
UTILITY CUSTOMER BILL OF RIGHTS
Established by the New Jersey Board of Public Utilities

Atlantic City Electric আমাদের গ্রাহক এবং কমিউনিটির জন্য নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য, সাশ্রয়ী 
মূল্যের এবং টেকসই শক্তি পরিষেবা প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। New Jersey-এর বোর্ড অফ পাবলিক 
ইউটিলিটিস (Board of Public Utilities, BPU) COVID-19-এর প্রভাবের উপর ভিত্তি করে ভোক্তা 
অধিকার বিল হালনাগাদ করেছে। হালনাগাদকৃত ভোক্তা অধিকার বিল নিচে পাওয়া যাবে। অধিকারের 
বিল সম্পর্কে কোনও প্রশ্ন থাকলে 800-624-0241 নম্বরে BPU-এর সাথে যোগাযোগ করুন। 
আপনি যদি আপনার এনার্জি বিল পরিশোধে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়ে থাকেন, 800-642-3780 
নম্বরে কল করার মাধ্যমে আমাদের কাস্টমার কেয়ার টিম শক্তি সহায়তা এবং পরিশোধের বিকল্পগুলি 
নিয়ে আলোচনা করতে উপলব্ধ আছেন কিংবা আপনি ভিজিট করতে পারেন atlanticcityelectric.com/
Help -এই ঠিকানায়।

আবাসিক ইউটিলিটি গ্রাহক সুরক্ষা
(21 সেপ্টেম্বর, 2021 থেকে কার্যকর)

New Jersey'র বোর্ড অফ পাবলিক ইউটিলিটিস (Board of Public Utilities, BPU) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত

COVID-19 মহামারীর প্রত্যুত্তরে, গভর্নর Murphy বেশ কয়েকটি নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করেন যা 
রাজ্যের ইউটিলিটি গ্রাহকদের জন্য কিছু অস্থায়ী অধিকার প্রতিষ্ঠা করে।1 এই নির্দিষ্ট অধিকারগুলি 
এই নথিতে একটি তারকাচিহ্ন(*) দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে এবং তা গভর্নরের নির্দেশে পরিবর্তন 
সাপেক্ষ। 
1.  আপনি যদি যোগ্য আবেদনকারী হয়ে থাকেন তবে আপনার ইউটিলিটি পরিষেবায় অধিকার রয়েছে। 
2.  আপনি যদি বিদ্যুৎ বা গ্যাসের গ্রাহক হন তবে আপনার বাজেট বিলিং বা অর্থ প্রদানের 

পরিকল্পনায় অধিকার রয়েছে। 
3.  আপনি বারো মাসের মধ্যে কমপক্ষে একটি বিলম্বিত অর্থ প্রদানের পরিকল্পনা পাওয়ার 

অধিকারী। ইউটিলিটি কোম্পানি আপনাকে যে বিলম্বিত অর্থ প্রদানের চুক্তিটি দিয়েছে তা 
কোনও পূর্ব অর্থ প্রদান ব্যাতীত অবশ্যই কমপক্ষে বারো (12) মাসের জন্য হতে হবে। 
আপনার ইউটিলিটি কোম্পানির পরিষেবা অব্যাহত রাখার শর্ত হিসাবে পুনরায় সংযোগ ফি বা 
আমানতের প্রয়োজন নাও হতে পারে, এবং গ্রেস পিরিয়ড চলাকালীন পূর্বের বকেয়া অ্যামাউন্টের 
কারনে বিলম্ব চার্জ, সুদ এবং পূর্বস্বত্বগুলি অনুমোদিত নয়।* 

4.  আপনার ইউটিলিটি সহায়তা প্রোগ্রামগুলির জন্য আবেদন করার অধিকার রয়েছে যার মধ্যে 
পূর্ব-বকেয়া মওকূফও অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। আপনার ইউটিলিটি কোম্পানিকে কল করে বা 
2-1-1 নম্বরে কল করে আরও জানুন। তথ্যাবলী অনলাইনেও পাওয়া যাবে www.nj211.org/utility-
assistance-programs-এই ঠিকানায়।

5.  যে কোন সংযোগ বিচ্ছিন্ন থাকা গ্যাস, বিদ্যুৎ এবং পানির গ্রাহক, যারা দেখাতে পারবেন 
যে প্রযোজ্য হিসাবে নিম্নলিখিত সহায়তা প্রোগ্রামগুলির মধ্যে একটিতে আবেদন করা হয়েছে, 
তাদেরকে উপলব্ধ সুবিধা গুলি পাওয়ার জন্য অনুরোধের ভিত্তিতে সেই গ্যাস, বৈদ্যুতিক এবং 
পানির কোম্পানী কর্তৃক পুনরায় সংযোগ প্রদান করা হবে: সর্বজনীন পরিষেবা ফান্ড; স্বল্প 
আয়ের গৃহে শক্তি সহায়তা; গ্যাস এবং বিদ্যুতের জন্য অর্থ সহায়তা, এবং স্বল্প আয়ের 
গৃহস্থালির জন্য পানি সহায়তা।2 

6.   ইউটিলিটি কোম্পানীর বিরুদ্ধে আপনার করা যে কোনও অভিযোগের ঐ ইউটিলিটি কোম্পানী 
কর্তৃক তাৎক্ষণিক ভাবে নিষ্পত্তি করার অধিকার আপনার আছে। 

1  গভর্নর Murphy স্বাক্ষরিত সমস্ত নির্বাহী আদেশ New Jersey রেজিস্টারে প্রকাশিত এবং অনলাইনেও নিম্নলিখিত ঠিকানায় উপলব্ধ:  
https://nj.gov/infobank/eo/056murphy/।

2  নিম্ন আয়ের গৃহস্থালীদের পানি সহায়তা (Low Income Household Water Assistance) কার্যক্রম টি পানির ইউটিলিটি গ্রাহকদের জন্য নকশা 
করা একটি নতুন কার্যক্রম যা বর্তমানে ভোক্তা বিষয়ক বিভাগ (Department of Consumer Affairs, DCA) দ্বারা  হচ্ছে। DCA আশা 
করে যে প্রোগ্রামটি 2021 সালের অক্টোবরে বাস্তবায়িত হবে।
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7.   আপনার ইউটিলিটি বিষয়ক অভিযোগ এবং উদ্বেগগুলি তদন্তের অধিকার আপনার আছে। BPU 
তদন্ত চলাকালীন বিতর্কিত চার্জ না দেওয়ার জন্য আপনার পরিষেবা বন্ধ করা নাও হতে পারে। 

8.   যদি আপনি সন্দেহ করেন যে আপনার মিটারটি সঠিকভাবে কাজ করছে না তাহলে এটিকে আপনার 
ইউটিলিটি কোম্পানী কর্তৃক বছরে একবার বিনামূল্যে পরীক্ষা করিয়ে নেওয়ার অধিকার আপনার 
রয়েছে। $5 ডলার ফি-তে, মিটার পরীক্ষাটি BPU-এর কর্মীদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হবে। 

9.   পরিষেবা বন্ধ হওয়ার কমপক্ষে দশ দিন আগে আপনার ইউটিলিটি কোম্পানী থেকে বিচ্ছিন্নকরনের 
লিখিত বিজ্ঞপ্তি পাওয়ার অধিকার রয়েছে। 

10.   আপনি যদি কোনও শক্তি সহায়তা কার্যক্রমের অংশগ্রহণকারী হন কিংবা আপনার বিল 
পরিশোধ করতে আর্থিক অসুবিধা হয় এমন গ্যাস এবং/অথবা বৈদ্যুতিক গ্রাহক হয়ে থাকেন, 
তাহলে আপনি আপনার অর্থ প্রদানের ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে আপনাকে একটি কম মূল্যের 
পরিকল্পনায় নথিভুক্ত করার জন্য কোম্পানীটিকে অনুরোধ জানাতে পারেন। যদি আপনি 
পরিষেবার জন্য সমস্ত যুক্তিসঙ্গত বিলের প্রতি সদ্বিশ্বাসে অর্থ প্রদান করেন, তাহলে 
শীতকালীন অবসান কার্যক্রমের অধীনে এই জাতীয় পরিষেবা (গুলি) অবসানের ভয় ছাড়াই আপনার 
15 নভেম্বর থেকে 15 মার্চ পর্যন্ত গ্যাস এবং বৈদ্যুতিক ইউটিলিটি পরিষেবা পাওয়ার অধিকার 
রয়েছে। 

11.   আপনি যদি বহু-পারিবারিক আবাসনে বাস করে থাকেন তবে আপনার আসন্ন শাট অফের পোস্ট 
করা নোটিশ পাওয়ার অধিকার রয়েছে। এই বিজ্ঞপ্তিটি অবশ্যই একটি সর্বজনীন এলাকায় 
পোস্ট করতে হবে এবং/অথবা নিবাসীদের কাছে পৃথকভাবে প্রেরণ করতে হবে। 

12.   যদি আপনার সন্দেহ হয় যে আপনার ইউটিলিটি বিলে প্রতিফলিত খরচের মাত্রা অবর্ণনীয়ভাবে 
উচ্চ, তাহলে আপনার "সেবার বিচ্যুতি" বিষয়ক তদন্ত পাওয়ার অধিকার রয়েছে। 

13.   মেরামত বা পণ্যদ্রব্য চার্জ পরিশোধ না করার জন্য পরিষেবা বন্ধ করা হবে না। এই 
চার্জগুলির উপর ভিত্তি করে বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দিয়ে কোনও নোটিশ দেওয়া যাবে না। 

14.   আপনার অ্যাকাউন্টে ক্রেডিট হিসাবে ডিপোজিট রিফান্ড প্রয়োগ করার বা আলাদা চেকের 
মাধ্যমে ডিপোজিট ফেরত পাওয়ার বিকল্প রয়েছে। 

15.   কোনও ইউটিলিটি বিলম্বিত অর্থ প্রদানের কারণে আবাসিক গ্রাহকগণের অ্যাকাউন্টে বিলম্ব ফি, 
সুদ, বা পূর্বস্বত্ব আরোপ করতে নাও পারে। 

16.   31 ডিসেম্বর, 2021-এর পরে, আবাসিক গ্যাস, বৈদ্যুতিক, এবং জল এবং নর্দমা ইউটিলিটিগুলি 
গ্রাহকদের জানানোর অনুমতি দেওয়া হয়েছে যে তারা অর্থ প্রদান না করার কারণে পরিষেবা 
বন্ধ করে দিতে পারে, যদি না গ্রাহক শীতকালীন অবসান কার্যক্রমের অংশগ্রহণকারী হয়।* 

17.   31 ডিসেম্বর, 2021-এর পরে, আবাসিক গ্যাস, বৈদ্যুতিক, জল এবং নর্দমা ইউটিলিটিগুলিকে অর্থ 
পরিশোধ না করা হলে তার জন্য পরিষেবাটির সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, 
তবে জনস্বাস্থ্য বা নিরাপত্তার ঝঁুকি রোধ করতে যেকোনো সময় সংযোগ বিচ্ছিন্ন হতে 
পারে।* 

18.   31 ডিসেম্বর, 2021-এর পরে, যথাযথ নোটিশের পরে আবাসিক পরিষেবা বন্ধ হতে পারে, 
শুধুমাত্র সোমবার থেকে বৃহস্পতিবার সকাল 8:00 টা থেকে বিকাল 4:00 টা পর্যন্ত। একটি 
ইউটিলিটি শুক্রবার, শনিবার, রবিবার, অথবা ছুটির দিন বা ছুটির আগের দিন, কিংবা যদি আপনার 
বাড়িতে বৈধ মেডিকেল ইমার্জেন্সি থাকে, তাহলে আবাসিক পরিষেবা বন্ধ করা নাও হতে পারে।* 

19.   মূল্যহার বৃদ্ধির উপর স্থগিতাদেশ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি পাওয়ার অধিকার আপনার আছে।
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