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সইুিডশ উ)াবন -বি.ক 0হােটল িশে5 িব6ব ঘ8েয়েছ 

!যেকান !হােটেলর +থম অ/ািধকার হে2 তােদর অিতিথেদর জন6 রােত ভাল ঘেুমর ব6ব;া করা। এই !সবার 
জন6 !হােটেল অবশ6ই আরামদায়ক িবছানার িনCয়তা অDভুE F করেত হেব; এG এমন এক  +িতHিত যা এখেনা 
পরূণ করা সMব হয়িন, !কননা +েত6ক অিতিথর রেয়েছ িনজN অনন6 পছO। তেব এখন  এGর পিরবতE ন হেত 
পাের !যেহতু সইুিডশ !কাQািন YouBed এমন এক  িবছানা উSাবন কেরেছ যােত ব6িFগত পছO অনযুায়ী 
জািজেমর আরাম Vক করা যায়। িদ সইুিডস !Wড এX ইনেভY কাউিZল, িবজেনস সইুেডন-এর সােথ !যৗথভােব 
YouBed একই-িবছানা-সবার-উপেযাগী কের উSাবন কের এখন িব\ব6াপী !হােটল !চইনসমূেহ পিরিচিত ^তির 
কেরেছ। 

 

সুইিডশ 'কা*ািন YouBed 'কবল এক/ িরেমাট ব4বহার কের সব6ািধক ঘুেমর আরােমর সােথ আপস না কের এক/ উ=->েরর 

পেকট ি?ং সAিলত জািজেমর দঢ়ৃতা িনয়Hণ করার উপায় আিবJার কেরেছ। অনন4 ঘুেমর ধারণার মাধ4েম এই একই-িবছানা-
সবার-উপেযাগী সমাধান িবPব4াপী পাওয়া যােব, যা 'হােটল িশেRর জন4 'গম-'চিTং িবষয় হেব বেল মেন করা হেV, যার ফেল 
'হােটলXিল 'শষ পয6Y Zেত4ক অিতিথেক এমন িকছু Zদান করেত স[ম হেব যা তারা Zত4াশা কেরন: এক/ আরামদায়ক 

'হােটেলর িবছানা এবং রােত সেব6া\ম ঘুেমর জন4 এক/ ভাল ব4ব^ার িন_য়তা। 

- ব4ি`গত aাVেbর সােথ সমcয়েযাগ4 ঘুেমর আরাম হেV িমিসং িলd, যা 'শষ পয6Y 'হােটলXিলেক তােদর পূণ6 সfাবনার পয6ােয় 

'পৗঁেছ 'দেব। আমরা আশা করিছ 'য, অেনেকই তােদর 'হােটেলর অফার এবং Zিতেযািগতা বিৃiেত এ/েক এক দদু6 াY সুেযাগ 

িহসােব িবেবচনা করেবন।  



 
 

 

আিম অবাক হেবা না, যিদ 'দিখ আমােদর উkাবন/ 'হােটল িশেR এক অনসুরণীয় আদশ6 িহসােব দlৃাY ^াপন কের, এবং সেব6া\ম 

উপােয় এই উmয়নেক সহায়তা িদেয় যাওয়া হেV আমােদর দািয়n। YouBed - এর Zধান িনব6াহী কম6কত6 া এবং Zিতoাতা 
Mattias Sörensen বেলন, আমরা তাই ঘুেমর ধারণােক Zমাণ করার জন4 বp বছর কা/েয়িছ, পাশাপািশ এক/ Zত4ািশত 

qবিPক চািহদা পূরণ করার জন4 অবকাঠােমা এবং স[মতা qতির কের চেলিছ। 

িবজেনস সুইেডন এবং অন4ান4 সরকাির দফতেরর সােথ অনন4 সহেযািগতায় এখন িবPব4াপী YouBed ঘুেমর ধারণা চাল ুকরা 
হেV। 44 / নতুন YouBed অিফস – িবেPর Zিত/ বাজারেক সহায়তা করার [মতাসহ ইিতমেধ4 আsিলক 'হােটল tপXিলর 

সােথ কথাবাত6 া বলা uv কেরেছ যা িবP জেুড় পণ4/র ^ানীয়ভােব পিরিচিত Zদান করেব বেল আশা করা হেV। 

– YouBed ইেতাপূেব6 আমােদর িবদ4মান সহায়তা কাঠােমা ব4বহােরর িসiাY িনেয়েছ, যা হেV শীষ6^ানীয় 'কা*ািনXিলর জন4 
xত qবিPক বাজারXিলেত Zেবেশর এক সংি[y পথ । Zিzয়া/র Zাথিমক পয6ােয় সংি{l থাকায় আমরা দীঘ6েময়ািদ ব4বসািয়ক 

স*েক6 র িভি\েত আমােদর সংি{lতােক উপযু` >ের উmীত করেত পারেবা। িবজেনস সুইেডন এর এি|িকউ/ভ ভাইস 
'Zিসেড~, 'হড অব Äােটিজ অ4াÅ িবজেনস 'ডেভলপেম~ Fredrik Fexe বেলন, এক/ নতুন সুইিডশ বpজািতক 
'কা*ািন Zিতoা করার অংশীদার হেত 'পের এবং তােদর 'গম-'চিTং উkাবনেক এর সামেথ64র জন4 Zাপ4 সহায়তা করেত 

পারার জন4 আমরা সত4ই গিব6ত। 

 

YouBed বত6 মােন ইউেরােপর সব 'মােভনিপক 'হােটেলর (Mövenpick Hotels) পাশাপািশ Ç4ািÅেনিভয়ান ফাÉ6  'হােটলÑ  
(Scandinavian First Hotels) এবং Ç4ািÅক 'হােটলÑ  (Scandic Hotels) -এ পাওয়া যােV। YouBed ঘুেমর ধারণা/ 

Zাথিমকভােব কেপ6ােরট Ö4াÅ পিরিচিতর জন4 'কবল 'চইেনর মেধ4 িবদ4মান Zিত/ 'হােটেল পাওয়া যােV । 
www.youbed.com 
 

 

আরও তেথ6র জন6 অন/ুহ কের !যাগােযাগ কaন: 
Mrs Anjali Bhola, !"স !যাগােযাগ, YouBed India & ISC অিফস, IndiaISC@youbedglobal.com, 'ফান: 
: 000 80005 02172 / +91 9899144337 

 

 

YouBed স"েক%  
সুইিডস &কা)ািন YouBed উ,মােনর পেকট ি2ং স4িলত জািজম এর দঢ়ৃতা সম<য় করার জন> এক? নতুন প@িত আিবCার ও তার &পেটE কেরেছ। 

সেবা,G  Hেরর িবছানা ও আরামদায়ক ঘুেমর সােথ আেপাস না কের, হােতর িনয়Lেকর সাহােয>ই কম সমেয় এবং সহেজ সম<য় করার কাজ? স)N করা হয়। 
শরীেরর ওজন, উ,তা, আকৃিত বা পছQ মেতা ঘুেমর ভিSমা িনিবGেশেষ সব ব>বহারকারীর জন> সেবা,G  ঘুেমর UাVQ> অজG েনর লেX> আপিন জািজম?র 
িবিভN অংশেক (কাঁধ এবং িনত4) আলাদা কের সু[ভােব সম<য়ও (ফাইন ?উন) কের িনেত পােরন। এর ফলাফল হেV িবে]র ^থম ব>ি_গত পছQ 
অনুযায়ী সািজেয় &নওয়া িবছানা যা আরােমর িনaয়তা &দয়, এবং এমন িশbcিলেত পণ>?র কদর বৃি@র িবশাল সুেযাগ সৃিe কেরেছ &যখােন ঘুম এবং িবছানা 
&কgীয় ভূিমকা পালন কের। 

 
িবজেনস সুইেডন, িদ সুইিডশ /0ড এ2 ইনেভ4 কাউি7ল স9ে: 
িবজেনস সুইেডন, সুইিডশ &iড এj ইনেভk কাউিlল, সুইিডশ &কা)ািনcিলেক িব]ব>াপী তােদর িবmয় বৃি@ করেত এবং আnজG ািতক &কা)ািনcিলেক 
সুইেডেন িবিনেয়াগ এবং ব>বসা সoসারেণর জন> সহায়তা কের। িবজেনস সুইেডন, সুইিডশ &কা)ািনcিলেক তােদর পণ> বাজারজাত করার সময় কিমেয় 

আনেত, আেয়র নতুন উৎস সqান এবং ঝঁুিক sাস করেত সহায়তা কের। এছাড়াও তারা আnজG ািতক সংuাcিলেক নতুন ব>বসােয়র সুেযাগ সqান করেত, 

মূলধেনর উপর অিধক হাের মুনাফা অজG ন করেত এবং িনরেপXসহায়তা ^দােনর মাধ>েম সাহায> কের থােক। সবGHের &নটওয়াকG  এর সহায়তার মাধ>েম তারা 



 
 

 

িবে]র সবেচেয় আকষGণীয় বাজারcিলর মেধ> 44 ?েত &কৗশলগত পরামশG এবং বাHব সহায়তা ^দান কের। িবজেনস সুইেডন, রাx ও ব>বসায়ী কিমউিন?র 

&যৗথ মািলকানাধীন এক? ^িতyান। 
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!"#$#%& '()* 
!"#$%:  2012 

&"'(/)*")*: !"#$ %&'&#(!) *%+,- ./0-(1 &#&2( 34567 8 61,9 2018 :(,8 :;(< => ?(1"(1 

@;(" !&A .BC 4( D0-( !EAF 9( %&G- 61( D-%4। 

$#&+"*,-.*/: Mattias Sörensen, %:>0 =&H @%9I(9( 
  Stefan Hyltenfeldt; %:$0 =&H @%9I(9( 
 Lars Björklund; J>%! %&K(,L1 @?(4 =&H :5>%M: !#(,NO =,P%Q1 @(R4 @?(4 

 Olle Bergström: %P=;%!0 =&H Telia-= 6;A !%1S(84(1 /(%-,T 

0#)12& 2345": 44 

,-/6  7 2389:: @(- 250 P4 (!1(;BA6L":D), 9U,?# 14 P4 V6,D(; @?(4 6(EA(8,- =&H 3&%BW 

44 P4 %&'&#(!) JX%86 6(EA(8-:;Y,D 6;A19। 

;"'"&: %&'&#(!) 
-"#*, 2345": 109 

238<=/% ->*?:: Z %;%8-4 >[,1( 
 

+,#-&  
• :5>%M: .6(\(%4 YouBed :&A/( :,&A(] ^,11 _̀,;1 a(bc# &P(- .1,d [];(,41 !,6N %eH :f%89 ;#(,g: 

(P(%P;) =1 /hi9( :;j- 61(1 P4# =6$ 49̀4 !k%9 J%&l(1 0 9(1 .!,NO 6,1,*। 

• J!%4 :D,P> %4Pa !*c;(%m6 %4d̀n9K(,& :\Y"A P(%P; &( =1 %&%Ko 3H,B1 /hi9( !hp6K(,& :;j- :(?4 

6,1 %4,9 !(,14। :;j,-1 6(P$ =;4 =6$ %1,;(N %/,- :D,P> 61( D- E( :\Y"A P(%P;,6 %4-q" 6,1। 

• :;j-,E(L# YouBed J?̀%469; @È%R1 .r;-.&M %K%s1 [!1 2(%!9, E( /5> ^,11 !,6N %eH :f%89 0 

P(%P,;1 :\Y"A t/_A# &#(!) a9qK(,& 6(P 6,1, =&H &#&D(16(1)1 0P4 =&H B1),11 J6u %9 J10 K(8K(,& 

.B(C" 61,9 !(,1। 

• %&*(4(1 :,&A(] J1(,;1 ^1 &P(- .1,d, %1,;(,N1 :(D(,E# !,6N %eH !k%91 P(%P;$,6 :D,P> :v̀%S9 &( 
@:(%19 61(1 ;(?#,; J10 BR &( 41; 6,1 .40-( .E,9 !(,1। =*(+(0 %&*(4(1 %&%Ko J1(,;1 3HB,6, .E;4 

6n (? 0 %49f, :\Y"A %4Pa !*c 345E(-) %4d̀n9K(,& :5w :;j- (m(>4 $[4) 6,1 %4,9 !(,14। 

• D(,9 p(6( %4-q6$ :&A/( :x6 /hi9(1 !%1;(! @/BA4 61,&, m,8 =$ @,9#6 &#&D(16(1),6 !1&9)y 6(,8 

&#&D(,11 P4# 9(,/1 %4Pa 344# J1(,;1 .@(m(>8 :1&1(D 61,&। 

• []9(, 0P4, B1),11 J6u %9 &( !*c;,9( _̀,;1 K%z;( %4{&|,B,C, YouBed @,9#6 &#&D(16(1)1 %4Pa 

@,-(P,41 :(,p :(;}:# %&?(4 61,&। 
 

 



 

!"#$"%# &'"$ 

2000 !" #$%& $'$() YouBed !" *+" $,$- &.", /0"1 21%1"3 $4" $'5161" 4.7 '8$9:) +5; #6<=1>? 
20@>.=1:8 YouBed A$)41+.6" A,1'.& 2B&,1.' $'.CD3 !'E +$"01+ &".) 2F0 G.>$5। $'$,H 20?F1 IJ.& 

A1K L71L7 #)8M N$)'1O&, =$PQ /R=ST6& 6>, &1"3 I2U$7.) $VWX" 0Y7 '8'21.& AJ0'1."" 0.)1 
'1$3$T8&?&".3" A,1' IPZ1.61 G.>.5। 
 

• !&X '[ !6$+!2 20?F1> IPZ1 I:.5 I=, 21%1"3 $'5161 YouBed \1"1 A$)41+6 &"1" +" 2]^ _1G& 

2EZ81 (_1G& 2]`" 2.'1aS  b" G1") *.cZ.=1:8 14%1 'd $e I+.>.5 (I=Z1.6 21%1"3) 3-5% I& _1G& 2]` 

'd $e" IF.f 21L78 $G21.' $'.'O61 &"1 G.> J1.&)। 

• _1G& /6<:)8 61g&?>,1.' 'd $e I+.>.5। =1"1 YouBed 2E=h9 &.F ih $0.>.56 )1.P" 0.%8 80% '7.56 I=, 

)1"1 +"')?j .) =Z6 /2.'6 )Z6 !&N %".6" &F I'.5 I6.'6, #68$P.& =1"1 #68 &F '8'G1" &.".56 

)1.P" 0.%8 !N G1" G.k 20%। 

• '1[$) 0Y78 AP1.6" /_G 'd $e I+.>.5 !'E &F ,1[1 A$) "1.)" T68 :.[ 20 N*."12 '1[1.61 G.>.5। 

• IG1.g7U.71" 6)h 6 #$)$J.P" /&d ^ &"1" ,17 PF)1" L7l"m+ &F !'E IG1.g7 '8'G1" 

*.cZ.=1:8,1.' 'd $e I+.>.5। 

• I&1.61 YouBed -! $'$6.>1:&d ) #JS 3 IJ.& 6 01.2" 0.%8 *.n /2.', =1" #JS !N +.38" />ho1.7" 0.%8 
A$)'5" $'$6.>1:&d ) #.JS" 2 IJ.& 4 U6 *.n /2.' ( 8 '5" +." 16-32 U6)। 

• I&61" $2e1M I6Q>1" /.: A$)X IG1.g7 ION6.& %1"31X !'E !" A,1' 0Y781>.6" T68 /0p3 

T161.61 G.' 

 

 
1 https://www.loopon.com/blog/adjustable-beds-study 
2 !"#$"% &'"($# )*+ #"), -. /0 1 2"34 567 8/#'"(8# 5'9:" 4";<=(' >'"(?# @;5- ABC9?"(## DE @*1F" 3(F(G:  
Mövenpick Hotel & Resorts, First Hotels and Scandic Hotels. 


