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উদাবন

পাথরকুিচ েথেক িবদুযৎ

িবেশ েবিশর ভাগ িবদুযৎ উৎপািদত হয় গযাস-কয়লা,  জালািন ও েতল েথেক। এর বাইের পারমাণিবক
িবদুযৎেকন েথেক িবদুযৎ উৎপাদন করা হয়। আর নবায়নেযাগয উৎস িহেসেব বযবহত হয় পািন,  বায়ু ও
সূযরােলাক। িবকল িবদুযৎ উৎপাদেন এবার েযাগ হেয়েছ পাথরকুিচ পাতা। আর পাথরকুিচ পাতা েথেক িবদুযৎ
উৎপাদেনর এ পদিত আিবষার কেরেছন জগনাথ িবশিবদযালেয়র পদাথরিবজােনর অধযাপক ড.  েমা.
কামরল আলম খান,  যা িবেশর ইিতহােস িবদুযৎ উৎপাদেনর অনযতম নতুন উৎস। উদাবক ড.  কামরল
আলম খােনর সেঙ কথা বেল িলেখেছন মুকুল মলী

গেবষণাগাের ছাতেদর সেঙ উদাবক ড. েমা. কামরল আলম খান
সালটা ১৯৮৯, তখন এমএসিসর ছাত। িথিসেসর কাজ শর কেরেছন। এই সময় মেন আেস িবদুযৎ চািহদা
েমটােত িকভােব সল খরেচ, নবায়নেযাগয পদিতেত ও নতুন েকােনা উৎস েথেক িবদুযৎ উৎপাদন করা যায়,
পাথিমক গেবষণায় িতিন েতঁতুল,  েলবু,  আলু,  আম,  কঁাঠাল,  টেমেটা,  বেটর পাতা িদেয়ও পরীকা চালান।
পিরেশেষ িবদুযৎ উৎপাদেনর জনয কািঙত উপাদান পান পাথরকুিচ পাতা েথেক। েসই ১৯৮৯ সাল েথেক
গেবষণা শরর ২০০৮ সােল এেস বাসেব রপ লাভ কের। এটা ২০০৮ সােলর জানুয়াির-েফবয়াির
হেব-তঁারই এক ছাতেক িদেয় মুনীগঞ েথেক েবশিকছু পাথরকুিচ পাতা সংগহ কেরন। তারপর েসই পাতা
িনেয় শর কেরন গেবষণা। েবশিকছু িদন গেবষণা করার পর েপেয় যান আশানুরপ ফল। পরীকামূলকভােব কুদ
পিরসের িতিন পাথরকুিচ পাতা েথেক ১২ েভাল িবদুযৎ উৎপন কের একিট এলইিড লযামও জািলেয়
েফেলন। একই বছর িশল মনণালেয় এই উদাবেনর েমধাসত িনবনেনর (পযােটন) আেবদন কেরন এবং
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বছেরর েশষিদেক িডেসমের তঁার উদাবনী কাজ পযােটন। এরপর েথেক িনরনর গেবষণা চািলেয় যােচন,
িকভােব আেরা বযাপক পিরসের ও কমানেয় এই পদিতেত আেরা অিধক িবদুযৎ উৎপাদন করা যায়।
পাথরকুিচ পাতা েথেক িবদুযৎ উৎপাদেনর এই িবসয়কর পদিতর আিবষারক জগনাথ িবশিবদযালেয়র
পদাথরিবজােনর অধযাপক ড. েমা. কামরল আলম খান। ইিতমেধয পাথরকুিচ পাতার রস েথেক উৎপািদত
িবদুযৎ িদেয় িতিন গত সাত বছের ৈবদুযিতক বািত,  েটিবল ফযান,  এনািজর বাল,  কিমউটার,  সাদাকােলা
েটিলিভশনসহ িবিভন ৈবদুযিতক যন চািলেয় সফল হেয়েছন।

পাথরকুিচ পাতা
পাথরকুিচ পাতার ৈবজািনক নাম বােয়াফাইলাম। ঔষিধ গেণর কারেণ এ পাতািটেক অেনেক 'িমরাকল
িলফ'ও বেল থােকন। পাথরকুিচ পাতা সহেজই চাষ করা যায়। আদর ও সঁযাতেসঁেত মািটেত েরেখ িদেল
একিট পাতা েথেক পায় ২০িট গাছ জেন। এ পাতা চােষর জনয অিতিরক জিমর পেয়াজন েনই।
েযেকােনা সােন একিট পাতা েফেল রাখেলই এর ধার েঘঁেষ চারা উৎপন হয়, পেয়াজন হয় না খুব েবিশ
যেতরও। অবযবহত জিম, পাহািড় এলাকা, রাসার পােশ, এমনিক বালুসূেপ, ছােদও এর চাষ করা যায়। আর
চােষর এক মােসর মেধযই পাতা বযবহােরর উপেযাগী হেয় যায়। এক েকিজ পাথরকুিচ পাতা েথেক ২০
ইউিনট িবদুযৎ উৎপাদন সমব।
 

পাথরকুিচ পাতা েথেক িবদুযৎ উৎপাদন পদিত
পাথরকুিচ পাতা েথেক িকভােব িবদুযৎ উৎপাদন করা যায় েস সমেকর  বলেত িগেয় ড. কামরল আলম খান
বেলন,  পাথরকুিচ পাতা েথেক ৈতির দবণই িবদুযৎ ৈতিরর মূল উপাদান। পাথরকুিচ পাতার মেধয এিসিডক
(অমীয়)  হাইেডােজন আয়ন থােক। েয পদােথর এিসিডক (অমীয়)  হাইেডােজন আয়ন েবিশ থােক েসই
পদাথর িদেয় িবদুযৎ উৎপাদন সমব। িতিন বেলন,  পাথরকুিচ পাতায় সাইিটক এিসড,  আইেয়ােনা সাইিটক
এিসড, েমিলক এিসড ও অনয আেরা িকছু অজানা ৈজব এিসড রেয়েছ। এগেলা সবই দুবরল ৈজব এিসড,
এই এিসড েথেক হাইেডােজন আয়েনর িনগরমণ খুবই ধীরগিতেত হয়। ফেল পাথরকুিচ পাতার িবদুযেতর
সািয়তকাল েবিশ,  যা িবদুযৎ উৎপাদেন খুবই সহায়ক। পাথরকুিচ পাতা িদেয় িবদুযৎ উৎপাদন পদিতও খুব
সহজ। পথেম পাথরকুিচ পাতা সংগহ কের েবনার েমিশেন িদেয় দবণ ৈতির কের িনেত হেব। গেবষণার
পথম পযরােয় দবেণ পাতা ও পািনর পিরমাণ ৮ঃঃ১ রাখা হেতা। িকন পের দবেণর এই অনুপাত পিরবতরন
কের পািনর পিরমাণ বািড়েয় েদওয়া হয় এবং দবণেক েছঁেক িবদুযৎ উৎপাদেন বযবহার করা হয়। ওই দবণ
পািসেকর পােত, সাধারণত এ েকেত আমরা আপাতত বযাটািরর পািসেকর েখালস বযবহার করিছ। েসই
বযাটািরর েখালেসর েভতের পাতার দবণ েঢেল তার মেধয একিট তামা ও একিট দসার পাত ডুিবেয় েদওয়া
হয়। দবেণর সংসেশর আসামাতই রাসায়িনক িবিকয়ার কারেণ তামার পােত ধনাতক ও দসার পােত
ঋণাতক পেটনিশয়াল সৃিষ কের। কারণ দবেণ রেয়েছ িবদুযৎবাহী আয়ন। িবপরীতমুখী এই িবভেবর দারাই দুই
পােতর মেধয িবভব পাথরকয হয়। এেতই িবদুযৎ পবাহ সৃিষ হয়। েবিশ িবদুযৎ েপেত হেল একািধক তামা ও
দসার পাত ঘন কের সমানরালভােব বসােত হেব। এই উৎপািদত িবদুযৎেক িডিস িবদুযৎ বলা হয়। এর সেঙ



ইনভাটর ার সংেযাগ িদেয় এিস িবদুযেত পিরণত কের সহেজই সব কােজ বযবহার করা যােব এবং তা জাতীয়
িগেডও েযাগ করা যােব।

েদেশর িবদুযৎ সমসযা ও উদািবত িবদুযেতর সমাবনা
পাথরকুিচ পাতা েথেক উৎপন িবদুযৎ িকভােব েদেশর িবদুযৎ সমসযা সমাধােন ভূিমকা রাখেত পাের এ সমেকর
ড.  কামরল আলম খান বেলন,  পাথরকুিচ পাতা িদেয় উৎপন িবদুযৎ েসৗরিবদুযেতর পাশাপািশ েদেশর িবদুযৎ
সমসযা সমাধােন অগণী ভূিমকা রাখেত পাের। এ পদিতেত পিত ইউিনট িবদুযেতর খরচ েসৗরিবদুযেতর েচেয়
কম হেব। বলা যায়,  এটা েসৗরিবদুযৎ উৎপাদন খরেচর িতন ভােগর এক ভাগ। পাথরকুিচ পাতার িবদুযেতর
সুিবধা হেলা িদেন ও রােত সমভােব িবদুযৎ উৎপাদেন সকম। িকন েসৗর িবদুযৎ রােত উৎপাদেন সকম নয়।
পিতিট িবভাগীয় শহের এ ধরেনর িবদুযৎ উৎপাদনেকন চালু করা েযেত পাের। িবভাগীয় শহের েশষ হেল
পিতিট েজলা পযরােয় এবং েজলা পযরােয় এ ধরেনর পান সমন হওয়ার পর উপেজলা, এমনিক পিতিট
গােম এ ধরেনর িবদুযৎ উৎপাদনেকন বসােনা েযেত পাের। িবদুযৎ উৎপাদেন পাথরকুিচ পাতার রস বা জুস
বযবহার করা হয় এবং তা দীঘরিদন েবাতলজাত কের রাখাও সমব বেল জানান গেবষক। ড.  কামরল
আমল খান তঁার লযাবেরটিরেত েবাতলজাত জুস িতন বছর ধের সংরকণ কের,  পরীকা কের েদেখেছন
গণাগণ অকত। এই েবাতলজাত জুস সেবরাচ কত িদন েরেখ বযবহার করা সমব তা িনেয় এখেনা
পরীকা চলেছ। এ ছাড়া পাথরকুিচর বজরয েকােনা পােত বদ রাখেল তা েথেক িমেথন গযাস পাওয়া যায়।
এই গযাস িদেয় রানা করা সমব। গযাস উৎপাদেনর পর েয বজরয অবিশষ থােক তা ৈজব সার িহেসেবও
বযবহার করা যােব। ফেল পিরেবশ দূষেণর হাত েথেক রকা পাওয়া যােব।
ভিবষযৎ ভাবনা
মাত দুই হাজার টাকা খরচ করেল এ পদিতেত একিট বািড়েত বযবহারেযাগয িতনিট এলইিড বাল
জালােনা যােব। পাথরকুিচ পাতা েথেক িবদুযৎ উৎপাদেনর িবকল এই পদিতিট সাধারণ মানুেষর বযবহার
আওতায় আনার জনয উদাবক ড. কামরল আলম খােনর চলেছ িনরনর গেবষণা। িতিন বেলন, এখন
আমরা এক িকেলাওয়াট িসেসেমর একিট িবদুযৎ উৎপাদেনর কাযরকর পাট ৈতিরর েচষা চািলেয় যািচ।
েযখােন একবার জুস বযবহার কের যােত সাচেনয এক বছর পযরন চলেত পাের। গেবষণার ফলাফেল
এমন িনশয়তা েপেলই আমরা এটা বাজারজাত শর করেত পাির। বতর মােন অলপিরসের েছাট েছাট
চােয়র েদাকান,  মুিচর েদাকান,  বাদােমর েদাকানসহ িবিভন বাসাবািড়েত িপেকএল বািতর বযাবহার শর
হেয়েছ।



িপেকএল     বািত     জািলেয়     কাজ     করেছ     মুিচ  
পকেলর সীকৃিত
*  পাথরকুিচ পাতা েথেক িবদুযৎ উৎপাদেনর জনয ২০১২ সােল এনভায়ারেমন সাসেটইেনিবিলিটর ওপর
েবস ইেনােভশেনর জনয আেমিরকার েটকাস িবশিবদযালয় কতৃরক েটামবাগর পুরসার অজরন। 
* পাথরকুিচ পাতা েথেক িবদুযৎ উৎপাদেনর জনয এইচএসিবিস উেদযাকা পুরসার ২০০৯-১০-এর বাংলােদশ
পেবর েরৗপযপদক অজরন।
* ২০১০ সােল পদাথরিবজােন রাজাক-শামসুন গেবষণা বৃিত/পুরসার অজরন।
* ২০১৪ সােল পাথরকুিচ পাতার িবদুযৎ উৎপাদেনর জনয ঢাকা িবশিবদযালয় কতৃরক পুরসার পদান।
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