
পল্লী দারিদ্র্য রিম াচন ফাউমেশন (রপরিরিএফ)                                                                                                                    

িাড়ী # ০৫, এরিরনউ # ০৩, হাজী রিাি, রূপনগি, র িপুি-২, ঢাকা – ১২১৬ 

                   ২০১৮-২০১৯ অর্ থ-িছমিি ইমনামিশন রিষয়ক ক থপরিকল্পনা            PDBF 

ক্র: 

নং 

 ন্ত্রণালয় ও দপ্তমিি 

না  

উদ্ভািমনি 

না  

উদ্ভািমনি সংরিপ্ত রিিিণ উদ্ভািন গ্রহমনি 

র ৌরিকতা  

উদ্ভািমকি না  

ও ঠিকানা 

কা থক্রম ি 

অগ্রগরত 

(%) 

উদ্ভািনটি 

িাস্তিায়নমি 

জন্য কত অর্ থ 

ব্যয় হময়মছ? 

িাস্তিায়নমি জন্য 

পাইলট ক থসূরচ 

গ্রহণ কিা হময়মছ 

রকনা? হময় 

র্াকমল তারিখ 

সািা রদমশ 

উদ্ভািনটি 

িাস্তিায়ন র াগ্য 

রকনা? 

রফাকাল পয়মে 

ক থকতথাি না , 

পদরি, রফান ও 

ইর ইল 

১ পল্লী দারিদ্র্য 

রিম াচন 

ফাউমেশন 

(রপরিরিএফ) 

Online এ 

দাপ্তরিক 

কাগজপত্র 

আদান প্রদান 

প্রধান কা থালয়  (HQ), 

ঊপ-পিরচালমকি 

কা থালয়  (DD 

Office) এিং উপরজলা 

দারিদ্র্য রিম াচন 

ক থকতথাি কা থালয়  

(UDBO Office) 

প থায় প থন্ত রিরিন্ন 

ধিনমি ফাইল, রচঠি ও 

অরফস আদমশ 

আদান/প্রদানমি রিমত্র 

িতথ ামন ই-র ইল এি 

ব্যািহাি অব্যাহত িময়মছ। 

অরফরসয়াল 

রচঠিপত্র সহমজ 

আদান প্রদান 

জনাি র াোঃ 

িরফকুল 

ইসলা  

 

যুগ্ম পরিচালক 

(তথ্য প্রযুরি) 

৭০%  পাইলট ক থসূচী 

গ্রহন কিা হময়মছ 

২০১৮ সামল 

িাস্তিায়ন র াগ্য জনাি র াোঃ সরহদ 

রহামসন রসরল  

 

পরিচালক ( ানি 

সম্পদ ও উন্নয়ন)  

রফানোঃ +৮৮-০২-

৮০৩২৯৩৬ 

 

 

 

 

 

 

 

২ পল্লী দারিদ্র্য 

রিম াচন 

ফাউমেশন 

(রপরিরিএফ) 

সিকািী 

ইোিমনট 

রসিা- ইনমফা 

সিকাি 

রফস-১, ২, ৩ 

রপরিরিএফ এি 

অমনকগুমলা রজলা ও 

উপমজলা প থাময়ি 

আঞ্চরলক কা থালয় 

সিকািী ইোিমনট রসিা 

সম্প্রসািমনি প্ররক্রয়া 

চল ান িময়মছ 

 াঠ প থাময়ি 

কা থক্র   

সহজীকিন 

জনাি র াোঃ 

র ান্তারসি 

 ামুন 

 

সহকািী 

রপ্রাগ্রা াি 

(তথ্য প্রযুরি) 

১০%  পাইলট ক থসূচী 

গ্রহন কিা হময়মছ 

২০১৮ সামল 

িাস্তিায়ন র াগ্  জনাি র াোঃ সরহদ 

রহামসন রসরল  

 

পরিচালক ( ানি 

সম্পদ ও উন্নয়ন)  

রফানোঃ +৮৮-০২-

৮০৩২৯৩৬ 

৩ পল্লী দারিদ্র্য 

রিম াচন 

ফাউমেশন 

(রপরিরিএফ) 

র ািাইল 

অযাপস ও 

ফাইল 

আকথাইরিং 

PDBF এি  াঠ প থায় 

সহ সকল রিমত্র র ািাইল 

অযাপমসি ব্যিহাি 

চালুকিমনি পরিকল্পনা 

গ্রহন কিা হময়মছ 

রসিা প্রদান 

প্ররক্রয়া 

আধুরনকায়ন ও 

সহজীকিন 

জনাি ফজমল 

িাব্বী 

 

 

সহকািী 

রপ্রাগ্রা াি 

(তথ্য প্রযুরি) 

৩০%  পাইলট ক থসূচী 

িাস্তিারয়ত 

হময়মছ ২০১৮ 

সামল 

িাস্তিায়ন র াগ্য জনাি র াোঃ সরহদ 

রহামসন রসরল  

 

পরিচালক ( ানি 

সম্পদ ও উন্নয়ন)  

রফানোঃ +৮৮-০২-

৮০৩২৯৩৬ 

 



পল্লী দারিদ্র্য রিম াচন ফাউমেশন (রপরিরিএফ)                                                                                                                    

িাড়ী # ০৫, এরিরনউ # ০৩, হাজী রিাি, রূপনগি, র িপুি-২, ঢাকা – ১২১৬ 

                   ২০১৮-২০১৯ অর্ থ-িছমিি ইমনামিশন রিষয়ক ক থপরিকল্পনা            PDBF 

ক্র: 

নং 

 ন্ত্রণালয় ও দপ্তমিি 

না  

উদ্ভািমনি 

না  

উদ্ভািমনি সংরিপ্ত রিিিণ উদ্ভািন গ্রহমনি 

র ৌরিকতা  

উদ্ভািমকি না  

ও ঠিকানা 

কা থক্রম ি 

অগ্রগরত 

(%) 

উদ্ভািনটি 

িাস্তিায়নমি 

জন্য কত অর্ থ 

ব্যয় হময়মছ? 

িাস্তিায়নমি জন্য 

পাইলট ক থসূরচ 

গ্রহণ কিা হময়মছ 

রকনা? হময় 

র্াকমল তারিখ 

সািা রদমশ 

উদ্ভািনটি 

িাস্তিায়ন র াগ্য 

রকনা? 

রফাকাল পয়মে 

ক থকতথাি না , 

পদরি, রফান ও 

ইর ইল 

৪ পল্লী দারিদ্র্্  

রিম াচন 

ফাউমেশন 

(রপরিরিএফ) 

গুগল ম্যাপ িতথ ামন রপরিরিএফ এি 

সকল আঞ্চরলক 

কা থালয়মক গুগল ম্যাপ এ 

সংযুিকিন প্ররক্রয়া 

চল ান িময়মছ 

রপরিরিএফ- এি 

প্রধান কা থালয় 

সহ সকল  

কা থালয়মক সামর্ 

র াগাম াগ ব্যিস্থা 

সহজীকিন 

ফািহানা 

িহ ান 

 

সহকািী 

রপ্রাগ্রা াি 

(তথ্য প্রযুরি) 

৭০%  পাইলট ক থসূচী 

িাস্তিারয়ত 

হময়মছ ২০১৮ 

সামল 

িাস্তিায়ন র াগ্য

  

জনাি র াোঃ সরহদ 

রহামসন রসরল  

 

পরিচালক ( ানি 

সম্পদ ও উন্নয়ন)  

রফানোঃ +৮৮-০২-

৮০৩২৯৩৬ 

৫ পল্লী দারিদ্র্য 

রিম াচন 

ফাউমেশন 

(রপরিরিএফ) 

ইউটিউি 

চযামনমলি 

 াধ্যম  

অনলাইন 

রশিা 

ইউটিউি চযামনমলি 

 াধ্যম  দরিদ্র্য 

জনমগাষ্ঠীমক দারিদ্র্য 

রিম াচন, রশিা, স্বাস্থয ও 

সমচতনতামূলক রশিা 

প্রদান 

দরিদ্র্য জনমগাষ্ঠীি 

জীিন াত্রাি  ান 

উন্নয়মনি জন্য 

রিরজটাল 

ব্যিস্থাপনা 

জনাি র াোঃ 

রিজরলন 

রিজওয়ান 

 

সহকািী 

রপ্রাগ্রা াি 

(তথ্য প্রযুরি) 

১০%  পাইলট ক থসূচী 

গ্রহন কিা হময়মছ 

২০১৮ সামল 

িাস্তিায়ন র াগ্য জনাি র াোঃ সরহদ 

রহামসন রসরল  

 

পরিচালক ( ানি 

সম্পদ ও উন্নয়ন)  

রফানোঃ +৮৮-০২-

৮০৩২৯৩৬ 
 


