
শক্তি সাশ্রয়  
করনু আপনার 
বাড়িতে

হলওয়েয়ে
• সামতনর দরজার চারপাতে এবং লেটার বক্স ও কী ল�াতের উপতর 

ড্াফ্ ট এক্সকু্ডার োগান।

• সামতনর দরজার উপতর পদ্া োগাতে, �াওয়ার প্রবা�তক বাইতর রাখতে 
সা�ায্য �য়।

• প্রতে্যক ঘতর োপতক ধতর রাখার জন্য সব দরজাগতুো বন্ধ রাখার 
অভ্যাস তেড়র করনু।

• �েওতয়র আতোগতুো সবতচতয় লবড়ে ব্যবহৃে �য় – োই এখাতন েড়তি 
সাশ্রয়কারী বাল্ব োগাতে প্রড়েটি বাতল্বর জন্য প্রড়ে বছর প্রায় £2 লেতক 
£5 সঞ্চয় �তব।

রান্াঘরর শক্তি সাশ্রয় করুন
• কাতজর জন্য সবসময় সঠিক মাতপর পাত্র ব্যব�ার করনু এবং প্রতে্যক 

পাতত্রর জন্য সঠিক �ব ড়রং ব্যব�ার করনু।

• আতভতনর দরজা যেটা লবড়ে সম্ভব বন্ধ রাখনু এবং ড়নড়চিে করনু 
লয, কাঁতচর দরজা পড়রষ্ার আতছ, যাতে আপড়ন লদখতে পান লয কী 
ঘটতছ।

• গরম খাবারতক ড়রিতজর ড়ভেতর রাখার আতগ লসগতুোতক ঠান্া �তে 
ড়দন। 

ধ�াওয়ার পরামশ্শ
• আপনার কাপিগতুোতক টাম্বে ড্ায়াতর ল�াকাতনার আতগ ওয়াড়েং লমড়েতনর সতবা্চ্চ 

ড়পিন সাইতকতে ঘড়ুরতয় ড়নন।

• উচ্চের োপমাত্রার পড়রবতে্ 30 ড়ডগ্ীতে কাপি লধাওয়া �তে, প্রড়ে বছর ব্যবহৃে 
েড়তির প্রায় 40% বাঁচতব। আধড়ুনক ওয়াড়েং পাউডার ও ড়ডটারতজন্ট কম 
োপমাত্রাতেও একই রকম কাযক্রীভাতব কাজ কতর।

• কাঁচার আতগ পতুরা লোড জমা পযন্্ত অতপক্া করনু।

• লপাোক ব্যব�ার করার পতর �াওয়াতে লোকাতনার জন্য ঝুড়েতয়, অপ্রতয়াজনীয় 
কাঁচার পড়রমাণ কমান। আপড়ন এইভাতব প্রড়েটি ড়জড়নসতক কাঁচার প্রতয়াজন 
�ওয়ার আতগ, সবা্ড়ধক ব্যব�ার করতে পারতবন।

বাথরুমে
• দ্রুে োওয়াতর স্ান করতে, বােটাতব স্ান করার লচতয় কম েড়তি 

ব্যব�ার �য়।

• যাচাই করনু লয, আপনার পাখা েধু ুলসই সমতয়র জন্য লসট করা 
আতছ যাতে বােরমু লেতক ঘনীভবন ও গন্ধ দরূ �য়।

• একটি োওয়ার টাইমাতর ড়বড়নতয়াগ করনু যাতে আপড়ন লদখতে 
পান লয আপড়ন োওয়াতর কেক্ণ সময় কাটিতয়তছন – কম সময় 
োওয়াতর স্ান করতে কম েড়তি খরচ �য়!

• দাঁে মাজা্,  দাড়ি কামাতনা বা মখু লধাওয়ার সময় জতের কে 
ক্রমাগে চাড়েতয় রাখতবন না – লবড়সন ভড়ে্ করনু অেবা কে েধু ু
েখনই চাোন যখন আপনার ো প্রতয়াজন।

গরম জল সম্পর ্্শ  অক্িক্রতি পরামশ্শ
• পাওয়ার োওয়ার স�তজই বােটাতব স্ান করার মে একই পড়রমাণ জে 

ব্যব�ার করতে পাতর – জতের ব্যব�ার কমাতনার জন্য একটা অ্যাতরতটড বা 
কম-প্রবাত�র োওয়ারত�ড োগাতনার কো ড়বতবচনা করনু।

• আপনার যড়দ একটা গরম জতের ট্যাংক োতক, ো�তে আপনার লপ্রাগ্ামারতক 
এমনভাতব লসট করতে লচষ্া করনু যাতে আপড়ন ড়দতনর লয সময় গরম জে 
ব্যব�ার কতরন োর সাতে সবতচতয় ভােভাতব ড়মতে যায়, ো�তে আপনার যখন 
প্রতয়াজন �তব না েখন জে গরম করার সম্ভাবনা কম োকতব।



বসার ঘরর

ডাইনিং রুমে

• সন্ধ্যায় পদ্াগতুো লটতন ড়দন যাতে োপ ড়ভেতরই োতক।
• লকাতনা ড়জড়নস ব্যব�ার না �ওয়ার সময় লসগতুোতক চাে ুঅবস্ায় 

বা স্্যান্বাইতে রাখতবন না (এটা এক বছতর প্রায় £30 বাঁচাতে 
পাতর)।

• লটড়েড়ভেন সতকট লেতক বন্ধ করার অভ্যাস তেড়র করনু, এটাতক 
স্্যান্বাইতে লরতখ লদতবন না। আপড়ন লমইন্স কতট্াোর ড়কনতে 
পাতরন, যা ড়রতমাট কতট্াতের সা�াতয্য এটা কতর।

• আপড়ন যড়দ ঘন ঘন ডাইড়নং রমু ব্যব�ার না কতরন, ো�তে 
ড়নড়চিে করনু লয আপনার লরড়ডতয়টরটি সবতচতয় কম লসটিং-এ লসট 
করা আতছ।

• ভুেতবন না লয আপনার আতেপাতে যড়দ অড়েড়েরা োতকন, ো�তে 
ঘরটা গরম �তয় যাতব।

• অড়েড়রতি লবড়ে রান্া করতবন না; অপচয় �ওয়া খাবার কাবন্ 
ডাইঅক্সাইড ড়নগম্তনর লক্তত্র একটি উতলেখতযাগ্য অবদান রাতখ আর 
আপনার অেও্ খরচ �য়!

শ�োবোর ঘরর
• আপনার ল�য়ারড্ায়াতরর ব্যব�ার কমাতনার জন্য, আপনার চুেতক 

ভােভাতব লোয়াতে ড়দতয় মতুছ েড়ুকতয় ড়নন।

• ড়বছানাতক গরম করার জন্য, ইতেকড়রিক কম্বতের পড়রবতে্ একটি 
গরম জতের লবােে ব্যব�ার করনু।

• আপনার ল�ানতক সারা রাে চাজ্ করা অবস্ায় লরতখ লদতবন না – 
এর জন্য মাত্র কতয়ক ঘণ্া সময় োগা উড়চে।

• েীেকাতে ড়�টিংতক এমনভাতব লসট করনু যাতে আপড়ন ড়বছানায় েতুে 
যাওয়ার একটু আতগ ো বন্ধ �তয় যায় – ো�তে আপড়ন চাদর মড়ুি 
ড়দতয় লোয়ার পতর এটা অপ্রতয়াজনীয় ভাতব চাে ুোকতব না।

• আপনার ড়�টিংতক আপড়ন ঘমু লেতক ওঠার সামান্য আতগ চাে ু�ওয়ার 
জন্য লসট করনু, ড়কন্তু সময় এমনভাতব ড়নধা্রণ করনু, যাতে আপড়ন 
লবড়রতয় যাওয়ার আতগ এটা আবার বন্ধ �তয় যায়।

বাচ্ারের ধশাবার ঘরর
• একটা টিড়ভ ও লগমস কনতসাে চাোতনার জন্য এক বছতর £35 এর লবড়ে খরচ 

�তে পাতর। কনতসাে ব্যব�ার না করার সময় লসটির প্াগ খতুে রাখতে োর 
খরচ প্রায় অতধক্ কতম লযতে পাতর।

• স্ুযইচ নাগাতে পাওয়া স�জ কতর ড়দতয়, আপনার বাচ্চাতদর সতকট লেতক সরঞ্াম 
বন্ধ করতে উৎসা� ড়দন।

• আপনার বাচ্চাতদর যড়দ নাইট-োইট প্রতয়াজন �য়, েতব ড়নড়চিে করনু লযন এটা 
কম েড়তির বাল্ব �য় – সবতচতয় কম ওয়াতটতজর বাল্বই যতেষ্।

• আপড়ন যড়দ একটা নেুন কড়পিউটার লকনার কো ভাতবন, ো�তে পরুতনা 
লডস্কটপ কড়পিউটাতরর লচতয় একটা নেুন ে্যাপটপ চাোতনার জন্য প্রড়ে বছর 
েড়তির খরচ £17 কম �তে পাতর (আর জায়গাও কম লনয়)।

আপনাতক েড়তি ও অে ্বাঁচাতে সা�ায্য করার জন্য ড়বনামতূে্য, ড়নরতপক্ 
পরামে ্ড়দতে, এবং জেবায়ু পড়রবে্তনর ড়বরতুধে েিাইতে সা�ায্য করতে, 
স্কটিে সরকার স্কটে্যাতন্ এনাড়জ্ লসড়ভং রিাস্তক �ান্ বা ে�ড়বে লদয়।

আপড়ন আজ কী করতে পাতরন ো জানতে, 
energysavingtrust.org.uk/scotlandএ আমাতদর 
ওতয়বসাইট লদখনু অেবা আপনার স্ানীয় ল�াম এনাড়জ্ স্কটে্যান্ 
পরামো্দাোতক ল�ান করনু।

আমারের পরামশ্শোিারা যা ্ররবন:
• আপনার বাড়ির জন্য লকানটা বাস্তবসম্মে লসই ব্যাপাতর আপনাতক 

ব্যড়তিগে পরামে ্লদতবন

• আপনার অঞ্চতে উপেব্ধ অ�ারগতুো সপিতক্ আপনাতক জানাতবন।

আমরা আপনার্ সাহায্য ্রার জন্যই 
এখারন আক্ি – 0808 808 2282 নম্বরর 
ক্বনামরূল্য ধ�ান ্রা যায়

Energy Saving Trust 
2nd Floor 
Ocean Point 1 
94 Ocean Drive, 
Edinburgh, EH6 6JH
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