িনউ ইয়কর্ ে�ট পাবিলক সািভর্স কিমশন
এনািজর্ সািভর্েসস েকা�ািন কনিজউমার িহেসেব আপনার অিধকার
ESCO কনিজউমারেদর অিধকার িবল
�াহকগণ েকােনা এনািজর্ সািভর্ েসস েকা�ািন (ESCO) বা েযেকােনা �থাগত ইউিটিলিট েথেক এনািজর্ িকনেত পারেবন। আপিন যিদ
েকােনা ESCO এর েথেক এনািজর্ �য় করার িস�া� েনন তাহেল আপিন েযসকল অিধকােরর জনয্ েযাগয্ হেবন:

•
•
•
•

ESCO কতৃর্ ক �দত্ত েসবাসমূেহর একিট পির�ার িববরণ।
আপনার ইউিটিলিট েকা�ািন েথেক এনািজর্ সরবরাহ এবং 24 ঘ�া জরির েসবা �হণ।
এনািজর্ সরবরাহকারী পিরবতর্ েনর সু�� �ি�য়াসহ নিথভু �করণ �ি�য়া স�িকর্ ত তথয্।
আপনার ও ESCO এর মধয্কার চু ি�র শতর্ াবিলর বয্াপাের সাধারণ ও সু�� ভাষায় েঘাষণা যার মেধয্ রেয়েছ:

o মূলয্ ও িবিভ� ধরেনর চাজর্ বা িফ;
o চু ি�র েময়াদ;

o চু ি� নবায়েনর শতর্ াবিল;

o বািতলকরণ �ি�য়া এবং েযেকােনা �কােরর আগাম সমাি�র িফ, েযগেলা আইেনর মাধয্েম সীমাব�; এবং
•
•
•
•
•

o যিদ এমন েকােনা শতর্ াবিল থােক যার অধীেন ESCO বয্য় সংেকাচেনর িন�য়তা েদয়।

আপিন যিদ একজন আবািসক �াহক হন তাহেল চু ি� �হেণর িতন িদেনর মেধয্ ESCO এর সােথ চু ি� �তয্াহার করন।
যিদ আগাম পিরেশােধর সুেযাগ থােক তাহেল েসিট কীভােব হেব তার একিট িববরণ।
চু ি� নবায়েনর কমপে� ি�শ িদন পূেবর্ নবায়েনর শতর্ াবিল ও একজন �াহক িহেসেব আপনার িবক�সমূেহর বয্াপাের ESCO এর
েনািটশ।
একিট নয্াযয্ এবং যথাসমেয় অিভেযাগ িন�িত্ত �ি�য়া।
আপনােক একজন �াহক িহেসেব নিথভু � করেত েয ভাষা বয্বহৃত হেয়েছ েসই একই ভাষায় েযেকােনা িলিখত নিথপ� (চু ি�,
বাজারজাত উপকরণ এবং ESCO �াহক অিধকার তািলকা) এর �িবধান।

আপিন যিদ একজন আবািসক �াহক হন তাহেল আপিনও েহাম এনািজর্ েফয়ার �াকিটেসস অয্া� (HEFPA) এর অিধকার ও
সুর�াসমূেহর জনয্ উপযু� হেবন েযিট শতর্ ােরাপ কের েয সকল ইউিটিলিট �াহকেক েসবার আেবদন, �াহকেদর িবিলং এবং অিভেযােগর
�ি�য়াসমূহ স�িকর্ ত বয্াপাের নাযয্ভােব িবেবচনা করেত হেব। আরও তেথয্র জনয্ েদখুন www.dps.ny.gov/resright.html।
েয সকল ESCO এই সকল �াহক অিধকার িনি�ত কের না তারা িনউ ইয়েকর্ তােদর েসবা �দােনর উপযু�তা হারােত পাের। েযেকােনা
অিভেযােগর বয্াপাের পাবিলক সািভর্ স িবভােগ িরেপাটর্ করন এই ন�ের 1-800-342-3377 (সকাল 8:30টা েথেক িবেকল 4:00টা
পযর্�), Office of Consumer Services, NYS Department of Public Service, 3 Empire State Plaza, Albany, NY
12223 বরাবর েমইল করার মাধয্েম বা অনলাইেন এই িলে� http://www.dps.ny.gov।
আপিন আপনার এনািজর্ িবষয়ক িবক�সমূহ স�েকর্ আরও জানেত পারেবন এখােন িভিজট করার মাধয্েম: www.AskPSC.com

