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VISION

The ‘Vision’ statement of an organization is the desired future where it wants 
to see  itself. The Vision is always stretching and far fetched it sets the tone 
for  the organization and gives a common direction to the employees as to 
where  it wants to be. 

At The City Bank Limited (hereinafter referred to as the “CBL” or “Bank”),  we 
have engineered our Vision to define a path towards our envisioned  future. 
Our Vision is as stated below: 

“THE FINANCIAL SUPERMARKET WITH A WINNING CULTURE OFFERING  
ENJOYABLE EXPERIENCES” 

MISSION 

The Mission of an organization defines the specific focuses by achieving  
which we move towards our Vision. The Missions of CBL are as follows: 

 ▪ Offer wide array of products and services that differentiate and excite  all 
customer segments.  

 ▪ Be the “Employer of choice” by offering an environment where people  
excel and leaders are created.  

 ▪ Continuously challenge processes and platforms to enhance  effectiveness 
and efficiency.  

 ▪ Promote innovation and automation with a view to guaranteeing and  
enhancing excellence in service.  

 ▪ Ensure respect for community, good governance and compliance in  
everything we do. 

VALUES 

The Values of CBL defines the expected behavior of the employees to be  able 
to collectively achieve the Mission and the Vision of the bank. The  Values that 
we are expected to uphold all the time are as follows: 

1. RESULT DRIVEN 
2. ENGAGED & INSPIRED 
3. ACCOUNTABLE AND TRANSPARENT 
4. COURAGEOUS & RESPECTFUL 
5. CUSTOMER DELIGHT
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Code of Conduct

What is Code of Conduct?
The Code of Conduct (hereinafter referred to as the “CoC”) is a governing  
document which sets out the standard of expectations of maintenance of  
behavioral and professional standard from the employees of CBL towards 
all of  its stakeholders (covered under legal or institutional provisions/
arrangements) including, but not limited to Customers, Colleagues, 
Governmental and  Regulatory authorities and their representatives and 
officials, Investors,  Beneficiaries, Vendors, Contractors, Suppliers, Advisors, 
Consultants, Analysts,  Researchers, Auditors and other parties/personnel of 
the community in general which CBL serves and/ or is associated with the 
business and operation  of CBL (hereinafter referred to as the “Stakeholder/s”). 
It is obligatory for all the  employees of CBL to adhere this CoC, which is built 
and formulated based on  CBL’s basic values and sets the tone for formulation 
and implementation of  the Policies of the Bank. Any activity of the CBL 
employees must be customer  service oriented, motivated by integrity and 
ethics and adhered to good  corporate governance practices, of course, in full 
conformity with the legal and  regulatory requirements. 

This CoC does not describe, prejudice or derogate any or all of the laws 
which we  are subject to, nor does it cover every ethical issue; and in those 
circumstances  all applicable laws, CBL policies and practices, principles of 
natural justice, shall  always apply.  

It is obligatory that all CBL employees complies with all the applicable laws of  
the land, regulatory guidelines and rules of this CoC as well as other policies  
and processes of the Bank. In the event of any conflict between CoC and/or  
any laws or principles of natural justice, the laws and the principles of natural  
justice shall prevail whereas in the event of any conflict between CoC and  
any other CBL policies and practices, CoC shall prevail without prejudice and  
derogating the basic principles and values of the Bank.  

As CBL employee, it is our duty to peruse and follow this CoC. Line managers  
will be responsible to make sure that everyone is aware of and complies with  
the contents of this CoC. Failure to comply with this CoC and/or other CBL  
policies and processes and/or breach thereof may amount to misconduct  
depending on the severity of the failure/ breach and may lead to disciplinary  
action. Outcome of the disciplinary action can vary depending on the severity  
of the failure/ breach and the relevant employee’s service record. Therefore, 
it  is essential that the contents of the CoC is perused, understood, prioritized 
and  duly respected by each and every employee of CBL

আচরণবিবি কী?
আচরণবিবি হল�ো বিবি ি্োাংলের পবরচো�ন দব��, যেখোলন ি্োাংলের িি যটেেলহোল্োর যেমন- 

গ্োহে, িহেম্মী, বনয়ন্ত্রে িাংস্ো ও এর েম্ের্ো, অবিির, েনিো�ি্োন্ট, বিেোদোর ও িরিরোহেোরমী 

ও িাংবলিষ্ট অন্লদর িলগে বিবি ি্োাংলের এমপ্লবয়লদর যপশোগর, নমীবরগর আচরণ ও িম্পে্ রক্োর 

মোনদণ্ড িবণ্র আলে। এমপ্লবয়লদর এই আচরণবিবি অনুিরণ েরো িোি্রোমূ�ে। এই আচরণবিবি 

বিবি ি্োাংলের যমৌব�ে মূ�্লিোলির বিবতিলর প্রবরবঠির ও প্রণমীর এিাং ি্োাংলের পব�বিগুল�ো এই 

আচরণবিবিরই িবহঃপ্রেোশ। ি্োাংলের এমপ্লবয়লদর িি েম্েোণ্ড হলর হলি গ্োহেলিিোলেব্রিে, 

িররো ও ননবরেরোর বিবতিলর, েো বেনো আইন, বনয়ন্ত্রে িাংস্োর বিিোন ও েরলপোলরি প্রশোিলনর 

িলগে িগেবরপূণ্।

এই আচরণবিবিলর িি ননবরে বিষয় এিাং প্রচব�র আইন িম্পলে্ আল�োচনো েরো িম্ভি হয়বন। 

এিি যক্লরে িাংবলিষ্ট আইন, বিবি ি্োাংলের পব�বি, ন্োয়বিচোলরর মূ�নমীবর িিিময় প্রলেোজ্ হলি। 

বিবি ি্োাংলের এমপ্লবয়রো রোষ্টমীয়িোলি প্রলেোজ্ িি আইন, বনয়ন্ত্রে িাংস্োর বিিোন, এই আচরণবিবি, 

অন্োন্ পব�বি ও েম্পদ্ধবর যমলন চ�লিন। এই আচরণবিবি এিাং/অথিো অন্ যেোলনো আইন, 

বনয়ন্ত্রে িাংস্োর বিিোন িো ন্োয়বিচোলরর মূ�নমীবরর মলি্ যেোলনো বিলরোি হল� আইন, বনয়ন্ত্রে 

িাংস্োর বিিোন ও ন্োয়বিচোলরর মূ�নমীবর প্রোিোন্ পোলি। রলি আচরণবিবি ও বিবি ি্োাংলের অন্োন্ 

পব�বি, িো েম্পদ্ধবরর মলি্ বিলরোি হল� ি্োাংলের মূ�নমীবর ও মূ�্লিোি অনুিোলর আচরণবিবি 

প্রোিোন্ পোলি। 

ি্োাংলের এমপ্লবয় বহলিলি আমোলদর দোবয়ত্ব হলছে ি্োাংলের এই আচরণবিবি ও অন্োন্ পব�বি 

িম্পলে্ জোনো এিাং যমলন চ�ো। �োইন ম্োলনজোর বনবচির েরলিন, যেন রোর িি এমপ্লবয় আচরণবিবি 

ও অন্োন্ পব�বি িম্পলে্ ওয়োবেিহো� থোলেন এিাং যমলন চল�ন। এই আচরণবিবি, বনয়ন্ত্রে িাংস্োর 

বিিোন, ি্োাংলের নমীবরমো�ো ও েম্পদ্ধবরগুল�ো যমলন চ�লর ি্থ্ হল� রো অিদোচরণ বহলিলি গণ্ 

েরো হলি এিাং গুরুত্ব বিলিচনোয় রো শোবতিমূ�ে ি্িস্ো বনলদ্শ েরলর পোলর। শোবতিমূ�ে ি্িস্োর 

ি্োপোলর বিদ্ধোন্ত যনওয়োর যক্লরে ি্থ্রো/অিলহ�োর গুরুত্ব ও িোবি্ি যরেি্ বিলিচনো েরো হলি। 

বিবি ি্োাংে প্রর্োশো েলর- এমপ্লবয়রো এই আচরণবিবি গুরুলত্বর িলগে যমলন চ�লিন এিাং এর প্রবর 

েথোেথ িম্োন প্রদশ্ন েরলিন। 
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1. Corporate Conduct 
Every employee shall deal fairly with the CBL’s customers, suppliers,  competitors 
and colleagues. None should take unfair advantage of anyone  through 
manipulation, concealment, abuse of privileged information,  misrepresentation 
of facts or any other unfair or unlawful practice. CBL  employees are responsible 
for knowing and complying with the requirements  applicable to their work 
activities, including those described in this CoC and  those described in 
CBL policies, processes, manuals, standards and regulatory  instructions. 
CBL employees are expected to use all of the available resources,  and good 
judgment, to guide their actions and decisions.  

One should not violate laws, regulations, policies, standards, or processes  in any 
case; even if he or she thinks doing so would lower costs, increase  revenues, or 
benefit a customer.  

2. Conflict of Interests 
CBL employee will not be involved in any affairs, which may create conflict  
between personal interest of the employee and interest of CBL. Service to CBL  
shall never be subordinated to personal gain or advantage. Employees of CBL  
must not use CBL property, information or their position for personal gain.  Doing 
anything that may damage the goodwill, image and reputation of the  Bank shall 
constitute conflict of interest. 
Conflicts of interest could involve, but not limited to – customers, suppliers,  
contractors, existing or prospective employees, competitors or outside  business 
activities, immediate family members. If employee has any doubt  about a certain 
situation, s/he should contact supervisor to seek advice.  

3. Combat Money Laundering & Terrorist Financing 
CBL strongly opposes all forms of money laundering and shall take steps to  
prevent its financial transactions by others to launder money. Concerned  
employees are responsible to perform Due Diligence as per Bangladesh  
Financial Intelligence Unit (BFIU) guideline while onboarding new customers.  
Concerned employees are also needed to perform due diligence in the 
operation  of customer accounts at all times. Any account or transaction 
suspected of  being used for money laundering should be reported both 
internally and to  Bangladesh Bank as per CBL guidelines.  

City Bank aims at combating any sort of money laundering and terrorist financing  
activity. It is an offence to undertake, facilitate, aid or abet transactions with  
individuals and entities involved in criminal activities. Employees are strictly  
prohibited to engage, collaborate, support etc. in such kind of activity, either  
directly or indirectly. 

১. করপ�োপরট আচরণ

বিবি ি্োাংলের প্রলর্ে এমপ্লবয় ি্োাংলের গ্োহে, িরিরোহেোরমী, প্রবরলেোগমী, বনয়ন্ত্রে িাংস্ো, 

যশয়োরলহোল্োর এিাং িহেম্মীলদর িলগে ন্োয়িগের আচরণ েরলিন। যেউ েোরও েোে যথলে 

অন্োয়িোলি িুবিিো বনলয়, রথ্ যগোপন েলর, যগোপনমীয় রথ্লে পুঁবজ েলর, ঘিনোর বমথ্ো িণ্নো বদলয় 

অথিো অন্ যেোলনো অিোিু িো যিআইবন উপোলয় যেোলনো অিৎ উলদেশ্ চবররোথ্ েরোর যচষ্টো েরলিন 

নো। েম্প্রবরিয়োয় প্রলেোজ্ বনয়মেোনুন িম্পলে্ জোনো এিাং যিগুল�ো যমলন চ�ো প্রলর্ে এমপ্লবয়র 

দোবয়ত্ব। এর পবরবিগুল�ো হলর পোলর- এই আচরণবিবি, বিবি ি্োাংলের পব�বি, েম্পদ্ধবর, বনলদ্শনো, 

মোন এিাং বনয়ন্ত্রণ িাংস্োর আলদশগুল�ো। ি্োাংে প্রর্োশো েলর এমপ্লবয়রো বিবি ি্োাংলের িি িুলেোগ-

িুবিিোর িদ্্িহোর েরলিন এিাং রোর েোজ ও বিদ্ধোলন্ত ন্োয়নমীবর অনুিরণ েরলিন। 

যেোলনোিোলিই আইন, নমীবরমো�ো, পব�বি, মোন ও েম্পদ্ধবরর �ঙ্ঘন েরো েোলি নো, েবদও 

আপোরদৃবষ্টলর মলন হলর পোলর এ �ঙ্ঘন খরচ েমোলি, �োি িোড়োলি অথিো গ্োহলের িুবিিো হলি। 

২. স্োপ্থের দ্বন্দ্ব
বিবি ি্োাংলের এমপ্লবয় এমন যেোলনো বিষলয় জবড়র হলিন নো বোংিো আগ্হ যদখোলিন নো, েো রোর 

ি্বতিগর স্োলথ্র িলগে বিবি ি্োাংলের স্োলথ্র িাংঘোর ঘিোলর পোলর। ি্োাংলের েোজলে েখলনোই 

ি্বতিগর �োি িো িুবিিোর যচলয় যগৌণ েরো েোলি নো। ি্োাংলের িম্পবতি, রথ্ বোংিো পদবি ি্বতিগর 

স্োলথ্ ি্িহোর েরো েোলি নো। আপনোর েোজ েবদ ি্োাংলের আথ্-িোমোবজে মে্োদোর ক্বরিোিন 

েলর, রলি রো স্োলথ্র িাংঘোর বহলিলি প্ররমীয়মোন হলর পোর। 

স্োলথ্র িাংঘোলরর যক্রেগুল�োর মলি্ রলয়লে গ্োহে, িরিরোহেোরমী, চুবতিেোরমী, েম্রর অথিো 

িম্ভোি্ এমপ্লবয়, প্রবরলেোগমী অথিো িোইলর পবরচোব�র ি্িিোবয়ে েম্েোণ্ড অথিো পবরিোলরর বনেি 

িদি্। রলি এিলির িোইলর স্োলথ্র িাংঘোলরর আরও যক্রে থোেলর পোলর। েবদ স্োলথ্র িাংঘোর 

বনলয় যেোলনো যক্লরে বদ্িো-দ্ল্বের মলি্ পলড়ন, রোহল� আপবন আপনোর �োইন ম্োলনজোলরর পরোমশ্ 

বনন। 

৩. মোবি লন্োবরং ও সন্তোসী অ্থেোয়ি প্রবিপরোি

বিবি ি্োাংে যেলেোলনো প্রেোর মোবন �ন্োবরাংলয়র যঘোর বিলরোিমী। ি্োাংলের আবথ্ে য�নলদলনর মোি্লম 

যেউ েোলর মোবন �ন্োবরাং নো েরলর পোলর, বিবি ি্োাংে যি উলদেলশ্ প্রলয়োজনমীয় পদলক্প যনলি। 

নরুন গ্োহে অন্তিু্বতির িময় এিাং গ্োহে বহিোি পবরচো�নোর যক্লরে িিিময় িাংবলিষ্ট এমপ্লবয় 

িোাং�োলদশ ি্োাংলের িোাং�োলদশ ফোইন্োবসিয়ো� ইলন্টব�লজসি ইউবনি (বিএফআইইউ) গোইি�োইন 

অনুেোয়মী বিউ বিব�লজসি েরলিন। যেোলনো ি্োাংে বহিোলি বোংিো অন্ য�নলদলনর মোি্লম মোবন 

�ন্োবরাং হলছে িলদেহ হল� বিবি ি্োাংলের পব�বি অনুেোয়মী যিিো ি্োাংে েরৃ্পক্ এিাং িোাং�োলদশ 

ি্োাংেলে জোনোলর হলি। 

বিবি ি্োাংে যে যেোলনো প্রেোর মোবন �ন্োবরাং ও িন্ত্রোিমী অথ্োয়ন প্রবরলরোি েরলর িদ্ধপবরের। এ 

িাংরিোন্ত যেোলনো েম্েোলণ্ড প্রর্ক্ িো পলরোক্িোলি ব�প্ত হওয়ো, িোহোে্-িহলেোবগরো ইর্োবদ েরো 

আইনর দণ্ডনমীয় অপরোি এিাং এমপ্লবয়লদর জন্ রো েলিোরিোলি বনবষদ্ধ। 
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4. Corruption and Bribery
CBL employees shall never offer/accept illegal or inappropriate gifts or other 
remuneration (neither monetary nor any other form) in order to achieve 
business or personal advantages for themselves or others. 

5. Concealment, Embezzlement, Misappropriation or any kind of Forgery
Each CBL employee will be responsible for maintaining accurate and complete 
records of all transactions as per standard procedure. Any sort of concealment, 
embezzlement or misappropriation or any other unauthorized action, which 
exposes or may expose CBL to financial, reputational and/or any other losses 
will not be tolerated.
All representations made by CBL employees shall prima facie be assumed to be 
true, genuine, authentic and error free. CBL employees shall not misrepresent the 
facts or omit material information and ensure that all CBL records, disclosures, 
and communications are full, fair, accurate, timely and understandable. One shall 
not hide, alter, falsify, or disguise the true nature of any transaction, nor forge 
endorsements, approvals or authorize signatures for any payment.  

6. Internal Control and Financial Reporting
CBL has internal control policies and processes involving all areas of operation. 
CBL employees should be familiar with and operate within those established 
norms and internal control requirements. Any monetary transaction done with 
CBL suppliers, customers or other Stakeholders should be recorded and done 
under CBL’s established rules and in a transparent manner. 
CBL aims at maintaining the highest standards in preparation, reporting and 
disclosure of accounting and financial information to the regulators and to the 
public. No information that is false, incomplete or misleading to the internal 
employees, public, customers or shareholders, shall be collated or published. 
All accounting records shall be compiled accurately, within the appropriate 
accounting standards. All books, records and accounts should conform to 
generally accepted and applicable accounting principles and to all applicable laws 
and regulations.

7. Limitation of authority
Employees are required to work within designated authorities or conveyed 
limits. Transactions or acts done in excess of limit or authority shall be 
considered as a violation of this CoC and shall be treated as ultra vires and CBL 
shall not be liable for any such ultra vires action. In the event CBL suffers any 
loss or injury due to such ultra vires actions, the respective employee shall be 
personally liable for all such loss and injury.

Power of Attorney (PoA) holders and Authorized Signatories (AS) shall remain extra 
cautious while using their authorities assigned by the Bank.  Employee agrees to 
indemnify and hold the Bank harmless from and against any ultra vires action.

৪. দুিথেীবি ও ঘষু
বিবি ি্োাংলের যেোলনো এমপ্লবয় রোর বনলজর জন্ িো অন্ েোরও ি্িিোবয়ে িো ি্বতিগর িুবিিোর 

জন্ আবথ্ে িো অন্ যেোলনো পন্োয় যেোলনো অবিি, অন্োে্ উপহোর িো পোবরশ্রবমে বদলর/বনলর 

পোরলিন নো। 

৫. ি্্য লকুোপিো, চুবর করো, �বরিিথেি করো িো যে যকোপিো িরপির জোবলয়োবি
িি য�নলদলনর িবিে ও িম্পূণ্ নবথ প্রচব�র পদ্ধবর অনুিোলর িাংরক্ণ েরোর দোবয়ত্ব িাংবলিষ্ট 

এমপ্লবয়র। যেোলনো রথ্ �ুেোলনো, চুবর েরো, পবরির্ন েরো অথিো অননুলমোবদর যেোলনো েম্েোণ্ড 

গ্হণলেোগ্ হলি নো, েোর ফল� বিবি ি্োাংলের আবথ্ে, িুনোম এিাং/িো অন্ যেোলনো ক্বর হলর পোলর।

এমপ্লবয়র উপস্োবপর রথ্/বিিরণমী প্রোথবমেিোলি ির্, িবিে, বনি্রলেোগ্ ও বনিু্� বহলিলি িলর 

যনওয়ো হলি। যেোলনো এমপ্লবয় যেোলনো ঘিনো বমথ্ো উপস্োপন েরলিন নো িো িণ্নোর িময় িস্তুবনঠি 

রথ্ িোদ যদলিন নো। বরবন এও বনবচির েরলিন- রথ্/যরেি্, প্রেোশনো, অিগবর যেন িম্পূণ্, 

ির্বনঠি, িবিে, িমলয়োপলেোগমী ও যিোিগম্ হয়। যেউ যেোলনো য�নলদলনর প্রেৃররূপ যথলে বেেু 

�ুেোলিন নো, পবরির্ন েরলিন নো, বমথ্োচোর েরলিন নো িো যগোপন েরোর যচষ্টো েরলিন নো। এ 

েোড়োও অথ্ প্রদোলনর যক্লরে িুয়ো ির্োয়ন, জো�েরণ, বমথ্ো অনুলমোদন িো জো� স্োক্র অনুলমোদন 

েরো যথলে বিরর থোেলিন। 

৬. অভ্যন্তরীণ বিয়ন্তণ ও আব্থেক প্রবিপিদি
বিবি ি্োাংলের প্রলর্েবি েম্প্রবরিয়োর জন্ রলয়লে অি্ন্তরমীণ বনয়ন্ত্রণ নমীবরমো�ো। এমপ্লবয় রোর 

েোলজর যক্লরে প্রবরবঠির রমীবর ও অি্ন্তরমীণ বনয়ন্ত্রণ নমীবরমো�ো জোনলিন এিাং যিই পবরিলরর মলি্ 

যথলে েোজ েরলিন। ি্োাংলের িরিরোহেোরমী, গ্োহে িো অন্ িহলেোগমীলদর িলগে যে যেোলনো আবথ্ে 

য�নলদন প্রবরবঠির রমীবর অনুেোয়মী স্ছে ও ব�বপিদ্ধ হলর হলি। 

বিবি ি্োাংে �ক্্ রোখলি যেন বনয়ন্ত্রে িাংস্ো িো জনগলণর জন্ বহিোিরক্ণ ও আবথ্ে রথ্ নরবর, 

প্রবরলিদন দোবখ� ও প্রেোশ েরোর যক্লরে িলি্োচ্চ মোন িজোয় থোলে। এমপ্লবয়, জনগণ, গ্োহে িো 

যশয়োরলহোল্োরলদর জন্ বমথ্ো, অিম্পূণ্ িো িু� বনলদ্শনোিহ যেোলনো রথ্ িাংগ্হ িো প্রেোশ েরো 

েোলি নো। 

বহিোিরক্ণ িম্পবে্র িি দব�� েথোেথ মোন িজোয় যরলখ িাংরক্ণ েরলর হলি। িি যরবজটেোর, 

নবথ ও বহিোি গ্হণলেোগ্ ও প্রলেোজ্ বহিোিরক্ণ নমীবরমো�ো এিাং ি�িৎ আইন অনুেোয়মী হলর হলি। 

৭. কি্থেপবের সীমোপরখো
বিবি ি্োাংে এমপ্লবয়লে িি যক্লরে অবপ্র েরৃ্লত্বর িমীমোলরখোর মলি্ েোজ েরলর হলি। েরৃ্লত্বর 

িমীমোলরখোর িোইলর যেোলনো য�নলদন িো েোে্ে�োপ এই আচরণবিবির �ঙ্ঘন িল� বিলিবচর হলি 

এিাং এখবরয়োর িবহিূ্র িল� গণ্ হলি। যেোলনো এমপ্লবয়র এখবরয়োর িবহিূ্র েম্েোলণ্ডর জন্ বিবি 

ি্োাংে দোয়িদ্ধ হলি নো। েবদ এখবরয়োর িবহিূ্র েম্েোলণ্ডর জন্ বিবি ি্োাংেলে যেোলনো ক্বরর 

িম্ুখমীন হলর হয় রোহল� িাংবলিষ্ট এমপ্লবয় ওই ক্বরর জন্ ি্বতিগরিোলি দোয়মী হলিন। 

পোওয়োর অি অ্োিবন্িোরমী এিাং অথরোইজি বিগলনিবর প্রোপ্ত েম্ের্োরো ি্োাংে েরৃ্ে প্রদতি দোবয়ত্ব 

পো�লনর যক্লরে অবিেরর িরে্রো অি�ম্বন েরলিন। এমপ্লবয়র এখবরয়োর িবহিূ্র েম্েোলণ্ডর 

জন্ ি্োাংে যেোলনো দোবয়ত্ব যনলি নো। 
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8. Use of CBL property
Employees are required to safeguard all resources of CBL and ensure their 
appropriate and efficient use for legitimate business purposes. Each CBL 
employee is responsible for the proper acquisition, use, maintenance, 
and disposal of CBL assets (e.g., materials, equipment, tools, tangible and 
intangible properties, information, and funds) and services. As for example, 
employees cannot use CBL’s letter-head pad for personal correspondence 
and/or unauthorized usage. Theft, negligence and damage of the assets that 
have a negative impact on CBL’s business, shall be considered as a violation of 
this CoC and depending on the gravity, may call for disciplinary action as per 
policy of CBL.

CBL’s property may be used for personal purposes only if agreed by 
management in connection with the employment. If required, CBL 
management reserves the right to search any and all CBL property. 

9. Confidentiality/Disclosure of information
Employees shall have access to confidential information relating to business 
of CBL, its customers and Stakeholders. CBL being a banking company and 
dealing with accountholders personal information, is under statutory as well as 
contractual obligation to maintain strict confidentiality of its information. Every 
CBL employee must maintain strict confidentiality of information entrusted 
to him/her by CBL and CBL Stakeholders; except when disclosure is properly 
authorized or legally mandated. Unauthorized use or release of confidential 
information during or after employment with CBL is both violation of statutory 
obligation as well as breach of contractual obligations and the damages caused 
thereby shall be irreparable.

Confidential information with respect to CBL customers, prospective customers, 
suppliers, shareholders, employees and prospective employees acquired in the 
course of employment, is to be used solely for official purposes and never to be 
discussed with or divulged to unauthorized people. The need for confidentiality 
extends to everyone, including family, friends and acquaintances.

This contractual obligation to maintain strict confidentiality of Bank’s and its 
Stakeholders’ information shall survive even after any employee leaves CBL 
to another Bank or leaves the Banking profession completely. This obligation 
of maintaining confidentiality shall have to be considered to be a post-
employment obligation and any breach thereof may attract future legal action 
by the Bank.

৮. বসবট ি্যোংপকর সম্পবতি ি্যিহোর

বিবি ি্োাংলের িি িম্পবতি ও িম্পদ নিি িোবণবজ্ে উলদেলশ্ েথোেথিোলি ও দক্রোর িলগে ি্িহোর 

েরলর হলি এিাং যিইিলির বনরোপতিো বিিোন েরলর হলি। িাংবলিষ্ট প্রলর্ে এমপ্লবয়র দোবয়ত্ব বিবি 

ি্োাংলের িম্পদ (যেমন- বজবনিপরে, েন্ত্রপোবর, স্োির ও অস্োির িম্পবতি, রথ্ ও অথ্) ও যিিোর 

িাংগ্হ, ি্িহোর, যমরোমর েলথোপেুতিিোলি েরো ও অ-দরেোবর িস্তু অপিোরণ েরো। উদোহরণস্রূপ 

আরও ি�ো যেলর পোলর, ি্বতিগর প্রলয়োজলন িো অননুলমোবদর েোলজ ি্োাংলের য�িোরলহি প্োি 

ি্িহোর েরো েোলি নো। চুবর, অিলহ�ো িো ক্বরিোিলনর মলরো গবহ্র েম্েোণ্ড, েো বিবি ি্োাংলের 

ি্িিোয় বিরূপ প্রিোি যফ�লর পোলর, রো গুরুত্ব বিলিচনোয় এই আচরণবিবির �ঙ্ঘন বহলিলি িলর 

যনওয়ো হলি। প্রলয়োজন হল� পব�বি অনুেোয়মী �ঙ্ঘনেোরমীর বিরুলদ্ধ শোবতিমূ�ে ি্িস্োও যনওয়ো 

হলর পোলর। চোেবরর শর্ অনুেোয়মী বিবি ি্োাংে েরৃ্পলক্র িম্বর থোেল�ই যেি� ি্োাংলের িম্পবতি 

ি্বতিগর েোলজ ি্িহোর েরো যেলর পোলর। প্রলয়োজন যিোলি েরৃ্পক্ বিবি ি্োাংলের যে যেোলনো 

িম্পবতি অনুিন্োন ও পরমীক্ো েরলর পোলরন। 

৯. য�ো�িীয়িো/ি্্য প্রকোশ

বিবি ি্োাংলের এমপ্লবয়লদর েোলে েোলজর স্োলথ্ ি্োাংলের ি্িিো, গ্োহে, িহলেোগমীলদর বিবিন্ন 

যগোপন রথ্ থোেলর পোলর। ি্োাংবোং যেোম্পোবন বহলিলি গ্োহলের ি্বতিগর রলথ্র িলি্োচ্চ 

যগোপনমীয়রো রক্ো েরো বিবি ি্োাংলের আইবন এিাং চুবতিগর দোবয়ত্ব। বিবি ি্োাংলের প্রলর্ে এমপ্লবয় 

ি্োাংলের গ্োহে ও অন্োন্ যটেেলহোল্োর িম্পলে্ যেিি রথ্ ি্িহোর েলরন যিগুল�োর িলি্োচ্চ 

যগোপনমীয়রো বনবচির েরলিন। বিবি ি্োাংে েরৃ্ে েথোেথ অনুলমোদনিোলপলক্ বোংিো আইন দ্োরো 

িোি্ হল�ই শুিু ওই যগোপনমীয় রথ্ প্রেোশ েরো যেলর পোলর। ি্োাংলে েম্রর অিস্োয় িো চোেবরর 

অিিোলনর পলরও বিবি ি্োাংলের যগোপনমীয় রলথ্র অননুলমোবদর ি্িহোর িো বনষ্ক্রমণ আইবন ও 

চুবতিগর দোয় উিলয়রই �ঙ্ঘন। এ �ঙ্ঘন যথলে উদ্ূর ক্বর অপূরণমীয় হলর পোলর। 

ি্োাংলে েোজ েরোর িময় গ্োহে, িম্ভোি্ গ্োহে, িরিরোহেোরমী, যশয়োরলহোল্োর, এমপ্লবয় িো িম্ভোি্ 

এমপ্লবয় অথ্োৎ যে যেোলনো যটেেলহোল্োর িম্পলে্ যেোলনো যগোপনমীয় রথ্ জোনো থোেল� রো শুিু 

প্রোবরঠিোবনে েোরলণই ি্িহোর েরো েোলি। এ িরলনর রথ্ যেোলনো অননুলমোবদর ি্বতির িোমলন 

েখলনো আল�োচনো িো উদ্োিন েরো েোলি নো। যগোপনমীয়রোর ি্োপোরবি পবরিোর, িন্ু-িোন্ি, 

পবরবচরজন িিোর জন্ প্রলেোজ্ হলি। 

ি্োাংলের উপলরোতি যগোপনমীয়রো েলিোরিোলি িজোয় রোখোর এই চুবতিগর িোি্িোিেরো যেোলনো 

এমপ্লবয় বিবি ি্োাংে যথলে চল� েোওয়োর পরও িহো� থোেলি। এই বিিোন �বঙ্ঘর হিোর েোরলণ 

িবিষ্লর বিবি ি্োাংে আইনোনুগ ি্িস্ো গ্হণ েরলর িোি্ হলর পোলর। 
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10. Adherence to Bank Companies Act, Bangladesh Bank Policies, 
Order, Circulars, Rules, Regulations and Guidelines, SEC regulations, 
Insider Trading and Price Sensitive Disclosure

CBL employees shall not act in any manner which may cause violation of the Bank 
Companies Act, 1991, Securities and Exchange Ordinance, 1969, Bangladesh 
Bank and Securities Exchange Commission’s Policies, Order, Circulars, Rules, 
Regulations and Guidelines and/or any other laws applicable to CBL and shall 
be responsible to keep themselves updated at all times regarding any change/
amendment of such ordinance/laws. CBL employees must be alert so that they 
don’t engage themselves in insider trading (if applicable) and must be careful 
about price sensitive disclosure, which may affect stock price. 

11. Compliance with CoC and Policies of CBL

In the course of duties, CBL employees must be aware of and adhere to all 
prevailing CBL policies, processes, practices, standards, relevant legislations 
and regulatory requirements applicable to CBL and its employees. Each 
employee will be responsible to keep him/herself updated at all times on 
possible changes of the aforesaid mandatory norms and processes. 

12. Competition

CBL wants fair and open competition in the market place. Under no circumstances 
shall an employee should cause or be part of any breach of general or special 
competition regulations, such as: illegal cooperation on pricing, illegal market 
sharing or any other behavior that is in breach of relevant laws.

13. Gifts and Business Courtesies
Accepting or giving a gift in a business setting can create a sense of obligation 
or the appearance of obligation. You, or a member of your immediate family, 
may not accept a gift from a contractor, vendor, consultant or similar business 
contact doing business with or seeking to do business with CBL. It is an offence 
to solicit, demand or accept for the benefit of an employee, anything of value 
from anyone in return for any business, service or confidential information, 
either before or after a transaction is discussed or completed. It is not 
uncommon for bankers to have social or family ties with some of those with 
whom they do business. Incidence of things exchanged between employees 
and family or social friends are not covered by this CoC as long as they are 
exchanged not in connection with a bank business. 

Whenever any situation arises with regard to matters concerning things of 
value, CBL employee must make full disclosure to supervisor officially to get 
the decision. Supervisor may consult with Management, if necessary. 

১০. ি্যোংক যকোম্পোবি আইি, িোংলোপদশ ি্যোংক �বলবস, আপদশ, প্রজ্ো�ি, বিবিমোলো, 
বিপদথেশিো, এসইবস বিবিমোলো, অভ্যন্তরীণ িোবণজ্য ও যশয়োরমূল্য সংপিদিশীল ি্্য প্রকোশ

বিবি ি্োাংলের এমপ্লবয় ি্োাংে যেোম্পোবন আইন ১৯৯১, বিবেউবরবিজ অ্োন্ এক্সলচঞ্জ অবি্ন্োসি 

১৯৬৯, িোাং�োলদশ ি্োাংে এিাং বিবেউবরবিজ এক্সলচঞ্জ েবমশলনর নমীবরমো�ো, আলদশ, বিবিমো�ো, 

বনলদ্শনো এিাং/অথিো বিবি ি্োাংলের জন্ প্রলেোজ্ অন্ যে যেোলনো আইলনর �ঙ্ঘন ঘিলর পোলর- 

এমন যেোলনো েোজ েরলিন নো। এ িরলনর আইন/অবি্ন্োলসির িম্ভোি্ পবরির্ন িম্পলে্ িিিময় 

যজলন রোখো প্রলর্ে এমপ্লবয়র দোবয়ত্ব। এমপ্লবয় িিিময় িরে্ থোেলিন, যেন বরবন অি্ন্তরমীণ 

িোবণবজ্ে েোে্রিলমর (Insider Trading) িলগে জবড়লয় নো পলড়ন (প্রলেোজ্ যক্লরে)। যশয়োলরর 

মূল�্র ওপর প্রিোি যফ�লর পোলর, এরেম যেোলনো রথ্ ি্িহোলরর যক্লরে অবরবরতি িোিিোনরো 

অি�ম্বন েরলর হলি। 

১১. বসবট ি্যোংপকর আচরণবিবি ও �বলবস যমপি চলো
েোলজর যক্লরে এমপ্লবয় বিবি ি্োাংে ও এর এমপ্লবয়লদর জন্ প্রলেোজ্ পব�বি, েম্পদ্ধবর, বিবি, চচ্ো, 

মোন এিাং িাংবলিষ্ট আইন ও বনয়ন্ত্রে িাংস্োর বনয়মেোনুন জোনলিন এিাং যমলন চ�লিন। িোি্রোমূ�ে 

বনয়মেোনুন ও পদ্ধবরর িম্ভোি্ পবরির্ন িম্পলে্ ওয়োবেিহো� থোেো প্রলর্ে এমপ্লবয়র দোবয়ত্ব। 

১২. প্রবিপেোব�িো 

বিবি ি্োাংে িোজোলর স্ছে ও অিোি প্রবরলেোবগরো প্রর্োশো েলর। যেোলনো অিস্োলরই বিবি ি্োাংলের 

যেোলনো এমপ্লবয় প্রবরলেোবগরো িম্পবে্র িোিোরণ অথিো বিলশষ বিিোন িগে েরলর অথিো রোলর 

অাংশমীদোর হলর পোরলিন নো। যেমন- মূ�্ বনি্োরণ েরোর ি্োপোলর অবিি িহলেোবগরো, অবিিিোলি 

িোজোর িোগোিোবগ েলর যনওয়ো অথিো িাংবলিষ্ট ি্িিোয় আইন িগে েলর এমন যেোলনো পদলক্প 

যনওয়ো ইর্োবদ। 

১৩. উ�হোর ও ি্যিসোবয়ক যসৌজন্য

ি্িিোবয়ে যক্লরে উপহোর যদওয়ো-যনওয়ো িোড়বর যেোলনো িোি্িোিেরো নরবর েরলর পোলর। 

আপবন বোংিো আপনোর পবরিোলরর িদি্ বিবি ি্োাংলের িলগে িাংবলিষ্ট িো িাংবলিষ্ট হলর চোয় এমন 

যেোলনো বিেোদোর, বিলরিরো, পরোমশ্দোরো িো এ িরলনর েোরও েোে যথলে উপহোর বনলর পোরলিন 

নো। ি্বতিগর িুবিিোর জন্ যেোলনো এমপ্লবয় েোরও েোে যথলে ি্িিো, েোজ িো যগোপনমীয় রথ্ 

যদওয়োর শলর্ যেোলনো দোবম বেেু চোইল�, দোবি েরল� িো বনল� যিিো অপরোি হলি, এবি আল�োচনোর 

পে্োলয় যহোে িো েোজ হলয় েোওয়োর পলরই যহোে। বিবি ি্োাংলের িলগে ি্িিো েরলে এমন ি্বতি/

প্রবরঠিোলনর িলগে ি্োাংলে েম্রর এমপ্লবয়লদর পোবরিোবরে িো িোমোবজে িন্ন থোেো অস্োিোবিে 

নয়। বিবি ি্োাংলের ি্িিোর িলগে িম্পবে্র নো হল� পোবরিোবরে িো িোমোবজে িন্ু-িোন্লির মলি্ 

দোবম উপহোর যদওয়ো-যনওয়ো এই আচরণবিবির আওরোিুতি নয়। 

েখনই দোবম উপহোর যদওয়ো-যনওয়ো বনলয় এমন যেোলনো পবরবস্বর নরবর হয়, যেিো ি্িিোবয়ে 

বিদ্ধোন্ত প্রিোবির েরোর উলদেলশ্ িল� মলন হয়, রখনই বিবি ি্োাংলের এমপ্লবয় অিশ্ই রোর 

িুপোরিোইজোরলে িম্পূণ্ িৃতিোন্ত জোবনলয় প্রোবরঠিোবনে বিদ্ধোন্ত চোইলিন। প্রলয়োজন যিোি েরল� 

িুপোরিোইজোর েরৃ্পলক্র েোে যথলে এ বিষলয় পরোমশ্ বনলর পোরলিন।
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14. Intellectual Property

If an employee is involved with patents, trademarks, service marks, logos, 
trade names, corporate names, copyrights, computer software, designs, know 
how, techniques and methodologies, processes, information, drawings, plans, 
trade descriptions, slogans, symbols, emblems, insigne and other identifying 
marks, etc., whether registered or not, of CBL (together termed as “Intellectual 
Property”), he/she should be responsible to protect and administer it in the 
interest of CBL. An employee shall not use the Intellectual Property without 
valid authority and for any purpose other than CBL’s designated purposes. Any 
intellectual property introduced/ used by any employee for CBL in the course of 
his/her office automatically becomes intellectual property of CBL. 

An employee shall be cautious about the intellectual property rights of others. 
For example, s/he shall not provide performance report of one customer to 
other, not use logo of third party in purposes which are not allowed, shall not 
use the CIB report of third party and refrain from plagiarism of other bank’s/
NBFI’s credit analysis for personal gains or purposes etc.

15. Personal Data Protection 

Processing of personal data (external and internal) of CBL should be subject 
to care and awareness, which is required according to law and regulations 
for information that might be sensitive. This is regardless whether the data 
refer to customers, suppliers, employees or others. Processing of personal 
data should be to what is needed for operational purposes, efficient customer 
care, relevant commercial activities and administration of human resources. 
Information shall not be used for any purpose other than the purpose for 
which it is assigned or given or shared by CBL. 

16. Interaction with CBL Customers, regulatory authorities & Stakeholders

CBL employees shall deal regulatory authorities and law enforcing agencies 
with prompt responsiveness, open and cooperative manner. Employee may 
consult with line managers whenever necessary. It is also the responsibility 
of all employees who interact with CBL customers to be courteous, to be 
knowledgeable about CBL products and not to mislead the customer. CBL 
employees must act with integrity and professionalism and be scrupulous 
in proper use of CBL information, funds, equipment and facilities; exercise 
fairness, equity, proper courtesy, consideration and sensitivity in dealing with 
customers, employees and Stakeholders; and avoid real or apparent conflict 
of interests. Please refer to Customer Relationship Program (CRP) Manual to 
know in detail how to deal with customers.

১৪. িবুধিিব্তিক সম্পদ (Intellectual Property)

বিবি ি্োাংলের িুবদ্ধিৃবতিে িম্পদ যেমন যপলিন্ট, যরেিমোে্, িোবি্িমোে্, য�োলগো, ি্িিোবয়ে নোম, 

েরলপোলরি নোম, েবপরোইি, েবম্পউিোর িফিওয়্োর, নেশো, ি্িহোবরে জ্োন, যেৌশ�, পদ্ধবর, 

রথ্, ড্রইাং, প্ল্োন, ি্িিোবয়ে বিিরণ, য্োগোন, বচহ্ন, প্ররমীে, ইনিোইন িো অন্ শনোতিেরণ বচহ্ন, 

বনিবন্র যহোে িো নো যহোে, ইর্োবদর িলগে যেোলনো এমপ্লবয় িাংবলিষ্ট হল� রোলে রো ি্োাংলের স্োলথ্ 

রক্ো ও পবরচো�নো েরলর হলি। উপেুতি েরৃ্পলক্র বনলদ্শ েোড়ো অথিো বিবি ি্োাংলের বনলদ্বশর 

েোরণ েোড়ো ি্োাংলের িুবদ্ধিৃবতিে িম্পদ ি্িহোর েরলর পোরলিন নো। বিবি ি্োাংলে চোেবররর 

অিস্োয় যেোলনো এমপ্লবয়র মোি্লম আনমীর িো ি্িহৃর যে যেোলনো িুবদ্ধিৃবতিে িম্পদ স্য়াংবরিয়িোলি 

বিবি ি্োাংলের িুবদ্ধিৃবতিে িম্পলদ পবরণর হলি। 

প্রলর্ে এমপ্লবয় অলন্র িুবদ্ধিৃবতিে িম্পদ িম্পলে্ও িলচরন থোেলিন। যেমন, বরবন এেজন 

গ্োহলের পোরফরলমসি বরলপোি্ অন্জনলে িরিরোহ েরলিন নো, অনুমবর েোড়ো রৃরমীয় পলক্র 

য�োলগো অননুলমোবদর উলদেলশ্ ি্িহোর েরলিন নো, রৃরমীয় পলক্র বিআইবি বরলপোি্ ি্িহোর 

েরলিন নো। ি্বতিগর �োি িো প্রলয়োজলন অন্োন্ ি্োাংলের বোংিো এনবিএফআইর যরিবিি 

বিললিষলণর অননুলমোবদর ি্িহোরও েরলর পোরলিন নো। 

১৫. ি্যবতি�ি িপ্্যর বিরো�তিো

বিবি ি্োাংলে ি্বতিগর (িোবহ্ে ও অি্ন্তরমীণ) রথ্-উপোতি প্রবরিয়োেরলণর যক্লরে আইন ও বিবি 

যমোরোলিে িরে্ ও িলচরন থোেলর হলি। ওই রথ্-উপোলতির মি্ হলর যেোলনো যেোলনো রথ্ 

িাংলিদনশমী� হল�ও হলর পোলর। এবি গ্োহে, িরিরোহেোরমী িো অন্োন্ িহলেোগমী বনবি্লশলষ িিোর 

জন্ প্রলেোজ্ হলি। 

ি্বতিগর রথ্ ি�লর যিোঝোলনো হলছে িাংবলিষ্ট িোবণবজ্ে েম্েোণ্ড, দক্ গ্োহে যিিো এিাং মোনিিম্পদ 

পবরচো�নোর েোলজ ি্িহৃর রথ্। বিবি ি্োাংলের অনুলমোদন েোড়ো অন্ যেোলনো উলদেলশ্ রথ্ 

ি্িহোর েরো েোলি নো।

১৬. বসবট ি্যোংপকর গ্োহকপদর সপগে আচরণ

বনয়ন্ত্রে িাংস্ো ও আইন প্রলয়োগেোরমী িাংস্োগুল�োর িলগে বিবি ি্োাংলের এমপ্লবয়রো িহলেোগমী মলনোিোি 

িজোয় যরলখ দ্রুররোর িলগে েোজ েরলিন। এ িাংরিোন্ত েোজ েরোর িময় এমপ্লবয় প্রলয়োজনলিোলি 

রোর �োইন ম্োলনজোলরর িলগে পরোমশ্ েলর বনলর পোলরন। বিবি ি্োাংলের যেিি এমপ্লবয় গ্োহেলদর 

িলগে েোজ েলরন িো যেোগোলেোগ েলরন, রোলদর দোবয়ত্ব গ্োহলের িলগে মোবজ্র আচরণ েরো, ি্োাংলের 

যিিোিমূহ িম্পলে্ িোল�ো েলর যজলন রথ্ যদওয়ো এিাং গ্োহেলে িবিে বনলদ্শনো যদওয়ো। বিবি 

ি্োাংে এমপ্লবয় রোর আচরলণ বনঠিো ও যপশোদোবরত্ব যদখোলিন এিাং ি্োাংলের রথ্, অথ্, িুবিিো ও 

বজবনিপলরের িবিে ি্িহোলরর যক্লরে িরে্ থোেলিন। গ্োহে, এমপ্লবয় িো অন্োন্ িহলেোগমীর িলগে 

েোজ েরোর িময় ন্োয়নমীবর, িমরো, নম্ররো, িুবিলিচনো ও িাংলিদনশমী�রোর প্রবর �ক্্ রোখলিন 

এিাং প্রেৃর িো অনুবমর স্োলথ্র িাংঘোর পবরহোর েরলিন। গ্োহেিাংরিোন্ত আচরণবিবি িম্পলে্ আরও 

জোনলর েোটেমোর বরল�শনবশপ যপ্রোগ্োম (বিআরবপ) ম্োনুয়ো� পড়লর অনুলরোি েরো েোলছে। 
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17. Harassment, discrimination and inappropriate behaviors 
CBL is committed to do its utmost to promote equality in its employment 
practice and maintain a work environment that respects individual differences. 
CBL does not tolerate discrimination or intimidation or harassment or 
favoritism/ biasness or retaliation, whether direct or indirect, by its employees 
towards anyone. Any harassment or discriminatory behavior directed to 
anyone of the community that CBL serves based on background, gender, 
religion, race, color, ethnicity, national origin, age, marital status, physical 
condition, personal appearance, and status shall be dealt with appropriate 
disciplinary action. Harassment towards females may include, not limited to, 
making derogatory or provocative comments, physical violence, inappropriate 
jokes, and unwanted physical contact, use of epithet, comments or innuendo, 
obscene or harassing telephone calls, inappropriate content exchange through 
e-mails, letters, SMS, notes or any other forms of communication. 
Inappropriate use of CBL property/tools such as PC/Laptop/any other device, 
email or internet access must not be used to view, read, store or share 
pornographic, offensive, illegal, inappropriate contents, hacking activities and 
circulate prohibited and/or fake information spreading rumours.

18. Transaction with customers, suppliers and colleagues
CBL Employees are discouraged from borrowing or lending any loan from and 
to any customer or supplier or other employees of CBL either in monetary 
form or by any other means.
Employee shall be accountable for any reported issue/dispute/complaint/
conflict of interest regarding his/her transaction either within or outside the 
bank during employment with the Bank. Employee salary account must not be 
used for unlawful and unethical transactions/purposes. Any form of debit in 
salary account is strongly discouraged except transaction supported by direct 
source of funds and transactions made by CBL. Bank shall hold the right to 
monitor employee salary account and report anomalies.

19. Interaction with Press and Media on behalf of CBL
Press release interviews and other form of communication relating to CBL 
matters with press and media are to be done and given only by authorized 
person of CBL or with prior written approval of the Management of CBL. 
CBL employees receiving requests for information from reporters or other 
press and media representatives should refer the matter to the designated 
official. Any information given to Press and Media without due authority of 
the Management of CBL or in personal capacity shall neither bind CBL nor be 
treated as information of CBL and the employee shall be liable for any loss or 
consequences suffered by CBL thereof. 

All information from CBL shall be reliable and correct, and maintain high 
professional and ethical standards. All of those who, through their work, deal 
with information are responsible for meeting these standards.

১৭. হয়রোবি, বিষম্যমূলক ও অসগেি আচরণ

বিবি ি্োাংে েম্লক্লরে িমরো িজোয় রোখলর এিাং ি্বতিগর মরপোথ্লে্র প্রবর শ্রদ্ধোশমী� থোেলর 

িলচষ্ট। েোরও প্রবর এমপ্লবয়লদর প্রর্ক্ িো পলরোক্ নিষম্মূ�ে আচরণ, হুমবে, হয়রোবন, 

পক্পোবরত্ব িো প্রবরলশোিমূ�ে আচরণ গ্হণলেোগ্ নয়। বিবি ি্োাংলের স্োথ্-িাংবলিষ্ট েোরও প্রবর 

যপ্রক্োপি, ব�গে, িম্, িণ্, জোর, জোরমীয়রো, িয়ি, নিিোবহে অিস্ো, শোরমীবরে অিস্ো ও গড়ন, 

পদমে্োদো ইর্োবদ বনলয় যেোলনো হয়রোবন িো নিষম্মূ�ে আচরণ েরো হল� রো শোবতিমূ�ে ি্িস্ো 

বনলদ্শ েরলর পোলর। নোরমীলদর প্রবর হয়রোবনর উদোহরণ হলর পোলর যেমন- অিমোননোের িো 

আপবতিের মন্তি্, শোরমীবরে বনে্োরন, অশো�মীন রবিেরো, অেোবচর শোরমীবরে িাংলেোগ, উপনোলম 

িোেো, িলরিোবতি, অলিমী� িো হয়রোবনমূ�ে যফোন ে�, ই-যমই�, বচবি, যমলিজ, যনোি িো অন্ যেোলনো 

মোি্লম অিগের িোর্োর আদোন-প্রদোন ইর্োবদ। 

ি্োাংলের িম্পবতি িো ি্োাংে প্রদতি বিিোইি িো েন্ত্রপোবর (যেমন বপবি, �্োপিপ ইর্োবদ), ই-যমই�, 

ইন্টোরলনি ি্িহোর েলর যেোলনো পলন্োগ্োবফ, আপবতিের, যিআইবন িো আপবতিের রথ্ যদখো, পড়ো, 

িাংরক্ণ েরো িো অন্ েোউলে যশয়োর েরো েোলি নো। এ েোড়ো এগুল�ো ি্িহোর েলর হ্োবোং অথ্োৎ 

রথ্ চুবর এিাং বনবষদ্ধ ও/িো িুয়ো গুজি েড়োলনো েোলি নো। 

১৮. গ্োহক, সরিরোহকোরী ও সহকমথেীপদর সপগে যলিপদি

বিবি ি্োাংে গ্োহে, িরিরোহেোরমী িো িহেম্মীর িলগে আবথ্ে িো অন্ যেোলনো য�নলদন েরো যথলে 

এমপ্লবয়লদর বনরুৎিোবহর েলর। 

বিবি ি্োাংলে েম্েো�মীন িমলয় ি্োাংলের যিরলর িো িোইলরর যেোলনো য�নলদলনর ি্োপোলর যেোলনো 

অবিলেোগ দোলয়র েরো হল� অথিো বিিোদ িো স্োলথ্র দ্্বে উত্োবপর হল� িাংবলিষ্ট এমপ্লবয় জিোিবদবহ 

েরলর িোি্ থোেলিন। এমপ্লবয়র যিরন বহিোলি যেোলনো অবিি িো অবনবরে য�নলদন েরো েোলি নো। 

এমপ্লবয়র যিরন বহিোলি যে যেোলনো িরলনর অথ্ জমোেরণ (িোেোর িরোিবর উৎি িমবথ্র য�নলদন 

এিাং ি্োাংে দ্োরো েৃর য�নলদন েোড়ো) েলিোরিোলি বনরুৎিোবহর েরো হল�ো। ি্োাংে এমপ্লবয়লদর 

যিরন বহিোি বনরমীক্লণর এিাং রোর অিাংগবরগুল�ো বরলপোি্ েরোর অবিেোর িাংরক্ণ েলর। 

১৯. বসবট ি্যোংপকর �পষে সংিোদমোি্যপমর সপগে যেো�োপেো�

বিবি ি্োাংে েরৃ্ে বনেুতি দোবয়ত্বপ্রোপ্ত এিাং অনুলমোবদর ি্বতিই যেি� যপ্রি বিজ্বপ্ত, িোক্োৎেোর 

বোংিো অন্ যেোলনো মোি্লম যপ্রি িো বমবিয়োর মুলখোমুবখ হলর পোরলিন। ি্োাংলের যেোলনো এমপ্লবয়র 

েোে যথলে যেোলনো িাংিোদমোি্ম িো িাংিোদেম্মী বোংিো প্রবরলিদে ি্োাংে িম্পলে্ বেেু জোনলর 

চোইল� রো ি্োাংে েরৃ্ে মলনোনমীর েম্ের্োর েোলে যপ্ররণ েরলর হলি। েথোেথ অনুমবর েোড়ো িো 

ি্বতিগর উলদ্োলগ যেোলনো রথ্ িাংিোদমোি্লমর েোলে যপ্ররণ েরো হল� রো বিবি ি্োাংলের রথ্ 

িল� বিলিচনো েরো হলি নো িো রোর যেোলনো দোয়-দোবয়ত্বও বিবি ি্োাংে িহন েরলি নো। এ িাংরিোন্ত 

েোরলণ বিবি ি্োাংলের যেোলনো ক্য়ক্বর হল� িাংবলিষ্ট এমপ্লবয়লে রোর দোয়িোর বনলর হলি। 

বিবি ি্োাংলের িি রথ্ হলর হলি বনি্রলেোগ্ ও িবিে এিাং রোলর িলি্োচ্চ যপশোগর ও ননবরে মোন 

িজোয় রোখলর হলি। েোরো রথ্ বনলয় েোজ েলরন, রোলদর দোবয়ত্ব হলছে মোনিম্র রথ্ প্রদোন েরো।
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20. Social Media Outlet/Network
The advent of social media has enabled people from across the globe to have 
information at a rapid pace which may at time be sensitive in nature and thus 
it is particularly important to ensure that social media sites and tools are used 
by the employees responsibly and with good judgment in compliance with 
the CBL’s policies which restrict the disclosure of confidential information 
about CBL, its operations, policies and procedures, employees, customers and 
Stakeholders or any other information that compromises internal controls 
and safety requirements.

Unless officially permitted, CBL employees are not authorized to speak/write/
provide opinion in TV channels, Radios, newspapers, blogs, and also in social 
media networks and messaging apps such as Facebook, Viber, Whatsapp, 
Imo, Twitter, LinkedIn, websites, blogs, etc. being a CBL spokesperson.

CBL employees are directed not to provide any personal insights, expressions, 
opinion that may be deemed derogatory/offensive/insulting to CBL, its 
Directors, regulators, Government and Government officials, political and 
other important personnel as a whole. For any such comment/expressions 
by any employee, that employee shall be personally liable and responsible for 
the content and CBL shall not be responsible by any mean for any outcome 
it may result.

The obligation cited in this clause shall survive even after any employee leaves 
CBL to another Bank or leaves the Banking profession completely. It shall have 
to be considered to be a post-employment obligation and any breach thereof 
may attract future legal action by the Bank.

21. External Pressure
No employee shall, directly or indirectly, approach any customer, vendor, 
any member of Parliament or use any political or other type of influence or 
attempt to bring any influence of the Board of Directors of CBL or any other 
personnel for his/her employment, increment, promotion, transfer or any 
other personal gain.

22. External Engagements 
CBL employees shall not engage in any trade or business or employment or 
activity during his/her employment with CBL, honorary or stipendiary, without 
written consent from concerned divisional head subject to such engagement 
must not adversely affect employee’s performance in CBL. CBL employees 
also shall not engage in any activity/affairs, which may conflict, directly or 
indirectly, with the interest of CBL.

২০. সোমোবজক যেো�োপেো�

িোমোবজে যেোগোলেোগ মোি্লমর আবিি্োলির ফল� বিশ্বজুলিে মোনুষ খুি দ্রুরগবরলর রথ্ যপলয় 

েোলছে। রলি মলন রোখলর হলি যে, িোমোবজে যেোগোলেোগ মোি্লম ি্িহৃর রথ্ িাংলিদনশমী�ও 

হলর পোলর। বিবি ি্োাংে প্রর্োশো েলর, এমপ্লবয়রো েথোথ্িোলি এিাং দোবয়ত্বশমী�রোর িলগে িোমোবজে 

যেোগোলেোগ মোি্ম ি্িহোর েরলিন। যেিি রলথ্র যগোপনমীয়রো রক্ো িোঞ্ছনমীয় (যেমন বিবি 

ি্োাংলের নমীবরমো�ো, েোে্পদ্ধবর, িে� যটেেলহোল্োর িাংবলিষ্ট রথ্, অি্ন্তরমীণ বনয়ন্ত্রণ, বনরোপতিো 

ইর্োবদ), যিিি রলথ্র েলথোপেুতি অবফবশয়ো� ি্িহোর ি্রমীর অন্ যেোলনো িরলনর ি্িহোর 

পবরহোর বনবচির েরলর হলি। 

প্রোবরঠিোবনেিোলি অনুলমোদন প্রোপ্ত নো হল�, এমপ্লবয় যেোলনো বিবি চ্োলন�/যরবিও/িাংিোদপরে/ব্লগ/

িোমোবজে যেোগোলেোগ মোি্ম ও যমলিবজাং অ্োপি যেমন যফিিুে/যহোয়োিিঅ্োপ/িোইিোর/ িুইিোর/ 

ব�াংেিইন ইর্োবদলর বিবি ি্োাংলের মুখপোরে বহলিলি িো বিবি ি্োাংলের পক্ যথলে যেোলনো যমৌবখে 

িো ব�বখর মরোমর প্রেোশ েরলর পোরলিন নো। 

বিবি ি্োাংলের এমপ্লবয় এমন যেোলনো ি্বতিগর অন্তদৃ্বষ্ট, অবিি্বতি িো মরোমর প্রদোন েরলিন নো 

েো বিবি ি্োাংে িো এর পবরচো�ে িো এর বনয়ন্ত্রে িাংস্ো, িরেোর িো যেোলনো িরেোবর েম্ের্ো, 

রোজবনবরে িো অন্োন্ গুরুত্বপূণ্ ি্বতির জন্ অিমোননোের, আপবতিের িো অপমোনজনে িল� 

বিলিবচর হলর পোলর। এ িরলনর যেোলনো বিরূপ মন্তি্/মরোমর প্রেোশ েরল� িাংবলিষ্ট এমপ্লবয় 

ি্বতিগরিোলি দোয়মী থোেলিন। ফ�োফ� েোই যহোে নো যেন, বিবি ি্োাংে যেোলনোিোলিই এর দোয়-

দোবয়ত্ব গ্হণ েরলি নো। 

উপলরোতি এই িোি্িোিেরো এমপ্লবয় বিবি ি্োাংে যেলিে অন্রে েোিোর বোংিো ি্োাংবোং যপশো যেলিে 

েোিোর পরও বিদ্মোন থোেলি। এই বিিোন �বঙ্ঘর হিোর েোরলণ িবিষ্লর বিবি ি্োাংে আইনোনুগ 

ি্িস্ো গ্হণ েরলর িোি্ হলর পোলর। 

২১. িোবযিক প্রভোি িো চো�
বিবি ি্োাংলের এমপ্লবয় রোর চোেবর, প্রলমোশন, রেোসিফোর িো অন্ যেোলনো ি্বতিগর িুবিিো আদোলয়র 

জন্ প্রর্ক্ িো পলরোক্িোলি গ্োহে, যিিো প্রদোনেোরমী, িাংিদ িদি্, রোজবনবরে িো িমোলজর 

গুরুত্বপূণ্ ি্বতির প্রিোি খোবিলয় ি্োাংলের ি্িস্োপনো েরৃ্পক্ িো পবরচো�নো পষ্লদর ওপর চোপ 

িৃবষ্ট েরলর পোরলিন নো। 

২২. ি্যোংপকর িোইপরর যকোপিো কোজ িো �পদ বিেবুতি
বিবি ি্োাংলে েম্রর থোেো অিস্োয় যেোলনো এমপ্লবয় িাংবলিষ্ট বিিোগমীয় প্রিোলনর ব�বখর অনুমবর েোড়ো 

অন্ যেোলনো ি্িিো, চোেবর বোংিো এ িাংরিোন্ত যেোলনো েোজ (যিরনিুতি অথিো বিনো িম্োনমীলর) 

েরলর পোরলিন নো। বিিোগমীয় প্রিোন অনুমবর যদওয়োর যক্লরে �ক্্ রোখলিন- িোইলরর েোজ িো পলদ 

বনেুবতির েোরলণ বিবি ি্োাংলে ওই এমপ্লবয়র েম্দক্রোর ওপর যেোলনো বিরূপ প্রিোি পড়লি নো। 

বিবি ি্োাংে এমপ্লবয় এমন যেোলনো েোজ েরোর যচষ্টো েরলিন নো, েো প্রর্ক্ বোংিো পলরোক্িোলি 

বিবি ি্োাংলের স্োলথ্র িলগে িোাংঘবষ্ে হলর পোলর। 
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23. Work Environment 
CBL employees should conduct themselves with the highest degree of integrity 
and professionalism in the workplace or any other location while on business 
and shall ensure that none of his/her action causes nuisance, disturbance 
and/or degrade the image, goodwill or reputation of others. Employees shall 
treat CBL customers, suppliers, his/her colleagues and others with due respect 
that they meet through work. All the CBL employees must ensure mutual 
respect and extension of co-operation towards each other being proper team 
persons ensuring healthy workplace environment. In case any incident of 
conflict arises in the workplace, amicable resolution of the contentious issues 
must be sought in a manner that is constructive, open, honest and ultimately 
beneficial to all the parties involved. The primary obligation of all the CBL 
employees in the given scenario shall be prioritizing the Bank’s interest above 
anything and Employee Relations Team under Human Resource Division must 
be contacted if deemed fit in this regard. 

Employees must not engage in any act or threat of violence against any 
Stakeholder. Any sort of arrogance must be avoided while dealing with the 
Stakeholders and personal identity needs to be introduced with dignity, 
courtesy and tolerance. Any disorderliness, riot, arson, breakage or 
inappropriate behavior in the workplace during the course of employment 
shall be treated as misconduct and subject to disciplinary action. CBL 
employee cannot, directly or indirectly, engage in any political activity during 
office hours, inside office premises or use the name of the Bank in any form. 
Installation of poster, banner, festoon or like communication materials in Bank 
premises without permission from Bank’s appropriate authority is strictly 
prohibited. 

24. Health & Safety
Responsible CBL employees are directed to provide adequate attention to 
ensure the health & safety measures for the employees, such as, ensuring 
deployment of both physical and technical surveillance on premises to 
minimize possible threats to security, conduct periodic drills for a systematic 
approach both to prevent any security breaches as well as to promote a 
culture of security and safety awareness. This involves managing health and 
safety care as any other critical business activity with periodic reporting, 
appraisals and improvements made.

২৩. কোপজর �বরপিশ

বিবি ি্োাংে এমপ্লবয় েম্লক্লরে এিাং েম্লক্লরের িোইলর িলি্োচ্চ িররো, বনঠিো এিাং যপশোদোবরত্ব 

িজোয় রোখলিন। বরবন এও বনবচির েরলিন যেন রোর আচরণ েোরও বিরবতির উলরেে নো েলর িো 

েোরও িুনোম ক্ুণ্ণ নো েলর। বরবন গ্োহে, িরিরোহেোরমী, িহেম্মী এিাং অন্লদর প্রবর েথোেথ িম্োন 

যদখোলিন। প্রলর্লে পোরস্পবরে শ্রদ্ধোলিোি ও িহলেোবগরোর মোি্লম স্োস্্ের েোলজর পবরলিশ 

বনবচির েরলিন। েম্লক্লরে যেোলনো বিলরোলির উদ্ি হল� বিষয়বি যখো�োলম�ো আল�োচনোর মোি্লম 

িৎ ও গিনমূ�েিোলি বনষ্পবতি েরলর হলি েোলর েলর বিিোদমোন িি পলক্র জন্ িুবিিোজনে 

এেবি িমোিোন হয়। এিি যক্লরে িি বেেুর ওপর বিবি ি্োাংলের স্োথ্লে প্রোিোন্ বদলর হলি। 

প্রলয়োজনলিোলি মোনিিম্পদ বিিোলগর এমপ্লবয় বরল�শসি বিলমর িলগে যেোগোলেোগ েরো যেলর পোলর। 

বিবি ি্োাংে যিিো প্রদোন েলর এমন যেোলনো যটেেলহোল্োরলদর িলগে এমপ্লবয়রো যেোলনো িবহাংিরোয় 

ব�প্ত হলর িো হুমবে বদলর পোরলিন নো। ি্বতিগর পবরচয় িম্োন, যিৌজন্ ও িহনশমী�রোর িলগে 

উপস্োপন েরলর হলি এিাং উগ্রো পবরহোর েরলর হলি। েোলজর যক্লরে উছেৃঙ্খ�রো, দোগেো-হোগেোমো, 

অবনিিাংলেোগ, িোাংচুর িো অিাং�নি আচরণ অিদোচরণ বহলিলি গণ্ হলি এিাং শোবতিমূ�ে ি্িস্োর 

আওরোয় আিলি। অবফি িমলয় ি্োাংলের অি্ন্তলর িো ি্োাংলের নোম ি্িহোর েলর যেোলনো এমপ্লবয় 

প্রর্ক্ িো পলরোক্িোলি যেোলনো রোজবনবরে েম্েোলণ্ড ব�প্ত হলর পোরলিন নো। ি্োাংলের েথোেথ 

েরৃ্পলক্র অনুমবর ি্বরলরলে েম্স্ল� যপোটেোর, ি্োনোর, যফটেুন িো এ িরলনর বেেু �োগোলনোও 

েলিোরিোলি বনবষদ্ধ। 

২৪. স্োস্্য ও বিরো�তিো

ি্োাংলের দোবয়ত্বপ্রোপ্ত এমপ্লবয়রো ি্োাংে প্রোগেলণ িিোর স্োস্্ ও বনরোপতিো বনবচির েরোর জন্ পে্োপ্ত 

মলনোলেোগ যদলিন। যেমন- স্োস্্ ও বনরোপতিো িলচরনরোর অাংশ বহলিলি বনরোপতিো ঝুঁবে এড়োলর 

শোরমীবরে ও প্রেুবতিগর নজরদোবর বনবচির েরো, বনয়মমোবফে মহড়ো পবরচো�নো েরো ইর্োবদ। স্োস্্ 

ও বনরোপতিো িুরক্োর এই বিষয়বি অন্োন্ ি্িিোবয়ে েম্েোলণ্ডর মলরোই িমোন গুরুত্ব বদলর হলি 

এিাং পে্োয়রিবমে প্রবরলিদন, মূ�্োয়ন, উন্নবর িোিন ইর্োবদ বনবচির েরলর হলি। 
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25. Office Discipline
Employees are advised to strictly follow the HR Policy Manual with special 
emphasis on Service Agreement, Work Hour & Attendance Policy (Chapter 
03) and Leave Policy & Process (Chapter 05) and are also strongly advised to 
ensure compliance of Mandatory Annual Leave provision through sharing the 
leave plan with supervisor beforehand. 

Employees must dedicate themselves to keep the workplace friendly, 
congenial, transparent, free from ill-words, ill-motives to ensure the 
cohesiveness amongst the colleagues. 

Employees should at all times ensure good business meeting etiquette while 
hosting/attending meeting to ensure successful and effective meeting. One’s 
manners and etiquettes are not just mere actions; they are reflection of 
one’s grooming and wellbeing in both private life and official position, which 
depicts one’s ability and self-confidence to maintain and build successful 
relationships and teams in the organization and beyond.

Employees of CBL shall refrain from involving any political affiliation, membership, 
activity, campaign, communication etc during employment with CBL.

26. Employee Conduct outside office premises

All the employees of CBL must realize that all of them represent their place 
of employment i.e. CBL and thus must ensure that the CoC encompasses 
outside workplace activities as well so that any behavior/action/omission 
does not compromise the image, brand value, business interests, safety and 
security or confidentiality of CBL. As such, employees shall exercise caution 
while interacting with outside entities so as to not be perceived negatively 
by the media, society or the communities in which they operate. Moreover, 
affiliations with certain entities, which may result in conflict of interest or 
disclosure of confidential information, are to be strictly avoided.

27. Ethical responsibility to the Bank

The theory of social responsibility is built on a system of ethics, in which 
decisions and actions must be ethically validated before proceeding. Bank’s 
goal is to do business ethically and to prevent improper business practices in 
the bank to sustain in the long term. Employees are expected to apply good 
judgment in absence of policy/procedure in a particular area. Line managers 
may be consulted if any confusion arises in this aspect. Employees shall keep 
in mind that improper business practices may expose the Bank to serious risks.

২৫. অবিস শঙ্্খলো

প্রলর্ে এমপ্লবয়লে এইচ আর পব�বি ম্োনুয়ো�, বিলশষ েলর এর েম্ঘণ্ো ও উপবস্বর পব�বি 

(অি্োয়-৩) এিাং েুবির পব�বি এিাং প্রলিি (অি্োয়-৫) পিেোর এিাং েলিোরিোলি পো�লনর 

বনলদ্শনো যদওয়ো হল�ো। এরই িোরোিোবহেরোয় িোি্রোমূ�ে িোবষ্ে েুবির বিিোন মোনো বনবচির েরলর 

িুপোরিোইজোলরর িলগে আলগিোলগই েুবির পবরেল্পনো যিলর যফ�োর পরোমশ্ যদওয়ো হল�ো। 

িহেম্মীলদর মলি্ িাংহবর বনবচির েরলর এমপ্লবয়রো েম্লক্রেলে িন্ুত্বপূণ্, স্ছে, অনুেূ� রোখলিন 

এিাং আপবতিের েথো িো অশুি অবিপ্রোয় যথলে েম্লক্রেলে বনরোপদ রোখলিন। 

বমবিাং িফ� এিাং েোে্ের েরোর জন্ প্রলর্ে এমপ্লবয়র িিো বশষ্টোচোর মোন্ েরো িোি্রোমূ�ে। 

মলন রোখলর হলি এই বশষ্টোচোর যেি� অবফলির শৃঙ্খ�ো রক্োর জন্ই নয়, িরাং এবি এমপ্লবয়র 

ি্বতিগর জমীিন এিাং অবফবিয়ো� পবজশলন গ্রুবমাং এিাং বিেোলশর প্রবরছেবি। এই বশষ্টোচোর 

এেজলনর আত্মবিশ্বোি এিাং িক্মরোর পবরচয় যদয় এিাং ি্োাংে ও এর িোইলর অলন্র িলগে িফ� 

িম্পে্ ও বিম গলিে রু�লর ও িজোয় রোখলর িহোয়রো েলর। 

এমপ্লবয়রো বিবি ি্োাংলে চোেবরেো�মীন থোেো অিস্োয় যেোলনো রোজবনবরে িাংবলিষ্টরো, িদি্পদ, 

েম্েোণ্ড, প্রচোর, যেোগোলেোগ ইর্োবদলর েুতি হওয়ো যথলে বিরর থোেলিন। 

২৬. অবিপসর িোইপর এমপ্লবয়র আচরণ
প্রলর্ে এমপ্লবয় মলন রোখলিন যে রোরো বিবি ি্োাংলের প্রবরবনবিত্ব েলরন। এই আচরণবিবিলর 

িবণ্র বদে-বনলদ্শনোর প্রলয়োগ েম্লক্লরের িোইলরও বনবচির েরলর হলি, েোলর এমপ্লবয়র যেোলনো 

েোে্ে�োপ বিবি ি্োাংলের ব্্োলন্র িুনোম, ি্িিোবয়ে স্োথ্, িুরক্ো, বনরোপতিো িো যগোপনমীয়রোর ক্বর 

নো েলর। আর রোই ি্োাংলের িোইলর যেোলনো ি্বতি িো প্রবরঠিোলনর িলগে ওিোিিোর িময় এমপ্লবয়রো 

েুবতিিগের ির্েরো অি�ম্বন েরলিন েোলর রোর েথো িো আচরণ বমবিয়ো িো যিোিোইবির েোলে 

যনবরিোচে প্ররমীয়মোন নো হয়। এ েোড়ো স্োলথ্র িাংঘোর হওয়োর িম্ভোিনো থোেল� িো যগোপন রথ্ 

প্রেোলশর ঝুঁবে থোেল� যেোলনো ি্বতি/প্রবরঠিোলনর িলগে িাংবলিষ্টরো েলিোরিোলি পবরহোর েরলর হলি। 

২৭. ি্যোংপকর প্রবি বিবিক দোবয়বে
িোমোবজে দোয়িদ্ধরোর রত্ত্ববি ননবরেরোর ওপর বিবতি েলর দোঁবড়লয় আলে। যেোলনো েোজ েরোর 

আলগ িো বিদ্ধোলন্ত উপনমীর হওয়োর আলগ রো ননবরেরোর বনবরলখ িমবথ্র হওয়ো প্রলয়োজন। দমীঘ্ 

যময়োলদ বিলে থোেলর ি্োাংলের �ক্্ ননবরেরো িজোয় যরলখ ি্িিো েরো ও অনুবচর ি্িিোবয়ে চচ্ো 

প্রবরলরোি েরো। যেোলনো বিষলয় নমীবর/পদ্ধবরর অির্মোলন এমপ্লবয়রো ন্োয়িগের বিদ্ধোন্ত যনলিন িল� 

ি্োাংে প্রর্োশো েলর। এলক্লরে যেোলনো বদ্িো-দ্্বে থোেল� �োইন ম্োলনজোলরর িলগে পরোমশ্ েলর 

যনওয়ো যেলর পোলর। এমপ্লবয়লদর মলন রোখলর হলি- অনুবচর ি্িিোবয়ে চচ্ো ি্োাংেলে গুরুরর 

ঝুঁবের বদলে যিল� বদলর পোলর। 
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28. Grievance
In general, grievance is a wrong or hardship suffered, real or supposed, which 
forms legitimate grounds of complaint. Any employee who has grievance in 
respect of any matter and intends to seek redress thereof may submit his 
grievance to the management of the Bank in writing.  Assessing the matter, 
the management reserves the right to take appropriate action.

29. Personal Finance
Employee shall manage personal finance in a disciplined manner. Bank 
management reserves the right to initiate appropriate action in case of 
employee bankruptcy and/or mismanagement of personal finance. Employee 
must indemnify and hold the Bank harmless from and against any credit 
facility availed from any bank and/or financial institution during employment 
with CBL either as borrower or as guarantor.

30. Infringement reporting
Employees have a duty to observe this CoC and ensure that no breaches occur. 
Breaches require immediate attention and employees have a duty to promptly 
report known or suspected breaches of this CoC or any illegal activity to the 
Employee Relations under Human Resources.  
A complaint or disclosure about an alleged breach of this CoC should be in 
writing and contain details about the date, time and nature of the alleged breach 
and include any available supporting material and/or grounds of suspicion. 
Anonymous reports must contain enough detailed information to permit CBL to 
investigate; CBL authority will decide whether to act on any anonymous compliant 
based on the nature of the issue and the given details. To the extent permitted 
by law, CBL will take reasonable precautions to maintain the confidentiality of 
those individuals who report illegal activity or violations of this CoC and of those 
individuals involved in the alleged improper activity.  Employees who report 
their own illegal acts or improper conduct, however, will have such self-reporting 
taken into account in determining the appropriate disciplinary action.
It is a violation of this CoC for employees not to report a willful violation or 
any illegal activity to the knowledge of the individual willfully with malafide 
intention. If you have a question about whether particular acts or conduct may 
be illegal or violate this CoC, you should contact your line manager or Employee 
Relations under Human Resources.
Management expressly promises that no individual will be discriminated against 
or suffer other reprisals for reporting in good faith violations or suspected 
violations, of this CoC, other relevant CBL policies and procedures.

২৮. অসপন্তোষ
িোিোরণিোলি অিলন্তোষ হলছে িোতিি িো েোল্পবনে এেবি িঞ্চণোলিোি িো েষ্টলিোগ, েো অবিলেোলগর 

এেবি নিি যক্রে নরবর েলর। এমপ্লবয়র যেোলনো ি্োপোলর অিলন্তোষ থোেল� এিাং এ ি্োপোলর যেোলনো 

প্রবরেোর যপলর ইছেুে হল� বরবন ি্োাংে েরৃ্পলক্র েোলে ব�বখরিোলি আলিদন েরলর পোলরন। 

বিষয়বি বিলিচনোয় বনলয় ি্োাংে েরৃ্পক্ েলথোপেুতি ি্িস্ো গ্হণ েরোর অবিেোর িাংরক্ণ েলরন। 

২৯. ি্যবতি�ি অ্থেনিবিক অিস্ো
এমপ্লবয় রোর ি্বতিগর অথ্ি্িস্ো শৃঙ্খ�োর িলগে পবরচো�নো েরলিন। যদউব�য়োতি এিাং/িো 

ি্বতিগর অথ্বনবরে অি্িস্োপনোর জন্ ি্োাংে েরৃ্পক্ েলথোপেুতি ি্িস্ো গ্হণ েরোর অবিেোর 

িাংরক্ণ েলরন। বিবি ি্োাংলে েম্েো�মীন িমলয় ঋণগ্হমীরো িো জোবমনদোর বহলিলি অন্ যেোলনো 

ি্োাংে এিাং/িো আবথ্ে প্রবরঠিোন যথলে ঋণ িুবিিো বনল� িাংবলিষ্ট এমপ্লবয় বিবি ি্োাংেলে অিশ্ই 

দোয়মুতি রোখলিন।

৩০. লঙ্ঘি অি�বি/অবভপেো�
বিবি ি্োাংে এমপ্লবয়লদর দোবয়ত্ব হলি এই আচরণবিবি যমলন চ�ো এিাং এই আচরণবিবির যেোলনো 

�ঙ্ঘন যেন নো হয়, রো বনবচির েরো। েবদ আচরণবিবির যেোলনো �ঙ্ঘন অথিো যিআইবন যেোলনো 

েোে্ে�োপ যেোলনো এমপ্লবয়র নজলর আলি বোংিো িলদেহ হয়, রোহল� বরবন অিশ্ই বিষয়বি 

মোনিিম্পদ বিিোলগর এমপ্লবয় বরল�শলসি অনবরবি�লম্ব অিবহর েরলিন। 

আচরণবিবি �ঙ্ঘলনর যে যেোলনো অবিলেোগ ব�বখরিোলি হলর হলি এিাং রোলর ঘিনোর স্োন, রোবরখ 

ও িাংবক্প্ত বিিরণমী থোেলর হলি। অবিলেোলগর িলগে েরদূর িম্ভি রথ্প্রমোণ বদল� িোল�ো হয়। 

নোমবিহমীন অবিলেোলগর যক্লরে অবিলেোগবি পে্োপ্ত রথ্-উপোতি িাংিব�র হলর হলি। আচরণবিবি 

�ঙ্ঘলনর িরন ও িরিরোহেৃর রলথ্র বিবতিলর ি্োাংে েরৃ্পক্ নোমবিহমীন অবিলেোগবি বিলিচনো 

েরলিন বে-নো, যি ি্োপোলর বিদ্ধোন্ত যনলিন। বেবন আচরণবিবির যেোলনো �ঙ্ঘন অথিো যিআইবন 

েোে্ে�োপ েথোেথ েরৃ্পলক্র নজলর আনলিন বোংিো বেবন �ঙ্ঘলনর জন্ অবিেুতি, রোর/রোলদর 

যগোপনমীয়রোর ি্োপোলর বিবি ি্োাংে আইনোনুেোয়মী েরদূর িম্ভি িোিিোনরো অি�ম্বন েরলি। বেবন 

বনলজর যিআইবন েম্েোণ্ড বোংিো আচরণবিবি �ঙ্ঘলনর বিষয় স্রঃপ্রিৃতি হলয় বনলজ উত্োপন েরলিন 

বোংিো অিবহর েরলিন, শোবতিমূ�ে ি্িস্ো গ্হলণর যক্লরে েরৃ্পক্ এ বিষয়বি বিলিচনো েরলিন। 

যিআইবন েোে্ে�োপ িো আচরণবিবির যেোলনো �ঙ্ঘন যজলনশুলন অিবহর েরলর ি্থ্ হল� যিিো 

হলি এই িাংরিোন্ত আচরণবিবির এেবি �ঙ্ঘন। যেোলনো বনবদ্ষ্ট েোজ বোংিো িাংবলিষ্টরো আচরণবিবি 

�ঙ্ঘন েলর বে-নো িো যিআইবন বে-নো, এ িাংরিোন্ত যে যেোলনো প্রশ্ন থোেল� �োইন ম্োলনজোর বোংিো 

মোনিিম্পদ বিিোলগর এমপ্লবয় বরল�শলসি জোনোলর হলি। 

আইন, আচরণবিবি অথিো ি্োাংলের অন্ যেোলনো পব�বির �ঙ্ঘন িম্পলে্ বোংিো �ঙ্ঘন হলর 

পোলর িল� িলদেহ েলর ির� বিশ্বোলি যেউ অিবহর েরল� বিবি ি্োাংে রোর বিরুলদ্ধ যেোলনো 

প্রবরলশোিমূ�ে ি্িস্ো যনলি নো। 



28
29

Code of Conduct
AvPiYwewa

31. Interpretation of this CoC

Any questions relating to this CoC should be addressed to Employee Relations 
under Human Resources. 

32. Saving Clause

This CoC must be read in conjunction with Bangladesh Bank’s ‘Code of Conduct 
for Banks and Non-Bank Financial Institutions’. If any confusion arises regarding 
applicability between this CoC and Bangladesh Bank’s ‘Code of Conduct for 
Banks and Non-Bank Financial Institutions’, the provisions of Bangladesh Bank’s 
‘Code of Conduct for Banks and Non-Bank Financial Institutions’ shall prevail.

33. Changes or Waivers

Any changes to or waivers of this CoC for CBL employees shall be proposed by 
HR and can only be approved by the Board of Directors and must be promptly 
disclosed.

৩১. এই আচরণবিবির ি্যোখ্যো 

এই আচরণবিবিবি েমীিোলি ি্োখ্ো অথিো প্রলয়োগ েরলর হলি, যি িাংরিোন্ত যে যেোলনো প্রশ্ন 

মোনিিম্পদ বিিোলগর এমপ্লবয় বরল�শলসি পোিোলর হলি। 

৩২. সংরবষেি বিিোি

বিবি ি্োাংলের যেোি অি েন্োক্টবি িোাং�োলদশ ি্োাংলের ‘যেোি অি েন্োক্ট ফর ি্োাংেি এন্ নন-

ি্োাংে ফোইনোবসিয়ো� ইসিবিবিউশসি’ এর িলগে িোমঞ্জি্পূণ্ এিাং রো বমব�লয় পড়লর হলি। দুইবির 

মলি্ যেোলনো বিলরোি হল� িোাং�োলদশ ি্োাংলেরবি প্রোিোন্ পোলি। 

৩৩. �বরিিথেি িো অি্যোহবি

বিবি ি্োাংলের যেোলনো এমপ্লবয়র জন্ এই আচরণবিবির যেোলনো পবরির্ন অথিো অি্োহবরর প্রতিোি 

েরলর পোরলি মোনিিম্পদ বিিোগ। পবরির্ন িো অি্োহবরর প্রতিোি ি্োাংলের পবরচো�নো পষ্দ 

অনুলমোদন েরলর পোরলিন এিাং রো ের দ্রুর িম্ভি এমপ্লবয়লদর জোবনলয় বদলর হলি। 
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Confirmation

I hereby confirm that I have read and understood CBL’s CoC and agree to 
strictly comply with the same. I also affirm that this CoC may be revised 
from time to time by CBL, and I shall be obliged to keep myself updated on 
possible changes and comply with the changes accordingly.

Employee ID

Name

Signature

Date



স্ীক্বি

আবম এই মলম্ স্মীেৃবর বদবছে যে, আবম বিবি ি্োাংলের আচরণবিবি পলড়বে ও িুলঝবে। এই 

নমীবরমো�ো পুলরোপুবর যমলন চ�োর ি্োপোলর আবম িম্বর প্রেোশ েরবে। আবম এও জোবন যে, 

বিবি ি্োাংে এই আচরণবিবি যে যেোলনো িমলয় িাংলশোিন েরলর পোলর এিাং িম্ভোি্ পবরির্ন 

িম্পলে্ িি্লশষ রথ্ যজলন যনওয়ো এিাং রো যমলন চ�ো আমোর বনজ দোবয়ত্ব।

এমপ্লবয় আইবি

নোম

স্োক্র

রোবরখ
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