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আমরা িক বয্থর্ হেয়িছ
হেয়িছ?
?
সবর্েশেষ, আমােদর কাজ হেলা আপনােদর জীবন যােত সচার
ু ু ভােব
চলেত েসেkেt সাহাযয্ করা।
আমরা আমােদর gাহক পিরেষবা আরও উnত করার জনয্ কেঠার পিরƽম করিছ,
িকn আমরা িনখুতঁ নই। আপনার যিদ মেন হয় েয আমরা বয্থর্ হেয়িছ, দয়া কের
েযাগােযাগ করুন। আমরা যতদরূ সmব েচɳা করেবা যােত সবিকছু িঠক করা যায়।

আপিন অিভেযাগ করেত পােরনঃ
আমােদর েফান কের 0845 309 3003 নmের আমরা যিদ তত্kনাত
আপনার সমসয্ার সমাধান করেত না পাির, তাহেল আপনার সমসয্া
সmেn সmণূর্ জানার পর আমরা একিদেনর মেধয্ আপনােক েফান করেবা।
আমােদর কােছ িলখুনঃ
United Utilities, PO Box 453, Warrington, WA55 1SE.
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আপিন যখন অিভেযাগ করেবন, আমরা সবর্দা েসই বয্িkর েযাগােযাগ
িববরণ সহ নামিট বেল েদেবা িযিন আপনার অিভেযাগিটর েদখােশানা
করেবন, যােত pেয়াজন হেল আপিন তার সেǩ কথা বলেত পােরন।
েযসব gাহকরা বয়স, অসুsতা বা অkমতার জনয্ অিতিরk pেয়াজনীয়তার
কথা বেলেছন আমরা তােদর েরকডর্ কের রািখ। আমরা যিদ আপনার পিরিsিতিট
জািন, বা আপিন অিভেযাগ করার সময় যিদ েসগুিল আমােদর বেলন, তাহেল
আমরা উtর পাঠােনার সময় এগুিল মাথায় রাখেবা। (েযমন, আপিন যিদ
আমােদর েbইিল বা বড় মুdেণ উtর পাঠােত বেলন।)
আমরা 10 িদেনর মেধয্ িলিখত অিভেযাগগুিলর উtর েদওয়ার েচɳা কির, িদনিট
শুরু হয় আপনার িচিঠ পাওয়ার পেরর িদন েথেক। েকান অpতয্ািশত কারেন যিদ
আমরা েসই সমেয়র িভতের উtর িদেত না পাির, তাহেল আমরা িনেজ েথেকই
আমােদর গয্ারােnট sয্াnাডর্ িsম অনুযায়ী আপনােক £25 টাকা েদেবা। আমরা
েযিদন উtর েদওয়ার কথা িছল েসই িদন েথেক শুরু কের 10 কমর্িদবেসর মেধয্
আমরা আপনােক এই েদয় অথর্ পাঠােবা। আমরা যিদ তাও করেত না পাির
তাহেল আপিন আবার £10 টাকার দাবী করেত পােরন।

সমসয্ািট সমাধান করার
র
া
ন
প
আ
েচɳা কর
েবা।

বয্িkগত িভিজটগিল
ু

সবিকছু িঠক করা
সবিকছু
pথেম আমরা আপনার অিভেযাগিট েদখেবা েয িক
অসুিবধা আেছ।
আমরা যিদ েকান ভূ ল কের থািক, আমরা kমা চাইেবা এবং ভু েলর
কারণ বয্াখয্া করেবা। আমােদর উেdশয্ হেলা যত শীƤ সmব সবিকছু
িঠক করা। আপিন যিদ আমােদর ভূ েলর কারেন িনিদর্ ɳ েকান kয়kিতর
সmখীন
ু হন, তাহেল আমরা সmূণর্ িববরণ এবং রিসদ চাইেবা।
এছাড়াও আমরা েদখেবা েয, আপিন িক আমােদর গয্ারােnড sয্াnাডর্
িsম এবং আমােদর gাহক pিত˟িত sীেমর আওতায় েকান টাকা
পাওয়ার েযাগয্ িক না।
যিদ সবিকছু েদখার পর আমােদর মেন হয় েয আমরা েকান ভূ ল
কিরিন, তাহেল আমরা আপনােক বুিঝেয় েদেবা েয িকভােব আমরা
িসdােn েপৗেছিছ।

য্ হেলা আপনার
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আপিন যিদ আমােদর েযেকান অিফেস েফান কেরন, তাহেল আপিন এমন কােরা
সেǩ কথা বলেত পারেবন িযিন আপনার অিভেযাগগুিল শুনেবন এবং, যখনই সmব
হেব এগুিলর সমাধানও করেবন। অনুgহ কের এটা মেন রাখেবন েয, সবসময়
আপিন িভিজট করেত আসেল এরকম করা সmব হেবনা যিদনা আপিন একিট
অয্ােপােয়ȄেমȄ িনেয় থােকন। আমরা যিদ তত্kনাত আপনার সমসয্ািটর সমাধান
করেত না পাির, তাহেল আমরা বুিঝেয় বলেবা েয এর জনয্ িক করেত হেব এবং
কাউেক বয্বsা করেবা িযিন আপনার িভিজেটর পরবতʗ 10 কমর্িদবেসর মেধয্
উtর সহ আপনার সেǩ েযাগােযাগ করেবন। েযসব েলাকজন আমােদর অিফেস
িভিজট করেত আেসন আমরা তােদর অিভেযাগগুিলর িববরণ েরকডর্ কের রািখ।
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নামিবহীন
অিভেযাগগিল
ু
নাম িবহীন অিভেযাগগুিলর েkেt
সতকর্ তা অবলmন করা হয় এবং
েযখােন pেয়াজন পদেkপ েনওয়া
হয়।

সেতজ েচহারা
আপিন যিদ আপনার অিভেযােগর ওপর আমােদর উtর েজেন
সnɳ না েহান তাহেল আমােদর জানােবন। আমরা তখন
আপনার অিভেযাগিটর পযর্ােলাচনা কের েদখেবা। একজন
pবীন সদসয্ বা কমʗেক িদেয় এটা করােনা হেব, এবং তার
িসdাn আমরা আপনােক আেগ েয উtর পািঠেয়িছ েসিট েথেক
sতnt থাকেব। এই পযর্ােলাচনা হওয়ার পর, আমরা আবার
আপনার সেǩ েযাগােযাগ করেবা আমােদর উtর িনেয়।
আমরা 10 কমর্িদবেসর মেধয্ উtর েদেবা, িদনিট শরু ু হেব
আমরা আপনার িচিঠ পাওয়ার পেরর িদন েথেক।
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আমরা সবাইেক কেঠার রাɲীয় েকাড অনুসরণ করেত হয়,
েযিটেক গয্ারােnড sয্াnাটর্ িsম (িজএসএস)।
এেত আমােদর পিরেষবার সাধারণ মানদȉগুিল েদওয়া থােক,
আপিন যা আশা করেত পােরন, িবেলর অিভেযাগ েথেক
শুরু কের জল েবর হওয়া, পিরকিlত ইিǻিনয়ািরং কাজ েথেক
িসওয়ার Ƀািডং বা পয়ঃpণালী খারাপ হওয়া পযর্n। এছাড়াও
এেত থাকেব আমরা যিদ িকছু ভু ল কির তাহেল আপিন িক
kিতপূরণ পােবন।

আমােদর গয্ারােnড sয্াnােডর্ র মেধয্ থােকঃ

আপিন িজএসএস সmেn আরও িবশদ িববরণ েপেত
পােরন ‘আমােদর পিরেষবার মানদȉ’ pচারপেt
unitedutilities.com/leaﬂets েথেক

•
•

•
•
•
•
•

•

িবল অনুসnােনর উtর েদওয়া
অয্ােপােয়ȄেমȄ করা ও অয্ােপােয়nেমn রাখা
িলিখত অিভেযাগগুিলর উtর েদওয়া
আপনার জল সরবরােহর েkেt পিরকিlত বাধা সmেn
আপনােক িলিখত িবjিp pদান
জরুরীকালীন সমেয় বা েফেট েগেল জল সরবরাহ পুনরায়
sাপন করা
জেলর চাপ কম হওয়া
পািbক িসওয়ার বা জনসাধারেণর পয়ঃpণালী েথেক
আপনার বাড়ীর িভতের বা বাইের যিদ জল বইেত থােক
জরুরীকালীন খরা সীমাবdতার কারেন আপনার জল
সরবরাহ বn করা

েমাড় েনওয়ার
জনয্ অনয্ জায়গা
আপনার অিভেযাগ যত শীƤ
সmব সমাধান করার জনয্
আমরা সবরকম েচɳা করেবা।
উপরn, আপনার যিদ মেন
হয় েয আমােদর উtর এখনও
আপনার সমসয্ার সমাধান
করেত পােরিন, আপিন আপনার
অিভেযাগিট িনmিলিখত েযেকান
একিট সংsার কােছ পাঠােত
পােরনঃ

ইিnেপেnn কাs
কাsমার ওয়াচডগ
আমরা যিদ আপনার অিভেযাগিটর পযর্ােলাচনা কির, িকn
তা sেtও আপিন আমােদর উtর িনেয় সnɳ না েহান,
তাহেল আপিন কাsমার কাউিnল ফর ওয়াটােরর কােছ
আপনার অিভেযাগিট পাঠােত পােরন। এিট হেলা sতnt দল,
যারা gাহকেদর sাথর্ েদেখন এবং অিভেযাগগিলর
ু তদn কেরন।
িলখুনু ঃ
িলখনঃ
The Consumer Council for Water
Second Floor
3 Piccadilly Place
Manchester
M1 3BN

েফানঃ 0845 705 6316 অথবা
ফয্াkঃ 0161 228 6117
িমিনকমঃ 0121 345 1044
ওেয়বসাইটঃ

0161 236 6112.

www.ccwater.org.uk

দয্ েরগেলটর
রগেু লটর
ু
দয্ ওয়াটার সািভর্ েসস েরগেলশন
অথিরিট (Ofwat) িনmিলিখত
িবষয়গুিল িনেয় েকান সমসয্া েদখা িদেল েসগিলর
ু সমাধান কের
পােরঃ
• গয্ারােnড sয্াnাডর্ িsম অনযায়ী
ু
একজন gাহেকর টাকা
েদওয়ার অিধকার।
• ওয়াটার েমইন বা মল
ূ জেলর পাইেপর সেǩ সংযk
ু হওয়ার
জনয্ একিট েকাmািনর িঠক করা শl
ু এবং শতর্ াবলী।
• ঘরয়া
ু -িবহীন সরবরােহর জনয্ িনয়ম এবং শতর্ াবলী।
• একজন gাহেকর বাড়ীেত আলাদা সািভর্ স পাইপ েদওয়ার
জনয্ আমােদর pেয়াজনীয়তাগুিল।
• ওয়াটার েমইন বা মূল জেলর পাইপ (িরkয্িজশন) pদােনর
েkেt শl
ু এবং শতর্ াবলী।
• িনেজ sাপন করা েমইন আমােদর হােত েনওয়ার জনয্
িনয়ম এবং শতর্ াবলী।
• শুl বা সংেযাগ িবিcn করার খরচ, যা একজন
িবজেনস কাsমােরর সরবারহ পুনরায় সংযk
ু করার জনয্
েকাmািনেক অবশয্ই িদেত হেব।
• িমটারিট িঠক নয় বা এিট sাপন করেত অেযৗিkক খরচ
হেc এই কারেন একজন gাহেকর কাছ েথেক িহসাব করা
শুl অনযায়ী
ু
টাকা িনেত অsীকার করা।
• pাইেভট িসওয়ার এবং েƬইন পািbক িসওয়ােরর সেǩ
সংযুk করেত বা একিট কােনকশেনর অনমিত
ু
েদওয়ার
আেগ েƬইন বা িসওয়ার পিরদশর্েনর pেয়াজনীয়তােত রাজী
না হওয়া।

• েকান জায়গােক িসওয়ােরর সেǩ যুk করার েkেt খরচ এবং
•
•
•

•
•
•

িসিকউিরিট যা একিট েকাmািন চায়।
িসওয়ার (িরkয্িজশন) েদওয়ার জনয্ শl
ু এবং শতর্ াবলী।
পয়ঃpণালী বা পয়ঃpণালী িনɱাশন কাজ হােত েনওয়া, বা
হােত েনওয়ার চু িkর শতর্ াবলী সmnীয় psাব বা pতয্াখয্ান।
বতর্ মান pাইেভট েƬেনজ িসেsম পিরবতর্ ন করার েkেt,
নালা বা পয়ঃpণালীর অবsা বা উপযুkতা েযিট েকাmািনর
মেত উপযুk নয়।
িবকl িসওয়ারিটর pভাবশীলতা েযিট বতর্ মান িসওয়ারিট
বn কের এর বদেল sাপন করা হেব।
psািবত েƬইন বা িসওয়ারিট ৈতরী করার pেয়াজনীয়তা,
যােত এিট সাধারণ িসওয়ার িসেsেমর অংশ হেত পাের।
বয্িkগত জিমেত পাইপ িবছােনা।

িলখনঃ
ু
Ofwat
Centre City Tower
7 Hill Street
Birmingham
B5 4UA

েফানঃ

0121 644 7500

ওেয়বসাইটঃ

www.ofwat.gov.uk

ইেমইলঃ mailbox@ofwat.gsi.gov.uk

মধয্sতা
এর মােন হেলা একিট িববাদ মীমাংসার জনয্ অনয্ কাউেক িনেয় আসা। িকছু িকছু েkেt, আপনার িববাদ
মীমাংসার জনয্ মধয্sতার সাহাযয্ েনওয়ার আপনার আইিন অিধকার আেছ। আমরা যিদ একজেনর মধয্sতােত
একমত না হই, ওফওয়াট (OFWAT) দয্ েসেkটারী অফ েsট ফর এনভায়রনেমȄ, ফু ড অয্াn রুরাল
অয্ােফয়াসর্ বা িসিভল ইিǻিনয়ার pিতɵােনর অধয্k (িববােদর উপর িনভর্ র কের) একজনেক েবেছ েনেব।
মধয্sতার জনয্ েয িবষয়গুিল উপযুk েসগুিল হেলাঃ
• রাsায় আমােদর কাজ হওয়ার পর kিতপূরণ িনেয় েকান িববাদ হেল
• জেলর িমটার বসােনা িনেয় িববাদ হেল
• ওয়াটার িফিটং sাপন সmেn িববাদ হেল (pদূষণ pিতেরাধ)

আইিন পদেkপ
এমন িকছু িবষয়ও রেয়েছ েযগুিলর েkেt আপিন আমােদর িবরুেd আইিন পদেkপ িনেত পােরন। আপিন
একজন উিকেলর সেǩও পরামশর্ িনেত পােরন, কারণ তারাই আপনােক উপযুk পদেkপ েনওয়া সmেকর্
পরামশর্ িদেত পােরন।
েগাপনীয়তা
আমােদর কােছ েদওয়া আপনার বয্িkগত তথয্গিু ল আমরা েগাপনীয় রাখেবা। তথয্ সুরkা আইন 1998 অনুযায়ী
সব তথয্গিু ল রাখা হেব। আমরা শুধমু াt তখনই অনয্ কাউেক তথয্গিু ল েদেবা যিদ আপিন এরকম করার
অনুমিত েদন। আমরা তখনই আপনােক েফােনর মাধয্েম সূচনা েদেবা যিদ আপিন িসিকউিরিট pɬ dারা পিরচয়
িদেত পােরন। এিট আপনার জনয্ এবং আপিন যিদ অনয্ কাউেক মেনানীত কেরন তার েkেt pেযাজয্ হেব।
িবেশষ মামলাগুিল
আপিন যিদ আমােদর েকান কমʗর িবরুেd অিভেযাগ কেরন, তাহেল একজন বিরɵ ময্ােনজার বা িনেদর্ শক
এিটর েদখােশানা করেবন।
অিভেযাগিট যিদ আিথর্ক অিনয়মতা িনেয় হয়, তাহেল আমােদর দলীয় অিডট ময্ােনজার তদn করেবন।
অপরাধমূলক কাযর্কলােপর অিভেযাগগুিল আমরা আমােদর দলীয় িসিকউিরিট ময্ােনজােরর কােছ পাঠােবা,
এবং এরপর pেয়াজন হেয় পুিলেশর কােছ পাঠােবা।
পিরেষবার মানদȉ
আমােদর উtরগুিলর গিত এবং গুণমােনর ওপর আমরা সবসময় নজর রািখ। আমােদর বয্িkগত আভয্nরীন
অিডট ছাড়া, দয্ কনিসউমার কাউিnল ফর ওয়াটার আমােদর অিভেযােগর উtরগুিলর বািষর্ক মূলয্ায়ন
কের থােকন। তারা আমােদর পারফরময্াn বা কমর্দkতার pিতিkয়া জানান এবং তােদর পািbক িমিটং-এ
এগুিলর িরেপাটর্ কেরন। এছাড়াও ওফওয়াট এই তথয্গিু ল বয্বহার কের অনয্ানয্ জল েকাmানীর সেǩ আমােদর
কমর্দkতা তু লনা করার জনয্।

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
ওয়াটারিসওর আেবদন পয্াক
িবচkনতার সেǩ জল বয্বহার করার একিট িনেদর্ িশকা
মূখয্ বা সীসা এবং সাধারণ সরবরাহ পাইপ বদলােনা
আমােদর পিরেষবার মানদȉগুিল

েকান কারেন আপনার যিদ আমােদর সেǩ েযাগােযাগ করেত হয়ঃ
আপনার িবল সmেn আমােদর সেǩ কথা বলেত হেলঃ
ঘরুয়া gাহেকরাঃ
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।
বয্বসায়ী এবং ঘরুয়া নয় এমন gাহকেদর জনয্ঃ
0845 746 2255 েখালা সময় সকাল 8.30 টা - িবেকল 5.30 টা েসাম েথেক শk।
ু
আপনার জল এবং বজর্ য্ জল পিরেষবা সmেn আমােদর সেǩ কথা বলেত হেলঃ
0845 746 2200

েখালা সময়ঃ সকাল

আপিন আমােদর ওেয়বসাইট েথেক আমােদর েযেকান pচারপt ডাউনেলাড করেত পােরনঃ
unitedutilities.com/leaﬂets, অথবা ি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-এ 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-র অনুেমাদেনর িবষয়।

সকাল

8

8 টা - রাত 8
6 টা শিনবার;

টা - সেnয্

টা েসাম েথেক শk;
ু
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-েত

আপিন এখন অনলাইেন আপনার জেলর অয্াকাউn চালােত পােরন।
এখন ে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.
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