িরিনueয্াবল eনািজর্ িরসাচ র্ েসন্টার (আরiআরিস)
পল্লী uন্নয়ন eকােডমী, বগুড়া
2. ে ক্ষাপট
সভয্তার পথ পিরকর্মায় শিক্তর সংকট আজ aনসব্ীকায র্। াকৃিতক শিক্তর আধারগুেলা কর্েমi িনঃেশিষত
হেয় আসেছ তাi নবায়নেযাগয্ শিক্তর বয্বহার ছাড়া কায র্কর পল্লী uন্নয়ন সম্ভব নয়। নবায়নেযাগয্ শিক্তর
মেধয্ ধান হেব েসৗরশিক্ত, বায়ুশিক্ত, জলিবদুয্ৎ, বােয়াগয্াস iতয্ািদ। বাংলােদেশর গর্ামাঞ্চেল aনাদীকাল
েথেক ৈদনিন্দন রান্নার কােজ েছাট বড় গাছ, গােছর খিড়, ডালপালা, খড়কুটা, ফসেলর নাড়া, েগাবেরর ঘুটা
জব্ালানী িহেসেব বয্বহার হেয় আসেছ। সীিমত জনসংখয্ার কারেণ eকটা সময় পয র্ন্ত িবষয়িট সব্াভািবক
িহেসেবi িবেবচনা করা হেয়o িশ্লত হাের জনসংখয্া বৃিদ্ধর কারেণ াকৃিতক জব্ালানী uৎসগুিল ায় িনঃেশষ
হেয় েদশ ধীের ধীের জব্ালানী সংকেটর িদেক eিগেয় যােচ্ছ। িবপুল জনসংখয্ার েয়াজন েমটােত বতর্মােন
বািষ র্ক ায় 5 েকািট টন ৈজব জব্ালানী চািহদার িবপরীেত াকৃিতক uৎসগুিলর পেক্ষ জব্ালানী সরবরাহ করা
ায় aসম্ভব হেয় দ িড়েয়েছ।
জব্ালানী িনরাপত্তােক aেনক সময় খাদয্ িনরাপত্তার সমাথ র্ক িবেবচনা করা হয়। েস কারেণ সৃষ্ট জব্ালানী
সংকট, খাদয্ িনরাপত্তা, কৃিষ uৎপাদন, পিরেবশ, িতেবশ o জীবনযা ার uপর সব্াভািবক িনয়েমi বহুমুখী
িবরূপ ভাব েফলা শুরু কের িদেয়েছ। জব্ালানী েসক্টের সম্ভাবনাময় াকৃিতক গয্ােসর মজুদ িশ্লতi িনঃেশষ
হেয় আসেছ। বতর্মান হাের ঐ গয্াস বয্বহার হেল আগামী 31/33 বছেরর মেধয্ তা িনঃেশিষত হেব ধারণা
করা হেচ্ছ।
জব্ালানী সংকেট বসতবািড়র বন-জঙ্গল uজার হেয় eকিদেক পিরেবশ o aথ র্নীিতর uপর চাপ সৃিষ্ট করেছ।
aনয্িদেক ৈজব পদাথ র্ হেত বিঞ্চত হেয় মািট িশ্লত uব র্রতা শিক্ত হািরেয় েফলেছ। েগাবর েথেক সৃষ্ট
uৎকৃষ্টমােনর ৈজবসারেক জব্ালানী িহেসেব বয্বহােরর মত aপিরনামদশ কমর্কােন্ডর কারেণ মািটর
জীবনীশিক্ত ায় িনঃেশিষত হেয় আসেছ eবং সব্াভািবক িনয়েমi মািটর uৎপাদনশীলতা াস পােচ্ছ।
e ে ক্ষাপেট সম্ভাবনার েক্ষ িটo কম বড় নয়। বতর্মােন বাংলােদেশ গরু মিহেষর সংখয্া 33 িমিলয়ন। ৈদিনক
গেড় 21 েকিজ িহেসেব গরু/মিহষ েথেক েগাবর uৎপাদন হয় 331 িমিলয়ন েকিজ। িত েকিজ েগাবর েথেক
1.147 ঘন িমটার িহেসেব বছের ায় 8.৯3 িমিলয়ন ঘন িমটার বােয়াগয্াস পাoয়া েযেত পাের।
eছাড়া হ স-মুরিগ, ছাগল-েভড়ার িবষ্ঠা, মানুেষর মলমূ , আবজর্না, কচুিরপানা েথেকo uেল্লখেযাগয্ পিরমােণ
বােয়াগয্াস পাoয়া সম্ভব। বাংলােদেশর িতিট পিরবােরর পায়খানা বােয়াগয্াস প্লােন্টর সােথ সংযুক্ত করা
হেল মানুেষর মলমূ সহ aনয্ানয্ পচনশীল বজর্য্ বােয়াগয্াস প্লােন্ট বয্বহােরর ফেল িবপুল পিরমাণ
uৎকৃষ্টমােনর ৈজব সার o বােয়াগয্াস পাoয়া সম্ভব। ফল িতেত িনয়ি ত বজর্য্ বয্বস্থাপনা eেন িদেত পাের
কাময্ aথ র্ৈনিতক বৃিদ্ধর পাশাপািশ পিরচ্ছন্ন o পিরেবশ বান্ধব বাংলােদশ। eছাড়া গর্ীণ হাiজ গয্াস o
জলবায়ু পিরবতর্ন ঝুিঁ ক াসকরেণo বােয়াগয্াস যুিক্ত িবেশষ সহায়ক ভূিমকা পালন করেব।
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e সকল সম্ভাবনােক বয্বহার কের সংকট েথেক uেত্তারণ eেকবাের aসম্ভব নয়, তেব তা কারাo eকার পেক্ষ
aসম্ভব। েস িবেবচনায় বাংলােদেশর জাতীয় পল্লী uন্নয়ন িতষ্ঠান পল্লী uন্নয়ন eকােডমী, বগুড়া গর্ামীণ
জনগেণর তয্ক্ষ aংশগর্হেণ eকিট সামািজক আেন্দালন সূচনার লেক্ষয্ কিমuিনিট বােয়াগয্াস কল্প নােম
eকিট সমিনব্ত uেদয্াগ গর্হণ কেরেছ। গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর aথ র্ায়েন 311৯-3125 েময়ােদ
গর্ামীণ জনেগাষ্ঠীর বয্াপক aংশগর্হণ eবং iেতাপূেব র্ বাস্তবািয়ত গেবষণার সফল aিভজ্ঞতার সমনব্েয় স্থানীয়
সরকার, পল্লী uন্নয়ন o সমবায় ম ণালয় আoতাধীেন আরিডe, বগুড়ার ‘‘গবািদপশু পালন eবং বােয়াগয্াস
েবাতলজাতকরেণর মাধয্েম দাির য্ িবেমাচনমুলক ােয়ািগক গেবষণা’’ শীষ র্ক কল্প বাস্তবায়ন কের যােচ্ছ।
যার মাধয্েম সমগর্ েদেশ 223 িট eলাকায় কল্পিট বাস্তবািয়ত হেচ্ছ।
কিমuিনিট িভিত্তক বােয়াগয্াস প্লান্ট স্থাপেনর মাধয্েম পিরেবশ বান্ধব বজর্য্ বয্বস্থাপনা তথা নবায়নেযাগয্
জব্ালানী শিক্তর িবকল্প বয্বহার করা হেচ্ছ। িতিট 241-261 ঘন িমটার বােয়াগয্াস প্লান্ট হেত িতিদন 61-71
ঘন িমটার বােয়াগয্াস o ৈদিনক 3111-3611 েকিজ েগাবর দােনর মাধয্েম 511-611 েকিজ uৎকৃষ্টমােনর
ৈজব সার স্ত্তত করা হেচ্ছ। eছাড়াo uক্ত বােয়াগয্াস হেত স্থানীয়ভােব িবদুয্ৎ uৎপাদন কের বয্বহার করার
পাশাপািশ িসিলন্ডাের েবাতলজাতকরণসহ িসeনিজেত রুপান্তর পরীক্ষামূলকভােব চালু করা হেয়েছ।
আরিডe, বগুড়া ায় eক দশক ধের পল্লী মানুেষর আথ র্-সামািজক aবস্থার uন্নয়েন েদেশর Solid Waste
Management, নবায়নেযাগয্ জব্ালানী তথা কিমuিনিট িভিত্তক বােয়াগয্াস প্লান্ট eবং দাির িবেমাচেনর

uপর িবিভন্ন পিরেবশ বান্ধব মেডল uদ্ভাবন কেরেছ। পল্লী uন্নয়ন eকােডমী, বগুড়া’র িরিনueয্াবল eনািজর্
িবষয়ক সাফলয্সমূহ মাঠ পয র্ােয় ত স সারণ, জনি য়করণ eবং ধারাবািহকতা রক্ষা তথা ািতষ্ঠািনক o
েটকসi করার লেক্ষয্ 52তম েবাড র্ সভার িসদ্ধােন্তর আেলােক eকােডমীেত িরিনueয্াবল eনািজর্ িরসাচ র্
েসন্টার িতষ্ঠা করা হয়। eছাড়াo েসন্টারিট সুষ্ঠুভােব পিরচালনা o বয্বস্থাপনার জনয্ 38 জন জনবল সমব্িলত
সাংগঠিনক কাঠােমা িবoিজ কতৃক
র্ aনুেমািদত হেয়েছ।
3. uেদ্দশয্
েদেশর জব্ালানী শিক্তর কর্মবধ র্মান চািহদার ে িক্ষেত নবায়নেযাগয্ জব্ালানী শিক্ত বয্বহােরর লেক্ষয্
সেচতনতার বৃিদ্ধর পাশাপািশ ei েসক্টেরর aনয্ানয্ নবায়নেযাগয্ শিক্ত েযমন- বােয়াগয্াস, েসৗরশিক্ত,
বায়ুশিক্ত, জলিবদুয্ৎ iতয্ািদ িবষেয় ােয়ািগক গেবষণা পিরচালনা o Replicable মেডল uদ্ভাবন করাi
e েসন্টােরর মূল uেদ্দশয্। সুিনিদ র্ষ্ট uেদ্দশয্াবলী িনম্নরূপ3.2

পিরেবশ বান্ধব বজর্য্ বয্বস্থাপনার মাধয্েম ৈজবসােরর পয র্াপ্ত েযাগান িনিশ্চতকরেণর লেক্ষয্
কিমuিনিট িভিত্তক গবািদপশু পালেনর মাধয্েম েদেশর পুিষ্ট চািহদা েমটােনা;

3.3

‘আরিডe েকর্িডট’ িশেরানােম বয্িতকর্মধম ঋণ কমর্সূচী পিরচালনার মাধয্েম কিমuিনিট
িভিত্তক নবায়নেযাগয্ শিক্ত েযমন- েসৗরশিক্ত, বােয়াগয্াস iতয্ািদর চলন করা o aিতিরক্ত
কমর্সংস্থােনর সুেযাগ সৃিষ্ট করা;
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3.4

নবায়নেযাগয্ শিক্তর

চলন কায র্কর্েমর সফলতা o বয্থ র্তা িবষয়ক জাতীয় eবং

আন্তজর্ািতক েসিমনার/কমর্শালা আেয়াজন করা;
সরকারী বােজেটর uপর আরিডe’র িনভর্রশীলতা পয র্ায়কর্েম াসকরেণর লেক্ষয্ িবদুয্ৎ

3.5

uৎপাদেন েতল িভিত্তক েজনােরটেরর পিরবেতর্ বােয়াগয্াস চািলত েজনােরটর বয্বহােরর
পদেক্ষপ গর্হণ;
3.6

নবায়নেযাগয্ জব্ালানী শিক্তর aিভজ্ঞতা িবিনমেয়র uেদ্দেশয্ েদেশ o িবেদেশ e জাতীয়
কায র্কর্ম পিরদশর্েনর uেদয্াগ গর্হণ;

3.7

পিরেবশ বান্ধব বজর্য্ বয্বস্থাপনা িনিশ্চতকরণ;

3.8

িজo/eনিজo পাট র্নারশীেপর মাধয্েম নবায়নেযাগয্ জব্ালানী শিক্তর যুিক্ত হস্তান্তর করা
eবং
সরকারী/েবসরকারী/আন্তজর্ািতক সংস্থার aেথ র্ পিরচািলত Renewable Energy o বজর্য্

3.9

বয্বস্থাপনা সংকর্ান্ত িবিভন্ন ােয়ািগক গেবষণা পিরচালনা।
4. কমর্কান্ডঃ
 বােয়াগয্াস প্লান্ট স্থাপন o পিরচালনার জনয্ গবািদপশু পালেন গর্ামীণ জনেগািষ্ঠেক uদব্ুদ্ধ করা;
 েসালার পয্ােনল স্থাপন o ei সংকর্ান্ত পরামশর্ েসবা দান;
 েসচ দক্ষতা বৃিদ্ধ eবং সম্পদ সা েয় েসালার পােম্পর

চলেন

ােয়ািগক গেবষণা

পিরচালনা করা;
 সব্াস্থয্, িশক্ষা, পুিষ্ট তথা গর্ামীণ জনেগািষ্ঠর আথ র্-সামািজক জীবনযা ার মােনান্নয়েনর লেক্ষয্
িশক্ষণ দানপূব র্ক ক্ষু ঋণ কায র্কর্ম পিরচালনা করা।
5.

Renewable Energy Research Centre (RERC) eর আেয়র uৎসঃ

 বােয়াগয্াস o ৈজব সার িবপণন;
 আরিডe-েকর্িডট কায র্কর্েমর সািভর্স চাজর্;
 aনয্ সংস্থা কতৃক
র্ েদয় নবায়নেযাগয্ জব্ালানী শিক্ত যুিক্ত হস্তান্তর o মূলয্ায়ন সমীক্ষার
জনয্ জমাকৃত aেথ র্র িবপরীেত আদায়কৃত 41% কনসালেটিন্স চাজর্;
 েক কতৃক
র্ পিরচািলত িবিভন্ন আয়বধ র্নমূলক িশক্ষণ েকাস র্ বা aনয্ েকান পিরচালনা হেত
াপ্ত aথ র্;
 সরকারী/েবসরকারী/আন্তজািতক সংস্থার aেথ র্ পিরচািলত কেল্পর আয়।
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