
বাাংলাদেশ শশল্প কাশিগশি সহায়তা ককন্দ্র (শবটাক)এি 

উদ্ভাবনী শবদ্যুৎ চাশলত ঘাস কাটাি কেশশন ততশি 

 

Success Story  

 

১. েন্ত্রণালয়/শবভাগ/েপ্তদিি নােঃ বাাংলাদেশ শশল্প কাশিগশি সহায়তা ককন্দ্র (শবটাক), চট্টগ্রাে।  

২. সাংশিপ্ত শশদিানােঃ শবটাক, চট্টগ্রাে ককদন্দ্রি জন্য একটি শবদ্যুৎ চাশলত ঘাস কাটাি কেশশন ততশি। 

৩. সেস্যা শক শিলঃ  শবটাক, চট্টগ্রাে ককদন্দ্র খাশল জায়গায় প্রচুি ঘাস হয়। ঘাস কাটাি জন্য প্রায় 

সেয় শ্রশেক প্রদয়াজন হয়, যাদত বৎসদি অদনক অদথ েি অপচয় হয়। বাজাদি 

প্রাপ্য ঘাস কাটাি কেশশনটি (কপদরাল চাশলত) ব্যয় বহুল এবং অপারেটং 

খেচও অরেক ববশি। 

৪. শক ভাদব সেস্যাটিি সোধান কিা 

হদয়দিঃ 

শবদ্যুৎ চাশলত ঘাস কাটাি কেশশনটি শবটাদক ততিী কিা সম্ভব শকনা তা শবটাক, 

চট্টগ্রাে ককদন্দ্র ২০২০ জানুয়ািী োদস সভা অনুশিত হয় এবাং সভায় ২০২০-

২০২১ অথ ে বিদি উক্ত ঘাস কাটাি কেশশন আি.এন্ড.শি. এি োধ্যদে ততিীি 

শসদ্ধান্ত গৃহীত হয়। 

৫. সেস্যা সোধাদন উদ্ভাবন শক শিলঃ সম্পূর্ ণ েতুে প্রযুশিরে শবটারকে আে.এন্ড.শি.Õে মাধ্যরম শবটাক, চট্টগ্রাে 

ককদন্দ্র শবদ্যুৎ চাশলত ঘাস কাটাি কেশশন ততিী । 

৬. বতেোন উদ্ভাবদনি পূদব েি অবস্থা শক 

শিলঃ 

দৈশেক মজুেীে মাধ্যরম ঘাস কাটারে মারস প্রায় ১২,০০০.০০ হরে 

১৫,০০০.০০ টাকা শ্রশমক মজুেী লাগরো। 

৭. জনগদনি কসবা প্রোদন শক ভাদব এটি 

ভূশেকা িাখদিঃ 

বাজাদি প্রাপ্য (শবদেশী) কেশশনটিি কচদয় োে অদনক কে এবাং অপাদিটিাং 

খিচও অদনক কে। কৃশি কিদেও কেশশনটি গুরুত্বপূণ ে ভুশেকা পালন কিদব।  

৮. উদ্ভাবনটি কত শক শশিনীয় িদয়দিঃ বাজারে বপররাল/শিরজল চাশলে ঘাস কাটাে বমশিে পাওয়া যায় োে 

আনুমাশেক মূল্য ২২,০০০.০০ – ২৫,০০০.০০ টাকা। শবটাক, চট্টগ্রাম দেেীকৃে 

ঘাস কাটা বমশিরেে মূল্য বাজাে মূরল্যে চাে ভারগে এক ভাগ (৬,০০০.০০ 

টাকা) এবং অপারেটং খেচ ঘন্টায় ৬.০০ টাকা। এক ঘন্টায় ৫০০০ বগ ণফুট 

জশমে ঘাস কাটা সম্ভব। কাশেগশে জ্ঞাে সম্পন্ন ব্যশি ৫ শৈে প্রশিক্ষর্ শেরল 

উি বমশিেট দেেী কেরে সক্ষম হরব।  

৯. উদ্ভাবনটিি কিপশলদকশন/কেল-আপ 

বাস্তবায়ন কায েক্রে শুরু হদয়দিঃ 

শবটাক, চট্টগ্রাে ককদন্দ্রি ততিীকৃত শবদ্যুৎ চাশলত ঘাস কাটাি কেশশনটি শেদয় 

অশতদ্রুত একজন শ্রশেক শেদয় ঘাস কাটা সম্ভব হদে। যাি পশিদপ্রশিদত সেয় 

ও অদথ েি সাশ্রয় হদে। 
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