
আপনার বিদয্ুৎ, গযুাস িা পাবন 
সরিরাহকারী ককাম্াবনর (কসিা প্রদানকারী 
িযুিসায় প্রবিষ্ান) সাথে বক আপনার 
ককাথনা রকথের সেসযুা বিদযুোন?

বিনােূথ্যু বনরথপক্ষ

আমরা আপনার কথা শুনন এবং পরবর্তীতর্ 
আপনার নক করণীয় র্া নথির করতর্ সহায়র্া 
কতর থানক

আপনার যনি ককানও কিাভাষীর িরকার হয় র্তব 
আমরা একজনতক কল করতর্ পানর 

আপনার ককাম্াননর ককানও উচ্চপিথি কম ্মচারী 
কযতনা আপনার সাতথ কযাগাতযাগ কতর আমরা 
র্ার বত্াবস্ত কতর নিতর্ পানর  

আমরা িরািনর বা মধ্যথির্ার মাধ্যতম একটি 
ফলাফল কপতর্ সহায়র্া করতর্ পানর 

আমরা আপনার অনভতযাগটি র্িন্ত কতর 
কিখতর্ পানর 

যনি সহায়র্া করতর্ না পানর র্াহতল আমরা 
আপনাতক অন্যান্য এতজন্সিগুনলতর্ করফার কতর 
নিতর্ পানর 

ননউ সাউথ ওতয়লতস বসবাসকারীতির মতধ্য যারা নবি্্যৎ সরবরাহকারী 
ককাম্াননর সাতথ নানা সমস্যায় আতেন EWON র্াতিরতক সহায়র্া 
কতর থাতক। আমরা নকেু নকেু পাননর গ্াহকতিরতকও সহায়র্া কতর 
থানক। 

নবি্্যৎ বা পাননর নবল বঝ্তর্ সমস্যা হতছে?  

আপনার নবল পনরত�াতধ সমস্যা হতছে? 

ধার-কজ্ম বা ঋণ পনরত�াতধ সমস্যা হতছে? 

সংতযাগ নবন্ছেন্ন হওয়ার হতর্ পাতর এই ননতয় 
নচনন্তর্? 

আপনার ককাম্াননর গ্াহক কসবা ননতয় অখ্ন�? 

ককানও একাউন্ট কখালা বা বন্ধ করা ননতয় সমস্যায় 
আতেন? 

ব্যনয়র্ অতথ ্মর জন্য নক কসরা মূল্য পাতছেন? 

আপনার বক : আেরা বকভাথি সহায়িা 
করথি পাবর

আমরা আমরা আমরা

স্াধীন



আপনার ঋণ আরও বড় হওয়া করাধ করতর্ সময়মতর্া অথ ্ম পনরত�াতধ ব্যথ ্ম হতল প্রথতম আপনার ককাম্াননর 
সাতথ কযাগাতযাগ করুন 

আমরা আপনার নবল পনরত�াতধর বাড়নর্ সময় বরাতদের কচষ্া কতর কিখতর্ পানর

আমরা িরািনর বা মধ্যথির্ার মাধ্যতম একটি অথ ্মপনরত�াতধর পনরকল্পনায় (কপতমন্ট প্্যাতন) উপনীর্ হতর্ সহায়র্া 
করতর্ পানর যাতর্ আপনন সময়মতর্া আপনার নবলটি পনরত�াধ করতর্ পাতরন  

আমরা আপনাতক সাশ্রয়ী মূতল্যর কপ্রাগ্ামগুনলতর্ অ্যাতসেস করতর্ সহায়র্া করতর্ পানর 

আপনার নবলগুনলতর্ কীভাতব অথ ্ম সাশ্রয় করতবন কস সম্তক্ম আমরা আপনাতক টিপস নিতর্ পানর

আমরা আপনাতক উপলভ্য আনথ ্মক সহায়র্া সম্নক্মর্ র্থ্য নিতর্ পানর 

আপনার যনি আপনার ককাম্াননর সাতথ সমস্যা হয়, র্তব র্াতির সাতথ কযাগাতযাগ করুন এবং আপনার 
পনরনথিনর্ ব্যাখ্যা করুন 

আপনার ককানও বন্্ধ বা পনরবাতরর সিস্যতক আপনন আপনার পক্ষ হতর্ র্াতির সাতথ কথা বলার জতন্য 
অন্তরাধ করতর্ পাতরন 

আপনার যনি ককানও কিাভাষীর প্রতয়াজন হয়, র্াহতল র্া আপনার ককাম্াননতক জানাতবন 

নচটিপতরের করকর্ম, আপনার যার সাতথ কথা বতলতেন র্ার নাম এবং সময় এবং র্ানরখ নলনপবদ্ধ কতর রাখ্ন 

যনি কল কসন্টাতরর কমতীরা আপনাতক সহায়র্া অপারগ হয়, র্তব উচ্চপিথি কমতীর সাতথ কথা বল্ন 

সমস্যাটির এখনও ককানও ননষ্পর্্নর্ না হতল, আমাতির সাতথ কযাগাতযাগ করুন 

আপবন আোথদর সাথে একজন কদাভাষী 
িযুিহার কথর কো ি্থি পারথিন 

ককবল ট্াসিতলটিং এন্ড ইন্টারতপ্রটিং সানভ্মতস
131 450 নম্বতর কল করুন আর আমাতির 
প্রনর্ষ্াতনর সাতথ কযাগাতযাগ কনরতয় নিতর্ 
বল্ন

আপনার ককানও বন্্ধ বা পনরবাতরর সিস্যতক
আপনন আপনার পক্ষ হতর্ আমাতির সাতথ 
কথা বলার জতন্য অন্তরাধ করতর্ পাতরন 

বকভাথি আোথদর সাথে ক�াগাথ�াগ করথিন

আোথদরথক বিনােূথ্যু ক্ করথি
পারথিন এই নম্বথর 1800 246 545 

(আপনন যনি কমাবাইল কথতক কল কতর 
থাতকন, র্াহতল আমাতিরতক জানাতবন আর 
আমরা আপনাতক আবার কল করতবা) 

আরও র্তথ্যর জন্য বা অনলাইতন অনভতযাগ 
জমা কিওয়ার জন্য আমাতির ওতয়বসাইিটি 
কিখ্ন

www.ewon.com.au  

বি্ পবরথ�াথধ সহায়িা

অবভথ�াগ সোধাথনর জনযু টিপসসেূহ

Bengali


