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হ োটেলস ইন্টোরন্যোশনোল লললিটেড (ল ল) 

১০৭, কোজী নজরূল ইসলোি এলিলনউ, কোরওয়োন বোজোর ঢোকো-১২১৫। 

www. hil.gov.bd 

হসবো প্রদোন প্রলিশ্রুলি (Citizen’s Charter) 

১. লিশন (Vision) ও লিশন (Mission): 

লিশন (Vision): হসোনোরগাঁও হ োটেল-অলিলিটদর জন্য প্রিি পছটের গন্তব্য হ োটেল। 

লিশন (Mission): হ োটেটলর পর্ যেক ও অলিলিটদর সটব যোচ্চিোটনর আলিটিয়িো, স্বোচ্ছেয, উষ্ণ হসবো প্রদোন ও সোটি সোটি মুনোফোর ধোরো অব্যো ি রোখো।  

২. প্রলিশ্রুি হসবো সমূ : 

২.১) নোগলরক হসবো: 

ক্রলিক হসবোর নোি হসবো প্রদোন পদ্ধলি প্রটয়োজনীয় কোগজপত্র 

এবঙং প্রোলিস্থোন 

হসবোমূল্য এবং 

পলরটশোধ পদ্ধলি 

হসবো প্রদোটনর 

সিয়সীিো 

দোলয়ত্বপ্রোি কি যকিযো 

(নোি পদলব, হফোন ও ইটিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১. লবল প্রদোন  ক). হসোনোগাঁও হ োটেটলর জন্য মূলধন জোিীয় 

সপলি ক্রটয়র লবল প্রদোন:  

সরবরো কৃি িোলোিোল Acceptance 

Committee কর্তযক র্োচোইঅটন্ত গৃ ীি 

 ওয়োর পর,  সরবরো কোরী হ োটেটলর 

ি োব্যবস্থোপক বরোবর লবল দোলখল কটরন। 

ি োব্যবস্থোপক লবল প্রদোটনর জন্য ব্যবস্থোপনো 

পলরচোলক িট োদয়টক পত্র িোরফি সুপোলরশ 

কটরন। উক্ত লবল ল টলর অি য ও ল সোব লবিোগ 

কর্তযক র্োচোইপূব যক অনুটিোদটনর জন্য 

ব্যবস্থোপনো পলরচোলক বরোবর উপস্থোপন করো 

 য়। অনুটিোদটনর পর সরবরো কোরীটক হফোটন 

অবল ি করো  য় 

 

প্রটর্োজয নয় বিনামূল্যে ১৫লদন 

নোি: জনোব হিো োম্মদ আলী পোঠোন 

পদলব: ব্যবস্থোপক , অি য ও ল সোব 

হফোন: ০১৬৭৮০০৭৪৩০ 

হিইল: pathan@hil-

bd.org 

mailto:pathan@hil-bd.org
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ক্রলিক হসবোর নোি হসবো প্রদোন পদ্ধলি প্রটয়োজনীয় কোগজপত্র 

এবং প্রোলিস্থোন 

হসবোমূল্য এবং 

পলরটশোধ পদ্ধলি 

হসবো প্রদোটনর 

সিয়সীিো 

দোলয়ত্বপ্রোি কি যকিযো 

(নোি পদলব, হফোন ও ইটিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১. লবল প্রদোন  খ) ল টলর ক্রয়কৃি িোলোিোটলর লবল প্রদোন:  

সরবোর কোরী কর্তযক লবল দোলখটলর পর িো 

সংস্থোর অি য ও ল সোব লবিোগ কর্তযক পরীক্ষোটন্ত 

লবল প্রদোটনর লবষয়টি অনুটিোদটনর জন্য 

ব্যবস্থোপনো পলরচোলক বরোবর উপস্থোপন  করো 

 য়।  অনুটিোদটনর পর সংলিষ্ট 

সরবরো কোরীটক হফোটন অবল ি করো  য় 

প্রটর্োজয নয় বিনামূল্যে ১৫লদন 

নোি: জনোব হিো োম্মদ আলী পোঠোন 

পদলব: ব্যবস্থোপক , অি য ও ল সোব 

হফোন: ০১৬৭৮০০৭৪৩০ 

হিইল: pathan@hil-

bd.org 

২. হেন্ডোর লসলডউল  হ োটেলস ইন্টোরন্যোশনোল লললিটেড এবং প্যোন 

প্যোলসলফক হসোনোরগাঁও হ োটেটলর িোলোিোল 

ক্রটয়র জন্য হপ্রস/লরটকোটয়স্ট ফর 

হকোটেশন(RFQ)/হনোটিশ হবোড য হেন্ডোর 

আ বোন করো  য়। উক্ত হেন্ডোরসমূট  সম্বোব্য 

অংশগ্র ণকোরীটক হেন্ডোর লসলডঊল সরবরো  

করো  য়।    

পোরটচজ লডপোে যটিন্ট, 

প্যোন প্যোলসলফক 

হসোনোরগাঁও হ োটেল 

১০০০/- 

১৫০০/- 

২০০০/- 

৩০০০/- 

৫০০০/- 

এবং 

১০,০০০/- সম্ভোব্য 

ক্রয়মূল্য/ওয়যোক 

অড যোটরর উপর 

লনিযশীল  

িোৎক্ষলণক নোি: জনোব িো বুবুর র িোন 

পদলব: ব্যবস্থোপক , ক্রয়, প্যোন 

প্যোলসলফক হসোনোরগাঁও হ োটেল 

ঢোকো।  

হফোন: ০১৭৩০৩২৮৮৯৯ 
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২.২) প্রাবিষ্ঠাবনক সেিা: 
ক্রলিক হসবোর নোি হসবো প্রদোন পদ্ধলি প্রটয়োজনীয় কোগজপত্র 

এবঙং প্রোলিস্থোন 

হসবোমূল্য এবং 

পলরটশোধ পদ্ধলি 

হসবো প্রদোটনর 

সিয়সীিো 

দোলয়ত্বপ্রোি কি যকিযো 

(নোি পদলব, হফোন ও ইটিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১. 

িাবষ িক মুনাফা 

এিং ব্যিোবিক 

পবিকল্পনা 

অনুল্য াদন 

অর্ ি িছি (জোনুয়োলর-লডটসম্বর) শুরু  ওয়োর ক পল্যে 

৬০ বদন পূল্যি ি স াল্যেল কর্তিপে িাবষ িক মুনাফা এিং 

ব্যিোবিক পবিকল্পনা স াল্যেলস্ ইন্টািন্যাশনাল 

বলব ল্যেল্যেি (ব ল) িিািি অনুল্য াদল্যনি জন্য দাবিল 

কল্যিন। ব ল কর্তিপে পর্ িাল্যলাচনা ও প্রল্যিাজনীি 

েংল্যশাধন োল্যপল্যে  অনুল্য াদন প্রদান কল্যিন।  

প্রল্যর্াজয নি বিনামূল্যে ৬০ বদন 

নোি: ড. স া. আলিনুর র িোন, 

এনলডলস  

(যুগ্মেবচি) 

পদবি: ব্যিস্থাপনা পবিচালক 

সফান:+৮৮-০২-৯১২৮০০৮-৪২৭০ 

ইল্য ইল: md@hil-bd.org 
hil@hil-bd.org 

২. 
মূলধন জোিীয় 

(CAPEX) 
ব্যটয়র  অনুল্য াদন 

স াল্যেল কর্তিপে মূলধন জািীি (CAPEX) েম্পবি 

ক্রল্যিি সেল্যে েম্পবিি প্রল্যিাজনীিিা বনধ িািণ কিাি 

বনব ি ক্রি কব টি িিািি প্রস্তাি উপস্থাপন কল্যিন। 

ক্রি কব টি উক্ত প্রস্তাি পিীোল্যে েম্পবিি িিি ান 

প্রল্যিাজনীিিা ও অগ্রাবধকাি বনধ িািণপূি িক ক্রি 

প্রবক্রিা শুরু কিাি জন্য ব ল কর্তিপল্যেি বনকে চূড়াে 

অনুল্য াদল্যনি জন্য সুপাবিশ প্রদান  কল্যিন। 

প্রল্যর্াজয  নি বিনামূল্যে ১৫ বদন 

৩. 
হরলিটেন্স  

অনুটিোদন 

স াল্যেল্যলি কিল্যপাল্যিে অবফেল্যক  ব্যিোবিক পিা শ ি 

ও অন্যান্য সেিা প্রদাল্যনি জন্য  সিব ল্যেন্স প্রদান কিা 

 ি। স াল্যেল কর্তিপে উক্ত সিব ল্যেন্স প্রদান  েংক্রাে 

প্রস্তাি ব ল িিািি সপ্রিণ কল্যি। অর্ ি ও ব োি বিভাগ 

উক্ত প্রস্তাি পিীোল্যে চূড়াে অনুল্য াদল্যনি জন্য 

ব্যিস্থাপনা পবিচালল্যকি বনকে উপস্থাপন কল্যি।  

প্রল্যর্াজয নি বিনামূল্যে ১০ বদন 

৪. 

ব্যব োর 

অনুপটর্োগী 

িোলিোল 

লবক্রয়/লনস্পলির 

অনুটিোদন 

হ োটেল কর্তযপক্ষ ব্যব োর অনুপটর্োগী  িোলোিোটলর 

িোললকো প্রস্তুিপূব যক িো লবক্রয়/লনস্পলির জন্য 

লডসটপোজোল কলিটি বরোবর হপশ কটরন। 

লডসটপোসোল কলিটি উক্ত প্রস্তোব পরীক্ষোটন্ত চূড়োন্ত 

অনুটিোদটনর জন্য ব্যবস্থোপনো পলরচোলক বরোবর 

সুপোলরশ হপশ কটর। উক্ত সুপোলরটশর আটলোটক 

ব্যবস্থোপনো পলরচোলক লবক্রয়/লনস্পলির অনুটিোদন 

প্রদোন কটরন। 

প্রল্যর্াজয  নি বিনামূল্যে ১৫ বদন 
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২.৩) অিযন্তরীণ হসবো 

ক্রলিক হসবোর নোি হসবো প্রদোন পদ্ধলি প্রটয়োজনীয় কোগজপত্র 

এবঙং প্রোলিস্থোন 

হসবোমূল্য এবং 

পলরটশোধ পদ্ধলি 

হসবো প্রদোটনর 

সিয়সীিো 

দোলয়ত্বপ্রোি কি যকিযো 

(নোি পদলব, হফোন ও ইটিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১. ছুটি প্রদান  

ননলিলিক ছুটি: 

সংলিষ্ট কি যকিযো/কি যচোরী ননলিলিক ছুটির 

আটবদন প্রশোসন ও সিন্বয় লবিোটগ দোলখল 

কটরন। উক্ত লবিোগ ছুটি অনুটিোদটনর লনলিি 

কর্তযপটক্ষর বরোবর উপস্থোপন কটর। 

প্রশােন ও ে ন্বি 

বিভাগ 
বিনামূল্যে ১বদন 

না : স া. আলিাফ স াল্যেন 

(উপেবচি) 

পদবি: সকাম্পাপবন েবচি 

সফান: +৮৮-০২-৫৮১৫২০২৮ 

ইল্য ইল: secretary@hil-

bd.org 
অন্যোন্য ছুটি: 

সংলিষ্ট কি যকিযো/কি যচোরী অন্যোন্য ছুটির 

আটবদন প্রশোসন ও সিন্বয় লবিোটগ দোলখল 

কটরন। উক্ত লবিোগ ছুটি অনুটিোদটনর লনলিি 

কর্তযপটক্ষর বরোবর উপস্থোপন কটর। 

প্রশােন ও ে ন্বি 

বিভাগ 
বিনামূল্যে ২বদন 

নোি: ড. স া. আলিনুর র িোন, 

এনলডলস  

(যুগ্মেবচি) 

পদবি: ব্যিস্থাপনা পবিচালক 

সফান:+৮৮-০২-৯১২৮০০৮-৪২৭০ 

ইল্য ইল: md@hil-bd.org 
hil@hil-bd.org 

 

২. িাবষ িক সিিন বৃবি   
িাবষ িক সিিন বৃবিি বিষিটি অনুল্য াদল্যনি জন্য 

জানুিাবি  াল্যে কর্তিপল্যেি বনকে নবর্ উপস্থাপন 

কিা  ি।  
প্রল্যর্াজয  নি বিনামূল্যে ৭ বদন 

৩. পল্যদান্নবি প্রদান  

প্রবিষ্ঠাল্যনি োবভ িে সিগুল্যলশন  অনুর্ািী 

পল্যদান্নবিল্যর্াগ্য ক িকিিাল্যদি িাবলকা 

কর্তিপল্যেি বনকে উপস্থাপন কিা  ি। কর্তিপে 

োবভ িে সিগুল্যলশন  অনুর্ািী সর্াগ্য 

ক িকিিাল্যদিল্যক পল্যদান্নবি প্রদান কল্যি র্াল্যক।    

প্রশােন ও ে ন্বি 

বিভাগ 
বিনামূল্যে ১৫ লদন 

৪. 

অিেি 

গ্র ণকালীন সুবিধা 

প্রদান  

ক িকিিা/ক িচািীল্যদি অিেি গ্র ণকালীন প্রাপ্য 

সুবিধাবদ সকাম্পাবনি বনজস্ব পবলবে অনুর্ািী  

প্রদান কিা  ি। 

প্রশােন ও ে ন্বি 

বিভাগ 
বিনামূল্যে ৩০ বদন 

৫. 

 

কবিবিউেবি 

প্রবভল্যেন্ট ফাল্যে 

েংস্থাি অংশ 

প্রদান 

েংস্থাি প্রবভল্যেে ফাে পবলবে অনুর্ািী।  অর্ ি ও ব োি বিভাগ বিনামূল্যে ১ লদন 

৬. গ্রযোচুলয়টি োবভিে সিগুল্যলশন অনুর্ািী। অর্ ি ও ব োি বিভাগ বিনামূল্যে ৩০ লদন 
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ক্রলিক হসবোর নোি হসবো প্রদোন পদ্ধলি প্রটয়োজনীয় কোগজপত্র 

এবঙং প্রোলিস্থোন 

হসবোমূল্য এবং 

পলরটশোধ পদ্ধলি 

হসবো প্রদোটনর 

সিয়সীিো 

দোলয়ত্বপ্রোি কি যকিযো 

(নোি পদলব, হফোন ও ইটিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৭. 
প্রলিটডন্ড ফোন্ড 

হিটক ঋণ প্রদোন 

কি যকিযো/কি যচোরীরো প্রলিটডন্ড ফোন্ড হিটক ঋণ 

প্রোলির জন্য আটবদন কটরন। আটবদন প্রোলির 

পর ঋণ প্রদোটনর প্রটয়োজনীয় ব্যবস্থো হনওয়ো  য়।  অর্ ি ও ব োি বিভাগ বিনামূল্যে ৩০ লদন 

নোি: জনোব হিো োম্মদ আলী পোঠোন 

পদলব: ব্যবস্থোপক , অি য ও ল সোব 

হফোন: ০১৬৭৮০০৭৪৩০ 

হিইল: pathan@hil-

bd.org 

 

 

৩) আওিোধীন অলধদির/সংস্থো/অন্যোন্য প্রলিষ্ঠোন কর্তযক প্রদি হসবো: প্রটয়োজয নয় 

৪) আপনাি কাল্যছ আ াল্যদি প্রিযাশা 

ক্রলিক নং প্রবিশ্রুি/কাবিি সেিা প্রাবিি লল্যেয কিণীি 

১ স্বয়ং সম্পূণ য আটবদন জিো প্রদোন 

২ প্রল্যিাজনীি সেিাি লনধ যোলরি সিটয়র পূটব যই উপলস্থি িোকো 

৩ র্িোর্ি প্রলক্রয়োয় প্রটয়োজনীয় লফস পলরটশোধ করো  

৪ হসবো প্রোলির পর আপনোর মূল্যবোন িিোিি প্রদোন করো। 
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৫) অলিটর্োগ প্রলিকোর ব্যবস্থোপনো (GRS): 

সেিা প্রাবিল্যি অেন্তুষ্ট  ল্যল দাবিত্ব প্রাি ক িকিিাি েল্যে সর্াগাল্যর্াগ করুন। িাি কাছ সর্ল্যক ে াধান পাওিা ন সগল্যল বনল্যনাক্ত পিবিল্যি সর্াগাল্যর্াগ কল্যি আপনাি ে স্যা অিব ি করুন। 

ক্রব ক  কিন সর্াগাল্যর্াগ কিল্যিন কাি েল্যে সর্াগাল্যর্াগ কিল্যিন সর্াগাল্যর্াল্যগি ঠিকানা বনষ্পবিি ে ি েী া 

১ 
দাবিত্বপ্রাি ক িকিিা 

ে াধান বদল্যি না পািল্যল  

অবভল্যর্াগ বনষ্পবি ক িকিিা 

(অবনক) 

না  ও পদবি: স া. আলিাফ স াল্যেন, (উপেবচি) 

সকাম্পাবন েবচি  

সফান: +৮৮-০২-৫৮১৫২০২৮ 

ইল্য ইল: secretary@hil-bd.org 

ওল্যিি: www.hil.gov.bd 

৩০ লদন  

২ 

অবভল্যর্াগ বনষ্পবি 

ক িকিিা বনবদষ্ট ে ল্যি 

ে াধান বদল্যি না পািল্যল 

আবপল ক িকিিা 

নোি: এ.এইচ.এি হগোলোি লকবলরয়ো 

পদবী: hyM¥-mwPe(cÖkvmb) 

হফোন: ০২-৯৫৪০৬৭৪ 

ফযোক্সঃ ০২-৯৫১৫৪৯৯ 

ই-

হিইলঃ addl_hotelcell@mocat.gov.bd 

ওটয়বসোইেঃ www.mocat.gov.bd 

 

২০ লদন 

৩ 

আবপল ক িকিিা বনবদ িষ্ট 

ে ল্যি ে াধান বদল্যি না 

পািল্যল 

 বিপবিষদ বিভাল্যগি 

অবভল্যর্াগ ব্যিস্থাপন সেল 

অবভল্যর্াগ গ্র ণ সকন্দ্র, ৫নং সগইে, িাংলাল্যদশ েবচিালি, 

ঢাকা। 

ওল্যিি: www.grs.gov.bd 

৬০ লদন 
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