ওয়াটারিসওর
আেবদন পয্াক

কিঠন
সমেয় আপনার িবল েদওয়ার েkেt সাহাযয্
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সমেয় আপননসমেয় আপনার িবল েদওয়ার েkেt সাহাযয্
কিঠ

আের না,
না, অনয্ আেরকিট িবল নয়...
এই শbিট pেতয্েক ঘৃণা কের - েডারেমট
বা দুবলর্ বয্িkর ওপর একিট িবল আসা।
েকউ এগুিলর টাকা িদেত চায় না। িকn যখন হােত টাকা
কম থােক, তখন এই িবলগুিলর জনয্ pিতিদন অশািn হেত
হেত রাতও অিনdায় এবং দুিɩnায় েকেট যায়।
ঐ সমেয়ই ওয়াটারিসওর হয়েতা আপনােক সাহাযয্ করেত
পাের। এিট হেলা জেলর িমটার* থাকা gাহকেদর জনয্ একিট
িsম, যােদর অেনক েবিশ পিরমােন জেলর দরকার হয় িকn
তারা এর খরচ বহন করেত পােরন না।
আমরা আপনার িবলিট উদাও কের িদেত পারেবা না, িকn
আপনার শেুlর ওপর আমরা িকছু লাগাম লাগােত পারেবা।
সুতরাং, আপনার িমটার যত ওপেরই উেঠ যাক না েকন,
আপনােক শধুু আমােদর গড় িবেলর সমান পিরমান টাকা
িদেত হেব।

2

এিট িকভােব কাজ কের
সিতয্ই এিট খুব সহজ।
আপনার যিদ একিট জেলর িমটার* থােক, সুিবধা েপেয় থােকন এবং অেনক
েবিশ জল বয্বহার করার জনয্ উপযুk কারন ও থােক-েযমন, বড় পিরবার
বা শারীিরক অসুsতা - আপিন উপযুk হেবন।
অনুgহ কের এই pচারপেtর সেǩ সংলg করা ফমর্িট ভিতর্ করুন এবং ফেমর্ ইিǩত েদওয়া সহায়ক
তথয্াবলীর pিতিলিপ সহ ডাকেযােগ আমােদর কােছ পািঠেয় িদন।
আপিন যিদ িবল অনুযায়ী েযাগয্ েহান, তাহেল কথা বেল, আমরা নথর্ ওেয়েsর গড় বাড়ীর িবেলর
সেǩ আপনার জেলর শুl সমান কের েদেবা, েযিদ বতর্ মােন হেলা pিত বত্সের £406। এর অথর্
হেলা েয, আপিন যিদও বা েবিশ জল বয্বহার কের থােকন, আপনার িবল pিত বত্সেরর গড়
রািশর উপের যােব না।

েনই।
ন
েবশ, এেত েসরকম
র
া
ক
িচnার েকান

*অথবা আপিন মূলয্ািয়ত শুl িদেcন কারণ আপিন
জেলর িমটােরর জনয্ আেবদন কেরেছন এবং আমরা
আপনার বাড়ীেত একিট িমটার sাপন করেত
পািরিন।

একটু থামন...
ু
আপিন িক জােনন?
এই িsমǅ মেন শািn এেন ĺদয়

?

আপনার
িবল কম কের। এমনিক আপিন ĺবিশ পিরমােন
জল বƟবহার করেলও, আপনার শুl গড় িবল
রািশর ĺচেয় ĺবিশ হেব না।

ĺযাগƟ হওয়ার জনƟ, আপনােক িকছু
মানদȉ অনযায়ী
ু
উপযk
ু হেত হেব – এই
pচারপেt এবং সংলg আেবদন ফেমŪ এগুিলর বণŪনা
আেছ। পড়েত থাkন!
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আপিন িক িবল অনুযায়ী
ĺযাগƟ?
ওয়াটারিসওেরর জনƟ ĺযাগƟ হওয়ার ĺkেt,
আপনার বতŪ মান শুl জেলর িমটার
অনুযায়ী হেত হেব (বা মূলƟািয়ত শুl
অনুযায়ী হেত হেব যিদ আমরা িমটার
sাপন করেত না পাির)।

এছাড়াও আপনােক অবশƟই িকছু সুিবধা বা
টƟাk ĺkিডট ĺপেত হেব। এই পুিsকার িপছেনর
িদেক সংলg তথƟাবলীেত আপিন সুিবধাগুিলর
একǅ সmূণŪ তািলকা পােবন।
িকn এখােনই গl ĺশষ নয়। এই অিতিরk
জল বƟবহার করার জনƟ আপনার কােছ উপযুk
কারন থাকেত হেব যার জনƟ আপনার িবল এত
ĺবিশ হেয়েছ। এই sীেমর আওতায় ĺয দুǅ কারণ
আেছ ĺসগুিল হেলাঃ
• 19

বƄসেরর কম বয়েসর িতন বা এর ĺবিশ
িশশু (sু ল যাওয়ার বয়স হয়িন বা সmূণŪ
সমেয়র জনƟ িশkারত এবং একই Ǉকানায়
থােক), যােদর জনƟ িশশু সুিবধার দাবী
করা হেয়েছ।

অথবা
•

আপিন, অথবা আপনার সেǩ থােকন এমন
কােরা শারীিরক অসুsতা রেয়েছ যার জনƟ
ĺবিশ পিরমােন জেলর দরকার হয়। সংলg
আেবদন ফেমŪ আপিন এই ĺরাগগুিলর সmূণŪ
তািলকা পােবন।

এবং এটাই।
যিদ এগুিল আপনার বাড়ীর মেতা হয়, তাহেল
আপনার ফমŪǅ ভিতŪ করার সময় এেস ĺগেছ!
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এǅ 1, 2, 3-এর মেতা সহজ!
ওয়াটারিসওেরর জনƟ ĺযাগƟ হেত হেল, আপনােক নীেচ ĺদওয়া ĺমাট
িতনǅ pেɬর উtের ‘হƟা
হƟা’ঁ বলেত হেবঃ
1.

আপনার িক একǅ জেলর িমটার আেছ বা আপিন
িক মূলƟািয়ত শুl িদেয় থােকন?

2.

আপিন সংলg তথƟাবলীেত ĺদখােনা তািলকাভু k সুিবধা
বা টƟাk ĺkিডেটর ĺকান একǅ পান?

3. 19 বƄসেরর কম বয়েসর িতন বা এর ĺবিশ িশশু (যােদর

জনƟ িশশু সুিবধার দাবী করা হেয়েছ) আপনার বাড়ীেত
থাকার কারেন বা আপনার সেǩ থাকা ĺকান বƟিkর
শারীিরক অসুsতার কারেন ĺবিশ জল বƟবহার করেত হয়?
আপনার উtর িক হƟাঁ
হƟা,ঁ হƟাঁ
হƟাঁ এবং হƟাঁ
হƟাঁ িছল?
িছল?
তাহেল আপিন িনɩয়ই ĺযাগƟ হেবন!
মলƟািয়ত
ূ
শl
ু সmেn ˶কা

আমরা যিদ আপনার বাড়ীেত একǅ িমটার বসােনার ĺচɳা কেরও বƟথŪ হই,
তাহেল আপনার কােছ মূলƟািয়ত শl
ু ĺদওয়ার িবকl আেছ।
আপিন যিদ মূলƟািয়ত শl
ু িদেয় থােকন, তাহেল সখবর
ু
হেলা এটাই ĺয, আপিন
আমােদর ওয়াটারিসওর িsেমর জনƟও ĺযাগƟ হেবন। শুধমাt
ু ফমǅ
Ū ভােলা কের
ভিতŪ কের িনন।

ওয়াটারিসওর সহ জীবন
আমরা আপনার আেবদনǅ পাওয়ার পাঁচ কমŪিদবেসর
মেধƟ আপনােক উtর পাঠােবা, আপিন িsমǅর জনƟ
ĺযাগƟ আেছন িক না তা জানাবার জনƟ।
আপিন যিদ ĺযাগƟ ĺহান তাহেল আপনার ĺশষবার িমটার িরিডং
ĺনওয়ার তািরেখর পেরর িদন ĺথেক আমরা আপনার জনƟ
নতু ন টƟািরফ ĺযাগ করেবা। দুভŪাগƟবশত, এর অথŪ এটা নয়
ĺয, আমরা পুরেনা িহসাব সব মুkক কের ĺদেবা। পুরেনা িবেলর
ĺকান টাকা বাকী থাকেল আপনােক ĺসই টাকা িদেত হেব - িকn
অnতঃ ভিবষƟেত একটু ĺরহাই হেব।
যতিদন পযŪn আপনার সাহােযƟর দরকার এবং ĺযাগƟ থাকেবন
ততিদন পযŪn আপিন ওয়াটারিসওর িsেমর আওতায় থাকেত
পােরন। pিত বােরা মাস অnর আপনােক পুনরায় আেবদন
করেত হেব, িকn কখন করেত হেব
আমরা আপনােক জািনেয় ĺদেবা।
যিদ আপনার পিরিsিত বদেল যায়, যার
জনƟ আপিন আর ওয়াটারিসওর িsেমর
জনƟ ĺযাগƟ হেবন না, তাহেল সরাসির
আমােদর জানােবন। আপনার িবেলর
সময় ĺশষ হওয়ার পেরই আমরা আবার
আপনােক িমটার িবেল িনেয় আসেবা।
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াহ অনুযায়ী চলা
ব
p
ĺɃা বা

আপিন একবার ওয়াটারিসওর িsেমর আওতায়
এেস ĺগেল, আমরা আপনার িমটার িরিডং
ĺদখেত থাকেবা।

যিদ ĺদখা যায় ĺয, আপিন জেলর িমটার অনুযায়ী ĺয
টাকা িদেতন ওয়াটারিসওের তার ĺচেয় টাকা ĺবিশ আসেছ,
ĺসেkেt আমরা বƟবধােনর টাকা আপনার অƟাকাউেn
ĺkিডট করেবা। বsত, আমােদর উেdশƟ হেলা আপনার
িবল কম করা, আপনার জীবনেক আরও খরচ সােপk
করা নয়।

একটু থামন
থামনু ... আপিন িক জােনন?
জােনন?
আপিন আপনার সিবধামেতা
ু
ওয়াটারিসওেরর িবল জমা িদেত পােরন, েযমন

ডাইেরk ĺডিবট, sƟািnং

অডŪ ার, আপনার বƟǦ, েপাs বা অনলাইেন
টাকা জমা ĺদওয়ার পdিতগুিলর সmণূ Ū িববরণ ĺপেত হেল

িভিজট করনু

?

unitedutilities.com/paybill

যিদ ইnারেনট বƟবহার করেল আপনার সিবধা
হয়, তাহেল আমােদর ওেয়বসাইট unitedutilities.com/myaccount, ু
এর মাধƟেম মাই অƟাকাউেnর জনƟ ĺরিজsার করনু, আপিন তখন িদেন
6
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ঘȄা আপনার জেলর অƟাকাউn ĺদখেত পারেবন

এখন িক করেবন
ু কের সংলg করা তথয্গিল
ু মনেযাগ িদেয় পড়নু যােত িনিɩত হেত পােরন েয আপিন ওয়াটারিসওর িsেমর জনয্ েযাগয্।
• অনgহ
র্ ভিতর্ কের pেয়াজনীয় সহায়ক তথয্াবলী সহ আমােদর কােছ েফরত পািঠেয় িদন। ফেমর্ থাকা ˶কা িবভােগ িলখা
• আেবদন ফমিট
আেছ েয আপনােক িক িক pমাণপt পাঠােত হেব।
এই ফমিট
র্ ভিতর্ করার েkেt যিদ আপনার সাহােযয্র দরকার হয় অনgহ
ু কের আমােদর

0845 309 3001

নmের েফান করেবন।

এই pচারপtিট pকাশনার একিট িসিরজ বা েƽিণর মেধয্ একিট েযিটেত আমােদর gাহকেদর
জনয্ pেয়াজনীয় তথয্গিু ল রেয়েছ। অনয্ েযগুিল আপনার জনয্ আgেহর হেত পাের েসগুিল হেলাঃ
• পাইপ, েƬইন বা নালা, এবং িসওয়ার বা পয়ঃpণালী-র একিট সহজ িনেদর্ িশকা
• জেলর িমটােরর আেবদন পয্াক
• আপনার বাড়ীর জেলর িমটার পরীkা করা
• আপনার জেলর িবল েদওয়ার একিট িনেদর্ িশকা
• আমােদর অিতিরkপিরচযর্া পিরেষবার একিট িনেদর্ িশকা
• িবচkনতার সেǩ জল বয্বহার করার একিট িনেদর্ িশকা
• আমােদর পিরেষবার মানদȉগুিল
• আমােদর অিভেযাগ pিkয়া
• মূখয্ বা সীসা এবং সাধারণ সরবরাহ পাইপ বদলােনা
আপিন আমােদর ওেয়বসাইট unitedutilities.com/leaﬂets, েথেক আমােদর েযেকান
pচারপt ডাউনেলাড করেত পােরনঃ অথবা আমােদর িলখুনঃ United Utilities (Dept LR),
1050 Europa Boulevard, Warrington WA55 1LR. ৈবকিlক ভােব, আমােদর
সবেচেয় অনুেরাধ করা pচারপtগুিল আমােদর 24 ঘȄার sয়ংিkয় pচারপt অনুেরাধ
লাইেন 0845 303 7711 নmের েফান করেল পাওয়া যায়।
আমােদর সব বুকেলট বা পুিsকাগুিল বড় মুdেণ, েbইিল এবং অিডও িসিড বা কয্ােসেট
পাওয়া যায়। েযেকান একিট ফমর্য্ােট এই pচারপtগুিল পাওয়ার জনয্ বা অডর্ ার করার
জনয্ অনুgহ কের 0845 746 1100 নmের আমােদর েফান করুন।
ইংেরিজ যিদ আপনার pথম ভাষা না হয়, আমােদর মূল বুকেলট বা পুিsকাগুিল
িহিn, উদুর্, গুজরািট, চীনা, বাংলা এবং পাǻাবী ভাষায় আমােদর ওেয়বসাইট
unitedutilities.com/translations-েত পাওয়া যায়।
এছাড়াও-এই pচারপেt েদওয়া তথয্গিু ল gাহকেদর জনয্ pদান করা হেয়েছ আমােদর
ওপােরিটং লাইেসেnর pেয়াজনীয়তা অনুযায়ী েমেন চলার জনয্ এবং এগুিল িনয়ntণকারী
OFWAT-এর অনুেমাদেনর িবষয়।

েকান কারেন আপনার যিদ আমােদর সেǩ েযাগােযাগ করেত হয়ঃ
আপনার িবল সmেn আমােদর সেǩ কথা বলেত হেলঃ
আপনার যিদ একিট জেলর িমটার না থােক 0845 746 1100
আপনার যিদ একিট জেলর িমটার থােক 0845 746 2222
েখালা সময়ঃ সকাল 8 টা - রাত 8 টা েসাম েথেক শk;
ু
সকাল 8 টা - িবেকল 5 টা শিনবার
আপনার জল এবং বজর্ য্ জল পিরেষবা সmেn আমােদর সেǩ কথা বলেত হেলঃ
0845 746 2200

েখালা সময়ঃ সকাল 8 টা - রাত 8 টা েসাম েথেক শk;
ু
সকাল 8 টা - সেnয্ 6 টা শিনবার; সকাল 8 টা - দপর
ু ু 12 টা রিববার।
আপনার যিদ েশানার বা কথা বলার েkেt সমসয্া থােক, এবং আপিন
েটkট েফান বয্বহার কেরন, তাহেল দয়া কের ডােয়ল করনু 18001
এবং তারপর আপনার pেয়াজনীয় নmরিট।
আপিন আমােদর কােছ িলখেত পােরনঃ
United Utilities, PO Box 459, Warrington WA55 1WB

অথবা অনলাইেন যানঃ
unitedutilities.com-এর
-এর

আপিন এখন অনলাইেন আপনার জেলর অয্াকাউn
চালােত পােরন। এখনই েরিজsার করুনঃ
unitedutilities.com/myaccount-েত

United Utilities Water PLC,
Haweswater House, Lingley Mere Business Park, Lingley Green Avenue, Warrington WA5 3LP.
ইংলয্াn এবং ওেয়লস-এ পǻীকৃ ত। পǻীকরণ নmর

2366678.

03/13/SD/4963c

ওয়াটারিসওর িsম

আপিন িক ĺযাগƟ?
এই ĺɃা চােটর
Ū সাহােযƟ ওয়াটারিসওর িsেমর জনƟ আপিন
ĺযাগƟ িক না তা িসdাn ĺনওয়া যােব

আপনার িক একǅ জেলর িমটার আেছ বা আপিন
িক অƟােসসড বা মলƟািয়ত
ূ
শl
ু পােcন

না

হƟাঁ

আপিন বা আপনার পিরবােরর ĺকউ িক এই সুিবধাগুিলর
ĺকানǅ বা টƟাk ĺkিডট পান?
•
•
•
•
•

আিথŪক সহায়তা
আয়-িভিtক ĺবকার ভাতা
হাউিসং সুিবধা
কােজর কর ĺkিডট
ĺপনসন ĺkিডট

•
•
•

না

িশশু কর ĺkিডট (শুধু পািরবািরক
উপাদান ĺথেক অনƟ)
উপাজŪ ন-সmকʗয় িনেয়াগ বা
চাকির এবং সহায়তা ভাতা
ইউিনভােসŪল ĺkিডট

হƟাঁ

আপনার, বা আপনার পিরবােরর কােরা িক এই
অসুsতাগুিলর ĺকানǅ আেছ?
•

হƟাঁ

•

•
•
•
•

িডসkƟয়ােমশন
(পরতযুk চামড়ার ĺরাগ)
উইিপং চামড়ার ĺরাগ (একিজমা, েসািরয়ািসস,
ভƟািরেকাস আলেসেরশন)
অসংযমতা
ĺপেটর ĺsামা
ĺkান’স ĺরাগ
আলসােরǅভ ĺকািলǅস

•

•

িরনাল ĺফিলওর যার জনƟ ঘের
ডায়ািলিসস করেত হয় (ĺযেkেt
sাsƟ কতৃŪ পk ডায়ািলিসেসর
খরচ বহন কের তা ছাড়া)
অনƟ ĺকান অসুsতা আেছ যার
জনƟ উেlখেযাগƟ ভােব অিতিরk
ĺবিশ জল বƟবহার হয় এবং
ডাkােরর সাǅŪ িফেকট dারা
pমাণ করা যােব

না

আপিন বা আপনার পিরবােরর ĺকান বƟিk িক সুিবধা বা টƟাk
ĺkিডট পান এবং আপনার বাড়ীেত 19 বছেরর নীেচ িতন বা এর
ĺবিশ িশশু থাকায় িশশু সুিবধা পান এবং এেদর বয়স sু ল
বয়েসর ĺচেয় কম বা সmূণŪ সমেয়র জনƟ িশkারত?
হƟাঁ

আপিন ওয়াটারিসওেরর জনƟ ĺযাগƟ হেত পােরন। অনgহ
ু
কের আেবদনপtǅ ভিতŪ কের pেয়াজনীয় তথƟািদ সহ
আমােদর কােছ ĺফরত পাǇেয় ĺদন

না

আপিন ওয়াটারিসওেরর জনƟ ĺযাগƟ নন
আপনার িবল জমা ĺদওয়ার অনƟানƟ উপায় সmেn পরামশŪ
ĺনওয়ার জনƟ আপিন আমােদর সেǩ 0845 746 2222 নmের
ĺযাগােযাগ করেত পােরন। উদাহরণsরুপ, আপনার যিদ একǅ
জেলর িমটার না থােক তাহেল একǅ িমটার বসােনা; জল
সǹয় করার যntপািত sাপন করা; অথবা আপনার পিরিsিত
অনুযায়ী আপনার কােছ উtম ĺপেমn পিরকlনা আেছ

অনুgহ কের মেন রাখেবনঃ আপিন ওয়াটারিসওেরর জনƟ ĺযাগƟ হেবন না যিদঃ
• আপিন উপিরিlিখত সুিবধাগুিলর ĺকান একǅ না পান
• আপনার িবল জেলর িমটার িরিডং অনুযায়ী না হয় (যিদনা আপনার বাড়ীেত আমরা একǅ িমটার বসােত অkম হই এবং আপিন মূলƟািয়ত শুl ĺদওয়া ĺবেছ থােকন)
• আপিন হƟােnল না থাকা যnt িদেয় আপনার বাগােন জল ĺদন ĺযমন িspংকলার বা ঘরুয়া জলেসচ বƟবsা
• আপনার একǅ অেটা-িফল সুƟইিমং পুল বা পn থােক ĺযǅর জল ধারণ kমতা 10,000 িলটার এর ও ĺবিশ

িকভােব ওয়াটারিসওেরর
ওয়াটারিসওেরর জনƟ
জনƟ আেবদন করেবন
ওয়াটারিসওর িsম আপনার জনƟ সাহাযƟকর হেত পাের যিদ আপনার আয় কম থােক এবং আপনার
জল একǅ জেলর িমটােরর মাধƟেম সরবরাহ করা হেয় থােক। আমরা জল এবং পয়ঃ
পয়ঃppণালী পিরেষবা
শl
ু কম কের আপনার সাহাযƟ করেত পাির
পাির,, যিদ আপিন িনmিলিখত শত
শতগ
Ū গিল
ু অনযায়ী
ু
উপযk
ু থােকনঃ
1

2

3

আপনার সরবরােহর িহসাব রাখা হয় (বা আমরা আপনার
বাড়ীেত একǅ িমটার sাপন করেত না পারায় আপিন
মূলƟািয়ত শl
ু িদেcন)।
েয বƟিk জেলর িবেলর টাকা ĺদন, বা আপনার বাড়ীর অনƟ
বধা পােcন, (েযাগƟ সুিবধার তািলকা এই িশেটর
ĺকউ সুিিবধা
টƟাk ĺkিডট
িডট পােcন; এবং, এছাড়াও,
উেlা িদেক রেয়েছ)বা টƟাk
যিদ ĺদখা যায়ঃ
ক) 19 বছর বয়েসর নীেচ িতন
িতন বা এর ĺবিশ বা
বাc
cা একǅ
বাড়ীেত থােক যােদর জনƟ ঐ বƟিk উপের উিlিখত
সুিবধা ĺপেয় থােকন অেনক এবং িশশু সহায়তার ও
দাবী কেরন; অথবা
খ) আপনার অথবা আপনার বাড়ীর কােরা এমন শারীিরক
শারীিরক
অসুsতা আেছ যার জনƟ তারা অেনক ĺবিশ পিরমােন
অসু
অিতিরk জল বƟবহার কেরন।

এই বƄসর (1 এি
এিppল 2013 ĺথেক 31 ĺĺশশ মা
মাচচŪ
ওয়াটারিসওর িsেমর
েমর জনƟ
জনƟ কম করা
করা শুl হেলাঃ

pিত বƄসর গেড়
গেড়
একǅ বাড়ীেত

2014)

পযŪnŪ
পয

জল

িসওয়ােরজ বা
পয়ঃঃpণালী
পয়

সবেমাট
সবেমা
Ū ট

£193

£213

£406

আপনার বতŪ মান শl
ু যিদ এর ĺচেয় ĺবিশ হয়, তাহেল আপিন
কম করা শুl ĺদওয়ার ĺযাগƟ হেত পােরন। যিদ একবার ĺদখা
যায় ĺয, আপনার িমটার অনুযায়ী িবলǅ কম করা শেুlর ĺচেয়
কম, েসেkেt আমরা আপনােক কম পিরমানই চাজŪ করেবা।
অনুgহ কের মেন রাখেবনঃ আপিন যিদ ভূ পɵৃ জল িনɱাষেণর
জনƟ পািbক িসওয়ার িসেsেমর সেǩ যুk না থােকন, তাহেল
আমরা আপনার িনɱাষেনর শুl িহসােব £174 কম করেবা
2013/2014 সােল।
িকভােব আেবদন করেবন
1 আেবদন ফমǅ
Ū ভিতŪ কের pেয়াজনীয় তথƟািদ সহ আমােদর
কােছ ĺফরত পাǇেয় িদন। ফমŪ সmেn আপনার ĺকান
সাহােযƟর pেয়াজন হেল অনুgহ কের আমােদর ĺফান করুন।
2 জেলর িবেল ĺয বƟিkর নাম আেছ িতিনই ফেমŪ sাkর
করেবন, এছাড়াও ĺয বƟিk সুিবধা পােcন বা যার অসsতা
ু
রেয়েছ (যিদ তারা জেলর িবেল নাম থাকা বƟিkর ĺচেয়
আলাদা হেয় থােকন) তারাও sাkর করেবন।
3 আমরা আপনার আেবদনপtǅ পাওয়ার পাঁচ কমিদবেসর
Ū
মেধƟ আপনােক উtর জানােবা, েয আপিন আমােদর মানদȉ
অনুযায়ী উপযk
ু িকনা জানােনার জনƟ। আমােদর যিদ আরও
ĺবিশ তেথƟর pেয়াজন হয় তাহেল আমরা আপনার সেǩ
ĺযাগােযাগ করেবা।
4 আপনার আেবদনǅ যিদ gহণ না করা হয় তাহেল ĺকন
হয়িন আমরা আপনােক জানােবা।
5 যিদ আপনার আেবদনǅ gহণ করা হয়, তাহেল আপনার
পরবতʗ িবেল আমরা ওয়াটার িসওর টƟািরফ ĺযাগ করেবা।

ফমŪ সmেn আপনার িক সাহােযƟ
ফমŪ
সাহােযƟরর দরকার আে
আেছছ?
আমােদর ĺহlলাইে
হlলাইেনন 0845 309 3001 নmের
ĺফান
ফান করন।
করুন।
এই তথƟগু
তথƟগিল
ুিল বড় মুdণ বা িবিভ
িবিভnn ফমƟােট
ফমƟােট
Ū িদেত পারেল
ারেল আমরা
আমরা
আনিnত হেবা।
েবা।
ইংেরিজ যিদ আপনার pথম ভাষা না হয়
হয়,, আমরা এই ফমǅ
ফমǅ
Ū িহিn
িহিn,,
উদু
উদŪŪ ,ু গজরাǅ,
জরাǅ
ু
, চীনা
চীনা,, বাংলা এবং পাǻাবী ভাষায় ও িদেত পাির।
অনুুgহ কের
অন
কের িবশদ িববরেণর জনƟ
জনƟ আমােদর ĺফান
ĺফান কর
করন।
ুন।

একটু অিতিরk পিরচযার
একটু
Ū দরকার আে
আেছছ?

আমরা gাহকেদর সাহােযƟর জনƟ িকছু িবনামূেলƟর পিরেষবা
িদেয় থািক যারাঃ
• বয়s
• যােদর
• যােদর
• ĺদখা,

অkমতা আেছ
গুরুতর অসুsতা বা ĺরাগ আেছ
েশানা বা ĺশখার ĺkেt অসুিবধা রেয়েছ

আমােদর পিরেষবাগুিলর মেধƟ রেয়েছঃ
• জল
• বড়

বn হেল বƟিkগত ভােব জানােনা
মুdণ, েbইিল এবং ĺটািকং িবল

আমরা আমােদর সব gাহকেদর জনƟ িবনামূেলƟ পাসওয়াডŪ
িsম পিরেষবা pদান কির, যােত িমথƟা কলারেদর ĺথেক
সুরkা ĺদওয়া যায়।
আরও ĺবিশ তেথƟর জনƟ আমােদর ওেয়বসাইট unitedutilities.com/
ভিিজট করুন অথবা আমােদর 24 ঘȄার sয়ংিkয়
pচারপt লাইেন 0845 303 7711 নmের ĺফান কের একǅ
বুকেলট বা পুিsকার জনƟ অনেরাধ
ু
করুন।
extracare

আপনার িবল জমা ĺদওয়ার জনƟ সংঘষŪ করেছন
করেছন?
?
আপনার যিদ টাকা জমা িদেত অসুিবধা হয় তাহেল দয়া
কের িনরেব ĺথেক কɳেভাগ করেবন না, যত শীƤ সmব
0845 746 2222 নmের আমােদর ĺফান করুন। আপিন
যিদ আিথŪক সহায়তা ĺপেয় থােকন. তাহেল আমরা এমন
বƟবsা করেত পাির যােত িবেলর টাকা সরাসির আপনার
আিথŪক ভাতা ĺথেক ĺকেট ĺনওয়া যায়।

আমােদর সmেn

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.

03/13/SD/4963a

ইউনাইেটড ইউǅিলǅস হেলা দিkন 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।

ওয়াটারিসওর িsম

আেবদন ফমর্
আপনার দাবী মলয্
ূ ায়ন করার েkেt এই তথয্গিল
ু pেয়াজনীয়
এবং অনয্ েকান উেdেশয্ এগিলর
ু বয্বহার করা হেব না।

গরু tু পূণর্ - দয়া কের পড়ু
পড়নঃ
ুনঃ
ওয়াটারিসওেরর জন
ওয়াটারিসওেরর
জনয্য্ েযাগয্ হওয়ার েkেt অবশয্ই আপনার জেলর িমটার
িমটার থাকেত
াকেত হেব
হেব বা আপনােক
আপনােক জল পিরেষবার জনয্
জনয্ মলয্
ূ ািয়ত
িয়ত শlু অনযায়ী
অনুযায়ী
ু টাকা িদেত হেব।
এছাড়াও আপনােক নীেচ েদখােনা সিবধাগিলর
ু
ু মেধয্ কমপেk
কমপেkও একিট েপেত হেব।
সিবধা
ু
বা টয্াk েkিডট সmেn
1

আপিন বা আপনার পিরবােরর েকউ িক নীেচ েদওয়া সিবধাগিলর
ু
ু মেধয্ েকানিট বা টয্াk
েkিডট পান? অনgহ
ু কের মেন রাখেবনঃ আপনােক অবশয্ই নীেচ েদখােনা সিবধাগিলর
ু
ু
মেধয্ কমপেkও একিট েপেত হেব ওয়াটারিসওেরর জনয্ েযাগয্ হওয়ার েkেt। (অনgু হ
কের যতিট pেযাজয্ হয় িটক করুন।)
আিথর্ক সহায়তা
আয়-িভিtক েবকার ভাতা
কােজর কর েkিডট
িশশু কর েkিডট (শধুু পািরবািরক অংশ নয়)
হাউিসং বা আবাসন সুিবধা
েপনসন েkিডট
উপাজর্ ন-সmকʗয় িনেয়াগ বা চাকির এবং সহায়তা ভাতা
ইউিনভােসলর্ েkিডট

2

dɳবয্
1

ওয়াটার িসওে
সওেরর
রর জনয্
জনয্ েযাগয্ হওয়ার
েkেt, আপনার বাড়ীর
বাড়ীর েকান
েকান বয্িkেক
কমপেk
কমপে
k তািলকা
তািলকাভ
ভুk সিিবধা
ু বধা বা টয্াk
েkিডেটর
িডেটর েকান
েকান একিট অবশয্ই েপেত হেব।
আপনােক অবশয্ই সুিবধা বা টয্াk
েkিডেটর সাmpিতক ‘অnভু
অnভিkর
ুর্ িkর িব
িবj
jিp’র
ফেটাকিপ িদেত হেব।
ু
েkেt
‘তািলকাভু িkর িবjিp’ সিবধার
অবশয্ই এক বত্সেরর কম পররেনা
ু েনা হেত
হেব বা টয্াk েkিডেটর েkেt ছয়
মােসর কম পররেনা
ু েনা হেত হেব।

অনgহ
ু কের েয বয্িk উপের উিlিখত সুিবধা বা টয্াk েkিডট এর মেধয্
একিট বা এর েবিশ পােcন তার নাম এবং নয্াশনাল ইনিসওেরn নmর িদন।
নাম
নয্াশনাল ইনিসওেরn নmর

আপনার কােছ যিদ েকান িবjিp
না থােক তাহেল আপনার কাউিnল
বা sানীয় সুিবধা বা টয্াk েkিডট
অিফেসর সেǩ েযাগােযাগ কের একিটর
বয্বsা করেত পােরন। (3 নং পৃɵায়
‘pেয়াজনীয় েযাগােযাগ’ নmরগুিল েদখন।)
ু
আমরা টয্াk েkিডট বািষকর্ পযােলাচনা
র্
বা েpািভশনাল েনািটশ sীকার করেবা
না কারণ এগুিলেত তািলকাভিkর
ু
িনিɩিত থােক না

আপনােক অবশয্ই এই িবভাগিট সmূণর্ করেত হেব
জেলর িবেল নাম থাকা বয্িk েক?
3

িম

িমেসস

4

pথম নাম

5

েশষ নাম

6

ডাক িঠকানা

িমস

আরও তেথয্র জনয্ঃ
িমস

অনয্

unitedutilities.com/
watersure েদখুন

েপাsেকাডঃ
7

িদেনর েবলার েটিলেফান নmর

8

সেnয্েবলার েটিলেফান নmর
েমাবাইল েফান নmর

9

0845 309 3001

েখালা সময়ঃ
সকাল 8 টা - রাত 8 টা
েসাম েথেক শুk;
সকাল 8 টা - িবেকল 5 টা
শিনবার

gাহক নmর (আপিন এিট আপনার জেলর িবেল পােবন)

উপের েদখােনা সিবধাগিলর
ু
ু মেধয্ কমপে
কমপেk
kও একিট
একিট--েত িটক করেল এখন কির করেবন
আপিন যিদ েকান অসsতার
ু
জনয্ আেবদন কেরন, তাহেল 2 নং পɵায়
ৃ
যান
আপিন যিদ বড় পিরবার থাকার কারেন আেবদন কের, তাহেল 3 নং পɵায়
ৃ
যান

10/11/SD/4827

United Utilities
PO BOX 50
Warrington
WA55 1AQ

আপিন যিদ েকান অসু
অসssু তার কারেন আেবদন কের থােকন তাহেল এই পɵািট
ৃ
ভিতর্ কর
করননু
শারীিরক অসsতা
ু
যার জনয্ অিতিরk জেলর pেয়াজন হয়
10

11

dɳবয্

অনgু হ কের আপনার বাড়ীেত থাকা েসই অসsু বয্িkর নাম আমােদর বলুন যার জনয্ অেনক পিরমান
অিতিরk জল খরচ হয়

10

শারীিরক অসsু তা থাকা বয্িkর নাম
আমােদর জানােত হেব।

11

সবগিল
ু pাসিǩক বােk িটক কের
উিlিখত বয্িkর িক শারীিরক অসsু তা
আেছ তা আমােদর জানান।

এই অসুsতাগুিলর মেধয্ তােদর েকানিট আেছ? (েযগিল
ু pেযাজয্ হয় িটক করন।)
ু

গরু tু পূণর্ - আপিন যিদ ক) েথেক
খ) পযn
পযর্nর্ তািলকাভ
তািলকাভুু k শতর্
শতর্ গিলর
ু েকান
একিটেত িটক কেরন,
কেরন, তাহেল দয়া কের
আমােদর িরিপট েpসিk
সিkপশন ফম
ফমর্র্ বা
ডাkােরর
ডাkােরর সা
সািট
িটর্ িফেক
িফেকটট িদ
িদনন যােত আপনার
অসsু তা সmেকর্ এবং েকন আপনার
অিতিরk জেলর pেয়াজন তা িলখা
আেছ। আপিন এই ফমর্গিলর
ু pিতিলিপ
েপেত পােরন আপনার সাজর্ াির, িkিনক
বা হাসপাতাল েথেক। আপনার কােছ
যিদ েpসিk
সিkপশন বা সািটিফেকট
সািটর্িফেকট না
থােক, তাহেল অনয্ এমন েকান pমান
থােক,
িদন যােত েবাঝা যায় েয আপনার
অসsু তা িক
িক,, এবং েেকন
কন আপনার
অিতিরk জেলর pেয়াজন।

ক) িডসkয্য়ােমশন (পরতযুk চামড়ার েরাগ)
খ)উইিপং চামড়ার েরাগ (একিজমা, েসািরয়ািসস, ভয্ািরেকাস আলেসেরশন)
গ)অসংযমতা
ঘ)েপেটর েsামা
ঙ)িরনাল েফিলওর যার জনয্ ঘের ডায়ািলিসস করেত হয়
(sাsয্ কতৃর্ পk যিদ জেলর খরেচ সাহাযয্ কেরন তাহেল িটক করেবন না)
চ) েkাহন’স েরাগ
ছ)আলসােরিটভ েকািলিটস

অথবা আপিন

যিদ জ) ‘অনয্ অসু
অসsু তা’তা’-েত
েত
িটক কেরন,
কেরন, তাহেল আপনােক অবশয্ই
ডাkােরর সািট
সািটিফেকট
র্ িফেকট বা িজিপ অথবা
হাসপাতােলর িচিঠ সংলg
সংলg করেত হেব।
িচিঠ বা সািটর্িফেকেট অবশয্ই থাকেত
হেবঃ

জ)অনয্ েকান অসsু তা যার জনয্ তােদর অিতিরk জেলর pেয়াজন হয়
(অনুgহ কের আমােদর েসই অসেখর
ু নাম বলন)
ু

12

অনgহ
ু কের েসই ডাkার বা হাসপাতাল কনসালেটেnর নাম ও িঠকানা িদন িযিন এই অসুখ সmেn জােনন।

•

েরাগীর নাম;

•

তােদর িক অসুsতা আেছ এবং এই
অসsু তার কারেন িকভােব েবিশ জল
খরচ হেত পাের;

•

সািটর্িফেকট বা িচিঠ েকান তািরেখ
জাির করা হেয়েছ; এবং

•

িজিপ বা কনসালেটেnর নাম,
পদবী এবং িঠকানা।

নাম
িঠকানা

12

েপাsেকাড

সাজাির
র্ বা sাs
sাsয্ েকnd আিধকারীেকর েমাহর (ঐিc
ঐিcক)

অনgু হ কের আমােদর জানােবন েয,
এই অসsু তা সmেকর্ িনিɩত হওয়ার
জনয্ আমরা কার সেǩ েযাগােযাগ
করেত পাির (েযমন, ডাkার বা
হাসপাতাল কনসালেটn)।

আপিন যিদ বড় পিরবার হওয়ার কারেন আেবদন কেরন তাহেল এই পɵািট
ৃ
ভিতর্ কর
করুনু
এই িবভাগিট হেলা বাড়ীেত

19

বত্সেরর কম বয়েসর িতন বা এর েবিশ িশশু থাকা পিরবােরর জনয্।

dɳবয্

13

আিম িনিɩিত িদিc েয, আিম বা আমার বাড়ীর েকান সদসয্ (1 নং pেɬ উিlিখত) সুিবধা বা টয্াk েkিডট পান এবং
িশশু সুিবধার দাবী করা হেয়েছ কারণ 19 বত্সেরর কম িতন বা এর েবিশ িশশু (sল
ু যাওয়ার বয়স হয়িন বা সmণূ র্
সমেয়র জনয্ িশkারত) আমােদর সেǩ sায়ী ভােব থােক। অনুgহ কের িটক করন।
ু

14

অনgহ
ু কের এই িশশগিলর
ু ু সmূণর্ নাম এবং জেnর তািরখ িদন
নাম

13

আপনােক এই বেk িটক করেত হেব
যিদ, জেলর িবেল েয িঠকানা েদওয়া
আেছ েসখােন িতন বা এর েবিশ িশশু
থাকার কারেন িশশু সুিবধার জনয্
দাবী করা হয়।

14

অনুgহ কের pেতয্ক িশশুর সmূণর্ নাম
এবং জেnর তািরখ pদান করুন।

জেnর তািরখ
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

(যিদ pেয়াজন হয় তাহেল আলাদা একিট কাগেজ িলখেত পােরন।)
পােরন।)

আপিন এখােন েযসব িশশুর নাম িলখেবন
তােদর সবার জনয্ আপনােক অবশয্ই
সাmpিতক ‘তািলকাভু িk িবjিpর’
(ফমর্ DL84(TS)) pিতিলিপ িদেত হেব।
আপিন যিদ িশশু সুিবধার ‘তািলকাভু িk
িবjিp’িট খুেজ না পান, অনুgহ কের
িশশু সুিবধা েকেndর েযাগােযাগ করুন।
(‘pেয়াজনীয় েযাগােযাগলু’ েদখুন)।
িশশু সুিবধার ‘তািলকাভু িk িবjিp’েত
অবশয্ই দাবীদােরর িঠকানার িববরণ
থাকেব এবং 12 মােসর েচেয় কম
পুরেনা হেত হেব।

pেয়াজনীয় েযাগােযাগগিল
ু
ওয়াটার েকাmািন

United Utilities
PO Box 50
Warrington
WA55 1AQ

েটিলঃ 0845 309 3001
আপিন একিট িরেpসেমȄ বা সাmpিতক ‘তািলকাভু িkর িবjিp’ েপেত পােরন িনmিলিখত কতৃর্ পেkর কাছ েথেকঃ
সিিবধা
ু বধা বা টয্াk েkিডেটর নাম
• আিথর্ক সহায়তা • েবকারেদর
• আয়-সmকʗয় েরাজগার এবং
• ইউিনভােসর্ল েkিডট

কতৃৃর্ পk
কত
ভাতা • েপনসন েkিডট
সহায়তা ভাতা

• কােজর

কর েkিডট

• হাউিসং

বা আবাসন সুিবধা • কাউিnল কর সুিবধা

• িশশু

সুিবধা

•

িশশু কর েkিডট

আপনার sানীয় জব েসnার pাস অিফস বা সুিবধা অিফেসর সেǩ েযাগােযাগ করুন

টয্াk েkিডট েহlলাইনঃ

0845 300 3900

িবশদ িববরেণর জনয্ আপনার sানীয় কতৃর্ পk (কাউিnল) এর সেǩ েযাগােযাগ করুন
িশশু সুিবধা েহlলাইনঃ

0845 302 1444

আপনােক অবশয্ই এই পɵািট
ৃ
ভিতর্ করেত হেব
েঘাষণা

েচকিলs

আিম েযসব তথয্ pদান কেরিছ েসগুিল আমার jানিব˞াস মেত সিঠক এবং আিম এটাও জািন েয, যিদ আিম েকান ভূ ল
তথয্ pদান কির, তাহেল আপিন আমার দাবী িবেবচনা করাটা অsীকার করেত পােরন।
যিদ আমার পিরিsিত বদলায়, এবং এর ফেল আমার দাবীেতও pভাব পেড়, আিম তত্kনাত আপনােক জানােবা।
আিম েয কতৃর্ পেkর কাছ েথেক সিবধা
ু
বা টয্াk েkিডট পাই তােদরেক আমার আেবদেনর সমথেন
র্ pেয়াজনীয় আরও তথয্
আপনােদর েদওয়ার জনয্ অনুমিত িদেয়িছ।
আিম যিদ শারীিরক অসsু তার কারেন দাবী কের থািক, তাহেল েয িচিকত্সা েপশাজীিব েসই অসsু তা সmেকর্ জােনন তােক
আিম অনুমিত িদেয়িছ েয, িতিন েযন আমার েদওয়া তথয্গিল
ু সিঠক pমান করার জনয্ আপনােদর অসsতা
ু
সmেকর্ এবং
েকন আমার অিতিরk জেলর pেয়াজন েস িবষেয় আরও তথয্ জানান।
আিম যিদ েকান িভn েকাmািনেক আমার পয়ঃpণালীর শুl িদেয় থািক, তাহেল েসই েকাmািনর কােছ আমার িববরণগিল
ু
পাঠােনার অনুমিত িদিc যােত আপিনও ওয়াটারিসওর sীেমর অধীেন আমার পয়ঃpণালী শl
ু িবেবচনা কের েদেখন।
সতকʗকরণ আপিন যিদ েজেনশুেন আমােদরেক ভল
ূ তথয্ pদান কের থােকন তাহেল আপিন অপরাধ করেছন এবং আইিন
বয্বsা েনওয়া হেত পাের।
আিম িনmিলিখতগুিল িনিɩত করিছঃ
• আমার বাড়ীর েকান সদসয্ ওয়াটারিসওর sীেমর অধীেন সাহােযয্র শতর্ াবলী অনযায়ী
ু
েযাগয্।
• আিম বাগােন জল েদওয়ার জনয্ শধ
ু মা
ু t েহাসপাইপ বা জেল েদওয়ার কয্ান বয্বহার করেবা।
• আমার বাড়ীেত েকান অেটা-িফিলং সুয্ইিমং পল
ু বা পn েনই েযিটেত 10,000 িলটােরর েচেয় েবিশ জল ধের।
• আিম sাsয্ কতৃর্ পেkর কাছ েথেক জেলর খরচ িহসােব েকান সাহাযয্ পাই না।

(িবল েদওয়া বয্িkর) হsাkর
তািরখ

েয বয্িk সুিবধা পােcন বা যার শারীিরক অসsতা
ু
রেয়েছ তার হsাkর (যিদ তারা জেলর িবেল নাম থাকা বয্িk
না হেয় থােকন)। তথয্ সরুkার উেdেশয্ আমােদর এিটর দরকার।

(i)

আপিন যিদ বড় পিরবার হওয়ার কারেন
আেবদন কের থােকনঃ
এই আেবদন ফেমর্র সামেনর পɵায়
ৃ
আিম েয েযাগয্তা সুিবধােত িটক
কেরিছ তার pমান আিম সংলg
কেরিছ।

এবং

(ii)

আিম pেতয্ক িশশুর জনয্ িশশু সিবধার
ু
pমান সংলg কেরিছ।
আপিন যিদ শারীিরক অস
অসssু তার জনয্
আেবদন কের থােকনঃ
এই আেবদন ফেমর্র সামেনর পɵায়
ৃ
আিম
েয েযাগয্তা সুিবধােত িটক কেরিছ তার
pমান আিম সংলg কেরিছ।

এবং
েয শারীিরক অসsু তার জনয্ নীেচ েদওয়া
অনুযায়ী জেলর বয্বহার উেlখেযাগয্
ভােব বাড়েত পাের আিম তার pমান
সংলg কেরিছ (শধুমা
ু t েযিট আপনার
েkেt pেযাজয্ হয় েসিটেত িটক করনু)ঃ
আিম 11 নং pেɬর (ক-ছ) পযnর্
িটক কেরিছ এবং েpশিkপশন ফমর্ বা
ডাkােরর সািটর্িফেকট ও এর সেǩ
সংলg কেরিছ।
আিম 11 নং pেɬর (জ) ‘অনয্
শারীিরক অসsু তা’ িটক কেরিছ এবং
িজিপ বা কনসালেটেnর কাছ েথেক
একিট আলাদা িচিঠ িনেয় সংলg কেরিছ
যােত িলখা আেছ েয এই অবsােত
অিতিরk জেলর pেয়াজন।
িকভােব আপিন ওয়াটারিসওর সmেn
জানেলন?
জানেলন
?

হsাkর

আমােদর েকান pচারপt েথেক

অনুgহ কের মেন রাখেবনঃ শধমাt
ু ু আপনার সহায়ক তথয্গিল
ু আমােদর পাঠােবন (আসলিট
পাঠােবন না) কারণ আমরা েকানিকছু আপনােক েফরত পাঠােত পারেবা না। সহায়ক pমাণপtগিল
ু
ছাড়া আমরা আপনার আেবদনপtিটর pিkয়া করেত পারেবা না, যার ফেল sীেম আপনার
অnভুর্ িkেত েদরী হেব।

েকান বnু বা আtীেয়র কাছ েথেক
আমােদর ওেয়বসাইট েথেক
নাগিরক পরামশর্ েথেক
আমার জেলর িবল েথেক
ইউনাইেটড ইউিটিলিটস এর েকান কমʗর
কাছ েথেক (মােনঃ আপিন যখন আমােদর
কল েসnাের েযাগােযাগ কেরিছেলন)

আপনার ভিতর্ করা ফমর্ এবং অনয্ানয্ তথয্গিল
ু পাঠান (েচকিলs েদখন)ঃ
ু
United Utilities
PO Box 50
Warrington
WA55 1AQ

sানীয় হাসপাতাল
অনয্ (অনgু হ কের বলনু)

আপনার আেবদন ফেমরর্ সেǩ সহায়ক pমাণপtগিল
ু
সংলg করার কথা মেন রাখেবন
আমােদর সmেn

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

ইংলয্াn এবং ওেয়লস-এ পǻীকৃ ত। পǻীকরণ নmর

2366678.

03/13/SD/4963b

ইউনাইেটড ইউিটিলিটস হেলা দিkন পিɩেমর জেলর েকাmািন। pেতয্ক িদন আমরা সাত িমিলয়ন gাহেকর
জনয্ টয্ােপ জল এবং েশৗচালেয় জেলর বয্বsা কির। িkউ েথেক কািলর্সিল পযর্n, আমরা কেঠার পিরƽম
কির যােত আপনার জীবন-যাপন সুnর ও ভােলা হয়।

