
1. BARI Compost Separator 

 

 
 

িমকা:   

ভািম কে া  হল েচা িনঃ ত মল যা 50% পয  রাসায়িনেকর বহার সা য় করেত পাের।  কেচা গাবর, 

খড়, পচনশীল মা , লতা এবং ভষজ ইত ািদ গলাধ:করণ কের এবং তােদর মলত াগ থেক এক ধরেনর 

রাসায়িনক িন: ত হয়। েচার মল থেক িন: ত রাসায়িনক পদাথ যখন জব পদােথর সােথ িমি ত হয় তখন 

মা র ি মান ি  পায়। যখন এই বজ  পদাথ চােয়র দানার মেতা ঁেড়া হেয় যায়, তখন তােক ভািম কে া  

বলা হয়। ভািম-কে া  গঠেনর জ  ২৫-৩০ িদন েয়াজন। েচার িম/ িডম এবং মা র দানাদার অংশ িল 

চালিন বহার কের সার থেক আলাদা করেত হেব। কে া  থেক েচা আলাদা করা সবেচেয় য়ব ল এবং 

মসা  কাজ। কে া  িবভাজন মা  ক ন কাজ নয়, অ া কর কাজও বেট। এ বাধা র করেত সারেক 

অ ত ইবার চালিন িদেত হয়।  

এই সম া সমাধােনর জ  BARI Compost Separator  মিশন বহার কের েচার া  

সংর ণ এবং পাশাপািশ মানস ত সার িনি ত করা যায়।  

িবধািদ: 

১) ানীয়ভােব া  লাহার উপকরণ বহার কের এ  তির করা যেত পাের; 

২) এ  সােরর শষ অংশ থেক সফলভােব েচােক আলাদা করেত পাের; 

৩) াইেকা কে া  সহেজই চালনা করা যায়; 

৪)  িতনজন ি  এই মিশন  পিরচালনা করেত পাের; 

৫)এই মিশন বহার কের ৫ িমিম াসােধর িনেচর চা লার মেতা সার  সহেজই আলাদা করা যায়; 

৬) এটা সময় এবং খরচ ব চােত পাের। 



 

িববরণ 

 িসিভং িসিল ার ৫ িমিম এমএস নট িদেয় আ ত যা খােদর উভয় াে   িবয়ািরং সেটর মা েম 

ঝালােনা থােক; 

 এ  এক  ৩৮০ ওয়াট বা ০.৫ এইচিপ এক ফজ ব িতক মাটর ারা পিরচািলত হয়। 

  

 ভািম কে াে র ে  িসিল ার দে র ণন গিত ১০ আরিপএম এবং াইেকা-কে াে র জ  এ  

১৫ আরিপএম; 

 ণায়মান িসিল ার  দে র থম এবং শষ অংেশর সােথ ১০ িড ী বােক সট করা হয়; 

 ণন গিত সাম েযা  

 যে র মাপ : 1.21 m×0.91 m×1.52 m 

 যে র  ওজন: ৯৫ কিজ 

 যে র : টাকা ৪৪,০০০ (US$৪৩৮) (েমাটর সহ) 

কােজর নীিত 

মিশন  এক  ছায়াময়, সমতল এবং খালা জায়গায় াপন করেত হেব। মাটর  চা  করেত হেব এবং 

নলাকার চালনী  রেত  করেব। পা  থেক কে া  এি  হপাের দওয়া হয়। 

নতম আ তা  কে া  সমানভােব দওয়া উিচত। েতর মে  চােয়র েলার মেতা ত ািশত সার চালিনর 

নীেচ সং েহর েত জমা হেত  করেব। একই সময়, েচা এবং বড় কে া  ড িল শষ াে   জমা হেব। 

উে , এই অপােরশেনর সময় েচা ল একপােশ জমা হেব এবং বজ  অ  রে  জমা কে া  থেক আলাদা 

করার পের েচা েলােক জব বেজর সােথ এক  ন ন পাে  রাখা জেত পাের। যিদ াইেকা কে াে র 

আ তা বিশ থােক, তখন ান পেথর িদেক বিরেয় আসা  বড় াড এবং  unsieved সার ি তীয়বােরর 

জ   চা িন িদয় েক িনেত হেব। এক  িনিদ  সময় পর সার িদেয় ব া পির ণ হেব। 

মােঠর কমদ তা:  

মতা: 1500 কিজ/ঘ া (ভািম-কে া ) 

          1000 কিজ/ঘ া ( াইেকা-কে া ) 

পিরচালন য়: টাকা 70/টন (ভািম-কে া ) 

                   টাকা150/টন ( াইেকা-কে া ) 



2. BARI Coffee Grinder 

 
িমকা:  

বাংলােদেশর পাহািড় অ েল গত িতন দশক ধের িক  সরকাির িত ান এবং ানীয় মা েষর উে ােগ কিফ 

চাষ হে । স ক ি য়াকরণ কৗশল এবং িবপণন িবধা না থাকার ফেল  কিফ বহার করা যাে  না। কিফ 

বানােত কিফ চির pulpe িকেয়, ভেজ এবং েড়া কের িনেত হয়। এই ি য়া েলা অেনক েলা য পািতর 

উপর িনভর কের। ানীয় চাষীরা ভাজা কিফ বীজ হ চািলত যে র সাহাে  েড়া কের, যা াি কর, 



সময়সােপ , সইসােথ এ  কিফর ণগত মান াস কের। কেঠার পির ম কমােত এবং ণগতমান বজায় রেখ 

কিফ বীজ েড়া করেত BARI Coffee Grinder তির কেরেছ। 

িবধািদ: 

১) মিশন  ানীয়ভােব া  সহজলভ  উপকরণ িদেয় তির করা যায়; 

২) এ  0.38 kW বা 0.5 hp ব িতক মাটর ারা পিরচালনা করা যেত পাের; 

৩) এই মিশন বহার কের ি য়াকরণ খরচ এবং সময় ব চােনা যায়; 

৪) এ  িনয়ি ত কের  পছ সই কিফ পাউডার তির করা যায়; 

৫) একজন মা ষ সহেজই মিশন  চালােত পাের। 

 

িববরণ: 

 এ  এক  মাটর চািলত িড  টাইপ াইি ং মিশন; 

 এই মিশন  এমএস ট, এমএস অ াে ল বার, এমএস শীট, এমএস াট বার, াি েকর বা , 

িবয়ািরং, িভ ব  এবং কিপকল িদেয় তির; 

 ধান ম  250 িমিম এর এমএস অ াে ল বার িদেয় তির ; 

  এই মিশন  দানাদার কিফর স ক ি য়াকরণ কৗশল এবং িবপণন িবধা দান কের ; 

 SS ােটর তির  াইি ং িড  ধান েমর উ ভােব সং  করা হেয়েছ; 

 েমর সােথ এক  িড  সং  করা হয় এবং অ  দে র সাহাে  280 rpm এ  

    ঘারােনা হয়; 

 ণায়মান দে র শীেষ এক  সিপল আ িতর আগার াপন করা হয় য  কিফ িবন িলেক হপার থেক 

াি ং িড  কে  পৗঁেছ দয়; 

 াই ােরর শীেষ গট সহ এক  হপার াপন করা হয়; 

 সং  ব  এবং কিপকেলর মা েম শি  ব িতক মাটর থেক ল াফেট ানা িরত করা হয়; 

 াি ং িড  এবং পির ারেকর মােঝ সাম তা বজায় রাখেত এক   টাইপ চািব বহার করা হয় 

যােত পছ সই িমিহ কিফর দানা পাওয়া যায়; 

o কার: িড -টাইপ ব িতক মাটর চািলত 

o মা া: 560 িমিম × 450 িমিম × 740 িমিম 

o ওজন: 25 কিজ 



o : Tk.33000 (US$321) (েমাটর সহ) 

 

 

কােজর নীিত: 

মিশন   চালােনার জ  এক  পির ার এবং সমতল ান িনবাচন করেত হেব। ব িতক মাটর  চা  করেত 

হেব এবং িডে র সােথ সং  া  রেত  করেব। হপােরর িন গামী আবরণ  ব  রাখেত হেব এবং 

হপার  ভেজ রাখা কিফর বীজ িদেয়  ন করেত হেব। পছ সই িমিহ কিফর দানা পাওয়ার জ  াি ং িড  

এবং ি নােরর মােঝ সাম তা বজায় রাখেত এক   টাইপ চািব বহার করা হয়। মিশন বহার করার 

আেগ এবং পের পির তার িবষয়  স কভােব বজায় রাখা উিচত। 

 

মােঠর কমদ তা:  

 মতা: 11.5 কিজ/ঘ া 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. BARI Manual Groundnut Sheller 

 

 
 

 

িমকা:  

চীনাবাদাম বাংলােদেশর এক  ণ তল বীজ ফসল িহসােব পিরিচত যা সারা বছর াপী চাষ করা হয়। 

চীনাবাদাম 48-50% হ এবং 22-29% া ন ধারণ কের । হােতর সাহাে  চীনাবাদাম খালা 

সময়ে পন, াি কর এবং িবরি কর।  উে া ােদর এসব সম া সমাধােনর জ  BARI এক  

হ চািলত  িচনাবাদাম খাসা ছাড়ােনার মিশন  তির কেরেছ। 

িবধািদ:  

১) একজন ি  এই মিশন  পিরচালনা করেত পােরন; 

২) েডড িচনাবাদাম ( ায় 10 িমিম ডায়া।) এর খাসা ছাড়ােনা যেত পাের; 

৩) এ  উ মা ার  ম এবং খরচ ব চায়; 

৪)  এ  যেকােনা ানীয় ইি িনয়ািরং ওয়াকশেপ তির করা যেত পাের; 

৫) এই মিশেনর দাম স া, তাই ছাট পিরসেরর চািষ এবং ছাট বকািরর মািলক সহেজই িকনেত পােরন। 

 



 

িববরণ: 

 মিশন  এমএস অ াে ল বার, এমএস রড, এমএস শীট, এমএস াট বার এবং রাবার 

    িদেয় তির; 

  এক  অধ াকার নেটর মা েম এক  অধ াকার রাবার াড ঘারােনা হয়; 

  রাবার াড এক  হাতল ারা ঘারােনা হয়; 

  াসাধ: 230 িমিম 

  চালিনর মা া: 10 িমিম × 24 িমিম 

 হপােরর মতা: 10 কিজ 

 মিশেনর ওজন: 30 কিজ 

 : 9,000 টাকা (US$90) 

 

কােজর নীিত 

মিশন  সমতল  এবং পির ার জায়গায় াপন করেত হেব। মিশেনর হপার  10 কিজ চীনাবাদাম িদেয় ণ 

করেত হেব। এছাড়া মিশন  বাদােমর গড় াস অ যায়ী সট করা হয।় অপােরটরেক মিশেনর িপছেন বসেত 

হেব।হ াে ল  সামেন িপছেন সরলভােব একই গিতেত িরেয় সহেজই চীনাবাদাম ছাড়ােনা যায়। 

 

মােঠর কমদ তা:  

  মতা: 80-100 কিজ/ঘ া 

  েয়াজনীয় ম: 12 ান-ঘ া/টন 

  খাসা ছাড়ােনার দ তা: 87% 

  ভাঙার হার: 1-2% 

  খাসা ছাড়ােনার খরচ: 2500 টাকা/টন 

 

 

 

 



4. BARI Power Groundnut Sheller 

 

 
 

িমকা: বাংলােদেশর  নদীতীরবত  চাষীেদর মে  িচনাবাদাম চােষর বণতা ধীের ধীের বাড়েছ। মাগত িব ল 

পিরমান  চীনাবাদােমর খাসা ছাড়ােনার জ  হ চািলত াউ নাট শলার উপ  নয়। বািণিজ কভােব িব ল 

পিরমােন চীনাবাদাম এর খাসা ছাড়ােনার জ  বাংলােদশ িষ গেবষণা ইনি উট এক  শি  চািলত 

চীনাবাদাম শলার িনমাণ কের। 

িবধািদ: 

১) মিশন  সহেজই য কানও ানীয় ইি িনয়ািরং ওয়াকশেপ তির করা যেত পাের; 

২) একজন ি  মিশন  পিরচালনা করেত পােরন; 

৩) মিশন  খাসা  িচনাবাদাম থেক খাসা ছাড়ােনা, ঝাড়া এবং খাসা  পিরত  চীনাবাদাম থেকর 

কােজ বহার করা যেত পাের; 

৪) এ   0.38 kW বা 0.5 hp ব িতক মাটর ারা চািলত হয়; 

৫) এটা সময় এবং খরচ ব চােত পাের। 

িববরণ:  

  এই মিশন  এমএস অ াে ল বার, এমএস রড, এমএস শীট, এমএস াট বার, িভ িল,    িবয়ািরং 

ইত ািদ িদেয় তির; 



  এক  অধ াকার জােলর মা েম এক  অধ াকার রাবার াড সামেন এবং িপছেনর      িদেক 

রােনা হয়; 

  মিশেনর মা া: 1060mm × 410mm × 1010 mm 

 হপােরর ধারণ মতা: 6-10 কিজ 

  মিশেনর ওজন: 75 কিজ 

  ায়ােরর ণন গিত: 2300 rpm 

  চালিনর দালেনর সং া: িত িমিনেট 430 বার 

  ােকর সং া: িত িমিনেট 100 বার 

  : 30,000 টাকা (US$313) (েমাটর সহ) 

 

কােজর নীিত 

এক  সমতল, ছায়াময়, এবং খালা জায়গা মিশন  চালােনার জ  উপ ।েখাসা ছাড়ােনার আেগ চীনাবাদাম 

ভােলাভােব িকেয় িনেত হেব কারণ আ  িচনাবাদাম কম মতা কমায় এবং ভা ন বাড়ায়। অপােরশন  

করার েব ব িতক মাটর চা  করা উিচত। এক  অধ াকার নেটর মা েম অধ াকার রাবার াড েক  

সামেন এবং িপছেন ঘারােনা হেব,পাখা রেব এবং sieves দালােব। তারপর হপারেক চীনাবাদাম িদেয় ণ 

করেত হেব। পির ার বাদাম সং হ করার জ  এক   মিশেনর  নীেচ াপন করেত হেব এবং আেরক   

চা িনর সামেন াপন করেত হেব। চা িনর সামেনর ািপত েত খাসািবহীন বাদাম সং হ কের নরায় 

হপােরর মে  চীনাবাদাম ণ কের িদেত হেব। মিশন   বহার করার পের ািয়  িনি ত করার জ  এ  

স কভােব পির ার করা উিচত। 

মােঠর কমদ তা:  

o খাসা ছাড়ােনার মতা: 120-150 কিজ/ঘ া 

o খাসা ছাড়ােনার দ তা: 89% 

o ভাঙার হার: 1-2% 

o খাসা ছাড়ােনার দ তা: 100% 

o বাছাই দ তা: 95% 

o খাসা ছাড়ােনার খরচ: 600 টাকা/টন 

 



5. BARI Turmeric Polisher 

 

 
িমকা:  

হ দ এক  ণ মসলা বাংলােদশর সব জায়গায় জে  । বাংলােদশর পাবত  অ েল িব ল পিরমাণ উ  

মােনর হ দ উৎপািদত হয় যার উ  চািহদা দেশ এবং িবেদেশ রেয়েছ। হ দ ি য়াজাতকরেণর িবিভ  ধাপ 

হেলা পির ার করা, ভােলা মান বাছাই করা, িস  করা, কােনা, ঝকঝেক করা এবং অবেশেষ েঁড়া করা। এক  

শ  ে  কেনা হ দ হােতর আ ল িদেয় ঘেষ ঘেষ ঝকঝেক করার কাজ  স  করেত হয়। সাধারণত 

কেনা আ ল এক  ােগর িভতর রাখা হয় এবং ক ন ে র উপর আছাড় িদেত হয়। এই পদে প  

সময়সােপ  এবং াি কর। ষকেদর ক  কমােত BARI এক  হ দ পিলশার উ াবন কেরেছ। 

িবধািদ:  

১) মিশন  ানীয়ভােব া  ক চামাল ারা সহেজই িনমাণ করা যেত পাের; 

২) এ  এক  0.38 kW বা 0.5 hp ব িতক মাটর ারা চালােনা যায়; 

৩) একজন ি  সহেজই মিশন  পিরচালনা করেত পাের; 

৪) স কভােব রােদ কােনা উ  হ দ মিশেনর দ তা বাড়ােত এবং নগতমান িনি ত করেত      িমকা 

রােখ। 



 

িববরণ:  

  মিশন  এমএস অ াে ল বার, এমএস রড, এমএস শীট, এমএস াট বার, িভ- িল, িগয়ারব , 

িবয়ািরং ইত ািদ িদেয় তির; 

  এর িভতের  ধাতব াইক  আেছ; 

  ণায়মান ষড় জ ােমর দঘ  610 িমিম। ােমর বাইেরর াস 690 িমিম এবং িভতেরর াস 

590 িমিম 

  মিশেনর সামি ক মা া: 1.04 m × 0.85 m × 1.45 m 

  হ েদর ওজন: 30 কিজ/ াচ 

  মিশেনর ওজন: 90 কিজ 

  : 30,000 টাকা (US$313) (েমাটর সহ) 

 

কােজর নীিত 

এই মিশন চালােনার জ  এক  ছায়াময় এবং খালা জায়গা উপ । মিশন চা  করার আেগ পিলিশং এর 

ণগত মান বাড়ােনার জ  পিলশ করার আেগ কেনা হ দ আ ল িদেয় হালকা কের রােদ গরম ক ন। 

ষড় জ াম  30 কিজ হ দ িদেয় ণ কের দরজা স কভােব ব  করেত হেব। তারপর, ব িতক মাটর 

চলেত  হেব এবং াম রেত  করেব। াম  ণেনর সময়, মিশেনর ক টা  াইক িল হ েদর 

কেনা চামড়া ঘেষ েল ফেল। ােমর খািল অংশ হ েদর ক, িশকড় এবং ময়লা অপসারণ কের।হ দ 

পিলিশং এর এক  াচ স ণ করার জ  মা  20 িমিনট েয়াজন এবং মিশন পরবত  ােচর জ  ত 

করা হয়। মিশন বহার করার পের এ  স কভােব পির ার করেত হেব এবং মিশেনর িয়  দীঘেময়াদী 

করার জ  মিশেনর ণায়মান অংশ  ি জ কের রাখা উিচত। 

  

মােঠর কমদ তা:  

 মতা: 65-90 কিজ/ঘ া 

 েয়াজনীয় অপােরটর: একজন ি  

 দ তা: 95% 

 পিলিশং খরচ: 1000 টাকা/  


