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“সা�েয় �ালািন, সমৃ� আগামী”
সরকাির অিফস ভবেন িবদুয্ৎ ও �ালািনর দ� �বহার সং�া� সমি�ত গাইডলাইন
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�ালািন দ�তা ও সংর�ণ সং�া� কায র্�মসমূহ
�ালািন দ� লাইিটং িসে�ম �বহার করা, যথা: Incandescent বা CFL লাইেটর
পিরবেতর্ অিধকতর �ালািন সা�য়ী LED লাইট �বহার করা।
লাইিটং িসে�েম Fixure/Casing/Reflector �বহার করার ে�ে� High
খ) Reflection Coefficient এর রং �বহার করা, এেত আেলার উ�লতা
(Luminosity) বৃি� পায়।
কমন ে�স েযমন: িসঁিড়/ওয়াশ রুম/ ওেয়িটং রুম/ কিরেডার ইতয্ািদেত Motion Sensor
গ)
িনভর্র লাইিটং িসে�ম �বহার করা, এেত িবদুয্েতর অ�েয়াজনীয় �বহার েরাধ করা যায়।
Bangladesh National Building Code (BNBC) এ উি�িখত কায র্�মিভি�ক
ঘ)
িনধ র্ািরত মা�ার উ�লতা (LUX Level) বজায় রাখা।
ৈবদুয্িতক বাে�র উপিরভােব ধুলাবািল জমেল এর উ�লতা কেম যায় িবধায় বা�সহ লাইিটং
ঙ)
িসে�ম িনয়িমত পির�ার পিরছ� রাখা।
অিফেসর েডে� িনধ র্ািরত উ�লতা (LUX level) বজায় রাখেত টা� লাইিটং (Task
চ)
Lighting) িসে�ম �বহার করা।
ছ) িদেনর আেলার (Day Lighting) সেব র্া� �বহার িনি�ত করা ।
জ) কােজর ধরণ িবেবচনায় �েযাজয্ লাইিটং েলাড িনব র্াচন করা।
ঝ) অ�েয়াজেন লাইেটর �বহার পিরহার করা।
ক) শীতাতপ িনয়�ণ যে�র Set Temperature, ২৫০C বা এর উপের রাখা।
খ) শীতাতপ িনয়�ণ য� �বহােরর সময় তাপিনেরাধক ভােব কে�র দরজা, জানালা ব� রাখা ।
তাপ�বাহ েরােধ জানালায় Double Glazed/ Low Emission Glass/ পদ র্া �বহার
গ)
করা।
ঘ) শীতাতপ িনয়�ণ যে�র িফ�ার মােস কমপে� একবার পির�ার করা।
ঙ) শীতাতপ িনয়�ণ য� �িত বছর কমপে� একবার সািভর্িসং করা।
পাইপলাইন বা Duct এর তাপ িনেরাধক ইনসুেলশন �ব�া বছের কমপে� একবার এবং
চ)
leakage �িত মােস কমপে� একবার পরী�া করা।
উ�তর Energy Efficiency Ratio (EER)/ Coefficient of Performance
ছ)
(COP) এর �ালািন দ� Inverter Technology স�িলত শীতাতপ িনয়�ণ য� �বহার
ক)
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�ালািন দ�তা ও সংর�ণ সং�া� কায র্�মসমূহ

করা। পয র্ায়�েম অেকেজা েঘািষত শীতাতপ িনয়�ণ যে�র িবপরীেত ও নতুন �েয়র ে�ে�
উ�তর EER/COP সমৃ�
শীতাতপ িনয়�ণ য� �য় করা েযেত পাের।
জ) অ�েয়াজেন শীতাতপ িনয়�ণ য� ব� রাখা।
েরি�জােরটর
�ালািন দ� Inverter Technology স�িলত েরি�জােরটর �বহার করা।
বাজাের �া�তা সােপে� �ালািন সা�য়ী (েযমন: BLDC ফয্ান) এবং উ�তর সািভর্স ভয্ালুর
ক)
ফয্ান
(m3/min/W) ফয্ান �বহার করা।
খ) অ�েয়াজেন ফয্ান ব� রাখা।
ক) Idle অব�ায় েড�টপ কি�উটার/ �াপটপ সমূহ Power Saving Mode এ রাখা।
েড� িভি�ক ি��ার, ফেটাকিপয়ার এবং �য্ানার �বহােরর পিরবেতর্ েক�ীয়ভােব েনটওয়াকর্
খ)
সংেযােগর মা�েম �� সং�ক য�পািত �বহারেক উৎসািহত করা।
�াগ েলাড
�ি� পয র্ােয় মাইে�াওেয়ভ ওেভন �বহােরর পিরবেতর্ �পিভি�ক �বহারেক উৎসািহত
গ)
করা।
ঘ) অ�েয়াজেন য�পািত ব� রাখা।
�ালািন দ�তা ও সংর�ণ সং�া� িবিভ� কায র্�ম �হেণর পাশাপািশ িনজ� িবদুয্ৎ চািহদার
নবায়নেযা�
স�ণ র্/আংিশক (BNBC অনুযায়ী িবদুয্ৎ চািহদার নূয্নতম ৩%) সরবরােহর লে�য্ অিফস
�ালািনর
ভবেনর রুফটেপ অথবা অিফস �া�েণর ফাঁকা জায়গায় নবায়নেযা� �ালািনর উৎস (েযমন:
�বহার
েসৗর শি�) েথেক িবদুয্ৎ উৎপাদেনর উে�াগ �হণ করা। এে�ে� ে�ডা কতৃক
র্ �ণীত েনট
িমটািরং গাইডলাইন অনুসরণ করা েযেত পাের।
ভবেন িবদুয্ৎ ও �ালািনর �বহার সব র্দা তদারিকর জ� IoT Based Building Energy
অ�া�
Management System (BEMS) চালুকরেণ উৎসাহ �দান।
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