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ইnারন)াশনাল whistleblowers রkা যুগাnকারী:   মািক3ন যুkরা5-নাগিরক এখন আিথ3ক পুর:ার পাও<ার অিধকার

	  
আnজ$ািতক অসŋিত জন- এক/ যুগাnকারী, এক/ pধান অবsান dন$ীিতিবেরাধী আইন, িবেদশী দ> িষত অভ-াস আইন, এখন hইেসল
বাজােত জন- বD আিথ$ক পুরGার pাp অ মািক$ন নাগিরকেদর অনুমিত JদK. লŋেনর িবেMর Jয Jকান জাKগাK ঘটেত পাের, এবং
ফঁাস pকাশ একােn করা Jযেত পাের.  
 
?সেpmর 2015 এর িহসােব, অিধক 9 0 িবিভn ?দশ ?থেক অসŋিত যুkরাে5 পুরsার দািব দাে<র করা হে<েছ এবং $ 30 িমিল<ন মািক3ন ডলােরর উপর
এই অসŋিত pদান করা হে<েছ.  
 

িবেদশী দূিষত অভ,াস আইন
 
িবেদশী দQ িষত অভ)াস আইন একক সবেচে< grtপূণ3   আnজ3ািতক ফঁাস সুরkা বৃিdকারী আইিন হািত<ার. মািক3ন যুkরাে5র বাইের রিkত যারা 
whistleblowers িবেদশী দQ িষত অভ)াস আইন লŋনকারী এবং তােদর তথ) এক_ সফল pিসিকউশন অংশ িহসােব ব)বহার করা হ<, তাহেল আিথ3ক
পুরsােরর জন) ?যাগ)তা অজ3ন করার অিধকার আেছ, এবং তারা আইেনর pে<াজনী<তা ?মেন চলেত.
 
িবেদশী দQ িষত অভ)াস আইন যার ফেল pিতেশােধর hমিক কমােনার অসŋিত যুkরাে5 ?বনােম তােদর অিভেযাগ দাে<র করেত পারেবন.
 
িবেদশী দQ িষত অভ)াস আইন পিরিধ িবsb ত হ<.   এটা িবেদশী অধীনs সহ িবেদশী ব)বসাি<ক আবহ সব অবsান ব)িk ও ?কাmািন জf েg, িকnt মািক3ন
যুkরা5 sক িবিk িবেদশী ?কাmানীর জf েg না kধুমাt.  
 
আইেনর আওতা< িবেদশী / অ অবsান ?কাmানীর এক_ তািলকা এখােন সংযুk করা হ<.  

অন,ান, প3রsার আইন
 
িবেদশী দQ িষত অভ)াস আইন ছাgাও, অন)ান) মািক3ন যুkরা5 পুরsার আইন এছাgাও িবেদশী নাগিরকেদর dারা ব)বহার করা ?যেত পাের. এই আইন Secur
ities লŋেনর, ট)াk জািল<ািত, সরকার িঠকাদাির জািল<ািত এবং আnজ3ািতক বন)pাণী সুরkা আইন লŋেনর আবরণ.
 

আপনার অিধকার জান3ন
 

িবেদশী দQ িষত অভ)াস আইন এবং অন)ান) ফঁাস পুরsার আইন সংkাn তথ) রে<েছ ?য এক_ সmদ পাতা এখােন িkক কrন.
 

সাহায,ও
 
Kohn, Kohn ও Colapinto িtশ বছেররও ?বিশ সম< ধের অসŋিত pিতিনিধt, এবং ফঁাস পুরsার দািব পূরণ এক_ আেছ হে<েছ.   আপিন এক_
অিভেযাগ দাে<র করেত মািক3ন যুkরা5 মেধ) qমণ করেত হেব না, এবং Kohn, Kohn ও Colapinto sাইপ ব)বহােরর মাধ)েম এক_ ?গাপনী<
আেলাচনা আে<াজন করেত পােরন.
 
আমরা সারা িবr ?থেক অসŋিত সােথ কাজ কের, যিদও, আমরা আমােদর দb s সেŋ ?যাগােযাগ ইংেরিজেত হেত পাের িজjাসা.  
 
এক_ পরামশ3 অনুেরাধ

http://www.kkc.com/practice-areas/whistleblower-rewards/foreign-corrupt-practices/
http://www.kkc.com/wp-content/uploads/2014/09/Foreign-Companies-Registered-with-SEC.pdf
http://www.kkc.com/practice-areas/whistleblower-rewards/
http://www.kkc.com/practice-areas/whistleblower-rewards/
http://www.kkc.com/contact-us/


 
Whistleblower সংjা এখােন িkক কrন.  

 
 

	  
Whistleblower:	  সংjা

	  
Whis	  *	  TLE	  *	  ঘা	  *	  ER	  (িবেশষ))

	  
1.	   যার	  আনুগত)	  এক	  সত)	  হ<.

2.	   pা<ই	  জনsাথ3	  পেk	  kিতকর	  কম3কাw	  বn	  করার	  এক_	  pেচyা	  তার	  আিথ3ক	  িনরাপtা	  risking,	  যথাযথ	  কত3ৃপেkর	  কােছ	  জািল<ািত,	  dন3ীিত,

কেপ3ােরট	  ব)িভচার,	  pকােশ)	  বা	  আইেনর	  অন)ান)	  লŋেনর	  িরেপাট3	  িযিন.

3.	   এক_	  ব)বসাি<ক	  সুিবধা	  pাp	  চাইেছন	  ব)িkেদর	  dারা	  সরকাির	  কম3কত3ােদর	  ঘুষ	  discloses	  িযিন.	  	  

	  

Whistleblowers:	  আপনার	  অিধকার	  জানুন

	  

pিতেবদন	  িবেদশী	  ঘুষ

	  

সরকাির	  কম3কত3ােদর	  িবেদশী	  ঘুষ	  pিতেবদেনর	  জন)	  এক_	  আিথ3ক	  পুরsার	  ?পেত

	  

	  
	  
	  




