বিবিএটিবি ইননোনেশন পুরষ্কোর নীবিমোলো ২০১৯
০১। িটভূবম: উদ্ভোিন কমমিবরকল্পনোর উনেশ্য হনলো িরকোনরর উদ্ভোিনী কোর্ মক্রম সুশৃঙ্খল, বনয়মিোবিক ও
প্রোবিষ্ঠোনকীকরণ এিং এ লনে দোয়িদ্ধিো সৃবি। িরকোবর নীবির আনলোনক বিবিএটিবিনি উদ্ভোিনী উনযোনের িোধোরণ
ক্ষেত্রিমূনহর মনে রনয়নে:
(ক) ক্ষিিোয় নোেবরক/নিিোগ্রহীিো/অংশীজননর ক্ষেোেোবি লোঘি
(খ) ক্ষিিো প্রদোননর িিমমোন ব্যিস্থোর উন্নয়ন িো নতুন ক্ষিিো প্রদোননর মোেম প্রিিমন
(ে)নোেবরক/নিিোগ্রহীিো/অংশীজননর িনে ক্ষর্োেোনর্োে
(ঘ) দোপ্তবরক অেযিরীণ কমমপ্রবক্রয়োর উন্নয়ন
(ঙ) িরকোবর-ক্ষিিরকোবর ও অন্যোন্য প্রবিষ্ঠোননর িোনে অংশীদোবরত্ব
০২। উদ্ভোিননর ক্ষেত্রিমূহ: িবণ মি িোধোরণ ক্ষেত্রিমূহ বিনিচনোয় বননয় এিং মবিিবরষদ বিেোনের উদ্ভোিন কমমিবরকল্পনো
প্রণয়ন ও মূল্যোয়ন বননদ মবশকো ২০১৫ এর ৩.২ নং নীবির আনলোনক উদ্ভোিন পুরষ্কোনরর জন্য বনম্নিবন মি ক্ষেত্রিমূহ বচবিি
করো হনলো:
উদ্ভোিননর ক্ষেত্রিমূহ

বিনিচয বিষয়

(১) ক্ষিিোপ্রবক্রয়ো িহজীকরণ

(ক) অবধনেনত্র প্রদত্ত ক্ষিিোিমূনহর মনে এক িো একোবধক ক্ষিিো
প্রদোন প্রবক্রয়োনক িহজীকরণ/ব্যয় হ্রোি/ফলপ্রসু (effective)
করো
(খ) ক্ষিিোদোনন িথ্যপ্রযুবির ব্যিহোর
(ে) ক্ষর্নকোন KAIZEN (on year on project)/

িরোেকৃি
নম্বর
১০
১০
০৫

Business Process Re-engineering/Small
Improvement Project িোস্তিোয়ন

(২) দোপ্তবরক অেযিরীণ
কমমপ্রবক্রয়োর উন্নয়ন

(ক) দোপ্তবরক কোনজ নতুন উদ্ভোিন িোস্তিোয়ন
(খ) অেযিরীণ িো আিজমোবিক ক্ষকোন Best Practice
িোস্তিোয়ন ঘটিনয় কমমপ্রবক্রয়োর উন্নয়ন
(ে) দোপ্তবরক কমমকোন্ড ক্ষর্মন িোৎিবরক িোনজট, ক্রয়, প্রকল্প
কোর্ মক্রম, িোৎিবরক প্রবিনিদন ইিযোবদ িনথ্যর অিোধ প্রিোহ
বনবিিকরণ ও স্বচ্ছিো আনয়ন
(ঘ) বিবিএটিবিনি ক্ষকোন ইবিিোচক িবরিিমনন অিদোন রোখো/
value add করো

০৫
০৫
০৫
০৫

(৩) প্রবশেণ িংবিি কোনজ
উদ্ভোিন ও ক্ষিোশোল বমবিয়োর
ব্যিহোর

(ঙ) দোপ্তবরক কোনজ িথ্য প্রযুবির ব্যিহোর (নর্মন: ক্ষকনের
অবফবিয়োল ক্ষহোয়োটিএি গ্রুনি ক্ষিোস্ট ক্ষদয়ো. িথ্য িো ননলজ
ক্ষশয়োর ইিযোবদ)
(চ) ই-নথি থিস্টেম বাস্তবায়ন
(ক) ক্ষিশন িবরচোলনোয় উদ্ভোিন ও মোননোন্নয়ন
(খ) উদ্ভোিনী প্রশ্নিত্র তিবর/প্রশ্নব্যোংক তিবর
(ে) প্রবশেণ কোনজ ক্ষিোশোল বমবিয়োর ব্যিহোর (নর্মন:
প্রবশেণোেীনদর িোনে ক্ষহোয়োটিএি গ্রুনি প্রবশেণ িংক্রোি
ক্ষর্োেোনর্োে/Kahoot/Mandeley/Grammarly ব্যিহোর)
(ঘ) প্রবশেণ ক্ষশনষ ক্ষহোয়োটিএি/নিোশোল বমবিয়োর মোেনম
প্রবশেণোেীনদর িোনে ক্ষর্োেোনর্োে এিং প্রবশেনণর কোর্ মকোবরিো
িম্পনকম িথ্য িংগ্রহ
(ঙ) ক্ষিোশোল বমবিয়ো ব্যিহোর কনর প্রবশেণ িহোবয়কো (নর্মন
হযোন্ডআউট, ক্লোি রুটিন) ইিযোবদ িরিরোহ করো
িি মনমোট

১০
০৫
১০
১০
১০
০৫
০৫
১০০

২.১. ক্ষকনের িকল ক্ষগ্রিভুি কমমচোবর িবণ মি ক্ষেত্রিমূহ এিং ক্ষেত্রবিনশনষ এর িোইনরও ক্ষর্নকোন উদ্ভোিনী উনযোে গ্রহণ ও
িোস্তিোয়নন িনচি হনি।
০৩। ক্ষিরো উদ্ভোিনী কোর্ মক্রম বনি মোচন: ক্ষকনে ইননোনেশন পুরষ্কোর প্রদোননর লনেয ক্ষিরো উদ্ভোিন কোর্ মক্রম বনধ মোরণ করোর জন্য
বনম্নরূনি একটি িোেোই কবমটি েঠন করো হনি:
ক্রবমক নং
িদবি
০১
ক্ষরক্টর কর্তক
ম মননোনীি একজন এমবিএি
০২
িবরচোলক
০৩
উিিবরচোলক (প্রশোিন)

কবমটিনি িদবি
আহিোয়ক
িদস্য
িদস্য-িবচি

০৪। উিযু মি কবমটি িৎিরোনি আগ্রহী কমমচোরীনদর বনকট হনি স্ব স্ব উদ্ভোিনী উনযোে িম্পনকম িথ্য িংগ্রহ করনিন, উি
িথ্য িরজবমনন র্োচোই করনিন এিং উদ্ভোিন পুরষ্কোর প্রদোননর লনেয শট ম বলস্ট করনিন।
০৫। শট ম বলস্টভুি কমমচোরীনদর ব্যবিেি ইন্টোরবেউ গ্রহণ করো হনি। এটি নতুন একটি কবমটি িো িোেোই কবমটি দ্বোরো িম্পন্ন
হনি িোনর।
০৬। কবমটির সুিোবরশিহ একটি প্রবিনিদন তিবর করনিন এিং ক্ষরক্টর মনহোদনয়র অনুনমোদননর জন্য ক্ষিশ করনিন। ক্ষরক্টর
মনহোদনয়র অনুনমোদনক্রনম বনি মোবচি কমমচোরীনক পুরষ্কোর প্রদোন করো হনি।

০৭। পুরষ্কোর প্রদোননর জন্য বিনটি কযোটোেবর েোকনি :
কযোটোেবর ‘ক’: ১৭-২০ ক্ষগ্রিভুি কমমচোবর
কযোটোেবর ‘খ’: ১১-১৬ ক্ষগ্রিভুি কমমচোবর
কযোটোেবর ‘ে’: ১০ ক্ষগ্রি ও িদুদ্ধম
০৮। পুরষ্কোর বহনিনি িনদ/অে মিম্মোনী প্রদোন করো হনি।

( ি. ক্ষমোোঃ ক্ষমোরনশদ আলম )
উর্ধ্মিন েনিষণো কমমকিমো

( হোিোন মূিমোজো মোসুম )
উি-িবরচোলক (নিিো)

( ক্ষমোোঃ বিবেকুর রহমোন )
িবরচোলক (প্রশোিন)

[ক্ষকনে ইননোনেশন পুরষ্কোর প্রদোননর মোনদন্ড বনধ মোরনণর জন্য েঠিি কবমটি আনলোচনোক্রনম বনম্নবলবখি
বনণ মোয়ক/মোনদন্ড বনধ মোরনণর প্রস্তোি করনে। এনেনত্র মবিিবরষদ বিেোে কর্তক
ম জোবরকৃি উদ্ভোিন কমমিবরকল্পনো প্রণয়ন ও
মূল্যোয়ন বননদ মবশকো ২০১৫ অনুিরণ করো হনয়নে।]

