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1. ভূ িমকা
এই বু েরা ভিরটাস শংসাপ
ারা

া

নীিত টর উে শ বু েরা ভিরটাস সা টিফেকশন

অিভেযাগ এবং আিপল পিরচালনার জন

কাঠােমাগত

য়া

এক ট মানক এবং

িত া করা। এই নীিত টর উে শ হ'ল সম

আিপল ও

অিভেযাগ িল পশাদার এবং দািয় শীল প িতেত পিরচািলত হয় তা িন
করার জন সম

য়াকলােপর সােথ মানক

বু েরা ভিরটাস সা টিফেকশন ারা ব ব ত সং

ত

য়া ট যাগােযাগ করা।
া িল িন িলিখত:

আেবদন:
আিপলেক "বু েরা ভিরটাস সা টিফেকশন বা বু েরা ভিরটাস সা টিফেকশন বা
বু েরা ভিরটাস সা টিফেকশন সা টিফেকট অগানাইেজশন

িত ােনর িব ে

অিভেযােগর বধতার িবষেয় বু েরা ভিরটাস সা টিফেকশন

ারা গৃহীত কানও

শংসাপে র িস াে র িব ে

আিপল িহসােব সং

ািয়ত করা হয়।

অিভেযাগ:
অিভেযাগেক "বু েরা ভিরটাস সা টিফেকশন বা বু েরা ভিরটাস সা টিফেকশন
সা টফাইড অগানাইেজশন উভেয়র িব ে " কানও ব
ারা অস

কােশর সং

া িহসােব সং
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2. সাধারণ নীিত
অিভেযাগ এবং আিপল িল

াবাল বু েরা ভিরটাস সা টিফেকশন ওেয়বসাইট

এবং (বা) সরাসির বু েরা ভিরটাস সা টিফেকশন
সরাসির অনলাইেন "পা ট"

ারা অনলাইেন িনব ভ

ফম এবং অিভেযাগ / আিপল
ারা

ানীয় অিফেসর ওেয়বসাইেট
করা হয়; এই অিভেযাগ

য়া অনলাইেন বু েরা ভ ািরটাস শংসাপ

কািশত সাবজনীন শংসাপে র সারসংে

প িহসােব একই ভাষায়

কােশ উপল ।
এই অিভেযাগ / আেবদন ফম ট পা টর অনুেরােধ মু েণও উপল ।

া

অিভেযাগ এবং আিপল িল অবশ ই রকড করেত হেব এবং িবশদ

রণ

করেত হেব
েসিসংেয়র জন স

িকত বু েরা ভিরটাস শংসাপ

বু েরা ভিরটাস শংসাপে র
বা আিপেলর

ােয়

স ায়।

নয় এমন এক ট "প

" থেক অিভেযাগ

ে , স াব দায়ব তা িবেবচনায় িনেয় উ র দওয়া যথাযথ

িকনা তা িবেবচনা করেত হেব। এই জাতীয়

ে , উ েরর সাম ী ট

ােয়ে র

সােথ সম য় করেত হেব

ানীয়

যু

গত

পিরচালক

মাকােবলার জন িডফ

(এল টএম )

চ ােনল। এই

অিভেযাগ
য়া ট স

এবং

আিপল িল

াদন করেত

শষ-

দায়ব :
- অিভেযােগর জন , এল টএম
- আিপেলর জন , এফএসিস হাব পিরচালক ( আেবদন টর
স

দেশর সােথ

িকত )।
য়া টর কাযকািরতা ( েকিপআই) এর এক ট পিরমাপ িহসােব

কিপআই অবশ ই পযেব

ণ করা উিচত।
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াহেকর অিভেযােগর সামি ক পযােলাচনা বা আিপল

য়া অবশ ই বািষক

পিরচালনা ব ব া পযােলাচনার অংশ হেত পাের।
এইচআইিব ম ােনজার, টিকউআর িসইআর
াবাল অ া
স

িডেটশন

কাঅিডেনটরেক এফএসিসর সম

েক অবিহত করা হেব।

সা টিফেকশন হা

অিভেযাগ

াবাল টকিনক াল িডের র অফ বু েরা ভিরটাস

ং এসএএসেক তী তার উপর িনভর কের অবিহত করা

হেব। কানও জ টল ঝু ঁ িকর
বীমা

টকিনক াল ম ােনজার এবং

ে

( েযমন কানও স াব মামলা মাক মা,

ঘাষণা, আদালত তলব করা, িচ

াস,

ীকৃিত . . . ) অিভেযাগ িল

অবশ ই এইচও িবভাগীয় আইনী যাগােযােগর কােছ হ া র করেত হেব।
বু েরা ভিরটাস

ােয়ে র সােথ স

কের, যিদ অিভেযাগকারীর
এবং অস
কেহা

িকত অিভেযাগকারীর নাম

কাশ না

ারা এ ট অনুেরাধ করা হয় এবং বনামী অিভেযাগ

কােশর সােথ আচরণ করেবন যা অিভেযাগকারী িহসােব
ারেদর ম ব িহসােব

মািণত হয় না এবং পরবত িনরী

েণর সময়

এ িলেক সে াধন কের।

3. সামি ক

য়া পদে

প

িত ট অিভেযাগ এবং আিপেলর জন িন িলিখত িবষয় িল অনুসরণ করেত হেব:
1) অিভেযাগ এবং আিপল

হণকারী বু েরা ভিরটাস সা টিফেকশন স ার এল টএম

ারা অবশ ই রকড করেত হেব। অিভেযাগ / আেবদন িল সাধারণত িলিখতভােব
করা হেব, তেব তা না হেল অিফিসয়াল মৗিখক অিভেযাগ
শংসাপ

অিফস িবিভিস প িতেত এক ট রকড

2) এল টএম অিভেযাগ বা আিপেলর িববরণ এবং
েয়াজনীয় তথ সরবরাহ কের
ভিরটাস সা টিফেকশন ( হা

যখােন

ং) বা সংি

া

বু েরা ভিরটাস

করেব।
াসি ক অভ

েয়াজনীয়

যু

রীণ প

গত ব ব াপক বু েরা

অনুেমািদত অনুেমািদত বু েরা ভিরটাস

সা টিফেকশন স ার সােথ যাগােযাগ করেবন আিপল বা অিভেযােগর পযা
দওয়ার জন ।
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3) এল টএম করণীয়:
- নিথ রকড ক ন, নিথ িলর স ােনর িবষয় ট িন
- িস া

িলর স াব তা পরী

ত ক ন,

া কের দখুন এবং সমাধােনর পের কস ব

4) বু েরা ভিরটাস শংসাপে র সােথ অিভেযাগ

কের িদন

য়া শেষ যিদ সমস া ট সমাধান

না করা হয় তেব অিভেযাগকারীেক এফএসিসর িবেরাধ িন

ি

য়ােত এ ট উে খ

করার সুেযাগ দওয়া হেব।
আিপল / অিভেযাগ স

িকত জমা, তদ

এবং িস া

বষম মূলক কাজ এড়ােত পারেব। এই

পা টর িব ে

কানও

য়া ট গাপনীয় িহসােব পিরচালনা করেত

হেব।
অিভেযাগকারীেক তােদর অিভেযাগ এএসআই-র কােছ

রেণর সুেযাগ রেয়েছ, যিদ

বু েরা ভিরটাস শংসাপে র িনজ

েয়ােগর মাধ েম সমস া ট

য়া িলর স

ণ
ূ

সমাধান না করা হয়, বা যিদ অিভেযাগকারী বু েরা

ভিরটাস শংসাপে র

পৗ ছােনা িস াে র সােথ একমত না হন এবং / অথবা অস
ভিরটাস শংসাপত্র অিভেযাগ ট পিরচালনা কেরিছল। চূ ড়া

ারা

হন যভােব বু েরা
পদে

প িহসােব

অিভেযাগ ট এফএসিসর কােছ উে খ করা যেত পাের।

4. আপীল
আিপল

য়া

াি র পের এল টএম িনধারণ করেব য িতিন বা িতিন আিপেলর িস াে

জিড়ত িছেলন িকনা - সম
শংসাপে র িস া

আিপল িল অবশ ই িনরী

হণকারী ব

া পিরচািলত ও

েদর চেয় আলাদা কম েদর

ারা তদ

াসি ক
করেত

হেব।
যিদ স বা স জিড়ত িছল, তেব এক ট উপযু

যাগ অভ

িনেয়াগ করা হেব এবং যিদ স না হয় তেব িতিন তদ
গ ঠত: 2 জন আিপেলর িস া
2 এইচিবএস এবং

াি

হেব পযােলাচনা, িনরী
িকত এক ট

উপেরা

প ােনল

চালােত পারেবন। প ােনল ট

থেক ত

আিপলেক

া

উ র পেয়েছ এবং

িল অনুস ান করেত আিপেলর সােথ স

ারা পযােলাচনা কের
স

ত

াবাল ীকৃিত সম য়কারী।

য কানও আিপল
আিপেলর

রীণ

াবাল

য়া করা হেব এবং

িকত ফাইল িল ( চ

)

ীকৃিত সম য়কারীেক সময়মেতা যাগােযাগ করেত

েণর িরেপাট, শংসাপে র িস াে র িববরণ ) এরপের আিপল

িতেবদন

ত করা হেব।

নীিতমালা অনুসাের আিপেলর
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ািবত কায েমর এক ট পেরখা সহ, অবশ ই আিপেলর

রিসদেক ীকার করেত হেব।
াবাল অ া

িডেটশন কা-অিডেনটর এফএসিস হাব ম ােনজার / এল টএম এর

সহায়তায় আেবদন
(

িল ) এর

িত

াি র 3 মােসর মেধ ফলাফল পযেব ণ করেবন, আেবদনকারী
য়ায় এর

ািবত সকল কাযািদ তদ

কের এবং সুিনিদ

কের

িদেয়েছন।

5. অিভেযােগর

য়া

অিভেযাগ পাওয়ার পের এল টএম িনধারণ করেব য িতিন / িতিন কান
য়ােত জিড়ত িছেলন িকনা - সম
াসি ক শংসাপে র িস া

অিভেযাগ িল িনরী

হণকারীেদর

িনেয়াগ করা হেব, এবং যিদ না হয় তেব িতিন তদ
অিভেযাগ ট
কায

উপযু

অভ

রীণ

ারা তদ
ত

ব

চালােত পারেবন।

াি র 2 স ােহর মেধ অিভেযাগ ট অনুসরণ করার জন

েমর এক ট

এই

া পিরচািলত ও

চেয় আলাদা কম েদর

করেত হেব। যিদ িতিন জিড়ত িছেলন, তেব উপযু

ে

পেরখা সহ উপেরর নীিতমালা অনুসাের অিভেযাগ

ািবত
াি র

িবষয় ট ীকার করেত হেব।
এল টএম ফলাফল পযেব
অ গিত স

ণ করেব এবং অিভেযাগকারীেক অিভেযােগর মূল ায়েনর

েক অবিহত করেব, এবং অিভেযাগ িল তদ

করেব এবং এফএসিসর

এইচআইিব ব ব াপেকর সহায়তায় অিভেযাগ পাওয়ার 3 মােসর মেধ অিভেযােগর
িত

য়া িহসােব তার

ািবত সম

কাযািদ িনিদ কের দেব ।
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