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বাাংলাদেশ সার্ভিদসস র্ভলর্ভিদেড 
http://bsl.gov.bd/ 

 

সসবা প্রোন প্রর্ভিশ্রুর্ভি (Citizen’s Charter) 
১। র্ভিশন ও র্ভিশন 

র্ভিশন:  
বাাংলাদেদের upscale হ াদেল শেদে হেতৃত্ব হেওয়া।  

র্ভিশন: 
বাাংলাদেদের ইশি াস, ঐশি য এবাং সাংস্কৃশির সাংশিশ্রদে শবশ্বিাদের হসবার িাধ্যদি অশিশিদের সদবাচ্চ সন্তুশি অর্জে। 

২। হসবা প্রোে প্রশিশ্রুশি 

২.১ গ্রা ক হসবা  

ক্র. 
নাং 

সসবার নাি সসবা প্রোন পদ্ধর্ভি প্রদয়াজনীয় 
কাগজপত্র এবাং 
প্রার্ভিস্থান 

সসবার মূলয এবাং 
পর্ভরদশাধ পদ্ধর্ভি 

সসবা প্রোদনর 
সিয়সীিা 

োর্ভয়ত্বপ্রাি কর্মকর্তা (নাি, পের্ভব, 
স ান নম্বর ও ইদিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
১। আবাসে  অেলাইে, 

হেশলদ াে, 
ইদিইল, সরাসশর   

ওদয়বসাইে 
এবাং সরাসশর  

মূলযঃ রুি েযাশর -এর 
ওদয়ব শলাংক। 
পশরদোধ্ পদ্ধশিঃ েগে, 
হেক, হেশিে কার্ড  

২০ শিশেে 
(আের্শ সিয়) 

আলদেড িার্ভনক গাইন 
র্ভডউর্ভে িযাদনজার (ইনচার্জ েন্ট অর্ভ স) 
০১৭১১৫৯৬০০৮ 
alfred.gain@intercontinental-dhaka.com 

২। হরস্টুদরন্ট ১। হ াদেদল এদস। 
২। কদপাদরে 
গ্র দকর হেদরঃ 
প্রািশিক ভাদব 
হেশলদ াদে আসে 
সাংরেে পূবক 
পরবর্তীদি 
হরিউদরদন্ট এদস বা 
ইদিইল-এ আসে 
সাংরেে শেশিি 
করে। 

প্রদ াজ্য েয়  মূলযঃ রুি েযাশর -এর 
ওদয়ব শলাংক। 
পশরদোধ্ পদ্ধশিঃ েগে, 
হেক, হেশিে কার্ড 

অর্ডার প্রোে-
এর পর ২০ 
শিশেে (আের্শ 
সিয়) 

সিাোঃ িাহবুব আলি 
সরস্টুদরন্ট িযাদনজার 
০১৭৯৭২৪০৭৪০ 
mahbub.alam@intercontinental-
dhaka.com 

৩। সবকারী 
আইদেি 

হ াদেল-এ এদস 
অর্ডার প্রোে-এর 
িাধ্যদি 
 

প্রদ াজ্য েয়  মূলযঃ হবকাশর 
আইদেদির মূলয স  
িাশলকা  
পশরদোধ্ পদ্ধশিঃ  
১। হ াদেদল খােয 
গ্র দের হেদর 
েগে/দেশিে কার্ড। 
২। অগ্রীি অর্ডাদরর 
হেদর অর্ডার প্রোদের 
সিয় সিপূর্ণ মূদলযর 
শের্ধাশরি পশরিাে অগ্রীি 
প্রোে এবাং অবশেি মূলয 
অর্ডার গ্র দের সিয় 

খােযদ্রদবযর 
প্রকৃশি হভদে 
িৎেোৎ/২০ 
শিশেে 
(সদবাচ্চয) 

সিাোঃ িাহবুব আলি 
সরস্টুদরন্ট িযাদনজার 
০১৭৯৭২৪০৭৪০ 
mahbub.alam@intercontinental-
dhaka.com 



D:\124 ministry\CC\Report CC 3 Qtr 2021-22 web.docx\ 2 

ক্র. 
নাং 

সসবার নাি সসবা প্রোন পদ্ধর্ভি প্রদয়াজনীয় 
কাগজপত্র এবাং 
প্রার্ভিস্থান 

সসবার মূলয এবাং 
পর্ভরদশাধ পদ্ধর্ভি 

সসবা প্রোদনর 
সিয়সীিা 

োর্ভয়ত্বপ্রাি কর্মকর্তা (নাি, পের্ভব, 
স ান নম্বর ও ইদিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
েগে/দেশিে কার্ড-এর 
িাধ্যদি প্রোে।  

৪। হভন্যয বুশকাং  হেশলদ াে, 
ইদিইল, হ াদেল-
এ এদস সরাসশর 

প্রদ াজ্য েয় মূলযঃ হভন্যয সাংোন্ত 
ওদয়ব শলাংক। 
পশরদোধ্ পদ্ধশিঃ 
েগে/দেক/দেশিে কার্ড 

২০ শিশেে 
(আের্শ সিয়) 

সিা. নজরুল ইসলাি 
পর্ভরচালক র্ভবক্রয়,কযাোর্ভরাং 
সসলস 
০১৭১৩০৪৬৩৪৫ 
nazrul.islam@intercontinental-
dhaka.com 

৫। রুি সাশিস  
(শুধুিার 
রূি হগদির 
জ্েয) 

হেশলদ াদে 
শেদেে অনু ায়ী  

” রুি হেক-আউে এর 
সিয় রুি ভাড়া 
পশরদোদধ্র সাদি 
েগে/দেক/দেশিে কার্ড 

২০ শিশেে  
(আের্শ সিয়) 

আলদেড িার্ভনক গাইন 
র্ভডউর্ভে িযাদনজার (ইনচার্জ েন্ট অর্ভ স) 
০১৭১১৫৯৬০০৮ 
alfred.gain@intercontinental-dhaka.com 

৬। শবজ্দেস 
হসন্টার  

 দোকশপ, 
স্পাইরাল 
বাইশডাং, ISD 
হ াগাদ াগ, 
ইদিইল, হেে 
ব্রাউশজ্াং   

” রুি হেক-আউে এর 
সিয় রুি ভাড়া 
পশরদোদধ্র সাদি 
েগে/দেক/দেশিে 
কার্ড। 
অেযােয গ্রা কদের 
হেদর িৎেোৎ 
েগে/দেক/দেশিে 
কার্ড। 

কাদজ্র 
পশরিাে 
অনু ায়ী  

আলদেড িার্ভনক গাইন 
র্ভডউর্ভে িযাদনজার (ইনচার্জ েন্ট 
অর্ভ স) 
০১৭১১৫৯৬০০৮ 
alfred.gain@intercontinental-dhaka.com 

৭। হ ল ি ক্লাব ১। হ াদেল-এর 
রুি হগিদের 
জ্েয শবমূদলয 
২। অেযােযদের 
হেদর সেসয 
 ওয়ার পর। 

ওদয়বসাইে 
এবাং ফ্রন্ট হিস্ক 
(শরদসপেে)-এ 
সাংরশেি 
শের্ধাশরি  দে 
আদবেে। 

মূলযঃ হ ল ি ক্লাব 
সাংোন্ত ওদয়ব শলাংক। 

আদবেে 
গ্র দের পর 
৭ শেে। 

আলদেড িার্ভনক গাইন 
র্ভডউর্ভে িযাদনজার (ইনচার্জ েন্ট 
অর্ভ স) 
০১৭১১৫৯৬০০৮ 
alfred.gain@intercontinental-dhaka.com 

৮। সুইশিাং পুল ১। হ াদেল-এর 
রুি হগিদের 
জ্েয শবমূদলয 
২। অেযােযদের 
হেদর সেসয 
 ওয়ার পর। 

ওদয়বসাইে 
এবাং ফ্রন্ট হিস্ক 
(শরদসপেে)-এ 
সাংরশেি 
শের্ধাশরি  দে 
আদবেে। 

মূলযঃ সুইশিাং পুল 
সাংোন্ত ওদয়ব শলাংক। 

আদবেে 
গ্র দের পর 
৭ শেে। 

আলদেড িার্ভনক গাইন 
র্ভডউর্ভে িযাদনজার (ইনচার্জ েন্ট 
অর্ভ স) 
০১৭১১৫৯৬০০৮ 
alfred.gain@intercontinental-dhaka.com 

৯। এয়ারদপার্ট-
হ াদেল-
এয়ারদপার্ট 
 ািায়াি 
সুশবধ্া  

হ াদেদলর শেজ্স্ব 
 ােবা দের 
িাধ্যদি গ্রা দকর 
োশ ো অনু ায়ী 

প্রদ াজ্য েয় মূলযঃ  ািায়াি সাংোন্ত 
ওদয়ব শলাংক। 

গ্রা দকর 
োশ ো 
অনু ায়ী 

আলদেড িার্ভনক গাইন 
র্ভডউর্ভে িযাদনজার (ইনচার্জ েন্ট 
অর্ভ স) 
০১৭১১৫৯৬০০৮ 
alfred.gain@intercontinental-dhaka.com 

 

২.২ প্রাতিষ্ঠাতিক সেবা 

ক্র. 
নাং 

সসবার নাি সসবা প্রোন 
পদ্ধর্ভি 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং 
প্রার্ভিস্থান 

সসবার মূলয 
এবাং পর্ভরদশাধ 
পদ্ধর্ভি 

সসবা প্রোদনর 
সিয়সীিা 

োর্ভয়ত্বপ্রাি কর্মকর্তা (নাি, পের্ভব, 
স ান নম্বর ও ইদিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
১. হকাম্পােী 

পশরোলো সাংোন্ত 
 াবিীয় কার্যাবলী  

- বযবসা সাংোন্ত সুোসে, 
হকাম্পােীর হেশিে হরশোং 
এবাং প্রশিষ্ঠাদের 
অর্থনেশিক কার্যাবলীর 
স্বচ্ছিা বজ্ায় রাখার জ্েয 

প্রদ াজ্য 
েয় 

েলিাে  হিাঃ আব্দুল কাইয়ূি 
বযবস্থাপো পশরোলক, শবএসএল 
01711849851 
md.bsl@intercontinental-dhaka.com 

mailto:md.bsl@ruposhibanglahotel.com
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ক্র. 
নাং 

সসবার নাি সসবা প্রোন 
পদ্ধর্ভি 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং 
প্রার্ভিস্থান 

সসবার মূলয 
এবাং পর্ভরদশাধ 
পদ্ধর্ভি 

সসবা প্রোদনর 
সিয়সীিা 

োর্ভয়ত্বপ্রাি কর্মকর্তা (নাি, পের্ভব, 
স ান নম্বর ও ইদিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
সরকারী শেরীো সাংোন্ত 
শবষয়াশের বাস্তবায়ে   

২. বাদজ্ে অনুদিােে  - বাদজ্ে এবাং আনুষশিক 
কাগজ্াশে  

প্রদ াজ্য 
েয় 

১ িাস হিাঃ আব্দুল কাইয়ূি 
বযবস্থাপো পশরোলক, শবএসএল 
01711849851 
md.bsl@intercontinental-dhaka.com 

৩. ২য়, ৩য় ও ৪র্থ 
হশ্রেীর কেোরীদের 
শেদয়াগ ও বরখাস্ত  

- ১। শেদয়াগ শবজ্ঞশি  
২। মূলযায়ে কশিশের 
প্রশিদবেে 

প্রদ াজ্য 
েয় 

৩ িাস হিাঃ আব্দুল কাইয়ূি 
বযবস্থাপো পশরোলক, শবএসএল 
01711849851 
md.bsl@intercontinental-dhaka.com 

৪. আন্তিন্ত্রোলয় 
সাংোন্ত কার্যাবলী  

- ১। িন্ত্রোলয় পর/দোশেে  
২। শবএসএল এর জ্বাব 
৩। আনুষাশিক কাগজ্াশে 

প্রদ াজ্য 
েয় 

েলিাে  হিাঃ আব্দুল কাইয়ূি 
বযবস্থাপো পশরোলক, শবএসএল 
01711849851 
md.bsl@intercontinental-dhaka.com 

৫. পশরোলো পর্ষদের 
সভা অনুষ্ঠাে 

- ১। সভার হোশেে 
২। কার্যাবশল  
৩। আনুষশিক কাগজ্াশে 

প্রদ াজ্য 
েয় 

৭ শেে  বযবস্থাপো পশরোলক এবাং হকাম্পাশে 
সশেব, শবএসএল 
01711849851 
md.bsl@intercontinental-dhaka.com 

01711783560 
secretary.bsl@intercontinental-dhaka.com 

৬. হকাম্পােীর শ সাব 
সাংরেে  

 ১। বযাাংক বশ  
২। কযাে বশ , ভাউোর 
বশ  
৩। খশিয়াে বশ , 
৪। আনুষশিক কাগজ্াশে 

প্রদ াজ্য 
েয় 

েলিাে  এস. এি. িশরকুল ইসলাি, 
হকাম্পাশে সশেব, শবএসএল 
01711783560 
secretary.bsl@intercontinental-
dhaka.com 

৭. বাশর্ষক শেরীো 
প্রশিদবেে 
পশরোলো পর্ষদে 
উপস্থাপে  

- ১। শেরীো প্রশিদবেদের 
বাশর্ষক প্রশিদবেে  

প্রদ াজ্য 
েয় 

শ সাব বর্ষ 
সিাশির ৬ 
িাদসর িদধ্য  

হিাঃ আব্দুল কাইয়ূি 
বযবস্থাপো পশরোলক, শবএসএল 
01711849851 
md.bsl@intercontinental-dhaka.com 

৮. বাশর্ষক সাধ্ারে 
সভা শের্ধাশরি 
সিদয় সম্পন্ন 

পশরোলো 
পর্ষদের 
অনুদিােদের 
িাধ্যদি 

১। শেরীো প্রশিদবেে এবাং 
বযবসা সাংোন্ত শবষদয় 
হেয়ার হ াল্ডারদের শেকে 
উপস্থাপে 
২। আদলােয শবষদয়র 
আনুষাশিক কাগজ্াশে  

প্রদ াজ্য 
েয় 

বাশর্ষক 
শেরীো 
প্রশিদবেে 
পর্ষে সভায় 
অনুদিােদের 
পরবর্তী ৩ 
িাদসর িদধ্য   

বযবস্থাপো পশরোলক এবাং হকাম্পাশে 
সশেব, শবএসএল 
01711849851 
md.bsl@intercontinental-dhaka.com 

01711783560 
secretary.bsl@intercontinental-dhaka.com 

৯. শিশভদিড শবিরে  পশরোলো 
পর্ষদের 
অনুদিােদের 
িাধ্যদি 

হেয়ারদ াল্ডারদের 
শিশভদিড এর িাশলকা 
এবাং শিশভদিড শবিরে 
সাংোন্ত শরদপার্ট  

প্রদ াজ্য 
েয় 

বাশর্ষক 
সাধ্ারে সভায় 
শিশভদিড 
অনুদিােদের 
পরবর্তী ১ 
িাদসর িদধ্য   

বযবস্থাপো পশরোলক এবাং হকাম্পাশে 
সশেব, শবএসএল 
01711849851 
md.bsl@intercontinental-dhaka.com 

01711783560 
secretary.bsl@intercontinental-dhaka.com 

১০. ঋে চুশির সুষ্পি 
বাস্তবায়ে এবাং 
সশিক সিদয় শকশস্ত 
পশরদোধ্  

হবার্ড কতৃৃক 
অনুদিাশেি 
ঋে চুশি 

১। ঋে চুশি  
২। আনুষশিক কাগজ্াশে 

প্রদ াজ্য 
েয় 

৭ শেে  বযবস্থাপো পশরোলক এবাং হকাম্পাশে 
সশেব, শবএসএল 
01711849851 
md.bsl@intercontinental-dhaka.com 

01711783560 
secretary.bsl@intercontinental-dhaka.com 

১১. শব.এস.ই.শস, জ্দয়ন্ট 
স্টক হকাম্পােী এবাং 
অেযােয  াবিীয় 

- ১। Annual list of 
members & summary  

প্রদ াজ্য 
েয় 

েলিাে বযবস্থাপো পশরোলক এবাং হকাম্পাশে 
সশেব, শবএসএল 
01711849851 
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ক্র. 
নাং 

সসবার নাি সসবা প্রোন 
পদ্ধর্ভি 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং 
প্রার্ভিস্থান 

সসবার মূলয 
এবাং পর্ভরদশাধ 
পদ্ধর্ভি 

সসবা প্রোদনর 
সিয়সীিা 

োর্ভয়ত্বপ্রাি কর্মকর্তা (নাি, পের্ভব, 
স ান নম্বর ও ইদিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
কিপ্ল্যায়ন্স, শরোন্সৃ 
শেশিি করে  

২। Free float of 
shares 
৩। আনুষশিক কাগজ্াশে 

md.bsl@intercontinental-dhaka.com 

01711783560 
secretary.bsl@intercontinental-dhaka.com 

১২. িযাদেজ্দিন্ট চুশির 
আওিায় অপাদরশোং 
হকাম্পােীর  াবিীয় 
কার্যাবলীর সিন্বয় 
সাধ্ে এবাং শ  
প্রোে  

 ১। িযাদেজ্দিন্ট চুশি 
২। ইেভদয়স 
৩। আনুষশিক কাগজ্াশে 

প্রদ াজ্য 
েয় 

েলিাে  বযবস্থাপো পশরোলক এবাং হকাম্পাশে 
সশেব, শবএসএল 
01711849851 
md.bsl@intercontinental-dhaka.com 

01711783560 
secretary.bsl@intercontinental-dhaka.com 

১৩. শবএসএল-এর 
অশ স এবাং 
হরশসদিশন্সয়াল 
কিদপ্ল্দের 
কার্যাবলী িোরকী  

- ১। ভাড়ার চুশির কশপ 
২। ভাড়া আোয় 
৩। আনুষশিক কাগজ্াশে 

প্রদ াজ্য 
েয় 

েলিাে বযবস্থাপো পশরোলক এবাং হকাম্পাশে 
সশেব, শবএসএল 
01711849851 
md.bsl@intercontinental-dhaka.com 

01711783560 
secretary.bsl@intercontinental-dhaka.com 

১৪. শবদেেী 
কেকর্তাদের হবিে 
প্রোে  

শবএসএল 
কতৃকৃ পরীো 
করার পর 
বযাদে হপ্ররে। 

১। ইন্টারকশন্টদেন্টাল এবাং 
হ াদেল কতৃৃক োশখলকৃি 
ইেভদয়স  
২। হ াদেদলর প্রিযয়ে পর।  
৩। শেরীো প্রশিষ্ঠাদের 
প্রিযয়ে পর। 

প্রদ াজ্য 
েয় 

৭ শেে এস. এি. িশরকুল ইসলাি, 
হকাম্পাশে সশেব, শবএসএল 
01711783560  
secretary.bsl@intercontinental-dhaka.com 

১৫. ইন্টারকশন্টদেন্টাল-
এর শ  অনুদিােে 
এবাং প্রোে  

শবএসএল 
কতৃকৃ পরীো 
করার পর 
বাাংদক হপ্ররে । 
 

১। ইন্টারকশন্টদেন্টাল এবাং 
হ াদেল কতৃৃক োশখলকৃি 
ইেভদয়স  
২। হ াদেদলর প্রিযয়ে পর।  
৩। শেরীো প্রশিষ্ঠাদের 
প্রিযয়ে পর। 

প্রদ াজ্য 
েয় 

৭ শেে হিাঃ আব্দুল কাইয়ূি 
বযবস্থাপো পশরোলক, শবএসএল 
01711849851 
md.bsl@intercontinental-dhaka.com 

১৬. শবদেেী 
কেকর্তাদের 
শেদয়াগ অনুদিােে  

পশরোলো 
পর্ষদের 
অনুদিােদের 
িাদ্ধযদি 

কেকর্তাদের জ্ীবে-বৃত্তান্ত  প্রদ াজ্য 
েয় 

১৫ শেে (১ 
িাস 
সদবাচ্চয) 

এস. এি. িশরকুল ইসলাি, 
হকাম্পাশে সশেব, শবএসএল 
01711783560 
secretary.bsl@intercontinental-dhaka.com 

১৭. শবদেেী 
কেকর্তাদের 
Work Permit এর  
আদবেে  

BOI-দি 
আদবেে, 
হপ্ররে ও 
অনুদিােে 
সাংগ্র   

১। BOI-এর শের্ধাশরি  দে 
শবএসএল কতৃৃক আদবেে। 
২। শবএসএল কতৃৃক প্রোেকৃি 
শেদয়াগপ্রাি  
৩। শবএসএল পশরোলো পর্ষদের 
শসদ্ধান্ত 
৪। শবএসএল এবাং 
আই.এইে.শজ্-এর িদধ্য 
সম্পাশেি হ াদেল বযবস্থাপো 
চুশিদি শেদয়াগ সাংোন্ত অাংদের 
কশপ। 
৫। শবএসএল-এর আশর্টদকলস  
অ  এদসাশসদয়েে এবাং 
হিদিাদরডাি অ  এদসাশসদয়েে 
৬। কেকর্তাদের পাসদপার্ট-এর 
 দোদকাশপ  
৭। কেকর্তাদের পাাঁে কশপ 
পাসদপার্ট সাইজ্ ছশব। 

প্রদ াজ্য 
েয় 

১ িাস এস. এি. িশরকুল ইসলাি, 
হকাম্পাশে সশেব, শবএসএল 
01711783560 
secretary.bsl@intercontinental-dhaka.com 

১৮. ছূশে/বযশিগি 
আদবেে 

- আদবেে োশখল  প্রদ াজ্য 
েয় 

২৪ ঘন্টা  এস. এি. িশরকুল ইসলাি, 
হকাম্পাশে সশেব, শবএসএল 
01711783560 
secretary.bsl@intercontinental-dhaka.com 
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২.৩ অিযন্তরীণ সসবা 

ক্র. 
নাং 

সসবার নাি সসবা প্রোন পদ্ধর্ভি প্রদয়াজনীয় 
কাগজপত্র এবাং 
প্রার্ভিস্থান 

সসবার মূলয এবাং 
পর্ভরদশাধ পদ্ধর্ভি 

সসবা প্রোদনর 
সিয়সীিা 

োর্ভয়ত্বপ্রাি কর্মকর্তা (নাি, পের্ভব, স ান 
নম্বর ও ইদিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১. খােয ও 
পােীয় 

সিয় অনু ায়ী  প্রদ াজ্য েয় প্রদ াজ্য েয় কেকর্তা/কেো
রীদের জ্েয 
শের্ধাশরি 
িাইশোং। 

হিাঃ শবল্লাল হ াদসইে 
কযাদ দেশরয়া সুপারভাইজ্ার 
01828179407 
cafeteria.icd@intercontinental-dhaka.com 

২. শেশকৎসা হ াদেদলর শেজ্স্ব 
শেশকৎসক এবাং 
শিসদপেসাশর  

প্রদ াজ্য েয় প্রদ াজ্য েয় িৎেোৎ 
Dr. AKM Aminul Islam 
Medical Officer 
01911438226 

৩. লন্ড্রী শেজ্স্ব লন্ড্রী প্রদ াজ্য েয় প্রদ াজ্য েয় প্রদ াজ্য েয় 
Mahbubur Rahman 
Laundry Manager 
01313088863 
mahbubur.rahman@intercontinental-dhaka.com 

৪.  ািায়াি 
(রাি ১০ 
োর পর) 

প্রশিষ্ঠাদের শেজ্স্ব 
 ােবা ে  

প্রদ াজ্য েয় প্রদ াজ্য েয় প্রদ াজ্য েয় আলদেড িার্ভনক গাইন 
র্ভডউর্ভে িযাদনজার (ইনচার্জ েন্ট অর্ভ স) 
০১৭১১৫৯৬০০৮ 
alfred.gain@intercontinental-dhaka.com 

৫. ছুশে প্রশিষ্ঠাদের শের্ধাশরি 
 দে আদবেে এবাং 
অনুদিােে 

প্রদ াজ্য েয় প্রদ াজ্য েয় ১ শেে শবভাগীয় প্রধ্াে 

৬. প্রশেেে প্রশেেোর্থী 
িদোেয়ে, প্রশেেে 
প্রোে  

প্রদ াজ্য েয় প্রদ াজ্য েয় প্রশেেে শবষয় 
অনু ায়ী  

শবভাগীয় প্রধ্াে এবাং প্রশেেে 
বযবস্থাপক 

 

mailto:cafeteria.icd@intercontinental-dhaka.com

