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একǅ জেলর িমটার পাওয়ার সেǩ সেǩ,
িন্ ধাŪ িরত িবল অতীেতর িবষয় হেয় যায়।
আপিন ĺয পিরমান জল বƟবহার করেবন
ĺসই িহসােব শুl িনধŪারণ করা হেব, সুতরাং
আপিন যত ĺবিশ জল সǹয় করেবন ততেবিশ
টাকাও সǹয় হেব।
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Ļদনিnন জীবেন যতটু k
pেয়াজন এর ĺচেয় ĺবিশ
পিরমান টাকা খরচ
করেত ĺকউ চায় না।

আপনার িমটােরর সেǩ মানানসই ĺহন
একবার আপিন িমটােরর জনƟ আেবদন করেল, আমরা িতন মােসর মেধƟ sাপন
করেবা-যিদ সmব হয় এর আেগও করেত পাির।
ĺকান জায়গায় বসােল সবেচেয় ভােলা হেব ĺসটা আমরা িনণŪয় করেবা। সবসময় আমােদর পছn হেলা
আপনার বাড়ীর িভতেরই িমটার sাপন করা - আজকাল আমরা িরেমাট ĺটকেনালিজ বƟবহার কির
এবং িমটার িরিডং ĺনওয়ার জনƟ আমােদর আপনার বাড়ীেত pেবশ করেত হেব না এবং আপনার
ĺকান অসুিবধাও হেব না। এবং আপনার বাড়ীর িভতের িমটার sাপন করেল ভােলা এটাই হেব ĺয,
আপিন িনেজ িনেজই িমটার িরিডং ĺদখেত পারেবন এবং আপনার জল বƟবহার কম করেত পারেবন।
ĺকান সময়, আপনার নতু ন বাড়ীেত িমটার sাপন করেত হেল আমােদর হয়েতা সাধারণ ĺমরামত কাজ করেত
লাগেব। েকান িচnা করেবন না, এই ধরেণর ĺকান কাজ করার আেগ আমরা আপনার সেǩ কথা বলেবা।
যিদ, েকান কারেন ĺদখা যায় ĺয আমরা আপনার বাড়ীর িভতের িমটারǅ sাপন করেত পারিছ না,
তাহেল আমরা ĺদখেবা ĺয, যিদ ফু টপােথ এǅ sাপন করা যায়। এটা sɳ করা দরকার ĺয, যিদ ĺদখা
যায় আমরা িমটারǅ িভতের sাপন করেত পারেবা িকn আপিন বাড়ীর বাইের sাপন করেত চাইেছন,
তাহেল এই কােজর জনƟ আমরা মাশুল আদায় করেবা (সাধারণত pায় £130 ও সেǩ VAT ভƟাট)
অনƟানƟ সব ĺkেt আমরা আমােদর িমটারǅ িবনামূেলƟ sাপন কির।
িমটার িডিফটার
ĺকান সময়, েদখা যায় ĺয জেলর িমটার sাপন করাটা সmব হেc না। উদাহরণsরূপ,
আপিন যিদ অনƟ সmিtর সেǩ আপনার জল সরবরাহ ভাগাভািগ কেরন, আপনার
সmিtেত একǅর ও ĺবিশ জেলর সরবরাহ রেয়েছ বা আপনার পাইেপর কাজ Ǉক উপযুk
নয়, তাহেল আপনার অিভj িফটাররা মাথা চু লকােবন এবং নত˞ের ‘না’ বলেবন।
যিদ আপনার ĺkেt এরকম হয় তাহেল এর মােন নয় ĺয সব নɳ হেয় ĺগেলা। এরপর
আপনার কােছ িবকl থাকেব, একǅ মূলƟািয়ত িভিtেত আপনার জেলর িবল ĺদওয়া
(যǅ হেলা িনধŪািরত বািষŪক শুl িনভŪ রশীল হেব আপনার সmিt িক ধরেণর এর ওপর
বা আপিন িক একা থােকন এর ওপর)। যিদ আপনার ĺkেt এǅ pেযাজƟ হয়, তাহেল
আপনার যা তেথƟর দরকার আমরা সব ĺদেবা।

আমােদর অনলাইেনর
‘spƟাশ দƟ কƟাশ’
চƟােলǻ gহণ করুন!
আমােদর ওেয়বসাইেট যান এবং আমােদর
তাƄkিনক কƟালkেলটরǅ পরীkা কের
ĺদখুন। এǅর সাহােযƟ িহসাব করা যােব
ĺয একǅ জেলর িমটার থাকেল বƄসের
আপনার সmাবƟ সǹয় কত হেত পাের।
এǅ সmূণŪ করেত মাt কেয়ক িমিনট
লাগেব, এবং আপিন ĺদেখ আɩযŪ হেবন
ĺয আপিন কত টাকা সǹয় করেত পারেবন।
unitedutilities.com/meters

পিরবােরর ভাগƟ

দƟ ওয়াংস

আপনার যিদ একǅ ĺছাট পিরবার হয়, একা থােকন বা সǩী িনেয়
থােকন, তাহেল একǅ জেলর িমটার হেল আপিন িজতেবন।
এমনিক আপনার যিদ বড় পিরবার থােক, তাহেল আপিন একǅ জেলর িমটােরর dারা
লাভবান হেত পােরন িক না ĺসটা ĺদখা দরকার - িবেশষ কের যিদ আপনার বাড়ীর
বাজারদর ĺবিশ হওয়ার কারেন বতŪ মান িনধািরত
Ū
িবেলর পিরমান ĺবিশ হেয় থােক।
এই বাড়ীগুিলর িদেক তাকান। েকানǅ আপনার বাড়ীর সবেচেয় কােছ?

কƟাǅ

কƟাথিরন এবং িbয়ান

31 বƄসর বয়েসর কƟাǅ সmpিত
তার pথম বাড়ীেত pেবশ কেরেছন।
িতিন একা থােকন, িকn তার
বারাnাটা রাsা পযŪn ĺগেছ, তার
পাǅŪ পছn করা বnু েদর ধনƟবাদ।
িতিন শাওয়াের sান কেরন, বাথ-এ
নয় (ĺকান সময়ই না) এবং ĺকান
বাগান ও ĺনই - শুধমু াt উইিlং
হাবŪস যুk একǅ উইেnা বk ছাড়া!
এই বƄসেরর তার িনধŪািরত জেলর
িবল হেলা £420।
একǅ জেলর িমটার থাকেল সǹয়
হওয়ার সmাবনা আেছ?
হƟাঁ
সmাবƟ সǹয় pায়ঃ

অবসরpাp দmিত কƟাথিরন এবং
িbয়ান 11 বƄসর ĺথেক একǅ সুnর
বাংেলােত থােকন। তােদর সnানরা
অেনক িদন আেগই বাড়ী ĺথেক বাইের
ĺচেল ĺগেছ, িকn তােদর িতন নািতনাতিন ঘুরেত ভােলাবােস এবং বাগান
করার জনƟ pায়ই তােদর এখােন
এেস থােক। তারা ফু েলর গােছ জল
ĺদওয়ার জনƟ ওয়াটার বাট বƟবহার
কের, কারণ তারা সুবজেt িব˞াস
কের এবং সবুজ পছn কের। তােদর
এই বƄসেরর িনধŪািরত জেলর িবল
হেলা £680।
একǅ জেলর িমটার থাকেল সǹয়
হওয়ার সmাবনা আেছ? হƟাঁ
সmাবƟ সǹয় pায়ঃ

£136

বƄসর

pিত

£282

pিত বƄসর

িsভ এবং িল ওয়াং তােদর ĺছাট
ĺমেয় সnােনর জনƟ গিবŪত হেত
পােরন না। নƟািপস, নাইট িফড
এবং িসবƟািবস বতŪ মােন তােদর
জীবেন pবল হেয় ওেঠেছ, তােদর
ইউǅিলǅ িবল বা এই সব িবষেয়
জল সǹয় করা িনেয় ĺভেব ĺদখেত
হেব। সমেয়র সেǩ এগুিল বদলােনা
িনিɩত, কারন িবেশষ কের তােদর
মাথার ওপর ĺবাঝা ĺবিশ আেছ।
তােদর এই বƄসেরর িনধŪািরত িবল
হেলা £575।
একǅ জেলর িমটার হেত তােদর
সǹয় হেবঃ sl সǹয় সmব হেব
সmাবƟ সǹয় pায়ঃ £63

বƄসর

pিত

দƟ হƟাnারেসানস
হƟাnারেসােনর পিরবারǅ সবŪেkেt
পারদশʗ তােদর সদসƟ সংখƟা চার
(যিদ kkর ĺজােজা-েক ধরা হয়
তাহেল পাঁচ)। যখন তারা সবাই
একসেǩ ĺলক িজলার পাহােড় চড়েত
যান না, মা এবং বাবা ĺফির কেরন
এবং ĺছেল মƟাk এবং ĺমেয় অƟািলস
ফু টবল ĺখলা এবং রাsায় নােচর
kােশ যান। এটা বলার pেয়াজন
ĺনই ĺয, তােদর বাড়ীর ওয়ািশং
ĺমিশন এবং িডশওয়াশার ĺকানসময়
বn হয় না। তােদর এই বƄসেরর
িনধŪািরত জেলর িবল হেলা £625।
একǅ জেলর িমটার থাকেল সǹয়
হওয়ার সmাবনা আেছঃ
সmাবনা ĺনই

দঃিখত!
ু

আপনার িবল

আেগর অবs
অবsায় িফের আসা

sাǅŪ পƟােnর এক টু কেরা

আপনার িমটারǅ sাপন হওয়ার ছয় মােসর মেধƟ
আপনার pথম নতু ন িবলǅ আপনার ĺলটারবেkর
মেধƟ রাখা হেব বেল আশা করেত পােরন।

আমােদর অিধকাংশ gাহেকরাই একবার
জেলর িমটার লািগেয় িনেল আর ĺপছেন
িফের তাকান না।এিpল 2000 ĺথেক
আমােদর আধা িমিলয়েনরও ĺবিশ
gাহকেদরেক িবনামূেলƟ িমটার sাপন কের
ĺদওয়া হেয়েছ।

আপনার িমটারǅ হয়েতা আপনার জনƟ চা করেত
পারেব না বা পছেnর ǅ.িভ অনুɵােনর সেǩ
সmকŪ যুk করেত পারেব না, িকn এǅ sয়ংিkয়
ভােব আমােদর কােছ িরিডং পাঠােত পাের, সǇক
িমটার িরিডং ĺনওয়ার জনƟ আমােদর আপনােক
অসুিবধা করেত হেব না, (িকn ভিবষƟেত ĺকান
সমেয় িমটারǅ ĺমরামত করার জনƟ বা অনƟ
জায়গায় সিরেয় িনেয় যাওয়ার জনƟ আমােদর
pেবশ করেত হেত পাের)।

আপনার িবেল িমটার িরিডং ĺদওয়া থাকেব ĺয আপিন িক
পিরমান বƟবহার কেরেছন এবং ĺসই িহসােব শুl িনধারণ
Ū করা
হেব। যিদ ĺকান কারেন আমরা আপনার িমটার পড়েত পাির না,
তাহেল িক করেত হেব তা িলেখ আমরা একǅ কাডŪ ĺছেড় যােবা।
আপিন আপনার িরিডং ĺদেখ আমােদর 0800 616 448 নmের
ĺফান করেত পােরন, অথবা আপিন িরিডং আমােদর ওেয়বসাইেটও
pিবɳ করেত পােরন। আপনার dারা বা আমােদর ĺকান িমটার
িরডােরর dারা সǇক িরিডং ĺনওয়া হেল পেরই আপিন সǇক
একǅ িবল পােবন।
আমােদর পুরেনা অƟাকাউn ĺথেক আমােদর কােছ ĺকান টাকা
পাওনা থাকেল, আমরা আপনার pথম িমটােরর িবল ĺথেক ĺসই
টাকা বাদ ĺদেবা। এবং আমরা যিদ আপনার কাছ ĺথেক িকছু
টাকা পাই, তাহেল এটার িনɸিtর জনƟ আমরা আপনােক একǅ
িবল পাঠােবা। এই সবিকছু sয়ংিkয় ভােব বা িনেজ ĺথেকই হেব।
টাকা ĺদওয়ার ĺয পdিতটা আপনার কােছ উপযুk বেল মেন
হয়, আপিন ĺসই পdিতেত টাকা ĺদেবন ĺযমন,
ডাইেরk ĺডিবট, আপনার বƟাংেকর dারা
বা ডাক মারফত sƟািnং অডŪ ার।
এবং আপিন যিদ আমােদর মাই
অƟাকাউn সািভŪ েসর জনƟ সাইন-আপ
কের থােকন, এǅ আরও সজহ (িভিজট
করুন unitedutilities.com/myaccount
সmূণŪ িববরেণর জনƟ)।

তা sেtও, আপিন যিদ ĺদেখন ĺয, আপনার pতƟািশত
সǹয়ǅ সmব হেc না, তাহেল আপিন পুরেনা িনধািরত
Ū
িবল পdিতেত িফের আসেত পােরন, িকn আপনার িমটারǅ
sাপন করার 13 মােসর মেধƟ আমােদর বলেত হেব।
এরকম পিরিsিতেত আমরা িমটারǅ খুলেবা না।
এǅ কােরা নাড়াচড়া না করা অবsায় ওখােনই
বসােনা থাকেব। আপিন যিদ ĺকান সময় এই বাড়ী
ĺছেড় চেল যান, তাহেল নতু ন ভাড়ােট আসেল ĺস
হয়েতা িমটার িবল পছn করেত পাের এবং আপনার
অবেহিলত িমটারেক একǅ নতু ন জীবন িদেত পাের।

আমােদর sাপন করা সব িমটার ĺথেকই আমরা
িরেমােটর সাহােযƟ িরিডং িনেত পাির। এবং
ভূ লেবন না, আপিন ও িনেজ িমটার িরিডং
ĺদখেত পােরন জেলর বƟবহার কম করার জনƟ।

পিনও হয়েতা টাকা সǹয় করেত পারে
আ
বন..
ন
া
হ
ĺ
.
শাn

একটু থামন...
ু
আপিন িক জােনন?

?

আমরা বাড়ীেত ĺয পিরমান
জল বƟবহার কির তার ĺবিশর
ভাগ জল গরম করা হয় গƟাস বা
ইেলকিƪিসǅ dারা (ĺযমন, বাথ, শাওয়ার
এবং ĺধাঁয়া পিরɱার করা)। সুতরাং জল
কম খরচ করেল আপনার এনািজŪ িবলও কম
আসেব। েক বেল ĺয জল এবং ইেলকিƪিসǅ
িমিƽত হয় না?

আপনার Ļদনিnন রǅেন
ু
একটু
পিরবতন
Ū কের একǅ িমটার sাপন
করেল সিতƟ আপনার িবল কম করেত সাহাযƟ
হেব। িভিজট করুন unitedutilities.com/
usewaterwisely অেনক িকছু িজিনষ এবং
সুপরামেশŪর জনƟ। এছাড়াও আপিন আমােদর
ওেয়বসাইট ĺথেক িবনামূেলƟর িজিনেষর জনƟ
অডŪ ার করেত পােরন ĺযগুিল আপনােক সাহাযƟ
করেব ĺয, িকভােব আরm করেত হয়!

এক বছেরর জনƟ এǅ পরীkা কের ĺদখন...
ু
আপনার পছn না হেল বদিল কের ĺনেবন
আপনার যিদ জেলর িমটার ĺথেক সǹয় না হয়, তাহেল 13 মােসর মেধƟ আপিন আবার
পরেনা
ু
িনধািরত
Ū
িবেল িফের আসেত পারেবন।

আমরা িবনামেলƟ
ূ জেলর িমটার sাপন কির,
এবং এǅর জনƟ আেবদন করাটা সহজ নয়।
আপিনঃ
িkক করেত পােরনঃ অনলাইেন আেবদন করুন

unitedutilities.com/

watermeteronlineform-ĺত

কল করুনঃ আমােদর ĺফান করুন
আমরাই করেবা

0845 746 1100

নmের এবং বাকী সব

ĺপাs করুনঃ এই pচারপেtর সেǩ সংলg করা আেবদন পtǅ ভিতŪ করুন।

এই pচারপtǅ pকাশনার একǅ িসিরজ বা ĺƽিণর মেধƟ একǅ ĺযǅেত আমােদর gাহকেদর
জনƟ pেয়াজনীয়ত তথƟগুিল রেয়েছ। অনƟ ĺযগুিল আপনার জনƟ আgেহর হেত পাের ĺসগুিল হেলাঃ
• পাইপ, েƬইন বা নালা, এবং িসওয়ার বা পয়ঃpণালী-র একǅ সহজ িনেদŪ িশকা
• আপনার বাড়ীর জেলর িমটার পরীkা করা
• আপনার জেলর িবল ĺদওয়ার একǅ িনেদŪ িশকা
• আমােদর অিতিরk পিরচযŪা পিরেষবার একǅ িনেদŪ িশকা
• িবচkনতার সেǩ জল বƟবহার করার একǅ িনেদŪ িশকা
• ওয়াটারিসওর আেবদন পƟাক
• আমােদর অিভেযাগ pিkয়া
• মূখƟ এবং সাধারণ সরবরাহ পাইপ বদলােনা
• আমােদর পিরেষবার মানদȉগুিল
আপিন আমােদর ওেয়বসাইট ĺথেক আমােদর ĺযেকান pচারপt ডাউনেলাড করেত পােরনঃ
unitedutilities.com/leaﬂets, অথবা আমােদর িলখুনঃ United Utilities (Dept LR), 1050
Europa Boulevard, Warrington WA55 1LR. Ļবকিlক ভােব, আমােদর সবেচেয় অনুেরাধ
করা pচারপtগুিল আমােদর 24 ঘȄার sয়ংিkয় pচারপt অনুেরাধ লাইেন 0845 303 7711
নmের ĺফান করেল পাওয়া যায়।
আমােদর সব বুকেলট বা পুিsকাগুিল বড় মুdেণ, েbইিল এবং অিডও িসিড বা কƟােসেট পাওয়া
যায়। েযেকান একǅ ফমŪƟােট এই pচারপtগুিল পাওয়ার জনƟ বা অডŪ ার করার জনƟ অনুgহ
কের 0845 746 1100 নmের আমােদর ĺফান করুন।
ইংেরিজ যিদ আপনার pথম ভাষা না হয়, আমােদর মূল বুকেলট বা পুিsকাগুিল িহিn, উদুŪ,
গুজরাǅ, চীনা, বাংলা এবং পাǻাবী ভাষায় আমােদর ওেয়বসাইট unitedutilities.com/
translations-এ পাওয়া যায়
এছাড়াও-এই pচারপেt ĺদওয়া তথƟগুিল gাহকেদর জনƟ pদান করা হেয়েছ আমােদর ওপােরǅং
লাইেসেnর pেয়াজনীয়তা অনুযায়ী ĺমেন চলার জনƟ এবং এগুিল িনয়ntণকারী OFWAT-র
অনুেমাদেনর িবষয়।

ĺকান কারেন আপনার যিদ আমােদর সেǩ ĺযাগােযাগ করেত হয়ঃ
আপনার িবল সmেn আমােদর সেǩ কথা বলেত হেলঃ
আপনার যিদ একǅ জেলর িমটার না থােক 0845 746 1100
আপনার যিদ একǅ জেলর িমটার থােক 0845 746 2222
ĺখালা সময়ঃ সকাল 8 টা - রাত 8 টা ĺসাম ĺথেক শk;
ু
সকাল 8 টা - িবেকল 5 টা শিনবার
আপনার জল এবং বজŪ Ɵ জল পিরেষবা সmেn আমােদর সেǩ কথা বলেত হেলঃ
0845 746 2200

ু
ĺখালা সময়ঃ সকাল 8 টা - রাত 8 টা ĺসাম ĺথেক শk;
ু ু
সকাল 8 টা - সেnƟ 6 টা শিনবার; সকাল 8 টা - দপর
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টা রিববার।

আপনার যিদ ĺশানার বা কথা বলার ĺkেt সমসƟা থােক, এবং আপিন
ĺটkট ĺফান বƟবহার কেরন, তাহেল দয়া কের ডােয়ল করনু 18001
এবং তারপর আপনার pেয়াজন ীয় নmরǅ।
আপিন আমােদর কােছ িলখেত পােরনঃ
United Utilities, PO Box 459, Warrington WA55 1WB

অথবা অনলাইেন যানঃ
unitedutilities.com-ĺত

আপিন এখন অনলাইেন আপনার জেলর অƟাকাউn চালােত পােরন।
এখন ĺরিজsার করুনঃ unitedutilities.com/myaccount-ĺত

United Utilities Water PLC,
Haweswater House, Lingley Mere Business Park, Lingley Green Avenue, Warrington WA5 3LP.

ইংলƟাn এবং ওেয়লস-এ পǻীকৃ ত। পǻীকরণ নmর 2366678।

01/13/SD/4959a

জেলর িমটার

আপনার pɬসমেহর
ূ উtর ĺদওয়া
জেলর িমটারǅ িফট বা sাপন করা
একǅ জেলর িমটার িফট করােনার জনƟ িকভােব
আিম আেবদন করেবা
করেবা?
?
অনলাইেন আেবদন করনু unitedutilities.com/meters-এ
অথবা সংলg করা আেবদন ফমŪǅ ভিতŪ করন।
ু এছাড়াও আপিন
0845 746 1100 নmের ĺফান কের আেবদন করেত পােরন।

জেলর িমটারǅ ĺকাথায় িফট করা হেব?
হেব?
আমরা আপনার বাড়ীর িভতের িবনা মূেলƟ জেলর িমটার sাপন
কির (জল সরবরাহ করার পাইেপ, েয পাইপ িদেয় আপনার
বাড়ীেত জল আেস)। যিদ আমরা আপনার বাড়ীর িভতের
িমটারǅ sাপন করেত না পাির, তাহেল আমরা বাইের এǅ িফট
করেবা (িকছু িকছু ĺkেt আপনার বাড়ীর বাইের একǅ বাk
লাগােনা থাকেব-যিদ এরকম একǅ বাkা লাগােনা থােক তাহেল
এই বােk আমরা িমটারǅ বিসেয় ĺদেবা)।
িমটারǅ ĺকান sােন বসােল ভােলা হেব ĺসই িবষেয় িসdাn
ĺনওয়ার জনƟ আমরা বাড়ীেত এেস সােভŪ করেবা। আমরা যতদরূ
সmব ĺচɳা করেবা ĺয ঐ িভিজেটই ĺযন আপনার িমটারǅ বসােনা
হেয় যায়, িকn যিদ সmবপর না হয় তাহেল আমােদর হয়েতা
আবার আসেত হেব।
ĺযেহতু িমটারǅ আপনার সরবরাহ পাইেপর সেǩ সংযk
ু করেত
হেব (ĺযǅ সাধারণত রাnাঘেরর িসেǦর নীেচ থােক), আমরা
আপনােক িনিদŪ ɳ িকছু িজিনষ সিরেয় ĺনওয়ার জনƟ অনেরাধ
ু
করেবা যােত আমরা কাজǅ করেত পাির (ĺযমন, সাদা বs
ĺযগুিল জল সরবরাহ পাইপ, কাঠ পƟােনিলং আটকােত পাের)।
আপনার িমটারǅ িফট করার সময় আমরা সামানƟ িকছু ĺজাড়া
লাগােনা কাজ করেবা, এবং ĺকান কাজ আরm করার আেগ
িনিɩত করেবা ĺয আপিন এেত খুিশ আেছন িক না।

অনƟ ĺকাথাও জেলর িমটার বসােনার জনƟ আিম
িক টাকা িদেত পাির?
পাির?
হƟাঁ। যিদ জেলর িমটারǅ আমােদর পছেnর জায়গায় (আপনার
বাড়ীর িভতের) বসােনা সmব হয়, িকn আপিন চান ĺয জেলর
িমটারǅ বাইের বসােনা ĺহাক, তাহেল আমরা ĺদখেবা ĺয এটা
সmবপর িক না। দভুŪাগƟবশত, িকছু িকছু সmিtেত বাইেরর
িদেক িমটার বসােনা যায় না, সmণূŪ িববরেণর জনƟ পরবতʗ
িবভাগগুিল ĺদখন।
ু আমরা যিদ আপনার জনƟ িমটারǅ ফটপােথ
ু
বসােত পাির, তাহেল খরেচ ĺকান বƟবধান আসেল তা আপনােক
বহন করেত হেব, েযǅ হেব £130 ও সেǩ ভƟাট (VAT)।

আপিন িক সবসময় একǅ জেলর িমটার বসােত
পােরন?
পােরন
?
না, সবসময় না। িক িক কারেন একǅ জেলর িমটার বসােনা
যােব না তা িনmরূপঃ
• আপিন একǅ ɃƟােট থােকন ĺযǅেত কমƟনাল
ু
সিবধাসমহ
ু
ূ ĺযমন,
ĺলািn রুম বা গরম জল সরবরাহ ভাগাভািগ করা হয়।
• আপনার সmিtেত একǅরও ĺবিশ জল সরবরােহর লাইন
রেয়েছ।
• আপিন অনƟ সmিtর সেǩ আপনার জল সরবরাহ ভাগাভািগ
কেরন।

আপনার বাড়ীর িভতেরর পাইপ লাইন নাগােলর বাইের,
অবsা খারাপ, অথবা জল সরবরাহ (ওয়াটার িফǅং)
ু
মানানসই নয়।
আইন 1999 অনযায়ী
• আমরা জেলর িমটার sাপন করার জনƟ একǅ উপযk
ু
জায়গা খুেজ ĺবর করেত অসমথŪ
- ফু টপােথ বা আপনার বাড়ীর বাইেরর পািbক হাইওেয়েত
- আপনার বাড়ীর িভতের।
আমরা যিদ আপনার বাড়ীেত একǅ জেলর িমটার বসােত না
পাির তাহেল আপিন করেযাগƟ মূেলƟর পিরবেতŪ মূলƟািয়ত শেlর
ু
িভিtেত আপনার জল এবং বজŪ Ɵ জল পিরেষবার জনƟ টাকা
ĺদওয়া পছn করেত পােরন। মূলƟািয়ত শl
ু হেলা pিত বƄসেরর
জনƟ িনধŪািরত একǅ রািশ। আপিন িক পিরমােন টাকা ĺদেবন
ĺসǅ িনভŪ র করেব আপনার সmিt িক ধরেণর এর উপর,
যিদনা আপিন একা থােকন, েযেkেt আপিন আমােদর িসǩল
পােসŪান হাউসেহাl টƟািরেফর আওতায় ĺযাগƟ হেত পােরন।
যিদ আমরা িমটার sাপন করেত না পাির তাহেল এই িবকl
সmেn আপনার সেǩ আেলাচনা করেবা।
•

কখন আপিন জেলর িমটার পড়েবন?
পড়েবন?
আমরা সাধারণত pেতƟক ছয় মােস জেলর িমটার িরড করেবা।
আমরা বাড়ীর িভতের ĺয িমটার sাপন কির ĺসǅেক বলা হয়
‘sাটŪ ’ িমটার, এর অথŪ হেলা এগুিল আমােদরেক sয়ংিkয়ভােব
িরিডং পাঠােত পাের এবং এর ফেল আমােদরেক আপনার বাড়ীেত
আসেত হয় না। িকn, ভিবষƟেত এমন ĺকান সময় আসেত পাের
যখন আমােদর িমটারǅর ĺমরামত করা বা বদলােনার জনƟ
আপনার বাড়ীর িভতের আসেত হেত পাের।
আমরা যিদ জেলর িমটারǅ পড়েত অসমথŪ হই, তাহেল িক
করেত হেব তার বƟাখƟা সহ একǅ কাডŪ ĺছেড় যােবা। আপিন
িরিডং ĺদেখ আমােদর 0800 616 448 নmের ĺফান করেত
পােরন, অথবা অনলাইেন আপনার িরিডং pিবɳ করেত পােরন
unitedutilities.com/meter-reading-ĺত আপনার dারা বা
িমটার িরডােরর dারা ĺনওয়া সǇক িরিডং আপনার সǇক িবল
পাওয়াটা িনিɩত করেব।

এই pচারপেtর তথƟ
সmেn িকভােব
আমােদর সেǩ
ĺযাগােযাগ করেবন

unitedutilities.com/
meters

একǅ জেলর িমটার sাপন করেত কত সময়
লাগেব?
লাগেব
?
সােভŪ েত যিদ ĺদখা যায় ĺয আমরা একǅ জেলর িমটার sাপন
করেত পারেবা, তাহেল আমরা আপনার আেবদন পাওয়ার িতন
মােসর মেধƟ িমটার sাপন করেবা। আপনার ফমŪǅ পাওয়ার দইু
সpােহর মেধƟ আমরা আপনােক জানােবা ĺয কখন আমরা সােভŪ
করেবা।
এরপর, একǅ সুিবধাজনক অƟােপােয়ȄেমȄ Ǉক করার জনƟ
আমরা ĺফান মারফেত বা িচǇর dারা আপনার সেǩ ĺযাগােযাগ
করেবা।
কদািচত যিদ এমন হয় ĺয, আমােদর জেলর িমটার sাপন
করেত িতন মােসর ও ĺবিশ সময় লাগেছ, তাহেল আমরা
আমােদর মানদn পুরা করেত না পারার পরবতʗ pিত
সpােহর জনƟ আপনার অƟাকাউেn £4 ĺkিডট করেবা।
িকছু িকছু পিরিsিত এমন আেছ, য়খন আপিন এই
সুিবধা নাও ĺপেত পােরন।

0845 746 1100

ĺখালা সময়ঃ
সকাল 8 টা - রাত 8 টা
ĺসাম ĺথেক শু k; সকাল 8
টা - িবেকল 5 টা শিনবার
10/11/SD/4827

United Utilities
PO Box 246,
Warrington
WA55 1EA

এগুিলর মেধƟ হেলাঃ
• আপিন যিদ আপনার আেবদন ফমǅ
Ū সǇক ভােব পণŪূ না
কেরন।
• আমরা যিদ জেলর িমটার sাপন করার জনƟ আপনার সেǩ
অƟােপােয়ȄেমȄ Ǉক কির এবং আপিন এই অƟােপােয়ȄেমেȄ
না থােকন বা বািতল কেরন।
• আপিন যিদ আপনার পাইেপ pেয়াজনীয় ĺমরামত বা বদিল
না করেত পােরন (সােভŪ র সময় আমরা জািনেয় ĺদেবা যিদ
বদিল করার pেয়াজন হয়)। আপিন যিদ িতন মােসর মেধƟ
এই ধরেণর বদিল বা পিরবতŪ ন করেত না পােরন, তাহেল
আপনার মূল আেবদনǅ বািতল করা হেব এবং আপনােক
জেলর িমটােরর জনƟ পুনরায় আেবদন করেত হেব।
• আপিন যিদ আমােদরেক বেলন ĺয জেলর িমটারǅ sাপন
করার জনƟ িতন মােসর ও ĺবিশ সময় ĺদরী হেব।

আিম একজন ভাড়ােট
ভাড়ােট,, আিম িক একǅ জেলর
িমটার sাপন করার জনƟ আেবদন করেত পাির?
পাির?
হƟাঁ, যিদ না আপনার ছয় মােসর ও কম সমেয়র জনƟ িনধািরত
Ū
শেতŪ র ভাড়ােট চু িk থােক, এই ĺkেt আপনােক জেলর িমটােরর
জনƟ আেবদন করার আেগ আপনার বাড়ীর মািলেকর অনুমিত
িনেত হেব।

আিম বাড়ীর মািলক
মািলক,, আিম িক আমার ĺকান
সmিtেত জেলর িমটার sাপেনর জনƟ আেবদন
করেত পাির?
পাির?
আপনার নাম যিদ জেলর িবেল থােক তাহেলই আপিন আমােদর
কােছ জেলর িমটােরর জনƟ আেবদন করেত পােরন। অনুgহ
কের িনিɩত করুন ĺয, আপিন জেলর িমটার sাপন করা
সmেn আপনার ভাড়ােটেক জািনেয়েছন।

জেলর িমটার sাপন হওয়ার পর আিম িক মত
পাlােত পাির?
পাির?
হƟাঁ, যিদনা আপিন একজন ĺবিশ জল বƟবহারকারী হেয় থােকন।
উদাহরণ sরূপ, আপিন যিদ একǅ ĺপাn বা সƟইিমং
ু
পলু
(10,000 িলটার জেলর kমতা থাকা) ভিতŪ কেরন, একǅ
িspংকলার বƟবহার কেরন, বা আপনার সmিtǅ একǅ বাড়ী
এবং বƟবসা ĺকnd এবং আসল জল বƟবহার করা হয় আপনার
বƟবসার জনƟ, তাহেল আপনােক িমটােরর িবল রাখেত হেব।
pেতƟেকর মেতা জেলর িমটার sাপন করার পর আপনার কােছও
13 মাস সময় থাকেব, েয সমেয়র িভতর আপনােক বলেত হেব
ĺয আপিন আেগ ĺযরকম জেলর জনƟ শুl িনধারণ
Ū করা হেতা
ĺসই িহসােব টাকা িদেত চান।
আমরা িমটারǅ সিরেয় আনেবা না, িকn আপনার পরবতʗ
সব িবলগুিল আেগর মেতা আপনার সmিtর করেযাগƟ মেলƟর
ূ
িভিtেত িনধŪারণ করা হেব। আপিন যিদ এই সময়সীমার িভতের
আমােদর না বেলন, তাহেল আপনার িমটার িরিডং অনুযায়ী
আপনােক িবল িদেত হেব।

একǅ িমটার sাপন করার ফেল আমার সmিtর
ইেলকিƪকাল আিথ
আিথŪংŪ -এ ĺকান pভাব পড়েব িক?
িক?
আমরা যিদ আপনার বাড়ীর িভতের িমটার sাপন কির, তাহেল
আমরা এমন িকছু করেবা না যার ফেল আপনার ইেলকিƪকাল
আিথŪং বা ĺবািnং িসেsেম ĺকান pভাব পড়েব। আমরা জেলর
িমটােরর চািরপােশ একǅ sায়ী ĺবািnং sাপন করেবা এবং
এǅ অবশƟই তার জায়গােত থাকেব।

আমরা যিদ জেলর িমটারǅ আপনার বাড়ীর বাইের sাপন
কির, এবং আপনার ইেলকিƪকাল িসেsম জেলর পাইপেক আথŪ
িহসােব বƟবহার কের তাহেল িকছু pভাব পড়েত পাের। আপনার
সmিtেত সǇক ভােব ইেলকিƪকাল আিথŪং করাটা আপনার
দািয়t। আপিন যিদ এই িবষেয় উিdg থােকন, তাহেল একজন
দk ইেলকিƪিশয়ােনর সেǩ ĺযাগােযাগ করুন।

আমার জল সরবরােহর পাইেপ িছd
িছd হেল িক হেব
হেব?
?
ঘরয়া
ু gাহকেদর জনƟ আমােদর বƟিkগত িছd ĺমরামত িsম
রেয়েছ। এর অথŪ হেলা ĺয, িবেশষ িকছু মামলােত, আমরা
আপনার বাইেরর সরবরাহ পাইেপর িছd িবনামেয
ূ Ū ĺমরামত
করেবা। আমরা শধুমা
ু t সmিtর বাউnাির বা সীমানা ĺথেক
আপনার বাড়ীর বাইেরর ĺদওয়াল পযnŪ িবsৃ ত পাইেপ ĺকান িছd
হেল ĺসǅ ĺমরামত করেবা িকn আপনার িবিlং-এর নীেচ বা
আভƟnরীণ pািmং-এ ĺকান ĺমরামত করেবা না। সmণূŪ িববরণ
পাওয়া যােব unitedutilities.com/bursthome-ĺত

ĺকান িছd
িছd বা ĺফেট যাওয়ার ফেল নɳ হওয়া
জেলর জনƟ িক আমােক টাকা িদেত হেব?
হেব?
আপনার যখন একǅ জেলর িমটার থাকেব, তখন এই িমটার
অিতkম কের যাওয়া সব জেলর জনƟই আমরা টাকা ĺনেবা।
আমরা সুপািরশ করেবা ĺয, িনয়িমত ভােব িমটার িরিডং ĺদখনু
যােত পাইেপ ĺকান িছd থাকেল তা ĺবাঝা যায়। আপিন যিদ
বাইেরর সরবরাহ পাইেপ ĺকান িছd পান, তাহেল নɳ হওয়ার
জেলর জনƟ দাবী করার আপনার অিধকার আেছ। আমরা িছd
হওয়ার জনƟ নɳ হওয়া জেলর টাকা ĺফরত ĺদেবা, িকn যিদ
এটা pথমবার ফােট এবং ĺদখা যাওয়ার দুই সpােহর মেধƟ
ĺমরামত করা হয়।
এছাড়াও আপনার নɳ হওয়া জেলর টাকার জনƟ আমরা ভাতা
ĺদেবা। িভিজট করনু unitedutilities.com/ bursthome
আমােদর িলকƟাজ ĺকাড অফ p্ যকǅস-এর সmণূŪ িববরেণর
জনƟ এবং দাবী ফমŪǅ ডাউনেলাড করার জনƟ।

জেলর িমটােরর মািলক ĺক
ĺক?
?
জেলর িমটােরর মািলক হেলা ইউনাইেটড ইউǅিলǅস। এǅর
ĺদখােশানা, েমরামত এবং বদিল করার জনƟ আমরা দািয়tশীল।

আিম যিদ বাড়ীǅ ĺছেড় চেল যাই
যাই,, তাহেল নতু
নতু ন
ভাড়ােট িক সmিtর করেযাগƟ মেলƟর
েূ লƟর িভিtেত
শl
ু ĺদওয়ােত িফের ĺযেত পারেব
পারেব?
?
সব নতু ন ভাড়ােটেদরেকই তােদর িমটার িরিডং অনযায়ী
ু
জল পিরেষবার শl
ু িদেত হেব (এমনিক আপিন যিদ করেযাগƟ
মূলƟ অনযায়ী
ু
শl
ু ĺদওয়ােতও িফের যান)।
বাড়ীǅ ছাড়ার সময় আপনােক অবশƟই নতু ন মািলকেক বেল
ĺযেত হেব ĺয তােদরেক িমটার িরিডং অনুযায়ী জেলর জনƟ
শুl িদেত হেব।

আিম িক জেলর িমটারǅ সরােত পারেবা
পারেবা?
?
না। জেলর িমটারǅ নাড়াচাড়া করা, বা সরােনা আইন িবেরাধী,
সুতরাং অনgহ
ু কের এমন করেবন না।

আিম বতমােন
বতŪŪ মােন ডাইেরk ĺডিবেটর মাধƟেম টাকা
িদই। আমােক িক অনƟ ফম
ফমŪŪ ভিত
ভিতŪŪ করেত হেব
হেব?
?

আপনার িবল
কতিদন পর পর আপনারা আমােক একǅ িবল
পাঠােবন?
পাঠােবন
?
আপিন pিত ছয় মােস একǅ িবল পােবন। এǅ হেব আপনার
বƟবহার করা জল এবং বজŪ Ɵ জেলর জনƟ। আপিন ĺকান তািরেখ
িবলǅ পােবন ĺসটা িনভŪ র করেব আমরা কখন আপনার জেলর
িমটােরর িরিডং ĺদখেবা তার উপর।
জেলর িমটার sাপন হওয়ার পের ছয় মােসর মেধƟ ĺযেকান
সমেয় আপনার pথম িমটার িবলǅ আসেত পাের। আমরা যিদ
আমােদর িনেজ বা আপনার কাছ ĺথেক িরিডং িনেত না পাির,
তাহেল আমরা একǅ এিsেমেটড িবল বা আনুমািনক িবল
পাঠােবা।

িকভােব আমার িবল িদেত পারেবা?
পারেবা?
আপনার িবল ĺদওয়ার জনƟ আমােদর কেয়কǅ সহজ উপায়
রেয়েছ। আপিন ডাইেরk ĺডিবট, নগদ বা ĺচক-এর মাƇয়েম
িদেত পােরন। িকছু gাহক িবল আসার সেǩ সেǩই টাকা িদেত
পছn কেরন, িকn ĺবিশর ভাগ gাহক একǅ বােজট ĺপেমȄ
িsেমর মাধƟেম বƄসের একবার টাকা ĺদওয়া পছn কেরন।
বƄসের আপিন কতটা জল বƟবহার করেত পােরন তা আমরা
িহসাব কির িনয়িমত মািসক টাকা িদেয় ĺসটা ভাগ কির।
আগামী বƄসর আপনােক কত টাকা িদেত হেব (কম বা ĺবিশ)
ĺসটা সিতƟকােরর আপিন িক পিরমান জল বƟবহার করেছন তার
উপর িভিt কের Ǉক কের ĺনেবা।

না, আপনােক িকছু করেত হেব না। আমরা আপনার বƟবsাটাই
িনয়িমত যিদনা আপিন আমােদর অনƟভােব করেত বেলন।

জেলর িমটার sাপন হওয়ার পের আমার ‘পররেনা
ু েনা’’
িবেলর িক হেব?
হেব?
আপিন বতŪ মােন ĺযভােবই টাকা ĺদন না ĺকন, অনgু হ কের
আমরা জেলর িমটারǅ sাপন না করা পযnŪ আপনার িবেলর
টাকা িদেত থাকেবন।
একবার জেলর িমটার sাপন করা হেল, আমরা আপনার পুরেনা
িবলǅর িনɸিt করেবা, আপিন যিদ আমােদর কাছ ĺথেক ĺকান
টাকা পান তাহেল, আপনার িমটােরর pথম িবল ĺথেক আমরা
ĺসই টাকা কম কের ĺদেবা। এǅ ĺkিডট বƟােলn িহসােব ĺদখােব।
আপিন যিদ আপনার ‘পুরেনা’ িবল ĺথেক আমােদর কােছ টাকা
পান তাহেল আমরা বেকয়া টাকার জনƟ একǅ অƟাকাউn
পাঠােবা।

আিম িক ডাইেরk ĺডিবেটর মাধƟেম টাকা িদেত
পাির?
পাির
?
হƟাঁ। ডাইেরk ĺডিবট আপনার জেলর িবেলর টাকা জমা ĺদওয়ার
ঝােমলা কম কের এবং আপিন আপনার ĺপেমȄ ĺspড করেত
পােরন। এছাড়াও আমরা pিত বƄসর আপনার িবেল £5 ছাড়
িদেয় থািক। শধুু আমােদর ĺফান করনু 0845 746 2222-ĺত

এক নজের সmাবƟ সǹয়
উদাহরণsরূপঃ
দুই জন ĺলাক িবিশɳ একǅ
বাড়ীেত বািষŪক িবল যিদ
£500 হয় তাহেল তােদর
জেলর িবেল সmাবƟ সǹয়
হেব £102 যিদ তারা একǅ
জেলর িমটার লািগেয় ĺনন।

এই ĺটিবলǅ ĺদখােব ĺয, একǅ জেলর িমটার থাকেল pিত বƄসর আপিন আনুমািনক কত টাকা সǹয় করেত পারেবন।
• pথমত, আপনার জেলর িবল ĺথেক এটা ĺদখুন ĺয বতŪ মােন pিত বƄসর আপিন কত টাকা ĺদন।
• তারপর, আপনার বাড়ীর ĺলারসংখƟার িহসােব এর তু লনা করুন।
• সmাবƟ সǹয় ĺদখােনা হেয়েছ গােঢ়া বাkগুিলেত।
• হালকা বাkগুিল ĺদখায় ĺয সǹয় সmব নয় এবং ĺবিশর ভাগ ĺkেt আপিন টাকার জনƟ সেবŪাtম মূলƟ পােcন।
£300 – £400

£400 – £500

£500 – £600

£600 – £700

1

জন ĺলাক থাকা
বাড়ীেত

£16-£116

£116-£216

£216-£316

£316-£416

2

জন ĺলাক থাকা
বাড়ীেত

sl সǹয় সmব

£2-£102

£102-£202

£202-£302

3

জন ĺলাক থাকা
বাড়ীেত

সǹেয়র
সmাবনা ĺনই

সǹেয়র
সmাবনা ĺনই

sl সǹয় সmব

£88-£188

4

জন ĺলাক থাকা
বাড়ীেত

সǹেয়র
সmাবনা ĺনই

সǹেয়র
সmাবনা ĺনই

সǹেয়র
সmাবনা ĺনই

sl সǹয় সmব

বা এর ĺবিশ ĺলাক
থাকা বাড়ীেত

সǹেয়র
সmাবনা ĺনই

সǹেয়র
সmাবনা ĺনই

সǹেয়র
সmাবনা ĺনই

সǹেয়র
সmাবনা ĺনই

5

* গড়

খরচ এবং ĺলাক সংখƟার
িভিtেত pিত বƄসেরর সǹয়
(2013/2014 মূলƟ অনুযায়ী)।

সmাবƟ সǹয় *

আপনার বতমান
Ū
বািষকŪ িবলঃ

ĺদখােনা টাকার সǹয়গুিল
শুধমু াt গাইড বা িনেদŪ িশকা
এবং আপনার জল বƟবহােরর
উপর িনভŪ রশীল। অনুgহ
কের িভিজট করুন
unitedutilities.com/

এবং আরও সǇক
িহসাব পাওয়ার জনƟ আমােদর
অনলাইন ওয়াটার িমটার
কƟালkেলটরǅ ĺদখুন।

meters

4

আপনার অিধকার এবং দািয়t
দািয়tগিল
ু
(এগু
এগিল
িল
ু আইিন অংশ - এর সবগিল
ু যিদ একটু িনয়মান
িনয়মানুগু হয় তাহেল দঃিখত!)
ু
এই িবভাগǅ আপনার জল এবং বজŪ Ɵ জল পিরেষবার শl
ু
সmকʗয় আইিন অিধকার এবং দািয়t সmেকŪ বƟাখƟা কের।
এǅ ĺয িবষয়গুিল অnভk
ুŪ আেছ তা হেলা, িছd, পিরসর
খািল করা, সরবরাহ পাইব এবং জেলর িমটার।
বাড়ীর মািলক টাকার জনƟ দািয়tশীল থাকেবন যিদনা অনƟ
বƟিk দািয়t িনেজ রাজী আমােদর সেǩ একমত হয়, েযেkেt
ĺসই বƟিk দািয়tশীল হেবন।
অিধকাংশ বাড়ীর মািল এবং ভাড়ােট-েদর ĺkেt সাধারণত
দখলদারী িহসােব ভাড়ােট-েকই টাকা িদেত হয় বাড়ীর মািলকেক
নয়। মূল বƟিতkম বা ছাড়গিল
ু হেলা, ছǅ
ু কাটােনার জনƟ
ভাড়া ĺনওয়া, ছাtেদর ভাড়া ĺদওয়া বা অনƟানƟ sl সমেয়র
জনƟ ভাড়া ĺদওয়া ĺযেkেt ভাড়ােটর দখল কম সমেয়র জনƟ
থােক। এসব ĺkেt বাড়ীর মািলকেকই দখলদারী িহসােব গণƟ
করা হয়।
ĺযখােন পিরসর দখল করা হেব বা ĺদওয়া হেব ĺসইখােনই
শl
ু ধাযŪ করা হেব। যিদ পিরসর দখল করা না হয় বা ĺদওয়া
না হয়, তাহেল ĺসই পিরেষবাগুিল gহণ করা বƟিkেক আমরা
ĺকান পিরেষবা িদেল তার জনƟ শl
ু ধাযŪ করা হেব। আমরা
আপনার সেǩ অনƟ চু িkেত না আসা পযn,
Ū আপিন িবল পাওয়ার
পর আপনােক টাকা িদেত হেব এবং 14 িদেনর মেধƟ অবশƟই
আমােদর কােছ টাকা ĺপৗছােত হেব।
জেলর িমটােরর মধƟ িদেয় ĺয জল ĺবিরেয় যােব ĺসই সব জেলর
জনƟ আমরা শl
ু ধাযŪ করেবা ĺকান kিত, নɳ হওয়া, িছd বা
অপবƟবহার আমরা ĺদখেবা না। িকn, যিদ pথমবার আপনার
সরবরাহ পাইপ ফােট, তাহেল নɳ হওয়া জেলর জনƟ ভাতা বা
kিতপূরণ দাবী করার আপনার অিধকার আেছ।
এǅ জল এবং বজŪ Ɵ জল উভেয়র ĺkেt pেয়াজƟ। আমরা ĺয
সময় Ǉক করেবা ĺসই সমেয়র িভতের বা দুই সpােহর মেধƟ
আপনােক অবশƟই এǅ ĺমরামত কের িনেত হেব। িমটার থাকা
ঘরুয়া সmিtর জনƟ আমােদর ‘িলকƟাজ ĺকাড অফ pযাকǅস’
্
ĺথেক আপিন আরও জানেত পারেবন। আপিন আমােদরেক
0845 746 2222 নmের ĺফান কের বা ওেয়বসাইট
unitedutilities.com/bursthome িভিজট কের একǅ
pিতিলিপ ĺপেত পােরন।
যিদ, েকান কারেন আমরা Ǉক করেত পাির না ĺয িক পিরমান
জল জেলর িমটার ĺথেক ĺবিরেয় ĺগেছ, তাহেল আমরা আপনার
চাজŪ বা শুেlর িভিtেত অনমান
ু করেবা ĺয িক পিরমান জল
বƟবহার করা হেয়েছ। যিদ সǇক হয়, তাহেল আমরা পের এই
মূলƟ বা শl
ু সমnয় করেবা। িমটার খারাপ থাকা সময়াবিধর
জনƟ, আমােদর আনুমািনক িহসাবǅ হেব উপলb সবেচেয়
gহণেযাগƟ তেথƟর িভিtেত।

আপনােক যিদ মূলƟািয়ত জল সরবরাহ করা হয় তাহেল আপনােক
জল পিরেষবার জনƟ শl
ু িদেত হেব যতkন পযnŪ হয়ঃ
(i) sানǅর দখল ছাড়েত চাইেছন (বা তােদর কাছ ĺথেক জল
সরবরাহ চান না) এবং এর জনƟ আপিন দুই কমিদবেসর
Ū
আেগ ĺনাǅশ িদেয়েছন; অথবা
(ii) ĺযখােন জেলর িমটার এক বা তেতািধক জায়গার জনƟ
বসােনা আেছ, এবং ĺয বƟিk টাকা ĺদওয়ার দািয়t িনেয়েছন
িতিন পিরেষবা বn করার জনƟ যেথɳ সময় িদেয় ĺনাǅশ
পাǇেয়েছন।
(i) -এর ĺkেt আপিন যǅ ĺনাǅশ না িদেয় থােকন তাহেল,
আইেনর ধারা 144 অনুযায়ী আগামী িমটার িরিডং না ĺনওয়া
পযnŪ আপনােক টাকা িদেত হেব।
আপনার সmিtেত থাকা জল সরবরােহর পাইেপর জনƟ আপিন
দািয়tশীল। সাধারণত আপনার সmিtর ĺদওয়াল ĺথেক শরুু কের
(ĺকান সময় আপনার বাগােনর ĺদওয়াল) আপনার সmিt পযnŪ
িবsৃ ত পাইপ। িকছু িকছু ĺkেt, িবেশষ কের gামƟ এলাকায়,
রাsার ĺয অংেশ আমােদর মূল পাইপǅ রেয়েছ ĺসখান ĺথেক
শরুু কের আপনার সmিt পযnŪ বা ĺযখােন সরবরাহ পাইপǅ
অনƟ কােরা জিমর উপর িদেয় যায় ĺসই অিধক পাইেপর জনƟ
আপিন দািয়tশীল থাকেবন। আপনার দািয়t সmেকŪ আপনার
যিদ ĺকান সেnহ থােক, তাহেল আপনার সmিtর িডড ĺদখেল
আরও ĺবিশ জানেত পারেবন।
জেলর িমটারǅ আমােদর সmিt হেয় থাকেব। এর অথŪ হেলা
ĺয, এǅর ĺমরামত এবং ĺকান সময় বদিল করেত হেল আমরা
দািয়tশীল থাকেবা। আমরা িনেজর খরচায় এগুিল করেবা,
যিদনা জেলর িমটার ĺকান ভােব kিতgs করা হয়।
জেলর িমটার kিতgs করাটা গুরতর
ু অপরাধ। আমােদর
অনুমিত ছাড়া, আপিন জেলর িমটার সরােত পারেবন না, এǅেক
বাধাpাp করেত পারেবন না বা এেত ĺকান কাজ করেত পারেবন
না। দািয়tশীল বƟিkর কাছ ĺথেক আমরা ĺকান খরচ, েলাকসান
বা kিতgs হেল ĺসই মাশুল আদায় করেবা।
ĺকান সময় হয়েতা আমরা আপনার জেলর িমটারǅ পরীkা
করেবা, বা আপিন যিদ আমােদর পরীkা করেত বেলন, আমরা
অবশƟই করেবা। আপিন যিদ আমােদর জেলর িমটারǅ পরীkা
করেত বেলন, এবং এেত ĺকান tǅ না থােক, তাহেল পরীkার
জনƟ আপনােক টাকা িদেত হেব। আরও ĺবিশ তেথƟর জনƟ,
আমােদর sয়ংিkয় pচারপt অনুেরাধ লাইেন ĺফান করনু
0845 303 7711 নmের এবং আমােদর ফƟাkিশট ‘ĺটিsং
হাউসেহাl ওয়াটার িমটার’ এর জনƟ বলুন।
এছাড়াও আপনার কােছ ĺƪিডং sƟাnাডŪ অিফসার dারা আপনার
জেলর িমটার পরীkা করার িবকlǅ রেয়েছ। আপিন যিদ
এরকম করেত চান, তাহেল আপনােক sানীয় ƪ্ যািডং sƟাnাডŪ
িবভােগর সেǩ সরাসির ĺযাগােযাগ করেত হেব।

আমােদর সmেn

United Utilities Water PLC , Haweswater House, Lingley Mere Business Park, Lingley Green Avenue, Warrington WA5 3LP.
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ইউনাইেটড ইউǅিলǅস হেলা নথŪ ওেয়s বা উtর পিɩেমর জেলর ĺকাmািন। pেতƟক িদন আমরা সাত
িমিলয়ন gাহেকর জনƟ টƟােপ জল এবং ĺশৗচালেয় জেলর বƟবsা কির। িkউ ĺথেক কািলŪসিল পযŪn,
আমরা কেঠার পিরƽম কির যােত আপনার জীবন-যাপন সুnর ও ভােলা হয়।

জেলর িমটােরর আেবদন
সময় বাচান
ঁ - অনলাইেন আেবদন করনু unitedutilities.com/meters -ĺত
Ļবকিlক ভােব, আেবদন ফমǅ
Ū ভিতŪ করনু এবং ĺফরত পাǇেয় িদনঃ
United Utilities, PO Box 246, Warrington, WA55 1EA

িমঃ/িমেসস/িমস/িমস
নাম
Ǉকানা

ĺপাsেকাড
বাড়ীর ĺটিলেফান নmর
ĺমাবাইল ĺটিলেফান নmর
ĺযাগােযােগর জনƟ Ǉকানা যিদ
উপিরিlিখত ĺথেক িভn হয়

ĺপাsেকাড
জেnর তািরখ
কাsমার অƟাকাউn নmর
(ĺযটা আপনার িবেলর উপের ĺদওয়া আেছ)
িক ধরেণর সmিt

আলাদা

আবাসীয় অবsান

মািলক/দখলদার

টƟােরসযুk

এক ĺদওয়ােলর ঘর

ɃƟাট

ভাড়ােট

এই Ǉকানায় থাকা ĺলােকর সংখƟা
আপিন যিদ একজন ভাড়ােট ĺহান, তাহেল অনgু হ কের আপনার বাড়ীর মািলেকর নাম এবং Ǉকানা িদন (আপিন যিদ আƽয় আবােসর
বািসnা ĺহান অনুgহ কের হাউিসং অƟােসািসেয়শেনর সmূণŪ িববরণ িদন):
নাম
Ǉকানা
ĺটিলেফান
আপনার সmিtেত িক কমুƟনাল সাpাই-এর pেবশািধকার আেছ (ĺযমন, ভাগাভািগ করা ĺলািnর সিু বধা বা ভাগাভািগ
করা গরম জেলর সরবরাহ)?

হƟাঁ

না

মােসর ও কম সমেয়র িফkড টামŪ টƟােনিn এিgেমȄ বা িনধŪািরত শেতŪ র ভাড়ােট চু িk আেছ?

হƟাঁ

না

আপনার

6

যিদ হƟাঁ হয়, তাহেল আেবদন করার আেগ আপনার বাড়ীর মািলেকর অনমু িত িনেত হেব। অনুgহ কের এই বােk ǅক করুন
এটা িনিɩত করার জনƟ ĺয আপিন আপনার সmিtেত িমটার sাপন করার জনƟ আপনার বাড়ীর মািলেকর অনমু িত ĺপেয়েছন।

আিম একǅ জেলর িমটার sাপন করেত চাই এবং িনিɩিত িদিc ĺয একǅ জেলর িমটার sাপন করার শতŪ গিু ল বুেঝিছ। একǅ সােভŪ র
জনƟ অনুgহ কের আমার সেǩ ĺযাগােযাগ করুন।
হsাkর
তািরখ
অনুgহ কের ইিǩত করুন ĺয, একǅ সােভŪ র বƟবsা করার জনƟ আমরা িকভােব
আপনার সেǩ ĺযাগােযাগ করেবা।

িচǇ

বাড়ীর ĺফান

ĺমাবাইল

আপিন িক সােভŪ র জনƟ সকালেবলা বা দুপেরর
ু সময়টা পছn করেবন?

United Utilities Water PLC , Haweswater House, Lingley Mere Business Park, Lingley Green Avenue, Warrington WA5 3LP.
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পূবাŪ h
বা
সকাল

মধƟাh
বা
িবেকল
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আপিন যিদ ĺটিলেফানর ইিǩত িদেয় থােকন, তাহেল একǅ সােভŪ র বƟবsা করার জনƟ ĺকান সমেয় ĺফান করেল
আপনার ভােলা হয়?

