
নীিতমালা pিতপালন সংkাn পযােলাচনার জন  aনেুরাধপেtর নমনুা 
 
eিডিব তার পিরচালন নীিতমালা o পdিত স কভােব aনসুরন কেরেছ িকনা তা পযােলাচনার জন  কমpােয়n িরিভu প ােনেলর (িসআরিপ) কােছ aনেুরাধ পেtর নমনুা ছক 
নীেচ দয়া হেলা । ei নমনুা পtেক হুবহু নকল করা জররুী িবষয় নয়। তেব নমনুা পেt uেlিখত তথ ািদ স কভােব দয়া হেল িসআরিপ'র পেk বাঝা সহজ হেব য, 
আপনার/আপনােদর aনেুরাধ gহনেযাগ  িকনা। eেত কের e ধরেনর পযােলাচনার aনেুরাধ িনবnেনর কাজ tরািnত হেব। iিতমেধ i আপিন eসব তথ  eিডিব'র sশাল 
pেজk ফ ািসিলেটটরেক সরবরাহ কের থাকেলo সগেুলা আেরকবার uেlখ করনু। যত বিশ সmব তথ  o খু না  সরবরাহ করনু।  
 
সmব হেল, আপনার মেত য পিরচালন নীিত o পdিত লংঘন করা হেয়েছ তা িচিhত করনু, তেব e  বাধ তামলূক নয়। 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
aনেুরােধর তািরখ ____________________ 
 
 
pিত:  Secretary, Compliance Review Panel 

সিচব, কমpােয়n িরিভu প ােনল (িসআরিপ) 
Asian Development Bank 
eশীয় unয়ন ব াংক 
6 ADB Avenue 
6 eিডিব e ািভিনu 
Mandaluyong City 1550 
মাnালiুয়ং িস  1550 
Philippines 
িফিলপাiন 

টিল:  +632 632 4149 
+632 632 4149 

ফ াk:  +632 636 2088 
+632 636 2088 

iেমiল:  crp@adb.org 
 
িpয় সিচব মেহাদয়, 
 
আমারা যারা ei িচ েত sাkর কেরিছ, তারা (eলাকার নাম িলখুন) eলাকােত বাস কির, য eলাকা  eিডিব পিরচািলত ( eিডিব pকেlর নাম uেlখ করনু) pকেlর ফেল 
kিতgs হেয়েছ। 
 
আমরা কমpােয়n িরিভu প ােনলেক aনেুরাধ করিছ, তারা যন aনসুnান কের দেখন য, e pকেlর kেt eিডিব-িনধািরত নীিতমালা o পdিত aনসুরন করা হেয়েছ িকনা। 
আমরা জািন, িসআরিপ-ক pথম দখেত হেব আমােদর aনেুরাধ  gহনেযাগ  িকনা। 
 
আমােদর িব াস, eিডিব তার পিরচালন নীিতমালা o পdিত মেন চলেত ব থ হেয়েছ, িবেশষ কের নীেচ uেlিখত ktগেুলােত: ( eিডিব'র য সব পিরচালন নীিতমালা o পdিত 
ল ন করা হেয়েছ সগেুলার তািলকা িদন) 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
(eিডিব uপের uেlিখত পিরচালন নীিতমালা o পdিত মেন চলেত ব থ হoয়ায় আমােদর িনেm বিণত kিত হেয়েছ aথবা হেত পাের: ( eিডিব পিরচালন নীিতমালা o পdিত 
মেন চলেত ব থ হoয়ায় য kিত হেয়েছ তার িববরণ িদন)____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
আমােদর pত াশা, eিডিব িনmিলিখত uপােয় e aবsার pিতকােরর uেদ াগ নেব  _______________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
 



আমরা e ব াপাের iিতপূেবo eিডিব কমকতা e eিডিব'র sশাল pেজk ফ ািসিলেটটরেক আমােদর আশংকার কথা জািনেয়িছলাম। e kেt আমরা যা কেরিছ তার eক  
সংিkp িববরণ eখােন দয়া হেলা:  _________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
ekেণ আমরা িসআরিপ-ক aনেুরাধ করেত চাi, eিডিব তার পিরচালন নীিতমালা e পdিত aনসুরন কেরেছ িকনা, তার তদn করা হাক, কারন ( সমস া সমাধােনর uেদ াগ 
যেথ  আnিরক িছল বেল আমােদর মেন হয় না ), aথবা ( আমরা eখেনা মেন কির eিডিব বতমােনo নীিতমালা লংঘন কের চেলেছ) aথবা (আমরা িনmিলিখত কারেন আজ 
aবিধ আমােদর aিভেযােগর ফলাফল সmেক সn  হেত পািরিন । 
 
 eিডিব'র সােথ আেলাচনার ফলাফল সেmাষজনক না হoয়ার কারনসমহূ uেlখ করনু )। 
 
uপের uেlিখত তথ ািদ ছাড়াo আেরা eমন িকছু কাগজপt রেয়েছ, যা নীিতমালা pিতপালন সংkাn পযােলাচনায় িসআরিপ'র কােজ লাগেত পাের। সসব কাগজপt o তার সtূ 
সংেযাজন করা হেলা। 
 
নীেচ আমােদর নাম, কানা o i-মiল uেlখ করা হেলা: 
 
_________________________________                                ________________________________ 
  sাkর        sাkর 
 
( pেত েকর কানা, টিলেফান নmর, ফ াk নmর, eবং সmব হেল i-মiল ) 
 
( aনেুরাধকারীরা যিদ কান সিমিত, সংগঠন বা গা ীর pিতিনিধt কেরন, সেkেt নীেচর লখাটুk aনেুরাধ পেt anভুk করনু । 
 
আমরা,______________________________________( pিতিনিধর aথবা pিতিনিধেদর নাম ), uপের বিণত aনেুরাধকারীেদর pিতিনিধt করিছ। 
aনgুহ কের নীেচর কানায় আমােদর সােথ যাগােযাগ করনু: 
 
নাম, পদমযাদা o সংি তা 
কানা 

যাগােযােগর aিতিরk তথ : 
 
 


