
   
 
 
 

প্রতিয োতিিো নীতিমোলো ২০১৭ 

 

তিদ্যুৎ খোযি উদ্ভোিনী উযযোি উৎসোতিিকরণ প্রতিয োতিিো – ২০১৭  

নীতিমোলো 

তিদ্যুৎ খোযি সৃজনশীল ও উদ্ভোিনী উযযোযি জনিযণর অংশগ্রিযণর লযে জোিীয় প যোযয় স্কুল, কযলজ ও তিশ্বতিযোলযয়র ছোত্র/ছোত্রী 

এিং সি যসোধোরযণর তনকট িযি তিদ্যুৎ ও জ্বোলোতন সংক্রোন্ত তিষযয় উদ্ভোিনী প্রকল্প প্রস্তোি আিিোন করো িযি। এ লযে দেশব্যোপী স্কুল, 

কযলজ ও তিশ্বতিযোলযয় ব্যোপক প্রচোরণোর আযয়োজন করো িযি। প্রতিয োতিিোর তিষযয় সি যসোধোরণযক অিতিি করোর লযে তপ্রন্ট ও 

ইযলকট্রতনক তমতিয়োয় তিজ্ঞোপন প্রচোর, স্কুল, কযলজ ও তিশ্বতিযোলয় প্রোঙ্গযণ ব্যোনোর, দপোস্টোর স্থোপন, তলফযলট তিিরণ, দসোশ্যোল 

তমতিয়োয় তিজ্ঞোপন প্রেোন করো িযি। এছোড়ো তিদ্যুৎ তিভোি, পোওয়োরযসলসি তিতভন্ন সংস্থোর ওযয়িসোইযট প্রতিয োতিিো সংক্রোন্ত 

তিজ্ঞোপন প্রচোর করো িযি।  

১। প্রতিয োতিিোর নোমঃ ‘তিদ্যুৎ খোযি উদ্ভোিনী উযযোি উৎসোতিিকরণ প্রতিয োতিিো’ 

২। প্রতিয োতিিোর দেত্রঃ  

    ক) তিদ্যুৎ উৎপোেযন নতুন/ স্থোনীয়/ তনজস্ব প্রযুতি উদ্ভোিন  

    খ) তিদ্যুৎ/জ্বোলোতন সোশ্রযয় নতুন/ স্থোনীয়/ তনজস্ব প্রযুতি উদ্ভোিন 

    ি) তিদ্যুৎ/ জ্বোলোনী খোযি পতরযিশ দূষণযরোযধ/ কোি যন তনি যমন হ্রোযস উদ্ভোিন 

ঘ) সবুজ/ দটকসই/ নিোয়নয োগ্য তিদ্যুৎ উৎপোেযন নতুন/স্থোনীয়/তনজস্ব প্রযুতি উদ্ভোিন 

    ঙ) তিদ্যুৎ সোশ্রয়ী/পতরযিশ িোন্ধি অতফস/িসিিোতড়/অিকোঠোযমো সংক্রোন্ত উদ্ভোিন     

    চ) তিদ্যুৎ খোযি আইতসটি’র ব্যিিোর সম্পতকযি উদ্ভোিন                                                                                                                 

ছ) তিদ্যুৎ খোযি অন্যোন্য উদ্ভোিন  

    (তিঃ দ্রঃ একই উদ্ভোিন একোতধক কুোটোিতরযি প্রতিয োতিিোর জন্য তিযিতচি িযি পোযর, িযি একটির দিতশ কুোটোিতরযি 

পুরষ্কোরপ্রোতির জন্য তিযিতচি িযি নো; একই প্রতিয োিী তভন্ন তভন্ন উদ্ভোিযনর জন্য একোতধক পুরষ্কোযরর জন্য মযনোনয়ন দপযি পোযরন)  

৩। উযেশ্যঃ  

    ক) তিদ্যুৎ উৎপোেন, সঞ্চোলন, সরিরোি ও ব্যিিোযর স্থোনীয়, কোতরিতর জ্ঞোন, তনজস্ব সেমিো ও েেিো বৃতি  

    খ) তিদ্যুৎ সোশ্রযয় জনসযচিনিো,কোতরিতর জ্ঞোন, তনজস্ব সেমিো ও েেিো বৃতি 

    ি) দটকসই/পতরযিশ িোন্ধি/ নিোয়নয োগ্য জ্বোলোতন ও তিদ্যুৎ ব্যিিোযর সি যসোধোরণযক উৎসোতিিকরণ  

    ঘ) তিদ্যুৎ খোযি প্রোযয়োতিক এিং কোতরিতর সৃজনশীলিো এিং অর্ যননতিক/কম যসংস্থোযনর সুয োি সৃতিকরণ  

    ঙ) স্থোনীয় উদ্ভোিযনর মোধ্যযম তিদ্যুযির চোতিেো পূরণ        

৪। প্রতিয োিীর দশ্রতণতিভোিঃ   

ক) স্কুল প যোয় (স্কুল ও সমমোন)  

খ) কযলজ ও তিশ্বতিযোলয় প যোয় (কযলজ ও তিশ্বতিযোলয় সমমোন)  

ি)  উন্মুি  
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প্রতিয োিীিণ একক িো েলিিভোযি অংশ তনযি পোযরন, িযি প্রতিটি উদ্ভোিযনর জন্য একটি েল একটির দিতশ পুরস্কোর পোযিন নো 

অর্ যোৎ পুরস্কোরটি েলীয় সেযগণিণ তনযজযের মযধ্য িণ্টন কযর দনযিন।  

5। উপ-কতমটির কো যপতরতধঃ 

 স্কুল, কযলজ ও তিশ্বতিযোলযয়র ছোত্র/ছোত্রী, তিতভন্ন িযিষণো প্রতিষ্ঠোন এিং সংস্থোর তনকট িযি তিদ্যুৎ সংতিি উদ্ভোিনী 

উযযোি আিিোন; 

 ব্যোপক প্রচোরণোর জন্য তিজ্ঞোপন, ব্যোনোর, দপোস্টোর, তলফযলট ইিুোতে প্রস্তুিকরণ; 

 উদ্ভোিনী প্রকল্প/ কো যক্রম আিিোন কযর পতত্রকোয় তিজ্ঞোপন প্রচোর; 

 স্কুল/ কযলজ/ তিশ্বতিযোলযয় প্রতিয োতিিো সংক্রোন্ত ব্র্যোতডং এর জন্য অনুমতি গ্রিণ; 

 সরকোতর ও দিসরকোতর স্কুল/ কযলজ/ তিশ্বতিযোলযয় ব্যোনোর, দফস্টুন, তলফযলট তিিরণ; 

 প্রচোর/প্রচোরণো, মুল্যোয়ন কোযজ সিোয়িোকরণ, প্রেশ যনীর আযয়োজন ইিুোতে কোযজ ইযভন্ট ম্যোযনজযমন্ট দকোম্পোতন তনযয়োি; 

 ইযভন্ট ম্যোযনজযমন্ট টিযমর মোধ্যযম সযরজতমযন তিতভন্ন স্কুল/ কযলজ/ তিশ্বতিযোলযয় ভ্রমণ কযর তশেোর্ীযের উদ্ভোিনী 

প্রতিয োতিিোয় অংশগ্রিযণর জন্য উদ্বুদ্দ্বকরণ;  

 দসোশ্যোল তমতিয়োয় প্রচোযরর জন্য ওযয়ি দপইজ তিতর ও রেণ; 

 প্রোি উদ্ভোিনী প্রকল্প/ প্রস্তোিসমূি  োচোই-িোছোই ও মূল্যোয়যনর জন্য মোনেড প্রস্তুিকরণ; 

 প্রকল্প প্রস্তোিনো মূল্যোয়যনর জন্য তিচোরক প্যোযনল িঠন; 

 প্রোর্তমকভোযি তনি যোতচি প্রকযল্পর তেনব্যোপী প্রেশ যনীর আযয়োজন; 

 প্রেশ যনীযি অংশগ্রিযণর জন্য িোছোইকৃি (সংতেি িোতলকোভুি) প্রতিয োিী ছোত্র/ছোত্রীযের সম্মোনী/পুরষ্কোর প্রেোন;  

 প্রেশ যনী িযি মূল্যোয়নপূি যক দসরো উদ্ভোিনী প্রকল্প তনি যোচন; 

 তিচোরক দিোি য/ মূল্যোয়ন কতমটিযক সম্মোনী প্রেোন; 

 দসরো প্রকল্পসমূিযক দক্রস্ট, সনেপত্র ও সম্মোনী প্রেোন।  

৫। পুরস্কোযরর প্রকৃতি ও পতরতধঃ  

ক) তিনটি দশ্রতণর প্রতিটির দেযত্র জোিীয়ভোযি দশ্রষ্ঠ তিনটি  (৩) কযর দমোট নয়টি (৯)টি উদ্ভোিন তনি যোচন করো িযি।    

খ) পুরস্কোর তিযসযি প্রতিটি ১ম পুরষ্কোযরর জন্য ৫০,০০০/-, ২য় পুরষ্কোযরর জন্য ৩০,০০০/- ও ৩য় পুরষ্কোযরর জন্য 

২০,০০০/- টোকোর নিে পুরষ্কোর, উদ্ভোিযনর জন্য ১টি কযর পেক/দক্রস্ট, এিং স্বীকৃতিপত্র প্রেোন করো িযি।  

ি) সরকোর তনি যোতি আযেযশর মোধ্যযম পুরস্কোযরর পতরমোণ হ্রোস-বৃতি করযি পোরযিন।  

৬। পুরস্কোর প্রেোন কো যক্রযমর ব্যয়ঃ  

এই প্রতিয োতিিো অনুষ্ঠোযনর সোযর্ জতড়ি সকল প্রিুে ও পযরোে ব্যয় তিদ্যুৎ, জ্বোলোতন ও খতনজ সম্পে মন্ত্রণোলযয়র িোযজযট 

অন্তভু যি র্োকযি। এই িরোে তনতিি করযি তিদ্যুৎ তিভোি প্রযয়োজনীয় পেযেপ গ্রিণ করযি।  

৭। িোস্তিোয়ন কম যসূতচঃ  

 মযনোনয়ন আহ্বোনঃ তিদ্যুৎ তিভোযির ওযয়িযপইযজ এিং তিতভন্ন জোিীয় সংিোেপযত্র তিজ্ঞতি প্রকোশ এিং উদ্ভোিযনর তিিরণী 

অনলোইযন সংগ্রযির জন্য তিদ্যুৎ তিভোযির দপইযজ অনলোইন ফম য আপযলোি এিং তিতজটোল সংগ্রি প্রতক্রয়ো সুচোরুরূযপ 

সতক্রয়করণঃ ০১ তিযসম্বর   

 িোছোইকরণ ও মূল্যোয়ন কতমটি তনি যোচনঃ ১৫-৩০ তিযসম্বর ২০১৭ 

 উদ্ভোিনী আইতিয়ো সংগ্রিঃ ১ - ৩১ তিযসম্বর  ২০১৭  
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 উদ্ভোিনী আইতিয়ো প্রোক-িোছোইকরণ ও প্রোক-মূল্যোয়নঃ ১ জোনুয়োতর - ৩০ জোনুয়োতর ২০১৮  

 জোিীয় কতমটি কর্তযক মযনোনয়ন চূড়োন্তকরণঃ ১ দফব্রুয়োতর- ১০ দফব্রুয়োতর ২০১৮   

 মোননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী কর্তযক মযনোনয়ন অনুযমোেনঃ ১৫ দফব্রুয়োতর ২০১৮ এর মযধ্য     

 পুরস্কোর দঘোষণোঃ ২৮ দফব্রুয়োতর ২০১৮ এর মযধ্য  

৮। আইতিয়ো সংগ্রি/মযনোনয়ন প্রতক্রয়োঃ  

 আইতিয়োগুযলোর তিিরণী তিদ্যুৎ তিভোযির ওযয়িযপইযজ সংযুি ব্যিিোরিোন্ধি অনলোইন ফযম য আপযলোি করো  োযি অর্িো 

সেযগণ-সতচযির েোিতরক ঠিকোনোয় িোি য কতপ দপ্ররণ করো  োযি।  

 ফম যসমূযি তিতভন্ন ফরম্যোযটর ফোইল, ছতি িো তভতিও সংযুতির ব্যিস্থো র্োকযি।  

 ফম যসমূি তিতভন্ন ইযলকট্রতনক তিভোইস এিং অপোযরটিং তসযস্টযম দখোলো এিং অনলোইযনই পূরণ ও েোতখযলর উপয োিী িযি।   

 িোছোই/মূল্যোয়ন কতমটি ধোরণো (আইতিয়ো) সমূি অনলোইযনই পড়যি/ োচোই করযি পোরযিন িো তপ্রন্ট কযর তনযি পোরযিন।  

৯। মূল্যোয়নঃ  

প্রতিটি আইতিয়ো মূল্যোয়যনর জন্য ১০০ নম্বর িরোে র্োকযি। ধোরণো (আইতিয়ো) সমূি তনযচর মোনেযডর তভতিযি মূল্যোয়ন করো িযিঃ  

ক্রোইযটতরয়ো  নম্বর 

নতুনত্ব 20 

তনম যোণ ব্যয়/ লোভ অনুপোি (ভুোলু) ১৫ 

তনম যোযণ স্বীয়/ স্থোনীয় সেমিো ১০ 

উপকোতরিো/ উপয োতিিো/ ইমপ্যোক্ট (অর্ যননতিক, প্রযুতিিি, সোমোতজক) ২0 

দটকসই েমিো  10 

িোস্তিোয়ন দ োগ্যিো  ১০ 

উপস্থোপনো ৫ 

সম্প্রসোরণয োগ্যিো  ১০ 

দমোট  ১০০  

 

১০। িোছোই কতমটিঃ 

প্রোি উদ্ভোিনী উযযোিসমূি মূল্যোয়নপূি যক পুরষ্কোর প্রেোযনর জন্য তনযনোি সেযগণিযণর সমন্বযয় এক/একোতধক মূল্যোয়ন কতমটি িঠন করো 

দ যি পোযর।  

সভোপতিঃ  তিদ্যুৎ তিভোযির সতচি কর্তযক মযনোনীি অতিতরি সতচি প যোযয়র একজন কম যকিযো।  

সেযগণ সতচিঃ  সংতিি উপকতমটির সেযগণ সতচি।  

সেযগণঃ   তিদ্যুৎ তিভোযির সতচি কর্তযক মযনোনীি ৫-১০ জন কম যকিযো।  

১১। অনুযমোেনঃ  

 উপকতমটি কর্তযক প্রোক-িোছোই দশষ িযল িো মূল্যোয়ন কতমটির তনকট দপ্ররণ করো িযি।  

 মূল্যোয়ন কতমটি কর্তযক তনি যোতচি প্রতিটি কুোটোিতরযি ৭ টি কযর দমোট (৩X৭) = ২১ (একুশ)টি উদ্ভোিনযক নম্বযরর তভতিযি 

িোছোই করো িযি।  

 ২১টি উদ্ভোিযনর উদ্ভোিক/উদ্ভোিকিণযক তনজ তনজ উদ্ভোিন প্রেশ যন কযর দেখোনর জন্য ঢোকোয় আহ্বোন করো িযি।   



   
 
 
 

প্রতিয োতিিো নীতিমোলো ২০১৭ 

 

 প্রেশ যযনর পর মূল্যোয়ন কতমটির চূড়োন্ত মূল্যোয়যনর উপর তভতি কযর প্রতিটি কুোটোিতরযি ৩ টি কযর দমোট ৯ টি ধোরণো 

(আইতিয়ো) তনি যোচন করো িযি। এই মূল্যোয়নটি পূযি যর ক্রোইযটতরয়োর সোযর্ সমন্বয় কযর িোস্তিোয়নয োগ্যিোর উপর তভতি কযর 

করো িযি।  

 ৯ টি উদ্ভোিন পুরস্কোর প্রোতির উপযুি তিযিতচি নো িযল,  িগুযলো উপযুি মযন িযি িিগুযলোযকই পুরস্কৃি করো িযি।    

১২। পুরস্কোর দঘোষণোঃ  

মোননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী কর্তযক অনুযমোেযনর পর পুরস্কোরপ্রোিযের নোম অনলোইযন দঘোষণো করো িযি এিং তিজয়ীযের অিতিি করো 

িযি। পরিিীযি একটি অনুষ্ঠোযন পুরস্কোর প্রেোন করো িযি।  

১৩। তিযিচু তিষয়োিলীঃ  

 পুরস্কোযরর জন্য উদ্ভোিনী ধোরণো (আইতিয়ো) সংগ্রি, মযনোনয়ন, মূল্যোয়ন িো তনি যোচযনর দ  দকোন প যোযয় তিচোরক 

প্যোযনযলর তসিোন্তই চূড়োন্ত িযল তিযিতচি িযি।  

 আযিেন ফযম য সকল ঘর  র্ো র্ভোযি পূরণ করযি িযি। অস্পিিো িো অসম্পূণ যিোর জন্য আযিেন িোতিল িযল িন্য 

িযি। প্রয োজু দেযত্র ছতি, তভতিও সংযুি করযি িযি।  

 প্রেশ যনীযি অনুপতস্থি আযিেনকোরী পুরস্কোর প্রোতির জন্য তিযিতচি িযিন নো।  

 


