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BlueScope-এ �া��,সুর�া, পিরেবশ এবং কিমউিন�টর �িত আমােদর য� এবং 
�িত�িত আমােদর ব�বসা করার প�িতর অিবে�দ� অংশ এবং আমােদর �েত�েকর 
মাধ�েম �� হয়।  

আমােদর উেদ্দশ�, আমােদর বন্ধনেক সহায়তা করার জন� এবং আমােদর ‘How We 
Work’ আচরণিবিধর সােথ সামঞ্জস� করেত আমরা এ�িলর জন� �িত�িতবদ্ধ: 

�া��, সুর�া এবং পিরেবশ 
• এক�ট অ�ভ� ���মূলক কম �ে�ে�র সং�ৃিতেক  

লালন করা যা মানুেষর এবং দৃ��ভি�র ৈবিচ��েক 
মূল� েদয় এবং আম�ণ জানায় এবং যা আমােদর 
�াহক, �ঠকাদার, সরবরাহকারী এবং স�দােয়র 
মেধ� �সািরত হয় 

• সু�তা বাড়ােত এবং কােজর সােথ স�িক�ত আঘাত, 
অসসু◌্থ �া��, পিরেবশ এবং আমােদর কিমউিন�টর 
�িত �িতেরাধ করার জন� িনরাপদ এবং �া��কর 
কােজর পিরেবশ �দান করা 

• আমােদর কম �ে��, পণ� এবং পিরেষবা�িলর সােথ 
স�িক�ত িবপদ�িল দূর করেত এবং ঝঁুিক কমােত 
ব�বহািরক, কায �কর িনয়�ণ �েয়াগ করা 

• আমােদর এমন লে��র জন� �েচ�া করা 
েযখােনেকানও ��তর আঘাত বা অস�ুতা থাকেব না 

• স�েদর দ� ব�বহার, দূষণ �িতেরাধ এবং আমােদর 
��য়াকলাপ, পণ� এবং পিরেষবা�িলর েনিতবাচক 
পিরেবশগত �ভাব �াস করা। 

কিমউিন�ট 
• আমােদর কিমউিন�টর মূল�েবাধ এবং সাং�ৃিতক 

ঐিতহ�েক স�ান করা 

• একজন মূল�বান কেপ �ােরট নাগিরক িহেসেব, 
কম �সং�ান, সামা�জক ও অথ �ৈনিতক সুিবধা �দােনর 
জন� আমােদর কিমউিন�টর সােথ অ�ভ� ���মূলক 
অংশীদািরে� স��য়ভােব িনযু� হওয়া। 

আমােদর কম �সমূহ 
আমরা আমােদর HSEC �িত�িত পূরণ করেত: 

• আমােদর �া�� এবং স�ুতার জন� য� এবং সহায়তার 
পিরেবশ গেড় ত� লব 

• আমােদর দলজেুড় দৃশ�মান েনতা হব, স��য়ভােব 
আমােদর কম�েদর এবং অভ��রীণ ও বািহ�ক 
ে�কেহা�ারেদর সােথ পরামশ � এবং অংশ�হণ চাইব 

• আমােদর HSEC দািয়� এবং জবাবিদিহতা�িল 
��ভােব সং�ািয়ত করব, �� করব এবং পূরণ 
করব 

• সংি�� উে�শ� এবং ল���িল িনধ �ারণ, পয �েব�ণ 
এবং �িতেবদন করার সময় HSEC কায ��মেক 
ব�বসািয়ক েকৗশল এবং ঝঁুিক ে�াফাইেলর সােথ 
সাম�স� করব 

• উপযু� HSEC তথ� ও �িশ�ণ �দান করব, িশ�ার 
পিরেবশ গেড় েতালার সময় আমােদর �মতা এবং 
িস�া� �হেণর �মতার িবকাশ ঘটাব 

• �মাগত আমােদর HSEC কম ��মতা এবং সহায়তা 
ব�ব�াপনা িসে�ম�িল উ�ত করব, HSEC ঝঁুিক 
এবং সুেযাগ�িল িবেবচনা করব এবং ঝঁুিক িনয◌়�ণ 
ব�ব�ার কায �কািরতা িন��ত করার জন� �শাসিনক 
ে�া�াম�িল �েয়াগ করব 

• আইিন এবং অন�ান� ব�বসািয়ক শত�াবিল েমেন চলব।

 

আ মােদর � া� �, সুর�া, পিরেবশ  

এবং কিমউিন�ট (HSEC) নীিত 

ৈবি�ক নীিত 

 
 

আমরা অ�ভ� ���েক মূল� িদই এবং আমােদর কম�েদরেক তােদর আইিডয়া এবং মতামত েশয়ার 
কের িনেত উৎসাহ �দান কির। যখন ভ�ল িকছ�  ঘেট তখন আমরা কথা বলার সং�ৃিত গেড় ত�লেত 
�িত�িতব�। 

https://bluescopeltd.sharepoint.com/sites/intraGS1/SitePages/Our-Purpose-and-Our-Bond.aspx
https://bluescopeltd.sharepoint.com/sites/intraGS5/SitePages/Speak-Up-if-something-isn't-right.aspx

	স্বাস্থ্য, সুরক্ষা এবং পরিবেশ
	কমিউনিটি
	আমাদের কর্মসমূহ

