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প্রাকৃতিক সম্পদসমহু
তিদযুুতির উৎপততি হয় প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন কয়লরা, 
যিল, প্রাকৃতিক গযুরাস‚ এিং করাঠ যেতক। পরাওয়রার    
�রা্ন্ট িরা পরাওয়রার যটেশন এই উপরাদরানগুতল পতৃেিীর 
তিতিন্ন স্রান যেতক সংগ্রহ কতর তিতিন্ন ধরতনর 
িযুরািহরাতরক শততিতি রূপরা�তরি কতর িরা এই তনউ 
ইয়ক্ক  তসটিতি িযুরািহরাতরর উপতেরাগী কতর যিরাতল। 
এই উপরাদরানগুতলতক সংগ্রহ করতল িরা স্রানীয় 
পতরতিতশর উপর গুরির যনতিিরাচক প্িরাি যেলতি 
পরাতর; উদরাহরণসরূপ: যিল জরাতিয় পদরাে্ক উপতচ 
পডরা, সরিররাহকৃি পরাতন কলুতিি হওয়রা‚ ইিযুরাতদ।

সরা�রায়
এররা হল এমন তকছু যকরাম্পরানী েরাররা এইসি 
প্রাকৃতিক সম্পদসমহু পরাওয়রার �রাতন্ট 
সরিররাহ কতর। যেমন, BP একটি যিল 
সরিররাহকরারী সংস্রা। এররা পতৃেিীর তিতিন্ন 
যদশ যেতক যিল উততিরালন কতর িরা পরাওয়রার 
�রান্টগুতলরাতি সরিররাহ কতর। এই যিল তদতয়ই 
পরাওয়রার �রান্টগুতলরা তিদযুুৎ উৎপরাদন কতর। 
অতনক দরূ যেতক তনতয় আসরা এইসি প্রাকৃতিক 
উপরাদরানসমহু আমরাতদর পতরতিতশর উপর 
গিীর প্িরাি তি�রার কতর।

এনরাতজ্ক  হরাি
ি্ূস্র যেতক উৎপরাতদি যিল িযুরািহরাতরর পতূি্ক িরা একটি 
তনতদ্্কটে স্রাতন জমরা ররাখতি হয়। খতরদদরারতদর তনিযু 
প্তয়রাজনীয় সরামগ্রী যেরকম সপুরারমরাতক্ক তে সতজিি 
েরাতক যিমতনিরাতি যিল সংর�ণ যকন্দ্রগুতলতি সতচিি 
প্রাকৃতিক শততিসমহু প্তয়রাজনীয় সরিররাতহর জনযু 
প্স্তুি ররাখরা হয়। কখতনরা কখতনরা এই সি প্রাকৃতিক শততি 
সররাসতর পরাওয়রার �রান্টগুতলরাতি সরিররাহ কররা হয়।

২
৪ক. েতসল-েুতয়ল্ড পরাওয়রার �রান্ট

তনউ ইয়ক্ক  তসটির অতধকরাংশ তিদযুুৎ িূস্র যেতক উৎপরাতদি 
জ্রালরাতন-র পরাওয়রার �রান্ট যেতক সরিররাহ হয়। এই পরাওয়রার �রান্টগুতলরা 
সরিররাহকরারীতদর করাছ যেতক ি্ূস্যরর জ্রালরাতন তকতন যনয় এিং যসেরা 
জ্রাতলতয় বিদযুুতিক শততি উৎপরাদন কতর। যে এলরাকরায় এইসি পরাওয়রার 
�রান্ট আতছ যসখরাতন এইসি ি্ূস্র জ্রালরাতনর (কয়লরা) িযুিহরার িরািরাসতক 
দতূিি কতর এিং হরাঁপরাতন যররাতগর উৎপততি ঘেরায়। এই পদ্ধতিতি করাি্কন-
ডরাই-অক্রাইড নরামক গযুরাস িরািরাতস ছতডতয় আিহরাওয়রাতি যনতিিরাচক 
প্িরাি যেতল।

৪গ. হরাইত্রাপরাওয়রার
এটি এমন এক শততি েরা প্িরাতহি জতলর িরঁাধ যেতক 
উৎপরাতদি হয়। পরাওয়রার �রান্ট দ্রাররা এই জলশততির 
েেরােে িযুরািহরার কতর তিদযুুৎ উৎপরাদন কররা 
হয়। তনউ ইয়ক্ক  তসটির শিকররা ১০ িরাগ তিদযুুৎ 
উৎপরাদন হয় আতমতরকরা ও করানরাডরার সীমরায�র 
জলশততির পরাওয়রার �রান্ট যেতক।

৪ঘ. িরায়শুততি
িরায়ুশততি িযুরািহরাতরর জনযু পরাওয়রার �রান্ট- 
এর প্তয়রাজন হয় নরা। উইন্ড েরাম্ক তনতজই শততি 
উৎপরাদন কতর এিং মতুি িরািরাস সহজলিযু 
িতল এখরান যেতক উৎপরাতদি তিদযুুৎ খুিই স�রা 
হয়। িতি িরায়ুচরাতলি চরাকরা েরা দ্রাররা এই 
তিদযুুৎ বিরী হয় িরার জনযু তিশরাল িূতম িরা 
জলজতমর প্তয়রাজন হয়। এই িরায়ুচরাতলি চরাকরা 
মতুি িরায় ুযেতক শততি সংগ্রহ কতর িরা ট্রান্সতমশন 
লরাইতনর মরাধযুতম বিদযুুতিক িরাতর (পরাওয়রার 
গ্রীযড) পরাঠরায়।

৬

হরাই যিরাতটেজ লরাইন
এই লরাইনগুতলরা উচ্চশততির তিদযুুৎ পরাওয়রার �রান্ট 
যেতক দরূ েরাত্রায় িহন কতর তনতয় েরায় এিং 
স্রানীয় এলরাকরায় যপৌঁতছ যদয়। জনিসতি 
এলরাকরার করাছরাকরাতছ এইসি হরাই যিরাতটেজ লরাইন 
েরাতক নরা করারণ েতদ একিরার একটি িরার 
লরাইনচ্ুি হয় িরাহতলই হতি মহরাতিপদ

৭

এতরয়রা সরািতটেশন
স্রানীয় এলরাকরায় তিদযুুৎ সরিররাহ কররার জনযু এতরয়রা 
সরািতটেশন এই অিযুরাতধক হরাই যিরাতটেজ তিদযুুযির 
মরাত্রা কতমতয় যনয়। তনউ ইয়ক্ক  তসটিতি প্রায় ৬১টি 
এতরয়রা সরািতটেশন রতয়তছ। হয়তিরা আপনরার িরাডীর 
পরাতশই একটি এতরয়রা সরািতটেশন রতয়তছ তকন্তু আপতন 
জরাতনন নরা। স্রানীয় তিতল্ডং িরা ঘরিরাডীর মিই যদখতি 
এই সরািতটেশনগুতল যে আপনরার এলরাকরাতিই রতয়তছ িরা 
যিরাঝরার উপরায় যনই।

৮

পরাওয়রার লরাইন
এগুতল যছরাে আকরাতরর লরাইন েরার মরাধযুতম স্রানীয় সরািতটেশন 
যেতক তিদযুুৎ তিতিন্ন এলরাকরায় সরিররাহ হয়। সরাধরারনি যেসি 
এলরাকরায় িড িড এপরাে্ক মযুরান্ট তিতল্ডং রতয়তছ যসখরাতন এই 
লরাইনগুতল মরাটির নীতচ লুকরাতনরা েরাতক। যেসি এলরাকরায় 
িরাডীগুতলরা একেু ছতডতয় রতয়তছ যসখরাতন কখতনরা কখতনরা ররা�রার 
উপতর এইসি পরাওয়রার লরাইনগুতলরা ঝুলতি যদখরা েরায়।

৯

ট্রান্সেম্করার
ট্রান্সেম্করার ররা�রার নীতচ স্রাতপি এিং যদখতি িড একটি িরাতক্র 
মি। এখরান যেতক তিদযুুযির শততি আতরকেু কতমতয় জনসরাধরারতণর 
জনযু িযুরািহরারতেরাগযু কররা হয় এিং িরারপতর বিদযুুতিক িরাতরর 
মরাধযুতম আপনরাতদর িরাডীগুতলরাতি পরাঠরাতনরা হয়।

তেডরার
তেডরার, বিদযুুতিক িরার (যকিল্)-এর মতধযু তদতয় িরাডীর তিিতরর বিদযুুতিক 
সতকতে তিদযুুৎ সচিরালন কতর। ২০০৬ সরাতল কুইন্স এলরাকরায় �রাক আউে 
হয়ওয়রার করারণ লং আইলযুরান্ড তসটির কন এতডসন তেডরার যকিলগুতলরা অতনক 
পতুররাতনরা হতয় দিূ্কল হতয় তগতয়তছল। িখন অনযুরানযু স্রাতনর তেডরারগুতলরার 
উপরও অতিতরতি চরাপ পডরার করারতণ যসসময় ১৭৪,০০০ মরানিু আংতশক �রাক 
আউতে �তিগ্র� হয়।

১০

৪খ. তনউতলিয়রার পরাওয়রার �রান্ট
তনউ ইয়ক্ক  তসটি ২০ শিরাংশ জ্রালরাতন শততি 
পরায় শহতরর ৪০ মরাইল উতিতর অিতস্ি 
িরাচরানন-এর ইতন্ডয়রান পতয়ন্ট তনউতলিরায়রার 
পরাওয়রার �রান্ট যেতক। তনউতলিয়রার পরাওয়রার  
িুলনরামলূকিরাতি স�রা করারণ অল্প পতরমরাণ 
ইউতরতনয়রাম জ্রাতলতয়ই ি্ূস্র জ্রালরাতনর 
সমিুলযু প্তয়রাজনীয় উতিরাপ পরাওয়রা েরায়। তকন্তু 
অতনতকই তনউতলিয়রার পরাওয়রার অতনররাপদ িতল 
ধরারণরা কতরন।

১৩

আপতন!
আপতন যেমন এই তিদযু্ুৎ িযুরািহরার কতরন 
যিমতন অতনযুও কতর। সিুররাং যিতি যদখুন 
আপনরার এই একক িযুরািহরাতরর পতরমরাণতক ১ 
যকরাটি তদতয় গুণ করতল কি পতরমরাণ ত্িদযু্ুৎ 
িযুরািহৃি হয়! এই তিররাে তিদযুুতির চরাতহদরা 
তনউ ইয়ক্ক  তসটির বিদযুু্তিক শততির উপর 
িযুরাপক চরাপ সতৃটে কতর। আপনরার প্তিতদতনর 
তিদযুুতির চরাতহদরা সীতমি েরাকতল িরা তিদযুু্ৎ 
উৎপরাদতনর জনযু সহজ ও সরাশ্রয়তেরাগযু হয়।

বিদযুুতিক তমেরার
এইসি তমেরার তহসরাি ররাতখ কি পতরমরাণ তিদযুুৎ আপতন 
আপনরার িরাডীতি িযুরািহরার কতরতছন। আপতন েতদ কম 
পতরমরাণ তিদযুুৎ িযুরািহরার কতরন িরাহতল আপনরার খরচও 
কম হতি এিং একই সরাতে পতুররা তসতটেতমর উপরও তকছু 
পতরমরাণ কম চরাপ পডতি। পরাওয়রার �রান্টগুতলরা আপনরার 
চরাতহদরা অনেুরায়ী প্তয়রাজতন যিশী িরা কম তিদযুুৎ সরিররাহ 
কতর। যেমন, িস�করাতল অতনকগুতলরা যজনরাতরের িন্ধ 
কতর যদয়রা হয়, করারণ িখন গরম িরা শীিকরাতলর মি এি 
যিশী তিদযুুতির চরাতহদরা েরাতক নরা।

১১

যজনরাতরের
করাঁচরা িরা প্স্তুি হয় নরাই এমন দ্রিযুরাতদতক 
িযুরািহরারতেরাগযু তিদযুুতি রূপরা�তরি কররার 
পদ্ধতির নরাম হতলরা যজনরাতরশন িরা উৎপরাদন। 
পরাওয়রার �রান্ট, িরািরাস দ্রাররা চরাতলি কল, এিং 
জলশততি - তিদযুুৎ উৎপরাদতনর এরকম িহুতিধ 
পদ্ধতি রতয়তছ। বিদযুুতিক িরাতরর (grid) 
মরাধযুতম তিদযুুৎ এসি পরাওয়রার �রান্ট যেতক 
জনসরাধরারতনর করাতছ যপৌঁছরায়।

৪

৪ঙ. কম্রাইন্ড সরাইতকল পরাওয়রার �রান্ট
কম্রাইন্ড সরাইতকল পরাওয়রার �রান্টও ি্ূস্র 
উৎপরাতদি জ্রালরাতন যপরাডরায়, িতি এই �রান্টগুতলরা 
পরুতনরা সকল পরাওয়রার �রান্টগুতলরার যচতয় যিশী 
কম্ক�ম। িরার করারণ উৎপরাতদি উদ্তৃি গযুরাস তদতয় 
িরাষ্প বিরী কররা হয় েরা িযুরািহরার কতর আতররা 
যিশী পতরমরাণ তিদযুুৎ উৎপরাদন কররা সম্ভি হয়। 
এতটেরাতরয়রা এনরাতজ্ক  �রান্ট এমন একটি �রা� এিং 
এটি তনউ ইয়ক্ক  তসটির প্তয়রাজনীয় ১০ শিরাংশ 
বিদযুুতিক শততি উৎপরাদন কতর।

১২

বিদযুুতিক সতকে
সিরার িরাডীতি বিদযুুতিক সতকে েরাতক 
যেখরান যেতক সকল ধরতনর তিদযুুৎ চরাতলি 
েন্ত্রপরাতিগুতল তিদযুুৎ পরায় এিং িখন 
আমররা যসগুতলরা তিতিন্ন করাতজ িযুরািহরার 
করতি পরাতর।

তনউইয়ক্ক  তসটির তিদযুুতির উৎস যকরােরায়? ২০১১ সরাতল, ইতলকতট্তসটি 
উৎপরাদতনর উৎস খঁুতজ যির করতি ‘তদ যসন্টরার ের আরিরান যপডরাগতজ’ (CUP) 
পরািতলক হরাইসু্তলর ছরাত্ছরাত্ীতদরতক তনতয় একটি যেৌে করাে্কক্রম হরাতি যনয়। এ 
তিিতয় আমররা প্তকৌশলীতদর, করাতে তনেতুি মযুরাতনজরারতদর, এিং উতকলতদর 
সরা�রাৎকরার তনতয়তছ। আমররা স্রানীয় তিদযুুৎ তিিরাতগর প্ধরান করাে্করালয় এিং 
আপতটেতে অিতস্ি ট্রান্সতমশন মতনেতরং যসন্টরার ছরাডরাও এতটেরাতরয়রা যেতক 
যকরা-অপ তসটি পে্ক� অতনক পরাওয়রার �রান্ট ঘতুর যদতখতছ। তিতিন্ন স্রাতন ‘িতডৎ 
ভ্রমন’ কতর তক তক তশখলরাম িরা জরানরাতি আমররা বিরী কতরতছ এই যপরাটেরার।
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 তদ যসন্টরার ের আরিরান যপডরাগতজ (CUP) এমন একটি 
অলরািজনক প্তিষ্রান েরা তশল্প ও নকশরার মরাধযুতম নরাগতরক 
শততিতক িযুরািহরার কতর এিং সমরাজতক সতচিন কতর। 
 আরিরান ইনতিতটেতগশন হল - CUP - এর একটি প্তজক্ট 
েরার মরাধযুতম সু্ল যশি হতয় েরািরার পর উচ্চমরাধযুতমক সু্তলর 
ছরাত্ররা শহর িরা তসটি পতরচরালনরা তিিতয় যমৌতলক তকছু প্তনের 
উতির অনসুন্ধরান কতর। ছরাত্ররা CUP এিং আতে্ক র তশৰকতদর 
সহতেরাতগিরায় তিতিন্ন তশল্প মরাধযুম িযুরািহরার কতর তশৰরাতিিয়ক 
উপকরণ বিরী কতর েরা অতি সহতজ সমরাতজর সি ধরতনর 
মরানতুির করাতছ যপৌঁছরায় এিং সমরাজ সতচিনিরার করাতজ 
িযুরািহৃি হয়।
 এই প্তজক্টটি নে্ক টেরার েরাতন্ডর গ্রীতনং ওতয়টেরান্ক কুইন্স 
েরান্ড - এর অে্ক সরাহরাতেযু সম্ভি হতয়তছ।
 এ প্তজতক্ট আতররা সমে্কন কতরতছ যনশনরাল এনডরাওতমন্ট 
ের তদ আে্ক স ও তনউ ইয়ক্ক  তসটি তডপরাে্ক তমন্ট অি করালচরাররাল 
এতেয়রারস। িরাতদর সরাতে আতররা অংতশদরার হতয়তছ তসটি 
করাউতন্সল; তদ যি এিং পল েরাউতন্ডশন।
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ট্রান্সতমশন 
সরািতটেশন

ট্রান্সতমশন লরাইতন েরাত্রার আতগ তিদযুুতির এেরাই 
হতছে যশি তিরতি। শহতর তিদযুুৎ চরালরান যদয়রার 
প্েম পে্করায় এটি। এই পে্করাতয় তিদযুুৎ সি্করাতধক 
শততিসম্পন্ন (সপুরারচরাজ্ক ) কর হয় েরাতি এেরা 
অতনকদরূ চরালরান যদয়রা েরায়। তনউ ইয়ক্ক  তসটিতি 
প্রায় ১৫টি ট্রান্সতমশন সরািতটেশন রতয়তছ।তড়িৎ

ভ্রমনআমার কােছ 
িকভােব িবদ্যুৎ 
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