
হ োটেলস্ ইন্টোরন্যোশনোল লললিটেড (ল ল) 

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.   লিশন ও লিশন: 
 

লিশন : ফসানারগাঁও ফ াটেল –প্রথম পছটের গন্তব্য। 

Vision : Hotel Sonargaon-First Choice Destination. 
 
 

লিশন  : ফ াটেটলর পর্ যেক ও অভিভথটের সটব যাচ্চমাটনর আভিটথয়িা, স্বাচ্ছেয, উষ্ণ ফসবা প্রোন ও মুনা ার ধারা     

   অব্যা ি রাখা। 

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

                   And Tourists of the Hotel and to Continue Profitability. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hil.gov.bd/


২.০ প্রভিশ্রুি ফসবাসমূ : 

 

২.১ নাগভরক ফসবা: 

 

ক্রি. হেবোর নোি হেবো প্রদোন পদ্ধলি 
প্রটয়োজনীয় কোগজপত্র 

এবং প্রোলিস্থোন 

হেবোমূল্য এবং 

পলরটশোধ 

পদ্ধলি 

হেবো প্রদোটন    

েিয়েীিো 

দোলয়ত্ব প্রোি কি মকিমো (নোি, 

পদলব, হ োন ও ই-টিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ ভবল পভরট াধ 

পণ্য, কাজ ও অন্যান্য প্রাপ্ত ভবলসমূ  অথ য ভবিাগ কর্তযক পরীক্ষা-ভনরীক্ষা কটর 

অনুটমােটনর জন্য ব্যবস্থাপনা পভরচালক বরাবর উপস্থাপন করা  য়। ভবলটি 

অনুটমােটনর পর সরকাভর ভবভধ ফমািাটবক িযাে, ট্যাক্স ও অন্যান্য খাটির অথ য 

কিযনপূব যক িা পভরট াধ করা  য়। 

প্রটর্াজয নয় লবনোমূটল্য 
সটব যাচ্চ 

৩০ভেন 

জনাব ফমা াম্মে আলী পাঠান 

  ব্যবস্থাপক , অথ য ও ভ সাব 

   ফ ান: ০১৬৭৮০০৭৪৩০ 

 pathan@hil-bd.org 

 

 

 

 

  

mailto:pathan@hil-bd.org


২.২ দোিলরক হেবো: 

 

ক্রম. হেবোর নোি হেবো প্রদোন পদ্ধলি 

প্রটয়োজনীয় 

কোগজপত্র এবং 

প্রোলিস্থোন 

হেবোমূল্য এবং 

পলরটশোধ পদ্ধলি 

হেবো প্রদোটনর 

েিয়েীিো 

দোলয়ত্বপ্রোি কি মকিমো (নোি, 

পদলব, হ োন ও ইটিল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১. 

বোলষ মক বোটজে 

এবং ব্যবেোলয়ক 

পলরকল্পনো 

অনুটিোদন 

হেোনোরগাঁও হ োটেল কর্তমক বছর শুরু  ওয়ার  কিপটে ৬০ লদন পূটব ম বোলষ মক 

বোটজে এবং ব্যবেোলয়ক পলরকল্পপনো ব্যবস্থোপনো পলরচোলক বরোবর উপস্থোপন করো 

 য়। উক্ত বোটজে ও ব্যবেোলয়ক পলরকল্পনো পরীেোর পর অলধকির যোচোই-

বোছোইটয়র জন্য ‘Standing Committee for Finance and 

Administration‘ (SCFA)-এর েিোয় উপস্থোপন করো  য়। কলিটির সুপোলরশ 

চূড়োন্ত অনুটিোদটনর জন্য পষ মদ েিোয় উপস্থোপন করো  য়।  

প্রটযোজয নয় লবনোমূটল্য ৬০ লদন 

জনোব ফমা াম্মে আলী 

পাঠান 

ব্যবস্থাপক , অথ য ও ভ সাব 

ফ ান: ০১৬৭৮০০৭৪৩০ 

pathan@hil-bd.org 

২. 

পণ্য ও কাজ 

ক্রটয়র  

হেলেল টকশন 

অনুটিোদন 

CAPEX এর আওিোভূক্ত পণ্য ও কাজ ক্রটয়র হেটত্র হ োটেল কর্তমপে 

হেলেল টকশন প্রস্তুি কটর হেলেল টকশন এন্ড একটেপটেন্স কলিটি বরোবর 

উপস্থোপন কটরন। হেলেল টকশনটি অনুটিোদটনর পর হেন্ডোর আ বোন করো  য়।  

 

 

 

 

প্রটযোজয নয় 

 

 

লবনোমূটল্য ১৫ লদন 

জনোব হিোোঃ এরশোদুল  ক 

ব্যবস্থোপক, ইএন্ডলপ 

হ োন: ০১৭১৩১১৮৬৮৬ 
ershad@hil-bd.org 

৩. 
পণ্য ও কাজ 

ক্রটয়র  অনুটিোদন  

কলিটি কর্তমক হেন্ডোর মূল্যোয়ন ও উপযু্ক্ত ঠিকোদোর লনধ মোরণপূব মক চূড়োন্ত 

অনুটিোদটনর জন্য ল ল কর্তমপে বরোবর উপস্থোপন করো  য়। 
প্রটযোজয নয় লবনোমূটল্য ৩০ লদন 

জনাব ফমা াম্মে আলী পাঠান 

ব্যবস্থাপক , অথ য ও ভ সাব 

ফ ান: ০১৬৭৮০০৭৪৩০ 

pathan@hil-bd.org 

৪ 
ববটদলশক মুদ্রোয় 

ভবল পভরট াধ 

হ োটেল কর্তমপে করটপোটরে অল ে ও এটজন্টটদর লবলেমূ  ল ল কর্তমপে বরোবর 

দোলিল কটরন। দোলিলকৃি লবলেমূ  অর্ ম ও ল েোব লবিোগ কর্তমক লনরীেোপূব মক 

ব্যবস্থোপনো পলরচোলটকর লনকে অনুটিোদটনর জন্য উপস্থোপন করো  য়।  

প্রটযোজয নয় লবনোমূটল্য ১০ লদন 

৫. 

ব্যব োর অনুপটযোগী 

িোলোিোল লবক্রটয়র 

অনুটমােন  

হ োটেল কর্তমক ব্যব োর অনুপটযোগী িোলোিোল লবক্রটয়র প্রস্তোব ব্যবস্থোপনো 

পলরচোলক বরোবর হপ্ররণ কটরন। ভিসটপাসাল কভমটি উক্ত িোললকো প্রটয়োজনীয় 

যোচোই-বোছোই কটর ড়ান্ত অনুটমােটনর জন্য কর্তযপক্ষ বরাবর সুপাভর  কটরন। 

অনুটমােন প্রাভপ্তর পর উক্ত মালামাল ফেন্ডাটরর মাধ্যটম ভবক্রটয়র ব্যবস্থা করা  য়। 

প্রটযোজয নয় লবনোমূটল্য ৬০ লদন 
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২.৩ অিযন্তরীণ হেবো: 

 

ক্রি. হেবোর নোি হেবো প্রদোন পদ্ধলি 
প্রটয়োজনীয় কোগজপত্র 

এবং প্রোলিস্থোন 

হেবোমূল্য এবং 

পলরটশোধ পদ্ধলি 

হেবো প্রদোটনর 

েিয়েীিো 

দোলয়ত্বপ্রোি কি মকিমো (নোি, 

পদলব, হ োন ও ইটিল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১. বনলিলিক ছুটি প্রদোন  আটবদটনর  লিলিটি  প্রটযোজয নয় লবনোমূটল্য ২ লদন জনোব ইশলিয়োক আশ োক, 

ব্যবস্থোপক (প্রশোেন ও 

েিন্বয়) 

হিোবোইল : ০৯১১ ৩২০৮১২ 

ishtiaq@hil-bd.org 

২. 

অভজযি, বভ : 

বাাংলাটে  ও অন্যান্য 

ছুটি প্রোন 

আটবদটনর  লিলিটি 
আটবেন  রম 

প্র াসন ভবিাগ 
লবনোমূটল্য ৫ লদন 

৩. 

কি মকিমো/ কি মচোরীটদর 

বোলষ মক ইনলক্রটিন্ট 

প্রদোন   

প্ররশোেন লবিোগ কি মকিমো-কি মচোলরটদর বোলষ মক 

ইনলক্রটিন্ট প্রস্তোব কর্তমপে বরোবর উপস্থোপন কটর।  

ব্যবস্থোপনো পলরচোলক িো অনুটিোদন কটরন। 

প্রশোেন লবিোগ লবনোমূটল্য ৫ লদন 

৪.  পটদোন্নলি প্রদোন  প্রলিষ্ঠোটনর লবলধ অনুযোয়ী  প্রশোেন লবিোগ লবনোমূটল্য ৩০ ভেন 

৫. 
অবেরকোলীন সুলবধো 

প্রদোন  

প্রশোেন লবিোগ কি মকিমো/কি মচোরীদর অবের ও প্রোপ্য 

সুলবধোলদ  প্রদোটনর প্রস্তোব হপশ কটর এবং ব্যবস্থোপনো 

পলরচোলক িো অনুটিোদন কটরন। অনুটিোদটনর 

হপ্রলেটি অর্ ম লবিোগ প্রোি আল্র্ মক সুলবধো প্রদোন কটরন। 

প্রশোেন লবিোগ 

অর্ ম লবিোগ 
লবনোমূটল্য ৬০ লদন 

জনোব ইশলিয়োক আশ োক, 

ব্যবস্থোপক (প্রশোেন ও 

েিন্বয়) 

হিোবোইল : ০৯১১ ৩২০৮১২ 

ishtiaq@hil-bd.org 

 

জনোব ফমা াম্মে আলী পাঠান 

ব্যবস্থাপক , অথ য ও ভ সাব 

ফ ান: ০১৬৭৮০০৭৪৩০ 

pathan@hil-bd.org 
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৩.০ আওিোধীন অলধদির/েংস্থো/অন্যোন্য প্রলিষ্ঠোন কর্তমক প্রদি হেবো: 

হ োটেলস্ ইন্টোরন্যোশনোল লললিটেটডর আওিোধীন প্যোন প্যোলেল ক হেোনোরগাঁও হ োটেল নোগলরক হেবো প্রদোটনর েোটর্ েরোেলর 

জলড়ি নয়।    

৪.০ আপনোর কোটছ আিোটদর প্রিযোশো: 

ক্রম. প্রলিশ্রুি/কোলিি হেবো প্রোলির লটেয করণীয় 

১. প্রটয়োজনীয় হেবোর জন্য েরোেলর হযোগোটযোগ করো। 

২. হেবোর মূল্য হ োটেটলর লনয়ি অনুযোয়ী পলরটশোধ করো। 

৩. হেবো েম্পটকম হকোন অলিটযোগ/িিোিি র্োকটল িো অলিটযোগ গ্র ণকোরী কর্তমপেটক অবল িকরণ। 

 

      লব.দ্র: েোধোরণি হযেকল কোরটণ আটবদন বোলিল  য় অর্বো হেবো প্রদোন েম্ভব  য়নো িো লবটেষণ কটর ছক পূরণ করটি    

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

৫.০ অলিটযোগ প্রলিকোর ব্যবস্থোপনো (GRS): 
 

হেবো প্রোলিটি অেন্তুষ্ট  টল দোলয়ত্ব প্রোি কি মকিমোর েটে হযোগোটযোগ করুন। িাঁর কোছ হর্টক েিোধোন পোওয়ো নো হগটল লনটনোক্ত 

পদ্ধলিটি হযোগোটযোগ কটর আপনোর েিস্যো অবল ি করুন: 

ক্রি.  
কিন হযোগোটযোগ 

করটবন 

কোর েটে 

হযোগোটযোগ 

করটবন 

হযোগোটযোটগর ঠিকোনো 
লনষ্পলির 

েিয় েীিো 

১ 

দোলয়ত্বপ্রোি 

কি মকিমো েিোধোন 

লদটি নো পোরটল 

অলিটযোগ লনষ্পলি 

কি মকিমো (অলনক) 

নোি ও পদলব: হিোোঃ শল কুর হরজো লবশ্বোে, েলচব  

হ োন: +৮৮-০২-৫৮১৫২০২৮ 

ইটিইল: secretary@hil-bd.org 

ওটয়ব: www.hil.gov.bd 

৩০ ভেন  

২ 

অলিটযোগ লনষ্পলি 

কি মকিমো লনলদষ্ট 

েিটয় েিোধোন 

লদটি নো পোরটল 

আলপল কি মকিমো 

পদলব: মুস্তাকীম ভবল্লা   ারুকী 

যুগ্ম-সভচব (প্র াসন) 

‡emvgwiK wegvb cwienb I ch©Ub gš¿Yvjq 

ফ ান: +৮৮০-২-৯৫৪০৯৩৯ 

ইটমইল: jsadmin@mocat.gov.bd 

ওটয়ব: www.mocat.gov.bd 

২০ ভেন 

৩ 

আলপল কি মকিমো 

লনলদ মষ্ট েিটয় 

েিোধোন লদটি নো 

পোরটল 

িলিপলরষদ 

লবিোটগর 

অলিটযোগ 

ব্যবস্থোপনো হেল 

অলিটযোগ গ্র ণ হকন্দ্র, ৫নং হগইে, বোংলোটদশ 

েলচবোলয়, ঢোকো। 

ওটয়ব: www.grs.gov.bd 

৬০ ভেন 
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