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সভাপিত অজয় মার া 
 িনবাহী পিরচালক

সভার তািরখ ২৯ আগ , ২০২১ 
সভার সময় িবকাল ৪.০০ টা

ান এমআরএ এর সে লন ক ।
উপি িত সভা উপি ত সদ েদর তািলকা পিরিশ -"ক"

িবষয়ঃিবষয়ঃ  ইেতাঃ েবইেতাঃ েব   ব া ব া িয়তবা বা িয়ত   উ াবনীউ াবনী  ধ ারণ াধ ারণ া ,  ,  সহ িজ তসহ িজ ত   সবাসবা   ওও  িড িজটালাইজ তিডিজটালাইজ ত   সবাসবা   সং াসং া   সভাসভা ।।

সভার আেলাচ  িবষয়স হ: 
১। িবগত বছেরর র ার া  উ াবনী ধারণাসং া ;
৩। িবিবধ।
সভার েত ইেনােভশন অিফসার উপি ত ইেনােভশন েমর সদ েদরেক েভ া জানান। অতপর ইেতাঃ েব বা বািয়ত
উ াবনী ধারণা, সহিজ ত সবা ও িডিজটালাইজ ত সবার িবষেয় ধারাবািহকভােব আেলাচনা করার জ  উপপিরচালক িজনাত
আমান ব ােক  অ মিত দান কেরন। অতপর সভায় ধারাবািহকভােব িন প িবষেয় আেলাচনা ও িস া  হণ করা হয়:

ঃঃ উ াবন ীউ াবন ী   ধারণাধারণা  ওও  উ াবেকরউ াবেকর  ন ামন াম আেল াচন াআেল াচন া িস ািস া
১.১. MicrofinanceMicrofinance   

Inform ation Apps :Inform ation Apps :   
Virtually AttachVirtually Attach   
Each Other Each Other 
জনাব প জ মার পাল
িসিনয়র সহকারী পিরচালক

ঋণ িত ােনর সকল ত  একনজের 
পাওয়া যােব। এছাড়া আিথক িত ান 
িবভাগ, এমআরএ এবং এমএফআই এর 
সকল ডাটাসহ এক  এপস তির করা হেব 
যা এমআরএ িডেরকটির এপস নােম ত 
করার জ  এক  আই  ফেমর সােথ 
আেলাচনা হেয়েছ মেম জানােনা হয়।

এমআরএ িডেরকটির এপস  
বা বায়েনর জ  ত পদে প হণ 
করার িস া  হয়।

২.২. Multiport  MobileMultiport Mobile   
Charging Sys temCharging Sys tem
জনাব রিবউল ইসলাম
িসিনয়র সহকারী পিরচালক

অথির র সবা হীতােদর 
জ  Multiport Mobile 
Charging System চা  রেয়েছ 
এবং এই উ াবন থেক সবাই উপ ত 
হে । তেব িক  ক াবল ন  হেয়েছ মেম 
জানােনা হয়। এছাড়া অথির র িক  
কমচারী িরিসপশেস মাবাইল চাজ িদেয় 
আ া দয় মেম জানােনা হয়।

Multiport Mobile 
Charging System চা  
রাখার জ  েয়াজনীয় ক াবল য় 
এবং ু ব াপনার জ  
উপপিরচালক শাসনেক যথাযথ 

ব া হণ করেব মেম িস া  হীত 
হয়।

৩.৩. MFI Ins pectionMFI Ins pection   
DataData   
Managem entManagem ent   
Sys temSys tem
জনাব মা ন রাড়ী
অিফস সহকারী কাম ডাটা এি  
অপােরটর

 এই উ াবন  থেক পিরদশেন যাওয়া 
েব পিরদশন সং া  সকল ত  পাওয়া 

 যায় তেব বতমােন শতভাগ কাজ করা 
হে  না মেম জানােনা হয়।

হালনাগাদ করার েয়াজনীয় ব া 
হেণর জ  অনসাইট শাখা ১, ২ ও 

৩ উপপিরচালকগণ ব া হণ 
করেবন মেম িস া  হয়।

১



৪.৪. LibraryLibrary  
Managem entManagem ent   
Sys tem  Sys tem  
জনাব মাঃ আেনায়ার হােসন
অিফস সহকারী কাম ডাটা এি  
অপােরটর

Library Management 
System  িনজ উে ােগ এক  
সফটওয়ার করা হেলও এ  এক  ওেয়ব 
হাি ংএ রাখেত হয়। এতিদন জনাব মাঃ 

আেনায়ার হােসন ি গত উে ােগ 
ওেয়ব হাি ংএ রাখেলো বতমােন আর 
রাখা হে  না।

Library Management 
System সফটওয় ার  বতমােনর 
চািহদা ও াটপেট সমেয়াপেযাগী 
কের ত করার জ  আই  শাখা 
কাজ করেব মেম িস া  হীত হয়।

৫.৫ . Databas e forDatabas e for  
Ins pection Ins pection 
জনাব পলাশ চ  দাস
অিফস সহকারী কাম ডাটা এি  
অপােরটর

এই উ াবন র কায ম চা  রেয়েছ এবং 
এর মা েম এে লিসেট অথির র  
থেক অ াবিধ পিরদশেনর তািরখ, 

পিরদশেনর সং া, পিরদশনকারী, 
ফেলাআপ ইত ািদ ত  একনজের পাওয়া 
যায়। এ  এে লিসেট দীঘ িদন হওয়ায় 
সম  হেত পাের। এজ  এক  
সফটওয় ার তির করার িবষেয় আেলাচনা 
হয়।

Database for 
Inspection কাযকর রেয়েছ এবং 
এ েক অ াহত রাখার জ  িমক ৩ 
এবং িমক ৫ এর উ াবন  

ায়একই রকেমর হওয়ায়  
উ াবনেক িমিলেয় আ িনক 
টকেনালিজর বহার কের এক  

সফটওয়ার ত করার জ  আই  
শাখােক ব া হেণর অ েরাধ করার 
িস া  হীত হয়। 

২।       ইেতাঃ েব বা বািয়ত উ াবনী ধারণা, সহিজ ত সবা ও িডিজটালাইজ ত সবাস হ চা  রাখার জ  েয়াজনীয় ব া হেণর
জ  সংি  সকলেক অিধকতর তৎপর হওয়ার িবষেয় িস া  হীত হয় । পিরেশেষ সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভা সমাি  করা হয়।

 

অজয় মার া 
িনবাহী পিরচালক

ারক ন র: ৫৩.০৪.০০০০.০০৭.৩১.০০১.২১.৫৯ তািরখ: 
০৭ সে র ২০২১

২৩ ভা  ১৪২৮

িবতরণ ( জ তার
মা সাের নয)় : 

১) সকল সদ  ইেনােভশন কিম
২) িসে ম এনািল  , িসআইিব এ  আইিস  িবভাগ, মাইে াে িডট র েলটরী অথির  (কাযিববরণী  ওেয়বসাইট ও জাতীয়
ত  বাতায়েন আপেলােডর অ েরাধসহ)।
৩) উপপিরচালক, অনসাইট পারিভশন-১ শাখা, মাইে াে িডট র েলটরী অথির
৪) উপপিরচালক, অনসাইট পারিভশন-২ শাখা, মাইে াে িডট র েলটরী অথির
৫) উপপিরচালক, অনসাইট পারিভশন-৩ শাখা, মাইে াে িডট র েলটরী অথির
৬) উপপিরচালক, কমন সািভস শাখা, মাইে াে িডট র েলটরী অথির

 

িজনাত আমান ব া 
উপপিরচালক (অিতির  দািয় )

২


