অিচরািচত শি বা নবায়নেযাগ ালািন বা িরিনউেয়বল এনািজ হেলা এমন শি র উৎস যা
সমেয়র ব বধােন পুনরায় ব বহার করা যায় এবং
এর ফেল শি র উৎস িনঃেশষ হেয় যায় না। িবিভ
াকৃিতক উৎস যমন: সূেযর আেলা ও তাপ, বায়ু বাহ, জল বাহ, জব শি
( বােয়াগ াস, বােয়াম াস, বােয়াফুেয়ল), ভূ -তাপ, সমু

তর , সমু -তাপ, জায়ার-ভাটা, শ ের আবজনা, হাইে ােজন ফুেয়ল

সল ইত ািদ নবায়নেযাগ

শি র উৎস িহেসেব িবেবিচত হয়। সভ তার িবদু ৎ ও ালািন চািহদা মটােত এেতািদন ব বহার কের আসা জীবা
ালািনর িবপরীেত নবায়নেযাগ
শি বতমােন িবে ব াপক হণেযাগ তা পেয়েছ। অিধকাংশ দশ তােদর িবদু ৎ ও ালািনর চািহদা মটােত নবায়েযাগ শি ব বহােরর ল মা া ক
সমূহ পিরেবশ বা ব এবং কাবন িনঃসরণ মু । জলবায়ু পিরবতন মাকািবলা এবং এক

কেরেছ। নবায়নেযাগ শি

পৗঁছােনার জন জািতসংঘ ও িব ব াপী পিরেবশবাদী আে ালনসমূহ নবায়নেযাগ শি

টকশই

ালািন ব ব ায়

ব বহাের উৎসাহ অব হত রেখেছ।

িবে জীবা
ালািনর অিধকাংশ ব য় হয় িবদু ৎ উৎপাদেন, মাটরযান চলাচেল এবং বাসা বািড়র তাপ-উৎপাদেন। এজন নবায়নেযাগ শি
কের টকশই িবদু ৎ ব ব া, টকশই যানবাহন ব ব া এবং ি ন টকেনালিজ সমৃ শি সা য়ী গৃহ ািল পণ বতেন আ জািতকভােব িবিভ
ি য়াধীন আেছ।

ব বহার
গেবষণা

পিরে দসমূহ
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২নবায়নেযাগ

ালািনর বি ক



৩নবায়নেযাগ শি



৪তথ সূ

িনেয় িবতক

নবায়নেযাগ শি র
সৗর শি [স

াপট

কারেভদ

াদনা]

সূয আমােদর সৗরজগৎ এর ক ীয় ন
আেলাক ও তাপ

েপ পৃিথবীেত পৗঁছায়।

সূয থেক তাপ শি

, যা এক

িবশাল গ াসীয় িপ । এর কে

ধানত দু

সং হ কের। আেলাক শি

উপােয় সূয থেক শি

িফউশন িবি য়ার ফেল িবশাল পিরমাণ শি

সং হ করা যায়।

সং েহর জন ব বহার করা হয় ফেটাইেলি ক ইেফ

থমত, সূয থেক আেলাক শি

উৎপ

হয় যা

সং হ কের, ি তীয়ত,

বা আেলাকতিড়ৎ ি য়া। আেলাক

সংেবদী অধপিরবাহী ারা তির ফােটােভা াইক সল (িপিভ) ব বহার কের তির করা হয় সালার প ােনল। এইসব প ােনেলর িবশাল অ াের বা
তির কের আেলাক শি

থেক ডাইের

কাের

বা িডিস িবদু ৎ শি

িণ

সং হ করা হয়।

তাপ শি সং হ করার জন ব বহার করা হয় কনেসে েটড সালার পাওয়ার বা ' ক ীভূ ত সৗর শি প িত'। অেনক েলা দপেনর সাহােয সূে যর
আেলাকেক এক টাওয়ার বা িমনােরর অ ভােব িতফিলত করা হয়। সব দপেনর এই ক ীভূ ত িতফলেনর ফেল সৃ তাপেক কােজ লািগেয় বা
তির করা হয় যা থেক পের িবদু ৎ উৎপ করা হয়। এছাড়াও বািড়র ছােদ জল গরম করার জন ব বহার করা যায় সৗর-জল-উ াপক বা সালার
ওয়াটার িহটার। শীত ধান দেশ বা কলকারখানার গরম পািনর চািহদা মটােত এ
িতিদন পৃিথবীেত এক ঘ ায় য পিরমাণ সৗরশি
সালার ইমপা স

১]

ব বহার করা হয়। [

২]

পৗঁছায় তা িদেয় পুেরা পৃিথবীর দুই বছেরর িবদু ৎ চািহদা মটােনা যােব। [

ন

বায়ু শি
বায়ু বাহ হেয় থােক তাপমা ার পাথেক র কারেণ। এ মূলত সৗর শি রই আেরক প। বায়ুর গিতেত থােক গিত শি বা কাইেন ক এনািজ। এই
গিত শি েক সাধারণত টারবাইেনর মাধ েম যাি ক শি েত পা িরত করা হয়। সই যাি ক শি
থেক িবদু ৎ শি পাওয়া যায়। বায়ুম েলর যেতা
উপের যাওয়া যায়, তেতাই ি র বেগর বায়ু বাহ পাওয়া যায়। তাই উঁচু টাওয়ােরর মাথায় বায়ুকল বিসেয় িবদু ৎ তির করা হয়। বায়ুকল েলা

সাধারণত
িণব ভােব বসােনা হয়। যখােন বায়ুক ল েলা বসােনা হেব তার আেগ ায় দুই-িতন বছেরর বায়ু
সখােন বছর জুেড় যেথ বায়ু বাহ আেছ িক না। লভূ িমেত বায়ুক ল বসােল তােক বলা হয় অন- শার-উই
যখােন তুলনামূলক বিশ বায়ু

বােহর গিত পযােলাচনা কের দখা হয়
বা ভূিম -বায়ু-শি । আর সমু ে ,

বাহ পাওয়া যায়, সখােন বসােল তােক বলা হয় 'অফ- শার-উই ' বা সামুি ক-বায়ু-শি ।

[৩] [৪]

জব শি
মানুষ অথবা প -পািখর িব া এবং পচনশীল আবজনা থেক বােয়াগ াস তির করা যায়। যা রা ার কােজ বা িবদু ৎ উৎপাদেন কােজ লােগ। িকছু
িবেষশ ধরেনর শকরা উৎপাদক শস
ইথানল অথবা সরাসির
শবাল[

৬]

৫]

যমন সয়ািবন, আখ ইত ািদ গাছ থেক বােয়াফু েয়ল তির করা যায় [ । গাঁজন

ালািন হাই কাবন

ত করা যায়। এই ফুেয়ল সরাসির যানবাহেন

ি য়ায় শকরা থেক মথানল,

ালািন িহেসেব ব বহার করা যায়। এছাড়াও সামুি ক

ব বহার কের সমুে র পািন, বাতােসর কাবন-ডাই-অ াইড ও সূযােলাক থেক বােয়াফুেয়ল তিরর গবষণা চলেছ।

গাছপালা য েলা বপেনর পঁ িচশ-ি শ বছেরর মেধ ই পূনা বৃ ে পিরণত হেত পাের স েলা ব বহার কেরও িবদু ৎ শি উৎপ করা যায়। গােছর কাঠ
উ -কমদ তা স
চু ি েত পুিড়েয় তাপ পাওয়া যায়। সই তােপ পািন বা কের টাইবাইন চািলেয় িবদু ৎ পাওয়া যায়। এক ম ােনজড ফের বা
পিরকি ত বেন এমনভােব িহসাব কের গাছ কাটা ও লাগােনা হয় যােত কের ঐ বেন মাট গােছর সংখ া কখনই না কেম, বরং বােড়। এই ধরেনর
িবদু ৎ ক েক বলা হয় বােয়াম াস িবদু ৎ ক । িবিভ ফসেলর উি াংশ, খড়, িচটা কােজ লািগেয়ও এই ধরেনর িবদু ৎ ক করা যায়। এ এক
কাবন িনউ াল

৭]

ি য়া। ঐ গাছ েলা না পাড়ােলও তােত সি ত কাবন কােনা না কােনা ভােব বায়ুম েল চেল যেতা। [

সমু শি
পৃিথবীর পৃে র অিধকাংশ এলাকা জুেড় রেয়েছ সাগর-মহাসাগর। এই িবশাল সমু
নবায়নেযাগ শি সং হ করা যায়। এর মােঝ চিলত কেয়ক র বণনা হেলা-

সমু তর

অংশ স

দ ও শি র ভা ার। সমু

থেক িবিভ

উপােয়

শি

সমুে র তর বা ঢউেত রেয়েছ গিত শি ও যাি ক শি । এটােক কােজ লািগেয় িবদু ৎ উৎপ করা যায়। সমুে র ঢউ এর সােথ ওঠা-নামা করেত
পাের এমন ভাসমান বয়ার নড়া-চড়ােক কােজ লািগেয় ু ইডেক (বাতাস অথবা পািনেক)
সারাইস করা হয়। সই ু ইেডর চােপ টারবাইন ঘুিরেয়
িবদু ৎ পাওয়া যায়।

সমু তাপ শি
৮]

ওেশন থামাল এনািজ কনভাশন (ওেটক)[ বা সমু -তাপ শি
থেক িবদু ৎ শি উৎপাদন করা যায়। সমুে র উপিরতেলর তাপমা া থােক গেড় ২৫
থেক ৩০ িডি সলিসয়াস। আর ায় এক িকেলািমটার নীেচ গেলই এই তাপমা া কেম িগেয় দাঁড়ায় ১০ থেক ১৫ িডি । এই তাপমা ার পাথক েক
কােজ লািগেয় কম

ু টনা িবিশ

তরল যমন অ ােমািনয়ার

সারণ

ারা টারবাইন ঘুিরেয় িবদু ৎ পাওয়া যায়।

জায়ার ভাটা শি
জায়ার ভাটার সময় িদেন দুইবার কের সমুে র পািনর উ তা কম বিশ হয়। বাঁধ িদেয় এই উ তার পাথক েক কােজ লািগেয় টাবাইন ঘুিরেয় িবদু ৎ
পাওয়া যায়।

ভূতাপ শি
িজওথামাল এনািজ বা ভূ তাপ শি হেলা পৃিথবীর অভ েরর
সি ে ড। সই তাপমা া পৃিথবী পৃে র নীচ পয পিরচলন
ইউেরিনয়ােমর েয়র ফেল য তাপ সৃি হয় স ও ভূ -পৃে
যসব জায়গায় টকটিনক েটর িকনারা আেছ বা উ
বা
করা হয়। যা থেক পরবিতেত টাবাইন চালােনা কের
শি

থেক। [ । কেয়ক
৯]

কােরর ভূ তাপ শি

ক

শি । পৃিথবীর ক এক গিলত ধাতুর িপ যার তাপমা া ায় ৬ হাজার িডি
প িতেত চেল আেস। তাছাড়াও পৃিথবীর অভ েরর তজি য় পদাথ যমন থািরয়াম,
র নীচ পয পিরচািলত হয়। এই তাপেক কােজ লািগেয় িবদু ৎ উৎপ করা যায়। সাধারণ
বণ আেছ সখােন ভূ -পৃে র ায় এক-দুই িকেলািমটার নীেচ পাইপ িদেয় পািন চালনা কের
িবদু ৎ পাওয়া যায়। আইসল াে র িবদু ৎ চািহদার ায় চার-ভােগর এক ভাগ আেস ভূ তাপ

রেয়েহ। যমন-

1. হাইপারথামাল বা উ তাপী ( িত িক.িম. ত তাপমা ার পাথক ৮০ িডি
2. সাবথামাল বা িন তাপী ( িত িক.িম. ত তাপমা ার পাথক ৪০-৮০ িডি
3. নরমাল বা সাধারণ ( িত িক.িম. ত তাপমা ার পাথক ৪০ িডি

কলিভেনর বিশ)
কলিভন)

কলিভেনর কম)

জলিবদু ৎ
নবায়নেযাগ শি র সব থেক পিরিচত মাধ ম

হেলা জলিবদু ৎ। সাধারণত পাহািড় এলাকায় নদীর বুেক িবশাল আকৃিতর বাঁধ িদেয় পািনর উ তা

বাড়ােনা হয়। সই পািনেক িনয়ি ত ভােব নীেচ পড়েত িদেয় তার ধা ায় টাবাইন ঘুরােনা হয়। এভােব িবদু ৎ পাওয়া যায়। পাহািড় অ ল ছাড়াও
াতি নী নদীেত বাঁধা িদেয় 'রান-অফ-দা-িরভার হাইে া পাওয়ার' তির করা যায়। এছাড়াও মাইে া হাইে া[
আেছ যখােন ছাট পাহািড় ছড়ার ােত টাবাইন চািলেয়
মা ায় িবদু ৎ পাওয়া যায়।

১০]

১১]

বা িপেকা হাইে ার [

মেতা ব ব াও

শ ের আবজনা
১২]

শ ের আবজনা থেক িবদু ৎ বা 'িমউিনিসপ ািল ওেয় টু এনািজ' [ বতমান যুেগ দা ণ জনি য় এক নবায়নেযাগ িবদু ৎ উৎপাদন মাধ ম। িত
মগিস বা বড় শহের িতিদন কেয়ক ল টন সিলড-ওেয় বা আবজনা তির হয়। এই আবজনা েলা কােজ লাগােনা যায় িবদু ৎ উৎপাদেনর
মাধ েম। আবজনা েলা থেক দাহ পদাথ যমন াি ক, কাঠ-খড় ইত ািদ বাছাই কের আলাদা করা হয়। স েলা দ ফােনেস পুিড়েয় বা
তির কের
িবদু ৎ পাওয়া যায়। উৎপ গ াসেক িবিভ উপােয় পিরেশাধন কের বায়ুম েল ছেড় দয়া হয়।
শহেরর পচনশীল আবজনা এবং পয়িন ািশত আবজনা থেক বােয়াগ াস তির কের িবদু ৎ পাওয়া যায়।

হাইে ােজন ফুেয়ল সল
হাইে ােজন মৗল মহািবে পিরমাণ িহেসেব সব থেক বিশ রেয়েছ। মহািবে যেতা মৗল আেছ তার ৭৫ শতাংশ হেলা হাইে ােজন [ । হাইে ােজনেক
ালািন িহসােব ব বহার কের িবদু ৎ উৎপ করা যায়। এই প িতেক হাইে ােজন ফু েয়ল সল বলা হয়। এ এক ব াটািরর মেতা ডাইর কাের
তির কের। িক এই ব াটাির চালােত ালািন িহেসেব ক ােথােড দওয়া হয় িব
হাইে ােজন এবং অ ােনােড দওয়া হয় বাতােসর অি েজন। এরা
িনেজেদর মেধ িবি য়া কের পািন এবং তাপ উৎপ কের। সােথ ক ােথাড থেক অ ােনােড ইেলক ন বাহ চেল। বড় মােপর ফু েয়ল সল থেক া
তাপশি েক কােজ লািগেয় এক
ছােটা বা ইি ন থেকও িবদু ৎ সহ-উৎপাদন বা কা- জনােরট করা যায়। এরকম
ে ফু েয়ল সেলর কমদ তা
১৩]

ায় ৮০-৯০%

[১৪]

।

হাইে ােজন সং হ করার জন িতন ধরেনর প িত ব বহার করা যায়1. হাইে াকাবন

ােসিসং (িমেথন, ইেথন গ াস বা জীবা

তল থেক হাইে ােজন আলাদা করা)

2. ইেল লাইিসস (পািনেত নবায়নেযাগ উৎস হেত িবদু ৎ পিরচালনা কের অি েজন ও হাইে ােজন আলাদা করা)
১৫]

3. ফেটালাইিসস [

(িবেশষ ব াকেটিরয়ার মাধ েম সূযােলােকর উপি িতেত পািন থেক হাইে ােজন আলাদা করা)

মােটারযােন এবং এমন কােনা

াপনায় যখােন িনরিবি

িবদু েতর

েয়াজন আেছ সখােন ফু েয়ল সল ব বহার করা হয়।

হাইে ােজন িফউশন িনউি য়ার পাওয়ার[
এ

গেবষণাধীন এক

সূেযর অভ ের ঘেট)

১৬]

নবায়নেযাগ িনউি য়ার পাওয়ার [
চু র পিরমােণ শি

। হাইে ােজন এক

উৎপাদন করা যায়।

াচু যপূণ মৗল, এ েক ব বহার কের িফউশন িবি য়ার মাধ েম (যা

থাগত িফশন িনউি য়ার পাওয়ারেক নবায়নেযাগ বলা হয় না কারণ তার

ালািন

ইউেরিনয়াম, েটািনয়াম, থািরয়ােমর মজুদ সীিমত। এেদরেক বলা হয় িবক শি বা অ ােন ভ এনািজ। িক হাইে ােজন িফউশন িনউি য়ােরর
ালািন হাইে ােজন পািন থেক সহেজই সং হ করা যায় এবং মহািব হাইে ােজন মৗেলর পিরমাণ ায় ৭৫%, তাই এ এক নবায়নেযাগ শি ।

নবায়নেযাগ

ালািনর বি ক

াপট[

িবে সবেথেক বিশ কাবন-ডাই-অ াইড িনঃসরণকারী দশ েলাই সবেথেক বিশ নবায়নেযাগ শি র ব বহার করেছ। কারণ তােদর িনজ দেশর
মানুেষর চাপ এবং আ জািতক পিরেবশবাদীেদর চাপ। মািকন যু রা , চীন, জামািন, রািশয়া, ভারত িবে র সব থেক বিশ নবায়নেযাগ শি ব বহার
করেছ।
যু রাে র অেনক
েট নবায়নেযাগ শি ব বহােরর জন রেয়েছ আলাদা আইিন বাধ বাধকতা এবং িফড-ইন-ট ািরফ এর ব ব া। িবে র সব থেক
বড় জলিবদু ৎ ক রেয়েছ চীেন। চীন সব থেক বড় বায়ু ও সৗর িবদু ৎ ক ও িত া করেছ। ১০০ রও বিশ কয়লা িবদু ৎ ক ব কের
দওয়া হেয়েছ চীেন। ভারেত বতমােন পৃিথবীর সব থেক বড় সালার পাওয়ার া রেয়েছ যা ৬৪৮ মগাওয়াট উতপাদন মতা স
। জামািনেত
সব থেক বিশ সালার প ােনল বসােনা হেয়েছ। নিডক দশসমূহ নবায়নেযাগ শি বা ব আইন ণয়েনর মাধ েম এর সার ঘটােত সাহায করেছ।
িব ব াপী অিধকাংশ উ ত এবং উ য়নশীল দশ নবায়নেযাগ শি

বৃি র জন পিলিস

হণ কেরেছ।

নবায়নেযাগ শি

িনেয় িবতক[স

াদনা]

জীবা
ালািন যেহতু সীিমত তাই ভিবষ েতর ালািন ব ব া িনভর করেব নবায়নেযাগ শি র উপের। এছাড়া জলবায়ু পিরবতন ও পিরেবশ দূষেণর
জন জীবা
ালািনর উপের মানুষ আ া রাখেত পারেছ না এবং মা েয় নবায়নেযাগ শি জনি য়তা লাভ করেছ। িবে র অিধকাংশ দশই
নবায়নেযাগ শি ব বহাের আ হী হেলও িকছু িকছু
ে নবায়নেযাগ শি েক সমােলাচনা সহ করেত হয়। যমন নবায়নেযাগ শি র খরচ অেনক
বিশ এবং এ অেনক বিশ কৃ িত িনভর তথা পিরবতনশীল। এছাড়াও িকছু নবায়নেযাগ শি
যমন সৗর শি , বােয়াম াস এর জন তুলনামূলক
অেনক জায়গার েয়াজন হয় বেল মেন কেরন অেনেক।
যিদও বতমােন দখা যাে

মাগত গেবষণা এবং রা ীয় সহেযািগতার ফেল নবায়নেযাগ

থেক উৎপািদত িবদু েতর সমান দােম িবি ত হে ।
এবং অেনক দশই াট-ি ড প িত াপন করেছ।

[১৭][১৮]

সৗর িবদু েতর দাম কেম এেসেছ এবং তা ইেতামেধ ই কয়লা

নবায়নেযাগ শি র পিরবতনশীলতার জন মানানসই ব াটাির ব াব া

ত উ িত হে

