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নমুনা দাখিল ফরম 

 

তারিখঃ  রিন (সংখযা) _______ , মাস ________ , বছি __________ 

 

প্রখি:   মযাননজ ং রিনিক্টি, রসইআইইউ 

 

Postal 

address:  

Managing Director, Complaints-resolution, Evaluation & Integrity Unit (CEIU) 

AIIB Headquarters, Tower A Asia Financial Center, No. 1 Tianchen East 

Road, Chaoyang District, Beijing 100101  

ই-মমইলঃ 

ফ্যাক্সঃ  

ppm@aiib.org 

+86-10-8358-0003 

 

আমিা, (নাম উনেখ করুন) _________________________________________________________________________, 

অনুনিাধকারিিা একটি এআইআইরব-অর্ থায়নকৃত প্রকনেি নানম নারলশ িারখল কিরছ যা আমানিি রনকি 

_______________________________________________________________________________________ নানম পরিরিত। 

প্রকেটিি অবস্থান হনে _______________________________________________________, মিশ  _______________।   

আমানিি অবস্থানকৃত এলাকাটি ______________________________________________________  নানম পরিরিত।  

(সম্ভব হনল, মানরিনে অবস্থান রিরিত করুন। মানখিত্র সংযুক্ত করলল পালে টিক ✓ খদন  (    )। 

আমানিি সানর্ মযাগানযাগ কিাি মাধযম – রিটি (   ); ই-মমইল (   ); মিরলনফ্ান (   ); ফ্যাক্স (   ) 

মযাগানযানগি টিকানা ____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 মিশঃ ________________________________________ মপাস্টনকািঃ ________________ 

মিরলনফ্ানঃ _____________ ; এলাকা মকাি (প্রনযা য হনল) _________; ফ্যাক্সঃ _______________ 

ই-মমইলঃ _____________________________________________________________________________ 

ফ্িম িারখনলি প্রারিস্বীকািপনেি মাধযম –  রিটি (      ) ; ই-মমইল (      ); ফ্যাক্স (      ) 

আমিা আমানিি নামসমুহ এবং তর্য প্রকাশ কিনত ইচ্ছকু নই (        )। এি কািণসমূহ রনম্নরলরখতঃ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

আমিা ____________________________ (অনুনমািনকৃত বযজিি নাম) মক আমানিি পক্ষ হনত এই ফ্িমটি 

িারখনলি  নয অনুমরত প্রিান কিরছ। 

mailto:ppm@aiib.org
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(স্বাক্ষি অর্বা সনাি কিাি মাধযমঃ) 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

আমানিি পূিনকৃত ফ্িমটি হলঃ 

প্রকে বাস্তবায়ন সম্পরকথত জ জ্ঞাসা (    ) 

রবনিাধ রনষ্পরিি  নয অনুনিাধ (    ) 

রনয়মনীরত-রবরধরবধান পয থানলািনাি  নয অনুনিাধ (    ) 

উপনিি মকানটি বাছাই কিনবা মসটি রনজিত না হনল (    ) 

 

আমিা উি প্রকনেি  নয রনম্নরলরখত সামাজ ক অর্বা পরিনবশগতভানব ক্ষরতগ্রস্ত হনয়রছ অর্বা হনত 

পারি। এবং আমানিি মনত (যরি  ানা র্ানক) এআইআইরব রনম্নরলরখতভানব প্ররতষ্ঠানটিি রন স্ব 

পরিনবশগত এবং সামাজ ক নীরতমালা লঙ্ঘন কনিনছঃ 
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অনলুমাখদি প্রখিখনখি দ্বারা ফরমটি দাখিল করা হললেঃ (প্রনযা য না হনল খারল িাখুন) 

 

আরম,  _________________________________________________________________________________ (বযজিি নাম), 

প্রাসরিক হনল, ________________________________________________________________ (সংগিননি নাম) হনত 

সংযুি অনুনমািনপনেি মাধযনম রননমাি বযজিবনগ থি পনক্ষ এ ফ্িমটি িারখনলি  নয অনুনমািনপ্রাি 

হনয়রছঃ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

আমাি সানর্ মযাগানযাগ কিাি মধযম – রিটি (   ); ই-মমইল (   ); মিরলনফ্ান (   ); ফ্যাক্স (   ) 

মযাগানযানগি টিকানা ____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 মিশঃ ________________________________________ মপাস্টনকািঃ ________________ 

মিরলনফ্ানঃ _____________ ; এলাকা মকাি (প্রনযা য হনল) _________; ফ্যাক্সঃ _______________ 

ই-মমইলঃ _____________________________________________________________________________ 

ফ্িম িারখনলি প্রারিস্বীকািপনেি মাধযম –  রিটি (      ) ; ই-মমইল (      ); ফ্যাক্স (      ) 

আরম আমাি নাম, সংগিননি নাম অর্বা তর্য প্রকাশ কিনত ইচ্ছকু নই (        ) 

 (প্রনযা য না হনল খারল িাখুন) 

 


