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

 

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

র্ভিশন:  
বাাংলাদেদশর upscale স াদেল র্ভশদে সনতৃত্ব সেওয়া।  

র্ভিশন: 
বাাংলাদেদশর ইর্ভি াস, ঐর্ভি য এবাং সাংস্কৃর্ভির সাংর্ভিশ্রদন র্ভবশ্বিাদনর সসবার িাধ্যদি অর্ভির্ভিদের সদবাচ্চ সন্তুর্ভি অর্জন। 

২। সসবা প্রোন প্রর্ভিশ্রুর্ভি 

২ .১  গ্রা ক সসবা  

ক্র. 
নাং 

সসবার নাি সসবা প্রোন পদ্ধর্ভি প্রদয়াজনীয় 
কাগজপত্র এবাং 

প্রার্ভিস্থান 

সসবার মূলয এবাং 
পর্ভরদশাধ্ পদ্ধর্ভি 

সসবা প্রোদনর 
সিয়সীিা 

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

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
১। আবাসন  অনলাইন, 

সের্ভলদ ান, 
ইদিইল, সরাসর্ভর   

ওদয়বসাইে 
এবাং সরাসর্ভর  

মূলযঃ রুি েযার্ভর -এর 
ওদয়ব র্ভলাংক। 
পর্ভরদশাধ্ পদ্ধর্ভিঃ নগে, 
সেক, সক্রর্ভডে কার্ড  

২০ র্ভির্ভনে 
(আের্শ সিয়) 

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

২। সরস্টুদরন্ট ১। স াদেদল এদস। 
২। কদপাদরে গ্র দকর 
সেদত্রঃ প্রাির্ভিকিাদব 
সের্ভলদ াদন আসন 
সাংরেণ পূবক 
পরবর্তীদি 
সরিউদরদন্ট এদস বা 
ইদিইল-এ আসন 
সাংরেণ র্ভনর্ভিি 
করন। 

প্রদ াজয নয়  মূলযঃ রুি েযার্ভর -এর 
ওদয়ব র্ভলাংক। 
পর্ভরদশাধ্ পদ্ধর্ভিঃ নগে, 
সেক, সক্রর্ভডে কার্ড 

অর্ডার প্রোন-
এর পর ২০ 
র্ভির্ভনে (আের্শ 
সিয়) 

সিাঃ ির্ভশউর র িান 
সরস্টুদরন্ট িযাদনজার 
০১৩২২৮৯৮৮১৫ 
mashiur.rahman@intercontinental-
dhaka.com 

৩। সবকারী 
আইদেি 

স াদেল-এ এদস 
অর্ডার প্রোন-এর 
িাধ্যদি 
 

প্রদ াজয নয়  মূলযঃ সবকার্ভর 
আইদেদির মূলযস  
িার্ভলকা  
পর্ভরদশাধ্ পদ্ধর্ভিঃ  
১। স াদেদল খােয 
গ্র দণর সেদত্র 
নগে/দক্রর্ভডে কার্ড। 
২। অগ্রীি অর্ডাদরর 
সেদত্র অর্ডার প্রোদনর 
সিয় সম্পূর্ণ মূদলযর 
র্ভনর্ধার্ভরি পর্ভরিাণ অগ্রীি 
প্রোন এবাং অবর্ভশি মূলয 
অর্ডার গ্র দণর সিয় 
নগে/দক্রর্ভডে কার্ড-এর 
িাধ্যদি প্রোন।  

খােযদ্রদবযর 
প্রকৃর্ভি সিদে 
িৎেণাৎ/২০ 
র্ভির্ভনে 
(সদবাচ্চয) 

সিাঃ ির্ভশউর র িান 
সরস্টুদরন্ট িযাদনজার 
০১৩২২৮৯৮৮১৫ 
mashiur.rahman@intercontinental-
dhaka.com 



D:\124\CC\CC 2022-23\2 qtr\১.৪ সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি হালনাগাদ.docx\ 2 

ক্র. 
নাং 

সসবার নাি সসবা প্রোন পদ্ধর্ভি প্রদয়াজনীয় 
কাগজপত্র এবাং 

প্রার্ভিস্থান 

সসবার মূলয এবাং 
পর্ভরদশাধ্ পদ্ধর্ভি 

সসবা প্রোদনর 
সিয়সীিা 

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

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
৪। সিন্যয বুর্ভকাং  সের্ভলদ ান, 

ইদিইল, স াদেল-
এ এদস সরাসর্ভর 

প্রদ াজয নয় মূলযঃ সিন্যয সাংক্রান্ত 
ওদয়ব র্ভলাংক। 
পর্ভরদশাধ্ পদ্ধর্ভিঃ 
নগে/দেক/দক্রর্ভডে 
কার্ড 

২০ র্ভির্ভনে 
(আের্শ সিয়) 

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

৫। রুি সার্ভিস  
(শুধুিাত্র রূি 
সগদির 
জনয) 

সের্ভলদ াদন র্ভনদেশ 
অনু ায়ী  

” রুি সেক-আউে এর 
সিয় রুি িাড়া 
পর্ভরদশাদধ্র সাদি 
নগে/দেক/দক্রর্ভডে 
কার্ড 

২০ র্ভির্ভনে  
(আের্শ সিয়) 

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

৬। র্ভবজদনস 
সসন্টার  

 দোকর্ভপ, 
স্পাইরাল বাইর্ভডাং, 
ISD স াগাদ াগ, 
ইদিইল, সনে 
ব্রাউর্ভজাং   

” রুি সেক-আউে এর 
সিয় রুি িাড়া 
পর্ভরদশাদধ্র সাদি 
নগে/দেক/দক্রর্ভডে 
কার্ড। অনযানয 
গ্রা কদের সেদত্র 
িৎেণাৎ নগে/দেক/ 
সক্রর্ভডে কার্ড। 

কাদজর 
পর্ভরিান 
অনু ায়ী  

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

৭। স ল ি ক্লাব ১। স াদেল-এর 
রুি সগিদের জনয 
র্ভবমূদলয 
২। অনযানযদের 
সেদত্র সেসয 
 ওয়ার পর। 

ওদয়বসাইে 
এবাং েন্ট সডস্ক 
(র্ভরদসপশন)-এ 
সাংরর্ভেি 
র্ভনর্ধার্ভরি  দর্ম 
আদবেন। 

মূলযঃ স ল ি ক্লাব 
সাংক্রান্ত ওদয়ব র্ভলাংক। 

আদবেন 
গ্র দণর পর 
৭ র্ভেন। 

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

৮। সুইর্ভিাং পুল ১। স াদেল-এর 
রুি সগিদের জনয 
র্ভবমূদলয 
২। অনযানযদের 
সেদত্র সেসয 
 ওয়ার পর। 

ওদয়বসাইে 
এবাং েন্ট সডস্ক 
(র্ভরদসপশন)-এ 
সাংরর্ভেি 
র্ভনর্ধার্ভরি  দর্ম 
আদবেন। 

মূলযঃ সুইর্ভিাং পুল 
সাংক্রান্ত ওদয়ব র্ভলাংক। 

আদবেন 
গ্র দণর পর 
৭ র্ভেন। 

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

৯। এয়ারদপার্ট-
স াদেল-
এয়ারদপার্ট 
 ািায়াি 
সুর্ভবধ্া  

স াদেদলর র্ভনজস্ব 
 ানবা দনর 
িাধ্যদি গ্রা দকর 
োর্ভ ো অনু ায়ী 

প্রদ াজয নয় মূলযঃ  ািায়াি সাংক্রান্ত 
ওদয়ব র্ভলাংক। 

গ্রা দকর 
োর্ভ ো 
অনু ায়ী 

আলদেড িার্ভনক গাইন 
র্ভডউর্ভে িযাদনজার (ইনোর্জ ে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 পর্ভরদশাধ্ 

পদ্ধর্ভি 

সসবা প্রোদনর 
সিয়সীিা 

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

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

পর্ভরোলনা সাংক্রান্ত 
 াবিীয় কার্যাবলী  

- বযবসা সাংক্রান্ত সুশাসন, 
সকাম্পানীর সক্রর্ভডে সরর্ভোং 
এবাং প্রর্ভিষ্ঠাদনর 
অর্থননর্ভিক কার্যাবলীর 
স্বচ্ছিা বজায় রাখার জনয 
সরকারী র্ভনরীো সাংক্রান্ত 
র্ভবষয়ার্ভের বাস্তবায়ন   

প্রদ াজয 
নয় 

েলিান  সিা াম্মে আর্ভিকুর র িান 
বযবস্থাপনা পর্ভরোলক, র্ভবএসএল 
+8801322898822  
md.bsl@intercontinental-dhaka.com 

tel:+88%2001322898822
mailto:md.bsl@ruposhibanglahotel.com
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ক্র. 
নাং 

সসবার নাি সসবা প্রোন 
পদ্ধর্ভি 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং 
প্রার্ভিস্থান 

সসবার মূলয 
এবাং পর্ভরদশাধ্ 

পদ্ধর্ভি 

সসবা প্রোদনর 
সিয়সীিা 

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

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
২. বাদজে অনুদিােন  - বাদজে এবাং আনুষর্ভিক 

কাগজার্ভে  
প্রদ াজয 
নয় 

১ িাস সিা াম্মে আর্ভিকুর র িান 
বযবস্থাপনা পর্ভরোলক, র্ভবএসএল 
+8801322898822 

md.bsl@intercontinental-dhaka.com 

৩. ২য়, ৩য় ও ৪র্থ 
সশ্রনীর কর্মোরীদের 
র্ভনদয়াগ ও বরখাস্ত  

- ১। র্ভনদয়াগ র্ভবজ্ঞর্ভি  
২। মূলযায়ন কর্ভির্ভের 
প্রর্ভিদবেন 

প্রদ াজয 
নয় 

৩ িাস সিা াম্মে আর্ভিকুর র িান 
বযবস্থাপনা পর্ভরোলক, র্ভবএসএল 
+8801322898822 

md.bsl@intercontinental-dhaka.com 

৪. আন্তিন্ত্রণালয় 
সাংক্রান্ত কার্যাবলী  

- ১। িন্ত্রণালয় পত্র/দনার্ভেশ  
২। র্ভবএসএল এর জবাব 
৩। আনুষার্ভিক কাগজার্ভে 

প্রদ াজয 
নয় 

েলিান  সিা াম্মে আর্ভিকুর র িান 
বযবস্থাপনা পর্ভরোলক, র্ভবএসএল 
+8801322898822 
md.bsl@intercontinental-dhaka.com 

৫. পর্ভরোলনা পর্ষদের 
সিা অনুষ্ঠান 

- ১। সিার সনার্ভেশ 
২। কার্যাবর্ভল  
৩। আনুষর্ভিক কাগজার্ভে 

প্রদ াজয 
নয় 

৭ র্ভেন  বযবস্থাপনা পর্ভরোলক এবাং সকাম্পার্ভন 
সর্ভেব, র্ভবএসএল 
+8801322898822 
md.bsl@intercontinental-dhaka.com 

+8801711783560 
secretary.bsl@intercontinental-dhaka.com 

৬. সকাম্পানীর র্ভ সাব 
সাংরেন  

 ১। বযাাংক বর্ভ  
২। কযাশ বর্ভ , িাউোর 
বর্ভ  
৩। খর্ভিয়ান বর্ভ , 
৪। আনুষর্ভিক কাগজার্ভে 

প্রদ াজয 
নয় 

েলিান  এস. এি. ির্ভরকুল ইসলাি, 
সকাম্পার্ভন সর্ভেব, র্ভবএসএল 
+8801711783560 
secretary.bsl@intercontinental-
dhaka.com 

৭. বার্ভর্ষক র্ভনরীো 
প্রর্ভিদবেন 
পর্ভরোলনা পর্ষদে 
উপস্থাপন  

- ১। র্ভনরীো প্রর্ভিদবেদনর 
বার্ভর্ষক প্রর্ভিদবেন  

প্রদ াজয 
নয় 

র্ভ সাব বর্ষ 
সিার্ভির ৬ 
িাদসর িদধ্য  

বযবস্থাপনা পর্ভরোলক, র্ভবএসএল 
+8801322898822 
md.bsl@intercontinental-dhaka.com 

৮. বার্ভর্ষক সাধ্ারন 
সিা র্ভনর্ধার্ভরি 
সিদয় সম্পন্ন 

পর্ভরোলনা 
পর্ষদের 
অনুদিােদনর 
িাধ্যদি 

১। র্ভনরীো প্রর্ভিদবেন এবাং 
বযবসা সাংক্রান্ত র্ভবষদয় 
সশয়ার স াল্ডারদের র্ভনকে 
উপস্থাপন 
২। আদলােয র্ভবষদয়র 
আনুষার্ভিক কাগজার্ভে  

প্রদ াজয 
নয় 

বার্ভর্ষক 
র্ভনরীো 
প্রর্ভিদবেন 
পর্ষে সিায় 
অনুদিােদনর 
পরবর্তী ৩ 
িাদসর িদধ্য   

বযবস্থাপনা পর্ভরোলক এবাং সকাম্পার্ভন 
সর্ভেব, র্ভবএসএল 
+8801322898822 
md.bsl@intercontinental-dhaka.com 

+8801711783560 
secretary.bsl@intercontinental-dhaka.com 

৯. র্ভডর্ভিদডড র্ভবিরন  পর্ভরোলনা 
পর্ষদের 
অনুদিােদনর 
িাধ্যদি 

সশয়ারদ াল্ডারদের 
র্ভডর্ভিদডড এর িার্ভলকা 
এবাং র্ভডর্ভিদডড র্ভবিরণ 
সাংক্রান্ত র্ভরদপার্ট  

প্রদ াজয 
নয় 

বার্ভর্ষক 
সাধ্ারন সিায় 
র্ভডর্ভিদডড 
অনুদিােদনর 
পরবর্তী ১ 
িাদসর িদধ্য   

বযবস্থাপনা পর্ভরোলক এবাং সকাম্পার্ভন 
সর্ভেব, র্ভবএসএল 
+8801322898822 
md.bsl@intercontinental-dhaka.com 

+8801711783560 
secretary.bsl@intercontinental-dhaka.com 

১০. ঋন চুর্ভির সুষ্পি 
বাস্তবায়ন এবাং 
সর্ভিক সিদয় র্ভকর্ভস্ত 
পর্ভরদশাধ্  

সবার্ড কতৃৃক 
অনুদিার্ভেি 
ঋন চুর্ভি 

১। ঋন চুর্ভি  
২। আনুষর্ভিক কাগজার্ভে 

প্রদ াজয 
নয় 

৭ র্ভেন  বযবস্থাপনা পর্ভরোলক এবাং সকাম্পার্ভন 
সর্ভেব, র্ভবএসএল 
+8801322898822 
md.bsl@intercontinental-dhaka.com 

+8801711783560 
secretary.bsl@intercontinental-dhaka.com 

১১. র্ভব.এস.ই.র্ভস, জদয়ন্ট 
স্টক সকাম্পানী এবাং 
অনযানয  াবিীয় 
কিপ্ল্যায়ন্স, র্ভরোন্সৃ 
র্ভনর্ভিি করন  

- ১। Annual list of 
members & summary  
২। Free float of 
shares 
৩। আনুষর্ভিক কাগজার্ভে 

প্রদ াজয 
নয় 

েলিান বযবস্থাপনা পর্ভরোলক এবাং সকাম্পার্ভন 
সর্ভেব, র্ভবএসএল 
+8801322898822 
md.bsl@intercontinental-dhaka.com 

+8801711783560 
secretary.bsl@intercontinental-dhaka.com 
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ক্র. 
নাং 

সসবার নাি সসবা প্রোন 
পদ্ধর্ভি 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং 
প্রার্ভিস্থান 

সসবার মূলয 
এবাং পর্ভরদশাধ্ 

পদ্ধর্ভি 

সসবা প্রোদনর 
সিয়সীিা 

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

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
১২. িযাদনজদিন্ট চুর্ভির 

আওিায় অপাদরর্ভোং 
সকাম্পানীর  াবিীয় 
কার্যাবলীর সিন্বয় 
সাধ্ন এবাং র্ভ  
প্রোন  

 ১। িযাদনজদিন্ট চুর্ভি 
২। ইনিদয়স 
৩। আনুষর্ভিক কাগজার্ভে 

প্রদ াজয 
নয় 

েলিান  বযবস্থাপনা পর্ভরোলক এবাং সকাম্পার্ভন 
সর্ভেব, র্ভবএসএল 
+8801322898822 
md.bsl@intercontinental-dhaka.com 

+8801711783560 
secretary.bsl@intercontinental-dhaka.com 

১৩. র্ভবএসএল-এর 
অর্ভ স এবাং 
সরর্ভসদডর্ভন্সয়াল 
কিদপ্ল্দের 
কার্যাবলী িোরকী  

- ১। িাড়ার চুর্ভির কর্ভপ 
২। িাড়া আোয় 
৩। আনুষর্ভিক কাগজার্ভে 

প্রদ াজয 
নয় 

েলিান বযবস্থাপনা পর্ভরোলক এবাং সকাম্পার্ভন 
সর্ভেব, র্ভবএসএল 
+8801322898822 
md.bsl@intercontinental-dhaka.com 

+8801711783560 
secretary.bsl@intercontinental-dhaka.com 

১৪. র্ভবদেশী 
কর্মকর্তাদের সবিন 
প্রোন  

র্ভবএসএল 
কতৃকৃ পরীো 
করার পর 
বযাদে সপ্ররণ। 

১। ইন্টারকর্ভন্টদনন্টাল এবাং 
স াদেল কতৃৃক োর্ভখলকৃি 
ইনিদয়স  
২। স াদেদলর প্রিযয়ন পত্র।  
৩। র্ভনরীো প্রর্ভিষ্ঠাদনর 
প্রিযয়ন পত্র। 

প্রদ াজয 
নয় 

৭ র্ভেন এস. এি. ির্ভরকুল ইসলাি, 
সকাম্পার্ভন সর্ভেব, র্ভবএসএল 
+8801711783560  
secretary.bsl@intercontinental-dhaka.com 

১৫. ইন্টারকর্ভন্টদনন্টাল-
এর র্ভ  অনুদিােন 
এবাং প্রোন  

র্ভবএসএল 
কতৃকৃ পরীো 
করার পর 
বাাংদক সপ্ররণ । 
 

১। ইন্টারকর্ভন্টদনন্টাল এবাং 
স াদেল কতৃৃক োর্ভখলকৃি 
ইনিদয়স  
২। স াদেদলর প্রিযয়ন পত্র।  
৩। র্ভনরীো প্রর্ভিষ্ঠাদনর 
প্রিযয়ন পত্র। 

প্রদ াজয 
নয় 

৭ র্ভেন সিা াম্মে আর্ভিকুর র িান 
বযবস্থাপনা পর্ভরোলক, র্ভবএসএল 
+8801322898822 
md.bsl@intercontinental-dhaka.com 

১৬. র্ভবদেশী 
কর্মকর্তাদের 
র্ভনদয়াগ অনুদিােন  

পর্ভরোলনা 
পর্ষদের 
অনুদিােদনর 
িাদ্ধযদি 

কর্মকর্তাদের জীবন-বৃত্তান্ত  প্রদ াজয 
নয় 

১৫ র্ভেন (১ 
িাস 
সদবাচ্চয) 

এস. এি. ির্ভরকুল ইসলাি, 
সকাম্পার্ভন সর্ভেব, র্ভবএসএল 
+8801711783560 
secretary.bsl@intercontinental-dhaka.com 

১৭. র্ভবদেশী 
কর্মকর্তাদের 
Work Permit এর  
আদবেন  

BOI-দি 
আদবেন, 
সপ্ররণ ও 
অনুদিােন 
সাংগ্র   

১। BOI-এর র্ভনর্ধার্ভরি  দর্ম 
র্ভবএসএল কতৃৃক আদবেন। 
২। র্ভবএসএল কতৃৃক প্রোনকৃি 
র্ভনদয়াগপ্রাি  
৩। র্ভবএসএল পর্ভরোলনা পর্ষদের 
র্ভসদ্ধান্ত 
৪। র্ভবএসএল এবাং 
আই.এইে.র্ভজ-এর িদধ্য 
সম্পার্ভেি স াদেল বযবস্থাপনা 
চুর্ভিদি র্ভনদয়াগ সাংক্রান্ত অাংদশর 
কর্ভপ। 
৫। র্ভবএসএল-এর আর্ভর্টদকলস  
অ  এদসার্ভসদয়শন এবাং 
সিদিাদরডাি অ  এদসার্ভসদয়শন 
৬। কর্মকর্তাদের পাসদপার্ট-এর 
 দোদকার্ভপ  
৭। কর্মকর্তাদের পাাঁে কর্ভপ 
পাসদপার্ট সাইজ ছর্ভব। 

প্রদ াজয 
নয় 

১ িাস এস. এি. ির্ভরকুল ইসলাি, 
সকাম্পার্ভন সর্ভেব, র্ভবএসএল 
+8801711783560 
secretary.bsl@intercontinental-dhaka.com 

১৮. ছূর্ভে/বযর্ভিগি 
আদবেন 

- আদবেন োর্ভখল  প্রদ াজয 
নয় 

২৪ ঘন্টা  এস. এি. ির্ভরকুল ইসলাি, 
সকাম্পার্ভন সর্ভেব, র্ভবএসএল 
+8801711783560 
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 
পর্ভরদশাধ্ পদ্ধর্ভি 

সসবা প্রোদনর 
সিয়সীিা 

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

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১. খােয ও 
পানীয় 

সিয় অনু ায়ী  প্রদ াজয নয় প্রদ াজয নয় কর্মকর্তা/কর্মো
রীদের জনয 
র্ভনর্ধার্ভরি 
ডাইর্ভনাং। 

সিাঃ র্ভবল্লাল স াদসইন 
কযাদ দের্ভরয়া সুপারিাইজার 
+8801828179407 
cafeteria.icd@intercontinental-dhaka.com 

২. র্ভের্ভকৎসা স াদেদলর র্ভনজস্ব 
র্ভের্ভকৎসক এবাং 
র্ভডসদপনসার্ভর  

প্রদ াজয নয় প্রদ াজয নয় িৎেণাৎ 
Dr. AKM Aminul Islam 
Medical Officer 

+8801911438226 

৩. লন্ড্রী র্ভনজস্ব লন্ড্রী প্রদ াজয নয় প্রদ াজয নয় প্রদ াজয নয় 
Mahbubur Rahman 
Laundry Manager 

+8801313088863 

mahbubur.rahman@intercontinental-
dhaka.com 

৪.  ািায়াি 
(রাি ১০ 
োর পর) 

প্রর্ভিষ্ঠাদনর র্ভনজস্ব 
 ানবা ন  

প্রদ াজয নয় প্রদ াজয নয় প্রদ াজয নয় আলদেড িার্ভনক গাইন 
র্ভডউর্ভে িযাদনজার (ইনোর্জ েন্ট অর্ভ স) 
+8801711596008 
alfred.gain@intercontinental-dhaka.com 

৫. ছুর্ভে প্রর্ভিষ্ঠাদনর র্ভনর্ধার্ভরি 
 দর্ম আদবেন এবাং 
অনুদিােন 

প্রদ াজয নয় প্রদ াজয নয় ১ র্ভেন র্ভবিাগীয় প্রধ্ান 

৬. প্রর্ভশেন প্রর্ভশেনার্থী 
িদনানয়ন, প্রর্ভশেণ 
প্রোন  

প্রদ াজয নয় প্রদ াজয নয় প্রর্ভশেণ র্ভবষয় 
অনু ায়ী  

র্ভবিাগীয় প্রধ্ান এবাং প্রর্ভশেণ 
বযবস্থাপক 
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