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৩১/১২/২০১৯ তািরখ
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ভারত ১৬/১২/২০১৯ তািরখ থেক
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শতসমূহঃ
(ক) অ েমািদত ছুিটর অিতির সময় িবেদেশ অব ান করেত পারেবন না;
(খ) দেশ িফের কতৃপ - ক অবিহত করেবন;
(গ) ছুিটকালীন দশীয় মু ায় বতন-ভাতা াপ হেবন;
(ঘ) এই মেণ সরকােরর কান আিথক সংে ষ থাকেব না এবং
(ঙ) মণ ব য় আয়কর িববরণীেত দশন করেবন।
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অবগিত ও েয়াজনীয় ( েযাজ
ে ) ব ব া হেণর জ অ িলিপ রণ করা হইল:
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৫) ধান িহসাব র ণ কমকতা, ৪৫ পুরানা প ন, িশ া ম ণালয়, ঢাকা;
৬) অধ , ......................................................................
৭) জনাব ..................................................................................
৮) ইিমে শন অিফসার, বিহগমন িবভাগ ............................................
৯) িবভাগীয়/ জলা/উপেজলা িহসাবর ণ কমকতা, .............................................
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