
 

 

অভিয োগ  

 

আমোযের লক্ষ্য একটি উচ্চ মোযের সেবো প্রেোে করো এবং আমোযের েকল গ্রোহকযের জেয একটি 

ইভিবোচক অভিজ্ঞিো প্রেোে করো।  আমরো বুঝি স  কখযেো সকোযেো িুল হযি পোযর।   ভে আপভে মযে 

কযরে স  আমরো িুল কযরভি, অথবো আমরো আযরো িোযলো ভকিু করযি পোরিোম আমরো  থো থ 

েমোধোযের জেয  থোেোদ্ধ সচষ্টো করযবো।   

 

আপেোযের মিোমি আমোযের কোযি গুরুত্বপূর্ ণ। ভেযচর ধোপগুযলো আমোযের অভিয োগ প্রঝিয়োর 

রূপযরখো সেখোয় :  

 

১।  আপভে  ভে সিভিি কপ ণ এর েোযথ আপেোর অভিজ্ঞিোয় অেন্তুষ্ট হে, িযব আমরো আপেোর কোযি 

কৃিজ্ঞ থোকযবো আমোযেরযক িো টিক করোর েুয োগ ভেয়োর জেয।  আমোযেরযক  ি দ্রিু েম্ভব জোেোে 

 ভে আপভে আপেোর কোস্টমোর ভরযলশেভশপ মযোযেজোর এর উধ ণিে কম ণকিণোর েোযথ কথো বলযি চোে। 

 

২।  আপভে  ভে অেন্তুষ্ট থোযকে, আপভে আমোযের কোস্টমোর সকয়োর টিম এর েোযথ স োগোয োগ করযি 

পোযরে:                     

       * ১৩০০ ৭৬৮ ৬২১ - এই েম্বর এ স োগোয োগ করযি পোযরে  

                     

       * এই পষৃ্ঠোর ভেযচর ফম ণ টি পূরর্ কযর জমো ভেযি পোযরে  

                     

       * আমোযের সক ইযমইল করযি পোযরে customercare@creditcorp.com.au 

                   

       * আমোযের সক ভলখযি পোযরে  

:   

               সিভিি কপ ণ   

                          

               কোস্টমোর সকয়োর    

                          



               ঝজভপও বক্স  ৪৪৭৫   

                          

               ভেিভে, ভেউ েোউথ ওযয়লে ২০০১   

                     

       * আপেোর অভিয োগ ফযোক্স করযি পোযরে - ১৩০০ ৪৮৩ ৯২৬ 

 

৩।  আপেোর অভিয োযগর প্রোভি ভেঝিি করোর জেয আপেোযক ২৪ ঘন্টোর মযধয ভবজ্ঞভি পোিোযেো হযব 

 

৪।  আপেোর অভিয োগটি একজে কোস্টমোর সকয়োর অভফেোর িেন্ত করযবে। আমরো েযোয়েঙ্গি এবং 

পভরশ্রমীিোযব কোজ করব এবং আপেোর অভিয োযগর প্রকৃভির উপর ভেিণর কযর ২১ সথযক ৩০ ভেযের 

মযধয আপেোর অভিয োযগর চূডোন্ত ভলভখি প্রভিঝিয়ো আপেোযক প্রেোে করো হযব।    ভে আপভে 

ভবযবচেো কযরে স  আপেোর অভিয োগ জরুরী, উেোহরর্স্বরূপ, কষ্ট বো অেযোেয ক্ষ্ভির েম্ভোবেো হযল , 

েয়ো কযর আমোযের জোেোে। 

 

৫।  ভে আমোযের অেুেন্ধোে েম্পযকণ আপেোর সকোে প্রশ্ন বো উযেগ থোযক, অথবো আরও িথয বো বযোখযো 

প্রযয়োজে হয় আমোযের সথযক, অেুগ্রহ কযর ১৩০০ ৭৬৮ ৬২১  এ কোস্টমোর সকয়োর টিযমর েোযথ 

স োগোয োগ করযি ভেধো করযবে েো। আমোযের বযবেোর েময় :  

েকোল ৮:৩০ সথযক ভবকোল ৫:০০ িো, ভেিভের েময়। আমরো অযেভলয়োর জোিীয় িুটির ভেযে বন্ধ। 

 

৬। আপভে  ভে আমোযের কোস্টমোর সকয়োর টিযমর কোযি প্রেোে করো ফলোফল এবং আপেোর অভিয োগ 

ভেযয় অেন্তুষ্ট হে এবং আপেোর অভিয োগ  ভে একটি ভেয়ভিি সিভিি চুঝির েোযথ েম্পভকণি স মে 

একটি বযোংভকং এবং ঋর্,  আপভে আপেোর অভিয োগ উত্থোপে করযি পোযরে আমোযের বোভহযক 

ভবযরোধ ভেষ্পভি ভিম, অযেভলয়োে ভফেোঝিয়োল কমযেিে অথভরটি (এফভেএ/ AFCA ) এর কোযি , 

ভবেোমূযলয  

এবং স্বোধীে ভবযরোধ ভেষ্পভি পভরযেবো গ্রহযর্র জেয। 

 

৭।  ভে আপেোর অভিয োগ সিভলয োগোয োগ বো ইউটিভলটি েহ অভেয়ভিি সিভিি চুঝির েোযথ 

েম্পভকণি হয়, েয়ো কযর মযে রোখযবে স  সিভিি কপ ণ এফভেএ (AFCA)এর েেেয সকবল সবঝিগি 

িথয েংরক্ষ্র্ েম্পভকণি অভিয োযগর জেয।  

 

 

 



৮। AFCA- এর েোযথ স োগোয োগ করো স যি পোযর ১৮০০ ৯৩১ ৬৭৮ এ স োগোয োগ কযর, 

info@afca.org.au ইযমইল কযর অথবো িোযের ওযয়বেোইি এ স যয় www.afca.org.au. ভবকল্পিোযব, 

আপভে AFCA- সক ঝজভপও বক্স ৩ , সমলযবোে ণ , ভিযটোভরয়ো , ৩০০১  এ ভলখযি পোযরে। 

 

৯। AFCA- এর েময়েীমো  ভেও পভরবভিণি হযি পোযর, ভকিু পভরভিভিযি, আমোযের প্রেোে করো  

অভিয োযগর চূডোন্ত প্রভিঝিয়োর িোভরযখর েুই বিযরর মযধয আপভে অভিয োগ করযি েীমোবদ্ধ থোকযি 

পোযরে। AFCA এর েময়েীমো িোযের ওযয়বেোইযি পোওয়ো  োয়।  

 

১০। আমরো আপেোর অভিয োযগর বযোপোযর বযঝিগি িথয েংগ্রহ করযি পোভর। েমস্ত বযঝিগি িথয 

পভরচোভলি হয় আমোযের সগোপেীয়িো েীভি অেু োয়ী। আপভে আমোযের ওযয়বেোইযি আমোযের 

সগোপেীয়িো েীভি সেখযি পোযরে https://www.creditcorp.com.au/privacy/, অথবো ১৮০০ ২২১ ৪১৪ এ 

আমোযের েোযথ স োগোয োগ কযর একটি অেুভলভপ অেুযরোধ করুে। 

 

 


