
পাওয়ার কাটের সময় বিনামূট্যে 
অবিবরক্ত সহায়িা পান।

প্রায়�রারিটি সরার ভ্ি য়সয়সি জন্য 
রনবন্ধন করুন।



যাটের সিটেটয় বিবি প্রটয়াজন  
িাটের জনযে অবিবরক্ত সাহাযযে
স্কটল্যরায়ডেি উত্তিরাংশ ও মধ্য-দরষিণ ইংল্যরাডে জয়ুে যে তরাি ও যকব্ লগুরল 
করমউরনটিি জন্য রবদ্ুযৎ বয়� রনয়� আয়স, আমিরা যসগুরলি যদখরায়শরানরা করি। আমিরা 
যসই যকরাম্রানী নই েরািরা আপনরায়ক রবদ্ুযয়তি রবল পরাঠরা� – আমরায়দি করাজ হল 
রবদ্ুযয়তি প্কৃত যনটও�রায়কভি ি িষিণরায়বষিণ ও যমিরামত কিরা। েথরাসম্ভব দ্রুত ও 
রনিরাপয়দ পরাও�রাি করায়টি সমরাধরান কিরাও আমরায়দি করাজ।

আমিরা জরারন যে পরাও�রাি করাট দঃুরচিন্রাজনক বরা কঠিন হয়ত পরায়ি, যসই করািয়ণ আমিরা অরতরিক্ত 
সহরা�তরা ও সমথভিন প্দরান করি। আমিরা আপনরায়ক আয়িরা অয়নক যবরশ ্রাল্রায়ব ও দ্রুত সরাহরাে্য 
কিয়ত পরারি, েরদ আমিরা আয়ে যথয়ক জরারন যে আপনরাি কী কী অরতরিক্ত সহরা�তরা প্য়�রাজন হয়ত 
পরায়ি। আপরন েরদ প্রায়�রারিটি সরার ভ্ি য়সয়সি জন্য রনবন্ধন কিয়ত চরান, এমন রক তরা েরদ শুধু 
সরামর�ক্রায়বও হ�, অনগু্রহ কয়ি আমরায়দিয়ক 0800 294 3259 নম্বয়ি য�রান করুন বরা সংেুক্ত �মভিটি 
সম্পূণভি করুন।

• বরধি হন বরা যশরানরাি অসুরবধরা থরায়ক

• যকরায়নরা প্রতবন্ধকতরা থরায়ক

•  পরাঁচ বছয়িি কম ব�য়সি রশশুয়দি 
সয়গে থরায়কন

• অন্ধ বরা আংরশক দরৃটিশরক্তহীন হন

• যকরায়নরা দীরভিস্রা�ী অসুস্তরা থরায়ক

• রবদ্ুযয়ত চয়ল এমন যকরায়নরা রচরকৎসরা সিঞ্রাম/
সহরা�ক উপকিণ ব্যবহরাি কয়িন

• 60 বছয়িি যবরশ ব�স হ�

রনরচিত্রায়বই সবরাি প্য়�রাজন আলরাদরা, তরাই আপনরাি প্য়�রাজনগুরল সম্য়কভি  আয়লরাচনরা 
কিরাি জন্য রবনরা রবিধরা� আমরায়দি সয়গে যেরােরায়েরাে করুন।

আপবন আমাটের সাটে বনিন্ধন করটি পাটরন যবে আপবন:



আমিরা কী অজভি ন কিরাি লষি্য িরারখ

পাওয়ার কাটের সময় অগ্াবিকার
আমরায়দি প্রায়�রারিটি সরার ভ্ি য়সস লরাইন রদয়নি 24 রণ্রাই 
উপলব্ধ থরায়ক। অত্যরাবশ্যক িষিণরায়বষিয়ণি করাজ কিরাি 
জন্য আমরায়দি েরদ আপনরাি পরাও�রাি বন্ধ কিরাি 
প্য়�রাজন হ�, তরাহয়ল আমিরা আপনরাি সয়গে বরা আপনরাি 
ময়নরানীত ব্যরক্তি সয়গে যেরােরায়েরাে কিব। 

আপনার প্রটয়াজনগুব্র জনযে  
উপটযাগী সরুক্া সংক্ান্ত উপটেি
অনয়ুিরাধ কিরা হয়ল, আমিরা আপনরায়ক আপনরাি 
প্য়�রাজয়নরাপয়েরােী মরাধ্যয়ম পিরামশভি রদই যে পরাও�রাি করায়টি 
জন্য কী্রায়ব প্স্তুরত রনয়ত হ�, যেমন যরেইল, 
যটক্সটয়�রান, অরিও রসরি বরা ইংয়িজী ছরােরা অন্য যকরায়নরা 
্রাষরায়ত। 

স্ানীয় জরুরী পবরটেিাগুব্র  
সটগে সংটযাগ
আমরায়দি প্রায়�রারিটি সরার ভ্ি য়সস যিরজস্রায়ি থরাকরা মরানষুয়দি 
অরতরিক্ত সহরা�তরা যদও�রাি জন্য আমিরা স্রানী� কতৃভি পষি, 
জরুিী পরিয়ষবরা এবং ররেটিশ যিি ক্রস এি ময়তরা 
এয়জন্ীগুরলি সয়গে করাজ করি। 

আপনার কবমউবনটির জনযে িট্ািস্ত
চিম আবহরাও�রাি যষিয়রে এবং দীরভি পরাও�রাি করায়টি 
সম�, স্রানী� কল্যরাণমপূলক েরানবরাহনগুরলি সয়গে আমরায়দি 
সংয়েরাে আমরায়দিয়ক খরাবরাি, পরানী�, উষ্ণতরা ও চরারজভি ং 
পয়�ন্ট যদও�রাি লয়ষি্য সহরা�তরা কয়ি।

জরুরী বিেযুেৎ সরিরাহ
আপরন েরদ রবদ্ুযয়তি ওপয়ি রন ভ্ি িশীল রচরকৎসরা 
সিঞ্রাম/ সহরা�ক উপকিণ ব্যবহরাি কয়িন তরাহয়ল 
আমরায়দি লষি্য হল দীরভি পরাও�রাি করায়টি সম� বহনয়েরাে্য 
যজনরায়িটি প্দরান কিরা। 

মটনর িাবন্ত
আমিরা একটি পরিয়ষবরা রদই যেখরায়ন আপরন স্কটিশ ও 
সরাদরানভি ইয়লকররিরসটি যনটও�রাকভি স-এি কমমীয়দি সয়গে 
করাজকমভি কিরাি সম� একটি পরাসও�রািভি  ব্যবহরাি কিয়ত 
সম্মত হয়ছেন। এই্রায়ব আমিরা আপনরাি ব্যরক্তেত 
রনিরাপত্তরা ও বরারেি সুিষিরাি েত্ন রনয়ত পরারি।

আমরায়দি সব প্রায়�রারিটি সরার ভ্ি সগুরল বিনামূ্যে



/ssencommunity @ssencommunity

রকছু েিম যপরাশরাক ও ব্যরাটরািী 
চরারলত টচভি  হরায়তি করায়ছ িরাখুন। 

যে যকরান রচরকৎসরা সিঞ্রায়মি জন্য 
আপনরাি ব্যরাক-আপ পরাও�রাি আয়ছ 
রকনরা েরাচরাই করুন।

েরাচরাই করুন যে আপনরাি 
যস্�রািরল�ট ম্যরান�ুরাল ্রায়ব চরালরায়নরা 
েরা� রকনরা অথবরা এয়ত ব্যরাটরারি 
ব্যরাক-আপ আয়ছ রকনরা।

পাওয়ার কাটের জনযে প্রস্তুি োকুন।

প্রাটয়াবরটি সাব ভ্ি সগুব্র জনযে 
আজই বরবজস্ার করুন।
�মভিটি পপূিণ করুন বরা রবনরামপূয়ল্য 
য�রান করুন

0800 294 3259
0800 316 5457
যটক্সটয়�রান

আয়িরা জরাননু
ssen.co.uk/
priorityservices এ

Scottish and Southern Electricity Networks হল Scottish and Southern Energy Power Distribution Limited এি ব্যবসরার�ক নরাম, েরাি স্কটল্যরায়ডে 
রনবন্ধন নং হল SC213459; Scottish Hydro Electric Transmission plc েরাি স্কটল্যরায়ডে রনবন্ধন নং হল SC213461; Scottish Hydro Electric Power 
Distribution plc েরাি স্কটল্যরায়ডে রনবন্ধন নং হল SC213460; (সবগুরলিই রনবরন্ধত অর�স Inveralmond House 200 Dunkeld Road Perth PH1 
3AQ এ অবরস্ত); এবং Southern Electric Power Distribution plc েরাি ইংল্যরাডে ও ওয়�লয়স রনবন্ধন নং হল 04094290 এবং রনবরন্ধত অর�স 1 
Forbury Place 43 Forbury Road Reading RG1 3JH এ অবরস্ত যেগুরল SSE Group www.ssen.co.uk এি সদস্য 



প্রাটয়াবরটি সাব ভ্ি সগুব্র বনিন্ধন ফমভি

অনগু্রহ কয়ি দটুি পরাতরাই রপ্ন্ট কয়ি পপূিণ করুন এবং য�িত রদন।
পাওয়ার কাটের সময় অবিবরক্ত
সরাহরায়ে্যি প্য়�রাজন হয়ত পরায়ি এমন মরানষুয়দি জন্য যেরােরায়েরায়েি রববিণ

ঠিকানা

িাবির বফান

বমািাই্ বফান

বেক্সেটফান

নামসট্ািন

পেিী

িাবিটি সাক্াটির জনযে সরুক্া
(সিভিাবিক 10 টি অক্র)
আপনরাি সয়গে সরাষিরাৎ কিরাি সম� আপরন 
েরদ চরান আমিরা একটি পরাসও�রািভি  ব্যবহরাি 
করি, তরাহয়ল অনগু্রহ কয়ি তরা এখরায়ন রদন

বপাস্টকাড

আমার মটনানীি বযাগাটযাটগর িযেবক্ত (েরদ প্য়েরাজ্য হ�)
প্রায়�রারিটি সরার ভ্ি য়সস ও রবদ্ুযৎ সিবিরায়হি বরাধরাি প্সয়গে যে বনু্ধ বরা 
পরিবরায়িি সদয়স্যি সয়গে আমিরা যেরােরায়েরাে কিয়ত পরারি।

অনগু্হ কটর এখাটন পাঠান:
Priority Services, Scottish and Southern Electricity Networks, FREEPOST, RTGH-TXXT-ZAEG

Inveralmond House, 200 Dunkeld Road, Perth, PH1 3AG

িাবির বফান

বমািাই্ বফান

বেক্সেটফান

নামসট্ািন

পেিী

সম্পকভি

আমিরা আপনরাি তথ্য কী্রায়ব সংগ্রহ, সঞ্চ� ও প্রক্র�রা করি যসই রবষয়� তয়থ্যি  
জন্য ssen.co.uk/PrivacyNotice/ -এ আমরায়দি প্রাইয়্রস যনরাটিশ যেরাপনী�তরাি  
রবজ্ঞরতি যদখুন (করােয়জি প্রতরলরপি অনয়ুিরাধ কিয়ত আমরায়দি সয়গে যেরােরায়েরাে করুন)।

আপনরাি েরদ এখন আি প্রায়�রারিটি সরার ভ্ি য়সয়সি প্য়�রাজন নরা থরায়ক, তরাহয়ল  
0800 294 3259 নম্বয়ি আমরায়দি য�রান করুন অথবরা যটক্সটয়�রায়ন 0800 316 5457 
নম্বয়ি আমরায়দি সয়গে যেরােরায়েরাে করুন বরা Networks.Priority.Services@sse.com এ 
ই-যমইল করুন, আি আমিরা যিরজস্রাি যথয়ক আপনরায়ক সরিয়� যদব।



িাবরখ

স্াক্বরি

িি হাটির 
অক্টর নাম

এই ফটমভি স্াক্র করার অেভি আপনার জনযে কী হটি
আপরন এই �য়মভি স্রাষিি কয়ি রনরচিত কিয়ছন যে, আপরন যবরায়েন যে, 
আমরায়দিয়ক যকরায়নরা জরুিী পরিরস্রতয়ত তৃতী� পষিগুরলি করায়ছ আপনরাি 
রববিণ যদও�রাি প্য়�রাজন হয়ত পরায়ি, েরায়ত আমিরা আপনরায়ক প্রায়�রারিটি 
সরার ভ্ি য়সস প্দরান কিয়ত পরারি; এি অন্্ুভি ক্ত হয়ত পরায়ি ররেটিশ যিি ক্রস; 
স্রানী� কতৃভি পষিগুরল বরা জরুিী পরিয়ষবরাগুরল। আপরন েরদ করাউয়ক 
ময়নরানীত কয়ি থরায়কন তরাহয়ল প্রায়�রারিটি সরার ভ্ি য়সস প্দরান কিরাি সম� 
আপরন আমরায়দিয়ক আপনরাি ময়নরানীত যেরােরায়েরায়েি ব্যরক্তি সয়গে আপনরাি 
পষি যথয়ক কথরা বলরাি জন্য স্পটি্রায়ব সম্মরত রদয়ছেন। অথভিরাৎ আমিরা 
আপনরাি সম্য়কভি  এবং আপনরাি সিবিরায়হি রবষয়� তরায়দি সয়গে তথ্য ্রাে 
কয়ি রনয়ত পরারি।

আপনার বিিে িেযে ্াগ কটর বনওয়া
আপনরাি সম্মরত রনয়� আমিরা আপনরাি শরক্ত সিবিরাহকরািী ও ে্যরাস 
পরিবহনকরািীয়ক আপনরাি রবশদ তথ্য রদয়ত পরারি, েরািরা এমন প্রায়�রারিটি 
সরার ভ্ি য়সস প্দরান কিয়ত েরাি যথয়ক আপরন উপকৃত হয়ত পরায়িন।

 আরম আমরাি রবশদ তথ্য ্রাে কয়ি যনও�রাি জন্য সম্মরত রদরছে

বনিন্ধন করার কারণ (প্য়েরাজ্য সব বক্সগুরলয়ত টিক রদন)

Equipment Type

বয বেবকৎসা সরঞ্াম/সহায়ক 
উপকিণগুরল রবদ্ুযয়তি ওপয়ি 
রন ভ্ি িশীল 

অনযে বয বয কারটণ আপনার অবিবরক্ত সাহাটযযের প্রটয়াজন হটি পাটর 
(অনগু্রহ কয়ি রনরদভিটি করুন)

যবে ইংটরজী আপনার মািৃ্াো না হয়, িাহট্ আমাটেরটক ি্ুন বকান 
্াোয় কো িট্ন?

আপবন আমাটের 
সম্পটকভি  কী্াটি 
শুটনবিট্ন?

েীরভিস্ায়ী  
অসসু্িা অন্ধ আংবিক েবৃটিিবক্ত

স্বৃিভ্ংিিা 60 এর  
বিবি িয়স

অস্ায়ী:

5 িিটরর কম িয়সী বিশু আটি এমন পবরিার

পবরিাটর কম 
িয়সী প্রাপ্তিয়স্ক

হাসপািা্ বেটক 
আসার পটর 
আটরাগযে্া্

জীিটনর 
পবরিিভি ন

শ্রিণক্মিা হাবন িা িবিরিা কো ি্ার 
অসবুিিা

সীবমি  
নিােিা

মানবসক স্াস্যে

িারীবরক 
প্রবিিন্ধকিা

িৃবধিজবনি 
বরাগািস্া

প্রাটয়াবরটি সাব ভ্ি সগুব্র বনিন্ধন ফমভি
অনগু্রহ কয়ি দটুি পরাতরাই রপ্ন্ট কয়ি সম্পূণভি করুন এবং য�িত রদন।


