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বন সরিাত্তম বিল পারছেন 
াক্ট ও বিল

বক না সস ি্যাপারর উরবেগ 
ি্যিসার উপর এই মুহর্ত অরনক সিবি অব্তবরক্ত চাপ সৃষ্টি কররে।
এটি কাগজটি আপনাকক এনার্জ কন্টাক্ট [চটতিপত্র] বদল করার প্রটরিয়াটি বঝকে; এনার্জ সেলে ককলর েময় কী করকে 
হকব ো জানকে, এবং আপনার র্বকল অর্ের্রতি অর্ প্রদান করকেন র্ক না সে ব্যাপাকর েজাগ র্াকক োহায্্য করকব।

এখন বক আপনার সাপ্াইয়ার [সরিরাহকারী] িদল করার সঠিক সময়?

আপনার োপ্াইয়ার পর্রবেন করার সচষ্া করার পকব, আপর্ন আপনার বেমান কন্টাক্ট সেষ করকে পারকবন র্ক না ো 
জানা গুরুত্বপর্। অকনক র্বজকনে োপ্াই কন্টাক্ট হকছে র্িক্সড িাম, এবং সকাকনা পর্রবেকন অঙ্ীকারবদ্ধ হওয়ার পকব 
ব্যবোগুকলার আত্মর্বশ্ােী হকে হকব সয্ োরা নেন োপ্াইয়াকরর কাকে সয্কে পারকবন।

আপর্ন আপনার োপ্াইয়ার পর্রবেন করার পকব:

• আপনার এনার্জ োপ্াইকয়র চাহহদা হ্াে করার জন্য আপর্ন কী কী পদকষেপ গ্রহর্ করকে পাকরন ো খর্েকয় সদখন।
• র্নটচিে করুন সয্ আপনার বেমান কন্টাকক্টর সরি ও িামগুকলা [চটরির েে] এবং একই োকর্ নেন োপ্াইয়াকরর 

কাকে য্াওয়ার প্রভাবগুকলা আপর্ন বঝকে পাকরন - এবং আপর্ন সকাকনা র্বদ্যমান কন্টাক্ট ভঙ্ করকেন র্ক না ো 
বকঝকেন। 

• এোড়াও আপনাকক েজাগ র্াককে হকব সয্ কীভাকব আপর্ন একটি প্রোরক বা দবত্ত ইউটিললটি সকাম্ার্ন ও
ব্্রাকারকক হচনকবন।

? এনার্্জজি সসলস কল এিং স্তক্তার সারে চবক্ত

• ললখখে ভাকব না সপকয় বা ভাবার জন্য েময় না র্নকয় আপর্ন সকাকনা র্বষকয় একমে হকবন না।
• সকাকনা পয্াকয়ই ‘হ্া‘ বলকবন না - এটিও সকাকনা চটতিকে প্রকবে করার জন্য েম্মর্ে হহকেকব গ্রহর্ করা হকে পাকর,

এবং আইনে ো বজায় র্াককে পাকর। প্রায়ই সকাকনা োপ্াইয়ারই কললং-অি লপর্রয়ড [চড়ান্ত টেদ্ধান্ত সনওয়ার 
আকগ মনহথির করার জন্য প্রকয়াজনীয় েময়কাল] প্রদান ককর না সয্ েমকয় একটি কন্টাক্ট বার্েল করা য্ায়।

• আপনার নাম, ব্যবো প্রর্েষ্াকনর নাম বা র্িকানা প্রদান করকবন না।
• আগ্রহী হকল সিান সককি র্দন এবং গকবষর্া করুন সয্ োরা কী র্বটরি করকে। েকল ের্্য ও কন্টাক্ট েেকোর োকর্

পড়ন এবং উপকার্রো ও লকার্য়ে ঝর্কগুকলা সবর করুন।
• র্নটচিে না হকল আপর্ন র্বশ্াে ককরন এমন কাকরা কাে সর্কক পরামে গ্রহর্ করুন।

মকন রাখকবন: আপনাকক ের্ে্যই োহায্্য করকে চান এমন সকউ সয্ আপনাকক র্বভ্ান্ত করকব না, র্বরতি হকব না বা 
আপনার উপর চাপ ে্বটষ্ করকব না। েজাগ র্াককবন সয্ প্রোরককরা ওএির্জইম [OFGEM] োজকে পাকর, বা সকাকনা 
েরকারী র্রকবি/গ্রান্ট প্রদান করার ভান ধরকে পাকর। 

ব
ূ ব

জি ু ু জি
জি

Business
Sheffield

জি ূ জি জি
ূ জি জি জি ূ জি

ু

জি ূ জি

জি ু
জি জি ু জি ু

ু
ু

ু ্বজি

ব ু

জিআনপি নযি ে�ো�েোেিোিেো এিেোন্্জ ে�ো�েোম্েোনি ে�োেেিো� ে�ো�েোল্ে [গেতোিগতত�] �ল েপোি:ু

জি াঁ ু
ু ূ

জি
ু ু ুাঁ

জি



• আপনার বেজি মান ও নেুন কন্টাক্টটি েেকজি োর োকর্ পড়ুন - এবং চুটতি সেষ করার ধারােমূহ সনাি ককর রাখুন। 
পর্রবেজি কনর জন্য আপনাকক হয়কো অকনক দীর্জি একটি সনাটিে প্রদান করকে হকে পাকর (সয্টি প্রায়ই নব্বই র্দন হকয় 
র্াকক)। আপর্ন য্র্দ না ককরন, আপনাকক হয়কো ‘সরাল ওভার‘ করা হকে পাকর। 

• একটি কন্টাক্ট য্খন নবায়ন করার েময় হয় েখন এনার্জজি  সকাম্ার্নর দার্য়ত্ব আপনাকক সনাটিে সদওয়ার, র্কন্তু 
েকল কন্টাকক্ট ো পর্রষ্ারভাকব উকলেখ র্াকক না।  েজাগ র্াককবন, প্রস্তুে র্াককবন এবং আকগ সর্ককই নবায়কনর 
োর্রকখর একটি সনাি রাখকবন।

• আপনার র্বকল একটি র্কউআর সকাড র্াককব। এই সকাকড েুলনা করার জন্য এবং এনার্জজি  ি্যার্রি বদল করার জন্য 
প্রকয়াজনীয় েকল ের্্য আপনার জন্য র্াককব, য্ার মকধ্য রকয়কে োপ্াইয়াকরর নাম, ি্যার্রকির নাম এবং আপনার 
বাৎের্রক ব্যবহাকরর পর্রমার্, য্া একটি উত্তম োপ্াইয়ার খুাঁকজ সবর করাকক েহজ করকব।

আপনি যনি নিল িো �ন্টোক্ট িঝুনোত সোহোয্য চোি, নি্জনোিস কোেনিল্ডনো� [Business Sheffield] 0114 224 5000 
িম্বনোে �ল �রুি অেিো ইনোেইল �রুি: businesssheffield@sheffield.gov.uk

আপনার বিল পবররিাধ করা

• র্নকজকদর অভ্যন্তরীর্ টেকটেকমর ভুকলর কারকর্ হারাকনা অর্জি সিরে সপকে এনার্জজি  োপ্াইয়াররা গ্রাহককদর কাকে 
অর্ের্রতি র্বল পািাকনা অস্াভার্বক নয়।   এই ভুলগুকলা সকউ লষে ককরন না কারর্ কাটেমাররা োধারর্ে োকদর 
র্বদু্যৎ র্বল পকড়ন না।  আপর্ন য্র্দ আপনার র্বল বুঝকে না পাকরন, আপনার োপ্াইয়াকরর কাটেমার োর্ভজি কে 
[গ্রাহক সেবা] কল করুন।

• আপনার র্মিার র্রহডং র্নয়র্মে সচক করুন, এমনর্ক আপনার য্র্দ স্ািজি  র্মিার র্াকক েবুও (এগুকলা ভুল করকে 
পাকর)।

সচক করুন সয্ আপনাকক ের্িক র্মিাকরর জন্য র্বল করা হকছে।

• আপনার েীমানায় র্াকা েকল র্মিার র্ক আপনার র্মিার? আপর্ন য্র্দ সকাকনা পুরকনা র্বর্ডিকে র্াককন োহকল 
আপর্ন হয়কো অন্য কাকরা এনার্জজি র জন্য অর্জি প্রদান করকেন।

• ‘র্মিার সরিাকরন্স নম্বকরর‘ জন্য আপনার েকল র্মিার সচক করুন - এরপর একই ‘র্মিার সরিাকরন্স নম্বকরর 
জন্য আপনার এনার্জজি  র্বল সচক করুন (বা আপনার বার্ষজিক সটেিকমন্ট) য্র্দ এগুকলা না র্মকল োহকল োকর্ োকর্ 
আপনার এনার্জজি  োপ্াইয়ারকক বলুন।    

আপর্ন য্র্দ অন্য সকার্াও চকল য্ান োহকল আপনার এনার্জজি  োপ্াই বার্েল করা র্নটচিে করুন।
• আপর্ন য্র্দ থিান পর্রবেজি ন ককর র্াককন োহকল র্নটচিে করুন সয্ আপর্ন আপনার এনার্জজি  োপ্াইয়াকরর োকর্ 

সয্াগাকয্াগ ককরকেন, অন্যর্ায় আপর্ন হয়কো এখকনা আপনার আকগর র্িকানার জন্য অর্জি পর্রকোধ করকেন।

আপনি যনি আপিোে নিল প্রিোি �েোে ি্যোপোনোে উতবিগ্ন েোনো�ি, তোহনোল কোপনোেন্ট নেস �েোে আনোগই আপিোে 
সোপ্োইয়োনোেে সোনোে কোযোগনোযোগ �রুি।

প্রায়ই, োপ্াইয়াররা আপনাকক সপকমন্ট এর ব্যবথিাপনা করার ব্যাপাকর োহায্্য করকে পাকরন, সয্মন একটি সপকমন্ট 
প্্যান করার মাধ্যকম। এটি করকে পারার েম্াবনা অকনক সবখে র্াককব য্র্দ আপর্ন ইকোমকধ্য একটি সপকমন্ট র্মে না 
ককর র্াককন।

আপনার ব্যবোর সকাকনা ব্যাপাকর য্র্দ আপর্ন োহায্্য সপকে চান, আমাকদর বনু্ত্বেুলভ এবং র্বকেষজ্ঞ র্বজকনে 
োকপািজি  টিম আপনাকক োহায্্য করার জন্য রকয়কে। 0114 224 5000 নম্বকর আমাকদর কল করুন অর্বা ইকমইল করুন:  
BusinessSheffield@sheffield.gov.uk
আপর্ন জীবনয্াত্রার ব্যকয়র ব্যাপাকর ের্্য ও েহকয্াখগো সপকে পাকরন, য্ার মকধ্য রকয়কে 
আপনার ব্যবোর উপর প্রভাব র্নয়ন্ত্রকর্র ব্যাপাকর আকরা র্রকোকেজিে য্া পাওয়া য্াকব এখাকন: 
www.sheffield.gov.uk/costofliving
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েহকয্াখগোয়

এনার্জজি  োশ্রয় করার জন্য পদকষেপ গ্রহর্ করার েময়, এটি গুরুত্বপূর্জি সয্ আপর্ন সকাকনা পয্জিাকয়ই সয্ন সহলর্ অ্যান্ড 
সেিটি বা িুড সেিটির সষেত্ত্র োড় না সদন।
আকরা েকর্্যর জন্য র্ভর্জি করুন: www.hse.gov.uk  /  www.food.gov.uk

র্নটচিে করকবন আপর্ন সয্ন আপনার পেঙ্ র্নয়ন্ত্রর্, েরঞ্াম োর্ভজি টেং এবং বজজি ্য ব্যবথিাপনার চুটতিগুকলা বজায় 
রাকখন। এগুকলা বাদ সদওয়ার িকল সয্ েমে্যাগুকলার ে্বটষ্ হয় োর িকল এই মুহূকেজি  অকনক ব্যবো বন্ হকয় য্াকছে।

• িন্ধ �েোে প্রক্রিয়ো তহনোসনোি আপনি ন� েোলোেোল �ে সংখ্্য� ক্রিনো্জ নিনোয় আসনোত পোনোেি কোযি আপিোনো� 
কোসগুনোলো সোেোেোত চোললনোয় েোখ্নোত িো হয়? 

 র্নটচিে করকবন আপর্ন সয্ন কাাঁচা ও সরহড-িু-ইি খাবার আলাদা রাকখন।
 আপর্ন য্খন টরিজ পুনরায় চালু করকবন, সেগুকলাকে পুনরায় খাবার রাখার আকগ র্নটচিে করকবন সেগুকলা সয্ন 

য্কর্ষ্ িান্ডা হয়।

• আপনি ন� আনোেো কোিশে কোেললভোনেে েোধ্্যনোে আপিোে ক্রি্জোে ি্যিহোে �েোনোত পোনোেি এিং ক্রি্জোে িোি 
নিনোত পোনোেি ?

• আপিোে ক্রি্জ, ক্রি্জোে ও ওনোভনোিে ক্সলগুনোলো [ঢো�িো] কোচ� �রুি।  সেগুকলা য্র্দ ষেয় হকয় খগকয় র্াকক 
োহকল আপর্ন মূল্যবান োপ হারাকে র্াককবন।  ওকপন-রিন্ট হচলাকর [োমকনর র্দক সখালা] আপর্ন র্ক দরজা 
লাগাকনার জন্য অর্জি ব্যয় করকে পারকবন?

• আপিোে যন্ত্রপোতত সিজিনোেষ �নোি সোতভজি স �নেনোয়তিনোলি? য্র্দ সকাকনা র্কেু েকবজিাত্তম অবথিায় না র্াকক, োহকল 
সেটি হয়কো কায্জিকরভাকব কাজ করকব না। আপনার য্র্দ োর্ভজি ে করাকনার মকো আটর্জিক েঙ্র্ে না র্াকক োহকল 
য্ন্ত্রটি আনপ্াগ করুন এবং গ্গ্রল ও র্িল্ারগুকলা পর্রষ্ার করুন।

 র্কেু র্কেু য্ন্ত্র একটি র্নর্দজি ষ্ েময় পরপর োর্ভজি ে করাকনার েংর্বর্ধবদ্ধ প্রকয়াজনীয়ো রকয়কে। গ্গ্রল ও র্িল্ার 
পর্রবেজি ন করার মাকন এই না সয্ আপর্ন এটি এড়াকে পারকবন। 

• আপিোে নেসনোপ্ ক্রি্জ ন� অততনেক্ত িনো�ো? র্নটচিে করুন সয্ আপনার য্া র্কেু ের্ে্যই প্রদেজিন করা প্রকয়াজন 
সেগুকলা র্িক েেটিই বকড়া। আপর্ন য্র্দ প্রদেজিকনর টরিকজ সকাকনা র্কেু েংরষের্ ককরন সয্গুকলা অন্য সকার্াও রাখা 
য্াকব, োহকল সেগুকলা সোকিা করার কর্া ভাবুন।

• খ্োিোনোেে অপচয় (/ি্জজি ্য) �েোি (যোে িনোল খ্েচ �েনোি)
• এমন কেগুকলা উপকরর্ আপর্ন রিয় ককরন সয্গুকলা সকবল একটি সমনু্য আইকিকম ব্যবহৃে হয়?

• য্র্দ আপর্ন সেই আইকিমটি অকনক র্বটরি না ককরন, োহকল এটিকক সমনু্য সর্কক বাদ র্দকল র্ক েবচাইকে 
ভাকলা হকব? 

• সকান উপকরর্টি আপর্ন েবচাইকে সবখে সিকল সদন? এটি র্দকয় র্ক অন্য র্কেু বার্নকয় র্বটরি করা য্াকব, 
সয্মন েু্যপ?

 সবাঁকচ য্াওয়া উপকরর্গুকলা ব্যবহাকরর েময়, র্নটচিে করকবন সেগুকলার সয্ন সময়াদ র্াকক এবং খাওয়ার উপযু্তি হয়।

খািাররর ি্যিসার ্জন্য এনার্্জজি সাশ্রয়
এনার্্জজি সাশ্রয় করার ্জন্য আপনারদর বনর্জরদর এিং গ্াহকরদর বনরাপদ সররখ আপনার 
খািাররর ি্যিসা পুনর্িজিন্যাস করার অরনক উপায় ররয়রে। 
এই র্নকদজি খেকাটি আপনার ব্যবোর জন্য কী কী কাজ করকে পাকর সে ব্যাপাকর ভাবকে, সয্ সকাকনা ঝুাঁ র্ক হচহনিে করকে 
এবং আপর্ন সয্ন সেগুকলা এহড়কয় চকলন ো র্নটচিে করকে আপনাকক োহায্্য করকব।
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• আপর্ন য্র্দ সমৌেুকমর বাইকরর পর্্য ব্যবহার ককরন, োহকল আপর্ন র্ক আপনার সমনু্য পর্রবেজি ন ককর সমৌেুর্ম 
পর্্য ব্যবহার করকে পাকরন সয্গুকলার দাম কম হকব?

• আপনার এমন সকাকনা প্রর্েকবেী ব্যবো আকে র্ক য্াকদর োকর্ আপর্ন একত্ত্র কাজ করকে পাকরন, সয্ন
েলম্মললেভাকব আপনাকদর োপ্াইয়ারকদর কাে সর্কক আকরা ভাকলা দাম আদায় করকে পাকরন?

• প্রততক্ি যন্ত্র �তিো এিোন্জজি  খ্েচ �নোে তো কোিখ্িু, এিং কোিখ্িু কোয আপনি কোয যন্ত্রক্ি ি্যিহোে �নোেি কোসক্ি
তোে ি্যয় নিিজিোহ �েোে েনোতো যনোেষ্ট অেজি আয় �নোে ন� িো।

• সয্মন, আপর্ন য্র্দ একটি র্মক্সড-ইউজ সিকঅ্যাওকয় হকয় র্াককন সয্টিকে লপজা ওকভনও রকয়কে, োহকল
সেই ওকভনটির এনার্জজি  খরচ বহন করার মকো য্কর্ষ্ লপজা র্ক আপর্ন র্বটরি ককরন?

ু ু ু ু াঁ
ু ূ জি ূ

জি ূ
েমে্যা।

• আপর্ন র্ক আপনার ধারর্া পর্রবেজি ন করকে রার্জ আকেন সয্ন আপনার মার্জজি ন [মুনািা] এমন পয্জিাকয় রাখা য্ায়
সয্খাকন আপর্ন আপনার সবেন-ভাো এবং র্বল সপ করকে পাকরন?

• আপর্ন র্ক অন্য সকাকনা কমদামী উপকরর্ খুাঁকজ সপকে পাকরন সয্টি আপনার টর্কমর োকর্ োমাঞ্ে্যপূর্জি 
হকব? সমৌেুর্ম উপকরর্ ব্যবহার করা র্ক অর্ধকের ব্যয়-োশ্রয়ী হকব?

• কমদামী উপকরর্ সজাগাড় করার েময়, র্নটচিে করকবন সয্ সেগুকলা সয্ন হহউম্যান িুড ব্গ্রড [মানুকষ খাওয়ার
উপকয্াগী] এবং ভাকলা মাকনর হয়।

• আপর্ন য্র্দ উপকরর্ পর্রবেজি ন ককরন, র্নটচিে করকবন আপর্ন সয্ন আপনার সমনু্য, সলকবল এবং অ্যালাকজজি ন
ের্্য হালনাগাদ ককরন।

• �ে এিোন্জজি  খ্রুনোচ যন্ত্রপোতত আপর্ন র্ক আপনার সকাকনা উপকার্ সকাকনা কম এনার্জজি  খরচ হয় এমন য্ত্ন্ত্র রান্া 
করকে পারকবন সয্মন ব্্লা কুকার, ব্প্রোর কুকার বা এয়ার রিায়ার?

আপনার ব্যবোর সকাকনা ব্যাপাকর য্র্দ আপর্ন োহায্্য সপকে চান, আমাকদর বনু্ত্বেুলভ এবং র্বকেষজ্ঞ র্বজকনে 
োকপািজি  টিম আপনাকক োহায্্য করার জন্য রকয়কে। 0114 224 5000 নম্বকর আমাকদর কল করুন অর্বা ইকমইল করুন: 
BusinessSheffield@sheffield.gov.uk
আপর্ন জীবনয্াত্রার ব্যকয়র ব্যাপাকর ের্্য ও েহকয্াখগো সপকে পাকরন, য্ার মকধ্য রকয়কে 
আপনার ব্যবোর উপর প্রভাব র্নয়ন্ত্রকর্ োহাকয্্যর ব্যাপাকর আকরা র্রকোকেজিে পাওয়া য্াকব এখাকন: 
www.sheffield.gov.uk/costofliving

• আপিোে কোেি্যক্ি ন� আপিোে িন্ধ [িন্ধসলভ]? আপর্ন র্ক এমন সকাকনা কনকেপ্ট [ধারর্া] আককড় ধকর আকেন
সয্টি এই মহকে ব্যবো র্নকয় আেকে না?  আপনার মল উপকরর্গুকলার দাম র্ক এেই দ্রুে ব্বহদ্ধ পাকছে সয্ আপর্ন 
এমন দাকম র্বটরি করকে পারকেন না সয্টি আপনার গ্রাহকগর্ প্রদান করকব?
• সভগান [র্নরার্মষ] সর্কক শুরু ককর রিাইড হচককন পয্ন্ত অকনক উচ্ার্ভলাষী পর্রকল্পনায় এটি একটি মল

533.1

15,000w 
ওভকন পাওয়ার
x 5 র্ন্িা প্রের্দর্ন
15,000 x 5 =75000w প্রের্দর্ন
কর্লোওয়ািকর জন্য্ 1000 দ্বারা ভাগ
ওভকনকর বর্ল
x প্রের্ কর্লোওয়াি আওয়ারক ব্য্য় 
(আপনার বর্লক খুাঁজক পান)
x দর্ন প্রের্ মােক
প্রের্ মােকর বর্ল
£441
ওভকনকর ব্য্য়  -  প্রের্ মােক বর্ক্রয়
খরচ
প্রের্ মােক



েহয্োগর্োয়

আপনার ি্যিসায় এনার্্জজি সাশ্রয়
এনার্্জজি সাশ্রয় করার ্জন্য আপনার ি্যিসা পুনর্িজিন্যাস করার অরনক উপায় ররয়রে, 
আপনারদর বনর্জরদর এিং কাস্টমাররক বনরাপদ সররখ। 
এই র্নকদজি খেকাটি আপনার ব্যবোর জন্য কী কী কাজ করকে পাকর সে ব্যাপাকর ভাবকে, সয্ সকাকনা ঝুাঁ র্ক হচহনিে করকে 
এবং আপর্ন সয্ন সেগুকলা এহড়কয় চকলন ো র্নটচিে করকে আপনাকক োহায্্য করকব।
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এনার্জজি  োশ্রয় করার জন্য পদকষেপ গ্রহর্ করার েময়, এটি গুরুত্বপূর্জি সয্ আপর্ন সকাকনা পয্জিাকয়ই সয্ন সহলর্ অ্যান্ড 
সেিটি বা িুড সেিটির সষেত্ত্র োড় না সদন।
আকরা েকর্্যর জন্য র্ভর্জি করুন: www.hse.gov.uk  /  www.food.gov.uk

• যন্ত্রপোততগুনোলোে কোিক্স� সোতভজি স �েোি। এর মকধ্য কম্ম্উিারও অন্তভুজি তি!

• র্কেু র্কেু য্ন্ত্রপার্ের সষেত্ত্র সেগুকলা কের্দন পরপর োর্ভজি ে করাকে হকব সে ব্যাপাকর েংর্বর্ধবদ্ধ বাধ্যবাধকো 
রকয়কে। র্নটচিে করকবন আপর্ন সয্ন ো সমকন চকলন। 

• প্রনোয়ো্জিীয় িো হনোল েোনোতে কোিলো যন্ত্রপোতত চোল ুেোখ্নোিি িো।

• সকাকনা র্জর্নে বন্ রাখা মানুকষর র্নরাপত্তায় সকাকনা অর্নছোক্ব ে প্রভাব সিলকব র্ক না সে ব্যাপাকর য্াচাই করুন 
ও হচন্তা করুন। আপর্ন য্র্দ টরিজ বন্ করার কর্া হচন্তা ককরন, োহকল অনুগ্রহ ককর খাবাকরর ব্যবোয় এনার্জজি  
োশ্রয় করার আমাকদর েুপার্রেগুকলা সদখুন।  

• যতগুনোলো লোইিিোল্বনো� এলইনে িোনোল্ব পনেিতজি ি �েো সম্ভি তো �রুি।
• আপিোে যন্তন্ত্রে নিনোিজি েিোে ে্যোিয়ুোল কোিখ্িু (িো ইন্টোেনোিনোি কোচ� �রুি) এিং এিোন্জজি  কোেক্িং কোিখ্িু।

এগুকলার মাত্রা হকছে G (এখনই র্বটরি ককর র্দন!) সর্কক A পয্জিন্ত।
• আপর্ন য্র্দ এমন সকাকনা য্ন্ত্র ব্যবহার ককরন সয্টি প্রচুর এনার্জজি  খরচ ককর, োহকল আপর্ন র্ক সেটিকক এমন

সকাকনাটি দ্ারা প্রর্েথিালপে করকে পারকবন সয্টি কম এনার্জজি  ব্যবহার ককর?

র্নটচিে করকবন সয্ আপর্ন সেকন্ড হ্ান্ড সকাকনা র্কেু রিয় করকল সেটি সয্ন ভাকলা অবথিায় র্াকক এবং টেই মাকজি  
করা র্াকক।

• ইকয়ারএককা [Youreko] এর মকো িুল আপনাকক সদখাকে পাকর সয্ আকরা েটতি-োশ্রয়ী য্ত্ন্ত্র র্বর্নকয়াগ করকল
আপনার অর্জি োশ্রয় হকে পাকর র্ক না: https://www.youreko.com/

• আপনার ব্যবোর জায়গা য্র্দ উষ্ণ করকে হয়, সেগুকলা কেিা ভাকলাভাকব ইনেুকলি [অন্তর্রে] করা আকে?  আপর্ন 
র্ক ব্যয় োশ্রয় করার জন্য আপনার সদওয়াকলর ও োকদর ইনেুকলেন উন্ে করকে পারকবন?
• র্নটচিে করকবন সয্ন নেুন ইনেুকলেন সকাকনা এয়ারট্রক বা অন্য সকাকনা ইনকলি বন্ না ককর সয্গুকলা গুরুত্বপূর্জি 

সভন্ন্টকলেন [বায়ুচলন] প্রদান ককর।

• র্নরাপদ হকল েোনোেজিোস্্যোি �নেনোয় নিি।

• র্নটচিে করকবন ললর্জওকনলা প্রর্েকরাধ করকে পার্ন সয্ন একটি র্নরাপদ োপমাত্রায় েংরষের্ করা হয়, এবং
েবজির্নম্ন ববধ কায্জিকরী োপমাত্রা বজায় র্াকক।

• আপিোে স্� অেজি োে �েোে সেয়সচূী পনেিতজি ি �েোে েোধ্্যনোে তোপেোত্ো-নিয়নন্ত্রত স্োি আনোেো �োযজি�েভোনোি 
ি্যিহোে �রুি।  উদাহরর্স্রূপ, আপর্ন র্ক আকরা সবখে সডললভার্র সনওয়ার মাধ্যকম টরিজাকরর জায়গা কমাকে
পারকবন?



• আপনি যনি কোেললভোনে �নোেি, তোহনোল আপিোে রুি ও শেনেউল [সেয়সচূী] পযজিোনোলোচিো �নোে কোিখ্িু
কোয আপনি আনোেো িক্ষ হওয়োে েোধ্্যনোে জ্োলোনি সোশ্রয় �েনোত পোনোেি ন�িো। র্নয়র্মে গ্রাহকরা র্ক োকদর
সডললভার্রর র্দন বা েময় পর্রবেজি ন করকে পারকবন সয্ন আপর্ন একটি জার্নজিকে আকরা সবখে সডললভার্র করকে
পাকরন? র্বদ্যমান রুকি আপর্ন র্ক েম্াব্য গ্রাহককর পাে র্দকয় য্াকছেন?

 র্নটচিে করকবন আপর্ন সয্ন আপনার পেঙ্ র্নয়ন্ত্রর্, েরঞ্াম োর্ভজি টেং এবং বজজি ্য ব্যবথিাপনার চুটতিগুকলা বজায় 
রাকখন। এগুকলা বাদ সদওয়ার িকল সয্ েমে্যাগুকলার ে্বটষ্ হয় োর িকল এই মুহূকেজি  অকনক ব্যবো বন্ হকয় য্াকছে।

আপনার ব্যবোর সকাকনা ব্যাপাকর য্র্দ আপর্ন োহায্্য চান, আমাকদর বনু্ত্বেুলভ এবং র্বকেষজ্ঞ র্বজকনে োকপািজি  
টিম আপনাকক োহায্্য করার জন্য রকয়কে। আমাকদর 0114 224 5000 নম্বকর কল করুন অর্বা ইকমইল করুন: 
BusinessSheffield@sheffield.gov.uk
আপর্ন জীবনয্াত্রার ব্যকয়র ব্যাপাকর ের্্য ও েহকয্াখগো সপকে পাকরন, য্ার মকধ্য রকয়কে 
আপনার ব্যবোর উপর প্রভাব র্নয়ন্ত্রকর্র ব্যাপাকর আকরা র্রকোকেজিে য্া পাওয়া য্াকব এখাকন: 
www.sheffield.gov.uk/costofliving
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েহকয্াখগোয়

আয়-ি্যরয়র উপর বনয়ন্ত্রণ গ্হণ করা
এই অস্াভাবিক পবরবথিব্তর্ত, আপনার আয়, ি্যয় এিং বি্জরনস মরিল পর্বারলাচনা করার মর্তা 
প্ােবমক বিষয়গুরলা আপনারক একটি ন্ুতন উপায় খুঁর্জ সপর্ত সাহার্্য করর্ত পারর। 
এই গাইডটি আপনাকক আপনার ক্যােক্লা [নগদ প্রবাহ] র্নয়ন্ত্রকর্ আনকে; প্রর্েটি পকর্্যর ব্যয় কে এবং ো সর্কক আয় 
কে হয় ো বুঝকে; এবং আপনার ব্যবোর সপেকনর ধারর্াটি বেজি মান পর্রহথির্েকে আপনার জন্য েহায়ক র্ক না ো 
বুঝকে োহায্্য করকব।

Business
Sheffield

ক্যাির্লা বনয়ন্ত্রণ করা

দ্রুত এ�ক্ি �্যোে কো্লো'ে পিূজিোভোস �রুি
• আপনার োপ্াহহক আয় কে ো সবর করুন এবং একমাে ধকর এটি করুন।
• এরপর একমাে ধকর আপনার োপ্াহহক ব্যয় সবর করুন, সবেন এবং ইউটিললটি র্বকলর মকো র্বষয়গুকলা সবর

করুন।
• োহকল আপর্ন োকর্ োকর্ সদখকে পাকবন সয্ আপনার সকাকনা র্াির্ে রকয়কে র্কনা এবং পদকষেপ গ্রহর্ করা শুরু

করকে পারকবন।

সরিরাহ খরচ হ্াস করুন

• েবজিকেষ ককব আপর্ন একটি নেুন োপ্াইয়াকরর সখাাঁজ ককরহেকলন? টেক বা উপকরকর্র েকবজিাত্তম দাম আপর্ন হয়কো 
পাকছেন না।

• আপনার র্বদ্যমান োপ্াইয়াকরর োকর্ আকলাচনা করুন। োকদর কাকে সকাকনা র্বকল্প লাইন আকে র্ক য্া আপনার
জন্য আকরা সবখে ব্যয় োশ্রয়ী?

ক্যােক্লা সবর করার পর, আপনার র্বজকনে মকডকলর ব্যাপাকর হচন্তা করুন এবং আপনার প্রকয়াজনীয় অর্জি আনার জন্য 
আপর্ন কীভাকব এটি োমঞ্ে্য করকে পারকবন ো হচন্তা করুন।

আমাকদর র্বজকনে ইনিরকমেন অর্িোর ওয়ান-িু-ওয়ান, স্েরীকর উপহথিে হকয় ব্যবোর র্বষকয় েহকয্াখগো প্রদান 
ককরন, য্ার মকধ্য রকয়কে ক্যাে স্লা পূবজিাভাে, োপ্াইয়ারকদর োকর্ চুটতি ব্যাপাকর পরামেজি, ললকজর [ইজারা] ব্যাপাকর 
পরামেজি, এবং কমজিী েংরিান্ত ইেু্য এবং চুটতির ব্যাপাকর পরামেজি। 0114 224 5000 নম্বকর োকদর কল করুন অর্বা 
ইকমইল করুন: BusinessSheffield@sheffield.gov.uk



আপনার বি্জরনরসর বিবভন্ন বিষয় পুনরায় সভরি সদখা

• আপিোে �িনোসপ্ট [ধ্োেণো] ন� আপিোে িনু্ধ? আপর্ন র্ক আপনার ধারর্া পর্রবেজি ন করকে রার্জ আকেন সয্ন
আপনার মার্জজি ন এমন পয্জিাকয় রাখা য্ায় সয্খাকন আপর্ন আপনার সবেন-ভাো এবং র্বল সপ করকে পাকরন?
• সয্মন আপর্ন য্র্দ বনর্েক কারকর্ একটি র্জকরা-ওকয়টে েপ খুকল র্াককন, আপর্ন র্ক র্নটচিে সয্ মানুষ এ

কারকর্ই আপনার সর্কক সককনন?  এটি হকে পাকর প্াখটেক বা খাবাকরর অপচয় বা বজজি ্য হ্াে করার জন্য।
• আপনার কাটেমারকদর র্জকজ্ঞে করুন োরা সকন আপনার কাে সর্কক সককনন এবং োরা আর সকার্ায়

সকনাকািা ককরন।  আপনার প্রর্েদ্ন্দীকদর সর্কক আপর্ন সকাকনা র্কেু খেখকে পাকরন র্ক?
• আপনি ন� নিশ্চিত কোয আপনি যো ন�িুই �নোেি িো কো�ি, আপিোে ি্যিসোে কোলোনো�েি [অিস্োি] আপিোে

্জি্য ক্রিতোনোিে নিনোয় আসনোি, িো ন� স্োি পনেিতজি ি �েোে এখ্িই সেয়?  অর্বা আপর্ন র্ক অন্য সকাকনা
ব্যবোর কাকে োবকলি র্দকে পারকবন সয্টি আপর্ন য্খন সখালা র্াককন না েখন সখালা র্াকক অর্বা য্ার টেক
আপনার পর্রপূরক?

• আপনার র্বটরি করা প্রর্েটি পকর্্যর গ্রস েোন্জজি ি (ন্জএে) পিুেোয় তহসোি �রুি।  র্জএম = গ্রে মার্জজি ন, সয্টি হকলা
(পকর্্যর র্বরিয় মূল্য) - (পর্্যটি বের্র/রিয় করার খরচ)
• আপনার ব্যয় ব্বহদ্ধর োকর্ োকর্ র্ক আপনার বেজি মান র্বরিয়মূল্য বজায় র্াককে পারকব?
• আপনার ব্রিোরা আর ককো সপ করকে পারকব, আপনার মার্জজি ন ধকর রাখকে পারার জন্য?
• আপনার য্র্দ সকাকনা টেক বা সমনু্য র্াকক সয্টি আপনার ব্যবোয় সকাকনা অবদান রাখকে না, োহকল সেটি বাদ

র্দন।
• পর্্য অনুয্ায়ী র্বরিকয়র হহোব রাখার জন্য আপনার য্র্দ সকাকনা টিল টেকটেম না র্াকক, োহকল একটি সেলে ডাইর্র 

শুরু করুন এবং এটি আপনার টিকলর পাকে রাখুন।
• একটি েহজ ি্যালল টেকটেম ব্যবহার করুন এটি র্নটচিে করার জন্য সয্ এক েপ্াকহ (বা আপর্ন ব্যস্ত হকল

প্রর্ের্দন) প্রর্েটি পকর্্যর কয়টি র্বটরি হয়।
• আপনার র্বটরির োকর্ আপনার মার্জজি ন সদখুন - আপর্ন য্র্দ আপনার সলা মার্জজি ন পর্্য প্রচুর পর্রমাকর্ র্বটরি না

ককরন, োহকল সেগুকলা ের্রকয় র্নকয় অনলাইকন র্বটরি করুন বা েংরষের্ করুন (য্র্দ সেগুকলা টেজনাল না হয়)।

বনবচি্ত করুন আপনার গ্াহকরা সর্ন আপনারক খুঁর্জ পায়

• আপর্ন য্র্দ র্নয়র্মেভাকব ব্যবো সখালা রাকখন োহকল সলাকজন র্ভর্জি করার জন্য আকরা সবখে েকচষ্ হকব।
•  র্নটচিে করুন সয্ য্ে জায়গায় আপনার ওকপর্নং আওয়ার [সখালা র্াকার েময়] অ্যাডভারিাইজ করা হকয়কে েব

জায়গায় সয্ন ো হালনাগাদ র্াকক (গুগল, মাই র্বজকনে, সোোল র্মহডয়া, ইে্যার্দ)।
•  র্কেু র্কেু ব্যবো খুব নীরব েমকয় বন্ র্াকক, র্কন্তু দীর্জিকময়াকদ ো কাটেমারকদর র্নরুৎোহহে করকে পাকর। আপর্ন 

র্ক সে েময় সেখাকন অন্য সকাকনা কাজ করকে পাকরন?
•  য্র্দ র্নর্দজি ষ্ সকাকনা েময় র্াকক য্খন আপর্ন েবেময় নীরব র্াককন, োহকল আপর্ন র্ক সেটি অ্যাডভারিাইজ করকে 

পাকরন সেই মানুষকদর জন্য য্াকদর নীরব েমকয় র্ভর্জি করা প্রকয়াজন বা পেন্দ ককরন?

আপনার ব্যবোর সকাকনা ব্যাপাকর য্র্দ আপর্ন োহায্্য সপকে চান, আমাকদর বনু্ত্বেুলভ এবং র্বকেষজ্ঞ র্বজকনে 
োকপািজি  টিম আপনাকক োহায্্য করার জন্য রকয়কে। 0114 224 5000 নম্বকর আমাকদর কল করুন অর্বা ইকমইল করুন:  
BusinessSheffield@sheffield.gov.uk
আপনার ব্যবোর উপর প্রভাব র্নয়ন্ত্রকর্র ব্যাপাকর আকরা র্রকোকেজিে েহ জীবনয্াত্রার ব্যকয়র ব্যাপাকর 
ের্্য ও েহকয্াখগো পাকবন এখাকন: 
www.sheffield.gov.uk/costofliving
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েহকয্াখগোয়

এনার্্জজি বিল বরবলফ বকিম

েরকার একটি নেুন এনার্জজি  র্বল র্রললি র্কিম চালু ককরকে নন-ডকমখটেক [গ্বহথিালল ব্যেীে] এনার্জজি  কাটেমারকদর জন্য।
র্কিমটির মাধ্যকম 1 অকক্টাবর 2022 সর্কক েয় মাকের প্রার্র্মক েমকয় গ্যাে ও এনার্জজি  র্বকল হডেকাউন্ট পাওয়া য্াকব।
হডেকাউন্টটি প্রকয্াজ্য হকব 1 এলপ্রল 2022 োকল বা োর পকর েম্মে হওয়া র্িক্সড কন্টাক্ট এবং হডমড, ভ্যার্রকয়বল এবং 
স্লক্ক্সবল ি্যার্রি ও কন্টাকক্টর সষেত্ত্র।

আপিোনো� কো�োনোিো ন�িু �েনোত হনোি িো।

আপর্ন য্র্দ সয্াগ্য হন, হডেকাউন্টটি স্য়ংটরিয়ভাকব আপনার র্বকল প্রকয়াগ করা হকব। 
র্কিম ও সর্াষর্াটির ব্যাপাকর আপর্ন আকরা ের্্য পাকবন gov.uk ওকয়বোইকি : https://www.gov.uk/guidance/
energy-bill-relief-scheme-help-for-businesses-and-other-non-domestic-customers 

য্ার মকধ্য রকয়কে:
• সয্াগ্যোর ব্যাপাকর ের্্য
• আপর্ন য্র্দ সয্াগ্য হন, োড়টি স্য়ংটরিয়ভাকব আপনার র্বকল প্রকয়াগ করা হকব।
• োড়টি কীভাকব কাজ ককর সে ব্যাপাকর র্কেু উদাহরর্।

স্্যোে [িোিপোনে] কোেনো� সোিধ্োি েো�ুি! মকন রাখকবন, এই োড়টি পাওয়ার জন্য আপনাকক আকবদন, র্নবন্ন বা 
কাকরা োকর্ সকাকনা ের্্য সেয়ার করকে হকব না। 
আপর্ন য্র্দ সকাকনা বােজি া পান সয্টি আপনার ব্যাংককর ের্্য চায় বা সকাকনা ললককে র্লিক করকে বকল, োহকল এটি খুব 
গুরুত্বপূর্জি সয্ন আপর্ন োর উত্তর না সদন এবং দ্রুে এটি র্রকপািজি  ককরন। 
বােজি াটির একটি র্্রিনেি report@phishing.gov.uk এবং energy.bills.rebate@beis.gov.uk এর কাকে পািান 

বিরলর ি্যাপারর সহরর্াবগ্তা
এই বিরে আপনার বি্জরনরসর ্জন্য পাওয়া র্ায় এমন বকেু সহরর্াবগ্তা এিং সসগুরলা কীভারি
কা্জ করর ্তার ্তাবলকা করররে: 

Business
Sheffield



তোেপেও সনোিজিোত্তে েলূ্য পোওয়ো এিং ি্যিহোনোেে পনেেোণ �ে েোখ্ো লোভ্জি�।
এনার্জজি  র্বল র্রললি র্কিম একটি েরকারী ভেুজি র্কর মাধ্যকম কাজ ককর প্রর্ে ইউর্নি এনার্জজি র খরকচ। েরকার নন-
ডকমখটেক কাটেমাররা এনার্জজি র প্রর্ে ইউর্নকি কে পর্রকোধ করকবন োর একটি ‘ক্যাপ [েীমা]‘ র্নধজিারর্ ককর র্দকয়কেন, 
এবং এর সর্কক সবখে য্া খরচ সেটি এনার্জজি  সকাম্ার্নকক প্রদান করকব।
এর অর্জি হকলা:
• আপর্ন য্ে সবখে এনার্জজি  ব্যবহার করকবন, আপর্ন েে সবখে অর্জি প্রদান করকবন। আপনার োগ্বজিক ব্যবহাকরর উপর

আপর্ন কে অর্জি পর্রকোধ করকে পাকরন োর উপর সকাকনা ক্যাপ সনই, আপর্ন প্রর্ে ইউর্নকি কে অর্জি পর্রকোধ
করকবন শুধু োর উপর রকয়কে।

• এনার্জজি  সকাম্ার্নগুকলা েবু োকদর মূল্য বাড়াকে পারকব, এবং এনার্জজি  র্বল র্রললি র্কিম সেষ হকয় য্াওয়ার পর
আপর্ন পুকরা মূল্য পর্রকোধ করায় সিরে য্াকবন। এর অর্জি হকছে আপর্ন সয্ন েবকচকয় ভাকলা হডল পান সেটি
র্নটচিে করা একটি ভাকলা উপায় য্র্দ আপর্ন কন্টাক্ট পর্রবেজি ন করার েুকয্াগ পান।

• এনার্জজি  সকাম্ার্নকক োরপরও আপনার র্বকল পুকরা মূল্য প্রদেজিন করকে হকব, য্ার োকর্ র্াককব েরকার সয্ অর্জি 
প্রদান ককরকে সেটি, সয্ন আপর্ন সদখকে পাকরন এনার্জজি  র্বল র্রললি র্কিম োড়া আপনার এনার্জজি  খরচ কে হকো।
এর অর্জি হকছে আপর্ন োপ্াইয়ারকদর েুলনা ককর সদখকে পাকরন এটি র্নটচিে করার জন্য সয্ আপর্ন েকবজিাত্তম হডল
পাকছেন।

বি্জরনস সরেস [ি্যিসা প্ব্তষ্ারনর ্জন্য হার]

আপিোে যনি েনোি হয় কোয আপিোে নিল পনেনোেোধ্ �েনোত আপিোে সেস্যো হনোছে
য্র্দ আপর্ন আপনার র্বজকনে সরিে-এ র্বল পর্রকোকধর ব্যাপাকর উহদ্গ্ন র্াককন, োহকল এটি খুবই গুরুত্বপূর্জি সয্ 
আপর্ন সপকমন্ট র্মে করার আকগ র্বজকনে সরিে টিকমর োকর্ কর্া বকলন। 
বহু সষেত্ত্র, টিমটি র্বকল্প সপকমন্ট ব্যবথিার ব্যাপাকর রার্জ হকে পাকর, এবং আপর্ন োকদর োকর্ শুরুকেই সয্াগাকয্াগ 
করকল এটি হওয়ার েম্াবনা সবখে। আপর্ন সকাকনা সপকমন্ট র্মে করার আকগ োকদর টিকমর োকর্ সয্াগাকয্াগ করকল 
সেটি অর্ের্রতি খরকচর [র্রকভার্র কটে] জন্য দায়ী হওয়ার ঝুাঁ র্কও হ্াে ককর।
Business.rates@sheffield.gov.uk - এই র্িকানায় ইকমইল করার মাধ্যকম টিকমর োকর্ সয্াগাকয্াগ করুন 

নি্জনোিস কোেিস নেললি
আপনার পর্রহথির্ে এবং আপনার ব্যবোর ধরকর্র উপর র্ভর্ত্ত ককর র্বর্ভন্ ধরকর্র র্বজকনে সরিে র্রললি পাওয়া 
য্ায়। এর মকধ্য রকয়কে এক্সপানকডড (ক্যাপড) র্রকিইল [েম্প্রোর্রে খুচরা ব্যবো], হেলপিাললটি, অ্যাককমাকডেন অ্যান্ড 
সলজার হডেকাউন্ট [আবােন এবং অবের জর্নে োড়], সয্টি পাওয়া য্াকব 31 মাচজি  2023 পয্জিন্ত।
আপনার জন্য সকাকনা ধরকর্র র্বজকনে সরি র্রললি পাওয়া য্াকব র্ক না ো য্াচাই করকে পারকবন আমাকদর 
ওকয়বোইকি: https://www.sheffield.gov.uk/business/business-rate-relief

আপনার ব্যবোর সকাকনা ব্যাপাকর য্র্দ আপর্ন োহায্্য চান, আমাকদর বনু্ত্বেুলভ এবং র্বকেষজ্ঞ র্বজকনে োকপািজি  
টিম আপনাকক োহায্্য করার জন্য রকয়কে। 0114 224 5000 নম্বকর আমাকদর কল করুন অর্বা ইকমইল 
করুন:  BusinessSheffield@sheffield.gov.uk
আপনার ব্যবোর উপর প্রভাব র্নয়ন্ত্রকর্র ব্যাপাকর আকরা র্রকোকেজিে েহ জীবনয্াত্রার ব্যকয়র ব্যাপাকর 
ের্্য ও েহকয্াখগো পাকবন এখাকন: www.sheffield.gov.uk/costofliving
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সরকারী সহর্োগব্তা

এিোে্্জন িনল েনলনি স্�নে
েরকার একির্ নেুন এনার্জর্ বর্ল রর্লর্ি ে্কর্ম চালু করকেক নন-ডমকে্ির্ক এনার্জর্ কাে্িমারদকর জন্য্।
ে্কর্মির্র মাধ্য্মক 1 অক্িোবর র্ককক েয় মােকর প্রার্মর্ক েময়ক এনার্জর্ বর্লক োড় পাওয়া য্াবক।
োড়ির্ প্রয্োজ্য্ হবক 1 এপ্রর্ল 2022 োলক বা োর পরক েম্মে হওয়া ির্ক্েড কন্ি্রাক্ি এবং ডর্মড, 
ভ্য্ারর্য়কবল এবং ি্লকক্ের্বল ি্য্ারর্ি ও কন্ি্রাক্িকর ক্ষকে্রক।
োড়ির্ প্রদান করা হবক েরকারকর একির্ ক্য্াপকর উপর নর্র্ভর করক য্কির্ প্রয়োগ করা হবক এনার্জর্ কোম্পানর্ 
আপনাকক এনার্জর্র প্রের্ ইউনর্িকর (মকগাওয়াি আওয়ার) জন্য্ কে চার্জ করেক পারক োর উপর। েরকার 
এনার্জর্ কোম্পানর্গুলোকক বাকর্ অরর্্ প্রদান করবক োদকর পূর্র্ মূল্য্ পূরর্ [মকক-আপ] করার জন্য্।
আপিো�নো �োিো �নিু �েতনো হিনো িো।
আপনর্ য্দর্ য্োগ্য্ হন, োড়ির্ েয়ংক্রর্য়ভাবক আপনার বর্লক প্রয়োগ করা হবক। প্রর্ম োে্রয়ির্ দকখা য্াবক 
অক্িোবরকর বর্লক, য্কির্ োধারর্ে নভকম্বরক পাওয়া য্ায়।
ে্কর্মির্র ব্য্াপারক আপনর্ আরো ের্্য্ পাবকন এখানক: https://www.gov.uk/guidance/energy-bill-relief-
scheme-help-for-businesses-and-other-non-domestic-customers
েিনো েোখ্িনোি:
• আপনর্ য্ক পরর্মার্ এনার্জর্ ব্য্বহার করকন েকির্ হ্রাে করেক পদক্ষকপ গ্রহর্ করা োরপরও লাভজনক।

েরকার এনার্জর্ কোম্পানর্গুলো আপনাকক প্রের্ির্ ইউনর্ি এনার্জর্েক কে চার্জ করেক পারবক েকির্ ক্য্াপ
করক দর্য়কেক, পুরোির্ নয়: েুেরাং আপনর্ য্ে বকের্ ব্য্বহার করবকন, েে বকের্ অরর্্ প্রদান করবকন।

• আপনার এনার্জর্র জন্য্ েবচাইেক ভালো ডর্ল কোনির্ ো খুাঁজক দকখা এখনো লাভজনক। ক্য্াপির্ 
কোম্পানর্র দাম পরর্বর্েন করক না; এির্ ককবল আপনার ব্য্বো য্ক মূল্য্ির্ পরর্েোধ করক েকির্ পরর্বর্েন
করক। এির্ অে্র্ায়ী, েুেরাং ভবর্ষ্য্েক আপনর্ পূর্র্ মূল্য্ পরর্েোধক িকরে য্াবকন।

• এনার্জর্ কোম্পানর্গুলোকক েবুও োদকর পুরো দাম এবং েরকার আপনার বর্লক য্ক পরর্মার্ পরর্েোধ
করেক েকির্ আপনার বর্লক দকখােক হবক। এির্ আপনাকক দাম েুলনা করেক এবং আপনার জন্য্ েবচাইেক ভালো
োপ্লাইয়ার খুাঁজক পকেক োহায্্য্ করবক।

ইি�োে ি্যো�্স �োিনোে িনোসন� েনোি
এপ্রর্ল 2023 এ ইনকাম ি্য্াক্েকর বকের্ক রকি 19% এ কমর্য়ক আনা হবক।
এপ্রর্ল 2023 র্ককক ি্য্াক্েকর অের্রর্ক্ে রকি বাের্ল করক দকওয়া হয়কেক। োর বদলক ইনকাম ি্য্াক্েকর ককবল 
একির্ উচ্চের রকি র্াকবক য্কির্ হলো 40%।
https://www.gov.uk/government/publications/the-growth-plan-2022-factsheet-on-income-
tax/income-tax-factsheet#:~:text=Basic%20rate%20cut%20by%201ppt%20from%20April%20
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2023%20%E2%80%93%20from%2020p%20to%2019p&text=19%25%20is%20the%20lowest%20
the,average%20gain%20of%20%C2%A3170.

ি্যোেিোল ইিস্যুেনোি্স-এ িৃি্ধ্ন িোতনল �েো হয়নোিনো
6 নভকম্বর 2022 র্ককক ন্য্ােনাল ইনে্য্ুরকন্ে 1.25 েোংে ব্বদ্ধর্ বাের্ল হয়ক য্াবক।
https://www.gov.uk/government/news/national-insurance-increase-reversed

�ে্পোেনোেি ি্যো�্স িৃি্ধ্ন িোতনল �েো হয়নোিনো
কর্পোরকেন ি্য্াকে্কর প্রে্োবর্ে ব্বদ্ধর্ বাের্ল করা হয়কেক, এির্ 19% এই র্াকবক।
https://www.gov.uk/government/news/chancellor-announces-new-growth-plan-with-biggest-
package-of-tax-cuts-in-generations

533.1

ব্যবহৃে হয়র্ন




Accessibility Report


		Filename: 

		accessible - Cost of Living business resources_bn_IN.pdf




		Report created by: 

		Debbie Lee

		Organization: 

		




 [Personal and organization information from the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 2

		Passed manually: 0

		Failed manually: 0

		Skipped: 3

		Passed: 27

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Needs manual check		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Needs manual check		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Skipped		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Skipped		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Skipped		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Passed		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top
