
২০২০-২০২১ অর্ থবছরে  

হ োরেলস ইন্টোেন্যোশনোল লললিরেড-এর উদ্ভোবনী উদ্যোগ ও সেবোেহজিকরদ্ের ডকুরিরন্টশন  

 

 

 

 

লিত্র : ল ল ইরনোরেশন েীরিে সদস্যবৃন্দ 

 

 

 

 



উদ্ভোবরনে নোিঃ হ োরেরলে হশোেোবর্ থন ও অলিলর্রদে আকৃষ্টকেরেে লরযে লবদ্যেৎ সোশ্রয়ী ও পলেরবশবোন্ধব  

LED সোইরনজ স্থোপন   

উদ্ভোবনী উরযোরেে লবষয়বস্তঃ প্যোন প্যোলসলিক হসোনোেোঁও সহোদ্েদ্ের ঐজিহয ও সুনোম বিোয় সরদ্ে হ োরেরলে 

হশোেোবর্ থন ও অলিলর্রদে আকৃষ্টকেরেে লরযে লবদ্যেৎ সোশ্রয়ী ও পলেরবশবোন্ধব  LED সোইরনজ স্থোপন   

উরযোে িোলুে িোলেখঃ  ১৮-০১-২০২১   

উরযোে বোস্তবোয়ন স্থলঃ প্যোন প্যোলসলিক হসোনোেোঁও হ োরেল 

 

কি থরযরত্র সোলর্ি উন্নয়নসমূ ঃ  

 

১. স্বোভোজবক ও  সমঘেো জিদ্নও অদ্নক দূর সেদ্ক সহোদ্েদ্ের েোইদ্নিটি পজরষ্কোরভোদ্ব দৃশ্যমোন হয়, যো 

অজিজেদ্ির দৃজি আকর্ ষে করদ্ি পূদ্ব ষর তুেনোয় েমে ষ হদ্ব  

২. LED  েোইদ্নি পজরদ্বশবোন্ধব হওয়োদ্ি পজরদ্বশ রক্ষোর জবর্য়টিও জবদ্বচ্য হদ্ব  

৩. এটি  জবদ্যযৎ েোশ্রয়ী হওয়োদ্ি, বছদ্রর পর বছর  সহোদ্েদ্ের অদ্নক জবদ্যযৎ েরচ্ কদ্ম যোদ্ব  

৪. LED েোইদ্নি জনয়ন েোইদ্নদ্ির তুেনোয় অদ্নক েহদ্ি ও কম েরদ্চ্ বিদ্ে সেেো েম্ভব হওয়োদ্ি, এটি 

রক্ষনোদ্বক্ষন  করো েহি  

৫. সহোদ্েদ্ের আদ্শপোদ্শর  সভৌদ্গোজেক অবস্থোদ্ন সহোদ্েদ্ের নোন্দজনকিোর পজরচ্য় বহন কদ্র 

 

TCV পূদ্ব ষর অবস্থো বিষমোন অবস্থো 

Time (েময়) রক্ষনোদ্বক্ষন বোবি েময় সবজশ 

েোগদ্িো  

রক্ষনোদ্বক্ষন বোবি এেন খুব কম 

েময় েোদ্গ  

Cost (েরচ্) রক্ষনোদ্বক্ষন বোবি অদ্নক েরচ্ 

েোগদ্িো  

এেন রক্ষনোদ্বক্ষন বোবি খুব অল্প 

েরচ্ হয়  

Value (অন্তজন ষজহি মূল্য)  অজিজেদ্ির জনকে কম জছে  অজিজেদ্ির জনকে  দৃজিনন্দন 

হদ্য়দ্ছ ও আগ্রহ সবদ্েদ্ছ  

 

লিত্রঃ  

                       

 



উদ্ভোবরনে নোিঃ অলিলর্ হসবো  স জ ও প্রোেবন্ত করে তুলরি হ োরেরলে অেেন্তরে  আধুলনক লডলজেোল লডসরে 

হবোড থ স্থোপন 

 

উদ্ভোবনী উরযোরেে লবষয়বস্তঃ  জিজিেোে বোাংেোদ্িদ্শ আধুজনক জিজিেোে জিেদ্ে , সহোদ্েদ্ের অভযন্তদ্র আগি 

অজিজেদ্ির সহোদ্েে েম্পজকষি নোনো আকর্ ষেীয় িথ্য প্রোজির অজভজ্ঞিো-সক  আদ্রো প্রোেবন্ত কদ্র হিোরল। 

এইজরন্য আধুলনক হ োরেল জহদ্েদ্ব প্যোন প্যোলসলিক হসোনোেোঁও সহোদ্েে এই উদ্যোগ গ্রহে কদ্রদ্ছ ।  

উরযোে িোলুে িোলেখঃ ২৮-১২-২০২০  

উরযোে বোস্তবোয়ন স্থলঃ প্যোন প্যোলসলিক হসোনোেোঁও হ োরেল 

কি থরযরত্র সোলর্ি উন্নয়নসমূ ঃ  

 

১. জিজিেোে বোাংেোদ্িদ্শ আধুজনক জিজিেোে জিেদ্ে , সহোদ্েদ্ের অভযন্তদ্র আগি অজিজেদ্ির সহোদ্েে 

েম্পজকষি নোনো আকর্ ষেীয় িথ্য প্রোজির অজভজ্ঞিো-সক  আদ্রো প্রোেবন্ত কদ্র তুেদ্ব  

২. সহোদ্েদ্ের জবজভন্ন সেোভনীয় অেোর জিজিেোে জিেদ্ের মোধ্যদ্ম েহদ্িই উপস্থোপন করো েম্ভব হদ্ব  

৩. সহোদ্েদ্ের অভযন্তদ্র অজিজে সেবোর সক্ষদ্ে আধুজনক প্রযুজির ব্যবহোর যুি হদ্ব 

৪. জিজিেোে জিেদ্ে পজরদ্বশবোন্ধব, জবদ্যযৎ েোশ্রয়ী,  সেকেই , রক্ষনোদ্বক্ষন কেো েহি 

৫. িোছোেো  প্রজিবোর নতুন নতুন অেোর জভজিক ব্যোনোর  জিিোইন ও জপ্রন্ট করোর েরচ্ সেদ্কও রক্ষো করদ্ব 

 

TCV পূদ্ব ষর অবস্থো বিষমোন অবস্থো 

Time (েময়) ব্যোনোর ও সপোস্টোর বোবি বোর 

বোর অদ্নক েময় ব্যয় হদ্িো  

জিজিেোে উপোদ্য় খুব অল্প েমদ্য় েহদ্িই 

অেোরেমূহ পজরবিষন, পজরমোিষন করো যোয় 

Cost (েরচ্) ব্যোনোর ও সপোস্টোর বোবি বোর 

বোর েরচ্ েোগদ্িো  

জবদ্যযৎ েরচ্ ও জিেদ্ে স্থোপন বোবি েরচ্ 

হদ্য়দ্ছ  

Value (অন্তজন ষজহি মূল্য)  প্রদ্যোিয নয়  সহোদ্েদ্ের প্রদ্মোশনোে অেোরেমূদ্হর 

আকর্ ষেীয় উপস্থোপনো ও আধুজনক প্রযুজির 

ব্যবহোর  

 

লিত্রঃ  

 
                                         

 



উদ্ভোবরনে নোিঃ িীনো অলিলর্রদে আকৃষ্টকেরে  ও বোড়লি সুলবর্োরর্ থ লবরশষ অন -লোইন লেজোেরেশন ব্যবস্থো- 

WE CHAT অেোপ েোেিি থ িোলুকেে 

উদ্ভোবনী উরযোরেে লবষয়বস্তঃ  সহোদ্েে। িোর ঐজিদ্হযর ধোরোবোজহকিোয়, সহোদ্েদ্ের সেবোর মোদ্নর উন্নজি ও 

সহোদ্েে অজভজ্ঞিোদ্ক জবদ্শর্িঃ  চ্ীনো  অজিজেদ্ির িদ্ে আকর্ ষেীয় কদ্র  তুেদ্ি  এটি একটি অনে উদ্যোগ।  

উরযোে িোলুে িোলেখঃ ২৮-১২-২০২০ 

উরযোে বোস্তবোয়ন স্থলঃ প্যোন প্যোলসলিক হসোনোেোঁও হ োরেল 

কি থরযরত্র সোলর্ি উন্নয়নসমূ ঃ  

 

১. সহোদ্েদ্ের সেবোর মোদ্নর উন্নজি ও সহোদ্েে অজভজ্ঞিোদ্ক জবদ্শর্িঃ  চ্ীনো  অজিজেদ্ির িদ্ে আকর্ ষেীয় 

কদ্র  তুেদ্ি  এটি একটি অনে উদ্যোগ  

২. আিোরদে হ োরেরল আেি অলিলর্রদে িরে িীনো অলিলর্রদে সংখ্যো হবশী  রয় র্োরক লবর্োয় বোাংেোদ্িদ্শ 

আমরোই প্রেম চ্ীদ্নর েবদ্চ্দ্য় িনজপ্রয় েোমোজিক সযোগোদ্যোদ্গর মোধ্যম WE CHAT অযোপ-সক েেেভোদ্ব 

অজিজে সেবোর সক্ষদ্ে ব্যবহোর করজছ  

৩. চ্ীনো অজিজেদ্ির সক্ষদ্ে  এই অযোপটি  তুমুে িনজপ্রয় , িোরো খুব েহদ্িই চ্োইজনি ভোর্োদ্ি  আমোদ্ির 

সহোদ্েদ্ের  রুম বুজকাং, জবজভন্ন সেবো ও অেোর গ্রহে করদ্ি পোরদ্বন 

৪. এছোেোও জবে পজরদ্শোদ্ধর সক্ষদ্েও িোরো চ্োইজনি ইউয়োন-এর মোধ্যদ্ম পজরদ্শোধ  করদ্ি  

    পোরদ্বন  

৫. চ্ীনো অজিজেদ্ির িদ্ে কজভি পরবিী েমদ্য় জবশ্বমোদ্নর অজিজে সেবো প্রিোদ্নর েদ্ক্ষয আমরো সয প্রস্তুি িো 

প্রমোদ্নর  েমদ্য়োজচ্ি উদ্যোগ  
 

TCV পূদ্ব ষর অবস্থো বিষমোন অবস্থো 

Time (েময়) প্রদ্যোিয নয়  জিজিেোে উপোদ্য়, চ্ীনো অজিজেরো খুব কম েময় ব্যয় কদ্র আমোদ্ির 

সহোদ্েদ্ের পছন্দেই কক্ষ ও সুজবধোজি জনদ্ি েক্ষম  

Cost (েরচ্) প্রদ্যোিয নয়  চ্ীদ্নর িনজপ্রয়  wechat অযোপ জবনো েরদ্চ্ িোউনদ্েোি ও ব্যবহোর 

করো যোয়  

Value 

(অন্তজন ষজহি মূল্য)  

প্রদ্যোিয নয়  চ্ীনো অজিজেদ্ির িদ্ে বোেজি সুজবধোজি যুি হদ্য়দ্ছ- জনিস্ব ভোর্োদ্ি 

আমোদ্ির সহোদ্েদ্ের কক্ষ সেদ্ক শুরু কদ্র েব সুজবধোই খুব েহদ্ি জনদ্ি 

পোরদ্বন  

লিত্রঃ  

 

 

 

 

 


