
 

 

২০১৬-১৭ অথ থ ফছরয আইসটি খারত সফরল অনুদান প্রদান (২৪টি) 

 

নং আরফদনকাযী ব্যসি/প্রসতষ্ঠারনয নাভ প্রকরেয নাভ প্রকরেয সফফযণ ফযাদ্দকৃত অথ থ (টাকা) 

1.  

Lakshmi Society 

House # 09, Road # 08, 

Kallyanpur, Dhaka-1207. 

Mobile: 01734-989749 

E-mail: 

lakshmisociety@gmail.com 

Computer Education 

Program 

 

60 Months 

প্রতযন্ত অঞ্চরর সক্ষা প্রসতষ্ঠারনয সক্ষক, সক্ষাথী ও সসক্ষত 

তরুণ তরুণীরদয তথ্য প্রমৄসি সবসিক কসিউটায অারযটিং 

সক্ষা প্রদান কযা রফ। ককাটারীাড়া, টুঙ্গীাড়া, 

কগাারগঞ্জ দয, নারটায দয ও সংড়া উরজরায এক 

াজায সক্ষক, সফ াজায সক্ষাথী ও চায াজায সসক্ষত 

তরুণ-তরুণী ফ থরভাট পঁসচ াজায উকাযরবাগীরক 

কসিউটায অারযটিং সক্ষা প্রদান কযা রফ। 

৫,০০,০০০  

(াঁচ রক্ষ) 

2.  

Dhrubotara Youth Development 

Foundation (DYDF) 

House-13, Block-B, Avenue-01, 

Mirpur-02, Dhaka.  

Mobile: 01671683455 

E-mail: dydfbd@gmail.com 

Prottoy 

 

12 Months 

"প্রতযয়" একটি প্রকে মা সরররটয চা শ্রসভকরদয 

জীফনমাত্রায ভান উন্নয়রনয জন্য কাজ কযরফ। এটি আইটি 

প্রসক্ষণ, আইটি িসকথ নতুন ণ্য উদ্ভাফন, রণ্যয ফাজায 

সৃসি এফং কভ থংস্থান কযরফ ৫,০০০ এযও কফস 

সুসফধাফসঞ্চত মৄফরকয। প্রকেটিয মূর রক্ষয প্রতযন্ত অঞ্চরর 

আইটিয সুরমাগ সুসফধা ক ৌঁরছ কদয়া এফং এসডসজ এয প্রথভ 

রক্ষয অজথন। 

৫,০০,০০০  

(াঁচ রক্ষ) 

3.  

Plan B 

House-17, Road-03, Sector-11, 

Uttara. Dhaka-1230.  

উরযািাাঃ Muhammad Solaiman, 

CEO 

Mobile: 01709655359 

E-mail: 

msolaimanbd@gmail.com 

Promoting the 

Success Stories of 

ICT Division in 

Digital Platform.  

 

আইসটি সফবারগয ৩০০ াপরেয গেরক ংগ্র করয 

সরসফদ্ধ কযা রফ। এই াপরেয গেগুররারক “সডসজটার 

ফান্ধফ” করেে এ রুান্তসযত কযা রফ, কমভন: সবসডও, 

ইনরপাযগ্রাপ, কপইবুক রাইব, ব্লগ, ই-কাস্টায ইতযাসদ। 

যফতীরত সডসজটার াপেগাথাগুররারক াভাসজক 

কমাগারমাগ ভাধ্যরভ প্রচায কযা রফ। এ প্রচাযণায ারথ মৄি 

থাকরফ জনসপ্রয় কাশ্যার সভসডয়া ব্যসিত্বগণ, জনফহুর 

কপইবুক কইজ এফং গ্রু এয এডসভনগণ, অনরাইন সনউজ 

কাট থার এফং ইউসনয়ন ম থায় কথরক সনফ থাসচত ৫,০০০ কভধাফী 

কপইবুক ব্যফাযীয একটি দর।  

১০,০০,০০০  

(দ রক্ষ) 

4.  

Clickntech.com 

Ali Ahmed Noman 

60/2 (4th floor) Purana Paltan, 

Dhaka-1000 

Mobile: 01717048143 

E-mail: namenbd@yahoo.com 

E-learning Door to 

Door 

10 months 

এটি একটি ই-রাসন থং সক্ষা ব্যফস্থা। স্বে আরয়য ছাত্র-

ছাত্রীরদয প্রমৄসি, সে ও কাসযগসয সফলরয় ককা থ, রাইব 

সিসভং এয ভাধ্যরভ প্রসক্ষণ কদয়া রফ। ১০,০০,০০০  

(দ রক্ষ) 

5.  

G-Tech Solution Ltd.  

House: 73, Road: 2, Block: A, 

Niketon, Gulshan-1. 

উরযািা: Mustafa Al Momin, CEO 

Mobile: 01766684100 

E-mail: mstfmomin@gmail.com 

 

Smart web 

application for 

garments sector with 

industrial 

automation and 

monitoring system 

6 Months 

ফাংরারদর কছাট-ফড় প্রায় ৫০০০ গারভ থে সে যরয়রছ। 

এরদয প্রায় অরধ থক কাজ করয াফ-কন্ট্রারক। আফায, সফরদর 

অরনক কছাট ও ভাঝাসয ফস্ত্রারয় আরছ মাযা কভ দারভ বার 

কাড় আভদাসন কযরত চায়। সকন্তু ককান আদৄসনক প্রমৄসি 

সনবথয ভাধ্যভ না থাকায কাযরণ সফরদরয কছাট ও ভাঝাসয 

কাড় ব্যফায়ীযা আভদাসন কযরত াযরছ না। পরশ্রুসতরত 

ফাংরারদর বফরদসক মুদ্রা কথরক ফসঞ্চত রে।  

প্রস্তাসফত প্রকরে এই ভস্যা ভাধান কযরত একটি স্মাট থ 

ওরয়ফ াইট স্তুত কযা রফ মায নাভ "কাকুভামু ডট কভ"। 

এই ওরয়ফ াইরট গারভ থে সে তারদয ণ্য যাসয 

সফরদীরদয কদখারত, ওড থায সনরত, সরভে ও গুণগত ভান 

সনয়ন্ত্রণ কযরত াযরফ।   

৮,০০,০০০  

(আট রক্ষ) 

6.  

Centre for Services and 

Information on Disability 

H-676, R-13, Baitul Aman 

Housing Society, Adabar, 

Shyamoli, Dhaka. 

Mobile: 01559640351 

E-mail: csid@bdmail.net 

প্রসতফন্ধী ব্যসিরদয আইসটি 

সফলয়ক প্রসক্ষণ 

কসিউটায প্রসক্ষরণয ভাধ্যরভ প্রসতফন্ধী ব্যসিরদয তথ্য 

প্রমৄসিরত দক্ষ জনফর সররফ প্রসতষ্ঠা করয কভ থংস্থারনয 

সুরমাগ ম্প্রাসযত কযা রফ। ঢাকা অন্যান্য সফবাগীয় 

ম থারয়য প্রসক্ষণ ককরে ০৭টি ব্যারচ ২০ জন করয কভাট ১৪০ 

জন প্রসতফন্ধী ব্যসিরক প্রসক্ষণ প্রদান কযা রফ। সফসবন্ন 

কজরায় অফসস্থত সফসস’য োফমূর এ প্রসক্ষণ কাম থক্রভ 

সযচাসরত রফ। ভাসিসভসডয়া প্ররজক্টরযয ভাধ্যরভ াইন 

োংগুরয়জ করকচায দ্ধসত এফং ব্যফাসযক অং 

কারয সররফা অনুমায়ী প্রসক্ষন কদয়া রফ।  

৫,০০,০০০  

(াঁচ রক্ষ) 
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7.  

কিযাক্ট পাউরেন 

রযাজগঞ্জ, চুয়াডাঙ্গা।  

উরযািাাঃ কভাাঃ কাভরুজ্জাভান, সনফ থাী 

সযচারক 

কভাফাইর: ০১৭১২৭৫৯৭৯০ 

ই-কভইর: 

compact.foundation@gmail.com 

সসক্ষত প্রসতফন্ধী ও দসযদ্র 

কভধাফী ছাত্র/ছাত্রীরদয 

কসিউটায প্রসক্ষণ প্রদান।  

চুয়াডাঙ্গা কজরায সসক্ষত কফকায মৄফক/মৄফতী ও 

প্রসতফন্ধীরদয আইটি প্রসক্ষণ প্রদান কযা রফ। ফাংরারদ 

কাসযগসয সক্ষা কফারড থয ০৪টি কেড মথাক্ররভ: কসিউটায 

অসপ অযাসিরকন, াড থওয়যায এে কনটওয়াসকথং, গ্রাসপক্স 

সডজাইন এে ভাসিসভসডয়া, এযাডবান্প আইসটি ককা থ এ 

প্রসক্ষরণ অন্তর্ভ থি থাকরফ। কভাট ০৪টি ব্যারচ প্রসক্ষণ প্রদান 

কযা রফ। ককার থয কভয়াদ রফ ৩ ভা। কভাট প্রসক্ষণাথীয 

ংখ্যা ৪৮০ জন।  

৫,০০,০০০  

(াঁচ রক্ষ) 

8.  

Toru 

Apartment # D-1, Housse#21, 

Mohakhali DOHS, Dhaka-1206.   

উরযািাাঃ Saif Kamal, Founder 

Mobile: 01730012676 

E-mail: 

saif.kamal@toruinstitute.org 

Toru Chhaya তরু ছায়া একটি সযরা থ ও জ্ঞান কয়াসযং ও িযাটপভ থ, মা 

Innovation, human centered design, 

business development, creative arts and 

technology এয co-working space. এ প্রসক্রয়ায 

জন্য অথ থাৎ Toru Chhaya Space প্রসতষ্ঠায জন্য 

অনুদারনয আরফদন।  

৫,০০,০০০  

(াঁচ রক্ষ) 

9.  

Farhan Bin Abdullah Khan Ahad 

416, Kawlar, Nur Madina Jame 

Masjid Road, Uttara, Dhaka 1230. 

Mobile: 01684953117 

E-mail: nerdxlab@gmail.com 

Feru The Bangla 

Robot 

8 Months  

স্বে মূরে একটি কযাফট উদ্ভাফন কযা রফ। মায াারে সশু 

শ্রভ ও ঙ্গুত্ব দূযীকযরণ ায়ক রফ।  
১,০০,০০০  

(এক রক্ষ) 

10.  

Humac Lab Limited 

IT Incubator, Level-04, Software 

Tehcnology Park, Janata Tower, 

Karwan bazar, Dhaka. 

উরযািাাঃ Mohammad Mubir 

Mahmud Chowdhury, CEO 

Mobile: 01711505322 

E-mail: mubir@humaclab.com 

Selliscope 

24 Months 

কসররকা ররা একটি কভাফাইর ও ওরয়ফ সবসিক 

পটওয়যায মা সদরয় সফসবন্ন প্রসতষ্ঠান তারদয ন্য কভ ভয় 

ও কভ খযরচ খুচযা কদাকারন কাঁছারত াযরফ। এয ভাধ্যরভ 

ককািানীগুররা তারদয মাফতীয় খযচ কসভরয় এরন সফক্রয় 

চযারনর এয দক্ষতা বৃসদ্ধ কযরত াযরফ।  

১০,০০,০০০  

(দ রক্ষ) 

11.  

Youth Opportunities 

35, Matikata, Dhaka Cantonment, 

Dhaka.  

Mobile: 01611058033 

E-mail: makshud@youthop.com 

“Empowerment and 

Skill Development 

of Underprivileged 

Young People of 

Bangladesh through 

Access to 

Opportunities” 

12 Months 

কদীয় ও আন্তজথাসতক Opportunities এয ারথ 

ফাংরারদরয সুসফধা ফসঞ্চত তরুণ ও মৄফকরদয সযচয় ও 

দক্ষতা বতযী করয তারদয Empower কযা রফ। 

মূরতাঃ ভাদ্রাা সক্ষাথী, প্রসতফন্ধী তরুণ, সকরায ও মৄফক 

এফং আসদফাী তরুণরদয জন্য এ প্ররজক্ট কাজ কযরফ। 

এরদয রচতনতা ও দক্ষতা ফাড়ারনা রফ। এরক্ষরত্র ১০টি 

করয কভাট ৩০টি ওয়াকথ এয ভাধ্যরভ এই সতন কযাটাগযীয 

তরুণরদয কদরয এফং কদরয ফাইরযয আন্তজথাসতক সুরমাগ 

সুসফধা সকবারফ খু ৌঁরজ ারফ এফং সকবারফ কগুররা অজথন 

কযরফ এ িরকথ ধাযণা প্রদান কযা রফ।   

৫,০০,০০০  

(াঁচ রক্ষ) 

12.  

DeshiPro Technologies Limited 

ICT Incubation, Software 

Technology Park, Janata Tower. 

Mobile: 01724448258 

E-mail: 

tanzeev.haque@gmail.com 

DeshiPro 

18 Months 

DeshiPro একটি প্ররপনার অনরাইন াসব থ ভারকথট 

কি। এই সরস্টভ ব্যফারযয ভাধ্যরভ াধাযণ ভানুল 

সনতযসদরনয সফসবন্ন ধযরণয কফা কমভন আইটি াসব থ, কাভ 

াসব থ কথরক শুরু করয কভসডরকর াসব থ অনরাইরনয 

ভাধ্যরভ করত ারয। এরত করয মাযা এই ভস্ত াসব থ 

প্রদান করয থারক তাযা রজই সডসজটার দ্ধসতরত নতুন 

নতুন ক্লারয়ে করত ারযন এফং ব্যফা ম্প্রাযণ কযরত 

ারযন। এরত নতুন কভ থংস্থান সৃসি রফ।   

৫,০০,০০০  

(াঁচ রক্ষ) 

13.  

Kiteplex IT Limited 

868 (1
st
 floor), Shewrapara, 

Mirpur, Dhaka-1216.  

উরযািাাঃ Moinuddin Muhammad 

Masud, CEO 

Mobile: 01757068388 

E-mail: 

mmmasud2002@yahoo.com 

Building a Robotics 

and Electronics 

learning Kits for 

children with 

Bangla 

Programming 

Language 

12 months 

১০ ফছরযয কফী ফয়ী সশুরদয জন্য একটি সক্ষণীয় টুর। 

এয ভাধ্যরভ সশুযা কখররত কখররত কপ্রাগ্রাসভং, ইররকেসনক্স, 

কন্পয, কযাফটিক্স ইতযাসদ সফলরয় ধাযণা ারফ। মা তারদয 

বসফষ্যৎ উদ্ভাফনী কেনা সি সফকসত কযরফ। এ আইসডয়া 

প্রস্তফনায ভরধ্য থাকরফ ফাংরা কপ্রাগ্রাসভং োংগুরয়জ, মা 

দ্বাযা মন্ত্রটিরক সযচারনা কযা মারফ। এয ভরধ্য 

ভাইরক্রাকরন্ট্রারায কফস সকছু কন্পয থাকরফ মা প্ররয়াজন 

কভাতারফক কপ্রাগ্রাসভং োংগুরয়রজয ভাধ্যরভ 

রসজক/এযরগসযদভ প্ররয়াজন করয চারনা কযা মারফ।  

৫,০০,০০০  

(াঁচ রক্ষ) 

mailto:compact.foundation@gmail.com
mailto:saif.kamal@toruinstitute.org
mailto:mubir@humaclab.com
mailto:tanzeev.haque@gmail.com


14.  

মুি আয 

কররটক সনসযসফসর, ২১০/২, এসরপযাে কযাড, 

ঢাকা-১২০৫।  

উরযািাাঃ নুরুন্নফী কচ দৄযী, প্রাক, ফাংরা 

উইসকসয়া 

Mobile: 01712754752 

E-mail: nh@nhasive.com 

কর ভাননীয় ংদ 

দরস্যয তথ্য ফাংরা 

উইসকসসডয়ায় মৄি কযা 

"উইসক ার থারভে" 

 

ফাংরা উইসকসসডয়ায় ভাননীয় ংদ দস্যরদয প্ররতযরকয 

ব্যসিগত সনফন্ধ বতযীয একটি প্রকে। উইসক ার থারভে নারভ 

এ প্রকে ভাননীয় ংদ দস্যরদয ব্যসিগত সনফন্ধ ফাংরা 

উইসকসসডয়ায় কমাগ কযা রফ।  

 

১০,০০,০০০  

(দ রক্ষ) 

15.  

এ, টি, এভ, াজ্জাদ কারন (রুরফর) ভের 

ব্যফস্থানা সযচারক, এক্সাট থ আইটি কেসনং 

ইনসস্টটিউট, খারাীয, ীযগঞ্জ, যংপুয।  

Mobile: 01723249471 

E-mail: 

atmsazzadhossain@gmail.com 

কসিউটায ও আফাফত্র 

ক্ররয়য জন্য আসথ থক 

রমাসগতা প্রদান।  

যংপুয কজরায ীযগঞ্জ উরজরায় অফসস্থত "এক্সাট থ আইটি 

কেসনং ইনসস্টটিউট" গ্রারভয দসযদ্র সযফারযয সক্ষাথীরদয 

কসিউটায প্রসক্ষন প্রদান করয থারক। প্রসক্ষণ করল 

ফাংরারদ কাসযগসয সক্ষা কফারড থয অধীরন মূোয়ন কযা য় 

এফং প্রসক্ষনাথীরদয নদ প্রদান কযা য়। উি প্রসতষ্ঠান 

এয জন্য কসিউটায ও আফাফত্র ক্ররয়য জন্য আসথ থক 

অনুদান প্রদারনয আরফদন করযরছ।  

৫,০০,০০০  

(াঁচ রক্ষ) 

16.  

প্রসপট পাউরেন 

কারীগঞ্জ, রারভসনযাট 

উরযািাাঃ কভা: নুরুজ্জাভান আরভদ, সনফ থাী 

সযচারক  

কভাফাইর: ০১৭১৪৬২৬৬৭০ 

ই-কভইর: 

mdzamaned@gmail.com  

Outsourcing IT 

Training Project. 

রারভসনযাট কজরায কাসরগঞ্জ উরজরায় সসক্ষত কফকায 

মৄফ ভসরারদযরক কসিউটায সযচারনা, ইোযরনট 

সযচারনা, ওরয়ফাইট সযাচ থ এফং ডাটা এসন্ট্র, গ্রাসপক্স 

সডজাইন, াচ থ ইসঞ্জনন অটিভাইরজন, আউটরাস থং 

ইতযাসদ সফলরয় দক্ষ কযায জন্য প্রসক্ষণ প্রদান এ প্রকরেয 

মূর উরদ্দশ্য। 

২,০০,০০০  

(দুই রক্ষ) 

17.  

Head Blocks 

29 Narinda Road, Dhaka. 

Mobile: 01912144590 

E-mail: jossy81@gmail.com 

Cognitive Head 

Hunter 

12 Months  

Cognitive Head Hunter একটি ট্যাররে াসেং টুর 

মা ককান চাকুযী সফজ্ঞসিয অনুকূরর কম ফ প্রাথীয আরফদন 

ত্র জভা রড় তা স্বয়সক্রয়বারফ AI এয াারে ককাসযং 

কযরফ। এই প্রসক্রয়ায ভাধ্যরভ রজ অসধকতয দক্ষ ও 

উমৄি প্রাথী নািকযণ জ য় মা সনরয়াগ প্রসক্রয়ারক 

জ ও দ্রুততয কযরফ।  

 

১০,০০,০০০  

(দ রক্ষ) 

18.  

Shaheed Suhrawardy Medical 

College & Hospital 

Sher-e-bangla Nagar, Dhaka-

1207. 

Mobile: 01713788864, 

01819402358 

E-mail: ssh@hospi.dghs.gov.bd 

dr.uk.barua@yahoo.com  

Hospital 

Automation 

Solution plan for " 

Shaheed 

Suhrawardy Medical 

College & Hospital" 

ীদ কাহ রযায়াসদ থ াাতারর কযাসগয কফা প্রদারনয কক্ষরত্র 

অসধকতয উন্নত ও আদৄসনকায়ন এফং প্রমৄসিগত কফা 

প্রদারনয ররক্ষয একটি কন্ট্রার ইোযনার াব থায স্থারনয 

প্রস্তাফ কযা রয়রছ। এরত ফস থাঃসফবারগ আগত কযাগীরদয 

টিরকট ংগ্ররয য়যাসন ফরন্ধ ই-টিরকটিং সরস্টভ চালু কযা 

রফ, কমখারন কটারকন কভসন স্থান করয কসিউটাযাইজড 

টিরকটিং সরস্টভ চালু কযা রফ। এছাড়াও, াাতাররয 

সফসবন্ন ওয়াড থ, সফবাগ, অারযন সথরয়টায, োফরযটসয, 

কস্টায, সাফ াখা ইতযাসদ কন্ট্রার অরটারভরনয আওতায় 

আনা রফ।  

১০,০০,০০০  

(দ রক্ষ) 

19.  

10 Minute School 

H-64, R-07, Cantt. Bazar, Dhaka.  

উরযািা: Zubaer Bin Alam, PR and 

Communications Manager, 10 

Minute School 

Mobile: 01521438290 

E-mail: 

zubaer.alam09@gmail.com  

Smart Book 

"স্মাট থবুক" র ফইরয়য সডসজটার ংকযণ কমখারন ফই কথা 

ফররফ ছাত্র-ছাত্রীরদয ারথ। ছাত্র-ছাত্রীযা ফইরয়য রেয উয 

সক্লক কযররই ে কথরক কফসযরয় আরফ রেয অন্তসন থসত 

অথ থ, রেয উচ্চাযণ, রেয অনুফাদ আযও অরনক সকছু। 

ফাংরা স্মাট থবুরক প্রসতটি ফাংরা কসফতায গুরুত্বপূণ থ ে ও 

ফাকয যসঙন কারায করয াইরাইট কযা থাকরফ। কভাফাইর 

কথরক স্মাট থবুক ব্যফায কযরর ক ে ফা ফাকয স্প থ কযরর 

তায ব্যাখ্যা কদখারফ।   

১০,০০,০০০  

(দ রক্ষ) 

20.  

Department for Anthropology, 

University of Dhaka. 

উরযািাাঃ Dr. aobaida Nasreen 

Assistant Professor. 

Mobile: 01765461204 

E-mail: 

zobaidanasreen@gmail.com  

"অযাসজতা" াইফায 

কস্পর নাযীয প্রসত 

সংতা কযাধ, রচতনতা 

ও সনযািা 

১২ ভা 

ফাংরারদর াইফায কস্পর নাযীয প্রসত সংতা কযাধ 

এফং এরত প্রসতকায চাওয়ায সফলয়টিরক আরযা াফরীর ও 

রমাসগতাপূণ থ কযা এ প্রকরেয মূর সফলয়। এক্ষরত্র শুরুরতই 

একজন সবসক্টভ জানারত াযরফন তায উয ওয়া 

াভরাটিয ধযণ এফং জানরত াযরফন কটি প্রসতকারয সক 

আইন যরয়রছ। এছাড়াও জানরত াযরফ তায ভস্যায ধযণ 

অনুারয অসবরমাগ কযরত রর সক সক প্রভাণ ও আরাভত 

সদরয় ককান ংস্থায কারছ অসবরমাগ কযরত রফ।  

১০,০০,০০০  

(দ রক্ষ) 

mailto:nh@nhasive.com


21.  

Development Wheel (DEW) 

13-A/4-A (3rd Floor), Babar 

Road, Block-B, Mohammadpur, 

Dhaka-1207.  

Mobile: 9135499 

E-mail: dewsalam@gmail.com 

Digital Literacy for 

Small Farmers.  

ভয়ভনসং, কনত্ররকাণা ও কযপুয কজরায ক্ষুদ্র ও প্রাসন্তক 

কৃলকরদয আইসটি কফায় অন্তর্ভ থি কযা রফ। ৮৫০ জন 

ক্ষুদ্র ও প্রাসন্তক কৃলকরক প্রসক্ষণ প্রদান কযা রফ। এরত 

কৃলরকয কৃসল উৎাদনীরতা, আয় ও াসফ থক জীফনমাত্রায 

ভান উন্নয়ন বৃসদ্ধ ারফ।  

৫,০০,০০০  

(াঁচ রক্ষ) 

22.  

Jeeon Bangladesh Ltd. 

Asadullah House, 5/1, Unit D1, 

Block-E, Lalmatia, Dhaka-1207. 

Mobile: 01811999123 

E-mail: contact@m-doc.net 

rubayat.khan@jeeon.co 

. 

Upgrading and 

Digitizing rural 

Pharmacies to 

deliver quality 

healthcare to 

underserved 

communities  

গ্রারভয সনসদ থি ঔলরধয কদাকারন আা কযাগীরক প্রসসক্ষত 

ঔলরধয কদাকানদায াযীসযক যীক্ষা ও কযারগয সফস্তাসযত 

তথ্য সবসডও কনপারযরন্প জাসনরয় সদরফ কযপারযর কোরয। 

সচসকৎক যফতী ভরয় ককান সজজ্ঞাা ফা যীক্ষায 

প্ররয়াজন থাকরর তা জানারফন এফং ফররল সচসকৎক 

ব্যফস্থাত্র সররখ াঠারর কদাকান কথরক সপ্রোরয সপ্রে কযা 

মারফ।  

১০,০০,০০০  

(দ রক্ষ) 

23.  

Plant Breeding and 

Biotechnology lab, Dept. of 

Botany, University of Dhaka, 

Dhaka-1000. 

উরযািাাঃ Dr Rakha Hari Sarker 

Mobile: 01711547429 

Email: 

rhsarker2000@yahoo.co.uk 

Identification and 

expression analysis 

of Universal Stress 

Proteins (USPs) 

from databases and 

their functional 

validation in plants 

36 Months 

 

এই গরফলণা প্রকেটিয ভাধ্যরভ পর উসদ্ভরদয কক্ষরত্র তথ্য 

প্রমৄসি কথরক প্রাি জ্ঞান প্ররয়াগ কযা রফ। সফরল করয এই 

প্রকেটি কথরক রব্ধ জ্ঞান পর উসদ্ভরদয উন্নত জাত উদ্ভাফরন 

ায়তা প্রদান কযরফ।  

১০,০০,০০০  

(দ রক্ষ) 

24.  

কজরা প্রাক, ভয়ভনসং।  

adcictmymensingh@gmail.com 

কসিউটায োফ স্থারনয 

জন্য আরফদন। 

ভয়ভনসং কজরা প্রারকয কাম থাররয় একটি কসিউটায 

োফ স্থারনয জন্য ায়তা প্রদান।   

৫,০০,০০০  

(াঁচ রক্ষ) 

 

কভাট = 

১,৬৬,০০,০০০ 

(এক ককাটি কছলসি 

রক্ষ টাকা) 
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২০১৭-১৮ অথ থ ফছরয ১ভ যাউরে আইসটি খারত সফরল অনুদান প্রদান (৪০টি) 

 

নং আরফদনকাযী ব্যসি/প্রসতষ্ঠারনয নাভ প্রকরেয নাভ প্রকরেয সফফযণ ফযাদ্দকৃত অথ থ (টাকা) 

1.  

Atom AP Limited 

House-8/A/10, Road-13, Suite 

5B, Dhanmondi, Dhaka-1209. 

উরযািা: AKM Ahmedul Islam, 

Managing Director 

Mobile: 01713453337 

E-mail: 

ahmedul.islam@atomapgroup.com 

Halal Food 

 

27 Weeks 

“Halal Food” নারভ একটি ওরয়ফাইট বতযী কযা রফ 

মায ভাধ্যরভ ারার খাফারযয সফলরয় ফাংরা ও ইংযজীরত 

কযসস থাকরফ। এটি এভনবারফ উস্থান কযা রফ মারত 

একজন ইউজায রজই তা আয়রত্ব আনরত ারয ও বুঝরত 

ারয। এই াইরটয ভাধ্যরভ গৃকতী ও কযরস্তাযা ব্যফায়ীযা 

কুসকং স্কুর ফাই উকৃত রফ। সফরদর ফফাযত 

জনগণ রজই ারার খাফায গ্রণ কযরত াযরফ। ওরয়ফ 

াইট বতযীয াাাস কভাফাইর অযা বতযী করয এটিরক 

আরযা জ ও ব্যফায উরমাসগ কযা রফ।   

১২,০০,০০০  

(ফায রক্ষ) 

2.  

Amar MP Social Voluntary 

Organization 

Lovely villa, Commercial area, 

Habiganj, Habiganj-3300.   

Mobile: 01711070800 

E-mail: info@amarmp.com 

AmarMP.com: Teh 

Gateway to the 

Member of 

Parliament (MP) of 

Bangladesh. 

অনরাইন াভাসজক ভাধ্যভগুররারত জাতীয় ংরদয 

ভাননীয় দস্যরদয উসস্থসত খুফ কভ এফং তাঁরদয ারথ 

কমাগারমারগয জন্য াধাযণ জনগরণয জ ককান অপরাইন 

এফং অনরাইন ভাধ্যভ কনই। ভাননীয় জনপ্রসতসনসধরদয ারথ 

াধাযণ কবাটাযরদয জ কমাগারমারগয ভাধ্যভ সররফ 

AmarMP.com নারভ সডসজটার অনরাইন িযাটপভ থ 

বতযী কযা রয়রছ। এরত ফতথভারন ১৫০ জন ভাননীয় ংদ 

দস্য অসপসয়াসর মৄি রয়রছ। এখন ম থন্ত ৫০০ এয উয 

প্রশ্ন াওয়া কগরছ এফং ৩০০ এয উয প্ররশ্নয উিয 

কস্বোরফীরদয ভাধ্যরভ ংদ দস্যরদয কাছ কথরক 

সরসখত/অসডও/সবসডও ফাতথায ভাধ্যরভ কজাগাড় কযা রয়রছ 

এফং AmarMP.com অনরাইন িযাটপরভ থ প্রশ্ন এফং 

উিয প্রদ থন কযা রে। 

২০,০০,০০০ 

(সফ রক্ষ) 

3.  

Education Research Foundation 

(ERF) 

Flat-3B, House-69/3, Road-7/A, 

Dhanmondi R/A, Dhaka-1207. 

Mobile: 01776534220 

E-mail: info.erfbd@gmail.com 

What’s Next: An 

analytics based 

intelligent 

recommendation 

system for H.S.C 

passed students to 

identify the best suited 

educational 

institutions for higher 

education and 

successful career 

pathways. 

প্রস্তাসফত প্রকরেয উরদ্দশ্য রে, একটি Analytics 

based intelligent recommendation বতযী কযা, 

মায ভাধ্যরভ উচ্চ ভাধ্যসভক যীক্ষায় াকৃত সক্ষাথীযা 

রজ এফং কভ খযরচ উমৄি উচ্চ সক্ষা এফং কাগত 

সুরমাগ নািকযণ ংক্রান্ত যাভ থ গ্রণ কযরত াযরফ। 

এরত একটি ইোরযসক্টব ওরয়ফাইট এফং কভাফাইর 

অযাসিরকন থাকরফ কমখারন কর সফলয় সবসিক উচ্চ সক্ষা 

ও কাগত সুরমাগ এফং ফাংরারদরয কর অনুরভাসদত 

সক্ষা প্রসতষ্ঠান ও সক্ষা সফলয়ক তথ্য থাকরফ। 

১২,০০,০০০  

(ফায রক্ষ) 

4.  

Hungry Naki.com Ltd. 

House-B 148, Lane-22, 

Mohakhali DOHS, Dhaka. 

উরযািা: Tausif Ahmed 

Founder – HNKitchen 

COO and Co-Founder 

Mobile: 01715983963 

E-mail: tausif.ahmed@gmail.com 

HNKitchen/ Amar-

Kitchen 

 

06 months 

Amar-Kitchen প্রসতবাধয যাঁদৄসনরদয জন্য একটি 

িযাটপভ থ বতসয কযরফ কমটা ব্যফায করয নাযীযা সডসজটার 

দ্ধসতরত কভাফাইর/কসিউটায সদরয় তারদয যান্নাকৃত 

খাফারযয ছসফ ফণ থনা এফং দাভ উরেখ করয অন্যরদয ারথ 

কয়ায কযরত াযরফ। Amar-Kitchen িযাটপভ থ 

ব্যফাযকাযীযা কমরকারনা খাফায চাইরর ঝারভরা ছাড়াই ঘরড় 

ফরই অড থায কযরত াযরফ। এছাড়াও একজন Amar-

Kitchen  ব্যফাযকাযী চাইরর আস্বাদনকৃত খাফারযয 

সযসবউ কয়ায কযরত াযরফ মা রড় অন্য ব্যফাযকাযীযা 

খাফায ক্ররয়য পূরফ থই খাফায িরকথ ম্যক ধাযণা রাব 

কযরত াযরফন। 

১৫,০০,০০০  

(রনয রক্ষ) 

5.  

Big Bang Computer’s Ltd. 

Lion Shopping Complex (4
th

 

Floor), Room-531-534, 73, Old 

Airport Road, Dhaka-1215. 

Mobile: 01712530414 

E-mail: 

bigbang.hossain@gmail.com  

জাতীয়বারফ রুসগরদয স্বাস্থয 

ংক্রান্ত তথ্য সডসজটাসর 

ংযক্ষরণয প্রস্তাফ 

“Electronic Health 

Record (EHR) or 

Patient file 

Recording”  

কযাগীরদয স্বাস্থয ংক্রান্ত তথ্য সডসজটাসর ংযক্ষণ কযায 

জন্য করথ কাড থ বতযীয প্রস্তাফ কযা রয়রছ। এয ভাধ্যরভ 

একজন কযাগীয মাফতীয় তথ্য কমভন: কযসজরিন নম্বয, 

নাভ, ঠিকানা, কভাফাইর নম্বয, জাতীয় সযচয়ত্র নম্বয, ব্লযাড 

গ্রু, ফয়, জন্ তাসযখ ইতযাসদ তথ্য ংযক্ষণ কযা রফ। 

এরত কযাগীয কপ্রসক্রন ও সফসবন্ন যীক্ষায সযরাট থ 

ংযক্ষণ কযা রফ। WEB Application এয ভাধ্যরভ 

কদব্যাী কযাগীরদয তথ্য ংযক্ষণ কযা রফ। 

   

১০,০০,০০০  

(দ রক্ষ) 

mailto:ahmedul.islam@atomapgroup.com
mailto:info@amarmp.com
mailto:info.erfbd@gmail.com
mailto:tausif.ahmed@gmail.com
mailto:bigbang.hossain@gmail.com


6.  

The Tech Lab Limited  

House-12, Road-8, Block-G, 

Niketan, Gulshan-1, Dhaka-1212.  

Mobile: 01687711517 

E-mail: 

thetechlab.office@gmail.com  

The Tech Lab - 

Engineering For 

Everyone 

 

6 months 

প্রকে প্রস্তাফকাযী প্রসতষ্ঠান ৬-১৫ ফছয ফয়ী সশু-

সকরাযরদয Engineering সক্ষা অথ থাৎ 

Programming, Electronics and Robotics 
প্রদান করয থারক এফং ১৫ ফছরযয উরবথ মৄফকরদয জন্য 

Apprenticeship Program সখারনা য় কমখারন তাযা 

ারত কররভ Engineering কখায াাাস সফসবন্ন 

Real-lift Project এ কাজ কযরত ারয। এছাড়া, 

Department of Research and Development 
যরয়রছ কমখারন কর সক্ষাথী তারদয এক ফছয ব্যাী 

Education Program এয য সফসবন্ন Real-life 

Problem ভাধান কযা এফং সফসবন্ন Project এয 

Development এফং Implementation সনরয় কাজ 

কযরত ারয। 

১০,০০,০০০  

(দ রক্ষ) 

7.  

Rangamati Chamber of 

Commerce and Industry 

Chamber Bhaban, Rangamati-

4500, Rangamati Hill Tracts. 

Mobile: 01715198544 

E-mail: presidentrcci@gmail.com 

belalrangamati7@gmail.com 

Capacity Building 

of Entrepreneurs in 

Rangamati Hill 

District. 

 

06 Months 

যাঙ্গাভাটি কচম্বায অপ কভা থ কৃলকরদয ন্যােমূে প্রাসি 

সনসিত কযায ররক্ষয কৃলকরদয প্রসক্ষরণয ভাধ্যরভ 

যাঙ্গাভাটি কচম্বারযয সনজস্ব কাম থাররয় ওরয়ফাইট খুরর 

সফসবন্ন উরজরায অনগ্রয তথা সফসবন্ন উজাসত কৃলক 

অন্যান্য কৃলকরদয ারথ বদসনক কমাগারমারগয ভাধ্যরভ 

ফাজায দয ংগ্র করয ওরয়ফ াইরট প্রদান পূফ থক কক্রতা-

সফরক্রতায ভরধ্য ভন্বয় াধন করয কৃলকরদয ন্যাে মূে 

প্রাসি সনসিত কযা প্রস্তাসফত প্রকরেয মূর উরদ্দশ্য। 

৫,০০,০০০  

(াঁচ রক্ষ) 

8.  

Startup Dhaka Ltd. 

House - 28, road - 20, Ground 

Floor, Block K, Banani 1213, 

Dhaka. 

Mobile: 01819218449 

E-mail: startupdhaka@gmail.com 

Online Startup 

School 

 

12 Months 

স্টাট থআ স্কুর নারভ একটি অনরাইন সবসিক ওরয়ফাইট 

বতযীয প্রস্তাফ কযা রয়রছ। এরত ব্যফাযকাযীরদয কেসনং ও 

উরদ কদয়া রফ মা ওরদযরক পর উরযাি রত াাে 

কযরফ। এই িযাটপরভ থ থাকরফ সতন ধযরণয াসব থ, 

সক্ষামূরক কনরটে, কভনটরযয কাছ কথরক উরদ গ্ররণয 

াসব থ এফং ইনরবস্টযরদয কাছ কথরক অথ থ াওয়ায াসব থ। 

এরত সক্ষামূরক টসক প্রদান কযা রফ প্ররতযক ভার। 

প্রসতটি ককার থয জন্য ২,০০০ টাকা মূে সনধ থাযণ কযা রয়রছ 

এফং কভেযরদয কাছ কথরক উরদ সনরত ঘোয় ৩,০০০ 

টাকা সযরাধ কযরত রফ। 

৫,০০,০০০ 

(াঁচ রক্ষ) 

9.  

RDF Payment Technology Ltd. 

RDF Bhaban, House21, Road12, 

PisciCulture Housing Society, 

BlockKha, Adabor, Dhaka. 

Mobile: 01861150292 

E-mail: 

herbalmedapp@gmail.com 

Herbal Med App 

 

4 Months 

"াযফায কভড" নারভ একটি অযা বতযীয প্রস্তাফ কযা 

রয়রছ, মায ভরধ্য সফসবন্ন ঔলসধ গাছ এয সফফযণ থাকরফ। 

ককান গাছ কথরক ককান ধযরণয ঔলধ বতযী য়, সকবারফ 

গারছয সযচম থা কযরত য়, ককান গাছ এয য ফা াতায 

ভাধ্যরভ ককান কযারগয ঔলধ বতযী কযা মায় ইতযাসদ সফলয় 

এরত থাকরফ। এই অযা এয ভরধ্য একটি ম্যা থাকরফ মায 

ভাধ্যরভ সফসবন্ন ঔলসধ গাছ এয অফস্থান খুফ রজই খু ৌঁরজ 

কফয কযা মারফ।   

৫,০০,০০০ 

(াঁচ রক্ষ) 

10.  

Dr. Md. Anowar Hossain Mondol 

and Md. Fazlul Haque 

Assistant Professor, Kurigram 

Govt. Women's College, 

Kurigram 5600. 

Mobile: 01712673711 

E-mail: mfhaq77@gmail.com 

Digitalization of 

public examination 

conducting system 

at field level 

 

6 Months 

কফাড থ ও সফশ্বসফযারয় ম থারয় যীক্ষাথীরদয তথ্যাফরী 

ফতথভান ভরয় সডসজটার দ্ধসতরত ংযক্ষণ কযা ররও 

যীক্ষা ককেমূরয কাম থ দ্ধসত সডসজটারাইজড না ওয়ায় 

স্তসরস এফং টাইসং এয ভাধ্যরভ ীভাফদ্ধ। এয পরর ভাঠ 

ম থারয় যীক্ষা সযচারনায কক্ষরত্র নানাসফধ ত্রটি-সফচুযসত 

সযরসক্ষত য়। এ সফলয় সফরফচনায় নাতন দ্ধসতয 

সযফরতথ একটি সডসজটার দ্ধসত উদ্ভাফরনয প্রস্তাফ কযা 

রয়রছ, মায ভরধ্য সনম্নরূ কাম থ দ্ধসত থাকরফ: 

 কফাড থ/সফশ্বসফযারয় কর্তথক প্রদি যীক্ষাথীরদয 

ডাটারফরজয Soft Copy এয ব্যফায।  

 দ্রুত ও সনর্ভ থরবারফ সফলয় ককাড সফরেলণ।  

 স্বয়ংসক্রয়বারফ আন সফন্যা বতযী। 

 এক সক্লক এয ভাধ্যরভ যীক্ষাথীরদয াসজযাত্র বতযী। 

 কক্ষ সযদ থরকয দাসয়ত্ব ফেন ও সনরয়াগত্র বতযীতত 

স্বয়ংসক্রয় দ্ধসত অফরম্বন।  

 দ্রুত টীট প্রস্তুত। 

৩,০০,০০০ 

(সতন রক্ষ) 

mailto:thetechlab.office@gmail.com
mailto:belalrangamati7@gmail.com
mailto:startupdhaka@gmail.com


11.  

Microtech 

177 Shahid Syed Nazrul Islam 

Sarani, Bijoynagar, Dhaka-1000. 

Mobile: 01710424280 

E-mail: 

mashnoon@microtechbd.com 

Bino 

 

9 Months 

একটি একটি অগরভরেড সযয়াসরস (Augmented 

Reality-AR) সবসিক সক্ষামূরক উরযাগ। সফনা মূরে 

ডাউনররাডরমাগ্য এই অযাটিয ারথ ইরতাভরধ্য ০২টি ফই 

প্রকাসত (ইংরযজী ও ফাংরা) রয়রছ। গুগর কি-কস্টায ও 

অযার আই কস্টায কথরক অযাটি ডাউনররাড কযা মারফ। 

AR প্রমৄসিয ব্যফারয ফই এয াতা কথরক সফসবন্ন প্রাণী, 

দাথ থ, দৃশ্য দ থায াভরন কন্ঠস্বয জীফন্ত রয় ওরঠ। খুফই 

কভ কভরভাসযরত ও কম ককান স্মাট থরপারন এটি রজ চারারনা 

ম্ভফ। এই কাম থক্ররভরক আরযা দীঘ থরভয়াদী করয কভ সরক 

অক্ষয জ্ঞারনয ফাসরয গসণত, াধাযণ জ্ঞান, প্রাণী জগৎ, 

ভূরগার, অঞ্চর সবসিক ফই কযায জন্য এ প্রস্তাফনা দাসখর 

কযা রয়রছ। এয প্রধান রক্ষয ররা আদ থসরস অনুযরণ 

অনুান সবসিক নীসতরফাধ সক্ষায একটি সডসজটার 

কাসযকুরাভ বতযী কযা।   

১০,০০,০০০  

(দ রক্ষ) 

12.  

Dr. Nahida Afrin 

Gul Bahar Villa. E/Q-7, East 

Firojshah Colony, Thana: Akbar 

Shah, Chittagong. 

Mobile: 01754-642760 

E-mail: akhi.nahida@yahoo.com 

Shishu Poththo 

 

09 Months 

সশুরদয ঔলরদয ভাত্রা সনধ থাযরণয জন্য সুসনসদ থিবারফ সশুয 

ওজরনয ারথ সভসররয় ভাত্রা সনধ থাযণ কয জরুযী। এই কক্ষরত্র 

াধাযণত সভসরগ্রাভ/রকসজ/সদন সূত্রভরত সাফ কযা য়। 

আফায সযায ভাধ্যরভ প্ররয়াগকৃত ওলরধয কক্ষরত্র প্রসত ঘো 

ফা সভসনট এ ঔলরধয ভাত্রা সনধ থাযণ কযরত য়। ফ সভসররয় 

প্রসক্রয়াটি একজন এভ.সফ.সফ.এ সচসকৎরকয জন্য অরনক 

ভয় ারক্ষ ও জটির। এছাড়া র্তণমূর ম থারয় কফা 

প্রদানকাযী অন্যান্য স্বাস্থয কভী ফা ঔলধ কদাকানদাযরদয 

জন্য প্রায় অম্ভফ। অথচ সশুরদয ঔলরদয ভাত্রা সনধ থাযরণ 

র্ভর রর সফসবন্ন যকভ স্বাস্থয ঝৌঁসক বতযী য়। এই ভস্যা 

ভাধারনয জন্য “সশু থ্য” নারভ একটি অযা বতযী কযা 

রফ, মায ভাধ্যরভ সনর্ভ থরবারফ সশুরদয ঔলরধয ভাত্রা 

সনয়ন্ত্ররণ াাে াওয়া মারফ।  

৪,০০,০০০ 

(চায রক্ষ) 

13.  

Bangladesh Institute of ICT in 

Development (BIID) 

House-B 165, Road-23, 

Mohakhali DOHS, Dhaka-1206. 

উরযািা: Md. Shahid Uddin Akbar, 

Chief Executive Officer 

Mobile: 01819243935 

E-mail: info@biid.org.bd 

Cyber bullying 

against girls and 

women over social 

media. 

 

06 Months 

এই প্রকরেয মূর উরদ্দশ্য র নাযী ও মৄফতী কভরয়রদয ভরধ্য 

Cyber Bullying সফলয়ক রচতনতা ফাড়ারনা এফং 

যকাসয-কফযকাসয ংগঠন, সক্ষা প্রসতষ্ঠান ও নীসত-

সনধ থাযক ংগঠনরক একসত্রত কযা মারত করয াইফায 

অযারধয সফলরয় ফাই কাচ্চায য়। এছাড়া এই গরফলণাটি 

সকবারফ াইফায আক্রান্ত নাযী ফা ভসরা সনরজরদযরক 

স্বাবাসফক জীফরন সপরয আরত ারয ক িসকথত তথ্য 

ছসড়রয় সদরফ। প্রকরেয শুরুরত একটি সপ্র-কযারিইন কযা 

রফ কমখারন টারগ থট গ্রুরয কারছ াইফায অযাধ সফলয়ক 

ধাযণা তুরর ধযা রফ। সভক্স কভথড এয ভাধ্যরভ মৄফতী ও 

নাযীরদয কাছ কথরক সকবারফ তাযা এই অযারধয সকায 

ররা এফং এয প্রসতসক্রয়া িরকথ তথ্য কনয়া রফ। 

১০,০০,০০০  

(দ রক্ষ) 

14.  

ভানফ কোণ সযলদ-এভরকস 

ঠাকুযগাঁও ঞ্চগড় কযাড, ারন্দয, ঠাকুযগাঁও।  

কভাফাইর: ০১৮২৮১৮২১৩৪ 

ই-কভইর: mkptkgbd@yahoo.com 

সসছরয় থাকা জনরগাষ্ঠী 

“আসদফাস (উজাসত) 

ব্যসিরদয আইটি 

(আউটরাস থং) সফলরয় দক্ষতা 

উন্নয়রনয ভাধ্যরভ কভ থংস্থান 

সনসিতকযণ” ীল থক কভ থসূসচ 

ফাস্তফায়রনয জন্য অনুদান 

প্রাসিয প্রস্তাফ 

যাজাী, চাঁাইনফাফগঞ্জ ও নওগা কজরায ৪টি উরজরায 

াঁওতার, ওযাও, ভাাত্ম, ভারী, ভো ইতযাসদ দরীয় 

ম্প্রদারয়য জনরগাষ্ঠীয প্রায় ২০০ জনরক প্রতযক্ষবারফ এফং 

১২০০ জনরক রযাক্ষবারফ ০১ ফছয কভয়াদী (জুরাই ২০১৭- 

জুন ২০১৮) প্রসক্ষণ প্রদান কযা রফ। এরত আসদফাী 

কফকায মৄফক-মৄফতীরদয আইসটি ব্যফায সফলরয় দক্ষতা 

বৃসদ্ধয ভাধ্যরভ কভ থংস্থারনয সুরমাগ সৃসি রফ।   

৫,০০,০০০ 

(াঁচ রক্ষ) 

15.  

জনাফ পারতভা কফগভ 

বাসত, ীদ কযারন্ফন পসযদ পাউরেন 

গ্রাভ: ভাসনকপুয, ডাকঘয: কাসদযপুয, 

উরজরা: সফচয, কজরা: ভাদাযীপুয।  

কভাফাইর: 

ই-কভইর: 

গ্রারভয কৃলক শ্রসভক ও মৄফ 

উন্নয়রন কসিউটায 

প্রসক্ষরণয সনসভরি 

কসিউটায ক্রয় ফাফদ 

অনুদান প্রদান। 

ভাদাযীপুয কজরায সফচয উরজরায কাসদযপুয ইউসনয়রনয 

কৃলক, শ্রসভক ও মৄফ উন্নয়রন প্রসক্ষণ প্রদান কযা রফ। ০১ 

নরবম্বয ২০১৭ কথরক প্রসক্ষণ শুরু রফ। প্রসতটি কেসনং এয 

কভয়াদ থাকরফ ০৩ ভা করয। প্রসক্ষণ প্রদারনয জন্য 

াইাযপযরভন্প কসিউটায এফং আনুলাসঙ্গক মন্ত্রাং 

ক্ররয়য জন্য অনুদান প্রদারনয আরফদন কযা রয়রছ।    

৪,০০,০০০ 

(চায রক্ষ) 

16.  

অধ্যাক ড. জাসভলুয কযজা কচ দৄযী 

উাচাম থ, ইউসনবাস থটি অফ এসয়া প্যাসসপক 

এফং 

প্রসতরমাসগতা সযচারক, ২০১৭ এসএভ-

আইসসস এসয়া ঢাকা সযসজওনার কনরটস্ট,  

৭৪/এ, গ্রীন কযাড, পাভ থরগট, ঢাকা-১২১৫।  

কভাফাইর: ০১৮৩৫০২২৩৯৮ 

ই-কভইর:  

md.rajibul.islam@uap-bd.edu  

এসএভ আন্তজথাসতক 

কররসজরয়ট কপ্রাগ্রাসভং 

কনরটস্ট-২০১৭ (এসএভ-

আইসসস) এয 

পৃষ্ঠরালকতায জন্য 

আরফদন।  

০২ সদন 

ইউসনবাস থটি অফ এসয়া প্যাসসপক (ইউএস) এয 

কসিউটায সফজ্ঞান ও প্ররক র সফবারগয তত্ত্বাফধারন 

আগাভী ১৭-১৮ নরবম্বয ২০১৭ তাসযখ ০২ সদন ব্যাী “২০১৭ 

এসএভ-আইসসস এসয়া ঢাকা সযসজওনার কনরটি” 

আরয়াজরনয জন্য পৃষ্ঠরালকতা ও আসথ থক ায়তায জন্য 

আরফদন কযা রয়রছ।  

৫,০০,০০০ 

(াঁচ রক্ষ) 

mailto:mashnoon@microtechbd.com
mailto:akhi.nahida@yahoo.com
mailto:info@biid.org.bd
mailto:mkptkgbd@yahoo.com
mailto:md.rajibul.islam@uap-bd.edu


17.  

Prof. Dr. Md. Shamim Anower 

Secretary of ICEEE 2017 

Rajshahi University of 

Engineering & Technology 

(RUET), Rajshahi-6204.  

Mobile: 01701744549  

E-mail: headeee@ruet.ac.bd  

Sponsorship 

invitation for the 

International 

Conference on 

Electrical and 

Electronic 

Engineering 

(ICEEE) 2017. 

যাজাী প্ররক র ও প্রমৄসি সফশ্বসফযাররয়য ইররকসেকযার 

এে ইররকেসনক্স ইসঞ্জসনয়াসযং সফবারগয তত্ত্বাফধারন আগাভী 

২৭-২৯ সডরম্বয ২০১৭ তাসযরখ “International 

Conference on Electrical and Electronic 

Engineering (ICEEE) 2017” আরয়াজন কযা রফ। 

উি আরয়াজরন প্ররয়াজনীয় আসথ থক ায়তায জন্য আরফদন 

কযা রয়রছ। 

৩,০০,০০০ 

(সতন রক্ষ) 

18.  

জনাফ নুযাত আকতায 

াধাযণ িাদক, াসমুখ ভাজ কোণ 

ংস্থা 

৭ভ তরা, সদরাযা টাওয়ায, কানাযগাঁও কযাড, 

াসতযপুর, ঢাকা-১২১৭। 

কভাফাইর: ০১৭৪৩৫২৫৫৯৪ 

ই-কভইর: julqar@gmail.com 

াসমুখ থস্কুররয 

সুসফধাফসঞ্চত সক্ষাথীরদয 

ারত কররভ তথ্য প্রমৄসি 

সক্ষা প্রদারনয জন্য ১০টি 

কডকট/োট অথফা অথ থ 

ফযাদ্দ প্রদারনয আরফদন। 

“াসমুখ ভাজ কোণ ংস্থা” ঢাকা রযয সযফাগ 

এরাকায সুসফধা ফসঞ্চত সশুরদয াসফ থক উন্নয়রন কভ থযত 

একটি ংগঠন। ংগঠনটিয উরযারগ উরেসখত এরাকায 

সুসফধা ফসঞ্চত ও দুাঃস্থ সশুরদয ভারঝ সক্ষায আররা ছসড়রয় 

কদওয়ায ররক্ষ “াসমুখ স্কুর” নারভ একটি স্কুর সযচারনা 

করয আরছ। াসমুখ স্কুররয ছাত্র-ছাত্রীরদয তথ্য প্রমৄসিরত 

দক্ষ করয কতারায উরদ্দরশ্য ১০টি কসিউটায অথফা 

োটরয জন্য অনুদান প্রদারনয আরফদন কযা রয়রছ।    

২,০০,০০০  

(দুই রক্ষ) 

19.  

জনাফ ভাসুদ ভামুদ 

বাসত, টুটাড়া ভরডর যকাসয প্রাথসভক 

সফযারয়, খানজাান আরী কযাড, খুরনা।  

কভাফাইর: ০১৭১২৫৯০৯৭৮ 

ই-কভইর: 

খুরনা ভানগযীয তফরল থয 

প্রাচীন টুটাড়া ভরডর যকাসয 

প্রাথসভক সফযাররয়য সক্ষক 

াসজযা কশ্রসণকক্ষ 

সফযাররয়য সফসবন্ন স্থারন কক্লাজ 

াসকথট কযারভযা, ওয়াইপাই 

কজান, কসিউটায ইতযাসদ 

ক্ররয়য জন্য অথ থ ফযারদ্দয 

আরফদন। 

খুরনা ভানগযীয তফরল থয প্রাচীন টুটাড়া ভরডর যকাসয 

প্রাথসভক সফযাররয়য সক্ষক াসজযা কশ্রসণকক্ষ 

সফযাররয়য সফসবন্ন স্থারন কক্লাজ াসকথট কযারভযা, ওয়াইপাই 

কজান, কসিউটায ইতযাসদ ক্ররয়য জন্য অনুদান প্রদারনয 

আরফদন কযা রয়রছ। 

২,০০,০০০ 

(দুই রক্ষ) 

20.  

জনাফ যওন আযা াযবীন 

কচয়াযম্যান, যাী ভাজ কোণ ংস্থা 

১৫৮/১, উিয ফাারফা, বুজফাগ, ঢাকা-১২১৪।  

কভাফাইর: ০১৯৬৫৩৫৫৬১৬ 

ই-কভইর: 

এসতভ, অায় সশুরদয 

কসিউটায প্রসক্ষরণয জন্য 

২০টি কসিউটায প্রদারনয 

আরফদন। 

যাী ভাজ কোণ ংস্থা একটি কস্বোরফী প্রসতষ্ঠান। এ 

প্রসতষ্ঠারনয তত্ত্বাফধারন সনজস্ব তসফরর ভারজয দুাঃস্থ 

এসতভ সশুরদয বযণরালণ, সক্ষা ও প্রসক্ষরণয ব্যফস্থা 

কযা, দসযদ্র সশুরদয সক্ষা উকযণ সফতযণ ও ফহুমুখী 

প্রসক্ষণ ইতযাসদ সযচাসরত রে। দসযদ্র কভধাফী সশুরদয 

কসিউটায প্রসক্ষরণয জন্য ২০টি কসিউটায প্রদারনয জন্য 

অনুরযাধ কযা রয়রছ। 

১,০০,০০০ 

(এক রক্ষ) 

21.  

জনাফ কাজী কযাজী 

ংদ দস্য, ৩৪১, ভসরা আন-৪১, 

ফাংরারদ জাতীয় ংদ।  

কভাফাইর: 

ই-কভইর:  

গযীফ ও প্রসতফন্ধী কভধাফী 

ছাত্র-ছাত্রীরদয োট 

প্রদান প্ররঙ্গ। 

০৩ জন গযীফ ও প্রসতফন্ধী কভধাফী ছাত্র-ছাত্রীরদয োট 

প্রদারনয জন্য আরফদন কযা রয়রছ। সনরম্ন উি ০৩ জন 

ছাত্র-ছাত্রীয নাভ ও ঠিকানা উরেখ কযা ররা: 

১। জনাফ ফাকী উদ্দীন (ফাক ও শ্রফণ প্রসতফন্ধী), ব্যারচরয 

অফ পাইন আট থ সপ্র-সডগ্রী, কযার-২০৫৫৩৭, কযসজ নং: 

০৮৯০৬১, কন: ২০০৮-০৯, ঢাকা আট থ কররজ, ঢাকা।  

২। জনাফ পাসভদা াযসবন, আট থ এে সক্ররয়টিব স্টাসড, 

সফএস অনা থ (১ভ ফল থ), কযার: ১৩২২, কন: ২০১৪-১৫ 

(রকন-এ), গা থস্থয অথ থনীসত কররজ, ঢাকা।  

৩। জনাফ যাসখ খানভ, কশ্রণী: দভ, কযার: ২৭, সফলয়: 

ভানসফক, দূগ থাপুয উচ্চ সফযারয়, কগাারগঞ্জ। 

১,৫০,০০০ 

(এক রক্ষ ঞ্চা 

াজায) 

22.  

Jago Nari Unnayaon Sangstha 

Sapnapuri Road, Ramu, Cox’s 

Bazar. 

Mobile: 01823929075  
E-mail: sstushecox@gmail.com 

Integration of the 

vulnerable young 

women with the 

local market through 

empowering them 

with basic computer 

skills.   

প্রস্তাসফত প্রকরেয অধীরন কক্সফাজায কজরায যামু উরজরায 

৬ টি ইউসনয়রনয ৬০ জন মৄফ ভসরারক কভ সরক প্রমৄসিগত 

প্রসক্ষন প্রদান কযা রফ (পরতখাঁযকুর রত ১০ জন, 

কাওয়াযরখা রত ১০ জন,  যীদনগয রত ১০ জন,  

চাকভাযকুর রত ১০ জন, যাজাযকুর  রত ১০ জন এফং 

কজায়াসযয়া নারা ইউসনয়ন রত ১০ জন)। উি প্রসক্ষন দ্বাযা 

তারদয  ক্ষভতায়ন কযা রফ মারত তাযা সনজস্ব ইউসনয়রনয 

স্থানীয় ফাজারয প্ররয়াজনীয় উাদান সদরয় ব্যফা প্রসতষ্ঠা 

কযরত ারয। এই প্রকরেয নকা  প্রসসক্ষত ভসরারদয 

আয়ফধ থক কভ থকারেয উয সবসি করয বতসয কযা রয়রছ। 

প্রসক্ষন যফতী  উি ংস্থা প্রসক্ষণাথীরদয আা ও  ব্র্যাক 

ংস্থা রত আসথ থক করারনয ব্যফস্থা করয সদরফ এফং জারগা 

নাযী উন্নয়ন ংস্থা াসফ থক সফলয় কদখাশুনা কযরফ। 

৩,০০,০০০ 

(সতন রক্ষ) 

23.  

েী দৃসিীন উন্নয়ন ংস্থা (স.সড.ইউ.এ) 

ভদনপুয, কনত্ররকাণা দয, কনত্ররকাণা।  

Mobile: 01742596090  

E-mail: n.p.d.u.s.200@gmail.com 

০৫টি কসিউটায ফযাদ্দ 

প্রদান। 

েী দৃসিীন উন্নয়ন ংস্থায উরযারগ ১৯৯৭ ার কথরক 

কনত্ররকাণা কজরায দৃসি প্রসতফন্ধীরদয সক্ষায স্বারথ থ সফসবন্ন 

ধযরণয সক্ষামূরক কাম থক্রভ সযচারনা করয আরছ। দৃসি 

প্রসতফন্ধী সক্ষাথীরদয কসিউটায প্রসক্ষরণয জন্য ০৫টি 

কসিউটায ফযারদ্দয জন্য আরফদন কযা রয়রছ। 

২,০০,০০০  

(দুই রক্ষ) 

mailto:headeee@ruet.ac.bd
mailto:julqar@gmail.com
mailto:sstushecox@gmail.com
mailto:n.p.d.u.s.200@gmail.com


24.  

Prof. Dr. Md. Abdur Rafiq 

Organizing Chair, EICT 2017 

Dean, Faculty of Electrical and 

Electronic Engineering, Khulna 

University of Engineering & 

Technology (KUET), Khulna-9203. 

Mobile: 01911747305 

E-mail: eict2017@kuet.ac.bd  

eict2017kuet@gmail.com  

Financial assistance 

of the brilliant 

success of the 

International 

Conference “EICT 

2017”  

খুরনা প্ররক র ও প্রমৄসি সফশ্বসফযাররয়য ইররকসেকযার 

এে ইররকেসনক্স ইসঞ্জসনয়াসযং সফবারগয তত্ত্বাফধারন আগাভী 

৭-৯ সডরম্বয ২০১৭ তাসযরখ “3
rd

 International 

Conference on Electrical Information and 

Communication Technology (EICT) 2017” 

আরয়াজন কযা রফ। উি আরয়াজরন প্ররয়াজনীয় আসথ থক 

ায়তায জন্য আরফদন কযা রয়রছ। 

৩,০০,০০০ 

(সতন রক্ষ) 

25.  

কফযকাসয সক্ষা প্রসতষ্ঠান সক্ষক ও কভ থচাযী 

কোণ োস্ট 

১, কানাযগাঁও কযাড (রাী-নীররক্ষত), 

ব্যানরফই বফন, ঢাকা-১২০৫।  

কপান: ৯৬১১৯৫৩, ০১৭১১৫২৮৪৫৯ 

ই-কভইর: 

salamshaju@yahoo.com  

কফযকাযী সক্ষা প্রসতষ্ঠান 

সক্ষক কভ থচাযী কোণ 

োরস্টয অনরাইন ডাটারফজ 

ফ টওয়যায কডরবররভে 

এয জন্য সফরল ফযাদ্দ 

প্রদারনয আরফদন।   

প্রস্তাসফত প্রকরেয ভাধ্যরভ একটি অনরাইন ডাটারফজ 

পটওয়যায বতযী কযা রফ। এরত কদরয প্রতযন্ত অঞ্চর রত 

অফযপ্রাি ম্মাসনত সক্ষক কভ থচাযীগণ দূগ থভ থ অসতক্রভ 

করয কোণ োরস্ট আরফদন জভা প্রদারনয প্ররয়াজন রফ না, 

অনরাইরন এ কফা গ্রণ কযরত াযরফ। মায ভাধ্যরভ 

কফযকাসয সক্ষা প্রসতষ্ঠারন কভ থযত সক্ষক/কভ থচাযীরদয 

সফসবন্ন অফয সুসফধা প্রদান কাম থক্রভ জ রফ।  

৫,০০,০০০ 

(াঁচ রক্ষ) 

26.  

কফযকাসয সক্ষা প্রসতষ্ঠান সক্ষক ও কভ থচাযী 

অফয সুসফধা কফাড থ 

ব্যানরফই বফন (নীচতরা),  ১, কানাযগাঁও 

কযাড (রাী-নীররক্ষত), , ঢাকা-১২০৫।  

কপান: ৯৬৬২১৮২ 

ই-কভইর: info@terbb.gov.bd  

অফয সুসফধা কফারড থয ডাটা-

কফই অরটারভরনয জন্য 

সফরল অনুদান ফযারদ্দয 

আরফদন।  

কফযকাসয সক্ষা প্রসতষ্ঠান সক্ষক ও কভ থচাযী অফয সুসফধা 

কফারড থ অন-রাইন ডাটা-কফই াব থায স্থান। প্রস্তাসফত 

প্রকরেয ভাধ্যরভ একটি অনরাইন ডাটারফজ পটওয়যায 

বতযী কযা রফ। এরত কদরয প্রতযন্ত অঞ্চর রত অফযপ্রাি 

ম্মাসনত সক্ষক কভ থচাযীগণ দূগ থভ থ অসতক্রভ করয 

অফয বাতা প্রদারনয জন্য আরফদনত্র জভা প্রদারনয 

প্ররয়াজন রফ না। অনরাইরন এ কফা গ্রণ কযরত াযরফ। 

মায ভাধ্যরভ কফযকাসয সক্ষা প্রসতষ্ঠারন কভ থযত 

সক্ষক/কভ থচাযীরদয কনন সুসফধা প্রদান কাম থক্রভ জ 

রফ। 

৫,০০,০০০ 

(াঁচ রক্ষ) 

27.  

Travel Fog (Dream Bangladesh) 

1st Floor, House no-21, Road no-

19, Block-E, Banani, Dhaka. 

উরযািা: Amit Debnath, Founder & 

Kamruzzaman Sweet, Director 

Mobile: 01811289556 

E-mail: amitdev90@gmail.com  

Travel Fog (Dram 

Bangladesh) 

 

5 Years  

Travel Fog (Dram Bangladesh) একটি োরবর 

ইোসিয সডসজটার িযাটপভ থ। কমখারন াযাসফরশ্বয আগত 

টুযসযস্টরদয তকথতায ারথ এরদরয টুযসযজভ স্পটগুররারক 

সনযািায ারথ সবসজট কযায সুরমাগ করয সদরফ। 

িযাটপভ থটিয ভাধ্যরভ সনরম্নাি সুসফধা প্রদান কযা রফ: 

 অনরাইরন কদরয কর ধযরণয কারটর বুসকং 

ব্যফস্থা।  

 ফাংরারদ  াযাসফরশ্বয Airteketing 

Solution থাকরফ।  

 সফসবন্ন টুযসযস্ট এসযয়ায কাভগুররারক অনরাইরনয 

আওতায় এরন টুযসযস্টরদয জন্য আফাসক ব্যফস্থা 

বতযী।  

 সনজস্ব োরবর ওরয়ফাইট, োরবর সনউজ, কাট থার, 

োরবর ভারকথটিং, োরবর গাইড ইতযাসদ থাকরফ। একই 

ারথ োরবর এইড, োরবর জফ, োরবর গাইড, োরবর 

অযাসিরকন থাকরফ।  

  এছাড়া ভতাভত প্রকারয জন্য ব্লসগং থাকরফ। 

১৫,০০,০০০ 

(রনয রক্ষ) 

28.  

Banglastories.com 

House 25/B, Road-18, Block-B, 

Banani, Dhaka-1213. 

Mobile: 01712512611 

E-mail: 

banglastories.com@gmail.com 

Banglastories.com 

5 Years  

প্রাথসভক সক্ষায আদৄসনকায়রনয উরদ্দরশ্য ইোযরনরটয ভাধ্যরভ 

ফাংরায ইসতা ও ংস্কৃসত সফসবন্ন সফলরয় সশু সকরায 

কর সক্ষাথীরদয কারছ অযা এফং ওরয়ফাইট কফইজড 

একটি ভাধ্যভ ফাংরারস্টাসযজ ডটকভ। াসযরয় মাওয়া অথফা 

প্রচসরত সক্ষা অথফা সফরনাদনমূরক গেগুররারক খুফ াফরীর 

বালায় অযাসনরভরনয ারথ ফণ থনা কযা রফ এই অযাটিরত। 

একটি গরফলণা দর গে বতযী ও অযাসনরভন ফানারনায জন্য 

কাজ কযরফ। ফতথভারন যীক্ষামূরকবারফ ০২টি গে সনরয় 

অযাটিয কাম থক্রভ শুরু কযা রয়রছ।  

১৫,০০,০০০ 

(রনয রক্ষ) 

29.  

কজরা প্রাক, পসযদপুয 

কপান: ০৬৩১-৬৭০৫৬ 

ই-কভইর: dcfaridpur@mopa.gov.bd  

কসিউটায োফ স্থান।  পসযদপুয কজরা প্রারকয কাম থাররয় র্ততীয় তরায় আদৄসনক 

কসিউটায োফ স্থারনয জন্য ২৫টি কসিউটায, প্ররয়াজনীয় 

আফাফত্র ও আনুলাসঙ্গক যঞ্জাভাসদ প্রদারনয অনুরযাধ কযা 

রয়রছ।  

১৮,০০,০০০ 

(আঠায রক্ষ) 

30.  

ভানফ কোণকাভী অনাথারয় 

চাসন্দগড়, দুগ থাপুয, কনত্ররকাণা।  

কভাফাইর: ০১৭১৫৭৫২২৭০, ০১৭৯৬৬৬৮৫১৭ 

ই-কভইর: 

manab_kallayan@yahoo.com    

কসিউটায োফ স্থান। কনত্ররকাণা কজরায দুগ থাপুয উরজরায় অফসস্থত ভানফ 

কোণকাভী অনাথারয়-এ কসিউটায প্রদান।  

 
৩,০০,০০০ 

(সতন রক্ষ) 

mailto:eict2017@kuet.ac.bd
mailto:eict2017kuet@gmail.com
mailto:salamshaju@yahoo.com
mailto:info@terbb.gov.bd
mailto:amitdev90@gmail.com
mailto:dcfaridpur@mopa.gov.bd
mailto:manab_kallayan@yahoo.com


31.  

সরক্র ফাসরকা উচ্চ সফযারয় 

পাভ থরগট, কতজগাঁও, ঢাকা-১২১৫।  

কভাফাইর: 01759-002243 

ই-কভইর:  

কসিউটায োফ স্থান। সরক্র ফাসরকা উচ্চ সফযাররয় করয়কটি ভাসিসভসডয়া 

কশ্রসণকক্ষ ও একটি কসিউটায োফ স্থান।  ২০,০০,০০০ 

(সফ রক্ষ) 

32.  

ভাগুযা কপ্র ক্লাফ, ভাগুযা 

আরফদনকাযী: জনাফ াভীভ আরম্মদ খান, 

াধাযণ িাদক 

কভাফাইর: ০১৯১২১৩৪৯৪১ 

ভাগুরা কপ্রক্লারফ 

াংফাসদকরদয ব্যফারযয 

জন্য কসিউটায (রডকট) 

ফযাদ্দ এফং ওয়াই-পাই 

ংরমাগ।  

ভাগুরা কপ্রক্লারফ াংফাসদকরদয ব্যফারযয জন্য ০৪টি 

কসিউটায (রডকট) ফযাদ্দ এফং ওয়াই-পাই ংরমারগয 

জন্য অথ থ ফযারদ্দয আরফদন কযা রয়রছ।  

১,৫০,০০০ 

(এক রক্ষ ঞ্চা 

াজায) 

33.  

Mohammad Samawat Ullah 

Managing Director, Olivine 

Limited 

House-159/B, Road-23, New 

DOHS, Mohakhali, Dhaka-1206.  

Mobile: 01711082720 

E-mail: samawat@olivineltd.com   

samawat@gmail.com 

Blood Group- A 

Personalized Blood 

Donors Network 

focusing on Privacy 

and Donors 

Comfort.  

12 Months 

প্রস্তাসফত "ব্লাড গ্রু" প্রকেটি একটি কনটওয়াকথ সবসিক 

অনরাইন িযাটপভ থ। এখারন একজন ব্যসি কযসজিায করয 

শুদৄভাত্র তায সনরজয কনটওয়ারকথ কমাগদান কযরত াযরফ। 

কমভন: একজন ব্যসি মসদ বুরয়ট এয ছাত্র রয় থারকন 

তারর বুরয়রটয এডসভন তারক কই কনটওয়ারকথ অন্তর্ভ থি 

কযরফন। পরর সতসন শুদৄভাত্র তায সনরজয সযসচত ব্যসিয 

কারছ যরিয জন্য অনুরযাধ কযরত াযরফন। এরত যি 

দাতায তথ্য প্রাইরবট থাকরফ।       

৩,০০,০০০ 

(সতন রক্ষ) 

34.  

Muhammad Nazrul Islam 

Associate Professor, CSE Dept, 

Military Institute of Science and 

Technology, Dhaka-1216. 

Mobile: 01725560099 

E-mail: nazrulturku@gmail.com 

Explore the 

Usability and User 

Experiences of 

mHealth Apps: 

Towards 

Developing Usable-

and-Useful mHealth 

Apps in Bangladesh. 

18 Months  

প্রস্তাসফত প্রকরেয উরদ্দশ্য র mHealth এয ফতথভান 

অফস্থা ফাংরারদরয কপ্রক্ষারট ম থাররাচনা কযা। 

ইউরজরফসরটি এফং ইউজায এক্সরসযরয়রন্পয মথাথ থতা 

ফাংরারদরয অযারয উয যীক্ষা কযা। প্ররয়াজনীয় এফং 

রজ ব্যফাযরমাগ্যবারফ ফাংরারদরয mHealth 

অযা বতযীয ব্যাারয নতুন কেভওয়াকথ প্রস্তাফ কযা এফং 

যীক্ষা করয তা মাচাই কযা।   

২,০০,০০০  

(দুই রক্ষ) 

35.  

Bangla Puzzle 

House # 839, Flat #A/6, Road # 3, 

Baitul Aman Housing Society, 

Adabor, Dhaka. 

Mobile: 01799045333 

E-mail: nadimkobi@gmail.com 

Strong Brain 

Equation app for 

android + iOS 

device 

6 Months 

কেইন ইকুরয়ন প্রস্তুকৃত সক্ষামূরক, গাসণসতক কম সিক 

এফং ভসস্তক চচ থায একটি অযা, মা ারজর আকারয 

উস্থান কযা রয়রছ। অযাটি ব্যফায করয সশুযা 

গাসণতবীসত দূয কযরত ারয এফং যর অংক রজ 

ভাধান কযরত ারয। অযাটিরত ফতথভারন ৫টি ধার 

১৬৮টি কগভ যরয়রছ। অযাটিয আইওএ ংকযণ, 

ফহুবালা ব্যফায সুসফধা এফং কগভ এয ংখ্যা বৃসদ্ধয 

প্রস্তাফনা দাসখর কযা রয়রছ।   

২,০০,০০০  

(দুই রক্ষ) 

36.  

Digitalb Limited 

256, West Shewrapara (1st floor), 

Mirpur, Dhaka-1216. 

Mobile: 01731079193 

E-mail: digitalbsojol@gmail.com 

Bangabandhu In AR 

(Augmented 

Reality) 

9 Months 

ইোরযকটিব প্রমৄসি ররাররন্প (Hololens) ব্যফায 

করয একটি অযা বতযী কযা রফ মায ভাধ্যরভ জাসতয 

জনরকয কভ থকাে তুরর ধযা রফ।   
৩,০০,০০০ 

(সতন রক্ষ) 

37.  

Digital Manush 

10/7. Tollabagh, Dhaka-1207. 

Mobile: 01535884038 

E-mail: 

digitalmanush.org@gmail.com 

Digital Manush "সডসজটার ভানুল" একটি কভাফাইর এন্ড্ররয়ড অযাসিরকন। 

এয ভাধ্যরভ ভারজ সনতয সদরনয প্ররয়াজনীয় াসব থ 

প্রদানকাযী শ্রভজীসফ কমভন: ইররসিসয়ান, গ্যা 

কটকসনসয়ান, তারায সভসস্ত্র আরযা ৩০টি কযাটাগযীয 

ভানুলরদয রজই খু ৌঁরজ াওয়া মারফ। এছাড়া গৃ সক্ষক ও 

াট থ-টাইভ চাকুযী ন্ধানকাযী ভানুরলযও কখাঁজ াওয়া মারফ 

এই িযাটপরভ থ। 

১,৫০,০০০ 

(এক রক্ষ ঞ্চা 

াজায) 

38.  

Mahmudur Rahman Khandker & 

Fariha Faruque Nandiny 

Final Year, CSE Dept., 

Jahangirnagar University, Dhaka. 

Mobile: 01681006542 

E-mail: 

khandkerrifat@gmail.com 

Automated Hand 

Gesture-based 

Wheelchair for 

Disable People. 

12 Months 

হুইররচয়ারযয ারথ একটি অরটারভরটড সরস্টভরক মৄি কযা 

রফ, মায পরর হুইররচয়ায ব্যফাযকাযীযা শুদৄভাত্র ারতয 

ইাযায় স্বাবাসফক ভানুরলয ভত বদনসন্দন কাজগুররা কযরত 

াযরফ। এই অরটারভরটড হুইররচয়ায প্রসতফন্ধী ভানুলরদয 

আত্মসনবথযীর কযায াাাস তারদয জীফনমাত্রায ভান 

উন্নয়রন ায়তা কযরফ। 

১,৫০,০০০ 

(এক রক্ষ ঞ্চা 

াজায) 

mailto:samawat@olivineltd.com
mailto:samawat@gmail.com


39.  

Authentic ICT Ltd. 

69-C (4
th

 floor), Green road, 

Pahthapath, Dhaka-1205. 

উরযািা: Rafi Ahmmed, Managing 

Director 

Mobile: 02-9641199 

E-mail: info@authenticict.com 

ফাংরারদরয াট-ফাজায 

 

একটি স্মাট থরপান অযাসিরকন বতযী কযা রফ মা ব্যফাযকাযীয 

ফতথভান অফস্থান ফা ব্যফাযকাযী প্রদি অঞ্চররয সনকরট কম 

কর ণ্য/রফা াওয়া মায় ফা একটি সনসদ থি ণ্য ব্যফাযকাযী 

সনকটস্থ ফা ব্যফাযকাযী প্রদি অঞ্চররয সনকরট কম কর স্থারন 

াওয়া মায় তায তাসরকা, কফা প্রদানকাযী প্রসতষ্ঠারনয নাভ, 

ঠিকানা, কপান ও ই-কভইর ঠিকানা ভানসচরত্র ংসেি 

প্রসতষ্ঠারনয অফস্থারনয তথ্য প্রদান কযরফ। ভাসনসচত্র কর 

তথ্য অযারয সনজস্ব তথ্য বাোরয ংযসক্ষত থাকরফ সফধায় এটি 

অপরাইরনও পূণ থরূর কাম থকযী রফ। তরফ ইোযরনট ংমৄি 

থাকা অফস্থায় এটি রাইব চযাট, বুসকং ইতযাসদ সকছু অসতসযি 

সুসফধা প্রদান কযরফ এফং এ জন্য একটি ওরয়ফ অযাসিরকনও 

উন্নয়ন কযা রফ মা ডাউনররাডকৃত অযারয ায়ক সররফ 

কাজ কযায াাাস ইোযরনট ংমৄি অফস্থায় ডাউনররাড  

ও ইন্পটররন ছাড়াই কম ককান স্মাট থরপারনয োউজায দ্বাযা 

যাসয ব্যফাযরমাগ্য রফ। প্রাথসভকবারফ এটি ঢাকা উিয 

সটি কর থারযন অঞ্চররয তথ্য সদরয় উন্নয়ন কযা রফ মা 

ম থায়ক্ররভ ভগ্র ফাংরারদয ংসেি তথ্য দ্বাযা মৃদ্ধ রফ। 

১০,০০,০০০  

(দ রক্ষ) 

40.  

I.C.T Computer Training Institute 

East Bahadurpur, 22 no ward, 

Banglabazar, Gazipur Sadar, 

Gazipur-1740. 

Mobile: 01790495201 

E-mail: 

ictcomputer56@gmail.com 

আইসটি কসিউটায 

প্রসক্ষণ কভ থারা 

৯ ভা 

সযাজগঞ্জ কজরাধীন কাসজপুয উরজরায ৬টি ইউসনয়রনয 

কফকায মৄফক-মৄফতীরদয সফনামূরে কসিউটায প্রসক্ষণ 

প্রদারনয প্রস্তাফনা দাসখর কযা রয়রছ। আসথ থক স্বেরতা 

সপসযরয় আনায জন্য কসিউটায প্রসক্ষণ এফং সডসজটার 

কফা িরকথ অফসত কযা রফ। 

২,০০,০০০ 

(দুই রক্ষ) 

কভাট = 
২,৬০,০০,০০০ 

(দুই ককাটি লাট রক্ষ) 

 

mailto:info@authenticict.com

