
জানুন আপনার এনারজজি  
রিল কত হবি
স্মার্ট মিরমার আপনমাকে এবং আপনমার তত্তমাবধমাকন থমােমা 
িমানুষটিকে েীভমাকব সহমায়তমা েরকত পমাকর 
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স্ারজি রিরার ও পররচরজিাকারী 
পরিচর্যাকযািীদেি স্যার্ রিরযাি সম্পদক্ জ্যান বৃরধি এবং তযািযা ও তযাদেি তত্তযাবধযাদন থযাকযা 
িযানুষগুদ�যা কীভযাদব এি দ্যািযা উপকৃত হদত পযাদিন সস সম্পদক্ জযানযাদত Smart Energy GB-
সত আিিযা Carers UK-এি সযাদথ কযাজ কিরি।

স্ারজি রিরার আপনার এিং আপনার তত্তািধাবন থাকা িানুষটিবক 
নানান সুরিধা রিবত পাবর 
বত্িযাদন আিযাদেি অদনদকই তযাদেি গ্যাস ও রবেু্ ৎ রব� রনদে রচরতিত। আি আপরন রখন 
কযাদিযা পরিচর্যাে রনদেযারজত তখন হেদতযা তযাদেি রবদ�ি রচতিযাও আপনযািই কিদত হদব। এই 
সষেদরে স্যার্ রিরযাি আপনযাদক সযাহযার্ কিদত পযাদি।

স্যার্ রিরযাদিি সযাদথ একটি ইন-সহযাি রিসদলে থযাদক। এই রিসদলেটিদক অদনক সিে 
আইএইচরি (IHD) বদ�ও িযাকযা হে। এদত আপরন কতরযা গ্যাস ও রবেু্ ৎ ব্বহযাি কিদ�ন 
এবং তযাি িূ�্ সেখযা রযাে।

অথ্যাৎ, আপরন সবসিে জযানদিন আপনযাি গ্যাস ও রবেু্ ৎ রব� কত হদব। এি ফদ� আপনযাি 
বযা আপনযাি তত্তযাবধযাদন থযাকযা ব্রতিি বযাদজদরি রহদসব কিদত আি অনুিযাদনি উপি রনভ্ি 
কিদত হদব নযা। 

এই একই তথ্ আপনযাদক বযা আপনযাি তত্তযাবধযাদন থযাকযা ব্রতিদক উষ্ণ থযাকযাি জন্ কখন 
রহটিং বযাড়যাদত হদব সসই সম্পদক্ রসধিযাতি রনদত সহযােতযা কিদব। অথবযা সকযানরকিু ভুদ� চযা� ু
সথদক সগদ� তযা খুঁদজ সবি কিদত আপনযাদক সহযােতযা কিদত পযাদি – অথ্যাৎ, আপরন রনরচিত 
হদত পযািদিন সর আপনযাি তত্তযাবধযাদন থযাকযা ব্রতি ভুদ� গ্যাস বযা রবেু্ দতি অপচে কিদিন নযা। 
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স্ারজি রিরার আপনাবক আরও অবনকভাবি সাহার্য করবত পাবর  
আপরন কতরুকু রবেু্ ৎ বযা গ্যাস ব্বহযাি কিদিন স্যার্ রিরযাি তযাি রহসযাব িযাদখ, ঠিক আপনযাি 
বত্িযান রিরযাদিি িদতযা। রকন্তু স্যার্ রিরযাি সসই রিরিং সুিরষেত উপযাদে সিযাসরি আপনযাি গ্যাস 
ও রবেু্ ৎ সিবিযাহকযািীি কযাদি পযাঠিদে সেে। অথ্যাৎ, আপনযাদক বযা আপনযাি তত্তযাবধযাদন থযাকযা 
ব্রতিদক রিরযাি রিরিং সেখদত আি িই সবদে উপদি উঠদত হদব নযা বযা কযাপদবযাদি্ি িদধ্ কষ্ট 
কদি ঢুকদত হদব নযা। অথ্যাৎ, আপনযাি ব্স্ত কযাদজি তযার�কযা সথদক একটি কযাজ কিদ�যা।

আিার িবতা রারা তাবির কাবের িানুবষর 
দিখাব�ানা করবেন, তাবিরবক আরি স্ারজি রিরার 
দনওয়ার পরাি�জি দিবিা। এখন আরি সহবজই 
আিার রিবলর রহসাি রাখবত পারর। আর তাবত 
আিার িাবয়র িরুচিন্াও রকেুরা কবিবে।”

সমারমা, তমার িমা মিকনর পমরচর্টমােমারী“
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স্ারজি রিরার কীভাবি কাজ কবর

৪.  আপনযাি ব্বহৃত গ্যাস ও রবেু্ দতি পরিিযাদেি উপি রনভ্ি কদি
আপনযাদক একটি রব� পযাঠযাদনযা হে।

২.  আইএইচরি (IHD)-সত আপনযাি ব্বহৃত গ্যাস ও রবেু্ দতি 
পরিিযাে এবং তযাি িূ�্ সেখযা রযাে। 

১.  আপরন রখন স্যার্ রিরযাি ব্বহযাি কিদিন তখন তযা আপনযাি গ্যাস 
ও রবেু্ ৎ খিদচি সিকি্ িযাদখ।

৩.  স্যার্ রিরযাি স্বেংররিেভযাদব আপনযাি রিরযাি রিরিং গ্যাস ও রবেু্ ৎ 
সিবিযাহকযািীি রনকর পযাঠিদে সেে। 
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স্যার্ রিরযাি ইন্যািদনদরি সযাদথ সংরুতি নে। এিনরক, ইন-সহযাি রিসদলেটিিও ইন্যািদনদরি সযাদথ 
সংদরযাগ সনই। তযাই স্যার্ রিরযাি রনদত ইন্যািদনর সংদরযাদগি প্রদেযাজন সনই।

কতরুকু গ্যাস বযা রবেু্ ৎ ব্বহযাি হদছে তযা আপরন, আপনযাি তত্তযাবধযাদন থযাকযা ব্রতি এবং তযাদেি 
গ্যাস ও রবেু্ ৎ সিবিযাহকযািী িযাড়যা আি সকউ সেখদত পযাদব নযা। 

গ্যাস ও রবেু্ ৎ সিবিযাহকযািী সকব� কতরুকু গ্যাস বযা রবেু্ ৎ ব্বহযাি হদছে এবং কখন ব্বহযাি 
হদছে সসই তথ্ সেখদত পযাদবন। সকযান রজরনসটি লেযাগ-ইন কিযা আদি বযা কখন ওেযারিং সিরিন 
চযা� ুআদি সসই তথ্ সিবিযাহকযািী সেখদত পযাদবন নযা!

ররি-দপ স্ারজি রিরার
আপরন রযাি সেখভযা� কিদিন তযাি রপ্র-সপ রিরযাি থযাকদ� রতরনও স্যার্ রিরযাি রনদত পযািদবন। 
রপ্র-সপ স্যার্ রিরযাি ব্বহযাি কিদ� অন�যাইদন, রনদজি সিযাবযাই� রেদে বযা সেযাকযাদন রগদে রপ-
আপ কিযা রযাে। রপ্র-সপ স্যার্ রিরযাদিি সযাদথ একটি ইন-সহযাি রিসদলে থযাদক, সরখযাদন রপ-আপ 
কিযাি সিে হদ� তযা রিসদলেদত প্রেরি্ত হে।
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আপরন কতরা গ্যাস ও রিি্ুযৎ ি্যিহার কবরবেন তা দিখা
ইন-সহযাি রিসদলেটিদত আপনযাি তত্তযাবধযাদন থযাকযা ব্রতিি ব্বহৃত গ্যাস ও রবেু্ দতি পরিিযাে 
এবং তযাি খিচ সেখযা রযাদব। তযািযা আজদক, এই সপ্যাদহ বযা এই িযাদস কত খিচ কদিদিন তযা 
সেখদত পযাদবন। 

আপরন রযাদক সহযােতযা কিদিন তযাি ররে শুধু গ্যাদসি জন্ স্যার্ রিরযাি থযাদক তদব ইন-সহযাি 
রিসদলেদত সকব� ব্বহৃত গ্যাদসি পরিিযাে সেখযাদব। আি তযাদেি ররে শুধু রবেু্ দতি জন্ স্যার্ 
রিরযাি থযাদক তদব ইন-সহযাি রিসদলেদত সকব� ব্বহৃত রবেু্ দতি পরিিযাে সেখযা রযাদব। 

স্যার্ রিরযাি বযাসযাবযারড়দত গ্যাস ও রবেু্ ৎ সযাশ্রদে সহযােতযা কিদত পযাদি, রকন্তু তযা স্বেংররিে 
নে। অদনক পরিচর্যাকযািীি কযাদি ইন-সহযাি রিসদলেটি সবি ভযা� স�দগদি। এটি আপনযাদক 
এবং আপনযাি তত্তযাবধযাদন থযাকযা ব্রতিদক তযাি গ্যাস ও রবেু্ ৎ ব্বহযাি সম্পদক্ অদনক সবরি 
তথ্ সেে। রযা গ্যাস ও রবেু্ দতি ব্বহযাি কিযাদনযা এবং অথ্ সযাশ্রদেি উপযাে খুঁদজ সবি কিদত 
আপনযাদেি উভেদকই সহযােতযা কিদব। 
 
উেযাহিেস্বরূপ, সযািযা, রররন তযাি িযা রজদনি সেখযাদিযানযা কদিন, রতরন বদ�ন:

সযাধযািে ইন-সহযাি রিসদলে সেখদত সকিন হে তযা এই িরবদত সেখযা রযাদছে। 

এটি ররবয়ল রাইবি আপনার ি্যিহৃত গ্যাস ও 
রিি্ুযবতর পররিাণ দিখবত সাহার্য কবর। ভুলি�ত 
রকেু অন কবর রাখবল, আপরন হয়ত অবনক সিয় 
তা দখয়াল কবরন না, রকন্তু ইন-দহাি রিসবলেবত তা 
ঠিকই আপনার নজবর পড়বি। এরা আিার িাবক 
আরও স্ািলম্ী কবর তুবলবে।”“
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সযাধযািে ইন-সহযাি রিসদলে সেখদত সকিন হে তযা এই িরবদত সেখযা রযাদছে। 

অ্যাবসেরসিল ইন-দহাি রিসলে (AIHD)
রকিু রকিু গ্যাস ও রবেু্ ৎ সিবিযাহকযািী ইন-সহযাি রিসদলেি অ্যাদসেরসব� সংস্কিেও সিবিযাহ 
কদি থযাদকন, রযা AIHD নযাদিও পরিরচত। এি এিন রকিু সুরবধযা িদেদি রযা আপনযাদক বযা 
আপনযাি তত্তযাবধযাদন থযাকযা িযানুষটিদক অদনক সেযাহতযা কিদত পযাদি। সরিন, এগুদ�যাদত বড় 
বড় বযারন থযাদক এবং িব্দ কদি রবরভন্ন তথ্ পদড় সিযানযাদত পযাদি।

AIHD সহযােক হদত পযাদি ররে আপরন বযা আপনযাি উপি রনভ্িিী� ব্রতি:
•  অন্ধ বযা আংরিক েষৃ্টিিরতিসম্পন্ন হন
•  আপনযাি হযাত বযা করজি ব্বহযাদি সিস্যা হে, রকংবযা
•  স্রৃতিরতি স�যাপ সপদে থযাদক

অ্যাদসেরসব� ইন-সহযাি রিসদলে সনওেযাি ব্যাপযাদি আিও তথ্ জযানদত আপনযাি সিবিযাহকযািীি 
সযাদথ কথযা ব�নু।
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স্ারজি রিরার স্াপন
গ্যাস ও রবেু্ ৎ সিবিযাহকযািী প্ররতষ্যানগুদ�যা স্যার্ রিরযাি স্যাপন কদি থযাদক। আপনযাি সম্পে্ূ 
রনিযাপত্যাি কথযা িযাথযাে সিদখ তযািযা পিুদনযা রিরযাি প্ররতস্যাপদনি কযাজটি কদি থযাদকন। এদত 
গ্যাহদকি অরতরিতি সকযান খিচ সনই। 

এটি দপবত রা রা করবত হবি:
১.  স্যার্ রিরযাি স্যাপদনি সিে ঠিক কিযাি জন্ আপনযাি গ্যাস ও রবেু্ ৎ সিবিযাহকযািীি সযাদথ 

সরযাগযাদরযাগ করুন।  

অরধকযাংি সষেদরে, স্যার্রিরযাদিি জন্ আপরন আপনযাি তত্তযাবধযাদন থযাকযা ব্রতিি পদষে 
অ্যাপদেন্দিন্ রনদত পযািদবন, রকন্তু সসদষেদরে সিবিযাহকযািী আপনযাদক রনিযাপত্যা সংরিযাতি 
সবি রকিু প্রশ্ন কিদত পযাদিন।  

আপরন এিন একটি সিে ঠিক কিদবন রখন আপনযািযা েইুজনই সসখযাদন উপরস্ত থযাকদত 
পযািদবন। সিবিযাহকযািী সেখদবন গ্যাহদকি – অথ্যাৎ, আপরন রযাি পরিচর্যাি েযারেদবে আদিন 
তযাি – সকযান রবদিষ চযারহেযা, সরিন সসখযাদন তযাি পরিচর্যাকযািীি উপরস্রতি প্রদেযাজন, 
িদেদি রক নযা। 

২.  রিরযাি স্যাপনকযািী পবূ্রনধ্যারিত সিদে হযারজি হদবন এবং আপনযাদক বযা আপনযাি 
তত্তযাবধযাদন থযাকযা ব্রতিদক তযাি পরিচেপরে সেখযাদবন। আি রতরন পরিচেপরে প্রেি্ন নযা 
কিদ�, আপরন তযা সেখদত চযাইদত পযাদিন। 

৩.  তযািযা বত্িযান রিরযািটিি সংদরযাগ রবরছেন্ন কদি তযাি বেদ� একটি স্যার্ রিরযাি স্যাপন 
কিদবন।  

৪.  স্যার্ রিরযািটি চযা� ুহদে সগদ�, স�যাকটি আপনযাদক ও আপনযাি তত্তযাবধযাদন থযাকযা ব্রতিদক 
ইন-সহযাি রিসদলে ব্বহযাি পধিরত সেরখদে সেদবন।

রকিু রকিু বযারড়দত এখনও স্যার্ রিরযাি পযানরন, রকন্তু সিযা�-আউর সিষ হওেযাি আদগই তযা 
সপদে রযাদবন বদ� আিযা কিযা রযাে। আপনযাি তত্তযাবধযাদন থযাকযা ব্রতি স্যার্ রিরযাি পযাদবন রক নযা 
সস সম্পদক্ গ্যাস ও রবেু্ ৎ সিবিযাহকযািী আপনযাদক ব�দত পযািদবন। কত তযাড়যাতযারড় আপনযাি 
রিরযাি স্যাপন কিযা হদত পযাদি সস সম্পদক্ও তযািযা ব�দত পযািদবন। 



৯

জরুরর রিষয়
•   স্যার্ রিরযাি স্যাপদনি সিে সসখযাদন কযাউদক উপরস্ত থযাকদত হদব। আপরন বযা আপনযাি 

তত্তযাবধযাদন থযাকযা ব্রতি রকংবযা েজুদনই সসখযাদন উপরস্ত থযাকদত পযাদিন। 

•   পরিচর্যাকযািী রহদসদব, আপরন ররে সিবিযাহকযািীদক জযারনদে থযাদকন সর, স্যার্ রিরযাি 
স্যাপদনি সিে আপরন সসখযাদন উপরস্ত থযাকদবন, তযাহদ� সকযান কযািদে আপরন সসখযাদন 
উপরস্ত থযাকদত নযা পযািদ� সিবিযাহকযািী স্যার্ রিরযাি স্যাপন কিদবন নযা। 

•   গ্যাস ও রবেু্ দতি রিরযাি একই সিদে স্যাপন কিদ� তযাদত প্রযাে েইু ঘণ্যা সিে �যাগদব। 
আি রিরযাি একটি হদ� সসদষেদরে সিে কি �যাগদব। 

•   স্যার্ রিরযাি স্যাপদনি সিে গ্যাস ও রবেু্ ৎ সিবিযাহ সযািরেকভযাদব বন্ধ থযাকদব। আপনযাি 
তত্তযাবধযাদন থযাকযা িযানুষটিি ররে স্বযাস্্গত সকযানও সিস্যাি কযািদে গ্যাস বযা রবেু্ ৎ 
সিবিযাদহি প্রদেযাজন হে তদব তযা অ্যাপদেন্দিন্ বুরকংদেি সিে সিবিযাহকযািীদক 
জযানযাদত হদব



১০

আপনার তত্তািধাবন থাকা ি্যরতিবক দসিা রিিাবন আপনাবক
সহায়তা করা
স্যার্ রিরযাি রেদে আপরন – এবং আপনযাি তত্তযাবধযাদন থযাকযা ব্রতি – গ্যাস ও রবেু্ ৎ খিদচি 
উপি নজি িযাখদত পযািদবন রযা সংসযাদিি খিচ কিযাদত সহযােতযা কিদব। রকন্তু আিিযা জযারন 
অদনক পরিচর্যাকযািী গ্যাস ও রবেু্ ৎ সিবিযাহকযািীদেি সযাদথ সবযাঝযাপড়যাি সষেদরে আিও 
সহযােতযা সপদ� উপকৃত হদতন।

তারলকাভুতি থািজি  পাটিজি িা তৃতীয় পক্ষ হন  
আপনযাি তত্তযাবধযাদন থযাকযা ব্রতিি জন্ ররে আপনযাি রসধিযাতি গ্হদেি এবং তযাদেি রব� 
পরিদিযাদধি প্রদেযাজন হে, তযাহদ� তযাদেি রেদক সথদক আপরন তযার�কযাভুতি থযাি্ পযাটি্ 
হদ� আপনযাি সুরবধযা হদব। আপনযাি কী কিদত হদব তযা জযানদত তযাদেি গ্যাস ও রবেু্ ৎ 
সিবিযাহকযািীি সযাদথ সরযাগযাদরযাগ করুন।

রনরাপবি স্ারজি রিরার স্াপন  
েবু্� গ্যাহকদেি সুিষেযাি জন্, অদনক গ্যাস ও রবেু্ ৎ সিবিযাহকযািী একটি পযাসওেযাি্ রস্কি 
ব্বহযাি কদিন। আপরন রিরযাি স্যাপদনি জন্ অ্যাপদেন্দিন্ সনওেযাি সিে, সিবিযাহকযািীি 
সযাদথ কথযা বদ� একটি পযাসওেযাি্ ঠিক কিদত পযাদিন। রিরযাি স্যাপনকযািী ব্রতিদক আপনযাি 
সযািদন - বযা আপনযাি তত্তযাবধযাদন থযাকযা ব্রতিি সযািদন আদগ সসই পযাসওেযাি্টি ব�দত হদব - 
তযািপি রতরন বযারড়দত প্রদবি কিদত পযািদবন। 



১১

রিাবয়াররটি সারভজি বসস দররজস্ার (রপএসআর)-এ সাইন-আপ করুন  
আপনযাি তত্তযাবধযাদন থযাকযা ব্রতিদক প্রযাদেযারিটি সযারভ্দসস সিরজস্যাদি রনবন্ধন কিযাদনযা একটি 
ভযাদ�যা আইরিেযা হদত পযাদি। 

রপএসআি একটি সম্পে্ূ ররি এবং সস্বছেযাদসবযািূ�ক ব্বস্যা, রযাি অথ্ হদছে, গ্যাস ও 
রবেু্ ৎ সিবিযাহকযািীি কযাি সথদক সবদচদে েবু্� ব্রতিটিও সঠিক সসবযা পযাদবন। কখনও 
পরিকরপিতভযাদব পরিদষবযা বন্ধ থযাকদ� তযাি অরগ্ি সনযাটিি পযাওেযা বযা পযাওেযাি কযাদরি সষেদরে 
অগ্যারধকযাি প্রযারপ্, এইসব সুরবধযাি অতিভ্ুতি থযাকদত পযাদি।

রপএসআি-এ একবযাি কযাদিযা নযাি তযার�কযাভুতি হদ�, তযািযা বড়-ফিি্যার বযা সরেই� রবদ�ি 
জন্ অনুদিযাধ কিদত পযািদবন, অথবযা অ্যাকযাউদন্ি সস্রদিন্ বযা রব�গুর� তযাদেি কযাদি নযা 
পযাঠিদে আপনযাি কযাদি পযাঠযাদনযাি বযা তযাদেি সযাদথ সযাদথ আপনযাদকও পযাঠযাদনযাি জন্ অনুদিযাধ 
কিদত পযাদিন। 

আপরন ররে িদন কদিন রপএসআি-এ থযাকদ� আপনযাি তত্তযাবধযাদন থযাকযা ব্রতিি সুরবধযা হদব, 
তযাহদ� আিও জযানদত তযাদেি গ্যাস ও রবেু্ ৎ সিবিযাহকযািীি সযাদথ সরযাগযাদরযাগ করুন।

আরও তথ্য 
Carers UK ওদেবসযাইদর রবরভন্ন পরিদষবযাি ব্বহযাি বযা পযাওেযাি অফ অ্যাররন্ ব্বস্যা কিযাি 
রবষদে পরিচর্যাকযািীদেি পিযািি্ িযাড়যাও আিও অদনক তথ্ িদেদি: 
carersuk.org/tips-from-carers

এরপর রা করবত হবি  
আজই ‘get a smart meter’ র�দখ সযাচ্ রেন। অথবযা আপনযাি তত্তযাবধযাদন থযাকযা ব্রতিি গ্যাস 
ও রবেু্ ৎ সিবিযাহকযািীি সযাদথ সরযাগযাদরযাগ কদি সেখুন তযািযা একটি রিরযাদিি ব্বস্যা কিদত 
পযাদিন রক নযা।

তযাদেি রবদ�ি করপদত আপরন তযাদেি সযাদথ সরযাগযাদরযাদগি ঠিকযানযা পযাদবন। অথবযা 
রকিু সিবিযাহকযািীি ররি-সফযান নম্বি এবং সরসেরদফযান নম্বি সপদত রভরজর করুন: 
smartenergyGB.org/supplier-free-phone-numbers

Carers UK ইং�্যান্ড ও ওদে�স (246329) এবং স্কর�্যান্ড (SC039307) এ রনবরন্ধত একটি 
েযাতব্ প্ররতষ্যান এবং ইং�্যান্ড ও ওদে�দস (864097) রনবরন্ধত গ্যািযারন্ দ্যািযা পরিচযার�ত 
একটি সীরিত েযাে সকযাম্পযারন।

http://carersuk.org/tips-from-carers
http://smartenergyGB.org/supplier-free-phone-numbers


আপনার তত্তািধাবন থাকা 
ি্যরতিবক দসিা রিিাবন স্ারজি 
রিরার রিবয় আপনাবক 
সহায়তা করা

তথ্যারেি সঠিকতযা এরপ্র� ২০২২ পর্তি


