
অভিযোগ� দগভিলএবং ব্ববগ্থগ প্রকগ

অভিযোগকাগী� অভিযোগক বগ পভরতিকগ সমযার এাটি পভীষগী ভববীণ অনিত র্ াীযব। অভিযোগক
বগ পভরতিকগী পভরটি উপগদগনযা সমর রন াীগী োযরগপোক্ পমগণ এবং জমগদগনাগী�ী নগম এবং
যোগকগযোগযকী রর্ (ইযমইল বগ ডগা টিাগনগ) সীবীগহ াীযর হযব।

অভিযোগকুভল পভীচগলনগ াীগী জন্ সগীসংয্প / সমকস�মগ

 অভিযোগক পগভা।
 অভিযোগযকী পগভা স�াগী পত।
 অভিযোগক পগওকগী পীবর্ দকই (২) সাগযহী ময্্ অভিযোগকটি অনকসীণ াীগী জন্

তজভসএযলী প্গভবর াগো রিযমী এাটি রপযীেগ সহ পগরভমা পভরতিকগ সীবীগহাীন।
 অভিযোগকাগী�ী অভিযোগযকী মূল্গকযনী অগকভর সমযার অবভহরাীন।
 অভিযোগকুভল রদন এবং অভিযোগক পগভাী ভরন (৩) মগযসী ময্্ অভিযোগযকী উপসংহগযী

প্গভবর সম্ াগো রগভদ ভনভদরিাীন।
 অভিযোগকটি সমগা ভহসগযব ভবযবভচর হযল অভিযোগকাগী�যা অবভহরাীন, এী অর রহল

তজভসএল সম্ পযকগজন�ক রর্ সংগহ াযীযে এবং োগচগই াযীযে, অভিযোগকটি রদন
াযীযে, অভিযোগকাগী� (কণ) সমযার ভসদগন ভনযকযে এবং অভিযোগকাগী�যা জবগব
ভদযকযে।

 অভিযোগকাগী�ী াগযে রগযদী অভিযোগকযা ইউযাএএস, আইওএএস, এএসআই এী মযরগ
স�াী ভর সংসগুভলী াগযে উয্ে াীগী সকযোগক ীযকযে ... োভদ তজভসএযলী ভনজস
পতিকগুভলী সমূণ রপযকগযকী মগ্্যম সমস্গটি সমগ্গন নগ াীগ হক, বগ োভদ অভিযোগকাগী�
তজভসএল ারী রা পগা ভসদগযনী সগযর এামর নগ হন এবং / অরবগ তজভসএল অভিযোগকটি
যোিগযব পভীচগলনগ াযীযেন রগযর অসনি হন। চূডগন পদয্প ভহসগযব অভিযোগকটি
এফএসভস, যিকিগইল একযচচ, তজওটিএস… এী মযরগ ভ্যমী মগভলাযদী াগযে উয্ে াীগ
যোযর পগযী…

ভথয্গোিগযব ্িভিএযলঅভিযোগ� ফর ্িরগ ভদথ:

ইযরইল: - info@gcl-intl.com
ফ্গা: +৪৪ (০) ৮৪৫ ৫৪৮ ৯০০৪

িদর দফতর ঠিকগথগ:

তজভসএল ইনগীন্গ্নগল ভলভমযিড,
যলযিল ১, ভডিন্গকগী হগউস ওকগন মগকফগকগী য্স লনন, ডগব্লক ১ যজ৮ এ যজ,
োক্ীগজ্।

ফ্গক / হগডরাভপ পগাঅভিযোগযকী য্যত সমকসূভচুভল তজভসএলপ্গন াগো রগলযক নভরপতগহযণী
রগভীে যরযাপযোগজ্ হযব।

অভিযোগকাগী� োভদ পভীচযকী যকগপন�করগ বজগক ীগেযর তজভসএল ইনগীন্গ্নগল ভল: যাঅনকযীগ্
াযীন রযবঅভিযোগকাগী�ী পভীচক যকগপন ীগেগ হযব।

দ্ব্: উভ্ভের সমকস�মগ এফএসভস যপগগগযমী জন্, ভবভিন যপগগগযমী ভবভিন সমকযীেগ রগাযর
পগযী। সমকস�মগ সমভাররআীও রযর্ী জন্ দকগ াযী তজভসএল ইনগীন্গ্নগল ভলভমযিযডী সগযর
যোগকগযোগক ারন।

mailto:info@gcl-intl.com


আযবদথ দগভিলএবং ব্ববগ্থগ প্রকগ

আযবদযনীসি বণ রনগসহ য্তুভল উয্োযী সম্আযবদনআযবদনাগী�যা ভলভেরিগযব
াীযর হযব। আযবদযনী পভরটি উপগদগন বগ ভদা সমর রন াীগী োযরগপোক্পমগণ এবংআযবদনাগী�ী
নগম এবং যোগকগযোগযকী রর্ (ইযমইল বগ ডগা টিাগনগ) সীবীগহ াীযর হযব।

আযবদন পভীচগলনগ াীগী জন্ সগীসংয্প / সমকস�মগ

 আযবদন পগভা।
 আযবদযনী পগভা স�াগী পত।
 আযবদন পগওকগী পীবর্ দকই (২) সাগযহী ময্্ আযবদনটি অনকসীণ াীগী জন্

তজভসএযলী প্গভবর াগো রিযমী এাটি রপযীেগ সহ পগরভমা পভরতিকগ সীবীগহাীন।
 আযবদনাগী�ী আযবদন মূল্গকযনী অগকভর সমযার অবভহরাীন।
 আযবদনুভল রদন এবং আযবদন পগভাী ভরন (৩) মগযসী ময্্ আযবদযনী উপসংহগযী

প্গভবর সম্ াগো রগভদ ভনভদরিাীন।
 আযবদনটি সমগা ভহসগযব ভবযবভচর হযল আযবদনাগী�যা অবভহরাীন, এী অর রহল

তজভসএল সম্ পযকগজন�ক রর্ সংগহ াযীযে এবং োগচগই াযীযে, আযবদনটি রদন
াযীযে, আযবদনাগী� (কণ) সমযার ভসদগন ভনযকযে এবং আযবদনাগী�যা জবগব ভদযকযে।

 আযবদনাগী�ী াগযে রগযদী আযবদন ইউযাএএস, আইওএএস, এএসআই এী মযরগ স�াী ভর
সংসগুভলী াগযে উয্ে াীগী সকযোগক ীযকযে... োভদ তজভসএযলী ভনজস পতিকগুভলী
সমূণ রপযকগযকী মগ্্যম সমস্গটি সমগ্গন নগ াীগ হক, বগ োভদ আযবদনাগী� তজভসএল
ারী রা পগা ভসদগযনী সগযর এামর নগ হন এবং / অরবগ তজভসএল যোিগযব আযবদন
পভীচগলনগ াযীযেন রগযর অসনি হন। চূডগন পদয্প ভহসগযব, আযবদনটি এফএসভস,
যিকিগইল একযচচ, তজওটিএস… এী মযরগ ভ্যমী মগভলাযদী াগযে উয্ে াীগ যোযর
পগযী।

ভথয্গোিগযব ্িভিএযলআযবদথ ফর ্িরগ ভদথ:

ইযরইল: - info@gcl-intl.com

ফ্গা: +৪৪ (০) ৮৪৫ ৫৪৮ ৯০০৪

িদর দফতর ঠিকগথগ:

তজভসএল ইনগীন্গ্নগল ভলভমযিড,
যলযিল ১, ভডিন্গকগী হগউস ওকগন মগকফগকগী য্স লনন, ডগব্লক ১ যজ৮ এ যজ,
োক্ীগজ্।

ফ্গক / হগডরাভপ পগাআযবদযনী য্যত সমকসূভচুভল তজভসএলপ্গন াগো রগলযক নভরপতগহযণী
রগভীে যরযাপযোগজ্ হযব।

দ্ব্: উভ্ভের সমকস�মগ এফএসভস যপগগগযমী জন্, ভবভিন যপগগগযমী ভবভিন সমকযীেগ রগাযর
পগযী। সমকস�মগ সমভাররআীও রযর্ী জন্ দকগ াযী তজভসএল ইনগীন্গ্নগল ভলভমযিযডী সগযর
যোগকগযোগক ারন।

mailto:info@gcl-intl.com

