স ৌর শক্তি চাক্তিত স চ পাম্প এর স ািার প্যানেি এর উৎপাক্তিত শক্তির ন্ বাচ্চ
প্রান াক্তিক ব্য্হার এ্ং একটি ফি ব্য্ াক্ত ক মনেি উদ্ভা্ে
ভূক্তমকাাঃ
্াংিানিশ একটি কৃক্তি প্রধাে সিশ। এই সিনশর অর্ বেীক্ততর ক্ত ংহ ভািই কৃক্তি ক্তেভবর। এই কৃক্তির মনে ধাে চাি অন্যতম। ধাে
একটি স চ ক্তেভবর কৃক্তি এ্ং ধাে চাি এ অন্য সে সকাে ফ নির তুিো অক্তধক পক্তরমাে স চ এর প্রন াজে হ । ্াংিানিশ
এর কৃক্তি স চ এর স্ক্তশর ভািই ক্তেনজি চাক্তিত স চ সমক্তশে দ্বারা ম্পন্ন হ । পক্ষান্তনর ক্তেনজি ম্পূর্ ব ভান্ আমিাক্তে
ক্তেভবর একটি পণ্য এ্ং প্রক্তত ্ৎ র ক্ত্পুি পক্তরমাে ব্নিক্তশক মুদ্রা ক্তেনজি আমিাক্তেনত ব্য হ । ক্তেনজি এর িাম বৃক্তির
কারনে কৃক্তি এর উৎপািে খরচ বৃক্তি পা । াশ্রন স চ কানজর জন্য স ৌর শক্তি চাক্তিত স চ পাম্প একটি াশ্র ী প্রযুক্তি ।
্াংিানিশ রকার এর আন্তক্তরক প্রনচষ্টান স ৌর শক্তি চাক্তিত স চ পাম্প এর ক্ত্স্তৃক্তত ঘটনে / অদ্যা্ক্তধ ১৫০০ ক্ততর অক্তধক
স ৌর শক্তি চাক্তিত স চ পাম্প চিমাে রন নে । স ৌর শক্তি ্া স ৌর ক্ত্দ্যুৎ মগ্র ্ৎ র ব্যপী র্াকনিও স ৌর শক্তি চাক্তিত
স চ পাম্প এ এর ব্য ্হার সমৌসুম ক্তভক্তিক । স্ানরা ধাে এ র্ানপক্ষা স্শী পাক্তের প্রন াজে হ ক্তকন্তু তা শুধু প্রর্নম এ্ং
সশি মন । এভান্ সিখা ো মগ্র ্ৎ র এ ৩৬৫ ক্তিে এর-১৫০ ক্তিে স চ এর প্রন াজে হ । ্াক্তক ম স ৌর শক্তি
উৎপািে ম্ভ্ হনিও এর ব্য্হার হ ো। োর ফনি ক্ত্পুি পক্তরমাে এোক্তজব অব্য্হৃত সর্নক ো ।

্াস্ত্া েকারী প্রক্ততষ্ঠাোঃ
িন্িক : ব ি ইশক্তত াক আহনমি।
ক্ত্ক্র কমবকতবা, রক্তহম আফনরাজ ক্তরক্তেউএ্ি এোক্তজব ক্তিক্তমনটে ।
প্রকনের সম াি:
২ ্ৎ র ৪ মা (মাচ ব ২০১৭ হনত জুে ২০১৯)
প্রকনের উনেশ্যাঃ
এই িন্িো প্রকনের মােনম ্ক্তর্ বত হাইনপা ক্তর্ক্ত ্া অনুমাে এর ঠিকতা োচাই এ্ং এই অব্য্হৃত স ৌর
শক্তির ব্য্হার এর প্রযুক্তি িত উপা স্র কনর স ৌর শক্তি চাক্তিত স চ কাজ এর খরচ কক্তমন আো এ্ং একই
ানর্ একটি ফি ব্য্ াক্ত ক মনেি বতক্তর করা ।

প্রকনে ম্পাক্তিত কাজাঃ
প্রকনের মােনম ক্তেম্ন ্ক্তর্ বত কাজ মুহ করা হ ।
১।

প্রাপ্ত তথ্য উপানির দ্বারা প্রকনের হুইনপা ক্তর্ক্ত োচাই করাাঃ প্রকে এিাকানত জক্তরপ এর মািনম আ্াক্ত ক
সিাে এ্ং স ৌর ক্ত্দ্যুৎ চাক্তিত পাম্প এর ম্ভাব্য উিক্তিি এোক্তজব ম্পরক ক্তের্ ব করা হ এ্ং সিখা ো
সে এনক অপনরর পক্তরপুরক। গ্রীষ্ম কাক্তিে ফুাে ব্যা্হার এ ্াড়ক্তত সিাে এর চাক্তহিা স ৌর পাম্প ক্ত নেম
এ উিক্তিি এোক্তজব দ্বারা সমটানো ম্ভ্।

Energy Mix

Monthly Load (kWh)

1,000
800
600
400
200
0
Pump System Share

Microgrid Share

Load Demand

ক্তচত্র-১: মা ক্তভক্তিক আ্াক্ত ক সিাে এ্ং স ৌর পাম্প এর উদ্বৃি এোক্তজব এর ম্ভাব্য অ্িাে
২। প্রকে এিাকা ক্ত ঙ্গাইর এ একটি ১০ সঘাড়া ক্ষমতা ম্পন্ন স ৌর শক্তি চাক্তিত স চ পাম্প স্থাপে করা হ ।

ক্তচত্র-২ঃাঃ প্রকনে স্থাক্তপত ১০ সঘাড়া পাম্প

৩।

ক্তচত্র ৩ঃাঃ প্রকনে স্থাক্তপত ১৫.৮১(১০.৫৪+৫.২৭) ক্তকাঃ ওাঃ স ািার প্যানেি

অব্য্হৃত স ৌর ক্ত্দ্যুৎ এর ব্য্হার এর জন্য একটি ৫ ক্তকাঃ ওাঃ” ক্তপক ক্ষমতা ম্পন্ন মাইনক্রা ক্তগ্রে স্থাপে
করা হ োনত অব্য্হৃত স ৌর ক্ত্দ্যুৎ দ্বারা গৃহস্থাক্তি সত ক্ত্দ্যুৎ র্রাহ করা হ ।

ক্তচত্র-৪ঃাঃ প্রকনে স্থাক্তপত ৫ ক্তকাঃ ওাঃ মাইনক্রা ক্তগ্রে এর ইেভাট বার ও ব্যাটাক্তর

ক্তচত্র ৫ ঃাঃ প্রকনে স্থাক্তপত প্রকনে স্থাক্তপত ৫ ক্তকাঃ ওাঃ মাইনক্রা ক্তগ্রে এর ক্ত নঙ্গি
সফজ িাইে

৪। একটি ব্যাটাক্তর চাক্তিত ক্তরকশা সত অব্য্হৃত স ৌর ক্ত্দ্যুৎ এর দ্বারা চাজব সি া হ ।

ক্তচত্র-৫ঃাঃ প্রকনে ব্য্হ্রত অনটা ক্তরকশা

৫।

ক্তচত্র-৬ঃাঃ প্রকনে ব্য্হ্রত ক্তিক্তর্ াম ব্যাটাক্তর

ব অক্ততক্তরি উপাজবে এর মন্নন একটি ব্য্ াক্ত ক
অব্য্হৃত স ৌর ক্ত্দ্যুৎ এর ব্য্হার এর মােনম অক্তজত
মনেি বতক্তর করা হ ।

প্রকনের ফিাফিাঃ

প্রকে ব্য াঃ
স চ কাে বক্রম িারা আ (
্াক্তি বক)
উিিি ক্ত্দ্যুৎ ক্ত্ক্র হনত আ (
্াক্তি বক)
সমাট আ ( ্াক্তি বক)
NPV
IRR
PBP

্হুক্ত্ধ ব্য্হার
্াতীত

্হুক্ত্ধ ব্য্হার
নমত

২৫,৮৫,২০০.০০

২৬,৮৫,২০০.০০

২,২২,৬৯৩.০০

২,,২২,৬৯৩.০০
৬৫,৩১০.০০

২,২২,৬৯৩.০০
৩৪২,৫৩১.০০
১৩.১৭%
৭.৪২

২,৮৭,৯৪৯.০০
১০,৭৮,১০৯.০০
১৭.৪৬%
৫.৪০

Assumption
সিাোঃ ৬% সুি হার
গ্রান্তাঃ প্রকে ব্যা এর ৫০%
উনদ্যািা ক্ত্ক্তেন ািাঃ ১৫%
্াৎ ক্তরক ৭০ ক্ত্ঘা কভানরজ এ্ং ক্ত্ঘা প্রক্তত ৩২৫০
টাকা ্াৎ ক্তরক
ক্ত্দ্যুত ১৫ টাকা/ইউক্তেট

