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েলখক (পদ, িবভাগ) 
ে�গ লয্া�ময্ান  
ময্ােনজার, কম�ােয়� অয্া� েটকিনকাল সােপাটর্  - সা�াই েচইন 

জাির করার তািরখ: 2 জনু 2014 
কত ঘনঘন পযর্ােলাচনা করা 
হয়: 

বািষর্ক  

েযসব ভাষায় �কাশ করা 
হেয়েছ: 

সাে�িতক ভাষাগিল 

িরগাল-েবলেয়ট কেপর্ােরশন 
কেপর্ােরট আইনিবষয়ক 
100.103 িবেরাধপণূর্ খিনজ িবষয়ক নীিত 

এই দিললিট িনয়ি�ত এবং এিট ইেলক�িনক আকাের �কাশ করা হেয়েছ। www.regalbeloit.com/Governance-এ (িরগাল কেপর্ােরট গভেনর্� ই�ারেনট 
সাইট) েয সং�রণিট আেছ েসিট হালনাগাদকৃত দিলল।কাগেজ মিু�ত কিপগিল িনয়ি�ত নয় এবং েসগিল হালনাগাদকৃত নাও থাকেত পাের।  কাগেজ মিু�ত 
কিপ বয্বহারকারীেদর উিচত সং�রণিট ইেলক�িনকভােব িনয়ি�ত সং�রেণর সােথ িমিলেয় েদখা। 2014-জনু 

 
িরগাল-েবলেয়ট িবেরাধপণূর্ খিনজ িবষয়ক নীিত 

 
সততা হল িরগােলর িতনিট �ধান মূলয্েবােধর একিট।  আমরা ৈনিতক ও সামািজকভােব দািয়�শীল আচরেণর 
উ�তম মােনর �িত দায়ব�, এবং িবেরাধপূণর্ খিনেজর খনন, পিরবহন এবং েকনােবচার সােথ সংি�� 
মানবািধকার ল�নেক আমরা �মা কির না।  আমরা দয্া ইেলক�িনক ই�াি� িসিটেজনিশপ েকায়ািলশন 
("ইআইিসিস") এবং ে�াবাল ই-সাে�েনিবিলিট ইিনিশেয়িটভ ("িজইএসআই")-এর �েচ�ােক সমথর্ন কির এিট 
অনুেরাধ করার জনয্ েয েকা�ািনগিল তােদর সা�াই েচইেনর িবষেয় যথােযাগয্ অনুস�ান কের আ�� করেত 
েয তারা েডেমা�য্ািটক িরপাবিলক অফ কে�া এবং তারা আেশপােশর অ�েল অবি�ত "িবেরােধর অধীেন 
অ�ল" নােম বিণর্ত েকান �ান েথেক িকছু িকছু খিনজ পদাথর্ আনয়ন করেছ না।  
 
আমােদর এই দায়ব�তার কারেণ আমরা আমােদর সরবরাহকারীেদর সােথ কাজ কের আমােদর সবকিট 
পণয্�েবয্র উপাদােনর সাম�ী অনুস�ান করব যােত আমরা িনণর্য় করেত পাির েয িবেরাধপণূর্ অ�ল েথেক 
খনন এবং আকর গলােনার কাযর্-উ�ূত খিনজগিল আমােদর পণয্�েবয্ বয্বহার করা হে� িক না।  আমরা 
িবেরাধপণূর্ অ�ল েথেক আসা খিনজগিল �াতসাের আমােদর পণয্�েবয্ বয্বহার করব না।  ফল�িতেত, 
আমােদর সরবরাহকারীরা যােত আমােদরেক সরবরাহ  কৃত পণয্�বয্গিলর উপাদােনর সাম�ী অনুস�ান কের 
েদেখন েয এগেলা এক িবেরাধমু� সািটর্ ফাইড আকর গলােনার �ান েথেক এেসেছ এবং তারা তােদর 
অনুস�ােনর �েচ�ার স�ে� আমােদরেক কাগজপ� �দান করেবন েসিট িনি�ত করা আমােদর আবশয্ক।  
আমােদর এছাড়াও িনি�ত করা �েয়াজন হেব েয আমােদর সরবরাহকারীরা পেণয্র উপাদান, অংশ, বা িটন, 
টয্া�ালাম, টাংে�ন এবং/বা েসানা থাকা পণয্�বয্গিল এমন উৎস েথেক িনেয় আসেবন যা িবেরাধ-মু� এলাকা 
িহসােব িচি�ত।  এই িবষেয় আমােদর সরবরাহকারীেদর দায়ব�তা ও কাযর্কলােপর িববরণ েপেত এবং তার 
উপর নজর রাখেত আমরা �মীত ইআইিসিস-িজইএসআই কনি�� িমনারালস িরেপািটর্ ং েটমে�টিট বয্বহার 
করব।    
 
িবেরাধপণূর্ খিনজ সং�া� িবষেয় িরগাল-এর যথাযথ পদে�প সকল উপকরেণর জনয্ই দয্াঅগর্ানাইেজশন ফর 
ইেকােনািমক েকা-অপােরশন এ� েডেভলপেম� িডউ িডিলেজ� গাইেড� ফর েরসপি�বল সা�াই েচইন অব 
িমনােরলস �ম কনি��-এয্ােফে�ড এ� হাই ির� এিরয়াস-এর সােথ সাম�সয্ েরেখ �ণীত:ি�তীয় সং�রণ-এর 
মেধয্ রেয়েছ েসানা, িটন, টয্ানটালম ও টাংে�ন সং�া� স�ূরক উপকরণসমূহ (“ওইিসিড িনেদর্শনা”)।  
িরগাল ওইিসিড িডউ িডিলেজন্স গাইেড� এর পাঁচিট ধােপর সবগেলাই �হণ কেরেছ, যােত রেয়েছ বয্ব�াপনা 
প�িত, আমােদর সা�াই েচইেনর ঝঁুিক িচি�ত ও িনরপণ করার �ি�য়া, িচি�ত ঝঁুিকসমূহ েমাকােবলা ও ঝঁুিক 
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বয্ব�াপনা এবং কনি�� ি� ে��ার ে�া�াম (িসএফএস) এর যথাযথ �ি�য়া �হণ। 
 
আমরা শধু েসই েকা�ািনগিলর সােথ বয্বসা করেত দায়ব� যারা আমােদর মত একই মূলয্েবাধগিল েপাষণ 
কেরন। আমরা এই নীিতিট আমােদর সরবরাহকারীেদরেক অবিহত করব  এবং তােদর িনজ� সা�াই েচইেনর 
জনয্ও একই ধরেনর নীিত �ণয়ন করেত বলব।  
 
এই নীিত স�ে� সরাসির েযসব �� রেয়েছ তা integrity@regalbeloit.com-ইেমইল িঠকানায় অথবা �ানীয় 
সা�াই েচইন িনয়�ক বয্ি�েক জানান। 
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