েসৗর শিkর আেলাক রাসায়িনক rপাnর
পবর্-২
িভনেসেন্জা বালজািন, আলবােটর্া েkিড eবং মােগর্িরটা েভঞ্চুির
রসায়ন িবভাগ, iuিনভািসর্িট aব বলgা, ভায়া েসlিম ২, ৪০১২৬ বলgা, iটালী
(ChemSusChem 2008, 1(1-2), 26)
(iটালীর iuিনভািসর্িট aব বলgার রসায়ন িবভােগর pkয্াত আয্িমিরটাস aধয্াপক িজয়ােকােমা
িসয়ািমিসয়ান eঁর ১৫০তম জnবািষর্কীেত তঁার sৃিতর uেdয্েশয্ িনেবিদত)
ভাবাnবাদ
েকশব kমার aিধকারী
aবতরিনকা: eকিবংশ শতািbর সবেচেয় বড় চয্ােলঞ্জ হেলা নবায়ন েযাগয্ শিkর uৎেসর anসnান১।
পা ােতয্র ধনী েদশ gেলােক eক aিমত sেযাগ eবং িব য়কর সmাবনার dার unুk কের
িদেয়িছেলা জীবা jালানী গত িবংশ শতক জুেড়। িকnt হতাশার িবষয় হেলা, েসi নবায়ন aেযাগয্
শিk রসেদর ভান্ডার kমশঃ aপsৃয়মান২,৩ বtর্মােন। শুধু তাi নয়, আজ aেনক aেনক কাল পের
eেস মানব জািত িব য়কর ভােবi uপলবিd করেত েপেড়েছ েয, ei জীবা jালানীর kমবধর্মান
ধারাবািহক বয্বহার েযমন মানব জািতেক pেকৗশলগত unয়েনর চরেম িনেয় েপঁৗিছেয়েছ েসi সােথ
ভয়ঙ্কর রকম িবষাk কের তুেলেছ ei সবুজ pাণময় িবশব্েক তার uৎপািদত kিতকারক বেজর্য্। যা
িকনা iদানীং hমিক িহেসেব েদখা িদেয়েছ জনsােsয্র জেn, বািড়েয় তুলেছ gীনহাuস গয্ােসর ঘনt;
ফলাফেল, ৈবিশব্ক u তা৪ বৃিd আজ মানব জািতর sায়ীেtর pিত hমিক হেয় দঁািড়েয়েছ। বাড়েত
বাড়েত আজেকর িদেন েতেলর চািহদা েগাটা িবেশব্ েসেকন্ড pিত pায় ১০০০ বয্েরেল দঁািড়েয়েছ, তার
মােন হেলা, পৃিথবীেত বসবাসকারী pিতিট মাnষ িদেন di িলটার৫ কের েতল পুিড়েয় চেলেছ। aথর্াৎ
িদেন pায় ১৫ িTিলয়ন oয়াট পিরমান িবdয্ৎ শিk eখন ৈবিশব্ক চািহদার anভূর্k। আগামী ২০৩০
সাল নাগাদ ei চািহদা েবেড় দঁাড়ােব pায় eর েদড় gন৬,৭ aথর্াৎ pায় পঁিচশ িTিলয়ন oয়াট!
pাকৃিতক pিতেবেশর uপযুkতার িনরীেখ িবচাযর্য্ পিরেবেশর uপযুkতা েবাধকির েবশী কাযর্কর হেব
যিদ সmাবয্ সমsাgেলােক িবsৃত eবং িভnতর দৃি েকান হেত বয্পকতার সােথ সামgীক ভােব
িবেবচনা করা যায়। uদাহরণ srপ, eকজন মািকর্ন নাগিরক েয পিরমান jালানী শিk বয্বহার কেরন
তা d’জন iuেরাপীয়ান িকংবা দশজন চাiিনজ বা িবশজন ভারতীয় aথবা িtশজন৮ আি কান
নাগিরেকর সমমান সmn। যিদ তাi হয়, তেব ei েয eকi িবষেয়র কাযর্কর বয্বহােরর িবিভnতা,
eিটi হেলা সবেথেক uেlখেযাগয্ ৈবপরীতয্ িবশব্বাসীর মেধয্, eবং সmবতঃ জটীলতম সমsা যার
আশু িন িt দরকার। তdপির আমরা খুuবi সতকর্তার সেঙ্গ লkয্ করেল েদখেত পােবা েয, মানব
সভয্তার sায়ীেttর মাtা পিরেবেশর আnসিঙ্গক pিতেবেশর বয্াপক িভnতার মাtার সােথ
িবপরীতাnপােত ঘেট।
p হেচ্ছ আমরা কেতাদূর egেত পারেবা e পেথ? eখােনi মুেখামুিখ হেত হয় কতক েমৗিলক
dেndর১; aেনক িনগূঢ়তম eবং জিটল আবেতর্ িনপিতত িকছু pে র utরo pstত রাখেত হয়, যার

মুেখামুিখ হেত হয় িনরnর। বstতঃপেk রােTর পিরকlনা pনয়ক, আiন িবধায়ক eবং রাজৈনিতক
েনতৃেttর দৃি ভঙ্গীগত িবষয়াবলীর িনরীেখi aেনক সময় গেবষনা কাযর্kেমর ধারাবািহকতা িনভর্র
কের। iসূয্েতা েস gেলাi, যখন রাজৈনিতক aদূরদশর্ীতায় শিk রসেদর েগালায় apতুলতা েদখা
েদয়। িকংবা জনgrttপূনর্ iসূয্, aবেহিলত kমবধর্মান দূষন হার aথবা aসh ধনী-দারীd বয্াবধান,
ei সবi আসেল েদখা েদয় সামািজক-রাজৈনিতক বাধা িহেসেব। রাTযেntর সােথ তার aনn aঙ্গ
জনগেনর েকান dnd েনi, থােক তার চালেকর সােথ। রসায়নিবদ িহেসেব হয়েতা আমরা েচ া করেত
পাির শিk িকংবা শিk uৎেসর েকৗশলগত unয়েনর িকংবা aভািবত েকান udাবনী eেন িদেত পাের
শিk সংকেটর পিরপূনর্ িবধান, পিরপূনর্তা।
eকিদক িদেয় আমরা ভাগয্বান eiজেn েয, আমােদর ei আs িবশব্িট eককভােব মহাশূেn ভাসমান
eক মহাকাশ যােনর মেতা। রসায়েনর ভাষায় যােক আমরা তুলনা করেত পাির eক বd-pকৃয়ার বা
েkাজড্ িসেsেমর (Closed System) সােথ। আমােদর িবশব্ eবং তাবৎ শিkর আধার ei সূেযর্র
মেধয্ সmকর্ হেলা েতমিন eক েkাজড্ িসেsম eবং সারাuিন্ডং eর মেতা। eখােন সূযর্য্ েথেক pাp
শিkর eকটা বড় aংশi aবয্বhত eবং aগৃহীত aবsায় েথেক যায়। pায় ১২০,০০০ TW (িTিলয়ন
oয়াট) শিk সূযর্য্ েথেক িবিকিরত হেয় আমােদর ধরনীতেল েপঁৗছুেচ্ছ। ei েয শিkর পিরমান, e
eক িবপুল ভান্ডার, িবেশব্র সমg মানব সভয্তার pেয়াজেনর তুলনায় িবশাল মজুদ!
আমােদর ভূভাগ পৃিথবী পৃে িবিকিরত শিkর মাt ০.১৬ ভাগ পিরমােন gহন কের আর গৃহীত ei
শিkর মাt শতকরা ১০ ভাগ কাযর্কর ভােব বয্বhত হয়। ei pাকৃিতক ভােব বয্বhত শিkর েমাট
পিরমান হেলা ২০ TW৬ (িTিলয়ন oয়াট)। ei পিরমানিট বtর্মােন িবশব্বয্াপী আমরা েয পিরমান
জীবা jালানী বয্বহার কির তার pায় িdgন। আেরা s ভােব বlেল বলা যায়, ei শিkর পিরমান
হেলা িঠক ততটুk যা িকনা ২০,০০০ পারমানিবক িবdয্ৎ েকেnd uৎপািদত হেব যিদ pিতিট েকেndর
uৎপাদন kমতা ১ GWe (িগগা oয়াট) পিরমান হয়। uপেরাk তথয্ েথেক বুঝাi যােচ্ছ েয, েসৗর
িবিকরণi েশষ পযর্n আমােদর মূল jালানী শিkর uৎস। কােজi িকভােব pকৃিত সূেযর্য্র ei িবপুল
পিরমান শিk সmার বয্বহার করেছ তা জানেলi eখন আর আমােদর চলেছ না৯, বরং জানা দরকার
িঠক েকান পdিতেত ei িবপুল শিk সmদেক aনায়ােস করায়tt করা যায় eবং বয্বহার করা যায়
মানব সভয্তার ভিবষয্ৎ kমিবকােশ৪, ১০ – ১৪।
pৈগিতহািসক ভূ-তািttক যুেগ সূযর্য্ েয আমােদর শিk িবিকরণ কেরিছেলা েসi শিkর িকয়দংশ আেজা
আমরা জীবা jালানী িহেসেব ভূ-tেকর নীেচ সিঞ্চত aব হায় েদিখ। নবায়ন aেযাগয্ ei শিk
uৎসিটi আজ আমরা মিরয়া হেয় বয্বহাের unুখ! aথচ সূযর্য্ েয pিতিদন pিতkন িক িবপুল শিk
uৎস িনেয় দঁািড়েয়, িক িবপুল েতজ িবিকরণ কের চেলেছ, িক eক aিনঃেশষ শিkর uৎস! আমরা
eখেনা বয্বহার uপেযাগী কের তুলেত পািরিন ei িবপুল aথচ সতnt শিk সmােরর সmাবয্
uৎসিটেক। p াতীত নয় aথচ আপাতঃ যুিkgাh ei শিk uৎসিট সmেকর্ িবkয্াত iটালীয় িবঞ্জানী
aধয্াপক িজয়ােকােমা িসয়ািমিসয়ান সbর্pথম iিঙ্গৎ কেরিছেলন তঁার গেবষণা সংkাn eক িবkয্াত
বkৃতায়। ১৯১২ সােল িনuiয়েকর্ anি ত িপoর eন্ড আয্pাiড েকিমিTর ৮ম আnজর্ািতক
কংেgেস১৫ তঁার uk বkৃতার িশরঃনাম িছেলা, “The Photochemistry of the Future”।
েসখােন িতিন বেলিছেলন, “মানব সভয্তা যতদূর সmব পিরপূণর্ ভােবi জীবা jালানী rেপ সিঞ্চত

েসৗরশিkর বয্াপক বয্বহার করেছ। িকnt সিঞ্চত শিkটুk েক বঁািচেয় িবিকিরত শিkেক বয্বহার
uপেযাগী করাটা িক েবশী যুিkযুk eবং মঙ্গল জনক হেতা না ?” aধয্াপক িসয়ািমিসয়ান aবশয্
জানেতন েয, েসৗরশিk িনভর্র মানব সভয্তােক aপরাপর শিk িনভর্র সভয্তার সেঙ্গ িটেক থাকেত
eক বয্পকতর aথর্ৈনিতক শিk বয্বধােনর ভারসাময্হীনতােক েমাকােবলা করেত হেব, যা তখনকার
বাsবতা হেলo eখেনা িবদয্মান। তা ছাড়াo িবেশব্র utর o দিkেনর েসৗর িবিকরেণর aসাময্তা।
েযখােন ei েসৗরিকরণ aসাময্rেপ দীিpমান, পৃিথবী পৃে তার শিk িবিকরেণর হার িনভর্র কের
েভৗগিলক aবsান eবং জলবায়ুর uপের। কােজi েকান েকান eলাকা হেব pাকৃিতক ভােবi aনায়াস
লb েসৗর শিkর আধার আর েকান েকান eলাকা aেপkাকৃত apতুল শিk িনভর্র। sতরাং েসৗর
শিk বয্বহােরাপেযাগী হেল pথেমাk eলাকা gেলা শিk সমৃdশালী হেব। িবষুবীয় aঞ্চেলর েদশ
gেলা সmবতঃ hমিকর সmুখীন হেব aপরাপর aধুনা সমৃd েদশ o সভয্তার dারা যখন তারা তেদর
আদীম aবsায় িফরেত বাধয্ হেব ei নবায়ন েযাগয্ নতুন শিk uৎেসর কারেন। uk ৈবঞ্জািনক
িনবেnর সbর্েশষ বাকয্িটo যেথ তাৎপযর্পূণর্ eমনিক আজেকর বাsবতায়o, েযখােন জীবা
jালানীর (কয়লা) সােথ েতল, গয্াস eবং আধুিনক আনিবক শিkেকo শিk uৎস িহেসেব গn করা
হেয়েছ। িতিন বেলিছেলন, “যিদo আমােদর an মানিসক dেnd আkাn েদাdলয্মান সভয্তা, যা িকনা
কয়লা িনভর্র, aিত আবশয্i েসৗরশিk িনভর্র eক aতয্াধুনীক সভয্তায় পযর্বিসত হেব িনরেব িনভৃেত,
তেব কখেনাi হয়েতা িবপjনক হেয় uঠেব না agসরমান মানব pগিত eবং sখী সমৃd মানবজািতর
কােছ”।
eকটা িবেশষ grtt আেছ ei েসৗরশিkর, পিরচ্ছn, aপিরিমত eবং সহজpাপয্ শিk uৎস িহেসেব
eর জুিড় েনi; িঠক লভয্ পযর্ােয় েস বয্বহােরাপেযাগী নয়। eেক আহিরত পযর্ােয় eেন aতঃপর
বয্বহােরাপেযাগী পযর্ােয়র শিk িহেসেব বদেল িনেত হেব। কারন েসৗর িকরণ মূলতঃ kমhাসমান
দীিpেত aপsৃয়মান শিk (pায় ১৭০ Wm-1; oয়াট/িমিনট) rেপ আমরা পাi; তাছাড়া িদন o
রােতর আবতর্েন eেক আমরা েকান িনিdর্ eলাকায় পযর্ায়kিমক শিk uৎস িহেসেবo পাi যা িকনা
িনরিবিচ্ছn শিk pবাহ নয়। aতeব বয্বহােরাপেযাগী শিkেত পিরবতর্েনর সােথ সােথ eর শিk
মাtার unয়েনর পাশাপািশ শিk সংরkেনর বা মজুেদর িবষয়িটo সমান grtপূণর্। তেব েয িবষয়টা
pধান চয্ােলঞ্জ িহেসেব আমােদর সামেন েথেকi যােচ্ছ তা হেলা শিk uৎপাদন eবং সংরkন। শুধু
তাi নয় শিkেক সরবরাহ বা sানাnেরর বয্াবsাপনাo eকিট grtপূণর্ isয্। েযমন হাiেDােজন, হেত
পাের eিট eকিট িবকl jালানী uৎস ei চলমান শিkসংকেটর যুেগ eবং পাশাপািশ পিরেবশ
িবপযর্েয়র মুেখ গয্াসিট iিতবাচকo বেট, মােন পিরেবশ বাnব।
আসা যাক, আেলাকসmাত জিনত pিতিkয়া pসেঙ্গ। আেলাকসmােত বstর anজর্গেত েয udীপনা
জাগায়, রাসায়িনক িkয়া-িবিkয়ার েkেt eিটi মূলতঃ pেণাদনা িহেসেব িবরাজমান, ফলrিতেত eক
বয্াপক িবsার ঘেট রাসায়িনক িবিkয়ার রকম েফের। শিk rপাnের সmবতঃ আেলাকসmাৎ জিনত
(Photo-induced) রাসায়িনক pিতিkয়ায় iেলকTেনর পৃথকীকরণ বা iেলkTন Tাnফারi
(Electron transfer) pকৃিতেত িনয়তঃ িkয়াশীল eকিট িনভর্রেযাগয্ eবং েবাধগময্ pকৃয়া। ei
পdিতেত eকিট চাজর্ পৃথকীকৃত হেয় আয়নাবsার (Charge separated state) সৃি হয়, েযটা
িকনা uচ্চ শিk সmn an (Molecule) গঠন কের। আর uচ্চ শিkর an gেলাi েকান pাণ pবাহ
বা সৃি েত শিkর uৎস িহেসেব িkয়াশীল।

pাথিমক iেলকTন Tাnফার বা চাজর্ পৃথকীকরণ িবিkয়া আসেল eকিট পযর্ায়kিমক জারণ-িবজারণ
(REDOX Reaction) pকৃয়া। জারণ কােল iেলকTেনর মায়া মুিk ঘেট পkাnের িবজারেণ েস
হয় শৃঙ্খিলত মায়াময় বnেন! তেব ei iেলকTন মুিkর pকৃয়ািট বা জারণ-িবজারণ িkয়া সমুহ
সmn হয় মূলতঃ সােলাকসংে ষেনর িবিkয়া েকেnd। eখােন udূত iেলকTন সমূহ পযর্ায়kিমক েকাফয্াkেরর (Co-factors) মাধয্েম sানাnিরত হেয় জমা হয় েkােরািফল eর iেলকTন kেপ
(Electron hole)। pায় সব সােলাক সংে ষী ৈজব েদেহ, যারা e pকৃয়ায় aিkেজন uৎপাদন কের
তােদর মােঝ যুগপৎ di ধরেনর িবিkয়া েকnd েদখা যায়। েযমন, ফেটািসেsম-২ eবং ফেটািসেsম১। eেদর uপsাপন করা হয় যথাkেম PS-II eবং PS-I িহেসেব। ei dিট িবিkয়া েকndi আসেল
রঞ্জক বা eক ধরেনর েpািটেনর জিটল েযৗগ। সtেরর দশেক শিk সংকেটর েpkাপেট েবশ িকছু
uচ্চমান আেলাক রাসায়িনক িবিkয়া (Endoergonic photochemical reactions) িনেয় কাজ
হেয়িছেলা। েযখােন uচ্চ শিkর uৎপাদ (Products) pstেত সkম িবিkয়ার সmাবনা psাব করা
হেয়িছেলা, pাকৃিতক ভােব সংঘিটত pকৃয়ার আদেল। আেলাক িবে ষন (Photo-dissociation)
eবং ভয্ােলn ফেটা আiেসামারাiেজশন১৬ (Valence photo-isomerization) eেদর মেধয্
anতম। aথর্াৎ, কৃিtম anকিlত আেলাক-রাসায়িনক িবিkয়া, যার dারা েসৗরশিkর rপাnর ঘটেব
eবং rপাnিরত শিk থাকেব সংরিkত।
pসঙ্গkেম আেলাক রাসায়িনক িবে ষন eবং ভয্ােলn ফেটা আiেসামারাiেজশন িনেয় eকটু
আেলাকপাত করা যাক। আেলাক িবে ষন eক ধরেনর রাসায়িনক িবিkয়া, েযখােন আেলাক কণা,
েফাটেনর আঘােত েকান রাসায়িনক েযৗগ েভেঙ্গ িগেয় সাধারনতঃ uচ্চ িsিতশিk সmn aেপkাকৃত
সরল েযৗেগ পিরনত হয়। ei েয েযৗেগর িবে ষন, e শুধু দৃশয্মান আেলার েkেti pেযাজয্ তা নয়,
েযেকান আেলার েফাটন কণা যিদ যথাযথ শিk সmn হয় েতা aনায়ােসi রাসায়িনক েযৗেগর বnেনর
uপের pভাব িবsার করেত পাের। eমনিক আমােদর বায়ু মন্ডেলর আয়নsেরo েসৗর িকরণ aিkেজন
an েক েভেঙ্গ েয মুk aিkেজেনর পরমাn গঠন কের তা বাhতঃ সূেযর্র আ Tাভােয়ােলট রি
েশাষনকারী oজন sর সৃি েত িবেশষ সহায়ক ভূিমকা পালন কের। ফেটা আiেসামারাiেজশনo
anrপ eক ধরেনর িবেশষ আেলাক-রাসায়িনক িবিkয়া। eখােন আেলাক রি র pভােব েকান
রাসায়িনক anর uচ্চ শিkর গঠন বা কাঠােমাগত পিরবতর্ন সাধন হয়। আেলাক সmাত জিনত কারেন
ei েয anর anজর্গেতর কাঠােমা গত পিরবতর্ন তা আবার uভয়মুখী (Reversible) aথবা
eকমুখী (Irreversible) ei di ধরেনরi হেত পাের। সাধারনতঃ uভয়মুখী বা িরভািসর্ব্ল
ফেটাআiেসামারাiেজশেনর pিত আমােদর আgহ eকটু েবশী; কারন, eেক েপৗণঃেপৗিনক কােজ
লাগােনার মেতা কের গড়ার pেচ া মাt! িবেশষ কের পূণিলর্খন েযাগয্ (Rewritable) িসিড,
িডিভিড eবং aপিটকয্াল ডাটা সংgাহক সহ আজকাল আনিবক siিচং, আনিবক েমােটার িকংবা
আনিবক iেলকTিনেk বয্াপক ভােব বয্বহার হেচ্ছ। ei ফেটা আiেসামারাiেজশন আবার d’িট
িবেশষ ে ণীেত িবভািজত। eকিট হেলা Tাn (Trans) বা E aথবা িসজ (Cis) বা Z eর
আnঃকাঠােমা rপাnর আর anিট হেলা মুk-েশকল (Open chain) eবং বd-েশকল (Closed
chain) আnঃকাঠােমা rপাnর। আেলাক সmাৎ জিনত কারেণ pথেমাk েkেt িdবnন বা িtবnন
গঠেনর মাধয্েম নতুন আনিবক কাঠােমা সৃি কের যা আবার শিk িবিকরেণর dারা পূবর্াবsায়
pতয্াবতর্ন কের। আর িdতীয় েkেt চkাকার ঘুনর্ন aথবা বnনী যুগেলর মােঝ েকৗিনক পিরবতর্েনর

মাধয্েম eকিট েযৗগ rপাnিরত হয় aেপkাকৃত uচ্চশিkর েযৗেগ িকংবা চkাকার েযৗেগ! িকnt pাp
ei েযৗগ gেলার পরীkা লb ফলাফল িছেলা িনছকi হতাশা বয্াঞ্জক!
pাকৃিতক সােলাক সংে ষন (Natural photo-synthesis) pকৃয়ািটর কাযর্কর সংঘটন পdিত
(Mechanism) আংিশকo যিদ বয্াkয্া েযাগয্ হেতা, তেব pাকৃিতক ei পdিতিটর কৃিtম anকl
pকৃয়ার েসৗরশিkর rপাnেরর িবষেয় aেনক গেবষক বা গেবষকমন্ডলী কাজ শুr করেত পারেতন
িঠক েযমনিট aধয্াপক িসয়ািমিসয়ান iিঙ্গত১৫ কেরিছেলন। তঁার eকিট uিk eখােন pনীধান েযাগয্,
“আেলাক রাসায়িনক ei েয pকৃয়া, aনnধািবত ei েবাধিটi pকারাnের আড়াল কের েরেখেছ
uিdেদ সংঘিটত pকৃয়ািটর রহsময়তা; মানব জািতর কমর্pয়াস eবং িনরnর anসnান eকিদন তা
uদ্ঘাটন করেবi eবং pাকৃিতক পdিতর তুলনায় aেনক েবশী uৎকষর্তা pিতভাত হেব কারন, pকৃিত
তার aেমাঘ িনয়েমর aধীন, মানব জািত তািড়ত তার সহজাত aিsেttর, ে েttর লড়াiেয়”। eকিট
িবষেয় মেন রাখা দরকার ei েয, হােত আশািnত হবার মেতা uপাt না থাকেলo আমরা আশা
করেত পাির েয তা sদূর পরাহত হয়েতা নয়। aিত িনগূঢ় গেবষনা eবং anসিnৎসা সহসাi হয়েতা
uেnািচত করেব িবsর তথয্ সmার িদেয় ei pাকৃিতক আেলাক রাসায়িনক pকৃয়ািট। আর রসায়েনর
জগেত যুগাnকারী সফলতা হয়েতা েবশী দূের নয় যখন কৃিtম আেলাক রাসায়িনক pকৃয়ািট চলমান
শিk সংকেটর যুেগ আবারo apিতেরাধয্ িবকােশ eবং agযাtায় আেলােকাjjল রাজপথ aবমুk
করেব।
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