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হ োটেলস্ ইন্টোরন্যোশনোল লললিটেড 

১০৭ কাজী নজরুল ইসলাম এভিভনউ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা। 

ফ ান: +৮৮-০২-৯১২৮০০৮, +৮৮-০২-৫৫০২৮০০৮ 

 যাক্স: + ৮৮-০২-৫৫০২৮০২৪ 

web: www.hil.gov.bd 

 
 

 

হেবো প্রদোন প্রলিশ্রুলি   

(Citizen’s Charter) 

 

 

১.০  লিশন ও লিশন:  

 

লিশন: ফসানারগাঁও ফ াটেল-অভিভিটের জন্য প্রিম পছটের গন্তব্য ফ াটেল। 

 Vision:  Hotel Sonargaon – First Choice Destination Hotel for Guest. 

 
লিশন: ফ াটেটলর পর্ যেক ও অভিভিটের সটব যাচ্চমাটনর আভিটিয়িা, স্বাচ্ছেয, উষ্ণ হেবো প্রদোন ও   

                 সাটি সাটি মুনা ার ধারা অব্যা ি রাখা।  

 Mission: To Provide Top Class Hospitality, Comfort, Warm Services to Guests and 

Tourists of the Hotel and Simultaneously to Continue Profitability. 

 

২. প্রভিশ্রুি ফসবাসমূ : 

 

২.১  নাগভরক ফসবা 

 

ক্রম. ফসবার নাম ফসবা প্রোন পদ্ধভি 

প্রটয়াজনীয় 

কাগজপত্র 

এবং 

প্রাভিস্থান 

ফসবামূল্য 

এবং 

পভরট াধ 

পদ্ধভি 

ফসবা 

প্রোটন 

সময়সীমা 

োভয়ত্বপ্রাি কম যকিযার 

নাম, পেভব, ফ ান ও 

ইটমইল 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

০১ ভবল প্রোন 

ক) ফ াটেটলর ক্রয়কৃি মালামাটলর ভবল প্রোন: 

সরবরা কৃি মালামাল Acceptance 

Committee কর্তযক র্াচাই অটন্ত গৃ ীি 

 ওয়ার পর সরবরা কারী ফ াটেটলর 

ম াব্যবস্থাপক বরাবর ভবল োভখল কটরন। 

ম াব্যবস্থাপক ভবল প্রোটনর জন্য ব্যবস্থাপনা 

পভরচালক মট ােয়টক পত্র মার ি সুপাভর  

কটরন। উক্ত ভবল ভ টলর অি য ও ভ সাব ভবিাগ 

কর্তযক র্াচাই সাটপটে দ্রুি পভরট াধ করার ব্যবস্থা 

গ্র ণ করা  য়। 

 

খ) ভ টলর ক্রয়কৃি মালামাটলর ভবল প্রোন:  

সরবার কারী কর্তযক ভবল োভখটলর পর িা 

সংস্থার অি য ও ভ সাব ভবিাগ কর্তযক পরীোটন্ত 

ভবল প্রোটনর ভবষয়টি অনুটমােটনর জন্য 

ব্যবস্থাপনা পভরচালক বরাবর উপস্থাপন  করা  য়।   

প্রটর্াজয নয় লবনোমূটে ১৫ভেন 

জনাব ফমা াম্মে আলী 

পাঠান 

পেভব: ব্যবস্থাপক , 

অি য ও ভ সাব 

ফ ান: 

০১৬৭৮০০৭৪৩০ 

ফমইল: 

pathan@hil-

bd.org 

http://www.hil.gov.bd/
mailto:pathan@hil-bd.org
mailto:pathan@hil-bd.org
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২.২  প্রোলিষ্ঠোলনক হেবো: 
 

ক্রম. ফসবার নাম ফসবা প্রোন পদ্ধভি 

প্রটয়াজনীয় 

কাগজপত্র 

এবং 

প্রাভিস্থান 

ফসবামূল্য 

এবং 

পভরট াধ 

পদ্ধভি 

ফসবা 

প্রোটন 

সময়সীমা 

োভয়ত্ব প্রাি কম যকিযার 

নাম, পেভব, ফ ান ও 

ইটমইল 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১. 

বোলষ িক 

মুনোফো এবং 

ব্যবেোলিক 

পলরকল্পনো 

অনুটিোদন 

অর্ ি বছর (জানুয়াভর-ভিটসম্বর) শুরু  ওয়ার 

কিপটে ৬০ লদন পূটব ি হ োটেল কর্তিপে বোলষ িক 

মুনোফো এবং ব্যবেোলিক পলরকল্পনো হ োটেলস্ 

ইন্টোরন্যোশনোল লললিটেটডর (ল ল) বরোবর 

অনুটিোদটনর জন্য দোলিল কটরন। ল ল কর্তিপে 

পর্ িোটলোচনো ও প্রটিোজনীি েংটশোধন েোটপটে  

িো অনুটিোদন কটরন।  

প্রটর্োজয নি লবনোমূটে ৬০ লদন 

জনোব হিোোঃ আলিগীর  

(অলিলরক্ত েলচব) 

পদলব: ব্যবস্থোপনো 

পলরচোলক 

হফোন:+৮৮-০২-

৯১২৮০০৮-৪২৭০ 

ইটিইল: md@hil-

bd.org 

hil@hil-bd.org 

 

২. 

মূলধন 

জািীয় 

(CAPEX) 
ব্যটয়র  

অনুটিোদন 

হ োটেল কর্তিপে মূলধন জোিীি (CAPEX) 

েম্পলি ক্রটির লনলিি ক্রি কলিটি বরোবর 

প্রস্তোব উপস্থোপন কটরন। ক্রি কলিটি উক্ত প্রস্তোব 

পরীেোটে েম্পলির বিিিোন প্রটিোজনীিিো ও 

অগ্রোলধকোর লনধ িোরণপূব িক ক্রি প্রলক্রিো শুরু করোর 

জন্য ল ল কর্তিপে বরোবর চূড়োে অনুটিোদটনর 

জন্য সুপোলরশ প্রদোন  কটরন। 

প্রটর্োজয  নি লবনোমূটে ১৫ লদন 

৩. 
ফরভমটেন্স  

অনুটমােন 

হ োটেটলর করটপোটরে অলফেটক  ব্যবেোলিক 

পরোিশ ি ও অন্যোন্য হেবো প্রদোটনর জন্য  

হরলিটেন্স প্রদোন করো  ি। হ োটেল কর্তিপে উক্ত 

হরলিটেন্স প্রদোন  েংক্রোে প্রস্তোব ল ল বরোবর 

হপ্ররণ কটর। অর্ ি ও ল েোব লবিোগ উক্ত প্রস্তোব 

পরীেোটে চূড়োে অনুটিোদটনর জন্য ব্যবস্থোপনো 

পলরচোলটকর লনকে উপস্থোপন কটর।  

প্রটর্োজয নি লবনোমূটে ১০ লদন 

৪. 

ব্যব ার 

অনুপটর্াগী 

মালমাল 

ভবক্রয়/ভনষ্প

ভির 

অনুটমােন 

ফ াটেল কর্তযপে ব্যব ার অনুপটর্াগী  

মালামাটলর িাভলকা প্রস্তুিপূব যক িা 

ভবক্রয়/ভনষ্পভির জন্য ভিসটপাজাল কভমটি 

বরাবর ফপ  কটরন। ভিসটপাসাল কভমটি উক্ত 

প্রস্তাব পরীোটন্ত চূড়ান্ত অনুটমােটনর জন্য 

ব্যবস্থাপনা পভরচালক বরাবর সুপাভর  ফপ  

কটর। উক্ত সুপাভরট র আটলাটক ব্যবস্থাপনা 

পভরচালক ভবক্রয়/ভনস্পভির অনুটমােন/ভসদ্ধান্ত 

প্রোন কটরন। 

প্রটর্োজয  নি লবনোমূটে ১৫ লদন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:md@hil-bd.org
mailto:md@hil-bd.org
mailto:hil@hil-bd.org
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২.৩ অিযেরীণ হেবো: 
 

ক্রম. ফসবার নাম ফসবা প্রোন পদ্ধভি 

প্রটয়াজনীয় 

কাগজপত্র 

এবং 

প্রাভিস্থান 

ফসবামূল্য 

এবং 

পভরট াধ 

পদ্ধভি 

ফসবা 

প্রোটন 

সময়সীমা 

োভয়ত্ব প্রাি কম যকিযার 

নাম, পেভব, ফ ান ও 

ইটমইল 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১. ছুটি প্রদোন  

ননভমভিক ছুটি অনুটমােন: 

সংভিষ্ট কম যকিযা/কম যচারী ননভমভিক ছুটির 

আটবেন প্র াসন ও সমন্বয় ভবিাটগ োভখল 

কটরন। উক্ত ভবিাগ ছুটি অনুটমােটনর ভনভমি 

কর্তযপটের বরাবর উপস্থাপন কটর। 

প্রশোেন ও 

েিন্বি 

লবিোগ 

লবনোমূটে ১লদন 

জনোব হিো: শলফকুর 

হরজো লবশ্বোে 

(অলিলরক্ত েলচব) 

পদলব: েলচব 

হফোন:০২-৫৮১৫২০২৮ 

ইটিইল: 

secretary@hil-

bd.org 

অন্যান্য ছুটি অনুটমােন: 

সংভিষ্ট কম যকিযা/কম যচারী অন্যান্য ছুটির আটবেন 

প্র াসন ও সমন্বয় ভবিাটগ োভখল কটরন। উক্ত 

ভবিাগ ছুটি অনুটমােটনর ভনভমি কর্তযপটের 

বরাবর উপস্থাপন কটর। 

প্রশোেন ও 

েিন্বি 

লবিোগ 

লবনোমূটে ২লদন 

জনোব হিোোঃ আলিগীর  

(অলিলরক্ত েলচব) 

পদলব: ব্যবস্থোপনো 

পলরচোলক 

হফোন:+৮৮-০২-

৯১২৮০০৮-৪২৭০ 

ইটিইল: md@hil-

bd.org 

hil@hil-bd.org 
 

২. 
বোলষ িক 

হবিন বৃলি   

বোলষ িক হবিন বৃলির লবষিটি অনুটিোদটনর জন্য 

জোনুিোলর িোটে কর্তিপটের লনকে নলর্ উপস্থোপন 

করো  ি।  

প্রটর্োজয  

নি 
লবনোমূটে ৭ লদন 

৩. 
পটদোন্নলি 

প্রদোন  

প্রলিষ্ঠোটনর েোলি িে হরগুটলশন  অনুর্োিী 

পটদোন্নলিটর্োগ্য কি িকিিোটদর িোললকো কর্তিপটের 

লনকে উপস্থোপন করো  ি। কর্তিপে েোলি িে 

হরগুটলশন  অনুর্োিী হর্োগ্য কি িকিিোটদরটক 

পটদোন্নলি প্রদোন কটর র্োটক।    

প্রশোেন ও 

েিন্বি 

লবিোগ 

লবনোমূটে ১৫ ভেন 

৪. 

অবের 

গ্র ণকোলীন 

সুলবধো প্রদোন  

কি িকিিো/কি িচোরীটদর অবের গ্র ণকোলীন প্রোপ্য 

সুলবধোলদ হকোম্পোলনর লনজস্ব পলললে অনুর্োিী  

প্রদোন করো  ি। 

প্রশোেন ও 

েিন্বি 

লবিোগ 

লবনোমূটে ৩০ লদন 

৫. 

 

কলিলবউেলর 

প্রলিটডন্ট 

ফোটে 

েংস্থোর 

অংশ প্রদোন 

েংস্থোর প্রলিটডে ফোে পলললে অনুর্োিী।  

অর্ ি ও 

ল েোব 

লবিোগ 

লবনোমূটে ১ ভেন 

৬. গ্রযাচুভয়টি েোলিিে হরগুটলশন অনুর্োিী। 

অর্ ি ও 

ল েোব 

লবিোগ 

লবনোমূটে ৩০ ভেন 

৭. 

প্রভিটিন্ড 

 ান্ড  টি 

ঋণ প্রোন 

কম যকিযা/কম যচারীরা প্রভিটিন্ড  ান্ড ফিটক ঋণ 

প্রাভির জন্য আটবেন কটরন। আটবেন প্রাভির পর 

ঋণ প্রোটনর প্রটয়াজনীয় ব্যবস্থা ফনওয়া  য়।  
অর্ ি ও 

ল েোব 

লবিোগ 

লবনোমূটে ৩০ ভেন 

জনাব ফমা াম্মে আলী 

পাঠান 

পেভব: ব্যবস্থাপক , অি য 

ও ভ সাব 

ফ ান: ০১৬৭৮০০৭৪৩০ 

ফমইল: 

pathan@hil-

bd.org 

 

mailto:secretary@hil-bd.org
mailto:secretary@hil-bd.org
mailto:md@hil-bd.org
mailto:md@hil-bd.org
mailto:hil@hil-bd.org
mailto:pathan@hil-bd.org
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৩.০  আওিোধীন অলধদপ্তর/েংস্থো/অন্যোন্য প্রলিষ্ঠোন কর্তিক প্রদি হেবো: 

হ োটেলস্ ইন্টোরন্যোশনোল লললিটেড এর আওিোধীন হকোন দপ্তর হনই।   

 

৪.০  আপনোর কোটছ আিোটদর প্রিযোশো: 

 

ক্রভমক  প্রলিশ্রুি/কোলিি হেবো প্রোলপ্তর লটেয করণীি 

১ প্রটিোজনীি হেবোর জন্য েরোেলর হর্োগোটর্োগ করো। 

২ হেবোর মূে হ োটেটলর লনিি অনুর্োিী পলরটশোধ করো। 

৩ হেবো েম্পটকি হকোন অলিটর্োগ/িিোিি র্োকটল িো অলিটর্োগ গ্র ণকোরী কর্তিপেটক অলিল ি করণ। 

 

        লব:দ্র:  েোধোরণি হর্েকল কোরটণ আটবদন বোলিল  ি অর্বো হেবো প্রদোন েম্ভব  িনো িো লবটেষণ কটর ছক পূরণ করটি   

         টব। লকছু লবষি েকল প্রলিষ্ঠোটনর জন্য একই  টব এবং লকছু লবষি আলোদো  টব। 

 

৫.০  অলিটর্োগ প্রলিকোর ব্যবস্থোপনো (GRS) : 

 

হেবো প্রোলপ্তটি অেন্তুষ্ট  টল দোলিত্ব প্রোপ্ত কি িকিিোর েটে হর্োগোটর্োগ করুন। িোর কোছ হর্টক েিোধোন পোওিো ন হগটল লনটনোক্ত 

পিলিটি হর্োগোটর্োগ কটর আপনোর েিস্যো অবল ি করুন। 
 

ক্রলিক  
কিন হর্োগোটর্োগ 

করটবন 

কোর েটে 

হর্োগোটর্োগ করটবন 
হর্োগোটর্োটগর ঠিকোনো 

লনষ্পলির েিি 

েীিো 

১ 

দোলিত্বপ্রোপ্ত 

কি িকিিো েিোধোন 

লদটি নো পোরটল  

অলিটর্োগ লনষ্পলি 

কি িকিিো (অলনক) 

নোি ও পদলব: হিোোঃ শলফকুর হরজো লবশ্বোে, েলচব  

হফোন: +৮৮-০২-৫৮১৫২০২৮ 

ইটিইল: secretary@hil-bd.org 

ওটিব: www.hil.gov.bd 

৩০ ভেন  

২ 

অলিটর্োগ লনষ্পলি 

কি িকিিো লনলদষ্ট 

েিটি েিোধোন 

লদটি নো পোরটল 

আলপল কি িকিিো 

নামঃ এ.এইচ.এম ফগালাম ভকবভরয়া 

পেবীঃ যুগ্ম-সভচব (প্র াসন) 

ফ ানঃ ০২-৯৫৪০৬৭৪ 

 যাক্সঃ ০২-৯৫১৫৪৯৯ 

ই-ফমইলঃ jsadmin@mocat.gov.bd 

 

অভ টসর ঠিকানাঃ 

ফবসামভরক ভবমান পভরব ন ও পর্ যেন মন্ত্রণালয় 

িবন নং-৬, কে নং-১৯০১/১ (২০ িলা), 

বাংলাটে  সভচবালয়, ঢাকা-১০০০। 

ওটয়বসাইেঃ www.mocat.gov.bd 

২০ ভেন 

৩ 

আলপল কি িকিিো 

লনলদ িষ্ট েিটি 

েিোধোন লদটি নো 

পোরটল 

িলিপলরষদ লবিোটগর 

অলিটর্োগ ব্যবস্থোপন 

হেল 

অলিটর্োগ গ্র ণ হকন্দ্র, ৫নং হগইে, বোংলোটদশ 

েলচবোলি, ঢোকো। 

ওটিব: www.grs.gov.bd 

৬০ ভেন 
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