
কিভাবে মতামত কিবত হয় ো  
NAB-এর িাবে মানোকিিার কেষয়ি 
কিাবনা সমস্া তুবে িরবত হয়

NAB-এ, আমরা কমমউমিটির মািবামিকার সংক্ান্ত উদ্বেগগুদ্�া শুমি এবং সসগুদ্�ার প্রমি সাড়া 
মিই এবং িামিত্বপূর্ণভাদ্ব ব্যবসা করার জি্য আমরা প্রমিশ্রুমিবদ্ধ। যমি আমাদ্ির ব্যবসা সম্পদ্ক্ণ  
আপমি মিামি জািাদ্ি চাি বা সকাদ্িা সমস্যা িুদ্� িরদ্ি চাি, িাহদ্� আপিার মিামি 
জািাদ্িার জি্য আপমি মিদ্চর িাপগুদ্�া অিুসরর করদ্ি পাদ্রি:

আপনাকে েী েরকে হকে
1.   আপিার সমস্যাটি িিন্ত করদ্ি আমাদ্িরদ্ক সহািিা করদ্ব এমি সযদ্কাদ্িা সহািক ডকুদ্মন্ট বা িথ্য সংগ্রহ করুি। এর 

মদ্ি্য রদ্িদ্ে িাম, িামরখ, সমি ও স্াি। 

2.   আপমি সয সমস্যাটি িুদ্� িরদ্ি চাি সসটির মবস্ামরি মববরর সহ grievances@nab.com.au ঠিকািাি একটি ইদ্মই� 
পাঠাি৷ আপিার ইদ্মইদ্� সকাি মবষিগুদ্�া অন্তভু্ণ ক্ত করদ্ি হদ্ব সস মবষদ্ি মিদ্ি্ণশিার জি্য মিদ্চর মিদ্ি্ণ মশকাটি পড়ুি।

আমরা েী েরকো
•  আমরা ইদ্মদ্�র মাি্যদ্ম মিমচিি করদ্বা সয আমরা আপিার মিামি বা উদ্বেগ সপদ্িমে।

•   সযসব সষেদ্রে িিদ্ন্তর জি্য আমাদ্ির আদ্রা িদ্থ্যর প্রদ্িাজি হদ্ব, আমরা সসই িথ্য এবং প্রদ্িাজিীি সযদ্কাদ্িা সহািক 
ডকুদ্মন্ট সংগ্রদ্হর জি্য আপিার সাদ্থ সযাগাদ্যাগ করদ্বা।

•  আমাদ্ির িিন্ত প্রমক্িার অগ্রগমির মবষদ্ি আপমি যাদ্ি যথাযথ সমদ্ি আপদ্ডট পাি িা আমরা মিমচিি করদ্বা৷

•  আপিার ব্যমক্তগি িথ্য আমরা আমাদ্ির সগাপিীিিার িীমিমা�া অিুযািী ব্যবস্াপিা করদ্বা৷
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মানোধিোর ধেষয়ে এেটি সমস্া েুকে িরা
আমরা সযি যথাসম্ভব িাড়ািামড় ও পূর্ণাঙ্গভাদ্ব সাড়া সিওিার মবষিটি মিমচিি করদ্ি পামর সসজি্য ইদ্মইদ্�র মাি্যদ্ম  
grievances@nab.com.au ঠিকািাি মািবামিকার মবষিক সকাদ্িা সমস্যা িুদ্� িরার সমি, অিুগ্রহ কদ্র মিম্নম�মখি মববরর 
অন্তভু্ণ ক্ত করুি:

1. বিষয়িস্তু

আপিার ইদ্মইদ্�র মবষিবস্তুর ঘদ্র অিুগ্রহ কদ্র 
আপিার িাম ও ‘মািবামিকার মবষিক সমস্যা’ কথাটি 
অন্তভু্ণ ক্ত করুি। 

2. সমস্যার বিিরণ

আপিার ইদ্মইদ্�র মূ� অংদ্শ, অিুগ্রহ কদ্র 
মিম্নম�মখিগুদ্�ার বর্ণিা মিি:

•   আপমি সয মবষিটি িুদ্� িরদ্ি চাি (সযমি সক, কী, 
সকাথাি, কখি, মকভাদ্ব) সসটি এবং সয ঘটিার 
কারদ্র এই সমস্যার সৃষ্টি হদ্িদ্ে সসটি ঘটার িামরখ 
এবং/অথবা সমিকা�৷ িারপর আমরা আদ্রা িথ্য 
সংগ্রদ্হর জি্য আপিার সাদ্থ সযাগাদ্যাগ করদ্ি 
পামর।

•   আপমি সয ফ�াফ� অজ্ণি করদ্ি চাি। এই উদ্বেগ 
সমািাদ্ি সাহায্য করার জি্য কী প্রদ্িাজি? সযমি, 
আপিার উদ্বেগ মকভাদ্ব সমািাি করা সযদ্ি পাদ্র 
সস মবষদ্ি মক আপিার সকাদ্িা পরামশ্ণ আদ্ে?

3.  এ বিষযয় আয�যাচনযার জন্ NAB আপনযার সযাযে 
য�যাগযায�যাগ করুক তযা বক আপবন চযান?

যমি আপমি চাি সয এই উদ্বেদ্গর মবষদ্ি NAB আপিার 
সাদ্থ সযাগাদ্যাগ করুক, িাহদ্� অিুগ্রহ কদ্র এই 
মবষিটি আপিার ইদ্মইদ্� উদ্লেখ করুি৷

4. NAB শনযাক্তকরণ নম্বর

যমি আপমি NAB-এর একজি গ্রাহক হি, িাহদ্� 
আপিার NAB আইদ্ডমন্টমফদ্কশি িাম্ার হদ্�া আপিার 
NAB কাদ্ড্ণ র সপেি মিদ্ক কাদ্�া স্টাইদ্পর উপদ্র 8-10 
মডমজদ্টর সয িম্র রদ্িদ্ে সসটি৷ আপমি ইন্টারদ্িট 
ব্যাংমকংদ্ির জি্য �গ-ইি করদ্ি সয িম্রটি ব্যবহার 
কদ্রি এটি হদ্�া সসই িম্র৷

5. য�যান নম্বর

যমি আপমি চাি সয আমরা সফাদ্ির মাি্যদ্ম আপিার 
সাদ্থ সযাগাদ্যাগ কমর, িাহদ্� অিুগ্রহ কদ্র আপিার 
সফাি িম্র মিি এবং আপমি অদ্স্টম�িার বাইদ্র থাকদ্� 
আপিার কাম্রি সকাডও অন্তভু্ণ ক্ত করুি৷

6. আপনযার কযাযে বচঠি পযাঠযাযনযার ঠিকযানযা

অিুগ্রহ কদ্র আপিার মচঠি পাঠাদ্িার ঠিকািা মিি এবং 
আপমি অদ্স্টম�িার বাইদ্র থাকদ্� সিদ্শর িামও উদ্লেখ 
করুি৷
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