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A concern of         Dhaka Ahsania Mission 

বিসবিল্লাহ ্ বহর-রাহ ্িা বির-রাবহি

1 2

২০০৯ 
এয 

ডিসম্বয

• প্রেডসিন্ট ভসোদসয উসদোসগ এফং নুভডতক্রসভ চোয জসনয প্র োট্ট 
একটো দর ডনস AES মোত্রো শুরু কসয ।

• তখন এয নোভ ড র AGS, Ahsania Graphic Solutions মোয 
ভুর রক্ষ্য ড র ফোংরোসদ প্রথসক ডফসেয ডফডবন্ন প্রদস গ্রোডপক 
ডিজোআন প্রফো েদোন কযো।

২০১০ 
এয 

এডের

• েথভ AGS প্রনদোযরযোন্ি প্রথসক খুফ ল্প ডযভোণ কোজ ো 
test job ডোসফ

• এবোসফআ শুরু  AGSএয থ চরো।

২০১১

•AGSএয  ফযফোডক ডযডধ ফোড়োসনোয জসে এয নোভ ডযফততন কসয যোখো  
AES, Ahsania E Solutions।

• একআ োসথ Graphic Design Outsourcing এয োোোড ধীসয ধীসয Web 
Design, e-commerce, e-shop, SEO, Jobsite আতযোডদ প্রফো চোরু কযো।
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েোথডভক ফযফোডক ডযডিডত

শুরু প্রথসকআ AES ফযফোডক োপরযয 
প্রক্ষ্সত্র ভস্যোয ম্মুখীন । এয কোযণ 

ড র ভূরত: 

নডবজ্ঞতো বুর ফযফোডক 
ূফতোবো ফযফিোনো ংকট অডথতক ভস্যো

ফ সযয য ফ য এআ ভস্যো ফযোত থোসক এফং  
AES েডতফ য ডফুর ডযভোণ অডথতক ক্ষ্ডতয ম্মখুীন  ।
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২০১০ প্রথসক ২০১৬ এয প্রসেম্বয মতন্ত AES 

এয েচুয অডথতক ক্ষ্ডতয ম্মুখীন ।

উযন্তু, ২০১৬ প্রথসক ২০১৮ মতন্ত চোযডট 
নোকোডিত দুঘতটনো AESএয অডথতক উন্নসনয 
প্রক্ষ্সত্র ভোযোত্বক ফোধোয ৃডি কসয।
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নোকোডিত দুঘতটনো
১ জরুোআ ২০১৬

রী অডটতোন 
তযোকোণ্ড

এআ দুঘতটনোয 
সযয প্তোস 

অভোসদযয ডফসদী 
ফোোয ফোংরোসদ 
প্রথসক ফ কোজ 
উডিস প্রন।

প্রভ ২০১৭

AES ডফেজুসড় অযও 
প্রকোডট প্রকোডট ডসেসভয 

ভসতো The 
WannaCry 

ransomware  
োভরোয ম্মুখীন 

পসর AES এয 
একভোত্র োবতোয 
ম্পূণত সকসজো 
স মো এফং 
AES ফ কোজ

ডফসল কসয 
Outsourcing 

job োভডকবোসফ 
ফন্ধ স মো।

জোনুোডয ২০১৮

অভোসদয এয  
তৎকোরীন ফোোসযয 

ভোডরকোনো প্রবসে  মো 
এফং তোযআ 

ডযসেডক্ষ্সত তোযো 
অভোসদয োসথ ফযোফো 
ফসন্ধয জসে ২ ভোসয 
প্রনোডট েদোন কসয।

জরুোআ ২০১৮

ফোআসয প্রথসক (চোনো) 
AES এয উটসোডতং 
োবতোয হ্যোক কযো । 

এযআ ডযসেডক্ষ্সত AES 
এয  Outsourcing job 

ম্পূণত ফন্ধ স মো।

অভোসদয নতুন ক্লোআসন্ট  
অভোসদযসক কোজ ডদসত 

স্বীকোয কসয। 
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ফডণতত েডতডট প্রক্ষ্সত্রআ overseas 
buyer প্রক ডপডযস অনসত এফং 
নতুন ফোোসযয োসথ চুডি কযসত 
AES প্রক প্রদড় প্রথসক দুআ ভো 
ভ েচণ্ড ডযশ্রভ কযসত । 
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AES এয ঘুসয দোাঁড়োসনো

২০১৬ – ২০১৭ থতফ য

AES েথভ Breakeven এয 
কো োকোড  ফিো প্র াঁস । 

২০১৭ – ২০১৮ 
থতফ য

AES ডক ুটো অডথতক রোব 
কযসত ক্ষ্ভ ।

১০১৮ – ২০১৯ 
(চরভোন) থতফ য

অো কযো মোসে AES
অযও ডধক োসয রোব 

কযসত ক্ষ্ভ সফ।

অরোভদুডরল্লোহ , তোযসযও কভতীসদয ক্লোন্ত ডযশ্রসভ, AES ফযফিোনোয 
দ্রুত ও ভসোসমোগী কসিোয ডদ্ধোসন্ত এফং সফতোডয প্রেডসিন্ট 
ভসোদসয ফযোত োতো AES অফোয ঘুসয দোাঁড়োসত প্রসযস ।  

ডফসল কসয ২০১৭ োসর প্রেডসিন্ট ভসোদসয নুসযোসধ জনোফ জোডক 
োোন োসফ AES এয Advisor ডোসফ দোডত্ব প্রনোয য প্রথসক AES

এয কোমতক্রভ সনক োফডরর গডত জতন কসয এফং জরুযী েসোজসন 
ত্বডযত ডদ্ধোন্ত প্রনো ম্ভফ  মো পসর ংকট প্রভোকোডফরো জ স 
মো। এআ ডযডিডতসত -
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২০১৫ প্রথসক ২০১৮ থতফ সয অঃ

Revenue 
Outsource

Revenue 
Web

Graphic 
Design

Other 
Income

Total:

2015-16 4,681,181 1,516,057 717,157 46,566 6,960,961 

2016-17 4,933,185 1,511,322 - 10,866 6,455,373 

2017-18 7,657,174 2,016,905 - 38,500 9,712,579 
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২০১৫ প্রথসক ২০১৮ থতফ সয ফযঃ

-

2,000,000 

4,000,000 

6,000,000 

8,000,000 

10,000,000 

12,000,000 

2015-16

2016-17

2017-18

2015-16 10,842,479
2016-17      6,928,881 
2017-18 8,613,371 
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২০১৫ প্রথসক ২০১৮ থতফ সয রোব ক্ষ্ডতঃ

Income Expenditure Profit/(Loss)

2015-16 7,960,961.00 10,842,479.00 (2,881,518.00

2016-17 6,455,373.00 6,928,881.00 (473,508.00)

2017-18 9,712,579.00 8,613,371.00 1,099,208.00 

(4,000,000.00)

(2,000,000.00)
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অরোভদুডরল্লোহ , ফততভোসন AES দৃঢ়বোসফ এডগস মোসে। 
AES ২০১৮ – ২০১৯ থত ফ সয  ভোচত, ২০১৯ মতন্ত অ 

কসযস  ৮৪,৫০,০০০.০০ টোকো অয ফয সস  
৭০,০০,০০০ টোকো। থতোৎ ভনুোপো ১৪,৫০,০০০.০০ । 

DAM

20%

Non-DAM

80%

বর্তমানআয়ের উৎস
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Retouch

15

Retouch

16

17

AES এয ওসফ ডফবোগ, মো একভ েডত ভসআ অডথতকবোসফ 
ক্ষ্ডতয তোডরকো ড র তো এখন দ্রুত উন্নডত কযস  এফং 

Customized Software Development কোমতক্রসভ উসল্লখসমোগয 
গ্রগডত রোব কসযস । 

ফততভোসন এআ 
ডফবোগ ৪০ডট 
ওসফোআট 

যক্ষ্নোসফক্ষ্ন কযস 

 গত একফ সয AES 
পরোতোয োসথ HR 

Database পটওযোয 
প্রিসবরপ্ কসয DAM এয 

HR ডফবোসগ স্তোন্তয কসযস  
মো ফততভোসন তযন্ত 

সন্তোলজনক বোসফ কোজ 
কযস ।

এযআ ভসধয AES এয ক্ষ্ 
প্রথসক DAM Land and 
House Management 
System েস্তুত কযোয জে

অনুষ্ঠোডনক েস্তোফ প্রদো 
সস । অো কযো মোসে 
ডচসযআ এআ কোজ শুরু 

সফ। 
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Key features

User 
management

Define User 
Role

Unlimited User

User log

Employee data 
management

Employee profile

Employee 
responsibility

Employee 
Performance

Promotion, Transfer, 
Contact Renew, 

Retirement/separatio
n

Salary 
Information

Employee History

Reporting 

Shorted Report

No. of employee 
(Grade, Project & 

Gender wise)

Upcoming 
Retirement, 
Renewal & 
Increment 

Recruitment

Performance

Salary 

Notifications

Pending & 
Upcoming 

Retirement

Pending & 
upcoming 

contact 
renewal

Pending & 
upcoming 
increment
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ডনডভত ডনডভত/কর প্রফডঃ 
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 ১। e-ডক্ষ্োসক ফোংরোসদসয ফতত্র  ডড়স প্রদো;
 ২। সুধ ুভোত্র Outsourcing এয ডনবতযীর নো প্রথসক 

প্ররোকোর ভোসকতসট ফযোফোো উন্নন; 
 ৩। SaaS  ডবডিক যুনোংগ পটওযোয ততযী কযো; 
 ৪। অগোভী ফ য নেূতভ ৩০% - ৫০% ফযোো ফডৃদ্ধ 

কযো;
 ৫। ডিোরী ভোসকতডটং ডটভ েস্তুত কযো এফং 
 ৬। ঢোকো অহ  োডনো ডভনসক সমোডগতো ফযোত 

যোখো।
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