের প্রশি শিরূপ্ আিরণ শনশষদ্ধ করি এিং 

সম্ভািয প্রশিকার প্রোযনর জনয িাযের সাযথ দ্রুি ক াগায াগ করি। 

 

 

XI. শিক্ষা, প্ মাযলািনা এিং উন্নশি 
মালয়েশি়োর প্যানাসশনক গ্রুপ্ ককাম্পাশনগুশল সমস্ত শিযেিী অশিিাসী কমী এিং িাযের িযিস্থাপ্ক, 

শিযেিী অশিিাসী কমীযের শনয়োগ ও কম মসংস্থাযনর োশ়েযত্ব থাকা িযক্তিযক এই নীশিযি উপ্ ুি শিক্ষা 

ও প্রশিক্ষণ প্রোন করযি। মালয়েশি়োর প্যানাসশনক গ্রুপ্ ককাম্পাশনগুশল শনক্তিি করযি ক  এই নীশিটট 

িাযের সমস্ত িযিসাশ়েক ক্তক্র়োকলাযপ্ একক্তেি হয়েযে এিং কা মকরিাযি প্রয়োগ করা হয়েযে এিং 

অনুশিদ্ধ করা হয়েযে ৷ প্যানাসশনক গ্রুপ্ মানিাশিকার ও শ্রম নীশির উন্নশির সাযথ সামঞ্জসয করযখ এই 

নীশি এিং এর িাস্তিা়েন ক্রমাগি প্ মাযলািনা এিং সংযিািন করা হযি। 
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APPENDIX 
 

 

Panasonic Group of Companies in Malaysia
No Abbreviation Company Name

1 PM Panasonic Malaysia Sdn Bhd

2 PAVCKM Panasonic AVC Networks Kuala Lumpur Malaysia Sdn Bhd

3 PPMY Panasonic Procurement Malaysia Sdn Bhd 

4 PMAM Panasonic Management Malaysia Sdn Bhd

5 PIDMY Panasonic Industrial Devices Malaysia Sdn Bhd

6 PMMA Panasonic Manufacturing Malaysia Bhd

7 PISM Panasonic Insurance Service Malaysia Sdn Bhd

8 PIDSMY Panasonic Industrial Devices Sales (M) Sdn. Bhd.

9 PAPAMY Panasonic Appliances Air-Conditioning Malaysia Sdn Bhd

10 PAPARADMY Panasonic Appliances Air-Conditioning R&D Malaysia Sdn Bhd

11 PSNM Panasonic System Networks Malaysia Sdn Bhd

12 PAPFMY Panasonic Appliances Foundry Malaysia Sdn. Bhd.

13 PAPRDMY Panasonic Appliances Refrigeration Devices Malaysia Sdn Bhd

14 PAVCJM Panasonic AVC Networks Johor Malaysia Sdn Bhd

15 PFI Panasonic Financial Centre (Malaysia) Sdn Bhd

16 PASMY Panasonic Automotive System Malaysia Sdn Bhd

17 PAPRADAP Panasonic Appliances R&D Center Asia Pacific Sdn Bhd

18 PFSISMY Panasonic Factory Solutions Integration Systems Malaysia Sdn Bhd

19 KDKM KDK Fans (M) Sdn Bhd


