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“সাশ্রয়ে জ্বালানি, সমৃদ্ধ আগামী”
নিদ্যুৎ ও জ্বালানির দক্ষ ও সাশ্রেী ব্যিহার সংক্রান্ত নিয়দ েনিকা
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নিদ্যুৎ/জ্বালানি
ব্যিহায়রর ক্ষক্ষত্রসমূহ

জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত কার্ েক্রম

অপ্রয়োজয়ি লাইয়ের ব্যিহার পনরহার করুি।
প্রয়োজয়ির অনতনরক্ত লাইয়ের ব্যিহার হয়ত নিরত থাকুি।
নির্ োনরত উজ্জ্বলতা িজাে রাখয়ত োস্ক লাইটং নসয়েম (যেমন: এলইডি স্পট লাইট, যটডিল
ল্যাম্প ইত্যাডি) ব্যিহার করুি।
নদয়ির আয়লার (ক্ষে-লাইে) সয়ি োচ্চ ব্যিহার নিনিত করয়ত প্রয়োজয়ি কয়ক্ষর আসিািপত্র
লাইটং
পুিনি েন্যস্ত করুি।
বিদ্যযডত্ক িাল্বের উপডরভাল্বি ধুলািাডল জমল্বল এর উজ্জ্বলত্া কল্বম োয় ডিধায় িােসহ লাইটিং
ডসল্বেম ডনয়ডমত্ পডরষ্কার পডরছন্ন রাখুন।
ডিদ্যযৎ সাশ্রয়ী এিিং জ্বালাডন িক্ষ লাইটিং ডসল্বেম (যেমন: ইনকযাল্বেল্বসন্ট/ ডসএফএল লাইল্বটর
পডরিল্বত্ে ডিদ্যযৎ সাশ্রয়ী এলইডি লাইট) ব্যিহার করুন।
অপ্রয়োজয়ি িীতাতপ নিেন্ত্রণ র্ন্ত্র িন্ধ রাখুি।
শীত্াত্প ডনয়ন্ত্রণ েল্বন্ত্রর ত্াপমাত্রা ২৬ ডিডি যসলডসয়াস িা এর উপল্বর রাখুন, কারণ প্রডত্ ১ ডিডি
যসলডসয়াস ত্াপমাত্রা িাড়াল্বল ১০ শত্ািংশ ডিদ্যযৎ সাশ্রয় করা োয়।
িীতাতপ নিেন্ত্রণ র্ন্ত্র সাশ্রেী ও দক্ষভায়ি ব্যিহার করয়ত এিং সি োনর্ক স্বনস্ত নিনিত করয়ত
কয়ক্ষর দরজা জািালাসহ িায়ু চলাচল স্থাি র্তদ্যর সম্ভি িন্ধ রাখুি, ক্ষর্মি: দরজার িীচ,
ক্ষভনিয়লের ইতুানদ।
িীতাতপ নিেন্ত্রণ র্ন্ত্র
তাপপ্রিাহ ক্ষরায়র্ কয়ক্ষর পূি েনদয়কর জািালার পদ ো সকাল ১০:০০ ো পর্ েন্ত এিং পনিম নদয়কর
জািালার পদ ো দ্যপুর ২:০০ োর পর ক্ষথয়ক িানময়ে রাখুি, এয়ত কক্ষ অয়পক্ষাকৃত ঠাণ্ডা থাকয়ি।
িীতাতপ নিেন্ত্রণ র্য়ন্ত্রর নিল্টার মায়স কমপয়ক্ষ একিার পনরষ্কার করুি।
িীতাতপ নিেন্ত্রণ র্ন্ত্র প্রনত িছর কমপয়ক্ষ একিার সানভেনসং করুি।
পুরল্বনা/ অল্বকল্বজা শীত্াত্প ডনয়ন্ত্রণ েন্ত্র পডরিত্েল্বনর প্রল্বয়াজন হল্বল ইনভাট োর যটকল্বনালডজযুক্ত
ডিদ্যযৎ সাশ্রয়ী শীত্াত্প ডনয়ন্ত্রণ েন্ত্র ক্রয় করুন।
গরম খািার ঠাণ্ডা করার পর ক্ষরনিজায়রেয়র সংরক্ষণ করুি।
ক্ষরনিজায়রের
পুরল্বনা/ অল্বকল্বজা ক্ষরনিজায়রের পডরিত্েল্বনর প্রল্বয়াজন হল্বল ইনভাট োর যটকল্বনালডজযুক্ত ডিদ্যযৎ
সাশ্রয়ী ক্ষরনিজায়রের ক্রয় করুন।
অপ্রয়োজয়ি িুাি িন্ধ রাখুি।
িুাি
পুরল্বনা/ অল্বকল্বজা িুাি পডরিত্েল্বনর প্রল্বয়াজন হল্বল িাজায়র প্রাপ্যতা সায়পয়ক্ষ নিদ্যুৎ সাশ্রেী
(ক্ষর্মি: নিএলনেনস িুাি) িুাি ক্রে করুি।
অপ্রয়োজয়ি গ্যায়সর চুলা িন্ধ রাখুি।
গ্যায়সর চুলা
রান্নার সমে পাত্র ক্ষেয়ক রান্না করুি।
সম্ভি হয়ল রান্নার জন্য ক্ষপ্রিার কুকার ব্যিহার করুি।
বিদ্যযডত্ক ইডির ব্যিহার সীডমত্ করুন।
প্রয়োজি িা হয়ল মাইয়ক্রাওয়েভ, কনিউোর, টনভ, ওয়ভি, নপ্রিার, িয়োকনপোর, চাজোর, হুান্ড
অন্যান্য
ড্রাোর ইতুানদ র্ন্ত্রপানতর সুইচ িন্ধ রাখুি।
সম্ভি হয়ল প্রাতুনহক কার্ েক্রম ক্ষর্মি: আহার গ্রহণ, টনভ ক্ষদখা ইতুানদ পনরিায়রর সকয়ল
একসায়থ করুি। এয়ত নিদ্যুৎ ব্যিহার সীনমত রাখা র্াে।

নিদ্যুৎ সাশ্রয়ে উনিনখত কার্ েক্রমসমূহ প্রনতপালি করুি এিং ক্ষদয়ির মূল্যিাি জাতীে সিদ সংরক্ষয়ণ
দানেত্বিীল ও ক্ষগৌরিমে ভূনমকা রাখুি।
সয়চতিতােক্ষেকসই ও িিােিয়র্াগ্য জ্বালানি উন্নেি কর্তপে ক্ষ (ক্ষেো)
১০ম ক্ষলার, আইইনি ভিি, রমিা, োকা- ১০০০

