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আস্থা 
দেভাবে আমরা ননভ্ভ রবোগ্য এেং 
প্াসনগিক নেষয়গুব�া প্চার কনর  

• আমরা আমাবের নেষয়েস্তু সম্পবক্ভ  স্বতন্ত্র নসদ্ান্ত গ্রহণ কনর। 

• আমাবের সংোে এেং চ�নত নেষয়গুব�ার নেষয়েস্তু ননভ্্ভ �, 
ভারসাম্যপণূ্ভ এেং ননরবপক্ষ এেং জনস্বাব ্্ভর ওপর ননভ্ভ র 
কবর।

• আমরা মতামত এেং েনৃটিভনগির নেসৃ্ত ধারণা গ্রহণ কনর - 
আমাবের আবধয়গুব�া উদ্ােনী এেং চ্যাব�ন্জং হওয়ার 
পাশাপানশ নেতনক্ভ ত এেং উস্াননমূ�কও হবত পাবর।

স্বচ্ছতথা 
আমরা দেভাবে আপনার পছবদের 
আবধয়গুব�া অনুসরণ করবত সহায়তা 
কনর 

• আমরা ত্্য সরেরাহ কনর োবত আপনার জন্য উপেকু্ত 
নেষয়গুব�া আপনন এেং আপনার ওপর ননভ্ভ রশী� দে দকান 
নশশু এেং তরুণ োছাই করবত পাবরন। 

• আমরা নননচিত কনর দে নেজ্াপনগুব�া আমাবের আবধয় 
দ্বক পৃ্ ক এেং নননে্ভটি ধরবনর নেজ্াপননি দকা্ায় প্চার 
হবে তা ননধ্ভারবণর নেষবয় নেনধনেধান আবছ।

• সম্াে্য অস্বনস্কর আবধয়গুব�ার জন্য আমরা সম্াে্য 
দ্াতাবের নেষয়নি নেবেচনা কনর, সংবেেনশী�তা অনশুী�ন 
কনর, প্বয়াজন হব� ে্াে্ সতক্ভ োত্ভ া প্োন কনর এেং 
দকে�মাত্র দসই নেষয়নি েনে সম্পােকীয়ভাবে প্াসনগিক হয় 
তবে তা প্েশ্ভন কনর।

শ্রদ্থা
আমরা দেভাবে ্দ্া প্েশ্ভন কনর এেং 
এর গুরুত্ব ত্ব� ধনর  

• দকান প্সগি নেবেচনায় ননবয় আমরা ছবক োঁধা ধারণার 
অবেৌনক্তক ে্যেহারসহ কুসংস্ার এেং বেষম্যবক উৎসানহত 
কবর এমন নেষয়েস্তু প্চার করা দ্বক নেরত ্ানক।

• আমরা ইংবরজী ছাড়াও অন্যান্য ভাষায় আবধয় প্চার কনর 
এেং নেসৃ্ত েনৃটিভনগির প্কাশবক উৎসানহত কনর।

• আমরা আনেোসী নেষয়গুব�া উপস্াপবন সংবেেনশী� এেং 
এেবরানজনা� এেং িবর’ দ্রেইি আই�্যান্ারবের সাংস্কৃ নতক 
ননয়মকানুন পে্ভবেক্ষণ কনর।

• আমরা জনগবণর দগাপনীয়তার প্নত ্দ্া জানাই, আমরা 
আমাবের প্নতবেেন প্কাবশর দক্ষবত্র োনয়বত্বর সাব্ ভারসাম্য 
েজায় রানখ।

জবথাবদিদিতথা
জোেনেনহতার জন্য আমরা দেভাবে 
োয়েদ্

• আমাবের নেষয়েস্তু এেং সানভ্ভ স সম্পবক্ভ  প্শংসনীয় ো 
ননদেনীয় দে দকান মতামত দেওয়ার সবুোগ আপনার রবয়বছ। 

• দকাড অফ প্্যানটিবসর অধীবন অনভবোবগর জন্য আমাবের 
একনি স্বাধীন প্নরিয়া রবয়বছ, ো এসনেএস অমোডসম্যান 
তেন্ত কবর।

এসনেএস হবছে একনি স্বাধীন ন্যাশনা� পােন�ক দিন�নভশন, দরনডও এেং নডনজিা� 
নমনডয়া সানভ্ভ স দেখাবন আমরা আমথাদির চথার্থাদর েনণ্ভত নীনত দ্ারা অব্রেন�য়ান 
কনমউনননির প্নত োনয়ত্ব পা�ন কনর। আমাবের অ ্্ভায়ন করা হয় অব্রেন�য়ান 
সরকার এেং নেজ্াপবনর মত োনণনজ্যক রাজস্ব দ্ারা। 

আমাবের দনিওয়াক্ভ  জবুড় আমরা স্বতন্ত্র অব্রেন�য়ান গল্প, স্ানীয় এেং আন্তজ্ভানতক 
সংোে এেং চ�নত নেষয়সমূহ, দখ�াধ�ুা, আন্তজ্ভানতক নািক এেং ত্্যনচত্র,  খাোর, 
চ�নচিত্র এেং ৬০নিরও দেনশ ভাষায় স্ানীয় দরনডও সানভ্ভ স পনরচা�না কনর। আমরা 
এখান দ্বক ফার্্ভ দনশনস গল্পগুব�া েন�, আমাবের ন্যাশনা� ইনন্নজনাস দিন�নভশন 
(এনআইনিনভ) আনেোসীবের েনৃটিবকাণ দ্বক অনুষ্ানগুব�া সম্প্রচার কবর।

আমাবের প্চানরত নেষয়গুব�া োবত কনমউনননির প্ত্যাশা পরূণ কবর তা নননচিত 
করবত, আমাবের এসনেএস দকাড অফ প্্যানটিস রবয়বছ, দেনি এসনেএবসর সমস্ 
নেষয়েস্তুর জন্য ননয়ম এেং মান ননধ্ভারণ কবর, আপনন দিন�নভশন, দরনডও, অন�াইন 
ো দসাশ্যা� নমনডয়া - দে মাধ্যবমই আমাবের অনুষ্ান দেখুন না দকন।

এই ক�থাড অফ প্র্থাদটিসদরর মদ র্্ দ�ছু গুরুত্বপর্ূ দবষয় অন্তর্্ক্ত,  
কেমন

এসদবএস ক�থাড অফ প্র্থাদটিস সম্পবক্ভ
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