
আপনার ইউটিলিটি লিলির ি্াপালর সাহায্    
এই লিফলিটটি আপনার গ্াস, লিদ্্ ৎ এিং পালনর লিলির জন্ যে সহায়তা পাওয়া োয় তা ি্াখ্া কলর।

£140 উষ্ণ হহাম লিসকাউন্ট   

এটি এমন পলরিালরর জন্ জ্ািালন লিলি ছাড় োলদর আয় কম। আপনার লিদ্্ ৎ সরিরাহকারীর সালে যোগালোগ করন্ 

অেিা আপলন এর জন্ আলিদন করলত পালরন লকনা তা জানলত তালদর ওলয়িসাইলট োন। আপনার আলিদন সফি 

হলি আপলন শীতকালি £140 ছাড় পালিন।

কম এনাল জ্ি  লিি      

যিলশরভাগ পলরিার যকান যকাম্ালন যেলক তালদর গ্াস এিং লিদ্্ ৎ লকনলি তা যিলছ লনলত পালর, আপলন েলদ আপনার 

িালড় ভাড়া লনলছেন তলি আপনার িালড়ওয়ািার কাছ যেলক অনম্লত চাইলত হলত পালর। অলনক গ্াস এিং লিদ্্ ৎ 

যকাম্ালন আলছ এিং তালদর প্রলত্লকর যরইট আিাদা। যকান যকাম্ালনটি আপনার জন্ যসরা তা জানার জন্ দয়া কলর 

সই্চড অন যপাট্ট সমাউে ওলয়িসাইলট 'মিূ্ ত্িনা' ট্িটি ি্িহার করন্ অেিা এই লিষলয় সাহালে্র জন্ আমালদর সালে 

যোগালোগ করন্।

পালনর লিি ছাড়   

আপলন আপনার ওয়াটার যকাম্ালন লনি্টাচন করলত পারলিন না, লকন্তু েলদ আপনার আয় কম োলক, যিলনলফট যনন, 

লচলকৎসার প্রলয়াজন োর জন্ অলতলরক্ত পালনর প্রলয়াজন হয়, অেিা ৩ জলনর যিলশ সন্ান হয়, তাহলি আপলন আপনার 

পালনর লিলি ছাড় িা ক্ালপর (লনর্টালরত সলি্টাচ্চ সীমা) জন্ আলিদন করলত পালরন। আপনার সরিরাহকারীর সালে 

যোগালোগ করন্ অেিা আলরা জানলত তালদর ওলয়িসাইট যদখন্:

02392 499 666 নম্বলর যপাট্ট সমাউে ওয়াটার (আপনার পালন সরিরালহর জন্)

সাদান্ট ওয়াটার (আপনার লনষ্াশলনর জন্) 0800 027 0363 এ যফান করন্। 

BENGALI



আপনার বিল সম্পর ক্ে  সাহায্য এিং পরামর ক্ের জন্য সইুচড অন পপারকে সমাউথ  -এ 
পযাগারযাগ ্রুন। আপনার প্রর়াজন হরল আমরা এ্জন প�াভাষীর ি্যিস্া ্ররে পাবর।
কল করুন: 0800 260 5907 এ নম্বরে 

পরেদর্শন করুন: WWW.SWITCHEDONPORTSMOUTH.CO.UK

পপোর্শ সমোউথ সসটর কোউন্সিরলে সোরথ সহর�োরিতোয় কোজ করে এনভোয়েনরমন্ট পসন্টোে (টরইসস) দ্োেো প্রস্তুত 
পেোমর্শ টনরদ্শ ররকো। 

অনগু্রহ করে মরন েোখরেন উপরে উসলিরখত সহোয়তো মুদ্ররেে তোরেখ (তোরেখ) এ সরিক টিরলো। সমরয়ে সোরথ 
সোরথ পরেরেেোগুন্ল পরেেরত্শ ত হরত পোরে - আপনোে �রদ সহোয়তোে প্ররয়োজন হয় তরে দয়ো করে আমোরদে 
সোরথ প�োিোর�োি করুন৷
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অগ্ালিকার পলরলেিা লনিন্ধন 

দীর্টস্ায়ী অসস্্তা িা অক্ষমতা, িালড়লত িসিাসকারী খি্ যছাট িাচ্চা িা িয়স্ক আত্ীয়লদর মলতা োলদর দি্্টিতা রলয়লছ 

তালদর জন্ এটি একটি লিনামলূি্ পলরলষিা। জরর্ী সমলয় লিদ্্ ৎ লিভ্াট িা পালন সরিরালহ সমস্ায় অগ্ালরকার পলরলষিা 

লনিন্ধন আপনালক সাহাে্ করলি, এমন একটি মার্লম তে্ প্রদান করলি ো আপলন িঝ্লত পালরন এিং আরও অলনক 

লকছ্ আলছ। আপলন এই যরলজস্ালর যোগদালনর জন্ অনিাইলন একটি সারারণ ফম্ট পূরণ করলত পালরন। আরও তলে্র জন্ 

আমালদর সালে যোগালোগ কর্ন।

িালড়র উন্নলির টিপস এিং পরামরজি  

যছাট পলরিত্টন, যেমন ড্াফট প্রুলফং, আপনার ররলক উষ্ণ কলর ত্িলত পালর। পরিততী শীলতর জন্ প্রস্তুলত লনলত আপলন যে 

সারারণ পলরিত্টন করলত পালরন যস সম্লক্ট  আমালদর লজজ্াসা করন্। আমরা আপনালক স্াাঁতস্াাঁলত হওয়া এিং ছাতাপড়া িন্ধ 

করার লিষলয় পরামশ্ট লদলত পালর। এিং, আমরা আপনালক আলরা ি্য়িহ্ি উন্নয়লনর জন্ যেমন লহটিং ও ইন্ল্িশন এর জন্ 

অনদ্ান সম্লক্ট  িিলত পালর। 


