
উদ্ভাবনী আইডিয়ার িকুমেমেশন 

উদ্ভাবমনর নােঃ  হ ামেমের বাইমর অডিডিমের জমে ক্যাোডরিং সাডভিস ব্যবস্থার উন্নডিক্রণ 

উদ্ভাবনী উমযামের ডবষয়বস্তঃ প্যান প্যাডসডিক্ হসানারোঁও হ োটেটের ঐতি য ও সুনোম বজোয় হরটে হ োটেটের 

বোইটরও পাঁচ িোরকো মোটনর কযোেোতরিং সোতভিস হেবোর েক্ষ্য তনটয়  অতিতিটের আরও কোটে হসবো হপ ৌঁটে হেবোর 

একটি প্রটচষ্টো।  

উমযাে চালুর িাডরখঃ ২৮-০৬-২০২০ 

উমযাে বাস্তবায়ন স্থেঃ প্যান প্যাডসডিক্ হসানারোঁও হ ামেে 

ক্ে িমেমে সাডিি উন্নয়নসমূ ঃ  

 

১.  হ োটেটের প্রস্তুিকৃি েোটের  সুরক্ষ্ো এবিং স্বোস্থ্যকর মোন বজোয় রোেো যোটব  

২.  অতিতির কোটে হ োটেটের পণ্য ও হসবোর মোন বোত ়িটয়ি তুেটব 

৩.  এটি কটর ব্যবসোটয়র নতুন হক্ষ্ত্রগুতে হযমন-হেেোধুেোর ইটভন্ট, হমেো ও প্রের্ িনীর মটিো তবষয়গুতে     

আতবষ্কোর করটি আমরো সক্ষ্ম  টবো  

৪.  একই হসবোর জন্য বোত টরর যোনবো ন ভো ়িো বোবে  অপোটরর্নোে ব্যয়ি কমোটনো  সম্ভব  টব  

৫.  অতনভিরটযোগ্য সরবরো কোরীটের উপর তনভিরিো হ্রোস করটব 

 

ডচেঃ  

                       

          

 

 



উদ্ভাবনী আইডিয়ার িকুমেমেশন 

 

উদ্ভাবমনর নােঃ  ো ও দুগ্ধম াষ্য ডশশুমের জমে হ ামেমের অভযন্তমর হেস্ট ডিডিিং এডরয়া ডনি িারণ 

উদ্ভাবনী উমযামের ডবষয়বস্তঃ প্রতিটি শীষ িস্থানীয় ব্যবসোর হেমে এক্টি মোনসম্মি, স জ অিচ আধুডনক্ ব্যবস্থ্ো  

 ে ো ও দুগ্ধম াষ্য ডশশুমের  জমে একটি আেোেো হেস্ট ডিডিিং এডরয়া ডনি িারণ এবিং এটক্ষ্টত্র বোিংেোটের্ 

সরকোটররও তনটে ির্নো রটয়টে । ডশশু-বান্ধব /  ডরবার  বান্ধব আধুডনক্ হ ামেে ত টসটব প্যান প্যাডসডিক্ 

হসানারোঁও হ োটেে এইজটন্য উটেোগ গ্র ণ কটরটে ।  

উমযাে চালুর িাডরখঃ  ২৮-০৬-২০২০ 

উমযাে বাস্তবায়ন স্থেঃ প্যান প্যাডসডিক্ হসানারোঁও হ ামেে 

ক্ে িমেমে সাডিি উন্নয়নসমূ ঃ  

১.  এটি হবডশরভাে শীষ িস্থানীয়  োমনর ব্যবসোর হেমে (হ ামেে এবিং হরমস্তাঁরা)এক্টি স জ অিচ আধুডনক্ 

ববডশষ্ট্য  

২.  এছাড়াও  ডরবারমক্ ডনময় হ ামেমে  আসমি  উৎসাড ি  ক্রমব , এভামব হ ামেমের আয় বাড়মব  

৩.  যামের এই জোিীয় হসবা প্রটয়োজন, এ সম্পডক্িি  িামের হয অডভমযােগুডে, িা হ্রাস  ামব  

৪.   ডরবারগুডেমক্ েড ো েয়মেেগুডে বুমক্র দুি খাওয়ামনার জায়ো ড সামব ব্যব ার ক্রা হিমক্ 

ডনরুৎসাড ি ক্রমব, যা খুব অস্বাস্থযক্র  মি  ামর দুগ্ধম াষ্য ডশশুমের জমে  

৫.  ডশশু-বান্ধব /  ডরবার  বান্ধব আধুডনক্ হ ামেে ড সামব হ ামেমের োন  উন্নি ক্রমব 

 

ডচেঃ  

 
                                          

 

 



উদ্ভাবনী আইডিয়ার িকুমেমেশন 

 

উদ্ভাবমনর নােঃ অডিডি হসবার োন উন্নয়মন ক্যাোডরিং হসেস সাডভিস এর উ স্থা ন  

উদ্ভাবনী উমযামের ডবষয়বস্তঃ অতিতি হসবোয় অগ্রগণ্য ও তবশ্বস্ত একটি নোম প্যান প্যাডসডিক্ হসানারোঁও 

হ োটেে। িোর ঐতিট যর ধোরোবোত কিোয়, ত তজেোে বোিংেোটেটর্র  ওয়োন স্টপ হসবোর ধোরনোয় অতিতিটের 

হ োটেটের  কযোেোতরিং পণ্য ও িোর তভন্ন তভন্ন তেক   োইেোইে করটি এই উটেোগ গ্র ণ করো  টয়টে ।  

উমযাে চালুর িাডরখঃ  ২৮-০৬-২০২০ 

উমযাে বাস্তবায়ন স্থেঃ প্যান প্যাডসডিক্ হসানারোঁও হ ামেে 

ক্ে িমেমে সাডিি উন্নয়নসমূ ঃ  

 

১.  কযোেোতরিং ক্লোটয়ন্টটের সোটি হযোগোটযোগ করোর এবিং সন্তুষ্ট করোর জন্য আধুতনক, স্মোে ি উপোয় 

২. কোগজতব ীন অতিস ধোরণো স্থ্োপন এবিং বজিয হ্রোস করটি স োয়িো  করটব  

৩.  ওয়োন স্টপ হসবোর ধোরনোয় অতিতিটের কযোেোতরিং পণ্য ও িোর তভন্ন তভন্ন তেক   োইেোইে করটি সো োয্য 

করটব  

৪.  বোইটরর হসেস কেগুতের প্রতিয়ো  উন্নি করটব এবিং একটি হসেস তপটচর মোধ্যটম সম্ভোব্য ক্লোটয়ন্টটের 

আস্থ্ো অজিটন সোিটের  োর বৃতি করটি পোরটব বটে আর্ো করো যোয়  

৫.  সময় বাঁচোটব  এবিং তবিয়  ব্যয়(েোবোটরর স্বোে গ্র ণ, একোতধক বোর যোিোয়োি ও  পতরব ন ব্যয় ইিযোতে) 

হ্রোস করটব 

ডচেঃ  

 

             



উদ্ভাবনী আইডিয়ার িকুমেমেশন 

 

উদ্ভাবমনর নােঃ  যানজে এডড়ময় হ ামেমের অভযন্তমর প্রমবশ ি ড মসমব অডিডিমের জমে ডবক্ল্প রাস্তা 

উদ্ভাবনী উমযামের ডবষয়বস্তঃ অতিতিটের স্বাচ্ছন্দ্য ও  দুময িােক্ােীন মুহূমিি দ্রুিিার সামি অতিতিটের 

যানবা ন অগ্রোতধকোটরর তভতিটি হ ামেমের অভযন্তমর প্রটবটর্র েটক্ষ্য এই উটেোগ গ্র ণ করো  টয়টে।  

উমযাে চালুর িাডরখঃ  ২৫-০৭-২০১৯ 

উমযাে বাস্তবায়ন স্থেঃ প্যান প্যাডসডিক্ হসানারোঁও হ ামেে 

ক্ে িমেমে সাডিি উন্নয়নসমূ ঃ  

 

১.  অডিডিরা স্বাচ্ছমন্দ্যর সামি হ ামেমে প্রমবশ ক্রমি  ারমবন 

২.  দুময িােক্ােীন মুহূমিি দ্রুিিার সামি যানবা ন হ ামেমের অভযন্তমর প্রমবশ ক্রমি  ারমব 

৩.   অডিডিরা অগ্রাডিক্ার ও সম্মানমবাি  ক্রমবন 

৪.  হ ামেমে অডিডি আেেন বৃডি  ামব, সামি সামি হ ামেমের ব্যবসোতয়ক  অগ্রেডি  মব 

৫.  অডিডির ডনরা ত্তা ডনডিি ক্রমণ স োয়ক   মব 

 

ডচেঃ  

                       

 

                       

 



উদ্ভাবনী আইডিয়ার িকুমেমেশন 

 

উদ্ভাবমনর নােঃ এসএেএস, ইমেইে ও সাোডজক্ োধ্যেগুডে দ্বারা হ ামেমের ডবডভন্ন অিার সম্পমক্ি 

অডিডিমের অবড িক্রণ 

উদ্ভাবনী উমযামের ডবষয়বস্তঃ ডিডজোে বািংোমেশ ডবডনে িামণ ও বিিোমন সাোডজক্ হযাোমযাে োধ্যমের ব্যোপক 

প্রসোর ও প্রচোরণোর হক্ষ্ত্র ত টসটব,  অডিডিরা এই ডিডজোে হসবার োধ্যমে দ্রুিিার সামি প্যান প্যাডসডিক্ 

হসানারোঁও হ োটেটের  ঐতি যবো ী হসবা  ামব তবধোয় এই উটেোগ গ্র ণ করো  টয়টে। 

উমযাে চালুর িাডরখঃ  ১০-০৩-২০২০ 

উমযাে বাস্তবায়ন স্থেঃ প্যান প্যাডসডিক্ হসানারোঁও হ ামেে 

ক্ে িমেমে সাডিি উন্নয়নসমূ ঃ  

 

১.  ডিডজোে বািংোমেশ ডবডনে িামণ অগ্রেে ভূডেক্া  ােন ক্রমব 

২.  অডিডিরা বিিোমন সাোডজক্ হযাোমযাে োধ্যমে হবডশ সময় সতিয়  িামক্ন তবধোয় হ ামেমের হযমক্ামনা 

হসবা ডবষয়ক্ প্রচার োে, হস হসবা গ্র মণ আগ্র ী  মব 

৩.  অডিডিরা এই ডিডজোে হসবার োধ্যমে দ্রুিিার সামি হসবা  ামব 

৪.   বাি়ডি প্রচার ব্যয় ছাি়াই অডিডিমের েমধ্য হ ামেমের প্রচার ও প্রসার বৃডি  ামব 

৫.  হ ামেমের ডবক্রয ়বৃডি  ামব 

 

ডচেঃ  

 

                                   



   


