
শক্তি সাশ্রয়  
করুন আপনার  
বাক্িতে

হলওতয়তে
• সামনের দরজার চারপানে এবং লেটার বক্স ও কী 
ল�ানের উপনর ড্াফ্ ট এক্সক্লুডার োগাে।

• সামনের দরজার উপনর পদ্া োগানে, �াওয়ার প্রবা�নক 
বাইনর রাখনে সা�ায্য �য়।

• প্রনে্যক ঘনর োপনক ধনর রাখার জে্য সব দরজাগলুনো 
বন্ধ রাখার অভ্যাস তেরর করলুে।

রান্াঘতর শক্তি সাশ্রয় করুন
• কানজর জে্য সবসময় সঠিক মানপর পাত্র ব্যব�ার করলুে 
এবং প্রনে্যক পানত্রর জে্য সঠিক �ব ররং ব্যব�ার করলুে। 

• আনভনের দরজা যেটা লবরে সম্ভব বন্ধ রাখলুে এবং 
রেরচিে করলুে লয, কাঁনচর দরজা পররষ্ার আনে, যানে 
আপরে লদখনে পাে লয কী ঘটনে। 

• গরম খাবারনক ররিনজর রভেনর রাখার আনগ লসগলুনোনক 
ঠান্া �নে রদে। 

ধ�াওয়ার পরামশ্শ
•  আপোর কাপড়গলুনোনক টাম্বে ড্ায়ানর ল�াকানোর আনগ ওয়ারেং 

লমরেনের সনবা্চ্চ রপিে সাইনকনে ঘলুররনয় রেে।

•  উচ্চের োপমাত্রার পররবনে্ 30 রডগ্ীনে কাপড় লধাওয়া �নে, েরতি 
ও অর ্বাঁচনব। আধলুরেক ওয়ারেং পাউডার ও রডটারনজন্ট কম 

োপমাত্রানেও একই রকম কাযক্রীভানব কাজ কনর।

•  কাঁচার আনগ পলুনরা লোড জমা পযন্্ত অনপক্া করলুে।

•  লপাোক ব্যব�ার করার পনর �াওয়ানে লোকানোর জে্য ঝলু রেনয়, 
অপ্রনয়াজেীয় কাঁচার পররমাণ কমাে। আপরে এইভানব প্ররেটি 

রজরেসনক কাঁচার প্রনয়াজে �ওয়ার আনগ, সবা্রধক ব্যব�ার করনে 

পারনবে।

বাথরুতম
• দ্রুে োওয়ানর স্াে করনে, বারটানব স্াে করার লচনয় 
কম েরতি ব্যব�ার �য়।

• যাচাই করলুে লয, আপোর পাখা েলুধলু লসই সমনয়র জে্য 
লসট করা আনে যানে বাররলুম লরনক ঘেীভবে ও গন্ধ 
দরূ �য়।

• একটি োওয়ার টাইমানর রবরেনয়াগ করলুে যানে আপরে 
লদখনে পাে লয আপরে োওয়ানর কেক্ণ সময় 
কাটিনয়নেে – কম সময় োওয়ানর স্াে করনে কম 
েরতি খরচ �য়!

• দাঁে মাজা্,  দারড় কামানো বা মলুখ লধাওয়ার সময় 
জনের কে ক্রমাগে চারেনয় রাখনবে ো – লবরসে ভরে্ 
করলুে অরবা কে েলুধলু েখেই চাোে যখে আপোর 
ো প্রনয়াজে।

গরম জল সম্পতক্শ  অক্েক্রতি পরামশ্শ
•  পাওয়ার োওয়ার স�নজই বারটানব স্াে করার মে একই পররমাণ 

জে ব্যব�ার করনে পানর – জনের ব্যব�ার কমানোর জে্য একটা 

অ্যানরনটড বা কম-প্রবান�র োওয়ারন�ড োগানোর করা রবনবচো 

করলুে।

•  আপোর যরদ একটা গরম জনের ট্যাংক রানক, ো�নে আপোর 

লপ্রাগ্ামারনক এমেভানব লসট করনে লচষ্া করলুে যানে আপরে 

রদনের লয সময় গরম জে ব্যব�ার কনরে োর সানর সবনচনয় 

ভােভানব রমনে যায়, ো�নে আপোর যখে প্রনয়াজে �নব ো 

েখে জে গরম করার সম্ভাবো কম রাকনব।



• সন্ধ্যায় পদ্াগলুনো লটনে রদে যানে োপ রভেনরই রানক।

• লকানো রজরেস ব্যব�ার ো �ওয়ার সময় লসগলুনোনক চােলু 
অবস্ায় বা স্্যান্বাইনে রাখনবে ো।

• লটরেরভেে সনকট লরনক বন্ধ করার অভ্যাস তেরর 
করলুে, এটানক স্্যান্বাইনে লরনখ লদনবে ো। আপরে 
লমইন্স কনট্াোর রকেনে পানরে, যা ররনমাট কনট্ানের 
সা�ানয্য এটা কনর।

• আপরে যরদ ঘে ঘে ডাইরেং রলুম ব্যব�ার ো কনরে, 
ো�নে রেরচিে করলুে লয আপোর লররডনয়টরটি সবনচনয় 
কম লসটিং-এ লসট করা আনে।

• ভলু েনবে ো লয আপোর আনেপানে যরদ অরেরররা 
রানকে, ো�নে ঘরটা গরম �নয় যানব।

• অরেররতি লবরে রান্া করনবে ো; অপচয় �ওয়া খাবার 
কাবে্ ডাইঅক্সাইড রেগম্নের লক্নত্র একটি উনলেখনযাগ্য 
অবদাে রানখ আর আপোর অরও্ খরচ �য়!

• আপোর ল�য়ারড্ায়ানরর ব্যব�ার কমানোর জে্য, আপোর 
চলুেনক ভােভানব লোয়ানে রদনয় মলুনে েলুরকনয় রেে।

• রবোোনক গরম করার জে্য, ইনেকররিক কম্বনের 
পররবনে্ একটি গরম জনের লবােে ব্যব�ার করলুে।

• আপোর ল�ােনক সারা রাে চাজ্ করা অবস্ায় লরনখ লদনবে 
ো – এর জে্য মাত্র কনয়ক ঘণ্া সময় োগা উরচে।

• েীেকানে র�টিংনক এমেভানব লসট করলুে যানে আপরে 
রবোোয় েলুনে যাওয়ার একটলু  আনগ ো বন্ধ �নয় যায় 
– ো�নে আপরে চাদর মলুরড় রদনয় লোয়ার পনর এটা 
অপ্রনয়াজেীয় ভানব চােলু রাকনব ো।

• আপোর র�টিংনক আপরে ঘলুম লরনক ওঠার সামাে্য আনগ 
চােলু �ওয়ার জে্য লসট করলুে, রকন্তু সময় এমেভানব 
রেধা্রণ করলুে, যানে আপরে লবররনয় যাওয়ার আনগ 
এটা আবার বন্ধ �নয় যায়।

বাচ্াতের ধশাবার ঘতর
•  মনে কনর, টিরভ, রডরভরড ললেয়ার, ে্যাপটপ ও লগম্ স কেনসাে বন্ধ 

করনবে। 

•  সলু্যইচ োগানে পাওয়া স�জ কনর রদনয়, আপোর বাচ্চানদর সনকট 

লরনক সরঞ্াম বন্ধ করনে উৎসা� রদে।

•  আপোর বাচ্চানদর যরদ োইট-োইট প্রনয়াজে �য়, েনব রেরচিে 

করলুে লযে এটা কম েরতির বাল্ব �য় – সবনচনয় কম ওয়ানটনজর 

বাল্বই যনরষ্।

•  আপরে যরদ একটি েেলু ে করপিউটার লকোর করা ভানবে লসনক্নত্র 

লজনে রাখলুে লয, একটি পলুরনো লডস্কটপ করপিউটানরর েলু েোয় 

একটি েেলু ে ে্যাপটপ চাোনে েরতি সাশ্রনয়র জে্য প্ররে বের 

সাধারণভানব কম খরচ �নয় রানক (এবং ো কম জায়গাও রেনয় 

রানক)।   

আপোনক েরতি ও অর ্বাঁচানে সা�ায্য করার জে্য 
রবোমনূে্য, রেরনপক্ পরামে ্রদনে, এবং জেবায়লু 
পররবে্নের রবরলুনধে েড়াইনে সা�ায্য করনে, স্কটিে 
সরকার স্কটে্যানন্ এোরজ্ লসরভং রিাস্নক �ান্ বা 
ে�রবে লদয়। 

আপরে আজ কী করনে পানরে ো জােনে, 
energysavingtrust.org.uk/scotlandএ আমানদর 
ওনয়বসাইট লদখলুে অরবা আপোর স্ােীয় ল�াম এোরজ্ 
স্কটে্যান্ পরামো্দাোনক ল�াে করলুে।

আমানদর পরামেদ্াোরা যা করনবে:

•	 আপোর বারড়র জে্য লকােটা বাস্তবসম্মে লসই 
ব্যাপানর আপোনক ব্যরতিগে পরামে ্লদনবে

•	 আপোর অঞ্চনে উপেব্ধ অ�ারগলুনো সপিনক্ আপোনক 
জাোনবে।

আমরা আপনাতক সাহায্য করার জন্যই এখাতন 
আক্ি – 0808 808 2282 নম্বতর ক্বনামতূল্য ধ�ান 
করা যায় 

ল�াম এোরজ্ স্কটে্যান্, স্কটিে সরকানরর দ্ারা অর ্সংস্ােকৃে �য় এবং এোরজ্ লসরভং রিাস্, EST রেরমনটড দ্ারা পররচারেে �য়। ইংে্যান্ ও ওনয়ল্ লে লররজস্াড্, েং. 02622374.
এই ের্যাবেী অেলুনরাধক্রনম বড় �রন�র মলুদ্রে, লরেইে ও অে্যাে্য ভাষানে পাওয়া যানব।

বসার ঘতর

ধশাবার ঘতর

ডাইক্নং রুতম

শক্তির খরচ ক্নতয় সমস্যায় পিতবন না। 
আপনাতক হয়ে এটা করতে হতব না।
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লাইট জ্ালাতনা সংক্ান্ত সহায়ক েথ্য
•  একটি সাধারণ বারড়নে সমস্ত বাল্ লবর বদনে সমেলু ে্য এেইরড োইট 

োগানে ো আপোর োইনটর রবেনক করমনয় লদনব।


