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Title: (Innovation) সম্পূর্ ণ নতুন প্রযুক্তিতে  বিটাক, চট্টগ্রাম ককন্দ্রে ঘাস কাটার জন্য স্থানীয় প্রযুবি ঘাস 

কাটার কমবিন তৈরী করা।  

Project Location: িাাংলান্দ্রেি বিল্প কাবরগবর সহায়ৈা ককে (বিটাক), সাগবরকা করাড, পাহাড়ৈলী, চট্টগ্রাম। 

 

 

Current and Desired Situations: 

 

Situation Before Improvement KPI Situation Expected After 

Improvement 

বিটাক, চট্টগ্রাম ককন্দ্রের খাবল জায়গায় 

সারা িছি ঘাস ও আগাছা ভরপুর 

থান্দ্রক। যার কারন্দ্রে প্রায় সময় কলিার 

বেন্দ্রয় ঘাস কাটা প্রন্দ্রয়াজন হন্দ্রয় পন্দ্রড়। 

যার কপ্রবিন্দ্রৈ অন্দ্রনক অন্দ্রথ ের অপচয় 

হয়। 

১। কমাবডফাইড হযান্ড গ্রাইবন্ডাং 

কমবিন। 

২। ফাইিার কাটাং। 

৩।  বফটাং, বফবকাং কাটার। 

১। কমবিনট অবৈ অল্প সমন্দ্রয় স্বল্প খরন্দ্রচর 

মাধ্যন্দ্রম ককন্দ্রের খাবল জায়গায় ঘাস ও 

আগাছা পবরষ্কার সম্ভি হন্দ্রি। । ককন্দ্রের 

কসৌন্দর্য্ে বৃবিন্দ্রৈ সহায়ক হন্দ্রি।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Implementation Schedule (Weeks): 

 

Weeks/Months 

Actions 

Person In Charge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

১। উিৈেন কর্তেপন্দ্রির সান্দ্রথ আন্দ্রলাচনা ও 

অনুন্দ্রমােন 

মহাপবরচালক (অবৈিঃ সবচি), বিটাক                     

২। িাস্তিায়ন্দ্রনর লন্দ্রিয টম গঠন অবৈবরি পবরচালক, বিটাক, 

চট্টগ্রাম। 

                    

৩। টন্দ্রমর মন্দ্রধ্য আন্দ্রলাচনা ও োবয়ত্ব বনর্ োরে কমািঃ আব্দুল মুবিন, বনি োহী প্রন্দ্রকৌিলী, 

বিটাক, চট্টগ্রাম। 

                    

৪। কম ে-ককৌিল বনর্ োরে কমািঃ ওমর ফারুক, বনি োহী প্রন্দ্রকৌিলী 

ও পীযুষ কসন, বনি োহী প্রন্দ্রকৌিলী, 

ফারানা আিার ,বনি োহী প্রন্দ্রকৌিলী, 

বিটাক, চট্টগ্রাম। 

                    

৫। আনুসাবিক ক্রন্দ্রয়র বনবমন্দ্রে প্রন্দ্রয়াজনীয় 

ৈথ্যাবে বনরুপে করা। 

কমািঃ আব্দুল মুবিন, বনি োহী প্রন্দ্রকৌিলী, 

বিটাক, চট্টগ্রাম। 

                    

৬। আনুসাবিক ক্রয় করা  ক্রয় বিভাগ, বিটাক, চট্টগ্রাম।                     

৭। কমবিন তৈরী করন্দ্রের কম ে-ককৌিল বনর্ োরে কমািঃ ওমর ফারুক, বনি োহী প্রন্দ্রকৌিলী, 

কমািঃ কগালাম সাকলাইন, 

কটকবনবিয়ান, বিটাক, চট্টগ্রাম।  

কমািঃ িামীম বময়া 

জু:কটকবনবিয়ান, বিটাক, চট্টগ্রাম। 

                    

৮। কমবিন ট্রায়াল কমািঃ ওমর ফারুক, বনি োহী প্রন্দ্রকৌিলী, 

কমািঃ কগালাম সাকলাইন, 

কটকবনবিয়ান, বিটাক, চট্টগ্রাম।  

কমািঃ িামীম বময়া 

জু:কটকবনবিয়ান, বিটাক, চট্টগ্রাম। 

                    

৯। সফল ভান্দ্রি কমবিন চালু করে কমািঃ ওমর ফারুক, বনি োহী প্রন্দ্রকৌিলী, 

কমািঃ কগালাম সাকলাইন, 

কটকবনবিয়ান, বিটাক, চট্টগ্রাম।  

কমািঃ িামীম বময়া 

জু:কটকবনবিয়ান, বিটাক, চট্টগ্রাম। 

                    

১০। িাস্তিাবয়ৈ কায়েযািলী ৈোরবক করা অবৈবরি পবরচালক, বিটাক, 

চট্টগ্রাম। 

                    



 

প্রস্তাবিৈ িাস্তিায়নকারী টীম 

নাম পেিী 

পবিত্র কুমার কবিরাজ অবৈবরি পবরচালক 

কমািঃ আব্দুল মুবিন বনি োহী প্রন্দ্রকৌিলী 

কমািঃ ওমর ফারুক বনি োহী প্রন্দ্রকৌিলী 

পীযুষ কসন বনি োহী প্রন্দ্রকৌিলী 

 কমািঃ কগালাম সাকলাইন,  

 

 কটকবনবিয়ান 

 

কমািঃ িামীম বময়া 

 

জু:কটকবনবিয়ান 

 

 


