অ্যামওয়য ইন্ডিযা বব্বসআর টিম দ্বারা অ্যামওয়য ডাযয়রক্ট সসলার/বরয়িলারসের স্বায়থ ে জাবর করা হল
আমার

"সাফল্যের ক ানও শর্ট ার্ পথ কনই /"

ফ্লাযার #৫
ব্যব্সা আমার সুনাম

- কে ভ্োন অ্োল্েয

ব্যব্সার বনযমাব্লী : ন্ডজয়রা িলায়রন্স নীবি
অযামওয়য় নজয়রা টলায়রন্স িীনত এমি নব্ষয়গুনল`র দেয়ে দিওয়া হয় দেগুনল অযামওয়য়-র জিয সম্ভাব্য
সুিাম সংক্রান্ত উয়েয়ের কারর্ হয়ত পায়র এব্ং োর কারয়র্ ব্যব্সা ব্যাপকভায়ব্ েনতগ্রস্ত হয়ত পায়র।
এই িীনতটি এই নব্ষয়টিয়ক নব্য়েষভায়ব্ নিয়েি ে কয়র দে অযামওয়য় এই িীনতর দেয়ে দকািওরকয়মর
লঙ্ঘি উয়পো করয়ব্ িা এব্ং এই িীনত লঙ্ঘি করয়ে এমি দকািও ডায়য়রক্ট দসলার/নরয়টলারয়ের
দেয়ে দকািও রকয়মর সহিেীলতা দেখায়িা হয়ব্ িা।

ব্তি মায়ি, েয়টি দেেয়ক অযামওয়য় ইনিয়া ‘নজয়রা টলায়রন্স’ নহয়সয়ব্ নিনিত কয়রয়ে, এগুনল হল:
▪ খুচর ো দ োকোন, অননুর োদ ত চযোরনল এবং অনলোইন দটোর
পণ্য দবদি এবং/অথবো উপলব্ধ ক ো।

োধ্যর

▪ দেইসব দ রে অযো ওর়ে এই ুহূরতে অনুপদিত দসইসব দ রে বো
দ রেলো /দসলো -দ
অননুর োদ ত কোেে কলোপ।

দবদি`

জনয অযো ওর়ে

োরকেরে অযো ওর়ে ডোইর ক্ট

▪ অযো ওর়ে দবজরনস সোরপোেে দ রেদ ়েোল(BSM) পদলদস, দে নভোরব স র়ে স র়ে সংরেোদধ্ত;

▪ অযো ওর়ে দকো়েোদলটি অযোসুর ন্স টযোন্ডোডে(QAS), দে নভোরব স র়ে স র়ে সংরেোদধ্ত;
▪ অযো ওর়ে ডোইর ক্ট দসদলং দনর ে দেকো, দে নভোরব স র়ে স র়ে সংরেোদধ্ত;
▪ অযো ওর়ে দডদজেোল কদ উদনরকেন টযোন্ডোডে(DCS), দে নভোরব স র়ে স র়ে সংরেোদধ্ত।

ব্যব্সার নিয়মাব্লী এব্ং অিযািয সম্পনকি ত িীনতগুনলর নব্ষয়য় সম্পূর্ি তয়যযর জিয
অিুগ্রহ কয়র আমায়ের ওয়য়ব্সাইট - https://www.amway.in/rulesOfConduct দেখুি
অযব্া নকউআর দকাড স্ক্যাি করুি ব্া plain_speak@amway.com - এখায়ি আমায়ের
কায়ে নলখুি।

ডিসল্েইমার: এই ফ্লাযারটর্ শুধুমাত্র অ্োমওল্য ইন্ডেযা এন্টারপ্রাইল্েস প্রাইল্ভ্র্ ডযডমল্র্ি দ্বারা তথে সরবরাল্ের উল্েল্শে প্র াশ রা েল্যল্ে এবং এটর্ ডবনামূল্যে প্রদান
রা েল্ে। এর ডবষযবস্তু ডবল্শষাডধ ারপ্রাপ্ত ও ক াপনীয এবং অ্োমওল্য-র পূব ডট যডিত সম্মডত োডা এটর্ পুনরুৎপাদন বা সম্পূর্ ডট ংবা আংডশ ভ্াল্ব প্রচার রা যাল্ব না।

