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নমুনা দাখি ফরম

তারযখঃ

রদন (সংখযা) _______ , ভাস ________ , ফছয __________

প্রখি:

ভযাননজ ং রিনযক্টয, রসইআইইউ

Postal

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

address:

B-9 Financial St., Xicheng District, Beijing, China 100033
(ভযাননজ ং রিনযক্টয , কভনেইনটস-রযন াররউান , ইবারুনোন এফং ইরিরিটট
ইউরনট (রসইআইইউ)
রফ-৯, রপনাজিোর স্ট্রীট, রন ং রিরস্ট্রক্ট, রফইজ ং, ােনা ১০০০৩৩)

ই-রভইরঃ

ppm@aiib.org

পযাক্সঃ

+86-10-8358-0003

আভযা, (নাভ উনেখ করুন) _________________________________________________________________________,
অনুনযাধকারযযা একটট এআইআইরফ-অথােনক

ৃ ত প্রকনেয নানভ নারর দারখর কযরছ মা আভানদয রনকট
_______________________________________________________________________________________ নানভ রযর ত।
প্রকেটটয অফস্থান হনে _______________________________________________________, রদ _______________।
আভানদয অফস্থানকৃত এরাকাটট ______________________________________________________ নানভ রযর ত।

(সম্ভফ হনর, ভানর নে অফস্থান র রিত করুন। মানখিত্র সংযুক্ত করল পালল টিক  খদন (

)।

আভানদয সানথ রমাগানমাগ কযায ভাধযভ – র টি ( ); ই-রভইর ( ); রটররনপান ( ); পযাক্স ( )
রমাগানমানগয টিকানা

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
রদঃ ________________________________________ রাস্টনকািঃ ________________

রটররনপানঃ

_____________ ; এরাকা রকাি (প্রনমা য হনর) _________; পযাক্সঃ _______________

ই-রভইরঃ

_____________________________________________________________________________
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পযভ দারখনরয প্রারিস্বীকাযনেয ভাধযভ – র টি (

) ; ই-রভইর (

আভযা আভানদয নাভসভুহ এফং তথয প্রকা কযনত ইচ্ছক
ু নই (

); পযাক্স (

)

)। এয কাযণসভূহ রনম্নরররখতঃ

______________________________________________________________________________________________________

আভযা ____________________________ (অনুনভাদনকৃত ফযজিয নাভ) রক আভানদয ক্ষ হনত এই পযভটট
দারখনরয

নয অনুভরত প্রদান কযরছ।

(স্বাক্ষয অথফা সনাি কযায ভাধযভঃ)
____________________________________________________________________________________________________

আভানদয ূযনকৃত পযভটট হরঃ
প্রকে ফাস্তফােন সম্পরকত জ জ্ঞাসা (
রফনযাধ রনষ্পরিয

নয অনুনযাধ (

রনেভনীরত-রফরধরফধান মানরা

নায

)

)
নয অনুনযাধ (

উনযয রকানটট ফাছাই কযনফা রসটট রনজিত না হনর (

আভযা উি প্রকনেয

)
)

নয রনম্নরররখত সাভাজ ক অথফা রযনফগতবানফ ক্ষরতিস্ত হনেরছ অথফা হনত

ারয। এফং আভানদয ভনত (মরদ

ানা থানক) এআইআইরফ রনম্নরররখতবানফ প্ররতষ্ঠানটটয রন স্ব

রযনফগত এফং সাভাজ ক নীরতভারা রঙ্ঘন কনযনছঃ
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অনুলমাখদি প্রখিখনখি দ্বারা ফরমটি দাখি করা হলেঃ (প্রনমা য না হনর খারর যাখুন)

আরভ, _________________________________________________________________________________ (ফযজিয নাভ),
প্রাসরিক হনর, ________________________________________________________________ (সংগিননয নাভ) হনত

সংমুি অনুনভাদননেয ভাধযনভ রননভাি ফযজিফনগয নক্ষ এ পযভটট দারখনরয

নয অনুনভাদনপ্রাি

হনেরছঃ
_____________________________________________________________________________________________________

আভায সানথ রমাগানমাগ কযায ভধযভ – র টি ( ); ই-রভইর ( ); রটররনপান ( ); পযাক্স ( )
রমাগানমানগয টিকানা

____________________________________________________________ ________________
____________________________________________________________________________
রদঃ ________________________________________ রাস্টনকািঃ ________________

রটররনপানঃ

_____________ ; এরাকা রকাি (প্রনমা য হনর) _________; পযাক্সঃ _______________

ই-রভইরঃ

_____________________________________________________________________________

পযভ দারখনরয প্রারিস্বীকাযনেয ভাধযভ – র টি (

) ; ই-রভইর (

); পযাক্স (

আরভ আভায নাভ, সংগিননয নাভ অথফা তথয প্রকা কযনত ইচ্ছক
ু নই (

(প্রনমা য না হনর খারর যাখুন )
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)

