
 

                                                   

আমাদের অভিদ াগ প্রক্রিযা 

 

 

আপভি  ভে ক্রিভিট কপ প  সম্পদকপ আপিার অভিজ্ঞতায অসন্তুষ্ট হি তাহদে আমরা আপিাদক 

আপিার গ্রাহক সম্পকপ মযাদিজাদরর সুপারিাইজাদরর সাদে কো বোর জিয  ত তাডাতাভড সম্ভব 

আমাদের জািাদিার অিুদরাধ করভি  

 

আপভি  ভে অসন্তুষ্ট োদকি, তাহদে আপভি আমাদের কাস্টমার ক্রকযার টটদমর সাদে ক্র াগাদ াগ 

করদত পাদরি: 

 

* ১৩০০ ৭৬৮ ৬২১ - এই িম্বর এ ক্র াগাদ াগ করদত পাদরি  

                

* এই পষৃ্ঠার উপদরর ফম প টট পূরণ কদর জমা ভেদত পাদরি  

           

* আমাদের ক্রক ইদমইে করদত পাদরি customercare@creditcorp.com.au 

         

* আমাদেরদক ভেখদত পাদরি  

:   

               

 ক্রিভিট কপ প   

                                  

কাস্টমার ক্রকযার    

                                 

ক্রজভপও বক্স  ৪৪৭৫   

                                        

ভসিভি, ভিউ সাউে ওদযেস ২০০১   

                  



        

* আপিার অভিদ াগ ফযাক্স করদত পাদরি - ১৩০০ ৪৮৩ ৯২৬ 

 

 

আপিার অভিদ াদগর প্রাভি ভিক্রিত করার জিয ১ কা পভেবদসর মদধয আপিাদক একটট ভবজ্ঞভি 

পাঠাদিা হদব। 

 

 

আপিার অভিদ াগটট একজি কাস্টমার ক্রকযার অভফসার দ্বারা তেন্ত করা হদব এবং একটট ভেভখত 

প্রভতক্রিযা আপিাদক প্রোি করা হদব। 

 

 

 ভে আমাদের প্রভতক্রিযা সম্পদকপ আপিার ক্রকাি প্রশ্ন বা উদদ্বগ োদক, অেবা  ভে আমাদের কাি 

ক্রেদক আরও তেয বা বযাখযা প্রদযাজি হয, তাহদে অিুগ্রহ কদর ১৩০০ ৭৬৮ ৬২১ এ কাস্টমার ক্রকযার 

টটদমর সাদে ক্র াগাদ াগ করদত ভদ্বধা করদবি িা। আমাদের বযবসার সময সকাে ৮:৩০ ক্রেদক ভবদকে 

৫ টা, ভসিভি সময । আমরা অদেভেযার জাতীয িুটটর ভেদি বন্ধ। 

 

আপভি  ভে আমাদের কাস্টমার ক্রকযার টটদমর কাদি ক্রপ ৌঁিাদিা ফোফদে অসন্তুষ্ট হি, তাহদে আপভি 

একটট অবাধ ও স্বাধীি ভবদরাধ ভিষ্পভির পভরদেবার জিয আমাদের বভহরাগত ভবদরাধ ভিষ্পভি ভিম এবং 

অদেভেযাি আভে পক অভিদ াগ কতৃপপক্ষ  - Australian Financial Complaints Authority(AFCA) এ ক্র দত 

পাদরি।  

 

এএফভসএর (AFCA ) ক্রসবার ভবিামূদেয করা হয এবং তারা অভিদ াগটট সমাধাি করদত সাহা য করদব। 

 

আপভি  ১৩০০ ৫৬ ৫৫ ৬২ এ ক্রফাি কদর AFCA- এর সাদে ক্র াগাদ াগ করদত পাদরি, অেবা AFCA- এর 

ওদযবসাইদটর (www.afca.org.au) মাধযদম অেবা এএফভসএ, ক্রজভপও বক্স ৩ , ক্রমেদবাি প, ভিদটাভরযা,  

৩০০১  এ ভেদখ ক্র াগাদ াগ করদত পাদরি।   

 

 

 

 


