হ োটেলস্ ইন্টোরন্যোশনোল লললিটেড
১০৭ কোজী নজরুল ইসলোি এলিলনউ, কোরওয়োন বোজোর, ঢোকো।
হ োন +৮৮-০২-৯১২৮০০৮, +৮৮-০২-৫৫০২৮০০৮ Fax: +৮৮-০২-৫৫০২৮০২৪
Web: www.hil@hil-bd.org
হসবো প্রদোন প্রলিশ্রুলি (Citizen’s Charter)

1. লিশন ও লিশন
লিশন:

–

Vision: Best Choice Destination
লিশন:

ও উষ্ণ হসবো প্রদোন।

Mission: To provide Top Class Hospitality, Comfort and Warm services to the Guest and Tourist of the Hotel

2. প্রলিশ্রুি হসবোসমূ :
২.১) নোগলরক হসবো:
ক্রলিক হসবোর নোি
(১)
১

২
৩
৪
৫

৬

৭

(২)

হসবো প্রদোন পদ্ধলি

প্রটয়োজনীয় কোগজ পত্র
এবং প্রোলিস্থোন

হসবোমূল্য এবং
পলরটশোধ পদ্ধলি

(৩)
(৪)
(৫)
হে হকোন িোধ্যটি হেিন অনলোইন, হ োন, বুলকং ন্যোশনোল/ইন্টোরন্যোশনোল
নগদ অথবো
এটজন্ড, ইটিল এবং সরোসলর রুি বুলকং এর জন্য সব ধরটনর
হডলবে/হক্রলডে কোড ম
কক্ষ লবক্রয়
আটবদন গ্র ণ করো এবং প্রলিউত্তর জোনোটনো য় জন্য
পোসটপোে ম
নোম্বোর/ন্যশনোল আইলড
নোম্বোর।
হেললট োন
সুলবধো
নগদ অথবো
হ োটেটল অবস্থোনরি অলিলথটদর চোল দো অনুেোয়ী ফ্রন্ট অল স
লবক্রয়
হডলবে/হক্রলডে কোড ম
ফ্রন্ট অল স হথটক
হে হকোন িোধ্যটি হেিন অনলোইন, হ োন, ইটিল
সাঁিোর ও ব্যোয়োটির
আটবদন রি সংগ্রপূব মক,
নগদ অথবো
এবং সরোসলর সাঁিোর ও ব্যোয়োটির সুলবধো লবক্রয়
সুলবধো লবক্রয়
আটবদন রি পূরণ কটর হডলবে/হক্রলডে কোড ম
করো য়
িো জিোদোন।
হে হকোন িোধ্যটি হেিন অনলোইন, হ োন, ইটিল
নগদ অথবো
েোিোয়োি সুলবধো লবক্রয়
ফ্রন্ট অল স
এবং সরোসলর েোিোয়ি সুলবধো লবক্রয় করো য়
হডলবে/হক্রলডে কোড ম
কযোট
বোজোর, ঝণ মো,
হ োন এবং সরোসলর খোদ্য দ্রব্যোলদ লবক্রয়র অড মোর এযোটরোিোজ এবং ললব
নগদ অথবো
খোদ্য দ্রব্যোলদ লবক্রয়
গ্র ণ করো য়
লোউঞ্জ হথটক খোদ্য দ্রব্যোলদ হডলবে/হক্রলডে কোড ম
সংগ্র করো েোটব।
হ োটেটলর বোইটর খোদ্য হ োন এবং সরোসলর খোদ্য দ্রব্যোলদ লবক্রয়র অড মোর
হরস্টুটরন্টস,বোর
এন্ড
নগদ অথবো
সরবরো এবং সোলিমস
গ্র ণ করো য়।
ইটিন্টস লবিোগ
হডলবে/হক্রলডে কোড ম
প্রদোন
হে হকোন িোধ্যটি হেিন অনলোইন, হ োন, বুলকং
বলরুি ও OASIS
এটজন্ড, ইটিল এবং সরোসলর বলরুি ও হরস্টুটরন্টস,বোর
এন্ড
নগদ অথবো
লবক্রয় এবং সোলিমস
হডলবে/হক্রলডে কোড ম
OASIS সোলিমস লবক্রটয়র জন্য বুলকং হনওয়ো ইটিন্টস লবিোগ
প্রদোন
য় এবং প্রলিউত্তর জোনোটনো

হসবো প্রদোটন
সিয়সীিো

দোলয়ত্ব প্রোি কিমকিমো (নোি, পদলব, হ োন ও
ইটিইল)

(৬)
িোৎক্ষলণক

(৭)
নোি: হিো: জলুল ক লশকদোর
পদলব: হরটিলনউ ম্যোটনজোর
হ োন: +৮৮-০২-৫৫০২৮০০৮
ইটিইল:fshikder@panpacific.com

িোৎক্ষলণক
িোৎক্ষলণক

নোি: হিোোঃ োরুকুল ইসলোি
পদলব: ফ্রন্ট অল স ম্যোটনজোর
হ োন: +৮৮-০২-৫৫০২৮০০৮
ইটিইল: fislam@panpacific.com

িোৎক্ষলণক/
চোল দো অনুেোয়ী।
িোৎক্ষলণক/
চোল দো অনুেোয়ী।
িোৎক্ষলণক/
চোল দো অনুেোয়ী।
িোৎক্ষলণক/
চোল দো অনুেোয়ী।

নোি: কোজী হিোয়োটেি হ োটসন
পদলব: এযোলসসটেন্ট লডটরক্টর আর লব এন্ড ই
হ োন: +৮৮-০২-৫৫০২৮০০৮
ইটিইল: akalam@panpacific.com

২.২) দোিলরক হসবো
ক্রলিক

হসবোর নোি

হসবো প্রদোন পদ্ধলি

(১)

(২)

১

বোলষ মক মুনো ো এবং
ব্যবসোলয়ক
পলরকল্পনো
অনুটিোদন

২

CAPEX োইল
অনুটিোদন

(৩)
অথ ম বছর শুরু বোর কি পটক্ষ ৬০ লদন পূটব ম
প্যোন প্যোলসল ক হসোনোরগাঁও হ োটেল বোলষ মক
মুনো ো এবং ব্যবসোলয়ক পলরকল্পপনো হ োটেলস্
ইন্টোরন্যোশনোল লললিটেটডর (ল ল) কোটছ
উপস্থোপন কটরন। ল ল কর্তমপক্ষ িো েোচোই বোছোই
কটর অনুটিোদন প্রদোন কটরন।
প্যোন প্যোলসল ক হসোনোরগাঁও হ োটেল মূলধন
জোিীয় সম্পলত্ত ক্রটয়র হক্ষটত্র, সম্পলত্তর
প্রটয়োজনীয়িো লনধ মোরণ পূব মক ক্রয় কলিটিটক
অবল ি কটরন। ক্রয় কলিটি হেন্ডোর আ বোন,
মূল্যোয়ন এবং সরবরো কোরী লনধ মোরণ পূব মক ল ল
কর্তমপটক্ষর লনকে চুড়োন্ত অনুটিোদটনর জন্য
উপস্থপন কটরন।

প্রটয়োজনীয় কোগজপত্র
এবং প্রোলিস্থোন

হসবোমূল্য এবং
পলরটশোধ পদ্ধলি

হসবো প্রদোটনর
সিয়সীিো

দোলয়ত্বপ্রোি কিমকিমো (নোি, পদলব, হ োন ও
ইটিল)

(৪)

(৫)

(৬)

প্রটেোজয নয়

লবনোমূটল্য

৬০ লদন

(৭)
পদলব: ব্যবস্থোপনো পলরচোলক
হ োন:+৮৮-০২-৯১২৮০০৮-৪২৭০
ইটিইল: md@hil-bd.org
hil@hil-bd.org

প্রটেোজয নয়

লবনোমূটল্য

৭ লদন

২.২) অিযন্তরীণ হসবো:
ক্রলিক

হসবোর নোি

হসবো প্রদোন পদ্ধলি

(১)

(২)

(৩)

১

ছুটি প্রদোন

২

কিমকিমো/ কিমচোরীটদর
বোলষ মক হবিন
ইনলক্রটিন্ট প্রদোন

৩

অবসরকোললন সুলবধো
প্রদোন

৪

পটদোন্নলি প্রদোন

৫

প্রলিটডন্ট োন্ড ও
গ্রযোচুলয়টি

প্রটয়োজনীয় কোগজপত্র
এবং প্রোলিস্থোন

(৪)
আটবদন রি এবং
আটবদনর লিলত্তটি
আটবদন রি প্রোলিস্থোন
প্রশোসন লবিোগ
প্রলি লডটসম্বর িোটস ইনলক্রটিটন্টর জন্য োইল ইনলক্রটিন্ট োইল,
উপস্থোপন করো য়।
প্রোলিস্থোন প্রশোসন লবিোগ
কিমকিমো/কিমচোরীদর অবসর কোললন প্রোি
সুলবধোলদ হকোম্পোলনর লনজস্ব পলললস অনুেোয়ী
ল সোব কটর োইল উপস্থোপন করো য় ।
প্রলিষ্ঠোটনর পলললস অনুেোয়ী
প্রলিষ্ঠোটনর পলললস অনুেোয়ী

হসবোমূল্য এবং
পলরটশোধ পদ্ধলি

হসবো প্রদোটনর
সিয়সীিো

দোলয়ত্বপ্রোি কিমকিমো (নোি, পদলব, হ োন
ও ইটিল)

(৫)

(৬)
১লদন

(৭)
হকোম্পোলন সলচব

৭ লদন

পদলব: ব্যবস্থোপনো পলরচোলক
হ োন:+৮৮-০২-৯১২৮০০৮-৪২৭০
ইটিইল: md@hil-bd.org
hil@hil-bd.org

লবনোমূটল্য
লবনোমূটল্য

প্রশোসন লবিোগ

৬০ লদন
লবনোমূটল্য

প্রশোসন লবিোগ
অথ ম লবিোগ

লবনোমূটল্য
লবনোমূটল্য

স্থোয়ী িোটব লনটয়োগ
প্রোলির লদন হথটক।

২.৪) আওিোধীন অলধদির/সংস্থো/অন্যোন্য প্রলিষ্ঠোন কর্তক
ম প্রদত্ত হসটবোো
হ োটেলস্ ইন্টোরন্যোশনোল লললিটেড এর আওিোধীন সংস্থো টে প্যোন প্যোলসল ক হসোনোরগোও ঢোকো, উক্ত প্রলিষ্ঠোন কর্তমক প্রদত্ত হসবো সমূ প্রলিশ্রুি হসবো সমূট অন্তমভুক্ত করো টয়টছ লবধোয়
আলোদোিোটব লসটিটজন চোে মোর তিলর করোর প্রটয়োজন হনই।

৩) আপনোর কোটছ আিোটদর প্রিযোশো

১

প্রলিশ্রুি/কোলিি হসবো প্রোলির লটক্ষয করণীয়
প্রটয়োজনীয় হসবোর জন্য সরোসলর হেোগোটেোগ করো।

২

হসবোর মূল্য হ োটেটলর লনয়ি অনুেোয়ী পলরটশোধ করো।

৩

হসবো সম্পটকম হকোন অলিটেোগ/িিোিি থোকটল িো অলিটেোগ গ্র ণকোরী কর্তমপক্ষটক অলিল ি করণ।

লব.দ্র. সোধোরণি হেসকল কোরটণ আটবদন বোলিল য় অথবো হসবো প্রদোন সম্ভব য়নো িো লবটেষণ কটর ছক পূরণ করটি টব। লকছু লবষয় সকল প্রলিষ্ঠোটনর জন্য একই টব এবং লকছু লবষয় আলোদো
টব।

৪) অলিটেোগ প্রলিকোর ব্যবস্থোপনো (GRS):
হসবো প্রোলিটি অসন্তুষ্ট টল দোলয়ত্ব প্রোি কিমকিমোর সটে হেোগোটেোগ ক । িোর কোছ হথটক সিোধোন পোওয়ো ন হগটল লনটনোক্ত পদ্ধলিটি হেোগোটেোগ কটর আপনোর সিস্যো অবল ি করুন।

ক্রলিক

কখন হেোগোটেোগ করটবন

কোর সটে হেোগোটেোগ করটবন

১

দোলয়ত্বপ্রোি কিমকিমো
সিোধোন লদটি নো পোরটল

অলিটেোগ লনষ্পলত্ত কিমকিমো
(অলনক)

২

অলিটেোগ লনষ্পলি
কিমকিমো লনলদষ্ট সিটয়
সিোধোন লদটি নো পোরটল

আলপল কিমকিমো

৩

আলপল কিমকিমো লনলদ মষ্ট
সিটয় সিোধোন লদটি নো
পোরটল

িলিপলরষদ লবিোটগর
অলিটেোগ ব্যবস্থোপন হসল

হেোগোটেোটগর ঠিকোনো
নোি ও পদলব: আ নো ি আল ল টরোজ, সলচব
হ োন: +৮৮-০২-৫৮১৫২০২৮
ইটিইল: firoz164@yahoo.com
ওটয়ব: www.hil-bd.org
পদলব:
-

)
: +৮৮০-২-৯৫৪০৯৩৯
: jsadmin@mocat.gov.bd
: www.mocat.gov.bd

অলিটেোগ গ্র ণ হকন্দ্র, ৫নং হগইে, বোংলোটদশ সলচবোলয়,
ঢোকো।
ওটয়ব: www.grs.gov.bd

লনষ্পলত্তর সিয় সীিো
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২০
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