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মাǅর নীচ িদেয় যাওয়া
ĺবিশর ভাগ মানুষ তােদর ঘেরর িভতর িদেয় পাইপ িনেয় যাওয়ার কথা ভােবন,
িকn কখনও তারা মাǅর নীচ িদেয় পাইপ িনেয় যাওয়ার কথা ভােবন না।

আপনার বাগান, সড়ক বা রাsার নীেচ
দুǅ গরtপণ
ু ু ূ Ū পাইপ থােক ĺযগিলর
ু pিত
আপনােক সেচতন থাকা উিচত-একǅ
জল সরবরাহ পাইপ ĺযǅর মাধƟেম রাsায়
থাকা আমােদর মূল পাইপ ĺথেক আপনার
বাড়ীেত জল আেস, এবং িসওয়ার বা
বজŪ Ɵ িনɱাষন পাইপ ĺযǅর মাধƟেম
আপনার বাড়ীর সব বজŪ Ɵ জল আমােদর
িসওয়ার পা পয়ঃpণালীেত এেস জমা হয়।
এই দুǅ পাই ছাড়া, আপনার টƟাপ
শধুমা
ু t একǅ সাজােনার িজিনষ হেয়
থাকেব, এবং আপনার লু বা ĺশৗচালয়ও...
ĺকান কােজ আসেব না!
ĺবিশ অংেশ এই দুǅ পাইপ িনেজর কাজ
Ǉক মেতা কের।
যিদ ĺকান কারেন এগুিলর মেধƟ ĺকান
একǅেক আপনার বদলােত হয় বা
আপনার নতু ন বাড়ী Ļতরী করার জনƟ

বা বাড়ী বেড়া করার জনƟ নতু ন পাইপ
বসােত হয়, তাহেল আপনােক জানেত
হেব ĺয িকভােব এবং ĺকাথায় িক করেত
হেব যােত আপনার ĺpােজkǅ সচারভােব
ু ু
সmn হয়।
আপনােক িক িক পদেkপ িনেত হেব তা
এই pচারপেt ĺদওয়া আেছ। pথম অেধকŪ
অংশ জেলক পাইপ ĺদখা এবং িdতীয়
অেধŪক অংশ িসওয়ার পাইপ।
কাজ খারাপ হওয়ার আেগ, আপনার
উিচত একজন ĺপশাজীিব pাmা বা
িbডােরর কােছ যাওয়া।
এই pচারপেt উেlখ করা িকছু কাজ
হেলা িবেশষjেদর কাজ এবং আমরা
সবসময় সুপািরশ কির ĺয কাজগিল
ু
ĺযন উপযুk pিশkণ pাp ĺপশাজীিবেদর
িদেয়ই করােনা হয়।

িবlার ĺsশাল!
আমােদর ওেয়বসাইেট িবlার এবং pাmারেদর জনƟ
pেয়াজনীয় সুচনা ĺদওয়া আেছ। এর মেধƟ রেয়েছ,
পাইপ িবছােনা, িজিনষপt, পাইপ, েলিজসেলশন এবং
আরও অেনক িবেশষj িবষয়গুিল।
এইসব ভােলা sাফগুিল আপিন এখােন
পােবনঃ unitedutilities.com/
newwatersupply-ĺত

জেলর পাইপঃ
িছd ĺদখার জনƟ আপনার
িমটার বƟবহার করা
আপনার যিদ একǅ িমটার থােক এবং এǅ
আপনার বাড়ীর সীমানায় হয়, তাহেল আপনার
সরবরাহ পাইেপর িছd ĺদখার জনƟ আপিন এǅর
বƟবহার করেত পােরন। জল বƟবহার করা সব
টƟাপ এবং সরǻামগুিল বn করুন, 30 িমিনট
বা এর ĺবিশ সময় অেপkা করুন এরপর িমটার
ĺদখুন (লাল সংখƟা সহ সবগুিল)। এর পের
এক ঘȄা ĺকান জল বƟবহার করেবন না এবং
আবার িমটার ĺদখুন। যিদ ĺদখা যায় ĺয িমটার
িরিডং বদেলেছ, বা চাকা ঘুরেছ (ĺশষ লাল
সংখƟা সহ) তাহেল ধের ĺনেবন িছd আেছ।
িমটারǅ যিদ আপনার বাড়ীর িভতের হয়,
তাহেল আপনার িভতেরর pািmং-এ িছd ĺদখার
জনƟ এǅর বƟবহার করেত পােরন। আবার
িনিɩত করুন ĺয সব সরǻাম এবং টƟাপগুিল
বn আেছ, 30 িমিনট অেপkা করুন এবং
িমটার িরিডং ĺদখুন। এর পের এক ঘȄা ĺকান
জল বƟবহার করেবন না এবং আবার িমটার
ĺদখুন। যিদ ĺদখা যায় ĺয, িরিডং বদেলেছ
তাহেল িছd আপনার িভতেরর পাইেপ আেছ।

আপনার জেলর পাইপ সmেn একǅ শb
pিতিদন একǅ ĺছাট চমƄকার হওয়ার মেতা। আপিন টƟাপ ĺঘারান,
এবং বাইের পিরɱার িবশুd পানীয় জল আেস।
আপনার জল সরবরাহ পাইপ ছাড়া, আপিন শীƤই জল ĺথেক বিǹত হেয় যােবন।
এই মাǅর নীেচর পাইপগুিল আপনার বাড়ীেক আমােদর ĺনটওয়ােকর
Ū সেǩ যk
ু কের। এবং
আপিন (বা আপনার বাড়ীর মািল) এগুিল ĺদখার জনƟ দািয়tশীল-আপনার বাড়ী ĺথেক
শুরু কের আপনার বাড়ীর সীমানা পযn।
Ū আপনার বাড়ীর সীমানা পার হেয় যাওয়ার পর
আপনার দািয়t ĺশষ।
আপিন িক ধরেণর বাড়ীেত থােকন তার উপর িনভŪ র কের, আপিন িনেজ একǅ সরবরাহ
পাইপ লাগােত পােরন বা আপনার pিতেবিশর সেǩ িমেলও সরবরাহ পাইপǅ লাগােত
পােরন, এেkেt িসdাn দুজেন িমেলই ĺনেবন।
আপনার সরবরাহ পাইেপ যিদ ĺকান িছd হয়, তাহেল আপনােক এǅর ĺমরামত করেত হেব
একǅ ভােলা pাmারেক ĺডেক। িকn, িকছু িবেশষ ĺkেt আমরা িবনামেলƟ
ূ একবােরর জনƟ
ĺমরামত কেরত পাির, যােত জল নɳ না হয়।
ĺমরামত সmেকŪ আরও তেথƟর জনƟ িভিজট করনু unitedutilities.com/
bursthome অথবা আমােদর ĺফান করনু 0845 746 2200 নmের এবং
সাহােযƟর জনƟ আমরা যতটু k সmব ĺচɳা করেবা।

একǅ সরবরাহ পাইপ

কারা দািয়tশীল?
িবপরীত িদেক থাকা িচtǅ ĺদখায় ĺয আপনার বাড়ীেত
সরবরাহ করা জেলর পাইপǅর জনƟ আপনার এবং
আমােদর দািয়t িক।
যখন একǅ সরবরাহ পাইপ িদেয় একǅ বাড়ীেত সরবরাহ
করা হয় (উপেরর বাঁিদেক) তখন পাইপǅ আপনার
বাড়ীর িসমানার িভতের আসার পরই আপনার দািয়t।

এkটানŪাল
sপ টƟাপ

ওয়াটার
ĺমইন

কিমউিনেকশন
সাpাই বা সরবরাহ পাইপ
পাইপ
সmিtর সীমানা

আমােদর দািয়t
কমন বা ĺযৗথ
সরবরাহ পাইপ
(এই পাপই dারা যােদর
বাড়ীেত জল সরবরাহ হয়
ĺসইসব বাড়ীর মািলকেদর
ĺযৗথ দািয়t)

আপনার দািয়t

কমন বা ĺযৗথ সরবরাহ পাইপগুিল

যখন একǅ সরবরাহ পাইপ িদেয় এক বা তেতািধক
বাড়ীেত জল সরবরাহ করা হয় (নীেচর বাঁিদেক)
ĺসেkেt এই পাইপǅর দািয়t জল সরবরাহ করা সব
বাড়ীর ĺলাকেদর থােক। বƟিkগত আলাদা পাইপ ĺযǅর
dারা আপনার বাড়ীেত জল আেস ĺসǅর দািয়tও আপনার।
য়িদ সরবরাহ পাইেপ ĺকান িছd হয়, সাধারণত আপনােকই
এǅর ĺমরামত করেত হেব। িকn, িকছু িকছু ĺkেt
আমরা এই পাইেপর িছdǅ িবনামূেলƟ ĺমরামত কের ĺদেবা।
সmূণŪ িববরণ পাওয়া যােব unitedutilities.com/
bursthome-এ
ĺকান ĺকান সময়, একǅ পাইপ িদেয় অেনকগুিল বাড়ীেত
জল সরবরাহ হেল আমরা ĺজার ĺদেবা ĺয পাইপǅ বদিল
কের ĺযন বƟিkগত ভােব এক একǅ বাড়ীেত একǅ কের
পাইপ লাগােনা হয়। আমরা এরকম করেত পাির শুধু যিদ
ĺদখা যায় ĺয ĺযৗথ পাইপǅ খারাপ অবsােত আেছ, িকছু
িকছু বাড়ী যিদ ɃƟােট পরবিতŪ ত হয়, বা ĺকান একǅ
বাড়ীর যিদ িবল ĺদওয়া িনেয় সমসƟা থােক।

bাǹ বা শাখা পাইপ
(আপনার দািয়t)

সmিtর সীমানা
sপ টƟাপ (আমােদর দািয়t) ওয়াটার ĺমইন বা মূল জেলর পাইপ (আমােদর দািয়t)

জেলর পাইপঃ সীসার সরবরাহ পাইপǅ বদলােনা
আপিন যিদ এমন একǅ বাŔীেত থােকন ĺযǅ
1970 সেনর আেগ Ļতরী হেয়েছ, তাহেল
সmাবনা আেছ ĺয আপনার জল সরবরাহ
পাইপǅ সীসার হেব।
আজকাল, sাsƟজিনত কারেন সীসার পাইপ বƟবহার করা
হয়না, কারণ ধাতু র ĺছাট টু কেরা আপনার জেলর সেǩ িমশেত
পাের। িচিকƄসা িবেশষjরা মেন কেরন ĺয এগুিল kিতকারক,
িবেশষ কের ĺছাট বাcা এবং গেভŪ থাকা িশশেদর
ু জনƟ।
আপিন যিদ সীসার সরবরাহ পাইপǅ বদলােত চান, তাহেল
একǅ তু ন পাইপ লাইন িবছােনাটা আপনার িবlার বা
pাmােরর দািয়t হেব। এরপর, আমরা আপনার pাmােরর
হােতর কাজ পরীkা কের ĺদখেবা। যিদ sk্ যাচ হয়, তাহেল
আমরা িবনামূেলƟ নতন
ু পাইপǅেক আমােদর ĺনটওয়ােকর
Ū
সেǩ যুk করেবা, এবং আমােদর িদেক বাগােন যিদ ĺকান
সীসার পাইপ বািক থােক এগুিলও বদিল করেবা।
সীসার পাইপ বদালেনা সmেকŪ আরও ĺবিশ তেথƟর জনƟ
ও বদিল করা পাইপǅ সংযুk করার অনলাইন আেবদন
ফেমŪর জনƟ িভিজট করনু unitedutilities.com/
replacingleadpipes

আমরা সবসময় সুপািরশ কির ĺয, আপনার সীসার
পাইপ বদিল করার সময় জল ইnািsর অনুেমািদত
একজন pাmারেকই ডাকেবন। সmণূŪ িববরেণর জনƟ
িভিজট করুন wras.co.uk/wiaps

ওয়াটার ĺpশার
আমরা অবশƟই যেথɳ ĺpসাের জল সরবরাহ করেবা যােত আপিন
4.5 িলটােরর একǅ কেnইনার ভিতŪ করেত পােরন।

30

ĺসেকেn

আপনার বাড়ীেত জেলর ĺpসার এবং ĺɃা িক পিরমােন থাকেব তা pভািবত হেব
কতগুিল কারেণ যার মেধƟ হেলাঃ

িকভােব িলড বা িসসা সনাk করেবন
একǅ টচŪ িনন এবং আপনার রাnাঘেরর টƟােপর বাইেরর
িদেক এবং আপনার আলমারীর িপছেনর িদেক ĺয পাইপǅ
যােc ĺসǅেক পরীkা কের ĺদখন।
ু এǅ ĺপেয় ĺগেছন?
িসসার পাইপগিলর
ু অেনক িবিশɳতা আেছ। এগিল
ু গাঢ়
ধসর
ূ রেঙর হয় (ĺপইn বা রেঙর িভতের থােক),
নরম, এবং সহেজ িচিhত করা যায়।

• রাsার মূল জেলর পাইেপ থাকা জল ĺথেক আপনার বাড়ী কতটা উচু েত,
•
•
•
•

এবং িরসাভŪ ােরর তু লনায় এর উcতা
আপনার জল সরবরাহ পাইেপর অবsা এবং ĺলআউট
আপনার বাড়ী ĺথেক যিদ অনƟ বাড়ীেত জল সরবরাহ পাইপ ভাগাভািগ করা হয়
ĺবিশ মাtায় জেলর চািহদা
আপনার বাড়ীর িভতেরর pািmং,

আপনার যিদ মেন হয় ĺয, আপনার বাড়ীেত জেলর ĺpসার িনেয় ĺকান সমসƟা
রেয়েছ, তাহেল pথেম আপনার বাড়ীর িভতেরর pািmং ĺদখুন এবং এরপর ĺদখুন
ĺয sপ টƟাপǅ খুলা আেছ িক না। এখনও আপিন যিদ সnɳ না ĺহান, তাহেল
দয়া কের 0845 746 2200 নmের আমােদর ĺফান করুন।

িব˞াস করনু বা নাই করন...
ু
সীসার পাইপ সিরেয় িনেল আপনার বাড়ীেত ĻবদুƟিতক
ĺকান সমসƟা হেল বাড়ীǅ িনরাপদ থাকেব না।

মেন রাখেবন,
রাখেবন, এমনিক আপনার পাইেপর বাকী অংশ
যিদ তামার Ļতরী হয়, আপনার সরবরাহ পাইপǅ
সীসার হেত পাের।

আেগকার িদেন, সীসার পাইপেক ইেলকিƪকাল আথŪ
িহসােব বƟবহার করা হেতা। আপিন যিদ আপনার
সরবরাহ পাইপǅ বদিল কেরন, তাহেল আেগ
একজন ইেলকিƪিশয়ােনর কাছ ĺথেক পরামশŪ িনন।

জেলর পাইপঃ একǅ নতুনতু ন জেলর কােনকশন ĺনওয়া
আপিন যিদ নতু ন বাড়ীেত sানাnর হেয় থােকন, তাহেল আপনার
বাড়ীেক আমােদর মূল জেলর পাইেপর সেǩ সংযk
ু করার জনƟ
আপনার িবlার হয়েতা ইিতমেধƟ আমােদর সেǩ ĺযাগােযাগ করেছন।
উপরn, আপিন যিদ একǅ নতু ন বাড়ী Ļতরী কেরন বা
বাড়ীেক বড় কের থােকন ĺযখােন জল সরবরােহর pেয়াজন
আেছ, আপিন হয়েতা িনেজই এর বƟবsা করেত চাইেবন।
pিkয়াǅ অেনকটাই pযুিkগত, িকn সংেkেপ বলেত ĺগেল
সরবরাহ পাইপǅ িবছােনা আপনার দািয়t এবং বাকীটা
আমােদর দািয়t। একজন অিভj এবং ĺযাগƟ িবlারই
pযুিkগত এবং আইিন pেয়াজনীয়তাগুিল জানেবন।
আপনােক অবশƟই একǅ আেবদন ফমŪ সmূণŪ করেত
হেব ĺযǅ 0845 026 4296 নmের ĺফান কের আমােদর
‘নতু ন উnিত সূচনা পƟাক’ এর কথা িজjাসা করেল
পাওয়া যােব বা আমােদর ওেয়বসাইট ও ĺদখেত পােরনঃ
unitedutilities.com/waterconnections

আপিন নতু ন কােনকশন এবং নতু ন ওয়াটার ĺমইন সmেn অেনক তথƟ
ĺপেত পােরন unitedutilities.com/waterconnections-ĺত অথবা
আমােদর ĺফান করুন 0845 026 4296 নmের।

আপিন িক জানেতন...
• সব নতু ন বাড়ীগুলােত pািmং করেত হেল আমরা

সংেযাগ করার আেগ িকছু আইিন িনয়ম ĺদখেত
হেব। জল সরবরাহ (ওয়াটার িফǅং) আইন
1999-ĺত এগুিল ĺদওয়া আেছ।
• আপিন যিদ একǅ নতু ন পািbক ওয়াটার ĺমইন

আমােদরেক িদেয় ইনsল করােত চান, তাহেল
আপিন আমােদর শতŪ াবলী অনুযায়ী রাজী হওয়ার
িতন মােসর মেধƟ আমরা ĺসটা কের ĺদেবা।
• আপনার ওয়াটার ĺমইন বা সরবরাহ পাইপ sাপন

করার জনƟ ইউনাইেটড ইউǅিলǅস বƟবহার
করেত হেব না। আপিন মানƟতাpাp ĺযেকান একǅ
িনজs সংsােক বƟবহার করেত পােরন। িবশদ
িববরণগুিল পাওয়া যােব unitedutilities.com/
waterconnections-এ
• েকান ĺকান সময় বতŪ মান ওয়াটার ĺমইন এবং

পয়ঃpণালীর অবsাǅ িকরকম আেছ তা ĺদখাও
সাহাযƟকর হেত পাের। আপিন মানিচেtর pিতিলিপ
ĺদখেত পােরন বা ĺদখার বƟবsা করেত পােরন
0870 751 0101 নmের ĺফান কের।

িসওয়ার বা পয়ঃ
pণালী পাইপঃ

িসওয়ার পাইপ সnেn ĺবাঝা
আপিন যখন ĺশৗচালেয় জল ঢােলন, sান কেরন বা িডসওয়াশার
বƟবহার কেরন, বƟব˲ত জল ইউ-েবেnর িদেক বাইের চেল যায়
এবং পুনরায় ĺদখা যায় না।

আপিন ধুেয় চেল যান, বাকীটা আমরা ĺদখেবা

ীটা আমরা ĺদখেবা
আপিন ধুেয় চেল যান, বাক

একǅ pাইেভট ĺƬইন ĺযǅ শধুু
আপনােকই পিরেষবা ĺদয় ĺসǅর
মাধƟেম আপনার বাড়ী ĺথেক এই
জল ĺবিরেয় যায়, এবং এই ĺƬনǅর
ĺদখােশানা করার দািয়t হেলা
আপনার।
ĺয sােন িগেয় আপনার ĺƬইন বা
নালা অেনকগুিল বাড়ীেত পিরেষবা
ĺদওয়া পাইপǅর সেǩ যুk হয়, বা
নালা আপনার বাড়ী পার হওয়ার পর,
আমরা এǅর ĺদখােশানা করার জনƟ
দািয়tশীল থাকেবা।
িবপরীত িদেক ĺদওয়া িচt ĺথেক ĺবাঝা
যােব ĺয, এগুিল িকভােব কাজ কের।

bেকজ বা আটেক যাওয়ার ĺkেt, যিদ এগুিলঃ
• আপনার িনজs ĺƬইন বা নালােত হয়

তাহেল আপনােক Ǉক করেত হেব
• একািধক বাড়ীেত পিরেষবা ĺদওয়া পয়ঃpণালী

পাইেপ বা আপনার বাড়ীর সীমানার বাইের
যিদ হয়, এǅ আমরা Ǉক করেবা।
এখনও যিদ আপনার আরও তেথƟর
pেয়াজন থােক, তাহেল িভিজট করুন
unitedutilities.com/privatesewers
অথবা ĺফান করনু 0845 746 2200 নmের।

িবেশষ িসওয়ার বা পয়ঃp
পয়ঃpণালী পাইেপর দািয়t
দািয়t
ɃƟাট/অƟাপাটŪ েমȄ

টƟােরস বা বারাnা

এক ĺদওয়ােলর ঘর

আলাদা

ফু টপাথ
পািbক হাউওেয়

চািব

শুধু পথpদশেনর
Ū জনƟ িচt ĺদওয়া হেয়েছ।
pাইেভট ĺƬইন (বাড়ীর মািলেকর দািয়t)
ভাগাভািগ করা িসওয়ার পাইপ / সmিtর সীমানার বাইেরর পাইপ (ইউনাইেটড ইউǅিলǅস এর দািয়t)
পািbক িসওয়ার (ইউনাইেটড ইউǅিলǅস এর দািয়t)

িসওয়ার বা পয়ঃ
pণালী পাইপঃ

একǅ নতু
নতন
ু ন িসওয়ার বা পয়ঃ
পয়ঃ pণালী কােনকশন ĺনওয়
নওয়াা
আপিন যিদ একǅ নতু ন বাড়ী Ļতরী কেরন বা বাড়ীǅ আরও বািড়েয়
থােকন এবং এর ফেল আমােদর িসওয়ার ĺনটওয়ােকŪ র সেǩ সংযk
ু করেত
হয়, তাহেল আমরা তাড়াতািড় আপনার ĺশৗচালয় জল িদেয় ভিতŪ করেবা!
আমরা pায়ই pাইেভট বা বƟিkগত িসওয়ার পাইপ বসােনা এবং
এǅেক আমােদর ĺনটওয়ােকŪ র সেǩ জিড়ত করা সহ সব কাজ
করার অনুমিত আপনার িবlার বা pাmারেক িদেয় িদই - িকn
pথেম আমােদর জায়গাǅ পিরদশŪন কের ĺদখেত হেব এবং িলিখত
অনুমিত িদেত হেব।
ĺকান ĺকান সময়, আমরা চূ ড়াn সংেযাগ বা কােনকশন িনেজরা
করার জনƟ ĺজার িদই, এটা িনিɩত করার জনƟ ĺয কােজ ĺযন
ĺকান tǅ না থােক।
নতু ন কােনকশেনর ĺkেt সবেচেয় সাধারণ সমসƟাǅ ĺদখা ĺদয় যখন
বাড়ীǅর ফাউল ওয়াটার বা ĺনাংরা জল (ĺযমন, আপনার ĺশৗচালয়
এবং ঘেরর বাসনপেtর জল) এবং বৃিɳর জেলর জনƟ আলাদা
পাইপ থােক। এটা অতƟn গুরtপণ
ু ূ Ū ĺয এই দǅ
ু পাইপ ĺযন আমােদর
পািbক িসওয়ার ĺনটওয়ােকŪ র সǇক জায়গােত যk
ু হয়।

আমােদর
রŪ
িসওয়ার ĺনটওয়ােক

একটু দাড়ান...
ঁ
আপিন িক জােনন?

?

আমরা যিদ একǅ নতন
ু পািbক িসওয়ার
ĺদওয়ার জনƟ রাজী হই, তাহেল আপিন আমােদর
শতŪ অনুযায়ী রাজী হওয়ার পর ছয় মােসর মেধƟ আমরা
এǅ সmূণŪ করার লkƟ রািখ।
kস কােনকশন হেল দূষণ হওয়ার মেতা সমসƟা ĺদখা ĺদয় এবং এর ফেল আপনােক বড় মােপর জিরমানা িদেত হয়।
যিদ ĺকান সেnহ থােক আমােদর ĺফান কের ĺনেবন!
আপিন যিদ একǅ বাড়ী Ļতরী কেরন এবং আপনার বাড়ীর
সেǩ যুk করার জনƟ ĺকান পািbক িসওয়ার না থােক, তাহেল
আমরা একǅ বসােত পাির যিদ এǅ দুই বা তেতািধক বাড়ীর
জনƟ কােজ আেস। অনgু হ কের মেন রাখেবন ĺয, নতু ন
িসওয়ােরর খরচ আপনােকই বহন করেত হেব। এǅ খুবই খরচ
সােপk, তাই আমরা ĺপেমn িবকl ĺবেছ ĺনওয়ার সুেযাগ িদই,
12 বƄসের টাকা ĺদওয়ার সেযাগ
ু
সহ।
pাইেভট িসওয়ার কােনকশন এবং নতু ন পািbক িসওয়ার,
এবং pাসিǩক আেবদন ফমŪ সmেn আরও ĺবিশ তেথƟর
জনƟ, অনgু হ কের আমােদর ĺফান করনু 01925 679364
নmের অথবা িভিজট করনু unitedutilities.com/

একǅ নতন
ু পািbক িসওয়ার sাপন করার
জনƟ আপনােক ইউনাইেটড ইউǅিলǅসএর কােছ ĺযেত হেব না। আপিন মানƟতাpাp
ĺযেকান সংsােক িদেয়ই তা করােত পােরন। আরও
িবশদ িববরণগুিল পােবন unitedutilities.com/
wastewaterconnections-ĺত

ন
ব
ে
া
া
র
য়
ও
জ
হ
ন
Ɵ
k
ু
আ
য
ন
প
া
ǩ
নার সাহােযƟ
সে
র দরকার হেল আমােদর জ
wastewaterconnections

অনƟানƟ তথƟঃ
আপনার sপ টƟাপǅ
খেজ
ুঁ ĺদখনু
(এটা সাধারণত রাnাঘেরর িসেǦর নীেচ থােক)

শীতকােলর জনƟ psিত িনন
তাপমাt যখন শূেনƟর নীেচ চেল যায়, ইউ.েকĺত ĺযরকম হেয় থােক, আপনার বাড়ীর জেলর
পাইপগুিল জেম যায়।
খুবই অnকারপণূ Ū শীত ĺথেক বাঁচার জনƟ, িকছু সাধারণ সতকতা
Ū
অবলmন করা গুরtপণ।
ু ূ Ū ঠাȉা জায়গায় পাইপ ĺঢেক রাখা, েযমন
বারাnা বা গƟােরজ, এবং আপনার িহǅং কম পিরমােন রাখেল,
এই পাথŪকƟগিল
ু ĺদখা ĺযেত পাের।
আপনার sপ টƟাপǅ ĺকাথায় আেছ ĺসǅ ĺদেখ রাখাটা ভােলা
উপায় (সাধারণত এǅ রাnাঘেরর িসেǦর নীেচ থােক) এবং
একজন ভােলা pাmােরর নাম আপনার হােতর কােছ রাখেবন
যােত পাইেপ ĺকান অসুিবধা হেল তাড়াতািড় আপিন পদেkপ
িনেত পােরন।
এটা ভু লেবন না ĺয, শীেতর মাসগিলেত
ু
আপিন যিদ ĺকাথাও
বাইের যান, তাহেল িকছু সাধারণ উপায় অবলmন কের আপিন
আপনার বাড়ী সরি
ু kত রাখেত পােরন, েযমন িহǅং ĺখালা রাখনু
এবং একজন বnু বা pিতেবশীেক বলনু আপনার বাড়ীর িদেক
একটু ĺখয়াল রাখেত!
আরও ĺবিশ পরামেশŪর জনƟ িভিজট করনু
unitedutilities.com/winterwise

িক Ƀাশ করেবন না
ĺশৗচালেয় তু লার বাড বা বাcােদর মেছ
ু কাপড়
ĺফলেল ĺসগুিল িফের এেস আপনার kিত করেত
পাের!
এই বsগুিল ĺশৗচালেয়র ǅসƟর
ু মেতা নɳ হয় না, সতরাং
ু
এগুিল আপনার িসওয়ার পাইপ বn কের িদেত পাের, এবং এর
ফেল ĺশৗচালয় ĺথেক জল যাওয়া বn হেয় যােব, pাmােরর খরচ
বাড়েব, এবং সবিকছু ĺনাংরা হেব।
রাnাঘেরর িসǦ িদেয় বােজ িজিনষ ĺফলেল, িবেশষ কের
ফƟাট, েতল বা িgজ, এেতও সমান ঝুঁ িক থােক। সবেচেয়
ভােলা হেব এগুিল একǅ pািsেকর পােt ĺরেখ িদন, ঠাȉা
হওয়ার পর িবেন ĺফেল িদন।

আপনার িসওয়ার পাইপ িকভােব রাখেবন
ĺস সmনেধ আরও জানেত হেল, িভিজট করনু
unitedutilities.com/whatnottoﬂush

শধমাt
ু ু িতনǅ িজিনষ
আেছ যা ĺশৗচালয় িদেয়
ĺযেত পাের
(এবং এগিলর
ু মেধƟ একǅ হেলা টয়েলট ĺপপার)

এই pচারপtǅ pকাশনার একǅ িসিরজ বা ĺƽিণর মেধƟ একǅ ĺযǅেত আমােদর gাহকেদর জনƟ
pেয়াজনীয় তথƟগুিল রেয়েছ। অনƟ ĺযগুিল আপনার জনƟ আgেহর হেত পাের ĺসগুিল হেলাঃ
• আপনার জেলর িবল ĺদওয়ার একǅ িনেদŪ িশকা
• ওয়াটার িমটার আেবদন পƟাক
• আপনার বাড়ীর জেলর িমটার পরীkা করা
• আপনার জেলর িমটােরর একǅ সহজ িনেদŪ িশকা
• আমােদর অিতিরk পিরচযŪা পিরেষবার একǅ িনেদŪ িশকা
• িবচkনতার সেǩ জল বƟবহার করার একǅ িনেদŪ িশকা
• ওয়াটারিসওর আেবদন পƟাক
• আমােদর অিভেযাগ pিkয়া
• মূখƟ বা সীসা 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।

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 শিন; সকাল 8 টা - দপর
ু ু 12 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 pেয়াজনীয় নmরǅ।
আপিন আমােদর কােছ িলখেত পােরনঃ
United Utilities, PO Box 459, Warrington WA55 1WB

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-ĺত 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।

অথবা অনলাইেন যানঃ
unitedutilities.com-এ

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

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.
02/13/SD/4997

