
জৈব বস্তু উদ্ভতূ স্বল্পমূল্যে পরবতী প্রৈল্যের অভিনব শভি সঞ্চয়কারী Na/K আয়ন ব্যাটারী প্রল্যটাটাইপ

(A novel biomass derived Na/K-ion battery prototype for the next 

generation low-cost energy storage system) 

ভূভিকা: 

শভির প্রাপ্যতা আধুভনক অর্ থনীভতর প্রধান আল্য াচ্য ভবষয় ও আিাল্যের ৈীবন যাত্রার িাল্যনান্নয়ল্যনর অন্যতি ভিভি। ধারাবাভিক 

প্রযুভিগত উন্নভতর কারল্যে শভি সংরক্ষে ব্যবস্থার চ্াভিো দ্রুত বৃভি পাল্যে। শভি সঞ্চয় ব্যবস্থার প্রযুভিগত উন্নয়ন একটি গুরুত্বপূে থ ভবষয় 

িল্যয় োভিল্যয়ল্যে। বতথিাল্যন ভ ভর্য়াি আয়ন ব্যাটারী শভি সঞ্চল্যয়র একটি অতযাধুভনক প্রযুভি। ভকন্তু এই প্রযুভির ভবতরেকৃত শভি এবং 

তার ভনরাপিা িভবষ্যত প্রৈল্যের ৈন্য সল্যতাষৈনক নয়। িভবষ্যল্যত ভ ভর্য়াি আকভরল্যকর সরবরাল্যির ঘাটভতর কারল্যে এই ধরল্যনর 

ব্যাটারীর প্রল্যয়াগ ব্যািত িল্যব। সিল্যয়র সাল্যর্ ভ ভর্য়াি আয়ন ব্যাটারীর উৎপােন খরচ্ বৃভি পাল্যব (ভচ্ত্র নং- )। 

 

 

ভচ্ত্র নং- : ভ ভর্য়াল্যির িভবষ্য ব্যবিার 

 

তাই ভ ভর্য়াি আয়ন ব্যাটারীর ভবকল্প খখোঁৈা সিল্যয়র োভব। ভ ভর্য়াল্যির ভবকল্প ভিল্যসল্যব খসাভিয়াি (Na) ও পটাভসয়াি (N) খক 

ব্যবিার করার যল্যর্ষ্ট যুভিযুি কারে রল্যয়ল্যে। পৃভর্বীল্যত Na/K এর যল্যর্ষ্ট িজুে রল্যয়ল্যে। রাসায়ভনক জবভশল্যষ্টযর ভেক ভেল্যয় Na/K

এর সাল্যর্ ভ ভর্য়াল্যির যল্যর্ষ্ট সািঞ্জস্য রল্যয়ল্যে। Na/K ভেল্যয় জতভর ব্যাটারীসমূি শভি সঞ্চল্যয়র উন্নত ব্যবস্থা িল্যত পাল্যর। ভকন্তু অদ্যাবভধ 

এই ধরল্যের ব্যাটারীর যল্যর্ষ্ট প্রযুভিগত উন্নয়ন সম্ভবপর িয়ভন। ভবল্যশষ কল্যর তাল্যের শভি সঞ্চল্যয়র সক্ষিতা এবং স্থায়ীত্ব খুবই 

ভনম্নিাল্যনর। এই ধরল্যনর ব্যাটারীর কি থক্ষিতা, এল্যত ব্যবহৃত ইল্য ল্যরাি ব্যবস্থা ও তাল্যের খসপাল্যরটর (Separator) উপর ভবল্যশষিাল্যব 

ভনি থর কল্যর। এখন পয থত Na/K আয়ন ব্যবিাল্যরর ৈন্য উন্নত ও উচ্চ িান সম্পন্ন ইল্য ল্যরাি ও খসপাল্যরটর জতরী িয়ভন। বতথিাল্যন 

গ্রাফাইটল্যক Na/K আয়ন ব্যাটারীর অযাল্যনাি ইল্য ল্যরাি ভিল্যসল্যব ব্যবিার করা িয়। ভকন্তু Na/K আয়ল্যনর বি আকাল্যরর কারল্যে তা 

গ্রাফাইল্যটর ভবভিন্ন স্তল্যরর িল্যে সুন্দরিাল্যব ভবন্যস্ত িল্যত পাল্যর না। এখাল্যন কাব থল্যনর আল্যরকটি ধরে, যািা শি কাব থন (Hard 

Carbon) নাল্যি পভরভচ্ত, ব্যবিার করা খযল্যত পাল্যর। শি কাব থল্যনর িল্যে ভবভিন্ন রকি আয়তল্যনর ও আকৃভতর ভেদ্রযুি গঠন র্াল্যক, 

যা Na/K আয়ন খক ধারে করার ৈন্য উপযুি। এই শি কাব থনসমূি খুবই সিৈ উপাল্যয় ভবভিন্ন রকি জৈব বস্তু, খযিন পাতা, তু া, 

পাল্যটর আঁশ ও ভবভিন্ন রকি বৈথয খর্ল্যক জতরী করা সম্ভব। অভধকন্তু, জৈব বস্তু খর্ল্যক Na/K ব্যাটারীর খসপাল্যরটরও জতরী করা সম্ভব। 

যভে ব্যাটারীর উপাোনসমূি জৈব বস্তু খর্ল্যক জতরী করা সম্ভবপর িয়, তািল্য  তা যল্যর্ষ্ট পভরল্যবশবান্ধব িল্যব। এই প্রকল্যল্পর প্রধান উল্যেশ্য 

িল্য া জৈব বস্তু খর্ল্যক ব্যাটারীর ভবভিন্ন উপাোন জতরী কল্যর তাল্যের উচ্চ-কায থক্ষিতা ভনভিত করা। 



    ভচ্ত্র নং  জৈব বস্তু খর্ল্যক প্রস্তুতকৃত ব্যাটারীর নকশা। 

বাস্তবায়নকারী প্রভতষ্ঠানঃ 

রসায়ন ভবিাগ  

বাং াল্যেশ প্রল্যকৌশ  ভবশ্বভবদ্যা য় (বুল্যয়ট), ঢাকা। 

 

প্রকল্যল্পর খিয়ােঃ 

িাচ্ থ ২০২১ খর্ল্যক খফব্রুয়াভর ২০২৪ (ভতন বের) 

 

প্রকল্যল্পর উল্যেশ্যঃ 

এই প্রকল্যল্পর প্রধান উল্যেশ্য, বতথিাল্যন ব্যবহৃত Na/K আয়ন ব্যাটারীর ভবভিন্ন সীিাবিতাল্যক ভবল্যবচ্নায় খরল্যখ উচ্চ-ক্ষিতা সম্পন্ন 

পভরল্যবশবান্ধব ব্যাটারী জতরী করা। এখাল্যন ভবল্যশষিাল্যব উল্যেখল্যযাগ্য উল্যেশ্যসমূি িল্য া:  

১. পাট ও তু া ৈাত পল্যের বৈথযল্যক ব্যবিার কল্যর Na/K আয়ন ব্যাটারীর ৈন্য উচ্চ-িানসম্পন্ন অযাল্যনাি ইল্য ল্যরাি জতরী করা।

২. খটক্সটাইল্য  ব্যবহৃত তু াল্যক ন্যাল্যনাভিস্টা  খসলুল্য াল্যৈ রূপাতর কল্যর, Na/K আয়ন ব্যাটারীল্যত ব্যবিাল্যরর ৈন্য খসপাল্যরটর 

জতরী করা 

৩ প্রাপ্ত অযাল্যনাি এবং খসপাল্যরটর সমূল্যির সীিাবিতা ভনরূপন কল্যর তাল্যের কায থক্ষিতা উন্নয়ন করা।

৪ জৈব বৈথয রূপাতভরত পভরল্যবশবান্ধব Na/K আয়ন ব্যাটারী প্রল্যটাটাইপ জতরী করা। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



প্রকল্যল্পর পিভতগত ভববরে ভচ্ত্র নং ৩ এ প্রোন করা ি । 

 

ভচ্ত্র নং ৩: প্রকল্যল্পর পিভতগত ভববরে। 

প্রকল্যল্পর প্রতযাভশত ফ াফ ঃ 

এই প্রকল্প বাস্তবাভয়ত িল্য  স্বল্প মূল্যে পভরল্যবশ বান্ধব শভি সঞ্চয়কারী ব্যাটারী জতরী করা সম্ভব িল্যব। এই ধরল্যনর ব্যাটারীর সরবরাি 

প্রসাভরত িল্য  উচ্চ-ক্ষিতাসম্পন্ন বিনল্যযাগ্য ব্যাটারীর ব্যবিার উল্যেখল্যযাগ্যিাল্যব বৃভি পাল্যব। এই প্রযুভি স্থানীয় ব্যাটারী ভশল্যল্প ব্যবহৃত 

িল্য , বাং াল্যেশ শভি উৎপােন ও সঞ্চল্যয় অগ্রগভত অৈথন করল্যব। ভনি থরল্যযাগ্য শভি সঞ্চয়ব্যবস্থা ভবকভশত িল্য , বাং াল্যেল্যশর জ্বা ানী 

খাল্যত খবসরকাভর ও সরকাভর ভবভনল্যয়াগ খরচ্ হ্রাস পাল্যব, যা বৃিৎ আকাল্যরর অর্ থননভতক উৎপােনল্যক ত্বরাভিত করল্যব। ইিা স্বল্প সিল্যয় 

বাং াল্যেল্যশর খটকসই উন্নয়ন  ক্ষযিাত্রা অৈথল্যন সিায়তা করখব। এই প্রকল্যল্পর িােল্যি পভরল্যবশবান্ধব ব্যাটারী উৎপােল্যন গল্যবষকল্যের 

প্রভশক্ষে প্রোন করা িল্যব, যািা বাং াল্যেশল্যক আতৈথাভতক পভরল্যবশবান্ধব ভশল্যল্পর প্রভতল্যযাভগতায় টিল্যক র্াকল্যত ও কি থসংস্থান জতরীল্যত 

ভূভিকা রাখল্যব। 

 

প্রকল্যল্পর অগ্রগভতঃ 

১ িাচ্ থ ২০২১ িল্যত এখন পয থত প্রকল্যল্পর েয় িাস পূে থ িল্যয়ল্যে। এই সিল্যয় একটি অতযাধুভনক ব্যাটারী গল্যবষোগার প্রভতষ্ঠার ৈন্য 

প্রল্যয়াৈনীয়        অবকাঠাল্যিা জতরীর ব্যবস্থা করা িল্যয়ল্যে এবং ভবভিন্ন অতযাধুভনক যন্ত্রপাভত িল্যয়র ৈন্য েরপত্র আহ্বাল্যনর প্রভিয়া 

চ্ িান রল্যয়ল্যে। এই গল্যবষো প্রকল্যল্পর কাৈ সম্পােল্যনর ৈন্য গখবষক ভনল্যয়াগ করা িল্যয়ল্যে। গল্যবষকগে ভবভিন্ন প্রকাভশত গল্যবষো খর্ল্যক 

তথ্য পয থল্যবক্ষে কল্যর Na/K আয়ন ব্যাটারীর ভবভিন্ন উপাোন জতরীর ৈন্য কি থপন্থা ভনধ থারে করল্যে। 

 



 

 


