Mujib 100 Idea Contest

IDEA PROJECTcreate a national entrepreneurship
platform to enable Bangladesh to innovate faster,
create new opportunities, develop technical skills,
and help realize the vision of Digital Bangladesh.

The iDEA project commenced its operation in 2016 under the supervision and direction of the honorable
adviser to Prime minister of ICT Affairs Mr. Sajeeb Wazed. Core objectives of iDEA project are to develop a
startup ecosystem, to spread the concept of innovation to the mass students and to the root level of
Bangladesh, to generate enthusiasm among the startup aspirants towards innovation, to encourage the
young students specially marginalized youth living in rural areas to foster innovation, to ignite the potential of
the innovators to harness their innovation and to create a good pool of startups that will revolutionize the
innovative culture of Bangladesh.
Exceptional initiatives have been taken to achieve the above objectives. These initiatives includes but not
limited to providing grants to the startups, awarding coworking space to deserving startups, providing
state-of-the-art fablab facility, arranging training/mentoring/incubation with international standards which are
tailored according to the need of the startups, organizing national and international competitions for the
startups, connecting startups with the renowned venture capital companies and angel investors so that
startups can bring investments and funds, sending startups to participate foreign international startup events
with a view to match their skills and competencies with their counterparts.
With these above initiatives iDEA project is eyeing to produce a healthy pool of startups who will bring huge
foreign investment, create lots of job opportunity, contribute to the economy signiﬁcantly by generating lots of
economic activities. These startups will be instrumental to achieve the government's goal of building a better
Bangladesh in 2041. So far, 236 startups have been given a grant of BDT 10 lakh from the 'Idea' project. Some
of the portfolio startups of the project have already been able to bring in foreign investment of Tk 1002 crore.
All these startups are making a great contribution to the economy of Bangladesh through job creation and
other economic activities.
Several areas have been identiﬁed where UGC and iDEA project, ICT Division are eying to work closely in the
near future. Absence of a physical ‘Innovation Hub’ at the universities, lack of necessary mentoring and
guidance support, Absence of startup platform in the universities, lack of conducive environment for
entrepreneurship in educational institutions, colleges / universities. Considering all these areas, UGC and
iDEA project, ICT Division want to take joint initiatives for the entrepreneurs. In order to impart knowledge
about entrepreneurship, various training activities will be conducted throughout the year. Training, mentoring
and incubation will be organized across the country, especially for the students of universities and polytechnic
institutes, to make them interested in entrepreneurship and to make them aware of the issues related to
entrepreneurship.
A Mentor Pool will be formed consisting with successful entrepreneurs, successful industry people and IT
faculty members of different universities who work with entrepreneurs. In order to make the mentoring system
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merit and need based, it is planned to select eligible entrepreneurs from among the interested entrepreneurs
through competition. A possible schedule is being prepared on a year-by-year basis for which mentors will
provide mentoring on which subjects and days so that the entrepreneurs can take mentoring from the mentors
of their choice according to their choice and schedule. There are plans to publish the mentoring schedule on
the Idea project website so that anyone from across the country can take up the mentoring.
The inclusion of startup-related topics in technical education and university curricula is being actively
considered so that a student can learn about startups from a very young age, become interested and start
working on their ideas to become a successful entrepreneur. To this end, the matter is being considered in
consultation with the University Grants Commission.

Innovation Design and Entrepreneurship Academy Project
Bangladesh Computer Council
Informatinon and Communication Technology Divison
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Message from International Partner

Ericsson is one of the leading providers of Information and
Communication Technology (ICT) to service providers. We enable the
full value of connectivity by creating game-changing technology and
services that are easy to use, adopt, and scale, making our customers
successful in a fully connected world.

With the advent of advanced wireless communication services and the Industrial Internet of Things (IIoT), Industry 4.0 will see the
merging of operational, information, and communication technologies with cyber-physical systems where 5G opens up new
possibilities in the industrial arena.
Smart Factories can now beneﬁt from 5G's agility and this will lead largely to manufacturing companies in the future will rely on its
ultra-reliable low latency communication (URLLC), and other advanced communication services to deliver ultra-low latency, high
bandwidth, and reliable communication to capture the full potentiality of Industry 4.0.
To ensure that 5G, URLLC and IIoT meet industry requirements, Ericsson fosters Industry, academia, and public domains
collaboration in different countries like Sweden, Estonia, Germany, Spain, Brazil, USA, and China.
The efforts are fast-tracking the introduction of a new generation of smart manufacturing. Developing and implementing the ﬁrst
Industrial IoT systems in a manufacturing environment allows this new wave of tech enablers to reach maturity to change the world
rapidly.
The overall ecosystem helps incumbent actors transform their business for the future and creates an entrepreneurial drive to develop
a new business scope for new actors to bring unfolded values that will revolutionize industry 4.0.
Inter-disciplinary research among universities, industries, and other public stakeholders like government entities is the key to
realizing the value of Industry 4.0.
However, little effort has been made to comprehend the opportunities and needs of Industry 4.0 in developing countries where the
industry growth opportunity is the highest. Bangladesh is one of the emerging Tigers in the current world economy and becoming a
middle-income country in a couple of years. Hence, the booming of a spectrum of industries will take place in the near future.
We hope the Mujib 100 Idea contest creates a timely and perfect opportunity to make all the Industry 4.0 stakeholders in Bangladesh
aware of the potentiality of Industry 4.0. Also, we believe such an initiative will create the opportunity to connect the youth with the
local Industry's challenges and inspire them to solve the local problem with entrepreneurial efforts that helps to create an industry 4.0
ecosystem to ensure growth locally. It is our great pleasure to be a part of such a wonderful initiative as an organizing partner. On
Behalf of Ericsson Bangladesh, I wish the 'Mujib100 Idea Contest' a success.

Abdus Salam

Head of Ericsson Bangladesh
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Message from International Partner

Amazon Web Services (AWS) is the world’s most comprehensive
and broadly adopted cloud platform, offering over 200 fully featured
services from data centers globally. Millions of customers—including
the fastest-growing startups, largest enterprises, and leading
government agencies—are using AWS to lower costs, become more
agile, and innovate faster.

Innovate Locally, Scale Globally
Digital Bangladesh is a vision, a reality, and it has taken Bangladesh to the next level. The University Grants Commission (UGC) of
Bangladesh is organizing the Mujib 100 idea contest to explore innovative ideas. It is a unique initiative to collaborate between
industry and academia in the era of industrial revolution 4.0. For this process, we have utilized a globally recognized process known
as working backward. The mechanism is PR/FAQ, which stands for Press Release with Frequently Asked Question; used broadly by
one of the global innovation leaders Amazon. We intend to innovate locally and scale globally. The process is new and, for the ﬁrst
time, introduced in Bangladesh. With 1000+ initial submissions, the overwhelming responses prove that Bangladesh is always on the
path of meaningful digital innovation in every sector. Among them, the ﬁnal 100 amazing ideas are awarded that have shown and
proved the progress of innovation in Bangladesh.
It has been our absolute pleasure to be part of the process, and I am very proud to say that my experience has been very rewarding
as a Bangladeshi! As an international partner, Amazon Web Services (AWS) provides guidance to accelerate and achieve the vision
of being the most innovative nation! Every year, organizing the Mujib 100 idea contest will archive idea banks as the key assets and
continue showcasing digital technologies in the future. Finally, we have just started the process, and it is the dawn of the Innovative
Education Ecosystem (IEE), as an initiative of UGC, with more intensive collaboration between industry and academia.
Now, the ideas have been ﬂourishing, and we are looking forward to seeing them implemented in Bangladesh and beyond!
Thanks and with best wishes for everyone,

Mohammad M Zaman

Leader, Solutions Architecture, Amazon Web Services
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The Framework
of Innovative Education Ecosystem (IEE)
Professor Dr. Mohammad Shahadat Hossain
Department of Computer Science and Engineering, University of Chittagong
& Chair, Mujib 100 Idea Contest

Introduction
Usually, universities worldwide are considered as the most resourceful wealth because of their huge physical
infrastructure and human resources. The optimal utilisation of the resources is considered as one of the
challenging tasks for the universities. Usually, governments of every country invest in the universities with an
objective to promote innovation. However, the outputs of the research carried out in the universities basically
add value to society. The researchers of the universities published their research in terms of publications.
Now-a-days, universities are not getting enough funding from the government to continue their cutting-edge
research. One of the fundamental reasons behind this consists of the education system in the universities is
very much guidend by the learning pedagogy of 19th and 20th centuries. On the contrary, after the digital
revolution, especially during the 21st century, the amount of knowledge is doubling in every 18 months.
Therefore, the optimal utilization of the university resources is becoming a great challenge in this context. It
can be overcome by introducing new learning pedagogy, where a close linkage among students, teachers and
industry is fundamental. Such an effective linkage can be utilised to overcome the fund shortage of each
university and eventually, universities will become the focal point of the economic development of a country.
Consequently, the term University and Industry Collaboration (UIC) arises to ensure the integration between
these two important entities. However, the objectives of the two entities are different. For example, universities
would like to pursue long-term research and they are very much focused on publishing their research outputs
in terms of scientiﬁc publications. On the other hand, industries are very much focused on getting licensing
and patterns of their product as well as maximizing their revenue. Usually, industries don't prefer long-term
investment because they want quick innovation, which is not the case with the universities. In order to tackle
such a dilemma, which exists between the industry and university, we need to deﬁne innovation as the product
of invention and commercialisation. This deﬁnition is very much multiplicative in nature, which is necessary to
ensure the integration between the entities (university and industry). This leads to the evolution in the total
ecosystem resulting from the integration between university and industry. Such an ecosystem is innovative
because it ensures the evolution through the multiplication between the invention and commercialisation.
When a university is guided by such an innovative ecosystem. Its education system can be termed as
Innovative Education Ecosystem (IEE). Such a unique model of IEE will allow the optimal utilization of the
resources of universities and hence, will ensure their continuous dynamism. The market product will become
robust and reliable through an iterative rigorous process of continuous improvement. Such a robust
framework of sustainable innovation should be explored. This unique model of IEE will eventually motivate
students and faculty members of tertiary education of the country to come up with ideas to solve local
problems of the country. They will not only work on the concepts but will also work to combine concepts with
commercialisation with an objective to produce robust and reliable market products.
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The Framework of IEE
The framework of IEE consists of two phases namely, idea generation and academia-industry collaboration
as illustrated in Figure 1. The ultimate goal of this framework is to turn the ideas into market products by
developing startups or companies. The idea generation phase will develop the demo of the minimum viable product
(MVP) by taking account of the local problem. This MVP will be incubated to develop a market product by
setting up a startup. Eventually, this product will be piloted by taking account of the user needs or customer
needs. During the piloting phase drawbacks of the product will be investigated rigorously. These drawbacks
will be addressed by developing joint industry and academia research, which is called the research phase.
Thus, academia-industry collaboration consists of three sub-phases namely incubation, piloting and joint
research. The beauty of this model is that it demonstrates a trilateral model by incorporating end-user or
customer needs within the framework of academia-industry collaboration. Otherwise, it should be considered
as a bilateral model, which is found not effective. Figure 1. also illustrates the timeline of implementing the
two phases of IEE framework.

Innovative Education Ecosystem (IEE) framework

Implications of IEE
Eventually, such an approach of IEE will ensure the implementation of the slogan "Innovate locally and scale
globally". The institualization of this unique process of IEE at each university will enable the emerging of a
large number of start-up companies in the coming years and they will play the pivotal role to implement the
vision 2041 of the present government, when the country will become a developed one. Usually, start-ups are
behind the 80% economic growth of a country, as we have seen in many countries of the world.

The Role of UGC to Implement IEE
The University Grants Commission (UGC) of Bangladesh, the apex body of all universities of the country, is going to organize the first of its kind International Conference on 4th Industrial Revolution and
Beyond (IC4IR) 2021, to celebrate the birth centenary of the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh
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Mujibur Rahman.The conference will be held in both physical and virtual online formats from December
10-11, 2021. UGC would like to create a momentum of academic and research excellence in higher
education of the country through this conference. This conference will pave the way to formulate robust
and reliable education policies so that the country can achieve the vision 2041 of the present government, which requires skilled manpower in every sector of the country. This conference consists of two
important co-located events namely “Mujib 100 Idea Contest” and “Mujib 100 Industry Exhibition” in addition
to the scientiﬁc technical event. The idea behind such an approach is to create a platform which will bridge the
gap between industry and academia. In this way, an Innovative Education Ecosystem will be established,
enabling the linking among teachers, students and industry, which is now rare in our country. In this way, such
an approach will turn the universities as the focal points of innovations as well as main workhorses behind the
economic development of our country.
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Mujib 100 Idea Contest
“Innovate Locally, Scale Globally”
Dr. Shamim Al Mamun
Institute of Information Technology, Jahangirnagar University
and
Secretary, Mujib 100 Idea Contest 2021
Date: 1 December 2021
University Grants Commission of Bangladesh to organise ﬁrst of its kind International Conference on 4th Industrial Revolution and
Beyond (IC4IR 2021) on 10-11 December 2021 to mark the birth centenary of the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur
Rahman as well as the Golden Jubilee of Independence of Bangladesh. This conference will create tremendous momentum in the
area of research, teaching and learning, especially at the higher education level because this will work as an appropriate platform to
develop an Innovative Education Ecosystem (IEE), enabling the realization of the Fourth Industrial Revolution (4IR). In these
contexts, the colocated event “Mujib 100 Idea contest 2021” will be held along with the conference. The scope of the contest includes
gathering the ideas which can support making Bangladesh a smart country with smart citizens; utilizing the best of the technologies
available; solving real problems and enhancing lives and the environment for our generations to come. The idea will be judged with
the utilization of the 4IR technologies, such as Cloud, BlockChain, IoT, Robotics, Artiﬁcial Intelligence, Machine Learning/Deep
Learning/Reinforcement Learning, Data Analytics. The ideas should cover the full lifecycle, consisting of Architecture, Operations,
Applications, Security, and Optimization.
In general, universities worldwide are considered to be the richest resources due to their substantial physical infrastructure and
human resources. The best use of resources is considered a challenging task for universities. The indicative socio-economic growth
of a country, nowadays, depends on the creation of innovative models, which allow optimal utilization of university resources. In this
context, such an ecosystem model can be considered, which brings dynamism to the collaboration of industry and academics. We
want to call it IEE (Innovative Education Ecosystem). This is innovative because the ideas that will be created in the university can
be transformed into a strong and reliable market product (minimum sustainable product) through continuous care and maintenance
process. Unfortunately, such a strong framework for sustainable innovation has not yet been explored in Bangladesh. The argument
behind organizing "Mujib 100 Idea Contest 2021" of IEE. This unique event will ultimately inspire the country's tertiary level students
and teachers to come up with ideas to solve the country's local problems. They will not only work on the idea but also encourage
them to work on the implementation of their initial idea.
In the robust implementation of the IEE model, this competition has been divided into two parts. The ﬁrst part is the Idea Competition
and the second part is the Academy-Industry Collaboration stage. In the ﬁrst round of the Idea Competition, ten tracks were selected
from the Sustainable Development Goals of Bangladesh. These include education, employment, banking and ﬁnance,
e-governance, environment, agriculture, healthcare, retail and e-commerce, transportation and tourism, and smart villages and cities.
Competitors in these 10 categories will provide their innovative ideas. They will write this innovative proposal following an
international format. The name of this format is PR-FAQ1.
[1] https://www.product-frameworks.com/Amazon-Product-Management.html
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Competitors will write their ideas as if it were a press release. So that their product/service will create a new
trend at the consumer level which has never been before or it is an improved product/service. Detailed
explanations and examples will be given on our website (https://www.ic4irb.org/mujib100ideas). Once the
innovative proposals are submitted, a boot camp will be held with them, where competitors will be taught how
to write a successful PR-FAQ. After the boot camp is held, they will form a mentor team from the industry and
academy and each team will be assigned a separate mentor. Mentors will help them ﬁgure out how to create
a minimum viable product (MVP). Moreover, help them to develop competitors' innovative ideas into sharper,
more technology-friendly and global products. Ideas will be judged using 4IR technology, such as Cloud,
Blockchain, IoT, Robotics, Artiﬁcial Intelligence, Machine Learning / Deep Learning / Reinforcement Learning,
Data Analytics. These ideas need to be presented in a beautiful way using the entire life cycle of architecture,
operation, application, security and optimization. They will present their proposal beautifully again in the main
stage of the competition. These PR-FAQs will be presented to the track Wari Judge. The total number of ﬁnal
assessments will be 100. The best 100 ideas will be determined based on the detailed evaluation of the
esteemed judges. Note that each idea will be evaluated on the basis of the opinions of four academics and
one industry expert.

Mujib 100 Idea Contest Flow diagram
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The second-stage of the competition is the Academy and Industrial Cooperation stage. At this stage, industry
and academia will work together on the selected ideas. At this stage, academia and industry will provide
advice on how to expand ideas and create a product with an international market through the incubation of
ideas to start-ups. Once the product is manufactured, the product manufacturing project will be evaluated and
research opportunities will be found through piloting and henceforth, it will be further introduced in the
domestic market. The next joint research industry and academy will conduct research and create the ﬁnal
product by standardizing the other international market. In this way, a start-up company will be started, which
will promote the quality of Bangladeshi products or services in the world market. In this case, it’s worth saying
that till now different companies, institutes have been organizing idea competitions in Bangladesh. But from
there the start-up company did not have much success in capturing the international market or making any
band value of Bangladeshi products or services.
Therefore, the IEE concept will be implemented at the university level. In this case, UGC will create innovation
HUB in each university through which the two phases of this competition will be a competition in the ﬁrst phase
and in the second phase will create an educational support environment through the collaboration of
attendance of the industries and academies. From where it will show the solution of problems in different
areas of Bangladesh and through that Bangladesh will achieve its sustainable development goals in the
fastest time.

Areas of Competition:
Education
Bangladesh, similar to the rest of the world, has seen a major disruption during the pandemic with hybrid and
virtual education. We have adopted, adjusted, and now making it useful, and converting the education to
meaningful skills. This track challenges participants to submit innovative and disruptive ideas where education
evolves towards application of solving our problems or enhancing life and environment.

Employment
Meaningful employment is a key pillar, where 44 million Bangladeshi youth can provide a major impact to
become a knowledge based economy by 2041. This track challenges participants to submit innovative and
disruptive ideas which can provide enablement of meaningful employment, specially focused on technology
based employment.

Healthcare
We have observed the disruption of healthcare utilizing technologies during the pandemic. This did not only
include the pandemic response, it also provided support for lifestyle, regular health check, elective and
emergency healthcare through technologies. This track challenges participants to submit innovative and
disruptive ideas where healthcare can be available,

Smart City & Village
Smart city & village is real and very much a demand from our generation and generations to come. We want smart
citizens; as our government has taken major initiatives like my village my city, and others. This track challenges
participants to submit innovative and disruptive ideas where we can accelerate making our cities and villages smart,
based on 4IR technologies.
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Agriculture
Agriculture is our heritage, and the majority of our land can be farmed. We have observed major usage of
technologies in the agriculture-industry, focusing on smart agriculture. This track challenges participants to
submit innovative and disruptive ideas for smart agriculture, where we can utilize technologies to make our
farming smarter

Environment
With 147,570 km2, Bangladesh features a ﬂoodplain landscape and several river systems throughout the
country. This landscape provides signiﬁcant natural resources of water, land, ﬁsheries, forests, and wildlife.
Bangladesh currently faces several environmental issues that threaten these resources, including
groundwater metal contamination, increased groundwater salinity, cyclones and ﬂooding, sedimentation, and
changing stream ﬂow patterns due to mismanagement of watershed. This track expects unparallel and
innovative ideas to manage these challenges.

Banking & Financials
The banking and ﬁnancial sectors of Bangladesh have been struggling to survive in the last couple of years.
Most banks are in trouble regarding loan default, high non-performing loans, and other security issues.
Moreover, insurance sectors are also in threat from the customer side of trust. This track will take ideas on
these issues that impact gaining customers' faith and reinvestment.

Retail & E-Commerce
Compared to other countries, Bangladesh is a late entrant in E-Commerce. Yet, this sector observed
tremendous growth within a short time. E-Commerce can be the next primary driver of economic
development, but some issues need to be addressed. Innovative ideas are required that can secure a
dedicated delivery channel, e-payment solution, product piracy check and more.

Tourism & Transportation
In a country with a large population like Bangladesh, the public transport system is inadequate. Due to the
scarcity of this public transport, many sectors of Bangladesh, such as tourism and delivery channels, cannot
expand. In this context, we are looking forward to this track with an excellent public transport system, mobile
app, software, and various intelligent and artiﬁcial intelligence ideas considering the actual situation in
Bangladesh.

E-Governance
Good governance is always good for a country. Bangladesh has set its Vision 2041 with the SDG goal in mind.
Thoughtful ideas are being called for to build an e-governance management system, up-to-date software,
transparency of ﬁle management, anti-corruption, protection of consumer rights and enhancement of civic
amenities to build a digital Bangladesh. This track challenges participants to submit innovative and disruptive
ideas where e-governance can be available to all citizens and beneﬁt to the people.

Competition Format:
By forming a team of 3 to 7 contestants, they will present their innovative ideas in this competition. The main
condition for forming a team is that at least one student or teacher of an educational institution can be involved
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in the team. Any member, local or foreign, can be included. Competitors will be able to submit their innovative
proposals through Bengali and English mediums.
By writing a press release, the contestant will present their innovative proposals, including the product to the
customer, what the customer's problems and opportunities are, what the customer's most important beneﬁts
might be, how to be aware of the customer's needs and wants, and the customer's experience using this
product? The answers to this question must be in their PR. The press release should be written in a maximum
of one to two pages. There will be some frequently asked questions FAQ is included with the PR. The
contestants will sort out the questions and answers based on their own ideas. Through this, the quality of the
product mentioned in the proposal and its demand can be evaluated. The answer to the internal question will
come out how this product can be made very easily. And what features it has will come out through answering
internal questions. So in a word to the contestant, the press release and the question-answer which we call
PR-FAQ for short.

Mujib 100 Idea Contest 2021 Scenario:
Last 15th September "Mujib 100 Idea Contest 2021" opening ceremony was held. Honourable Minister of
Education of the Government of the People's Republic of Bangladesh, Dr Dipu Moni M. P. inaugurated the
competition as the chief guest. Bangladesh University Grants Commission Chairman Prof. Dr Kazi
Shahidullah was also present at the event along with Senior Secretary, N M Ziaul Alam, Department of
Information and Communication Technology - Government of the People's Republic of Bangladesh,
Secretary, Md. Mahbub Hossain, Department of Secondary and Higher Education, Ministry of Education,
Government of the People's Republic of Bangladesh, also present Prof. Dr Md. Sajjad Hossain, Organizing
Chair IC4IR2021 and Member, Bangladesh University Grants Commission. The contest organizing committee
chair Professor Dr Md. Shahadat Hossain Addresses the concept and impact of the Innovative Education
Ecosystem (IEE) and the Organizing Secretary of the contest Dr Shamim Al Mamun explain the contest
workﬂow in the session.
In continuation of this, we organize multiple seminars with the contestants. One of which was the ice-breaking
session. On the very ﬁrst online occurrence, Md. Mahadi-uz-Zaman, Technical Lead of the world-famous tech
giant company Amazon was elaborated the concept of the ideal format. As this format is new to our country's
idea competition, we have organized more online seminars titled, "What is PR-FAQ, why and how?", "How to
create innovative ideas?" "Education and industry collaboration through ideas".
It is very overwhelming that 1051 excellent ideas were submitted in this competition. From there, our 217
academic judges selected 356 ideas for the second round after a preliminary selection. In this second round
of the selection process, the best 100 ideas have been determined based on the detailed evaluation of the
esteemed judges. All the ideas were evaluated out of 100 marks by 5 academicians and 1 industry expert, and
Mujib 100 Ideas was selected from among those who got the highest marks in this evaluation which was
undoubtedly a difﬁcult task for us.
The main objective of the contest was to local innovation should scale globally. Towards this goal,
world-famous tech company AMAZON WEB SERVICES and ERICSSON come with their technical team to
formulate this contest in such a manner so that it can create great momentum for our youth.
Through this competition, we are trying to give the nation a learning tool to create new knowledge in our
education system. In this education system, students will create new ideas and ideas will be spread in the
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universities and local and global industry will come forward and build and incubate the idea into commercial
cncepts which will present Bangladesh as a new brand in front of the world.

The concept of the LOGO:
The index ﬁnger of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman symbolizes the independent consciousness about
problem-solving, the circular circuit is the technological advancement and the 4th industrial revolution is
meant by the gear. (ব�ব�ু েশখ মুিজবুর রহমােনর তজৰ্নী �াধীন িচ�া েচতনার �তীক, েগালাকৃিত সািকৰ্টিট
�যু ি�গত উ�িত ও িগয়ারিট িদেয় চতুথৰ্ িশ� িব�ব েক বুঝােনা হেয়েছ।)

Mujib 100 Idea Contest 2021 Poster:
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Idea Evaluation:
Each idea was evaluated by the ﬁve academician judges and two Industry specialists within 100 marks. The
judging criteria are as below:
Absolutely WoW – The Concept is Unique, I never could imagine, and I don’t think anyone could have
imagined
Unique Idea – The idea is unique, implementation is unique, but I have seen or heard the somewhere similar
concept, I have not experienced any implementation
Unique Implementation – The idea has been there for the public domain, but the implementation is Unique
Public Domain – Concept, Idea & Implementation is available in the public domain
Selects 100 ideas named Mujib100 are presented before our main judge panel. The total number of judges
was 30. They read each idea proposal and selected the top ten by evaluating through the videos submitted by
the contestants. Among the key judges were 10 experienced teachers, 10 eminent industrialists and 10
judges of IDEA Project under the Ministry of Information and Communication Technology, Government of the
People's Republic of Bangladesh.
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Statistics
Total Submissions

1051

Total Contact Authors

925

Total Co-authors

1621

Total Authors

2546

356 Inital Accept
695 Initial Reject
100 Second Round Accept
256 Second Round Reject
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Mujib 100 Idea Contest 2021

Chair

Prof. Dr. Mohammad Shahadat Hossain
Department of CSE, Chittagong University

Co-Chair

Engr. Abubokor Hanip

Chairman & Chancellor, Innovative Global University, USA

Secretary

Dr. Shamim Al Mamun

Institute of Information Technology, Jahangirnagar University
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Prof. Dr. Mohammad Shorif Uddin
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Mohammad Istiak Hossain
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Prof. Dr. Md. Atiqur Rahman Ahad
University of Dhaka

Prof. Dr. M Shamim Kaiser
University of Dhaka
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University of Information Technology and Sciences

Gono Bishwabidyalay

Bangladesh Agricultural University

Dhaka University of Engineering and Technology

International Islamic University Chittagong

Bangladesh University of Business and Technology

East West University

East Delta University

Daffodil International University

Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Agricultural University

BRAC University

Prime University

Chittagong Independent University

Dhaka International University

Green University of Bangladesh

Pabna University of Science and Technology

Central Women's University

Rajshahi University

Ahsanullah University of Science and Technology

Patuakhali Science and Technology University

Feni University

Islamic University

Stamford University Bangladesh

Leading University

University of Brahmanbaria
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Md. Abdus Salam

Md. Mazharul Islam

Md. Abir Hossain

Md. Momin Uddin

Md. Ahsan Habib

Md. Obaidur Rahman

Md. Alam Hossain

Md. Sabab Zulﬁker

Md. Ashraful Alam

Md. Sabir Hossain

Md. Ezharul Islam

Md. Saddam Hossain Mukta

Md. Golam Rashed

Md. Safaet Hossain

Md. Habibur Rahman

Md. Sazzadur Rahman

Md. Humaun Kabir

Md. Selim Hossain

Md. Mahabub Hossain

Md. Taher Billal Khalifa

Md. Mahfujur Rahman

Md. Zahidul Islam

Md. Martuza Ahamad

Milon Biswas

Md. Maynul Islam

Mithun Kumar

Rabindra Maitree University

Jagannath University

Jagannath University

Mawlana Bhashani Science and Technology University

Dhaka University of Engineering and Technology

Begum Rokeya University

Daffodil International University

Jessore University of Science and Technology

Chittagong University of Engineering and Technology

BRAC University

United International University

Jahangirnagar University

City University

University of Rajshahi

Jahangirnagar University

Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Digital University

Daffodil International University

Bangamata Sheikh Fojilatunnesa Mujib Science
and Technology University

Metropolitan University

Hajee Mohammad Danesh Science and Technology University

Islamic University

Daffodil International University

Bangladesh University of Business and Technology

Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Science
and Technology University

Bangladesh Army University of Engineering and Technology

Bangladesh University of Professionals
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Mohammad Amir Saadat

Nafees Mansoor

Mohammad Asaduzzaman Khan

Nasima Begum

Mohammad Shahriar Rahman

Nazma Tara

Mohammed Golam Sarwar Bhuyan

Nurjahan

Mohammed Nazim Uddin

Nusrat Jahan

Mr. Ashaduzzaman Sagar

Paresh Chandra Barman

Muhammad Aminur Rahman

Partha Chakraborty

Muhammad Golam Kibria

Partha Pratim Debnath

Muhammad Kamruzzaman

Rashed Mustafa

Muhammad Mahfuz Hasan

S. M. Taohidul Islam

Muhammad Samsuddoha Alam

Sajjad Waheed

Muhibul Haque Bhuyan

Sarwer Ali

Mustafa Habib Chowdhury

Sayed Asaduzzaman

University of Liberal Arts Bangladesh

Bandarban University

University of Asia Paciﬁc

Bangladesh Army International University of
Science and Technology

National University, Bangladesh

United International University

Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Digital University

Bangladesh Army University of Engineering and Technology

Daffodil International University

East Delta University

Islamic University

Bangladesh Agricultural University

Comilla University

Green University of Bangladesh

Bangladesh Army University of Engineering and Technology

University of Liberal Arts Bangladesh

University of Chittagong

Times University Bangladesh

Patuakhali Science and Technology University

Eastern University

Mawlana Bhashani Science and Technology University

Northern University

Rajshahi University

Southeast University

Rangamati Science and Technology University

Independent University Bangladesh
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Selina Sharmin

Milon Biswas

Shah Murtaza Rashid Al Masud

Md. Sabir Hossain

Shaheena Sultana

Dr. Md. Sheikh Sadi

Shazzad Hossain

Dr. Md. Abu Yousuf

Silvia Ahmed

Dr. Sajjad Waheed

Sohely Jahan

Dr. Md. Shazzad Hossain

Sonet Kumar Saha

Dr. Amin Ahsan Ali

Sujan Sarker

Prof. Mohammad Abdul Momen

Tamanna Yesmin

Prof. Dr. Laﬁfa Jamal

Tanjim Mahmud

Dr. B M Mainul Hosain

Tasnim Binte Shawkat

Prof. Dr. Hasan Sarwar

Tushar Kanti Saha

Md. Humaun Kabir

Zarin Tasnim

Md. Mahabub Hossain

Jagannath University

Bangladesh University of Business and Technology (BUBT)

Chittagong University of Engineering and Technology

University of Asia Paciﬁc

Notre Dame University Bangladesh

Khulna University of Engineering and Technology

North South University

Jahangirnagar University

North South University

Mawlana Bhashani Science and Technology University

University of Barisal

Northsouth University

Z. H. Sikder University of Science & Technology

Independent University of Bangladesh

University of Dhaka

University of Dhaka

University of Dhaka

Uttara University

University of Dhaka

Rangamati Science and Technology University

United International University

Rajshahi University of Engineering and Technology

Bangamata Sheikh Fojilatunnesa Mujib Science and Technology University

Jatiya Kabi Kazi Nazrul Islam University

Hajee Mohammad Danesh Science and Technology University

Bangladesh University of Professionals
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Md. Mahfujur Rahman

Daffodil International University

Md. Martuza Ahamad

Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Science and Technology University

Md. Maynul Islam

Bangladesh University of Professionals
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FROM INDUSTRY

Head of Technology, BRACNet Limited

Ariful Hasan Opu

Mosharrof Rubel

Anjan Das

Ms. Rabeya A. Ripa

Ataul Mahmud

Ms. Zenat Sultana

Imadur Rahman

Nazneen Nahar

K.A.M. Rashedul Mazid

Raﬁa Akter

M. Manjur Mahmud

Raihanul Islam

Md. Taher Billal Khalifa

Zaheduzzaman

Md. Shahadat Hosain

Dr. Rubana Huq

Md. Abdus Salam

Mr. Habibullah N Karim

Md. Mamunur Rahman

Ms. Sonia Bashir Kabir

Md. Raihan

Mr. Minhaz Anwar

CEO, e-Soft, Founder, Bangaldesh Innovation Forum

Lead of Research & Development, Ajkerdeal.com

Chairman, Kaicom Solution

Fashion design and clothing expert

Board Member, DESCO ( Energy and Power )

HR Consultant

Industry Person, Ericsson, Sweden

IT Journalist and Founder member of Nari Uddokta Forum

Managing Director, Raise IT Solutions Ltd.

President, Nari Uddokta Forum

Director and COO, Datasoft software limited

Ericsson, Sweden

Director, IQAC, Metropolitan University

Ericsson, Sweden

CEO, DIGISOFT Technologies

President of BGMEA

CEO and Founder, Technohaven Company Ltd

Head of Network Products, L M Ericsson Bangladesh Ltd

CEO & Proprietor, MRA Architects

Founder, SBK Foundation

Ericsson, Sweden

Chief Story Teller, BetterStories Limited
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Mr. Rashed Mujib Noman
Country Director, Augmedix

Mr. Zia Ashraf
COO, Chal Dal

Mr. Adnan Imtiaz Halim
CEO, Sheba xyz

Mr. Fahim Ahmed
CEO, Pathao

Engr. Jubair Kabir
CEO, 88Innovations

Ms. Shomi Kaiser
President, eCab

Mr. Arif Khan

Vice President, Shanta Asset Management

Mr. Wahidur Rahman Sharif
President, BACCO

Mr. Syed Almas Kabir
President, BASIS

Mr. Shahid Ul Munir
President, BCS

Mr. Syed Nasim Manzur

Managing Director, Apex Footwear
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Inauguration of Mujib 100 Idea Contest 2021

Speech of the Chief Guest in the Inaugural Ceremony

Speech of the General Chair of IC4IR 2021

Speech of the Chair of Mujib 100 Idea Contest 2021

Speech of the Secretary of Mujib 100 Idea Contest 2021

Participants (partial) in the Inaugural Ceremony

Organizing Committee Meeting

Ice Breaking Session on Mujib 100 Idea Contest 2021
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Participants (partial) in the Ice Breaking Session

Meeting with International Partners (AWS)

Meeting with International Partners (Ericsson)

Meeting with IEEE Computer Society Bangladesh Chapter

Meeting with Bangladesh Computer Society

Organizing Committee Meeting with IC4IR Event Partner (CEMS)

Webinar on Mujib 100 Idea Contest: What, Who, and How?

Live Broadcasting of the Webinar
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Participants (partial) in the Webinar on Mujib 100 Idea Contest

Workshop on How to Generate an Idea?

Participants (partial) in the Workshop

Meeting with National and International Organizing Partners

Round Table Discussion on Innovative Education Ecosystem through Industrial Collaboration

Panelists of the Round Table Discussion

Panelists of the Round Table Discussion

Participants in the Round Table Discussion
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Organizing Committee Meeting

Meeting on Evaluation Process of Mujib 100 Idea Contest 2021

Meeting with Mentors and Judges of Mujib 100 Idea Contest 2021

Meeting on 1st Round Evaluation

Organizing Committee Meeting

Announcement of 2nd Round Evaluation

Meeting with Judges from Nari uddokta forum

Physical Meeting of the Organizing Committee
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Organizing Committee Meeting

Announcement of 3rd Round Evaluation (100 Ideas)

Organizing Committee Meeting

Final Judging Round

Meeting with Industry, Academia and Government personnel

Meeting with organizing committee o IC4IR

Very First meeting of MUJIB 100 Idea Contest 2021

Very First meeting of MUJIB 100 Idea Contest 2021
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Team Leader

Md Mahmudur Rahman

Md Alvi Rahman

Md Saimum Hossain

Bangladesh is an agri-based economy with over 16.5 million
farmers, 85% of which are marginal farmers owning less than
0.42 acres of land. Among these farmers, 6.8 million are
sharecroppers who do not qualify to get loans from
Bangladesh Krishi Bank (BKB). More than 60% of the farmers
lack access to formal ﬁnance and hence pay interest rates up
to 40% per annum. Hence, lack of access to ﬁnance is one of
the biggest barriers faced by the agriculture industry of
Bangladesh, keeping it away from prosperity. WeGro partners
with experienced farmers having progressive mindset
regarding farming practices and have a positive credit record
considering: transaction records, agricultural and economic
surveys, demographics, credit history, weather forecasts,
weather records and alternative data. These farmers’ projects
are uploaded to the platform at which the ﬁnanciers can make
investment. Thus, farmers get ﬁnancing particularly designed
for them and ﬁnanciers invest conﬁdently as farmers are
background checked. This platform empowers the farmers by
availing low-cost, timely ﬁnancing enabling them to solely
focus on their farming practices and generate greater
productivity. Moreover, ﬁnanciers get an opportunity to earn
higher returns up to 20% and at the same time complying with
Shariah laws. WeGro aims to bring about happiness for the
farmers leading to a happier nation.

কৃিষ িভি�ক অথৰ্নীিতর বাংলােদেশ ১৬.৫ িমিলয়েনরও েবিশ কৃষক
রেয়েছ, যােদর মেধ্য ৮৫% �াি�ক কৃষক অথৰ্াৎ তারা গেড় ০.৪২
একেররও কম জিমর মািলক। এই কৃষকেদর মেধ্য ৬৮ লক্ষ বগৰ্া
চাষী যারা বাংলােদশ কৃিষ ব্যাংক (িবেকিব) েথেক ঋণ পাওয়ার েক্ষে�
িবেবিচত হয়না । ৬০% কৃষক সহজ ঋেণর সু িবধা পায়না, তাই
বািষৰ্ক ৪০ % পযৰ্� সু েদর হাের ঋণ িনেয় থােক। অতএব, সহজ
সেতৰ্ অথৰ্ �াি� সু েযােগর অভাব বাংলােদেশর কৃিষ িশে�র অন্যতম
বড় বাধা, যারা েদেশর সামি�ক সমৃ ি�র অন্যতম অ�রায় । উইে�া
আধু িনক কৃিষ প�িতেত অিভজ্ঞ অথবা আ�হী কৃষকেদর সােথ কাজ
কের থােক। সহজ শেতৰ্ অথৰ্ায়ন েপেত আমরা কৃষেকর ব্যি�গত
এবং পািরপাি�ৰ্ক িবিভ� তথ্য েযমন : েলনেদেনর েরকডৰ্, কৃিষ ও
অথৰ্ৈনিতক জিরপ, জনসংখ্যা, ঋেণর ইিতহাস, আবহাওয়ার পূ বাৰ্ ভাস,
িবক� তথ্য �ভৃিত িবেবচনা কের কৃষেকর ঋণ পাওয়ার েযাগ্যতা
িনধৰ্ারণ কের থািক। পরবতৰ্ীেত এই কৃষকেদর �ক�গুিল উইে�া
এর েটক �্যাটফেমৰ্ (ওেয়ব, অ্যাপ) �কাশ করা হয় েযখােন
িবিনেয়ােগ আ�হীগন িবিনেয়াগ করেত পােরন। েসেক্ষে� কৃষকরা
অিত সহেজ তােদর কৃিষ �ক�গুেলার জন্য িবিনেয়াগ েপেয় থােকন।
উইে�া �্যাটফমৰ্িট কৃষকেদর �� খরেচ, সিঠক সমেয় অথৰ্ায়ন িনি�ত
করার মাধ্যেম কৃষকেদর কৃিষেত আ�হী হেত সাহায্য কের, যািকনা
কৃিষ উৎপাদনশীলতা বাড়ােত অ�ণী ভুিমকা রাখেব। এছাড়া কৃিষেত
িবিনেয়াগকারীরা ২০% পযৰ্� িবিনেয়ােগ মুনাফা পাওয়ার সু েযাগ েপেয়
থােক। উইে�া এর লক্ষ্য কৃষকেদর ক্ষমতায়েনর মাধ্যেম একিট সু খী
জািত িবিনমৰ্ােণ সহেযাগীতা করা।
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ভাচুৰ্য়াল ল্যাব িসমুেলটর
Team Leader

Shahed Hossain

Members

Md. Saiful Islam

Tanjina Akter Choity

'Virtual Lab Simulator' is an online platform which provides
users the opportunity to perform various experiments online in
a risk-free environment and like a real-life experiment. It is a
perfect solution for third world countries where most students,
doctors, scientists, and employees don't have access to
modern labs for performing science, physics, chemistry &
biological experiments, proper training, and research for
innovation. It includes 3D visualization, academic science lab,
medical experiments procedures, corporate solutions, and
military training. Students, teachers, researchers, doctors,
scientists, industrialists, and militaries everyone can use this
3D 'Virtual Lab Simulator' in their areas according to their
professions for their requirements. Students can experiment
with their science lab, industrialists and can train their
employees, medical students & doctors can experiment in their
case study, scientists can pre-observe their experimental
procedure, Military can use this for their training. It also
includes 3D molecular animation, background theories that
engage the users in an immersive way like a game-like
multimedia experience. It also has a virtual assistant for every
experiment that helps users to do their experiments. A user can
see the whole procedure of the experiment by a video in the
virtual lab. The motive of this project is to build easily scalable
online solutions that improve learning signiﬁcantly with
standard methods substantially reduced cost.

Ridoy Hassan

'ভাচুৰ্য়াল ল্যাব িসমুেলটর' হল একিট অনলাইন �্যাটফমৰ্ যা
ব্যবহারকারীেদর জন্য ঝুঁিকমু� পিরেবশ এবং বা�ব জীবেনর মেতা
অনলাইেন িবিভ� পরীক্ষা-িনরীক্ষা করার সু েযাগ �দান কের। এিট
বাংলােদেশর মেতা তৃতীয় িবে�র েদশগুেলার জন্য একিট উপযু �
সমাধান েযখােন েবিশরভাগ িশক্ষাথৰ্ী, ডা�ার, িবজ্ঞানী এবং িবিভ�
ে�িনর কমৰ্চারীগন যথা�েম তােদর িবজ্ঞানিভি�ক পরীক্ষা-িনরীক্ষা,
িচিকৎসা েক্ষে�র িবিভ� পরীক্ষা-িনরীক্ষা, িবজ্ঞােনর িবিভ� শাখার
উপের সিঠক �িশক্ষণ, উ�াবন ও গেবষণার জন্য উপযু � পিরেবশ
এবং আধু িনক সর�াম সমৃ � েকােনা ল্যােবর সু েযাগ পায় না।
'ভাচুৰ্য়াল ল্যাব িসমুেলটর' এ ি�মাি�ক িভজু্যয়ালাইেজশন,
একােডিমক িবজ্ঞানিভি�ক ল্যাব, িচিকৎসার িবিভ� পরীক্ষা প�িত,
কেপৰ্ােরট সমস্যার সমাধান এবং িবিভ� সামিরক �িশক্ষন অ�ভুৰ্�
রেয়েছ। িশক্ষাথৰ্ী, িশক্ষক, গেবষক, ডা�ার, িবজ্ঞানী, িশ�পিত এবং
সামিরক বািহনীর সকেলই তােদর েপশা অনু যায়ী তােদর িবিভ�
�েয়াজেন এই ি�মাি�ক 'ভাচুৰ্য়াল ল্যাব িসমুেলটর' ব্যবহার করেত
পারেবন। িশক্ষাথৰ্ীরা তােদর িবজ্ঞান ও িবজ্ঞানিভি�ক (পদাথৰ্,
রসায়ন, জীবিবজ্ঞান) ল্যাব এর পরীক্ষা-িনরীক্ষা করার জন্য,
িশ�পিতরা তােদর কমৰ্চারীেদর �িশক্ষণ েদয়ার জন্য, েমিডেকল
িশক্ষাথৰ্ীরা এবং ডা�াররা তােদর েকস �ািড্র পরীক্ষা-িনরীক্ষা
করার জন্য, িবজ্ঞানীরা তােদর গেবষণার জেন্য, পূ েবৰ্ আিব�ৃ ত িবিভ�
িবষয়ািদর উপর পরীক্ষামূ লক পযৰ্েবক্ষণ করেত এবং সামিরক
বািহনী তােদর �িশক্ষেণর জন্য এিট ব্যবহার করেত পারেব।
'ভাচুৰ্য়াল ল্যাব িসমুেলটর' এ ি�মাি�ক আণিবক অ্যািনেমশন ও
ব্যাক�াউ� ত� রেয়েছ যা ব্যবহারকারীেদর একিট েগেমর মেতা
অিভজ্ঞতা িদেব। এিটেত �িতিট পরীক্ষার জন্য একিট ভাচুৰ্য়াল
কৃি�ম বু ি�ম�া স�� সহকারী রেয়েছ যা ব্যবহারকারীেদর িবিভ�
পরীক্ষা-িনরীক্ষা করেত সহায়তা করেব। একজন ব্যবহারকারী
ভাচুৰ্য়াল ল্যােব একিট িভিডও �ারা একিট িনিদৰ্� পরীক্ষার পুেরা
প�িতিট েদখেত পারেব এবং পরীক্ষা করার সময় েকাথাও সমস্যা
হেল সাহায্য পােব। এই �েজে�র মূ ল উে�শ্য হল একিট
সহজ-�হনেযাগ্য অনলাইন সমাধান ৈতির করা যা উে�খেযাগ্যভােব
কম খরেচ িশক্ষার মানেক অেনক উ�ত করেব।
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কৃিষ ভাই একিট �্যাটফমৰ্ যা বাঙািল কৃষক এবং েভা�ােদর একিট েনটওয়ােকৰ্ সংযু � করেব
Team Leader

Md Ismail Hossain

Members

Md Zahidul Hasan

Md Abu Suﬁan

We have developed digital solutions for our farmers and
consumers. We are bringing a mobile application for all the
solutions of farmers. With this app, the farmer will be
connected to a network from production to selling his crop. Our
consumers will also be able to quickly purchase all kinds of
high-quality agricultural products at a fair price. This will create
a milestone for the sale of our crops in the world market.

আমরা আমােদর কৃষক এবং �াহকেদর জন্য িডিজটাল সমাধান
ৈতির কেরিছ। আমরা কৃষকেদর সকল সমস্যা সমাধােনর জন্য
একিট েমাবাইল অ্যাি�েকশন িনেয় আসিছ। এই অ্যােপর মাধ্যেম
কৃষক তার ফসল উৎপাদন েথেক িবি� পযৰ্� একিট েনটওয়ােকৰ্র
সােথ সংযু � থাকেবন। আমােদর েভা�ারাও ন্যায্য মূ েল্য সব ধরেনর
উ�-মােনর কৃিষ পণ্য �ত �য় করেত সক্ষম হেবন। িব�বাজাের
আমােদর ফসল িবি�র জন্য একিট মাইল ফলক সৃ ি� হেব।
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িব িজ িস �া� ইউিনভািসৰ্িট বাংলােদশ �াটৰ্ এে�া ফািমৰ্ং েটকেনালিজর ��াব কেরেছ
Team Leader

Pragga Dutta

Members

Md Rahat Ibne Sattar

Vicky Barua

Md. Shahid Uddin
Rahat

Bangladesh is an agricultural country and agribusiness
contributed 14.2 percent of GDP in 2017. About 42.7 percent of
the workforce are working in agribusiness sector. Therefore,
the agribusiness sector has signiﬁcant impact on economic
development. Climate-change challenges, poor facilities to
store crops challenge, lack of a safe-food supply chain
challenge, and lack of a safe-food industry challenge cannot be
overcome with limited usage of technology in agricultural
development in Bangladesh. Small increase of temperature in
late summer would negatively impact the net income of the
crop farming sector. Heavy usage of insect repellent during
farming affects soil health and the health of trees. The farmers,
wholesalers, retailers, policymakers, ministry of agriculture,
and consumers are major stakeholders of AgroTech in
Bangladesh. The farmers, wholesalers, retailers and, the
ministry of agriculture are interested in establishing sustainable
agriculture. In our smart agro farming technology, the solutions
for agriculture challenges are integrated. A drone will help to
spray fertilizers and pesticides in the proper amount on a vast
area and monitor which crops are being attacked by insects.
The sensors will detect soil moisture, water level, temperature,
pH level, humidity, etc. A multi-layered shade will protect the
crops from insects, heavy rainfall, and excessive heat.
Portable storage will store the crops at a suitable temperature
and send the crops directly to the consumers. Less utilization
of electricity would result in a positive impact on the net income
of farmers due to the use of solar panels. The solution
facilitates stakeholder management helping the major
stakeholders in decision making. For example, the government
can set the optimal price for crops during each season by
monitoring the number of farming inputs used for growing the
crops. Hence, the farmers will not experience losses in the
farming business.

Meheraj Moazzem

Subhasish Ghosh

Abhijit Pathak

বাংলােদশ একিট কৃিষ �ধান েদশ এবং কৃিষ ব্যবসা িজিডিপর শতকরা
১৪.২ ভাগ অবদান েরেখিছল ২০১৭ েত। েমাট কমৰ্জীিবর শতকরা
৪২.৭ ভাগ কৃিষজীিব। তাই কৃিষ ব্যবসা বাংলােদেশর অথৰ্ৈনিতক
উ�য়েন গুরু�পূ ণৰ্ �ভাব েফেল। জলবায়ু পিরবতৰ্ন চ্যােল�, ফসল
সংরক্ষেণর দূ বল
ৰ্ অবকাঠােমা, িনরাপদ খাদ্য সা�াই েচইেনর অভাব
এবং িনরাপদ খাদ্য উৎপাদেনর অভােবর চ্যােল�গুেলােক েমাকািবলা
করেত বাংলােদেশ কৃিষজ স�দ উ�য়েন ব্যাপক হাের �যু ি�র
ব্যবহার করেত হেব। �� পিরমােণ তাপমা�ার বৃ ি�েত �ীে�র সমেয়
শস্য চাষাবাদ েমাট আেয়র উপর েনিতবাচক �ভাব েফেল। অিতির�
পিরমােণ কীটনাশেকর ব্যবহার মািটর উবৰ্রতা শি� কিমেয় েদয় এবং
ফসেলর �াে�্যর হািন ঘেট। কৃষেকরা, পাইকাির িবে�তারা, খুচরা
িবে�তারা, নীিত-িনধৰ্ারণকারীরা, কৃিষ ম�ণালয় এবং েভা�ারা
এে�ােটক এর অন্যতম ব্যবহারকারী। কৃষেকরা, পাইকাির িবে�তারা,
খুচরা িবে�তারা, নীিত-িনধৰ্ারণকারীরা, কৃিষ ম�ণালয় এবং েভা�ারা
দীঘৰ্�ায়ী মান-স�ত কৃিষ নীিত �িত�া করার জন্য আ�হী। �াটৰ্ এে�া
ফািমৰ্ং েটকেনালিজ উপিরি�িখত কৃিষ সমস্যা সমূ েহর সমাধান েদয়।
ে�ান েটকেনালিজ সার এবং কীটনাশক পিরমাণ মেতা ��সমেয়
িব�ৃ ত এলাকায় ছিড়েয় েদওয়ার জন্য িবেবিচত হয়। িবিভ� ধরেনর
েস�র মািটর আ�তা, পািনর উ�তা, তাপমা�া, মািটেত অে�র মা�া,
বাতােসর আ�তা ইত্যািদ পিরমাপ কের এবং মাি�-েলয়াডৰ্ েশইড �ারা
�য়ংি�য়ভােব ফসলেক কীটপত�, অিতবষৰ্ণ এবং অিতির� উ�তা
েথেক রক্ষা কের। বহনেযাগ্য ে�ােরজ ফসলেক পিরিমত তাপমা�ায়
সংরক্ষণ করেত সাহায্য কের এবং এর ফেল ফসল সরাসির েভা�ার
কােছ েপৗঁেছ েদওয়া যায়। েসালার প্যােনল ব্যবহােরর মাধ্যেম িবদু ্যৎ
সরবরাহ করার কারেণ কৃষকরা কম ৈবদু ্যিতক খরেচ তােদর কৃিষ
কাজ করেত পাের। �াটৰ্ এে�া ফািমৰ্ং েটকেনালিজ ে�কেহা�ার
ম্যােনজেম�েকও সাহায্য কের। উদাহরণ�রূপঃ সরকার �িত েমৗসু েম
ফসেলর উৎপাদেন কাঁচামাল ব্যবহার এবং অন্যান্য ব্যবহৃত �ব্যািদর
গড় খরচ িবেবচনা কের একিট িনিদৰ্� দর, েমৗসু িম ফসেলর জন্য
িনধৰ্ারণ করেত পােরন। ফলাফল�রূপ, কৃষেকরা কখেনাও তােদর
কৃিষজ ব্যবসায় আিথৰ্ক ক্ষিতর স�ু খীন হয় না।
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িরেয়ল টাইম নদীর পািন পযৰ্েবক্ষণ এর মাধ্যেম নদীর মাছেক পািন দূ ষণ েথেক রক্ষা করেত সাহায্য করেব
Team Leader

Shrabonti Mitra

Members

Joyatu Barua

Abrar Hossain Tasin

Nilima Das

According to United Nations Food and Agriculture Organization
(FAO) Bangladesh contributes one tenth of the world’s total
inland water captured ﬁsh production. The Department of
Environment in the Minsitry of Environment, Forest and
Climate change celebrated “International Mithapani Dolphin
Day 2021”. The Department of Fisheries has been
implementing Fisheries development project and sustainable
marine ﬁsheries projects. The ministry is spending large
amount of money, and resources to protect ﬁshes from water
pollution. On 17 th February, 2018, “ Over 1,200 tonnes of ﬁsh
have so far died in several haors of Netrakona, Sunamganj,
Habiganj and Kishoreganj districts”. Bangladesh Fisheries
Research Institute found water pollution as one among many
other reasons. Water quality is the utmost crucial element for
the persistence of living habitats in rivers. So it is highly
imperative for us to maintain water quality balance. Otherwise,
it would severely damage the ecological balance of ﬁshes. A
sensor-based water quality monitoring system is developed to
monitor water quality in real time. Real-time data access can
be done by using technology. Data collected at remote sites
can be displayed in a visual format on server and client with the
help of Spark streaming analysis. There is remote control
system to check the performance of servers. The aims of the
system are (a) To measure water parameters using available
sensors at a remote place. (b) To assemble data from various
sensor nodes and send it to the base station by the wireless
channel. (c) To simulate and evaluate quality parameters. (d)
To send SMS to authorized persons routinely when water
quality detected does not match the preset standards. The
system helps ﬁshers, traders, local community, and
government agencies to take quick steps to maintain a safe
water environment for ﬁshes and as such improve contribution
of ﬁsh trade to the country’s economy.

MST Dil Intaha
Kamal Meem

Subhasish Ghosh

Abhijit Pathak

জািতসংেঘর খাদ্য ও কৃিষ সং�া (FAO) এর মেত বাংলােদশ
পৃ িথবীর েমাট িমঠাপািনর মৎস্য উৎপাদেনর ১০ শতাংশ উৎপাদন
কের। পিরেবশ, বন এবং জলবায়ু ম�ণালেয়র অধীেন পিরেবশ
অিধদ�র স�িত 'আ�জৰ্ািতক িমঠা পািনর ডলিফন িদবস ২০২১'
বণৰ্াঢ্যভােব আেয়াজন কেরিছেলা। মৎস্য অিধদ�র বহুিদন যাবৎ
িবিভ� িমঠাপািনরর মৎস্য স�দ উ�য়ন �ক� এবং সামুি�ক
মৎস্য স�দ উ�য়ন �ক�গুেলা বা�বায়ন কেরেছন। ১৭ই
ে�বু য়াির ২০১৭, "১২শ টেনর েবশী মৎস্য স�দ েন�েকানা,
সু নামগ�, হিবগ� এবং িকেশারগ� েজলার অভ্য�ের িবিভ�
হাওেড় মারা যায়।" বাংলােদশ মৎস্য স�দ গেবষণা ই�িটিটউট
এই মমৰ্াি�ক ঘটনার কারণ িহেসেব অত্যিধক পিরমােণ পািন
দূ ষণেক দায়ী কেরেছন। নদীর পািনর িবশু�তা জলজ �ািণেদর
জীবেনর জন্য অত্য� দরকারী। তাই পািন িবশু�তার ভারসাম্য
বজায় রাখা অত্য� জরুির। অন্যথায় মৎস্য স�েদর বা�তাি�ক
ভারসােম্যর ক্ষিত হওয়ার স�াবনা আেছ। িরেয়ল টাইম ওয়াটার
েকায়ািলিট মিনটিরং িসে�ম একটা েস�র িনভৰ্র িসে�ম। এটা
িদেয় আইওিট �যু ি� ব্যবহােরর মাধ্যেম িরেয়ল টাইম ডাটা আদান
�দান করা যায়। েস�েরর মাধ্যেম দূ রবতৰ্ী �ােনর সং�হকৃত ডাটা
অন্য েকােনা �ােন অবি�ত সাভৰ্ার এবং �ােয়� িডভাইেস �াকৰ্
ি�িমং এনালাইিসেসর সাহায্য পািনর শু�তার মা�া িভসু য়ালাইজ
করা যায়। সদা-সবৰ্দা িরেমাট কে�াল িসে�ম এর মাধ্যেম সাভৰ্ার
সমূ েহর পারফেমৰ্� পযৰ্েবক্ষণ করা যায়। এই িসে�ম এর �ধান
উে�শ্যগুেলা হেলাঃ ক. পািনর িবশু�তার প্যারািমটার গুেলার মােনর
উপর িনভৰ্র কের পািনর িবশু�তার মা�া িনণৰ্য় করা। খ. িবিভ�
ধরেনর েস�র েথেক ডাটা সং�হ কের ওয়ারেলস েনটওয়াকৰ্ এর
মাধ্যেম েবস ে�শেন ে�রণ করা। গ. অতঃপর পািনর িবশু�তার
প্যারািমটার গুেলা পরীক্ষণ করা। ঘ. যখন পািনর িবশু�তার মা�া
িবপদসীমা অিত�ম কের তাৎক্ষিনকভােব দািয়� �া� ব্যি�েদর
কােছ এলাটৰ্ এসএমএস ে�রণ করা। ওয়াটার েকায়ািলিট মিনটিরং
িসে�ম মৎস্যজীিব, মৎস্য-ব্যবসায়ী, এলাকাবাসী এবং সরকাির
দ�রগুেলােক িনরাপদ জলজ পিরেবশ িনয়�েণ সাহায্য কের। ফেল
মৎস্য স�দ ব্যবসা বাংলােদেশর অথৰ্নীিতর উ�য়েন অবদান
রাখেত সক্ষম হয়।
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বজৰ্্য বািল েথেক �াকৃিতক স�দ আহরণ
Team Leader

Mohammad Rajib

Members

Md.Golam Rasul

Mahfuza Parveen

Meghna and Jamuna rivers. It would require approximately
Tk.31,000 crore which includes short, mid and and long term
phases. Bangladesh’s rivers carry 2 billion tonnes of sediments
in their waters every year, a signiﬁcant portion of which can be
utilized as mineral resource by proper planning and execution
in combination with the capital dredging. At present, improper
planning of river dredging makes the sediments ‘wastes’,
dumped either inside or just on the bank of the river. Although,
the dredged materials are mostly composed of silicate
minerals, especially quartz and feldspar along with various
dark colored heavy minerals, which has substantial economic
value that can minimize a signiﬁcant portion of the dredging
cost. Various physical separation techniques can be utilized for
the beneﬁciation of both silica and heavy minerals from those
river-born silicate minerals. As a solution to sustainable
management of dredged materials, a transportable and
automated plant is proposed for successful separation of
economic minerals from river born sediments. Therefore,
commercial utilization of material like silica, magnetite,
ilmenite, garnet, zircon and rare earth elements (REEs)
containing monazite from ‘waste’ river sand would boost the
local as well as national economy. Considering the volume of
river dredged materials and amount of economic minerals in
them, separation of minerals could be economically feasible. In
addition, minimizing the dredging cost, increasing the
navigability of the river and reducing the ﬂood risk and bank
erosion would not only work as value addition, but also
contribute to various aspects of SDGs and the Delta
Plan-2100.
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Md. Helal An Nahiyan

Abu Sadat Md. Sayem

শু� েমৗসু েম নদীবািহত পিল জেম বাংলােদেশর বড় নদীগুেলােত চর
ৈতরী হয়। এই চরগুেলার বািলেত অনু কূল ভূ তাি�ক পিরেবেশ
িবিভ� ধরেণর খিনেজর উপি�িত পাওয়া যায়। তেব অিধকাংশ সময়
চরগুেলা েনৗপেথ �িতব�কতা ৈতরী কের িবধায় �িতবছর নদী
খনন অপিরহাযৰ্ হেয় দাঁিড়েয়েছ। েনৗপেথ নাব্যতা িফিরেয় আনার
লেক্ষ্য বাংলােদশ সরকার ৫০-বছর েময়াদী েমগা �ক� ক্যািপটাল
ে�িজং-এর পিরক�না করেছ। িবেশষ কের প�া, েমঘনা ও যমুনা
নদীর নাব্যতা েফরােত ��, মধ্য ও দীঘৰ্েময়াদী এই �কে�র স�াব্য
খরচ ধরা হেয়েছ �ায় ৩১০০০ েকািট টাকা। বাংলােদেশর �ধান
নদীগুেলা িদেয় বছের �ায় ২ িবিলয়ন টন পিল পিরবািহত হয়,
সিঠক পিরক�নার মাধ্যেম ক্যািপটাল ে�িজং করা েগেল যার
উে�খেযাগ্য পিরমান খিনজ স�দ িহসােব ব্যবহার করার সু েযাগ
রেয়েছ। বতৰ্মােন ে�িজং কােজর অিধকাংশ সময়ই েদখা যায়
খননকৃত বািল হয় নদীর মেধ্যই েফলা হয়, নতুবা নদী তীরবতৰ্ী
এলাকায় রাখা হয়, বষৰ্াকােল যা পুনরায় নদীেত িফের আেস। ফেল
খননকৃত বািল হেয় যায় এক�কার বজৰ্্য। এই বািলগুেলােত থােক
�ধানত িসিলকা, যা কাঁচ ৈতরীর �ধান উপাদান, এর সােথ িকছু
পিরমাণ ভারী খিনজ যােদর উে�খেযাগ্য অথৰ্ৈনিতক মূ ল্য রেয়েছ।
বািল েথেক খিনজ পৃ থকীকরেণর িবিভ� রকম েভৗত �ি�য়া
বাংলােদেশ ইিতমেধ্য িবদ্যমান, যা িদেয় এই ‘বজৰ্্য’ বািলেক স�েদ
রুপা�র করা স�ব বেল গেবষণায় েদখা েগেছ। আেলাচ্য �ক�
��াবনায় নদীর এই ‘বজৰ্্য’-এর েটকসই ব্যব�াপনা িহসােব
খননকৃত বািল েথেক অথৰ্ৈনিতক খিনজ আহরেণর �ানা�রেযাগ্য
এবং �য়ংি�য় একিট �্যা�-এর কথা উপ�াপন করা হেয়েছ। উ�
�্যাে� িবিভ� খিনজ েযমন িসিলকা, ম্যাগেনটাইট, ইলেমনাইট,
গারেনট, িজরকন এবং িবরল উপাদান সমৃ � েমানাজাইট সফলভােব
পৃ থক করা েগেল তা ব্যবহােরর মাধ্যেম �ানীয় তথা জাতীয়
অথৰ্নীিতেত গুর�পূ ণৰ্ ভূ িমকা রাখেত পারেব। নদীেত বািলর পিরমাণ
এবং উৎস েথেক এর িনয়িমত সরবরাহ িহসাব করেল অেনক কম
পিরমাণ খিনজও অথৰ্ৈনিতকভােব লাভজনক িবেবিচত হেত পাের।
অিধিক�, ে�িজং খরচ �িত�াপন, নদীর নাব্যতা রক্ষা এবং এর
মাধ্যেম বন্যার এবং নদীতীর ভাংগেনর ঝুঁিক কমার কথা িবেবচনায়
িনেল ‘বজৰ্্য’ বািল েথেক খিনজ স�দ আহরণ শুধু মা�
অথৰ্ৈনিতকভােবই লাভজনক হেব না, বরং তা েটকসই উ�য়ন
লক্ষ্যমা�ার িবিভ� েক্ষ� এবং বাংলােদশ ব-�ীপ পিরক�না-২১০০
অজৰ্েনও উে�খেযাগ্য অবদান রাখেব।
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এডুএিস�: দ্যা িফউচার অফ এডুেকশন
Team Leader

Md. Murad Hasan

Members

Md. Ayman Asif

K M Bodruddoza

We, Team Beyond Inﬁnity, working for the people and children
who have special needs acknowledging the upcoming
revolution Education 4.0. Our motto is to establish "Education
for All" through our EduAssist system. It is the combination of a
website and a synchronized app. We are particularly aiming to
provide a comprehensive educational environment for those
who are visually impaired and have hearing and speaking
disabilities. Most of the deaf, the dumb and the blind do not
receive a proper education due to their diverse educational
process, lack of expertise, higher costs, educational
environment and so on. Our system can solve all these
problems by extremely beneﬁcial and futuristic features. Sign
Language enabled interactive teaching resources and
materials facilitate the learning process of the deaf and dumb
students. Our software will also include audio recorded
materials along with voice navigation system for the blind
students to help them to learn. It will actively engage them with
the mainstream curriculum in the same way that a typical
student does. Our system will reduce their physical and mental
barriers to obtain education. We will provide our users with full
educational support. We will introduce braille to a vibration
system, a new technology which is a combination of Braille and
phone vibration. It will assist blind people in learning
independently without the use of external equipment. For deaf
and dumb individuals, we will apply Artiﬁcial Intelligence, which
will aid them not only in schooling but also in communication. It
will link all of them to the current education at minimal cost
using advanced technologies. Thus, the concept of "Education
for All" will become a reality.

আমরা, “টীম িবয়� ইনিফিনিট”, আস� চতুথৰ্ িশ� িব�েবর অংশ
এডুেকশন ৪.০ েক সামেন েরেখ িবেশষ চািহদাস�� মানু ষ এবং
িশশুেদর
জন্য কাজ করিছ। আমােদর মূ ল উে�শ্য হল
“এডুএিস�” িসে�েমর মাধ্যেম "সবার জন্য িশক্ষা" এই ধারনািট
�িতি�ত করা। “এডুএিস�” িসে�মিট একিট ওেয়বসাইট এবং
একিট সু সংিঠত অ্যােপর সম�েয় গিঠত। �বণ, বাক ও দৃ ি�
�িতব�ী যােদর েশানার, বলার এবং েদখার সক্ষমতা েনই তােদর
আমরা িবেশষভােব একিট সহজ িশক্ষার পিরেবশ �দােনর জন্য
কাজ কের যাি�। েবিশরভাগ �বণ, বাক ও দৃ ি� �িতব�ী মানু ষ
তােদর জিটল িশক্ষা �ি�য়া, দক্ষ িশক্ষেকর অভাব, উ� খরচ,
িশক্ষার পিরেবশ ইত্যািদর কারেণ �েয়াজনীয় িশক্ষা অজৰ্ন করেত
পাের না। আমােদর কাযৰ্করী প�িত এবং ভিবষ্যত �যু ি�র �ারা
এই সমস্যার সমাধান করা স�ব। আমরা সাংেকিতক ভাষা ব্যবহার
কের সি�য় িশখন প�িত এবং িশক্ষা উপকরণ �দান করব যা �বণ
ও বাক �িতব�ী িশক্ষাথৰ্ীেদর িশখন �ি�য়ােক কাযৰ্করী রূপ �দান
করেব। আমােদর সফটওয়্যারিটেত অিডও েরকডৰ্ করা িশক্ষা সাম�ী
সহ ক� �ারা িদক-�দশৰ্ন প�িতও অ�ভুৰ্� থাকেব, যা দৃ ি�
�িতবি� িশক্ষাথৰ্ীেদর িশখন �ি�য়ােক সহজতর করেব।
“এডুএিস�” িসে�মিটর মাধ্যেম তারা একজন সাধারণ িশক্ষাথৰ্ীর
মেতা কের সি�য়ভােব জাতীয় পাঠ্য�েমর সােথ সংযু � হেত
পারেব। একইসােথ িশক্ষা অজৰ্েনর েক্ষে� তােদর শারীিরক ও
মানিসক বাধা দূ রীভূ ত হেব। আমরা একিট নতুন �যু ি� ব্যবহার
করব েযখােন ে�ইল প�িতেক একিট �াটৰ্েফান ভাইে�শন
িসে�েমর �ারা �কাশ করা হেব। এিটর �ারা একজন অ� ব্যি�
বািহ্যক সর�াম ব্যবহার না কের শুধু মা� �াটৰ্েফােনর �ারা আমােদর
সফটওয়্যার ব্যবহােরর মাধ্যেম �াধীনভােব িশখেত পারেব। বাক
এবং �বণ �িতব�ী ব্যি�েদর জন্য আমরা কৃি�ম বু ি�ম�া স�িলত
�যু ি� ব্যবহার করব, যা তােদর শুধু মা� েশখার েক্ষে� নয়,
েযাগােযােগর েক্ষে�ও উে�খেযাগ্য ভূ িমকা পালন করেব। আমােদর
সফটওয়্যার ব্যবহােরর মাধ্যেম সকল �বণ, বাক ও দৃ ি� �িতব�ীরা
উ�ত �যু ি�র সাহােয্য নূ ্যনতম খরেচ আধু িনক িশক্ষা ব্যব�ার সােথ
সংযু � হেত পারেব। এভােব “সবার জন্য িশক্ষা” ধারণািট সিত্যকার
অেথৰ্ বা�েব রূপা�িরত হেব।
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েমিশন লািনৰ্ং ব্যবহার কের জিমর গুণাবলী এবং আবহাওয়ার পিরমাপ কের তার উপর িভি� কের মািটর
ে�ণীিবভাগ কের েকান জিমেত িক শস্য চাষ করেল উৎপাদন সেবৰ্া�ম হেব েসটা সু পািরশ করা
Team Leader

Sheikh Md. Razibul
Hasan Raj

Members

Sultana Jahan Mukta

Tapan Kumar Joadder

Currently, we are living in the era of science and technology but
still we Bangladeshis don’t have any proper way to measure land
and weather quality. We don’t know what is the suitable crop for
a land. Without knowing the suitable crop for land, when our
farmers cultivate crops in a land, they fail to gain their expected
production which leads to their loss. The scheme is to provide a
smart crop recommendation system that will measure lands and
weather qualities to recommend the best-matched crop for that
land to produce. The idea behind this system is to collect soil and
weather data from an area which will be used to classify lands to
recommend a suitable crop for a particular land. An artiﬁcial
intelligence-based approach will be used to classify and
recommend suitable crops for a wasteland. To measure soil
quality this system will consider soil minerals, soil organic matter,
living organisms, soil salt (sodium, calcium, magnesium, and
potassium), water, color, etc. And to measure whether this
system will consider the amount of solar energy received
because of latitude; the area's elevation or proximity to
mountains; nearness to large bodies of water and relative
temperatures of land and water; the number of storms such as
cyclones, hurricanes, and thunderstorms resulting from air-mass
differences; and the distribution of air pressure over the land. A
purchaser who will use this system will be able to know prior
cultivation what is the suitable crop for his/her land. This will save
his/her investment to cultivate the land and also will increase his
production. And by cultivating a suitable crop, the customer will
be able to gain the best production of the crop.
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বতৰ্মােন, আমরা িবজ্ঞান ও �যু ি�র যু েগ বাস করিছ িক� তবু ও
আমরা বাংলােদিশেদর জিম ও আবহাওয়ার মান পিরমােপর েকােনা
সিঠক উপায় েনই। আমরা জািন না েকান জিমর জন্য উপযু � ফসল
েকানিট। জিমর জন্য উপযু � ফসল না েজেন, আমােদর কৃষকরা
যখন জিমেত ফসল চাষ কের, তখন তারা তােদর �ত্যািশত
উৎপাদন লাভ করেত ব্যথৰ্ হয় যা তােদর ক্ষিতর কারণ হয়।
উপেরা� নকশািট হল একিট �াটৰ্ শস্য সু পািরশ ব্যব�া যা জিমর
মািট ও আবহাওয়ার গুণাবলী পিরমাপ করেব এবং েসই গুণাবলীেত
েকান ফসল সেবৰ্া�ম উৎপািদত হেব েসটা সু পািরশ করা। এই
িসে�েমর িপছেন ধারণা হল একিট এলাকা েথেক মািট এবং
আবহাওয়ার তথ্য সং�হ করা যা একিট িনিদৰ্� জিমেত উপযু �
ফসেলর সু পািরশ করার জন্য জিম ে�ণীব� করেত ব্যবহার করা
হেব। একিট কৃি�ম বু ি�ম�া-িভি�ক প�িত ব্যবহার কের েকােনা
অ�েলর মািট ে�ণীিবভাগ করা হেব এবং একিট ভূ িমর জন্য উপযু �
ফসেলর সু পািরশ করা হেব। মািটর গুণমান পিরমােপর জন্য এই
িসে�মিট মািটর খিনজ পদাথৰ্, মািটর ৈজব পদাথৰ্, জীব� �াণী,
মািটর লবণ (েসািডয়াম, ক্যালিসয়াম, ম্যাগেনিসয়াম এবং
পটািসয়াম), জল, রঙ ইত্যািদ িবেবচনা করেব। এবং এই িসে�মিট
আবহাওয়া পিরমাপ করার জন্য অক্ষাংেশর কারেণ �া� েসৗরশি�র
পিরমাণ; এলাকার উ�তা বা পাহােড়র ৈনকট্য; বৃ হৎ জলাশেয়র
কাছাকািছ জিম িক্না, জেলর �াপ্যতা, আেপিক্ষক তাপমা�া;
ঘূ িণৰ্ঝড়, হািরেকন এবং ব�ঝেড়র মেতা ঝেড়র সংখ্যা এবং জিমর
উপর বায়ু চােপর ব�ন ইত্যািদ িবেবচনা করেব। একজন ে�তা েয
এই ব্যব�া ব্যবহার করেব েস তার জিমর জন্য উপযু � ফসল কী
তা চােষর আেগ জানেত পারেব। এেত জিম চােষর জন্য তার
িবিনেয়াগ বাঁচেব এবং তার উৎপাদনও বাড়েব। এবং উপযু � ফসল
চাষ কের �াহক ফসেলর সেবৰ্া�ম উৎপাদন লাভ করেত পারেব।
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�াই� িগয়ার

Team Leader

Tannur Jubaer Swachya

Members

Sadia Parvin Ria

Showvik Mondol Joy

Blind Gear is an easy to use smart glass designed for visually
impaired people, specially designed to help them navigate the
road with multiple features such as obstacle avoidance, ground
clearance, google assistant, alexa, auto shift and a navigation
guide. Our motto is ""making things virtually visible"" and our
ultimate goal is to make the world better for the blind people.
Main objective for the blind Gear is to help a sightless person to
walk among us without any difﬁculty. It has two different modes.
Indoor mode and Outdoor mode, which were designed to give
the user an intuitive experience. The modes exchange
depending on its exposure to sunlight. According to World Blind
Union there are 253 MILLION people blind on earth! United
Nations Development Program’s "Sustainable Development
Goals" has 17 goals, Of which 3rd, 8th, 9th and 10th goals are3. Good Health and wellbeing 8. Decent work and economic
growth 9. Industry, Innovation and infrastructure 10. Reduced
inequality
Our project will help the country achieve these goals by ensuring
wellbeing of a blind person, conﬁrming his decent work, and
reducing the discrimination caused by his disability. Also, it'll
enrich Bangladesh's GDP by exporting this tech abroad and
production of Blind Gear will create several more job sectors!
It has the following modes of operation and functionalities —
Outdoor mode, Indoor mode, Forward Sonar, Downward Sonar,
Color detection, PIR function, Google assistant/Amazon Alexa,
Self-defense protocol, Home automation, Object alert, Object
identiﬁcation, Emergency Call, Location Service etc.
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�াই� িগয়ার হল একিট সহজ ব্যবহারেযাগ্য �াটৰ্ �াস যা দৃ ি�
�িতব�ী ব্যি�েদর জন্য িডজাইন করা হেয়েছ, িবেশষভােব তােদর
একািধক ৈবিশ�্য েযমন বাধা এড়ােনা, �াউ� ি�য়াের�, গুগল
অ্যািস�্যা�, আেল�া, অেটা িশফট এবং একিট েনিভেগশন গাইড
সহ রা�া েনিভেগট করেত সাহায্য করার জন্য িডজাইন করা হেয়েছ।
আমােদর নীিতবাক্য হল "making things virtually visible"
এবং আমােদর চূ ড়া� লক্ষ্য হল অ�েদর জন্য িব�েক আরও ভাল
কের েতালা৷
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সম� চাকিরর জন্য একিট আইিড
Team Leader

Members

Md. Abdullah-Al-Masum

“One ID for All Jobs” is a web server for e-recruitment
purposes. The main purpose of this service is to facilitate the
job application process of the job seekers and they will be the
main users of this service. However, the employer, as well as
the government, will also get the beneﬁts of this service. This
means that it will connect three stakeholders (job-seekers,
employers and the government) on a single platform. The
process of this system starts from the posting of job
advertisements by the employer. This is why the system
involves two different processes for employers and job
seekers. Both job seekers and employers need to register in
this system. This system will have a website server where
every job seeker who registers will get a unique ID. The unique
ID will be the NID number of that person. And with it, a job
seeker will be able to keep all his information updated and
apply for any job. You can also apply in a speciﬁc format by
sending an SMS via phone. This will get rid of various problems
of job seekers such as creating different application formats on
different websites, incorrect information while applying,
repeatedly attesting paper etc. Most importantly, a real
e-recruitment system will be implemented by this system. In
addition, the employer organization and the government will
also get various beneﬁts. In this method, the job seeker has to
register once in a lifetime and later update his / her education
and other qualiﬁcations. There must be an option to verify
these updates so that the employer can be sure of the
authenticity of any information. Besides, the government will
also get an accurate picture of the job market situation and
unemployment.

“সম� চাকিরর জন্য একিট আইিড” মূ লত ই-িনেয়াগ-এর উে�েশ্য
একিট ওেয়ব সাভৰ্ার। এই পিরেষবার মূ ল উে�শ্য হল চাকির�াথৰ্ীর
চাকির-আেবদন প�িতেক সহজ করা এবং চাকির�াথৰ্ীরাই এই
পিরেষবার �ধান ব্যবহারকারী হেবন। তেব িনেয়াগকতৰ্ার পাশাপািশ
সরকারও এই পিরেষবার সু িবধা পােবন। এর মােন, এিট একিট
একক �্যাটফেমৰ্ িতনিট ে�কেহা�ারেক (চাকির-�াথৰ্ী, িনেয়াগকতৰ্া
এবং সরকার) সংযু � করেব। এই িসে�েম চাকুির�াথৰ্ী এবং
চাকিরদাতা �িত�ান দু 'পক্ষেকই েরিজে�শন করেত হেব। এই
িসে�েমর �ি�য়ািট িনেয়াগকতৰ্া �ারা চাকিরর িবজ্ঞাপন েপাি�ং
েথেক শুরু হয়। এই কারেণই এই িসে�েম িনেয়াগকতৰ্া এবং
চাকির�াথৰ্ীেদর জন্য দু িট িভ� �ি�য়া জিড়ত। চাকির�াথৰ্ী এবং
িনেয়াগকারী �িত�ান উভয়েকই এই িসে�েম িনব�ন করেত হেব।
এই িসে�েম একিট ওেয়বসাইট সাভৰ্ার থাকেব েযখােন েরিজে�শন
কের �েত্যক চাকুির�াথৰ্ী তার একিট ইউিনক আইিড পােব। ইউিনক
আইিডিট হেব ঐ ব্যি�র এনআইিড না�ার । এবং এটা িদেয় একজন
চাকুির �াথৰ্ী তার সম� তথ্য আপেডট রাখেত পারেব এবং েযেকােনা
চাকুরীেত আেবদন করেত পারেব। এমিক একিট িনিদৰ্� ফরেমেট
েফােনর মাধ্যেম এসএমএস কেরও আেবদন করা যােব। এর ফেল
চাকির�াথৰ্ীেদর িবিভ� সমস্যা েযমন িবিভ� ওেয়বসাইেট িবিভ�
অ্যাি�েকশন ফরেমট ৈতির করা, আেবদন করার সময় তথ্য ভুল
হওয়া, বারবার কাগজ সত্যািয়ত করা ইত্যািদ েথেক পির�াণ পােব।
সবেচেয় বড় কথা, সিত্যকােরর ই-ির�ুটেম� িসে�ম বা�বািয়ত
হেব। এছাড়া ও িনেয়াগকতৰ্া �িত�ান ও সরকারও িবিভ� সু িবধা
পাব। এ প�িতেত চাকির�াথৰ্ী জীবেন একবারই েরিজে�শন করেত
হেব এবং পরবতৰ্ীেত তার িবিভ� িশক্ষাগত েযাগ্যতা সহ অন্যান্য
েযাগ্যতার আপেডট কের িনেত হেব। এসব আপেডট অবশ্যই
েভিরফাই করার অপশন থাকেব এেত চাকিরদাতা েকান তেথ্যর
সত্যতা িনেয় িনি�� থাকেত পারেব। পাশাপািশ সরকারও চাকিরর
বাজােরর অব�া ও েবকারে�র সিঠক িচ� সহেজই েপেয় যােব।
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েপাভারেশফ

Team Leader

Md. Ahadul Islam
Hridoy

Members

Mahidur Rahman Rizon

Sanim Ahmed Niloy

Have you ever wished you had a robot in the kitchen that
prepares a meal automatically when you come back from
work? A cooking robot straddles the worlds of connected
devices and intelligent machines, and can save its owner a lot
of time and effort twice or thrice a day. To make this a reality,
they are using analytics and artiﬁcial intelligence to analyse the
spice content being put in the food, monitoring the number of
ingredients, deciding on an ingredient that can help balance
diet for people, among others. The POVARCHEF is designed
to ensure that it saves the user time and adds no
Inconvenience. When the user selects what they want to cook,
the robot guides them through what vegetables, spices and
other ingredients they need to prepare and cut, in the
quantities they need. It then guides them through the loading of
the ingredients into the robot. With the development of
smartphones and technology, robots have always been
something of the future so it is inevitable that we start to use
robots in the home. The POVARCHEF will beneﬁt the user by
saving time out of the already long day that they have. They
can get home from work, set the robot to cook the meal they
want to eat using the App and then they can relax whilst their
meal is being prepared and cooked. Simply choose a dish from
an online Library of recipes, Do a light amount of prep work and
this cooking robot can cook your meal.

Tanvir Hasan

Nasif Mahmud Naﬁ

আপিন িক কখনও কামনা কেরেছন েয আপনার রা�াঘের এমন একিট
েরাবট থাকেব যা আপিন কাজ েথেক িফের আসার সময় �য়ংি�য়ভােব
খাবার ��ত কের রাখেব? বতৰ্মান যু েগ আমরা সবাই খুব ব্য�।
আমােদর েবশীরভাগ েলাক বতৰ্মােন েকােনা না েকােনা কােজর সােথ
যু �। েকউ চাকির করেছ আবার েকউ ব্যবসা করেছ। এই ব্য�
দু িনয়ায় আমরা আমােদর েমৗিলক চািহদা খাবােরর কথা ভুেল যাই।
কখেনা খাই না, আবার কখেনা রা�া েথেক অ�া�্যকর খাবার খাই,
এেত আমােদর �া�্য ঝুঁিকর মেধ্য পড়েছ। তাই এই ব্য� যু েগ
আমােদর দরকার এমন একটা েরাবট যা আমােদর জন্য খাবার রা�া
কের রাখেব। ব্যবহারকারী কাজ েথেক বািড় িফরেত িফরেত,
"েপাভারেশফ" তাঁর জন্য তাঁর পছে�র খাবার রা�া কের রাখেব। এিট
েবিশরভােগর জন্য িব�াস করা কিঠন। কেঠার সত্য হেলা মানু ষেক
রা�া করার কােজ িনেয়ােগর খরেচর েথেক েরাবেট খরচ কম, কারণ
তােদর এককালীন খরচ এবং খুব কম অপােরশনাল খরচ আেছ।
অন্যিদেক মানু েষর েক্ষে� �িতমােস তােদর েবতন িদেত হয়। এবং
েপাভারেশফ েরাবেটর মাধ্যেম ব্যবহারকারীর সময় বাঁচেব। একিট
�য়ংি�য় �ি�য়া সবসময় �ত হয়; এই েরাবট মানু েষর তুলনায় খুব
অ� সমেয় খাবার ��ত কের। খাবােরর েক্ষে� �া�্যকর খাবার
মানু েষর সবেচেয় গুরু�পূ ণৰ্ অ�ািধকারগুিলর মেধ্য একিট। �া�্যকর
খাবার িনি�ত করার জন্য, �য়ংি�য় েরাবটগুিল িবেবচনা করার মেতা
একিট িবক�। পিরসংখ্যান অনু সাের, �িত বছর রা�াঘর সং�া�
দু ঘৰ্টনায় িতন লােখরও েবিশ মানু ষ আহত হয়। �য়ংি�য় েরাবট
ব্যবহােরর ফেল এই সংখ্যািট শূ েন্য েনেম আসেত পাের। এই
েরাবটগুিল মানু েষর জন্য িবপ�নক পিরেবেশ অনায়ােস কাজ করেত
পাের। এই �য়ংি�য় রা�ার েরাবটগুিল আঘােতর স�াবনা দূ র কের।
খাবােরর েক্ষে� �া�্যকর খাবার মানু েষর সবেচেয় গুরু�পূ ণৰ্
অ�ািধকারগুিলর মেধ্য একিট। �া�্যকর খাবার িনি�ত করার জন্য,
�য়ংি�য় েরাবটগুিল িবেবচনা করার মেতা একিট িবক�। একিট
�য়ংি�য় �ি�য়া সবসময় �ত হয়। এই েরাবট মানু েষর তুলনায় খুব
অ� সমেয় খাবার ��ত কের। এবং েরাবেটরেতা আর মানু েষর মেতা
�াি� েনই। এিট েবিশরভােগর জন্য িব�াস করা কিঠন। েরিসিপগুিলর
একিট অনলাইন লাইে�ির েথেক একিট েরিসিপ িসেল� করুন, অ�
পিরমােণ ��িতমূ লক কাজ করুন এবং এই রা�ার েরাবটিট আপনার
খাবার রা�া করেত পারেব।
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সিঠকভােব িশক্ষায় অগেমে�ড িরেয়িলিটর অ�ভুৰ্ি� িবষয়ব�েক িনেয় আেস আমােদর েচােখর সামেন
Team Leader

Md Mustaﬁzur Rahman

Members

Arafat Ahmed

Md Abdullah-Al-Jubair

"This idea is focused on the development of 3D/2D objects,
audiovisuals, and interaction with Augmented Reality that
allows students and professionals to understand any topic.
There are plenty of ﬁelds that we can disrupt through our
initiatives like from nursery to college students, specialized
university students, young professionals, and distance
learning. Students or learners can understand their topic
smoothly through visuals as visuals are processed 60,000
times faster by human brains than words. Furthermore, our
senses transmit 90% of the information to the brain in the form
of visual information. Assuming that we are creatures of habit
and that one of our tendencies is to learn by observing and for
this, implementing Augmented Reality in education is an
established method to increase class engagement for both
students and teachers.

এই ধারণািট 3D/2D অবেজ�, অিডওিভজু্যয়াল এবং এর সােথ
িমথি�য়া িবকােশর উপর দৃ ি� িনব� কের অগেমে�ড িরেয়িলিট যা
িশক্ষাথৰ্ী এবং েপশাদারেদর েযেকােনা িবষয় বু ঝেত েদয়। েসখােন
�চুর েক্ষ� যা আমরা আমােদর উেদ্যােগর মাধ্যেম ব্যাহত করেত
পাির েযমন নাসৰ্াির েথেক কেলজ ছা�, িবেশষািয়ত িব�িবদ্যালেয়র
ছা�, তরুণ েপশাদার এবং দূ রিশক্ষণ। িশক্ষাথৰ্ী বা িশক্ষাথৰ্ীরা তােদর
িবষয় িভজু্যয়ােলর মাধ্যেম সহজভােব বু ঝেত পাের েযমন িভজু্যয়াল
হয় শে�র েচেয় মানু েষর মি�� 60,000 গুণ �ত �ি�য়া কের।
তদু পির, আমােদর ইি�য়গুিল ে�রণ কের 90% তথ্য মি�ে�
িভজু্যয়াল তথ্য আকাের। ধের িনি� েয আমরা অভ্যােসর �াণী এবং
আমােদর �বণতাগুিলর মেধ্য একিট হল পযৰ্েবক্ষণ কের েশখা এবং
এর জন্য, িশক্ষায় অগেমে�ড িরেয়িলিট বা�বায়ন হে� �াস
গুেলােক আরও গঠনমূ লকভােব একিট �িতি�ত প�িত ছা� এবং
িশক্ষক উভেয়র জন্য।
�াহকেদর সবেচেয় গুরু�পূ ণৰ্ সু িবধা হল তারা সহেজই তােদর
িবষয় বু ঝেত পাের এই অগেমে�ড িরেয়িলিট �যু ি�র সাহায্য।
তাছাড়া �াটৰ্েফান �হেণর আশা করা হে� 2025 সােলর মেধ্য 75%
(138 িমিলয়ন ব্যবহারকারী) েপৗঁছান। তাই এিট �িতিট ধরেনর
ব্যবহারকারীর জন্য সা�য়ী হেব। এবং ভুলেবন না! িশক্ষা +
িবেনাদন = িশক্ষাই িবেনাদন! আসু ন আমােদর িচ�াভাবনা এবং
আমােদর িশক্ষােক িডিজটালাইজ কির (এআর �যু ি�র সাহােয্য)।

The most important beneﬁt of the customer is they can easily
understand their topic with the help of this augmented reality
technology. Moreover, Smartphone adoption is expected to
reach 75% (138 million users) by 2025. So it will be
cost-effective for every type of user. And don’t forget the fun
events!
The Education + Entertainment = Edutainment!
“Let’s digitalize our thinking and our learning (with the help of
AR technology)”
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চার বণৰ্ঃ বাংলা এবং চাকমা অক্ষর িশখার েখলা
Team Leader

Nourin Haque Ridi

Members

Joyee Chakma Joy

Yasir Hasan Taqi

To create a bond between Bangla and Chakma culture, moreover,
with the target to preserve the languages equally, Char Borno is
being released which is a gamiﬁed-augmented-reality Bangla and
Chakma alphabet learning tool for the children of Bangladesh
where a Bangali kid and a Chakma kid can learn the alphabets of
their own language while playing with each other.

বাংলা ও চাকমা সং�ৃ িতর মেধ্য ব�ন সৃ ি� করেত এবং
সমান ভােব ভাষাগুেলােক সমানভােব সংরক্ষেণর লক্ষ্য
িনেয় চার বণৰ্ চালু করা হে� যা বাংলােদেশর িশশুেদর
জন্য একিট গ্যািমফাইড-অগেমে�ড-িরেয়িলিট বাংলা ও
চাকমা বণৰ্মালা েশখার অ্যাপ েযখােন একিট বাঙািল
এবং একিট চাকমা িশশু এেক অপেরর সােথ েখলেত
েখলেত তােদর িনজ� ভাষার বণৰ্মালা িশখেত পাের।
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কলা গােছর আঁশ েথেক পািরেবশ বা�ব স্যািনটাির ন্যাপিকন
Team Leader

Mahamudul
Hasan Shaon

Members

Tanzil Haidar Jumon

Fatir Al Monsur

Women’s health and hygiene have been one of the key
concerns over the years and the growing awareness about
feminine hygiene has spurred the demand for sanitary napkins
across the globe. There is a rising demand for cost-effective
and eco-friendly sanitary napkins but such products are
unavailable in the market. The proposed project seeks to
address this perpetual challenge through the production and
promotion of bio-degradable sanitary napkins which will be
both environment and consumer-friendly. The organic KUSUM
sanitary napkin will have an efﬁcient absorbent cellulose core
and contain no gels, chemicals, or synthetic ﬁbers that cause
irritation and diseases. Also, the conventional sanitary pads
are made of plastics which comprise a major source of plastic
waste. Therefore, KUSUM sanitary napkin will contribute
towards making the planet greener by being plastic-free. It will
serve the twin purpose of ensuring improvement in the health
status and personal hygiene of the women through providing a
hygienic solution to a woman's menstrual needs while being
environment-friendly. The sanitary pad market gap presents a
major opportunity for innovative, impact-driven social
enterprises like KUSUM sanitary napkin. The growth in
sanitary napkin consumption will be driven by factors like
growing awareness among women about feminine hygiene,
availability of low-cost sanitary napkins in the market as well as
rising women population in our country. The fact that sanitary
napkin is a product with a stable demand among its consumer
group and such stability will act as a base for the explosive
growth of KUSUM sanitary napkin.

বছেরর পর বছর ধের নারীেদর �া�্য ও পির��তা অন্যতম
উে�েগর িবষয় হেয় দাঁিড়েয়েছ এবং নারীর �া�্যিবিধ স�েকৰ্
�মবধৰ্মান সেচতনতা িব�জুেড় স্যািনটাির ন্যাপিকেনর চািহদােক
উ�ীিপত কেরেছ। সা�য়ী এবং পিরেবশ-বা�ব স্যািনটাির
ন্যাপিকেনর চািহদা বাড়েছ িক� এই ধরেনর পণ্য বতৰ্মােন বাজাের
অনু পি�ত। ��ািবত �ক�িট �াকৃিতক উপােয় িন�াশেনর উপযু �
স্যািনটাির ন্যাপিকন উৎপাদন এবং �চােরর মাধ্যেম এই িচর�ায়ী
চ্যােল� েমাকােবলা করার েচ�া কের যা পিরেবশ এবং েভা�া-বা�ব
উভয়ই হেব। �াকৃিতক কুসু ম স্যািনটাির ন্যাপিকন ৈতির করা হেব
দক্ষ েশাষক েসলু েলাজ েকার এর সম�েয় এবং এেত েকান েজল,
রাসায়িনক বা িসে�িটক ফাইবার থাকেব না যা �লু িন এবং েরাগ
সৃ ি� কের। এছাড়াও, �চিলত স্যািনটাির প্যাডগুিল �াি�েকর ৈতির
যা �াি�ক বেজৰ্্যর একিট �ধান উৎস। অতএব, কুসু ম স্যািনটাির
ন্যাপিকন একিট �াি�কমু� পণ্য িহেসেব পৃ িথবীেক আরও সবু জ
কের তুলেত অবদান রাখেব। এিট পিরেবশ-বা�ব হওয়ার সােথ
সােথ একজন মিহলার মািসেকর �েয়াজেনর একিট �া�্যকর
সমাধান �দােনর মাধ্যেম মিহলােদর �াে�্যর অব�া এবং ব্যি�গত
�া�্যিবিধর উ�িত িনি�ত করার উে�শ্য কাজ করেব। স্যািনটাির
প্যােডর বাজােরর বতৰ্মান অব�ােনর পিরে�িক্ষেত কুসু ম স্যািনটাির
ন্যাপিকেনর মেতা উ�াবনী, �ভাব-চািলত সামািজক উেদ্যাগগুিলর
জন্য একিট বড় সু েযাগ উপ�ািপত হেব। স্যািনটাির ন্যাপিকন
ব্যবহােরর বৃ ি� নারীেদর �া�্যিবিধ স�েকৰ্ মিহলােদর মেধ্য
�মবধৰ্মান সেচতনতা, কম দােম স্যািনটাির ন্যাপিকেনর �াপ্যতা,
�মবধৰ্মান নারী জনসংখ্যা ইত্যািদ কারণগুিলর �ারা চািলত হেব৷
স্যািনটাির ন্যাপিকন একিট পণ্য যার েভা�ােদর মেধ্য ি�িতশীল
চািহদা রেয়েছ �প এবং এই ধরেনর ি�িতশীলতা কুসু ম স্যািনটাির
ন্যাপিকেনর উদীয়মান বৃ ি�র িভি� িহসােব কাজ করেব।
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দূ রবতৰ্ী েরাগী পযৰ্েবক্ষেণর জন্য �-চািলত বােয়ােস�র
Team Leader

Dr. Al Jumlat Ahmed

Members

Zubair Ahmed Ratan

Md Selim Hossain

The proposed self-powered biosensor will continuously
monitor body temperature which is very common and useful
indication of any abnormality in the body. The device can
transfer data to your mobile phone with the help of IOT. The
application in your mobile phone analyses data and helps you
to monitor your health or your loved one. There is an option of
cloud-based data storage for your future reference. There is a
huge demand for remote monitoring system (RMS) for patients
in the health sector as well as at personal level. But there is a
lack of reliable RMS due to mainly its dependence on bulky
batteries as a storage device and lack of precision biosensor.
The uniqueness of the proposed product is that it can harvest
body heat (35- 37.5 deg C under normal condition) to generate
electricity with help of a device called thermoelectric generator
to power a biosensor for measuring temperature of the human
body. The device can detect the temperature change (more
that 37.5 deg C during fever) in the body due to any abnormally
like fever or infection.

57

Zahid Al Hasan

��ািবত �-চািলত বােয়ােস�র �মাগত শরীেরর তাপমা�া িনরীক্ষণ
করেব যা শরীেরর েকােনা অ�াভািবকতার জন্য দরকারী ইি�ত।
িডভাইসিট IOT এর সাহােয্য আপনার েমাবাইল েফােন েডটা
�ানা�র করেত পাের। আপনার েমাবাইল েফােন থাকা
অ্যাি�েকশনিট েডটা িবে�ষণ কের এবং আপনােক আপনার বা
আপনার ি�য়জেনর �া�্য িনরীক্ষণ করেত সহায়তা কের। আপনার
ভিবষ্যেতর েরফােরে�র জন্য �াউড-িভি�ক েডটা ে�ােরেজর
সু িবধা রেয়েছ। �া�্য খােতর পাশাপািশ ব্যি�গত পযৰ্ােয়, েরাগীেদর
িরেমাট মিনটিরং িসে�েমর (আরএমএস) ব্যাপক চািহদা রেয়েছ।
িক� িনভৰ্রেযাগ্য আরএমএস এর অভাব রেয়েছ, �ধানত ে�ােরজ
িডভাইস িহসােব িবশাল ব্যাটািরর উপর িনভৰ্রশীলতা এবং িনভুৰ্ল
বােয়ােস�েরর অভােবর কারেণ। ��ািবত পণ্যিটর �ত�তা হল েয
এিট মানবেদেহর তাপমা�া পিরমােপর জন্য একিট বােয়ােস�রেক
িবদু ্যৎ শি� �দান কের থােমৰ্াইেলকি�ক েজনােরটর নামক একিট
যে�র সাহােয্য এবং য�িট িবদু ্যৎ উৎপ� করেত শরীেরর তাপ
(�াভািবক অব�ায় 35-37.5 িডি� েসলিসয়াস) ব্যাবহার কের ।
িডভাইসিট �র বা সং�মেণর মেতা অ�াভািবক কারেণ শরীেরর
তাপমা�ার পিরবতৰ্ন (�েরর সময় 37.5 িডি� েসলিসয়ােসর েবিশ)
সনা� করেত পাের।
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সাটৰ্িভএস: সািটৰ্িফেকট যাচাইকরণ িসে�ম
Team Leader

A S M Touhidul Hasan

Members





Education represents a signiﬁcant function in supporting the
dynamics of civil society. It provides economic progress, social
advancement and enhances political integrity and
improvement. Nevertheless, dishonesty in the ﬁeld of the
education system has numerous harmful consequences.
Veriﬁcation and authenticity of various credentials such as
graduation certiﬁcates, security approvals are typically needed
to apply for various jobs and educational purposes. Traditional
paper-oriented credentials are universally accepted. However,
A paper-based certiﬁcate is at risk of being forged either
following traditional or an online presence. Therefore, the
credential issuer requires to preserve certiﬁcate issuing
records to provide dependable veriﬁcation assistance. The
centralized nature of the system has a single point of failure,
and the issuer obliges to maintain a central registry of
published records. On the other hand, the blockchain-based
system cannot provide the authenticity of the certiﬁcate issuer
and holder, including the privacy of the sensitive data. In order
to solve this problem, CertVS introduces a Self-Sovereign
Identity (SSI)-based certiﬁcate veriﬁcation system that will be
reliable, easy to use, secure, distributed, and inexpensive. The
proposed framework would ensure the protection of certiﬁcate
forgery and increase the quality of education in all aspects.

সু শীল সমােজর গিতশীলতার জন্য িশক্ষার গুরু� অসীম। এিট
অথৰ্ৈনিতক অ�গিত ও সামািজক অ�গিত �দান কের এবং
রাজৈনিতক সততা ও উ�িত বাড়ায়। তা সে�ও, িশক্ষা ব্যব�ার
েক্ষে� অসততার অসংখ্য ক্ষিতকর পিরণিত রেয়েছ। উ� িশক্ষা
অথবা চাকিরর আেবদন করার জন্য িবিভ� সনদপ� যাচাইকরণ ও
এর সত্যতা িনরূপণ এবং িনরাপ�া অনু েমাদন �েয়াজন হয়।
ঐিতহ্যগতভােব কাগজ-িভি�ক সনদপ�গুিল সবৰ্জনীনভােব গৃ হীত।
যাইেহাক, কাগজ-িভি�ক সনদপ� জাল হওয়ার ঝুঁিকেত রেয়েছ।
অতএব, সনদপ� �দানকারীেক িনভৰ্রেযাগ্য যাচাইকরণ সহায়তা
�দােনর জন্য সনদেপ�র তথ্য সংরক্ষণ করেত হয়। এছাড়া,
িসে�মিট একেকি�ক হওয়ার কারেণ েকান অনাকাি�ত সমস্যা
েদখা িদেল েসবা েয েকান সময় ব� হেত পাের। অন্যিদেক,
�কেচইন-িভি�ক বতৰ্মান িসে�ম সংেবদনশীল েডটার েগাপনীয়তা
সহ সনদপ� �দানকারী এবং বহনকারীর সত্যতা �দান করেত
পাের না। এই সমস্যা সমাধােনর জন্য, সাটৰ্িভএস একিট
�-সাবৰ্েভৗম পিরচয় (SSI)-িভি�ক সনদপ� যাচাইকরণ ব্যব�া
�বতৰ্ন কেরেছ যা হেব িনভৰ্রেযাগ্য, ব্যবহাের সহজ, িনরাপদ,
িবতরণেযাগ্য এবং স�া। ��ািবত কাঠােমা সািটৰ্িফেকট জািলয়ািতর
সু রক্ষা িনি�ত করেব এবং সকল িদক েথেক িশক্ষার মান বৃ ি�
করেব।
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িহলস বাজার
Team Leader

Subimal chakma

Members

   

 

Hillsbazar is going to promote all ethnics and traditional
products of Chittagong hill tracts. Hillsbazar promotes organic
Agricultural products i.e. fresh products, restaurants, textiles,
foods and paintings. We collect all the products directly from
the marginal farmers. We promote and sell all these products
on both of our platforms ONLINE or OFFLINE. We have been
running our outlet in the capital city of Dhaka since 2019 also
actively promoting our products and service through social
media marketing and website. We are promoting and
introducing diverse ethnic’s products to the mainstream
customers with high appreciations. We have special focus on
the quality of the products and eco-friendly motives with our
business strategy. We are determined to bring a change in
traditional marketing system of CHT and create a sustainable
value of the traditional JUM/Shifting cultivation farming. We are
involving with young agricultural entrepreneurs and especially
women to create more value of their creativity.

িহলসবাজার পাবৰ্ত্য চ��ােমর �াি�ক জনেগাি�র আথৰ্-সামািজক
সমস্যা সমাধােনর একিট িডিজটাল �াটফমৰ্। িহলস বাজার িবেশষত
�াি�ক জনেগাি�র ঐিতহ্যবাহী পেণ্যর মানউ�য়ন ,বাজারজাতকরণ
এবং যথাযত বাজার মূ ল্য িনধৰ্ারেণর উে�েশ �াি�ক কৃষক ও
উেদ্যা�ােদর িনেয় কাজ কের । িহলসবাজার �াি�ক কৃষকেদর কাছ
েথেক সরাসির সব পণ্য সং�হ কের। আমরা আমােদর অনলাইন বা
অফলাইন উভয় �্যাটফেমৰ্ এই সম� পেণ্যর �চার ও িব�য় কির।
িহলসবাজার ২০১৯ সাল েথেক রাজধানী ঢাকায় আমােদর আউটেলট
চালাি� এবং েসাশ্যাল িমিডয়া মােকৰ্িটং এবং ওেয়বসাইেটর মাধ্যেম
সি�য়ভােব আমােদর পণ্য এবং পিরেষবার �চার করিছ। আমরা
উ� �শংসার সােথ মূ লধারার �াহকেদর কােছ িবিভ� পাবৰ্ত্য
চ��ােমর ঐিতহ্যবাহী পেণ্যর �চার ও পিরচয় কিরেয় িদি�।
আমােদর ব্যবসািয়ক েকৗশেলর সােথ পেণ্যর গুণমান এবং পিরেবশ
বা�ব উে�েশ্যর উপর আমােদর িবেশষ েফাকাস রেয়েছ। আমরা
পাবৰ্ত্য চ��ােমর ঐিতহ্যবাহী িবপণন ব্যব�ায় পিরবতৰ্ন আনেত
এবং ঐিতহ্যগত JUM/�ানা�িরত চাষাবােদর একিট েটকসই মূ ল্য
ৈতির করেত দৃ ঢ়সংক�ব�। আমরা তরুণ কৃিষ উেদ্যা�ােদর এবং
িবেশষ কের নারীেদর সােথ তােদর সৃ জনশীলতার আরও মূ ল্য ৈতির
করার জন্য কাজ করিছ।
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বাংলােদেশর �থম েমাবাইল ফুেয়ল পা�
Team Leader

Partha Pratim
Choudhury

Members

 
 

   
 

MyFuelPump is Bangladesh's ﬁrst IoT enabled online platform
to provide doorstep delivery of fuel for your
Generator/Construction site/Industrial Machine in a safe,
reliable, and efﬁcient way. My Fuel Pump facilitates doorstep
delivery of fuel for industries to minimize fuel loss and make the
procurement process more efﬁcient & streamlined. 6 years of
Doorstep Diesel Delivery will reduce CO2 emissions equal to
11.02 crore trees. This is what makes MyFuelPump to innovate
today to make the tomorrow better.

  

মাইফুেয়লপা� হল বাংলােদেশর �থম IoT সক্ষম েমাবাইল ফুেয়ল
পা� যা আপনার েজনােরটর/িনমৰ্াণ সাইট/ই�াি�য়াল েমিশেনর
জন্য িনরাপদ, িনভৰ্রেযাগ্য এবং দক্ষ উপােয় েদারেগাড়াই �ালািন
সরবরাহ কের। ৬ বছের েডারে�প িডেজল েডিলভাির ১১.০২
েকািট গােছর সমান কাবৰ্ন িনগৰ্মন কমােব। ভিবষ্যত �জে�র জন্য
বাসেযাগ্য সু �র বাংলােদশ গেড় তুলেত মাইফুেয়লপা� কাজ
করেছ।
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েপিডের�

Team Leader

Imran Fahad

Members





 

PayDirect is focused on the Bangladeshi Freelancers who are
working days and nights to provide their best and make
Bangladesh noticeable to the world. Through PayDirect, the
users can simply register and open bank accounts not only in
Bangladesh but also abroad. The users can also add the
popular payment systems’ account to their registered account
through this application. This will allow the users, especially our
hard-working freelancers to collect their payment in any
currency through the popular payment system and withdraw
that payment. At the time of withdrawing, the payment is being
converted into BDT, paying the determined minimum bank fee
and government tax automatically.



 

  

আমরা ি�ল্যা�ারেদর জন্য একিট েপেম� �েসসর িসে�ম িনেয়
কাজ করিছ, যার মাধ্যেম ি�ল্যা�ারা তােদর েযেকান কােরি� েথেক
বাংলােদশী টাকা ক্যাশ করেত পারেব। এই সিলউশেনর মাধ্যেম েয
েকউ েয েকান সময় িনধৰ্ািরত ব্যাংক িফ এবং সরকােরর ট্যা�
িদেয়ই করভারশন করেত পারেবন। যার মাধ্যেম সরকার তার ট্যা�
িনিদৰ্� সমেয় পােব এবং ি�ল্যা�ারেদর কােরি� কনভারশন িনেয়
েকানরূপ েভাগাি� থাকেব না। আমােদর এই সমাধােন েকান�কার
মািন হি�ং করা হেব না, েযেহতু আমরা একিট েপেম� �েসসর
সমধান িদি�। যােদর েয কােরি� �েয়াজন েসই কােরি� আমরা
�দান করব, কা�মারেদর পছে�র �াটফেমৰ্র মাধ্যেম। আমরা
আমােদর িনেজেদর মােচৰ্� একাউে�র মাধ্যেম এই সমাধানিট
করিছ, যার মাধ্যেম আমােদর েদেশ এখন ি�ল্যা�াররা অেনক
সহেজই বাংলােদশী টাকায় কনভাটৰ্ করেত পারেব।
আমােদর এই �েসসর অ্যাপ এর মাধ্যেম েয েকউ খুব সহেজই
বাংলােদেশর অথাবা েদেশর বাইেরর পিরচয় পে�র মাধ্যেম
েরিজে�শেনর মাধ্যেম অনলাইেন একাউ� খুলেত পারেব। আ�স
এর মাধ্যেম একাউ� েখালার পর আ�জৰ্ািতক েয জনি�য় েপেম�
িসে�েমর একাউ� আমােদর আ�স এ সংযু � করেত পারেবন।
এর পর �াহক তার েপেম� একাউ� েথেক বাংলােদশী টাকায়
কনভাটৰ্ করেত তােক বাংলােদেশর েপেম� একাউ� (িবকাশ,
ব্যাংক একাউ�) এই সব সংযু � কের, টাকা উ�েলােনর িরকুেয়�
িদেল, কােরি� েরট ও ট্যা� অনু যায়ী টাকা তুলেত পারেব।

This hassle-free method is a time-consuming process for the
users as well as much cheaper and secure than the existing
system. Since PayDirect is providing a payment processor
solution, there will be no money holding issues. We are
prepared to present whatever currency the user desires
through their preferred payment platform. Only PayDirect will
be capable of such service as we have solved this through our
merchant account. And this is how our Bangladeshi
Freelancers can convert their payment easily into BDT.
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পিরেবশবা�ব এন্ভএে�ার পণ্য, িশ�খােতর নব অিভ�ায়!
Team Leader

Sadia Jaman

Members

Amina Khatun Sweety

Ponkti Addrita Bose

Susmita Chowhan

Prashanta bhattacharjee

বাংলােদশ ১৯৭১ সােলর �ায় ৭ েকািট জনসংখ্যা েথেক আজ ২০২১
সাল পযৰ্� �ায় ১৭ েকািট জনসংখ্যার খােদ্যর চািহদা িমিটেয় আসেছ
�শংসনীয় হাের েসই সােথ িন�ত কেরেছ সু �া�্য। িক� েদেশর
কৃিষজিমেত ব্যবহৃত পািন এবং িশ�কারখানার বজৰ্্য পািনেত রেয়েছ
িবপ�নক ভারী ধাতু।এেত ফসেলর গুণগত মােন িবরূপ �ভাব
পড়েছ, হুমিকর মুেখ রেয়েছ খাদ্য িনরাপ�া এবং মানব �া�্য।
আমােদর উ�ািবত ‘ইেকা-েজল’ একিট পিরেবশবা�ব পণ্য যা ��
সমেয় পািন েথেক িবিভ� ভারী ধাতু েযমনঃ আেসৰ্িনক, েলড,
ে�ািময়াম, ক্যাডিময়াম, িজংক �ভৃিত েশাষণ কের। েদেশর অিত
সহজলভ্য কচুিরপানার মূ ল এবং কা� েথেক ‘ইেকা-েজল’ উৎপাদন
করা হয়। অ� জিমেত পযৰ্া� পিরমােণ সেতজ সবিজ ও শস্য
উৎপাদন এবং মানু ষেক ভারী ধাতুর সং�েশৰ্ আসা েথেক রক্ষা করা
এ পণ্য উ�াবেনর মূ ল লক্ষ্য। শুধু তাই নয়, কচুিরপানার পাতা েথেক
একিট উপজাত �ব্য- ৈজব সার উৎপািদত হয় যার গুণগত মান
রাসায়িনক সার েথেক েকােনা অংেশই কম নয় বরং েবিশ। আমরা
িনি�ৰ্ধায় বলেত পাির, ‘ইেকা-েজল’ একিট উ�াবনী েকৗশল যা
েদেশর েটকসই উ�য়েনর লক্ষ্যামা�ােক আরও একধাপ এিগেয়
িনেব এবং েদেশর অথৰ্নীিতেত গুরু�পূ ণৰ্ ভূ িমকা রাখেব। পািন
েথেক ভারী ধাতু সং�েহর জন্য এিট একিট অন্যন্য প�িত। সরকাির
কতৃৰ্পেক্ষর সহেযািগতায় এসকল সংগৃ হীত ভারী ধাতু সংরক্ষেণর
মাধ্যেম খিনজ স�েদ পিরণত করা েযেত পাের যা একিট বৃ হৎ
�ক�। �� খরেচ ভারী ধাতু িন�াশনেযাগ্য এ পণ্য েদেশ ব্যবহােরর
পাশাপািশ িবেদেশও র�ািন করা েযেত পাের েযখােন উ�াবনী
বাংলােদশ হেব একিট �্যা� এবং ‘ইেকা-েজল’ হেব �্যা�
অ্যা�ােসডর।

Innovation is the pillar of making a positive change in the
advancement of the country’s GDP. Our innovative product
‘Eco-gel’ is a hydrogel that allows farmers and sewage workers
to remove heavy metals from irrigation water and textile
wastewater at a convenient cost. ‘Eco-gel’ is made from water
hyacinth (roots and shoots) that can adsorb, swell or hold
heavy metals e.g. arsenic, chromium, cadmium, lead, zinc and
other heavy metals from a certain amount of wastewater in the
shortest period of time. The product concept focuses on the
sufﬁcient growth of fresh vegetables and crops within small
lands and protecting people from heavy metal exposure. Even
more interesting, a byproduct-liquid fertilizer is made from
water hyacinth leaves full of minerals shows equivalent
efﬁciency as chemical fertilizer in several investigations –even
better than local chemical fertilizers. It is important to note that,
the liquid fertilizer is environmental friendly and the hydrogel is
degradable, reusable, and recyclable with no side effects. We
can afﬁrm that, our ‘Eco-gel’ is an innovative strategy that
builds on the foundation of achieving SDG with a view to
making a national impact. The strategy in the production
process is exclusively technical that can collect heavy metals
from water. Collected heavy metals deposition may be turned
into reservoir of minerals, where government authorities need
to take steps. However, we need big investment and proper
subsidies as we have a plan to exceed our business in abroad,
where the innovation in Bangladesh will be a brand and
‘Eco-gel’ will be the brand ambassador.
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িবিড হাইওেয় টারবাইন
Team Leader

Rahat Uddin

Members

Abdullah Al Araf

Khondaker Abdullah
Al Mamun

Rezaul Khan

বাংলােদেশ গত কেয়ক বছের জীবা� �ালািনর িনঃেশষ হেয়
যাওয়ার ধরণ এবং তােদর �মবধৰ্মান খরচ নবায়নেযাগ্য �ালািনর
�সারেক তী�তর কেরেছ, যা �ালািন িনরাপ�া িনি�ত এবং
কাবৰ্ন-ডাই-অ�াইড িনঃসরণ �াস করার অন্যতম উপায়। পৃ িথবীর
অন্যান্য েদেশর তুলনায় বায়ু িবদু ্যৎ উৎপাদেন আমরা অেনক িপিছেয়
আিছ, কারন এখােন িকছু সমস্যা িবদ্যমান। �থমত আমােদর েদেশ
েয টারবাইনগুেলা ব্যাবহার হে� এইগুেলা আকাের অেনক বড় এবং
এইগুেলার রক্ষনােবক্ষণ খরচও অেনক েবিশ। এই টারবাইন গুেলার
জন্য অেনক েবিশ পিরমােন বাতােসর চাপ �েয়াজন হেয় থােক,
এেত কের আমরা আমােদর েদেশর অভ্য�ের বায়ু িবদু ্যৎ েক�
�াপন করেত পাির নাই। তাছাড়া এই টারবাইন গুেলার ে�ড িবিভ�
পািখর জন্য িবপদজনক। তাই এই সব িকছু িবেবচনা কের আমরা
একিট টারবাইেনর িডজাইন কির, যা আমােদর হাইওেয় এবং
েনৗপেথ জাহাজ গুেলার মেধ্য �াপন কের িবদু ্যৎ উৎপাদন করা স�ব
। আমরা েদখেত পাই েয আমােদর েদেশর হাইওেয় গুেলােত
�িতিদন অেনক �ত গিতর যানবাহন চালাচল কের যার ফেল
েসখােন একধরেনর বায়ু চাপ উৎপ� হয়। েসই বায়ু চাপেক কােজ
লাগােনার জন্য আমরা একিট টারবাইন িডজাইন কির। এই
টারবাইন বড় �াক এবং বােসর মেতা রা�ায় �তগামী যানবাহন
�ারা উৎপ� বায়ু চাপ এর সাহােয্য ঘুরেব এবং এই টাবাইেনর সােথ
েসালার প্যােনল যু � থাকেব ফেল আমরা দু ই উৎস েথেক একই
সমেয় িবদু ্যৎ উৎপ� করেত পারেবা। আমােদর এই �কে�র মূ ল
উে�্যশ হে� েদেশ বায়ু িবদু ্যৎ উৎপাদেনর প�িতেক আেরা সহজ
করা, যােত কের েদেশ েসালােরর পাশাপািশ বায়ু িবদু ্যৎ জনি�য়
হেয় উেঠ। তাছাড়া এই �কে�র আেরকিট উে�্যশ্য হে� আইওিট
েস�েরর মাধ্যেম পিরেবেশর তাপমা�া, বাতােসর আ�তা ও
কাবৰ্নডাইঅ�াইেডর পিরমান ও বায়ু দূ ষণ স�েকৰ্ মানু ষেক
জানােনা। আমােদর এই �কে� িবদু ্যৎ উৎপাদেন েকােনা ধরেনর
�ালািনর �েয়াজন েনই বেল এিট অত্য� পিরেবশবা�ব। আমােদর
এই টারবাইন �ক� েথেক েদেশর জনগণ সরাসির উপকৃত হেবন।
আমােদর ৈতির করা এই িবিড হাইওেয় টারবাইন যিদ আমােদর
েদেশর হাইওেয় গুেলােত �াপন করা হয় তাহেল েসখান েথেক �চুর
িবদু ্যৎ পাওয়া যােব, যা মাই�-ি�ড িহেসেব ঐ এলাকার চািহদা
িমিটেয় েদেশর জাতীয় ি�েড স�ালন করেত সক্ষম হেব।

The depletion of fossil fuels in Bangladesh, in the last few
years and their increasing consumption, have intensiﬁed the
proliferation of renewable energy, which is one of the ways to
ensure energy security and reduce carbon dioxide emissions.
Bangladesh is behind the rest of the world in wind power
generation because of some problems. First of all the turbines
that are being used in our country are very big in size and their
maintenance cost is also very high. These turbines require a lot
of wind pressure, so we have not been able to set up wind
power plants inside our country. The wind is the most available
and cleanest source of renewable energy. The highway offers
a signiﬁcant and almost constant source of wind power due to
high trafﬁc. BD Highway Turbine is a vertical axis wind turbine
that will generate energy by using the winds created by the
vehicles as well as the natural winds. The stored power can be
used for toll gates, street lights, public amenities, etc. It will also
measure the city’s temperature, humidity, wind, and CO2 by
using the built-in sensors and the IoT platform. The
measurements made by BD Highway Turbine will be used on
the carbon footprint map to provide the comfort of the city. Also,
a mobile app will provide information and data about the
generated energy and measurements made by BD Highway
Turbine, to whoever needs it. The main advantage of this
turbine is it can produce electricity from the turbine and solar at
the same time and it supplies constant electrical power. We
can use this turbine anywhere such as the home rooftop. In our
waterway every day many ships traveled we can use this
turbine in ship rooftop. The generated electricity can be used
as a micro grid.
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বাংলােদেশর সু নীল অথৰ্ৈনিতক �বৃ ি�র জন্য সমু� পূ বৰ্াভাস প�িত
Team Leader

Md Kawser Ahmed

Members

K M Azam Chowdhury

Shaila Akhter

Nur Uddin Md Khaled
Chowdhury

We have gained sovereign right over roughly 1,18,813 km2 of
sea area as a result of the present Prime Minister Sheikh
Hasina's initiative, which was started by the Father of the
Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman’s “Territorial
Waters and Maritime Zones Act, 1974”. Now we need to
achieve an actual blue economic growth in Bangladesh. We
need to monitor and forecast the physical, bio-geochemical,
and hazardous state of the ocean on an hourly basis to
strengthen marine activities for national security, ecosystem
conservation, and maritime economic development through an
Ocean Forecasting System (OFS). OFS will provide monitoring
and forecasting information that will aid in the prevention of
oceanic disasters, the improvement of coastal lifestyles, the
implementation of marine policies, the support of Blue Growth
and scientiﬁc innovation in Bangladesh. First, we require
continuous 3D ocean observations from satellites, ships,
buoys, and other sources to establish the OFS. Second, we'll
need a data storage system to store the datasets we've
gathered. Then, to forecast ocean variables and provide
various advisory services, we must set up a numerical ocean
model with a high-performance computer server. Finally, the
forecasted results will be visualized using a web service
(www.ofsbd.com) and a mobile app (OFS-BD). People can be
more informed about the upcoming natural disasters and
prepare accordingly, identiﬁcation of potential ﬁshing zones will
help to capture more ﬁsh, predicting ocean currents will aid in
transportation, oil spill, and maritime accidents etc. The
services will also help the decision-makers of Bangladesh for
sustainable management of ocean resources and services.
Moreover, it will play an important role in attaining the SDG
targets and increasing GDP by 3-4 percent, comparable to
other successful countries that have implemented the Blue
Economy.

Imtiaj Ahmed

Md. Merajul
Khan Jewel

Mohima Sultana Mimi

জািতর িপতা ব�ব�ু েশখ মুিজবু র রহমােনর "েটিরেটািরয়াল
ওয়াটারস অ্যা� েমিরটাইম েজানস অ্যা�, ১৯৭৪" �ারা শুরু হওয়া
এবং বতৰ্মান �ধানম�ী েশখ হািসনার উেদ্যােগর ফল�রূপ আমরা
১,১৮,৮১৩ িক.িম.২ সমু� এলাকার উপর সাবৰ্েভৗম অিধকার অজৰ্ন
কেরিছ। এখন আমােদর এই সমু� স�েদর সু �ু ব্যাবহার কের
সু নীল অথৰ্ৈনিতক (�ু ইেকানিম) �বৃ ি� অজৰ্ন করেত হেব। সমু�
পূ বৰ্াভাস প�িত (ওশান েফারকাি�ং িসে�ম) এর মাধ্যেম জাতীয়
িনরাপ�া, বা�ত� সংরক্ষণ, সামুি�ক অথৰ্ৈনিতক উ�য়ন এবং
সামুি�ক কাযৰ্�মেক শি�শালী করার জন্য আমােদর �িত ঘ�ায়
সমুে�র েভৗত, ৈজব-রাসায়িনক এবং েয েকােনা স�টাপূ ণৰ্ মুহূেতৰ্র
পযৰ্েবক্ষণ এবং পূ বৰ্াভাস েদওয়া �েয়াজন। সমু� পূ বৰ্াভাস প�িতর
মাধ্যেম �া� তথ্য বাংলােদেশর সমুে�র দু েযৰ্াগ �িতেরাধ, উপকূলীয়
জীবনযা�ার উ�িত, সামুি�ক নীিতর বা�বায়ন, সু নীল �বৃ ি� এবং
ৈবজ্ঞািনক উ�াবেন সহায়ক হেব। �থমত, সমু� পূ বৰ্াভাস প�িত
�িত�ার জন্য আমােদর কৃি�ম উপ�হ, জাহাজ, বয়া এবং অন্যান্য
উৎস েথেক �মাগত ি�মাি�ক (3D) সমু� পযৰ্েবক্ষণ ও তথ্য সং�হ
�েয়াজন। ি�তীয়ত, আমরা েয তথ্য-উপা�গুেলা সং�হ কেরিছ এবং
ভিবষ্যেত যা সং�হ করা হেব তা সংরক্ষণ করার জন্য আমােদর
একিট ডাটা ে�ােরজ িসে�েমর �েয়াজন হেব৷ এছাড়া, সমুে�র
অব�া এর পূ বৰ্াভাস িদেত এবং িবিভ� উপেদ�া পিরেষবা �দান
করেত আমােদর অবশ্যই একিট উ�-কমৰ্ক্ষমতাস�� কি�উটার
সাভৰ্ােরর সােথ একিট গািণিতক সামুি�ক পূ বৰ্াভাস মেডল ৈতির
করেত হেব। অবেশেষ, পূ বৰ্াভাসকৃত ফলাফলগুেলা একিট ওেয়ব
পিরেষবা (www.ofsbd.com) এবং একিট েমাবাইল অ্যাপ
(OFS-BD) এর মাধ্যেম সবৰ্�েরর জনগণ জানেত পারেবন।
পূ বৰ্াভাস প�িতিট অিত অ� সমেয়র মেধ্য আস� �াকৃিতক দু েযৰ্াগ
স�েকৰ্ জনগণেদর পূ বৰ্��িত িনেত সাহায্য করেব, �ত সমেয়
স�াব্য মাছ ধরার অ�ল সনা�করণ, সমুে�র ে�ােতর গিত �কৃিতর
মাধ্যেম সমুে� েতল ছিড়েয় পড়া, দু েটা জাহােজর মুেখামুিখ সংঘষৰ্
বা ডুেব যাওয়ার ঘটনায় উ�ার অিভযােন সহায়তা করেব।
বাংলােদেশর সমু� স�দ ও েসবার েটকসই ব্যব�াপনার জন্য এই
পিরেষবাগুিল নীিত িনরধারকেদরও সাহায্য করেব। অিধক�, এই
পিরেষবা এসিডিজ (েটকসই উ�য়ন) এর লক্ষ্যমা�া অজৰ্েন এবং
সু নীল অথৰ্নীিত বা�বায়নকারী অন্যান্য সফল েদশগুিলর মত ৩-৪
শতাংশ িজিডিপ বৃ ি�েত গুরু�পূ ণৰ্ ভূ িমকা পালন করেব।
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বই হউক উ�ু � (বুকস্ ফর অল)
Team Leader

Ebtida Bin Jashim
Chowdhury

Members

Abid Alam

Fahad Sharif Mehraj

Labibur Rahman

Mushﬁq Uddin Mahmud

আমােদর �িতিদেনর ব্য� সময়সূ িচেয়র মেধ্য আমােদর ি�য় বইিট
পুনরায় পড়া খুব কিঠন হেয় পের। আর েসই সু েযাগ �ায় শূ েন্যর
েকৗটায় েনেম আেস যিদ তা আমােদর রুিচর সােথ না িমেল। েসই
বই গুেলার গ�ব্য েসই বু কেশলফ পযৰ্� সীমাব� েথেক যায়। িক�
এমনও হেত পাের আমােদর রুিচর সােথ না িমলা বইিট অেন্যর ি�য়
েলখেকর বই। এই দৃ শ্য �য়েযাগ্য একােডিমক বই ও সহািয়কার
েক্ষে� েবিশ �েযাজ্য। আমােদর েদেশ েযখােন ২৫ ভাগ মানু ষ
মধ্যিভ�, েসখােন সব িবষেয়র নতুন বই �য় করা দু :সাধ্য হেয় পের
। এর ফেল আমােদর িশক্ষাথৰ্ীেদর অধ্যয়েনর জেন্য জরুির বইগুিল
�য়ক্ষমতার মেধ্য আব� হেয় যায় যা দু ঃখজনক। এই সমস্যা
সমাধােন আমরা একােডিমক ও নন একােডিমক বইেক সহজলভ্য
এবং �য় ক্ষমতার মেধ্য আনার উে�শ্য েচ�া কের যাি�। আমােদর
�াটৰ্আপ পুরানমলাট এর মূ ল লক্ষ্য েসইসব অ�েয়াজনীয়
বইগুেলােক সিঠক গ�েব্য যার েপৗঁেছ েদওয়া। আমােদর মােকৰ্টে�স
এর মাধ্যেম েদেশর সব �াহকেদর উ�ত েসবা �দান কের তােদর
এক �্যাটফমৰ্ এর মেধ্য অ্তভুৰ্� করেত কাজ করিছ যার ফেল
�াহকগণ সহেজই কম খরেচ বই �য় এবং িব�য় করেত পারেবন
। েসই সােথ আমেদর আইিডয়া ভিবষ্যেতর কাগেজর চািহদা কিমেয়
আনেত সাহায্য করেব এবং আমােদর ওেয়সাইেট অনু দােনর একিট
েসগেম� রেয়েছ যার মাধ্যেম িবনামূ েল্য বই িবতরেণর পিরক�না
রেয়েছ।

In our busy schedule, we barely get a chance to re-read our
favorite book. The chance comes down to zero if a book does
not match our taste of reading. Eventually, what happens is
stacking loads of books into our shelves which does not serve
the purpose of reading anymore. But a scenario might appear
where an individual might need that particular book which is
resting idly in our bookshelf which we barely need. This
phenomenon is more common in the case of purchasable
academic books and supplements. In a country like ours where
around 25% of people are from the middle class, it is difﬁcult to
arrange a large number of new books as per our course
suggests. This is creating inequality in terms of accessibility of
proper study materials to all students irrespective of the
income level they belong to. To address this issue, we strive
toward making books more accessible to people who do not
have the ﬁnancial means to purchase them. Our startup idea is
named “Puranmolat” which goes with the slogan ‘Books for All’
aims in helping to reach those books which an individual barely
needs to the individual who cannot afford to buy a new one.
Setting a marketplace that is easy to communicate even
through social media we are creating a benchmark to provide
the best possible service to our vendors and buyers at any
remote part. Through connecting people from all spheres, we
aim to create a platform where people can easily buy and sell
old books to make books easily available at a low cost and also
serve the environment by lowering the demand for papers in
the future. Apart from that, we plan to hold a physical donation
campaign on our website for students who lie under the
poverty line.
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েটকসই জীবেনর জন্য বজৰ্্য ব্যব�াপনা
Team Leader

Tauﬁr Ahmed Seam MD Abu Musha Suvo

Members

Tasnim Jabin Jui

Nadvi Mahmood

FILTER is a technology-based waste management company. We aim
to build smart city by reducing waste pollution and enhance greenery.
Aptly segregating the inorganic waste materials (paper, plastic, metal,
polythene, glass, e-waste) from root level and recycle or convert them
into reusable products and energy. Our approach to solve the
problems by providing technical support through our website and app.
FILTER is offering a variety of services through its website. The
service recipient is getting the waste solution sitting at home. Plants,
cash, mobile banking (bkash, nagad, rocket, ucash), recharge, rooftop
gardening facilities and money transfer to banks are available as
exchange of waste. With a few simple steps, customers will be
required to create an account on FILTER’s website
(www.ﬁlterbangladesh.com) or app and will receive their unique ID.
They will have access to select the day and time for waste collection
without any charge, and in return get to avail our services provided on
the website. We will segregate the inorganic waste at the collection
center and transport them to the recycling plants. We are looking
forward to establish recycling plants for every category, create
employment opportunities in the next 2.5 years, provide waste solution
instead of management and efﬁciently reduce the country’s waste
production within the next 10 years. In the next 2.5 years, we are
working towards proper management of 0.3 percent of the total
generated waste of Dhaka which is 0.1 percent of the generated waste
of the whole country.
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Farzana Mahbub Hridita

Ibna Noor Rakib

Mahfuzur Rahman

িফ�ার একিট �যু ি� িনভৰ্র বজৰ্্য ব্যব�াপনা �িত�ান । আমেদর
লক্ষ্য সবু জায়ন িনি�ত করা এবং �াথিমক �র েথেক অপচনশীল
বজৰ্্য (কাগজ, �াি�ক, ধাতু, পিলিথন, কাচ, ই-বজৰ্্য) যথাযথভােব
আলাদা কের বজৰ্্য উৎপাদন �াস করা এবং তােদর পুনবৰ্্যবহারেযাগ্য
পেণ্য রূপা�র করা ও পির�� �াটৰ্ িসিট গেড় েতালা।কেয়কিট
সহজ পদেক্ষেপর মাধ্যেম, �াহকেদর িফ�ােরর ওেয়বসাইট
(www.filterbangladesh.com) বা অ্যােপ একিট অ্যাকাউ�
ৈতির করেত হেব এবং তারা তােদর আইিড পােবন। েসবা�হীতারা
েকােনা চাজৰ্ ছাড়াই বজৰ্্য সং�েহর জন্য িদন এবং সময় িনবৰ্াচন
করেত পারেবন এবং িবিনমেয় ওেয়বসাইেট েদওয়া আমােদর
েসবাগুিল েযমন গাছ, নগদ টাকা, ছাদবাগােনর সু িবধা, েমাবাইল
িরচাজৰ্, ব্যাংেক টাকা �া�ফার সহ ওেয়বসাইট িকংবা এপ েথেক
পণ্য েকনার সু িবধা উপেভাগ করেত পারেবন। আমরা সং�হ েকে�
অপচনশীল বজৰ্্য আলাদা কির এবং িরসাইেকল �্যাে� পিরবহন
কির। আগামী আড়াই বছের আমরা ছয় �কােরর বেজৰ্্যর জন্য
আলাদা আলাদা িরসাইেকল �্যা� �াপন করার লেক্ষ্য এিগেয় যাি�
এবং এর মাধ্যেম কমৰ্সং�ােনর সু েযাগ সৃ ি�, সিঠক বজৰ্্য ব্যব�াপনার
সমাধান �দান করার পিরক�না িনেয়িছ। আমরা আগামী দশ
বছেরর মেধ্য সিঠকভােব েদেশর বজৰ্্য উৎপাদন কমােনার জন্য ব�
পিরকর। সামেনর ২.৫ বছেরর মেধ্য ঢাকার েমাট উৎপািদত বেজৰ্্যর
০.৩ শতাংশ যা েদেশর উৎপািদত বেজৰ্্যর ০.১ শতাংেশর সিঠক
ব্যব�াপনা করবার লেক্ষ্য কাজ করিছ।
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একিট জাতীয় িঠকাদার েরিজি� এবং �কেচইন িভি�ক েলনেদন যাচাইকারী
Team Leader

Jawadul Hasan
Saad

Members

Pranjal Goswami Pranto

Morshed Alam

বাংলােদেশর মেতা উ�য়নশীল েদশগুেলায় িঠকাদার বা�বািয়ত
সরকাির �ক�গুেলা �ায়ই দু নৰ্ীিতর তীথৰ্েক্ষে� পিরণত হয়। এর
িপছেন অেনকগুিল কারণ রেয়েছ, তেব �ধান সমস্যা যাচাই করেল
এটা �তীয়মান েয িঠকাদাররা �ায়শই িন�মােনর পণ্য, তৃতীয়
পেক্ষর েলনেদন বা এমনিক পিরদশৰ্কেদর কােছ ঘুষ িদেয় দায়ভার
এিড়েয় েযেত পােরন। ই-েট�ার ে�া�াম এই সমস্যার িকছু অংশ
সমাধান কেরেছ বেট, িক� এখেনা এই �ি�য়া পুেরাপুির দু নৰ্ীিতমু�
নয়। এই সমস্যা সমাধানকে� আমােদর পিরক�না হে� একিট
িঠকাদার েরিজি� ৈতির করা, যা ই-�িকউরেম� ওেয়বসাইেটর
সােথ একীভূ ত হেব এবং �িতিট িঠকাদার/েকা�ানী এিটর মাধ্যেম
আেবদন করেব, এবং এই েরিজি� শুরু েথেক েশষ পযৰ্� িঠকাদার
এর কাজ/�কে�র অ�গিত যাচাই করেত পারেব, আলাদা আলাদা
িফচােরর মাধ্যেম। েযমন,আমরা েরিজি�র সােথ একিট েলনেদন
যাচাইকারী সফটওয়ার ৈতরী করেবা, যা ব্যা�/আিথৰ্ক স�া
ডাটােবেসর সােথ সংযু � থাকেব, এবং িঠকাদার এর পুেরা �ক�
বা�বায়েনর সম� অথৰ্ৈনিতক আদান�দান, এর মাধ্যেম যাচাই করা
হেব, ফেল অিতির� িবল েদখােনা/ িমেথ্য তথ্য েদয়ার েকােনা
সু েযাগ থাকেবনা। যাচাই করবার �ি�য়াটা �কেচইেনর মাধ্যেম
করবার ফেল আমরা িনরাপ�া ও েগাপনীয়তা িনি�ত েরেখই ��
েলনেদন িনি�ত করেত পারেবা। এরকম েবশ িকছু িফচার িনেয়
আমােদর পিরক�না হল েরিজি�িটেক একিট পূ ণৰ্া� িসে�েম
রূপা�র করা যা চুি�র �িতিট ধাপ �্যাক করেত পাের।
উদাহরণ�রূপ, িঠকাদােরর ব্যবসািয়ক আিথৰ্ক অ্যাকাউ�গুিল এিটর
সােথ আব� হেব এবং তােদর �িতিট পদেক্ষপ। আেবদন েথেক
চুি� েজতা পযৰ্�, ধাপগুিল স�ূ ণৰ্ করা েথেক �য় পযৰ্�; তােদর
সব �ি�য়াজিনত তথ্য েরিজি�েত আপেডট করেত হেব।
েরিজি�েত একিট অ�িনৰ্িমৰ্ত টুলও থাকেব যা শ্যােডা েকা�ািন
ব্যবহার করা হে� িকনা বা িঠকাদার এমন িকছু আউটেসাসৰ্ করেছ
িকনা যা তােক অনু েমাদন করা হয়িন, েসটা বু ঝেত পারেব। আমরা
মেন কির িডিজটাল বাংলােদেশর �� বা�বায়ন করেত হেল এই
বহুল আেলািচত �ি�য়া পুেরাপুির �� এবং িডিজটালাইজ করা
�েয়াজন, এবং আশা কির আমােদর �য়াস তা করেত সফল হেব।

In developing countries like Bangladesh, govt. issued
contractual jobs are often playgrounds for corruption. There
are a lot of factors behind it, but the major fact is that the
contractors can often get away with low-quality products,
third-party deals, or even bribery to the inspectors. The
E-Tender program has solved part of these issues, but
corruption still runs rampant in this sector. We plan to build a
contractor registry that would be merged with the
e-procurement website and every contractor/company would
be applying through it. One tangible feature we plan on building
on top of the registry is a transaction veriﬁer that will be
connected to the bank/ﬁnancial entity database and that can
on request provide transaction proof and details, allowing the
govt. to trace every transaction made in a govt. contract.
Blockchain will be implemented to ensure privacy and
implement the need-to-know basis part since it’d be open but
only govt. authority will be allowed to see full information of the
transaction. The veriﬁer would force the contractors to provide
proof of every ﬁnancial proceeding in the process, allowing a
transparent inspection of his job. Along with the veriﬁer, our
plan is to transform the registry into a full-ﬂedged system that
can track every step of the contract. For example, the
contractor’s business ﬁnancial accounts will be tied with it and
every step they take. From application to winning the contract,
from completion of steps to procurement; all of them will have
to be updated in the registry. The registry will also have an
inbuilt tool that can trace if a shadow company is being used or
if the contractor is outsourcing anything he is not allowed to.
The platform will be blockchain-based, allowing transparent
connectivity without compromising privacy. This can radically
improve the contractual work scenario in Bangladesh.
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কৃি�ম বুি�ম�াস�� �াহক পিরেষবা: ভাল �াহক স�ি�র জন্য ভিবষ্যেতর �াটৰ্ �াহক সহায়তা
Team Leader

Rahad Arman
Nabid

Members

Shehan Irteza Pranto

Ahnaf Mozib Samin Mohammad Nurul Huda Nabeel Mohammed

Khondaker A. Mamun

Farhana Sarker

কৃি�ম বু ি�ম�া-সক্ষম কা�মার সািভৰ্স হল একিট কৃি�ম
বু ি�ম�া-িভি�ক মানব-েরাবট ই�ারঅ্যাকশন টুল যা �াহকেদর
সেবৰ্া�ম সাড়া েদওয়ার জন্য বাংলা ভাষায় অভ্যথৰ্নাকারী িহসােব
কাজ করেত পাের। এছাড়াও, ভেয়স িরকগিনশন িসে�েমর এর
সােথ একীভূ ত করা হেয়েছ যা িনবি�ত এবং নন-িনবি�ত
�াহকেদর সনা� করেত একিট �মাণীকরণ সর�াম িহসােব কাজ
করেত পাের। একই সমেয়, িসে�মিট অনলাইন ওেয়বসাইট বা
একিট িফিজক্যাল েরাবেট, বা েটিলেফান কল েস�াের অিবরাম ২৪
ঘ�া কাজ করেত পাের, যা েকা�ািনগুিলর জন্য খরচ অেনকাংেশ
কিমেয় েদেব। একিট ই-কমাসৰ্ েকা�ািনেত, �াহকরা ২৪ ঘ�া
সিঠক েসবা েপেত পােরন না। ফল�রূপ, �াহকরা হাসপাতাল,
অিফস এবং অভ্যথৰ্না েডে� জেড়া হয়, এই মহামারী চলাকালীন।
অিধক�, েকা�ািনগুিল তােদর অভ্যথৰ্না এবং কল েস�াের �চুর
অথৰ্ ব্যয় কের, িক� মানব অভ্যথৰ্নাকারীরা ২৪ ঘ�া পিরেষবা িদেত
পাের না। এই সমস্যা েকা�ািনর �িত �াহকেদর অসে�াষ ৈতির
কের। আমােদর িসে�েমর লক্ষ্য হল একিট কৃি�ম বু ি�ম�া-সক্ষম
কা�মার সািভৰ্স ব্যব�া �দােনর মাধ্যেম এই সমস্যাগুিল সমাধান
করা যা ব্যবহারকারীেদর ইেমাশন এবং ভেয়স িচনেব এবং বাংলা
ভাষায় �াহেকর ��, তথ্য, সংরক্ষণ, �াহক সহায়তা �দােনর জন্য
�াভািবকভােব েযাগােযাগ করেত পাের। এই িসে�মিটেক একিট
ট্যাব, েছাট কি�উটার বা অনলাইন �াহক েসবা িসে�েম একি�ত
করা েযেত পাের, যার খরচ খুবই কম। �াহেকর ক��র এবং
অিভব্যি� ধারণ করা হেব মূ ল্যায়ন করার জন্য েয েস একজন
পুরােনা �াহক নািক নতুন, যা �াহক েসবায় নতুন মা�া েযাগ করেব
। কৃি�ম বু ি�ম�া-সক্ষম কা�মার সািভৰ্স বাংলা ভাষায় �াহকেদর
�� এবং উ�র িজজ্ঞাসা কের মানব সহকারীর পিরবেতৰ্ কাজ করেব
। অিধক�, ব্যবহারকারীেদর �িতি�য়াগুিল, েযমন উপি�িত সময়,
তািরখ এবং সময়, ভেয়স, ছিব, অনু েরাধগুিল মূ ল্যায়েনর জন্য
পিরি�িত অনু সাের একিট ডাটােবেস সংরক্ষণ করা েযেত পাের ।

AI customer service is an artiﬁcial intelligence-based
human-robot interaction tool that can work as a receptionist in
the Bengali Language to provide the best possible response to
the customers. Besides, voice recognition is integrated with the
system that can work as an authentication tool to identify
registered and non-registered customers. At the same time, the
system can work continuously 24 hours on the online website or
in a physical robot or in a telephone call center which will reduce
the cost for companies to a great extent. In an e-Commerce
company, customers can't get a proper response 24 hours. As a
result, people gather in hospitals, ofﬁces, and reception desks,
creating mass congregations 20 during this pandemic.
Moreover, companies spend a lot of money on their reception
and call centers, but human receptionists can't serve for 24
hours. This problem creates customer dissatisfaction with the
company. Our system aims to solve these problems by
providing an artiﬁcial intelligence-enabled customer service
system that will recognize users' moods & voices and can
communicate naturally to deliver customer's queries,
information, reservation and customer support in Bangla
language. This system can be integrated into a tab, small
computer, or online customer care service, which costs are
meager. The customer's voice and expressions will be captured
to assess whether he is an old customer or new, creating a
great impression. AI customer service will work instead of a
human assistant by asking customers queries and responses in
the Bangla language. Moreover, users' responses can be saved
according to the situation, such as reservation, attendance,
date and times, voice, pictures, requests, into a database for
assessment.
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িপিভড�র: পারিকনস� িডিজজ সনা�করণ এবং পযৰ্েবক্ষেণর জন্য �াটৰ্েফান-িভি�ক ভাচুৰ্য়াল টুল
Team Leader

Shehan Irteza
Pranto

Members

Md. Tanvir Ehsan

Khondaker A. Mamun

PVDoctor (Cloud-based Virtual Doctor for Parkinson's Disease
Screening and Monitoring) mobile application will automatically
identify Parkinson's Disease (PD) affected patients by
analyzing recorded voices and tremors, monitor the disease
severity, and refer the identiﬁed PD patients to the nearest
healthcare center for further treatment. Voice disorder and
hand tremors are two important symptoms for the screening of
Parkinson's disease. From a recorded voice of user, one of the
common symptoms, ' voice disorder' of Parkinson's Disease,
can be identiﬁed. Again, from the recorded tremor by the
accelerometer sensor, the "resting tremor" of Parkinson's
Disease can be identiﬁed. People of developing countries
having with no or limited medical services, and professionals
can easily use this application to check their PD condition.
Moreover, physicians and PD specialists living in different
locations can diagnose the patient using this automated
system. Users have to hold the phone in one hand as steady
as possible for giving the tremor, and read out a text showing
on the screen to record his voice. If the system classiﬁes the
samples as positive signs of PD, then the system informs the
user that PD symptoms have been identiﬁed. The system then
shows the patient a list of PD healthcare centers and doctors
with their location maps so that the patient can ﬁnd out the
nearest place to get help or health consultancy. But if the user
does not have PD, the system will notify him/her that no
measurable PD symptoms have been found, and store that
information in the database. Physicians or PD specialists can
also track the condition of their patients by using the
application and suggest the medication or therapy to the
patient accordingly.

িপিভড�র (পারিকনস� িডিজজ �ীিনং এবং মিনটিরং এর জন্য
�াউড িভি�ক ভাচুৰ্য়াল ডা�ার) েমাবাইল অ্যাি�েকশন
�য়ংি�য়ভােব েরকডৰ্ করা ভেয়স এবং হােতর ক�ন িবে�ষণ কের
পারিকনস� িডিজজ (িপিড) আ�া� েরাগীেদর সনা� করেব,
েরােগর তী�তা িনরীক্ষণ করেব এবং িচি�ত িপিড েরাগীেদর
িনকট� �া�্যেসবা েকে� েরফার করেব। ভেয়স িডসঅডৰ্ার এবং
হাত কাঁপুিন পারিকনস� েরােগর �ীিনং এর জন্য দু িট গুরু�পূ ণৰ্
উপসগৰ্। ব্যবহারকারীর েরকডৰ্ করা ভেয়স েথেক পারিকনস�
িডিজেজর একিট সাধারণ উপসগৰ্ ‘ভেয়স িডসঅডৰ্ার িচি�ত করা
যায়। আবার, অ্যাি�েলািমটার েস�র �ারা েরকডৰ্ করা ক�ন
েথেক, পারিকনস� েরােগর "িব�ােমর ক�ন" সনা� করা েযেত
পাের। উ�য়নশীল েদেশর মানু ষ যােদর উ�ত িচিকৎসা েসবা েনই
বা সীিমত িচিকৎসার সু েযাগ সু িবধা রেয়েছ তারা সহেজই এই
অ্যাি�েকশনিট ব্যবহার কের তােদর িপিড অব�া পরীক্ষা করেত
পােরন। তাছাড়া, িবিভ� �ােন বসবাসকারী িচিকৎসক ও িপিড
িবেশষজ্ঞরা এই �য়ংি�য় ব্যব�া ব্যবহার কের েরাগীর েরাগ িনণৰ্য়
করেত পােরন। হােতর ক�ন েদওয়ার জন্য ব্যবহারকারীেদর
েফানিটেক এক হােত যতটা স�ব ি�র রাখেত হেব এবং তার
ভেয়স েরকডৰ্ করার জন্য ি�েন েদখােনা একিট েলখা পড়েত হেব।
যিদ িসে�ম নমুনাগুিলেক িপিড এর ইিতবাচক লক্ষণ িহসােব ধরেত
পাের, তাহেল িসে�ম ব্যবহারকারীেক জানায় েয পারিকনস�
িডিজেজর লক্ষণগুিল িচি�ত হেয়েছ। িসে�মিট তারপের েরাগীেক
অব�ােনর মানিচ� সহ পারিকনস� িডেজেজর েসবাদানকারী
�া�্যেসবা েক� এবং ডা�ারেদর একিট তািলকা েদখায় যােত েরাগী
সাহায্য বা �া�্য েপেত িনকটতম �ানিট খুঁেজ েপেত পাের। িক�
যিদ ব্যবহারকারীর পারিকনস� িডিজজ না থােক, তাহেল িসে�ম
তােক অবিহত করেব েয েকােনা পিরমাপেযাগ্য পারিকনস�
িডিজেজর উপসগৰ্ পাওয়া যায়িন এবং েসই তথ্য ডাটােবেস সংরক্ষণ
করেব। িচিকৎসক বা িপিড িবেশষজ্ঞরাও অ্যাি�েকশনিট ব্যবহার
কের তােদর েরাগীেদর েরােগর অব�া �্যাক করেত পােরন এবং
েসই অনু যায়ী েরাগীেক ওষু ধ বা েথরািপর পরামশৰ্ িদেত পােরন।
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শহেরর পিরেবশ দূ ষণ িনরসেন - ‘ভািটৰ্কাল িলিভং �ীন ওয়াল (মাচা)’
Team Leader

Sayeda
Tanziha Islam

Members

Fatima Tabassum Mouri

Gourav Dey

Urban citizens who are experiencing continuous environmental
pollution can be relieved by the proposed ‘MACHA: a Vertical
Living Green Wall’ which can mitigate urban pollution, the UHI
(Urban Heat Island) effect and revive the lost biodiversity of the
city. We are addressing the urban mass- population as the
consumers who are spending a signiﬁcant amount of daily
lifetime on the road for livelihood and transportation purposes.
During this time, they suffer from global warming as excessive
temperature from the UHI effect, air pollution, unbearable noise
level, clogged drainage due to plastic waste and dwindling
biodiversity in the city. Our idea proposes a vertical living green
wall as a solution that will be installed on the existing
infrastructure’s solid façade [pillars of the ﬂyovers, metro rails
etc. that will effectively work on current environmental pollution.
A green living wall is a vertical built structure covered by plants
in a growth medium consisting of soil, stone on a plant-holder
and has a supporting built-in irrigation system. As the existing
practice of Vertical green wall is quite expensive and not
compatible with its native environment, we focus on an
affordable design approach that will be cost-effective,
sustainable by incorporating local plants, reuse of plastic waste
(plastic bottles, container) as plant-holder and rainwater
harvesting system for irrigation.This sustainable system has
advantages such as reducing temperatures, noise and
improving air quality, biodiversity, aesthetic, mental and
physical health of the urban environment. Over time these
Living green walls will contribute towards reviving the
Biodiversity and creating a breathable livable urban
environment in city life. It also helps to achieve SDG
(sustainable development goals) Goal 13: Climate Action
(“Take urgent action to combat climate change and its
impacts") and Bangladesh Climate Change Strategy and
Action Plan (mitigation and low carbon development) 2009.

শহুের অিধবাসী যারা �মাগত পিরেবশ দূ ষেণর স�ু খীন হে�ন,
তােদর জন্য আমােদর ��ািবত 'মাচা: Vertical Living Green
Wall ' পিরেবশ দূ ষণ িনরসন করেব, UHI (আরবান িহট
আইল্যা�) �ভােবর ফলাফল - অত্যিধক তাপমা�া কিমেয় আনেত
সাহায্য করেব
এবং শহেরর হািরেয় যাওয়া জীবৈবিচ�্যেক
পুনরু�ীিবত করেত পারেব। আমােদর এই ��াবনা �ারা মূ লত
উপকৃত হেব শহুের েসই জনেগা�ী যারা জীিবকা ও পিরবহেনর
উে�েশ্য রা�ায় ৈদনি�ন জীবেনর একিট উে�খেযাগ্য পিরমাণ
সময় ব্যয় করেছন। বতৰ্মােন আমরা স�ু খীন হি� িব� উ�ায়ন ও
UHI �ভােব অত্যিধক তাপমা�া, বায়ু দূ ষণ, অসহনীয় শে�র মা�া,
�াি�ক বেজৰ্্যর কারেণ জলাব� ে�েনজ এবং ফলাফল �রূপ
শহেরর জীবৈবিচ�্য �াস পাে� । আমােদর ��াবনা কাযৰ্কর ভােব
পিরেবশ দূ ষণ িনরসেন সমাধান িহসােব কাজ করেব, যা িবদ্যমান
অবকাঠােমা েযমন �াইওভার ও েমে�া েরেলর িপলাের �াপন করা
হেব। Vertical Living Green Wall ' / সবু জ জীব� �াচীর হল
একিট ল� ভােব �ািপত কাঠােমা যা গাছপালা �ারা আ�ািদত এবং
এর বৃ ি�র মাধ্যম হল মািট, পাথর এবং যার একিট �য়ংস�ূ ণৰ্ েসচ
ব্যব�া রেয়েছ। েযেহতু বতৰ্মােন সবু জ জীব� �াচীেরর িবদ্যমান
অনু শীলন েবশ ব্যয়বহুল এবং এর �ানীয় পিরেবেশর সােথ
সাম�স্যপূ ণৰ্ নয়, তাই আমরা একিট সা�য়ী িডজাইেনর প�িতর
উপর েফাকাস কির যা �ানীয় গাছপালা, �াি�েকর বজৰ্্য (�াি�েকর
েবাতল, ধারক) পুনঃব্যবহার কের ব্যয়-কাযৰ্কর, েটকসই হেব এবং
েসেচর জন্য জিমেয় রাখা বৃ ি�র পািন (েরইন ওয়াটার হােভৰ্ি�ং
িসে�ম )ব্যবহার করা হেব। এই েটকসই ব্যব�ার সু ফল রেয়েছ
েযমন, তাপমা�া �াস করা, শ� ও বায়ু দূ ষণ �াস করা, জীবৈবিচ�্য,
না�িনক, শহুের পিরেবেশর মানিসক এবং শারীিরক �া�্য উ�িত
ঘটায়। সমেয়র সােথ সােথ এই জীব� সবু জ েদয়ালগুিল
জীবৈবিচ�্যেক পুনরু�ীিবত করেত এবং একিট �াস-��ােসর
বসবাসেযাগ্য শহুের পিরেবশ ৈতিরেত অবদান রাখেব। এিট SDG
(েটকসই উ�য়ন লক্ষ্যমা�া) লক্ষ্য ১৩: �াইেমট অ্যাকশন ("জলবায়ু
পিরবতৰ্ন এবং এর �ভাবগুিল েমাকােবলায় জরুির পদেক্ষপ িনন")
এবং বাংলােদশ জলবায়ু পিরবতৰ্ন েকৗশল এবং কমৰ্ পিরক�না
(�শমন এবং েলা কাবৰ্ন েডেভলপেম�) ২০০৯ অজৰ্েন সহায়তা
করেব।
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সমি�ত ফসল উৎপাদেনর জন্য অ্যাপ
Team Leader

Md. Millon Mia

Members

Md. Maidul Hasan

Shuman Miah

আমােদর কৃষকরা �িতবছর অেনক ফসল উৎপাদন কেরন। িক�
সম�য়হীন উৎপাদেনর কারেণ এর সেবৰ্া�ম সু ফল আমরা পাই না।
সম�য়হীনতার কারেণ চািহদার েচেয় অিতির� উৎপািদত ফসল
পািনর দােম িবি� হয়, যা কৃষকেদর েলাকসােনর কারণ হেয় দাঁড়ায়
। অন্যিদেক িকছু ফসল চািহদার তুলনায় অ�তুল উৎপািদত হয়, যা
বাজারেক অি�িতশীল কের ও েভা�ােদর েভাগাি� বৃ ি� কের।
আমরা 'খাদ্য ম�ণালয়' এবং 'কৃিষ ম�ণালয়'-এর সহেযািগতায়
""ব�কৃিষ"" নােম একিট অ্যাপ চালু করেত যাি�। সরকার িবিভ�
ধরেনর ফসল উৎপাদেনর চািহদা িনধৰ্ারণ কের েদেবন। এই অ্যাপিট
ব্যবহার কের কৃষকরা জানেত পারেবন তােদর চািহদার িবপরীেত
িক পিরমাণ ফসল উৎপাদন করেত হেব এবং তােদর উৎপাদেনর
সবৰ্েশষ আপেডট। পরবতৰ্ীেত আমােদর কৃষকরা চািহদার তুলনায়
কম বা েবিশ উৎপাদন না কের পিরিমত ফসল উৎপাদন করেবন।
অিধক�, কৃষক কৃিষ িনেদৰ্শনা, আবহাওয়ার পূ বৰ্াভাস এবং অেনক
কৃিষ তথ্যসহ িবিভ� তথ্যমূ লক মিডউল অ্যাে�স করেত পারেবন।
এই পিরেষবািট �েয়াগ কের, আমরা মূ ল্যবৃ ি�র ঘটনা এবং ফসেলর
অবমূ ল্যায়ন কমােত পারব। এর পাশাপািশ, দু েযৰ্ােগ ফসলািদ নে�র
পিরমাণ ও �াণ িবতরেণর পিরমাণ িনধৰ্ারণ এবং িক পিরমাণ ফসল
আমদািন করেত হেব বা আগামী েমৗসু েম ফসল উৎপাদেনর
লক্ষ্যমা�া সরকারেক জানােত পারব। এভােব আমােদর কৃিষেত
সিত্যকােরর �য়ংস�ূ ণৰ্তা অজৰ্ন হেব। সেবৰ্াপির েদশ ও জািতর
উ�য়েন আরও এক ধাপ এিগেয় যাব এবং ক্ষুধা ও দাির�্যমু�
ব�ব�ুর �ে�র েসানার বাংলােদশ �িত�ায় সক্ষম হব।

Our farmers produce a lot of crops every year. Some crops are
being produced in excess of demand due to segregated
production. On the other hand, some crops are yielded less
than the demand. As a result, some crops have to be sold at a
lower price than the cost of production, making the situation of
farmers poorer and poorer. Low-yield crops are sold at inﬂated
prices. As a consequence, the sufferings of low-income people
increase. These sufferings will be plummeted if coordinated
and timely crop production is done. We are going to launch an
app named “Bangakrishi” in association with ‘Ministry of Food’
& ‘Ministry of Agriculture’. Government will give the demand for
different types of crops. By using this app farmers will know
how many crops will be produced in contrast to their demand &
their latest update of production. Subsequently, our farmers will
be able to produce moderate crops instead of producing more
or less than the demand. Moreover, the farmer can access a
variety of informative modules including agricultural advisory,
weather forecast and so much agriculture information. By
applying this service, we can reduce the incidence of price
hikes & depreciation of crops. Besides this, we could notify the
government how many crops are lost in the disaster, how many
reliefs need to distribute, how many crops need to import or
how many crops need to produce in the next season. Thus we
will be able to establish the golden Bangladesh of
Bangabandhu's dream free from hunger & poverty.
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Team Leader

Jihan Hasan

Members

Jahid Hasan

Jihad Hasan

�� সমেয়র মেধ্য বাংলােদশ অথৰ্নীিত ও �যুি�েত �চুর সফলতা অজৰ্ন
কেরেছ এবং হেয় দাঁিড়েয়েছ এিশয়ার উদীয়মান তারকা। এছাড়াও,
বাংলােদশ আইিসিট িশে� একিট �ত উ�য়নশীল েদশ এবং িডিজটাল
বাংলােদশ গেড় তুলেত তথ্য ও �যুি� র অ�গিত �সংশানীয়। বা�ািলর
একমা� ঐক্যব� লক্ষ্য ও �� িডিজটাল বাংলােদশ গেড় েতালার িক�
আমােদর িডিজটাল বাংলােদশ গড়ার পেথ বড় বাধা হেয় দাঁিড়েয়েছ, েয
আমােদর েদেশ েকােনা িডিজটাল আ�জৰ্ািতক েপেম� সািভৰ্স েনই। যার
কারেন সহেজই আমারা িবে�র সােথ অথৰ্ৈনিতক েলনেদন করেত পারিছ
না। আর এভােব যিদ আমরা অথৰ্ৈনিতকভােব িবে�র সে� যু� হেত না
পাির, তাহেল আমােদর তরুণ �জ� িবে�র েথেক িপিছেয় পড়েব। িবেশষ
কের আমােদর েদেশর িশক্ষাথৰ্ী এবং নতুন ি�ল্যা�াররা িব�-েসরা সকল
নতুন �যুি�র উপর দক্ষতা অজৰ্েন ব্যথৰ্ হে�। িব�ব্যাপী িবজ্ঞান, �যুি�,
সমােজর উ�াবনী উ�াটেনর সুফল েথেক আমােদর েদেশর মানুষ বি�ত
হে�। বতৰ্মােন িডিজটাল ই�ারন্যাশনাল েপেম� সািভৰ্স ইসু্য বাংলােদেশর
জন্য একিট অথৰ্ৈনিতক িবপযৰ্য় হেয় দাঁিড়েয়েছ। �ু েপ হল একিট
আ�জৰ্ািতক েপেম� পিরেষবা ,সে� রেয়েছ আধুিনক েটকনলিজ �ু �্যান
েপ। �ু েপ আমােদর মানুষ েক িব�ব্যাপী সকল পিরেষবাগুিল ব্যবহার
করার সুেযাগ কের েদয় । �ু েপ ব্যবহার কের BDT েথেক USD রূপা�র
করা যােব। �ু েপ মােচৰ্� অ্যাকাউ� ব্যবহার কের, েযেকােনা েছাট ব্যবসায়ী
তার ব্যবসােক একিট িডিজটাল এবং িব�ব্যাপী ব্যবসায় রূপা�র করেত
পাের। এছাড়াও, আমােদর �বাসী কমৰ্ীরা �ু েপ-এর মাধ্যেম সহেজ এবং
তাৎক্ষিণকভােব বািড়েত টাকা পাঠােত পােরন। �ু েপ ব্যবহারকারীরা
সহেজই এক ি�েক সকল ি�িময়াম সাবি�পশন িকনেত পাের, েযমন
Netflix। পিরেশেষ, �ু েপ আমােদর েদেশর মানুষ- েক আরও েবিশ
উৎপাদনশীল এবং সফল হেত সাহায্য কের।

Instant International Payment Service, Hassle-Free Cashless
Payment - Go global with True Pay. Bangladesh is the rising
star of Asia in Economy and Technology in a short time. Also,
Bangladesh is a fast-growing country in the ICT industry and
Technology is contributing to our GDP. A united goal and dream
of our people developing a Digital Bangladesh. A big obstacle
to developing our digital Bangladesh, which is there is no
digital international payment service in our country. If we still
can't connect with the world ﬁnancially, then our young
generation will fall behind the world. Especially students and
new freelancers of our country fail to develop skills on new
Technology Our country's people are deprived of the beneﬁts
of the innovative revelation of Science, Technology and
Society worldwide. Now Digital International Payment service
issue is an economic disaster for Bangladesh.True pay is an
international payment service with a revolutionary modern
Scan Pay Feature. True Pay allows our people to discover
worldwide services. True Pay provides the opportunity for the
user can convert BDT to USD. Using a True Pay merchant
account, you can transform your small business into a modern
and global business. Also, our migrant workers can send
money home simply and instantly via True pay. True pay users
can easily buy all premium subscriptions in one click, like
Netﬂix. Hassle-free cashless payment with True scan pay and
get rewarded.
Finally, True Pay helps our people to be more productive and
Successful.
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আউটকাম-িভি�ক িশক্ষা ব্যাব�ামুলক ভাচুৰ্য়াল লািনৰ্ং এবং গেবষণা �্যাটফমৰ্
Team Leader

Md Abdullah Mumin

Members

Mohammad Ahnaf
Sakif Chowdhury

Kazi Noor-E-Zannat

Jannatul Hiba

Ahsan Habib Nobel

Md Samin Rahman

লাইফলং লানৰ্াসৰ্ একােডিম (এলএলএ) হল একিট
আউটকাম-িভি�ক িশক্ষা ব্যব�ামূ লক ভাচুৰ্য়াল লািনৰ্ং �্যাটফমৰ্, যার
েসবা েনয়া যােব ‘এলএলএ.এডু’ ওেয়বসাইেটর মাধ্যেম। পুেরা
অপােরশেনর েকে� এিটর েবশ িকছু নীিত ও দশৰ্ন রেয়েছ েযমন
'িনরিবি�� মােনর উ�িত সং�ৃ িত', 'শতভাগ িশক্ষাথৰ্ীর সাফল্য
িনি�তকরণ', 'ে�কেহা�ারেদর �েয়াজনীয়তা �ারা চািলত
রূপা�রমূ লক এবং আউটকাম-িভি�ক িশক্ষা', 'জীবনব্যাপী িশক্ষা',
‘আন�মূ লক িশক্ষা’ এবং 'সহমিমৰ্তা'। আমরা সারা িবে� সকল
বাঙািলেদর জ্ঞান, দক্ষতা এবং মেনাভাব িবকােশর লক্ষ্য েরেখ কাজ
করিছ। আমােদর ে�কেহা�াররা হেলন তরুণ ছা�/ছা�ী, ই�াি�,
তরুণ/মধ্য/�বীণ েপশাদার, েয েকউই িযিন িকছু একটা িশখেত
আ�হী। এলএলএ একিট িশক্ষাথৰ্ী-েকি�ক লাইভ �িশক্ষণ এবং
গেবষণা ত�াবধান �্যাটফমৰ্ �দান কের েযখােন বয়েসর বাধা ছাড়াই
েয েকউ অনলাইেন েসবা িনেত পারেব। �াটফেমৰ্ অংশ�হণকারী
িশক্ষাথৰ্ী বা গেবষকেদর কাছ েথেক �াটৰ্ (িনিদৰ্�, পিরমাপেযাগ্য,
�াপ্য, �াসি�ক এবং সময়-িভি�ক) ফলাফল অজৰ্েনর আশা করা
হেব এবং এগুেলা িশ�/সামািজক/েদেশর/জীবেনর বতৰ্মান চািহদা
অনু সাের েফাকাস করা হেব। এছাড়াও, এখােন অংশ�হণকারীেদর
শতভাগ সাফেল্যর সােথ একিট সহমমৰ্ী পিরেবশ িনি�েতর সবৰ্া�ক
েচ�া থােক, েযখােন েম�র/গেবষণা িবেশষজ্ঞরা শুধু মা� ভােলা
ছা�ছা�ী নন, সকল িশক্ষাথৰ্ী/গেবষকেদর গুরু� েদবার েচ�া
কেরন, যারা িপিছেয় যায় বা খারাপ কের, তােদর অিতির� সাহায্য
�দােনর েচ�া কেরন। েকমন হত যিদ একিট �ােস সকেলই �থম
হত, েসই েচ�া এখােন চেল। এখােন উভয় অংশ�হণকারী এবং
েম�র এেক অপেরর �িত সহমিমৰ্তা অে�ষণ কের এবং এেক
অপরেক সাহায্য করার দািয়� েনয়। এই সব িনি�ত করার জন্য,
অিতির� কাউে�িলং, িফডব্যাক/সােভৰ্ েমকািনজম এবং লাইভ
িমথি�য়া রেয়েছ। কি�িনউয়াস েকায়ািলিট ইম�ভেম� �ি�য়া
এবং িবিভ� ই�াি�েত চাকিরর িনেয়ােগর জন্য �য়ংি�য় �ি�য়াও
এখােন রেয়েছ। আজকাল, েযখােন েবিশরভাগ লািনৰ্ং �্যাটফমৰ্
িভিডও েরকিডৰ্ং-িভি�ক এবং ইনপুট-িভি�ক, এলএলএ েসখােন
িরেয়ল-টাইম লাইভ ে�িনং এবং �াস েসশন অফার কের, যার মুেল
আেছ আউটকাম-িভি�ক রূপা�রমূ লক িশক্ষা প�িত। এলএলএ
শুধু মা� একিট ভাল কমৰ্জীবেনর জন্য নয়, একিট ভাল এবং সু খী
জীবেনর জন্যও িবিভ� িবষয় িনেয় েকাসৰ্ অফার কের থােক।
সকেলর জন্য এই �াটফমৰ্ উ�ু � এবং অিভজ্ঞতামূ লক পূ েবৰ্
িশক্ষােকও �ীকৃিত েদয়া হয়। এলএলএ চায় সকেল হেয় উঠু ক
সিত্যকােরর সহমমৰ্ী আর আজীবন িশক্ষাথৰ্ী।

Lifelong Learners Academy (LLA) is an Outcome-Based
Education (OBE) centered virtual learning platform, which is
accessible via LLA.edu website. It has several principles and
philosophies at the heart of the whole operation such as
‘continuous quality improvement (CQI) culture’, ‘100%
learners’ success’, ‘stakeholders driven transformational and
OBE learning’, ‘lifelong learning’, ‘edutainment’ and ‘empathy’.
We aim to support the general thirst and need for knowledge,
skills and attitude development among Bengali around the
world. Our Stakeholders are young students, industries,
young/mid/senior professionals, anyone who has an interest to
learn something. LLA provides a learner-centered live training
and research supervision platform that is virtual for anyone
without any age barrier. The learners or researchers will be
expected to achieve SMART (speciﬁc, measurable, attainable,
relevant and time-based) outcomes and these are focused as
per industry/societal/country’s/life’s current needs. Also, an
empathetic environment with 100% learners’/researchers’
success is ensured, where mentors/research experts try
focusing on all the learners/researchers not only just the good
ones. The ‘empathy’ here goes both ways. Both participants
and facilitators explore empathy for each other and take the
responsibility to help each other. To ensure all these, additional
counseling, feedback mechanism, and live interactions are in
place. There are also automated processes for Continuous
Quality Improvement (CQI) processes and job placement in
industries. Now-a-days, where most of the learning platform is
recorded video-based and input-based, LLA offers real-time
live training and class sessions, obtain all requirements
needed for any student with an outcome-based
transformational learning approach. LLA provides a wide range
of learning subjects, not only just for a good career, but also for
a good and happy life. It is open for any individual, regardless
of anything. LLA intends to inspire and instill empathy in
everyone and a true passion for lifelong learning.

73

Mujib 100 Idea Contest



     
 - েসৗরিবদু্যৎ চািলত ইেল�িনক সী-িবচ লকার
Team Leader

Asaduzzaman Abrar

Members

Abdullah Al Mamun

Mushahid Shamim

“Simply” পযৰ্টকেদর জেন্য সহজ এবং িনরাপদ সমু� ৈসকেত
�ািপত ইেলক�িনক লকার েসবা �দান কের থােক যােত কের তারা
তােদর িজিনসপ� িনরাপদ রাখেত পাের এবং একসােথ সমু�
উপেভাগ করেত পাের। সমু� ৈসকেত অন্যান্য �ােনর তুলনায়
পযৰ্টকেদর আকষৰ্ণ েবিশ। যারা েবড়ােত আেস তারা সাধারণত
তােদর সােথ ইেলক�িনক গ্যােজট, ব্যাগ, পিরধানেযাগ্য
িজিনসপে�র মেতা গুরু�পূ ণৰ্ িজিনস িনেয় যায়। সকেল মজা করেত
ব্য� হেয় পেড় তাই কখনও কখনও তােদর িজিনসপ�গুিল হািরেয়
যায় বা ক্ষিত�� হয়। এিট একিট িনয়িমত সমস্যা িক� এর েকান
সমাধান েনই। "Simply" হল একিট মাি�-ক�াটৰ্েম�
ইেলক�িনক িসিকউিরিট লকার। একজন পযৰ্টক তার িজিনসপ�
েযেকােনা বে�র েভতের রাখেত পােরন এবং তা লক কের রাখা
হেব। চেল যাওয়ার সময় িতিন পিরচয় িনি�ত করেবন এবং
তারপের তার িজিনসগুিল িফিরেয় েনেবন। �িতিট ব� একিট
বােয়ােমি�ক িসে�ম �ারা িনয়ি�ত হয়। এর সােথ একিট িবল
�হণকারী েমিশন যু � আেছ যা এই সািভৰ্েসর জেন্য িবল �হণ
করেত ব্যবহৃত হয়। এবং পুেরা িসে�মিট েসৗর শি� �ারা চািলত
। এটা এরকমটাই সহজ. বড় সমস্যার একিট সহজ সমাধান।
আমােদর মেধ্য েবিশরভাগই এই সমস্যার মুেখামুিখ হেয়িছেলন,
েকানও সমাধান িছল না। এর পাশাপািশ “Simply” ওয়াটার
অ্যািমউজেম� পােকৰ্ েসবা েদওয়ার পিরক�না কের েস আদেল
ৈতরী করা হে�।

"Simply" provides the simple and secure sea beach electronic
locker service to the tourists thus they can keep their
belongings safe and enjoy together. Sea beaches have more
tourist’s attraction than other places. People who come to visit
usually take important stuff like electronic gadgets, bags,
wearables along with them. They get busy having fun so
sometimes things get lost or damaged. This is a regular
problem but there is no solution to this. "Simply" is a
multi-compartment electronic security locker. A tourist can
keep his things inside any of the compartments and this will be
kept locked. While leaving the place he or she will just verify
the access and then take his or her things back. Access to
each compartment is controlled by a biometric system. Along
with this a bill acceptor is used to accept payment for the
service. And the whole system is powered by solar energy. This
is how simple it is. A simple solution to the big problem. Most of
us faced this problem, no solution was there. In addition to this,
"Simply" is planned to provide service in water amusement
parks.
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েমিডেকল েহ�
Team Leader

Md Shahin Raj

Members

Shahin Rahman Akash Md Deluar Hossain Nyeem

Let the people of the country survive, let this be our conviction.
Through this app the user will be able to see which are the
nearest hospitals and how many ICO beds, cannula beds,
dependency units, general beds and oxygen, blood,
ambulance. Besides, users can book in advance if they want.
Then a lot of time will be saved, life will be saved. If you don't
know what kind of doctor a patient needs to see the latest help,
you can easily ﬁnd out from "Medical Help Apps". According to
that advice, you will be able to see a doctor in that category.
Many people in our medical beds do not get blood in time. The
patient dies due to lack of ICO bed or blood. I have real
experience of this. I don't want that to happen to anyone like
me. That's why we've come up with an app called (Medical
Help) that lets you see if your district-based medical or any of
the hospital beds are empty and communicate with them.This
will save our customer both money and time. The patient will
survive if he gets oxygen, blood and an ambulance in time. "If
you use medical help apps, life will be saved, time will be
saved"
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Md Yasin

েবঁেচ যােব েদেশর মানু ষ েবঁেচ যােব সময় এটাই েহাক আমােদর
�ত্যয়। এই অ্যােপর মাধ্যেম ব্যবহারকারী তার িনকটতম হাসপাতাল
েকানগুেলা এবং কতগুেলা আইিসও েবড, েকনু লা েবড, িডেপে�ি�
ইউিনট, েজনােরল েবড এবং অি�েজন,র�, এ�ু েল� আেছ তা
ব্যবহারকারী েদখেত পােব। পাশাপািশ ব্যবহারকারী চাইেল আেগ
েথেকই বু িকং িদেত পারেব। তাহেল অেনক সময় েবঁেচ যােব, েবঁেচ
যােব �াণ। সবৰ্েশষ েযই সাহায্যটা পােব একজন েরাগী েকান
ধরেনর ডা�ার েদখােত হেব তা না জানা থাকেল তা িক�
“েমিডেকল েহ� অ্যাপস” েথেক খুব সহেজই েজেন যােবন। েসই
পরামশৰ্ অনু যায়ী েসই ক্যাটাগিরর ডা�ার েদখােত পারেবন।
আমােদর েমিডেকল গুেলােত অেনক মানু ষ সময় মত েবড, র� পায়
না। আইিসও েবড অথবা রে�র অভােব েরাগী মারা যায়। এর বা�ব
অিভজ্ঞতা আমার রেয়েছ। আিম চাই না আমার মত কােরা সােথ
এমন ঘটনা ঘটুক। তাই আমরা িনেয় এেসিছ (েমিডেকল েহ�)
নােমর এপ যা িদেয় আপিন আপনার েজলা িভি�ক েমিডেকল অথবা
েয েকান হাসপাতােলর েবড গুেলা ফাকা আেছ িকনা েদখেত পােবন
এবং তােদর সােথ েযাগােযাগ করেত পারেবন। ফেল আমােদর
�াহেকর টাকা ও সময় দু িটই েবঁেচ যােব। সময় মত অি�েজন,
র�, এ�ু েল� েপেল েরাগী েবঁেচ যােব। "যিদ কেরা েমিডেকল েহ�
অ্যাপেসর ব্যবহার তেব েবঁেচ যােব �াণ েবঁেচ যােব সময়
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আই েটক ( েতামার অ�কার পেথর আেলার িদশারী)
Team Leader

Emranul Farhad

Members





�যু ি�র সােথ আমােদর স�কৰ্ আে�পৃ ে� জিড়েয় আেছ। আমরা
এখন িবনাি�ধায় বলেত পাির েয ই�ারেনট ছাড়া দু িনয়া অ�কার।
িক� সবাই এই �যু ি� ব্যবহার কের লাইফ সহজ করেত পারেছনা
। েটাটািল �াই� েলাকেদর পুরা জীবনটাই অেন্যর উপর িডেপে�বল
�িতটা ে�প আ�ােজ বা অন্য কারাও েহ� িনেত হে�।

Our relationship with technology is on all sides. We can now
say without hesitation that the world is dark without the
Internet. But not everyone can use this technology to make life
easier. Totally blind people have to depend on each other for
the rest of their lives. Even though we are modern, we have
been able to give them a pair of black glasses and a stick with
which he can do everything from crossing the street to shaking
hands. It is a pity that we have not been able to do anything for
them in the 21st century. In order to make their lives easier, we
need to ﬁrst solve the problems that they face daily in their
lives. And it has to be solved in such a way that the whole life
becomes easy and even the dependence on others rises. Eye
Tech is the invention of glasses keeping these words in mind.
We will solve the main 10 problems of their daily life through
ITEC glasses, totally remotely/ face to face. Spectacles can
read up to time tables, familiar face recognition, street signs,
billboards, predictable danger, navigating the surroundings,
calling feature, color ﬁnd, object ﬁnd, place of one's own wear,
moving from one place to another, even Bengali English books.
Through All you need is Eye Tech glasses Once we solve these
problems, our dependence on others will be reduced by 99%
InshaAllah.

আমরা আধু িনক হেলও তােদরেক আমরা একটা কােলা চশমা এবং
একটা লািঠ িদেত েপেরিছ েযইটা িদেয় েস হাতিরেয় হাতিরেয় রা�া
পারাপার েথেক শুরু কের সব কাজ করেছ। একিবংশ শতা�ীেত
এেস আমরা েয তােদর জন্য িকছু ই করেত পািরিন তা দু ঃখ জনক।
তােদর জীবেক সহজ করেত হেল আমােদরেক �েয়াজন হেব �থেম
তােদর লাইেফ েডইিল েফইস করা সমস্যা গুেলা সমাধান করা। আর
এমন ভােব সমাধান করেত হেব যােত কের পুেরা লাইফটাই
ইিজয়ার হেয় যায় এমনিক অেন্যর উপর িডেপ�িস উেঠ যায়। এই
কথা গুেলা েক মাথায় েরেখই Eye Tech চশমার উদভাবন। তােদর
ৈদনি�ন জীবেনর মূ ল দশিট সমস্যােক আমরা আইেটক চশমার
মেধ্য িদেয় সমাধান করেবা েটাটািল িরেমাটিল/মুেখর সাহােয্য টাইম
েটভলস, পিরিচত মুখ শনা� করা,রা�ার িনেদিশৰ্কা,িবল
েবাডৰ্,ে�িডকেটবল েড�ার,চারপােশর পিরেবশ েনিভেগট করা,
কিলং িফচার, কালার ফাই�, অবেজ� ফাই�, িনেজর পিরধােনর
জায়গা, এক �ান েথেক অন্য জায়গায় যাওয়া, এমনিক বাংলা
ইংেরিজ বই পয�ৰ্ পড়েত পারেব চশমার মেধ্য িদেয়। এই
কাজগুেলা শুধু মা� �েয়াজন হেব Eye Tech চশমার এই
সমস্যাগুেলােক আমরা সমাধান করেলই অেন্যর উপর িডেপ�েডি�
কেম যােব 99% ইনশাআ�াহ্।
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ফারমাসৰ্ কলার িটউনঃ �িতিট কৃষেকর কৃি�ম বুি�ম�া স�� ব�ু বই হউক উ�ু � (বুকস্ ফর অল)
Team Leader

Mahmudul Hassan
Faruqe

Members

    



বা�ীয় ইি�ন, িবদু ৎ ও ই�ারেনট এর পর ৪থৰ্ িব�ব িহসােব
আিবভূ ত
ৰ্ হেত যাে� কৃি�ম বু ি�ম�ার। কৃিষ একিট চলমান �ি�য়া।
কৃিষেত আধু িনকায়ণ ও িব�ব উ�ত েদশগুেলােত অেনক আেগ
েথেকই চলমান। িক� �াচীন এই েপশায় কৃি�ম বু ি�ম�ার �েয়াগ
বাংলােদেশর ে�িক্ষেত স�ূ ণৰ্ নতুন ধারনা। এই েদেশ কৃিষ কােজর
সােথ জিড়ত েবিশরভাগ মানু ষই িন�িব� ও �যু ি�গতভােব অেনক
িপিছেয়। কৃিষিভি�ক এই েদশেক ২০৪১ সাল নাগাদ উ�ত রাে�
পিরণত করেত চাইেল এই িন�িবে�র মানু ষগুেলােক অবশ্যই মধ্যম
বা উ�িবে�র কাতাের িনেয় েযেত হেব। কিঠন এই চ্যােল�
েমাকােবলায় �েয়াজন কৃিষ িভি�ক েসবার মান উ�য়ন ও
গতানু গিতক ধারার পিরবতৰ্ন। এই ধারােক ভাঙেতই �েয়াগ করেত
হেব কৃি�ম বুি�ম�া। কৃষেকর তথা কৃিষর সবেচেয় বড় চ্যােল� হে�
সিঠক সমেয় সিঠক িনেদৰ্শনা পাওয়া িবেশষ কের েয েকান �িতকূল
অব�ার সময় িকংবা তার আেগ েথেকই । আেরকিট গুরু�পূ নৰ্ িবষয়
হেলা, অ�ল েভেদ কৃষেকর সমস্যাও িভ� িভ�। 'ফারমাসৰ্ কলার
িটউন- কৃি�ম বু ি�ম�া স�� কৃষেকর ব�ু' এমন একিট িডিজটাল
েসবা যা, দু েযৰ্াগ, েরােগর �াদু ভাৰ্ ব বা জলবায়ু পিরবতৰ্েনর কারেন
সংঘিঠত স�াব্য েযেকান �িতকূলতার আগাম সতকৰ্বাতৰ্া সংি��
এলাকার সংি�� কৃষক এর কােছ েমাবাইল কেলর মাধ্যেম েপৗঁেছ
িদেব। সােথ সােথ কৃষেকর চােষর ইিতহাস পযৰ্েবক্ষণ কের লাগসই
ও েটকসই সমধােনর সু পািরশ স�িলত একিট ভেয়স কলার িটউন
েবেজ উঠেব যখনই কৃষক েকান ব্যি�েক েফান করেত উদ্যত হেব।
বাংলােদশ িসিভল সািভৰ্স (কৃিষ) েত কাজ করার সু বােদ আমােদর
সদস্যেদর তৃণমূ ল পযৰ্ােয়র কৃষকেদর সােথ খুব কাছ েথেক কাজ
করার সু েযাগ হেয়েছ। আমােদর কৃষক �� িশিক্ষত, েসবা �হেন েসবা
মূ লক �িত�ােণ �মেন কম আ�হী। িক� দূ েযাগৰ্ কােরা জন্য বেস
থােক না। সিঠক সমেয় �িতেরাধ ব্যব�া না িনেল খাদ্য উৎপাদন
ব্যহত হেব। জলবায়ু পিরবতৰ্েনর চ্যােল� িনেয় েদেশর খাদ্য িনরাপ�া
িনি�তকরেণ িবিভ� েরাগবালাই/েপাকামাকেড়র আ�মেন করনীয়,
আগাম বন্যা েমাকােবলা, ফসল কাটার উপযু � সময় িকংবা �াকৃিতক
দু েযৰ্ােগ আশু করণীয় িবষয়ক কলার িটউন সকল সমস্যার সহজ ও
�ত সমাধান। �প ও এিরয়া েজািনং িভি�ক কৃি�ম বু ি�ম�া
�েয়ােগর এই িডিজটাল েসবা িডিজটাল বাংলােদশ গড়ার �ত্যেয়
ভিবষ্যেত বাংলােদেশর কৃিষ কাঠােমােক করেব আেরা শি�শালী এবং
িব�মােনর।

Artiﬁcial intelligence will be the driving force for the fourth
industrial revolution after the previous three points like internet,
electricity, and steam engine. The use of artiﬁcial intelligence in
agriculture in Bangladesh is a very new concept. Most people
involved in agriculture are impoverished, lagging in adopting
new technology, and have lower literacy rate. We have to
change our substantive agriculture to commercial agriculture,
and also need to enhance service standards to meet future
farming difﬁculties. The critical challenge of our farmers and
agriculture is to get the correct information at the right time,
especially during or before the disastrous situation. Farming
problems need to be addressed, timely. Otherwise, it will never
be cost-effective. Farmer's caller tune: A Friend of Every
Farmer with Artiﬁcial Intelligence is a digital platform that will
provide necessary information about the disaster, disease
infestations, and difﬁculties due to climate change. Via cellular
phone to the target regional farmers. Additionally, it will set a
'caller tune' with a vital farming suggestion like proper fertilizer
time or pesticide application and agronomical management.
This will help farmers to remind and guide them about smart
and eco-friendly farming operations. Our poorly-illiterate
farmers are not interested in visiting their service provider
institutions. But disaster will not sit down instead. If we can't
resist, it will hamper our overall production. Farmer's caller
tune will be a straightforward, quick, and intelligent solution
against disease or insect infestation, early or late ﬂood, crop
harvesting decisions, natural calamities in the context of rapid
climate change, and food security. In a nutshell, this technique
will help our farmers to make smart decisions well ahead of
time. Lastly, this technique will open a new window towards
more sophisticated technology and eventually prepare us to
adopt precision agriculture.
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e-Transit অ্যােপর মাধ্যেম একজন যা�ী যা�ার পূ েবৰ্ বােসর
িরেয়ল টাইম েলােকশন েদখেত পারেবন এবং েস অনু যায়ী িতিন
গ�েব্যর জন্য েবর হেবন যা িকনা তাঁর মূ ল্যবান সময় রক্ষা করেব।
অ্যােপর সাহােয্য BRTA কতৃৰ্ক িনধৰ্ািরত ভাড়াও িতিন এই অ্যােপর
মাধ্যেম েপেম� করেত পারেবন। অপরিদেক �মণিপপাসু যা�ীরা
অ্যাপিটর সাহােয্য েযেকান শহেরর টু্যির� �টগুেলা হােতর
মুেঠােত েপেয় যােবন। এছাড়া ওই টু্যির� �ট গুেলােত
চলাচলকারী বাসগুেলা েকান জায়গা েথেক কেব ছাড়েব েসই তথ্যও
িতিন েদখেত পারেবন। এছাড়াও রেয়েছ গ�েব্যর বােসর িসট
ি�-বু িকং এর সু েযাগ, যা িকনা �মণকারীর যা�ােক আেরা
আরামদায়ক কের তুলেব। বাংলােদেশ �ায়সময় েদখা যায় চল�
বােস �মজীবী বাস চালক ও চালক সহকারীর সােথ যা�ীেদর ভাড়া
ও যাবতীয় �ান সং�া� তথ্য িনেয় কথা কাটাকািট েথেক একিট
অ�ীিতকর পিরি�িতর স�ু খীন হেত হয়, অ্যােপর মাধ্যেম ভাড়া, রুট
েপেম� যাবতীয় কাজ িনিবৰ্ে� �য়ংি�য়ভােব হওয়ার ফেল এসব
দু ঃখজনক ঘটনা েথেক মুি� পাওয়া স�ব এবং সংি�� েক্ষে� �েমর
মযৰ্াদা িনি�ত হেব। আমােদর এই অ্যােপর মাধ্যেম একজন বাস
মািলক তার বাস ও রুট অনলাইেন েরিজে�শন করেত পারেবন।
এেত নতুন েকান বাস েরিজে�শেনর জন্য তােক BRTA এর �াের
�াের ঘুরেত হেব না। BRTA কতৃৰ্পক্ষ তার কাযৰ্ালেয় বেস নতুন
বােসর যাবতীয় তথ্য (রুট ইনফরেমশন, ডকুেম�স ইত্যািদ) মিনটর
করেত পারেবন। এবং সবিকছু িঠক থাকেলই েসই বাসেক রা�ায়
নামার অনু মিত িদেবন। এছাড়া বতৰ্মােন েযসব বাস রা�ায় চলেছ
তােদর যাবতীয় তথ্যও িতিন তার কাযৰ্ালয় েথেক পযৰ্েবক্ষণ করেত
পারেবন। মািলকপক্ষ বাস েরিজে�শেনর পর বােসর কাগজ
নবায়ন এই অ্যােপর মাধ্যেমই করেত পারেবন ফেল তােক আর
েময়ােদা�ীণৰ্ বাস িনেয় রা�ায় নামেত হেব না। সেবৰ্াপির যানবাহন
সংি�� সকেলর সময়, অথৰ্ এবং িবড়�নার হাত েথেক রক্ষা করেত
e-Transit অ্যাপিট অ�ণী ভূ িমকা পালন করেব।

e-Transit app will allow a passenger to see the real time
location of the bus and leave their homes accordingly, saving
precious times of their day. Not only that, they can pay the fare
using the app as well. Likewise, the travellers who are for a
centralized approach to tourism to counter the hassle of
knowing where the good tourist attractions are can easily use
the app to ﬁnd all their desired location & the transportation
needed to reach the place. They can check the departure times
for the vehicles as well as pre-book the seats to make the
entire process more comfortable & user friendly. Now-a-days,
we can see a lot of incidents where the bus conductors and the
riders will often get into a ﬁght about the fare or the drop-offs.
The best solution to this is offered by the app. By automating
the fare, route and payment , we can easily avoid these
unwanted scenarios.
Our app allows the owners to easily register their vehicles and
the routes, removing the traditional process of going
door-to-door on BRTA. The BRTA ofﬁcials can check the app to
see the vehicles that want to register and scrutinise the
documents, routes information etc. If every document meets
the standard, they can allow the bus to be driven on the road.
Similarly, they can also check the documents for all the
vehicles that are currently registered. Even the owners can use
this app to renew the licenses and as a result, their vehicles
won’t have to sit idly waiting for the approval. In conclusion, the
app will play a vital role to save time and money for everyone
involved in the process and make it hassle-free.
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Modern life is technology dependent. It is possible to build a
smart country or nation with the best use of technology and
smart citizens. Solving any problem today means taking one
step further the next generation. In the present century, smart
cities and villages refer to technology-based, well-organized
cities and villages. We think that trafﬁc congestion is one of the
major obstacles in a beautiful and well-organized city. The
problem is that millions of people are losing their working hours
every day, fuel costs are rising, air pollution and disease are on
the rise, and the current generation is suffering emotionally.
Uncontrolled parking system is one of the main reasons for this
unbearable trafﬁc jam in the context of Bangladesh. Due to
uncontrolled parking system, car parking is getting narrower
and narrower the road and resulting in trafﬁc jams. In order to
solve the problem of parking everywhere, we want to build a
mobile app and website based service provider "Alpha House".
"Alpha House" will be a technology based service provider. It is
a mediator between homeowners and the general public. The
main feature will be the garage. Where garage and
homeowners will have the opportunity to park per hour for
parking with their garage information. In this way customers of
big cities including Dhaka will be able to ﬁnd parking facilities
within a short distance. As a result, it is possible to reduce
trafﬁc congestion in parking in front of roads and shopping
malls. There will also be a special feature in "Alpha House" to
make daily life easier. At present, it is a waste of time for
employees to move from one place to another for short-term
transfers. For this, "Alpha House" will have information about
student, family, sublet house rent. Here the owners will have
the opportunity to update all the information including the
picture of the house so that the tenants can ﬁnd the house of
their choice in any area without suffering and wasting time.
Above all, we believe that with the proper use of "Alpha House"
it will be possible to build a beautiful, well-organized city free
from Trafﬁc jam.

 

আধু িনক জীবনযা�া �যু ি� িনভৰ্র জীবনযা�া। �যু ি�র সেবৰ্া�ম
ব্যবহার এবং �াটৰ্ নাগিরেকর সম�েয় একিট �াটৰ্ েদশ বা জািত
গেড় েতালা স�ব। আজেক েকােনা সমস্যা সমাধান করা মােন
আগামী �জ�েক আেরা একধাপ এিগেয় েদওয়া। বতৰ্মান শতেক
�াটৰ্ শহর ও �াম বলেত �যু ি� িনভৰ্র সু �র সু গিঠত শহর ও
�ামেক বু ঝায়। আমরা মেন কির সু �র ও সু গিঠত শহেরর �ধান
�িতব�কতা গুেলার মেধ্য একিট হেলা যানজট সমস্যা। েয সমস্যার
কারেন �িতিদন লাখ মানু েষর কমৰ্ঘ�া ন� হে�, �ালানী খরচ বৃ ি�
পাে�, বায়ু দূষণ ও েরাগ বৃ ি� পাে�, েসই সােথ বতৰ্মান �জ�
মানিসক ভােব ক্ষিত�� হে�। এই অসহনীয় যানজট সৃ ি�র
কিতপয় কারেনর মেধ্য বাংলােদেশর ে�ক্ষাপেট �ধান কারন
অিনয়ি�ত পািকৰ্ং ব্যব�া। অিনয়ি�ত পািকৰ্ং ব্যব�ার কারেন য�ত�
গািড় পািকৰ্ং -এর ফেল রা�া সংকুিচত হে� এবং যানজেটর সৃ ি�
হে�। এই য�ত� পািকৰ্ং এর সমস্যা সমাধােনর লেক্ষ্য আমরা
সহজলভ্য েমাবাইল এপস এবং ওেয়বসাইট িভি�ক েসবাদান কাির
�িত�ান "Alpha House" গেড় তুলেত চাই। "Alpha House"
হেব েটকেনালিজ িভি�ক েসবাদান কাির �িত�ান। এিট মূ লত
বাসা মািলকগন এবং সাধারণ জনগেনর মেধ্য মধ্য�তাকাির
�িত�ান। এেত �ধান িফচার থাকেব গ্যােরজ। েযখােন গ্যােরজ
এবং বাসা মািলকগন তােদর গ্যােরেজর তথ্য িদেয় পািকৰ্ং এর জন্য
ঘ�া �িত পািকৰ্ং এর সু েযাগ রাখেবন। এেত ঢাকা সহ বড় বড়
শহর গুেলার �াহকরা �� দূ রে� পািকৰ্ং এর ব্যব�া খুঁেজ িনেত
পারেব। এর ফেল রা�াঘাট এবং শিপংমেলর সামেন য�ত�
পািকৰ্ং-এ সৃ � যানজট কিমেয় আনা স�ব। এছাড়াও ৈদনি�ন
জীবনেক আেরা সহজ করেত "Alpha House" এ িবেশষ িফচার
িহেসেব থাকেব বাসা ভাড়া সং�া� তথ্য। বতৰ্মােন চাকিরজীবীেদর
হুটহাট �া�ফার, ছা�-ছা�ীেদর ক্ষণ�ায়ী বােসর জন্য এক জায়গা
েথেক অন্য জায়গায় বাসা খুঁেজ িনেত অেনক সমেয়র অপচয় হয়।
এজন্য "Alpha House" এ ছা�, ছা�ী, ফ্যািমিল, সাবেলেটর বাসা
ভাড়া সং�া� তথ্য থাকেব। এখােন মািলকগন বাসার ছিবসহ সকল
তথ্য আপেডট করার সু েযাগ থাকেব যােত ভাড়ািটয়ারা েয েকান
এিরয়ায় তােদর পছ� মেতা বাসা খুঁেজ িনেত পারেব েভাগাি� এবং
সময় অপচয় না কেরই। সেবৰ্াপির "Alpha House" এর সু �ু
ব্যবহােরর মাধ্যেম যনজট মু� সু �র, সু গিঠত শহর গেড় েতালা
স�ব হেব বেল আমরা মেন কির।
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নারী-৭১

Team Leader

Tahsin Ahmad

Members

 

আমােদর েদেশর নারীরা নানা ভােব িনযৰ্াতন, জুলুম, অত্যাচার
এমনিক ধষৰ্ণ এর মেতা অমানিবক কমৰ্কাে�র িশকার হয়। তােদর
িনরাপ�া এবং তােদর �িত হওয়া অন্যায় এর �িতবাদ এর জন্য
কাজ করেব নারী-৭১ এি�েকশন । আমােদর এি�েকশন এর
ইমােজৰ্ি� বাটন সহায়তা করেব ধষৰ্ণ সহ নারীর �িত হওয়া িনযৰ্াতেন
তার সাহােয্য সকলেক এিগেয় আসেত।

Women in our country are subjected to inhumane acts like
torture, oppression, torture and even rape. The Nari-71
application will work for their safety and protest against the
injustice done to them. The emergency button of our
application will help everyone to come forward with it's help in
the abuse of women including rape.
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�িতব�কতা এড়ােনার জন্য কৃি�ম যাি�ক হাত
Team Leader

Ekramul Karim
Soykot

Members

   



  

বতৰ্মান িবে� যােদর েকান দূ ঘৰ্টনার স�ু খীন হেত হয় তারা
�াভািবক জীবন েথেক সের যায় এবং অেনক সময়ই �িতব�কতার
সােথ জীবন যাপন কের "ফুেরােবািট�" িটম এমন িকছু পদেক্ষপ
িনেয়েছ যার বা�িবক রূপ েক একিট �েজ� আকাের একিট পেন্য
রূপা�িরত হেয়েছ। এিটেক এিটর �ভাবগত কারেন এিনেম�িনক
হাত বলা হয় কারন এিট মানু েষর হােতর গিতিবিধ নকল করেত
পারেব। দু ঘৰ্টনায় হাত েকেট যাওয়া মানু ষ বা জ�গতভােব একহাত
িকংবা দু ই হাত ছাড়াই জ� নাওয়া মানু ষেদর জীবন অেনক সময়ই
কে�র ও জিটলতর হেয় ওেঠ। আমােদর িটম এই �সেথি�ক
হােতর ৈতরী করার আেগ এিটর �াহেকর কথা িচ�া কের এটােক
সহজলভ্য, কমদামী ও ব্যাবহার উপেযাগী কের তুলেত িনয়িমত
পির�ম কের যাে�। এই �ে�িটক ব্যবহারকারীর কাছ েথেক কমা�
েনয় এবং িরেয়ল টাইম �িতি�য়া সহ একিট সাধারণ হােতর মেতা
কাজ কের। কৃি�ম �েব্যর িব�ব মানবতােক এমন একিট দৃ ি�েকাণ
িদেয় পিরবতৰ্ন করার কাছাকািছ েয েসখােন েকান অক্ষম ব্যি� েনই
। সবাই সক্ষম এবং সবাই �াভািবক। মুিজব শতবষৰ্ আইিডয়া
কে�� এর মাধ্যেম আমরা এই �ে�িটক হােতর এই পণ্যেক সারা
েদেশর সামেন উপি�ত করেত েপেরিছ। ধন্যবাদ তােদরেক যারা
এই �েজ� েক সিঠক মুল্যায়ন কেরেছন এবং "ফুেরােবািট�"
িটমেক উ�ু � কেরেছন �ে�িটক এই �েজ�েক এিগেয় িনেয় েযেত
। এিনেম�িনক হাত িচিকৎসা ও েরােবািটকস জগেতর একিট অনন্য
আিব�ার েযটা �িতব�কতা ও জিটল জীবন যাপন েক িনরাময়
করেব। এর বহুমুখী ব্যাবহার এর মেধ্য ই�াি�য়াল ব্যাবহার ও
সামিরক �িতরক্ষায় ব্যাবহারও আেছ।

Basically, Animatronics is a multi-disciplinary ﬁeld which
integrates anatomy, robots, mechatronics, and puppetry
resulting in lifelike animation. It has seen that robotic hand can
simulate the movement of the human hand that put on the
glove. The idea of Animatronic hand is to help any disable
person who lost his/her hand in any accident or born without
hand. Bionic hands are not available in Bangladesh. We should
not step behind at this "Prosthetic revolution". This project has
some improvement and the team is looking forward to it. The
team of "Furobotics" thinks the prosthetics of a hand can make
disable one not to depend on someone else. The prosthetic will
bring ease on their life. The product is light and user-friendly.
The team is working on it to make it cheap and available for the
country. This prosthetic take command from user and act like a
normal hand with real time response. The revolution of
prosthetics are near to change humanity with a perspective
that has no disable people on it. Everyone is able & everyone
is normal. The team needs equipment and support to make
more useful bionic/ prosthetic product. You can look for the
product on any search engine database with the search key
"Animatronic hand/ mimic robotic hand/ bionic hand/ prosthetic
hand". It's a research project for the humanoid robotic that can
be used in the Fields of Medical, Defense and Chemicals.
Hope you liked this product.
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�াটৰ্ ফুেয়ল ে�শন এবং যানবাহন মিনটিরং িসে�ম
Team Leader

Robin Dey

Members

Nusrat Jahan

Md Arman

ABU Akmam
MD. Showvik

The world's science-rich nations, including Bangladesh, have
joined the modernization adventure. The A Tie-in of Smart Fuel
Station & Vehicles Monitoring System project will help achieve
this aim. Our project will automate fuel station operations. It will
also improve fuel station and vehicle security. Getting gasoline
at the gas stations is a hassle.The computation and data of the
acceptable cars are lost due to the intricacy of acquiring the
proper quantity of oil and selling it at the fuel station. The main
issue is that unscrupulous drivers take oil from the tank. In our
invention, a motorist presents the RFID card sensor after
entering a gas station, and the LCD display tells how much
money is in the RFID card and how many liters of oil the driver
may take. If the driver picks how many liters of oil to take, they
will be given a code to validate. When you pick how much oil
you have taken, the data is kept in the monitoring room's Excel
sheet and a message is sent to the true owner of the car. The
message will state how many liters of oil were purchased and
sold. Our idea will add two sensors to each vehicle's fuel tank.
One sensor checks the accuracy of the oil level in the fuel tank,
while another monitors the level over time. This graph
illustrates the quantity of oil decreasing over time. The curve
will fail if oil is stolen. The information will be provided to the
real owner of the car and kept on our system. Each freight truck
and public transit vehicle will be equipped with speed sensors
and a GSM/GPS tracking system. The cars' location and speed
may be established

িবজ্ঞােনর আধু িনকায়ন যা�ায় িবে�র িবজ্ঞান সমৃ � েদেশর সােথ
সােথ বাংলােদশ ও আধু িনকায়েন েযাগ িদেয়েছ। এই লক্ষ্য েক
সামেন েরেখ A Tie-in of Smart Fuel Station & Vehicles
Monitoring System ে�ােজ�িট গুরু�পূ ণৰ্ ভূ িমকা পালন করেব
। আমােদর ে�ােজে�র মাধ্যেম ফুেয়ল ে�শেনর কাযৰ্�ম �য়ংি�য়
হেব। তার সােথ ফুেয়ল ে�শন এবং যানবাহেনর িনরাপ�া ও
পযৰ্েবক্ষণ েজারােলা হেব। ফুেয়ল ে�শন গুেলােত েতেলর জন্য
যাওয়া যানবাহনগুেলা ল�া যানজেটর িশকার হয়, সিঠক পিরমােন
েতল �েয়র জিটলতা ও ফুেয়ল ে�শন েদশীয় প�িতেত েতল
িব�েয়র কারেণ িহসাব এবং �হণকৃত যানবাহেনর ডাটা হািরেয়
যায় এর েচেয় বড় সমস্যা হেলা িবিভ� যানবাহেনর অসাধু
�াইভাররা ফুেয়ল ট্যাংক েথেক েতল চুির কের। আমােদর �েজ�িট
গািড় ফুেয়ল ে�শেন �েবশ করার পর �াইভার যখন RFID কাডৰ্
েস�ের show করেব তখন ঐ কােডৰ্র মাধ্যেম গািড়র �াইভার নাম,
িঠকানা, গািড়র লাইেস� েচক করা হেব এবং LCD display েত
RFID কােডৰ্ কত টাকা আেছ এবং েস কেতা িলটার েতল িনেত
পারেব তা েদখােব। �াইভার কেতা িলটার েতল িনেব তা িসেল�
করেল তখন �াইভারেক একটা েকাড েদয়া হেব, েকাডিট
কনফােমৰ্শন করার মাধ্যেম �াইভার কাি�ত েতল িনেত পারেব।
েতল কত িলটার িনেয়েছ তা িসেল� করার সােথ সােথ ফুেয়ল
ে�শেনর মিনটিরং রুেমর Excel িশেট তথ্য জমা হেব এবং
যানবাহেনর �কৃত মািলেকর িনকট একিট েমেসজ যােব। েস
েমেসেজ কেতা টাকার কেতা িলটার েতল �য় িব�য় হেয়েছ তা
�দান করা হেব। আমােদর �েজে� �িতিট যানবাহেনর ফুেয়ল
ট্যাংেক দু ইিট েস�র েযাগ করা হেব। একিট েস�েরর কাজ হেব
ফুেয়ল ট্যাংেক �হণকৃত েতেলর পিরমাপ িঠক িকনা তা েদখা এবং
আেরকিট েস�েরর কাজ হেলা যানবাহেনর ফুেয়ল ট্যাংেকর েতেলর
পিরমান সমেয়র সােথ কেতাটু েশষ হে� তার িহসাব রাখা। এিট
Curve আকাের সমেয়র সােথ সােথ েতেলর পিরমান কেতাটু কেম
তা েদখায়। যিদ েকউ েতল চুির কের তাহেল Curve এর
ে�কডাউন হেব। তখন যানবাহেনর �কৃত মািলেকর কােছ কােছ
একিট েমেসজ যােব এবং আমােদর সাভৰ্াের তথ্য িট জমা হেব।
�িতিট পন্যবাহী �াক, গণপিরবহেন ি�ড মিনটিরং েস�র এবং
GSM / GPS িসে�ম ব্যবহার করা হেব যার মাধ্যেম যানবাহেনর
উপর একিট নজরদাির করা হেব। গািড় গুেলার গিত িবিধ এবং
অব�ান িনণৰ্য় করা যােব।

82

Mujib 100 Idea Contest



   





  

মাছ েথেক িব�ুট, িচপস ও চানাচুর উ�াবন : এক অনন্য অজৰ্ন
Team Leader

Md. Masud Rana

Members

Mst. Habiba
Sultana Bristy

Shaﬁn Istiaq Raivi

Md. Mehedi Hasan

Biscuit, chanachur and chips that we regularly consume in our
country have high concentrations of carbohydrate and lack
essential nutrients. Also our country has infrastructural problem
of storing raw ﬁsh. According to a research in 2019 around 8.4
million adults are living with diabetes and if the situation remains
like this by 2045 there will be almost 15 million people suffering
from diabetes. So the people of our country are becoming health
conscious day by day and trying to reduce carbohydrates from
their diet. In order to overcome these problems, we have come
up with our invention Fish powder by which we can make ﬁsh
biscuits, chanachur and biscuit. These products contain high
amounts of protein and nutrients. Our invention is patented by
the Ministry of Industry. Bangladesh patent serial number:
1006455. Our ultimate customer is mass people but initially our
targeted customer group is Children, Pregnant women, Diabetic
and cardiovascular patients. We are targeting Children and
Pregnant women because these groups require more protein and
nutrients than others and Diabetic patients can't consume normal
biscuits as they have to control their carbohydrate intake and our
product is a proper solution for these types of situations.
Generally, the cookies and snacks available in the market are
made of ﬂour, leavener, salt, sugar, butter, egg, oil and some
other extra added ﬂavor in some special cases. White, processed
ﬂour and more starch in the regular diet increase blood sugar,
which in turn puts unnecessary stress on the liver. Fish
consumption helps to reduce coronary heart disease incidence
and mortality. Increased protein intake also balances blood sugar
and insulin, reducing cravings and detoxing the liver. A method
was developed for producing powder from ﬁsh having protein
content ranging between 80-90% (dry basis). Then, the value
added ﬁsh cookies and snacks (viz. biscuit, chanachur & chips)
were made from ﬁsh powder containing 30-40% protein. The
present invention reveals that if we can add the ﬁsh protein to
produce the cookies and snacks like biscuits, chanachur and
chips and it would be safer for health as it will balance blood
sugar and detox the liver. Whereas, the consumers’ propensity to
those ﬁshes is further towards ﬁllets and packaged products
rather than whole ﬁsh. Consumers can get ready to eat ﬁsh
protein from our products. Our products are complete package of
diet with high amounts of protein, nutrients and minerals. People
of every age can enjoy our nutritious food.
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Neamul Islam

Kazi Ahsan Habib

বাংলােদশ মাছ উৎপাদেন �য়ংস�� �িত বছর লক্ষ্যমা�া হেত
অিতির� মাছ উৎপািদত হে�। পা�াস, িসলভারকাপৰ্ ও েতলািপয়া
মােছর উৎপাদন হার েবশী িক� েভা�ােদর চািহদা ও বাজারদর িদন
িদন কমেত থাকায় চাষীরা তুলনামূ লক কম মূ েল্যর এই সকল জােতর
মাছ চাষ েথেক িদন িদন মুখ িফিরেয় িনে�। এই িবষয়িটেক িবেবচনায়
িনেয় েশেরবাংলা কৃিষ িব�িবদ্যালেয়র একদল গেবষক তুলনামূ লক
কমমূ েল্যর এই মাছগুেলােক �ি�য়াজাত কের মােছর পাউডার ৈতির
কের তা েথেক সু �াদু ও পুি�গুন সমৃ � কুিকজ ও �্যা� েযমন-িব�ু ট,
চানাচুর এবং িচপস্ উ�াবন কেরেছন যা বাজাের �া� সাধারণ িব�ু ট,
চানাচুর এবং িচপস্ এর তুলনায় মান স�� পুি� উপাদান, িভটািমন ও
িমনােরল সরবরাহ করেব। উ�াবনিট বাংলাদেশ িশ� ম�ণালয় থেকে
প্যাটে� �া�; বাংলাদেশ প্যাটে� ন�রঃ ১০০৬৪৫৫. উ� গেবষণায়
েতলািপয়া, পা�াস, িসলভার কাপৰ্ ও টুনা মাছ েথেক ৮০-৯০%
ে�ািটনযু � িফশ পাউডার উৎপাদন করার প�িত উ�াবন করা হয়। েস
সােথ মােছর েদহ েথেক ফ্যাট বা চিবৰ্ অপসারণ করা হয় েযন তা রােখ
পেণ্যর জারণ ি�য়ােক �িতহত কের এর যথাযথ পুি� মান বজায় রােখ
। অতপর এই চিবৰ্মু� ও ে�ািটনযু � িফশ পাউডার েথেক েথেক
৩০-৪০% ে�ািটনযু � িব�ু ট, চানাচুর ও িচপস ৈতির করা হয়।
উ�ািবত এ খাবারগুেলা েয েকান সমেয় খাবার উপেযাগী েমাড়ক জাত
বাজার পণ্য িহেসেব বািনিজ্যকভােব উৎপাদন, বাজারজাত ও সরবরাহ
করা স�ব। এর সু ফল িহসােব চাষী পযৰ্ােয় ভাল িব�য় মূ ল্য পাওয়ার
কারেণ তুলনামূ লক কমমূ েল্যর মাছগুেলা উৎপাদেন আ�হ বাড়েব।
তাছাড়াও পুি�গুেন ভরপুর এবং �ানীজ আিমষ সমৃ � জনি�য় এই
পণ্যগুেলা েছাট েছেলেমেয়েদর পুি� চািহদা পূ রণ এবং গভৰ্বতী
নারীেদর পুি�র সংকুলােন গুরু�পূ নৰ্ অবদান রাখেব। আবার খােদ্যর
িনরাপদতার িদক িবেবচনা করেল সাধারণত বাজাের �া� কুিকজ এবং
�্যা�গুিল মূ লত ময়দা, লবণ, িচিন, মাখন, িডম, েতল এবং িকছু
অিতির� সু গি� িদেয় ৈতির করা হয়। আমােদর �িতিদেনর িনয়িমত
�হণ করা আটা বা ময়দা িদেয় ৈতির �ি�য়াজাত খােদ্য সাদা �াচৰ্
রে� শকৰ্রার পিরমাণ বাড়ায় যা যকৃেতর উপর চাপ সৃ ি� কের
ফল�রূপ িলভােরর দু িষত পদাথৰ্ অপসারণ েথেক িবরত রােখ। ফেল
ফ্যািট িলভার নামক েরােগর আশংকা েতির হয়। তুলনামূ লকভােব
অিধকতর ে�ািটন �হণ রে� শকৰ্রার এবং ইনসু িলেনর ভারসাম্য
বজায় রােখ এবং িলভারেক িবষমু� কের। এ ধরেনর মূ ল্য সংেযািজত
মােছর পণ্যগুেলার উ�াবন পা�াস, িসলভার কাপৰ্ ও েতলািপয়ার মত
তুলনামূ লক কম মূ েল্যর মাছগুেলার বাজারদর েপেত চাষীেদর সহায়তা
করেব একইসােথ এেদেশর মানু েষর পুি�র চািহদা পূ রণসহ
আথৰ্-সামািজক উ�য়েন গুরু�পূ নৰ্ অবদান রাখেব।
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ভাচুৰ্য়াল আই ডকঃ বাংলােদেশ েচােখর �া�্য েসবায় �াটৰ্ েমাবাইল অ্যাি�েকশন
Team Leader

Md. Monzurul
Haque Faruque

Members

Antora Dev

Towhida Ahsan

Nahid Ferdousi

Summary in English: The ultimate result of an eye disease is
the loss of vision or blindness. According to the “World Health
Organization” every 5 seconds a person or in every minute 12
people is getting blind. In Bangladesh, blindness is a public
health issue. Approximately 1.52 percent of the total population
in Bangladesh is blind and 150 thousand people become blind
every year. The eye is a very sensitive organ and it can be
affected very easily even with very small eye related injuries.
That's why everyone should always take utmost care when
something happens to the eye. But unfortunately the reality is
opposite and most people just ignore eye related injuries. One
of the reasons is the lack of knowledge about eye care and the
other signiﬁcant reason is the lack of eye care doctors or
hospitals. Though in cities there are sufﬁcient eye care
treatments available but when it comes to rural areas like union
or village level there are very little eye care treatments/facilities
available. To resolve this problem we created a smart mobile
application known as "Virtual Eye Doc". We already have a lot
of trained health volunteers around the country and if we just
provide this app to those health volunteers, they can easily
perform primary eye screening in rural places.Our app has two
main sections. First one is about four different eye related
screenings and second one is about providing some basic
knowledge about the eye and some eye disease symptoms.
Besides that, the health volunteer has the ability to refer a
potential patient to a specialist or to a hospital.Finally, the
policy makers (Government, Health Ministry etc.) can make
useful policies by analyzing the data collected by our app
which can help to improve the overall eye care situation in
Bangladesh.

Khondaker A. Mamun

বতৰ্মান িবে� অ�� একিট �কট সমস্যা। িব� �া�্য সং�ার মেত
�িত ৫ েসেকে� একজন মানু ষ অ� হেয় যাে�, আর �িত এক
িমিনেট একিট িশশু অ� হেয় যাে�। বাংলােদেশর ে�ক্ষাপেট েমাট
জনসংখ্যার �ায় ১.৫২ শতাংশ মানু ষ অ� এবং �ায় ১০ শতাংশ
মানু ষ িবিভ� ধরেনর চক্ষু েরােগ েভােগ। েচাখ খুবই সংেবদনশীল
হওয়ার কারেণ, অিত সামান্য েরােগই মারা�ক ক্ষিত�� হেত পাের
। তাই চক্ষু েরােগর �াথিমক অব�া েথেকই সতকৰ্তা অবল�ন করা
�েয়াজন। িক� বা�েব আমরা চক্ষু েরাগ িনেয় খুব একটা িচি�ত
হইনা। এর একটা কারণ হে� চক্ষু েরাগ িনেয় অজ্ঞতা আর অপরিট
হে� অপযৰ্া� চক্ষু েরােগর িচিকৎসা। এছাড়াও শহর এলাকায়
পযৰ্া� চক্ষু েরােগর িচিকৎসা পাওয়া েগেলও ইউিনয়ন ও �াম
পযৰ্ােয় বলেত েগেল খুবই কম এবং েক্ষ� িবেশেষ এেকবােরই
অ�তুল। এই সমস্যা সমাধােনর জন্য আমােদর Virtual Eye Doc
একিট মুখ্য ভূ িমকা রাখেত পাের। কারণ �ােম গে� আমােদর েয
সব �া�্য কমৰ্ীরা আেছন তারা অ্যাপিট ব্যবহার কের খুব সহেজই
মানু ষেক তার েচােখর �াথিমক অব�া স�েকৰ্ অবগত করেত
পারেবন। আমােদর অ্যাপিটেক আমরা �ধানত দু ইটা ভােগ ভাগ
কেরিছ। �থমিট হে� চার ধরেনর �াথিমক চক্ষু পরীক্ষা আর
ি�তীয় ভােগ আমরা েচাখ স�েকৰ্ মানু ষেক িকছু �াথিমক িশক্ষা ও
অেনক চক্ষু েরােগর লক্ষণ স�েকৰ্ অবগত করার েচ�া কেরিছ।
এছাড়াও আমােদর �া�্য কমৰ্ীরা এই অ্যাপিট ব্যাবহার কের কারও
েচােখর সমস্যা ধরা পড়েল তােক িবেশষজ্ঞ ডা�ার অথবা িনকটবতৰ্ী
চক্ষু েরাগ হাসপাতােল যাওয়ার পরামশৰ্ও িদেত পারেবন। সবৰ্েশষ
আমােদর নীিতিনধৰ্ারেকরা (েযমন সরকার, �া�্য ম�ণালয় ইত্যািদ)
এই অ্যাপ কতৃৰ্ক সংগৃ হীত তথ্য পযৰ্ােলাচনা কের একিট সু িনিদৰ্�
নীিতমালা �ণয়ন করেত পারেবন। সেবৰ্াপির আমােদর িব�াস এই
অ্যাপিট আমােদর সমােজ চক্ষু েরােগর িচিকৎসায় একিট যু গা�কারী
পিরবতৰ্ন আনেত সক্ষম হেব।
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িপনাকল (পােশ আিছ সবসময়)
Team Leader

Tawﬁque Ahmed

Members

Ahmed Shahriar

Farhan Asif

Ahanaf Tahmid

We, The Team PINACALL, is trying to Solve two Problems faced
by the Information Industry and Youth Population. 1. We have to
spend signiﬁcant amount of money and time to collect general
but urgent information in real-time due to lack of known contacts
at desired locations. At present there is no service which helps to
collect information by connecting directly to a person in any part
of Bangladesh. ii. The national unemployment rate is 4.2%
among them 69.7% is Youth. PINACALL is a human time-sharing
P2P communication platform where users can get real-time
Information of any desired location through interactive access
with a host/agent using video/voice call with their smartphone.”
Pinacall app users will be able to collect information from
anywhere in a short period of time. On the other hand, the young
generation living in cities or villages will have an alternative
income opportunity as Pinacall host. PINACALL users have to
pay 5 Taka/Min to make Video Call. PINACALL Host will get 60%.
We will make 40% as revenue. Prototype is ready. We are
looking for 4Mn BDT as Grant from mujib100ideas Event.
Over the next 12 months, we are going to spend, 20% for MVP
Development, 15% for Host Acquisition and Capacity
Development. 25% for Marketing, 10% for R&D, 30% for
Operation We are considering companies like Uber, Tinder and
whatsapp as secondary competition but our solution is a blend of
both companies with unique charging system and business
model which gives us an edge over our potential competitors.
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আমরা, িটম িপনাকল, তথ্য িশ� এবং যু ব জনসংখ্যার মুেখামুিখ দু িট
সমস্যার সমাধান করার েচ�া করিছ। i. কাি�ত �ােন পিরিচত
পিরিচিতর অভােবর কারেণ িরেয়ল-টাইেম সাধারণ িক� জরুরী
তথ্য সং�হ করেত আমােদর উে�খেযাগ্য পিরমাণ অথৰ্ এবং সময়
ব্যয় করেত হেব। বতৰ্মােন এমন েকান পিরেষবা েনই যা সরাসির
একজন ব্যি�র সােথ সংেযাগ �াপন কের তথ্য সং�হ করেত
সাহায্য কের। ii. জাতীয় েবকারে�র হার ৪.২% তােদর মেধ্য
৬৯.৭% যু বক। িপনাকল হল একিট মানব টাইম েশয়ািরং P2P
কিমউিনেকশন �্যাটফমৰ্ েযখােন ব্যবহারকারীরা তােদর
�াটৰ্েফােনর সােথ িভিডও/ভেয়স কল ব্যবহার কের
েহা�/এেজে�র সােথ ই�ােরি�ভ অ্যাে�েসর মাধ্যেম েযেকােনা
পছ�সই অব�ােনর িরেয়ল-টাইম তথ্য েপেত পাের।"" িপনাকল
অ্যাপ ব্যবহারকারীরা �� সমেয়র মেধ্য েযেকােনা �ান েথেক তথ্য
সং�হ করেত সক্ষম হেবন।অন্যিদেক, শহর বা �ােম বসবাসকারী
তরুণ �জ� িপনাকল েহা� িহেসেব িবক� আেয়র সু েযাগ পােব।
িপনাকল ব্যবহারকারীেক িভিডও কল করার জন্য ৫ টাকা/িমিনট
িদেত হেব। িপনাকল েহা� ৬০% পােব। আমরা ৪০% উপাজৰ্ন
করব। ে�ােটাটাইপ ��ত। আমরা mujib100ideas ইেভ� েথেক
অনু দান িহসােব ৪০ লক্ষ টাকা খুঁজিছ। আগামী ১২ মােস, আমরা
ব্যয় করেত যাি�, MVP উ�য়েনর জন্য ২০%, েহা� অিধ�হণ
এবং ক্ষমতা উ�য়েনর জন্য ১৫%। িবপণেনর জন্য ২৫%, R&D এর
জন্য ১০%, অপােরশেনর জন্য ৩০% আমরা Uber, Tinder এবং
whatsapp-এর মেতা েকা�ািনগুিলেক েসেক�াির �িতেযািগতা
িহেসেব িবেবচনা করিছ িক� আমােদর সমাধান হল অনন্য চািজৰ্ং
িসে�ম এবং ব্যবসািয়ক মেডেলর সােথ উভয় েকা�ািনর িম�ণ যা
আমােদর স�াব্য �িতেযাগীেদর েথেক আমােদর আলাদা করা যায়.
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দৃ ি� �িতব�ী ব্যি�েদর সহায়তা করার জন্য িডপ লািনৰ্ং �যু ি� ব্যবহার কের িরেয়ল-টাইম কি�উটার
িভশন িভি�ক �ায়�শািসত িদক িনেদৰ্শনা প�িত
Team Leader

Muhammad
Aminur Rahaman

Members

Md. Zahidul Hasan

Shovon Sikder

Our idea is to help the visually impaired (or blind) people. It is a
device in which camera is placed inside a sun glass with a
central processing unit in pocket which processes all the
captured videos and produces real-time sound as output to
the headphones/earphones to assist the blind people by giving
him directions (turn left/right) of the roads if there are any
broken road or manhole or wall in front of him. It also tells him
the currency and helps him to read a text written on a paper.
Not only that, but also can identify his family members,
people, objects in-front of him and tell him what is happening or
describe the scene in front of him.

আমােদর আইিডয়ািট দৃ ি� �িতব�ী (বা অ�) েলাকেদর সাহায্য করা
িনেয়। এিট এমন একিট িডভাইস েযখােন একিট সান-�ােসর
িভতের ক্যােমরা এবং পেকেট একিট েস�াল �েসিসং ইউিনট
থাকেব যা সম� ক্যাপচার করা িভিডওগুিল �ি�য়া কের
েহডেফান/ ইয়ারেফানগুিলেত আউটপুট িহসােব িরেয়ল-টাইম শ�
ৈতির কের অ� ব্যি�েদর িদকিনেদৰ্শনা িদেয় সাহায্য করেব ( ডােন
িকংবা বােম েকানিদক েযেত হেব)। তার সামেন েকান ভাঙা রা�া,
ম্যানেহাল বা �াচীর আেছ িকনা তা বেল িদেব। এিট তােক মু�া
িচনেত এবং একিট কাগেজ িক েলখা আেছ তা পড়েতও সাহায্য
করেব। শুধু তাই নয়, তার পিরবােরর সদস্য, অন্যান্য মানু ষ এবং
তার সামেন থাকা ব�গুেলােকও শনা� করেত পারেব এবং তােক
বলেব তার সামেন িক ঘটেছ অথৰ্াৎ তার সামেনর দৃ শ্য বণৰ্না করেত
পারেব।
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েহাপ

Team Leader

Taslima Sultana Juli

Members

Khondoker
Moniruzzaman

Sadman Sakib Shuvo

Abir Rakshit

Summary in English: "Nowadays, game is one of the major
aspects of entertainment. Majority of the people who play games
get addicted by wasting lots of time that could be used to develop
skills. That's why, to make proper use of that time by ensuring
entertainment Team ""The Maniacs"" has decided to make a
game that will help gain skills as well as keeping it fun and
enjoyable. Our project ""Hope"" will help users pave their way
into mastering real-life skills while taking learning to the next level
along with a small step to help the special children gain their
preliminary educational skills, as it is arranged all skills in a game
story blueprint. The game includes mastering programming skills.
Languages like C, C++, Java, Python can be learned by
completing the levels of game. Along with programming, it will
also help in learning about terminals of operating system like
Linux. Here, to help the special children with their primary
education, like recognizing letters and colors, drawing basic
shapes by joining dots, memorizing small rhymes or learning to
interact with them using sign language, all of these have also
been kept in consideration. All of the above-mentioned skills will
be taught in the blueprint of a game which can be turned game
addiction into a beneﬁcial way of learning. The ultimate purpose
of the game is to add engagement in the processes of learning
and removing the monotony that comes with it. Our goal is to add
more and more skills to the application and build it as an ultimate
tool of effective learning. Different from the stereotypical way of
online teaching, our approach is to make STEM education easier
and available to anyone anywhere. In Digital learning, the
success of HOPE can be a pioneer for Guardians, teachers,
society and country
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Saidur Rahman
Kohinoor

বতৰ্মান সমেয় িবেনাদেনর অন্যতম একিট মাধ্যম হে� েগম। িক�
অিধকাংশই েগেম আস� হেয় �চুর সময় ন� কের যা দক্ষতা
িবকােশ কােজ লাগােনা েযত। তাছাড়া িশশু িকেশার ও তরুণেদর
মেধ্য এই েগমাসি� েদেশ দক্ষ জনশি�র অ�তুলতা ও েবকারে�র
হার বাড়ােনার েক্ষে� �ভাবেকর ভূ িমকা পালন করেছ। তাই
িবেনাদন িনি�ত কের এই সময়েক কােজ লাগােনার লেক্ষ্য
আমােদর িটম “দ্যা ম্যািনয়াকস” একিট েগম ৈতিরর িস�া� েনয় যা
আন� উপেভােগর পাশাপািশ দক্ষতা িবকােশও সাহায্য করেব।
“েহাপ” নামক আমােদর এই �ক�িট মূ লত “STEM Education”
েক আরও মজাদার এবং আকষৰ্ক করার পাশাপািশ িবেশষ িশশুেদর
�াথিমক িশক্ষাগত দক্ষতা অজৰ্েন সহায়তা করেব। এই েগমিট িস,
িস++, জাভা, পাইথন এরকম ে�া�ািমং ভাষায় দক্ষতা অজৰ্েন
সহায়তা করার পাশাপািশ িলনা� এরমেতা ওেপন-েসাসৰ্ অপােরিটং
িসে�ম এ দক্ষ হেত সাহায্য করেব। এখােন িবেশষ িশশুেদরেক
তােদর �াথিমক িশক্ষা েযমন- অক্ষর এবং রং িচনেত সহায়তা,
িব�ু যু � কের েমৗিলক আকার ৈতির করা, েছাট ছড়া মুখ� করা
িকংবা সাইন ল্যা�ু েয়েজর মাধ্যেম সবার সােথ তােদর েযাগােযােগর
সহজলভ্যতা িবেবচনায় রাখা হেয়েছ। উপের উি�িখত সম�
দক্ষতাও িশক্ষােক একিট েগেমর মাধ্যেম আেরা আকষৰ্ক কের
েশখােনা হেব। েগেমর িবিভ� �েরর বাধাগুেলােক অিত�ম করার
মাধ্যেম ব্যাবহারকারীরা এসব িবষেয় িনেজেদর েশখা ও জানা েক
এিগেয় িনেয় েযেত থাকেব। আমােদর েগমিটর মূ ল উে�শ্য হেলা
পড়াশুনার �থাগত একেঘেয়িম দূ র কের দক্ষতা অজৰ্নেক
আকষৰ্ণীয় কের েতালা এবং এিটেক েশখার একিট চূ ড়া� হািতয়ার
িহেসেব গেড় েতালা। িমশন িনভৰ্র েগেমর আন�েক কােজ লািগেয়
অনলাইেনর িশক্ষাদােনর �ি�য়া েথেক একটু িভ�ভােব ে�ম
এডুেকশনেক সবার জন্য সহজ কের েতালা, যা িশখেত ই�ু কেদর
জন্য একিট উপেভাগ্য মাধ্যম হেব বেল আমরা আশাবাদী। িডিজটাল
িশক্ষাখােত “েহাপ” এর সফলতা অিভভাবক, িশক্ষক, সমাজ ও
রাে�র জেন্য হেয় আসেব যু গা�কারী এক আেলাকবিতৰ্কা।
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আর নয় ক্ষুধা - সবার জন্য খাদ্য
Team Leader

Ahsan Habib
Saimon

Members

Nisat Tasnim
Mohona

Seam Rahman

Margaret Mollick

Around 1.2 Crore people live in the sandbar area and 78 Lakh
of them suffer from food shortages at different times yearly.
They are deprived of basic needs and have always been
overlooked whereas constitution of Bangladesh, article no.
19:(1) stated that, “The state shall endeavor to ensure equality
of opportunity to all citizens”. We designed sustainable and
smart farming for them to ensure food security, standard living,
nutrient supply. Today they grow speciﬁc one or two crops only
in the summer season that cannot fulﬁll their demand. In the
whole rainy season, they cannot produce food and remain
seized at home without any work when ﬂood occurs and mostly
starved at that time. By this project, they can produce several
crops yearly and can sell their additional products in market by
ensuring individual food & nutrient supply. People suffering
from food shortages during rainy season can produce
vegetables with low cost in ﬂoating bed system using plastic
bottles and cultivate ﬁsh in a cage culture. Automatic irrigation
system with solar panels will ensure optimum water supply and
provide schedule for better water application. Water reservoir
will act as alternative water supply when solar panel is unable
to provide energy for irrigation. Optimum production will be
ensured through quality seed supply, drip irrigation, mulching
system, pheromone trap and other organic practices. Solar
panels, biogas from livestock and improved cook stoves make
more facile livelihood. Weather forecast system will guide them
which crops, when and how to do agricultural practices in a
given period and location. Ipil-ipil and vetiver tree will protect
the land from ﬂood erosion. Women participation will ensure a
better society. To cope with the 4th industrial revolution and to
achieve SDG goals, we need to end hunger and poverty and,
provide good health and well-being of riverbanks people.

আনু মািনক ১.২ েকািট মানু ষ চরা�েল বসবাস কের এবং ৭৮ লাখ
মানু ষ বৎসেরর িবিভ� সমেয় খাদ্য সংকেট েভােগ। তারা তােদর
েমৗিলক চািহদা েথেক বি�ত এবং উেপিক্ষত েযখােন জাতীয়
জীবেনর সকল নাগিরেকর সমান সু িবধা সু িনি�ত করার কথা বলা
হেয়েছ বাংলােদেশর মহান সংিবধান অনু ে�দ নং ১৯:(১) এ। এই
িবশাল দির� জনেগা�ীর দু ঃখ েঘাচােত আমরা উ�াবন কেরিছ
আধু িনক কৃিষ �যু ি� ব্যাব�া েযখােন তারা একাধাের পুি� সমৃ �
খােদ্যর িন�য়তার পাশাপিশ তােদর জীবনযা�ার মান উ�য়ন
করেত পারেব। বতৰ্মােন চরা�েল এক ফসিল িকংবা দু ই ফসিল
ফসল উৎপাদন হে� শুধু মা� �ী�কােল যা তােদর খরচ েমটােত
অস�ব এবং বৎসেরর অন্যান্য সমেয় িবেশষ কের বষৰ্া েমৗসু েম
তারা ক্ষুধাথৰ্ অব�ায় মানেবতর জীবনযাপন কের। আমােদর এই
�েজ� এর কল্যােণ তারা সারা বৎসর পুি�গুণ সমৃ � ফসল
উৎপাদেনর পাশাপািশ অিতির� খাদ্য বাজাের িবি� করেত সক্ষম
হেব। বষৰ্া েমৗসু েম খাদ্য সংকট এড়ােত �� খরেচ ভাসমান েবেড
তারা সবিজ সহ আেরা িবিভ� ফসল উৎপাদেনর পাশাপািশ খাঁচা
প�িতেত খুব সহেজ মাছ চাষ করেত পারেব। েসৗর চািলত
সয়ংি�য় েসচ প�িত পযৰ্া� পািনর সরবরাহ িনি�ত কের পািনর
অপচয় েরােধ বড় ভূ িমকা পালন করেব। বৃ ি� েমৗসু ম বা েমঘলা
আকােশ নদীর ধাের েছাট জলাশয় িবক� পািনর সরবরাহ িনি�ত
করেব। উৎকৃ� বীজ, ি�প েসচ, মালিচং প�িত, িবিভ� পত� ফাঁদ
ও অন্যান্য ৈজব চােষর মাধ্যেম সেবৰ্া� উৎপাদন িনি�ত করা হেব
। আবহাওয়া পূ বৰ্াভাস ও পিরসংখ্যান তেথর িভি�েত েকান ফসল
কখন, েকাথায়, িকভােব উৎপাদন করেত হেব তা জানেত পারেব।
েসৗর িবদু ্যৎ, বােয়াগ্যাস, উ�ত রা�ার চুলার ব্যবহাের চরা�েলর
মানু েষর জীবনব্যব�া সহজতর ও উ�ত হেব। েভিটভার ও ইিপল
ইিপল গােছর বেদৗলেত চরা�ল বন্যার কবল েথেক রক্ষা পােব।
�ত:�ূ তৰ্ভােব নারীর অংশ�হণ উ�ত সমােজ গঠেন গুরু�পূ ণৰ্
ভূ িমকা পালন করেব। চতুথৰ্ িশ� িব�েব বাংলােদশেক ঈষৰ্ণীয়
সাফেল্যর অিধকারী এবং েটকসই উ�য়েনর লক্ষ্য পূ রেণ চরা�েলর
মানু েষর ক্ষুধা িনবৃ ি�, দাির�্য িবেমাচন, সু �া�্য ও মানস�ত
জীবনযাপেনর ব্যব�া সু িনি�ত করেত হেব।
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�ানীয় সরকােরর অধীেন জলাব�তা িনরসেন ‘বজৰ্্য েবচােকনার মেডেলর’ বা�বায়ন: দাির�্য িবেমাচেনর
জন্য একিট উ�াবনী ��াব
Team Leader

Md. Wahidul Alam

Members

Raiyan Ahmed

Md. Habibur Rahman

Waterlogging generally causes severe disruptions of regular city
life, including trafﬁc paralysis, infrastructure damage, health, and
environmental problems. In Bangladesh, Chattogram or Dhaka
city has seen unprecedented levels of waterlogging during
moderate rainfall in early June and July. The scenario is
worsening and has become a suffering issue in the last few
years. Rapid population growth, unplanned urbanization, and
climate extremes are the major triggering factors for making this
disaster in recent years. More recently, Chattogram, suffered its
most serious economic damage caused by several waterlogging
events in the single year. The leading cause of such a situation is
due to lack of a proper draining system. Drain, canal, river beds,
etc., are ﬁlled with polythene or plastic materials due to lack of
public awareness and adequate innovative steps. Some South
Asian countries like China, Japan, and Korea implemented
central waste treatment facilities and different creative strategies
by their local governments. If we develop central waste treatment
facilities in each city, we can collect garbage using a different
types of models like Garbage Buying Model (GBM). This GBM
also has a good impact on poverty alleviation. The poor people
collect the garbage (polythene/plastic materials) from different
places (including drain and river beds) which will monitor and
collect by the local government. After collecting waste from the
general/poor people, the city government can implement the 3R
(Reduce, Reuse and Recycle) strategy. The team can collect the
garbage in open ﬁeld on the weekend and pay to the collecting
people through mobile/cash instant. If the people can earn Tk
3000-4000/week, within two years, we cannot ﬁnd any garbage
elsewhere, even in the Chaktai Khal. The city Mayor can make an
expert team regarding the model, which will help control
environmental pollution, including waterlogging reduction.
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জলাব�তা সাধারণত �ািফক জট, অবকাঠােমার ক্ষিত, �া�্য এবং
পিরেবশগত সমস্যাসহ শহেরর িনয়িমত জীবেনর মারা�ক ব্যাঘাত
ঘটায়। িবগত েবশ কেয়ক বছর ধের জলাব�তা বাংলােদেশ চরম
আকার ধারণ কেরেছ। সাধারণত চ��াম বা ঢাকা শহের জুন এবং
জুলাই মােসর শুরুেত মাঝাির বৃ ি�েত জলাব�তার অ�াভািবক মা�া
েদখা যায়। পৃ িথবীর িবিভ� েদেশ শুধু মা� বষৰ্াকােল বা অিত বৃ ি�র
কারেণ জলাব�তা হয় িক� চ��াম/ঢাকা শহের অ� একটু বৃ ি�
হেলই েকামর পযৰ্� পািন উেঠ আেস। গত কেয়ক বছের এই দৃ শ্য
বৃ ি� পাে� এবং এিট একিট য�ণাদায়ক সমস্যা হেয় উেঠেছ। �ত
জনসংখ্যা বৃ ি�, অপিরকি�ত নগরায়ণ, এবং জলবায়ু র চরম
অ�াভািবকতা সা�িতক বছরগুিলেত এই িবপযৰ্য়েক আরও বৃ ি�
করেছ । অিত স�িত চ��ােম েবশ কেয়কিট জলাব�তার কারেণ
অথৰ্ৈনিতকভােব চরম ক্ষিতর স�ু খীন হেয়েছ। এই ধরেনর
পিরি�িতর �ধান কারণ সিঠক িন�াশন ব্যব�ার অভাব এবং নালা,
খাল ও নদৰ্মাগুেলা পিলিথন বা �াি�ক িদেয় ভরাট হেয় যাওয়া।
সংি�� কতৃৰ্পেক্ষর পাশাপািশ জনসেচতনতা ও পযৰ্া� উ�াবনী
পদেক্ষেপর অভােব এই অ�াভািবক জলাব�তার সৃ ি� হয়। চীন,
জাপান এবং েকািরয়ার মেতা দিক্ষণ এিশয়ার িকছু েদশ তােদর
�ানীয় সরকার �ারা েক�ীয় বজৰ্্য েশাধন সু িবধা এবং িবিভ�
সৃ জনশীল েকৗশল �েয়াগ কেরেছ। আমরা যিদ �িতিট শহের
েক�ীয় বজৰ্্য পিরেশাধন সু িবধা গেড় তুিল তাহেল আমরা িবিভ�
ধরেণর মেডল ব্যবহার কের আবজৰ্না সং�হ করেত পাির। তােদর
মেধ্য, ‘গারেবজ বািয়ং মেডল বা ‘বজৰ্্য েবচােকনার মেডল
(িজিবএম)
িব�ব্যাপী েবশ জনি�য়। এই িজিবএম দাির�্য
িবেমাচেনও ভােলা �ভাব েফেল। দির� েলােকরা িবিভ� �ান (ে�ন
এবং নদীর তলেদশ সহ) েথেক আবজৰ্না (পিলিথন/�াি�ক
সাম�ী) সং�হ কের িসিট কেপৰ্ােরশন িটেমর মাধ্যেম পযৰ্েবক্ষণ
এবং সং�হ করােব এবং বজৰ্্য সং�হকারীেদর েমাবাইল/নগদ
তাৎক্ষিণক মাধ্যেম অথৰ্ �দান করেত পাের। । সাধারণ মানু েষর
কাছ েথেক বজৰ্্য সং�েহর পর �ানীয় সরকার 3R (িরডুস, িরইউজ
অ্যা� িরসাইেকল) েকৗশল বা�বায়ন করেত পাের। যিদ মানু ষ �িত
স�ােহ ৩০০০-৪০০০ টাকা আয় করেত পাের তেব ভিবষ্যেত
আগামী দু ই বছেরর মেধ্য চা�াই খােলও আবজৰ্না পাওয়া যােব না
। িসিট েময়র মেডলিটর িবষেয় একিট িবেশষজ্ঞ দল ৈতির করেত
পােরন, যা জলাব�তা িনরসনসহ পিরেবশ দূ ষণ িনয়�েণ সহায়তা
করেব।
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�াটৰ্ এবং িরেসাসৰ্ েসিভং এি�কালচােরর জন্য েস�র িভি�ক এিজ-িফ� আই
Team Leader

Md Shaﬁqul Bari

Members

Kh. Raﬁa Hassan
Karobi

Al-Mushabber Asif

ফসল চাষ তথা কৃিষ খামার ব্যব�াপনা �ত পিরবতৰ্নশীল পিরেবশ
ও আথৰ্-সামািজক অব�ার কারেণ �মশ নানািবধ সমস্যার স�ু খীন
হে�। জলবায়ু পিরবতৰ্েনর �ভাব এিটেক আরও িনয়�েনর বাইের
িনেয় যাে�। ফেল খাদ্য িনরাপ�া আরও ঝুঁিকপূ ণৰ্ হেয় উঠেছ।
অন্যিদেক, িব� �মবধৰ্মান �যু ি�র মাধ্যেম এিগেয় চলেছ। এরকম
ে�ক্ষাপেট চতুথৰ্ িশ� িব�েবর উপর িভি� কের হাজী েমাহা�দ
দােনশ িবজ্ঞান ও �যু ি� িব�িবদ্যালয়, িদনাজপুর, বাংলােদশ-এর
কৃিষ বনায়ন ও পিরেবশ িবভাগ কৃিষ খামার ব্যব�াপনার চ্যােল�
েমাকােবলায় একিট উ�ত IoT- িভি�ক এিজ-িফ� আই উ�াবন
কেরেছ। এই নতুন উ�ািবত েস�র-িভি�ক এিজ-িফ� আই মূ লত
একিট গ্যােজট যা ৩৬০ িড�ী উ�-েরজু্যলু উশন ক্যােমরা, কেয়কিট
পিরেবশগত েস�র এবং একিট 5G Wi-Fi রাউটার িদেয় গিঠত।
এই এিজ-িফ� আই ওয়্যারেলস �যু ি� ব্যবহার কের এবং একিট
সংযু � েসালার িকউিবকল্ েথেক পাওয়ার পায়। এিট েয েকান
ফসেলর েক্ষত েথেক সহেজই টাইম-িসিরেজর পিরেবশগত েডটা
এবং টাইম িসিরজ ইেমজ েডটা সং�হ কের কি�উটার সাভৰ্াের
পাঠােত পাের। এই িডভাইসিট ব্যবহার কের একজন কৃষক �ত
তার কৃিষ খামােরর �কৃত অব�া জানেত পারেব এবং �ানীয় কৃিষ
পিরেষবা �দানকারীর মাধ্যেম আস� খামার ব্যব�াপনা পিরক�নার
জন্য �ত িস�া� িনেত পারেব। �কৃতপেক্ষ, �ানীয় কৃিষ পিরেষবা
�দানকারী সং�া তােদর িনবি�ত কৃষেকর জিমেত এই িডভাইসিট
ইন�ল করেব এবং সয়ংি�য়ভােব জিমর তথ্যািদ পিরেষবা
অিফেসর কি�উটাের চেল আসেব। �কৃত তথ্য িবে�ষণ কের
�ানীয় কৃিষ পিরেষবা �দানকারী সং�া কৃষেকর খামার ব্যব�াপনার
সময়সূ িচ ও কাযৰ্�ণালী স�েকৰ্ মূ ল্যবান পরামশৰ্ িদেত পারেবন।
�া� পরামশৰ্ িবেবচনা কের কৃষক �ত ও িবচক্ষণতার সােথ তার
খামাের সার, কীটনাশক এবং েসেচর সিঠক মা�া ব্যবহার করেত
পারেবন, যা সময় ও কৃিষ উপকরেণর ব্যবহার উে�খেযাগ্য পিরমাণ
কিমেয় সেবৰ্াপির ফসল উৎপাদন খরচ বাঁচােব। আমােদর
যু গা�কারী আিব�ার এিজ-িফ� আই ব্যবহার কের কৃষক, এমনিক
িশ�পিত, ব্যবসায়ী, িবজ্ঞানী এবং সম� খাদ্য েস�র আস� জলবায়ু
পিরবতৰ্েনর অিভঘাত েমাকািবলা কের ফসল উৎপাদন করেত
পারেব। আমােদর উ�ািবত এিজ-িফ� আই আমােদর িবভাগ
(HSTU, AGF Dpt.) এবং �ানীয় েশারুম েথেক পাওয়া যােব।
িব�ািরত তেথ্যর জন্য http://hstu.ac.bd/agriculture/agf এ
েযাগােযাগ করার জন্য অনু েরাধ করা যাে�।

Crop farming faces the problems of good practice and efﬁcient
management due to the hazardous conditions of the rapidly
changing environment. And the climate change impact triggers
it to be further unmanageable. Accordingly, food security is
becoming more vulnerable. On the other hand, the world is
running through ever-increasing technologies. Based on the
4th industrial revolution, the department of agroforestry and
environment of Hajee Mohammad Danesh Science and
Technology University, Dinajpur, Bangladesh, will launch an
advanced IoT-based Ag-ﬁeld Eye to handle farm management
challenges. This newly invented Sensor-Based Ag-Field Eye is
a gadget that is equipped with a 360-degree high-resolution
camera, some environmental sensors, and a 5G Wi-Fi router.
This Ag-Field Eye uses wireless technology and gets power
from an attached solar cubicle. It can easily collect big data
from any crop ﬁeld consisting of time-series environmental
data and time-series image data. Using this device, a farmer
can quickly get the actual ﬁeld condition of his/her farm and
make quick decisions for upcoming management plans
through a local service provider. Indeed, the local service
provider will install this device in the registered farmer's ﬁeld
and get all ﬁeld data remotely. Analyzing the ﬁeld data, a local
service provider can advise about farm management
schedules. Applying this device, a farmer can judiciously use
the exact doses of fertilizers, pesticides, and irrigation, which
saves time, input resources, and ultimately crop production
costs. Farmers, even industrialists, businessmen, scientists,
and the whole food sector will beneﬁt from using our
groundbreaking Ag-Field Eye under the climate-vulnerable
crop farm ecosystems. Our Ag-ﬁeld Eye will be available from
our department (AGF Dpt. of HSTU) and the local showrooms.
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পচনশীল পেন্যর সমাধান কৃষক পােব ন্যায্য দাম
Team Leader

Md Mahfuzur
Rahman

Members

Md Nasif Sarwar

Md Riajur Rahman
Reday

Esmat Jahan Khan
Bristi

The main objective of the "Foshol" app is to alleviate the suffering
of farmers with perishable commodities and to buy and sell crops
at reasonable prices. In the present capitalist system where the
intermediaries always get the beneﬁt. The "Foshol" app builds a
direct relationship between retailers and farmers. There will be no
market intermediaries that no other solution can create to break
this monopoly. At present, when farmers try to sell their products
in the nearest market. As the goods are perishable, they are
forced to sell at lower prices for fear of spoilage and pressure
from the warehouse keepers. Due to the lack of proper price, the
farmer is discouraged from growing these products. Thus the
market loses balance. Because of that, retailers are forced to buy
and sell at a higher rate, causing extreme suffering to the general
public. Using the "Foshol" app, it is possible to control the market
price. In the past, farmers had to sell a product to stockists at
Tk10 per kg. Now they can sell directly to retailers at Tk. 30 per
kg, and retailers used to buy goods at Tk 70 per kg, and they can
now buy them at Tk 30 per kg. Using the "Foshol" app, the farmer
will collect crops from the land depending on the sale of his
products, thereby reducing the risk of product decomposition.
The app will gather data from general customers and retailers to
generate a statistical analysis from which the app will notify the
farmers what the market demand is and what type of crops they
should produce. However, the main goal is to achieve market
stability and alleviate farmers' suffering through this app. The use
of this app will make farmers and retailers interested in using
technology to modernize agriculture.
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Mominur Rahman

পচনশীল পণ্য িনেয় কৃষেকর েভাগাি� দূ রীকরণ এবং উপযু � দােম
ফসল �য় িব�য় করাই “ফসল” অ্যােপর মূ ল উে�শ্য। বতৰ্মান
পুঁিজবাদী ব্যব�ায় মধ্য�তাকারীরা সব সময় লাভবান হয়। “ফসল"
অ্যাপিট খুচরা িবে�তা এবং কৃষকেদর মেধ্য একিট �ত্যক্ষ স�কৰ্
ৈতির কের েযখােন এমন েকানও বাজার মধ্য�তাকারী থাকেব না।
যা অন্য েকানও সমাধান ৈতির করেত পাের না। বতৰ্মােন কৃষক
জিম েথেক ফসল সং�হ কের িবি�র উে�েশ্য িনকট� বাজাের
িনেয় যাে�। পণ্য পচনশীল হওয়ায় আড়তদারেদর চােপ পের পণ্য
ন� হেয় যাওয়ার ভেয় কম মুেল্য পণ্য িব�য় করেত বাধ্য হয়।
যথাযত মূ ল্য না পাওয়ায় কৃষক এসব পচনশীল পণ্য ফলােত
িনরুৎসািহত হয়। এর ফেল বাজার ভারসাম্য হারায় । অন্যিদেক
খুচরা িবে�তা আড়তদারেদর কাছ েথেক েবিশ মূ েল্য �য় কের
েবিশ মূ েল্য িব�য় করেত বাধ্য হয় এেত কের সাধারণ জনগণ
চরম েভাগাি�র িশকার হয়। ‘’ফসল’’ অ্যাপ এর সাহােয্য বাজাের
পচনশীল �ব্য মূ েল্যর বাজার িনয়�ন স�ব েযমন আেগ েযখােন
কৃষকরা আরতদারেদর কােছ েকােনা পণ্য িব�য় করেত হত ১০
টাকা েকিজ দের এখন তারা সরাসির খুচরা িবে�তােদর কােছ ৩০
টাকা েকিজ দের িব�য় করেত পারেব। অন্যিদেক েযখােন খুচরা
িবে�তারা পণ্য �য় করেতা ৭০ টাকা েকিজ দের তারা এখন �য়
করেত পারেব ৩০ টাকা েকিজ দের। এছাড়া ‘’ফসল’’ অ্যাপ
ব্যবহাের কৃষক তার পণ্য িবি�র উপর িনভৰ্র কের জিম েথেক
ফসল সং�হ করেব এেত কের পণ্য ন� হওয়ার ঝুঁিক �াস পােব।
অ্যাপিট একিট পিরসংখ্যানগত িবে�ষণ ৈতির করেত সাধারণ ে�তা
এবং খুচরা িবে�তােদর কাছ েথেক তথ্য সং�হ করেব েযখান
েথেক অ্যাপিট কৃষকেদর জািনেয় েদেব বাজােরর চািহদা কী এবং
তােদর কী ধরেনর ফসল উৎপাদন করা উিচত। কৃষকেদর আিথৰ্ক,
মানিসক ও পািরবািরক অশ�লতা েথেক পির�াণ েদয়া এবং
বাজাের কাচা পেণ্যর চড়া দাম িনয়�ন ‘’ফসল” অ্যােপর মূ ল লক্ষ্য
। এই অ্যাপ এর মাধ্যেম বাজার ি�িতশীলতা অজৰ্ন এবং কৃষেকর
েভাগাি� দূ রীকরণ মূ ল লক্ষ্য হেলও এই অ্যাপ ব্যবহার কৃষক ও
খুচরা িবে�তােদর �যু ি� ব্যবহাের আ�হী কের তুলেব এেত কের
কৃিষর আধু িনকায়ন স�ব।
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সু ফলা-কৃিষ, ব্যবসা ও বািণজ্য
Team Leader

Mehrab Hossain



Members

MD Munem Shahriar

Samya Bachhar

Agriculture has primarily been the backbone of Bangladesh’s
Economy. Hence, digitalization of the sector is a time demand.
In this regard, we aimed to create an artiﬁcial intelligence
based faster information service, an e-commerce system for
the farmers and a better marketplace for the customers. To
achieve these goals we have proposed the application
software named “Sufola”. This application has two different
segments for farmers and the customers. Firstly, the app has
an integrated AI service that helps the farmers with necessary
information required for the production process. Such as"What is the weather condition?", "Which species of crops
would be suitable for that season?"etc. Secondly, the
e-commerce system enables the farmers to buy seeds,
fertilizers, tools, pesticides etc essential for farming.

বাংলােদেশর আথৰ্-সামািজক অ�গিতর জন্য কৃিষ ব্যব�ার আধু িনকায়ন
অত্য� গুরু�পূ ণৰ্। চতুথৰ্
িশ�িব�েবর �যু ি�গত উৎকষৰ্তায়
কৃষকেদর বহু সমস্যার সমাধান ই�ারেনটিভি�ক আধু িনক ব্যব�ার
মাধ্যেম করাটা িছল আমােদর মূ ল লক্ষ্য। কৃিষতথ্য েসবােক কৃষকেদর
িনকট অিধক কাযৰ্করভােব েপৗঁেছ েদওয়া, তােদর জন্য সু িবধাজনক
একিট ই-কমাসৰ্ ব্যব�া ও কৃিষ পণ্য িবপনেন �� ও ঝােমলামু�
একিট িবপণন ব্যব�া গেড় েতালা িছল আমােদর মূ ল �িতপাদ্য। েস
লেক্ষ্য আমরা "সু ফলা" নামক একিট ই�ারেনটিভি�ক অ্যাি�েকশন
সফটওয়্যােরর পিরক�না ��াব কির। িতনিট মূ ল িবষেয়র িভি�েত
আমােদর পিরক�নািট িছল। �থমত, অ্যাি�েকশন সফটওয়্যারিটেত
একিট কৃি�ম বু ি�ম�ার ব্যবহার, যার মাধ্যেম একজন কৃষক
েমাবাইেল সরাসির ভেয়স শুনেত পােব, �� িজজ্ঞাসা এবং িনেজর
উৎপাদেনর েরকডৰ্ রাখেত পারেব ও েসই অনু যায়ী পরামশৰ্ পােব।
কৃিষতথ্য েসবাদানকারী সরকাির ও েবসরকাির �িত�ানসমূ হ তথ্য
�দােন সহায়তা করেব। ি�তীয়ত, কৃষকেদর জন্য একিট ই-কমাসৰ্
ব্যব�া থাকেব অ্যাি�েকশনিটেত।

The AI will recommend tools according to a farmer's
production. Thirdly, the proposed application creates a
marketplace for the local vendors as well by allowing local
vendors to pre-order/order agro products such as vegetables,
ﬁsh, poultry etc. Delivery trucks operated by Sufola will take
responsibility to transport the fresh produce from the farmers to
the local vendors. Thus allowing the farmers to sell their
products bypassing any business syndicates and monopolies.
Fourthly, there will be some products for individuals with cash
on delivery option. So the proposed app is a win-win for both
the farmers and the customers. This speedy and digital
process of our marketplace or e-commerce will ensure more
proﬁt for farmers and will make the market more transparent
and hasslefree. Also the supply chain of quality foods,
vegetables to the retailers or vendors becomes faster and
more efﬁcient. Since we are looking forward to a Digital
Bangladesh, our app Sufola will take us one more step ahead
towards our objective.

আমােদর ��ািবত ই-কমাসৰ্িটর িবেশষ� হেলা �েত্যকিট কৃষক েয
ধরেণর ফসল উৎপাদন করেছ বা খামােরর কাজ করেছ েসই অনু যায়ী
তােদরেক উপযু � বীজ, সার, কীটনাশক, েপাি� খাবার ইত্যািদ �েয়র
জন্য সময়মেতা পরামশৰ্ ও বাতৰ্া �দান করা। এই কাজিটেতও কৃি�ম
বুি�ম�ার ব্যবহার করা হেব। তৃতীয়ত, �ানীয় ব্যবসায়ী ও খুচরা
িবে�তােদর িনকট কৃিষপণ্য সরবরােহর জন্য আমােদর অ্যাি�েকশেন
সু িনিদৰ্�ভােব পণ্য �েয়র সু েযাগ েদওয়া হেব। �েত্যক খুচরা ব্যবসায়ী
িকংবা হকার আমােদর িনবি�ত কৃষকেদর উৎপািদত পণ্য �য় করেত
পারেবন এবং আমরা �িতিদন তােদর ফরমােয়শ অনু যায়ী পণ্য েপৗঁেছ
িদেবা �ানীয় মােকৰ্েট। ফল�িতেত বাজার আরও �� ও জবাবিদিহতা
বৃ ি�পাওয়ায় �ব্যমূ েল্যর হঠাৎ বৃ ি� এবং অসাধু ও একেচিটয়া ব্যবসা
কিমেয় আনা স�ব হেব। পাশাপািশ পণ্য সরাসির কৃষক হেত বাজার
পযৰ্� েপৗঁেছ যাওয়ায় কৃষক তুলনামূ লক েবিশ লাভবান হেব এবং
তাজা ও মানস�ত পণ্য ে�তা �য় করেত পারেবন। ফেল উভয়
পেক্ষ্যর জন্যই এিট একিট সু িবধাজনক ব্যব�া হেয় উঠেব। এর
পাশাপািশ িকছু সংখ্যক পণ্য েযগুেলা সংরক্ষণ করা যায় েসগুেলা
সরাসির ে�তার �ার�াে� েপৗঁেছ েদওয়ার ব্যব�াও আমরা করব।
সু তরাং উৎপাদন, িবপণন ও সরবরােহর কাজগুেলােক উ�ত করার
মাধ্যেম ��ািবত সফটওয়্যারিট িডিজটাল বাংলােদেশর লক্ষ্য অজৰ্ন ও
কৃিষব্যব�ােক আেরকিট িভ� মা�ায় িনেয় যােব।
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পিরেবশগত নানািবধ কারেন দুগত
ৰ্ নদীমাতৃক বাংলােদেশর �াি�ক জনেগা�ীর জন�া�্য সু রক্ষায় িডিজটাল অ্যাপ
Team Leader

Md. Ashiqul Islam

Members

S M Shaheen Sha

Ahmed Muktadir Arif

Amad Uddin Munna

Every year environmental issues and climate change increases
groundwater salinity, groundwater metal contamination,
cyclones, ﬂooding, sedimentation which escalate the suffering of
rural affected people. We will develop a software (application or
app) that connects these affected people to different
stakeholders who will help them from their social welfare fund.
By doing so, the sufferings of affected people will mitigate. For
the last decade, our economic condition and livelihood status
have increased in many folds. We have extraordinary
achievements in the digitalization of ICT sectors. In recent years,
environmental issues and climate change causes increased
groundwater salinity, groundwater metal contamination in
coastal areas of Bangladesh. This results in different diseases
and most of the time the rural people couldn’t afford treatment for
a longer period of time. Here, these people can directly apply to
our Digital App from their smartphone or from Union Digital
Information Center. By describing their health status and
problem in the application a real-time message will generate and
immediately sent to tobacco, garments, uber and other national
and international stakeholder organizations. By bringing the
issue to light the affected people will get their necessary help
from these organizations. Moreover, we can use this real-time
database in the international podium to get our rightful
compensation for these climate change impacts. In our
proposed plan, two of our members will work in different rural
affected areas to implement the app usage. Two of our members
who have previous working experience will connect with the
stakeholders. Simultaneously, three of our members develop the
Digital App, place that in the play store and spread that in many
folds for the betterment of many people. Finally, this Digital App
will bring about signiﬁcant solutions to make a better life in these
current environmental issues by connecting affected rural
people and stakeholders.

Mohammad Rashedul Islam

পিরেবশ ও জলবায়ু পিরবতৰ্নসহ নানািবধ কারেন সৃ � লবনা�তা,
খরা, আগাম বন্যা, আেসৰ্িনক দূ ষণ, তাপদাহ, ঘূ িণৰ্ঝড় �ভৃিত
েরাগবালাই ও দু ঘটৰ্ না ঘটায়; আ�া� জনগণ আমােদর িডিজটাল
অ্যােপ আেবদেনর মাধ্যেম সংি�� দায়ব� �িত�ানগুেলার সামািজক
খাত েথেক আিথৰ্ক সহেযািগতা এবং তােদর সৃ � দু েভৰ্ােগর
দীঘৰ্েময়ািদ সমাধান পােব। েদেশর মানু েষর জীবনমান উ�য়েন িবগত
দশ বছের বাংলােদেশর অ�গিত েচােখ পড়ার মত, এরই
ধারাবািহকতায় আমােদর িডিজটাল অ্যাপ �াি�ক অসহায় মানু েষর
দু েভৰ্াগ লাঘেব সরাসির কাজ করেব। পিরেবশ ও জলবায়ু গত
পিরবতৰ্েনর কারেন নদীমাতৃক বাংলােদেশ লবনা�াতা বৃ ি� ও
দু ষেনর ফেল সু েপয় পািনর অভাবসহ নানা সমস্যা েদখা িদে�।
ফল�িতেত নানা েরাগবালাই �ারা আ�া� সাতক্ষীরা, বােগরহাটসহ
েদেশর নানা �ােনর �াি�ক মানু ষ। ভু�েভাগী জনগণ তার সমস্যা
ও অসু �তার িববরণ িদেয় আমােদর িডিজটাল অ্যােপ িনেজর েফােনর
মাধ্যেম বা ইউিনয়ন তথ্যেকে� িগেয় আেবদন করেব। িরেয়ল টাইেম
আেবদনিট েটাব্যােকা,গােমৰ্�স উৎপাদনকারী, উবার, িবেদিশ
সং�াসহ সংি�� ে�কেহা�ার �িত�ানগুেলােত চেল যােব। সকেলর
দৃ ি�েগাচর হওয়ায় �ত দু গত
ৰ্ জনগন �া�্যেসবা ও সহায়তা পােব।
পাশাপািশ একিট �� িরেয়ল টাইম িডিজটাল ডাটােবজ পাওয়া যােব
যা ৈবি�ক জলবায়ু পিরবতৰ্েনর কারেন সৃ � আমােদর �া�্যগত
সমস্যাগুেলার িচি�ত কের আ�জৰ্ািতক পিরম�েল ন্যায্য ক্ষিতপূ রণ
আদােয়র জন্য উপ�াপন করা যােব। আমােদর পিরক�নায় দু ই জন
সদস্য িবিভ� �াি�ক ক্ষিত�� এলাকার মানু েষর সােথ ও ইউিনয়ন
িডিজটাল তথ্য েক� িগেয় এই পিরক�না বা�বায়েনর েক্ষ� ৈতিরেত
কাজ করেব। পাশাপািশ পুেবৰ্ মাি�ন্যাশনাল �িত�ােন কাজ কেরেছ
এমন দু ইজন সদস্য সংি�� ে�কেহা�ার �িত�ান, েদিশ িবেদিশ
নানা সং�াগুেলােত পিরক�নািট উপ�াপন করেব ও তােদর যু �
করেব। এই সমেয়র মেধ্য িতনজন সদস্য িমেল অ্যাপিট ৈতির করেব,
ে� ে�াের যু � করেব এবং আেগ েযাগােযাগ করা ভু�েভাগী জনগণ
ও �িত�ানগুেলােত তা ছিড়েয় িদেব। পরবতৰ্ীেত পি�কা, েসাসাল
িমিডয়া ইত্যািদ �ারা এর �সার ও �চার অব্যাহত থাকেব।
সামি�কভােব আমােদর এই িডিজটাল অ্যাপ পিরেবশ ও জলবায়ু
পিরবতৰ্েনর কারেন দু গত
ৰ্ �াি�ক মানু েষর সােথ েদিশ িবেদিশ
ে�কেহা�ার �িত�ান ও সং�াগুেলােক যু � কের �াি�ক জনগেনর
�া�্য সু রক্ষা ও জীবনমান উ�য়েন গুরু�পূ ণৰ্ অবদান রাখেব।
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কৃি�ম বুি�ম�ার মাধ্যেম কৃষক কতৃৰ্ক অথৰ্নীিতর সমৃি�
Team Leader

Mr. Faisal Bin Al Abid

Members

Arfanul Islam

Imranul Khair

Tahsin Kamal

Summary in English: Bangladesh is an agricultural country.
Agriculture contributes the lion's share of our economy.
Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the father of the nation
and the architect of Bangladesh, signiﬁcantly expanded the
agricultural sector of Bangladesh for the welfare of the farmers
after independence. To fulﬁll the dream of the father of our
nation, we have created an app named "Krishaker Bondhu" for
the farmers of our country. It helps them in choosing the right
crop by analyzing the weather forecast. Weather parameters
are used to identify suitable seasonal crops. Some of the
parameters are local average temperature, average rainfall,
and ﬂood probability. Our app uses the smartphone's camera
sensor to diagnose diseases of different crops. It also identiﬁes
the suitable soil type for cultivating a particular crop. The use of
image matching method makes the identiﬁcation more
accurate. Our app identiﬁes common crop diseases like Brown
spot, Hispa, Leaf blast, etc. It helps the farmer to take the right
step if their crops get infected. So, farmers will be able to
protect their crops from catastrophic damage. They will also be
able to utilize the agricultural land for crop cultivation properly.
Nowadays, without proper digitalization, farmers do not
understand whether the investment will bring proﬁt or loss. It
could have a detrimental effect on our economy. Our app will
ﬁnd out how much the farmers should invest in cultivation of
different types of crops. It analyzes the exact cost-beneﬁt of
crop cultivation. As a result, it will take our economy to a great
extent by beneﬁting the farmers.

বাংলােদশ একিট কৃিষ�ধান েদশ। আমােদর েদেশর অথৰ্নীিতেত
কৃিষর িসংহভাগ অবদান রেয়েছ। বাংলােদেশর �পিত ও জািতর িপতা
ব�ব�ু েশখ মুিজবু র রহমান �াধীনতার পরবতৰ্ী সমেয় বাংলােদেশর
কৃিষ খােত অভূ তপূ বৰ্ উ�য়ন সাধন কেরিছেলন, যা কৃষকেদর সািবৰ্ক
কল্যােণর েক্ষে� ব্যাপক অবদান রােখ। আমােদর জািতর িপতার ��
পূ রণ করেত আমােদর েদেশর কৃষকেদর জন্য আমরা "কৃষেকর ব�ু"
নামক একিট অ্যাপ ৈতির কেরিছ। এিট আবহাওয়ার পূ বৰ্াভাসেক
কােজ লািগেয় সিঠক ফসল িনবৰ্াচেনর মাধ্যেম তােদরেক সহায়তা
করেব। উপযু � েমৗসু িম ফসল শনা� করেত এেত ব্যবহার করা
হেয়েছ িবিভ� আবহাওয়া পরািমিত। এমন িকছু পরািমিত হেলা
�ানীয় গড় তাপমা�া, গড় বৃ ি�পাত এবং বন্যার আশংকা। আমােদর
অ্যাপিট �াটৰ্েফােনর ক্যােমরা েস�র ব্যবহার কের িবিভ� ফসেলর
েরাগ িনণৰ্য় কের এবং িনিদৰ্� ধরেনর ফসল চােষর জন্য উপযু �
মািটর ধরনও শনা� কের। আমােদর অ্যাপিট ইেমজ ম্যািচং প�িত
ব্যবহােরর মাধ্যেম এই শনা�করণ আরও সিঠক কের েতােল।
�াউন-�ট, িহ�া এবং িলফ �া� ইত্যািদর মেতা �চিলত েরাগও
এিট শনা� করেত পাের। যিদ ফসল এরকম নানা ধরেনর েরােগ
আ�া� হয়, আমােদর অ্যাপিট ফসেলর েরাগ �িতকােরর জন্য সিঠক
পদেক্ষপ িনেত সহায়ক ভূ িমকা পালন করেত সক্ষম। যার ফেল
কৃষকরা তােদর ফসলেক িবপযৰ্য় েথেক রক্ষা করেত পারেব। এই
অ্যাপিট কৃষকেদর চাষাবােদর উপেযাগী কৃিষ জিম সিঠকভােব
ব্যবহােরর জন্য েযসব িদক িনেদৰ্শনা �েয়াজন, তা সরবরাহ করার
মাধ্যেম েযন �কৃত অেথৰ্ই কৃষেকর একজন ঘিন� ব�ুর ভূ িমকা
পালন কের। বতৰ্মান সমেয় আধু িনকায়ন প�িতর ব্যবহার ব্যতীত
কৃিষ খােত িবিনেয়াগ কের লাভ বা ক্ষিত বু ঝেত পারা কৃষকেদর জন্য
এক দু ঃসাধ্য ব্যাপার। ফেল এিটর একিট ক্ষিতকর �ভাব পড়েত
পাের আমােদর অথৰ্নীিতেত। অ্যাপিট ব্যবহােরর মাধ্যেম একজন
কৃষক জানেত পারেব িবিভ� ধরেণর ফসল উৎপাদেন কতটুকু
িবিনেয়াগ করা �েয়াজন। এভােব আমােদর এই অ্যাপিট কৃষকেদর
সমস্যাগুেলা সমাধােনর মাধ্যেম এক িব�য়কর কৃিষ িব�েবর নতুন
অধ্যায় রচনা করেব, যার হাত ধের আমােদর অথৰ্নীিত এিগেয় যােব
বহুদূ র।
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গৃহ�ালীর বজৰ্্য েথেক �� খরেচ মােছর খাদ্য উৎপাদেনর যাি�ক �ি�য়ার উ�াবন
Team Leader

Md. Moﬁzul Islam

Members

Md. Faisal Rahman

Tamanna Alom Ony

Md. Takveer Ahmad

Development of a low cost mechanical process for production of
ﬁsh feed from household waste. In our country, available ﬁsh
feed is expensive for rural ﬁsh farmers. Again, readymade ﬁsh
feed is not adequate for all types of ﬁsh. On the contrary,
household waste which is a big issue in environmental pollution.
To overcome the problem, this project will develop a low cost
mechanical process for production of ﬁsh feed from household
waste. This mechanism works in several simple steps, such as
washing the collected waste, then boiling the waste in a
chamber, after that drying the waste and ﬁnally grinding to
formulate the pellet.

আমােদর েদেশ পাওয়া মােছর খাদ্য �ামীণ মাছ চাষীেদর জন্য
ব্যয়বহুল এবং সকল ধরেনর মােছর জন্য পুেরাপুির কাযৰ্কর নয় ।
িবপরীেত, গৃ হ�ািলর বজৰ্্য পিরেবশ দূ ষেণর একিট বড় সমস্যা।
এসব সমস্যা েথেক উ�রেণর জন্য, এই �ক�িট গৃ হ�ািলর বজৰ্্য
েথেক মােছর খাদ্য উৎপাদেনর জন্য একিট কম খরেচ যাি�ক
�ি�য়া ৈতির করেব। এই �ি�য়ািট েবশ কেয়কিট সহজ ধােপ
কাজ কের, েযমন সংগৃ হীত বজৰ্্য েধায়া, তারপর �িত বজৰ্্যেক একিট
েচ�াের িস� করা, তারপর বজৰ্্য শুকােনা এবং অবেশেষ েপেলট
ৈতির করা।
একজন মাছ চাষী সহেজই �েয়াজনীয় পুি�গুণ সহ মােছর খাদ্য
েপেত েমিশনিট পিরচালনা করেত পােরন। েমিশেনর কাজ খুবই
সহজ, কৃষকেক শুধু মা� বািড়র আেশপাশ েথেক পাওয়া গৃ হ�ািলর
ৈজব বজৰ্্য সং�হ করেত হেব এবং েমিশনিট চালােত হব। এই িফশ
িফড উৎপাদনকাির য� পিরচালনা করা সহজ, অিধক উৎপাদনশীল,
সা�য়ী এবং পিরেবশবা�ব। গৃ হ�ালীর ৈজব বজৰ্্য েথেক িফশ িফড
উৎপাদন গৃ হ�ািলর বজৰ্্য ব্যব�াপনা সমস্যার সমাধান করেব এবং
�ামীণ এলাকায় মােছর চাষ বাড়ােতও সাহায্য করেব। মােছর খাদ্য
উৎপাদনকাির য�িট মাছচাষীেদর জন্য ৈতির এবং েসই সােথ যারা
কম িবিনেয়ােগ মাছ চাষ করেত চান তােদর জন্য। মােছর খাদ্য
উৎপাদেন এই �যু ি� �েয়ােগর মাধ্যেম মাছ চাষ বৃ ি� পােব এবং
জাতীয় অথৰ্নীিতর পাশাপািশ ে�ািটেনর উৎস বৃ ি�েত গুরু�পূ ণৰ্
ভূ িমকা পালন করেব। এিট নতুন উেদ্যা�ােদর �� পুঁিজেত মাছ চাষ
শুরু করেত অনু �ািণত করেব।

A ﬁsh farmer can easily operate the machine to get the ﬁsh feed
with the rated nutritional value. The operation of the machine is
very simple, the farmers just have to collect the available
household organic waste from the surrounding house and
operate the machine. This ﬁsh feed production technology is
easy to operate, yield high, cost effective and environment
friendly. Production of ﬁsh feed from household organic waste
will solve the waste management problem in household sector
and also will help to increase the cultivation of ﬁsh in rural area.
The ﬁsh feed converter will be dedicated to ﬁsh farmers and also
for the people who want to ﬁsh farming with low investment.
By applying this technology for production ﬁsh feed will be
increased ﬁsh farming and ultimately it will play an important role
in national economy as well as protein source. It will also inspire
new entrepreneurs to start ﬁsh cultivation with a low capital. This
low cost ﬁsh feed production mechanism will create a new
dimension of income source also proper waste utilization for
reduces environment pollution.

আমােদর মােছর খাদ্য উৎপাদেনর য�িট নতুন �যু ি� যা পিরচালনা
করা সহজ, সা�য়ী ও পিরেবশ বা�ব এবৎ এিট �ামীন কৃষকেদর
আিথৰ্ক উ�য়েন িবেশষ ভুিমকা পালন করেব।
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�াটৰ্ �াম্যমাণ ল্যাব
Team Leader

Sonet Kumar Saha

Members

Piya Biswas

Mintu Chandra Baperi

With the slogan "Academic Institutional Subject Practical Skills
Oriented Subject Now in Every Marginal Area", we are
committed to setting up an innovation which will aim to reach
out to the students and teachers of schools and colleges in
remote areas. This kind of pragmatic enterprise will certainly
add a new dimension in educational scenario especially in
schools and colleges. In our country, especially in remote
areas, the number of students from science group is very low.
After assuming this matter into best consideration, we visited a
few schools and colleges on our own initiative and noticed
some issues while talking to teachers and students. For
example, in all unions and thanas/upazillas, the students of
science department do not get the opportunity of practical
classes. Even if they do, they do not get proper knowledge on
science subjects because they do not have skilled lab
demonstrators. As having insufﬁcient scope for lab facilities,
many students of science group are subject to change to other
groups. In this context, we think about how to initiate lab
practice to under-privileged students other than Sadar and
Upazilla. After subsequent plans, we start working to set up a
smart mobile lab through which practical classes will be
conducted in schools and colleges in remote areas. Here
“Smart” means the videos of all the experiments are on a
website and in the Android App. Students can learn from video
tutorials as well as how to apply the knowledge of the
experiment in real life. Students and teachers will have the
opportunity to watch videos of the same experiment online
before the experiment. They will be able to measure various
parameters of the experiment by pausing the video. After
viewing the lab view of the online lab, students will be able to
learn practical with hands-on experience.

িশক্ষা �িত�ােনর িবষয় িভি�ক ব্যবহািরক দক্ষতা অজৰ্ন এখন �িতিট
পাড়ায় পাড়ায়” এই ে�াগানেক সামেন েরেখ আমরা এমন এক
অিভনব ল্যাব �িত�া করেত যাি�, যা িশক্ষা �িত�ােনর িবষয় িভি�ক
ল্যাব করার পিরেবশ �ত্য� অ�েলর �ুল ও কেলেজর িশক্ষাথৰ্ী ও
িশক্ষকম�লীর কােছ েপৗঁেছ িদেয় েদেশর িশক্ষা ব্যব�ায় এক নতুন
মা�া েযাগ করেব। আমােদর েদেশ িবেশষ কের �ত্য� অ�েল
িবজ্ঞান িবভােগর িশক্ষাথৰ্ী সংখ্যা খুব কম। তখন আমরা িনজ উেদ্যােগ
কেয়কিট �ুল ও কেলজ পিরদশৰ্ন কির এবং িশক্ষক ও িশক্ষাথৰ্ীেদর
সােথ কথা বেল িকছু িবষয় লক্ষ্য কির। েযমনঃ- শহর ও সদর থানা
ছাড়া অন্য সকল থানা ও ইউিনয়েন িবজ্ঞান িবভােগর িশক্ষাথৰ্ীরা
ব্যবহািরক �ােসর সু েযাগ পায় না আর েপেলও দক্ষ ল্যাব �দশৰ্ক না
থাকায় তারা িবজ্ঞান িবষয়গুেলার উপর সিঠক জ্ঞান পায় না; �ত্য�
অ�েল ল্যােবর য�পািত পাওয়া যায় না; দক্ষ ও েযাগ্য িশক্ষক পাওয়া
যায় না; ব্যবহািরক িবষেয়র �িত িশক্ষাথৰ্ীেদর একিট ভয় কাজ কের
। ফল�িতেত অেনক িশক্ষাথৰ্ী িবজ্ঞান িবভাগ পিরবতৰ্ন কের অন্য
িবভােগ চেল যায়। এর ে�িক্ষেত আমরা ভািব, িকভােব শহর ও সদর
থানা ছাড়া অন্য সকল থানা ও ইউিনয়েন িবজ্ঞান িবভােগর
িশক্ষাথৰ্ীেদর কােছ িবষয়িভি�ক ব্যবহািরক �াস েপৗঁেছ েদওয়া যায়।
এরপর পিরক�না কের �াটৰ্ �াম্যমাণ ল্যাব �িত�া কির যার মাধ্যেম
�ত্য� অ�েল �ুল ও কেলেজ ব্যবহািরক �াস করােনা হেব। এখােন
�াটৰ্ বলার কারণ সব এ�েপিরেমে�র িভিডওগুেলা একিট
ওেয়বসাইেড ও Android App এ থােক এবং এই এ�েপিরেম�
েথেক িক িশখেব, পাশাপািশ এ�েপিরেমে�র জ্ঞান িকভােব বা�ব
জীবেন �েয়াগ করা হেব তা স�েকৰ্ আেছ �� ধারণা। �াটৰ্
�াম্যমাণ ল্যাব কাযৰ্�ম �ুল ও কেলেজ পিরচালনা করার সময়
িশক্ষাথৰ্ী ও িশক্ষকম�লী এ�েপিরেম� হােত কলেম করার আেগ
একই এ�েপিরেমে�র িভিডও অনলাইেন েদখার সু েযাগ পােব। এই
সময় তারা িভিডও থািমেয় থািমেয় এ�েপিরেমে�র িবিভ�
প্যারািমটার পিরমাপ করেত পারেব ফেল মেন হেব এ�েপিরেম�িট
হােত কলেম করা হে�। অনলাইেন ল্যােবর িভিভও েদখার পর, �াটৰ্
�াম্যমাণ ল্যাব �ারা যখন তারা হােত কলেম এ�েপিরেম�
পিরচািলত করা হেব, তখন সময় কম লােগ এবং অেনক িকছু সহেজ
েবাঝা ও েশখা যােব।
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কাঠ েথেক ৈতির বােয়া�াি�ক (পিলল্যাকিটক অ্যািসড) পেণ্যর ব্যবহার
Team Leader

Ahsan Rajib Promie

Members

Md. Nazrul Islam

Rokaia Siddika

Plastic pollution is the most pressing environmental issue, as the
increasing production of plastic products is overwhelming the
world’s limit to deal with it. The most destructive problem with
synthetic plastic is its slow decomposition rate. It takes
thousands of years to decompose completely. Even after
decomposition, it emits toxic materials into the soil and air. It also
consumes fossil fuel in its production, thus increasing global
warming. So, our concept is to produce such plastic products
using green raw materials like wood that can be decomposed
completely both in water and soil within a short period. Lactic
acid is polymerized into polylactic acid, which can be used as
plastic. Polylactic acid is produced from starch, glucose,
maltose, etc. but they compete for food and are not sustainable.
So, our concept is solely concentrated on the production of
polylactic acid from wood chemically and sustainable way. Wood
as a lignocellulosic material contains a good amount of cellulose
that can be extracted through pulping method. This cellulose can
be hydrolyzed into glucose. Glucose is then converted into lactic
acid. This lactic acid is polymerized to produce polylactic acid.
Polylactic acid is polyester and a biopolymer that has a lot of
uses. One of its promising uses is in the bioplastic industry. We
can give different shapes to this polylactic acid to produce
different products for our daily usage. From pens to giant water
tanks, bioplastic can replace synthetic plastic. It degrades into
water and soil very easily and produces only ash when burned.
The earth has now reached a point where synthetic plastics will
paralyze our environment. Time reminds us to shift from
traditional plastic to bioplastic. Now, the world has to enact a ban
on these synthetic plastics and promote the use of bioplastics.

�াি�ক দূ ষণ হল অন্যতম আেলািচত পিরেবশগত সমস্যা, কারণ
�াি�ক পেণ্যর �মবধৰ্মান উৎপাদন এিটেক েমাকােবলা করার জন্য
িবে�র সীমা অিত�ম করেছ। িসে�িটক �াি�েকর সবেচেয়
�ংসা�ক সমস্যা হল এর ধীর পচন হার। এিট স�ূ ণৰ্রূেপ পেচ
েযেত হাজার হাজার বছর লােগ। এমনিক পচেনর পেরও, এিট মািট
ও বাতােস িবষা� পদাথৰ্ িনগৰ্ত কের। এিট তার উৎপাদেন জীবা�
�ালািনও �হণ কের, যার কারেণ িব� উ�ায়ন বৃ ি� পায়। সু তরাং,
আমােদর ধারণা হল কােঠর মেতা সবু জ কাঁচামাল ব্যবহার কের
এমন �াি�ক পণ্য ৈতির করা যা অ� সমেয়র মেধ্য জল এবং মািট
উভয়ই স�ূ ণৰ্রূেপ পেচ যায়।
ল্যাকিটক অ্যািসড পিলমারাইজ করা হয় পিলল্যাকিটক অ্যািসেড, যা
�াি�ক িহসােব ব্যবহার করা েযেত পাের। পিলল্যাকিটক অ্যািসড
�াচৰ্, �ুেকাজ, মে�াজ ইত্যািদ েথেক উৎপািদত হয় তেব তারা
খাবােরর জন্য �িতেযািগতা কের এবং েটকসই নয়। সু তরাং,
আমােদর ধারণািট কাঠ েথেক শুধু মা� রাসায়িনকভােব এবং েটকসই
উপােয় পিলল্যাকিটক অ্যািসড উৎপাদেনর উপর েক�ীভূ ত।
িলগেনােসলু েলািসক উপাদান েযমন কাঠ, এেত �চুর পিরমােণ
েসলু েলাজ থােক যা পািপং প�িতর মাধ্যেম আলাদা করা যায়। এই
েসলু েলাজেক �ুেকােজ হাইে�ালাইজ করা যায়। এরপর �ুেকাজেক
ল্যাকিটক অ্যািসেড রূপা�িরত করা হয়। এই ল্যাকিটক অ্যািসড
পিলমারাইজ কের পিলল্যাকিটক অ্যািসড ৈতির করা যায়।
পিলল্যাকিটক অ্যািসড হল পিলেয়�ার এবং একিট বােয়াপিলমার
যার �চুর ব্যবহার রেয়েছ। এর একিট �িত�িতশীল ব্যবহার হল
বােয়া�াি�ক িশে� ব্যবহার। আমােদর ৈদনি�ন ব্যবহােরর জন্য
িবিভ� পণ্য ৈতির করেত আমরা এই পিলল্যাকিটক অ্যািসডেক
িবিভ� আকার িদেত পাির। কলম েথেক িবশাল জেলর ট্যা� পযৰ্�,
বােয়া�াি�ক িসে�িটক �াি�েক �িত�াপন করেত পাের। এিট জল
এবং মািটেত খুব সহেজই ক্ষয়�া� হয় এবং েপাড়ােল শুধু মা� ছাই
উৎপ� হয়।
পৃ িথবী এখন এমন এক পযৰ্ােয় েপৗঁেছেছ েযখােন িসে�িটক �াি�ক
আমােদর পিরেবশেক প�ু কের েদেব। সময় আমােদর িচরাচিরত
�াি�ক েথেক বােয়া�াি�েক �ানা�িরত করার কথা মেন কিরেয়
েদয়। এখন, িব�েক এই িসে�িটক �াি�কগুিলর উপর িনেষধাজ্ঞা
জাির করেত হেব এবং বােয়া�াি�কগুিলর ব্যবহারেক উৎসািহত
করেত হেব।
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িডপ-িডে�শনঃ মানব মি�ে� �াথিমক পযৰ্ােয় হতাশা শনা�করেণর �াটৰ্ ডাইগেনাি�ক য�
Team Leader

Antora Dev

Members

Nipa Roy

Md. Kaﬁul Islam

Chiranjeeb Biswas

Depression is one of the most common mental illnesses that
affects millions of lives every year and is expected to become
a major cause of the devastating disease by 2022. Most of the
frustrated people in a society suffer in the grave of depression
unknowingly due to not being able to adapt to their
surroundings. According to World Mental Health Survey, every
day we have seen almost 3000 suicide cases and about
60,000 cases have been found who may attempt to end their
lives.This statistical ratio has been further increased at an
alarming rate in the Covid-19 Pandemic due to the loss of jobs,
ﬁnancial crisis, loss of friends or family members. Moreover,
we have seen today's youth are becoming drug addicted out of
frustration, which is contrary to a person's well-being. So this
mental health problem needs to be identiﬁed and eradicated
immediately. Till now, for diagnostic purposes, psychiatrists are
choosing different clinical questionnaire-based assessments
where the answers provided by the patient and observing the
patient’s behavior to identify the depression. However, this
process takes longer sessions as well as continuous
monitoring. On the other hand, human brain cannot lie to us.
For this reason, along with the conventional techniques, we, a
multidisciplinary team from different professions as such
researchers, engineers, and psychiatrists are going to design
and develop a screening system to determine the depression
biomarkers within human brain by analyzing the brain signals
with the help of BCI (Brain-Computer Interface) technology.
Our invented system is more time-efﬁcient, painless procedure
and patient-friendly diagnostic tool for clinical interventions that
allows specialists and physicians to identify depressed people
more efﬁciently. Through this, proper identiﬁcation will reduce
the risk of death due to daily depression and it will help a
person to lead a healthy and normal life.

Helal Uddin Ahmed

Farhana Sarker

Khondaker A. Mamun

হতাশা বা িডে�শন একিট অন্যতম সাধারণ মানিসক অসু �তা, যা
�িতবছর লক্ষ লক্ষ মানু েষর জীবনেক �ভািবত কের এবং ধারণা
করা হে� ২০২২ সােলর মেধ্য তা �ংসা�ক েরােগর শীষৰ্�ানীয় এক
কারণ হেয় উঠেব। পািরপাি�ৰ্ক সমাজব্যব�ার সােথ খাপ-খাওয়ােত
না েপের অিধকাংশ মানু ষ িনেজর অজাে�ই হতাশায় ভুগেত থােকন।
িব� মানিসক �া�্য জিরপ অনু সাের েদখা েগেছ, �িতিদন
হতাশাজিনত কারেণ �ায় ৩০০০ এর েবিশ মানু ষ আ�হত্যা কের
এবং �ায় ৬০০০০ েবিশ মানু ষ আ�হত্যা করার েচ�া কের। এই
েকািভড-১৯ মহামারীেত চাকির হারােনা, আিথৰ্ক সংকট, ব�ু বা
পিরবােরর সদস্যেদর হারােনার এবং িনবৰ্ািসত জীবনযাপেনর দরুন
এই হতাশা�� মানু েষর পিরসংখ্যানগত অনু পাত একিট উে�গজনক
হাের বৃ ি� েপেয়েছ। তাছাড়া আজেকর এই যু বসমাজেক েদখা যাে�
েয তারা হতাশায় আ�� হেয় মাদকাস� হেয় পড়েছ, যা একজন
মানু ষেক সু �—�াভািবক জীবনযাপেনর পিরপ�ী। তাই অিতস�র এই
মানিসক �া�্য সমস্যা শনা�করণ এবং অিচেরই িনমূ ৰ্ল করা �েয়াজন
। এখন পযৰ্�, হতাশা িনণৰ্েয়র উে�েশ্য, মেনােরাগ িবেশষজ্ঞরা
িবিভ� ��াবলী-িভি�ক মূ ল্যায়নেক েবেছ েনন যা স�ূ ণৰ্ েরাগীর
বচনভি�র এবং তার আচরেণর দক্ষ পযৰ্েবক্ষেণর িনভৰ্রশীল। তেব
এই �ি�য়ািট েযমন সময়সােপক্ষ, েতমিন তার জন্য �েয়াজন দক্ষ
িবেশষেজ্ঞর অিবি�� পযৰ্েবক্ষণ। অপরিদেক আমরা জািন েয মানব
মি�� আমােদর িমথ্যা বলেত পাের না। এই লেক্ষ্য আমরা িবিভ�
েপশায় (গেবষক, �েকৗশলী, মনেরাগ িবেশষজ্ঞ এবং মেনািবজ্ঞানী)
িনেয়ািজত সদেস্যর একিট িটম গঠন কির এবং েসখােন আমরা
িবিসআই (ে�ইন-কি�উটার ই�ারেফস) েটকেনালিজর সাহােয্য
ে�ইন িসগন্যাল সং�হ ও পযৰ্ােলাচনা কের মানব মি�ে�র মেধ্য
হাতাশার বােয়ামাকৰ্ার িনধৰ্ারেণর একিট ডাইগেনাি�ক িসে�ম
িডজাইন করিছ। আমােদর উ�ািবত িসে�মিট �চিলত �ীিনং
িসে�ম েথেক আরও সময়-দক্ষ, ব্যথাহীন এবং েরাগী-বা�ব
ডায়গিনি�ক িসে�ম, যার �ারা িবেশষজ্ঞ এবং িচিকৎসকগণ
অিত�ত, িনভুৰ্ল, এবং �াথিমক পযৰ্ােয়ই হতাশা�� মানু ষ
শনা�করেণ সক্ষম হেবন। এই প�িতর �ারা উপযু � শনা�করেণ
ৈদনি�ন হতাশাজিনত কারেণ মৃ তু্যঝুঁিক কেম আসেব এবং তা েযমন
একিট মানু ষেক সু �-�াভািবক জীবনযাপেন সহায়তা করেব, েতমিন
তার পািরপাি�ৰ্ক সামািজক ব্যব�ারও উ�িত সাধেন সহায়তা করেব।
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েফাকাসমাই�: কমৰ্দক্ষতা বৃ ি� করেত িমিটং অংশ�হণকারীেদর একা�তা বাড়ােনার জন্য একিট ইে�িলেজ�
িসে�ম
Team Leader

Iftekhar Fahim Aziz

Members

Iffath Binta Islam

Khondaker A. Mamun

We offer consumers a smart system to enhance a group
discussion’s efﬁciency, either in corporate meeting or classroom
by evaluating the engagement and attention of the attendees for
improving productivity. Our vision is to develop a unique
intelligent system to enhance productivity for harnessing human
capital through 4th industrial revolution technologies. Every year,
inattentiveness causes valuable time, information, and resource
loss in meetings or classes, which costs millions of dollars. Our
system evaluates the effectiveness of discussions or meetings
by analyzing the attendees’ focus from their brain activity. We will
provide a detailed analysis (FRA: Focus Report Analysis) after
each session, showing the attention level of each individual for
how much time, who was active or sleepy, and advice on how to
improve the overall attentiveness of each individual; successful
discussions will eventually help in growing companies’ proﬁt.
The data will be stored on our server’s cloud, hence customers
can access it later on. Our system will provide a detailed analysis
of the engagement and attention from participants’ brain activity
so that the organization’s authority could have a clear idea about
what makes their employees or students more engaged to
enhance the organization’s productivity. Our services will be
advertised to corporates and educational institutions, by our
marketing representatives, and on popular social media
platforms. Customers can visit our website for further information
and buy the most suitable service, over phone or email. To avail
of our services, they have to purchase our brain headsets ﬁrst
and then buy our app’s subscription or they can just buy our
service from our website. According to our best knowledge, we
can claim that our system is the ﬁrst of its kind that aims to solve
the problem of inattentiveness and distraction in any important
meeting or classroom.

আমরা েভা�ােদর কেপৰ্ােরট িমিটং বা ে�ণীকক্ষেত িনেজেদর মেধ্য
�প আেলাচনার দক্ষতা বাড়ােনার জন্য একিট �াটৰ্ িসে�ম ৈতিরর
��াব উ�াপন কির যা অংশ�হণকারীেদর কেমৰ্ একা�তা এবং
মেনােযাগ মূ ল্যায়ন কের একিট কমৰ্দক্ষ জনবল সৃ ি�েত সহয়তা
করেব। আমােদর দৃ ি�ভি� হল চতুথৰ্ িশ� িব�ব �যু ি�র মাধ্যেম
মানব পুঁিজেক কােজ লাগােনার জন্য এবং কমৰ্দক্ষতা বাড়ােনার জন্য
একিট অনন্য ইে�িলেজ� িসে�ম গেড় েতালা। �িত বছর
গুরু�পূ নৰ্ করেপােরট িমিটং এ বা �ােস মূ ল্যবান সময় অপচয় হয়
অংশ�হণকারীেদর অমেনােযািগতার জন্য, যার জন্য িমিলয়ন ডলার
খরচ হয় এবং তথ্য ও স�েদর অপচয় হয়।
আমােদর িসে�ম অংশ�হণকারীেদর মি�� েথেক ে�িরত
ইেলকি�ক িসগনাল েথেক মনেযািগতা িবে�ষণ কের আেলাচনা বা
িমিটংেয়র কাযৰ্কািরতা মূ ল্যায়ন কের। আমরা �িতিট েসশেনর পের
একিট িবশদ িবে�ষণ �দান করব কেরসপি�ং অরগানাইেযশনেক
যা অংশ�হণকারীেদর মেনােযােগর পিরসীমা পিরমাপ এবং েক
সি�য় বা ঘুম� িছল িননৰ্য় কের িরেপাটৰ্ �দান করেব। এই িরেপাটৰ্
অংশ�হণকারী �িতিট ব্যি�র সামি�ক মেনােযাগ কীভােব উ�ত
করা যায় েস স�েকৰ্ একিট ফল্�সূ িদকিনেদৰ্ষনা িদেব যা
েকা�ািনর মুনাফা বাড়ােত সাহায্য করেব এবং ে�িণকেক্ষ
িশক্ষাথৰ্ীেদর মেনােযাগ ও একা�তা বৃ ি� করেব। আমােদর েডটা
আমােদর সাভৰ্ােরর �াউেড সংরক্ষণ করা হেব, তাই �াহকরা পের
এিট িনেজেদর সময় মত �েবশ করেত পারেবন। আমােদর
��ািবত েসবা অংশ�হণকারীেদর মি�ে�র ইেলকি�ক িসগনাল
িবে�ষণ কের িরেপাটৰ্ ৈতির কের একিট িবশদ িবে�ষণ �দান
করেব যােত সং�ার কতৃৰ্পক্ষ তােদর কমৰ্চারী বা ছা�েদর সংগঠেনর
কমৰ্দক্ষতা বাড়ােনার জন্য যথাযথ পদেক্ষপ �হণ করেত পাের।
আমােদর পিরেসবা েযসব কেপৰ্ােরট েকা�ািন এবং িশক্ষা �িত�ান
�হন করেব তারা আমােদর সািভৰ্স িনেত আমােদর সােথ েসাশ্যাল
িমিডয়া �্যাটফমৰ্ অথবা আমােদর ওেয়বসাইট পিরদশৰ্ন করেত
পােরন এবং েফান বা ইেমইেলর মাধ্যেম সবেচেয় উপযু � েসবা
�হন করেত পােরন। আমােদর পিরেষবাগুিল েপেত, তােদর �থেম
আমােদর ে�ন েহডেসটগুিল িকনেত হেব এবং তারপের আমােদর
অ্যােপর সাবি�পশন িকনেত হেব অথবা আমােদর �িতিনিধরা িগেয়
েসবা �দান কের আসেব। আমােদর জ্ঞােনর পিরসীমা অনু সাের,
আমরা দািব করেত পাির েয আমােদর িসে�মিট িবে� �থম যার
লক্ষ্য েয েকানও গুরু�পূ ণৰ্ িমিটং বা ে�ণীকেক্ষ অমেনােযাগীতা এবং
িব�াি�র সমস্যা সমাধান কের দক্ষ জনবল সৃ ি� করা।
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�ি�

Team Leader

Md. Rahat -Ul- Ashekin

Members

Mushﬁq Us Salahin

Mohammad Tohidul Islam Miya

MD Ferdous Hasan Hridoy

Connecting a helping assistant in your daily busy life, within
minutes, with Shosti. Shosti is an app based on demand
service platform where busy working users can connect with a
personal helping assistant nearby any preferred location within
minutes. In our society, we see the work loaded busy users
don't get anyone who could help him or her personally in
urgent, on the other hand, 5.3% of the unemployed population
in Bangladesh (including 6% women & 46% University
graduates; source: Centre for Policy Dialogue) get no any easy
source to earn money. To solve this problem, 'Shosti' brings a
medium where at one hand users can connect a personal
assistant to help in their busy working time, and on the other
hand, a big segment of unemployed people will ﬁnd a way to
earn money easily. By entering into the app, Users will input the
purpose, job starting location, job starting time and a
negotiable service charge at a time. The request will be sent to
the available assistants nearby the selected location. After
accepting request by an assistant, service charge will be
agreed from the both end by negotiations and the job will be
conﬁrmed. Shosti is targeting higher middle and higher class
busy working users as their customers. Providing nontechnical
services on demand and ensuring a physical human
involvement in urgent need, 'Shosti' has become completely
different from other service platforms. Additionally, 'Shosti' is
allowing women to work also and encouraging women
employment as well. Shosti wants to bring a new concept in
on-demand industry- which can serve users all over the
countries beyond Dhaka, even beyond Bangladesh. Shosti has
a team with three multidisciplinary team members, belonging
business, computer engineering and graphics designing
background; along with an Assistant Professor, faculty of BBA,
United International University.
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কমৰ্জীবী ব্য� মানু ষেদর জীবেন '�ি�' িনেয় এল ৫ িমিনেটই মানু ষ!
'�ি�' একিট অ্যাপ িভি�ক অন িডমা� সািভৰ্স �াটফমৰ্ েযখােন
কমৰ্ব্য� �াহক েযেকান কাি�ত েলােকশেনর আেশপােশ মুহূেতৰ্র
মেধ্যই একজন ব্যি�গত সহেযাগী কােন� করেত পারেবন। আমােদর
সমােজ একিদেক ব্য� ও কমৰ্জীবী মানু ষ জরুির মুহূেতৰ্ ৈদনি�ন
সহজসাধ্য কাজগুেলা কের েদয়ার জন্য ব্যি�গতভােব পােশ েকান
সাহায্যকারী পাে�ন না, অন্যিদেক েদেশর ৫.৩% েবকার জনেগা�ী
(যার ৬% নারী ও ৪৬% ইউিনভািসৰ্িট �্যাজুেয়ট; সূ �ঃ েস�ার পিলিস
ডায়ালগ) েকান সহজ উপাজৰ্েনর মাধ্যম পাে�ন না। সমস্যািট
সমাধােন '�ি�' িনেয় এল এমন একিট মাধ্যম েযখােন একিদেন
মানু ষ জরুির মুহূেতৰ্ েযেকান েলােকশেনর আেশপােশ একজন
ব্যি�গত সহেযাগী কােন� করেত পারেবন, অন্যিদেক েদেশর একিট
বড় জনেগা�ী ি�ল্যা� িভি�েত একিট সহজ উপাজৰ্েনর পথ খুঁেজ
পােবন। �াহক অ্যাপিটেত ঢুেক উে�শ্য, কাজ শুরুর েলােকশন,
সময় ও েনেগািসেয়বল একিট সািভৰ্স চাজৰ্ ইনপুট করার পর
িরেকােয়�িট িনধৰ্ািরত েলােকশেনর আেশপােশ অবি�ত এিস�্যা�
েদর কােছ েপৗঁেছ যােব। একজন এিস�্যা� িরেকােয়� এে��
করার পর এবং িবিডং প�িতেত সািভৰ্স চাজৰ্ িনধৰ্ািরত হবার পর
উভেয়র স�িতেত কাজিট কনফামৰ্ করা হেব। অ্যাপিটর ব্যবহারকারী
িহেসেব '�ি�' িবেবচনা করেছ সমােজর উ� মধ্যিব� ও উ�িব�
ে�িণর কমৰ্ব্য� মানু ষেদর। নন-েটকিনক্যাল েসবাগুেলােক অন
িডমাে� েপৗঁেছ েদয়া ও জরুির �েয়াজেন শারীিরকভােব একজন
মানু েষর উপি�িত িনি�ত করার মাধ্যেম '�ি�' হেয় উেঠেছ অন্যান্য
সািভৰ্স �াটফেমৰ্র তুলনায় আলাদা। তাছাড়া পুরুেষর পাশাপািশ
নারীেদর জন্যও কােজর সু েযাগ ৈতির করার মাধ্যেম '�ি�' নারী
কমৰ্সং�ােনও অবদান রাখেছ, যা '�ি�' েত যু � কেরেছ একিট অনন্য
মা�া। অন িডমা� ই�াি�েত '�ি�' একিট নতুন ধারার সূ চনা
করেত চায়- যা শুধু রাজধানী ঢাকা নয়, সারা েদশ- এমনিক
পরবতৰ্ীেত সারা িবে� লাখ লাখ মানু েষর ৈদনি�ন ঝুট ঝােমলা
েমটােত সক্ষম হেব। '�ি�' িভ� িভ� ব্যাক�াউ� (িবজেনস,
কি�উটার ইি�িনয়ািরং ও �ািফ� িডজাইন) এর উদ্যমী ৩ জন
তরুণ িব�িবদ্যালয় িশক্ষাথৰ্ী ও রাজধানীর ইউনাইেটড ই�ারন্যাশনাল
ইউিনভািসৰ্িটর �ুল অব িবজেনস এ্যা� ইেকানিমকস এর এিস�্যা�
ে�ােফসেরর সম�েয় একিট দল- যােদর আেছ নতুনে�র �িত তী�
আ�হ ও ভুল েথেক িশেখ েনয়ার অদম্য ই�া।
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েসৗর শি� িভি�ক �য়ংি�য় ৈবদু্যিতক যান (EV) চািজৰ্ং ে�শন
Team Leader

Mahmudul Hasan Abid

Members

Iffat Ara Talin

Abdullah-Al Nahid

Electrical Vehicles (EV) are the future of transportation. The
market of EV is growing rapidly worldwide. In Bangladesh,
companies like Akiz Group, Niloy-Nitol, and Walton are investing
in EV. With the growth of EV in Bangladesh, the charging station
for EV will be inevitable in the forthcoming time. To serve this
imminent need, we have designed an electrical model of an
automated electrical vehicle (EV) charging station which is
mainly powered by solar energy. If solar energy is not available
(during the night or cloudy sky), it will take energy from the grid.
Whenever we have excess generated energy from PV, it will be
fed to the grid. The features of this model are- (1) In this model,
we have kept an energy storage system. The battery(s) of this
system will be charged only from solar energy. The battery(s) will
never suck energy from the grid. (2) After serving the EVs, the
remaining generated energy will be stored in the storage system
i.e. the model supply energy to the EVs as its ﬁrst priority. (3)
After serving the EVs and storage batteries, the excess energy
will be supplied to the grid. (4) When solar power is not available,
the model will ﬁrst try to take energy from the storage system. If
the storage system runs out, only then the model will take energy
from the grid. (5) Every charging port in this model has an inbuilt
charge controlling system. The batteries will be charged up to
90% and discharged up to 20%.
*In steady state, the THD of the model is around 1%. (Less than
5% is IEEE standard) . We hope that our model will be a pioneer
to minimize environmental pollution and fossil fuel dependency
by spreading EV in Bangladesh.
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ভিবষ্যেতর যানবাহন ব্যব�া স�ূ ণৰ্রূেপ ৈবদু ্যিতক যানবাহেনর (EV)
উপর িনভৰ্রশীল হেব। িব�ব্যাপী �ত EV-র �সার বাড়েছ।িবে�র
সােথ তাল িমিলেয় বাংলােদেশর িকছু �িত�ান েযমন- আিকজ,
িনলয়-িনটল এবং ওয়ালটেনর মত �প EV-েত িবিনেয়াগ করেছ৷
বাংলােদেশ EV-র বৃ ি�র সােথ সােথ, আস� সমেয় EV-র জন্য
চািজৰ্ং ে�শন অিনবাযৰ্ হেয় উঠেব৷ এই অত্যাবশ্যকীয় �েয়াজন
েমটােনার জন্য, আমরা একিট �য়ংি�য় EV চািজৰ্ং ে�শেনর একিট
ৈবদু ্যিতক মেডল িডজাইন কেরিছ যা মূ লত েসৗর শি� �ারা চািলত।
রােতর েবলা বা েমঘলা িদেন যখন েসৗর শি� পাওয়া যােব না, তখন
আমােদর এই মেডলিট ি�ড েথেক ৈবদু ্যিতক শি� িনেয় EV চাজৰ্
করেব। যিদ েকান চািজৰ্ং ও এনািজৰ্ ে�ািরং-এর পরও অিতির�
উৎপািদত শি� েথেক যায়, তাহেল তা জাতীয় ি�েড পাঠােনা হেব।
এই মেডেলর মূ ল ৈবিশ�্যগুিল হল- • এই মেডলিটেত আমরা
একিট এনািজৰ্ ে�ািরং িসে�ম েরেখিছ। এই িসে�েমর ব্যাটািরগুিল
শুধু মা� েসৗর শি� েথেক চাজৰ্ করা হেব। ব্যাটািরগুিলেক কখনই
ি�ড েথেক চাজৰ্ করা হেব না৷ • মেডলিট সবৰ্�থম EV-েক চাজৰ্
করেব। এরপর উ�ৃ� শি� �ারা ে�ােরজ িসে�মেক চাজৰ্ করা হেব।
• EV এবং ে�ােরজ ব্যাটাির স�ূ ণৰ্রূেপ চাজৰ্ড হবার পর অিতির�
ৈবদু ্যিতক শি� ি�েড সরবরাহ করা হেব। • যেথ� েসৗর শি�
পাওয়া না েগেল, মেডলিট �থেম ে�ােরজ িসে�ম েথেক শি�
েনওয়ার েচ�া করেব। যিদ ে�ােরজ িসে�মিটর শি�ও েশষ হেয়
যায়, তেবই মেডলিট ি�ড েথেক শি� েনেব। • এই মেডেলর
�িতিট চািজৰ্ং েপােটৰ্ একিট ইন-িব� চাজৰ্ িনয়�ণ ব্যব�া রেয়েছ।
এই মেডেলর সােথ সংযু � েকান ব্যাটািরই 90% এর েবিশ চাজৰ্ড
হেব না এবং 20% এর কম িডসচাজৰ্ড হেব না। *Steady state-এ
আমােদর মেডেলর THD হে� �ায় 1% । (IEEE অনু যায়ী, 5%
এর কম হল আদশৰ্ মান) আমরা আশা কির আমােদর এই মেডল
বাংলােদেশ EV-র �চলন বািড়েয় পিরেবশ দূ ষণ ও জীবা�
�ালানীর উপর িনভৰ্রশীলতা কমােত অ�ণী ভূ িমকা রাখেব।
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েসইিভং িফউচার (ভিবষ্যৎ বাঁচাই)
Team Leader

Mahamuda Farhana

Members

Raihan Mahmud

Maksudur Rahman Masud

AI-powered platform with behaviour learning features that will help
students overcome their frustrations. This will help monitor students’
psychological activity, and assist accordingly. It will cover the time to
connect a real human with the student especially at their supreme
moment when every second counts.
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Yasin Arafath Bappy

একিট এআই-চািলত �্যাটফমৰ্ যা আচরণ েশখার মাধ্যেম িশক্ষাথৰ্ীেদর
তােদর হতাশা কািটেয় উঠেত সাহায্য করেব। এিট িশক্ষাথৰ্ীেদর
মানিসকতা মিনটর করা এবং েসই অনু যায়ী সহায়তা করেত সহায়তা
করেব। এিট একজন �কৃত মানু ষেক একজন িশক্ষাথৰ্ীেদর সােথ �ত
সমেয় েযাগােযাগ করার মধ্যবতৰ্ী সময়েক কাভার করেব িবেশষ কের
তােদর সেবৰ্া� মুহুেতৰ্ যখন �িতিট েসেক� ম্যাটার কের।

Mujib 100 Idea Contest



  

িরফাইন ি�ক
Team Leader

Rokin Hasan Prottoy

Members

Syed Muhammad
Sajjad Kabir

Md. Alamgir Kabir

ReﬁneStick is a low-cost, portable water ﬁlter which uses
nano-particle impregnation technology to remove pathogens. It
can be attached to a bottle or a water container, for setting it up.
Testing of the prototype has shown total elimination of E. coli and
other coliform bacteria from sample contaminated water.
ReﬁneStick can help to minimize the use of chlorine and iodine
tablets, which are harmful to health and environment. The price
of a single unit of ReﬁneStick is only 200 taka, which makes it
affordable for everyone. Along with the ﬂood affected people and
slum dwellers, travelers and hikers can also use this device to
minimize any chance of getting affected by water-borne
diseases.
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িরফাইন ি�ক হল ৭ ইি� ল�া ও ২ ইি� চওড়া সহেজ বহনেযাগ্য
একিট িডভাইস, েযটা ব্যবহােরর মাধ্যেম বন্যা দু গৰ্ত এলাকার
েলাকজন সহেজই িবশু� পািন েপেত পাের। িডভাইসিট েযেকান
ওয়াটার কে�ইনার অথবা েবাতল এর সােথ কােন� কের ব্যবহার
উপেযাগী করা যায়। িডভাইসিটেত �ধান িফ�ািরং ম্যােটিরয়াল
িহেসেব ব্যবহার করা হেয়েছ "ন্যােনা িসলভার ইমে�গেনেটড
অ্যাি�েভেটড কাবৰ্ন", যা ব্যাকেটিরয়া ও অন্যান্য প্যােথােজন দূ র
করেত খুবই কাযৰ্করী। ে�ােটাটাইপ েটি�ংেয়র েদখা িগেয়েছ েয
িডভাইসিট ১০০% ই.েকালাই ও অন্যান্য কিলফমৰ্ ব্যাকেটিরয়া দূ র
করেত সক্ষম। িডভাইসিটেত ব্যবহার করা ম্যােটিরয়াল গুেলা সা�য়ী
হওয়ায়, এর দাম সব �েরর মানু েষর নাগােলর মেধ্যই রাখা স�ব
হেয়েছ। মা� ২০০ টাকা দাম হওয়ায় িডভাইসিট একই সােথ
বন্যাদু গৰ্ত েলােকরা এবং �ােভলার িকংবা হাইকাররাও ব্যবহার
করেত পারেব। বতৰ্মােনর ে�ােটাটাইপিট ৬০০ িলটার পযৰ্� পািন
িবশু� করেত পাের। িরফাইন ি�ক বতৰ্মােন বহুল ব্যবহৃত ে�ািরন
ও আেয়ািডন ট্যাবেলট এর িবক� িহেসেব ব্যবহৃত হেয় �া�্য ঝুঁিক
কমােত সাহায্য করেত পাের। এছাড়া শহেরর ভাসমান জনেগা�ীও
বাসাবািড়র ৈদনি�ন ওয়াটার িফ�ার িহেসেব িডভাইসিট ব্যবহার
করেত পাের।
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অ�েয়াজনীয় েথেক �েয়াজনীয় িকছু
Team Leader

Sk. Imtiaz Uddin

Members

Irma Haque

Sk. Istiak Uddin

We will start the journey in the heart of Bangladesh, Dhaka by
2021. We will work online and at your ﬁngertips so that you can
sell or donate your scrap absolutely hassle-free.
Once you book a pickup request online, our well-educated and
pleasant Eco partners will pick up the scrap from your doorstep
and also assist you with anything it takes to make your
experience with us delightful. Whether it is helping you empty
your appliances or sorting your ferrous and non-ferrous items.
We know customer satisfaction comes ﬁrst.
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�াি�ক, পিল এবং অন্যান্য নন -িডসেপােজবল সাম�ীর ব্যবহার
বাড়ার কারেণ বাংলােদেশ পিরেবশ দূ ষণ একিট িবরাট সমস্যা হেয়
উঠেছ। স�িত েদখা যায়, অ� বৃ ি�েতই ঢাকা, চ��ােমর মেতা
েদেশর �ধান নগরীেত জলাব�তা সৃ ি� হে�। পিলিথন এবং
�াি�েকর উপকরণগুিল ে�েনজ িসে�েমর বাধাগুিলর অন্যতম
�ধান কারণ। অেনক সেচতন নাগিরক বজৰ্্য িরসাইেকল করেত চায়
িক� সিঠক �ান খুেজ পায় না।
অন্যিদেক অেনেক �ানীয় ভা�ািরর েদাকােন িবি� কের. িক� জ্ঞােনর
অভােব ভা�ারী েদাকানগুিল পিরেবশগত সমস্যা িনেয় মাথা ঘামায় না।
তাই আমরা, ঘেরায়া এবং বািণিজ্যক �ান েথেক এই সকল
নন-িডসেপােজবল সাম�ী সং�হ করার পাশাপািশ, ভা�ািরর
েদাকানগুিলেক এেজ� িহেসেব িনবৰ্ািচত কের পিরেবশবা�ব উপােয়
সংরক্ষন করার ব্যব�া করেবা। স�ূ ণৰ্ �ি�য়ািট িডিজটালাইজ এবং
সহজ করার জন্য আমরা ব্যবহার করেবা আমােদর িনজ� ওেয়বসাইট
এবং েমাবাইল আ্যপ। যার মাধ্যেম বাসাবািড় এবং অিফস-কারখানা
েথেক খুব সহেজ �াহকরা িরেকােয়� িদেত পারেব। িরেকােয়� এর
িভি�েত আমােদর িনেয়াগকৃত েলাকাল এেজ� অথবা আমােদর
িপকআপ সািভৰ্েসর মাধ্যেম আমরা পণ্য সং�হ কের িনেয় আসেবা।
তাছাড়া রা�ায়-ফুটপােত এবং খাল বা নালায় পের থাকা নন
-িডসেপােজবল সাম�ী িনয়িমত সং�হ করাও আমােদর পিরক�নায়
রেয়েছ।
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েপই�িবট আটৰ্- এআই মােকৰ্িটং, �াউড ে�ােরজ এবং এনএফিটর চল শুরু করা একিট ওয়ান �প
আটৰ্স অ্যা� �া�স মােকৰ্টে�স
Team Leader

Mehedi Hasan Ashik

Members

Tashrique Ahmed

Ahsanul Ibad Radif

Tazin Hossain Ani

Paintbeat Art is a one-stop arts & crafts marketplace providing a
hassle-free platform to both artists and customers. It solves
major challenges a local artist faces while presenting their
artworks to customers with zero knowledge on technology, such
as live support, SEO content writing, AI-based targeted
marketing, graphic design, customer handling, payment, and
doorstep delivery- making the whole process efﬁcient. In
Bangladesh, most painters, artisans, craftsmen, and women
entrepreneurs lack tools, skills, or time for market research,
digital marketing, and management to sell their artworks and
scale up their businesses. Moreover, there is no multi-vendor
site that provides independent vendor features with free
registration and support in content writing, digital marketing, and
customer care. Thus, artists give up their professions and
traditional businesses like pottery, handicrafts, or handloom.
Conversely, customers struggle to ﬁnd a one-stop platform to get
all desired artworks.
In addition, there is no trial option on any e-commerce site.
Demand for green products (jute products, soil products,
handicrafts) has increased amid the pandemic more than ever
before. Still, e-commerce platforms are not paying attention to it.
Paintbeat provides artists free content writing, graphic design,
AI-based marketing, payment, and customer care support
through experts; promoting their business to a global scale.
Customers can discover painting, calligraphy, craft,
photography, digital art, earthen products, sketch, hand-painted
dresses, bookmarks, etc. all with custom designs on this single
platform. It provides one-click checkout, order tracking option,
search-suggestion using algorithms, and easy refund to its
customers. Paint beat's ‘Virtual trial’ feature lets customers
visualize the products before purchasing. Paintbeat is a
pragmatic solution not only to the growing demand of the global
market with necessary products in an eco-friendly manner but
also to fulﬁlling the dream of ‘Sonar Bangla’ by eradicating the
unemployment problem from the root level and empowering
women.
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েপই�িবট আটৰ্ িশ�ী এবং িশ� অনু রাগীেদর জন্য একিট
ঝােমলািবহীন ওয়ান-�প আটৰ্স এবং �্যাফটস মােকৰ্টে�স। েদশীয়
িশ�ীেদর তাঁেদর িনজ� িশ�কমৰ্গুিল ে�তার সামেন উপ�াপেনর
সময় েয বড় চ্যােল�গুিলর স�ু খীন হেত হয়, তার কাযৰ্করী
সমাধানই েপই�িবট; েপই�িবেটর িবিভ� কাযৰ্�ম েযমনঃ লাইভ
সােপাটৰ্, যথাযথ SEO ব্যবহার, AI-িনভৰ্র মােকৰ্িটং, �ািফক িডজাইন,
কা�মার েকয়ার, আিথৰ্ক েলনেদন এবং েডারে�প েডিলভািরপুেরা �ি�য়ািটেক সহজ এবং কাযৰ্করী কের েতােল। বাংলােদেশর
েবিশরভাগ িচ�িশ�ী, কািরগর এবং মিহলা উেদ্যা�াগেণর িশ�কমৰ্
িবি�র উপযু � পিরেবশ এবং তােদর ব্যবসা �সািরত করার জন্য
েয সর�াম, দক্ষতা �িশক্ষণ, বাজার পযৰ্ােলাচনা, িডিজটাল িবপণন
এবং পিরচালনার জন্য েয সময় �েয়াজন তার অভাব রেয়েছ।
উপর�, েকান মাি�-েভ�ার ওেয়বসাইট েনই েযখােন ক্ষু�
ব্যবসািয়েদর পণ্য িববরণ, িডিজটাল িবপণন, িবনামূ েল্য িনব�ন এবং
�াহকেসবা সহায়তা �দান কের; যার কারেন িশ�ীরা তােদর শেখর
এবং বংশ পর�রায় অজৰ্ন করা মৃ ৎিশ�, হ�িশ� বা তাঁেতর মেতা
ঐিতহ্যবাহী ব্যবসাগুিল ত্যাগ করেত বাধ্য হে�। অন্যিদেক, �াহকরা
হাজােরা িশ�কেমৰ্র মােঝ তােদর পছ� মেতা পণ্য িনবৰ্াচন করার
জন্য েকান ওয়ান-�প �্যাটফমৰ্ খুঁেজ পাে� না।
এছাড়া, েকান ই-কমাসৰ্ সাইেট �ায়াল অপশনও েনই।
পিরেবশবা�ব পেণ্যর (পাটপণ্য, মািটর পণ্য, হ�িশ�) চািহদাও
মহামাির সমেয় আেগর তুলনায় অিধক বৃ ি� েপেয়েছ, েয িবষেয়
েদশীয় ই-কমাসৰ্ �্যাটফমৰ্গুিল দৃ ি�পাতই করেছ না। েপই�িবট
িশ�ীেদর িবনা শেতৰ্ পণ্য িববরণ, �ািফক িডজাইন, �যু ি�িনভৰ্র
িবপণন পযৰ্ােলাচনা, �াউড ডাটােবস, আিথৰ্ক েলনেদন এবং
িবেশষজ্ঞেদর মাধ্যেম �াহক েসবা�দােন সহায়তা কের; তােদর
সৃ জনশীলতা েপৗঁেছ েদয় িবে�র �িতিট �াে�। �াহকরা এই
�্যাটফেমৰ্ েপইি�ং, ক্যািল�ািফ, ৈনপুণ্য, ফেটা�ািফ, িডিজটাল আটৰ্,
মািটর পণ্য, ে�চ, হােত আঁকা েপাশাক, বু কমাকৰ্ ইত্যািদ খুেজ
পােবন। এক ি�ক েচকআউট,পণ্য �্যািকং, সাবৰ্ক্ষিণক পরামশৰ্,
ঝােমলািবহীন িরফা� �ভৃিত িবষয় �াহকেদর েকনাকাটােক করেব
আরও সহজ । িশ�কমৰ্গুেলা বাসার েকাথায় উপ�াপন করেল
মানানসই হেব, েপই�িবেটর 'ভাচুৰ্য়াল �ায়াল' িফচােরর মাধ্যেম
�াহকগণ তা খুব সহেজই বু েঝ যােবন। েপই�িবেটর মাধ্যেম েযমন
িব� বাজােরর পিরেবশবা�ব পেণ্যর �মবধৰ্মান চািহদা পূ রণ করা
স�ব, েসই সােথ মূ ল �র েথেক েবকার� সমস্যা িনমূ ৰ্ল করা
মিহলােদর ক্ষমতায়েনর মাধ্যেমই ‘েসানার বাংলা’ গেড় েতালার
পথও সু গম হেব।
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িলগ্যাল েমিশন: আইিন �ি�য়া �য়ংি�য় করেণর জন্য AI িভি�ক িস�া� সমথৰ্ন ব্যব�া
Team Leader

Susmoy Sen Gupta

Members

Shahid Md. Asif Iqbal

Shuvo Karmakar

Aishwarya Ghose

The honorable judges and learned advocates of higher and
lower courts of Bangladesh can seek intelligent assistance
from the proposed system, namely Legal-Machine, to
construct robust decisions (judgments or case ﬁling) almost
effortlessly through appropriate rationale. Legal-Machine can
also automate the entire court procedure being used as a Web
App or a Mobile App. Each operation in Legal-Machine is
composed such that anyone equipped with Bangla or English
language knowledge and minimum computer skill can utilize
the system properly with a few clicks and taps. In the traditional
court procedure, the learned advocates utilize their knowledge
and experience while ﬁling cases for their clients to resolve
legal issues. The honorable judges follow the same process
while making a decision. However, artiﬁcial intelligence (AI)
can assist the decision-making process to be robust, reliable,
and transparent, which however has never been attempted in
Bangladesh.
Besides, the court’s administrative procedure is surprisingly
manual in this era of digital Bangladesh; for example, clients or
advocates still need to collect hearing dates, submit new ﬁles,
or know decisions. The process is not only time-consuming but
also hassle-prone. The ﬁrst motivation of this idea is to
automate the judicial process and support the court using AI.
Here, an AI-driven decision-support system is proposed to help
the court to support their decisions with proper rationale, for
instance, using Explainable AI (XAI). Moreover, it automates
the legal procedures to mitigate the conventional limitations
with just a few taps or clicks. Legal-Machine capitalizes on
Natural Language Processing for analyzing data and
supporting decisions. The court creates separate panels for
judges, lawyers, and litigants to upload relevant ﬁles or
documents. The system assists decision-making and can text
or email dates, send alarms, circulate any decision, the court
no, etc., to the registered users or stakeholders.
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বাংলােদেশর উ� ও িন� আদালেতর মাননীয় িবচারক, িবজ্ঞ
আইনজীবী এবং িবচার�াথৰ্ীগণ Legal-Machine ব্যবহােরর মাধ্যেম
তােদর আইনগত িস�া� (রায় বা মামলা দােয়র) আরও দৃ ঢ় ও ��
করার িনিমে� কৃি�ম বু ি�ম�ার সহায়তা িনেত পােরন।
Legal-Machine একিট ওেয়বঅ্যাপ বা েমাবাইলঅ্যােপর মাধ্যেম
আদালেতর কমৰ্ �ি�য়ােক �য়ংি�য় করেত পাের। Legal-Machine
এর �িতিট অপােরশন এমনভােব সৃ িজত যা বাংলা বা ইংেরিজ ভাষা
জ্ঞান এবং নূ ্যনতম কি�উটার দক্ষতা থাকেলই েয েকউ কেয়কিট
ি�ক এবং ট্যােপর �ারা িসে�মিটেক সিঠকভােব ব্যবহার করেত
পারেবন। �চিলত আদালেতর প�িতেত, িবজ্ঞ আইনজীবীরা তােদর
মে�লেদর আইিন সমস্যা সমাধােনর জন্য মামলা দােয়র করার সময়
তােদর জ্ঞান এবং অিভজ্ঞতার উপর িনভৰ্র কেরন। মাননীয়
িবচারপিতরাও িস�া� েনওয়ার সময় একই �ি�য়া অনু সরণ কেরন।
অন্যিদেক, কৃি�ম বুি�ম�া িস�া� �হণেক আরও িনভৰ্রেযাগ্য, ��
এবং দৃ ঢ় করেত সহায়তা কের। জিটল মামলা বা িস�া� �হেণর জন্য,
িবচারক এবং আইনজীবীরা কৃি�ম বুি�ম�ার উপর িনভৰ্র করেত পােরন।
এতদসে�ও কৃি�ম বুি�ম�া িভি�ক িস�া� সমথৰ্ন ব্যব�া আদালেত চচৰ্া
হয় না। তদু পির, িডিজটাল বাংলােদেশর এই িদেন, আদালেতর �শাসিনক
ব্যব�া উে�খেযাগ্যভােব এখেনা ম্যানুয়াল।
উদাহরণ�রূপ, মে�ল বা আইনজীবীেদর এখনও শুনািনর তািরখ,
নতুন ফাইল জমা েদওয়া েথেক শুরু কের �ায় সবিকছু ই ম্যানু য়ািল
করেত হয়। �ি�য়ািট েকবল সময়সােপক্ষ নয়, ঝােমলা-�বনও বেট।
আমােদর এই কােজর মূ ল ে�রণা হল িবচার �ি�য়ােক �য়ংি�য় করা
এবং কৃি�ম বু ি�ম�া ব্যবহার কের আইনগত িস�া�েক সমথৰ্ন করা।
এখােন একিট AI-চািলত িস�া�-সমথৰ্ন ব্যব�া ��াব করা হেয়েছ যা
আদালতেক যথাযত যু ি�র সিহত, উদাহরণ�রূপ Explainable AI
(XAI) ব্যবহােরর মাধ্যেম, তার িস�া�গুিলেক আরও দৃ ঢ়ভােব সমথৰ্ন
করেত সহায়তা কের। এিট শুধু মা� কেয়কিট ট্যাপ বা ি�েকর মাধ্যেম
�চিলত সীমাব�তা কািটেয় উঠেত আইিন �ি�য়াগুিলেক �য়ংি�য়
কের। Legal-Machine েডটা িবে�ষণ এবং িস�া� সমথৰ্ন করার
জন্য ন্যাচারাল ল্যা�ু েয়জ �েসিসং এর উপর িনভৰ্র কের। িবচারক,
আইনজীবী এবং মামলাকারীেদর �েত্যেক তােদর িনজ� প্যােনেল
গুরু�পূ ণৰ্ কাগজপ� েপা� করেত পারেবন। এই িসে�মিট িস�া�
�হেণ সহায়তা করেব এবং িনবি�ত ব্যবহারকারী বা
ে�কেহা�ারেদর মামলা সং�া� তািরখগুেলা, আদালেতর রায়, কক্ষ
তথ্য, ইত্যািদ এসএমএস বা ইেমল এর মাধ্যেম পািঠেয় িদেব।
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এআই চািলত �ায়�শািসত েচােখর ি�িনং িসে�ম
Team Leader

Samiul Huda

Members

Tanvir Anjum

Riyadh Hossain

Irfan Ahmed

Smart Retina is a med-tech startup, focused on developing
products that can diagnose patients without doctors. Our goal is
to increase access to quality health screening services at an
affordable cost. The area of concentration for smart retina is
ophthalmology and the product we are moving to the market with
is diabetic retinopathy (DR) screening. DR is an eye disease that
affects diabetic patients which leads to permanent vision loss
and even blindness. Currently there are 14 million diabetic
patients in Bangladesh and the number is expected to double
over the next decade. One in three of these patients are at risk
of losing their vision from DR. There are only eleven hundred
eye doctors in the country of whom eighty percent is city
centered, whereas over seventy-ﬁve of the population lives in
rural areas. Diabetic patients do not have access to enough eye
doctors to screen for DR. Their access is further limited by the
high expense associated with the test. Smart Retina provides
patients with a one stop solution to diabetic retinopathy
screening at an affordable cost. Given our system is cloud based
and does not need any doctors, we can bring our services at any
diagnostic center anywhere.
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�াটৰ্ েরিটনা হল একিট েমড-েটক �াটৰ্আপ, এমন পণ্য ৈতিরর
উপর দৃ ি� িনব� কের যা ডা�ার ছাড়াই েরাগীেদর িনণৰ্য় করেত
পাের। আমােদর লক্ষ্য হল সা�য়ী মূ েল্য মানস�� �া�্য �ীিনং
পিরেষবাগুিলেত অ্যাে�স বাড়ােনা। �াটৰ্ েরিটনার জন্য ঘনে�র
েক্ষ�িট হল চক্ষুিবদ্যা এবং আমরা েয পণ্যিট িনেয় বাজাের যাি� তা
হল ডায়ােবিটক েরিটেনাপ্যািথ (িডআর) �ীিনং। িডআর একিট
েচােখর েরাগ যা ডায়ােবিটস েরাগীেদর �ভািবত কের যা �ায়ী
দৃ ি�শি� �াস এমনিক অ�ে�র িদেক পিরচািলত কের। বতৰ্মােন
বাংলােদেশ ১৪ িমিলয়ন ডায়ােবিটক েরাগী রেয়েছ এবং আগামী
দশেক এই সংখ্যা ি�গুণ হেব বেল আশা করা হে�। এই েরাগীেদর
মেধ্য িতনজেনর একজন িডআর েথেক দৃ ি� হারােনার ঝুঁিকেত
রেয়েছ। েদেশ মা� ১১ শতািধক চক্ষু িচিকৎসক আেছন যােদর আিশ
শতাংশই শহর েকি�ক, েযখােন জনসংখ্যার পঁচা�র ভাগ �ামা�েল
বাস কের। ডায়ােবিটক েরাগীেদর �েবশািধকার েনই DR-এর জন্য
পযৰ্া� েচােখর ডা�ার। তােদর �েবশািধকার আরও সীমাব�
পরীক্ষার সােথ যু � উ� ব্যয়। �াটৰ্ েরিটনা েরাগীেদর একিট �দান
কের সা�য়ী মূ েল্য ডায়ােবিটক েরিটেনাপ্যািথ �ীিনং এর ওয়ান �প
সমাধান। আমােদর িসে�ম �াউড িভি�ক এবং েকান ডা�ােরর
�েয়াজন েনই, আমরা আমােদর আনেত পাির েযেকােনা
ডায়াগনি�ক েস�াের পিরেষবা।
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েন�ট-েজনােরশন �াটৰ্ �া� পট "েনবুলা"
Team Leader

Al Amin Mahfuz

Members

Yousra Nur Obaid

Fahad Ruhul Amin Bhuiyan

We are proposing a brand-new product named "Nebula". As
plants cannot express their daily needs to their owner such as
water level, temperature, soil condition, etc. In this situation,
the technological aspect of Nebula comes in handy. Its in-build
features will let the users know about its current condition
which technically turns the user favorite plant into a spirited
virtual pet! Same as a living pet, it can express its emotions
through many different emojis on a display attached to the
Nebula. This additional AI feature will bring Nebula to life. For
example, if the plant in Nebula pot feels annoyed because of
the owners' ignorance, the displayed screen will show a sad
emoji. A feature of the presented algorithm is to look at the
Nebula which will activate the "mood" of the plant with an
appropriate emoji.
Therefore, we can say it is an ideal addition to the users’
houseplant. Consequently, Nebula will solve the problems by
reducing background noise inside a building according to
scientiﬁc research, thereby making the environment more
comfortable for the occupants, it also solves the lack of care or
attention towards a plant, which will improve the indoor
environment by reducing levels of certain pollutants such as
benzene and nitrogen dioxide, reducing airborne dust levels,
also keeping the air temperatures down and are useful in
ﬁghting the modern phenomenon of Sick Building Syndrome
(SBS).
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Md Hasanuzzaman

Nusrat Jahan Labonna

আমরা "েনবু লা" নােম একিট নতুন পেণ্যর ��াব করিছ। েযেহতু
গাছপালা তােদর ৈদনি�ন চািহদাগুিল তােদর মািলেকর কােছ �কাশ
করেত পাের না েযমন জেলর �র, তাপমা�া, মািটর অব�া ইত্যািদ৷
এই পিরি�িতেত, নীহািরকািটর �যু ি�গত িদকিট কােজ আেস৷ এর
অ�িনৰ্িমৰ্ত ৈবিশ�্যগুিল ব্যবহারকারীেদর এর বতৰ্মান অব�া স�েকৰ্
জানেত েদেব যা �যু ি�গতভােব ব্যবহারকারীর ি�য় উি�দিটেক
একিটেত পিরণত কের।উৎসাহী ভাচুৰ্য়াল েপাষা �াণী! জীব� েপাষা
�াণীর মেতাই, এিট েনবু লার সােথ সংযু � একিট িডসে�েত িবিভ�
ইেমািজর মাধ্যেম তার আেবগ �কাশ করেত পাের। এই অিতির�
AI ৈবিশ�্য েনবু লােক জীব� কের তুলেব। উদাহরণ�রূপ, যিদ েনবু লা
পাে�র গাছিট মািলকেদর অজ্ঞতার কারেণ িবর� েবাধ কের,
�দিশৰ্ত �ীন একিট দু ঃখজনক ইেমািজ েদখােব। উপ�ািপত
অ্যালগিরদেমর একিট ৈবিশ�্য হল েনবু লােক েদখা যা একিট উপযু �
ইেমািজ িদেয় উি�েদর "েমজাজ" সি�য় করেব। অতএব, আমরা
বলেত পাির এিট ব্যবহারকারীেদর হাউস�্যাে�র একিট আদশৰ্
সংেযাজন।
ফল�রূপ, নীহািরকা ৈবজ্ঞািনক গেবষণা অনু সাের একিট িবি�ংেয়র
অভ্য�ের পটভূ িমর শ� কিমেয় সমস্যার সমাধান করেব, যার ফেল
বািস�ােদর জন্য পিরেবশেক আরও আরামদায়ক কের তুলেব, এিট
একিট উি�েদর �িত য� বা মেনােযােগর অভাবও সমাধান করেব, যা
বািড়র অভ্য�রীণ পিরেবশেক উ�ত করেব। েবনিজন এবং
নাইে�ােজন ডাই অ�াইেডর মেতা িকছু দূ ষণকারীর মা�া �াস কের,
বায়ু বািহত ধূ িলকণার মা�া �াস কের, বায়ু র তাপমা�াও কম রােখ
এবং িসক িবি�ং িসনে�াম (এসিবএস) এর আধু িনক ঘটনািটর
িবরুে� লড়াই করেত কাযৰ্কর। আমােদর নীহািরকা "৪থৰ্ িশ� িব�ব"
এবং আমােদর �ধানম�ী েশখ হািসনার "িভশন 2021" এর ��
যােক আমরা সাধারণত িডিজটাল বাংলােদশ বিল তােতও অবদান
রেয়েছ।
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স�ান, সকলরকম �া�্যেসবার একিট িডিজটাল মাধ্যম
Team Leader

Muhaimin Kabir Riddhi

Members

Torqiul Islam

Md. Alamgir Hossain

"Saandhan" is a one-stop solution for any medical needs. One
can take doctor appointments, can book ambulance, OT, ICU
easily from this app. When anyone suddenly falls ill or in an
emergency case like sudden heart attack, or sudden illness
while traveling It's often hard to have the nearest doctor's
chamber location, or choosing the perfect doctor for the speciﬁc
problem is hard. Here usually all have to choose doctors from
the basis of unknown locals, who can be a fraud and can be
agents of quacks. These may lead people to serious health
issues. Through this app one-stop solution is provided where
one can choose a doctor based on their reputation, availability
patient review and take appointment as well as can book
OT/ICU, can ﬁnd Blood Donors and plasma Donors.
Not only this, through this app one can ﬁnd medicine stores in
the nearest area where the prescribed medicines are available,
without which one may fall into a hassle and will lose a lot of
time. also the medicine price, the expiry date will be traced and
kept safe using real-time data security. so no shopkeeper can
sell outdated medicines. And every time people can give reviews
and can contact 24/7 using the helpline so only the best in class
will remain on the list.
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“স�ান” একিট িচিকৎসা িবষয়ক েযেকােনা েসবা েনবার জন্য একটা
কমন �াটফমৰ্। একজন ব্যবহারকারী ডা�ােরর এপেয়নেম�
েনওয়া, এ�ু েল� ডাকা,হাসপাতােলর েবড বা আইিসইউ সহেজই
এই এপ েথেক স�� করেত পাের।মানু ষ মােঝমেধ্য হঠাৎ কের
অসু � হেয় েযেত পাের এবং তাড়াতািড় ব্যব�া না িনেল এিট
�াণনােশর কারণও হেয় েযেত পাের েযমন হৃদেরাগ বা পক্ষাঘাত,
আবার অেনকসময় �মেণর মােঝ থাকাকালীন মানু ষ দূ ঘৰ্টনার
কবেল পড়েত পাের, এমতাব�ায় সবসময় কাছাকািছ সিঠক ডা�ার
না পাবার স�াবনা েথেকই যায়৷ বা েপেলও কাছাকািছ হাসপাতাল
পাওয়া কিঠন হেয় যায়, আবার হাসপাতাল কাছাকািছ েপেলও
ডা�ার উপি�ত না থাকেল সমস্যা েথেকই যায়৷ এই এেপর মাধ্যেম
িরেয়লটাইম এনালাইিসস কের সবেচেয় কােছ সবেচেয় উপযু �
ডা�ারেক সােজ� করা হয়।এই কাজ মানু েষর েশানার িভি�েত
করেল অেনক সময় ভুল ডা�ার বা হাতুেড় ডা�ােরর কবেল পড়ার
স�াবনা থােক যা শারীিরক ক্ষিত বা মৃ তু্যর কারণ হেত পাের।
এই এপিলেকশন এর মাধ্যেম একজন ব্যবহারকারী ডা�ােরর
উপেযািগতা, পূ ববৰ্ তৰ্ী েরাগীেদর েরিটং এবং হাসপাতােল ডা�ােরর
সহজলভ্যতার উপর িভি� কের ডা�ােরর এপেয়নেম� িনেত পারেব।
পাশাপািশ সহেজই অপােরশন করার জন্য,েকিবন, েবড বা আইিসইউ
বু িকং েদবার কাজ সহেজই এপিট েথেক করেত পারেব। পাশাপািশ
র� এবং �াজমার �েয়াজেন এপিট ব্যবহার করা যােব েযখােন
েকােনা েরাগীর চািহদা পাওয়া মা� একই �াড�েপর িনকটতম
দাতােদর কােছ এসএমএস চেল যােব।শুধু এিটই নয়,এই এেপর
মাধ্যেম মানু ষ ডা�ােরর ে�স�াইব করা ওষু ধ িনকটতম েয ওষু েধর
েদাকােন সহজলভ্য তা িঠকানাসহ েদখেত পারেব েযিট না থাকেল
একটা ওষু েধর জন্য নানা েদাকােন েঘারাঘুির করেত হয় এবং
অেনকসময় েময়ােদা�ৰ্ীণৰ্ ওষু ধ, নকল ওষু ধ বা েবিশ দােম ওষু ধ
েকনার জন্য বাধ্য হওয়া লােগ। এই এেপ িরেয়ল টাইম েডটা
িসিকউিরিটর মাধ্যেম �িতিট েদাকােন ওষু েধর পিরমাণ এবং
েময়ােদর তথ্য সংরক্ষণ করা হেব এবং এর ফেল েকােনা েদাকানদার
ওষু ধ গুদামজাত কের দাম বািড়েয় িদেত পারেব না বা েবিশ দােম
চাইেলই িবি� করেত পারেব না। আর �িতিট সু িবধা ব্যবহার করার
সময় মানু ষ ই�ামেতা ২৪/৭ কা�মার েকয়াের কল বা এসএমএস
েদয়ার মাধ্যেম িরিভও ও অিভেযাগ জানােত পারেব।এর ফেল যারা
েসরা েসবাদাতা ডা�ার বা ফােমৰ্িস তারাই শুধু এই এেপর েচইেনর
অ�ৰ্ভু� হেব।
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ভাচুৰ্য়াল েড�টপ অবকাঠােমা (িভিডআই) বা�বায়ন এবং িশক্ষা �িত�ােনর জন্য সা�য়ী মূ েল্যর কি�উিটং
িডভাইস
Team Leader

Shahtab Mohtasin

Members

Majharul Islam Nadim

Farhan Bashar

Many Governments educational institute around Bangladesh
does not have proper IT facility or computer lab. If implemented
with traditional lab setup, setting up a single computer lab
would have required a major initial investment, not counting
ongoing costs in support, maintenance, and power supply.
Student use just a fraction of an average PC’s computing
capacity. Setting up individual PCs for each student would be a
waste of capacity and money(In fact, the PC usage rate is less
than 15%, and the resource utilization rate is so low, which is
really a waste of resources).
Our solution and product are to use multiple zero clients
combined with Virtual desktop Infrastructure ( form of cloud
computing) that will provide an innovative way of desktop
computing by powering multiple users with just 1 host PC or
server. The zero client devices have no moving parts, no
hardware for processing or storage. All processing and storage
are done on the one and only host computer. Zero clients
combined with cloud computing provides a computing
experience that is practically indistinguishable from running on
a PC and offer great advantages over traditional PCs, such as
saved costs, enhanced security, reduced maintenance, and
simpliﬁed deployment and management. Signiﬁcant beneﬁt of
computer lab deployment around school, college and
universities will be in the form of reduction in the student drop
out ratio. Access to modern tools of education will result in
more enhanced and enriched teaching and learning process
for teachers and students in schools.
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বাংলােদেশর অেনক সরকারী িশক্ষা �িত�ােন সিঠক/যথাযথ আইিট
সু িবধা বা কি�উটার ল্যাব েনই। গতানু গিতক ল্যাব বা�বায়েন,
একিট একক কি�উটার ল্যাব �াপেনর জন্যও একিট বড় �াথিমক
িবিনেয়ােগর �েয়াজন হয়। এছাড়াও িবদু ্যৎ সরবরাহ, রক্ষণােবক্ষণ,
সােপাটৰ্ ইত্যািদ খােত যু � হয় বাড়িত খরচ। ছা�রা িপিসর গড়
কি�উিটং ক্ষমতার মা� একিট ভ�াংশ ব্যবহার কের। �িতিট
িশক্ষাথৰ্ীর জন্য পৃ থক িপিস েসট আপ করা হেলা সক্ষমতা এবং
অেথৰ্র অপচয় ।
আমােদর সমাধান এবং পণ্য হল ভাচুৰ্য়াল েড�টপ ইন�া�াকচার
(�াউড কি�উিটং ফমৰ্)। এিট হেলা এমন একিট ব্যব�াপনা েযিটর
মাধ্যেম শুধু মা� একিট েহা� িপিস বা সাভৰ্ােরর সােথ এর সােথ
একািধক িজেরা �ােয়�/ব্যবহারকারীেক পাওয়ার �ারা েড�টপ
কি�উিটং এর একিট উ�াবনী উপায় �দান করা যায়। িজেরা �ােয়�
িডভাইসগুেলার েকান চলমান অংশ েনই, �ি�য়াকরণ বা ে�ােরেজর
জন্য েকান হাডৰ্ওয়্যারও েনই। সম� �ি�য়াকরণ এবং ে�ােরজ
একমা� েহা� কি�উটাের করা হয়। �াউড কি�উিটং-এর সােথ
িমিলত িজেরা �ােয়�গুেলা একিট কি�উিটং অিভজ্ঞতা �দান কের
যা গতানু গিতক িপিস েথেক কাযৰ্ত আলাদা করা যায় না বরং এিট
গতানু গিতক িপিসগুেলার তুলনায় অেনক সু িবধা �দান কের, েযমন
খরচ �াস, উ�ত িনরাপ�া, রক্ষণােবক্ষেণর ঝােমলা �াস এবং সহজ
�াপনা ও ব্যব�াপনা। �ুল, কেলজ এবং িব�িবদ্যালেয় কি�উটার
ল্যাব �াপেনর উে�খেযাগ্য সু িবধা হেলা ছা�-ছা�ী �প আউেটর
অনু পাত �াস। িশক্ষার আধু িনক সর�ামগুিলেত �েবশ করার ফেল
�ুলগুেলােত িশক্ষক এবং িশক্ষাথৰ্ীেদর জন্য আরও উ�ত এবং সমৃ �
িশক্ষণ এবং েশখার �ি�য়া বা�বািয়ত হেব।

Mujib 100 Idea Contest



   

   

অত্যাধুিনক বজৰ্্য ব্যব�াপনা সহ আধুিনক মেনারম সবুজ শহর
Team Leader

Mr. Shanjit Mondol

Members

Md. Sifat Hossain

Subah Yeasmin Banna

Anik Chakraborty

Cumilla City Corporation will be the model of green lively modern
city. The total generation of municipal solid waste is around
54,432 tons per year with a possible output revenue of around
69.2 M USD. The main problem of waste management is to
make people habitual to separate them in origin. Our mission is
to manage the daily waste by separating and converting them
into money by means of fertilizer, oil, electricity and reusable
materials. Modern data management via apps will assist the
citizens to connect from doorsteps to the city ofﬁce. Every user
will have money by sending of their waste and unnecessary
materials through the app. Our research has demonstrated that
60-70% of waste materials are mainly organic, which is precious
to fertile lands as compost. Our plan is to build 20 compost
centers throughout the city by trained manpower to produce
compost and to sell. It will produce a huge revenue to run the
whole management and minimize the gathering of large volumes
of waste in a place like Moylakhuli, Cumilla. 14-15% are of
plastic materials which could be reusable and could convert into
oil and electricity with the assistance of waste technologies,
USA.
We will introduce sensor based modern dustbin and drainage.
The later will manage continuous water-ﬂow and decrease
conjunction of materials. The e-waste could be reused as they
are composed of worthy materials like Au, Ag and Pt. People can
sell their unused clothing, shoes, electronics, utensils, furniture,
and other daily used materials via app. The system will make our
city clean and make people healthy and even create a large
market for others with huge jobs. The zero-water logging,
zero-waste, healthy environment, beautiful city- all the terms are
interconnected, and a solution is possible by our dream project.
The dream of our father of nation Bangabandhu Sheikh Mujibur
Rahman will come true by the implementation of such a beautiful
project to some extent.
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Jewel Nath

Md. Masum Billah

Md Abdul Majed Patwary

কুিম�া িসিট কেপৰ্ােরশন হেব সবু জ �াণব� আধু িনক শহেরর েরাল
মেডল। �েত্যক বছর িসিট কেপৰ্ােরশেনর বেজৰ্্যর েমাট উৎপাদন
�ায় ৫৪,৪৩২ টন যা হেত স�াব্য েমাট আয় �ায় ৬৯.২ িমিলয়ন
ডলার। বজৰ্্য ব্যব�াপনার �ধান সমস্যা হল, নাগিরকেদর মােঝ
উৎেস বজৰ্্য আলাদা করার অভ্যাস ৈতির না হওয়া। আমােদর লক্ষ্য
হল, �িতিদেনর বজৰ্্যেক উৎেস আলাদা কের টাকা েযমন সার, েতল,
িবদু ্যৎ এবং পুনঃব্যবহারেযাগ্য উপকরেণ রূপা�িরত করা। অ্যােপর
মাধ্যেম আধু িনক েডটা ব্যব�াপনা নাগিরকেদর বাসা হেত শহেরর
কেপৰ্ােরশন অিফেস সহজ সংেযাগ ৈতির করা। �েত্যক ব্যবহারকারী
অ্যােপর মাধ্যেম তােদর বজৰ্্য এবং অ�েয়াজনীয় অব্যবহৃত সাম�ী
পািঠেয় টাকা আয় করেত পারেবন। আমােদর গেবষণায় �মািণত
হেয়েছ েয ৬০-৭০% বজৰ্্য �ধানত ৈজব পদাথৰ্, যা কে�া� িহসােব
উবৰ্র জিমর জন্য মূ ল্যবান। আমােদর পিরক�না হল, সারা শহের
২০িট কে�া� েস�ার ৈতির করা, যা পিরচািলত হেব কে�া�
উৎপাদন এবং িবি�র জন্য �িশিক্ষত জনবেলর মাধ্যেম। এিট
িবশাল রাজ� উৎপাদন করেব যা পুেরা ব্যব�াপনা পিরচালনা করেত
সাহায্য করেব এবং ময়লাখুিল, কুিম�ার মেতা জায়গায় �চুর
পিরমােণ বেজৰ্্যর সমােবশেক �াস করেব। ১৪-১৫% �াি�ক সাম�ী
পুনঃব্যবহারেযাগ্য হেত পাের এবং Waste Technologies, LLC,
USA এর সহায়তায় তা হেত েতল এবং িবদু ্যেত রূপা�িরত হেত
পাের।
আমরা েস�র িভি�ক আধু িনক ডা�িবন এবং ে�েনজ চালু করব।
ে�েনজিট �মাগত পািন �বাহ পিরচালনা করেব এবং ে�েন বেজৰ্্যর
সমােবশেক �াস করেব। আমরা ই-বজৰ্্য পুনঃব্যবহার করব কারণ
এগুিল Au, Ag এবং Pt-এর মেতা মূ ল্যবান উপকরণ িদেয় গিঠত।
নাগিরকগণ অ্যােপর মাধ্যেম ঘের বেস তােদর অব্যবহৃত েপাশাক,
জুতা, ইেলক�িন�, বাসনপ�, আসবাবপ� এবং অন্যান্য ৈদনি�ন
ব্যবহৃত সাম�ী িবি� করেত পারেবন। পুেরা িসে�মিট আমােদর
শহরেক পির�� এবং মানু ষেক সু � রাখেব এবং এিট এমনিক
িবশাল চাকিরর বাজার ৈতির করেব। শূ ন্য-জলাব�তা, শূ ন্য-বজৰ্্য,
�া�্যকর পিরেবশ, সু �র শহর- সব শ�ই পর�র স�কৰ্যু�,
এবং আমােদর �ে�র �কে�র মাধ্যেম এর সমাধান স�ব।
আমােদর জািতর িপতা ব�ব�ু েশখ মুিজবু র রহমােনর �ে�র
েসানার বাংলা এই সু �র �ক�িট বা�বায়েনর মাধ্যেম িকছু টা হেলও
বা�বািয়ত হেব বেল আমােদর িব�াস।
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মাননীয় �ধানম�ী েশখ হািসনার েদয়া উ�াবনী িচ�া ও পরামশৰ্ এর আেলােক ভারচুয়াল িরসাচৰ্ �াটফমৰ্
Team Leader

Md. Ashraful Islam

Members

Mohammad Asaduzzaman
Chowdhury

Mohammod Abul
Kashem

MD. Rabbul Ashraﬁ

This is a virtual research platform in which researchers of all
classes can do research on different perspectives like
education, economy, agriculture etc from all over the world.
There are a lot of innovative ideas which is provided by our
honourable PM Sheikh Hasina in her various programmes . By
this platform a group of researchers can get an opportunity to
work on those creative ideas based on simulation and analysis
as well as other research parameters. On the other hand
honorable PM Sheikh Hasina got a lot of awards like Champion
of skills development for youth, GAVI, Special Distinction
award for leadership,lifetime contribution for employment
awards etc based on her innovative works such as One home,
one ﬁrm; community clinic etc. By this platform, all of her
achievements will be stored and create an opportunity to
upgrade those innovative works with the help of research. For
example, one of her (PM) ideas in agriculture was to produce
"guava without seed" so that the old aged people can eat that
comfortably .
By this platform there will be created an opportunity to work on
this idea and make it successful. As this is a virtual tribune so
we don't need to have any huge physical structure or building
blocks. We also don't need to have too much budget. Any
person from any corner of the world can research anytime on
any kind of ideas by this platform.In a nutshell the awards and
achievements, the ideas,various works of development of
honorable PM Sheikh Hasina will be found in this virtual
tribune. Here all the materials and works on research items will
be available and that will be open for all to make it in broaden
manner. We do believe that it can make a great positive effect
on the development of Bangladesh as well as enrich the
research ﬁeld.
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MD. Imran Hasan

Abhi Das Guptaa

Md. Mosaddek
Hossain Emon

মাননীয় �ধানম�ী েশখ হািসনার েদয়া উ�াবনী িচ�া ও পরামশৰ্ এর
আেলােক ভারচুয়াল িরসাচৰ্ �াটফমৰ্। এটা একটা ভারচুয়াল িরসাচৰ্
�াটফমৰ্ েযখােন পুেরা পৃ থবী েথেক িবিভ� ধরেনর িরসাচৰ্াররা িবিভ�
িবষেয়র উপর েযমন িশক্ষা, অথৰ্নীিত, কৃিষ ব্যব�াপনা ইত্যািদর
উপর িরসাচৰ্ করার সু েযাগ পােবন। আমােদর মাননীয় �ধানম�ী
েশখ হািসনা িবিভ� ��ােম িবিভ� সময় অেনক উ�াবনী আইিডয়া
�দান কের থােকন। েসসকল আইিডয়া েক এই �াটফমৰ্ এর মাধ্যেম
গেবষকগণ েক িসমুেলশন ও এনালাইিসেসর মাধ্যেম গেবষণা করার
সু েযাগ পােবন। অপরিদেক মাননীয় �ধানম�ী েশখ হািসনা তার
িবিভ� উ�াবনী উেদ্যাগ ও কাজ েযমন একিট বািড়, একিট খামার
�ক�; কিমউিনিট ি�িনক সহ �ভৃিত কারেন অেনক এওয়াডৰ্
েপেয়েছন েযমন চ্যি�য়ন অফ দ্যা আথৰ্, চ্যি�য়ন অফ ি�ল
েডেভলপেম� ফর িলডারশীপ, লাইফটাইম কি�িবউশান ফর
ই�লয়েম�, িজএিভআই এওয়াডৰ্ ইত্যািদ যা এই �াটফমৰ্ এর
মাধ্যেম িলিপব� করা হেব ও তার (মাননীয় �ধানম�ী েশখ হািসনা)
কাজগুেলােক গেবষণার মারফেত ভিবষ্যেত আেরা উ�ত করার
সু েযাগ ৈতির হেব। েযমন তাঁর (মাননীয় �ধানম�ী েশখ হািসনা)
একিট আইিডয়া িছল এমন একিট েপয়ারা উ�াবেনর েযটােত
েকােনা িবচী থাকেবনা যােত বয়� মানু ষ অনায়ােস েখেত পােরন।
এই িবশাল েনটওয়াকৰ্ তথা �াটফমৰ্ এর মাধ্যেম তার (মাননীয়
�ধানম�ী েশখ হািসনা) এমন িচ�া গুেলােক িনেয় গেবষণা ও
সাফেল্যর পথ ৈতির হেব। এেত েকােনা বড় বােজট বা অবকাঠােমার
দরকার হেবনা বরং েয েকউ েযেকােনা জায়গা েথেক েযেকােনা
সমেয় গেবষণা করেত পারেব কারণ �াটফমৰ্িট সবার জন্যই উ�ু �
থাকেব। আমরা িব�াস কির েয এই ভারচুয়াল ল্যবেরটির ফর িরসাচৰ্
বাংলােদশ এর উ�য়ন জগেত পিজিটভ �ভাব ৈতির করেব ও
গেবষণােক আেরা েবগবান করেব।
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ইেমােটক: অিটজমেক সাহায্য করার জন্য অিভব্যি� িচি�ত করার প�িত
Team Leader

Purnata Saha

Members

Malisha Islam Tapotee

Sriman Bidhan Baray

Munima Tasnim

We often think of autism spectrum disorder as a disease. But
why? People who have the disorder often do not understand
the expressions of normal people properly. This means that the
only difference is in their perspective. To reduce this difference
in perspective, we want to introduce an Artiﬁcial Intelligence
(AI)-based emotion recognition system that will detect facial
expressions in real-time to help the ASD people in
communication. Our microcontroller-based smart device will
capture real-time images, and send them to the server for
emotion detection. The server will run operations on the
images to detect the emotion and send results to the device.
When the device is turned on, it will show the emotional state
of the opposite person in audio and textual format. Our goal is
to facilitate socialization for those who have this disorder.

Md. Salim Hossain

Md Atiqur Rahman Ahad

আমরা অেনক সময় ই অিটজম ে�ক�াম িডসঅডৰ্ার েক একিট
অসু খ মেন কির িক� েকন? যােদর িডসঅডৰ্ার থােক তারা অেনক
সময় িঠকঠাক ভােব আমােদর েচহারার অিভব্যি� বু েঝ উঠেত পাের
না পাথৰ্ক্য শুধু মা� তােদর দৃ ি�েকােন। এই দৃ ি�েকােণর তফাৎটা
কিমেয় আনেতই আমােদর �াটৰ্ অেটােমেটড িসে�ম Emotech যা
মানু েষর েফিসয়াল এ�ে�শনেক িনণৰ্য় করেব এবং েসখান েথেক
এই অিভব্যি�টা কী িছল তা িডসঅডৰ্ার যােদর আেছ তােদর বু ঝেত
সাহায্য করেব ই�ারেনট কােনকশন থাকেলই এই িডভাইস ব্যাবহার
করা স�ব এছাড়াও িসম সংেযাগ কের িডভাইসিট �ত�ভােবও
চালােনা যােব। আমােদর উে�শ্য হল যােদর এই িডসডৰ্ার আেছ
তােদর জন্য সামািজকীকরণ সহজতর করা
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ব� েডকর

Team Leader

Olive Mazumder

Members

Moumita Chanda

Maysha Fhamida Bristy

The Bongo Decor idea comes to make environment pollution
free, reducing consumption of wasted products like plastic,
bamboo, ratan, paper, plastic tire wood etc. We will make
furniture and home decor products by recycling these wasted
products. If we started using our recycled waste to make
furniture and home decor, deforestation will be reduced. Our
idea can reduce plastic consumption which will help us to ﬁght
with the global environmental crisis. Additionally, customers
can sell their products without throwing them outside which
causes pollution. Here customers will get money by selling
their products or they will buy one furniture exchange of their
products.
After establishing Bongo Decor, consumption of plastic will be
reduced. We will make eco-friendly products which ensures
efﬁciency by using non-harmful materials without sacriﬁcing
quality. They also regard processes that produce little waste to
avoid pollution. Experts in eco-friendly and green buildings use
long-lasting and recyclable materials. Recycled products are
more durable, reusable, less toxic, less resource-intensive,
and safer for the environment, wildlife, and people. If people
start using eco-friendly products it will not only help protect the
planet and the health and well-being of your loved ones but
also the future of your kids. “Health problems” like respiratory
diseases, heart disease and some types of cancer are caused
because of some environmental pollutants like air pollution,
water pollution, deforestation, soil pollution etc. Environment
gets polluted by people in many ways like releasing CO2 by
cutting trees which pollutes air. Water pollution is caused by
throwing solid waste like plastic bags, plastic tires, nets, metals
collected from human waste collectors and waste disposal
contractors into water. Customers can easily sell their waste in
Bongo Decor without throwing them anywhere.
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পিরেবশেক িবিভ� ধরেনর দূ ষণ এবং �াি�ক, বাশঁ,পাঁট, কাঠ,
গািড়র চাকা ইত্যািদ পিরত্য� বজৰ্্য পেণ্যর ব্যবহার কমােনার জন্য
[ব�েডেকার] ব্যবসা শুরু করার বু ি� আেস আমােদর। আমরা এই
বজৰ্্য পণ্যগুিলেক িবিভ� �ি�য়ার মাধ্যেম পুনরায় ব্যবহার েযাগ্য
কের আকৰ্ষনীয় আসবাবপ� এবং ঘর সাজােনার পণ্য ৈতরী করব।
পিরত্য� বজৰ্্য পণ্য গুিল মানু েষর �াে�্যর জন্য ও অেনক ক্ষিতকর।
�াসক�, হােটৰ্র অসু খ,এবং অেনক রকেমর ক্যা�ার ইত্যািদ েরােগর
স�ু খীন হয় মানু ষ যা পিরেবশ দূ ষেণর সােথ স�িকৰ্ত। েকেনানা
পিরেবশ দূ ষণ হয় মূ লত অেনক কারেণ তার মেধ্য বন উজাড়,
পািনেত বজ্য, �াি�েকর পন্য, চাকা,�াি�েকর েনট,ধাতু বজৰ্্য পদাথৰ্
েফলার কারেণ যা মানু েষর এবং বজৰ্্য িন�াশন িঠকাদার �ারা গিঠত।
আমােদর �াহক হে� িবিভ� �ুল, কেলজ, েরে�ারাঁ, অিফস, বাসায়
এবং যারা কােঠর, �াি�েকর আসবাবপ� ব্যবহার কের তারা।
আবার যারা ঘর সাজােত খুব �াছ্য� েবাধ কেরন তােদর জন্যও
[ব�েডেকার] খুব সাহায্যকারী হেব। আমরা যিদ এসব উপকরণ
ব্যবহার করা ব� কের েদই যা আমােদর পিরেবেশর পাশাপািশ
�াে�্যর জন্যও ক্ষিতকর, তাহেল এটা উপকারী হেব। তাছাড়া কােঠর
আসবাবপ� অেনক ব্যয় বহুল এবং েটকসই নয়। আমরা এসব পণ্য
�াহকেদর কােছ েথেক সং�হ কের এবং েকােনা রকম খারাপ
রাসায়িনক �ব্য ব্যবহার না কের েসসব �েব্যর গুনা-গুন বজায় েরেখ
পিরেবশ বা�ব কের েতালাই আমােদর মূ ল উে�শ্য যা আমােদর
বা�ােদর ভিবষ্যৎ এর জন্য ও গুরু�পূ ণৰ্। �াহকরা তােদর ন�
পণ্যগুিল বাইের না েফেল যিদ আমােদর কােছ িবি� কের এবং তার
িবিনমেয় তারা টাকা পােব এেত কের পিরেবশ দূ ষণও কমেব আবার
দাির�্যতাও কমেব। অথবা তারা তােদর ন� পেণ্যর িবিনমেয় নতুন
আসবাবপ� িকনেত পারেবন। আমরা েদেশর িবিভ� �ােন আমােদর
েদাকান েখালার িচ�া কেরিছ। তার পাশাপািশ েমাবাইল এ্যাপ এর
মাধ্যেমও �াহকরা েকনাকাটা করেত পারেবন। আমরা সূ লভ মূ েল্য
আসবাবপ� িবি� করব যােত সবাই িকনেত পাের। এ্যাপ এর
ব্যবহার িকভােব করেত হেব েস স�েকৰ্ িব�ািরত েদয়া থাকেব।
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ভিবষ্যৎ পুননৰ্বীকরণেযাগ্য চাষ
Team Leader

Prashun Roy

Members

Md. Shakhawat Hossain

Syeda Tamanna Hossain

‘Bivob’ transforms green energy interested customers into
business partners to increase solar and wind energy
generation by reducing complications. ‘Bivob’ mainly follows
one time investment share and life time proﬁt sharing.
Agricultural, ﬁsh farms and other individuals still do not want to
adopt renewable energy nowadays because of the complexity,
cost and ignorance. ‘Bivob’ encourages them to invest in
renewable energy for lifetime passive income. Investing a
percentage of money in this green energy project, rooﬁng
space, small farm space that will provide electricity for smart
devices of their farm and earn some money besides. ‘Bivob’
shares the percentage of generated money through Bkash,
Nagad or other online money transaction facilities.

‘িবভব’ জিটলতা কিমেয় েসৗর ও বায়ু শি� উৎপাদন বাড়ােত সবু জ
শি� আ�হী �াহকেদর ব্যবসািয়ক অংশীদাের রূপা�িরত কের।
‘িবভব’ �ধানত এককালীন িবিনেয়ােগর ভ�াংশ েযাগান এবং
জীব�শায় লােভর ভ�াংশ েনয়া অনু সরণ কের। কৃিষ, মােছর খামার
এবং অন্যান্য ব্যি�রা আজকাল জিটলতা, খরচ এবং অজ্ঞতার
কারেণ নবায়নেযাগ্য শি�েত িবিনেয়াগ করেত চান না। ‘িবভব’
আজীবন িনি�য় আেয়র জন্য নবায়নেযাগ্য শি�েত িবিনেয়ােগ
উৎসািহত কের। এই ি�ন এনািজৰ্ �েজে� অ� শতাংশ অথৰ্
িবিনেয়াগ কের, ছােদর জায়গা, অ� খামােরর জায়গা িদেল যা
তােদর খামােরর �াটৰ্ িডভাইসগুিলর জন্য িবদু ্যৎ সরবরাহ করেব
এবং এর পাশাপািশ িকছু অথৰ্ উপাজৰ্েনর সু েযাগ করেব। ‘িবকাশ’,
‘নগদ’ বা অন্যান্য অনলাইন অথৰ্ েলনেদন সু িবধার মাধ্যেম উৎপ�
অেথৰ্র শতাংশ ভাগ কের ‘িবেভাব’। ‘িবেভাব জিমর খরচ
স�ূ ণৰ্ভােব দূ র কের এবং ৪-৫ বছেরর মেধ্য তার �াথিমক
িবিনেয়াগ ৈতির করেত পাের। ‘িবভব’ �াউড কি�উিটং প�িত
কৃি�ম বু ি�ম�ার সােথ, পযৰ্েবক্ষণ �্যাটফমৰ্ এবং �য়ংি�য় েপাটৰ্
কে�াল িসে�ম ব্যবহার কের এক IoT িনভৰ্র হাইি�ড কে�ালার
ব� িডজাইন কের। LoRa �যু ি�র কারেণ খামারগুেলার েকােনা
ই�ারেনট সংেযােগর �েয়াজন েনই। আমােদর েদেশর পিরেবশ
গেবষণার উপর িনভৰ্র কের, বাংলােদেশ ফাইবার�াস ে�ােপলার
এবং ি�িড ি�ে�ড বিড পাটৰ্েসর মেতা েছাট এবং মাঝাির আকােরর
উই� টারবাইন এর ৭০-৮০% অংশ নকশা এবং ৈতির যা
উে�খেযাগ্য পিরমােণ খরচ কিমেয় েদয়। ‘িবভব’ বাংলােদেশ
নবায়নেযাগ্য �ালািন িনেয় গেবষণা ও উ�য়েনর সু েযাগ বাড়ায়।
‘িবভব’-এর মূ ল লক্ষ্য হল বাংলােদেশর নবায়নেযাগ্য িবদু ্যৎ খােত
িব�েবর জন্য জিটলতা, গেবষণা এবং আরও দক্ষ িসে�ম ৈতির
কের �ি�য়ািটেক গিতশীল করা।

‘Bivob’ completely eliminates the land cost and can generate
its initial investment within 4-5 years. ‘Bivob’ designs all in one
IoT base hybrid controller box using cloud computing system
with artiﬁcial intelligence, monitoring platform and automatic
ports control system. Farms do not need any internet
connection because of LoRa technology. Depending on our
country's environmental research, design and manufacture
70-80% of small and medium-size wind turbine parts like
ﬁberglass propellers and 3d printed body parts in Bangladesh
reduce a signiﬁcant amount of cost. ‘Bivob’ increases the
research and development opportunity in Bangladesh on
renewable energy. The main goal of ‘Bivob’ is to speed up the
process by eliminating many complications, research and
developing a more efﬁcient system for a revolution in the
renewable power sector of Bangladesh.
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আগামীর ই-নিথ সমাধান


Prodipta Promit Mukherjee



Milon Biswas

Arika Afrin Boshra

We’re living in the age of digitalization and our honorable
government widen our ways, and we’re grateful for their
signiﬁcant contribution. The concept for e-ﬁling system has
appeared over a decade ago and currently all the government
ofﬁces are using this system for performing their ofﬁcial
activities. The existing e-ﬁling system, commonly known as the
Nothi app, is used by all government ofﬁcers to do their
respective jobs on it. Over this time, some of the technological
and architectural limitations appear, and data stands at high
risk of consistency, even anyone on central control can make
changes into data and the risk of any cyberattack is much
higher. Although, it is a regular complaint of system
performance due to not working on pick hours, for which
end-users dissatisfaction increases noticeably and the ultimate
objectives of using it remain so far to reach.
To solve this solution, we’re here with a blockchain-based
secured and smart e-ﬁling solution where the system should be
developed by using a microservice architectural pattern with
the latest micro front-end approach which allows the ﬂexibility
to put the best solutions into it, including AI/ML services using
Amazon Dynamo database. A private ethereum blockchain
network will perform ofﬁcial ﬁles transfer in the approach of
Non-Financial Transaction (NFT) using smart contracts. The
solution will deploy into the decentralized approach, which
makes it a sophisticated solution for existing problems deﬁned.
During real-time usage, it’ll take zero downtime with smoother
operations and the speciﬁc end-user group will get analysis
and reports for strategic planning which brings the satisfaction
of system usage and achieve the targeted objectives. We
believe that our idea will simplify ofﬁcers’ everyday job duties
which will make a signiﬁcant impact to fasten government
services to achieve the ultimate objectives of e-ﬁling system to
materialize the dream of Digital Bangladesh.
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Md. Maruf Rahman

Ahmad Ali

আমরা িডিজটালাইেজশেনর যু েগ বাস করিছ এবং আমােদর মাননীয়
সরকার ও সংি�� িবভাগসমূ হ আমােদর এই পথেক �শ� কের
চেলেছ, এবং আমরা তাঁেদর গুরু�পূ ণৰ্ অবদােনর জন্য কৃতজ্ঞ।
ই-ফাইিলং িসে�েমর ধারণািট এক দশেকর ও েবিশ সময় আেগ
আিবভূ ত
ৰ্ হেয়েছ এবং বতৰ্মােন সম� সরকারী অিফস তােদর
অিফিসয়াল কাযৰ্�ম স�াদেনর জন্য এই িসে�মিট ব্যবহার করেছ।
িবদ্যমান ই-ফাইিলং িসে�ম, সাধারণভােব নিথ অ্যাপ নােম পিরিচত,
সম� সরকাির কমৰ্কতৰ্ারা এেত তােদর িনজ িনজ কাজ করেত
ব্যবহার কেরন। বতৰ্মান সমেয়, িসে�েম িকছু �যু ি�গত এবং
�াপত্যগত সীমাব�তা েদখা েদয়, এবং েডটা সাম�েস্যর উ� ঝুিঁ কেত
থােক, এমনিক েক�ীয় িনয়�েণ থাকা েয েকউ েডটােত পিরবতৰ্ন
করেত পাের এবং েযেকােনা সাইবার আ�মেণর ঝুিঁ ক অেনক েবিশ।
যিদও, িদেনর ব্য�তম সমেয় কাজ না করার কারেণ এিট িসে�েমর
কাযৰ্ক্ষমতার একিট িনয়িমত অিভেযাগ, যার জন্য ব্যবহারকারীর
অসে�াষ লক্ষণীয়ভােব বৃ ি� পাে� এবং এিট ব্যবহােরর চূ ড়া�
উে�শ্যগুিল এখনও পযৰ্� েপৗঁছােনা বািক রেয় েগেছ।
এই সমস্যার সমাধান করার জন্য, আমরা এখােন একিট
�কেচইন-িভি�ক সু রিক্ষত এবং �াটৰ্ ই-ফাইিলং সিলউশন িনেয়
আসিছ েযখােন সবৰ্াধু িনক �জুি�র মাইে�া ��-এ� প�িতর সােথ
একিট মাইে�াসািভৰ্স আিকৰ্েটকচারাল প্যাটানৰ্ ব্যবহার কের
িসে�মিট ৈতির করা হেব যার নমনীয়তা সেবৰ্া�ম সমাধানসমূ েহর
একীভূ ত করেনর অনু মিত েদয়। অ্যামাজন ডায়নােমা ডাটােবস
ব্যবহার কের কৃি�ম বু ি�ম�া পিরেষবা সহ এিটেত থাকেছ অনন্য সব
িফচাসৰ্। একিট �াইেভট ইেথিরয়াম �কেচইন েনটওয়াকৰ্-এ �াটৰ্
ক�া� ব্যবহার কের নন-ফাইনাি�য়াল েলনেদন (এন এফ িট)
প�িতেত দা�িরক নিথসমূ হ আদান-�দান করা হেব এই িসে�েম।
সমাধানিট িবেক�ীভূ ত প�িতেত �াপন করা হেব, যা এিটেক
সংজ্ঞািয়ত িবদ্যমান সমস্যার জন্য একিট পিরশীিলত সমাধান কের
তুলেব। িরেয়ল-টাইম ব্যবহােরর সময়, এিট মসৃ ণ ি�য়াকলাপগুিলর
সােথ িজেরা ডাউনটাইম িনেব এবং সু িনিদৰ্� ব্যবহারকারী েগা�ী
নীিতগত এবং েকৗশলগত পিরক�নার জন্য �েয়াজনীয় তথ্য িবে�ষণ
এবং �িতেবদন পােব যা িসে�ম ব্যবহােরর স�ি� িনেয় আসেব এবং
লক্ষ্যযু � উে�শ্যগুিল অজৰ্ন করেব। আমােদর িব�াস েয আমােদর
আইিডয়ািট কমৰ্কতৰ্ােদর ৈদনি�ন কাজ এবং দািয়� স�াদন
সহজতর করেব যা িডিজটাল বাংলােদেশর ��েক বা�বািয়ত করার
জন্য ই-ফাইিলং িসে�েমর চূ ড়া� উে�শ্যগুিল অজৰ্েন সরকাির
পিরেষবাগুিলেক েবঁেধ রাখেত গুরু�পূ ণৰ্ �ভাব েফলেব।
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মােছর আঁশেট েথেক উৎপািদত েভাজ্য আবরেণর মাধ্যেম কৃিষ পেন্যর সংরক্ষণকাল বৃ ি�


Muhammad Shaﬁur
Rahman



Md. Shamsur Rahman

Tasmia Bari

Fruits and vegetables are vital part of our daily foods. But they
spoil easily; therefore, the stake holders in terms of producers,
wholesalers, or retailers of fruits and vegetables use chemical
preservatives to reduce their post-harvest losses or to increase
their storage stability. However, the chemicals are toxic for
human health and lead to critical diseases such as kidney
disease, heart failure, liver cirrhosis, etc. On the other hand, a
signiﬁcant amount of ﬁsh waste is produced at the ﬁsh
processing center or ﬁsh markets in Bangladesh, leading to the
environmental pollution. Our idea is to produce a protein based
edible coating material called gelatin from ﬁsh waste to
enhance the storage stability of fresh fruits and vegetables and
is to reduce the environmental pollution. Gelatin is an important
functional biopolymer widely used in food, cosmetics and
pharmaceutical industries. Generally, it is imported from
abroad and is mostly originated from pigs.

ফলমূ ল ও শাকসবিজ আমােদর ৈদনি�ন খাবােরর অত্যাবশ্যক অংশ।
িক� তারা পচনশীল হওয়ায় কৃষক, পাইকারী/খুচরা িবে�তারা ফসল
সং�হপরবতৰ্ী ক্ষিত কমােনা সহ সংরক্ষণকাল বৃি�র জন্য
ফলমূ ল/শাকসবিজর সােথ ক্ষিতকর রাসায়িনক ব্যবহার কের। যা মানব
�াে�্যর জন্য হুমিক�রূপ । যার ফেল মানবেদেহ িকডিন েরাগ, হাটৰ্
অ্যাটাক, িলভার িসেরািসস ইত্যািদ সহ মারা�ক েরাগ হেত পাের।
অন্যিদেক, বাংলােদেশর মাছ �ি�য়াকরণ েকে� বা মােছর
বাজারগুিলেত উে�খেযাগ্য পিরমােণ মােছর বজৰ্্য উৎপ� হয় যা
পিরেবশ দূ ষণ কের। আমােদর ��ািবত ধারণা মােছর বজৰ্্য কােজ
লািগেয় েজলািটন নামক ে�ািটন িভি�ক একধরেনর েভাজ্য উপাদান
ৈতির করার জন্য। পরবতৰ্ীেত েজলািটেনর িবিভ� ঘনে�র �বেন
তাজা ফলমূ ল ও শাকসবিজ �� সমেয়র জন্য ডুিবেয় সংরক্ষনকাল
বৃ ি� করা েযেত পাের। েসইসােথ মােছর বজৰ্্য েথেক সৃ � পিরেবশ
দূ ষণও কেম যােব। েজলিটন একিট গুরু�পূ ণৰ্ কাযৰ্করী বােয়াপিলমার
যা খাদ্য, �সাধনী এবং ঔষধ িশে� ব্যাপকভােব ব্যবহৃত হয়।
সাধারণত, এিট িবেদশ েথেক আমদািন করা হয় এবং েবিশরভাগই
শুকেরর হাড় বা চামড়া েথেক ৈতির করা হয়।

Therefore, the imported gelatin and its products are not
accepted by Muslims due to the halal/haram issue. On the
other hand, the gelatin originated from ﬁsh may create a
monopoly market with very low production cost. Fish scale can
be obtained easily at free of cost or at a very low cost. After
initial processing of ﬁsh waste, a series of chemical and
physical treatments are essential to obtain collagen and gelatin
which is use for coating of fruits/vegetables. The
farmers/ﬁsherman will be supported economically and the
consumers will be beneﬁted for safe fruits/vegetables and halal
products. Therefore, we strongly believe that our idea is
signiﬁcant and we are capable to establish our idea in industrial
scale.

অতএব, আমদািন করা েজলিটন এবং এর পণ্যগুিল হালাল/হারাম
সমস্যার কারেণ মুসিলম েভা�ারা �হণ কের না। অন্যিদেক, মােছর
বজৰ্্য েথেক উৎপ� েজলিটন খুব কম উৎপাদন খরেচ
ফলমূ ল/শাকসবিজর সংরক্ষনকাল বৃ ি�সহ বাংলােদেশ একেচিটয়া
বাজার ৈতির করেত পাের। মােছর বজৰ্্য বাজার েথেক িবনা পয়সায়
অথবা খুব স� মূ েল্য সং�হ করা েযেত পাের, যা �াথিমক
�ি�য়াকরেণর পর, িফিজক্যাল ও েকিমক্যাল প�িতর একিট েচইন
�ি�য়ার মাধ্যেম েকালােজন এবং েজলিটন পাওয়া যায়। এছাড়াও
আমােদর ��ািবত ধারণা বা�বায়েনর মাধ্যেম কৃষক/েজেলরা
অথৰ্ৈনিতকভােব লাভবান হেত পাের এবং বাংলােদেশর েভা�ারা
িনরাপদ ফল/সবিজ ও হালাল পণ্য েপেত পাের। অতএব, আমরা
দৃ ঢ়ভােব িব�াস কির েয আমােদর ধারণা তাৎপযৰ্পূণৰ্ এবং এই ধারণা
ই�াি�য়াল পযৰ্ােয় বা�বায়েন আমরা সক্ষম।
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আই পাওয়ারঃ কৃি�ম বুি�ম�ািভি�ক িসে�ম যা িবদু্যৎ চািহদার পূ বৰ্াভাস ও কাযৰ্কর ব্যবহােরর সমি�ত
পিরক�না তাৎক্ষিণক ভােব �দান করেত পাের


Abu Isha Md.
Sadot Areﬁn



Saifur Rahman

Khondaker A. Mamun

Bangladesh is on the superhighway of development. We are
rapidly progressing towards becoming a developed country.
Our business and industries are growing rapidly, and it is way
more than ever. Thus, our electricity demand is also increasing
at a rapid rate. Besides this, the current population of
Bangladesh is enjoying a better lifestyle due to lots of
opportunities and jobs are being created which also increases
household electricity consumption greatly. Also, different
climate factors such as temperature increase and humidity
play a vital role in more electricity demand in Bangladesh. The
current electricity generation capacity of Bangladesh is about
21,000 MegaWatt and the highest recorded electricity
consumption is about 14000 MegaWatt this year. So load
shedding is not an issue for Bangladesh anymore. However, to
cope up with the increasing electricity demand it is not only
necessary to increase total generation capacity but also, we
need to be careful regarding our electricity consumption
behavior as well as we need to manage the electricity demand
efﬁciently.
iPower is such a system that can forecast electricity demand at
once at the national, regional, local, organizational, and
household levels. Besides that, it can provide optimized and
efﬁcient consumption plans for individual businesses,
factories, and households automatically. With the generated
plan, the user can properly utilize his machines and appliances
and he will see a signiﬁcant reduction in his electricity bills. In
this way, the system will contribute signiﬁcantly to preserving
national interests, assets, and the environment. As the system
can forecast and plan instantly, it can highly contribute to the
long-term planning for managing electricity demand in our
country.
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বাংলােদশ আজ উ�য়েনর মহাসড়েক। আমরা �ত গিতেত এিগেয়
যাি� উ�য়নশীল েদেশর কাতার েথেক উ�ত েদেশর কাতাের।
আমােদর ব্যবসা, বািণজ্য ও উৎপাদনশীল �িত�ােনর সংখ্যা
অতীেতর েযেকােনা সমেয়র েচেয় এখন অেনক েবিশ। ফল�িতেত
আমােদর িবদু ্যেতর চািহদা েবেড় যাে� তী� গিতেত। তাছাড়া জীবন
মােনর উ�য়ন ও জীিবকার নতুন নতুন েক্ষ� বৃ ি� পাওয়ায় আমােদর
ব্যি�গত বাসা/বািড়েতও িবদু ্যেতর নানািবধ ব্যবহােরর �বণতা
উ�েরা�র বৃ ি� পাে�। এছাড়া আবহাওয়াগত পিরবতৰ্েনর সােথ
সােথ িবদু ্যৎ ব্যবহাের তারতম্য হেয় থােক। উ�তা ও আ�তা বৃ ি�
েপেল িবদু ্যেতর চািহদা েবেড় যায়-অন্যিদেক েসচ েমৗসু েম আমােদর
েদেশর কৃিষ �ধান অ�েল অিতির� িবদু ্যেতর �েয়াজন হয়।
বাংলােদেশর িবদু ্যৎ উৎপাদন ক্ষমতা এখন �ায় ২১০০০ েমগাওয়াট,
আর এই বছেরর সেবৰ্া� চািহদা িছল এ পযৰ্� �ায় ১৪০০০
েমগাওয়াট। তাই উৎপাদনজিনত বাধার কারেণ েলাডেশিডং হওয়ার
স�াবনা েনই বলেলই চেল। উৎপাদন বহুগুেন বৃ ি� েপেলও �ায়
েক্ষে�ই েদখা যায় ই�াি�য়াল ও ব্যি�গত পযৰ্ােয় িবদু ্যেতর
কাযৰ্কর ব্যবহার িনি�ত করেত আমােদর যেথ� েবগ েপেত হয়।
আর তাই িবদু ্যৎ উৎপাদন বৃ ি� করেলই চলেব না, আমােদর িবদু ্যৎ
ব্যবহাের হেত হেব আরও েবিশ সেচতন, করেত হেব কাযৰ্কর
পিরক�না।
আই পাওয়ার এমন একিট িসে�ম যা জাতীয়, আ�িলক,
ই�াি�য়াল ও ব্যি�গত �ের িবদু ্যেতর �কৃত চািহদার পূ বৰ্াভাস
িদেত পারেব আর ব্যবহারকারীর জেন্য �য়ংি�য়ভােব িবদু ্যৎ
ব্যবহােরর কাযৰ্কর পিরক�না ��ত করেত পারেব েযন
ব্যবহারকারী খুব সহেজই বু ঝেত পাের িকভােব কাযৰ্কর ভােব েস
তার িবদু ্যৎ এর সেবৰ্া� ব্যবহার িনি�ত করেত পাের - এেত সা�য়
হেব অেনক িবদু ্যৎ িবল। েসই সােথ আমরা আমােদর যথাযথ িবদু ্যৎ
চািহদা িনরুপেনর মাধ্যেম িবদু ্যৎ উৎপাদন খরচ কিমেয় আনেত
পারব েবশ খািনকটা। এভােব রক্ষা পােব েদেশর �াথৰ্, স�দ আর
রক্ষা পােব পিরেবশ। েযেহতু িসে�মিট তাৎক্ষিনক পূ বৰ্াভাস ও
পিরক�না করেত সক্ষম, তাই িবদু ্যেতর ভিবষ্যৎ চািহদা িনরূপেন
এিট েবশ গুরু�পূ নৰ্ ভূ িমকা পালন করেব।
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“ব�ব�ু অিলি�য়াড” অনলাইন িশক্ষামূ লক েগম





Mohammed Imrul Islam
Chowdhury

Pavel Sarker

Md. Abdur Rahim

Md. Sadman

More than three crore students are studying in educational
institutions of different levels in Bangladesh. 81% of students
are Internet and mobile users and the number of Internet users
is about 120 million. Students are getting addicted to various
social, unwanted sites and games but so far, no educational
games are prevalent. "Bangabandhu Olympiad" is a web and
apps based educational game. Where students can register for
free and challenge their classmates individually and
collectively to read and answer quizzes from their textbooks
and other books. By earning points they will get certiﬁcates,
discounts on various essential goods, food, services and gifts.
The game includes questions from the selected books on
Bangabandhu's colourful political life and ideology. Also
questions from Bangladesh Independence, liberation war and
chapter-wise impersonal questions prepared by experienced
teachers from national curriculum of General, Technical &
Madrasha boards. Skill development, higher education,
competitive examinations will be included in phases and will be
run on an international level by inserting illustrated, multimedia,
AI based contents. Expenditure will be met under the
patronage of various government and non-government
organisations. The game was piloted last March under the
auspices of the Chattogram Board. In just 25 days, 4757
students from 594 educational institutions participated and
scored 52,29,203 points by answering questions 1,78,018
times. No doubt they have to read and learn a lot to score these
huge points. Hon'ble Deputy Education Minister Barrister
Mohibul Hasan Chowdhury Nowfel MP presented certiﬁcates
and prizes and also assured cooperation in launching
"Bangabandhu Olympiad" in other boards. "Bangabandhu
Olympiad" is an endless game serve as a great platform to
acquire knowledge, practice by reading books. Same time, the
name Bangabandhu will be more popular among the students.
As long as "Bangabandhu Olympiad" will run, We shall learn &
remember the name “Sheikh Mujibur Rahman

Shadman Shahriar

Kaiser Shuvo

েদেশর িবিভ� �েরর িশক্ষা �িত�ােন িতন েকািটরও েবিশ িশক্ষাথৰ্ী
অধ্যায়নরত রেয়েছ। ৬১ শতাংশ িশক্ষাথৰ্ী ই�ারেনট ও েমাবাইল
েফান ব্যবহারকারী এবং ই�ারেনট ব্যবহারকারীর সংখ্যা �ায় ১২
েকািট। িশক্ষাথৰ্ীরা িবিভ� সামািজক, অনাকাি�ত সাইট ও েগমেস
আস� হেয় পড়েছ িক� এখন পযৰ্� েকান িশক্ষামূ লক েগমস �চিলত
েনই। “ব�ব�ু অিলি�য়াড” একিট ওেয়ব ও অ্যাপস িভি�ক
িশক্ষামূ লক েগম। েযখান িশক্ষাথৰ্ীরা িবনামূ েল্য েরিজে�শন কের
একক ও েযৗথভােব সহপাঠীেদর চ্যােল� কের � � পাঠ্যবই ও
অন্যান্য বইেয়র �ে�া�র �দােনর মাধ্যেম িনয়িমতভােব বইপড়া ও
অনু শীলন করেত পারেব এবং অিজৰ্ত পেয়ে�র িবপরীেত কৃিতে�র
সনদ, নানািবধ �েয়াজনীয় পণ্য, খাদ্যসাম�ী এবং েসবায় মূ ল্যছাড়,
বৃ ি� ও উপহার অজৰ্ন করেত পারেব। েগমিটেত ব�ব�ুর বণৰ্াঢ্য
রাজৈনিতক জীবন, আদশৰ্, সং�ােমর উপর িনবৰ্ািচত বই কারাগােরর
েরাজনামচা, অসমা� আ�জীবনী, আমার েদখা নয়াচীন ইত্যািদসহ
বাংলােদশ, �াধীনতা, মুি�যু � ও জাতীয় পাঠ্য�েমর আওতাধীন
মাধ্যিমক ও উ� মাধ্যিমক িশক্ষােবাডৰ্সহ কািরগির ও মা�াসা
িশক্ষােবােডৰ্র ৩৫০০০ িশক্ষা�িত�ােনর এক েকািটরও েবশী
িশক্ষাথৰ্ীেদর জন্য সকল ে�ণীর পাঠ্যবইেয়র অধ্যায়িভি�ক লক্ষািধক
ৈনবৰ্্যি�ক �� অিভজ্ঞ িশক্ষকম�লী �ারা �ণয়ন করা হেয়েছ।
পযৰ্ায়�েম িবিভ� দক্ষতা উ�য়ন, উ� িশক্ষা, �িতেযািগতামুলক
পরীক্ষাসহ স�াব্য সকলেকই অ�ভু�
ৰ্
করা হেব ও সিচ�,
মাি�িমিডয়া, কৃি�ম বু ি�ম�ািভি�ক কে�� সি�েবিশত কের
আ�জৰ্ািতক পযৰ্ােয় পিরচালনা করা হেব। সরকারী, েবসরকারী নানান
িবেদ্যাৎসাহী �িত�ােনর পৃ �েপাষকতায় “ব�ব�ু অিলি�য়াড” এর
ব্যয় িনবৰ্াহ হেব।
গত মাচৰ্ মােস চ��াম িশক্ষােবােডৰ্র পৃ �েপাষকতায় “ব�ব�ু
অিলি�য়াড” েগম পাইলিটং করা হেয়িছল। মা� ২৫িদেন ৫৯৪িট
িশক্ষা �িত�ােনর ৪৭৫৭ জন িশক্ষাথৰ্ী অংশ�হণ কের ১,৭৮,০১৮
বার �ে�া�র িদেয় ৫২,২৯,২০৩ পেয়� অজৰ্ন কের। পাঠ্যবইেয়র
সবকিট িবষেয় �ে�া�র �দান করায় ছা�ছা�ীেদর ব্যাপক
পড়ােলখার অনু শীলন হেয়েছ। মাননীয় িশক্ষা উপম�ী ব্যির�ার
মিহবু ল হাসান েচৗধু রী নওেফল এমিপ িশক্ষাথৰ্ীেদর সািটৰ্িফেকট ও
পুর�ার �দান কেরন এবং অন্যান্য েবােডৰ্ও “ব�ব�ু অিলি�য়াড”
�চলেন সহেযািগতার আ�াস �দান কেরন। “ব�ব�ু অিলি�য়াড”
একিট অ�হীন েগম যা বই পেড় জ্ঞান অজৰ্ন ও অনু শীলেনর একিট
বড় �াটফমৰ্ িহেসেব কাজ করেব। েসই সােথ িশক্ষাথৰ্ীেদর কােছ
ব�ব�ু নামিট �চিলত থাকেব। কিব অ�দাশংকর রােয়র মতই বলেত
হয় – যতিদন রেব “ব�ব�ু অিলি�য়াড” চলমান, ততিদন �িরেব
েতামার নাম েশখ মুিজবর রহমান।
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সু �রবন ম্যানে�াভ বেন ইেকািসে�ম সংরক্ষেণর জন্য েটকসই সমাধান
Members

Team Leader

Mohian Islam

B. M. Nishanul Alam Nishat

Saba Ahmed Momo

The heart of nature, the Sundarban Mangrove forest in
Bangladesh is facing danger from illegal logging and animal
hunting. This problem is being considered sorely and multiple
plans have been initiated to stop these law breakers. A
digitized and multi-planned solution can be achieved through
Machine Learning and IoT devices. Motivated by the fact that
any solution for a forest should not disrupt the ﬂow of natural
life, we have selected the sound of nature to detect any
anomalous event in the forest. Sound of nature is diverse.
Potential machine learning algorithms incorporated with
properly trained models can differentiate between natural and
man-made sounds. So our device is trained to detect the
anomalous sounds of tree-cutting and gunshot to detect the
location of the incident and inform the authorities right away.
The architecture of the whole system reﬂects
cost-effectiveness and energy efﬁciency. The solar powered
raspberry-pi and an integrated microphone collects sound in
real-time and classiﬁes them using an ensemble machine
learning model. When any anomaly is detected, it transmits the
data using LoRa Module to the nearest watch tower to the
authority end.
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S M Anisur Rahman

MD Mustaqim Abrar

�কৃিতর �াণেক�, বাংলােদেশ র সু �রবন ম্যানে�াভ বন অৈবধ
কাঠ কাটা ও পশু িশকােরর কারেণ িবপেদর স�ূ খীন। এই সমস্যািট
গুরুতরভােব িবেবচনা করা হে� এবং এই আইন ভ�কারীেদর
থামােত একািধক পিরক�না �হণ করা হেয়েছ । একিট
িডিজটাইজড এবং বহুপিরকি�ত সমাধান েমিশন লািনৰ্ং এবং
আই-ও-িট িডভাইেসর মাধ্যেম অজৰ্ন করা েযেত পাের। একিট
বেনর জন্য েযেকান সমাধান যােত �াকৃিতক জীবেনর �বাহেক
ব্যাহত না কের তা �ারা অনু �ািণত হেয় , আমরা বেনর েকান
অ�াভািবক ঘটনা সনা� করেত �কৃিতর শ� েবেছ িনেয়িছ।
�কৃিতর শ� ৈবিচ�্যময়। সিঠকভােব �িশিক্ষত মেডেলর সােথ যু �
স�াব্য েমিশন লািনৰ্ং অ্যালগিরদম �াকৃিতক এবং মনু ষ্যসৃ � শে�র
মেধ্য পাথৰ্ক্য করেত পাের । তাই আমােদর য�িটেক গাছ কাটা এবং
গুিলর শে�র অ�াভািবকতা সনা� করার �িশক্ষণ েদওয়া হেয়েছ
যােত ঘটনার অব�ান সনা� করা যায় এবং সে� সে� কতৃৰ্পক্ষেক
অবিহত করা যায়। পুেরা িসে�েমর আিকৰ্েটকচার খরচ-কাযৰ্কািরতা
এবং শি� দক্ষতা �িত ফিলত কের। েসৗর চািলত রা�েবির-পাই
এবং একিট সমি�ত মাইে�ােফান িরেয়ল-টাইেম শ� সং�হ কের
এবং একিট এনেস�ল েমিশন লািনৰ্ং মেডল ব্যবহার কের তােদর
ে�ণীব� কের। যখন েকােনা অস�িত সনা� করা হয়, তখন এিট
LoRa মিডউল ব্যবহার কের কতৃৰ্পেক্ষর কােছ িনকটতম ওয়াচ
টাওয়াের েডটা ে�রণ কের ।
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IoT Based Public Transportation System Using Quick Response (QR) Code for
Smart City (Bus)

�ত �িতি�য়া (িকউআর) েকাড ব্যবহার কের আধুিনক শহেরর জন্য আইওিট িভি�ক গণপিরবহন ব্যব�া (বাস)




Md. Mahdi Hasan

Md. Jahangir Hossain

Rajaul Karim

Nishat Mahmud

One of the crucial factors to determine the progress of a county
is transport infrastructure. Bangladesh is the 8th most
populated country globally with a small area, and maximum
transport doesn't follow the government rules and regulations.
Buses without registration, drivers without a license, trafﬁc law
violations, carrying extra standing passengers, and the
misconduct of transport workers are common in daily life.
Sexual harassment of women is another alarming crime that
happens in public transport. This work presents a complete
bus transport management system using the quick response
code; based on Digital wallet, Mobile banking, and tracking
system. The focus of this system is to make a mobile
Application to make the road digital and manage passengers,
drivers, and transport owners. Invalid buses and drivers cannot
come to the system. Passengers can pay their bus fare digitally
by scanning a QR code only from the back of the Passenger's
front seat.

Siddhartha Barman Joy

পিরবহন অবকাঠােমা একিট েদেশর অ�গিত িনধৰ্ারেণর অন্যতম
গুরু�পূ ণৰ্ িবষয়গুেলার মেধ্য একিট। একিট েছাট আয়তন িনেয়
বাংলােদশ পৃ িথবীর অ�ম জনবহুল েদশ, এবং অিধকাংশ পিরবহন
সরকারী িনয়ম-নীিত অনু সরণ কের না। িনব�ন ছাড়া বাস, লাইেস�
ছাড়া চালক, �ািফক আইন ল�ন, অিতির� যা�ী পিরবহন এবং
পিরবহন �িমকেদর দু বৰ্্যবহার আমােদর ৈদনি�ন জীবেন সাধারণ
ঘটনা। গণপিরবহেন ঘটা আেরকিট উে�গজনক অপরাধ হে�
নারীেদর েযৗন হয়রািন। িডিজটাল ওয়ােলট, েমাবাইল ব্যাংিকং,
�্যািকং িসে�ম এবং �ত �িতি�য়া েকাড ব্যবহার কের একিট
েমাবাইল এি�েকশেনর মাধ্যেম বাস পিরবহন ব্যব�ােক অাধু িনক
পযৰ্ােয় িনেয় যাওয়াই আমােদর ��ািবত �ক�িটর �ধান উে�শ্য।
আমােদর লক্ষ্য েমাবাইল এি�েকশনিটর মাধ্যেম যা�ী, চালক ও
পিরবহন মািলকেদর েসবার মান এবং বাংলােদেশর পিরবহন
ব্যব�ার অবকাঠােমাগত উ�য়ন। অিনবি�ত বাস ও চালক এই
প�িতর আওতায় আসেত পারেব না। যা�ীরা তার সামেনর িসেটর
িপছেন লাগােনা �ত �িতি�য়া েকাডিট �্যান কের বাস ভাড়া
পিরেশাধ করেত পারেব। �েত্যক যা�ীর জন্য একিট িডিজটাল
ওয়ােলট আেছ এবং যা�ীরা েমাবাইল ব্যাংিকং বা এিটএম কােডৰ্র
মাধ্যেম টাকা েযাগ করেত পারেবন। যা�ীর �াটৰ্েফােনর িজিপএেসর
েলােকশন ব্যবহার কের যা�া শুরু ও েশেষর �ান িনি�ত কের
�য়ংি�য়ভােব ভাড়া গণনা করা হেব।

A digital wallet will be available for every passenger and credit
their balance using mobile ﬁnancial services or cards. The
ﬁxed fare will be calculated automatically using the arrival and
drop-off location of the Passenger's smartphone's GPS.
Passengers can also pre-book seats and get a digital ticket.
Rating by the Passenger affects bus rating, and complaints will
be directly submitted to the authority. Online payment and no
queuing for the ticket will impact massively to prevent sexual
harassment. Because of digital payment, Passenger
management for the valid workers will become easier. If any
passenger is unable to pay digitally, he can pay in cash.
Scanning the QR code of the digital ticket will conﬁrm the
pre-book ticket validation. Digital payment will credit to the
owner's merchant account, and every transaction is recorded.
The owner can also view the seat map, bus location, and
complaints by the passengers.

এছাড়াও যা�ীরা ভিবষ্যৎ �মেনর জন্য অ�ীম িটিকট বুক করেত
পারেবন এবং �ত �িতি�য়া েকাড সহ একিট িডিজটাল িটিকট
�দান করা হেব। যা�া েশেষ যা�ীরা পিরহেনর েসবার মান িনধৰ্ারণ
করেত পারেবন, যা পিরবহেনর েসবার মােনর সােথ েযাগ হেব এবং
পিরবহন মািলক সরাসির যা�ীেদর অিভেযাগ েদখেত পারেবন।
অনলাইেনর মাধ্যেম ভাড়া েদওয়া ও িটিকেটর জন্য লাইেন না দাঁড়ােনা
েযৗন হয়রািন েরােধ গুরু�পূ ণৰ্ ভূ িমকা পালন করেব। িডিজটাল
প�িতেত পিরবহন �িমকেদর যা�ী ব্যব�াপনা সহজ হেব। েকান
যা�ী এই প�িতেত ভাড়া িদেত সক্ষম না হেল েহ�ার টাকার
মাধ্যেমও ভাড়া িনেত পারেব, যার েরকডৰ্ থাকেব। িডিজটাল
িটিকেটর �ত �িতি�য়া েকাড �্যান করার মাধ্যেম অ�ীম িটিকেটর
ৈবধতা িনি�ত হেব। অনলাইেনর মাধ্যেম �দান করা সকল ভাড়া
পিরবহন মািলেকর মােচৰ্� ব্যাংক একাউে� জমা হেব। এছাড়াও
িতিন �কৃত সমেয় বােসর অব�ান, যা�ীর সংখ্যা, ভাড়ার পিরমাণ
ও যা�ীেদর অিভেযাগ েদখেত পারেবন।
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সকল িচিকৎসা তথ্য এক িঠকানায়





Md. Abdullah
Al Mamun

 

Rokibul Hasan

Jannaul Ferdous

People will get all information related to medical and health
services including vacancy of seats at hospital, ambulance
service, ICU & non-ICU bed availability doctor's appointment,
medicine etc. in one website as well as in one application.

122

Md Amir Hossain

সকল িচিকৎসা েকে�র শয্যা ও িচিকৎসা তথ্য, ডায়াগনি�ক
েস�ার, ফােমৰ্িস, ডা�ার, অ্যা�ু েল�সহ িচিকৎসা ও �া�্য েসবা
সং�া� সকল তেথ্যর িসে�ল েডসেবাডৰ্ এবং �ক েচইন �যু ি�
স�� ই-কমাসৰ্ �্যাটফমৰ্িটই হেলা সকল িচিকৎসা তথ্য এক
িঠকানায় তথা েমিডেসবা-২৪ েপাটৰ্াল।
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িডিজটাল অ্যা� (Apps) এ বাংলােদেশর পযৰ্টন ও পিরবহন খােতর নতুন পিরবতৰ্ন


Mohammad Kamrul
Hasan Sakib



Abdur Rahman Zihad

Antu Das

Sadiya Rahman

Our TiCo app will be dedicated to work towards the
development of the potential tourism and transportation sector
of Digital Bangladesh. TiCo app will help solving the travel
problems faced by domestic and foreign tourists in this country.
'TiCo' is basically a digital application that is able to serve a
tourist in two separate segments simultaneously which are
Transport (Journey) and Tourism (Travel).In the transport
segment of the app, it will be able to provide vehicle booking
services and ticketing, local travelling fares and accessories
information services of all vehicles to transport travelers to their
desired destination. In the tourism segment, TiCo app offers
tourists the opportunity to plan tours according to their own
preferences and needs, join tours organized by tour agencies,
hotel and resort information and booking services, travel
hazards and safe place alerts, travel shopping facilities, local
food courts, Emergency Wallet and various interesting and
exciting travel tips will help making the journey of tourists
easier and more enjoyable. In addition, to provide tourism and
travel related services, the TiCo app will be resourced with
TiCo Media and TiCo chat options where tourists can
periodically share their own travel experiences with their
relatives or friends and also message with each others.

Aankhi paul

িডিজটাল বাংলােদেশর �বল স�াবনাময় পযৰ্টন ও পিরবহন খােতর
উ�য়েনর লেক্ষ্য কাজ করেব আমােদর িটেকা (TiCo) অ্যাপ।
আমােদর েদেশ েদিশ-িবেদিশ পযৰ্টকরা দশৰ্নীয় �ানগুেলা �মেণর
েক্ষে� �মণ স�িকৰ্ত েযসকল সমস্যার স�ু খীন হয় েসসব
সমাধােন িটেকা অ্যাপ সাহায্য করেব। িটেকা মূ লত একিট িডিজটাল
অ্যাি�েকশন যা একজন পযৰ্টকেক একই সােথ পিরবহন (যাতায়াত)
ও পযৰ্টন (�মণ) দু ইিট আলাদা েসগেমে� েসবা �দান করেত
সক্ষম। এই অ্যাপিটেত পিরবহন (যাতায়াত) েসগেমে�
�মণকারীেদর কাি�ত গ�েব্য পিরবহেনর জেন্য যানবাহন বু িকং
েসবা ও িটিকিটং, েলাকাল/�ানীয় সকল যানবাহেনর যাতায়াত ও
ভাড়া স�িকৰ্ত তথ্য েসবা �দান করেত পারেব। পযৰ্টন (�মণ)
েসগেমে� িটেকা অ্যাপ িদে� পযৰ্টকেদর িনজ� পছ� ও �েয়াজন
সােপেক্ষ টু্যর �্যান করার সু েযাগ, টু্যর এেজি�র মাধ্যেম তােদর
আেয়ািজত টু্যের েযাগ েদয়া, �মণ�েলর যাবতীয় েহােটল ও
িরেসােটৰ্র তথ্য ও বু িকংস েসবা, �মণ�েলর িবপদজনক ও িনরাপদ
�ান স�িকৰ্ত সতকৰ্তা, �ােভল শিপং সু িবধা, েলাকাল ফুড েকাটৰ্,
ইমােজৰ্ি� ওয়ােলট এবং িবিভ� আকষৰ্ণীয় ও চমক�দ �মণ িটপস
িদেয় পযৰ্টকেদর �মণেক আেরা সহজ ও উপেভাগ্য কের তুলেত
সাহায্য করেব। এছাড়াও পযৰ্টন ও যাতায়াত স�িকৰ্ত সািভৰ্স
েদওয়ার পাশাপািশ িটেকা অ্যােপ িটেকা িমিডয়া ও িটেকা চ্যাট
অপশন থাকেব েযখােন পযৰ্ায়�েম পযৰ্টকরা তােদর িনজ িনজ �মণ
অিভজ্ঞতা আ�ীয়, ব�ুেদর সােথ েশয়ার করেত পারেবন এবং ভাব
িবিনময় করেত পারেবন।

In this way, TiCo (Time Consumer) app can assist a tourist to
save his time by providing all the beneﬁts of travel.
Consequently, this will play a helping hand role in solving the
problems that currently the Bangladesh tourism sector is
facing. As a result, the number of domestic and foreign tourists
will increase in the country's tourist destinations, which will
encourage tourists (especially foreign tourists) to visit the
country's tourist destinations as well as increase the foreign
exchange rate in the country's economy; which can add a new
and innovative dimension to the development of our
transport-tourism sector.

এইভােব TiCo (Time Consumer) অ্যাপ একজন পযৰ্টকেক
�মণযা�ায় যাবতীয় সু িবধা �দােনর মাধ্যেম তার সময় সা�য়
করেত সাহায্য করেব। েসইসােথ বতৰ্মােন আমােদর েদেশ পযৰ্টন
খােত েযসকল সমস্যা স�ু খীন হে�, েসসকল সমস্যা সমাধােন
ভূ িমকা রাখেব। ফেল েদেশর পযৰ্টনেক�গুেলােত েদিশ-িবেদিশ
পযৰ্টক সংখ্যা বৃ ি� পােব, এেত েদেশর পযৰ্টনেকে�গুেলা �মেণ
পযৰ্টকরা (িবেশষ কের িবেদিশ পযৰ্টকরা) েযমন উৎসািহত হেব
েতমিন েদেশর অথৰ্নীিতেত ৈবেদিশক মু�া হার েবেড় যােব; যা
আমােদর পযৰ্টন-পিরবহন খাত উ�য়েন একিট নতুন ও অিভনব
মা�া যু � করেব।
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একুয়ালাইভ: েযেকােনা জায়গা েথেক িরেয়ল-টাইম পািনর গুণমান ব্যব�াপনা


Shaﬁ Al Islam



Reduan Ahmed Tanim

Tanim Sajjad Turjo

AquaLive brings a sustainable green solution for an end-to-end
water quality management system using IoT; real-time water
quality sensors for real results. We as a nation are popularly
called by the phrase; “Mache-Bhate-Bangali''. It signiﬁes the
importance of Fisheries in our lives not only as a dietary protein
source but also as an important contributor to the economy and
the livelihoods of hundreds of thousands of locals. But yet, in
the era of the 4th Industrial Revolution, we are still reliant on
age-old traditional techniques and knowledge based on
intuition. We have developed AquaLive, a cost-effective, easily
deployable and scalable product to take a profound step
towards digitizing ﬁsheries in Bangladesh.
We are proud to announce an integrated platform solution for
aqua farming water management. Our platform aggregates
key data points for temperature, oxygen levels, pH and more to
manage your farm’s water quality in real time. The solution
connects the AquaLive Beacon's data to a personalized portal
to give you instant visibility on desktop or mobile devices.
Create the settings that meet your farm’s unique needs, get
instant alerts through SMS and then monitor all your ponds
from the portal with easy-to-read reporting and instant alerts.
Product Features: 1) Continuous Monitoring: Our product
collects data every minute to ensure water quality is at its best.
2) Instant Alarms and Alerts: Individual alerts and alarms to
immediately notify the farmer remotely of unsafe dissolved
oxygen, pH or temperature levels. 3) Best Quality Sensors:
Technically advanced and long-lasting sensors. 4) Better
Management: Increase productivity while decreasing
maintenance and labor costs. 5) User Panel/Dashboard:
Easy-to-use customer dashboard to view important data in
real-time anytime from any location with autogenerated hourly,
daily, weekly and monthly reports and more. The ﬁsheries and
aquaculture sector supports more than 80m people, among
them more than 2m are women. Thus, Digitalization in this
sector is a must to achieve the ambitious Middle-Income
economic status of Bangladesh. Our Goal is simple, IMPACT
20, that is to increase productivity by 20% while reducing cost
by 20%.
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AquaLive IoT ব্যবহার কের এ�-টু-এ� ওয়াটার েকায়ািলিট
ম্যােনজেম� িসে�েমর জন্য একিট েটকসই সবু জ সমাধান িনেয়
আেস; বা�ব ফলাফেলর জন্য িরেয়ল-টাইম ওয়াটার েকায়ািলিট
েস�র। চতুথৰ্ িশ� িব�েবর পিরে�িক্ষেত, েয সকল ব্যবসা িরেয়ল
টাইম েডটা সং�হ কের এবং েসগুিলর উপর কাজ কের আরও
দক্ষতা অজৰ্ন কের এবং তােদর বটম লাইন উ�ত কের৷ তােদর
মেধ্য, অ্যাকুয়াকালচাের িরেয়ল-টাইম েডটার �েয়াজনীয়তা অত্য�
গুরু�পূ ণৰ্। একিদেক মাছ চােষর জন্য জলাশয় স�ু িচত হে�,
অন্যিদেক জনসংখ্যা বাড়েছ এবং ২০৩০ সােলর মেধ্য ১৮৫
িমিলয়েন েপৗঁছােব। উৎপাদনশীলতা বৃ ি�র জন্য সমাধান একিট
�� �েয়াজনীয়তা। বািণিজ্যক মাছ চােষর জন্য সবেচেয় গুরু�পূ ণৰ্
িবষয় হল পািনর গুণমান। ত�াবধানহীন পািনর মােনর ফেল খারাপ
উৎপাদনশীলতা এবং ক্ষিত েভাগ কের। আমরা AquaLive ৈতির
কেরিছ, একিট সা�য়ী, সহেজ �াপনেযাগ্য এবং মাপেযাগ্য পণ্য
বাংলােদেশ মৎস্য চাষেক িডিজটালাইজ করার জন্য একিট গভীর
পদেক্ষপ িনেত।
আমরা অ্যােকায়া ফািমৰ্ং ওয়াটার ম্যােনজেমে�র জন্য একিট সমি�ত
�্যাটফমৰ্ সমাধান েঘাষণা করেত েপের গিবৰ্ত। আমােদর �্যাটফমৰ্িট
আপনার খামােরর জেলর গুণমানেক িরেয়ল টাইেম পিরচালনা
করেত তাপমা�া, অি�েজেনর মা�া, pH এবং আরও অেনক িকছু র
জন্য মূ ল েডটা পেয়�গুিলেক একি�ত কের৷ সমাধানিট আপনােক
েড�টপ বা েমাবাইল িডভাইেস তাৎক্ষিণক দৃ শ্যমানতা িদেত একিট
ব্যি�গতকৃত েপাটৰ্ােলর সােথ AquaLive বীকেনর েডটা সংযু �
কের। আপনার খামােরর অনন্য চািহদা পূ রণ কের এমন েসিটংস
ৈতির করুন, SMS-এর মাধ্যেম তাৎক্ষিণক সতকৰ্তা পান এবং তারপের
সহেজ-পিঠত �িতেবদন এবং তাৎক্ষিণক সতকৰ্তা সহ েপাটৰ্াল েথেক
আপনার সম� পুকুর িনরীক্ষণ করুন৷ পেণ্যর ৈবিশ�্য: ১) �মাগত দূ রবতৰ্ী
পযৰ্েবক্ষণ ২) তাৎক্ষিণক অ্যালামৰ্ এবং সতকৰ্তা ৩) �যুি�গতভােব উ�ত
েস�র ৪) ভাচুয়ৰ্ াল ব্যব�াপনা ৫) ব্যবহারকারী-বা�ব ওেয়ব-প্যােনল এবং
অ্যাপ জািত িহেসেব আমােদরেক বলা হয় শ�গু� �ারা;
'মােছ-ভােত-বাঙািল'। মৎস্য ও জলজ কৃিষ খাত ১৮ িমিলয়েনরও
েবিশ মানু ষেক সহায়তা কের, তােদর মেধ্য দু ই িমিলয়েনরও েবিশ
মিহলা। সু তরাং, বাংলােদেশর উ�ািভলাষী মধ্য-আেয়র অথৰ্ৈনিতক
অব�া অজৰ্েনর জন্য এই েস�ের িডিজটালাইেজশন অপিরহাযৰ্।
অিধক�, স�েদর তুলনায় জনসংখ্যা অসাম�স্যপূ ণৰ্ভােব বৃ ি�
পাওয়ায় িব�ব্যাপী খাদ্য সংকট বাড়েছ। �যু ি�েক কােজ লািগেয়
আমােদর এ িবষেয় কাজ করেত হেব। আমােদর লক্ষ্য সহজ,
IMPACT ২০, অথৰ্াৎ উৎপাদনশীলতা ২০% বৃ ি� করা এবং খরচ
২০% কমােনা।
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িটিজ-৯৫ : বােয়ািডে�েডবল েকািভড-১৯ মা�


Ahmed Tahmid



Nayara Noor-E Fatima

Sakib Hasan

Anika Sarwer

Team Gaea promises protection against covid-19 with a novel
idea of biodegradable masks. Our TG-96 masks have been
modeled after N-95 masks. TG-95 will be made from cellulose
ﬁbers, extracted from jute. Our masks are affordable because
a mound of jute, which equates to 40 kilograms, costs 1500
BDT, and thousands of masks can be produced from one
mound. Additionally, our masks are not single-use and can last
for months, hence there are no compounded costs associated
with buying it over and over again. TG-95 masks are also
non-toxic, and biodegradable, since jute is an organic
compound which naturally decomposes. The main ﬁltration
system of conventional surgical masks is in the middle layer,
and is composed entirely of small plastic particles, otherwise
known as nanoparticles.

Dr. Fahim Kabir
Monjurul Haque

কেরানা মহামারীেত সািজৰ্ক্যাল মাে�র ব্যবহার িদন িদন অেনক
েবেড় িগেয়েছ। পিরেবশবা�ব মাে�র অিভনব আইিডয়ার মাধ্যেম
েকািভড-১৯ এর িবরুে� সু রক্ষার অ�ীকার িদে� িটম জায়া।
আমােদর িটিজ-৯৫ মা�গুেলা এন-৯৫ মাে�র আদেলই ৈতরী। পাট
হেত িন�ািশত, েসলু েলাজ আঁেশর �ারা ৈতির হেব িটিজ-৯৫ মা�।
আমােদর মা� সা�য়ী েকননা ১৫০০ টাকা বাজারমূ েল্যর এক
মণ(৪০ েকিজ) পাট েথেক �ায় হাজারখােনক মা� উৎপাদন করা
স�ব। উপর�, েযেহতু আমােদর মা� পুনবৰ্্যবহারেযাগ্য এবং
েটকসই, তাই এিটর বাড়িত েকােনা খরচ েনই। েযেহতু পাট একিট
ৈজব েযৗগ যা িকনা �াকৃিতকভােব পচনশীল, তাই িটিজ-৯৫ মা�
অ-িবষা� এবং বােয়ািডে�েডবল। গতানু গিতক সািজৰ্ক্যাল মাে�র
মূ ল িফলে�শন �ি�য়া স�� হয় মােঝর �ের, েযিট
ন্যােনাপািটৰ্েকল বা ক্ষু�ািতক্ষু� �াি�েকর কণা স�িলত।
িক�, আমােদর িটিজ-৯৫ মাে�র রেয়েছ িতন �েরর কাপড় এবং
এন-৯৫ মাে�র মেতাই একিট িফলে�শন �ি�য়া, যিদও আমােদর
িফ�ার �স-িল�ড েসলু েলাজ �ারা ৈতির এবং এখােন �াি�েকর
েকােনা ব্যবহার ই েনই । কেরানা মহামারীর কারেণ, সারা পৃ িথবীেত
মা� ব্যবহােরর িহিড়ক েলেগ েগেছ। এই ঘটনাই আমােদর
অনু �ািণত কেরেছ একিট অভূ তপূ বৰ্ মা� িডজাইন করেত। য�ত�,
অযািচতভােব মা� এবং অন্যান্য ৈজব-অপচনশীল �াি�ক েফেল
রাখার কারেণ বজৰ্ভূিম এবং সমুে� মািসক ৫০০০ েমি�ক টেনর ও
েবিশ বেজৰ্্যর সৃ ি� হে�। তাছাড়াও, �াি�েকর সােথ িবিভ� ধরেনর
ক্যা�ার এবং অন্যান্য এলািজৰ্ক িরয়্যাকশেনর সংি��তাও রেয়েছ।
পাশাপািশ, এই মাে�র অিনয়ি�ত বজৰ্্য ব্যব�াপনা এর কারেন
সামুি�ক জীবনও অেনক ক্ষিতর স�ু খীন হে�। তাই আমরা এই
সমস্যার সমাধান িহেসেব সািজৰ্ক্যাল মাে�র িবক� িহেসেব একিট
বােয়ািডে�েডবল মাে�র ধারণা িনেয় এেসিছ । েযেহতু পাট শুধু
নন-এলােজৰ্িনক এবং ব্যবহােরর জন্য িনরাপদ ই নয়, বর� এিট
ৈজবপচনশীল ও বেট, তাই এিট ব্যবহাের এই সম� জিটলতার
সমাধান হেয় যায়। িটিজ-৯৫ েযন আমােদর �াহেকর কােছ অত্য�
আরামদায়ক হয় েসজন্য আমরা সেচ�। এজন্যই এই ৈবি�ক স�ট
েমাকােবলায় আমােদর আরামদায়ক, সা�য়ী, পিরেবশবা�ব মা�
কাযৰ্করী। আমরা িব�াস কির আমােদর �াহকগণ পিরেবশ ও
সামুি�ক জীবন েক অক্ষত েরেখ, েকােনারকম কাবৰ্ন ফুটি��
ছাড়াই ভাইরাস এবং কািসৰ্েনােজন েথেক স�ূ ণৰ্ সু রক্ষার দাবীদার।

Our TG-95 masks boast three layers of cloth and a ﬁltration
system which is similar to the N-95 masks, except our ﬁlters
contain no plastic particles and are only made with cross-linked
cellulose. Due to the covid-19 pandemic, the usage of masks
skyrocketed. This inﬂuenced our plans in developing an
unprecedented mask. Improper disposal of the masks and the
non-biodegradable nature of plastic has resulted in more than
5000 metric tons of waste in oceans and landﬁlls(monthly).
Plastic has also been linked to various cancers and allergic
reactions. The usage of jute offsets all these problems as not
only is jute non allergenic and completely safe for
consumption, it is also completely biodegradable.
Furthermore, upon ingestion, TG-95 won’t harm marine
animals. We will be taking steps to ensure that TG-95 masks
are also extremely comfortable for our consumers. That is why
the solution to this problem is our comfortable, cost-effective,
environment-friendly masks. We believe our customers
deserve both protection from the virus and carcinogens, and
comfort without leaving a carbon footprint on the planet.

125

Mujib 100 Idea Contest



       

েনৗযান পযৰ্েবক্ষেণর জন্য আইওিট িভি�ক একিট সমি�ত ে�মওয়াকৰ্


Mohammad Shamsul
Areﬁn



Md. Emruz Hossain

Md. Billal Hossain

Bangladesh is a riverine country. Water transportation is one of
the main transportation systems in Bangladesh. Unfortunately,
it is a matter of great sorrow that many riverine accidents
happened in Bangladesh in the recent past which caused the
death of a signiﬁcant number of people. Most of the riverine
accidents happen due to overloading situations of the vessels
and collision between two vessels. Considering this fact, in this
project, we present an IoT based system that can detect and
handle overloaded situations and real time tracking along with
other facilities such as detecting possibilities of collisions,
weather forecasting, identifying distance of the destination
from the current location and possible time to reach the
destinations. We developed a prototype of buoyancy based
overload detector using Arduino and ultrasonic sonar sensor. If
an overload condition occurs, our system disables the vessel’s
engine so that no vessel becomes able to leave port in
overloaded condition. We have also built a vessel application
for drivers, a user application for passengers and a central
monitoring site for the authority. We have tested our system in
a lab environment and found that it shows effective
performance. Implementation of our system in the riverine
vessels can decrease riverine accidents in a great number and
improve the quality of services of riverine vessels.
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Md. Rashadur Rahman

বাংলােদশ একিট নদীমাতৃক েদশ। েনৗ পিরবহন বাংলােদেশর
েযাগােযােগর অন্যতম মাধ্যম। িক� অত্য� পিরতােপর িবষয় হল,
অতীেত বাংলােদেশ অেনক েনৗ দু ঘৰ্টনার ফেল উে�খেযাগ্য সংখ্যক
মানু েষর হতাহেতর ঘটনা ঘেটেছ। এসব দু ঘৰ্টনার েবিশর ভাগই
সংঘিটত হেয়েছ েনৗযানগুেলােত ধারণক্ষমতার েচেয় অিধক যা�ী
পিরবহন, কুয়াশা�� পিরেবশ, অিতির� গিতেত েনৗযান
পিরচালনা এবং েনৗযানগুেলার মােঝ েক কার আেগ যােব এ
�িতেযাগীতা। এসকল পিরি�িত িবেবচনায় িনেয়, এ �েজে�র
আওতায় আমরা একিট আইওিট িভি�ক ে�ােটাটাইপ েডেভলপ
কেরিছ যা িরেয়ল টাইম �্যািকং সু িবধা এবং ওভারেলােডড অব�া
সনা�করণসহ জাহাজসমূ েহর মেধ্য সংঘেষৰ্র স�াবনা, আবহাওয়ার
পূ ভৰ্াবাস, গ�েব্যর দূ র� এবং গ�েব্য েপৗঁছার আনু মািনক সময়
স�েকৰ্ তথ্য �দান করেত সক্ষম। আমরা চালকেদর জন্য একিট
অ্যাি�েকশন, যা�ীেদর জন্য একিট অ্যাি�েকশন এবং কতৃৰ্পেক্ষর
জন্য একিট েক�ীয় পযৰ্েবক্ষণ প্যােনল ৈতির কেরিছ। আমরা ল্যাব
পিরেবেশ আমােদর িসে�ম পরীক্ষা কেরিছ এবং েদেখিছ েয এিট
দক্ষতার সােথ কাজ করেত সক্ষম। েনৗযানগুিলেত আমােদর
িসে�েমর �েয়াগ নদী দু ঘৰ্টনা �াস করেত এবং েনৗযানগুিলর যা�ী
পিরেষবার মান উ�ত করেত উে�খেযাগ্য ভূ িমকা রাখেত পাের বেল
আমােদর িব�াস।
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�য়ংি�য়ভােব COVID-19 �িতেরাধ ব্যব�া


A S M Ahsanul
Sarkar Akib



Jannatul Ferdous
Srabonee

Md. Farhan

During this pandemic, many institutions must continue to
operate in a safe atmosphere. The intelligent automation
system helps to maintain such an atmosphere by preventing
COVID-19 from spreading in places like education institutes,
shopping malls, hospitals, banks, etc. Even though COVID
vaccination is in progress, the number of patients affected
remained steady. One of COVID's most common symptoms is
fever. As a result, several large companies maintain a system
that detects an individual's body temperature and checks
whether or not the person is wearing a mask before granting
access. A person is kept in charge of this process. Disinfecting
a person's hands and possessions is also done by hand, which
is time-consuming. This intelligent automation technology is
capable of effectively resolving this problem.

এই মহামারী চলাকালীন, অেনক �িত�ানেক িনরাপদ পিরেবেশ
কাজ চািলেয় েযেত হেব। বু ি�মান অেটােমশন িসে�ম িশক্ষা
�িত�ান, শিপংমল, হাসপাতাল, ব্যা� ইত্যািদ জায়গায় COVID-19
ছিড়েয় পড়া েথেক �িতেরাধ কের এমন পিরেবশ বজায় রাখেত
সাহায্য কের। যিদও েকািভড ভ্যাকিসেনশন চলেছ, আ�া� েরাগীর
সংখ্যা ি�িতশীল রেয়েছ। েকািভেডর সবেচেয় সাধারণ লক্ষণগুিলর
মেধ্য একিট হল �র। ফল�রূপ, েবশ কেয়কিট বড় েকা�ািন এমন
একিট িসে�ম বজায় রােখ যা একজন ব্যি�র শরীেরর তাপমা�া
সনা� কের এবং অ্যাে�স েদওয়ার আেগ ব্যি�িট একিট মা�
পেরেছ িকনা তা পরীক্ষা কের। একজন ব্যি�েক এই �ি�য়ার
দািয়ে� রাখা হয়। একজন ব্যি�র হাত এবং িজিনসপ� জীবাণুমু�
করাও হাত �ারা করা হয়, যা সময়সােপক্ষ। এই বু ি�মান অেটােমশন
�যু ি� কাযৰ্করভােব এই সমস্যার সমাধান করেত সক্ষম।
��ািবত িসে�মিট একিট রা�েবির পাই, �াসি�ক েস�র সহ
আরডুইেনা মাইে�াকে�ালার এবং একিট ক্যােমরা ব্যবহার কের
ৈতির করা হেয়েছ যা শরীেরর তাপমা�া পিরমাপ কের এবং
সিঠকভােব মা� পরা পরীক্ষা কের স�াব্য COVID ঝুঁিক িনরীক্ষণ
করেত পাের। যিদ েকান ঝুঁিক শনা� না করা হয়, িসে�মিট
ব্যি�েক তার শরীর এবং িজিনসপ� জীবাণুমু� করেত েদয়।
একজন ব্যি�র িজিনসপ� জীবাণুমু� করেত UV রি� ব্যবহার
করা হয়। িসে�মিট কতজন ব্যি� আসেছ এবং ��ান করেছ তাও
�্যাক রােখ। উ�ত কৃি�ম বু ি�ম�া িসে�ম িবকােশর জন্য ব্যবহার
করা হয়. তাপমা�া পিরমাপ করার এবং মা� পরার জন্য েলােকেদর
সতকৰ্ করার বতৰ্মান প�িতিট অসু িবধাজনক এবং মানু েষর হ�েক্ষপ
�েয়াজন। এই COVID পিরি�িতেত মানু েষর অংশ�হেণর স�াবনা
কম; অতএব, ��ািবত প�িত এই সমস্যার সমাধান করেত পাের।
�য়ংি�য় �ি�য়া �িত�ােনর িনরাপ�া িনি�ত করার পাশাপািশ
সময় বাঁচায়। িসে�েমর জন্য মানু েষর হ�েক্ষেপর �েয়াজন েনই
এবং েকািভড �িতেরােধ গুরু�পূ ণৰ্ ভূ িমকা পালন কের।

The proposed system is developed using a Raspberry Pi,
Arduino microcontroller with relevant sensors, and a camera
that can monitor possible COVID risk by measuring body
temperature and checking the presence of a properly worn
mask. If no risk is detected, the system lets the individual in
and disinfects his body and possessions. UV ray is used to
disinfect a person's belongings. The system also keeps track of
how many individuals are arriving and departing. Advanced
artiﬁcial intelligence is used to develop the system. The current
method of measuring temperature and alerting people to wear
masks is inconvenient and requires human intervention.
Human participation is less likely in this COVID circumstance;
therefore, the suggested method can address this problem.
The automated process saves time while also ensuring the
institution's safety. The system does not require human
intervention and plays an important role in COVID prevention.
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েমে�ােনাম





Promit Basak

A.H.M Nazmus Sakib

Shahamat Mustav Tasin

Syed Doha Uddin

Metronome is an AI-driven system capable of automated and
smart trafﬁc signal control intended to solve trafﬁc issues in
Bangladesh. It will also provide additional beneﬁts such as
license plate identiﬁcation, speed calculation, etc. Efﬁcient
trafﬁc control is of the utmost importance for any major city and
even more for densely populated cities like Dhaka. But lack of
a large enough workforce, human error, and systemic
inefﬁciencies make this almost impossible to handle through
conventional means. This causes huge losses in terms of work
hours and fuel consumption.

েমে�ােনাম কৃি�ম বু ি�ম�া-চািলত একিট �য়ংি�য় িসে�ম যা
�াটৰ্ভােব �ািফক িসগন্যাল িনয়�েণ সক্ষম। এর উে�শ্য বাংলােদেশ
চলমান মারা�ক �ািফক সমস্যা সমাধান করা। এিট লাইেস� ে�ট
শনা�করণ, যানবাহেনর গিত পিরমাপ ইত্যািদর মেতা অিতির�
সু িবধাও �দান করেব। দক্ষ �ািফক িনয়�ণ েযেকােনা বড় শহেরর
জন্য, িবেশষ কের ঢাকার মেতা ঘনবসিতপূ ণৰ্ শহরগুিলর জন্য অত্য�
গুরু�পূ ণৰ্। িক� পযৰ্া� জনবেলর অভাব, মানিবক �িট এবং
প�িতগত অদক্ষতার কারেণ �চিলত উপােয় এিট সিঠকভােব
পিরচালনা করা স�ব হয় না। এেত মূ ল্যবান সমেয়র অপচয় এবং
�ালািন খরচ ব্যাপকভােব বৃ ি� পায়।

Metronome, with the help of artiﬁcial intelligence, will be able to
automate trafﬁc signals based on trafﬁc densities in different
segments of the city. It will receive the live video feed from the
streets and will identify vehicles and judge the density of trafﬁc
at present and future. Then using that analysis, it will provide
the trafﬁc signals in a way so that vehicles can move most
efﬁciently. This can save the aforementioned huge losses in
work hours and fuel consumption to a large extent. With
metronome, trafﬁc signals will not change in a predeﬁned
pattern, rather they will adapt to the current trafﬁc situation to
let the most number of vehicles pass in the shortest time
possible. It will also be able to give priority to speciﬁc vehicles
such as ambulances, school buses, etc. This will reduce the
time required to move to places even in peak hours, decrease
fuel consumption, and save time, increasing quality of life
signiﬁcantly. Also, further improvements will be made to make
sure trafﬁc laws are followed and if not properly identiﬁed via
number plate identiﬁcation.

েমে�ােনাম কৃি�ম বুি�ম�ার সাহােয্য শহেরর িবিভ� অংেশ �ািফক
ঘনে�র উপর িভি� কের �ািফক িসগনালগুেলা �য়ংি�য়ভােব
পিরবতৰ্ন করেত সক্ষম হেব। এিট রা�া েথেক লাইভ িভিডও িফড
িনেয় যানবাহন শনা� করেব এবং বতৰ্মান ও ভিবষ্যেত �ািফেকর
ঘন� িবচার করেব। তারপর েসই অ্যানালাইিসস ব্যবহার কের এই
িসে�ম এমনভােব �্যািফক িসগন্যাল সরবরাহ করেব যােত
যানবাহনগুিল সবেচেয় কম সমেয় এবং কম �ালানী খরেচ চলেত
পাের। েমে�ােনােমর মাধ্যেম �্যািফক িসগন্যালগুিল আর পূ বৰ্িনধৰ্ািরত
প্যাটােনৰ্ পিরবিতৰ্ত হেব না, বরং িসগনালগুেলা তাৎক্ষিণক তেথ্যর
িভি�েত এমনভােব পিরবিতৰ্ত হেব েযন সবেচেয় কম সমেয়র মেধ্য
সবৰ্ািধক সংখ্যক যানবাহন চলাচল করেত পাের। তাছাড়া এিট িনিদৰ্�
যানবাহন েযমন অ্যা�ু েল�, �ুল বাস ইত্যািদেক অ�ািধকার িদেত
সক্ষম হেব। এিট িপক আওয়ােরও িবিভ� �ােন যাওয়ার জন্য
�েয়াজনীয় সময় কিমেয় েদেব, এবং �ালানী খরচ ও সময় দু িটই
বাঁচােব। যার ফেল জীবেনর মান উে�খেযাগ্যভােব বৃ ি� পােব।
এছাড়াও, ন�র ে�ট শনা�করেণর মাধ্যেম েকান যানবাহন �ািফক
আইন েমেন না চলেল েসিটও শনা� করেত পারেব।
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শ�-ক�-�মঃ বাংলা ভাষায় দৃ ি� ও �বণ �িতব�ীেদর জন্য েযাগােযাগ মাধ্যম


Raﬁa Rizwana
Rahim



Atik Ishrak Al Nahian

Rakiba Benta Kalam

Atanu Sen Gupta

Shobdo-Kolpo-Drum is the ﬁrst ever prototype primary
designed as a communication and learning module for Deaf
blind people, especially between the age 5 to 18. The
motivation behind thinking of such project ﬁrst came when we
encounter very few technologies for blind students and none
for deaf blind students. But Bangladesh is now rapidly evolving
to inclusive education, where the system will make education
affordable for all, irrespective of their background or
disabilities. It means connecting all streams on education to
the mainstream, by offering the disables proper equity policy.
We already had special schools for blind or deaf people, but
according to center for disability in development, 2% of our
community is both challenge with vision and hearing but there
is no special schools for them, let alone adding them to the
mainstream!

MD Muhtasim Fuad

Rasman Mubtasim
Swargo

Nusrat Binta Nizam

মােয়র ভাষায় েহাক েমধার িবকাশ – এই ে�াগানেক সামেন েরেখ
শ�-ক�-�ম এিগেয় চেলেছ তার আপন গিতেত। শ�-ক�-�ম
এমন একিট েযাগােযাগ মাধ্যম বা িডভাইস যা বাংলা ভাষায়
উ�ািরত েযেকােনা িকছু েক �ায় সােথ সােথই বাংলা ে�ইেল
রূপা�র করেত পাের। িডভাইসিট মূ লত �ুল-কেলজ বা
িব�িবদ্যালেয় পড়ুয়া িবেশষ চািহদা স�� ব্যি�, অথৰ্াৎ অ� বা
অ�বিধরেদর জন্য িবেশষভােব ৈতির। বাংলােদশ িশক্ষা ম�নালয়
যখন “সবার জন্য িশক্ষা”, “বাধ্যতামূ লক �াথিমক িশক্ষা” বা
“সমি�ত িশক্ষা”-র অ�ীকার িনেয় বাংলােদেশর িশক্ষা ব্যব�ােক
েঢেল সাজাে�, তখন �থেমই েদখা িদেয়েছ িবেশষ
চািহদাস��েদর জন্য �েয়াজনীয় আইিসিট িডভাইেসর অভাব।
িবেশষ কের অ�বিধরেদর জন্য বাংলােদেশর েবিশরভাগ �ােনই
েকােনা িবেশষ �ুল েতা েনইই, উপর� তােদরেক মূ লধারার িশক্ষার
সােথ যু � করেত �েয়াজন মুেখর ভাষােক ে�ইেল রূপা�র করার
মেতা শি�শালী িডভাইস।
শ�-ক�-�েমর উে�শ্যও িঠক তাই, এই মানু ষগুেলার কােছ এমন
একটা িডভাইস তুেল েদওয়া যা িদেয় তারা �াভািবক েযাগােযাগ,
িশক্ষা �হণ, পড়ােশানা ইত্যািদ চািলেয় েযেত পাের। এেক্ষে�
আমােদর সবেচেয় বড় চ্যােল�গুেলা িছল েকােনা �কার ই�ারেনট
কােনকশন ছাড়াই িডভাইসিট চালােনা, িডভাইসিটেক বাংলা ভাষা
িশখােনার জন্য �িতিনয়ত কাজ কের যাওয়া এবং যথাস�ব
আমােদর িডজাইনিট সমেয়াপযু গী ও সহেজ ব্যবহার েযাগ্য কের
গেড় েতালা। এখন আর ে�ইল েশখার জন্য িবেশষেজ্ঞর কােছ
যাওয়ার �েয়াজন েনই। বাংলােদেশর েযেকােনা �াে� বেসই মােয়র
কােছই তার িবেশষ চািহদাস�� িশশুিট তার িশক্ষার চািহদা পূ রণ
করেত পারেব। আমােদর িডভাইসিট একাধাের বাংলা ভাষা িশক্ষা,
ব্যকরণ িশক্ষা, এবং অ�বিধরেদর জন্য �ত পঠেনর সু িবধা িদে�
যা বতৰ্মােন আইিসিট িডভাইেসর দু িনয়ায় আমােদর কের তুেলেছ
অনন্য। আমােদর িচর�ন লক্ষ্য বাংলােদেশর �িতিট দৃ ি� ও �বণ
�িতব�ী মানু েষর কােছ কােছ একসময় শ�-ক�-�ম হেয় উঠেব
একিট ভরসার নাম। েসই �ত্যাশায় আমােদর িনর�র পথ চলা।

This is where Shobdo-Kolpo-Drum comes in, a device ﬁtting to
the size of your palm! This ‘Handful” device and break all the
walls surrounding the deaf blind people, but handing them out
a powerful speech to braille interface, only to let them pursue
their education and communication by their mother tongue. Not
to mention, Braille is not an easy system to comprehend, you
need specialists to learn how it works. Fortunately, by using our
prototype, you can learn all the basics and grammars of braille
by your mother tongue right from your mom. Our ultimate
target is to deliver our product to every deaf-blind or blind
student out their if possible. Collaboration, assistance and
sponsorship from center for disables in development
Bangladesh education ministry and Bangladesh ICT ministry
will only let us grow and make our project a success.
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�ে�র পাঠশালা: িবেশষ চািহদাস�� িশশুেদর জন্য একিট অনলাইনিভি�ক িশক্ষামূ লক �্যাটফমৰ্




Nazia Shehnaz Joynab

Sazia Tabasum Mim

Fairooz Nawar Nawme

Shopner Pathshala is an online educational platform for
children with special needs which will shape their learning
process with systematically designed courses and elaborative
progress tracking reports. This platform provides an interactive
interface for the autistic children, their parents, therapists,
teachers and caregivers. Our system ensures division of the
courses according to diverse categories of autism and includes
Bengali learning courses as well. In contrast to most of the
websites, our website tracks a child’s personal progress and
also compares the progress of a group of children using spider
graphs which is more helpful in assigning courses and
providing therapy. It also provides an automated
appointment-booking system for the guardians.
There are six categories of courses/games for the autistic
children in our system: Speaking, Writing, Image/pattern/color
recognition, Math, Memory and practical life skills. Different
colors are used to denote different expertise levels (such as
yellow for beginner, blue for intermediate, red for expert) in the
children’s proﬁle so that the guardians can easily track their
progress. Also teachers have customization facilities over the
course contents. Our ﬁrst priority was to introduce a system in
which the teachers, therapists, caregivers and guardians can
cooperate with each other to organize the courses in a
structured way. We designed this application for the
improvement of the learning system of special children. The
guardian will register with his/her necessary information and
will be able to register one or more child under this program.
After completing the registration, easy categorized courses will
be assigned automatically. The system will record the progress
on the basis of test results which will be shown in graphical and
tabular form. Analyzing the result, the teachers will assign
courses of six categories to the students. Guardians will also
be able to consult with the doctors about their child’s health
issues.
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�ে�র পাঠশালা একিট অনলাইনিভি�ক িশক্ষামূ লক �্যাটফমৰ্ যা
পিরকি�তভােব িডজাইন করা েকাসৰ্ এবং অ�গিত পযৰ্েবক্ষেণর
মাধ্যেম িবেশষ চািহদাস�� িশশুেদর েশখার �ি�য়ােক �রাি�ত
করেব। এই �্যাটফমৰ্িট অিটি�ক িশশু, তােদর িপতামাতা,
েথরািপ� এবং িশক্ষকেদর জন্য একিট ই�ােরি�ভ ই�ারেফস
�দান কের। আমােদর িসে�ম অিটজেমর িবিভ� �কারেভেদ
েকােসৰ্র িবভাজন িনি�ত কের এবং এখােন বাংলা েশখার েকাসৰ্ও
অ�ভুৰ্�। আমােদর ওেয়বসাইট একিট িশশুর ব্যি�গত অ�গিত
�্যাক কের এবং �াইডার �াফ ব্যবহার কের িশশুেদর অ�গিতর
তুলনা কের যা েকাসৰ্ িনধৰ্ারণ এবং েথরািপ �দােনর েক্ষে� আরও
সহায়ক। এিট অিভভাবকেদর জন্য একিট �য়ংি�য়
অ্যাপেয়�েম�-বু িকং িসে�ম �দান কের।
আমােদর িসে�েম অিটি�ক িশশুেদর জন্য েকাসৰ্/েগেমর ছয়িট
িবভাগ রেয়েছ: কথা বলা, েলখা, ছিব/প্যাটানৰ্/রেঙর পিরিচিত,
গিণত েশখা, �ৃিতশি� বৃ ি� এবং ব্যবহািরক জীবন দক্ষতা।
িশশুেদর ে�াফাইেল িবিভ� দক্ষতার �র েবাঝােত িবিভ� রঙ
ব্যবহার করা হয় (েযমন িশক্ষানিবসেদর জন্য হলু দ, মধ্যবতৰ্ীেদর
জন্য নীল, িবেশষজ্ঞেদর জন্য লাল) যােত অিভভাবকরা সহেজই
তােদর অ�গিত পযৰ্েবক্ষণ করেত পােরন। এখােন িশক্ষকেদর
েকােসৰ্র িবষয়ব� পিরবতৰ্েনরও সু িবধা রেয়েছ। আমােদর �থম
অ�ািধকার িছল এমন একিট ব্যব�া চালু করা েযখােন িশক্ষক,
েথরািপ� এবং অিভভাবকরা একিট কাঠােমাগত উপােয় েকাসৰ্গুিল
ৈতির করার জন্য এেক অপেরর সহেযািগতা করেত পােরন। আমরা
িবেশষ িশশুেদর িশক্ষাব্যব�ার উ�িতর জন্য এই অ্যাি�েকশনিট
িডজাইন কেরিছ। একজন অিভভাবক তার �েয়াজনীয় তথ্য িদেয়
িনব�ন করেত পারেবন এবং এই ে�া�ােমর অধীেন এক বা
একািধক িশশুর জন্য িনব�ন করেত পারেবন। িনব�ন স��
করার পর, সহজ ে�ণীব� েকাসৰ্ �য়ংি�য়ভােব বরা� করা হেব।
িসে�মিট পরীক্ষার ফলাফেলর িভি�েত অ�গিত েরকডৰ্ করেব যা
েলখিচে� েদখােনা হেব। ফলাফল িবে�ষণ কের িশক্ষকরা
িশক্ষাথৰ্ীেদর ছয়িট িবভােগর েকাসৰ্ িনধৰ্ারণ করেবন। এছাড়াও
অিভভাবকরা িশশুর �া�্য সমস্যা স�েকৰ্ ডা�ারেদর সােথ পরামশৰ্
করেত পারেবন।
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কলক�া

Team Leader

Nusrat Jahan
Rubaida

Members

Abdullah Al Bayazid

Muhammad Mustakim
Billah

Tamima Akter Shorna

Kolkobja is an app to lessen farmer’s misery through
technological support. Nowadays scarcity of labour has been
the rising problem in Bangladesh. Food producers face
numerous problems. Despite having enormous harvesting
equipment’s in one area in other locations there are barely any.
What if we circulate the equipment’s from one location to other
where its scarcity is present? That’s our ultimate motto and
motive as well to establish the supply of necessary equipment
where it is needed the most to make the harvesting and
post-harvesting operations going on. The huge coverage of
the equipment will be done by the machinery supplier. Through
our app, the person who needs certain equipment’s will register
and can avail the needed ones for himself. To avail equipment
our app will show the person what we have in store according
to some data that he has been input while registering. If we
look at the Haor regions the harvesting problem is the concern
that does not allow the farmers to sleep properly. This aberrant
situation leads to a massive loss of yield every year.

Sumaiya Akter Ruponti

MD. Rifatul Islam Shaﬁ

�যু ি�র মাধ্যেম কৃষকেদর দূ দশ
ৰ্ া কমােত "কলক�া" অ্যাপিট িনেয়
আসা। বতৰ্মােন বাংলােদেশর �মবধৰ্মান সমস্যা হেলা মজুর ��তা।
এর ফেল খাদ্য উৎপাদনকারী অথৰ্াৎ কৃষকেদর নানা সমস্যার
স�ু খীন হয়। একিট এলাকায় কৃিষ স�িকৰ্ত য�পািত থাকেলও
অন্য এলাকায় খুব কমই েদখা যায়। েয অ�েল িমিশনািরজ/কৃিষ
কােজ �েয়াজনীয় সর�াম ব্যবহৃত হে� না িক� অ�অ�েলর
অব্যবহৃত সর�ামগুেলা েয অ�েল �েয়াজনীয় েসখােন েদয়া যায়
তাহেল �িতটা অ�েলর কৃিষজ কাজ গুেলা অব্যহত রাখা স�ব।
এিটই আমােদর চূ ড়া� নীিত এবং উে�শ্য। স� বােক্য, �েয়াজনীয়
সর�ােমর সরবরাহ েস অ�েল েদয়া েযখােন ফসল কাটা এবং
ফসল েতালার পের কাজগুিল �েয়াজনীয় সরন্জােমর সবেচেয় েবিশ
�েয়াজন। সর�ােমর সা�াই আসেব এগুেলার মািলক এবং সা�াই
িদেত ই�ু কেদর েথেক। আমােদর অ্যােপর মাধ্যেম, যার িনিদৰ্� িকছু
সর�ােমর �েয়াজন িতিন িনব�ন করেবন এবং িনেজর জন্য
�েয়াজনীয় সর�ামগুেলা িনেত পারেবন। ইকুইপেমে�র সু িবধা
েপেত আমােদর অ্যাপিট েসই ব্যি�েক ইনপুট থাকা িকছু েডটা
অনু যায়ী আমােদর ে�াের কী আেছ তা েরিজে�শন করার সময়
েদখােব। একজন অ্যােপর মাধ্যেম েরিজে�শন করেবন যখন
তৎক্ষনাৎ িতিন তার �েয়াজন িভিওক িকছু তথ্য িদেবন এবং েস
তেথ্যর িভিওেত পরবতৰ্ীেত ে�াের িক িক আেছ তা েদখােব। হাওর
অ�েল ফসল কাটার সমস্যািট কৃষকেদর জন্য িবরাট উে�গ। এই
িবপযৰ্� অব�ার জন্য �িত বছর ফলনেক ব্যাপক ক্ষিতর িদেক
ধািবত কের।

To recapitulate, we want to be the problem solver of our
farmers to avoid signiﬁcant loss of yield due to improper
harvesting. It’s such a miserable and heartbreaking scenario
despite the availability of machines, government donations
farmers face a huge loss due to harvesting. The availability
should be there while in need and that’s the supply chain
farmers are in need of. Shortage of one area can be mitigated
by supplying available machinery which has been left unused
in another region.

মূ লত, আমরা আমােদর কৃষকেদর সমস্যা সমাধানকারী হেত চাই
যােত সিঠক সমেয় সিঠকভােব ফসল কাটার কারেণ ফলেনর
উে�খেযাগ্য ক্ষিত এড়ােনা যায়। েমিশেনর �াপ্যতা সে�ও এিট
দু ঃখজনক এবং হৃদয়িবদারক, সরকারী অনু দান থাকা সে�ও
অসমেয় কৃষকেদর ফসল কাটার কারেণ একিট িবশাল ক্ষিতর
স�ু খীন হয়। �েয়াজেনর সময় �াপ্যতা থাকা উিচত।একিট
এলাকার ঘাটিত অন্য অ�েল অব্যবহৃত পেড় থাকা য�পািত
সরবরােহর মাধ্যেম �শিমত করা েযেত পাের। কৃষকই েদেশর খাদ্য
উৎপাদেনর চাকা সচল রােখন। তােদর দূ েভৰ্াগ মােন জনজীবেনর
িবপযৰ্�তার সৃ ি�। কলক�া িটম িব�াস কের, ফসল কাটায় মজুেরর
অনািধক্যতা সহেজই দূ র করা স�ব।
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Fish Observatory and Census System (FOCS)

মৎস্য পযৰ্েবক্ষণ ও তথ্য সং�েহর প�িত
Members
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Md. Sifat Shikdar

Umme Sumaiya Suchana

Md. Monowar Hossain

Md. Sabir Hossain

Bangladesh is the land of rivers and ﬁsh or ﬁsheries are an
integral part of Bengali culture. Bangladesh has a good
potential for utilizing the blue economy. Although we have
diversiﬁed ﬁsheries resources, there are no large ﬁsh
processing companies. Due to ﬁsh varieties, Bangladeshi ﬁsh
manufacturers rely on manual and hectic processes. They
collect data and other measurements separately for every ﬁsh
as the price ﬂuctuates from species to species. As a result, a
large amount of labor is needed for processing. Moreover,
ﬁshermen do not get proper observatory tools to monitor ﬁsh
cultivation. Our proposed FOCS will open a new work era on
the deep sea for local ﬁshing companies, businessmen and
researchers. Moreover, FOCS will solve some important SDGs
goals e.g. Industry, Innovation, and Infrastructure;
Responsible Consumption and Production; Life below Water.
FOCS includes the core, mobile application, cloud support,
and propagation tools. Cloud support is a subscription-based
service. The unique core hardware will be connected to the
cloud server. It will send the ﬁsh features to the cloud after
detection to analyze and detect species, weights,
measurements, etc. Post analysis involves the information
gathering part. It will store the retrieved information from the
raw data to assist the visualization and control the production
lineup. As previously mentioned, there is cloud storage so a
free mobile application is also included.

বাংলােদশ নদীমাতৃক েদশ এবং মাছ বা মৎস্যস�দ বাঙািল
সং�ৃ িতর অিবে�দ্য অংশ। '�ু-ইেকানিম'-েক কােজ লাগােনার জন্য
বাংলােদেশর অপার স�াবনা রেয়েছ। বাংলােদশ ৈবিচ�্যময় মৎস্য
স�েদর েদশ হেলও েতমন েকােনা বড় মাছ �ি�য়াকরণ েকা�ািন
গেড় উেঠিন। মােছর �জািতর ৈবিচ�্যময়তার কারেণ বাংলােদশী
মাছ �ি�য়াজাতকারীরা গতানু গিতক এবং ক�কর �ি�য়ার উপর
িনভৰ্র কের। তােদর �িতিট মােছর জন্য আলাদাভােব েডটা এবং
অন্যান্য পিরমাপ সং�হ করেত হয় কারণ এক �জািতর মােছর দাম
অন্য �জািতর েথেক আলাদা। সু তরাং, �ি�য়াজাতকরেণর জন্য
িবপুল পিরমাণ �েমর �েয়াজন হয়। এছাড়াও মৎস্যচাষ
পযৰ্েবক্ষেণর জন্য েজেলরা যথাযথ পযৰ্েবক্ষণ সর�াম পান না।
আমােদর ��ািবত মৎস্য পযৰ্েবক্ষণ ও তথ্য সং�হ প�িত (FOCS)
�ানীয় মাছ �ি�য়াজাত েকা�ািন, ব্যবসায়ী এবং গেবষকেদর কাজ
করার জন্য গভীর সমুে� একিট নতুন �ার উে�াচন করেব।
তাছাড়াও, ��াবত FOCS িট SDG-এর গুরু�পূ ণৰ্ িকছু লক্ষ্য পূ রণ
করেব েযমন িশ�, উ�াবন ও অবকাঠােমা, সিঠক ব্যবহার ও
উৎপাদন এবং জলজীবন। FOCS এর মেধ্য মূ ল (েকার) অংশ,
েমাবাইল অ্যাি�েকশন, �াউড সািভৰ্স এবং িবচরণ ব্যব�া
(ে�াপােগশন) অ�ভুৰ্� রেয়েছ। �াউড সািভৰ্স একিট
সাবি�পশন-িভি�ক পিরেসবা। েকার হাডৰ্ওয়্যারিট �াউড সাভৰ্ােরর
সােথ সংযু � থাকেব। এিট মােছর ৈবিশ�্যগুিল শনা� করেব এবং
�জািত, ওজন, পিরমাপ ইত্যািদ িবে�ষণ ও শনা� করেত �াউেড
পাঠােব। িবে�ষেণর পের এিট তথ্য সংরক্ষণ করেব, যা
ইনফরেমশন
িভজু্যয়ালাইেজশেন সহায়তা
এবং উৎপাদন
লাইনআপ িনয়�ণ করেত েডটা েথেক পুনরু�ার করা তথ্য সংরক্ষণ
করেব। উে�িখত �াউড ে�ােরজ এর সােথ একিট েমাবাইল
এি�েকশন ও অ�ভুৰ্� করা হেব।

Moreover, it has a propagation module that will be used to
propagate underwater and collects all the sensory data to
observe the water condition favoring ﬁsh. But the core device
can be used in a product lineup also. As FOCS will be prepared
locally, no import cost will be added. Thus manufacturing costs
will be reduced. Eventually, the product can be sold at an
affordable price for ﬁshermen with various types of packages
on different features.

তদু পির, এিটর একিট �পােগশন ব্যব�া রেয়েছ। যা পািনর িনেচ
িবচরণ করেত ব্যবহার করা হেব এবং মােছর অনু কূেল পািনর অব�া
পযৰ্েবক্ষণ করার জন্য সম� সংেবদনশীল েডটা সং�হ করেব।
আবার মূ ল িডভাইসিট একিট পণ্য লাইনআেপও ব্যবহার করা েযেত
পাের। েযেহতু FOCS �ানীয়ভােব ��ত করা হেব, েকােনা আমদািন
খরচ েযাগ করা হেব না, ফেল উৎপাদন খরচ কমেব। সু তরাং,
পণ্যিট িবিভ� ৈবিশে�্যর সােথ িবিভ� ধরেণর প্যােকজ সহ
েজেলেদর জন্য সা�য়ী মূ েল্য িবি� করা েযেত পাের।
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Pain is a signiﬁcant source of suffering that can have both short
and long-term effects on the human body. All newborns require
fundamental newborn care to reduce the risk of disease and
maximize their growth and development. Neonatal Pain can be
caused by several reasons such as infection, internal organ
damage, disease etc. In comparison to adults, detecting the
source and cause of pain in neonates is more challenging
because they cannot verbalize their pain or their pain
experience. Though it is difﬁcult to identify pain from facial
expression without the help of an expert, it's important to ﬁnd
out whether a newborn is in pain as soon as possible so that
the right treatment may be administered and if an application
can detect the pain quickly, early detection and continuous
monitoring may save the baby from further complications. So
here we’ve got the idea of our [Shishu Bondhu] smartphone
application, with the help of this application parents of
newborns now can detect pain anytime in their babies based
on real-time facial expressions and get suggestions of possible
reasons for the pain with treatment from anywhere. Besides life
with little is busy, an all-in-one baby care and tracking app will
be a great help assistant.

েযেকােনা ব্যাথার অনু ভুিতই �ি�কর নয় আর তা যিদ হয়
সদ্যজ�ােনা িশশুর েক্ষে� তাহেল আেরা েবিশ ভেয়র, কারন তারা
কথা বলেত পাের না, কথা বেল ব্যাথা হে� িকনা বা ব্যাথার
অিভব্যি� �কাশ করেত পােরনা। আর এই ব্যাথা মানু েষর শরীের
��েময়াদী অথবা দীঘৰ্েময়াদী েযেকােনা ধরেনর �ভাব েফলেত
পাের, একারেন ব্যাথার উৎস খুেজ েবর কের �ত িচিকৎসা েনয়া
অপিরহাযৰ্। িবিভ� কারেন নবজাতক িশশুর শরীের ব্যাথা হেত পাের
েকােনা েরাগ েথেক, অভ্য�রীণ আঘােতর কারেন, েকােনা ধরেনর
সং�মণ েথেক অথবা অন্য েকােনা কারেন। সম� নবজাতেকর
েরােগর ঝুঁিক কমােত এবং তােদর বু ি� ও িবকােশর জন্য েমৗিলক
এবং সাবৰ্ক্ষিনক য� �েয়াজন। যিদও িবেশষেজ্ঞর সাহায্য ছাড়া
মুেখর অিভব্যি� েথেক ব্যাথা শনা� করা কিঠন, তেব যত
তাড়াতািড় স�ব একজন নবজাতেকর ব্যাথা হে� িকনা তা খুেজ
েবর করা খুবই গুরু�পূ ণৰ্। কৃি�ম বুি�ম�া ব্যবহার কের এটা শনা�
করা স�ব আর �াটৰ্েফােনর যু েগ যিদ এই কাজিট েকােনা অ্যাপ এর
মাধ্যেম করা যায়, তাহেল েসিট খুবই সহায়ক এবং যু েগাপেযাগী হেব
িবেশষ কের �ত্য� অ�েল েযখােন িবেশষজ্ঞ ডা�ােরর সংখ্যা খুবই
কম তাছাড়া অেনক ইমােজৰ্ি� পিরি�িতেতও এধরেনর একটা
অ্যাি�েকশন খুবই সাহােয্য আসেব। এসব িদকগুেলা িচ�া কের
আমরা ৈতির কেরিছ এমন একিট �াটৰ্েফান অ্যাপ েযিট িশশুেদর
মুেখর অিভব্যি� ক্যােমরার মাধ্যেম িনেয় বেল িদেত পারেব েয েস
ব্যাথা অনু ভব করেছ িকনা এর পাশাপািশ অ্যাপিটেত আেরা থাকেব
জরুির �েয়াজেন ডা�ার এর সােথ েযাগােযাগ এর ব্যব�া, িটকা
�দােনর তািরখ, �াটৰ্ সােজশনস, লাইভ চ্যাট, িবিভ� িশশু �া�্য
সেচতনতামূ লক িটপস। জরুির অব�ায় করণীয় িক হেব েসটাও
বেল িদেব এই অ্যাপিট।

The symptom-googling mommy will be relieved to have such
trustworthy information at her hands. Aside from that, the app
includes AI-based trusted information like vaccines and
features such as baby sleep monitoring, growth tracking, food
suggestion, feeding time alert, vaccine information, and date
calculation, baby products suggestion, and live chat option for
baby health inquiries. This app is completely free and will be
usable on both android and iOS devices.

এই অ্যাি�েকশনিটর সাহােয্য নবজাতকেদর িপতামাতারা এখন েয
েকােনা সময় তােদর িশশুর মুেখর অিভব্যি�র উপর িভি� কের ব্যথা
শনা� করেত পারেবন এবং ব্যাথার স�াব্য কারণ স�েকৰ্ পরামশৰ্
েপেত পােরন। এই অ্যাপিট স�ূ ণৰ্ িবনামূ েল্য ডাউনেলাড করা যােব
এবং অ্যা�েয়ড এবং iOS উভয় িডভাইেসই ব্যবহারেযাগ্য হেব।
বাংলােদেশ জনসংখ্যার অনু পােত িবেশষজ্ঞ ডা�ার এর সংখ্যা েবশ
কম। এই অ্যাপিট খুবই অ� সমেয় এবং সহেজ িবিভ� ে�িণর মানু ষ
ব্যাবহার করেত পারেব এবং িশশু মৃ তু্যহার কমােত অবদান রাখেত
পারেব।
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Real Time Face Orientation Recognition on Web-based Platform

ওেয়ব-িভি�ক �্যাটফেমৰ্ �কৃত সমেয় েফইস ওিরেয়ে�শন সনা�করণ
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Tasin Islam

SM Bakibillah Lemon

Our company "MUSH" has a web-based platform "OPUS"
which is an education-based application where educational
institutions can conduct their online learning and assessment
activities. With the rise of pandemic, whole education system
has shifted online. But, available online educational apps
haven’t been updated yet. Therefore, contradiction rises in the
quality of online evaluation and judgement. Traditional web
apps like-Zoom can’t prevent the integration of virtual webcam.
Infact, students can easily deceive teachers and pay attention
to other activities rather than class. In this way, online
education has become a matter of joke. Students aren’t
properly learning and paying attention to their classes because
of these technical shortcomings. A student may join the class
using virtual webcam and indulge in other recreational
activities. But the teacher thinks that the student is actually in
the class. Also, during online assessments, students
sometimes take help from other sources which can’t be
detected using the available products in the market.
"OPUS" is built with HTML Canvas and tensorﬂow.js for
machine learning and artiﬁcial intelligence which can prevent
the virtual webcam integration. As a result, real time presence
of a student is detected. Also, ‘face orientation’ feature is
implemented in our product which makes it possible for our app
to record different facial orientations i.e. Right, left view etc. into
database. Finally, after the assessment/viva, interviewers can
easily track facial orientation of each candidate from database.
If any student faces in other directions rather than looking at
the screen, this means that he was trying to take help from
other sources which is unethical. Thus, our product can detect
attentiveness of a student also. Facial orientation
implementation and virtual webcam prevention is the specialty
of “OPUS”. In this progressive world of technology, our product
will certainly help to secure quality online educational
assessment system.
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Shahnaz Alam

Sazzad Hossain

আমােদর েকা�ািন "MUSH"-এর একিট ওেয়ব িভি�ক �্যাটফমৰ্
হে� "OPUS” যা একিট িশক্ষা িভি�ক এি�েকশন েযখােন মূ লত
িবিভ� িশক্ষা �িত�ান গুেলা তােদর অনলাইন িশক্ষা এবং মূ ল্যায়েনর
কাযৰ্�ম পিরচালনা কেরন। আমােদর এই ে�াডা�িটেত িবিভ�
ধরেণর িফচার রেয়েছ, যার মেধ্য েমেসিজং, েফান কলস করা এবং
মূ লত অনলাইেন একজন িশক্ষক তার িশক্ষাথৰ্ীেদর সােথ িভিডও
কনফােরে�র মাধ্যেম �াস েনয়া েথেক শুরু কের সকল ধরেণর
এসাইনেম� এবং এেসসেম� িনেত পােরন। এমন অেনক ধরেণর
ওেয়ব িভি�ক এপিলেকশন সফটওয়্যার অনলাইেন আেছ েযমন
জুম, মাইে�াসফট িটমস ইত্যািদ েযখােন িশক্ষক খুব সহেজ
িশক্ষাথৰ্ীেদর �াস িনেত পােরন, ই�ািভৰ্উয়ার ই�ািভৰ্উ িনেত পােরন
ইত্যািদ। িক� এ সকল এপিলেকশন গুেলােত িশক্ষক �াস িনেত
পারেলও িশক্ষাথৰ্ীেদর অব�ান জানা খুব ক�কর হেয় যায় এমনিক
স�বই হয় না েকননা এিট অনলাইন িভি�ক �াসরুম এবং
অপরিদেক এিটেত েফইস অিরেয়ে�শন সনা�করেনর সু েযাগ েনই
অথৰ্াৎ একজন িশক্ষাথৰ্ী চাইেলই ভাচুৰ্য়াল ক্যােমরার মাধ্যেম িনেজর
েফইস িভিডও কের জুম িদেয় অনলাইন �াসরুেম িশক্ষেকর কােছ
উপ�াপন করেত পােরন েয েস �ােস উপি�ত আেছ। অপরিদেক
েস হয়েতা �ােস েতা েনই বরং েস অন্যান্য কাজ িনেয় ব্য�। আবার
িশক্ষক বা ই�ারিভউয়ার পরীক্ষা বা ই�ারিভউ িনে�ন অনলাইেন
অপরিদেক িশক্ষাথৰ্ী িক� সহেজই এিদক ওিদক তািকেয় নকল
করেত পাের।
এজন্যই "OPUS" একিট ওেয়ব িভি�ক �্যাটফমৰ্ েযখােন আমরা
আিটৰ্িফিশয়াল ইে�িলেজ� এবং েমিশন লািনৰ্ং এর HTML
Canvas এবং Tensorflow.js ব্যবহােরর মাধ্যেম ৈতির কেরিছ
একিট অসাধারণ অনলাইন �্যাটফমৰ্ েযখােন িশক্ষক খুব সহেজই
িশক্ষাথৰ্ীেদর �াস িনেত েতা পারেবনই তাছাড়া িশক্ষক চাইেলই
একজন িশক্ষাথৰ্ীর েফইস অিরেয়ে�শন সনা�করেনর মাধ্যেম তার
অসৎ উপায় ধের েফলেত পারেবন এবং আমােদর ে�াডাে� ভাচুৰ্য়াল
ক্যােমরায় ধারণ করা িভিডও উপ�াপেনর েকােনা সু েযাগই েদয়া
হে� না। এেত কের বতৰ্মােনর এই কেরানাকালীন পিরি�িতেত
িকংবা আগামী ১০ বছর পেরর অত্যাধু িনক এবং অসাধারণ
িবজ্ঞানময় বাংলােদেশর িশক্ষােক সু � ভােব বাঁিচেয় রাখেত এবং
একজন িশক্ষাথৰ্ীেক সু � মি�ে�র এবং সিঠক মানু ষ রূেপ গেড়
তুলেত আমােদর এই অনলাইন ওেয়ব িভি�ক �্যাটফমৰ্ "OPUS"
খুবই গুরু�পূ ণৰ্। শুধু বাংলােদশ নয় আগামী অনলাইন িবে�র
িশক্ষার �চার এবং �সাের "OPUS" এর গুরু� অপিরসীম।

Mujib 100 Idea Contest

#970
We're Able
আমরা পারব

Team Leader

Wahida Mahjabin

Members

Umme Niraj Mahi

Anika Hossain

Despite a lot of organizations working for children diagnosed
with Autism Spectrum Disorder, there is no such organization
to directly address parenting stress and resilience. In
Bangladesh approximately 5% of total population has ASD.
And almost 12% of our entire population are raising children
with ASD. Still acceptance towards autism is not practiced at all
in our society. Sometimes it is even considered as a curse or
fault of the parents. So, often raising an autistic child affects
their social and job life drastically. The saddest part is they
don’t ﬁnd the proper person to share their feelings who will
understand them being in the same shoe whereas the number
of sufferers is quite many. So, here we are, presenting our idea
‘We’re Able’, an android application, creating a platform to
bring the Autism Community (children, their parents,
organizations) altogether and work for parents’ mental
well-being. Our main feature is AI based parents matching
feature (just like dating apps) according to their location range,
age, gender, the interests, behaviors, medical condition etc. of
their children.

একািবংশ শতা�ীেত, িবেশষত ২০১১ সােলর পর বাংলােদেশ
িব�নি�ত অিটজম িবেশষজ্ঞ সায়মা ওয়ােজদ েহােসেনর তৎপরতায়
সরকাির ও েবসরকাির পযৰ্ােয় অিটজম ও িনউেরা েডেভলপেম�
�িতব�ী িশশুেদর উ�য়েন ব্যাপক পিরসের কাজ শুরু হয়। িক�
বাংলােদেশর আথৰ্সামািজক ে�ক্ষাপেট আজও েবিশরভাগ মানু ষ
অিটজেমর ধারণািটেক সহজভােব িনেত পােরন না। কুসং�ারা��
েচতনা তােদর ভাবায় িশশুর অিটজম তার বাবা মােয়র পােপর ফল।
এরূপ অব�ায় একিট পিরবাের একিট অিটি�ক িশশু জ� িনেল সম�
পিরবােরর ৈদনি�ন এবং সামািজক জীবেন ব্যাপক পিরবতৰ্ন আেস।
বাংলােদেশ শতকরা ৫ শতাংশ অিটজেম আ�া� িশশুর সােথ েমাট
জনসংখ্যার �ায় ১২ শতাংশ পিরবােরর সদস্যগণ �িতিনয়ত অনু রূপ
অিভজ্ঞতার স�ু খীন হে�ন, িক� তােদর সিঠক িদক িনেদৰ্শনা দান
এবং তােদর মানিসক �াে�্যর উ�য়েন কাজ করেছ এমন সং�া
এেদেশ েকাথায়? We’re Able (আমরা পারব), একিট এ�েয়ড
এি�েকশন যা মূ লত িবেশষ চািহদাস�� িশশুেদর মা বাবােদর লক্ষ্য
কের বানােনা হেয়েছ। এখােন িবেশষ চািহদাস�� িশশুরা, তােদর
পিরবার এবং অিটজম িনেয় কাজ কের এমন সব সং�া একই
�াটফেমৰ্ পর�েরর সংযু � থাকেত পারেব। এই �াটফমৰ্িটর মূ ল
আকষৰ্ণ হল আিটৰ্িফিশয়াল ইে�িলেজ� িনভৰ্র ম্যািচং িফচার েযখােন
িবেশষ চািহদাস�� িশশুেদর অিভভাবকেদরেক তােদর অব�ান,
বয়স, েপশা এবং িল�েভেদ অন্য িশশুর অিভভাবকগেণর সােথ
েযাগােযাগ করার জন্য সােজ� করা হেব। পাশাপািশ তােদর িশশুেদর
বয়স, পছ�-অপছ�, েমিডক্যাল কি�শন, িবেশষ আচরণ ইত্যািদও
িবেবচনায় আনা হেব। এছাড়াও থাকেব একিট িফড েসকশন েযখােন
তারা িবনামূ েল্য িনেজেদর অিভজ্ঞতা, িবিভ� পরামশৰ্ এবং িজজ্ঞাস্য
সকেলর সােথ েশয়ার করেত পারেবন।

This will help them making more comfortable communication.
We are also providing our users with a massive feed section
where they can share their experiences, journey with autism,
and spread positivity and get free counseling. There are some
other features as GPS tracking, Activity monitoring and
Communication tools especially designed for the autistic
children to ensure better parental control. Even organizations
working in this regard can promote and serve them through our
app. Also, we are going to launch a decision-making game
based on real life situations to train the autistic children to face
different circumstances.

এেত কের অিভভাবকগণ পর�েরর সােথ েযাগােযাগ করেত এবং এই
জািনৰ্েত এেক অেন্যর সহেযাগী হেত পারেব। ফল�িতেত তােদর অিটজম
িবষেয় �� ধারণার পাশাপািশ মানিসক �াে�্যরও উ�য়ন ঘটেব। আমােদর
িব�াস, যখন সকল অিভভাবক �থেম অিটজমেক �াভািবকভােব �হণ
করেত পারেবন, সারা িব�ও তখন এিগেয় আসেব। এছাড়াও অ্যাপিটর
আরও িকছু িফচােরর মেধ্য রেয়েছ িবেশষ চািহদা স�� িশশুর
পিরবােরর জন্য িবেশষজ্ঞেদর সাহােয্য েপইড কাউে�িলং, বা�ার
েলােকশন �্যািকং, জরুির েসবা, ছিব এবং অিডওর সাহােয্য িশশুর
সােথ েযাগােযাগ ব্যব�া। অিটজমসং�া� সরকাির এবং েবসরকাির
সং�া উ� অ্যােপর সাহােয্য অনলাইেন েসবাদান কমৰ্সূচী চালােত
পারেব এবং তােদর সং�ার কমৰ্কা� স�েকৰ্ এই কমন �াটফেমৰ্
সবাইেক অবগত করেত পারেব। ভিবষ্যেত অ্যাপিটেত িবেশষ
চািহদাস�� িশশুেদর জন্য েগেমর মাধ্যেম িস�া��হণ েশখােনার
পাশাপািশ জীবনমূ খী িশক্ষার িকছু িফচার সংযু � করা হেব।
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#971
An Aﬀordable Internet-of-Things based Braille Display for the Blind
and Deaf
অ� এবং বিধরেদর জন্য সা�য়ী ই�ারেনট-অফ-িথংস িভি�ক ে�ইল িডসে�
Members

Team Leader

Mowaz Mohammed
Abdul Karim

Irfan Naﬁz Shahan

Pramit Dey

Al-Mubin Khan Nabil

We realize that blind and blind deaf in Bangladesh are always
reliant on someone else, and most would like to pursue
education and be independent, but are hindered by ﬁnancial
restrictions and lack of local facilities. Moreover in our market
research, we found there were 18.1 million blind people
worldwide and the potential losses in 2018 were $43.6 billion
purchasing power parity due to blindness. In Bangladesh,
750,000 people are blind in 2021, and the number increases
every year. To develop our country’s GDP it is crucial to
address this issue. Thus we, Durbin Solutions, introduce
iBraille, a braille display, that can convert physical or digital text
into braille, connect to smart devices for ease of use, and most
importantly is affordable, for the visually and auditory impaired.
It is the only device in the market that provides solutions for the
blind and deaf in both digital and written platforms, promoting
an environment for better lifestyle and education. Generally
braille displays aren’t affordable, ranging from $2000 to
$10000, but our goal is to make this as viable for the people of
Bangladesh as possible, and we estimate our device to cost
within $100. It uses Optical Character Recognition (OCR),
Machine Learning models, and innovative mechanisms to
achieve this. A different approach compared to normal braille
displays is taken, by using a device similar to a computer
mouse to provide a tactile reading experience much closer to
visual reading.
We are also in contact with multiple disability schools and
institutions and we are taking their demands into account so
that we can reﬁne our model in future iterations. We believe
blind and blind-deaf people can help develop our country, and
as Durbin Solutions we strive to bridge this gap between the
issues of today and the solutions of tomorrow.
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Tasnuva Chowdhury

Arnob Paul

বাংলােদেশ দৃ ি� এবং �বণ �িতব�ী মানু ষ সবৰ্দা অন্য কােরা উপর
িনভৰ্রশীল। েবিশরভাগই িশক্ষা �হণ করেত এবং �াধীনতা চায়।
িক� আিথৰ্ক সীমাব�তা এবং �ানীয় সু েযাগ-সু িবধার অভাব �ারা
বাধা�� হয়। তাছাড়া আমােদর মােকৰ্ট িরসােচৰ্, আমরা েদেখিছ েয
িব�ব্যাপী ১৮.১ িমিলয়ন অ� েলাক রেয়েছ এবং ২০১৮ সােল
অ�ে�র কারেণ স�াব্য ক্ষিত ৪৩.৬ িবিলয়ন ডলার �য় ক্ষমতার
সমান। বাংলােদেশ, ২০২১ পযৰ্� ৭৫০০০০ মানু ষ অ�, এবং এই
সংখ্যা �িত বছর বৃ ি� পায়। আমােদর েদেশর িজিডিপ উ�য়েনর
জন্য এই সমস্যািটর সমাধান করা অত্য� গুরু�পূ ণৰ্। আমরা দূ রবীন
সিলউশনস, আইে�ইল (iBraille) নামক একিট ে�ইল িডসে�
�বতৰ্ন কির। এিট পু�ক বা িডিজটাল পাঠ্যেক ে�ইেল রূপা�র
করেত পাের, ব্যবহােরর সু িবধার জন্য �াটৰ্ িডভাইসগুিলর সােথ
সংেযাগ করেত পাের এবং এিট অন্যান্য িডভাইসগুেলার েচেয়
দৃ ি�শি� এবং �বণ �িতব�ীেদর জন্য সা�য়ী মূ েল্যর। এিট বাজাের
একমা� িডভাইস যা িডিজটাল এবং িলিখত উভয় �্যাটফেমৰ্ অ�
এবং বিধরেদর জন্য সমাধান �দান কের, উ�ত জীবনধারা এবং
িশক্ষার পিরেবশ �চার কের। সাধারণত ে�ইল িডসে�গুিল ২০০০
ডলার েথেক ১০০০০ ডলার পযৰ্� মূ ল্য থাকায় সা�য়ী হয় না। তেব
আমােদর লক্ষ্য হল এিটেক যতটা স�ব বাংলােদেশর জনগেণর জন্য
উেপােযাগী করা, এবং আমােদর িডভাইেসর মূ ল্য সেবৰ্া� ১০০ ডলার
এর মেধ্য হেব। এিট পাঠ্যেক ে�ইেল রূপা�র করেত অপিটক্যাল
ক্যাের�ার িরকগিনশন (OCR), েমিশন লািনৰ্ং মেডল এবং অন্যান্য
�ি�য়া ব্যবহার কের। সাধারণ ে�ইল িডসে�গুিলর তুলনায় একিট
িভ� প�িত েনওয়া হয়, একিট কি�উটার মাউস এর মেতা িডভাইস
ব্যবহার কের একিট �েশৰ্র সহায়তায় পড়ার অিভজ্ঞতা �দান কের
যা সাধারণ ভােব েদেখ পাঠ করার কাছাকািছ। আমরা একািধক
�িতব�ী �ুল এবং �িত�ােনর সােথও েযাগােযাগ করিছ এবং
আমরা তােদর দািবগুিল িবেবচনায় িনি� যােত আমরা ভিবষ্যেতর
পুনরাবৃ ি�েত আমােদর মেডলেক পিরমািজৰ্ত করেত পাির।
আমরা িব�াস কির অ� এবং দৃ ি�-�বণ �িতব�ী েলােকরা আমােদর
েদেশর উ�য়েন সাহায্য করেত পাের এবং আমরা দূ রবীন সিলউশন
আজেকর সমস্যা এবং আগামী িদনগুেলার সমাধােনর মেধ্য এই
ব্যবধানিট পূ রণ করার েচ�া কির।
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#986
Monoporamorsho-The Right Place to Tell Your Mental Health Problems
মেনাপরামশৰ্- মানিসক সমস্যা �কােশর সিঠক �ান
Team Leader

Sanjida Afroz

Members

Sudipta Kumar Mondol

Md Aslam Hossain

Psychological problems are the hidden struggles; it is not seen
as the physical injury or sickness. As a result, it may remain
unnoticed until it gets out of control and creates negative
effects on personal and professional life. Statistics show that
more than 60 percent of the people with mental health illness
don’t seek the help they need; stigma is one of the main
reasons. People are afraid of disclosing their psychological
problems to others, especially to the known persons, lest they
be labelled as ‘mad’. During the pandemic, people realized the
importance of taking counseling services and online based
counseling has been increased signiﬁcantly, however, most of
them are reluctant in opening their cameras which is a major
barrier for an effective counseling session. Thus, in order to
reduce the stigma, Monoporamorsho integrates the latest
technologies such as Cloud computing, Block-chain,
Augmented reality, Generative Adversarial Networks (GANs)
etc. and creates an abstraction layer between the persons in
conversation. In this system, the representative face chosen
by the user will mimic the behavior of the real person in-front of
the camera; a single blink of eyes or subtle changes on facial
expression will be captured and reﬂected on the dummy face.
In fact, no one can differentiate between the dummy and a real
face. Voice is also modiﬁed in such a way that the person
cannot be recognized by hearing the voice even by the known
and close ones. On the other hand, voice variations or the
other properties that infer any mental state will be unchanged.

“মানিসক �া�্য শারীিরক �াে�্যর বাইের নয়”- একিট অপেরর
সােথ ওতে�াতভােব জিড়ত। সাধারণভােব মানিসক সমস্যা মােনই
একিট ‘েগাপনীয় যু �’ যা শারীিরক ক্ষত বা অসু �তার মেতা েদখা
যায় না ফেল খুব সহেজই মানু ষ এটােক লু িকেয় রাখেত চায় যতক্ষণ
পযৰ্� তা সহ্য ক্ষমতার বাইের না চেল যায়। িক� ততক্ষেন শারীিরক
িবিভ� সমস্যা সহ এটার েনিতবাচক �ভাব পেড় ব্যি�গত ও
সামািজক স�কৰ্ এবং েপশাগত জীবেন। গেবষণায় েদখা িগেয়েছ
শতকরা ৬০ ভাগ মানু ষ মানিসক সমসায় থাকা সে�ও মানিসক
�া�্য েসবা িনেত আসেছ না কারন তােদরেক েকউ যিদ িচেন েফেল
এবং “পাগল” িহেসেব আখ্যািয়ত কের েসই ভেয়। েকািভড
অিতমািরেত মানু ষ কাউে�িলং েসবার গুরু� ভীষণভােব অনু ধাবণ
কেরেছ এবং অনলাইন েসবা �হেণর মা�া লক্ষণীয়ভােব েবেড়
িগেয়েছ। তেব, িভিডও অন করার িবষেয় এখেনা মানু েষর মেধ্য
অনা�হ েদখা যাে� েযটা ফল�সূ কাউে�িলং �দােন বাধা হেয়
দাঁিড়েয়েছ। এই সমস্যা িনরসেনর জন্য সাইেকালজী বাংলােদশ িনেয়
এেসেছ “মেনাপরামশৰ্” নােম একিট আধু িনক �যু ি� সমি�ত একিট
কেথাপকথেনর প�িত। এখােন �াউড কি�উিটং, �কেচইন,
অগেমে�ড িরেয়িলিট, ভেয়স সনা�করণ, েজনােরিটভ
এডভারসািরয়াল েনটওয়াকৰ্ ইত্যািদ আধু িনক �যু ি� ব্যবহার কের
�িতমুহূেতৰ্র েচহারার অিভব্যি� অনু যায়ী একটা ডািম েচহারা
েথরািপে�র কােছ েপৗছােব। ব্যি�র আেবগীয় িচ�সমূ হ
অপিরবতৰ্নীয় থাকেব িক� েচহারার পিরবতৰ্ন হেব যােত কের
েথরািপ� তােক েকানভােবই িচনেত পারেব না। আবার কে�র
পিরবতৰ্ন করা হেব িক� কে�র উ�ান-পতন সহ যা িকছু আেবগীয়
বিহঃ�কাশ িনেদৰ্শ কের তা অপিরবিতৰ্ত থাকেব।
অথৰ্াৎ এটার মাধ্যেম ব্যি� আসল েচহারা ও ক� �কাশ না কেরও
কাযৰ্করভােব কেথাপকথন স�ব। তেব েকান �ােয়� যিদ তার
আসল েচহারা েদখােত চায় এই প�িতেত েসই ব্যব�া ও রেয়েছ।
এভােবই মেনাপরামশৰ্ �ােয়ে�র সােথ ফল�সূ েযাগােযাগ �াপেনর
মাধ্যেম মানিসক �া�্যেসবা সবার �ার�াে� েপৗেছ িদেত সক্ষম হেব।
আমােদর উ�ািবত এই প�িত মানিসক �া�্য-েসবা ছাড়াও সাধারণ
কেথাপকথন, িভিডও েগিমং ইত্যািদ েক্ষে�ও ৈব�িবক পিরবতৰ্ন
িনেয় আসেব।

In this way, Monoporamorsho ensures the most secure and
effective audio-visual conversation without revealing
themselves. If the client wishes, there are options to reveal the
real face. The technology we used in our system will have
dramatic impacts on many others application areas including
general conversation, real-time gaming etc.”
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FactoryNext- A Technology Ecosystem for Factory Data Automation And Intelligent
Process Management of RMG Industries
ফ্যা�ির েন�ট-IoT, কৃি�ম বুি�ম�া ও তথ্য-িবজ্ঞােনর সাহােয্য েপাশাক িশে�র মান ও উৎপাদনশীলতা বৃ ি�, এবং
আধু িনক িশ�কারখানায় রুপা�েরর �যু ি�
Members
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Insan Arafat Jamil

Arif Mahmood

Ashiqur Rahman

“FactoryNext” is a feedback-based technology platform for
sweater factories that will optimize process efﬁciency and
reduce work stress using the power of IoT and Artiﬁcial
Intelligence. Large sweater factories often fail to maximize the
output of their machines due to machine-to-machine speed
variation, change in performance and accuracy, human fault,
operator laziness, etc. Our system provides real-time alerts to
the factory owners and management about production line
faults, interruptions, and low performance of machines. By
analyzing data for a certain period, our algorithms will ﬁnd
optimum conﬁguration and techniques for the machines to
generate more production with reduced human fatigue and low
usage of resources. Our IoT-based and data-driven approach,
reporting and notiﬁcation platform will require minimum human
interaction and can be further extended to any RMG factories
and beyond.
The 4th industrial revolution is threatening to minimize human
effort from production processes. This is unavoidable.
However we want to retroﬁt some of the cutting-edge 4IR
features to the existing installations. We expect our technology
to further extend the life cycle of the machines while keeping
them production-wise competitive. With proper implementation
of our smart factory solution, we expect to increase the
production of a garment factory up to 12% while saving
substantial amounts of money in supervision, monitoring and
report preparation. We will install necessary sensors and
devices in the factory after doing detailed research on our
customer's production process and requirements, while
causing minimum invasion to their existing setup. Users will be
able to enjoy all our services through web and mobile
applications at affordable pricing by simply registering through
our system.
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"ফ্যা�ির েন�ট"-IoT, কৃি�ম বু ি�ম�া ও তথ্য-িবজ্ঞােনর সাহােয্য
বাংলােদেশর েপাশাক িশে�র মান ও উৎপাদনশীলতা বৃ ি�, এবং
আধু িনক িশ�কারখানায় রুপা�েরর একিট �যু ি�। কমৰ্ীেদর
দক্ষতার অভাব, সিঠক িনয়েম েমিশন চালােত না পারা, এবং
অপােরশেন ভুল, কমৰ্ীেদর মেধ্য জড়তা/অলসতার ইত্যািদ ৈতির
েপাশাক কারখানাগুেলার উৎপাদনশীলতা বৃ ি�র পেথ অন্যতম �ধান
অ�রায়। ফ্যা�ির েন�ট এর মাধ্যেম আমরা িশ�মািলক ও উৎপাদন
ব্যব�াপকেদর জন্য একিট �যু ি�গত সমাধান িনেয় এেসিছ, যা
পৃ িথবীর েযেকােনা �া� েথেক তােদর উৎপাদন �ি�য়া মিনটিরং
করেত ও তথ্য িনরভর উৎপাদন ব্যাব�াপনায় সাহায্য করেব।
উৎপাদন �ি�য়ায় েযেকােনা অসামা�স্য বা সমস্যা স�রেক
তাৎক্ষিণক েনািটিফেকশন েদয়া, কমৰ্ীেদর কমৰ্দক্ষতা যাচাই করার
িরেপাটৰ্, এবং কম উৎপাদনশীল েমিশন সমূ হ িচি�ত করার মাধ্যেম
আমােদর এই �যু ি� েপাশাক কারখানাগুলর উৎপাদনশীলতা বৃ ি�র
পাশাপািশ সমেয়াপেযাগী ব্যব�াপনা সং�া� িস�া� িনেতও সাহায্য
করেব বেল আমরা িব�াস কির।
আমােদর এই �যু ি� কৃি�ম বু ি�ম�া �যু ি� ব্যবহার কের িবিভ�
েমিশেনর জন্য একিট িনিদৰ্� সমেয়র তথ্য-উপা� িবে�ষেণর মাধ্যেম
তােদর সবৰ্ািধক উৎপাদনশীলতা এবং জীবনকাল িনি�ত করার
জন্য িনেদৰ্শনা িদেত পারেব, যা িশ�কারখানা গুেলার উৎপাদন মান
ও দক্ষতা বৃ ি�েত সহায়তা করার পাশাপািশ লাভজনক উৎপাদন
িনি�ত করেতও সাহায্য করেব। কারখানার ধরন ও �াহেকর িবেশষ
চািহদা পযৰ্েবক্ষণ ও গেবষণার মাধ্যেম আমরা স�ূ ণৰ্ েদিশও
�যু ি�েত ৈতির IoT িডভাইস ও সফটওয়্যার ব্যবহার কের বতৰ্মান
িসে�েম েকান বড় ধরেনর পিরবরতন ছাড়াই একিট পুরনা�
সমাধান �দান করিছ। �যু ি�িটর যথাযথ ব্যবহার িনি�ত করার
মাধ্যেম ৈতির েপাশাক িশ� কারখানাগুেলার উৎপাদনশীলতা ১২
শতাংশ পযৰ্� বৃ ি� করা স�ব বেল আমােদর িব�াস। পাশাপািশ,
স�ূ ণৰ্ েদিশও �যু ি�র হাডৰ্ওয়্যার ও সফটওয়্যার এর স�ূ ণৰ্
িনয়�ন আমােদর হােত থাকায় েপাশাক কারখানাগুলর �যু ি�গত
সমাধােনর �েয়াজেন ৈবেদিশক িনভৰ্রতাও অেনকাংেশ কিমেয় আনা
স�ব। �াথিমক ভােব আমরা েসােয়টার ফ্যা�িরর উে�েশ্য �যু ি�িট
ৈতির করেলও এই খুব সহেজই অন্য েপাশাক কারখানাগুেলার
জেন্যও রুপা�র করা স�ব। ইিতমেধ্য েদেশর েবশ িকছু �নামধন্য
�িত�ান ও ৈতির েপাশাক কারখানা আমােদর �যু ি� ব্যবহার কের
উপকৃত হে�।

Mujib 100 Idea Contest

#989
eSewage-Smart Sewerage Management System
eSewage-�াটৰ্ নদৰ্মা ব্যব�াপনা িসে�ম
Team Leader

JH Rony

Members

Md Abdur Rouf

Nazmul Karim,

Momotaz Begum

For the inhabitants of a densely populated city like Dhaka,
waterlogging is a very painful and frequent phenomena where
the authorities are trying hard to ﬁnd a feasible solution. But the
sewage modernization process for this kind of overpopulated
city is an extremely complex, expensive and slow process.
However, modern facilities such as sewage drain clot
prevention with a live monitoring system can give a break to
the suffering of millions of city residents.

ঢাকার মেতা ঘনবসিতপূ ণৰ্ শহেরর বািস�ােদর জন্য জলাব�তা
একিট অত্য� েবদনাদায়ক এবং ঘন ঘন ঘেট চলা ঘটনা েযখােন
কতৃৰ্পক্ষ একিট স�াব্য সমাধান খুঁেজ েবর করার জন্য আ�াণ েচ�া
করেছ। িক� এই ধরেনর অত্যিধক জনবহুল শহেরর নদৰ্মা ব্যব�ায়
আধু িনকীকরণ �ি�য়া একিট অত্য� জিটল, ব্যয়বহুল এবং ধীর
�ি�য়া। যােহাক, সাবৰ্ক্ষিণক পযৰ্েবক্ষণ ব্যব�াপনা সােথ নদৰ্মা
ময়লা জমাট �িতেরােধর মেতা আধু িনক সু েযাগ-সু িবধা লক্ষ লক্ষ
নগরবাসীর দু েভৰ্ােগর অবসান ঘটােত পাের।

This [‘eSewage’] project is going to bring modern days
sewerage management experience in the outdated sewerage
in an affordable budget, moreover, it does not require any
major modiﬁcations into the old system. To get started,
authorities need to install a few lower cost IoT devices all over
the drainage system of the city and set up the online system.
With the web-based real-time monitoring and smart alarming
system sewerage monitoring authority will experience a smart
and elegant experience to manage the sewerage system. And
because of the lower implementation and maintenance cost, it
is highly adoptable for cities all over the country. As a result, it
is expected that, this proposed system will give a touch of
modern facilities into our old conventional system as well as
minimize our sufferings.

এই ['eSewage'] �ক�িট একিট সা�য়ী মূ েল্যর আধু িনকীকরণ
�ি�য়া যা পুরােনা পয়ঃিন�াশন ব্যব�ায় আধু িনক িদেনর
পয়ঃিন�াশন ব্যব�াপনার অিভজ্ঞতা আনেত চেলেছ, তাছাড়া এিট
বা�বায়েন পুরােনা িসে�েম েকান বড় পিরবতৰ্েনর �েয়াজন েনই।
শুরু করার জন্য, কতৃৰ্পক্ষেক শহেরর ে�েনজ িসে�ম জুেড়
কেয়কিট কম দােমর IoT িডভাইস ইন�ল করেত হেব এবং
অনলাইন িসে�ম েসট আপ করেত হেব। ওেয়ব িভি�ক িরেয়ল
টাইম মিনটিরং এবং �াটৰ্ অ্যালািমৰ্ং িসে�ম সু ্যয়ােরজ মিনটিরং
অথিরিট সু ্যয়ােরজ িসে�ম পিরচালনা করার জন্য একিট �াটৰ্ এবং
মািজৰ্ত অিভজ্ঞতা অজৰ্ন করেব। এবং কম বা�বায়ন এবং
রক্ষণােবক্ষণ খরেচর কারেণ, এিট সারা েদেশর শহরগুিলর জন্য
অত্য� �হণেযাগ্যতা পােব । ফেল আশা করা যায়, এই ��ািবত
ব্যব�া আমােদর পুরেনা �চিলত ব্যব�ায় আধু িনক সু েযাগ-সু িবধার
েছাঁয়া েদওয়ার পাশাপািশ আমােদর েভাগাি� কিমেয় েদেব।
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#1048

Integrating Artiﬁcial Intelligence and IoT in Sustainable Bioﬂoc Farming of Tilapia
Fish “AI Mach Dhori”

কৃি�ম বুি�ম�া এবং আইওিট িভি�ক “AI mach Dhori” এর মাধ্যেম েতলািপয়া মােছর েটকসই
বােয়া�ক চাষাবাদ
Team Leader

Mehnaj Tabassum

Members

Tahsin Ishrak Oishee

Jumana Akhter

Approximately 10% of Bangladesh's population is dependent
on the ﬁsheries sector for their livelihood, the sector
contributes roughly 4% of the country's GDP. Hence, we have
launched our initiative 'AI mach dhori' with the goal of
innovative development in the country's ﬁsheries at a time
when the developed countries of the world are advancing in the
new direction towards the Fourth Industrial Revolution at a
breakneck pace. Our AI-based data model will give users and
consumers with real-time and accurate information on their
farms’s ﬁsh growth, water quality, food quality and quantity
veriﬁcation, ﬁsh nutrition of the bioﬂoc ﬁsh farming.
Simultaneously, we have our “AI mach dhori” app and website
to assist with any training or technical requirements of the
users.
These will be made possible by our skilled and diligent team
working behind all of these! We want to make a determined
effort to offer our technologies to the mass people of the
country. Hence, we want to collaborate with the government,
local and international social groups (i.e. UNDP, BRAC), and
tech-entrepreneurs to bring our technology to the people. Our
unwavering efforts to contribute to the development of ﬁsheries
sector through technology and solid planning aid will pave the
way for a bright future for ﬁsh farmers and tech-entreprenuers
by incorporating the young society in this enormously
promising industry. We want to explore the potential of AI and
IoT of 'AI mach dhori' outside Tilapia ﬁsh farming and into the
other ﬁsh speciﬁes because of our diverse approaches.
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বাংলােদেশর জনসংখ্যার শতকরা ১০ ভাগ মৎস্যখােতর সােথ নানা
উপােয় ওতে�াতভােব জিড়ত এবং েদেশর িজিডিপেত এর অবদান
�ায় চার শতাংশ। িবে�র উ�ত েদশসমূ হ যখন চতুথৰ্ িশ� িব�েবর
নতুন ধারায় িনেজেদর উণৰ্ীত কের এিগেয় যাে� দূ বৰ্ার গিতেত,
েদেশর মৎস্যখােত অিভনব িবকােশর লক্ষ্য েরেখ মৎসচাষীেদর
উৎপাদন বৃ ি� এবং তরুন উেদ্যা�ােদর উৎসাহ �দােনর িনিমে�
িনেয় এেসিছ আমােদর উেদ্যাগ 'আয় মাছ ধির’। আমােদর
আিটৰ্িফিশয়াল ইি�িলেজ� িভি�ক ডাটা-মেডল েভা�ােদর েক
বােয়া�ক উপােয় মাছচােষর েক্ষে� মােছর বৃ ি�, পািনর মান,
খাবােরর মান ও সিঠক পিরমাণ যাচাই, মােছর পুি�সহ তাৎক্ষিণক
ও �মবধৰ্মাম সকল তথ্য সরবরাহ করেব। একই সােথ �িশক্ষণ
এবং �যু ি�গত েয েকােনা �েয়াজেন সাহায্য করেত রেয়েছ
আমােদর অ্যাপ, ওেয়বসাইট।
এই সবিকছু র িপছেন আমােদর দক্ষ িটমেতা থাকেছই! আমরা
আমােদর �যু ি�েক সরকার, িবিভ� েদিশ-িবেদিশ সামািজক সং�া
(ইউএনিডিপ, �াক) এবং �যু ি�-উেদ্যা�ােদর িনেয় সি�িলত
�য়ােস েদেশর মানু েষর কােছ েপৗঁেছ িদেত চাই। আমােদর িনরলস
েচ�া আমরা েযন মৎস্য স�েদর উ�য়েন আমােদর �যু ি� এবং
�কৃ� পিরক�নার মাধ্যেম অবদান রাখেত পাির, েদেশর
মৎসচাষীেদর সিঠক মূ ল্যায়েন সাহায্য করেত পাির এবং তরুণ
সমাজেক এই অপার স�ামনাময় খােত যু � করার মাধ্যেম তােদর
উ�ল ভিবষ্যত গঠেনর পােথয় হেত পাির। আমােদর বতৰ্মান
পিরক�নার বহুমুখী ব্যবহােরর উপেযািগতা িবেবচনায় শুধু মা�
েতলািপয়া মােছর চােষ আিটৰ্িফিসয়াল ইনেটিলেজ� এবং ই�ারেনট
অফ িথংসেক সীমাব� না েরেখ পরবতৰ্ীেত অন্যান্য মােছর চােষও
"আয় মাছ ধির" এর স�াবনােক িবকিশত করেত পাির।

Mujib 100 Idea Contest

#1063
CloudParking
�াউডপািকৰ্ং

Team Leader

Shahria Fahim

Members

Tanzimul Alam

Sumiya Saba

Tasnimul Alam

CloudParking, a multiplatform application for your vehicle with
the concept of ﬁnding nearby parking spots, automobile
service centers, and mechanics on demand, also includes
other premium services. The app, CloudParking, is being
developed by CloudString Technology. Shahria Omar Fahim
and Tanzimul Alam are the co-founders of the company. We
often face the issue of ﬁnding a parking spot. And, it is always
a half-chance to get a perfect parking position. We came up
with the idea of creating a multiplatform application. It will be
helpful to get the user a proper parking position. We also
included features like ﬁnding nearby automobile service
centers, getting a mechanic anywhere, tracking vehicles. The
Application interface has two parts, service providers and
users. We made our application very simple, user-friendly, and
minimalistic. After installing the application, two options will
appear on the screen to choose, as a service provider or as a
user. The user can pick one option and register using their
email or phone number.

Faisal Rizwan Nomam

Smark Alamin

আমােদর �ক� একজন অ� ব্যি�র সু �তা িনি�ত কের, তার
শালীন কাজ িনি�ত কের, এবং তার অক্ষমতার কারেণ সৃ � ৈবষম্য
কিমেয় এই লক্ষ্যগুিল অজৰ্েন সহায়তা করেব।
এছাড়াও, এিট িবেদেশ এই �যু ি� র�ািন কের বাংলােদেশর
িজিডিপেক সমৃ � করেব এবং �াই� িগয়ােরর উৎপাদন আরও েবশ
িকছু কােজর েস�র ৈতির করেব।

The user can start using the application immediately, and the
service provider needs to wait a bit longer to get a manual
review from the CloudParking team. A map in the app screen
shows nearby parking locations, automobile service center
locations. Clicking the icon on the map will show the details of
that service. If it’s a parking location, it will show the costing,
contact information, reviews if applicable. The same goes for
the Automobile service center including their available
services. The reviews are determined based on the user
experience. There also is an option to request a mechanic to
the user's location for emergency purposes.
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#1071

SMART DUSTBIN SYSTEM

�াটৰ্ ডা�িবন িসে�ম
Members

Team Leader

Abdul Akher Khandaker

Md. Rayhan Mia

Md. Sayedi Alam

To lead a healthy and beautiful life, humans need a suitable
living environment. So the very importance of protecting the
balance of the environment. To maintain the balance of the
environment, we need to improve waste management
methods. An important part of proper waste management is
ensuring the use of quality dustbins. Especially at metropolitan,
divisional, and district levels, everywhere we can see garbage
but we can’t see any dustbin in time. There are a lot of
problems with the materials that we commonly use to dispose
of waste, including analog dustbins, in several places,
including any working place, homes, and markets. As a result,
due to the infestation of various insects including dogs, cats,
and rats, the dirt spreads around, and the foul stench mixes
which pollute our air. On the other hand, the spread of diseases
and germs through mosquitoes and ﬂies endangers human
life. [Smart Dustbin] is a modern artiﬁcial intelligence device.
This device can perform various actions as required by its
artiﬁcial intelligence. One of them is that if a person stands in
front of it, it opens the lid automatically by providing a voice
message for use and closes the lid after use. The device is
capable of measuring dirt levels. So when the dirt level is full, it
understands and sends a short message to the phone of the
concerned cleaner for cleaning by closing the lid permanently.
Then, when the new user stands in front, it warns him with a
voice message that it is unusable. Cleaners can open the lid by
sending a text message with a secret code for clear that etc.
With all the nice features [Smart Dustbin] is designed in such a
way that its attractive design, artiﬁcial intelligence, voice
messaging system, and all the amazing features attract
people. As a result, everyone was motivated to use the dustbin
as soon as they saw it. It is also easier and safer to use.
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"সু � ও সু �র জীবন যাপেনর জন্য �েয়াজন মানু েষর বসবাস
উপেযাগী পিরেবশ, তাই পিরেবেশর ভারসাম্য রক্ষার গুরু�
অপিরসীম। পিরেবেশর ভারসাম্য রক্ষায় �েয়াজন উ�ত বজৰ্্য
ব্যব�াপনা প�িত। যথাযথ বজৰ্্য ব্যব�াপনার একিট গুরু�পূ ণৰ্ অংশ
হেলা মানস�ত ডা�িবন এর ব্যবহার িনি�ত করা। িবেশষ কের
মহানগর, িবভাগীয় ও েজলা শহরগুেলােত লক্ষ করেল য�ত� ময়লা
আবজৰ্না পের থাকেত েদখা যায় এবং সমেয়াপেযাগী েকােনা
ডা�িবনও আমােদর দৃ ি�েগাচর হয় না। বাস�ান, কমৰ্�ল ও
হাট-বাজারসহ িবিভ� �ােন এনালগ ডা�িবনসহ ময়লা েফলেত
সচরাচর আমরা েয সম� উপকরণ ব্যবহার কের থািক, তােত নানা
রকম সমস্যা িবদ্যমান। ফেল কুকুর-িবড়াল-ইঁদুরসহ িবিভ�
েপাকামাকেড়র উপ�েপ তা েথেক ময়লা চারিদেক ছিড়েয় পেড় এবং
পঁচা দু গৰ্� বাতােস িমেশ বায়ু দূিষত হয়। অপরিদেক মশা-মািছর
মাধ্যেম েরাগ-জীবাণু সবৰ্� ছিড়েয় পেড় মানবজীবন িবপ� হয়।
[�াটৰ্ ডা�িবন] একিট অত্যাধু িনক কৃি�ম বু ি�ম�া স�� িডভাইস।
এই িডভাইসিট তার কৃি�ম বু ি�ম�ার মাধ্যেম �েয়াজন মািফক
িবিভ� ি�য়া কলাপ সংঘিটত করেত পাের। এর মেধ্য অন্যতম
হেলা- েকােনা মানু ষ এর সামেন দাঁড়ােল ব্যবহােরর জন্য ভেয়স
েমেসস �দান কের �য়ংি�য়ভােব ঢাকনা খুেল েদয় ও ব্যবহােরর
পর ঢাকনািট ব� কের। িডভাইসিট ময়লার �র পিরমাপ করেত
সক্ষম। তাই ময়লার �র পূ ণৰ্ হেল বু ঝেত পাের ও ঢাকনািট
�ায়ীভােব ব� কের িদেয় পির�ােরর জন্য সংি�� পির��তাকমৰ্ীর
মুেঠা েফােন ক্ষুেদ বাতৰ্া ে�রণ কের। অতপর নতুন ব্যবহারকারী
সামেন দাঁড়ােল এিট ব্যবহার অনু পেযাগী বেল তােক ভেয়স েমেসস
িদেয় সতকৰ্ কের। পির��তাকমৰ্ী একিট েগাপন েকাড স�িলত
ক্ষুেদ বাতৰ্া ে�রেণর মাধ্যেম ঢাকনা খুেল পির�ার করেত পােরন,
ইত্যািদ। চমৎকার সব িফচারসহ [�াটৰ্ ডা�িবন] িট এমনভােব
িডজাইন করা হেয়েছ েয এর আকষৰ্ণীয় িডজাইন, কৃি�ম বু ি�ম�া,
ভেয়স েমেসিজং িসে�ম ও চমক�দ সব ৈবিশ� মানু ষেক আকৃ�
কের। ফেল েদখা মা�ই সবাই ডা�িবনিট ব্যবহাের উ�ু � হন।
এছাড়া এিট ব্যবহার করা অিধক সহজ ও িনরাপদ।
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