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আরও তেথ�র জন� ইেমল ক�ন - culture@pmi.org



উ�ল�য্ ি�র 
করন 
আমরা শীষর্ মােনর কােজর 
জনয্ সিঠক মানদ� 
িনধর্ারণ কির যােত PMI 
স�দােয়র সবেচেয় েবশী 
�ভাব পেড়

আমরা দীঘর্-েময়াদী 
�ভােবর কথা মাথায় েরেখ 
সবাইেক ��-েময়াদী 
উপােয় কাজ করার পথ
েদখাই।

আমরা িনভর্ েয় আমােদর 
সব কােজর দািয়� �ীকার 
কির, কারন আমরা জািন
েয �িতিট পদে�প
গর�পূণর্।

সবিকছু সহজ কের
তুলনু 

আমােদর সােথ কাজ করা 
সহজ।

েকান পিরি�িত আমােদর 
বাধা িদেল আমরা অনয্
আেরা ভােলা রা�া খঁুেজ 
বার করেত পাির।

েয �ভাবিট সবেথেক
গর�পূণর্ আমরা তােকই 
�াধানয্ িদই এবং লে�
েপৗঁছেনার সবেথেক 
সরাসির রা�া েবেছ িনই।

সবাইেক �াগত
আ�ান জানান
আমরা সকলেক মন েথেক
অ�ভুর্ � কির, কারন
আমােদর পাথর্কয্গিলই
আমােদরেক শি�শালী
কের।

আমরা মানবতার সােথ
কাজ কির, অনয্েদর 
�েয়াজেনর �িত যত্ন, 
সহমিমর্তা ও স�ান 
েদখাই। 

আমরা সৎ উে�েশয্ কাজ 
কির এবং সবাইেক েবাঝার 
েচ�া কির, িবচার কির 
না।

েকৗতূহলেক �াগত 
জানােনা
আমরা সবসমেয়ই PMI 
স�দায়েক আেরা ভােলা 
পিরেষবা েদওয়ার উপায় 
খুঁিজ।

আমরা চয্ােল�গিলেক 
উ�াবেনর সুেযাগ িহসােব 
েদিখ ও তার স�য্বহার 
কির। 

আমরা কাজিট সিঠক 
করার জনয্ �ত বয্থর্তা 
�ীকার করার �মতা
রািখ।

একসােথ আমরা 
পারব
আমরা গভীর, আ�াজনক 
স�কর্  ৈতির কির যা 
আমােদর লে�য্র িদেক
এেগােনার জনয্ একসােথ কাজ 
করেত সাহাযয্ কের।

আমরা আমােদর িমিলত 
উে�শয্েক কােজ লািগেয় 
িনেজেদরেক এক স�দােয় 
একসুে� বাঁিধ ও সেবর্াপির 
�ভাব িব�ার করার জনয্ 
িনেজেদরেক চালনা কির।

আমরা আমােদর িব�জনীন 
ল�য্গিলর সােথ সাম�সয্ 
েরেখ কাজ কির, এবং
পাশাপািশ �ানীয়ভােব
পিরেষবা েদওয়ারও �মতা 
রািখ।

PMI সং�ৃিত মলূয্েবাধ

Aim Higher



সবিকছু সহজ কের তুলনু 
আমােদর সােথ কাজ করা সহজ।

েকান পিরি�িত আমােদর বাধা িদেল আমরা অনয্ আেরা ভােলা রা�া খুঁেজ বার 
করেত পাির।

েয �ভাবিট সবেথেক গর�পূণর্ আমরা তােকই �াধানয্ িদই এবং লে� েপৗঁছেনার 
সবেথেক সরাসির রা�া েবেছ িনই।

আচরণ:

• �ত সিঠক ফলাফেল েপৗঁছেনার জনয্ আিম আ�িরক ও অমািয়কভােব কথা বিল
• আিম রেয়াজনীয় বয্ি�েদর সােথ সাম�সয্ েরেখ ��, সহজ ও �� েযাগােযােগর সুেযাগ কের িদই
• েযখােন স�ব আিম জিটলতা কমােনার ও বাধা দরূ করার েচ�া কির
• আিম সিঠকভােব সিঠক েলাকজনেদর যু� কির
• আিম েযখােন স�ব েসখােন �ত কাজ কির, েযখােন �েয়াজন েসখােন পরামশর্ চাই এবং আমার 

িস�া�েক সমথর্ন করার মত অিভ�তা এবং/অথবা তথয্ আমার কােছ আেছ
• আিম িকছু িকছু িবষেয় ‘না’ বিল, যােত সবেথেক গর�পূণর্ িবষয়গিলেত ‘হয্াঁ’ বলেত পাির 



উ�ল�য্ ি�র করন 
আমরা শীষর্ মােনর কােজর জনয্ সিঠক মানদ� িনধর্ারণ কির যােত PMI 
স�দােয়র সবেচেয় েবশী �ভাব পেড়

আমরা দীঘর্-েময়াদী �ভােবর কথা মাথায় েরেখ সবাইেক ��-েময়াদী উপােয় কাজ 
করার পথ েদখাই।

আমরা িনভর্ েয় আমােদর সব কােজর দািয়� �ীকার কির, কারন আমরা জািন েয 
�িতিট পদে�প গর�পূণর্।

আচরণ:

• আিম অনবরত অসাধারণ অিভ�তা ও কাজ �দান কির, এবং সবসময় আেরা ভােলা করার উপায়
েখাঁজ কির

• আিম আমােদর িশে�র সা�িতকতম িবষয়গিলর খবর রািখ এবং আমার কাজিটেক আেরা উ� 
মােনর করার জনয্ এই িশ�া বয্বহার কির

• আিম দীঘর্-েময়াদী �ভােবর কথা মাথায় েরেখ �ত ও েটকসই প�িতেত কাজ কির এবং বুি�দী� 
ঝঁুিক িনই

• আিম আত্মসেচতন ও িনয়িমতভােব েলাকজেনর মতামত চাই, েকননা আিম িব�াস কির এিট আমার
বয্ি�গত বৃি�র রা�া

• আিম কােজর প�পাতী এবং ফলাফেলর দায়ব�তা �ীকার কির
• আিম ৈনিতকভােব ও সততার সােথ কােজ কির, সবসময় আমার �িত�িতগিল পূরণ কির এবং 

িব�াস কির েয অেনয্রাও তাই করেবন 



সবাইেক �াগত আ�ান জানান
আমরা সকলেক মন েথেক অ�ভুর্ � কির, কারন আমােদর পাথর্কয্গিলই
আমােদরেক শি�শালী কের।

আমরা মানবতার সােথ কাজ কির, অনয্েদর �েয়াজেনর �িত যত্ন, সহমিমর্তা ও 
স�ান েদখাই। 

আমরা সৎ উে�েশয্ কাজ কির এবং সবাইেক েবাঝার েচ�া কির, িবচার কির 
না।

আচরণ:

• অস�ান, প�পািত� বা ৈবষেময্র ঘটনা ঘটেল আওয়াজ তুিল
• আিম এমন িনরাপদ, সহায়ক ও স�ানজনক পিরেবশ ৈতির কির যােত আমরা সবাই আমােদর 

দািবর কথা জানােত পাির ও সবার কথাই েশানা হয়
• আিম িনেজর প�পািত� এবং পটভূিম স�ে� সেচতন
• আিম অনয্েদর �ত� পটভূিম, চািহদা, অিভ�তা ও দিৃ�ভি� েবাঝার জনয্ যেথ� সময় িনই
• আিম অনয্েদর �িত সহমিমর্তা েবাধ কির, তােদর েসরাটা েদিখ ও আমােদর অংশীদাির�েক সফল 

করার সুেযাগ খুঁিজ
• আিম িনেজর ভােলা থাকা ও মানিসক �া�য্েক �াধানয্ িদই এবং অনয্েদরও তা করার সুেযাগ িদই



েকৗতূহলেক �াগত জানােনা
আমরা সবসমেয়ই PMI স�দায়েক আেরা ভােলা পিরেষবা েদওয়ার উপায় খুঁিজ।

আমরা চয্ােল�গিলেক উ�াবেনর সুেযাগ িহসােব েদিখ ও তার স�য্বহার কির। 

আমরা কাজিট সিঠক করার জনয্ �ত বয্থর্তা �ীকার করার �মতা রািখ।

আচরণ:

• আিম যুি� িদেয় ভাবনািচ�া কির ও এমন সমাধােনর কথা বিল যা PMI স�দােয়র চািহদাগিল 
আেরা ভােলাভােব েমটােত পারেব

• মূলয্েবাধ ৈতির ও উ�িত করার জনয্ আিম PMI-এর বাইেরও নতুন রা�া খুঁিজ
• আিম েয সমসয্ার মুেখামুিখ হই তার সমাধােনর জনয্ উেদয্াগ িনই ও দািয়� �হণ কির
• আিম মন-েখালা রািখ, অনুসি�ৎসু থািক ও পিরবতর্ েনর সুেযাগগিলেক আপন কের িনই 
• আিম এমন পিরেবশ ৈতির কির েযখােন িনরাপেদ পরী�া-িনরী�া করা ও িনেজর ভুল�িট ভাগ 

কের েনওয়া যায়, যা উ�িতর পথ
• আিম সবর্দা অনয্েদর েথেক িশিখ এবং �ীকার কির েয এেগােনার জনয্ সবসমেয়ই একিটর েথেক 

েবিশ ‘সিঠক’ রা�া থাকা স�ব



একসােথ আমরা পারব
আমরা গভীর, আ�াজনক স�কর্  ৈতির কির যা আমােদর লে�য্র িদেক এেগােনার 
জনয্ একসােথ কাজ করেত সাহাযয্ কের।

আমরা আমােদর িমিলত উে�শয্েক কােজ লািগেয় িনেজেদরেক এক স�দােয় 
একসুে� বাঁিধ ও সেবর্াপির �ভাব িব�ার করার জনয্ িনেজেদরেক চালনা কির।

আমরা আমােদর িব�জনীন ল�য্গিলর সােথ সাম�সয্ েরেখ কাজ কির, এবং
পাশাপািশ �ানীয়ভােব পিরেষবা েদওয়ারও �মতা রািখ।

আচরণ:

• আিম এমন বয্ি�গত স�কর্  ৈতির কির যা অেনকিদন েটেক, শধুমা� েযাগােযাগ ৈতির কির না
• আিম েবাঝার জনয্ শিন এবং যােত একসােথ সমাধােন েপৗঁছেনা যায় তার পথ খুঁিজ
• আিম সাফলয্ ও িশ�া উদযাপন কির, যােত আমরা সবাই একসােথ উ�িত লাভ করেত ও �ত 

সামেন এিগেয় েযেত পাির
• আিম আমার চারপােশর সবাইেক সমথর্ন কির, আিম জািন েয আমরা সবাই সফল হেলই আিম 

সফল হব
• আিম �� কাঠােমার মেধয্ কাজ করার �াধীনতা িদই, অথর্পূণর্ �মতা �দান কির
• PMI স�দােয়র সকল সদেসয্র ওপের আমার কােজর �ভাব আিম িবেবচনা কির এবং আমােদর 

লে�য্র উে�েশয্ েসরা সামি�ক ফলাফল ৈতির করার জনয্ কাজ কির 



আমরা গভীর, আ�াজনক স�কর্  ৈতির কির যা 

আমােদর লে�য্র িদেক এেগােনার জনয্ একসােথ 

কাজ করেত সাহাযয্ কের।

আমরা আমােদর িমিলত উে�শয্েক কােজ লািগেয় 

িনেজেদরেক এক স�দােয় একসুে� বাঁিধ ও 

সেবর্াপির �ভাব িব�ার করার জনয্ িনেজেদরেক 

চালনা কির।

আমরা আমােদর িব�জনীন ল�য্গিলর সােথ 

সাম�সয্ েরেখ কাজ কির, এবং পাশাপািশ 

�ানীয়ভােব পিরেষবা েদওয়ারও �মতা রািখ।

আচরণ:

• আিম এমন বয্ি�গত স�কর্  ৈতির কির যা অেনকিদন 

েটেক, শধমুা� েযাগােযাগ ৈতির কির না

• আিম েবাঝার জনয্ শিন এবং যােত একসােথ সমাধােন 

েপৗঁছেনা যায় তার পথ খুিঁজ

• আিম সাফলয্ ও িশ�া উদযাপন কির, যােত আমরা 

সবাই একসােথ উ�িত লাভ করেত ও �ত সামেন 

এিগেয় েযেত পাির

• আিম আমার চারপােশর সবাইেক সমথর্ন কির, আিম 

জািন েয আমরা সবাই সফল হেলই আিম সফল হব

• আিম �� কাঠােমার মেধয্ কাজ করার �াধীনতা িদই, 

অথর্পণূর্ �মতা �দান কির

• PMI স�দােয়র সকল সদেসয্র ওপের আমার কােজর 

�ভাব আিম িবেবচনা কির এবং আমােদর লে�য্র 

উে�েশয্ েসরা সামি�ক ফলাফল ৈতির করার জনয্ কাজ 

কির 

আমরা সবসমেয়ই PMI স�দায়েক আেরা

ভােলা পিরেষবা েদওয়ার উপায় খঁুিজ।

আমরা চয্ােল�গিলেক উ�াবেনর সুেযাগ 

িহসােব েদিখ ও তার স�য্বহার কির। 

আমরা কাজিট সিঠক করার জনয্ �ত

বয্থর্তা �ীকার করার �মতা রািখ।

আচরণ:

• আিম যিু� িদেয় ভাবনািচ�া কির ও এমন 

সমাধােনর কথা বিল যা PMI স�দােয়র 

চািহদাগিল আেরা ভােলাভােব েমটােত পারেব

• মলূয্েবাধ ৈতির ও উ�িত করার জনয্ আিম 

PMI-এর বাইেরও নতুন রা�া খুিঁজ

• আিম েয সমসয্ার মেুখামিুখ হই তার সমাধােনর 

জনয্ উেদয্াগ িনই ও দািয়� �হণ কির

• আিম মন-েখালা রািখ, অনসুি�ৎস ুথািক ও 

পিরবতর্ েনর সেুযাগগিলেক আপন কের িনই 

• আিম এমন পিরেবশ ৈতির কির েযখােন িনরাপেদ 

পরী�া-িনরী�া করা ও িনেজর ভুল�িট ভাগ 

কের েনওয়া যায়, যা উ�িতর পথ

• আিম সবর্দা অনয্েদর েথেক িশিখ এবং �ীকার 

কির েয এেগােনার জনয্ সবসমেয়ই একিটর েথেক 

েবিশ ‘সিঠক’ রা�া থাকা স�ব

আমরা সকলেক মন েথেক অ�ভুর্ � কির, 

কারন আমােদর পাথর্কয্�িলই আমােদরেক
শি�শালী কের।

আমরা মানবতার সােথ কাজ কির, অনয্েদর 

�েয়াজেনর �িত যত্ন, সহমিমর্তা ও স�ান 

েদখাই। 

আমরা সৎ উে�েশয্ কাজ কির এবং সবাইেক 

েবাঝার েচ�া কির, িবচার কির না।

আচরণ:

• অস�ান, প�পািত� বা ৈবষেময্র ঘটনা ঘটেল 

আওয়াজ তুিল

• আিম এমন িনরাপদ, সহায়ক ও স�ানজনক 

পিরেবশ ৈতির কির যােত আমরা সবাই আমােদর 

দািবর কথা জানােত পাির ও সবার কথাই েশানা 

হয়

• আিম িনেজর প�পািত� এবং পটভূিম স�ে� 

সেচতন

• আিম অনয্েদর �ত� পটভূিম, চািহদা, অিভ�তা ও 

দিৃ�ভি� েবাঝার জনয্ যেথ� সময় িনই

• আিম অনয্েদর �িত সহমিমর্তা েবাধ কির, তােদর 

েসরাটা েদিখ ও আমােদর অংশীদাির�েক সফল 

করার সেুযাগ খুিঁজ

• আিম িনেজর ভােলা থাকা ও মানিসক �া�য্েক 

�াধানয্ িদই এবং অনয্েদরও তা করার সেুযাগ িদই

আমরা শীষর্ মােনর কােজর জনয্ সিঠক মানদ� 

িনধর্ারণ কির যােত PMI স�দােয়র সবেচেয় 

েবশী �ভাব পেড়

আমরা দীঘর্-েময়াদী �ভােবর কথা মাথায় েরেখ 

সবাইেক ��-েময়াদী উপােয় কাজ করার পথ 

েদখাই।

আমরা িনভর্ েয় আমােদর সব কােজর দািয়� 

�ীকার কির, কারন আমরা জািন েয �িতিট 

পদে�প গর�পূণর্।

আচরণ:

• আিম অনবরত অসাধারণ অিভ�তা ও কাজ �দান 

কির, এবং সবসময় আেরা ভােলা করার উপায় েখাজঁ

কির

• আিম আমােদর িশে�র সা�িতকতম িবষয়গিলর খবর 

রািখ এবং আমার কাজিটেক আেরা উ� মােনর করার 

জনয্ এই িশ�া বয্বহার কির

• আিম দীঘর্-েময়াদী �ভােবর কথা মাথায় েরেখ �ত ও 

েটকসই প�িতেত কাজ কির এবং বিু�দী� ঝঁুিক িনই

• আিম আত্মসেচতন ও িনয়িমতভােব েলাকজেনর

মতামত চাই, েকননা আিম িব�াস কির এিটআমার

বয্ি�গত বিৃ�র রা�া

• আিম কােজর প�পাতী এবং ফলাফেলর দায়ব�তা 

�ীকার কির

• আিম ৈনিতকভােব ও সততার সােথ কােজ কির, 

সবসময় আমার �িত�িতগিল পরূণ কির এবং িব�াস 

কির েয অেনয্রাও তাই করেবন 

আমােদর সােথ কাজ করা সহজ।

েকান পিরি�িত আমােদর বাধা িদেল আমরা 

অনয্ আেরা ভােলা রা�া খঁুেজ বার করেত

পাির।

েয �ভাবিট সবেথেক গর�পূণর্আমরা তােকই 

�াধানয্ িদই এবং লে� েপৗঁছেনার সবেথেক 

সরাসির রা�া েবেছ িনই।

আচরণ:

• �ত সিঠক ফলাফেল েপৗঁছেনার জনয্ আিম 

আ�িরক ও অমািয়কভােব কথা বিল

• আিম রেয়াজনীয় বয্ি�েদর সােথ সাম�সয্ েরেখ 

��, সহজ ও �� েযাগােযােগর সুেযাগ কের 

িদই

• েযখােন স�ব আিম জিটলতা কমােনার ও বাধা 

দরূ করার েচ�া কির

• আিম সিঠকভােব সিঠক েলাকজনেদর যু� কির

• আিম েযখােন স�ব েসখােন �ত কাজ কির, 

েযখােন �েয়াজন েসখােন পরামশর্ চাই এবং 

আমার িস�া�েক সমথর্ন করার মত অিভ�তা 

এবং/অথবা তথয্ আমার কােছ আেছ

• আিম িকছু িকছু িবষেয় ‘না’ বিল, যােত

সবেথেক গর�পূণর্ িবষয়গিলেত ‘হয্াঁ’ বলেত 

পাির 

Aim Higher

PMI সং�ৃিত মলূয্েবাধ ওআচরণ
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