২০১৩-১৪ থ থ ফঙরয ১ভ যাঈরে ঈদ্ভাফনীমূরও প্রওরে নুদান প্রদান (০৬টি)
নং

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ভরনানীত ব্যক্তি/প্রক্ততষ্ঠারনয নাভ
ফাংরারদ ওক্তিঈটায ওাঈক্তন্পর
E-mail: ed@bcc.net.bd
Mobile: 02-8144669

Shurjomukhi Ltd
E-mail:
info@shurjomukhi.com.bd
Mobile: 01840197207
Endangered Plants and
Animals Conservation
Foundation, Bangladesh
E-mail:
akhtarcy@yahoo.com
Mobile: 01711160129
Rezwan-Ul-Haque Clinical
Pharmacy and
Pharmacology, University
of Dhaka
E-mail:
rezwan.haque@outlook.com
Mobile: 01671013550
Dr. Md. Abdul Momin
Associate Prof, Bangladesh
Agriculture University
E-mail:
mominfpm@gmail.com
Mobile: 01717629462
Dr. Pallab Kumar
Chowdhury
Asst. Prof, Khulna
University of Engineering
and Technology
E-mail:
pallab_eee@yahoo.com
Mobile: 01711031968

প্রওরেয ক্তফফযণ
প্রদত্ত থ থ (টাওা)
প্রক্ততফন্ধী ব্যক্তিরদয চন্য াযারদব্যাী
ফাস্তফান ঈরমাকী ওক্তিঈটায প্রক্তক্ষণ
২,০০,০০০
প্রদারনয ররক্ষে াআরট অওারয এওটি
(দুআ রক্ষ)
ব্যারঘয প্রক্তক্ষণ প্ল্োক্তনং, ক্তডচাআক্তনং 
এওটি ব্যারঘয প্রক্তক্ষণ প্রদান
স্মাট থরপারনয ভাধ্যরভ ক্তভটারযয ঙক্তফ গ্রণ,
Universal Meter
GPS যনটারওথয াারে ক্তযক্তডং যপ্রযণ,
১,৯৫,০০০
Reader Android App
DPDC ক্তপরয াবথারয ংযক্ষণএফং
(এও রক্ষ
Development
প্রক্তিাটিয
ারথ
ক্তভটায
পঁঘানব্বআ াচায)
ব্যফাযওাযীকণরও িৃি ওযা মা
যআরু পটোয ততযী
Project of equipment ক্তফন্ন কারঙয ক্তডক্তচটার content ততযী
support for awareness এফং ডাটা, ঙক্তফ, ক্তবক্তড ংরমাচন  তথ্য
২,০০,০০০
and conservation of মৃদ্ধ এওটি Portal ততযী
(দুআ রক্ষ)
endangered plants and
animals
প্রওরেয নাভ
তথ্য  যমাকারমাক প্রমৄক্তি
ঔারত প্রক্ততফন্ধী ব্যক্তিরদয
িৃিওযরণয
ভাধ্যরভ
ওভথংস্থান সৃক্তি

Development
of
Bangladesh National
Formulary
(BDNF)
online for drugs with
pictorial digital talking
features
and
app
development
Computer
Vision
System for Automatic
Grading Mango Fruits

লধ প্রারনয ক্তনওট রত ম্মক্তত
গ্রণপূফ থও ব্যফাযরমাগ্য লরধয নাভ
ম্বক্তরত এওটি Web Portal ততযী

Design
and
Characterization
of
Plastic
Optical
Fiber(POF) based Inhome Communication
Networks

খুরনা ক্তফশ্বক্তফদ্যাররয ওক্তিঈটায ারন্প
এে আক্তিক্তনাক্তযং ক্তফবারক ব্যফারযয ররক্ষে
Optical Fiberএয ক্তযফরতথ প্ল্াক্তিও
পাআফায ব্যফায ওরয যঙাট যনটাওথ
ততক্তযয চন্য করফলণা প্রওে

Image processing based project
িাদন ওরযalgorithm এয ভাধ্যরভ
অরভয যগ্রক্তডং ওরয ফ্রুট এেরবক্তচরটফর
প্ররক্তং এযওারচ রাকারনায চন্য প্রওে

২,০০,০০০
(দুআ রক্ষ)

১,৭৪,০০০
(এও চুাত্তয
াচায)

১,০৯,০০০
(এও রক্ষ ন
াচায)

২০১৩-১৪ থ থ ফঙরয ২ যাঈরে ঈদ্ভাফনীমূরও প্রওরে নুদান প্রদান (০৯টি)
নং

1.

প্রওরেয নাভ

প্রওরেয ক্তফফযণ

IRays Technology Ltd.
Dr. Miftahur Rahman, Ka-35,
Jagannathpur, Vatara, Dhaka1229
Mob: 01715690207
E-mail:

Milling Machine to
Manufacture Enterable
Holds For Smart Phone,
Phablet, Tablets etc.

প্রস্তাক্তফত মরেয াারে যভাফাআর যপান আতোক্তদ
যওক্তং ততযী ওযা রফ এফং তা রফ তেন্ত ঈচ্চ
স্তরযয Precision ওারয NSU এআ
ওারচয Patronization ওযরফ ঈদ্ভাক্তফত
মেটি যথরও NSU এয ঙাত্র-ঙাত্রীকণ ভািা থ
ম থার করফলণায ভ তারদয প্ররচক্ট
ফাস্তফারন াতা ারফ

Rehena Nasrin
Assistant Professor ,
Department of Mathematics,
BUET
Mob: 01766924295
E-mail: raity11@gmail.com

Final Element Modeling
of Heat and Mass
Transport by Nano fluid
in a Tubular Reactor

অআক্তটি মোক্তদ  টুল/পটোয ব্যফায
ওরয ভরডক্তরং ওরয Tubular Reactor এয
Theoretical ভরডর ওযা রফ এ ধযরণয
Reactor পাভথাক্তঈটিওোর আন্ড্রাক্তিরত ব্যফহৃত
র থারও

A. B. M. Alim Al Islam
Department of CSE, BUET,
Assistant Professor,
Department of CSE, ECE
Building, West Palashi,
Dhaka-1000.
Mob: 01817533953
Email:
alim_razi@cse.buet.ac.bd

(ও) Workshop on
Information Technology
in Transportation
(WITT)

ক্ততক্তন অআক্তটি যক্টরযয ঈন্নরনয চন্য অরাদা
অরাদা বারফ ২টি াওথ ওযরফন
াওথ ০২টি করুত্বপূণ থ ফদান যাঔরফ ক্ততক্তন
বুররটয ক্তএআ ক্তফবারকয রক্ষ অরফদন
ওরযরঙন াওথ অরাচরনয ১০ ক্তদন পূরফ থ
এয নুষ্ঠান স্থর, ংগ্রণওাযীরদয নারভয
তাক্তরওা এফং ক্তফলফস্তু অআক্তটি ক্তফবাকরও
ফক্তত ওযরত রফ

Dr. Md. Abdur Razzaque
Department of Computer
Science and Engineering,
Mokarram Bhaban, University
of Dhaka, Dhaka-1000
Mob: 01841066390
E-mail:
razzaque@cse.univdhaka.edu

Information and
Communication
Technology- Assisted
Safe Driving for
Mitigating Road
Accidents in Bangladesh

Safe Driving এয চন্য ম্মুরঔয কাড়ীয
ারথ দুযত্ব, যাস্তা ক্তফদ্যভান স্পীড যেওায ফা
ঔাদ ক্তফরফঘনা এরন ক্তনযাদ স্পীড ীভা 
ন্যান্য Parameter মৄি ওরয Software
driven এওটি ব্যফস্থা ঈন্নরনয প্রস্তাফ এয
পরর Transport যওািানীগুররা ঈকৃত
রফ

Nazmul Hasan
Khan Jahan Ali Hall, KUET,
Khulna-9203
Mob: 01822887690
E-mail: nazmul2k9@live.com

Design and
Implementation of low
cost Remotely Operated
Vehicle (ROV) for
underwater surveillance.

রঞ্চ দুখ থটনা ফা াক্তনয নীরঘ Vessel এয
ফস্থান চানা মারফ ঙ ভারয ভরধ্য প্রওে
ফাস্তফান ওযরফ প্রওরেয ভারাভার এআ থ থ
২,৪৫,০০০
ফঙরযআ ংগ্র ওযা মারফ প্রওেটি যনৌফাক্তনী 
(দুআ রক্ষ
ঈদ্ধাযওাযী দররয চন্য াও রফ ওোরভযা
ংমৄি Device, Video যদঔা মারফ পঁতাক্তি াচায)
Undergraduate
Student
from
KUET.

irays.teknology.ltd@gmail.com

2.

3.

4.

5.

প্রদত্ত থ থ (টাওা)

ভরনানীত ব্যক্তি/প্রক্ততষ্ঠারনয নাভ

(ঔ) Proposal for
Workshop on ICT
Research Studies in
Bangladesh (IRSB)

১৫,০০,০০০
(রনয রক্ষ)

২,৫০,০০০
(দুআ রক্ষ ঞ্চা
াচায)

৩,৯০,৩০০
(ক্ততন রক্ষ নব্বআ
াচায ক্ততনত)

১৩,০৫,০০০
(রতয রক্ষ াঁঘ
াচায)

নং

6.

ভরনানীত ব্যক্তি/প্রক্ততষ্ঠারনয নাভ

প্রওরেয নাভ

Nova Ahmed
Assistant Professor, North
South University,
Bashundhata, Dhaka
Mob: 01755501325
E-mail: nova@northsouth.edu

যভাফাআর োপ এয ভাধ্যরভ North South University এয CSE
পররয যযাক ক্তনণ থ  তায ক্তফবারকয প্রওে ধানকারঙয যযারকয ঈয এটা
প্রক্ততওায ওভথসূক্তঘ
ক্তযঘাক্তরত রফ BIRRI এয ারথ
Collaboration যররঙ

Shurjomukhi Ltd
House # 373 (2nd Floor), Road
# 28, New DOHS, Mohakhali,
Dhaka-1206
Mob: 01840197207
E-mail:
info@shurjomukhi.com.bd

Power Grid Company of
Bangladesh
(PGCB)
Production Monitoring
App Development

Mr. Ahsanul Kabir Professor,
Urban and Rural Planning
Discipline, Khulna University
Mob: 01711375181
E-mail:
ahsanul.kabir@kuurp.ac.bd

Development of a GIS
based Holding Tax
management system for
Khulna city

Household ক্তফলও GIS Based তথ্য
বাোয ব্যফায ওরয Holding Tax ক্তনধ থাযণ
ওযা রফ তথ্য বাোযটি House Owner
যদয ওারঙ Accessible থাওরফ পরর তাযা
চানরফন যম ক্তওরয ক্তবক্তত্তরত তারদয Tax
ক্তনধ থাযণ ররা

Suny Md. Ashraf Khan, CEO,
MCC
3/11, Humayun Road
Mohammadpur, Dhaka
Mob: 0175520220
E-mail: abir@mcc.com.bd

Mobile Based Result
Delivery and Monitoring
System
for
all
Educational Institute in

মরায যফারড থয ক্তফদ্যভান রফক্তবক্তত্তও তথ্য
ব্যফস্থানারও যভাফাআর প্ল্াটপযরভ ংরমাচন
ওযা, মাায ভরধ্য ক্তনরনাি ক্তফলমূ ন্তর্ভথি
থাওরফ:
A. Sms Push-Pull Services
B. Monitoring Deshboard
C. Mobile Application Features
1. Digital Library
2. Institution Website
3. Institution Ranking
4. Student Attendance Panel
5. Form Status Check
6. Appointment
7. Notice Board
8. Academic Calendar
9. Information of Departments
D. Graphical User Interface

7.

8.

9.

প্রওরেয ক্তফফযণ

Bangladesh

PGCB এয ক্তরিভ যথরও ফতথভারন ওর
ংক্তিি Stakeholder প্রক্ততষ্ঠারনয
ওভথওতথারদয ওারঙ (রমভন: Power-cell)
SMS াঠারনা  মা Sorting ওযা 
না এআ প্রওরেয Application এয
ভাধ্যরভ মায যমটুকু প্ররাচন তা Sorting
র মারফ এটায চন্য Internet
connectivity দযওায রফ এরত তরথ্যয
ঘ ওভ রফ, এএভএ ঔযঘ ওভ রফ
এফং প্ররাচনী তরথ্যয ক্তবক্তত্তরত ওাচ রচ
ওযা মারফ SMS inbox যথরও মারত
Application inbox এ তথ্য মা, এআ
ং ংরমাচন ওযরত রফ

প্রদত্ত থ থ (টাওা)

১০,০০,০০০
(দ রক্ষ)

১,৯৫,০০০
(এও রক্ষ
পঁঘানব্বআ াচায)

১৫,০০,০০০
(রনয রক্ষ)

৯,৫০,০০০
(ন রক্ষ ঞ্চা
াচায)

২০১৪-১৫ থ থ ফঙরয ১ভ যাঈরে ঈদ্ভাফনীমূরও প্রওরে নুদান প্রদান (০৬টি)
নং

1.

ভরনানীত
ব্যক্তি/প্রক্ততষ্ঠারনয নাভ

প্রওরেয নাভ

প্রওরেয ক্তফফযণ

Bangladesh
University of
Engineering and
Technology (BUET)
Department of CSE,
ECE Building, West
Palasi, BUET, Dhaka
1205, Bangldesh

Visibility Queries
in 3D Spatial
Databases

প্রক্ততফন্ধওতায ঈক্তস্থক্ততরত ক্তফক্তবন্ন ফস্থারনয visibility queries এয
ভাধান ওযায চন্য এওটি efficient technique যফয ওযাআ এ
প্রওরেয মূর রক্ষে এআ অক্তফষ্কাযটি ক্তফজ্ঞান করফলণা এওটি নতুন
ভাত্রা যমাক ওযরফ ক্তফার অওারযয 3D data sets রত পৃক্তথফীয যম
যওান প্রাপ্ত রত যম যওান ব্যফাযওাযী মারত রচআ যওারনা ডাটা
খুরচ যফয ওযরত ারয য চন্য এওটি দ্ধক্তত যফয ওযা এ প্রওরেয
ক্তিতী রক্ষে

যভাদঃ ০২ ফঙয

প্রদত্ত থ থ (টাওা)

২০,০০,০০০
(ক্তফ রক্ষ)

Mobile: 01759113795
E-mail:
eunus@cse.buet.ac.bd

A. B. M. Alim Al
Islam
Department of CSE,
BUET, ECE
Building,
West Palashi, Dhaka1000

Rail Cop: RealTime Detection
of Missing Rail
Blocks on a
Railway Track
Using Sensor
Networks

Mobile: 01817533953
E-mail:
alim_razi@cse.buet.ac.
bd

যভাদঃ ০১ ফঙয

March Electronics
and IT
22/6/2 3rd Floor,
Moddho kunipara,
Tejgaon, Dhaka.

Automated
Industrial 3D
CNC and
Scanner
machine.

2.

3.

Mobile: 01793895444
E-mail:
princeaust123@yahoo.c
om

যভাদঃ ০৬ ভা

ক্তফকত ফঙযগুররারত যেরনয ফক্তক রাআনচুেত া ফাংরারদর
ঈরিঔরমাগ্য খটনাগুররায এওটি ক্তযংখ্যান নুারয, যেরনয ফক্তক
রাআনচুেত ায খটনায ংখ্যা ক্তফকত ফঙযগুররারত ৪০০ ক্তধও
ক্তওন্তু এঔন ম থন্ত, এ ধযরনয খটনা প্রক্ততরযারধ ফাংরারদর তথ্যপ্রমৄক্তি
ব্যফারযয ভাধ্যরভ যওান ঈরদ্যাক গ্ররনয নক্তচয াা মা না
ঈন্নত যদগুররা এ ধযরনয খটনা প্রক্ততরযাধ তুরনামূরও রনও চ
এ যদগুররায যযররাআরন রনও যক্ষরত্র তক্তড়ৎ ঞ্চারন ওযা র
থারও, মা যযররাআরনয ত্রুটি-ক্তফচুেক্তত ক্তনণ থর ওাম থওয ভূক্তভওা যারঔ
ক্তওন্তু ফাংরারদরয ভত ঈন্ননীর যদর যযররাআরন াধাযন ভানুল 
কফাক্তদ শু যমরওারনা ভ াঁটা-ঘরা ওযা এ ধযরনয তক্তড়ৎ
ঞ্চাররনয ভাধ্যরভ গ্রণকৃত ব্যফস্থা ওাম থওয ওযা ম্ভফ ন ঈযন্তু,
নানক্তফধ ওাযরন ঈন্নত যদগুররারত ব্যফহৃত ন্যান্য ব্যফস্থাগুররা
ঈন্ননীর যদর যেরনয ফক্তক রাআনচুেত া প্রক্ততরযারধ ওাম থওয ওযা
ম্ভফ ন সুতযাং, ফাংরারদরয ভত যদর যেরনয ফক্তক রাআনচুেত
া প্রক্ততরযারধ তথ্য  প্রমৄক্তিয ব্যফায মরথি ওিাধ্য এফং
ঈদ্ভাফনী ক্তঘন্তাক্তি ব্যফারযয দাক্তফ যারঔ
প্রস্তাক্তফত প্রওরে এ ভস্যাটি ভাধারনয চন্য করফলণা ওযা রফ এরত
এওটি যক্তন্পং ওরিারনন্ট ঈদ্ভাফরনয ভাধ্যরভ যযররাআরনয ত্রুটি-ক্তফচুেক্তত
ক্তনণ থ ওযা রফ, মা যেরনয ফক্তক রাআনচুেত ায খটনা প্রক্ততরযারধ
াতা ওযরফ
প্রস্তাক্তফত প্রওরেয ভাধ্যরভ অক্তফষ্কৃত যভক্তন ক্তদর যটক্সটাআর, ওাঠ, ঘাভড়া,
রটারভাফাআর আোক্তিগুররা ক্তনরচরদয ঈৎাদরনয ায  ভান রনওগুরন
ফাড়ারত াযরফ ফাংরারদর ক্তে যক্ষরত্র ব্যফহৃত যমফ ক্তএনক্ত যভক্তন
অরঙ, যআ যভক্তনগুররা ক্তফরদ যথরও ক্তওরন অনা যমভন ব্যাফহুর, যতভন
তারদয ঘারারনায প্রক্তিা রনও চটির এআ যভক্তনগুররায ভরধ্য ত্রুটি
যদঔা ক্তদরর ফাক্তয যথরও প্ররওৌরী এরন তা ঠিও ওযরত  যভক্তরনয
অভদাক্তন  যক্ষণারফক্ষণ ব্যফহুর ায ওাযরণ যওফর ফড়
ক্তেপ্রক্ততষ্ঠারনআ এআ যভক্তন ব্যফায ওযা  এরত ভধ্য অরয ক্তে
প্রক্ততষ্ঠারনয ওারচয ভান  ায নতুন প্রমৄক্তিয সুক্তফধা ক্তনর ফাড়ারত ক্ষভ
রে না
প্রস্তাক্তফত প্রওরে অক্তফষ্কৃত যভক্তন ওভ ঔযরঘ ঈৎাদন ওযরত াযরফ এফং
এটায যম যওান ত্রুটি যদঔা ক্তদরর তা স্থানী প্ররওৌরীযা ঠিও ওযরত
াযরফন এআ যভক্তরনয আন্টাযরপ রনও চ ফানারনা রফ এফং তারত
ফাংরা বালা ব্যফায ওযায সুরমাক যররঙ এরত তফরদক্তও মুদ্রা ব্যর
ফাক্তরয প্রক্তক্ষণ যনায চন্য যরাওফর াঠারনায প্ররাচন রফ না নতুন
প্রমৄক্তিয ব্যফারয ওাযঔানাগুররায ঈৎাদরনয ভ রনও ওরভ অরফ
এফং যদরয ক্তে রনও ঈন্নক্তত ওযরত াযরফ

১৫,০০,০০০
(রনয রক্ষ)

৫,০০,০০০
(াঁঘ রক্ষ)

নং

ভরনানীত
ব্যক্তি/প্রক্ততষ্ঠারনয নাভ

প্রওরেয নাভ

Mohammed
Shakhawat Hossain
128/A, Shah
goribullah Housing
Society, Road -8,
North Lalkhan Bazar,
Khulshi-1,
Chittagong.

Further
Development
on
“Muktijudhdh
o; Liberation
War
of
Bangladesh‟7
1”
game
demo.

Mobile: 01534223115
E-mail:
shakhawat.nadim@gma
il.com

4.

5.

Bengal Plants
Research and
Development
38, Green Road
(West Kalabagan,
Dhaka,1205
Mobile: 01711247229
E-mail:
bengalplants@gmail.com

RAFUSOFT
Holding 1514/1388,
Nimnagar Balubari,
Dinajpur 5200
Mobile:
01712552009
E-mail:
rafu@rafusoft.com
6.

প্রওরেয ক্তফফযণ

ক্তরফারযন ায প ফাংরারদ’৭১" রফ ফাংরারদরয
মুক্তিমৄরদ্ধয ১১টি যক্টরযয তে খটনায ঈয ক্তবক্তত্ত ওরয ততক্তয এওটি
ওকক্তনটিব ি প্ল্াটপভথ িারটক্তচও ায যকভ এরত ারযন
চোওট  িোও প্ল্াটুরনয যকক্তযরা ারযরনয ঈয ক্তবক্তত্ত ওরয দুটি
যস্পার ওভারো ারযন থাওরফ এআ যকরভয যররবরগুররায
ক্তবতরযআ ফীযাঙ্গনা যযক্তওঈ, যাচাওায েোর যপরা, স্বাধীন ফাংরা
যফতায যওরেয ওাম থিভ  ক্তওছু ক্তভক্তন ক্তভন থাওরফ প্রক্ততটি
যররবররয শুরুরত যআ যররবররয যক্টরযয গুরুত্বপূণ থ তথ্য  আক্ততা
ক্তনর এওটি ফণ থনা থাওরফ এয ারথ প্রাংক্তকও ক্তবক্তড, পরটা 
যভাদঃ ০১ ফঙয এক্তনরভন থাওরফ যকভাযরও প্রক্ততটি যররবরর যরথ  োমুক্তনন
যফানা যরত যররবররয শুরুরত যম ক্তেপ ফণ থনা থাওরফ তায ঈয ক্তবক্তত্ত
ওরয ক্তওছু কুআরচয ঈত্তয ক্তদরত রফ এয পরর রযয যররবরর যমরত
যকভাযরও মুক্তিমৄরদ্ধয ব্যাারয চানরত রফ থফা যররবররয শুরুরত
থাওা ফণ থনাটি ড়রত রফ এটি এওটি িোরটক্তচও ওকক্তনটিব যকভ,
যকভায প্রক্ততটি যররবরর ন্যান্য ওরওচন মুক্তিরমাদ্ধায ক্তিক্তড
ভরডররও যনতৃত্ব যদরফন, মুক্তিরমাদ্ধা ক্তিক্তড ফরচক্টগুররা রফ
ওকক্তনটিব (তারদয ক্তনরচ ক্তনরচ ক্তওছু ক্তদ্ধান্ত যনায ভত
অযটিক্তপক্তার আরন্টক্তররচন্প থাওরফ)
প্ররচক্ট অঈটপুটঃ যকরভয ঈআরোচ, ম্যাও, ক্তরনাক্স, রফ, োন্ড্ররড,
অআরপান, ঈআরোচ যপান  যপবুও বা থন ফাংরারদরয মুক্তিমৄরদ্ধয
আক্ততারয ক্তিক্তড যডরভাগ্রাক্তপ যকভ ততক্তযয ফাংরা টিঈরটাক্তযার
Development ফাংরারদর মত যওরভয লক্তধ কাঙ াা মা, তায এওটি
of a data base রথনটিও ডাটারফচ ততযী ওযাআ এ প্রওরে মূর রক্ষে ফাংরারদর যম
লক্তধ কাঙগুররা াা মা তায ক্তধওাংআ াধাযণ ভানুরলয
for the
medicinal
চানা এফং যওান লক্তধ কাঙ ক্তও ওারচ রারক য িরওথ াধাযণ
plants
ভানুরলয যতভন এওটা ধাযণা যনআ সুক্তনক্তদ থি ঈওায ক্তবক্তত্তও লক্তধ
Bangladesh
কাঙগুররায ওোটাকক্তয ওরয ডাটারফচ ততযী ওযরত াযরর, াধাযণ
ভানুল খুফআ ঈকৃত রফ
যভাদঃ ০১ ফঙয
প্রস্তাক্তফত প্রওেটি স্কুর/ওররচ  ক্তফশ্বক্তফদ্যাররয ঙাত্র-ঙাত্রীরদয
Prenatal
আন্টাযরনট ব্যফারযয ভীভা ক্তনধ থাযণ এফং অক্তত্তওয রফাআরট
Control
োঈক্তচং প্রক্ততরযারধ ক্তববাফওরদয াাে ওযরফ আন্টাযরনরটয
software
যভাদঃ ০৫ ভা অক্তত্তওয  ক্তফজ্জনও ক্তফলফস্তু প্রক্ততরযাধ ওযরত াাে ওযরফ
প্রওেটিয ভাধ্যরভ ক্তবফাফওকণ ন্তানরদয ওাচওভথ ক্তনক্তভত
নচযদাক্তয ওযরত াযরফন নরাআন যাধীরদয ওফরর রড় মারত
ক্তশুযা াআফায যারধ চক্তড়র না রড় য ক্তফলগুক্তর
ক্তবফাফওকণ নচযদাক্তয ওযরত াযরফন এফং তা প্রক্ততত ওযরত
ক্ষভ রফন াম্প্রক্ততওওারর াভাক্তচও যমাকারমারকয যক্ষরত্র যস্যাস্যার
যনটোওথ ফহুরাংর ব্যফহৃত রে এফং এয ভাধ্যরভ ক্তশু ক্তওরাযযা
ক্তফক্তবন্ন যারধ চক্তড়র ড়রঙ যাস্যার যনটারওথয ভাধ্যরভ মারত
ক্তশু ক্তওরাযযা যারধ চক্তড়র না রড় য ক্তফলর ক্তবফাফরওযা
ক্তশুরদয যাস্যার যনটোওথ ব্যফারযয কক্ততক্তফক্তধ ম থরফক্ষণ ওযরত
াযরফন

প্রদত্ত থ থ (টাওা)

"মুক্তিমৄদ্ধ;

৯,৬৯,০০০
(ন রক্ষ
উনত্তয াচায)

৩,০০,০০০
(ক্ততন রক্ষ)

৫,০০,০০০
(াঁঘ রক্ষ)

২০১৪-১৫ থ থ ফঙরয ২ যাঈরে ঈদ্ভাফনীমূরও প্রওরে নুদান প্রদান (১১টি)
নং

1.

2.

3.

4.

5.

ভরনানীত ব্যক্তি/প্রক্ততষ্ঠারনয
নাভ

প্রওরেয নাভ

প্রওরেয ক্তফফযণ
১ভ যেণী যথরও ৫ভ যেণী ম থন্ত ক্তত দক্তযদ্র ক্তশুরদয াধাযণ
ক্তক্ষায াাাক্ত ক্তফক্তবন্ন অআক্তটি ক্তবক্তত্তও ক্তক্ষাদারনয ররক্ষে
প্তার ০২ ক্তদন (শুিফায  ক্তনফায) ওক্তিঈটায ক্তযররন্টন
যদায চন্য ২৫টি ওক্তিঈটায মৃদ্ধ ০১টি ওক্তিঈটায ল্যাফ স্থান
ওযা রফ যঔারন স্বাধীনতায আক্ততা, স্বাস্থে  ক্তশুরদয চন্য
ঈরমাকী ন্যান্য ক্তফলর ক্তক্ষাদান এয াাাক্ত পুক্তিয চন্য ঔাদ্য
যফযা ওযা রফ এ ঙাড়া যভৌরফাদ প্রক্ততরযারধ রঘতন ওযা
রফ

Center for Child
Development Bangladesh
121/3, New Eskaton
(3rd Floor), Dhaka-1000.
Mobile: 01711-528318
E-mail:
falgunihamid@gmail.com

তদক্তযদ্র ক্তশুরদয
ওক্তিঈটায প্রক্তক্ষণ
ওভথসূক্তঘ

The Institute of Chartered
Accountant of Bangladesh
(ICAB)
CA Bhaban, 100 Kazi
Nazrul Islam Avenue,
Kawranbazar, Dhaka.
Mobile: 9129057, 9112672,
9115340
E-mail:
president@icab.org.bd,
secretary@icab.org.bd

Computer Assisted
Audit Techniques &
Tools (CAATT)
Software Innovation

Bangladesh
University of Engineering
& Technology,
Qadirabad, Natore.

যনাফাক্তনী ক্তযঘাক্তরত BAUET, ওাক্তদযাফাদ, নারটারয
১০০ ওক্তিঈটায িন্ন ফ থাদৄক্তনও প্রমৄক্তি মৃদ্ধ এওটি ওক্তিঈটায ল্যাফ স্থারনয
এওটি পূণ থাঙ্গ
প্রস্তাফ ওযা ররঙ এয পরশ্রুক্ততরত যনাফাক্তনীয
ওক্তিঈটায ল্যাফ স্থান আক্তিক্তনাক্তযং  অআটি যক্টরয যাকত দক্ষতা  ক্ষভতা
বৃক্তদ্ধয সুরমাক সৃক্তি রফ

Mobile: 0772272380
01556369114, 01718375387
E-mail:
bauetqadirabad@gmail.com
bauetpsv@gmail.com
register@bauet.ac.bd

০৩ ভা

6 Months

অআটি ক্তফরলজ্ঞ, ক্তডট ক্তফরলজ্ঞ, ক্তএ, পরযনক্তও ক্তফরলজ্ঞ,
আ-ওভা থ ক্তফরলজ্ঞ, যভাফাআর ব্যাংক্তওং ক্তফরলজ্ঞ ভন্বর
এওটি ক্তফরলাক্তত ক্তডট পটোয ততযী ওযা রফ পরর
ক্তডট পাভথমূরও তারদয ওারচয চন্য নরাআরন তফরদক্তও
মুদ্রা ব্য ওরয ক্তডট পটোয আনির ওযায প্ররাচন
রফ না এয পরর ক্তডট ওারচ অভারদয দক্ষতা বৃক্তদ্ধয
াাাক্ত তফরদক্তও মুদ্রা াে রফ

ফাংরারদ স্কুর ভাওরট
৬২টি ওক্তিঈটায মৃদ্ধ
০২টি
ওক্তিঈটায
ল্যাফরযটক্তয
স্থারন
অক্তথ থও  ওাক্তযকক্তয
াতা প্রদান

৫,৪৪,০০০ ফাংরারদী ভারন ওভথযত এরদয ভরধ্য
ফাংরারদ স্কুর, ভাস্করট ২,০০০ ফাংরারদী ঙাত্র-ঙাত্রী
ড়াশুনা ওযরঙ ঈি স্কুরর ওক্তিঈটায ল্যাফ স্থারনয পরর
ঙাত্র-ঙাত্রীরদয অআটি াক্তফ থও ক্তক্ষায ভারনান্নরনয সুরমাক
সৃক্তি রফ

Professor Dr. Abu Sayed
Md. Latiful Hoque
Dept. of Computer
Science and Engineering
(CSE) Bangladesh
University of Engineering
and Technology (BUET)
Dhaka 1000
Mobile: 01556346357
E-mail:

Design and
Development of
Problem Bank for
Problem Based eLearning (PBeL)
System of
Programming
Languages and ICT
Education

asmlatifulhoque@cse.buet.ac.bd

12 Months

ঈি প্ররচক্টটি দুআটি ভক্তডঈর এ ক্তফবি ভক্তডঈর-১  ভক্তডঈর-২
ভক্তডঈর ১ এয ঈরেশ্য র ফতথভারন ভাধ্যক্তভও  ঈচ্চ ভাধ্যক্তভও
স্তয যথরও শুরু ওরয ক্তফশ্বক্তফদ্যার ম থন্ত ম থাপ্ত ংখ্যও দক্ষ
ক্তক্ষরওয বারফ ওক্তিঈটায যপ্রাগ্রাক্তভং এ ঙাত্ররদয দক্ষতা
চথন ব্যাত রে এভনক্তও যপ্রাগ্রাক্তভং বীক্তত সৃক্তি ররঙ এ
ভক্তডঈর এয ভাধ্যরভ এওটি যপ্রারেভ যফচড আ-রাক্তনং ক্তরিভ
ততযী ওরয তায ভাধ্যরভ যপ্রাগ্রাক্তভং দক্ষ ক্তক্ষও ততক্তয ওযা রফ
ওর স্তরয যপ্রাগ্রাক্তভং যঔা চ  অওল থণী ওরয যতারা এফং
যপ্রারেভ যফচড ক্তক্ষা দ্ধক্ততয ভাধ্যরভ ঙাত্ররদয পটোয
যপ্রারেভ রক্তবং ওোাক্তটি ফাড়ারনা রফ
ভক্তডঈর-২ এয আ-রাক্তনং ক্তরিভ এয ভাধ্যরভ ভাধ্যক্তভও  ঈচ্চ
ভাধ্যক্তভও স্তরয অআক্তটি যঔা  যঔারনা চতয ওযা ম্ভফ
রফ

Bangladesh School
Muscat, Al-Ghubra
(North), Muscat,
Sultanate of Oman
Mobile: (+968) 2449 7127
E-mail:
info.bdschool@gmail.com

প্রদত্ত থ থ
(টাওা)

১০,০০,০০০
(দ রক্ষ)

১৫,০০,০০০
(রনয রক্ষ)

২০,০০,০০০
(ক্তফ রক্ষ)

৫,০০,০০০
(াঁঘ রক্ষ)

১৫,০০,০০০
(রনয রক্ষ)

নং

6.

ভরনানীত ব্যক্তি/প্রক্ততষ্ঠারনয
নাভ

প্রওরেয নাভ

প্রওরেয ক্তফফযণ

Wasik Farhan Roopkotha
Software Developer,
Games Developer, OS
researcher, Editing and
Creating Wikipedia etc.
Road# 08, House# 205/4,
Flat-4B4, Niketon,
Gulshan-1, Dhaka-1212
Mobile: 01670970007
E-mail:

ভান মুক্তিমৄদ্ধ ক্তফলও
ক্তিক্তড যভাফাআর/ক্তক্ত
যকভ এফং ো
ঈদ্ভাফনী প্রওে

ক্তওরায  তরুণ প্রচন্রও ভান মুক্তিমৄরদ্ধয ঠিও আক্ততা
চানারত অন্তচথাক্ততও ভরডররয এআ এো এফং যকভ ক্তফরল
ভূক্তভওা ারন ওযরফ এয াাাক্ত ফাক্তণক্তচেও ক্তফজ্ঞান,
াফক্তিন ভরডর, ডাঈনররাড ক্তপ আতোক্তদয ভাধ্যরভ
তরুনরদযরও ঈাচথরনয সুরমাক ওরয যদা ম্ভফ
অরফদনওাযী ভাত্র ০৬ ফঙয ফর পৃক্তথফীয ফ থ ওক্তণষ্ঠ
যপ্রাগ্রাভায ক্তররফ "ক্তযক্তর’ ক্তফক্তরব আট য নট" এয াতা
স্থান ওরয ক্তনররঙ এফং নানা অন্তচথাক্ততও আরবরন্ট ং
ক্তনররঙ তারও অরযা যফক্ত ঈৎাক্তত ওযা প্ররাচন এঙাড়া
প্রওেটি ঈদ্ভাফনীমূরও
স্বে ক্তফদুেৎ ঔযরঘ ওক্তিঈটিং ক্তডবাআ ঈদ্ভাফন এআ প্রওরেয
ঈরেশ্য ক্তযবাক্ত থফর যভভক্তয, োক্তযথম্যাটিও রক্তচও আঈক্তনট
এফং ওররার আঈক্তনট কঠরনয ভাধ্যরভ ওক্তিঈটারযয যরার
যপ্রারক্তং আঈক্তনট কঠন ওযা রফ, মা স্বে ক্তফদুেৎ ব্যফাওাযী
 দ্রুতকক্ততিন্ন া ফনরমাগ্য মোক্তদ যমভন-যভাফাআর,
ল্যাট আতোক্তদরত ব্যফাযরমাগ্য প্রওেটি ফাস্তফাক্তত রর
ফাংরারদরয াড থোয ক্তরেয ঈন্নক্তত ত্বযাক্তন্বত রফ এফং
প্রমৄক্তিরত দক্ষ চনক্তি কঠরন াও রফ প্রমৄক্তিরত নতুন
ওভথরক্ষত্র সৃক্তি া যদরয থ থননক্ততও ঈন্নক্তত যফকফান
রফ

1 year 6 months

cynthiafarheenrisha@gmail.com

7.

Dr. Hafiz Md. Hasan
Babu
Faculty Member,
Department of Computer
Science & Engineering,
University of Dhaka
Mobile: 01711351055
E-mail:

Design of a
Reversible Central
Processing Unit: An
Application to Low
Power Computing
12 Months

hafizbabu@cse.univdhaka.edu

8.

9.

Shawdesh Unnayan
Kendra (SUK)
House No-695/1, Road
No-11, Baitul Aman
Housing, Adabar,
Shyamoli, Dhaka-1207
Mobile: 01711866944
E-mail:
shawdesh@live.com

Empowerment of
Rural Women
Through ICT

Amit Seal Ami
Lecturer
Institute of Information
Technology
University of Dhaka
Mobile: 01534658157
E-mail: amit@du.ac.bd

Cloud Based Mobile
Application Testing
Lab

10 Months

12 Months

প্রওরেয ভাধ্যরভ ঈদ্ভাফনীমূরও অআক্তটি প্রক্তক্ষরনয ভাধ্যরভ
গ্রাভীন নাযীরদয যফওাযত্ব দূযীওযণ  তারদয থ থননক্ততও
ক্ষভতারনয ভাধ্যরভ স্বাফরম্বীওযণ, অত্ম-ওভথংস্থান সৃক্তিয
ভাধ্যরভ ভাচ  ক্তযফারয নাযীরদযরও ক্তধওতয ক্ষভতান,
নাযীয ক্তফরুরদ্ধ ক্তংতা প্রক্ততরযাধ এফং নাযী যপাযাভ কঠন
ওযা রফ রঘতনতা  দক্ষতা বৃক্তদ্ধয ভাধ্যরভ নাযী ঈন্নরন
দরক্ষ গ্রণ, তারদযরও দক্ষ ঈরদ্যািা, যনতৃরত্বয অরন
প্রক্ততষ্ঠা, নাযীয ক্ষভতারন গ্রাভ  রয অআক্তটি
ফওাঠারভা ঈন্নন এফং অআক্তটিরত দক্ষতা বৃক্তদ্ধয ভাধ্যরভ
নাযীয াভাক্তচও  থ থননক্ততও ক্ষভতান এফং নাযী ক্তক্ষা
ঈন্নরন অআক্তটিরত দক্ষ নাযী ওভী ততযীরত প্রওেটি াও
রফ
প্রওেটিয ভাধ্যরভ ক্লাঈড ওম্প্যেটিং, পটোয আক্তিক্তনাক্তযং
এফং যভাফাআর োস্ ক্তফলও করফলণা, ঙাত্রঙাত্রীরদয চরন্য
ক্তফনামূরল্য এফং যডরবরাযরদয যক্ষরত্র সুরবমূরল্য
পটোরযয গুণকত ভান ম থরফক্ষরণয সুক্তফধা প্রদান এফং
নরাআন যডরবররভন্ট এফং গুণকত ভান ক্তফলও রঘতনতা
বৃক্তদ্ধয ঈরেরশ্য ক্তক্ষামূরও তথ্যবাোয প্রস্তুত ওযা ম্ভফ রফ
প্রওরপয ভাধ্যরভ গ্রাভীন চনরকাক্তষ্ঠয ক্ষভতা  ঈাচথন
বৃক্তদ্ধয সুরমাক সৃক্তি রফ

প্রদত্ত থ থ
(টাওা)

৫,০০,০০০
(াঁঘ রক্ষ)

১০,০০,০০০
(দ রক্ষ)

৭,০০,০০০
(াত রক্ষ)

৫,০০,০০০
(াঁঘ রক্ষ)

নং

ভরনানীত ব্যক্তি/প্রক্ততষ্ঠারনয
নাভ
Nikunja Nari Unnan
Shangstha
E-96 Housing Estate,
Kushtia, Bangladesh
Mobile: 01711-274841
E-mail:
nikunja.kushtia@gmail.com

10.

প্রওরেয নাভ
To involve
information and
communication
services for
Economic
Empowerment of
Marginalized
Women and Women
with Disabilities at
Kushtia district.
01 Year

11.

Falcon Technologies BD,
1285/A D. T. Road,
Pahartoli, Chittagong.
Mobile: 01913469663
E-mail:
zubayer007@gmail.com

Development of
Smart Secured
Multipurpose
Solar Powered
Boat
6 Months

প্রওরেয ক্তফফযণ

প্রদত্ত থ থ
(টাওা)

প্রওরে প্রক্ততফন্ধী  ক্তক্তঙর ড়া দক্তযদ্র নাযীরদয ওক্তিঈটায
 অঈটরাক্তং এয ঈয দক্ষতা বৃক্তদ্ধ প্রক্তক্ষরণয ভাধ্যরভ
ওারচয সুরমাক সৃক্তি ওযায প্রস্তাফ ওযা ররঙ প্রক্ততফন্ধী 
ক্তক্তঙর ড়া দক্তযদ্র নাযীরও ওক্তিঈটায  অঈটরাক্তং
ক্তফলর ভািায প্রক্তক্ষও ততক্তয, গ্রাভ ম থার ভ্রাম্যভান
তথ্যরওে ততযীওযরণয ভাধ্যরভ নাযীরদযরও অরযা যফী
অআটি প্রক্তক্ষণ এয অতা অনা, তথ্য  যমাকারমাক প্রমৄক্তি
২,৫০,০০০
িরওথ নাযীরদয রঘতনতা বৃক্তদ্ধ, নীক্ততক্তনধ থাযওকণরও
(দুআ রক্ষ ঞ্চা
প্রবাক্তফত ওযায ভাধ্যরভ তৃরমুর ম থারয দক্তযদ্র  প্রক্ততফন্ধী
াচায)
নাযীরদয তথ্য  যমাকারমাক প্রমৄক্তিয ওর ওাম থিরভ িৃি
ওযায প্রস্তাফ ওযা ররঙ
স্থানী ওতৃথরক্ষয াক্তফ থও তত্ত্বাফধারন প্রওেটি ফাস্তফান ম্ভফ
রর প্রক্ততফন্ধী  ক্তক্তঙর ড়া নাযীরদযরও ওক্তিঈটায
ক্তযররন্টন এফং অঈটরাক্ত থং এ এক্তকর যনা ম্ভফ রফ

প্রওে প্রস্তারফ ১০০ বাক ক্তযরফ ফান্ধফ ভাআরিা ওররারায 
ক্তচ.ক্ত.এ প্রমৄক্তি িাযা ক্তনক্তেত যনৌওা-আক্তিন ঈদ্ভাফরনয
প্রস্তাফ ওযা ররঙ পরর যনৌওা চুক্তযয ম্ভাফনা ওরভ মারফ,
সুরম থয অররারত ব্যাটাযী ঘাচথ ওরয দীখ থ ভ ঘারারনা মারফ,
াক্তনয ভরধ্য দ্রুত থাভারনা মারফ, দুখ থটনা ওরভ মারফ, ক্তফদুেৎ,
যতর ফা জ্বারানী প্ররাচন রফ না, ক্তিারী যভাটয ব্যফহৃত
রফ, মা দ্রুত  বাযী ফস্তু ক্তযফরন াও

৫,০০,০০০
(াঁঘ রক্ষ)

২০১৪-১৫ থ থ ফঙরয ৩ যাঈরে ঈদ্ভাফনীমূরও প্রওরে নুদান প্রদান (০৯টি)
নং

1.

2.

ভরনানীত ব্যক্তি/প্রক্ততষ্ঠারনয
নাভ

প্রওরেয নাভ

প্রওরেয ক্তফফযণ

Md. Monowarul Islam
(Munna)
East Muradpur,
Pashker pada,
Sitakunda, Chittagong.
Mobile: 01730 906120
E-mail:
sp12837@gmail.com
Chitta Ranjan Sarker
Ali Market, Fishery
Road, Post: Kashipur8205, Barisal,
Bangladesh
Mobile: 01724953047
E-mail:
sarkercrs@rediffmail.c
om

For buildup Motor
bike Industry

তায ঈদ্ভাক্তফত ভটয াআরওরর জ্বারাক্তন ব্য ক্তত স্বে (০১
ক্তওররাক্তভটারয ঔযঘ ৩৫ া) এনাক্তচথ যক্তবং ভটয ক্তরিভ,
ক্তঙরনয ঘাওাটি ভটয ক্তররফ ব্যফহৃত, যঘআনক্তফীন, ক্তযরফ
দূলণক্তফীন এ ভটয াআরওরর যওান প্রওায লুক্তেরওন্ট প্ররাচন 
না অরযা যফক্ত ঈদ্ভাফরনয ভাধ্যরভ ব্যফায ফান্ধফ ওযায প্রস্তাফ
ওরযরঙ

Dhaka University
Department of
Biochemistry and
Molecular Biology,
University of Dhaka,
3. Dhaka 1000
Mobile: 01711595576
E-mail:
zebai@du.ac.bd

15 Months

Collection And
Conservation of
Endangered Minor
Fruit Species
Through ICT In
The Coastal Areas
2 years

Development of
skilled manpower in
an ICT-based
discipline,
Bioinformatics, for
improvement of
Agriculture and
Health in
Bangladesh

ভাঠ পর ঈৎাদরন ফাংরারদ রনওটা স্বক্তনবথযতা চথন ওযরর
পর ঈৎাদন ওরয ঔাদ্য ক্তনযাত্তা  পুক্তি খাটক্তত পূযন ওযা এঔন
ম্ভফ ক্তন এ যদরয ফত-ফাক্তড়রত এ ম থন্ত ১৩০ যওরভয পররয
ন্ধান াা ক্তকারঙ এরদয ভরধ্য প্রা ৭০টি পর প্রঘক্তরত এরদয
ভরধ্য অফায রনও ক্তফলুপ্ত প্রা এআ করফলনা প্রওরেয ভাধ্যরভ তথ্য
প্রমৄক্তিরও (ICT) ওারচ রাক্তকর G.P.S.(Global
Positioning System) এয াারে আনক্তটু  এক্সক্তটু
ংযক্ষণ দ্ধক্ততয ভাধ্যরভ ক্তফলুপ্তপ্রা প্রঘক্তরত পরচ বৃক্ষ
চাভথপ্ল্াচভরও চাভথপ্ল্াচভ যন্টারয বক্তফষ্যরত ব্যফারযয চন্য
ংযক্ষণ ওযা ম্ভফ রফ
দক্ষ চনক্তি ততক্তযয চন্য ফারাআনপযম্যাটিক্স ঘঘ থা এওান্ত চরুযী
এফং এয ওল্যারণ শুদৄভাত্র কৃক্তলরত ন ফযং যভক্তডক্তন, যযাক
নািওযণ, বোক্তক্সন-ড্রাক ততক্তযরত ক্তফপ্ল্ফ খটারনা ম্ভফ এআ ররক্ষ
ঢাওা ক্তফশ্বক্তফদ্যারর cBLAST নারভ এওটি যন্টায স্থান ওযা
ররঙ এআ যন্টায নরাআন ক্তবক্তত্তও ফারাআনপযম্যাটিক্স যরওঘায
ততক্তয ওযরফ যমগুররা যদরয যমরওারনা স্থান যথরও ধ্যরনয সুরমাক
থাওরফ

প্রদত্ত থ থ (টাওা)

৪,০০,০০০
(ঘায রক্ষ)

৫,০০,০০০
(াঁঘ রক্ষ)

১০,০০,০০০
(দ রক্ষ)

24 Months

MassiveStar Stdio Ltd.
759, West Sewrapara,
(1st and 2nd Floor),
Mirpur, Dhaka.
Mobile: 01818608995
E-mail:
sm.mahabub.alam@gm
ail.com
4.

Games
Development on
Liberation War
1971 (Windows
and Mobile
Platform), War71
10 Months

War71 যকভর এয দুটি ম থা থাওরফ (১) War71 যদী
ংস্কযণ (21 platform including Windows,
IOS, Android) (২) এওটি অন্তচথাক্ততও ংস্কযণ (War71,
Internation Version) মা ২১টি ঔরে ৬ ফঙয ধরয ২২টি
Platform এ ক্তনভথাণ রত থাওরফ যদী  অন্তচথাক্ততও
ফাচারযয চন্য অন্তচথাক্ততও ংস্কযণ ক্তফক্তবন্ন ধর ০১ রক্ষ যরারওয
াতা ওযা রফ মায ভরধ্য ৩০০ চন ক্তফশ্বভারনয ক্তফরদর
ফফাযত ফাংরারদী আক্তিক্তনাযরদয এওটি দর ওাচ ওযরফ, ৫০টি
যদী ক্তফরদী ক্তফশ্বক্তফদ্যারর ৫০টি দর ওাচ ওযরফ যকভটিরত
"Augmented Reality" এফং "Interactivre
Movie"য ভত Innovative Concept ব্যফায ওযা
রফ পুরযা যকভ এয যপ্রারচক্টটি ফাংরারদরও যকভ এয যদ
ক্তররফ Brabded ওযরফ, অন্তচথাক্ততও ভারনয যকভ
যডরবরায ততযী ওযরফ, নতুন প্রচন্রও ভান মুক্তিমৄরদ্ধয যঘতনা
ঈজ্জীক্তফত ওযরফ, যদর যকভ এয ফাচায সৃক্তি ওযরফ এফং যকভটি
ক্তফরদর যপ্তাক্তনয ভাধ্যরভ ব্যাও তফরদক্তও মুদ্রা চথন ওযরফ

২০,০০,০০০
(ক্তফ রক্ষ)

নং

ভরনানীত ব্যক্তি/প্রক্ততষ্ঠারনয
নাভ
সূম থমুঔী ক্তরক্তভরটড
৩৭৩ (৩ তরা), যযাড-২৮,
নতুন ক্তডএআঘএ, ভাঔারী,
ঢাওা-১২০৬
Mobile: ০১৮৪০১৯৭২০৭

5.

E-mail:
info@shurjomukhi.com
.bd

6.

Amit Kumar Das
Room - 2019, Jagannath
Hall, University of
Dhaka, Dhaka-1000,
Bangladesh.
Mobile: 01978-818182
E-mail:
amit_29_csedu@yahoo.com

7.

AplombTech BD
House# 279, Faisal
Mansion (2nd
Floor),Umme Kulsum
2nd Avenue,Block# C,
Bashundhara R/A,Dhaka1212, Bangladesh.
Mobile: 01911097391
E-mail:
rahbee.alvee@aplombtechbd
.com

Md. Ronzu Islam
Sherkole, Singra, Natore.
8.

9.

Mobile: 01674510046
E-mail:
ronzuislam@gmail.com

D-IT Intelligence Limited
Avenue-2, Block-G,
House-8, Mirpur-2,
Dhaka-1216.
Mobile: 01520084645
E-mail:
info@d-intelligence.com

প্রওরেয নাভ

প্রওরেয ক্তফফযণ

ফাংরারদরয মুক্তিমৄরদ্ধয আক্ততা  গুরুত্ব ফন ওরয এভন
স্থানগুররারও ক্তনর এওটি ভচায যকক্তভক্তপরওন োন্ড্ররড
ো ক্তনভথারনয প্রস্তাফ ওযা ররঙ যম যওান ফাংরারদী
নাকক্তযও এওর ঐক্ততাক্তও স্থারন ক্তকর ক্তচক্তএ ন ওরয
6 Months
ক্তনরচয যভাফাআর নাম্বায ব্যফায ওরয যঘও-আন ক্তদরত াযরফন
এফং যঔরা ংগ্রণ ওযরত াযরফন এরত তাঁয োওাঈরন্ট
রন্ট যমাক রফ, মায ঈয ক্তবক্তত্ত ওরয এওটি ন্যানার
যোংক্তওং ক্তরিভ ততক্তয ওযা রফ ক্তমক্তন মত যফক্ত রন্ট
চথন ওযরফন তাঁয যোংক্তওং তত ঈরযয ক্তদরও থাওরফ ক্তমক্তন
মতফায মুক্তিমৄরদ্ধয াআটটি ক্তবক্তচট ওযরফন ততফাযআ তাঁয
রন্ট কণনা রফ ফ থাক্তধও রন্ট চথনওাযীরদযরও ফাক্তল থও
এওটি নুষ্ঠারনয ভাধ্যরভ পুযষ্কৃত ওযায (যভরডর 
াটিক্তথ পরওট) প্রস্তাফ ওযা ররঙ
SWAPNO - An
দক্তযদ্র চনরকাক্তষ্ঠরও প্রক্তক্ষণ এয ভাধ্যরভ দাক্তযদ্র ক্তফরভাঘন এয
Online Training
ররক্ষ “স্বপ্ন” নারভয এওটি োেরড ো প্রস্তুত ওযা রফ
Framework for Poor
ক্তবক্তড প্রক্তক্ষরণয ভাধ্যরভ দক্তযদ্র চনরকাক্তষ্ঠরও তদনক্তিন অPeople in
ব্য এয ক্তাফ যাঔরত, অ বৃক্তদ্ধ ওযরত, অত্ম ওভথংস্থান
Bangladesh
সৃক্তি ওযরত এফং ঈরদ্যািা রত াাে ওযরফ তাঙাড়া,
12 Months
ভক্তরাযা খরয ফর অ ওযরত াযরফ, মা ফাংরারদর নাযীয
ক্ষভতারন াাে ওযরফ
Innovation for LED
প্রস্তারফ ক্ষক্ততওয CFL ফারেয প্রক্ততস্থাও ক্তররফ ক্তযরফ ফান্ধফ
lamps to support
LED ফাে ততযীয প্রস্তাফ ওযা ররঙ ফহুর ব্যফহৃত CFL
dimming
এনাক্তচথ যক্তবং ফারে ব্যফহৃত “াযদ” ক্তযরফ  চনস্বারস্থেয
functionality
চন্য ক্ষক্ততওয এ প্রওরে অরযা ক্তফদুেৎ ােী, রনও যফক্ত
যটওআ, ঈচ্চ ক্ষভতা (১৫ াট) িন্ন  ক্তযরফ ফান্ধফ LED
12 Months
ফারেয াড থায  পটায ততযী  স্বে মূরল্য ফাচাযচাত
ওযায প্রস্তাফ ওযা ররঙ
ফাচারয ক্তফদ্যভান LED ফােগুক্তর অভদাক্তনকৃত প্রওেটি
ফাস্তফাক্তত রর এ ঔারত অভারদয ক্ষভতা বৃক্তদ্ধ ারফ, যপ্তানী
এফং ওভথংস্থারনয সুরমাক সৃক্তি রফ প্রওেটি আক্ততফাঘও এফং
আরনারবটিব
Home/Office/Multip এ প্রওরেয ভাধ্যরভ ফাা/ওভথস্থরর যওান নাওাক্তিত ব্যক্তি
urpose Security
প্ররফ ওযরর যন্পয এয ভাধ্যরভ এওটি স্বংক্তি এএভএ
Apps Development
ভাক্তররওয যভাফাআরর ঘরর মারফ এঙাড়া ঈি ব্যক্তিয ঙক্তফ
Project
ংযক্ষণ ওযা মারফ পরর ফাা, ওভথস্থর এয ক্তনযাত্তা অরযা
06 Months
ক্তনক্তিত ওযা ম্ভফ রফ
Satellite ICT Center প্রওরেয
অতা ঈন্নত প্রমৄক্তি ব্যফায ওরয
for Rural area
কৃলও/ঔাভাক্তয/ভাঙ ঘাক্তলয
বার পরন ক্তনক্তিত ওযায
people of
াাাক্ত তারদয বাগ্য ঈন্নন ওযায চন্য ক্তফক্তবন্ন প্রমৄক্তি
Bangladesh
(াপ্ল্াআ যঘআন, আ-ওভা থ) িরওথ ধাযনা প্রদান  ঈমৄি
15 Months
প্রক্তক্ষণ প্রদান ওযা ম্ভফ রফ কৃলও/ঔাভাযীরদয ক্তধও
অরয ঈৎ ততক্তয ওরয ক্তনরচরও স্বাফরম্বী ওযায ক্তফলর ধাযণা
 প্রক্তক্ষণ প্রদান, অআক্তটিয ভাধ্যরভ কৃক্তল, অফান, ক্তে 
চরাভূক্তভ ক্তররফ চক্তভয ক্তযওক্তেত ব্যফায ক্তনক্তিত ওযায
প্রস্তাফ ওযা ররঙ

প্রদত্ত থ থ (টাওা)

যভাফাআরর মুক্তিমৄদ্ধ
যপচ-১

৫,০০,০০০
(াঁঘ রক্ষ)

৫,০০,০০০
(াঁঘ রক্ষ)

৫,০০,০০০
(াঁঘ রক্ষ)

৫,০০,০০০
(াঁঘ রক্ষ)

৪,০০,০০০
(ঘায রক্ষ)

২০১৫-১৬ থ থ ফঙরয ১ভ যাঈরে ঈদ্ভাফনীমূরও প্রওরে নুদান প্রদান (১৩টি)
নং

1.

ভরনানীত
ব্যক্তি/প্রক্ততষ্ঠারনয নাভ
Sysnet.net
Flat- A-2, House- 41,
Road-08, Block-E
Mobile: 01744620814
E-mail:
hr.tusshar@gmail.com

Ezze Technology
House-41, Road-8,
Block-E, Banasree,
Dhaka-1219
Mobile: 01780228844
2. E-mail:
tipu@ezzetech.com

Rupam IT Limited
348/A, Tejgaon I/A,
Dhaka-1208
Mobile: 01726268990
E-mail:
zamil967@gmail.com

3.

Icon Software
15A/13A, Block 3F,
Tikka Para,
Mohammadpur,
4. Dhaka.
Mobile: 01795075226
E-mail:
applesoftit7@gmail.co
m
Advanced Robotic
Research Company
Bangladesh (ARRCB)
House-23/1, Road15A, Mirpur, DOSH
5.
Area, Dhaka.
Mobile: 01626044040
E-mail:
arrcbrobotics@gmail.c
om

প্রওরেয নাভ
Crowd Source
12 Months

Live Blood Bank
12 Months

“DAAK”
Developing and
upgrading a
mobile
application to
reduce deaths and
injuries resulting
from violence and
accidents using
existing
government
infrastructure.
06 Months

Red Cloud71
12 Months

"RORV
DURDANTO
EOD UGV
ROBOT" for
SAR, Human
safety, Antiterrorism and
Bomb Disposal
Purpose.
06 Months

প্রওরেয ক্তফফযণ
িাঈড যা থ এওটি াফক্তরও াক্তবথ যফআচড যভাফাআর
োক্তররওন এআ োটি ব্যফায এয ভাধ্যরভ যদরয যম যওান
রঘতন নাকক্তযও তায অর-ার ংখঠিত যম যওান দুখ থটনা, োী
ওাম থিভ, যাষ্ট্ররদ্রাী ওারচয তথ্য ক্তঘত্র আতোক্তদ ক্তনওটস্থ থানা থফা
ংক্তিি অআন-শংঔরা ফাক্তনীরও ফকত ওযরত াযরফ মায পরর
যদরয অআন-শংঔরা যক্ষাওাযী ফাক্তনী দ্রুত দূখ থটনাস্থরর যমরত াযরফ
এফং অআন-শংঔরা ক্তযক্তস্থক্তত ক্তনেণ ওযরত াযরফ
রাআব োড ব্যাংও এওটি াক্তবথ যফআচড যভাফাআর ো মায
াারে যম যওঈ খুফ রচ চরুযী যরিয প্ররাচরন তায ক্তনওটস্থ
ুঁ ক্তনরত াযরফ যি ক্তদরত আচ্ছুও যম যওঈ
যস্বো যি দাতারও খুরচ
এআ োক্তররওন ব্যফায ওরয ক্তনরচয যপ্রাপাআর ততযী ওরয
ক্তনযাদবারফ ঠিও ব্যক্তিরও যি ক্তদরত াযরফ প্রস্তাক্তফত প্রওরে
ভক্তডঈর  আ-ওনরটন্ট ততযী, ওক্তরং ক্তরিভ, ম্যারক্তচং ক্তরিভ এফং
যরারওন যফআচড াঘ থ োক্তররওন ঈন্নরনয চন্য দরক্ষ গ্রণ
ওযা রফ
"ডাও" এওটি াভাক্তচও ক্তনযাত্তামূরও রফরফচ এফং যভাফাআর
োক্তপ্ল্রওন ক্তফরল ওরয নাযী ব্যফাযওাযীযা ক্তফদ ংকুর
ক্তযক্তস্থক্ততরত তারদয ক্তযক্তঘত স্বচনরদয ক্তনওট এফং ক্তনযাত্তা
ফাক্তনীয ক্তনওট াারেয অরফদন াঠারত ারয এআ োটি
এন্ড্ররড প্ল্োটপরভথ ব্যফহৃত রফ যমরওান "ডাও" ব্যফাযওাযী
ক্তফদংকুর ফস্থা াায ফাটরন ঘা ক্তদর তায অরফদন,
ফস্থান াঠারত ারযন "ডাও" এয ক্তফরলত্বগুররা ররাঃ
 এটি পরাআন এফং নরাআরন ওাচ ওরয
 পরাআন মুরড ক্তযক্তঘত স্বচন  ক্তনযাত্তাফাক্তনীয ক্তনওট ক্ষুরদ
ফাতথা যৌুঁঙা
 নরাআন মুরড ক্তচ.ক্ত.অয.এ. যরারওন চানা মা এফং
এও ক্তও.ক্তভ. এ ন্য "ডাও" ব্যফাযওাযী চানরত ারয যম
ক্তনওটস্থ এওচন ক্তফরদ রড়রঙ
"রযড ক্লাঈড ৭১" এওটি ওক্তিঈটায ক্তবক্তড যকভ এ যকরভয ভাধ্যরভ
"ফঙ্গফন্ধুয ভাপ্ত অত্মচীফনী" ফরম্বরন চাক্ততয চনও ফঙ্গফন্ধু যঔ
মুক্তচফয যভারনয চীফন বৃত্তান্ত তুরর ধযা রফ এআ প্রওরেয মূর
ঈরেশ্য ররা নতুন প্রচন্রও ১৯৭১ াররয স্বাধীনতা ংগ্রারভয
যকৌযফভ যিক্ষী আক্ততা  চাক্ততয চনরওয ক্তফক্তবন্ন তথ্য
ওক্তিঈটায যকরভয ভাধ্যরভ চানারনা
"ক্তযরভাট ারযনার যযাফটিও যবক্তওর (অয..অয.ক্তব)" দূদ থান্ত
াঘ থ ারযন, ভানুরলয ক্তনযাত্তা, ো ক্তফরযাধী ক্তভন এফং যফাভা
ক্তনষ্ক্রীওাযী যন্পযমৄি যযাফট এটি মূরত ক্তভক্তরটাযী যগ্রড যবী
যযাফট ফাংরারদরয অআন শিরা ফাক্তনী এআ যযাফট ব্যফারযয
ভাধ্যরভ দূয ক্তনক্তেত ব্যফস্থায িাযা ক্তফলাি যাাক্তনও  যফাভা যওান
ভানুরলয চীফন ক্তফন্ন না ওরয ক্তনষ্ক্রী ওযরত াযরফ এফং ভানুরলয
চন্য ঝক্তুঁ ওপূণ থ ক্তফদচনও এরাওায তত্ত্বাফধান ওযরফ

প্রদত্ত থ থ (টাওা)

৫,০০,০০০
(াঁঘ রক্ষ)

১০,০০,০০০
(দ রক্ষ)

৫,০০,০০০
(াঁঘ রক্ষ)

১০,০০,০০০
(দ রক্ষ)

১০,০০,০০০
(দ রক্ষ)

প্রওরেয নাভ

প্রওরেয ক্তফফযণ

প্রীতভ অরভদ
কানারা ক্তভক্তডা 
এন্টাযরটআনরভন্ট
Ga-2, Suvastru Nazar
Valley, Tower-6, Flat
9 E3, Pragati Sharani,
6.
Dhaka-1212
Mobile: 01716344444
E-mail:
pritom.ahmed@gmail.
com

ফাংরারদরয ঙ্গীত
ক্তেীরদয চন্য কারনয
এওটি ক্তযপূণ থ ক্তডক্তচটার
অওথাআব ক্তনভথাণ

Bangladesh Federal
Union of Journalists,
BFUJ
National Press Club,
7. 18 Top Khana Road,
Dhaka-1000
Mobile: 01819 223309
E-mail:

Digital capacity
building of the
Journalists
3 months

প্রওরে যদরয ওর ক্তেীরদয কারনয এওটি ক্তডক্তচটার অওথাআব
ক্তনভথাণ ওযা রফ ফতথভারন ক্তফক্তবন্ন প্রক্ততষ্ঠান ওতৃথও ফাক্তণক্তচেওবারফ
ক্তফক্তবন্ন কান যোতারদয ক্তনওট ঈস্থান ওযা রে ক্তওন্তু ক্তেীযা
তারদয ন্যাে যররটি ারে না পরর যদরয ক্তেীযা এওক্তদরও
যমভন ংকীরতয প্রক্তত অগ্র াক্তযর যপররঙ ন্যক্তদরও নফধবারফ
কারনয ওক্ত ওরয তা ক্তদর নফধবারফ থ থ ঈাচথন ওযরঙ ক্তফক্তবন্ন
প্রক্ততষ্ঠান
প্রওরে কারনয চন্য ক্তডক্তচটার অওথাআব ক্তনভথাণ ওযা রর ক্তেীযা
অক্তথ থও ক্তদও যথরও রাবফান রফন এফং যভধাত্ত্ব ক্তধওায ংযক্তক্ষত
রফ
যদরয ফরঘর ফড় াংফাক্তদও ংকঠন “ফাংরারদ যপডারযর
আঈক্তনন ফ চান থাক্তরি” ঢাওা াযারদর ১০টি যওরে
াংফাক্তদওরদয ক্তফক্তবন্ন তথ্য ংগ্র, ংযক্ষণ, অদান-প্রদান এফং
প্রঘায ওারচ ক্তডক্তচটার ভাধ্যরভয ব্যফায ংিান্ত নরাআন প্রক্তক্ষণ
প্ল্োটপভথ ততযীয প্রস্তাফ ক্তদররঙ এয পরর যদরয াংফাক্তদওরদয
ক্তডক্তচটার ক্ষভতা বৃক্তদ্ধ ারফ এফং ংফারদয গুণকত ভান ঈন্নন
রফ

নং

ভরনানীত
ব্যক্তি/প্রক্ততষ্ঠারনয নাভ

প্রদত্ত থ থ (টাওা)

৫,০০,০০০
(াঁঘ রক্ষ)

১৫,০০,০০০
(রনয রক্ষ)

bulbulahsan@gmail.com

A. B. M. Alim Al
Islam
Assistant Professor,
ECE Building, West
8.
Palashi, Dhaka-1000
Mobile: 01817533953
E-mail:
razi_bd@yahoo.com
Imran Hasan
Dept. of CSE and
CMS, Asst. Professor,
University of
Development
9.
Alternative.
Mobile: 01914220333
E-mail:
imranuoda@outlook.c
om
ICLABS
3rd Floor (Opposit
rapa plaza), House-2,
Road-27 (old),
Dhanmondi, Dhaka.
Mobile: 01913469663
10. E-mail:
Zubayer_007@yahoo.
com

DhakaSim :
Towards
Simulating Road
Traffic Networks
of Developing and
Under-Developed
Countries
12 Months
Autism and
Disability
Assistant
06 Months

প্রস্তাক্তফত প্রওরে োক্তপও চোভ এফং ড়ও দুখ থটনা প্রক্ততরযারধয ররক্ষে
ঢাওা রযয োক্তপও ব্যফস্থানায াক্তফ থও ফস্থা ক্তফরফঘনা ক্তনর
এওটি Road Traffic Simulator ততযী ওযায প্রস্তাফ ওযা
ররঙ

"Digital Ghuri"
An Advanced
Airborne wind
turbine for green
energy
06 Months

“ক্তডক্তচটার ঘুক্তড়” প্রওরে এওটি সুক্তনক্তদ থি ঈচ্চতা ক্তফরল ঘুক্তড় এফং
ফায়ুঘাক্তরত যপ্রাররায স্থারনয ভাধ্যরভ গ্রীণ এনাক্তচথ ততযীয প্রস্তাফ
ওযা ররঙ যদরয দুকভথ ক্তফদুেৎ ক্তফীন এরাওা ওভ ঔযরঘ
ক্তযরফ ম্মত ঈার ফায়ুঘাক্তরত ভাধ্যরভ ক্তফদুেৎ ঈৎাদন ম্ভফ
রফ প্রওরে ব্যফহৃত ডানারভা, ব্যটাযী, ডানারভা ওররারায,
ক্তচক্তএ এফং ন্যান্য যিাভ স্থানীবারফ ততযী ওযা রফ যদরয
গ্রাভীণ এরাওা, ঘযাঞ্চর, ঈকূরী এরাওা, াফ থতে এরাওা ওর
দুকভথ স্থারন “ক্তডক্তচটার ঘুক্তড়” এয ভাধ্যরভ ক্তফদুেৎ ঈৎাদন এফং
যফযা ওযা ম্ভফ রফ প্রক্ততটি ঘুক্তড় ওভ-যফক্ত ৫০০ াট ক্তফদুেৎ
ঈৎাদান ওযরফ, মা ক্তদর এওটি ক্তযফারযয চন্য ক্তফদুেৎ যফযা
ম্ভফ

“নতুন স্বপ্ন” নারভ প্রস্তাক্তফত এ প্রওরে টিচভ অিান্ত ক্তশুরদয যেআন
এফং তারদয যভধা ঈন্নরন পটোয ঈদ্ভাফরনয প্রস্তাফ ওযা ররঙ
এয ভাধ্যরভ টিচভ অিান্ত ক্তশুরদয ক্তফক্তবন্ন বালা ক্তক্ষা, কাক্তণক্ততও
বুক্তদ্ধ, াআন ল্যাংগুরচ, াভাক্তচও অঘায অঘযণ, ভানক্তফও মূল্যরফাধ,
বুক্তদ্ধয ক্তফওা, প্রঘক্তরত যেআরী ভাধ্যরভ ক্তক্ষা দ্ধক্ততয
ক্তডক্তচটারাআরচন আতোক্তদ ঈন্নরন পটোযটি ক্তফরল ভূক্তভওা
যাঔরফ

১০,০০,০০০
(দ রক্ষ)

১০,০০,০০০
(দ রক্ষ)

২,৫০,০০০
(দুআ রক্ষ ঞ্চা
াচায)

প্রওরেয নাভ

প্রওরেয ক্তফফযণ

Next Gen
Communication
19/A, Shuvash Bosh
Avenue, Laksmi bazar,
Dhaka-1000.
Mobile: 01755638231
11.
E-mail:
farhadkhan@outlook.c
om

Mobile based Sea
Trawler or Sea
Vessel Tracking
and Monitoring
System
06 Months

প্রস্তাক্তফত প্রওরে স্যারটরাআট ওক্তভঈক্তনরওন এয াারে এওটি
রফ  যভাফাআর এোক্তপ্ল্রওন ক্তবক্তত্তও রাআব েরায যেক্তওং ক্তরিভ
ঈদ্ভাফরনয প্রস্তাফ ওযা ররঙ নদীরত/মুরদ্র ঘরাঘরাওাযী প্রক্ততটি
থ
েরায/বোরর/ওারকা/চাাচ
এ এওটি ক্তডবাআ থাওরফ মা
স্যারটরাআট এয ারথ ংমৄি রফ এয ভাধ্যরভ েরায যেক্তওং
ক্তরিভ, েরায ক্তনযাত্তা ব্যফস্থা, েরায চুক্তয  দসুেতা প্রক্ততরযাধ,
ক্তফক্তবন্ন প্রাকৃক্ততও দুরম থাকওারর াতা প্রদান আতোক্তদ ব্যফস্থানা
চতয রফ

Center for Professional
Service and
Development (CPSD)
House-2, Road-16,
Dhanmondi, Dhaka1207.
12.
Mobile: 01716486199
E-mail:
arup305@gmail.com

Language and
Brain
Development
System for Pre
and Primary
School level
Students
06 Months

প্রস্তাক্তফত প্রওরে ০৩-১২ ফঙরযয ক্তশুরদয চন্য যেআন যডরবররভন্ট,
সৃক্তত ক্তি ফধ থণ এফং বালাকত দক্ষতা ঈন্নরন পটোয ক্তডবাআ
ঈদ্ভাফরনয প্রস্তাফ ওযা ররঙ ক্তশুরদয বাচুথ ার রাক্তন থং ক্তযরফর
ক্তফক্তবন্ন ধযরণয বালাকত, কাক্তণক্ততও, তথ্য প্রমৄক্তি, ঙ্কন, সৃচনীর
ক্তঘন্তা, াভাক্তচও যমাকারমাক আতোক্তদ ক্তফলর দক্ষতা বৃক্তদ্ধরত াও
রফ প্রস্তাক্তফত পটোযটি মথামথবারফ ঈদ্ভাফন এফং ব্যফায ম্ভফ
রর ক্তশুরদয যেআন এফং সৃক্তত ক্তি  সৃচনীর ক্তঘন্তা ১৫%-২০%
ম থন্ত বৃক্তদ্ধ ওযা ম্ভফ রফ

Systech Digital
Limited
House-21, Road-31,
Sector-7, Uttara,
Dhaka-1230
13. Mobile: 8962636
E-mail:
info@systechdigital.co
m

Real
Time
Location Tracker

প্রস্তাক্তফত প্রওরে ক্তযরর টাআভ যেক্তওং ক্তরিভ ঈদ্ভাফরনয প্রস্তাফ ওযা
ররঙ ঈদ্ভাক্তফত ক্তডবাআরয াারে ক্ততা-ভাতা, স্ত্রী-ন্তান
থ
ক্তযফারযয দস্যফক/ফন্ধু-ফান্ধফ/ওভী/
ঈর্ধ্থতন-ধস্তন ব্যক্তিফরকযথ
ক্তযরর টাআভ যেক্তওং, ক্তফক্তবন্ন মানফারনয প্রকৃত ফস্থান ক্তনধ থাযণ,
যওান চানা স্থারন ক্তনরচয প্রকৃত ফস্থান ক্তনণ থ, কন্তব্যস্থররয থ
ক্তনরদ থনা আতোক্তদ তেন্ত প্ররাচনী তথ্যাক্তদ চানা ম্ভফ রফ

নং

ভরনানীত
ব্যক্তি/প্রক্ততষ্ঠারনয নাভ

প্রদত্ত থ থ (টাওা)

২,৫০,০০০
(দুআ রক্ষ ঞ্চা
াচায)

৮,০০,০০০
(অট রক্ষ)

১০,০০,০০০
(দ রক্ষ)

২০১৫-১৬ থ থ ফঙরয ২ যাঈরে ঈদ্ভাফনীমূরও প্রওরে নুদান প্রদান (১৭টি)
নং ভরনানীত ব্যক্তি/প্রক্ততষ্ঠারনয নাভ

1.

Big Bang
Computer Ltd.
531-Lion
Complex, 73-Old
Airport Road,
Dhaka-1215
Mobile: 01712530414
E-mail:
bigbang.hossain@gmail.com

Rezwan-Ul-Haque
Postgraduate Student and
Researcher, 347; FH Hall;
DU.
2.
Mobile: 01671013550
E-mail:
rezwan.haque@outlook.com

প্রওরেয নাভ
Doctor
Appointment
60 Months

Ctrl F: Mobile SMS
& Cloud (Server)
based verification
technology for Fake
(Counterfeits),
Adulterated and
Expired Products.

প্রওরেয ক্তফফযণ
প্রস্তারফ এএভএ যপ্রযরণয ভাধ্যরভ গ্রাভ যথরও ঢাওা রযয
ক্তফরলজ্ঞ ডািাযরদয Appointment যদায প্রস্তাফ ওযা
ররঙ ফতথভারন প্রঘক্তরত দ্ধক্ততরত যীরয ঈক্তস্থত র
ডািায Appointment এয ক্তফওে ক্তররফ এটি ওাচ
ওযরফ Big Bang Computer Ltd. ঢাওা রযয যফ
ক্তওছু াাতার/ডািায এয ারথ স্বাস্থে যফা ংিান্ত ক্তনর
ওাচ ওযরঙ
এএভএ Appointment প্রাক্তপ্তয চন্য ক্তফরলজ্ঞ
ডািাযরদয ম্মক্তত প্ররাচন রফ এফং তারদয এওআ ধযরণয
পটোয/ এো থাওরত রফ
ক্তফক্তবন্ন ণ্যাভগ্রীয প্যারওরট ঈরিক্তঔত যওািানী ওতৃথও ঈি
ণ্যটি ততযী ওযা ররঙ ক্তওনা তা মাঘাআরয চন্য এওটি
এো যডরবর  ব্যফায ওযায প্রস্তাফ ওযা ররঙ যম
যওান গ্রাও রণ্যয যভাড়রও ংযক্তক্ষত এওটি এএভএ এয
ভাধ্যরভ যওাড ব্যফায ওরয ঈি ণ্য ঔাটি থফা যবচার য
িরওথ ক্তনক্তিত রত াযরফন

প্রদত্ত থ থ (টাওা)

৩,০০,০০০
(ক্ততন রক্ষ)

২,০০,০০০
(দুআ রক্ষ)

6 Months

3.

Mohammad Zahidur Rahman
Professor, Department of
Computer Science &
Engineering, Jahangirnagar
University, Savar, Dhaka.
Mobile: 01711733480
E-mail: rmzahid@juniv.edu

Md. Ashraful Haque
Ka/1, Kuril Joar Sahara, PO
Khilkhet, Dhaka.
4.
Mobile: 01819933833
E-mail:
tanimashraf@live.com
Tathyaseba Barta Bangstha
Flat: 3/B, Suvastu Novoneel,
House: 36, Road: 14/A,
Dhanmondi, R/A, Dhaka1209.
5. Mobile: 01711544611
E-mail:
tsbnews24@gmail.com

18 Months

প্রস্তারফ স্বেমূরল্য যটক্তররভক্তডক্তন টুর ঈদ্ভাফন ওযায প্রস্তাফ
যদা ররঙ প্রস্তাফও চাাঙ্গীযনকয ক্তফশ্বক্তফদ্যাররয
ধ্যাও দীখ থক্তদন মাফৎ যটক্তররভক্তডক্তন এফং এ ংক্তিি
মোক্ততয ঈদ্ভাফরন ওাচ ওযরঙন আরতাভরধ্য ক্তডবাআন
ক্তডচাআন িন্ন ওরযরঙন ক্তঘ িরয চন্য অক্তথ থও
রমাক্তকতায অরফদন ওরযরঙন স্বেমূরল্য যটক্তররভক্তডক্তন
ক্তডবাআ ততযী ওযা ম্ভফ রর ক্তঘক্তওৎা যক্ষরত্র দূরযয
যযাকীরদয অরযা যফক্ত ঈন্নতভারনয যফা যদা ম্ভফ রফ

Developing Green
Vehicles: Solar
powered boat and
car
6 Months

প্রওরে যৌয ক্তফদুেৎ ঘাক্তরত যনৌওা ঈদ্ভাফরনয প্রস্তাফ ওযা
ররঙ এওটি ক্তবক্তড এয ভাধ্যরভ প্রস্তাফওাযী যারায
াায যফাট নদীরত ঘরভান ফস্থা যদক্তঔররঙন যারায
যফারটয অরযা ঈন্নরনয চন্য থ থ াতায অরফদন
ওরযরঙন

২,০০,০০০
(দুআ রক্ষ)

ঐক্ততাক্তও ০৭ ভারঘ থয
বালণ যথরও ২১টি ফাওে
ক্তনর ক্তফরিলণধভী
প্রওানা  যভাফাআর
ো ততক্তয

ফঙ্গফন্ধুয ঐক্ততাক্তও ৭আ ভাঘ থ এয বালণ যথরও ২১টি ফাওে
ঘন ওযা ররঙ প্রক্ততটি ফাওেরও ক্তফরিলণ ওরয তায
ন্তক্তন থক্তত থ থ এফং তাৎম থ ক্তফরিলরণয ররক্ষে যদরয
স্বনাভধন্য ২৬ চন যরঔরওয যরঔক্তন ক্তদর এওটি পূণ থাঙ্গ ফআ
প্রওা ওযা রফ াংফাক্তদও অব্দুর কাপপায যঘৌদৄযী,
ফাংরারদ ব্যাংরওয কবন থয ড. অক্ততঈয যভান, প্রখ্যাত
যরঔও এফং ওক্তিঈটায ক্তফজ্ঞানী ড. মুম্মদ চাপয আওফার
এয ভরতা স্বনাভধন্য যরঔওযা ফঙ্গফন্ধুয ৭আ ভারঘ থয বালরণয
ফাওে ক্তফরিলণ ওরযরঙন অকাভী ০৭আ ভাঘ থ অনুষ্ঠাক্তনওবারফ
পুস্তওটিয যভাড়ও ঈরন্াঘন ওযা রফ

১২,০০,০০০
(ফায রক্ষ)

A low cost
portable telemedicine tool

৩,০০,০০০
(ক্ততন রক্ষ)

নং ভরনানীত ব্যক্তি/প্রক্ততষ্ঠারনয নাভ

6.

Information Technology Society
(ITS)
House-07, Flat: 5/A, Road-14/C,
Sector-04, Uttara, Dhaka-1230.
Mobile: 01552970956
E-mail: itsocietybd@gmail.com

Durbin Labs
J/34, Palabi Extension,
Pallabi, Dhaka-1216.
Mobile: 01777667999
7.
E-mail:
info@durbinlabs.com
emadbd@gmail.com
Munni Saha
Hassan Plaza, 53 Karwan
Bazar C/A, Dhaka 1215
Mobile: 01713065496
8. 01617485466
Email: munnisaha24@gmail.com,

প্রওরেয নাভ
Self-Employment
through
Information
Technology
05 Years
Durbin App
(Online education
platform for
students)

Social Radio
"Connect Munni
Saha"

shukhonsaha@gmail.com

প্রওরেয ক্তফফযণ
নরাআরন ওভথমুঔী  ঈাচথনমুঔী অআক্তটি ক্তক্ষায এওটি
প্ল্োটপভথ ঈদ্ভাফরনয প্রস্তাফ ওযা ররঙ এয পরর অগ্রী
তরুণভাচ নরাআরন ভারওথট যপ্ল্র ংমৄি র ঈাচথরন
ক্ষভ রফ
প্রস্তারফ প্রাথক্তভও যথরও ঈচ্চ ভাধ্যক্তভও ম থন্ত ঙাত্র-ঙাত্রীরদয
অআক্তটি ন্যান্য ক্তফলর ক্তক্ষা াতা প্রদারনয চন্য এওটি
এো ঈদ্ভাফরনয প্রস্তাফ ওযা ররঙ প্রশ্নব্যাংও, দূযক্তক্ষণ,
অঞ্চক্তরও  চাতী প্রক্ততরমাক্তকতা আতোক্তদয াারে ঙাত্রঙাত্রীরদয প্রঘক্তরত ক্তক্ষা ব্যফস্থায াাাক্ত অরযা রনও ক্তফলর
ক্তক্ষায ব্যফস্থা থাওরফ প্রওেটি ক্তফক্তবন্ন যচরারত ঘরভান ফস্থা
অরঙ প্রওরে অক্তথ থও াতায চন্য অরফদন ওরযরঙ
ওারনক্ট এভএ ক্তরযানারভ এওটি নতুন নরাআন যযক্তড
স্থারনয প্রস্তাফ ওযা ররঙ যমঔারন যোতাযা যযক্তড যানায
াাাক্ত তারদয ক্তনরচরদয ফিব্য/ভস্যা/ ঘাক্তদা যযওড থ
ওযরত াযরফন এফং ঈি যযওড থ তাৎক্ষক্তণওবারফ থফা
যফতীরত ংক্তিি ওতৃথক্ষরও যানারনা রফ পরর গ্রাভীণ
চনরদয ভানুল নানা ক্তফলর তারদয ভস্যা যথরও ঈত্তযরণয
প্ল্োটপভথ খুরচ ারফ

চনাফ অক্তভরুর আরাভ
গ্রাভঃ অরীয ঘয (াচী ফাড়ী), ডাওখযঃ
সুরযস্বথক্তে, থানাঃ মুযাদনকয, যচরাঃ
কুক্তভিা
9. যভাফাআরঃ ০১৮১৩৭৩৭৬৬৮
আ-যভআরঃ
amirulislamscience@gmail.c
om

যভাফাআরর Miscall
এয ভাধ্যরভ Main
Switch ফন্ধ ফা ঘালু
ওযা

যভাফাআর যপান যথরও এওটি যভাফাআর নাম্বারয ক্তভওররয
ভাধ্যরভ পৃক্তথফীয যম যওান প্রান্ত যথরও ংক্তিি বফরনয
তফদুেক্ততও যভআন সুআঘ ন/প ওযা মারফ প্রস্তাফওাযী
রযচক্তভরন তা যদঔাররন অরযা ঈন্নততয বা থরনয চন্য থ থ
াারেয অরফদন ওরযরঙন

Masha Mustakim
Project Manager, Portbliss
games,
102, Bir Uttam C.R. Datta
Road, Hatirpool, Dhaka1205.
10. Mobile: 01916558441
E-Mail:
contact@portbliss.org

Heroes of 71:
Shamsu Bahini

১৯৭১ এয ভান মুক্তিমৄরদ্ধয আক্ততা  ঐক্ততে ক্তবক্তত্তও 3rd
Person Shooting Action Game এটি ২০১৫
ারর ভান ক্তফচ ক্তদফরয প্রাক্কারর যকভটি এনড্ররট
এো অওারয যঙাট বা থন যিারয অররাড ওযা ররঙ
এফং ক্তফপুর চনক্তপ্রতা রাব ওরযরঙ যকভটিয ঈন্নততয
বা থন ক্তনভথারণয ররক্ষে ঈদ্ভাফনী পাে যথরও নুদারনয
অরফদন ওরযরঙন ল্যাটর যীক্ষা ওরয যকভটি মরথি
অওল থণী ভরন ররা ভান মুক্তিমৄরদ্ধয আক্ততা মৄদ্ধ যফতী
প্রচরন্য ওারঙ তুরর ধযায ররক্ষে যকভটি নফদ্য ভূক্তভওা
যাঔরত ারয

Agami Education
Foundation, Bangladesh
42, Lake Circus, Kolabagan,
Dhaka.
11.
Mobile: 01768051226
Email: sabir@agami.org
nafisa.khanam@agami.org

Localization and
Bangla translation
of Bangla Khan
Academy content
for ICT based
education in
Bangladesh

ফাংরারদী ফংরাদ্ভুত অরভক্তযওান নাকক্তযও ক্তভ. ারভান ঔান
এয যনতৃরত্ব ঈদ্ভাক্তফত ক্তফশ্বখ্যাত নরাআন ক্তক্ষা প্ল্োটপভথ
“ঔান এওারডক্তভ” এয ওনরটন্টমূ ফাংরা বালা নুফাদ
ওযা রফ এফং যদরয ক্তক্ষা প্রক্ততষ্ঠান  ঙাত্র-ঙাত্রীরদয
নরাআন ক্তক্ষা ওনরটন্ট ক্তররফ তা ব্যফায ওযা রফ
প্রওেটি ফাস্তফাক্তত রর যদরয নরাআন ক্তক্ষা ওনরটরন্ট
তফপ্ল্ক্তফও ক্তযফতথন রফ

প্রদত্ত থ থ (টাওা)
৩,০০,০০০
(ক্ততন রক্ষ)

৩,০০,০০০
(ক্ততন রক্ষ)

৫,০০,০০০
(াঁঘ রক্ষ)

১,০০,০০০
(এও রক্ষ)

২০,০০,০০০
(ক্তফ রক্ষ)

৫,০০,০০০
(াঁঘ রক্ষ)

নং ভরনানীত ব্যক্তি/প্রক্ততষ্ঠারনয নাভ

12.

ITLink Corporation
House-155, Road-4, Niketon
Gulshan-1, Dhaka-1212.
Mobile: 01711500032
Email:
mamun@itlinkcorp.com

Mr. Jubayer Hossain
Founder, EnamelBD
Mirpur, Dhaka
Mobile: 01676-819948
13.
E-mail: jubayer0511@live.com

Tauri Foundation
H-6/9, BI-E, Lalmatia,
Dhaka-1207.
14. Mobile: 01713173667
E-mail:
taurif@agnionline.com
আক্তচ যটওরনারক্তচ ক্তরক্তভরটড
ফ্ল্োট-এ/২, াআচ-৪১, েও-আ, ফনশ্রী,
যাভপুযা, ঢাওা
যভাফাআর: ০১৭৪৪-৬২০৮১৪
15.
আ-যভআর: hello@ezzetech.com

ক্তডরনট
৪/৮, হুভায়ুন যযাড, েও-ক্তফ,
যভাাম্মদপুয, ঢাওা-১২০৭
যভাফাআর: ০১৭১১-২৬৪৯০১
আ-যভআর: masud@dnet.org.bd

প্রওরেয নাভ

প্রওরেয ক্তফফযণ
VacTrack
ওর ক্তশুয ওর টিওা মথাভর প্রদারনয ররক্ষে এওটি
(Vaccination
এো যডরবর ওযায প্রস্তাফ ওযা ররঙ ক্তশুয চন্ক্তদরনয
scheduling
and তথ্য ংগ্রিরভ স্বংক্তিবারফ ক্তশুয ক্ততা-ভাতায ক্তনওট
tracking)
টিওা প্রদান ংিান্ত তথ্য স্বংক্তিবারফ এএভএ এয
ভাধ্যরভ যপ্রযণ ওযা রফ
6 Months
ক্তশুয চন্ তাক্তযঔ ক্তওবারফ যওান ঈৎ যথরও ংগ্র ওযা
রফ, য ক্তফলর ব্যাখ্যা প্ররাচন প্রওে প্রস্তাফনায ক্তফলটি
আরতাভরধ্য স্বাস্থে  ক্তযফায ওল্যাণ ভেণার ওতৃথও টিওাদান
ওারচ ব্যফহৃত রে ক্তওনা এফং অআক্তটি ক্তফবাক ওতৃথও
াআরটিং ওযা রর যফতীরত স্বাস্থে  ক্তযফায ওল্যাণ
ভেণার ওতৃথও ভাঠ ম থার টিওাদান ওাম থিভ ব্যফহৃত রফ
ক্তওনা য ক্তফলর ক্তনক্তিত া প্ররাচন
যভাফাআর োর যাচস্ব
যদর ক্তফদ্যভান VAT অআরনয মথামথ প্ররারকয ররক্ষে যম
বৃক্তদ্ধ
যওান নাকক্তযও ংক্তিি ব্যফাী ওতৃথও প্রদত্ত VAT যক্তদ
ঠিও ক্তওনা তা চানরত াযরফন এফং VAT ক্তনফন্ধন না
03 Months
থাওরর এনক্তফঅয এ ক্তবরমাক ওযরত াযরফন এ ক্তফলর
এওটি এো ঈদ্ভাফরনয প্রস্তাফ ওযা ররঙ চাতী যাচস্ব
যফারড থয যঘাযম্যান ওতৃথও ঈি এো VAT ব্যফস্থানা
তেন্ত ওাম থওয রফ ভরভথ ভতাভত প্রওা ওযা ররঙ
Development of
টিচভ অিান্ত ক্তশু NDD অিান্ত ক্তশুরদয ক্তফক্তবন্ন
digital
নুভূক্তত প্রওা এফং তদনক্তিন ওারচ রমাক্তকতায চন্য যঙাট
communication
রচ ফনরমাগ্য এওটি ক্তডবাআ ততযী ওযায প্রস্তাফ ওযা
tools for autistic
ররঙ টিচভ NDD অিান্ত ক্তশুরদয ভানক্তও 
and NDD nonস্বাস্থে ঈন্নরন তেন্ত ওাম থওযী রফ
verbal children
06 Months
ক্তফচ ৭১
(চাতী ম থার চনক্তপ্র
াভাক্তচও
যমাকারমাক
যপবুরওয ভাধ্যরভ ১৬আ
ক্তডরম্বয ভান ক্তফচ
ক্তদফ ঈদমান এয চন্য
যভাফাআর োক্তপ্ল্রওন
ঈন্নন)
তথ্য ওল্যাণী াভাক্তচও
ঈরদ্যািা ভরডর: এওটি
াআরট প্রওে
১২ ভা

16.

The Mighty Byte Ltd.
Plot-180, Block-b,
Bashundhara R/A,
17.
Dhaka/1229, Bangladesh.
Mob: 01790540320
E-mail: nausher@bitopi.com

Restoration &
colorization of the
father of the
Nation's speech of
the 7th March,
1971

যপবুরওয ভাধ্যরভ ংক্তিি ব্যক্তিয যপ্রাপাআর ঙক্তফ ফাংরারদরয
চাতী তাওায যরগ যক্তিত ওযায প্রস্তাফ ওযা ররঙ
আরতাভরধ্য ভান ক্তফচ ক্তদফ ঈররক্ষে এোটি ব্যফায ওযা
রক্তঙর ৩০,০০০ াচায এয যফক্ত অগ্রী তারদয ঙক্তফ
তাওায যরগ যক্তঙ্গত ওরযরঙন ফতথভান প্রস্তারফ এোটি পূরফ থয
রফ প্ল্োটপভথ যথরও যভাফাআর প্ল্োটপরভথ অনায প্রস্তাফ ওযা
ররঙ পরর এটি রনও যফক্ত ব্যফাযফান্ধফ রফ
গ্রাভীণ ঞ্চরর ভানুরলয স্বাস্থে, ভাতৃ  ক্তশু স্বাস্থে, কৃক্তল,
ঈাচথনমুঔী ওভথওাে, নাযীয ক্ষভতান আতোক্তদ ক্তফলর
স্বরঘতনতা বৃক্তদ্ধয ররক্ষে ক্তফক্তবন্ন তথ্য  যফা যাক্তয প্রক্তক্তক্ষত
নাযী ঈরদ্যািারদয ভাধ্যরভ যৌুঁরঙ যদা রফ যিঘা ক্তনণ থ,
যরিয গ্লুরওাচ যীক্ষা, কবথ যীক্ষা, কবথফতী ভাররদয চন্য
যফা, নরাআরন ক্তফক্তবন্ন যওাযী-যফযওাযী যফা প্রদান, া
মুযকীয টিওা প্রদান, কৃক্তল ক্তফলও যফা, আ-ওভা থ প্ল্োটপরভথয
ভাধ্যরভ ণ্য ি-ক্তফি, যভাফাআর ব্যাংক্তওং যফা আতোক্তদ প্রদান
ওযা রফ যদরয ০৫টি ঈরচরা (টুক্তঙ্গাড়া, ীযকি,
যওািানীকি, নাঙ্গররওাট, ক্তংড়া) ৫০ চন তথ্য ওল্যাণীয
ভাধ্যরভ যফাগুররা প্রদান ওযা রফ
চাক্ততয চনরওয ০৭আ ভারঘ থয বালণ এয যক্তঙ্গন ক্তডক্তচটার HD
বা থন ততযী ওযা রফ চাক্ততয চন্য তা রফ এও নন্য সৃক্তি

প্রদত্ত থ থ (টাওা)

২,০০,০০০
(দুআ রক্ষ)

৫,০০,০০০
(াঁঘ রক্ষ)

১৫,০০,০০০
(রনয রক্ষ)

৩,০০,০০০
(ক্ততন রক্ষ)

১৫,০০,০০০
(রনয রক্ষ)

২৫,০০,০০০
(পঁক্তঘ রক্ষ)

২০১৫-১৬ থ থফঙরয ২ যাঈরে (ক্তফরল) ঈদ্ভাফনীমূরও প্রওরে নুদান প্রদান (০৩টি)
নং ভরনানীত ব্যক্তি/প্রক্ততষ্ঠারনয নাভ
১৯৭১: কণতো ক্তনম থাতন অওথাআব
 চাদুখয োি
২৬, াঈথ যরার যযাড, খুরনা
যভাফাঃ ০১৭১১২১৭১১১
1. আ-যভআরঃ

প্রওরেয নাভ
১৯৭১: কণতো ক্তনম থাতন
অওথাআব  চাদুখয োি
এয অদৄক্তনও ক্তডক্তচটার
চাদুখরয রুান্তয

প্রওরেয ক্তফফযণ
প্রস্তাক্তফত প্রওরে ১৯৭১ এয কণতোয ক্তফক্তবন্ন
ক্তস্থযক্তঘত্র, প্রাভাণ্যক্তঘত্র এফং প্রওানা গ্যারাযী,
প্ররচওন-াঈে
ক্তও

ওক্তিঈটায
োক্তনরভরনয ভাধ্যরভ প্রদথরনয ব্যফস্থা ওযরফ
আররওেক্তনও অওথাআব, যচরনাাআ আনরডক্স,
যনটাওথ ওারনওন  প্রওে প্রস্তাফনামূ
ংরাধন ওযায ক্তদও ক্তনরদ থনা প্রদান ররা

ক্তভক্তডা যন্টায
যপ্রক্লারফয ওাম থার,
রাআরেযী  ন্যান্য র
রটারভন

চাতী যপ্রক্লারফয ক্তভক্তডা যন্টায যপ্রক্লারফয
ওাম থার, রাআরেযী  ন্যান্য র রটারভরনয
প্রস্তাফনা দাক্তঔর ওযা ররঙ এরত াংফাক্তধওরদয
যাকত ঈৎওল থতা বৃক্তদ্ধ ারফ

archivemuseum1971@gmail.
com

চাতী যপ্র ক্লাফ
১৮, যতাঔানা যযাড, ঢাওা১০০০
যভাফাঃ ০১৫৫২৩৭০০৬৭
2. ৯৫৬৩৩৮৩, ৯৫৬৩৩৯৫
আ-যভআরঃ

প্রদত্ত থ থ (টাওা)

৫,০০,০০০
(াঁঘ রক্ষ)

৩,০০,০০০
(ক্ততন রক্ষ)

nationalpressclubnpc@gmail.
com

Action for Social
Development (ASD)
6/4 A, Sir Syed Road,
Mohammadpur, Dhaka1207.
Mobile: 01711-943827
0155 2108493

3.

E-mail:
asdhqd@gmail.com

Learning and
Recreation
Opportunities for
Street and Slum
Children in Dhaka
City through ICT

প্রস্তাফওাযী প্রক্ততষ্ঠান ঢাওা ক্তটি ওরথারযরনয
ন্তর্ভথি যভাাম্মদপুয  অদাফয এরাওা
ফরক্তরত থক্তশু, গৃওরভথ ক্তনরাক্তচত ক্তশু 
ফক্তস্তরত ফফাওাযী ক্তশুরদয সুযক্ষা  তারদয
চীফনভান ঈন্নন  ওল্যারণয ররক্ষে ক্তফক্তবন্ন ওাম থিভ
ক্তযঘারনা ওরয অরঙ ংস্থাটি থক্তশুরদয চন্য
০৮টি ড্র-আন যন্টায  যাত্রীওারীন ক্তনফা এফং
০৮টি প্রাও-প্রাথক্তভও ক্তফদ্যার ক্তযঘারনা ওরয
অরঙ ংস্থাটি থক্তশুশুরদয তথ্যপ্রমৄক্তি ংিান্ত
জ্ঞান  দক্ষতা বৃক্তদ্ধয ররক্ষে এফং ওভথসূঘীয াক্তফ থও
ওাম থিভ ফাস্তফারনয চন্য ওক্তিঈটায াভক্তগ্র
প্রদারনয চন্য অরফদন ওরযরঙ

৩,০০,০০০
(ক্ততন রক্ষ)

২০১৫-১৬ থ থ ফঙরয ৩ যাঈরে ঈদ্ভাফনীমূরও প্রওরে নুদান প্রদান (১৫টি)
নং

ভরনানীত ব্যক্তি/প্রক্ততষ্ঠারনয নাভ

প্রওরেয নাভ

Dr. Nabeel Mohammed
Apt 2B, House # 46, Road
#2A. Dhanmondi R/A.
Dhaka - 1209. Bangladesh
1. Mobile: 01720505591
Email:
nabeel.mohammed@ulab.e
du.bd

A Teaching Aid for
Bangla
Handwriting

Amit Debnath
Room No: 407, Jagnnath
Hall, University of Dhaka
Mobile: 01811289556
2.
Email:
amitdev90@gmail.com

Dream Bangladesh

Dream71 Bangladesh Ltd.
House No 16,Block
A,Basundhara R/A,Dhaka
3. 1229
Mobile: 01715091734
Email:
rashad@dream71.com

Teen Trepreneur
Game Fusion

চনাফ ক্তফ এভ ভক্তঈয যভান
ঈরচরা ক্তনফ থাী ক্তপায,
ভাটিযাঙ্গা, ঔাকড়াঙক্তড়

নরাআন াভাক্তচও
ক্তনযাত্তা যফিনী
ম্যারনচরভন্ট ক্তরিভ

Mobile:

০১৭১৯০৪০৪০৪

4. Email:

12 Months

36 Months

7 months

০৯ ভা

noaim27@yahoo.com

MMRC Technology Ltd.
suit : 707, level : 7, Suvastu
Archad It Park, New
Elephant Road
5. Mobile: 01707726672
Email: info@mmrcbd.com

Information and
Communication
Technology‐
Assisted UAV for
surveillance over
Bangladesh
12 Months

Sigma IT Institute
Ga-40, Bashtala,
Shahjadpur, Gulshan-2,
Dhaka
6. Mobile: 01845173811
Email:
imty1000@gmail.com

Banglar Kantho:
Bengali Text to
Speech (Android,
Linux, Mac OS, and
Windows) integrated
with Animated ASL
representation of
Bengali language
6 Months

প্রওরেয ক্তফফযণ
প্রস্তাক্তফত প্রওেটি এওটি এোক্তপ্ল্রওন যফআচড
পটোয এ এোক্তপ্ল্রওন ব্যফায ওরয
ব্যফাযওাযী Hand Writing সুিয ওযরত
াযরফ এোক্তপ্ল্রওনটি ব্যফাযওাযীয ফাংরা
ক্ষয Identify ওযরফ, ভান মাঘাআ ওযরফ,
ক্তরঔাটিরও অওল থণী ওযায চন্য ক্তনরদ থনা
ক্তদরফ
প্রস্তাক্তফত প্রওরে ফাংরারদ ম থটন ক্তরেয
ঈন্নরন ম থটন ক্তনঈচ ক্তভক্তডা, ম থটন আওভা থ, ম থটন চফ যাট থার প্রস্তুত ওযা রফ
এওআ ারথ যাট থারমূরও এও প্ল্োটপরভথ
এরন ভ্রভণক্তাসুরদয াভক্তগ্রও ভ্রভণ ক্তফফযণ,
টুেক্তযচভ ক্তরঈন তথ্যাক্তদ প্রদারনয ভাধ্যরভ
টুেক্তযচভরও অওল থণী ওযরফ
Teem- Trepreneur Fusion নারভ
এওটি যকভ ঈদ্ভাফরনয প্রস্তাফ ওয ররঙ
যকভটি যঔরায ভাধ্যরভ ঙাত্র-ঙাত্রী, তরুণ
ভাচ প্রকৃত ঈরদ্যািা ফা ব্যফা ঈরদ্যাক
িরওথ ফাস্তফ ধাযণা রফ যকভটি এোন্ড্ররট
এফং অআএ প্ল্োটপরভথ ঈন্নীতওযরণয প্রা
ঘররঙ
প্রস্তাক্তফত প্রওরে নরাআন পটোয ততযীয
ভাধ্যরভ াভাক্তচও ক্তনযাত্তা যফিনী
ওাম থিভগুররা ক্তযঘারনা ওযায ক্তফলটি ঈরিঔ
ওযা ররঙ
ম্পূণ থ পটোযটি
রটারভটিও যযক্তচিায ারনাকাদ ওযায
ভাধ্যরভ এওটি ডাটারফচ প্রস্তুত ওযরফ
যওারযয ক্তফক্তবন্ন ক্তনযাত্তা যফিনীয অতা
ঈওাযরবাকীরদয অরাদা অরাদা তথ্য
তথ্যবাোরয থাওরফ
এ প্রওরে ২০ ক্তও.ক্তভ. দুযত্ব ম থন্ত ঈড়রত ক্ষভ
ভানফক্তফীন নচযদাযী ক্তফভান প্রস্তুরতয প্রস্তাফ
ওযা ররঙ ক্তফভানটি ম্পূণ থ স্ব-ক্তনক্তেতবারফ
ঘররফ এফং ক্তফযাভ তথ্য যপ্রযণ ওযরফ
UAV যন্পয যফচড ডাটা ওাররওন
ক্তরিভ, স্বে মূরল্যয Wireless ডাটা
ংরমাক এফং ফ্ল্াআট ওররার ক্তরিভ প্রমৄক্তি
ব্যফায ওযা রফ
এ প্রওরেয ভাধ্যরভ ক্তফক্তবন্ন ারযটিং
ক্তরিরভয চন্য ক্তনবথযরমাগ্য Text-tospeech ফা ক্ষয যথরও ক্তডরত রুান্তয
এফং যটি ASL এোক্তনরভন িাযা ঈস্থান
ওযা রফ
এ ক্তরিভ Voice
Recognition  Voice Synthesis
ওরয স্বংক্তিবারফ বালা যথরও ক্তডরত
রূান্তয ওযরত ক্ষভ

প্রদত্ত থ থ (টাওা)

৩,৫০,০০০
(ক্ততন রক্ষ ঞ্চা াচায)

৮,০০,০০০
(অট রক্ষ)

৭,০০,০০০
(াত রক্ষ)

৮,০০,০০০
(অট রক্ষ)

৫,০০,০০০
(াঁঘ রক্ষ)

৩,০০,০০০
(ক্ততন রক্ষ)

নং

ভরনানীত ব্যক্তি/প্রক্ততষ্ঠারনয নাভ

Binary Quest Ltd.
245/2 New Circular Road,
Malibag, Dhaka-1217
Mobile: 01534827756
7. Email:
redwan@binaryquest.com

BITEC Software
Estern Trade Center, 12th
floor, Old ponton lane,
Dhaka-1000.
8.
Mobile: 01687422272
Email:
founder.nazmul@bitecsoftware.com
Md. Nafiz Mahmood
Director, Marketing &
Sales
Exponent Solution Ltd.
T-95, 3rd Floor, Gulshan
9.
BaddaLink Road, Dhaka.
Mobile: 01937400016
Email:
nafizmahmood@exponents
olution.com

প্রওরেয নাভ

প্রওরেয ক্তফফযণ
Emergency
এআ প্রওরেয াারে ফাংরারদরয চরুযী
Medical
Support যভক্তডরওর ারাট থ যদায চন্য এওটি ম্পূণ থ
System (EMSS) for ক্তরিভ যডরবর, ফাস্তফান এফং যীক্ষরণয
urgent medical aid ভাধ্যরভ যম যওান যভক্তডরওর যন্টারয ব্যফায
in Bangladesh
ঈরমাকী রফ ক্তরিরভ ক্লাঈড ক্তনবথয
12 Months
নরাআন ডাটারফচ ম্যারনচরভন্ট, নরাআন
যাট থার মা EMS ংিান্ত ক্তফক্তফধ াও
তথ্য ধাযণ ওযরফ
Hospital
প্রস্তারফ এওটি পটোয ঈদ্ভাফরনয প্রস্তাফ
Information
ওযা ররঙ এওটি ক্তযঘ নাম্বায এয ভাধ্যরভ
Management
ফাংরারদরয যম যওান যওাযী াাাতার
System
যথরও যযাকীয মাফতী তথ্য যমভন: ক্তঘক্তওৎও,
যযারকয আক্ততা, াাতারর ফস্থানওার,
03 Months
লধরত্রয ব্যফস্থানা আতোক্তদ যদঔা মারফ

প্রদত্ত থ থ (টাওা)

৫,০০,০০০
(াঁঘ রক্ষ)

৫,০০,০০০
(াঁঘ রক্ষ)

Online
Health এ প্রওরেয ঈরেশ্য নরাআন যফচড
Management
স্বাস্থেরফা ঘালু ওযায ভাধ্যরভ ওররও যরথ
system
ওারড থয অতা এর যরথ আনসুেরযরন্পয

ভাধ্যরভ স্বে ঔযরঘ স্বাস্থে যফা প্রদান ওযা

চনাফ াক্তন জুফারয
১) স্পাআ যযাফটিও ওায
৯ভ যেণী, অআক্তডার স্কুর োে
২) দূখ থটনা যযাধও মে
ওররচ
Mobile: 01726326121
01929627447
Email:
sunnyjubayer04@gmail.c
10.
om

(ও) স্পাআ যযাফটিও ওায: প্রস্তাফওাযী স্পাআ
যযাফটিও ওায নারভ এওটি কাড়ী ঈদ্ভাফন
ওরযরঙন এওটি আন্টাযরনরটয ভাধ্যরভ ঘাক্তরত
 কাক্তড়টিয ক্তফরলত্ব র ক্তফরল ওোরভযা
মা ৩৬০o ঙক্তফ ংগ্র ওযরত াযরফ, যওান
ব্যক্তি যীয স্পথ ওযরর ব্যক্তিটি অত ফা
ক্তনত তা ক্তঘক্তিত ওযা মারফ, কাক্তড়টি টাআভ
যফাভা ফা ক্তযরভাট থ যফাভা ক্তনক্তদ থি স্থারন যপরর
অরত াযরফ
(ঔ) দূখ থটনা যযাধও মে: প্রস্তাফওাযী দূখ থটনা
যযাধও এওটি মে ঈদ্ভাফন ওরযরঙন মেটিয
ক্তফরলত্ব ররা ক্তনক্তদ থি দূযরত্ব ক্তফদচনও
ক্তযক্তস্থক্ততরত ক্তফদ ংরওত ফাক্তচর
ড্রাআবাযরও তওথ ওযরফ

The Messenger
Floor-6, Houser-238, Road17, Mohakhali Old DOHS,
11. Dhaka-1206
Mobile: 01867837967
Email:
info@themessengerbd.com

প্রস্তারফ এন্ড্ররড ক্তবক্তত্তও ক্তযরর টাআভ
ক্তক্ষাক্তবক্তত্তও কুআচ যকভ ঈদ্ভাফন ওযা রফ
যকভটি মূর প্রক্ততাদ্য ক্তফল যঔরায ভাধ্যরভ জ্ঞান
চথন যকভটি ঈদ্ভাফরনয পরর ক্তক্ষাথীরদয
জ্ঞানাচথরন াও রফ

Quick Quiz Game

৫,০০,০০০
(াঁঘ রক্ষ)

১,০০,০০০
(এও রক্ষ)

৩,০০,০০০
(ক্ততন রক্ষ)

নং

ভরনানীত ব্যক্তি/প্রক্ততষ্ঠারনয নাভ

প্রওরেয নাভ

প্রওরেয ক্তফফযণ

Softbin
House-21, Road-6, BlockE, Niketon, Gulshan-1,
12. Dhaka.
Mobile: 01912897566
Email:
faisal@softbin.com.bd
Tanvir Tabassum
Eugen-Bolz-Web 2, 88250,
Weingarten, Germany.
C/O: Ahmed Tanvir
56/7/1-2, North Basabo,
Culvert Road, Dhaka.
Mobile: 01706661726
E-mail:
Shadhin.itzone@gmail.com
13. zedtanvir@gmail.com

Khude
Biggani- এ প্রওরেয ঈরেশ্য ক্তক্ষাথীয ক্তক্ষা গ্ররণয
The
Sustainable ক্তযরফরও যটওআ ওযায ভাধ্যরভ ক্তফজ্ঞান
ক্তক্ষারও নুপ্রাক্তণত ওযা নুরপ্রযণামূরও
souls of Science
প্রক্তক্ষণ, ক্তফজ্ঞান ক্লাফ, ক্তফজ্ঞান যভরা, ক্তডক্তচটার
ওনরটন্ট ততযী আতোক্তদ ক্তফলর নরাআরন ওভথারা
অরাচরনয প্রস্তাফ ওযা ররঙ

Dr Hasan Sarwar &
Sharmin Nahar Sarwardy
House 80, Rd 8/A, Sat
Masjid Road, Dhanmondi,
Dhaka
14.
Mobile: 01715050453
E-mail:
hsarwar@cse.uiu.ac.bd

Mobile Web Based
Electronic Health
Record System for
Patient
Management in
Heart Disease

Md. Hafizur Rahman
Co-Founder,
Digitalb Ltd., Digital
Academy,
2nd floor, rokeya Sharony,
15. 256, West Shewrapara,
Mirpur, Dhaka-1216
Mobile: 01731079193
E-mail:
marketing@digitalbacadem
y.com

War 71: The First
Defense

Education Gossip

প্রস্তারফ "Education Gossip" নারভ
এওটি যাশ্যার নরাআন এডুরওন প্ল্োটপভথ
ততযীয প্রস্তাফ ওযা ররঙ মায ভাধ্যরভ
ফাংরারদী ক্তক্ষাথীরদয ওারঙ াআ-যওাাক্তরটি
এডুরওন ওনরটন্ট যৌুঁরঙ যদা, ড়াশুনা 
যীক্ষাবীক্তত দূরয ওরয যরঔাড়া অগ্রী
ওরয যতারা এফং গ্রাভ  রযয
ক্তক্ষাব্যফস্থায ভরধ্য তফলম্য ওক্তভর অনা ম্ভফ
রফ
এঙাড়া প্রস্তাক্তফত ো 
রফাআরটয ভাধ্যরভ াধাযণ ক্তক্ষাথীরদয
চন্য ক্তডক্তচটার যটক্সট বুও, আ-যরওঘায,
নরাআন যীক্ষা, যকক্তভং, যপ্রাগ্রক্তভং রাক্তন থং,
স্মাট থ ক্লা যনাট এফং স্কুর ওরররচয চন্য
ওভন প্ল্োটপভথ ক্তররফ োরটনরডন্প,
রটারভরটড ক্লা  যীক্ষায রুটিন, কাক্তড থান
পররাঅ এফং আ-যযচাল্ট ন্যান্য সুক্তফধা
প্রদান ওযা রফ
প্রস্তাক্তফত প্রওরে এওটি যভাফাইর এোক্তপ্ল্রওন
ঈন্নরনয প্রস্তাফ ওযা ররঙ, মায ভাধ্যরভ
অআক্তআঈ-যত ফস্থানযত যযাকীয ফস্থা
িরওথ ডািাযরও ক্তফত ওযা রফ ক্তওংফা
ওতথব্যযত না থরও যফতী দরক্ষরয অকাভ
ংরওত ক্তদরফ এরত অআক্তঈরত যযাকীয
মৃতুেয ায ক্তওংফা যবাকাক্তন্তয ায ফাংরারদর
হ্রা ারফ এফং চনকণ ে ভরআ ক্তঘক্তওৎা
যফা রারব ক্ষভ রফ
"War 71: The First Defense" নারভ
মুক্তিমৄদ্ধ ক্তবক্তত্তও যকভ ঈদ্ভাফরনয প্রস্তাফ ওযা
ররঙ VR প্রমৄক্তিয ভাধ্যরভ যকভটিয
ফাস্তক্তফও ক্তিক্তড দৃশ্য ধাযণ ওযা রফ যকভটিয
এওটি Prototype ভরডর ঈস্থান ওযা
ররঙ

প্রদত্ত থ থ (টাওা)

৫,০০,০০০
(াঁঘ রক্ষ)

৮,০০,০০০
(অট রক্ষ)

৮,০০,০০০
(অট রক্ষ)

৯,০০,০০০
(ন রক্ষ)

২০১৫-১৬ থ থ ফঙরয ৩ যাঈরে (ক্তফরল) ঈদ্ভাফনীমূরও প্রওরে নুদান প্রদান (২৭টি)
নং

ভরনানীত ব্যক্তি/প্রক্ততষ্ঠারনয নাভ

প্রওরেয নাভ

Satkania Community e
Call and Solution
Center (CeC)
UTDC Building, 1st Floor,
Upazila Complex, P/O:
Satkania, Upazila: Satkania,
1. Chittagong.
Mobile: 01819066031
E-mail:
uiscsatkania@yahoo.com
Ifthaker hossain
Prembagan, Ashkona,
Dhaka
2. Mobile: 01521327825
E-mail:
smmsud@gmail.com
Admire informatix Ltd.
prince Tower, FD#13,
135/A, Elephant Road,
Dhaka-1205.
Mobile: 9663400
E-mail:
3. contact@admireinfo.com

Mobile Game/App
Development

"Rofrdurdanto
Cluster firefighting
& Rescue Robot"
for Human Safety,
Firefighting,
Rescue and
Reconnaissance

admireinformatixbd@gmail.com

24, Sonargaon Janapath Road,
Flat-A/4, (4th floor), Sector-11,
Uttara, Dhaka-1230.
Md. Jakariya, PhD
Professor & Chair
Department of Environmental
Science & Management,
North South University,
4. Bashundhara, Dhaka-1229.
Mobile: 01713043076
E-mail:

ICT based wildlife
crime reporting
system

jakariya@northsouth.edu
jakariya2009@gmail.com
Resh Foundation
38/1, New Eskation (Near
BIAM), Ground Floor,
Dhaka-1000.
Mobile: 01711565815
5.
E-mail:
faridahmed4music@gmail.com
reshfoundation2016@gmail.com

Digitized Database
of Artistes, Music
Directors,
Musicians and
Lyricists

প্রওরেয ক্তফফযণ
যদরয ওর আঈক্তনন ক্তডক্তচটার যন্টায 
ঈরচরা তথ্য যফা যওে ব্যফারযয ভাধ্যরভ
৪,৫৭৭টি CEC  UDC আ- প্রক্ততষ্ঠা
ওযায প্রস্তাফ ওযা ররঙ

প্রস্তাক্তফত
প্রওরে
যভাফাআর
যকআভ
যডরবররভন্ট এফং প্রঘায -প্রঘাযণায ক্তফলর
ঈরিঔ যররঙ যকভমূ াধাযণত এন্ড্ররড 
I.O.S পরভথ র থারও এ যকভগুররারও
এোর পরভথ রূান্তক্তযতওযরণ "Cupcake
Game Development Studio" নারভ
এওটি িাট থ অ এয প্রস্তাফ ওযা ররঙ
ভানফ সুযক্ষা, ক্তি ক্তনফ থাণ, ঈদ্ধায ওাম থিভ
এফং নচযদাযীওযরণয চন্য অয..এপ.অয.
এওটি তোদৄক্তনও প্রমৄক্তিয ভক্তন্বত
ক্তিক্তনফ থণ স্বংক্তি যযাফট ততযীয প্রস্তাফ
ওযা ররঙ যযাফটটি দূরম থাকওারীন ভর
ক্তযরভাট ওররাক্তরং এয াারে দূকভথ চাকা
যৌুঁরঙ অগুন ক্তনবারত াতা ওযরফ এফং
থ
ক্তনক্তদ থি দূযত্ব যথরও ক্ষক্ততওয গ্যা ক্তনকভরনয
ক্তফলর াফধান ওযরফ

ফাংরারদরয ক্তফন্ন প্রচাক্ততয ফন্যপ্রাণী
ংযক্ষরণ স্থানী চনকণরও িৃি ওরয
ঈদ্ভাফনী প্রমৄক্তি ব্যফারযয ভাধ্যরভ যভাফাআর
এো ততযীয প্রস্তাফ ওযা ররঙ এআ এো
এয ভাধ্যরভ ক্তফন্ন ফন্যপ্রাণী ক্তনধন হ্রা ওযায
াাাক্ত ন্যান্য যাধ দভন ওযা ম্ভফ
রফ

প্রস্তারফ ফাংরারদরয ওর ঙ্গীতক্তেী
ংক্তিি ব্যক্তিরদয (ক্তেী, ক্তভঈক্তচও ডাআরযক্টয,
ঙ্গীতওায, কীক্ততওায, ফাদও আতোক্তদ) এওটি
নরাআন ডাটারফচ ততযীয প্রস্তাফ ওযা
ররঙ এয পরর ক্তফক্তবন্ন ঙ্গীরতয ঠিও
ংযক্ষণ এফং াআরযক্ত মুি যাঔা ম্ভফ রফ
াাাক্ত দুঃস্থ ক্তেীরদয নািযণ  ওল্যাণ
ম্ভফ রফ

প্রদত্ত থ থ (টাওা)

৩,০০,০০০
(ক্ততন রক্ষ)

৫,০০,০০০
(াঁঘ রক্ষ)

১০,০০,০০০
(দ রক্ষ)

৫,০০,০০০
(াঁঘ রক্ষ)

৫,০০,০০০
(াঁঘ রক্ষ)

নং

ভরনানীত ব্যক্তি/প্রক্ততষ্ঠারনয নাভ

Bangladesh Labour Welfare
Foundation (BLF)
F Haque Tower, Level-7,
107 Bir Uttam C.R. Datta
Road, Kalabagan, Dhaka6. 1205.
Mobile: 9673851
E-mail: office@blf-bd.org

Divine Technologies
Limited
F Haque Tower, Level-7,
107 Bir Uttam C.R. Datta
Road, Kalabagan, Dhaka7.
1205.
Mobile:
55085054,55085470
E-mail: office@divineit.net
Center for Services and
Information on Disability,
House-676, Road-13, Baitul
Aman Society, Adabar,
8. Shyamoli, Dhaka-1207.
Mobile: 01559640351
E-mail: csid@bdmail.net ,
ed.csid@yahoo.com
চনাফ নুরুন্নফী যঘৌদৄযী (াক্তঙফ)
প্রাও, ফাংরা ঈআক্তওক্তক্তডা
Mobile: 01712754752
E-mail: nh@nhasive.com
9.

Dr. Salma Begum
Associate Professor
department of Sociology
University of Dhaka.
Mobile: 01863833577
E-mail:
10. sociodu2013@gmail.com

প্রওরেয নাভ
Mute Point
(Automatic
Location Base
Mobile Phone
Silent Application)

GIS Based Mobile
Tourist Guide

ক্তফরল ক্তবক্তড টিঈটক্তযার
এফং
যভাফাআর
এোক্তররওরনয ভাধ্যরভ
প্রক্ততফন্ধী
ব্যক্তিরদয
অআক্তটি ক্তফলও প্রক্তক্ষণ

ওর স্বাধীনতা দও,
একুর দও, চাতী
ঘরক্তচ্চত্র
পুযস্কায,
যঔতাফপ্রাপ্ত মুক্তিরমাদ্ধা
যারষ্ট্রয গুরুত্বপূণ থ পুযস্কায
প্রাপ্ত ব্যক্তি, প্রক্ততষ্ঠান এফং
ফাংরারদরয ৬৪ যচরায
ক্তফস্তাক্তযত
ফাংরা
ঈআক্তওক্তা মৄি ওযা
"ফাংরা ফায তথ্য"
Information
and
Communication
Technology based
Poverty Reduction
Model and Rural
Development
Planning

প্রওরেয ক্তফফযণ
স্মাট থ যপান এয যমাকারমাক, আন্টাযরনট 
যরারওন নািওযণ সুরমাক-সুক্তফধারও ওারচ
রাক্তকর ক্তক্ষা প্রক্ততষ্ঠান, াাতার, ভক্তচদভক্তিয ন্যান্য ধভী ঈানার, গুরুত্বপূণ থ
স্থানমূর প্ররফওারর স্থানক্তবক্তত্তও স্বংক্তি
যভাফাআর যপান াআররন্ট রফ
এ
এোক্তপ্ল্রওনটি ক্তভঈট রন্ট স্বংক্তিবারফ
ক্তনধ থাযণ যভাফাআর যপান ব্দীন ওযায
প্রস্তাফ ওযা ররঙ
প্রস্তারফ GIS Based যভাফাআর টুক্তযি
কাআড প্রস্তুরতয ক্তফল ঈরিঔ ওযা ররঙ
যদর ভ্রভণযত টুক্তযিরদয তায ফস্থারনয ফা
যওান স্থান ক্ততিভ ওযায ভ ঐ স্থারনয
ওর ঐক্ততাক্তও, দথনী স্থান, অফারনয
তথ্য এ কাআডটিয ভাধ্যরভ াা মারফ
আন্টাযরনট ফা োযরর ওারনওন ঙাড়াআ
শুদৄভাত্র এোক্তপ্ল্রওন আনিরররনয ভাধ্যরভ
এআ যফাটি ম থটওরদয অকৃি ওযরফ
প্রক্ততফন্ধী ব্যক্তিরদয অআক্তটি ক্তফলও
প্রক্তক্ষরণয চন্য এওটি ক্তফরল ক্তবক্তড
টিঈরটাক্তযার প্রস্তুরতয প্রস্তাফনা ওযা ররঙ
এ টিঈরটাক্তযাররয ভাধ্যরভ ক্তফক্তবন্ন প্রওায
প্রক্ততফন্ধী এওআ ারথ প্রক্তক্ষণ গ্রণ ওযরত
াযরফ এ প্রস্তারফয াাাক্ত এ ক্তফলর
এওটি যভাফাআর এোক্তপ্ল্রওরনয প্রস্তাফনা
ওযা ররঙ
প্রস্তারফ ওর স্বাধীনতা দও, একুর দও,
ফাংরা এওারডভী পুযস্কায, যঔতাফপ্রাপ্ত
মুক্তিরমাদ্ধা, গুরুত্বপূণ থ পুযস্কাযপ্রাপ্ত ব্যক্তি,
প্রক্ততষ্ঠানমূরয পূণ থাঙ্গ চীফনী, ব্যক্তিকত তথ্য,
আতোক্তদ আন্টাযরনরট ঈআক্তওক্তক্তডা মৄি ওযায
প্রস্তাফ ওযা ররঙ াাাক্ত ওর যচরায
তথ্য মৄি ওযা রফ এয পরর ফাংরা ওর
তথ্য আন্টাযরনরট পূণ থাঙ্গবারফ াা ম্ভফ
রফ
তথ্য  যমাকারমাক প্রমৄু্ক্তিয চরবে
ব্যফারযয ভাধ্যরভ দাক্তযদ্র দূযীওযণ  গ্রাভীন
ঈন্নন ক্তযওেনা ফাস্তফারনয চন্য এওটি
করফলণাধভী প্রওরেয প্রস্তাফ ওযা ররঙ
করফলণায ভগ্রও ক্তররফ ভাদাযীপুয যচরায
ওারক্তওক্তন ঈরচরায ১৮টি Community
Based Organization (CBO) এয
ওাম থওযী ক্তযরধয প্রধানকণ, নৃতাক্তত্তও যকাষ্ঠী,
ঙাত্র-ক্তক্ষও, মৄফভাচ, ঈরদ্যািারেণী,
যওাক্তয-যফযওাক্তয ওভথওতথা, এনক্তচ
প্রক্ততক্তনক্তধয ভন্ব াধন ওযা রফ

প্রদত্ত থ থ (টাওা)

৫,০০,০০০
(াঁঘ রক্ষ)

৫,০০,০০০
(াঁঘ রক্ষ)

১২,০০,০০০
(ফায রক্ষ)

৫,০০,০০০
(াঁঘ রক্ষ)

৫,০০,০০০
(াঁঘ রক্ষ)

নং

ভরনানীত ব্যক্তি/প্রক্ততষ্ঠারনয নাভ

Golpokobita.com
46, Kazi Nazrul Islam
Avinue, kawran Bazar,
Dhaka.
Mobile: 01713043649
11.
E-mail:
admin@technobd.com

12.

ফাংরারদ রন যা থ যনটাওথ
(ক্তফক্তডএএন)
যররটও ক্তনক্তযক্তফক্তর, ২১০/২,
এক্তরপোন্ট যযাড, ঢাওা
Mobile: 01713067590
E-mail:
munir.hasan@bdosn.org

ImplevistaBD
3/11, Humayan Road,
Mohammadpur, Dhaka1207.
13. Mobile: 01717760924
E-mail:

প্রওরেয নাভ

প্রওরেয ক্তফফযণ
GolpoKobita
কেওক্তফতা নাভী রফ যাট থারটিরও
Mobile App, a যভাফাআর ো এয ভাধ্যরভ নরাআন ক্তবক্তত্তও
platform
for ফাংরা াক্ততে ঘঘ থায ঈরমাকী ওরয যতারায
Bengali literature প্রস্তাফনা ওযা ররঙ এ এোক্তপ্ল্রওনটিয মূর
lover
ক্তফলফস্তু ফাংরা াক্ততে ঘঘ থা, নতুন
যরঔও/ওক্তফরদয যরঔায সুরমাক, াঠরওয
ভনরমাক অওল থণ াভাক্তচও যমাকারমারকয
সুক্তফধা প্রদান ওযরফ
ক্তফক্ত ঔারত দক্ষ ক্তফক্ত ঔারত দক্ষ চনফর ততক্তযয চন্য ফাংরা
চনফর ততক্তযয যক্ষরত্র  আংরযচী ঈব বালারতআ ব্দ বাোরযয
ংক্তক্ষপ্ত এফং ওাম থওযী ঈয প্রক্তক্ষণ ক্তবক্তত্তও ওনরটন্ট ততযীয প্রস্তাফ
প্রক্তক্ষণ
ক্তফলও ওযা ররঙ এ ওনরটন্টগুররা ওর
প্রস্তাফনা
যন্টাযগুররারত ব্যফারযয ভাধ্যরভ ক্তধওতয
ওাম থওযী ওযা রফ

14.

Nasim Ul Haque
Flat: A-9, Azizun Habitat,
183/1/2, Green Road,
15. Dhaka-1205.
Mobile: 01732266990
E-mail:
nasimulhaque@hotmail.com

Bdrates Holding Limited
House-23, Road-20,
Banani.
Mobile: 01610014074
E-mail:
16.
mehranhc@gmail.com

৫,০০,০০০
(াঁঘ রক্ষ)

১৫,০০,০০০
(রনয রক্ষ)

Digital Workspace প্রস্তাক্তফত পটোয ব্যাফায ওরয নরাআন
and
document ডকুরভন্ট ম্যারনচরভন্ট, ন্যান্য টুর যমভন:
management
SAP, HPSM, TFS যথরও ডাটা ংগ্র

ওরয যরার তথ্য ংযক্ষণ  ক্তফক্তবন্ন যওভ
ক্তযরাট থ ততযী ওযা মারফ যক্তদরও তদনক্তিন
ওারচয প্ল্োক্তনং, যায, প্ররচক্ট প্ল্োক্তনং
আতোক্তদ ওযা মারফ

rabiul.islam@implevista.com

Md. Samim Ahmmad
Limon
Mobile: 01913406306
E-mail:
limon.ahmmad@gmail.com

প্রদত্ত থ থ (টাওা)

e-Contact
App

৪,০০,০০০
(ঘায রক্ষ)

Mobile আ-ওনটাক্ট যভাফাআর এোক্তপ্ল্রওন ব্যফায

ওরয ড়ও দুখ থটনা ংখটিত ক্ষক্তত এফং
মৃতুেয ায হ্রা ওযায প্রস্তাফ ওযা ররঙ
এঔারন ক্তচক্তএ যরারওন েোক্তওং ক্তরিভ
ব্যফায ওরয দুখ থটনাস্থর যথরও ক্তনওটফতী
যরারওরনয াাতার, পাায াক্তবথ
যিন, পুক্তর যিরন এএ টরাআন এয
ভাধ্যরভ ফক্তত ওযা মারফ

প্রস্তাক্তফত প্রওরে স্বে  ভধ্যভ অরয
ব্যফাীরদয অআন, ক্তাফযক্ষণ  প্রাক্তনও
সুক্তফধায চন্য চ, ে ঔযঘ  স্বে ভর
যফা প্রদারনয প্রস্তাফ ওযা ররঙ নরাআরন
মাফতী পভথ এফং ক্তনরদ থাফরী ংমৄি
থাওরফ
Bdrates.com-an
প্রস্তাক্তফত প্রওরে যম যওান অক্তথ থও প্রক্ততষ্ঠারনয
online financial rate যরান, ক্তযরটআর  ঞ্চ ারযয তুরনা ওযায
comparison portal
চন্য এওটি রফাআট প্রস্তুরতয প্রস্তাফ ওযা
ররঙ প্রক্ততষ্ঠানটি ফাংরারদ ব্যাংরওয
ক্তনরদ থনা নুমাী যিতায তথ্য  ওাকচত্র
মাঘাআ ওযরত ারয আরতাভরধ্য প্রক্ততষ্ঠানটি
ওারনক্তক্টং িাট থঅ এয প্রথভ ২৫টি যগ্রাথ
যিচ এয ভরধ্য যররঙ

৫,০০,০০০
(াঁঘ রক্ষ)

Papers

৪,০০,০০০
(ঘায রক্ষ)

৮,০০,০০০
(অট রক্ষ)

নং

ভরনানীত ব্যক্তি/প্রক্ততষ্ঠারনয নাভ

Rapido Deliveries
71, Pushpo Plaza (1st
floor), Kawran bazar,
17. Dhaka.
Mobile: 01716757922
E-mail:

প্রওরেয নাভ
Rapido Deliveries

rapido.deliveries@gmail.com

যপভা াক্তবক্তথ ং যন্টায,
ীদ মুক্তিরমাদ্ধা অব্দুর অরীভ
যচাােথায ড়ও, এওারডভী যভাড়,
চুাডাঙ্গা
18. যপানঃ ০১৭১৪৭৩৮৮৯৩
আ-যভআরঃ
zmnakhter@gmail.com

ডুরফ মাা
ক্তঘক্তিতওযণ

Raise Uddin Chowdhury
(Riad)
404 (west), Amar Ekushey
Hall,Khulna, University of
19. Engineering & Technology.
Phone: 01687647861,
01521454737
Email :
raiseipe@gmail.com
Farhat shahir zim
Khulna university
(physics.2nd year)
ID:141712.
20.
Address: gollamari, khulna.
Email:

Low Cost
Electromagnetic
Braking System for
Conventional Train

প্রদত্ত থ থ (টাওা)

৪,০০,০০০
(ঘায রক্ষ)

যনৌমান প্রস্তাক্তফত প্রওরে এওটি ক্তফরল মরেয ওথা ফরা

Smart Gas Stove

cybertronix.4406@gmail.com

Mobile: 01617308431
Mohammad Asaduzzaman
289, east nakhalpara,
Dreamland corner (6th
21. floor), Tejgaon, Dhaka1215
Phone: 01755628427
Email: oni107014@gmail.com
Imtiaz Hanif
Present add: house#12/ka/8,
road#02, shyamoli, Dhaka
1207.
22. Phone:01719207600
Email:
sakil.imtiaz@gmail.com

প্রওরেয ক্তফফযণ
যোক্তরডা যডক্তরবাক্তয এওটি আ-ওভা থ ক্তবক্তত্তও
কুক্তযায াক্তবথ এয গ্রাওযা নরাআরনয
ভাধ্যরভ খরয ফরআ ক্তি ার থর ক্তওঅ যথরও
শুরু ওরয নরাআরন টাওা প্রদান ওযায যফা
ারফন কুক্তযায াক্তবথ রও যডায টু যডায
নরাআন যফা প্রদারনয প্রস্তাফ ওযা ররঙ

Flobuddy

Low Cost Indoor
Airplane

ররঙ চাাচ ফা যপযীরত রাকারনা ফস্থা
মক্তদ যওান দুখ থটনা ডুরফ মা মেটিয ঈরযয
ং খুরর ক্তকর াক্তনরত বারত থাওরফ এয
ক্তনচস্ব যং থাওরফ এফং রাআট িাযা ক্তজ্জত
রফ মেটিয াারে াক্তনয কবীযতা
ক্তনণ থ ডুরফ মাা যনৌমান ক্তঘক্তিত ওযা
মারফ
আররক্ট্রম্যাকরনটিও (Monopole) যেক্তওং
ক্তরিভ ব্যফায ওরয ঘরন্ত যেরনয কক্ততরও
হ্রা ওরয ক্তনক্তদ থি স্থারন থাভারনা মারফ ভরভথ
প্রস্তাফনা ঈরিঔ ওযা ররঙ এ যভকরনটটি
ব্যফায ওরয যেরনয কক্তত ওররার ওযা মারফ

গ্যান ফান থায স্বংক্তিবারফ ফন্ধ  ঘালু ায
ক্তফলর প্রস্তাফনা ঈরিঔ ওযা ররঙ যান্না
যফতী ভর গ্যা ফান থায ফন্ধ ওযা না রর
এআ
প্রক্তিা
ব্যফারযয
ভাধ্যরভ
Automatically ফান থায ফন্ধ রফ এফং যান্না
ওযায Material ফান থারয স্থান ওযরর
ফান থাযটি Automatically ঘালু রফ
প্রওরে এওটি Compact Device মৄি
Air ব্যাক  Pulley প্রস্তুরতয ক্তফলর ঈরিঔ
ওযা ররঙ যনৌমান দূখ থটনা ডুফন্ত/ডুরফ
মাা ব্যক্তিরও ঈদ্ধায  যক্ষা এআ ক্তডবাআ
াাে ওযরফ
প্রওরে স্বে ঔযরঘ (২৫০-৩৫০ টাওা) ক্তযরভাট
ওররাক্তরং ক্তফরল এরযারপ্ল্ন (Mini
Cessna) প্রস্তুরতয ওথা ঈিঔ ওযা ররঙ
এআ RC যপ্ল্নটিরও ক্তশুযা অনিদাও যঔরায
ঈওযণ ক্তররফ ব্যফায ওযরত াযরফ

৩,০০,০০০
(ক্ততন রক্ষ)

৫,০০,০০০
(াঁঘ রক্ষ)

৫,০০,০০০
(াঁঘ রক্ষ)

৫,০০,০০০
(াঁঘ রক্ষ)

২,৫০,০০০
(দুআ রক্ষ ঞ্চা)

নং

ভরনানীত ব্যক্তি/প্রক্ততষ্ঠারনয নাভ

প্রওরেয নাভ

প্রওরেয ক্তফফযণ
প্রওরে স্বে ঔযরঘ ক্তযরভাট ওররাক্তরং ক্তফরল
যযাফট প্রস্তুরতয ভাধ্যরভ দূক্তলত াক্তনরও ক্তফশুদ্ধ
ওযায ক্তফলর ঈরিঔ ওযা ররঙ মেটি
যাাক্তনও দূলণমুি ওযরত াযরফ  প্রক্তত
খন্টা প্রা ০৫ যওক্তচ ম থন্ত অফচথনা ংগ্র
ওযরত াযরফ

Zaidur Rahman
Dept. of Industrial
Engineering &
Management, KUET
23.
Mobile: 01717646427
E-mail:
sagar.zaidur@gmail.com

Water Waste
Collector

Md. Hasib Mahmud Rabby.
13/A-2K.M. Dash Lane
Humayun Shahib Complex,
Tikatoli, Wari- 1203,
24. Phone: 01672863368
Email:
hasib.diu.eee@gmail.com

UAV for Humanity

Masnur Rahman
6/c,13/15,Mirpur-6,Dhaka1216
Phone: 01791667247
25.
Email:
masnur.rahman@gmail.co
m

Health assistance
and Harassment
prevention

প্রওরে এওটি আররওেক্তনও যকরচট ংক্তিি
যন্পয যফআচড Smart Watch প্রস্তুরতয
ক্তফলর ঈরিঔ ওযা ররঙ মা ব্যক্তিয যীরয
ংমৄি থাওরর তাভাত্রা, াট থক্তফট, ারস্,
যি ওাঈক্তন্টং, ওোরক্তয ক্তযভা ওযরত
াযরফ

Sayed al Mahmud
430/e, Saheed Nazmul
Ahsan Hall. Bangladesh
Phone: 01677162032
26.
Email: 39217@bau.edu.bd

QC Pro

প্রওরে QC Pro নাভী এওটি ক্তডবাআ
প্রস্তুরতয ওথা ফরা ররঙ ক্তডবাআটিরত
যন্পয ংমৄি থাওরফ মা ক্তদর ঔারদ্যয চরী
ফারেয ক্তযভাণ, তাভাত্রা, pH  অদ্রতা
ক্তনণ থ ওযা মারফ এটি Arduino প্ল্োটপরভথ
প্রস্তুত ওযা রফ

Tanmoy Kumar Ghose
Shaheed Nazmul Ahsan
Hall, C block, Bangladesh
Agricultural University,
27. Mymensingh
Phone: 01764882228
E-mail:

Bio-diesel and Bioplastic from fish
wastage

tanmoykumar93@gmail.com

প্রওরেয ক্তফরল এও প্রওায যড্রান প্রস্তুরতয
ওথা ফরা ররঙ এ যড্রানটি ১১,০০০ পৄট
ম থন্ত ঈচ্চতা  এওটানা ০৪ খন্টা ঈড়রত
ক্ষভ যড্রানটি ব্যফায ওরয ভাটিয
Microbial Activity, Microbiological
Process, Micro-organism আতোক্তদ ক্তনণ থরয

প্রদত্ত থ থ (টাওা)

২,৭২,০০০
(দুআ রক্ষ ফাাত্তয াচায)

১,৫০,০০০
(এও রক্ষ ঞ্চা াচায)

ভাধ্যরভ কৃক্তল ঈরমাক্তক তথ্য ংগ্র ওযা মারফ

এওটি ক্তযরফ ফান্ধফ জ্বারানী
এফং খুফআ ওভ ক্তফলাি গ্যা ক্তনকতথ ওরয
প্রওরে ঈরিঔ ওযা ররঙ যম, ভৎ ফচথ
(Fish Waste Processing) যথরও
Bio-diesel  Bio-plastic প্রস্তুরতয
ক্তফলর ঈরিঔ ওযা ররঙ

১,৫০,০০০
(এও রক্ষ ঞ্চা াচায)

২,০০,০০০
(দুআ রক্ষ)

Bio-diesel

২,০০,০০০
(দুআ রক্ষ)

২০১৬-১৭ থ থ ফঙরয ১ভ যাঈরে ঈদ্ভাফনীমূরও প্রওরে নুদান প্রদান (১৫টি)
নং

1.

ভরনানীত ব্যক্তি/প্রক্ততষ্ঠারনয নাভ
Mayalogy Limited
Flat C 1, House-37, Road-27,
Block-A, Banani, Dhaka1213.
Mobile: 01521104451
E-mail: ivy@maya.com.bd

Dr. Khandaker Tabin Hasan
House# 55/B, Road# 21,
Kemal Ataturk Avenue,
Banani, Dhaka - 1213
Mobile: 01721727528
2. E-mail: tabin@aiub.edu

প্রওরেয নাভ
Maya Apa: Your
Digital Well-being
Assistant
12 Months

Geo-temporal
medical data
prediction by
advanced
computational
method
12 Months

Sadia Sharmin
Assistant Professor, Dept. of
CSE, BUET, ECE Building,
West Palashi,.
3. Mobile: 01817108555
E-mail:
sadiasharmin.ss@gmail.com

Resbot_BD: SemiAutonomous Search
and Rescue Robot
aided by Augmented
reality
12 Months

Dcrowd IT Ltd.
3/1 Chittaranjan Avenue,
Mollick Tower (12th Floor),
Banglabazar Dhaka-1214.
4.
Mobile: 01922527255
E-mail: raktim@dcrowd.net

Nouka Baich

5.

Think Hub
House-S3, Bir Uttam Ziaur
Rahman Road, Banani C/A,
Dhaka-1213
Mobile: 01957976139
E-mail:
bdthinkhub@gmail.com

12 Months

Plan For Social
Media Monitoring,
Security and
Engagement
6 Months

প্রওরেয ক্তফফযণ
"ভাা অা" এওটি ম্যারক্তচং তথ্য যফা মা স্বেতভ
ভর এয গ্রাওরও ংক্তিি ক্তফরলরজ্ঞয ারথ ংমৄি
ওযরফ গ্রাওকণ স্বাস্থে, অআক্তন  ভনাভাক্তচও ক্তফলর যম
যওান ধযরণয প্রশ্ন/ভস্যা তুরর ধযরত াযরফন
গ্রাওকরণয ক্তচজ্ঞাায যপ্রক্তক্ষরত ক্তফরলজ্ঞকণ স্বেতভ ভর
যাভথ প্রদান ওরয াতা ওযরফন "Help At Hand
24/7" এয ভাধ্যরভ ফাংরারদরয ওর নাযীয ওারঙ এ
যফা যাঁরঙ যদাআ প্ররচরক্টয রক্ষে
ফাংরারদর যভক্তডরওর ডাটা মরথি দূরথব রর
অরফদনওাযী প্রা ৬০ রক্ষ যপ্রিাআফড ডাটা যমাকাড়
ওযরত ক্ষভ ররঙ এআ ডাটা ক্তফরিলণ এফং ংরিলণ
ওরয ঈচ্চভারনয কাক্তণক্ততও দ্ধক্ততয াারে বক্তফষ্যরতয
স্থান এফং ওার যবরদ এরদরয প্রঘক্তরত যযাক িরওথ
ঠিও ধাযণা ক্তদরত াযরফ এ ধযরণয পূফ থাবা যযারকয
াদুবথারফয অরকআ প্রক্ততরযাধ ওযরত াাে ওযরফ এফং
যআ ারথ মথামথ ক্তঘক্তওৎা াভগ্রী ংগ্র  ভজুরদ
াাে ওযরফ
প্রস্তাক্তফত প্রওরেয ঈরেশ্য রে এওটি াঘ থ  ঈদ্ধায
ক্তযওেনাওাযী যযাফরটয যপ্রারটাটাআ ততক্তয ওযা মা
ঈদ্ধাযওাযী দররয ারথ ভন্ব ওরয তারদয ক্তনরদ থনা
নুমাী ক্তফক্তবন্ন দরক্ষ কণ ওযরত াযরফ এঙাড়া,
থ ক্তযওেনা  দুখ থটনা ওফক্তরত চীক্তফত ভানুরলয ফস্থান
ক্তনণ থ ওযরত কৃক্তত্রভ বুক্তদ্ধভত্তা প্ররাক ওযরফ এফং
ক্তযক্তঘত ক্তযরফরয ক্তত্রভাক্তত্রও ম্যা ততক্তয ওরয ফাধা 
তফক্তিে নুভান ওযরত যঘিা ওযরফ
নদীভাতৃও ফাংরারদর যনৌওাফাআঘ গ্রাভ ফাংরায এওটি
তেন্ত চনক্তপ্র যঔরা মা ক্তফরনাদরনয ন্যতভ ভাধ্যভ ক্তাফ
ওাচ ওরয ভরয ক্তফফতথরন ঐক্ততেফাী যঔরা প্রা
াক্তযর যমরত ফররঙ এআ যঔরারও পুনযাজ্জীক্তফত ওরয
যভাফাআর এোক্তপ্ল্রওন/ প্ল্োটপরভথ ওর ফী ভানুরলয
ক্তফরনাদরনয ররক্ষে প্রস্তুত ওযা রফ অন্তাচথাক্ততওবারফ এ
যঔরারও ক্তযক্তঘত ওযা যনাওাফাআঘ যকভটিয মূর ঈরেশ্য
প্রস্তাক্তফত প্রওরেয মূর ঈরেশ্য নরাআন তথা াভাক্তচও
ভাধ্যভগুররা ভক্তনটক্তযং এফং যআ অররারও তথ্য ঈাত্ত
ক্তফরিলণ ওরয ব্যফস্থা যনা এরত াধাযণ ভানুরলয
যক্তন্টরভন্ট, তারদয ঈচ্চক্তওত ওথা ক্তওংফা ব্দগুররারও
এনারাআচ ওযরফ, যটা যদরয রক্ষ ক্তচটিব ক্তপডব্যাও
ক্তদরর ম্যাক্তব অওারয প্রওা ওযরফ থফা যদরয চন্য
যনরকটিব রর, তা ঈমৄি তথ্য প্রভাণ ক্তদর ওাঈন্টায যদা
রফ এটি মূরত Automated Tools  Human
Intelligence এয ভক্তন্বত ঈরোরক রফ এআ
Integrated API নরাআন ক্তভক্তডা  াভাক্তচও
যমাকারমাক ভাধ্যভগুররায াফক্তরও যক্তন্টরভন্ট, Activity
Monitor Analysis ওযরফ

প্রদত্ত থ থ (টাওা)

৫,০০,০০০
(াঁঘ রক্ষ)

২,৫০,০০০
(দুআ রক্ষ ঞ্চা
াচায)

৭,৫০,০০০
(াত রক্ষ ঞ্চা
াচায)

২,০০,০০০
(দুআ রক্ষ)

৫,০০,০০০ (াঁঘ রক্ষ)

নং

ভরনানীত ব্যক্তি/প্রক্ততষ্ঠারনয নাভ

প্রওরেয নাভ

Hasibul Wahab
House-432, Road-30,
Mohakhali DOHS, Dhaka1205.
6.
Mobile: 01715919420
E-mail: hasib@projuktinext.com

আকুর

Md. Roshidul Hasan
Associate Professor and Head
Department of CSE,
Bangbandhu Sheikh Munibur
7. Rahman Agricultural
University, Gazipur-1706.
Mobile: 01713313658
E-mail:
roshidul.hasan@gmail.com
Pepeelika.com
House-34, Rood-2, Block-C,
Bonosree. Rampura, Dhaka1219.
8. Mobile: 01913398771
E-mail: info@pepeelika.com

ICT based livestock
disease identification
and Management

9.

Siffat Sarwar
50, Lake Circus Kalabagan
E-mail: siffat@shopf.co
Mobile: 01610006655

কৃক্তল তরথ্যয ওরন্টন্ট যাআটিং এ
ক্তি-ল্যান্পায ততযী ওযা এফং
তারদয
ওরন্টন্টমূ
ক্তীক্তরওা.ওভ এয কৃক্তল াতা
প্রওা ওরয ক্তডক্তচটার ফাংরারদ
কড়ায প্রতের ফদান যাঔা
১৮ ভা

shopup shomriddhi:
automated intelligent
digital marketing
platform for small
and online businesses

Interactive Artifact
Janata Tower, Kawranbazar,
Dhaka.
E-mail:
10. jahan13nusrat@gmail.com
Mobile: 01745538898

Kinect-based PhysioTherapy

Humac Lab Limited
House: 423 (Ground floor),
Road: 30, Mohakhali, New
DOHS, Dhaka: 1206.
E-mail: info@humaclab.com
11. Mobile: 01711505322

Madviser

60 Months

1.5 Year

প্রওরেয ক্তফফযণ
"আকুর" এওটি ক্লাঈড আ.অয.ক্ত. মা ওর ধযরণয ক্তক্ষা
প্রক্ততষ্ঠানগুররায তদনক্তিন ওাম থিভ চতয ঈার িন্ন
ওযরত াতা ওযরফ এঙাড়া, ক্তববাফও-ক্তক্ষওক্তক্ষাথীরদয ভরধ্য দুযত্ব ওক্তভর াভাক্তচও ফন্ধন ততযী
ওযরত ভূক্তভওা যাঔরফ আ-রাক্তন থং প্ল্াটপরভথয ভাধ্যরভ ক্তত
রচআ ক্তক্ষওবৃি রাক্তন থং ওরন্টন্ট ততযী ওযরত াযরফন
এফং নরাআন নুীররনয ভাধ্যরভ ক্তক্ষাথীরদয যভধা
মাঘাআ ওযরত াযরফন
প্রস্তাফনা ক্ষুদ্র  প্রাক্তন্তও কৃলওরদয কফাক্তদ শুয যযাক
ক্তনণ থ, লরধয ক্তফফযণ  প্ররাক দ্ধক্ততয ভাধান প্রদান
ংিান্ত এোক্তপ্ল্রওরনয ক্তফলর ঈরিঔ ওযা ররঙ এয
ভাধ্যরভ ক্ষুদ্র  প্রাক্তন্তও কৃলওরদয ক্তডক্তচটার ক্তডবাআড
ওক্তভর অনা, জ্ঞান ম্প্রাযণ, ধাযণ ক্ষভতা ওক্তভর অনা
ম্ভফ রফ এটি নরাআন  পরাআন ঈব দ্ধক্ততরত
ব্যফায ওযা মারফ
ক্তক্তক্ষত যফওায মৄফও  মৄফতী চনরকাষ্ঠীরও ক্তি-ল্যান্পায
ওযায ররক্ষে প্রক্তক্ষরণয ভাধ্যরভ ক্তনচস্ব অর স্বাফরস্বী
ওযা কৃক্তল ওরন্টন্ট ততযীরত ফদান যাঔায চন্য প্ররপনার
কৃক্তল ক্তফজ্ঞানীরদয  কৃক্তল ক্তফদরদয মৄি ওরয এওটি কৃক্তল
ক্তক্ষামূরও আনরপা রফ যাট থার ক্তযঘারনা ওযা
এঙাড়া, কৃক্তল ক্তফলও ম্যাকাক্তচন  ব্যক্তিকত যরঔওরদয
কৃক্তল ক্তবক্তত্তও আ-বুও/আ-ম্যাকাক্তচন ক্তডক্তচটার াফক্তররওন্প
এয অতা মৄি ওযা
ন্যান্য যাট থাররয ভরতা অ মৃক্তদ্ধরত ক্তফজ্ঞান
(এোড) প্ররাকওাযীয অ মৃক্তদ্ধ োররকাক্তযদভ এয
ভাধ্যরভ যিতায স্থান, ফ, ি বো আতোক্তদ ডাটা
ম থাররাঘনা ওরয ওভ ঔযরঘ যিতায ওারঙ ঈরদ্যািায ফাতথা
যাঁঙারনায দ্ধক্তত এ দ্ধক্ততরত ক্তফজ্ঞান প্ররাকওাযী 
যিতায ক্তডক্তচটার ভারওথটিং ক্তফলর ম্যও জ্ঞান অফশ্যও
ন
প্রস্তাফনা ওাআরনক্ট নাভও নতুন প্রমৄক্তি ব্যফায ওরয
এওটি পটোয ততযী ওযা রফ, মারত াযীক্তযও
প্রক্ততফন্ধীরদয ক্তনক্তভত ব্যাভ  ক্তপক্তচরথযাক্ত যদা
মারফ এ প্রমৄক্তি ব্যফায ওরয ক্তত রচআ খরয ফর
ক্তওংফা াাতার ফা ক্তযোক্তফক্তররটন যন্টারয সুক্তফধা
যবাক ওযা মারফ ওাআরনক্ট প্রমৄক্তি ব্যফারযয ভাধ্যরভ
ভানফরদরয কক্ততক্তফক্তধ িাযা ঠিও ব্যাাভ ক্তনধ থাযণ এফং
ক্তনরদ থনা যদা মারফ
যভাফাআর ক্তফররয ঔযঘ ওভারফ ম্যাডবাআচায যভাফাআর
এোক্তপ্ল্রওন এআ যভাফাআর এোক্তপ্ল্রওনটি যভাফাআর
ব্যফাযওাযীরদয ওথা ফরায ধযণ (ংখ্যা  স্থাক্তত্ব)
ক্তফরফঘনা এরন ফরঘর ঈমৄি ১০টি প্যারওচ (বর,
আন্টাযরনট, ওোরিআন) তুরর ধযরফ এ ঙাড়া এপএনএপ
ক্তররফ যওান যওান নম্বয যমাক ওযরত রফ তা
ব্যফাযওাযীরও চাক্তনর ক্তদরফ
ওারনক্তন্টং িাট থঅ এয প্রথভ দটি প্রক্ততষ্ঠারনয তাক্তরওা
এআ োটি স্থান যররঙ

প্রদত্ত থ থ (টাওা)

৪,০০,০০০
(ঘায রক্ষ)

৪,০০,০০০
(ঘায রক্ষ)

৩,৫০,০০০
(ক্ততন রক্ষ ঞ্চা
াচায)

৪,০০,০০০
(ঘায রক্ষ)

১০,০০,০০০
(দ রক্ষ)

১০,০০,০০০
(দ রক্ষ)

নং

ভরনানীত ব্যক্তি/প্রক্ততষ্ঠারনয নাভ

khujun.com
23/13 khiljee road, Shamoly.
Dhaka.
E-mail: nurul@ferdo.us
12.
masud@ferabb.com
Mobile: 01711241879

13.

Asiatic EXP
House-74, Road-7, Block-H,
Banani, Dhaka.
E-mail: info@asiaticexp.com
Mobile: 9872346

প্রওরেয নাভ
khujun.com

12 Months

Social Media for All

চনাফ ক্তভনা ভাসুদ ঈজ্জাভান
ঈ-ক্তঘফ
তথ্য  যমাকারমাক প্রমৄক্তি ক্তফবাক
অআক্তটি টাায, অকাযকাঁ, ঢাওা
আ-যভআর: ০১৭১৬১০৮৮৩৭
14.
যভাফাআর:
minamasud@yahoo.com

ত্র গ্ররণয অদৄক্তনওান
মে

CBCIT
136/A, Lack Circus,
Kolabagan, Dhaka.
Mobile: 01710138539
15.
E-mail:
s.mmonir13@gmail.com

কৃক্তল ফন্ধু (Server, App
and IOT)
06 Months

প্রওরেয ক্তফফযণ

প্রদত্ত থ থ (টাওা)

ুঁ
খুজুন.ওভ
নারভ ফাংরারদরয চন্য এওটি পূণ থাঙ্গ াঘ থ
আক্তিন ঈদ্ভাফরনয প্রস্তাফ ওযা ররঙ এ প্রওরেয ন্যতভ
তফক্তিে ররা ি বালায ারাট থ মায ভাধ্যরভ যওান ব্দ
ক্তররঔ াঘ থ ক্তদরর ফাংরা, আংরযচী ওর ধযরণয পরাপর
প্রদান ওযরত ক্ষভ রফ

২,৫০,০০০
(দুআ রক্ষ ঞ্চা
াচায)

এটি এওটি যাশ্যার ক্তভক্তডা ওনরটন্ট াক্তযফাক্তযও ফন্ধন
দৃঢ় ওযা  াভাক্তচও যমাকারমারকয ভাধ্যরভ তরুণ
ভাচরও ঠিও ক্তনরদ থনা যদা এআ প্রওরেয ঈরেশ্য
Social Media for All প্রওরেয ভাধ্যভ ক্তশু ক্তওরায
যথরও তরুণ  ফস্করদয ভরধ্য াভাক্তচও  াক্তযফাক্তযও
ফন্ধন অরযা দৃঢ়ওযরণয প্রস্তাফ  প্ররাক ঈস্থান ওযা
ররঙ

প্রস্তাফকৃত পটোয  যভক্তরনয াারে আ-পাআক্তরং ফা
ক্তপ ব্যফস্থানারও স্বে ভর ক্তধও ওভথিাদন 
সুশির ওযা ম্ভফ রফ ক্তপর প্রাপ্ত ক্তঘঠিমূ স্কোক্তনং
এয ক্তযফরতথ ঙক্তফ যতারায ভাধ্যরভ ওক্তিঈটারযয
াম থক্তডরস্কয যব রফ এফং স্বংক্তিবারফ ক্তপরয নাভ,
যপ্রযও, প্রাও, স্মাযও নম্বয, সূত্র আতোক্তদ ক্তনধ থাক্তযত
ডাটারফরচ ংযক্তক্ষত রফ ক্তঘঠিত্র ক্তক্তডএপ এয ক্তযফরতথ
যটক্সরট রূান্তক্তযত রফ

কৃক্তলফন্ধু যভাফাআর এোক্তপ্ল্রওনটি মূরত গ্রারভয সুক্তফধা
ফক্তঞ্চত কৃলওরদয চন্য ততযী ওযা ররঙ এ এোক্তপ্ল্রওন
ব্যফায ওরয কৃলওকণ অফাদকৃত পররয যওায
ক্তনধ থাক্তযত ঠিও মূল্য চানরত াযরফ, পররয যযাক-ব্যাক্তধয
ঙক্তফ অররাড ওরয যযাক ক্তনণ থ  ভাধান ওযরত
াযরফ

৪,০০,০০০
(ঘায রক্ষ)

২,৫০,০০০
(দুআ রক্ষ ঞ্চা
াচায)

৫,০০,০০০
(াঁঘ রক্ষ)

২০১৬-১৭ থ থ ফঙরয ২ যাঈরে ঈদ্ভাফনীমূরও প্রওরে নুদান প্রদান (৪৫টি)
নং

ভরনানীত ব্যক্তি/প্রক্ততষ্ঠারনয নাভ

1.

Softpider Ltd.
3/10 DIT Avenue, NayaPaltan,
Saleh Mansion, 4th floor, 5D,
Motijheel, Dhaka,1000.
Mobile: 01978907987
E-mail: softpider@gmail.com

2.

3.

4.

5.

6.

Ahsanul Rabbi Khan
House - 6D/08, Road - 02,
Block - 02, Mirpur 10, Dhaka 1216, Bangladesh
Mobile: 01977888076
E-mail: rish_engr@yahoo.com

Young Power in Social Action
(YPSA)
House # F10 (P), Road # 13,
Block-B Chandgaon R/A,
Chittagong- 4212, Bangladesh
Mobile: 01718-345035
E-mail:
vashkar79@hotmail.com

South Asian Information
Technology (SAIT)
House: 2/2 , 2nd floor, Mirpur
Road, Block-A, Lalmatia
,DhakA.
Mobile: 01711121935
E-mail: saitltd.info@gmail.com
Nagib Mahfuz
Holding 57/D, Road-5, Old
DOHS, Banani, Dhaka.
Mobile: 01515665200
E-mail:
mahfuz_aiub@yahoo.com

Robot Bangla (ROBO B)
73, Flat A3, Regency Tower,
New Elephant Road, Dhaka1205, Bangladesh.
Mobile: 01763994670
E-mail:
robobangla@gmail.com

প্রওরেয নাভ
Seven Elites Game
12 Months

e-Kabikha

প্রওরেয ক্তফফযণ
১৯৭১ াররয মুক্তিমৄরদ্ধয াতচন ফীযরেরষ্ঠয ওাক্তক্তন এয
ঈয ক্তবক্তত্ত ওরয "ররবন এক্তরট" নারভ এওটি যকভ ততযী
ওযা রফ যমটি ওক্তিঈটায এফং যভাফাআর প্ল্োটপভথ এয চন্য
ক্তযক্তরচ ওযা রফ যকভটিরত ৭টি যররবর এ ৭ চন
ফীযরেরষ্ঠয তে খটনা, স্থান  ওার গ্রাক্তপওার োক্তনরভরনয
ভাধ্যরভ তুরর ধযা রফ যকভটি ০২টি ধার ক্তযক্তরচ ওযা
রফ
ওারচয ক্তফক্তনভ ঔাদ্য, ক্তক্ষায ক্তফক্তনভ ঔাদ্য প্রক্তিা গুররারও
পটোরযয ভাধ্যরভ ক্তযঘারনা ওযা ওাকচ, পভথ ফা
ওারড থয ক্তযফরতথ আ-এওাঈন্ট ঘালু ওযা

ফাংরারদর দৃক্তি প্রক্ততফন্ধী ক্তনযক্ষয চনরকাষ্ঠীয চন্য ক্তফক্তবন্ন
ক্তফলক্তবক্তত্তও তারদয ব্যফায ঈরমাকী ওনরটন্ট এয মরথি
বাফ প্রতীভান প্রস্তারফ ১০০টি Daisy Standard পৄর
যটক্সট, পৄর ক্তড ভাক্তল্টক্তভক্তডা ওনরটন্ট ততযী ওযা রফ মা
দৃক্তি প্রক্ততফন্ধী, ঠন প্রক্ততফন্ধী ক্তফক্তবন্ন প্রাক্তন্তও চনরকাষ্ঠীরও
ক্তক্ষা, স্বাস্থে, ক্তঘক্তওৎা, কৃক্তল, দূরম থাক, চরফায়ু ক্তযফতথন
আতোক্তদ ক্তফলর চানরত রমাক্তকতা ওযরফ ক্তফক্তবন্ন ক্তডবাআ
যমভন: MP3, স্মাট থরপান, যভাফাআর  ওক্তিঈটায আতোক্তদয
ভাধ্যরভ ওরন্টন্টমূ যদঔা  যানা মারফ
A
special
Jobs প্রওরে প্রফাী চফ.ওভ নারভ এওটি নরাআন প্ল্োটপভথ
website for emigrant প্রস্তুত ওযা রফ যমঔারন ক্তফরদকাভী ভানুল এফং এরচন্পীয
people
ভাধ্যরভ যাক্তয যমাকারমাক ততযী রফ এরত প্ররতেও এরচন্পী
ক্তফনামূরল্য তারদয চফ াকুথরায াআট এ প্রওা ওযরফ এফং
ভানুল তারদয ঙি নুমাী দ এফং যদরয চন্য অরফদন
ওযরত াযরফ
Autonomous Crack
প্রস্তাক্তফত প্রওরেয ভাধ্যরভ যদরয যযর রাআন রটারনাভা
যযাফরটয ভাধ্যরভ স্কোন ওরয ত্রুটি যফয ওযা এফং স্বংক্তি
detector and
যভরচ াঠারত াযরফ যযর রাআরনয রয ত্রুটি যফয ওযায
Emergency response
চন্য অরোক্তনও াঈেরব এফং ক্তডক্তচটার ওোরভযা এয
robot for railway
ভাধ্যরভ আরভচ প্ররক্তং প্রমৄক্তি ব্যাফায ওযা রফ এওটি
track : Scanobot
াবথারযয ভাধ্যরভ ফক্তওছু ক্তনেণ  ভক্তনটক্তযং ওযা রফ
এরত যদরয যযর রাআন ভক্তনটক্তযং ফতথভান ম্যানুার দ্ধক্ততয
12 Months
যথরও রনও যফক্ত দ্রুত  ওাম থওয রফ এটি স্বংক্তি ফায
চন্য এটি ক্তযঘারনায চন্য যরাওফররয দযওায যনআ
Development of low
প্রওরে এওটি Accessible Device এফং Android
cost Accessible
app ততযী ওযা রফ মারত ভানুলরও ক্তফরল ওরয প্রক্ততফন্ধী
Medicare System
ভানুলরদযরও াাে ওযরফ যমভন: ফাা ফর ECG,
(AMS)
Blood Pressure, SPD2, Temp আতোক্তদ ভারত
াযরফ ন্ধরদয লধ ঔাায ভ চানারফ এফং যওান
12 Months
লধটি ঔারফ যটি ফরর ক্তদরফ এঙাড়া, যওঈ মক্তদ রড় মা
ফা অংওাচনও ফস্থা ঘরর মা তারর তায ডািাযরও
চাক্তনর ক্তদরফ এরত থাওরফ Medicine Recognizer,
Voice interfaced navigation.

প্রদত্ত থ থ (টাওা)

৮,০০,০০০
(অট রক্ষ)

২,৫০,০০০
(দুআ রক্ষ ঞ্চা
াচায)

Production of Multimedia Digital
Talking Book

১২,০০,০০০
(ফায রক্ষ)

২,৫০,০০০
(দুআ রক্ষ ঞ্চা
াচায)

৫,০০,০০০
(াঁঘ রক্ষ)

২,৫০,০০০
(দুআ রক্ষ ঞ্চা
াচায)

প্রওরেয ক্তফফযণ

প্রদত্ত থ থ (টাওা)

www.ybooth.com এওটি াভাক্তচও যমাকারমাক 
াভাক্তচও অরয ভাধ্যভ এয ভাধ্যরভ এওচন ব্যফাযওাযী
াঁঘ বারফ থ থ ঈাচথন ওযরত াযরফ যমভন: চনগুরুত্বপূণ থ
যারিয ভাধ্যরভ, ন্তুি যরারওয Donation এয ভাধ্যরভ,
ক্লাআন্ট িাযা Hire ওযায ভাধ্যভ, যমারওান ণ্য ক্তফক্তিয
ভাধ্যরভ, ক্তডক্তচটার ণ্য ক্তফক্তিয ভাধ্যরভ

২,৫০,০০০
(দুআ রক্ষ ঞ্চা
াচায)

প্রস্তাক্তফত প্রওরেয ভাধ্যরভ াড থোয এফং পটোয
ম্বক্তরত এওটি ক্তরিভ ততযী ওযা রফ মা ক্তদর ব্যফাওাযী
যওান পূযাওীক্তত,থ মাদুখয, গুরুত্বপূণ থ ফওাঠারভারত ক্তফক্তবন্ন
যবৌত ফরচরক্টয ওাঙাওাক্তঙ অররআ ংক্তিি ফরচরক্টয
ওর তথ্য এওটি যভাফাআর োক্তপ্ল্রওরন ারফ এয ভাধ্যরভ
ব্যফাযওাযী যওান কাআড ঙাড়াআ যওান পূযাওীক্তত,থ মাদুখয,
গুরুত্বপূণ থ ফওাঠারভা ঘুযরত এফং ংক্তিি তথ্য চানরত
াযরফ মা ফাংরারদরয ম থটন ক্তরে ক্তডক্তচটাআরচরন
াও রফ

৫,০০,০০০
(াঁঘ রক্ষ)

নং

ভরনানীত ব্যক্তি/প্রক্ততষ্ঠারনয নাভ

7.

Md. Enamul Hoque
House no. #114, road-04,
Sambadik residential area,
Pallabi, Mirpur, Dhaka -1216.
Mobile:01917697895
E-mail:
enamul.cps@gmail.com
AplombTech BD
Plot # 641, Road # 3, Block #
H; Bashundhara R/A, Dhaka 1212, Bangladesh
Mobile:01721918086
E-mail:
md.sayfullah@aplombtechbd.c
om

Ybooth

Digitalb Ltd.
256, West shawrapara, Mirpur,
Dhaka.
Mobile: 01731079193
E-mail:

360 degree
interactive Hajj
Guide with VR &
Historical and
heritage places tour
with VR

প্রস্তাক্তফত প্রওেটিয মূর ক্তফল বাচুথোর ক্তযরক্তরটিরত জ্জ
কাআড এফং ঐক্ততাক্তও স্থানমূ ৩৬০০ ভ্রভণ এয ভাধ্যরভ
জ্জ াররনয পূরফ থ রজ্জয ওযণী ক্তদও ক্তনরদ থনামূ
িরওথ ঠিও ক্তদও ক্তনরদ থনা প্রদান এফং যদরয ক্তফক্তবন্ন
দথনী স্থান িরওথ VR যটওরনারক্তচয ভাধ্যরভ ঐ স্থারন না
ক্তকর ক্তযরর টাআভ াঁটায নুভূক্তত াা মারফ

12 Months
battle of 71

"battle of 71"

8.

9.

marketting@digitalacademy.com

10. Apple soft IT
24 shohid sangbadik selina
parvin sorok, jatrabari, Dhaka.
Mobile: 01795075226
E-mail:
applesoftit7@gmail.com
11. Nazim Uddin
Agarga, Dhaka, Bangladesh
Mobile: 01795075226
E-mail:
samiyamimma3@gmail.com

প্রওরেয নাভ

Location based
Information System
12 Months

12 Months

BD TORUSIM
12 Months

Solution
and
12. NanoTech
Consultancy Ltd.
Level-9, IT Software Park,
Karwan Bazar, Dhaka.
Mobile: 01762033983
E-mail: info@nanotech.com.bd

Application for
Financial Assistance
to Innovate,
Customize, Test and
Best-utilize the
Healthcare Software.

13. Planeter Ltd.
Janata Tower, Kawranbazar,
Dhaka.
Mobile: 01728697998
E-mail:
planeter.bangladesh@gmail.co

IRA-the
branding
Bangladesh Robot

এওটি মুক্তিমৄদ্ধ ক্তফলও যভাফাআর যকভ
োক্তপ্ল্রওন এয ভাধ্যরভ ফাংরারদর ১৯৭১ াররয
মুক্তিমৄদ্ধরও তুরর ধযা ররঙ এ প্ররচরক্ট ১১টি যক্টয এয
১১টি যররবর যররঙ এঙাড়া ফঙ্গফন্ধুয ভাপ্ত
অত্মচীফনীয ক্তওছু ং এআ যকভ এ তুরর ধযা ররঙ
প্রস্তাক্তফত প্রওরে ক্তফক্তড টুেক্তযচভ নারভ এওটি যভাফাআর
োক্তপ্ল্রওন ততযী ওযা রফ যভাফাআর োক্তপ্ল্রওন ব্যফায
ওরয ক্তফক্তবন্ন োরবর এরচক্তন্প, যারটর, টুক্তযি, ব্যক্তি ক্তযফন
তথ্য, ভ্রভণ তথ্য, যযস্টুরযন্ট, যারটর বুক্তওং এয ওর ধযরণয
কাআডরাআন, ঙক্তফ  তথ্য ংগ্র ওযা মারফ এঙাড়া বরচ
ওভাে ব্যফায ওরয যদী, ক্তফরদী এফং াযীক্তযওবারফ মাযা
ক্ষভ (ন্ধ, ফধীয) ম থটও তারদয ক্তনক্তদ থি ক্তযরাট থ, যারটর,
ওায/ফা ফা োন্পরাট থ, যফাট, বুক্তওং আতোক্তদও ক্তনক্তিত ওযরত
াযরফ
ক্তঘক্তওৎা যফারও চ ওযায চন্য "ন্যারনা যরথরওায"
নারভ এওটি পটোয ততযীয প্রস্তাফ ওযা ররঙ এরত
এওচন এডক্তভন প্যারনর থাওরফ যম এওটি Contributor
Patient and Doctor ID Create ওরয ক্তদরফ এওচন
Patient তায Problem গুররা Contributor যও ফররর
ক্ততক্তন Patient Request Form পূযণ ওযরফ এফং তায
Previous text report submit ওযরত াযরফ এআ
পটোরযয ভাধ্যরভ
অআক্তটি যপ্রাডাক্ট/াক্তবথ মূরও চাতী  অন্তচথাক্ততও
ম থার ঈস্থান মারত ক্তবন্নধভী, অওল থণী  নন্য  যআ
ঈরেশ্য IRA নারভ এওটি যযাফট ঈদ্ভাফন ওযা ররঙ
ফতথভারন IRA যযাফট Presentation, Conversation,
Jaw, Head এফং hand moving ওযরত ারয এটিয
ভরধ্য Capture, Dof বৃক্তদ্ধ, ক্তধও প্রক্তং ক্ষভতািন্ন

৪,০০,০০০
(ঘায রক্ষ)

১০,০০,০০০
(দ রক্ষ)

২,৫০,০০০
(দুআ রক্ষ ঞ্চা
াচায)

১০,০০,০০০
(দ রক্ষ)

১০,০০,০০০
(দ রক্ষ)

নং

ভরনানীত ব্যক্তি/প্রক্ততষ্ঠারনয নাভ

প্রওরেয নাভ

প্রওরেয ক্তফফযণ
GPU প্ররয মৄিযওণ, Structure টি Casting এফং
ক্তিক্তড Printing এয ভাধ্যরভ াল্কা , বাযাম্যমৄি  সুিয
ওযা, ঈন্নত Sound recognition module ংমৄি

m

14. Rymden Technologies Ltd.
House-30 (Flat-3/D),
Sonargaon Janapath Road,
Sector-11, Uttara,Dhaka
Mobile:01913464295
Email: info.nitbd@gmail.com
rymdentech@gmail.com
15. Arrowhead IT Solutions
House-07, Road-2D, Sector-04,
Uttara, Dhaka-1230.
Mobile: 01970-654320
E-mail: info@arrowheadit.com

16. Zakariar Al Imam
House-39, Road-13, Sector-3,
Uttora.
Mobile: 01552326964
E-mail:

প্রদত্ত থ থ (টাওা)

বাচুথ ার গ্রাক্তপক্স ভারওথট
১২ ভা

ওযত াযরফ
এওটি নরাআন বাচুথার গ্রাক্তপক্স ভারওথট ততযীয প্রস্তাফ ওযা
ররঙ মায ভাধ্যরভ গ্রাক্তপক্স ক্তডচাআনাযরদয ততযীকৃত
ক্তডচাআন যথরও ঙি নুমাী ক্তডচাআন ি-ক্তফি ওযা মারফ
এফং যিতা তায ঙিভত ক্তডচাআনায বাড়া ওযরত াযরফ
এঙাড়া, যিতা ওক্তিটিন অরাচরনয ভাধ্যরভ ওাক্তিত
ক্তডচাআন ওযারত াযরফ

ফতথভারন প্রক্ততটি ক্তক্ষা প্রক্ততষ্ঠান তারদয তথ্যাফরী যফাড থ,
ব্যানরফআ এফং এনটি অয ক্তএ এয রফাআরট ক্তদর
থারও তাযয ক্তক্ষা প্রক্ততষ্ঠারন ক্তনচস্ব রফাআট এওআ
ডাটা ঘাযটি ক্তবন্ন চাকা ক্তদরত রে এআ ভস্যায
ভাধানওরে অরফদনওাযী প্রক্ততষ্ঠান এওটি প্ল্োটপভথ প্রস্তুত
ওযরফ যমঔারন ক্তক্ষা প্রক্ততষ্ঠান তথ্য প্রদান ওযরফ এযয
থ
ভস্ত ভক্তনটক্তযং কানাআরচন
যমঔান যথরও রফ াক্তবথ ফা
API এয ভাধ্যরভ তথ্য ংগ্র ওরয ক্তনরচরদয পটোয ফা
যাট থাররয ভাধ্যরভ প্ররক্তং এফং ক্তডরপ্ল্ ওযরফ সুতযাং
ক্তক্ষা প্রক্ততষ্ঠান এও চাকা তথ্য প্রদান ওযরফ এফং
ভক্তনটক্তযং ক্তপগুররা তারদয ক্তনরচরদয ভরতা ওরয যআ ডাটা
ব্যফায ভক্তনটক্তযং ক্তনভূথর ওযরফ
প্রওেটি এওটি ভানক্তঘত্র ক্তবক্তত্তও তথ্য ব্যফস্থানা এরত যম
থানা যওঈ যম যওান চাকা দাক্তত্ব প্রাপ্ত থানা িরওথ ফক্তত
রত াযরফ এক্তঅআ থাওারত যম যওান যডরবরায অআক্তটি
ক্তফবারকয নুভক্তত াররক্ষ এয তথ্য ব্যফায ওযরত াযরফ

৫,০০,০০০
(াঁঘ রক্ষ)

Institution Data
Sharing and
Monitoring Solution
(IDSMS)

K.T.A.
অক্তঙ)

(যওান

৫,০০,০০০
(াঁঘ রক্ষ)

৫,০০,০০০
(াঁঘ রক্ষ)

zakariaralimam@yahoo.com
zakariaralimam@gmail.com

17. চনাফ যভাঃ রুক্তন অর যাচী
১০ভ যেণী, ক্তফজ্ঞান ক্তফবাক, যযার-৩৩,
পজুয যভান অআক্তডার আনক্তিটিঈট,
ফনশ্রী াঔা, ঢাওা
যভাফাআরঃ ০১৭১১৮৪৪০২৭,
০১৭০৬৩১৬৪৩৯
আ-যভআরঃ
alrazi@skarbol.com
18. Manik Mandal

House No-256, West
Shewrapara,
Mirpur, Dhaka-1216.
Mobile: 01727554654
E-mail:

Skarbol
Project
Browser

এটি এওটি াঘ থ আক্তিন এরত আ-যভআর াক্তবথ , যাশ্যার
যনটাওথ, ক্তভঈক্তচও যাক্তযং প্ল্োটপভথ, পাআর যাক্তযং
প্ল্োটপভথ  Bing API যফআচড াঘ থ আক্তিন ংমৄি ওযায
Proposal
প্রস্তাফ ওযা ররঙ

Sheikh Russel Krira
Chakra
(SRKC)
Football
Mobile
Games.

এটি এওটি যভাফাআর বা থন যকভ এ যকভরয ভাধ্যরভ
ফঙ্গফন্ধু যকাল্ডওা পৄটফর ংখ িরওথ তথ্য চানা মারফ এফং
ফঙ্গফন্ধু চাতী যিক্তডাভরও ক্তবক্তত্ত ওরয এওটি পৄটফর যকভ
ততযী ওযা প্রওরেয ঈরেশ্য

২,৫০,০০০
(দুআ রক্ষ ঞ্চা
াচায)

৫,০০,০০০
(াঁঘ রক্ষ)

8 Months

manikraj1993bd@gmail.com

19. Weaver Innovations
2nd Floor, House 31, Road 1,
Block A, Niketan, Gulshan,
Dhaka 1212.
Mobile: 01987700552
E-mail:

Digital Voice Alert
System for Level
Crossing
4 Months

ক্তডক্তচটার বর এরাট থ ক্তরিভ পয যররবর িক্তং এয
ভাধ্যরভ ২-৩ ক্তওররাক্তভটায পূরফ থ যেরনয ফস্থান নাি ওরয
যআ যররবর িক্তং-এ স্থাক্তত ক্তডক্তচটার এরাট থ ক্তরিভরও
ক্তি ওযরফ এফং যেন যররবর িক্তং ক্ততিভ ওযায য
ক্তিবারফ এরাট থ ক্তরিভ ফন্ধ রফ এ দ্ধক্ততরত ক্ততন স্তরযয

১০,০০,০০০
(দ রক্ষ)

নং

ভরনানীত ব্যক্তি/প্রক্ততষ্ঠারনয নাভ

প্রওরেয নাভ

chowdhury.refayet@gmail.com

20. RAFUSOFT
Nimnagar, Balubari, Income
Tax Building 3rd floor,
Dinajpur.
Mobile: 01744333888
E-mail: info@rafusoft.com

Firewall Developmental

5 Months

21. Reverie Corporation Ltd.
15/6 - Ka, Haji Shahab Uddin
Complex, Rasulbagh, 8th floor,
Mohakhali, Dhaka-1212,
Bangladesh.
Mobile: 01711568710
E-mail:
nishabd2012@gmail.com
22. Aurko Technologies Ltd.
Plot 34, Road 46 Gulshan,
Dhaka.
Mobile: 01711082916
E-mail:
nabila.rahman@aurkotech.com

JOYEE

23. Synergy Interface Limited
Unit # G-A, House # 687, Road
# 10, DOHS, Mirpur, Dhaka –
1216.
Mobile: 01550003177
E-mail:
rowshankamal@gmail.com
24. BITEC SOFTWARE
56 eastern trade Centre (12
floor) pultan line dhaka-1000.
Mobile: 01687422272
E-mail:

যোম্বরায আন্টাযরনট ব্যফায
ওরয ফাংরারদরয ম থটন
ক্তেরও
মৃদ্ধ
এফং
মৄরকারমাকী প্রঘায এফং
প্রায

nazmul@bitecsoftware.com

25. Swapan Roy
256, West Shewrapara, Mirpur,
Dhaka-1216.
Mobile: 01737550343
E-mail:
digitalbswapan@gmail.com
26. ReK Technology
292, Inner Circular Road,
Level-11 ,Suit-11/C,
Fakirapole, Motijheel, Dhaka1000.
Mobile: 01941199452
E-mail: mdrkrezaa@gmail.com

12 Months

Aurko Mobile Smart
Home
&
Office
Solutions
12 Months

প্রওরেয ক্তফফযণ
যক্তন্পং ক্তরিভ- (১) GPS (২) Axel Wheel Tracking
(৩) Pressure Sensing ওাচ ওযরফ এ ক্তরিভ
ব্যফারয দুখ থটনা প্রক্ততরযাধ ওযা মারফ
ফাংরারদরয ক্তফক্তবন্ন যওাক্তয - যফযওাক্তয প্রক্ততষ্ঠারনয
রফাআট  পটোযরও নাওাক্তিত বাআযা, োওায
 াআফায িাআভ প্রক্ততত ওযরত যদী পাাযোর
ক্তক্তওঈক্তযটি পটোয প্রস্তুত  ব্যফারযয ক্তফল প্রওরে
ঈরিঔ ওযা ররঙ
এটি এওটি যকভ মায ভাধ্যরভ ক্তশুযা যঔরায ঙরর ক্তঔরত
াযরফ ফাংরা বালা এরত ক্তফরনাদরনয াাাক্ত থাওরফ
ক্তক্ষণ প্রক্তিা যকভটিয ভাধ্যরভ ক্তশুযা যঔররত যঔররত
ক্তঔরত াযরফ বালা, ফণ থভারা, চাতী ক্তফলাফরী

প্রস্তাক্তফত প্রওরেয ভাধ্যরভ এওটি াড থোয যন্পয ক্তডবাআ
ঈদ্ভাফন ওযা রফ, মায ভাধ্যরভ ক্তফক্তবন্ন আররওক্তেও ক্তডবাআ
যমভন: রাআট, পোন, টিক্তব আতোক্তদরও এওক্তত্রত এফং ংরমাক
ওযা রফ এঙাড়া ক্তওছু স্মাট থ ক্তডবাআ ততযী ওযা রফ
যমভন: রাআট, অগুন যন্পায, ওোরভযা যন্পায আতোক্তদ ওথ
ো এয ব্যফাযওাযীরদয ক্তনযাদ যাঔরফ অয যম যওান স্থান
যথরও Access ওযরত াযরফ
ম থটন ক্তেরও মৃদ্ধ  মৄরকারমাকী ওযায চন্য প্রস্তাক্তফত
প্রওরেয ভাধ্যরভ এওটি আন্টাযরনট প্ল্োটপভথ ততযী ওযা রফ
ম থটওরদয থাওা ঔাা, ভ্রভণ ব্যফস্থা, ন্যান্য ম থটও এফং
ব্যফস্থাওাযীরদয ারথ যমাকারমাক স্থারনয ভাধ্যরভ দরফদ্ধ
র যওান স্থান ক্তযদথন আতোক্তদ সুক্তফধা এ প্রওরেয ভাধ্যরভ
াা মারফ

প্রস্তাক্তফত প্রওরেয মূর ক্তফল জ্জ কভরনচ্ছু ভানুলরদয ক্তনযাদ
জ্জ মাত্রায ক্তফলটি ক্তনক্তিত ওযা এ ব্যফস্থা ধার ধার
Confirmation এয সুক্তফধা থাওরফ মায পরর শুদৄভাত্র তফধ
এরচন্টযাআ াজ্জীরদয Processing ওযরত াযরফ
এওটি/দুটি ধা িন্ন ায রয ক্তওছু টাওা প্রদান ওযরফন
5 months
াজ্জীযা এবারফ ধার ধার Confirmation এয ভাধ্যরভ
াজ্জীযা ক্তনক্তিত রত াযরফন তারদয জ্জ মাত্রায ক্তফল
প্রস্তাফনা যঔরায ভাধ্যরভ ক্তশুরদয ফণ থভারা এফং ংখ্যা
Hatekhari: A Digital যঔারনায এওটি আন্টারযক্তক্টব দ্ধক্তত ততযীয ক্তফল ঈরিঔ ওযা
way of Learning
ররঙ ক্তশুরদয ড়াশুনা অগ্রী ওরয করড় যতারা,
ক্তডক্তচটার ক্তডবাআ এয ারথ ক্তযক্তঘক্তত  ব্যফায ঈরমাক্তক
12 Months
ওরয করড় যতারা প্রওরেয ঈরেশ্য
HAJJ
Travelling
confirmation
software

“Hospital,
Doctor,
Ambulance,
Fire
Service Data Directory
Apps and Website” in
Bangladesh.
12 Months

প্রস্তাক্তফত প্রওরেয ভাধ্যরভ ফাংরারদরয ফ াাতার এফং
ডািায এয তথ্য ক্তনর এওটি ডাটারফচ যিায ওযা রফ এয
পরর যযাকী দ্রুত তায প্ররাচরন ডািায  াাতাররও খুরচ
যফয ওযরত াযরফ এফং ঠিও যফা দ্রুত ভর ক্তনরত াযরফ
যভাফাআর ফা ওক্তিঈটায এয ভাধ্যরভ

প্রদত্ত থ থ (টাওা)

৫,০০,০০০
(াঁঘ রক্ষ)

৫,০০,০০০
(াঁঘ রক্ষ)

৫,০০,০০০
(াঁঘ রক্ষ)

১০,০০,০০০
(দ রক্ষ)

২,৫০,০০০
(দুআ রক্ষ ঞ্চা
াচায)

১,৫০,০০০
(এও রক্ষ ঞ্চা
াচায)

২,৫০,০০০
(দুআ রক্ষ ঞ্চা
াচায)

নং

ভরনানীত ব্যক্তি/প্রক্ততষ্ঠারনয নাভ

27. Md. Jahangir Alam Khan
DIT Project, Merul Badda,
Dhaka.
Mobile: 01736637548
E-mail:
jahangiralam.acbd@gmail.com

প্রওরেয নাভ
E Health
4 Months

28. Institute of Cost and
Management Accountants of
Bangladesh (ICMAB)
ICMA Bhaban , Nilkhet,
Dhaka-1205, Bangladesh.
Mobile: 01710367828
E-mail: it.info@icmab.org.bd

Digitization
of
ICMAB
through
Virtual e-Learning

29. Winsock Corporation Pvt. Ltd
6th Floor, BDBL Bhaban, Kazi
Nazrul Islam Ave, Dhaka 1215.
Mobile: 01711582914
E-mail:
mehedi@winsockcorp.com

RentNow
(Mobile
Application)
06 Months

30. Dr. Md. Ridhwanul Haq and
Mr. Khaled Mahmud
Professors, Institute of
Business Administration,
University of Dhaka, Dhaka
1000.
Mobile: 01710895896
E-mail: khaled@iba-du.edu
31. Youth Opportunities
35, Matikata, DHaka
Cantonment, Dhaka.
Mobile: 01611058033
E-mail:
makshud@youthop.com

Virtual University of
Multimedia
and
Innovation (VUMI)

32. Electronics and IT Consultant
Service
1/G, 2/4, Mirpur, Dhaka.
Mobile: 01681246567
E-mail: nirob2188@gmail.com

Karigor Bangla

12 Months

3 Months

Youth Opportunities
Bangladesh
12 Months

06 Months

প্রওরেয ক্তফফযণ
আ-যরথ এওটি পূণ থাঙ্গ ক্তডচটার যরথরওায াক্তবথ এটি
স্বাস্থেরফা তেক্ষ  রযাক্ষবারফ াও ভূক্তভওা ারন
ওযরফ এফং এওচন ব্যক্তিয চন্য কৃক্তত্তভ বুক্তদ্ধভত্তা িন্ন 
আন্টাযএোওটিব বাচুথার যরথ এক্তি ক্তররফ ওাচ ওযরফ
প্রওরেয প্রধান ক্তপঘাযগুররায ভরধ্য যররঙ ডািায বুক্তওং,
নরাআন ওনাররটক্তন্প, যভক্তডক্তন আনরপা, যটক্তরক্তভক্তডক্তন, আযপ্রক্তিন এফং আ-যরভন্ট ম্যারনচরভন্ট এঙাড়া থাওরফ
াাতার আনরপা, প্ররশ্নাত্তয যফা, যরথ টি, ক্তযরাট থ
প্রওা এফং যরথ আঈটিক্তরটি াক্তবথ
প্রওে প্রস্তাফওাযী প্রক্ততষ্ঠান "ICMAB" ফাক্তণচে ভেণাররয
ক্তধনস্ত এওটি ক্তাফ ক্তফজ্ঞান ক্তফলও প্ররপনার আনক্তিটিঈট
এ প্রক্ততষ্ঠান যথরও াযারদর ০৫টি যওরেয (ঢাওা, ঘট্টগ্রাভ,
খুরনা, যাচাী এফং কুক্তভিা) ভাধ্যরভ ক্তএভএ ক্তক্ষা প্রদান
ওযা  প্রা ১৮,০০০ ক্তক্ষাথী যররঙ এ প্রক্ততষ্ঠারন, মারদয
ক্তধওাংআ ঘাওযীক্তচফী এ ওর ক্তক্ষাথী যওরে না এর
মারত ফাা ফর ঈন্নত ক্তক্ষা গ্রণ ওযরত ারয য চন্য
Virtual Class Room ততযীয প্রস্তাফ ওযা ররঙ
Rent Now নারভ এওটি যভাফাআর োক্তপ্ল্রওন ততযীয
প্রস্তাফ ওযা ররঙ মায ভাধ্যরভ যমরওান দৃশ্যকত ক্তরগ্যার
ফস্তু/ব্যফােথ ক্তচক্তন বাড়া যদা এফং বাড়া ওযা মারফ
যাট থারটি রফাআট, যভাফাআর োক্তপ্ল্রওন (এনরড্ররড 
অআরপান) এয ভাধ্যরভ ব্যফায ওযা মারফ ব্যফাযওাযীরও
এআ যাট থার এ বাড়া যদা ফা বাড়া ক্তনরত রর প্রথরভ
যযক্তচরষ্ট্রন ওযরত রফ যওান নতুন যপ্রাডাি াফক্তভট রর
এওচন এডক্তভন এআ যপ্রাডাক্ট বাড়ারমাগ্য ক্তওনা ফা ক্তরগ্যার
যওান যপ্রাডাক্ট ক্তওনা তা মাঘাআ ওযরফ
প্রস্তাফনা বাচুথার ক্তফশ্বক্তফদ্যার কঠন  ক্তযঘারনায ক্তফল
ঈরিঔ ওযা ররঙ এরত ভাক্তল্টক্তভক্তডা  ক্তডক্তচটার ক্তডবাআ
ব্যফায ওরয স্বেতভ ভর ক্তধও ক্তক্ষাথীরদয ক্তক্ষা প্রদান
ওযা মারফ ফাংরারদর বাচুথার ক্তফশ্বক্তফদ্যার ক্তযঘারনায
চন্য এওট ওনরন্ফচুার ভরডর প্রস্তাফনা  যপ্রারটাটাআ
ততযী ওযা রফ
ফাংরারদরয মৄফও-মৄফতীরদয চন্য ম্পূণ থ নতুন এফং
ব্যফাযফান্ধফ এওটি রফাআট ক্তনভথারণয প্রস্তাফ ওযা ররঙ,
মারত ক্তক্ষাবৃক্তত্ত, যপররাক্ত, োাড থ, অন্তচথাতক্তও
রম্মরন, গ্রোন্ট, আন্টান থক্ত, াওথ, প্রক্ততরমাক্তকতা আতোক্তদয
ওর তথ্য ফাংরা  আংরযচী বালা থাওরফ মৄফওরদয
ঈন্নন এফং যমৌথ ক্তক্ষা ক্তনক্তিত ওযায চন্য যদী-ক্তফরদী
আয়ুথ ক্তরডাযরদয এওআ প্ল্োটপরভথ অনা রফ প্ল্োটপরভথ ফাংরা
এফং আংরযচী দুটি বালাআ থাওরফ এরত One Stop
Service প্রদান ওযা রফ মারত মৄফওরদয ক্তফক্তবন্ন প্ররশ্নয ফা
নুন্ধারনয ঈত্তয রচ াা মারফ
"ওাক্তযকয ফাংরা" এওটি যফামূরও যভাফাআর োক্তপ্ল্রওন
এরত ওাক্তযকয  ভাক্তরও যাক্তয ওাচ ওযরফ যওান ব্যক্তিয
ওারচয চন্য দ্রুত ওাক্তযকয প্ররাচন রর ক্ততক্তন এআ
োক্তপ্ল্রওনটিরত ঢুরও তায ঘাযারয ক্তনওট ক্তবজ্ঞ ওারচয
ভানুলরও ডাওরত াযরফন এফং ঈি ওারচ যম টাওা যরনরদন
রফ তা ম্পূণ থ ওারচয ভানুলটি ারফ

প্রদত্ত থ থ (টাওা)

২,০০,০০০
(দুআ রক্ষ)

১৫,০০,০০০
(রনয রক্ষ)

২,৫০,০০০
(দুআ রক্ষ ঞ্চা
াচায)

১০,০০,০০০
(দ রক্ষ)

১০,০০,০০০
(দ রক্ষ)

২,০০,০০০
(দুআ রক্ষ)

নং

ভরনানীত ব্যক্তি/প্রক্ততষ্ঠারনয নাভ

33. SIGMIND 3rd Eye
Floor 4, Software Technology
Park, Janata Tower, Kawran
Bazar, Dhaka.
Mobile: 01672575481
E-mail:
abushuvom@gmail.com

প্রওরেয নাভ

প্রওরেয ক্তফফযণ

Project 1:WATCHCAM
- Intelligent Video
Survillance ; Project 2:
Advanced Driver
Assistance and
Monitoring System
(ADAMS)

ফতথভারন ক্তযরভাট ক্তবক্তড স্যাযক্তবল্যান্প এয চন্য যম
ক্তক্তটিক্তব/অআক্ত ওোরভযা ব্যফহৃত  তা ম থরফক্ষণ 
যক্ষণারফক্ষরণ ম থাপ্ত চনফর রারক মা ২৪/৭ ক্তিবারফ া
মা না, পরর ক্তনক্তিদ্র ক্তনযাত্তা ক্তনক্তিত ওযা ম্ভফয  না
যওান যাধ ংখটরনয য যফতীরত পৄরটচ োনারাআক্ত
ওরয যাধী নাি ওযা  মায পরর খটনা ঘরাওারীন যওান
যনাটিক্তপরওন াা মা না এঙাড়া দূয যথরও যাধীয
মুঔভের নািওযণ প্রমৄক্তি এআ ওোরভযাগুররারত থাওনা
WATCHCAM এওধযরণয আনরটক্তররচন্ট ক্তবক্তড স্যাযক্তবল্যান্প
ক্তরিভ মা যাধ ংখটরনয ারথ ারথ ক্তনযাত্তাযক্ষী
ফাক্তনীরও স্বংক্তিবারফ ফক্তত ওযরফ যাধীরদয ডাটারফচ
রত মুঔভের ফা রিচনও কক্ততক্তফক্তধ নািওযণআ এআ
ক্তরিরভয ওাচ
এওটি যস্পার আরবন্ট ম্যারনচরভন্ট োক্তপ্ল্রওন ততযীয
প্রস্তাফ ওযা ররঙ, মায ভরধ্য থাওরফ: Budgetary

6 Months

34. IT Landers Ltd.
118, Kalabagan, 3rd Lane,
Dhaka-1205.
Mobile: 01735334166
E-mail: ruhin@itlanders.com

Digital
Solution

Archiving

Components, Administrative components, Public
Relations, Publicity, Printing & Publication,
Logistics (Transportation), Human Resources,
Venue Preparations, Audio/Visual – Productions,
Accommodations, Communications, Security.

35. Divine Technologies Limited
F. Haque Tower (Level-7), Bir
Uttam C.R Datta Road, Dhaka1205.
Mobile: 01730071011
E-mail:
office@divine.technology

Mobile
Bangladesh
Advisor for
business
Bangladesh

36. Decent Act International
F. Haque Tower (Level-7), Bir
Uttam C.R Datta Road, Dhaka1205.
Mobile: 01730071011
E-mail:
mukut.decent@yahoo.com

Mobile App- Dhaka
Zoo Surfer

37. Prip Trust
House-67/B, Indira Road,
Tejgaon, Dhaka-1215.
Mobile: 01711539943
E-mail:
aromadutta@priptrust.org

Development of Digital
Poverty
Reduction
Database with ICT
Division, Ministry of
Posts,
Telecommunications
and
Information
Technology, for Rural
Development
and
Cooperative Division,
Ministry of Local Govt.
Rural Development and
Co-Operatives

AppBiz
doing
in

06 Months

06 Months

06 Months

প্রওেটিয ক্তযওেনা বক্তফষ্যরতয প্রমৄক্তি এফং ডাটা
ম্যারনচরভন্ট ক্তরিভ দ্ধক্তত ক্তফরিলণ ওরয ততক্তয ওযা ররঙ
ব্যফা ঈরদ্যাক গ্ররণয প্ররঘিারও অয চতয ওযায
ররক্ষে এওটি যভাফাআর ো ততযীয প্রস্তাফ ওযা ররঙ এআ
যভাফাআর ো যথরও এওচন ব্যফাযওাযী ব্যফা ওযায চন্য
যম ভন্ত ধা ায র ওাচ ওযরফন য ওর ক্তফলর তথ্য
থাওরফ পরর তরথ্যয চন্য ক্তফক্তবন্ন ক্তপর না ক্তকর এওচন
তায প্রস্তুক্ততয ক্তযওেনা ওযরত াযরফন
নারভ এওটি ো ততযীয প্রস্তাফ
ওযা ররঙ োটিয ভাধ্যরভ ঢাওা ১৮৫ এওয চক্তভয
ঈয ফক্তস্থত সুক্তফার ক্তঘক্তড়াঔানা যম যওান দথনাথী
রচআ ঈরবাক ওযরত াযরফ যওান যওান প্রচাক্ততয প্রাণী
অরঙ এফং যওান ফস্থারন অরঙ, নাভারময স্থান, যৌঘাকায
ুঁ যফয ওযরত াযরফ
আতোক্তদ রচআ খুরচ

প্রদত্ত থ থ (টাওা)

১০,০০,০০০
(দ রক্ষ)

৪,০০,০০০
(ঘায রক্ষ)

৩,৫০,০০০
(ক্ততন রক্ষ ঞ্চা
াচায)

"Dhaka Zoo Surfer"

দাক্তযদ্র ক্তফরভাঘরন ক্তডক্তচটার ডাটারফচ ততযী এ প্রওরেয মূর
ঈরেশ্য এআ ডাটা যফচ ততযী ওযরর দাক্তযদ্র ক্তফরভাঘরনয
ক্তফক্তবন্ন সূঘরওয ক্তযফতথন ভাা মারফ তারদয গুণকত ক্তযফতথন
চানা মারফ গ্রাভ  াড থক্তবক্তত্তও ক্তত দক্তযদ্র, দক্তযদ্র
চনরকাষ্ঠীয তাক্তরওা  তারদয ফতথভান ফস্থা চানা মারফ
তারত ওরয আঈক্তনন ক্তযলদ  ক্তফক্তবন্ন যফা প্রক্ততষ্ঠানগুররা
তাৎক্ষক্তণওবারফ ঠিও তাক্তরওা যরত াযরফ িী ঈন্নন 
ভফা ক্তধদপ্তরযয "এওটি ফাক্তড় এওটি ঔাভায প্রওে" এয
ডাটারফ ক্তরিভ ব্যফায ওযা রফ

২,০০,০০০
(দুআ রক্ষ)

১৫,০০,০০০
(রনয রক্ষ)

নং

ভরনানীত ব্যক্তি/প্রক্ততষ্ঠারনয নাভ

38. Jagoron youth Forum
Chatlapure Road, Shamsher
Nagar Tea Garden, Kamolgonj,
Moulvibazar.
Mobile: 01737609742
E-mail:
robidasmohan@gmail.com

39. 10 Minute School
H-64, R-07, Cantt. Bazar,
Dhaka.
Mobile: 01674658852
E-mail:
aymansadiq92@gmail.com

40. AVTRO High Tech
House-5/1/D, Mohammadpur,
Ring Road, Shyamoli, Dhaka1207.
Mobile: 01855434569
E-mail: dewnarif@gmail.com

41. Md. Ashikur Rahman Rupok
CHE Department, BUET.
Mobile: 01755983330
E-mail:
silentash.buetche13@gmail.co
m

42. Md. Rayhan
Kowtail, Konda, Kerajgonj,
Dhaka-1421.
Mobile: 01744244765
E-mail:
yasinkajol24@gmail.com

প্রওরেয নাভ

প্রওরেয ক্তফফযণ

প্রস্তাক্তফত প্রওরেয মূর ঈরেশ্য ক্তডক্তচটার আ-ঈদ্ভাফনী ল্যাফ
স্থান, যমঔারন যটক্তররভক্তডক্তন, এক্তগ্র ক্তক্লক্তনও  আ-যন্টায
থাওরফ প্রাক্তন্তও  দাক্তযদ্র চনরকাষ্ঠীয কৃক্তল, স্বাস্থে  ক্তক্ষা
থ ভস্যা ভাধারনয ররক্ষে ওাচ ওযরফ "ক্তডক্তচটার
িক্তওত
ঈদ্ভাফনী ল্যাফ" যমফ প্রাক্তন্তও  দক্তযদ্র ভানুল দুকভথ াাড়ী
এরাওা ফফারয ওাযরণ ঈন্নতভারনয ক্তঘক্তওৎা যফা যথরও
ফক্তঞ্চত , তারদযরও তাৎক্ষক্তণও ক্তঘক্তওৎা যফা প্রদান ওযা
রফ যটক্তররভক্তডক্তন এয ভাধ্যরভ
10 Minute School
www.10minuteschool.com ফাংরারদরয এওভাত্র
রফাআট যমঔারন ঙাত্র-ঙাত্রীযা ম্পূণ থ ক্তফনামূরল্য যম যওান ক্তওছু
ক্তঔরত াযরঙ ক্তবক্তড যথরও এফং প্রস্তুক্তত ক্তনরত াযরঙ এ
রফাআরট থাওা ২৮,০০০ এয যফক্ত কুআচ যঔরর ফতথভারন
এ রফাআরট ১,৪১১টি ক্তবক্তড অরঙ এফং অয ৩৬০টি
ক্তবক্তড ততযী ওযায প্রস্তাফ ওযা ররঙ মা ম্পূণ থ আন্টারযক্তক্টব
এআ ক্তবক্তডগুররা দথরওয ারথ যাক্তয ওথা ফররফ এফং
থ রফ ফতথভারন প্রা ৭.৫ রক্ষ
ঈত্তরযয ারথ ারথ ক্তযফক্ততত
ঙাত্র-ঙাত্রী এআ রাফাআরট ড়াশুনা ওযরঙ যদরয ২,০০১
যঔ যারর যেক্তনং ল্যাফ এফং ৩০,০০০+ ভাক্তল্টক্তভক্তডা ক্লারুরভ
এআ আন্টারযক্তক্টব ক্তবক্তডগুররা ক্তদর ক্তক্ষাদ্ধক্তত ঘালু ওযা রফ
"Prokiti"
Weather প্রাকৃক্ততও দুরম থারকয পূফ থাবা এফং তদনক্তিন ঠিও অফাা
App
পূফ থাবা পূফ থাবা চানায চন্য এওটি ো ততযীয প্রস্তাফ
ওযা ররঙ এআ ো এয ভাধ্যরভ কৃলও, যচরর, ভাক্তছ,
নাক্তফও, তফভাক্তনও, রি, যপযী ঘারও ওর চনকণ ঈকৃত
রফ এরত কৃলও ফন্যা ফা ছড়-বৃক্তি িরওথ অরক যথরও
চানরত াযরফ সুতযাং য তায চক্তভরত ফীচ ফন ফা পর
ঈৎাদরন তওথ রফ এঙাড়া কবীয মুরদ্রয যচররযা
যভাফাআর োরয ভাধ্যরভ অফাা পূফ থাবা যচরন
ক্তনযাদ অের যমরত াযরফ োটি ফাংরা রফ
Science াঠারা
ক্তক্ষাথীরদয মথাথ থ এফং ফাস্তফমুঔী ক্তক্ষায রমাক্তকতায চন্য
"Science াঠারা" নারভ এওটি নরাআন ক্তবক্তত্তও
ক্তক্ষামূরও প্ল্াটপভথ ততযীয প্রস্তাফ ওযা ররঙ এত থাওরফ
যভাফাআর এফং ওক্তিঈটারযয চন্য পৃথও ো এফং
রফাআট, ক্লা যরওঘায, নরাআন রাআরেযী, ক্তবক্তড
যরওঘায, নরাআন যীক্ষায ব্যফস্থা এফং ক্তফনামূরল্য ক্তক্ষারও
যকভরয ভাধ্যরভ ক্তক্ষাথীরদয ওারঙ চ এফং অওল থণী
ওরয যতারা এরত ক্তক্ষাথীরদয ক্তিতা এফং দক্ষতায ঈয
ক্তবক্তত্ত ওরয রন্ট যদা রফ সৃচনীর প্রশ্ন দ্ধক্ততয ক্তফক্তবন্ন
যররবর নুমাী ওরন্টন্ট যেণীক্তফন্যা ওযা রফ
Model of Foreign
ক্তবক্তড প্রদথরনয ভাধ্যরভ প্রওে িরওথ ঈস্থান ওযা
Ship
ররঙ প্ল্োক্তিও াড থরফাড থ, সুায গ্লু, রাআট আতোক্তদয ভন্বর
এওটি অদৄক্তনও ভরডররয ক্তযরভাট ওররার ক্তরিরভয চাাচ
06 Months
ততযীয প্রস্তাফ ওরযরঙন চাাচটি রম্বা ৪.৫ পৄট এফং
ঈচ্চতা ২ পৄট রফ ০৩টি আক্তিরনয ভাধ্যরভ চাাচটি
ক্তযঘাক্তরত রফ এঙাড়া চাাচটিরত াঈে ক্তরিভয চন্য
স্কীওায মৄি থাওরফ

প্রদত্ত থ থ (টাওা)

Establishment of a
Digital
Innovation
Lab

৮,০০,০০০
(অট রক্ষ)

২০,০০,০০০
(ক্তফ রক্ষ)

৩,৫০,০০০
(ক্ততন রক্ষ ঞ্চা
াচায)

৫,০০,০০০
(াঁঘ রক্ষ)

১,০০,০০০
(এও রক্ষ)

নং

ভরনানীত ব্যক্তি/প্রক্ততষ্ঠারনয নাভ

প্রওরেয নাভ

43. ZOI Limited
724, West Shewrapara, Mirpur,
Dhaka-1216.
Mobile: 01755008214
E-mail: nazifa_cs@yahoo.com

bdparlors.com

44. Inflack Limited
17/ka, Pisciculture Housing,
Shyamoli, Dhaka.
Mobile: 01712027319
E-mail: adnan@inflack.com

াঁঘ ক্তভক্তনরট চানুন

45. Bengal Solutions Ltd.
House 430, Road 30,
Mohakhali DOHS, Dhaka,
Bangladesh
Mobile: 01715195499
E-mail: kafi@bengalsols.com

Service Point
(Integration all
government services
payment with banks)

08 Months

02 Months

4 Months

প্রওরেয ক্তফফযণ
ক্তফঈটি ারথায/চীভ/স্পা/ররচায আতোক্তদ রররন
আন্ড্রাক্তিগুররায াক্তবথ আনপযরভন ক্তনর এওরট রফ
যাট থার ততযী ওযা রফ এটি মূরত এওটি আক্তন্টরগ্ররটড ক্তরিভ
যমঔারন ওািভায এফং াক্তবথ যপ্রাবাআডায থাওরফ এআ
যাট থারর াক্তবরথ য ভান, মূল্য, নরাআন বুক্তওং ক্তরিভ,
ক্তিল্যান্প ক্তফঈটিক্তান, ক্তফঈটি টিঈরটাক্তযা আতোক্তদ িরওথ
তথ্য থাওরফ
প্রস্তাক্তফত প্রওরে এওটি নরাআন ংগ্রারা ততযীয প্রস্তাফ ওযা
ররঙ, যমঔারন যওান ব্যক্তি প্রথভফারযয ভরতা ারাট থ,
ড্রাআক্তবং রাআরন্প থফা চাতী ক্তযঘরত্রয চন্য অরফদরনয
প্রক্তিাগুররা িরওথ ক্তযপূণ থ ধাযাণা ারফ এআ ংগ্রারায
মূর রক্ষ রে, ভানুল মারত যফাগুররা াায ধা িরওথ
এওটি ক্তযস্কায ধাযণা া এফং ক্তফভ্রাক্তন্ত ক্তওংফা ক্ততক্তযি
ভরক্ষণ ংিান্ত যওান ক্তওছু না খরট এরত যম যওান ৮টি
যফা াায প্রক্তিারও যফরঙ যন রফ এআ যফা প্রক্তিা ক্তনর
৮টি ক্তবক্তড ততযী ওযা রফ মায প্রক্ততটিয তদখ থে রফ ৫ ক্তভক্তনট

ফাংরারদরয ওর যওাক্তয এফং ক্তওছু ক্তওছু যফযওাক্তয যফা
এফং যফায ক্তফর ক্তযরাধ ভক্তন্বতবারফ ক্তনফ থাঘন ওক্তভরনয
যবাটায অআক্তডয ব্যফায ওরয এওটি প্ল্োটপরভথয ভাধ্যরভ
নরাআরন ক্তফর ক্তযরাধ ওযায প্রস্তাফ ওযা ররঙ প্রস্তাফটি
নতুন রর ক্তওবারফ ক্তফক্তবন্ন ব্যাংও, অক্তথ থও প্রক্ততষ্ঠান, ব্যক্তিয
ারথ ক্তনফ থাঘন ওক্তভন ওতৃথও প্রণীত যবাটায তাক্তরওায
অআক্তডয ারথ ভন্ব ওযা রফ য ক্তফলর সুক্তনক্তদ থি প্রস্তাফনা
যনআ

প্রদত্ত থ থ (টাওা)

৮,০০,০০০
(অট রক্ষ)

৩,৫০,০০০
(ক্ততন রক্ষ ঞ্চা
াচায)

৮,০০,০০০
(অট রক্ষ)

২০১৬-১৭ থ থ ফঙরয ৩ যাঈরে ঈদ্ভাফনীমূরও প্রওরে নুদান প্রদান (২০টি)
নং
1.

2.

ভরনানীত ব্যক্তি/প্রক্ততষ্ঠারনয নাভ

প্রওরেয নাভ

Noushad Sojib
Kumargaon, Sylhet-3114,
Bangladesh.
Mobile: 01738610213
E-mail:
noushad.sust@gmail.com

Ribo: Social
Humanoid Robot

6 Axis Technologies
868, B. Rahman Plaza,
Shewrapara, Mirpur-1216.
Mobile: 01914019227
E-mail:
noyangohin@gmail.com

যদী প্রমৄক্তিরত ওভ ঔযরঘয

12 Months

CNC

Wood

Router

ঈদ্ভাফন  মরেয ঈন্নন ওরয
ওাক্তযকক্তয ক্তক্ষা এয ব্যফায
ওযা, এওআারথ অফাফত্র
ক্তডচাআরনয ঈরমাকী ওরয
পটোয  াডথ ারযয
ঈন্নন াধন ওযা

প্রওরেয ক্তফফযণ
যাশ্যার ক্তঈম্যানরড যযাফট এভন এওটি মে মা ভানুরলয
ক্তযরফর ভানুরলয বালা বুছরত াযরফ এফং ঝক্তুঁ ওপূণ থ 
ভানুরলয রক্ষ এওরখরক্তভয ওাচগুররা ওযরত াতা
ওযরফ যযাফটটি যিেক্তর রফ এফং এরও ওভাে যদায
চন্য অরাদা যওান প্রস্তুক্ততয প্ররাচন রফ না

প্রদত্ত থ থ (টাওা)

১০,০০,০০০
(দ রক্ষ)

CNC (Computer Numerical Control) Wood
Router রে ভাছাক্তয  ফড় ক্তরে ফহুর ব্যফহৃত যভক্তন

3D পটোয িাযা ঘাক্তরত এআ যভক্তন ক্তদর নানা
ধযরণয ওাচ ওযা  যদী প্রমৄক্তিরত ওভ ঔযরঘয
CNC Wood Router ঈদ্ভাফন  মরেয ঈন্নন ওরয
ওাক্তযকক্তয ক্তক্ষা এয ব্যফায এফং অফাফত্র
ক্তডচাআরনয ঈরমাকী ওরয পটোয  াড থারযয
ঈন্নন াধন ওযা রফ

৫,০০,০০০
(াঁঘ রক্ষ)

১২ভা
3.

4.

5.

Md. Mojibur Rahaman Rana
Vill - Kadai, Post Bonbaria, Thana & District Sirajgonj.
Mobile: 01819820608
E-mail:
rana.mait@gmail.com

One stop service on
tourism through
ICT

Preneur Lab
21/ A, Jigatala, Dhaka-1209.
Mobile: 01817575385
E-mail:
mail@preneurlab.com

Donate.com.bd

JolPi Electronics
79/1, West Agargaon,
Dhaka.
Mobile: 01714123212
E-mail: reza@jolpi.io

তথ্য প্রমৄক্তিয যভাফাআর যকভ  োক্তপ্ল্রওন ব্যফারযয
ভাধ্যরভ ফাংরারদরয ম থটন ক্তেরও যদরয চনকণ 
ক্তফশ্বফাীয াভরন রচআ তুরর ধযা ম্ভফ রফ
২,৫০,০০০
(দুআ রক্ষ ঞ্চা াচায)

12 Months

IoT Gas Leakage
Alarm
12 Months

“যডারনট পয ফাংরারদ” এওটি নরাআন প্ল্োটপভথ 
ো যমঔারন ক্ততনটি ক্তচক্তন মথািরভ: থ থ, ব্যফহৃত ফস্তু
(ওক্তিঈটায, যপান ফা ঔাদ্য আতোক্তদ), যাশ্যার ক্তভক্তডা
িোটা যডারনট ওযা মারফ যদরয এনক্তচ  ন্যান্য
ংস্থা ক্তওংফা যওান ব্যক্তি যবক্তযপরওন ওরয প্ররচক্ট
ফানারত াযরফ মায ভাধ্যরভ ফাংরারদরয চনকণ এফং
প্রফাীযা যডারনন ক্তদরত াযরফন এয িাযা এওটি
বররক্তন্টায যনটাওথ ততযী রফ মায ভাধ্যরভ ব্যফহৃত
ফস্তু ওাক্তিত ব্যক্তি/প্রক্ততষ্ঠানরও যডারনট ওযা মারফ
মাওাত নানা ওারচ এফং চাতী দুরম থারক এআ প্ল্োটপভথ
ভূক্তভওা ারন ওযরফ
ম্পূণ থ যদী প্রমৄক্তিরত এওটি আররওেক্তনও ক্তডবাআ
ঈদ্ভাফরনয প্রস্তাফ ওযা ররঙ মা যান্নাখরয ব্যফহৃত যম
যওান গ্যারয (ক্তভরথন, ক্তফঈরটন, প্ররন, এরক্ত গ্যা
আতোক্তদ) ক্তনঃাযণ ক্তঘক্তিত ওরয এরারভথয ভাধ্যরভ এফং
আন্টাযরনট, SMS  ন্যান্য ভাধ্যরভ তওথ ওযরত
ক্ষভ রফ আরতাভরধ্য ক্তডবাআটিয “প্রুপ প ওনরন্ফ”
 এয যন্পয ংিান্ত প্রাথক্তভও ওাচমূ পরবারফ
িন্ন ররঙ

৪,০০,০০০
(ঘায রক্ষ)

৫,০০,০০০
(াঁঘ রক্ষ)

নং

ভরনানীত ব্যক্তি/প্রক্ততষ্ঠারনয নাভ

6.

Landknock Ltd.
127 Shantinagar, 1st Floor.
Peer Shaheber Goli, Dhaka.
Mobile: 01776660880
E-mail:
marahman.dg@gmail.com

Landknock Track

Dr. Mohammad Asif Khan
Physician, Bangladesh
Medical Resource Centre,
Mayabini (3rd Floor), 57
KB Fazlul Kader Road,
Panchlaish, Chittagong4203
Mobile: 01832-866533
E-mail:
asifdmc2005@yahoo.com

Ghorer Daktar

Dr. Md Rahanul Islam
Vuiyan Garden, 23,
Zigatala, Dhanmondi,
Dhaka.
Mobile: 01711587901
E-mail: rahanul@gmail.com

Dealing with
Depression

Dr. S.N.M. Azizul Hoque
Assistant Professor, AIUB,
House 83/B, Road 4, Kemal
Ataturk Avenue, Banani,
Dhaka.
Mobile: 01882412233
E-mail:
snmhoque@gmail.com

Development of a
Geospatial Intelligent
System for Flood and
Deforestation
Monitoring System
over Rural Areas of
Bangladesh

7.

8.

9.

10. A. B. M. Alim Al Islam

Assistant Professor, BUET,
ECE Building, West
Palashi, Dhaka.
Mobile: 01817533953
E-mail:
razi_bd@yahoo.com

প্রওরেয নাভ

24 Months

09 Months

09 Months

12 Months

Extending
Specialized Road
Traffic Simulation
for Dhaka City
12 Months

প্রওরেয ক্তফফযণ
Landknock Track রে ভাঠ ম থারয ওভীরদযরও
ম থরফক্ষণ ওযায এওটি ভাধান প্রক্তিা এটি
রফাআট, যভাফাআর োক্তপ্ল্রওন এফং ক্তচক্তএ এয
ভাধ্যরভ ওাচ ওযরফ যম যওান যওািানী এটি ব্যফারযয
ভাধ্যরভ তারদয ভাঠ ম থারয ওভীরদয ম থরফক্ষণ ওযরত
াযরফ ওভীরদয ফস্থান িরওথ প্রক্তত মুসৄরতথ ফক্তত
রত াযরফ মায ভাধ্যরভ ভাঠ ম থারয ওভীরদয ওারচয
পরাপর ঈন্নীত রফ এফং প্রক্ততষ্ঠান ঈকৃত রত াযরফ
াক্তযফাক্তযও ম থার স্বাস্থে যফা যৌুঁরঙ যদফায ঈরেরশ্য
স্বাস্থে ক্তফলও "রভাফাআর ো" ঈদ্ভাফন ওযা ররঙ
মায নাভ "খরযয ডািায" এআ োটিয ভাধ্যরভ খরয
ফরআ ক্তশুয টিওাদারনয ভসূক্তঘ  বৃক্তদ্ধয ক্তযভান,
কবথফতী নাযীরদয াযীক্তযও ফস্থা  কবথওারীন যফা,
ফস্ক ব্যক্তিরদয ডাারফটি  ঈচ্চ যিঘারয ভাত্রা এফং
লধ গ্ররণয ভসূক্তঘ আতোক্তদ ক্তফল ক্তযভা, ঈমৄি
যাভথ প্রদান, তওীওযণ  প্ররাচনী ক্তফরলরজ্ঞয
ারথ মৄি ফায সুরমাক থাওরফ

"রভচয ক্তডরপ্রক্তব ক্তডড থায" অিান্ত পুণ থ ফস্ক যযাকী 
তারদয ক্তযফারযয চন্য এ ংিান্ত তথ্য, যযারকয তীেতা,
ক্তনণ থ এফং মৃদু/ভাছাযী তীেতা অিান্ত ব্যক্তিয চন্য
"ওকক্তনটিব ক্তফরক্তবায যথযাী ক্তবক্তত্তও যে যে যফা
ফাংরা প্রদান ওযরত ক্ষভ এভন "ক্তডক্তরং ক্তডরপ্রন"
নাভও যভাফাআর ো ক্তনভথারণয প্রস্তাফ ওযা ররঙ

ক্তচরস্পক্তার আক্তন্টরচক্তন্প এয াারে ক্তঘত্র
ক্তফরিলণ ওরয ভূ-তাক্তত্ত্বও তথ্য ক্তদর ফাংরারদরয
প্রাকৃক্ততও ক্ষক্ষক্ততয পূফ থাবা প্রদান প্রওরেয মূর
ঈরেশ্য প্রাথক্তভও ম থার যওাক্তয ফা যফযওাক্তয
ঈগ্র  ক্তচক্তএ যথরও প্রাপ্ত ক্তঘত্র  তথ্যাক্তদ
ক্তফরিলণ  পূফ থাবা যদা রফ নদীয ফাঁধ, ক্তর 
ফনভূক্তভ ঞ্চর যক্ষা ওযায চন্য প্ররাচনী দরক্ষ
ক্তনরত ফা বক্তফষ্যরত যওৌরকত ক্তযওেনা গ্ররণ
াও রফ
আরতাভরধ্য অআক্তটি ক্তফবারকয রমাক্তকতা Traffic
Simulator এয Prototype ততযী ওযা ররঙ ঈি
Simulator এ Road Junction এয ভরডর
ফাংরারদর ঈরমাক্তক ওরয ফাস্তফারনয প্রস্তাফ ওযা
ররঙ ঢাওা রযয ড়রওয ভানক্তঘত্র ঈি
Simulator এ Integrate ওযা রফ

প্রদত্ত থ থ (টাওা)

২,০০,০০০
(দুআ রক্ষ)

৬,০০,০০০
(ঙ রক্ষ)

৫,০০,০০০
(াঁঘ রক্ষ)

৫,০০,০০০
(াঁঘ রক্ষ)

১০,০০,০০০
(দ রক্ষ)

নং

ভরনানীত ব্যক্তি/প্রক্ততষ্ঠারনয নাভ

11. Dr. Md. Golam Mahboob

Senior Scientific Officer
Agro Environmental
Remote Sensing and
Modeling (ARSAM) Lab,
ASICT Division, BARI,
Gazipur-1701.
Mobile: 01816194986
E-mail:

প্রওরেয নাভ

প্রওরেয ক্তফফযণ

Mapping and
Monitoring of
Mango Orchards in
Rajshahi Region
using Satellite
Remote Sensing
Techniques

ভূ-ঈগ্রক্তবক্তত্তও দূয নুধাফন দ্ধক্ততরত যাচাী
ঞ্চররয অভ ফাকানমূরয ফস্থান ভানক্তঘত্রান 
ক্তযফীক্ষণ প্রওরেয মূর ঈরেশ্য প্রস্তাক্তফত করফলণা ক্তফনা
মূরল্য প্রাপ্য কৃক্তত্রভ ভূ-ঈগ্র যথরও ভূ-ক্তঘত্র ংগ্রপূফ থও
ক্তফনা মূরল্য ক্তফতযণরমাগ্য পটোয ব্যফায ওরয তা
যথরও অভ ঈৎাদরনয এরাওা দ্রুত  ক্তধওতয
ুঁ
ক্তনখুতবারফ
নুভান, তারদয ফস্থারনয ক্তডক্তচটার
ভানক্তঘত্রান  ক্তযফীক্ষরণয ঈা ঈদ্ভাফন ওযা রফ
এরত যদর  ক্তফরদরয ফাচারযয ঘাক্তদা নুমাী
ঈন্নতভারনয অভ  অভচাত রণ্যয যটওআ ক্তোরনয
ঠিও ক্তযওেনায চন্য অভ ঈৎাদন এরাওা,
ঈৎাদরনয ভ  ম্ভাব্য পর িরওথ ঠিও ধাযণা
াা মারফ
ক্লাঈড ওক্তিঈটিং এ দক্ষ ক্তফক ডাটা প্রক্তিাচাতওযণ 
ঈচ্চতয দ্রুত তথ্য ব্যফস্থানা ক্তনযক্তঘতওযণ যিভাওথ
করফলণায মূর ক্তফলফস্তু ফতথভারন ক্তফক ডাটা
প্রক্তিাচাতওযণ  দ্রুত তথ্য ব্যফস্থানা এওটি গুরুত্বপূণ থ
করফলণায ক্তফল এ প্রওরে ক্তফক ডাটা োনারাআক্ত 
দ্রুত দক্ষ ক্তফক ডাটা প্রক্তিাচাতওযণ  ঈচ্চতয দ্রুত তথ্য
ব্যফস্থানায চন্য যিভাওথ ততযী ওযা রফ

12 Months

golam.mahboob@bari.gov.bd
golam.mahboob@gmail.com

12. Dr. Md Whaiduzzaman

Assistant Professor, IIT,
Jahangirnagar University,
Savar, Dhaka-1342,
Mobile: 01724874449
E-mail: wzaman@juniv.edu

13. Dr. Jashim Uddin Ahmed

Professor, School of
Business & Economics,
North South University.
Mobile: 55668200
01819695122
E-mail:
jashim.ahmed@northsouth.edu
14. Implevista BD LTD

3/11 Humayan Road,
Mohammadpur, Dhaka1207.
Mobile: 01717760924
E-mail:

Efficient Big Data
Processing
Optimizition
Framework for Cloud
Computing.
3 Years

Proliferation of
Electronic Commerce
through ICT:
Engineering
Perspective for
Business Promotion.

প্রওেটি আররওেক্তনক্স ওভার থয ক্তফস্তায ফাচায থ থনীক্তত
এফং ফাংরারদরয ক্তনচস্ব এনবাযনরন্টার, থ থননক্ততও
এফং প্রমৄক্তিকত ব্যফস্থানা িরওথ ক্তফক্তবণ্ন যদরয আওভা থরও ফাচাযমুঔী ওযরত ক্তও ক্তও আ-াক্তবথ
যওাাক্তরটিগুররা ব্যফায ওযা ররঙ তা ক্তফরিলণ ওযা
রফ

প্রদত্ত থ থ (টাওা)

৮,০০,০০০
(অট রক্ষ)

১০,০০,০০০
(দ রক্ষ)

২,০০,০০০
(দুআ রক্ষ)

12 Months

Cricketify
36 Months

ক্তিরওট টুন থারভন্ট ক্তযঘারনায চন্য এওটি যভাফাআর
ো ততযীয প্রস্তাফ ওযা ররঙ এআ ো ব্যফায
ওরয ওর ম্যাঘ এয রাআব অরডট এফং তথ্য ম্যারনচ
ওযা মারফ এটি ব্যফায ওরয ক্তিরওট যফাড থ রনও
ক্তযরাট থ ততযী ওযরত াযরফ এফং াযা যদ ঙক্তড়র
ক্তঙটির থাওা যভধাফী যঔারাাড়রদয ডাটা ারফ

২,৫০,০০০
(দুআ রক্ষ ঞ্চা াচায)

rabiul.islam@implevista.com
15. TiCon System Limited

DRISHTI APP
5/A
Capewood
(Asset
Development), House # 45, 06 Months
Road # 13, Sector # 13,
Uttara, Dhaka -1230.
Mobile: 01711582914
E-mail:
tchowdhury888@gmail.com

দৃক্তি প্রক্ততফন্ধী ব্যক্তিরদয চন্য “DRISHTI APP” নারভ
এওটি যভাফাআর োক্তপ্ল্রওন ততযীয প্রস্তাফ ওযা ররঙ
এটি অটিক্তথ পক্তার আরন্টক্তররচরন্পয ভাধ্যরভ এওচন দৃক্তি
প্রক্ততফন্ধীরও ক্তফক্তবন্ন ফস্তু, যং, অকৃক্তত ক্তঘক্তিত ওযরত
াাে ওযরফ যম যওান ফস্তুয Geometric
Maping এয ভাধ্যরভ তারও নাি ওযরত াে
ওযরফ োটি এওচন দৃক্তি প্রক্ততফন্ধীয ঙ্গী ক্তররফ
ঘরারপযা যথরও শুরু ওরয ক্তফক্তবন্ন প্রওায তদনক্তিন ওারচ
াাে ওযরফ

৩,৫০,০০০
(ক্ততন রক্ষ ঞ্চা াচায)

নং

ভরনানীত ব্যক্তি/প্রক্ততষ্ঠারনয নাভ

16. Techia

House 43, Road 23, Block
B, Banani, Dhaka.
Mobile: 01708123433
E-mail:
sanz_adnan@yahoo.com

17. Dr. Muhammad Abdullah

Adnan
Assistant Professor
Department of CSE, BUET,
Dhaka-1000.
Mobile: 01552336926
E-mail:
abdullah.adnan@gmail.com

18. Sajal Halder

Lecturer, Department of
Computer Science and
Engineering, Jagannath
University.
Mobile: 01732436031
E-mail: sajal@cse.jnu.ac.bd

প্রওরেয নাভ
SOLUTION.D3
BUG
6 Months

Biologically
Motivated Learning
Rule for ANN
12 Months

Design and
implementation of basic
framework for Big Data
Analytics in the
department of
Computer Science and
Engineering, Jagannath
University
12 Months

19. ST Solutions

Flat: #6D, Plot:3/1,
Lalmatia, Dhaka 1207.
Mobile: 01713078563
E-mail: tarique@stsbd.com

The name of the
project is Artificial
Intelligence Based
Price Comparison
Search Engine.
10 Months

20. Jowad Hamid Kazi

Room#101, Sheltech
Niribili, 210/2 Elephant
Road, Dhaka-1205.
Mobile: 01819216976
E-mail:
jowad.kazi@gmail.com

One Click Ecommerce Website
Builder
12 Months

প্রওরেয ক্তফফযণ
প্রস্তাক্তফত প্রওরে ব্যফাযওাযীযা ওর প্রওায পটোয
যডরবররভরন্টয ভস্যায ভাধারনয চন্য প্রশ্ন যাি
ুঁ
ওযরত এফং ভাধান খুচরত
াযরফ ব্যফাযওাযীরদয
প্রশ্ন যাি ওযায চন্য এওটি কাআডরাআন থাওরফ
ব্যফাযওাযীযা তারদয প্রশ্নগুক্তররত ট্যাক যমাক ওযরত
ক্ষভ রফ, মারত ব্যফাযওাযীয যািগুক্তররত যরারওযা
যবাট ক্তদরত াযরফ ব্যফাযওাযী ক্তফরল কৃক্তত্বরত্বয চন্য
এফং াআরট ংগ্ররণয ভাধ্যরভ ব্যাচ চথন ওযরত
াযরফ
কৃক্তত্তভ ক্তনঈযার যনটাওথ এ ফারারক্তচ নুপ্রাক্তণত ক্তঔন
দ্ধক্তত করফলণায মূর ঈরেশ্য স্দায়ুয ক্ষভতা
(Synaptic Plasticity) ভক্তস্তরস্ক ওভ ফা যফক্ত ওাচ ওরয
ক্তও না থফা এওচন প্যযারাআক্ত যযাকীয ভক্তস্তরষ্কয এও
ং নি রর য ং ক্তদর ক্তওবারফ স্দায়ু ঈক্তেনা
ফন ওযরঙ ক্তনঈযার যনটাওথ এওআবারফ ক্তডচাআন
ওযরর যওভন ওাচ ওযরফ তা ক্তনর করফলণা ওযা রফ
ক্তনঈযার যনটারওথয গ্রকক্তত অয ক্তনঈযাারন্প এ
ক্তবমাত্রায ওাযরণ Brain Model যথরও রনও দূরয
ক্তনঈযার যনটারওথয ভরডর এআ দূযত্ব ওক্তভর এওটি
Brain এয Conceptual Model ততযী ওযা রফ মা
টিচভ অয রনও Brain Disease এয ওাযণ
এওক্তদরও ব্যাখ্যা ওযরফ যক্তদরও Artificial
Intelligence াঔায ঈন্নক্তত ওযরত াতা ওযরফ মা
বক্তফষ্যরত যরফাটিও ক্তে  ক্তনঈযভযক্তপও ক্তঘ ততযীরত
ফদান যাঔরফ
এআ প্ররচক্ট এয ভাধ্যরভ Big Data Analytics এয
চন্য এওটি যফক্তও যিভাওথ ক্তডচাআন ততযী ওযা রফ
মা িাযা রচ ক্তফক্তবন্ন দক্ষ এররকাক্তযদভ ব্যফায ওরয
ুঁ যফয ওরয অনা
ব্যফাযওাযীয প্ররাচনী যডটা খুরচ
মারফ এঙাড়া এআ যিভাওথ জ্ঞান বাোয ক্তররফ
ওক্তিঈটায ক্তফজ্ঞান  প্ররওৌর ক্তফবাক, চকন্নাথ
ক্তফশ্বক্তফদ্যার এফং যদরয িদ ক্তররফ যদী 
অন্তচথাক্ততও করফলওরদয Big Data ক্তনর ওাচ ওযরত
নুরপ্রযণা যমাকারফ
ফাংরারদরয আ-ওভা থ যথরও এওচন যবািা ণ্য ক্তওনরত
যকরর যম ভস্যাগুররারত রড়ন তা ভাধারনয চন্য কৃক্তত্রভ
বুক্তদ্ধভত্তািন্ন এওটি াঘ থ আক্তিন ততযীয প্রস্তাফ ওযা ররঙ
এয ভাধ্যরভ ওািভায এওট যপ্রাডাক্ট এওআ ারথ ক্তফক্তবন্ন আওভা থ যিায যথরও ক্তফক্তবন্ন প্যাযাক্তভটারয তুরনা ওযরত
াযরফন ওািভায যপ্রাডাক্ট ক্তযক্তবঈ ড়রত াযরফন, পরর
তায রক্ষ ফরঘর যমৌক্তিও দারভ ফরঘর বাররা যপ্রাডাক্ট
াা ম্ভফ রফ
ফাংরারদরয আ-ওভা থ আোক্তিয যঙাট যঙাট ঈরদ্যািারদয
নানা সুক্তফধা যমভন: ওাক্তযকক্তয দুফ থরতা, ওাক্তযকক্তয যফায
দুস্ধাপ্যতা, যরভন্ট ক্তরঈণ চটিরতা আতোক্তদ
ভাধারনয চন্য এওটি আ-ওাভ থ াআট ততযীয প্রস্তাফ ওযা
ররঙ

প্রদত্ত থ থ (টাওা)

২,৫০,০০০
(দুআ রক্ষ ঞ্চা াচায)

৭,৫০,০০০
(াত রক্ষ ঞ্চা াচায)

৫,০০,০০০
(াঁঘ রক্ষ)

২,৫০,০০০
(দুআ রক্ষ ঞ্চা াচায)

২,৫০,০০০
(দুআ রক্ষ ঞ্চা াচায)

২০১৭-১৮ থ থ ফঙরয ১ভ যাঈরে ঈদ্ভাফনীমূরও প্রওরে নুদান প্রদান (০৩টি)

নং

ভরনানীত ব্যক্তি/প্রক্ততষ্ঠারনয নাভ

1.

Dr Sajjad Waheed
Associate Professor,
Department of Information and
Communication Technology,
Mawlana Bhashani Science
and Technology University,
Tangail 1902.

Adaptive and
Intelligent approach
for Real Time
Monitoring of Civil
Structures and
Predictive Alarm
Generation System

Mobile: 01970-725523
E-mail:
sajad302@yahoo.com

09 Months

2.

Innovation Garage
29/A, PICI Culture Housing
Society, Road – 02, BlockKha, Adabar, Dhaka-1207.

Mobile: 01713273949
E-mail:

প্রওরেয নাভ

প্রওরেয ক্তফফযণ
এ প্রওরেয ভাধ্যরভ যম যওান ধযরণয ক্তফক্তল্ডং, যাস্তা
থফা েীচ এয কঠরনয ফস্থান ক্তনণ থ ওযা মারফ
ওরওটি যন্পয প্ররথরভ ক্তফক্তল্ডং এ যট অ ওযা রফ
যফ যন্পয ক্তফক্তল্ডং যথরও ক্তফক্তল্ডং এয ওরওটি
প্ররাচনী তথ্য ংগ্র ওরয াবথারয যপ্রযণ ওযরফ
তথ্যমূ াবথায ক্তযরর টাআভ ভক্তনটয এ যপ্রযণ ওযরফ
এফং যঔান যথরও াবথায োডক্তভন এফং ক্তফক্তল্ডং
থক্তযটি ক্তফক্তল্ডং এয ফস্থা ভক্তনটয ওযরত াযরফ
াবথায এআ তথ্য ডাটা ভাআক্তনং এররকাক্তযদভ এয াারে
প্ররক্তং ওরয যফয ওযরত াযরফ যফতীরত ওঔন
ক্তফক্তল্ডং এয ফস্থা ঔাযা রত ারয এঙাড়া, োরাভথ
যচনারযট এয ভাধ্যরভ তওথ ওযা রফ পরর ক্তফক্তল্ডং এ
যম যওান দুখ থটনা খটায পূরফ থআ প্ররাচনী ব্যফস্থা গ্রণ
ওযা মারফ

৬,০০,০০০
(ঙ রক্ষ)

Accessible
PDF
Reader for Persons
with
Visual
Disability (APR)
12 Months

প্রস্তাক্তফত প্রওরে দৃক্তি প্রক্ততফন্ধী ব্যক্তিরদয চন্য
এরক্সরফর ক্তক্তডএপ ক্তযডায পটোয ততযীয প্রস্তাফ
ওযা ররঙ এআ পটোয এয ভাধ্যরভ দৃক্তি প্রক্ততফন্ধী
ব্যক্তিযা ঙাড়া বৃদ্ধ যরাও মাযা ফচক্তনত ওাযরণ
যদঔরত ভস্যায ম্মুঔীন  এফং ক্তডরেক্তক্সা অিান্ত
প্রক্ততফন্ধীযা ঈকৃত রফ তাযা ফ ধযরণয ক্তক্তডএপ
ড়রত াযরফন, জ্ঞান চথন ওযরত াযরফন এফং
ঘাকুক্তযরত অরফদন ওযরত াযরফন পটোযটি
ততযীয য তা দৃক্তি প্রক্ততফন্ধী ব্যক্তিরদয িাযা ক্তপল্ড যটি
ওযা রফ এফং পরবারফ ততযীয য তা প্ররভান ওযা
রফ

৫,০০,০০০
(াঁঘ রক্ষ)

Proposal
Virtualization
historical
important places
Bangladesh

এআ প্রওরেয ঈরেশ্য রে ফাংরারদরয ঐক্ততেফাক্ত
ক্তনদথনগুররায ঠিও আক্ততা ভান ক্তত্রভাতৃওবারফ
ফায াভরন তুরর ধযা এরত ওরয অভারদয নতুন
প্রচন্ অভারদয যদ িরওথ ঠিওবারফ চানরত
াযরফ ক্তফরশ্বয াভরন অভযা অভারদয যদরও 
যদরয ঐক্ততেরও তুরর ধযা ম্ভফ রফ

৫,০০,০০০
(াঁঘ রক্ষ)

innovationgarage.bd@gmail.com

3.

Shahraj khan
Lead Programmer, 768, US
Tower, West Shewrapara,
Mirpur, Dhaka-1216.

Mobile: 01818022221
E-mail:
shahrajkhan07@gmail.com

প্রদত্ত থ থ (টাওা)

10 Months

for
of
&
of

২০১৭-১৮ থ থ ফঙরয ২ যাঈরে ঈদ্ভাফনীমূরও প্রওরে নুদান প্রদান (২২টি)
নং

ভরনানীত ব্যক্তি/প্রক্ততষ্ঠারনয নাভ

1.

Walk Bangladesh Ltd.
Flat: BC1, House-47, Road-23,
Block-B, Banani, Dhaka-1213.
অরফদনওাযী: Shuvo Rahman,
Managing Director
Mobile: 01730887733
E-mail:
info@walkbangladesh.com

Walk Bangladesh

Funush Private Limited
632, Road-9, Avenue-4, Mirpur
DOHS, Dhaka-1216.
অরফদনওাযী: Shazzad Hossain
Mukit, Director
Mobile: 01706895939
E-mail: connect@funush.com

Careerki – An Online
Career
Guideance
Platform.

FSD Corporation for Social
Development Ltd.
Flat-8A, House-100, Road-8,
Block-F, Banani, Dhaka-1213.
অরফদনওাযী: Mirza Farshed Azad
Ricky, Managing Director
Mobile: 01711535992,
01777884487
E-mail: farshedricky@yahoo.com
info@fsdcorporationltd.com

2.

3.

4.

5.

প্রওরেয নাভ

প্রওরেয ক্তফফযণ
াও ফাংরারদ এওটি এক্সরক্তযরন্প ক্তফিরয রফাআট এফং
ফাংরারদরয প্রথভ এক্সরক্তযরন্প যাক্তযং প্ল্োটপভথ এওআ ধযরণয
ভানক্তওতািন্ন ভানুরলয ফাস্তফ চীফরন যমাকারমারকয ভাধ্যভ ক্তররফ
প্ল্োটপভথটি ব্যফায ওরয এডরবঞ্চায, এক্তক্টক্তবটি, াওথ, ক্তস্কর ফা
ক্তবজ্ঞতা যারযয চন্য যম যওঈ এক্সরক্তযরন্প ততযী ওযরত াযরফন,
যমঔারন যযক্তচরিন যথরও যরভরন্টয পুরযা প্রক্তিা রচআ িন্ন
ওযা মারফ ভাত্র ০৩ ভার প্রা ৬০০ গ্রাও এআ যফা গ্রণ ওরযরঙন

প্রদত্ত থ থ (টাওা)

৫,০০,০০০
(াঁঘ রক্ষ)

Careerki নারভ এওটি রফ যফচড প্ল্োটপভথ এফং ো ততযীয
প্রস্তাফ ওযা ররঙ এরত ফাংরারদরয ঈচ্চ  ভধ্যভ ভারনয ভস্ত
ঘাওক্তযয ফা ওোক্তযারযয গুরুত্বপূণ থ তথ্যগুররা এও চাকা ক্তনর অা
রফ এফ ঘাওক্তযরত যফতন, ক্তক্ষা, ওোক্তযায কড়ায ঘোররি
ক্তফক্তবন্ন তথ্য চানায ব্যফস্থা থাওরফ এঙাড়া, ফাংরারদর েভ ফাচারয
ক্তফক্তবন্ন ঘাওক্তযয ফতথভান  বক্তফষ্যত ঘাক্তদা এফং াভক্তগ্রও ফস্থা
িরওথ তথ্য প্রদান ওযা রফ এঙাড়া, াআরওারভক্তেও যটরিয িাযা
ভানুরলয ভানক্তও কঠন  ব্যাক্তিকত ঙরিয ঈয ক্তবক্তত্ত ওরয তারও
ক্তফক্তবন্ন ঘাকুযী ফা ওোক্তযারযয চন্য যাভথ ক্তদরফ এফং নরাআরন
ওোক্তযায যস্পক্তক্তপও যভন্টক্তযংরয ব্যফস্থা থাওরফ

৪,০০,০০০
(ঘায রক্ষ)

Sofor
(Developing a trusted
internet platform for
tourism)

যদী  ক্তফরদী ম থটওরদয চন্য “পয” নারভ এওটি অটিক্তথ পক্তার
আরন্টক্তররচন্ট প্ল্োটপভথ ততযী ওযা রফ এআ প্ল্োটপরভথয ভাধ্যরভ এওচন
ফাংরারদী োরবর কাআড ক্তররফ যযক্তচিায ওরয খুফ রচআ ক্তনরচয
এরাওায োরবর প্যারওচ ফানারত াযরফ মা যদরঔ ম থটওকণ
ঙিভরতা কন্তরব্য তারদয োরবর কাআড এয ারথ যমাকারমাক ওযরত
াযরফ এয াাাক্ত “পয” এয ভাধ্যরভ ম থটওরদয ক্তনযাত্তা
ক্তনক্তিতওযরণ পুক্তর রমাক্তকতা ারফ “পয” এয অটিক্তথ পক্তার
আরন্টক্তররচন্প এয ভাধ্যরভ োরবর কাআডযা নতুন বালা ক্তক্ষা এফং
আন্পট্যান্ট োন্পররন এয ভরতা ক্তক্ষা সুক্তফধা ারফ

৪,০০,০০০
(ঘায রক্ষ)

RT Soft BD
H-41, R-8, B-E, Banasree,
Rampura, Dhaka-1219.
অরফদনওাযী: Engr. B.H. Ripon,
Founder
Mobile: 01775373737
E-mail: admin@rtsoftbd.com
rtsoftbd24@gmail.com

“Digital Inclusion in
Rural
Areas
&
Digital Consultancy”

একটি সেফ াট্নিং ওয়েব প্লািফমন তৈরীর প্রস্তাব করা হয়েয়ে যার
প্রটৈটি ক্য়িন্ট (অটিও, টভটিও, সিক্সি) হয়ব বািংাে। ক্য়িন্টেমূয়হর
টবষেবস্তু হয়ব োমাটিক টমটিযা ট্রাপত্তা, োমাটিক েয়েৈ্ৈা,
েরকাটর ওয়যব সপািনাগুটর বযবহাযনৈা। ওয়েব প্লািফমনটি টভটিির
এর ক্য়িন্ট পড়ার িািা মাইট্িং (টবগ িািা এ্াাইটেে) এর মাধ্যয়ম
টরয়পািন সি্ায়রি করয়ৈ েক্ষম হয়ব। এই প্লািফমন বযবহার এর মাধ্যয়ম
সিকট্কযা এবিং ্্ সিকট্কযা মা্ুষ ৈায়ের প্রয়োি্ীে ৈথ্য খুব
েহয়িই বািংাে পায়ব।

৩,০০,০০০
(ক্ততন রক্ষ)

Blue Hills IT Service
50/1, Omorpur, Nawdapara,
Rajshahi.
অরফদনওাযী: যভাঃ পাআার ওক্তফয,
ক্তক্তনয যপ্রাগ্রাভায
Mobile: 01705455425
E-mail:
blue.hills.it.data@gmail.com

RAJSHAHI AD

“Rajshahi AD” নারভ এওটি রফাআট এফং ো ততযীয
প্রস্তাফ ওযা ররঙ এরত যাচাী ঞ্চররয ভানুরলয চন্য
যওায/রফযওাক্তয ক্তফক্তবন্ন াক্তবথ , স্বাস্থেরফা, ক্তক্ষা  ব্যফা
প্রক্ততষ্ঠান (ক্তক্ষা প্রক্ততষ্ঠান, যভ, যারটর, যযস্টুরযন্ট, ডািায,
াাতার, ক্তক্লক্তনও, ক্তফক্তবন্ন যদাওান আতোক্তদ) এফং প্ররাচনী
প্ররপনার ভানুল (ডািায, ঈক্তওর, যাচক্তভক্তে, আররওক্তেও ক্তভক্তে
আতোক্তদ) এয ডাআরযক্টক্তয াক্তবথ থাওরফ এরত ক্তফক্তবন্ন প্রক্ততষ্ঠারনয
ঠিও ঠিওানা, যপান নম্বয এফং গুকর ম্যারয াারে যরারওন তুরর
ধযা রফ এঙাড়া, এওটি ওক্তভঈক্তনটি ক্তনঈচ এয যওন থাওরফ,
যমঔারন যাচাীয ক্তফক্তবন্ন আরবন্ট এফং যপ্রাগ্রারভয ক্তনঈচ থাওরফ

২,৫০,০০০
(দুআ রক্ষ ঞ্চা
াচায)

নং

ভরনানীত ব্যক্তি/প্রক্ততষ্ঠারনয নাভ

প্রওরেয নাভ

প্রওরেয ক্তফফযণ

6.

ক্তগ্রন ক্তফশ্বক্তফদ্যার, ফাংরারদ
২২০/ক্তড, যফকভ যযারওা স্মাযণী, ঢাওা১২০৭
অরফদনওাযী: চনাফ যভাঃ তপাচ ঔান,
যপ্রা-বাআ ঘোরন্পরয
Mobile: 01819605455
01775695814
E-mail: fyk@green.edu.bd
fizarbd@yahoo.com
Mysoftheaven (BD) Ltd.
19-B/2-C & 2-D, Block-F, 5th
Floor, Ring Road, Shyamoli,
Dhaka-1207.
অরফদনওাযী: চনাফ যভাঃ যভাপাঔঔারুর
আরাভ, ব্যফস্থানা ক্তযঘারও
Mobile: 01707776608,
01711415154
E-mail: info@mysoftheaven.com
Farhan Bin Abdullah Khan Ahad
416, Nur Madina Jame Masjid
Road, Jamtola, Kawlar,
Khilkhet, Dhaka 1230.
Mobile: 01684953117
E-mail:
lazarusrobotics@gmail.com
Space Apps BD
46, Kazi Nazrul Islam Avenue
(5th Floor), Kawran Bazar,
Dhaka-1216.
অরফদনওাযী: Ariful Hasan Opu,
CEO
Mobile: 01713230461
E-mail: info@ahopu.com

আন্টাযরনট
ফ
ক্তথংক্স
(অআটি) প্রমৄক্তিয ভাধ্যরভ
কফাক্তদপ্রাক্তণয ক্তযঘম থা 
ক্তনযাত্তা

এআ প্রওে প্রস্তাফনা অআটি প্রমৄক্তিরত এওটি মে ব্যফারযয ওথা ফরা
ররঙ, মা কফাক্তদ শুয যীরযয যওান স্থারন স্থান ওরয কফাক্তদ শুয
াফ থক্ষক্তণও ফস্থান  ন্যান্য তথ্যমূ যভাফাআর যপারনয ভাধ্যরভ
ম থরফক্ষণ ওযা মারফ এ যক্ষরত্র ডাটা ংগ্ররয চন্য যভাফাআর
যনটাওথ, াআপাআ, যরাযা ক্তওংফা ব্লুটুথ ওারনওন ব্যফায ওযা
মারফ মা কৃলওরদয ঘাক্তদা  ফস্থারনয ক্তবক্তত্তরত ক্তনধ থাযণ ওযা রফ
অআটি মেটিরত দুটি যন্পয রাকারনা থাওরফ এওটি ক্তচক্তএ এফং
যটি তাভাত্রা ক্তযভাও

7.

8.

9.

১২ ভা

“দক্তরর”
[Integrated
Web
based
management software
with mobile apps
(Android, IoS)]

“দক্তরর” নারভ এওটি রফ যফচড পটোয এফং যভাফাআর ো
যডরবররভরন্টয প্রস্তাফ ওযা ররঙ এয ভাধ্যরভ খরয ফর দ্রুত  রচ
দক্তরর যযক্তচক্তি ঔযঘ ওত টাওা তা ক্তাফ ওযা মারফ এফং ওত টাওা যওান
যওান যওাড/ক্তাফ নম্বরয চভা ওযরত রফ তা চানা মারফ রফ
োক্তপ্ল্রওরনয ভাধ্যরভ ঔযঘ ওোরকুররট ওযায য ক্তে ক্তপ্রন্ট ওযা মারফ
এরত চক্তভ যযক্তচক্তি যফা গ্ররণয ভ, ঔযঘ, যওাক্তয প্রক্ততষ্ঠারনয ব্য,
ভূক্তভ ভাক্তরওানা ংিান্ত চাক্তরাক্তত এফং ভাভরা ওরভ মারফ

LOBOT

ােী মূরল্য, রচ ক্তক্ষণী  ক্তডক্তচটার ওনরটন্ট মৃদ্ধ এওটি পূণ থ
ক্তক্ষামূরও যযাফট ততযীয প্রস্তাফ ওযা ররঙ

12 Months

Infoblood.org

চরুযী প্ররাচরন যি ংগ্ররয চন্য infoblood.org নারভ এওটি
নরাআন প্ল্োটপভথ ততযীয প্রস্তাফ ওযা ররঙ মায ভরধ্য ক্তযফায, ক্তপ
ফা ক্লারফয ওর দস্যরদয োড গ্রুরয এওটি ডাটারফচ থাওরফ
ফাংরারদরয প্রা ১৫,০০০ এয ক্তধও ক্লাফ, যাাআটি এফং োড যডানায
ক্তফক্তবন্ন গ্রু অরঙ মারদয এওআ প্ল্োটপরভথ অনা রফ অকাভী ০১ ফঙরয
১.০০ রক্ষ এফং ১০ ফঙরয ১.০০ যওাটি োড যডানাযরও infoblood.org
-যত িৃি ওযা রফ

প্রদত্ত থ থ (টাওা)

৫,০০,০০০
(াঁঘ রক্ষ)

১০,০০,০০০
(দ রক্ষ)

৩,৫০,০০০
(ক্ততন রক্ষ ঞ্চা
াচায)

৭,৫০,০০০
(াত রক্ষ ঞ্চা
াচায)

10. Shah Md. Tanveer Siddique
Senior Lecturer, Department of
CSE, Daffodil International
University, 102 & 102/1,
Shukrabad, Mirpur Road,
Dhanmondi, Dhaka-1207.
Mobile: 01712560297
E-mail: tanvir.cse@diu.edu.bd

Digital
Archiving
System for ABET
Accreditation.
07 Months

এফট (ABET) এক্তিক্তডরন এয চন্য ক্তডক্তচটার অওথাআব ক্তরিভ
ততযীয প্রস্তাফ ওযা ররঙ প্রওরেয প্রস্তাফনা নুমাী এরফট এয
প্ররাচনী ক্তনরদ থনাফরী নুযণ ওরয এওটি অওথাআব ক্তরিভ ততযী
রফ মারত ক্তক্ষও-ঙাত্র  প্ররাচনী যিও যাল্ডায এয াযস্পক্তযও
অদান-প্রদারন যেণী ক্তক্ষায পূণ থ তদাযক্তও ব্যফস্থানা ততযী রফ এয পরর
ক্তফল ক্তবক্তত্তও ক্তক্ষায গুণকত ভান ক্তনধ থাযণ ওযায প্রা ততযী রফ এআ
ব্যফস্থানা ততযীয প্রক্তিা-যও চ ওরয ক্তফশ্বক্তফদ্যারগুররারও এরফট
এক্তিক্তডরন এয াও ভূক্তভওা ঈস্থানা ওযরত প্ররাচনী
রমাক্তকতা প্রদান ওযরফ

২,৫০,০০০
(দুআ রক্ষ ঞ্চা
াচায)

11. Dingi Technologies Ltd.
Wakil Tower Ta-131 (8th Floor),
Gulshan Badda Link Road,
Gulshan, Dhaka-1212.
Mobile: 01711501335
E-mail: sazal.hazra@dingi.live

TRIP: A Real-time
Public
Transport
Information Service.

ঢাওা রযয াফক্তরও ফা াক্তবরথ য ভাধ্যরভ মাতাাতরও চ এফং
অযাভদাও ওযায চরন্য, IoT এফং AI (কৃক্তত্রভ বুক্তদ্ধভত্তা) ংফক্তরত
যরারওন যফড যভাফাআর োক্তপ্ল্রওন ততযী ওযা এআ প্রওরেয প্রধান
ঈরেশ্য াফক্তরও োন্পরাট থ ব্যফাযওাযীযা ওাক্তিত কন্তরব্য যৌুঁঙারনায
চরন্য ফা রুট, যফতী ফা এয অকভরনয ভ এফং কন্তরব্য যৌুঁঙারনায
ভ ক্তনরুন ওযরত াযরফ এঙাড়া, ক্তযরর টাআরভ ওাঙাওাক্তঙ ফা
িররচ ফা াায চরন্য রক্ষায ভ, মাত্রারথ োক্তপও অরডট,
ক্তফক্তবন্ন ধযরণয নাওাক্তিত খটন (রমভন: যাস্তা ফন্ধ, এক্তক্সরডন্ট), যাস্তা
ঘরাঘরকৃত ফা থফা ব্যফাযওাযীয ধযণ যথরও কৃক্তত্রভ বুক্তদ্ধভত্তা ংফক্তরত
এররকাক্তযদভ এয ভাধ্যরভ নাি ওরয ব্যফাযওাযীয যরারওন এয ঈয
ক্তবক্তত্ত ওরয প্ররাচনী ারচন যদা রফ

১০,০০,০০০
(দ রক্ষ)

12 Months

নং

ভরনানীত ব্যক্তি/প্রক্ততষ্ঠারনয নাভ

12. Winky Tech
868, Shewrapara, Mirpur-1216.
Mobile: 01711311979
E-mail:
saddamhossien92@gmail.com

13. IoT Lab BD
1188/1, East Shewrapara,
Mirpur, Dhaka – 1216.
Mobile: 01612348152
E-mail: info@iotlabbd.com
14. Innovation Place Bangladesh LLC
9/31-F, Eastern Plaza, 8th Floor,
Sonargaon Rd, Dhaka-1205.
Mobile: 01712588206
E-mail:
bhuiyan@ihealthscreen.org

15. Preneur Lab
21/ A, Jigatala, Dhaka-1209.
Mobile: 01817575385
E-mail: mail@preneurlab.com

প্রওরেয নাভ

প্রওরেয ক্তফফযণ

প্রওে “ যরপ প্ররটক্ট ” ো,
মা নাকক্তযও ক্তনযাত্তা, চরুক্তয
াাে  যাধ দভরন
অআনশংঔরা
যক্ষাওাযী
ফাক্তনীরও াতায চন্য
এওটি যভাফাআর ো

"ররপ প্ররটক্ট ো" নারভ এওটি ো ততযীয প্রস্তাফ ওযা ররঙ মা
নাকক্তযও ক্তনযাত্তা, চরুযী াাে  যাধ দভরন অআন শিরা ফাক্তনী
াতাওাযী যভাফাআর ো যম যওান ক্তফরদয ভ স্মাট থ যপারনয
(ক্তিন রও ফস্থা) াায ফাটনটি য য ৩ ফায যপ্র ওযায রঙ্গ
রঙ্গআ ক্তনওটস্থ অআন শিরা যক্ষাওাযী ংস্থা, ক্তযফায  ক্তনওটস্থ ো
ব্যফাযওাযীয ওারঙ ব্যক্তিয ফস্থান অআএভআঅআ, ক্তড, ক্তবক্তড,
ঙক্তফ এফং ফস্থান ভানক্তঘত্র প্ররাচনী ফাতথা যৌুঁরঙ মারফ

৯ ভা
ShareCar
8 Months

A Real World
Simulated Practice and
Test System (safe
Drive) for Enhancing
Driving Safety in
Bangladesh.
12 Months
Begum

ক্তপকাভী মাত্রীরদয যফা যদায চন্য “যায ওায” নারভ এওটি ো
ততযীয প্রস্তাফ ওযা ররঙ এওচন ক্তপকাভী কাক্তড়য ভাক্তরও এওআ
কন্তরব্য যমরত আচ্ছুও রফ থাচ্চ ২-৩ চন মাত্রীরও এআ ো এয ভাধ্যরভ
তারদয ওভথস্থারন যৌুঁরঙ ক্তদরত াযরফ এয পরর এওটি কাড়ীয রফ থাচ্চ মাত্রী
ক্তযফন ক্ষভতা ক্তনক্তিত ওযা মারফ -ফাক্তনক্তচেও ধাযণায এআ “যায
ওায” শুদৄভাত্র ক্তপ যথরও অা  মাায ভ ঘালু থাওরফ
প্রস্তাক্তফত প্রওরেয ঈরেশ্য মানফান ঘারারনায ক্তনভওানুরনয ঈয এওটি
ক্তবক্তড ক্তমুররটয পটোয ততযী ওযা এআ ক্তমুররটয িাযা প্রক্তক্ষণ
প্রাথী প্রক্তক্ষণ গ্রণ ওরয ক্তবজ্ঞতা রাব ওযরত াযরফ াাাক্ত
যীক্ষা ক্তদরত াযরফ এটি মানফান ঘারওরদয ক্তফক্তবন্ন ক্তফদচনও
ক্তযক্তস্থক্তত িরওথ রঘতন ওযরফ এফং য মুসৄরতথ ক্তও ওযণী য ক্তফলর
ক্তক্ষা প্রদান ওযরফ

প্রস্তাক্তফত প্রওে “যফকভ” এয ক্ততন মূর রক্ষে র: নাযীরদয চফ যাট থার,
যা ক্তবক্তত্তও ফাংরা ভাআরিা যওা থ  নাযীরদয ওোক্তযায ংিান্ত
তাৎক্ষক্তনও প্রশ্ন ঈত্তয এআ যফাগুক্তর ক্তনরনাি ঈদ্ভাফনী প্রমৄক্তি ব্যফারযয
ভাধ্যরভ প্রদান ওযা রফ:
(১) বর ক্তবক্তত্তও যটার নাম্বায (ক্তি নাম্বায) মায াারে তাযা ওোক্তযায
ক্তবক্তত্তও ক্তফক্তবন্ন তথ্য চানারফ এফং প্রশ্ন ঈত্তয ওযরত াযরফ (২) যপবুরও
ক্তি যফক্তও প্ল্োটপভথ মা ক্তি আন্টাযরনট ডাটায ভাধ্যরভ ব্যফায ওযা মা
(৩) তাৎক্ষক্তণও ওোক্তযায যফায চন্য অটিক্তথ পক্তার যভরিায ফট মা
কৃক্তত্রভ বুক্তদ্ধভত্তায াারে এওচন ক্তবজ্ঞ ওোক্তযায ওাঈক্তন্পরয ক্তররফ
ওাচ ওযরফ এয াাাক্ত ম্পূণ থ যফা এওটি যভাফাআর োক্তপ্ল্রওন
িাযা এক্তক্সরফর রফ

6 Months

16. Md. Mohaiminul Islam
Sekherpara, Premtali, Godagari,
Rajshahi.
Mobile: 01516726172
E-mail:
mi.azimkhan@gmail.com

Free
generation
automated
system.

17. AIMS Lab
United International University
House-80.Road-8/A,
Dhanmondi, Dhaka-1209.
Mobile: 01776534220
E-mail: mamun@cse.uiu.ac.bd

PVDoctor:
Cloud
based Virtual Doctor
for
Parkinson's
Disease Screening and
Monitoring.
12 months

electricity
from
drainage

25 Months

প্রস্তাক্তফত ক্তযওেনাটি এওটি ক্তডক্তচটার প্রক্তিা মায ভাধ্যরভ যদরয যড্ররনচ
ব্যফস্থায ঈন্নক্তত খটারনা, ক্তফদুেৎ ঈৎাদন, গ্যা ঈৎাদন এফং ক্তযররল
তচফ ায ঈৎাদন ম্ভফ রফ এআ প্রক্তিা শুরুরতআ যড্ররনয প্রফাভান
াক্তন রত ফচথে দাথ থ ক্তনষ্কান ওযা রফ ক্তনষ্কান ফচথে দাথ থরও
যফতীরত গ্যা  তচফ ায ঈৎাদরন ওারচ রাকারনা রফ যক্তদরও
যড্ররনয াক্তন ক্তযষ্কায ওযায য যড্ররনয াক্তনয প্রফারও ওারচ রাক্তকর
ক্তফদুেৎ ঈৎাদন ওযা রফ ঈৎাক্তদত ক্তফদুেৎ পূরফ থ ঈরিক্তঔত গ্যা  তচফ
ায ঈৎাদরনয চন্য ব্যফহৃত রফ
াক্তওনথ ন যযাক ফাংরারদরয ক্তিতী বৃত্তভ ক্তনঈরযাররাক্তচওোর ব্যাক্তধ
ফস্ক ব্যক্তিরদয ভরধ্য এয প্রফণতা যফী ঈন্নত যদগুক্তররত এ যযাক
নািওযণ  ক্তঘক্তওৎায চন্য ওাম থওযী ব্যফস্থা থাওরর ফাংরারদরয
ভরতা ঈন্ননীর যদগুররারত এ যযাক ক্তনযাভরয চন্য যওারনা ঈমৄি
ব্যফস্থা যনআ ক্তফরল ওরয অভারদয যদর এ যযারকয চন্য াযদী  দক্ষ
ডািায এফং ক্তঘক্তওৎারফা এয মরথি ীভাফদ্ধতা যররঙ এ ভস্যা
ভাধারনয ররক্ষে ঢাওায „United International University‟ এয
অতাধীন „AIMS LAB‟ াক্তওনথ ন যযাক নািওযন  ভক্তনটক্তযং
ওযায চন্য „PVDoctor‟ (Parkinson's-Virtual-Doctor) নাভও
এওটি যভাফাআর এক্তপ্ল্রওরনয প্রস্তাফনা য ওরযরঙ মা মূরত
ফাংরারদরয ভরতা ঈন্ননীর যদগুররারত াক্তওনথ ন যযাক-এ অিান্ত
ব্যক্তিরদয দ্রুত যযাক নািওযন  প্ররাচনী স্বাস্থরফা রচ যরত
রমাক্তকতা ওযরফ

প্রদত্ত থ থ (টাওা)

২,৫০,০০০
(দুআ রক্ষ ঞ্চা
াচায)

৫,০০,০০০
(াঁঘ রক্ষ)

৫,০০,০০০
(াঁঘ রক্ষ)

৪,০০,০০০
(ঘায রক্ষ)

৩,৮৫,০০০
(ক্ততন রক্ষ পঁঘাক্ত
াচায)

৫,০০,০০০
(াঁঘ রক্ষ)

নং

ভরনানীত ব্যক্তি/প্রক্ততষ্ঠারনয নাভ

18. Dr. Rifat Shahriyar
Assistant Professor, Department
of CSE, Bangladesh University
of Engineering and Technology
Dhaka-1000.
Mobile: 01777403791
E-mail: rifat1816@gmail.com

প্রওরেয নাভ

প্রওরেয ক্তফফযণ

An AI based Medical
Chatbot
for
Adolescence, Sexual
and
Reproductive
Health Support in
Bangla Language.

অটিক্তথ পক্তার আরন্টক্তররচন্প ক্তবক্তত্তও যভক্তডওোর ঘোটফট, ফক্তন্ধওার,
তচক্তফও এফং প্রচনন স্বাস্থে ক্তবক্তত্তও াতা প্রদান প্রওরেয ঈরেশ্য
ফাংরা এওটি যভক্তডওোর ঘোটফট ঈদ্ভাফন ওযা রফ মা বাচুথ ার ফন্ধুত্বপূণ থ
যাভথও ক্তররফ ওাচ ওযরফ

প্রদত্ত থ থ (টাওা)

৫,০০,০০০
(াঁঘ রক্ষ)

12 Months

19. Department of Computer
Science and Engineering, BUET
ECE building, West Palashi,
BUET, Dhaka-1000.
Mobile: 01719091386
E-mail: wasif@cse.buet.ac.bd

A Deep Learning
Based Approach for
Identifying Diseases
and Pests of Rice.

প্রস্তাক্তফত প্রওরেয ঈরেশ্য রে ক্তড রাক্তন থং ব্যফায ওরয ধারনয যযাক এফং
ক্ষক্ততওাযও যাওা নাি ওযা পররয যক্ষরত্র যওান যযাক রি রর
কৃলও স্মাট থরপান ব্যফায ওরয ধানকারঙয যআ যযাকািান্ত ংরয ঙক্তফ
তুররফ এওটি োনড্ররড ো এয ভাধ্যরভ এআ ঙক্তফ আন্টাযরনট এয
ভাধ্যরভ াবথারয মারফ এফং অরক যথরও যেআন ওযা ক্তড ওনরবাক্তরঈনার
ক্তনঈযার যনটাওথ যআ ঙক্তফ যথরও ধানকারঙয যযাক ফা ক্ষক্ততওাযও যাওা
এফং যযাকটি যওান ম থার অরঙ তা নাি ওযরফ

20. Digitaldorji.com
60/9 West Madertek, Bashaboo,
Dhaka.
Mobile: 01861150292
E-mail: raktims20@gmail.com

Digital Dorji
12 Months

ক্তডক্তচটার দক্তচথ এওটি নরাআন যফা যমঔারন ক্ষুদ্র ঈরদ্যািা ভক্তরাযা
তারদয স্বে রথ থ খরয ফর যফা প্রদান ওযরত াযরফ এয ভাধ্যরভ খরয
ফর তাযা ওারচয ক্তফস্তাক্তযত ফণ থনা যদঔারত াযরফ ক্তবক্তড ক্তঘরত্রয ভাধ্যরভ
ক্তডক্তচটার দক্তচথয ভাধ্যরভ এওচন ভক্তরায এওটি যপ্রাপাআর থাওরফ যমঔারন
য তায এরাওায ওভথস্থান, ক্তও ক্তও ক্তডচাআরনয ওাচ য ওযরত ারয তায
ক্তফস্তাক্তযত ফণ থনা যদা থাওরফ ক্তডক্তচটার দক্তচথয ভরধ্য প্ররতেরওয ক্তনচস্ব
এওটি রফ ঠিওানা থাওরফ যমঔারন তাযা তারদয যপ্রাপাআর কঠন ওযরফ
এআ রফ ঠিওানাটি ক্তডক্তচটার দক্তচথ যওািানী এওটি ভাক্তও ক্তওক্তস্তরত
তারদয প্রদান ওযরফ এঙাড়া ক্তডক্তচটার দক্তচথয ভাধ্যরভ ভক্তরাযা প্রক্তক্ষণ
ক্তনরত াযরফ এফং এওটি ক্তনক্তদ থি ভর তারদয যীক্ষায ভাধ্যরভ
াটিক্তথ পরওট প্রদান ওযরফ

21. Digital Recycling House
3/1, Chittaranjan Avenue,
Banglabazar, Dhaka-1100.
Mobile: 01707160289
E-mail:

Digitalization of
Waste Collection
10 Months

digitalrecyclinghouse@gmail.com

22. Intellectual Property Right
Consultation Center (IPRCC)
House-40, Dakshinkhan, Dhaka1230.
অরফদনওাযী:
Ipsita
Humayra,
Business Development Officer
Mobile: 01741317124
E-mail: ipsita.urp@gmail.com

PinkLeaf
12 Months

e-

এওটি যভাফাআর ো ততযী ওযা রফ যমঔারন ভানুল োরয ভাধ্যরভ আফচথে ক্তদরত াযরফ ওাররক্টয আ-ফচথে ংগ্র ওরয ক্তনর অরফ এফং
োরয ভাধ্যরভ যরভন্ট ওযরফ ক্তফক্তবন্ন ক্তযাআক্লাযরদয Registration
ওযা রফ ক্তনক্তদ থি ক্তযভাণ যমাকারন যৌুঁঙারনা ম থন্ত ওাররওন ব্যাত
থাওরফ HDD যথরও ম্পূণ থ ডাটা ক্তডক্তরট ওরয যটায াটিক্তথ পরওট প্রদান
ওযা রফ এঙাড়া ক্তফক্তবন্ন ওরথারযট প্রক্ততষ্ঠারনয ারথ MoU ওযা রফ
মারত ফাৎক্তযও আ-ফচথে ংগ্র ওযা মা
ফাংরারদর কারভথন্ট এ মাযা ওাচ ওরয তরদয ভরধ্য ৮০% যভর ওভী
যভররদয রনওগুররা ফড় ভস্যায ভরধ্য এওটি ররা ভাক্তও ঊতুস্রাফ
দীখ থ ভ এআ কারভথন্ট ওভীযা ওভথস্থরর থারও এফং যক্তনটাক্তয ন্যাক্তওন
এয দাভ যফক্ত ারত তাযা ঘাআরর ব্যফায ওযরত ারয না রনও
ভ এআ স্বাস্থেওয ক্তফওে ব্যফস্থা স্বেরভাক্তদ থফা দীখ থরভাদী স্বাস্থে
ঝক্তুঁ ওয ওাযণ  এআ ভস্যা ভাধারনয চন্য “ক্তঙ্কক্তরপ” নারভ এওটি
যবক্তেং যভক্তন ঈদ্ভাফন ওযা রফ মায ভাধ্যরভ ওভথস্থরর নাযী কারভথন্ট
ওভীযা ক্তপঙ্গায ক্তপ্রন্ট (ফারারভক্তেও) ক্তদর স্যাক্তনটাক্তয ন্যাক্তওন যরত
ারয এআ যবক্তেং যভক্তন প্রস্তুত ওযরত প্ররাচন রফ পটোয
যডরবররভন্ট, যভওাক্তনওোর ওনিাওন, আররক্ট্রক্তনক্স ওররার ক্তরিভ

৭,৫০,০০০
(াত রক্ষ ঞ্চা
াচায)

৫,০০,০০০
(াঁঘ রক্ষ)

৪,০০,০০০
(ঘায রক্ষ)

১০,০০,০০০
(দ রক্ষ)

২০১৭-১৮ থ থ ফঙরয ৩ যাঈরে ঈদ্ভাফনীমূরও প্রওরে নুদান প্রদান (১০টি)
নং
1.

2.

3.

4.

5.

ভরনানীত ব্যক্তি/প্রক্ততষ্ঠারনয নাভ

প্রওরেয নাভ

প্রওরেয ক্তফফযণ

Department of Computer
Science and Engineering
Jessore University of
Science and Technology,
Jessore-7408.
Mobile: 01797238131
E-mail:
aminul03211@yahoo.com

Computer and mobile
generated waste to
precious
metals
(gold,
platinum,
silver) recovery- An
approach
for
economic
development
and
sustainable
environment
in
Bangladesh.

ফাংরারদর প্রক্ততফঙয ২.৭ ক্তভক্তরন যভক্তেওটন ফরচথেয ঈৎক্তত্ত
 তথ্য প্রমৄক্তিয ব্যফহৃত এফং নি মোং রত এআ ফরচথেয
ক্তধওাংআ সৃক্তি রে ওক্তিঈটায, টিক্তব এফং যভাফাআর রত
প্রক্ততক্তনত এআ ফচথে রত যরড, ভাযওাক্তয, যিাক্তভাভ নাভও
ক্ষক্ততওাযও দাথ থ ক্তযরফর ক্তনকতথ রে মায পরশ্রুক্ততরত ফায়ু
দূলণ, কৃক্তল  ভূক্তভ দূলণ, ভানফ যদর ক্তফক্তবন্ন ধযরণয ভযণ ব্যাক্তধ
যযারকয সৃক্তি রফ এফং ক্তযরফর বাযাম্যীন র ড়রফ এআ
ক্ষক্ততওাযও ক্তফলগুররা যথরও ক্তযত্রারণয দ্ধক্তত ঈদ্ভাফন ওযাআ
এআ প্রওরেয মূর ঈরেশ্য

Dr. Muhammad Abdullah
Adnan
Assistant Professor,
Department of CSE, West
Polashi, BUET, Dhaka.
Mobile: 01552336926
E-mail:
abdullah.adnan@gmail.com

Trend Detection
using Real-time
Principal
Component
Analysis.

Md. Tasnim Rana
Fazlul Haque Hall, KUET,
Khulna-9203.
Mobile: 01521495880
E-mail:
rana.me.kuet@gmail.com

VTOL HYBRID
UAV For Long
Duration Flight.

এওটি ক্তযরর টাআভ ডাটা প্রক্তিাওযণ ক্তরিভ ততযী ওযা রফ
মা ডাটায ভাক্তত্রওতা হ্রা ওযরফ এফং ক্তযরর টাআরভ তথ্য
প্রক্তিাওযণ ওরয ংক্তক্ষপ্ত ভরয ভরধ্য তাৎক্ষক্তণও অঈটপুট
যফযা ওযরফ মারত ওরয ডাটা এয গুরুত্বপূণ থ ক্তযফতথন
(Trend) এআ দ্ধক্ততরত রচআ যদঔা মারফ যডটা
যচনারযরনয ঈচ্চ ায, ক্তযরর টাআভ ডাটা এনারাআক্ত ওঠিন
ওরয যতারর এআ যডটা ক্তফরিলরণয এওটি ওাঠারভা দযওায মা
যডটা অওারয ওভারফ এফং যস্কররফর ওযরফ এভনবারফ যম
ংকুক্তঘত যডটা প্রকৃত তরথ্যয ন্তক্তনক্ত থত প্রকৃক্ততরও প্রক্ততপক্তরত
ওযরফ এফং ফাস্তফ ভর তা প্রক্তিা ওযরত াযরফ
াধাযণ ভনুষ্যক্তফীন মান (UAV) রনও ওভ ভ On Air
থাওরত ারয তায ক্তওছু মাক্তেও ীভাফদ্ধতায চন্য এআ ভস্যা
ভাধারনয চন্য ভনুষ্যক্তফীন মারনয ারথ ক্তেি (Blimp)
প্রমৄক্তি ব্যফায ওযা রফ এরত এটি যওান Run Way ঙাড়া
ঈড্ডন ওযরত াযরফ এফং ঈন্নন ওার অরযা দীখ থ রফ

Tripzip Tours
29/30, Block # C, Tajmahal
Road, Mohammadpur,
Dhaka-1207.
Mobile: 01949555888
E-mail:
kanij.tripzip@gmail.com

Community Based
Tourism (Home
Stay)

Oliur Rahman
KaziNazrul Islam Hall,
BUET, Dhaka-1000.
Mobile: 01721047575
E-mail:

UPATTO

oliurrahmansazu@gmail.com

20 Months

12 Months

12 Months

12 Months

Home Stay নারভ এওটি নরাআন প্ল্োটপভথ ততযী ওযা রফ
মায ভাধ্যরভ তুরনামূরওবারফ প্রঘক্তরত ভ্রভণ স্থানমূর স্থানী
ফাক্তিারদয ফাক্তড়রত ভ্রভণওাযীরদয থাওায ব্যফস্থা ওযা মারফ
যদরয যম যওান প্রান্ত যথরও যম যওান ব্যক্তি এআ প্ল্োটপরভথ
ক্তনরচয ফাক্তড়রও ভ্রভণওাযীরদয ব্যফায ওযায চন্য ক্তরক্তফদ্ধ
ওরয অ ওযায থ ততযী ওযরত াযরফ

প্রস্তাক্তফত প্রওরেয ভাধ্যরভ ডািায ওতৃথও প্রদত্ত স্পি
যপ্রক্তিরনয ভস্যা ভাধারনয ক্তনক্তভত্ত যভাফাআর
ব্যফাযওাযীরদয চন্য আএআঘঅয ফা আররক্ট্রক্তনও যরথ ক্তযরাট থ
ততযী ওযা রফ যমটা এএভএরয ভাধ্যরভ যযাকীরদয ওারঙ
যৌুঁরঙ মারফ এআ আএআঘঅযগুররা পটোরয ংযক্তক্ষত
থাওরফ এফং ব্যফাযওাযীযা ক্তনচ এওাঈরন্ট রক-আন ওরয এগুররা
ারফ

প্রদত্ত থ থ (টাওা)

১৫,০০,০০০
(রনয রক্ষ)

১৫,০০,০০০
(রনয রক্ষ)

২,৩২,০০০
(দুআ রক্ষ ফক্তত্র
াচায)

১০,০০,০০০
(দ রক্ষ)

৩,০০,০০০
(ক্ততন রক্ষ)

নং

ভরনানীত ব্যক্তি/প্রক্ততষ্ঠারনয নাভ

প্রওরেয নাভ

প্রওরেয ক্তফফযণ

6.

NeuroGen Technologies
Limited
44/7 A/B Wes Panthapath,
Solid Point Karim Tower,
Dhanmondi, Dhaka – 1205.
Mobile: 01912586496
E-mail:

Expansion of a
Genetic Digital
Database to Enable
Personalized
Medicine for
Neurodevelopmental
Disorders.

mohammed.danis@neurogenbd.com

10 months

চনাফ াক্তন জুফারয
ফাক্তড়-১৯, যযাড-০৩, েও-ক্তফ, ফনশ্রী,
যাভপুযা, ঢাওা (১০ভ যেক্তণ, অআক্তডার
স্কুর এে ওররচ, ঢাওা)
যভাফাআর: ০১৯২৯৬২৭৪৪৭
আ-যভআর:
sunnyjubayer04@gmail.com

Farmover-কৃলরওয যযাফট

যচরনটিও ক্তডচড থায ক্তফশ্বব্যাী এওটি মূখ্য স্বাস্থে ভস্যা
অভারদয যদর ফতথভারন ম থাপ্ত ফওাঠারভায বারফ
ক্তডচড থাযগুররায ঠিও ডাাকরনাক্ত রে না ক্তনঈরযারচন
ক্তফকত এও ফঙরয প্রা ২০০ চটির যচরনটিও ক্তডচড থায যমভন
টিচভ, ADHD, যেি ওোন্পায, টিম্যান ক্তনড্রাভ, DMD,
Fragile X, MECP2 আতোক্তদ যযারকয ঠিও ডাাকনক্ত এফং
ডাাকরনাক্ত নুারয প্রক্ততটি যযাকীয বক্তফষ্যৎ ব্যফস্থানা
ক্তদও ক্তনরদ থনা ক্তদররঙ এ ভস্ত চটির যযারকয ঠিও
ডাাকরনাক্ত এয চন্য প্রাথক্তভও তথ্য ক্তফরিলরণ বৃৎ ডাটা
যিারযচ যস্পরয এয প্ররাচন এআ ধযরণয যফা ঘাক্তরর
মাায চন্য এআ যিারযচ যস্পরয ফক্তধ থতওযণ ওযা রফ
কৃক্তত্রভ বুক্তদ্ধভত্তায ঈয ক্তবক্তত্ত ওরয এওট যযাফট ততযী ওযা রফ,
মা কৃলরওয কৃক্তল ওারচ াতা প্রদান ওযরফ যযাফটটি ভাটিয
pH ভাত্রা ক্তযভা, ভাটিয অদ্রতা  তাভাত্রা ক্তযভা, ায
ফা ওীটনাও ক্তঙটারনা ফীচ যপরারনা, ঘাযা যতারা আতোক্তদ ওাচ
ওযরফ াাাক্ত এ ক্তফলর এওটি যভাফাআর ো ততযী ওযা
রফ

Md. Rafiqul Islam
IT Entrepreneur, 117,
Ananda Bazar, West
Shewrapara, Dhaka.
Mobile: 01735258230
E-mail:
dubadran@gmail.com
Md. Farhad Hossain Apu
Lead CG Artist
768, Shewrapara, Dhaka1216.
Mobile: 01676788835
E-mail:

LookTell (3D Object
Recognition for Blind
People)

7.

8.

9.

md.hossain133@gmail.com
10. Afnan Islam

House No. 10-12 (4th
Floor), Road No. 04, F
Block, Rampura, Banasree,
Dhaka.
Mobile: 01717326286
E-mail:
airobotics.asia@gmail.com

এওটি ো ততযী ওযা রফ মায ভাধ্যরভ দৃক্তি প্রক্ততফক্তন্ধযা খুফ
রচ যভাফাআর ওোরভযা ব্যফায ওরয যাস্তা ঘরাঘর, ফআ ড়া,
ুঁ যফযা ওযা এফং যম যওান ধযরণয টাওা ক্তঘনরত
কন্তব্যস্থর খুরচ
াযরফ

Proposal for National
Virtualize Museum
With VR (Virtual
Reality)

প্রস্তাক্তফত প্রওরেয ঈরেশ্য রে ৫২ এয বালা অরিারন যথরও
শুরু ওরয ৭১ এয মুক্তিমৄদ্ধ ম থন্ত ০৪ চন বালা ীদ, ০৭ চন
ফীযরেষ্ঠ এফং মুক্তিমৄরদ্ধয ক্তওংফদন্তী যনতা চাক্ততয ক্ততা ফঙ্গফন্ধু
যঔ মুক্তচবুয যভান এফং চাতী ০৪ যনতায চীফন ওাক্তনী
ক্তনর প্রস্তুতকৃত ঠিও আক্ততা ক্তত্রভাতৃওবারফ ফায াভরন তুরর
ধযা

Maysha – The
Service Robot

কৃক্তত্রভ বুক্তদ্ধভত্তা ক্তফক্তি স্বংক্তি এওটি যযাফট ততযী ওযা রফ
মা ফাংরা বালায ভাধ্যরভ যমাকারমাক ওযরত াযরফ এটি ক্তফক্তবন্ন
যারটর  যযরস্তাযায ঔাফায ড থায, ক্তযরফন  আ-ক্তফর গ্রণ
ওযরত াযরফ এঙাড়া, ক্তফক্তবন্ন ক্তপ, ব্যাংও, ক্তবরমাক
যন্টারয ব্যফায িাযা গ্রাও যফায ভান ফাড়ারনা মারফ বক্তফষ্যৎ
ক্তযওেনা ক্তররফ যযাফটটিয ক্তক্ষাক্তফলও  ওাযঔানায
ক্তফক্তবন্ন স্তরয ব্যফারযয চন্য প্রস্তুত ওযা রফ আরতাভরধ্য এআ
যযাফরটয যপ্রারটাটাআ পরবারফ ক্তফক্তবন্ন যযস্টুরযরন্ট
যীক্ষামূরওবারফ ক্তযঘারনা ওযা ররঙ

12 months

প্রদত্ত থ থ (টাওা)

১৫,০০,০০০
(রনয রক্ষ)

৩,৪২,০০০
(ক্ততন রক্ষ
ক্তফাক্তি াচায)

৩,০০,০০০
(ক্ততন রক্ষ)

৭,৫০,০০০
(াত রক্ষ ঞ্চা
াচায)

১২,০০,০০০
(ফায রক্ষ)

