
সঠিক পথে  
ফল লাভ করা

শেভরন পথ ননর দ্ে নেকা আমার্র নিশ্াস, ্ষৃ্টিভনগি,  
উরদেে্য ও মূল্যরিাধরক ি্যাখ্যা করর। 

এটি আমরা নকভারি কাজ কনর শস ি্যাপারর ননর দ্ে েনা 
প্র্ান করর এিং আমার্র সংসৃ্নি ও আকাঙ্কাগুরলার 

একটি সাধারণ উপলনধি প্রনিষ্া করর।

শেভরন  
পে  

ননথ দ্ে নেকা
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মানুরের উদ্ািনী েনতি শেরকারনা চ্যারলঞ্জ শমাকারিলা 
এিং িাধা ্রূ করার ক্ষমিা রারখ। নিরশ্র ক্রমিধদেমান 

জ্ালানীর চানি্া পূররণর জন্য উদ্ািন ও অগ্রগনি প্রর�াজন 
ো সিার জন্য আররা ভারলা ভনিে্যি রচনা করর।

এটিই আমার্র অিীি, আমার্র িিদে মান  
এিং আমার্র ভনিে্যি৷
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আধনুনক জীবথনর জন্য 
জ্ালানী অপনরহারদে

আমরা এমন জ্ালানী সরিরারির 
জন্য কাজ কনর ো সারা নিরশ্ মানি 

অগ্রগনিরক সক্ষম করর শিারল। আমরা 
প্রনিন্ন এই উরদেে্য ননর� চনল।

মানথুের উদ্াবনকুেলতা 
উদ্াবনথক চানলত কথর

মানুরের কল্পনােনতি ও অধ্যিসা� 
জ্ালানীর সিরচর� িড় চ্যারলরঞ্জর 

সমাধান প্র্ান কররি।

আমাথ্র নবশ্াস

ভনবে্যত হথলা আথরা কম কাবদেন

আমার্র কাজ আমার্র পণ্য ি্যিিারকারী 
নেল্প ও গ্রািকর্ররক একটি কম কািদেনম� 
নিরশ্র ন্রক অগ্রসর িরি সািাে্য করার 

মাধ্যরম জ্ালানী ও বিনশ্ক সরিরাি 
শচইনগুরলারক আররা শেকসই করর িুলরি।

শনতৃত্ব ব্যাপক ্ানিত্ব বহন কথর

ক্রমিধদেমান প্রি্যাো পরূণ করার নিে�টি 
সরিদোচ্চ স্তরর কমদেক্ষমিা ও ্া�িদ্ধিার 

্ানি জানা�৷ আমার্র লক্ষ্য িরলা নেরল্প 
শনিৃস্ানী� ফলাফল সরিরাি করা।
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আমাথ্র নভেন

একটি বিনশ্ক জ্ালানী শকাম্ানন 
িও�া ো িার শলাকিল, 

অংেী্ানরত্ব ও কমদেক্ষমিার জন্য 
সিরচর� শিনে প্রেংনসি িরি৷

আমাথ্র উথদেে্য

সাশ্র�ী, ননভদে ররোগ্য, নচর-ননমদেল 
জ্ালানী গরড় শিালা ো মানি 

অগ্রগনিরক সক্ষম করর িুলরি৷ 
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ববনচত্্য ও নমথে রাওিা
আমরা শে স্ারন কাজ কনর শসখানকার 

সংসৃ্নিরক সম্ান কনর এিং িা শথরক নেক্ষা 
গ্রিণ কনর৷ আমরা আমার্র অগিীভূি 

কমদে পনররিরে মানুরের প্রনিভা, ধারণা ও 
অনভজ্ঞিার বিনচত্্যরক স্াগি জানাই৷

অংেী্ানরত্ব
আমরা আস্ােীল, পারস্পনরক উপকারী সম্কদে  
গরড় িুনল। আমরা একসারথ – এিং আমার্র 

অংেী্ারর্র সারথ কাজ কনর – োরি আমার্র 
শে�াররিাল্ার ও সমারজর উপকারর আরস এমন 
সমাধান ও েুগান্তকারী সাফল্য অজদে ন করা ো�।

মানুে ও পনরথবে
আমার্র লক্ষ্য িরলা আমার্র নেল্পরক 
স্াস্্য, ননরাপত্া ও পনররিেগি বনপুরণ্যর 

শক্ষরত্ শনিৃত্ব প্র্ান করা৷ জনগণ, 
সম্্, কনমউননটি ও পনররিরের সুরক্ষা 

আমার্র সরিদোচ্চ অগ্রানধকার।

আস্া ও সততা
আমরা সিিার সারথ কাজ করর এিং সরিদোচ্চ 

বননিক আ্রেদের সারথ কমদেপনরচালনার মাধ্যরম 
আস্া ও সম্ান অজদে ন কনর। আমার্র সংসৃ্নি ও 
খ্যানি এসি নীনিমালার উপর নভনত্ করর ননরমমিি।

কমদেক্ষমতাি শনতৃত্ব শ্িা
আমরা শনিৃত্ব গরড় িুনল এিং নেরল্পর 
শনিৃস্ানী� কমদেক্ষমিা প্র্ারনর জন্য 
একটি টিম নিরসরি সিরোনগিা কনর। 

আমার্র অংেী্ারর্র উচ্চ আকাঙ্কা 
পূরণ করর এমন কাজ ও ফলাফরলর মাত্া 

আমরা ক্রমাগিভারি িাড়ারি থানক৷

আমাথ্র মূল্যথবাধসমূহ
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আমরা নকভাথব কাজ কনর

একনত্ত করা ও উৎসাহ শ্িা
আমরা স্পষ্ট প্রি্যাো ননধদোরণ কনর এিং 

শে�ারকৃি উরদেে্য জাননর� ন্ই।

সামেদে্য বৃনধি করা
মিামি প্র্ান ও গ্রিণ এিং প্রনিরোনগিামূলক 

সুনিধা িজা� রাখার জন্য েুনতিসগিি ঝঁুনক 
গ্রিরণর মাধ্যরম আমরা ননরজর্র উন্ননি কনর।

সম্পকদে  গথে শতালা
আমরা আমার্র প্রনিশ্ররুনি রাখা, প্ররি্যরক 

েুতি ি� এমন একটি কমদেরক্ষত্ লালন 
করা এিং উচ্চ-্ক্ষিাসম্ন্ন টিমগুনলরক 
একনত্ি করার মাধ্যরম আস্া গরড় িুনল।

ফলাফল অজদে ন করা
আমরা নসদ্ধান্ত শন�ার জন্য জনগণরক 

ক্ষমিান�ি কনর এিং ফলাফল অজদে রনর 
জন্য প্রনিিন্ধকিা ্রূ কনর।
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