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!ােভল বাংলােদশ পিরিচতঃ

বাংলােদেশর সবেচেয় বড় অনলাইন !ােভল ইনফরেমশন p9াটফম; !ােভল বাংলােদশ।
www.travelbd.xyz ওেয়বসাইেটর মাধ9েম pিত মােস সারা ?দেশর ১২ লাখ মানুষেক

Fমণ িবষয়ক সহায়তা pদান করেছ !ােভল বাংলােদশ। বাংলােদেশর pিতJ ?জলার
ইিতহাস, ঐিতহ9, দশ;নীয় sান, খাবার, sানীয় ?pাডাk ও ?হােটল-িরেসাট; Qেলােক
তুেল ধরেছ !ােভল বাংলােদশ। এর মাধ9েম সারা ?দেশর kুd উেদ9াkােদর সহায়তা

pদান করা ও তােদর পণ9Qেলােক সারােদেশ ?পৗঁেছ িদেc !ােভল বাংলােদশ।
এছাড়া বাংলােদেশর pিতJ ?জলার তথ9 ইংেরজীেত pকাশ কের ?দেশর বাইেরও

বাংলােদেশর ?সরা ?সরা িবষয়Qেলা তুেল ধরার জন9ও কাজ কের চেলেছ !ােভল বাংলােদশ।
ওেয়বসাইটঃ www.travelbd.xyz

?ফসবুক ?পইজঃ www.facebook.com/travelbd.xyz
?ফসবুক gপঃ www.facebook.com/groups/travelbd.co

?মইল আইিডঃ hi.travelbd@gmail.com



!ােভল বাংলােদেশর কায-kমঃ

১। বাংলােদেশর ১ নmর !ােভল ওেয়বসাইট ওেয়বসাইট
২। :সাশ;াল িমিডয়ায় ১ লাখ !ােভলার :নটওয়াক-

৩। :দেশর pিতB :জলা :সরা দশ-নীয় sান ও খাবার িনেয় !ােভল িভিডও Fতরী
৪। :জলা !ােভল হাব

৫। সরকােরর s;াট- আপ বাংলােদেশর সােথ :কালবেরশেন :দেশর
pিতB :জলার তথ; সংgহ ও অনলাইেন উপsাপন

৬। pিতB :জলার নানা অRেল সকল ধরেনর Tমণেসবা :পৗঁেছ :দওয়া
৭। sানীয় :pাডাk[েলােক pেমাট করা এবং সারােদেশ ছিড়েয় :দওয়া



!ােভল বাংলােদেশর অজ- নঃ

১। আইিসB িডিভশন s;াট- আপ বাংলােদশ আইিডয়া pেজk ২০১৯-২০ জয়ী
২। ইউএনডিbউBও-পাটা আইআইিপB অ;াওয়ােড- সারা পৃিথবীর :সরা ১২ !ােভল s;াট- আেপর

একB িহেসেব sীকৃিতpাp
৩। সাক- :চmার অব কমাস- আেয়ািজত বুটক;ােmর :সরা উেদ;াkােদর একB

৪। রিব আর :ভRার :সরা উেদ;াkােদর একB
৫। s;াট- আপ ঢাকা আেয়ািজত ইনিকউেবটেরর :সরা ১০ উেদ;ােগর একB

৬। ইএমেক :সnার আেয়ািজত :সাশ;াল s;াট- আপ ইনিকউেবটেরর :সরা উেদ;ােগর একB



psািবত pকlঃ
আমার :জলা, আমার পণ;

pকেlর :ময়াদঃ ১১ মাস ১৫ িদন
psািবত pকেlর বােজটঃ ৮ লk ৮০ হাজার টাকা

psািবত pকেl সুিবধােভাগী নারী ও পুoষঃ ৪৬০ জন
psািবত pকেlর আকারঃ :জলার pিতB উপেজলা

psািবত pকl :শেষ কম-সংsান Fতরী হেবঃ ৪৩০ জন
psািবত pকেlর ৯০ ভাগ আইিসB সংিqr



psািবত pকেlর কােজর িববরণঃ
pিত :জলােতই sানীয় অেনক পণ; থােক। এই পণ;[েলার চািহদা সারােদেশর অন; ৬৩

:জলােতই আেছ। িকn :কান p;াটফম- :নই যারা sানীয় পেণ;র মান িনিvত কের সারা :দেশর
অন; :জলা[েলােত :পৗঁেছ িদেত পারেব এবং :দশী পেণ;র pচার করেব। !ােভল বাংলােদেশর
'আমার :জলা, আমার পণ;' pকেlর মাধ;েম :জলা :ছাট উেদ;াগ, sানীয় পণ; psতকারক, 

খাদ; psতকারক, কাপড় psতকারকেদরেক :!িনং pদােনর মাধ;েম এবং উnতমােনর
প;ােকিজংেয়র মাধ;েম; !ােভল বাংলােদশ ওেয়বসাইেটর সহায়তায় pচার ও sানীয়

pিতিনিধেদর সহায়তায় সারােদেশ :পৗঁেছ :দওয়া হেব। এছাড়া sানীয় পয-টন পণ;[েলােক
আরও :বিশ ছিড়েয় :দওয়ার মাধ;েম :জলার pচােরও কাজ করা হেব।



psািবত pকেlর pিkয়া ও সমnয়কঃ
!ােভল বাংলােদেশর sানীয় zকানা :থেক !ােভল বাংলােদেশর সমnয়ক এই কায-kেমর দািয়t
পালন করেব। !ােভল বাংলােদেশর ঢাকা অিফস :থেক এই কায-kেমর সািব-ক ব;বsাপনা করা
হেব। !ােভল বাংলােদেশর িনজs :লখক Bম :জলার :সরা :সরা :pাডাk[েলা িনেয় !ােভল
বাংলােদেশর ওেয়বসাইট ও :সাশ;াল িমিডয়ােত িলখেব এবং !ােভল বাংলােদেশর ফেটাgািফ
Bেমর :তালার ছিব :সই :লখা যুk কের :দেব। !ােভল বাংলােদেশর িনজs িভিডও Bম িবিভn
পণ; Fতরী ও সািব-ক pিkয়ার িভিডও ধারণ কের !ােভল বাংলােদেশ pচার করেব এবং এর

মাধ;েম :যমন পেণ;র pচার হেব :তমিন :জলারও pচার হেব। এছাড়া :জলার পয-টন
পণ;[েলােক !ােভল বাংলােদশ Bম pচার করেব।
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ধন;বাদ


