
ইলেকট্রিক সোশ্যাল বন্ডের সারাংশ

*সামাজিক বন্ধন প্রাপ্ত করার জন্য সক্ষম হতে আপনাকে অবশ্যই PVPC-তে থাকতে হবে এবং একটি 
চুক্তিবদ্ধ শক্তি ≤ 10 Kw হতে হবে

অক্টোবর 2022 পর্যন্ত আপডেট করা হয়েছে

উপভোক্তার ধরণ প্রতিবারের IPREM সংখ্যা1 আয়ের সীমা
বার্ষিক 

ব্যতিক্রমী ছাড় 
(31শে ডিসেম্বর 
2023 পর্যন্ত)

সরবরাহ কাট-অফ 
-এর সময়কাল2

এনার্জি জাস্টিসের সামাজিক বন্ধন
(যে পরিবারগুলি এই ধরণের সামাজিক বন্ধন প্রাপ্ত হয় তারা থার্মাল সামাজিক বন্ধনের অধিকারী নয়)

নির্ভরশীল নাবালক ছাড়া সরবরাহের ধারক বা কোনো সহাবস্থান ইউনিটের অংশ না হওয়া।
1.5 এবং 2 এর মধ্যে 

IPREM

 মধ্যে
12,159.42 €

এবং
16,212.56 € 

40% 10 মাস3

       প্রত্যেক অতিরিক্ত নাবালক/নাবালিকা সদস্যের জন্য: + IPREM এর 0.5 গুণ
+ 0.5 x IPREM
+ 1 x IPREM
+ 1.5 IPREM

+ 4,053.14 €
+ 8,106.28 €
+ 12,159.42 €

       প্রত্যেক অতিরিক্ত সাবালক/সাবালিকা সদস্যের জন্যঃ + IPREM এর 0.3 গুণ
+ 0.3 x IPREM
+ 0.6 x IPREM
+ 0.9 x IPREM

+ 2,431.89 €
+ 4,863.77 €
+ 7,295.65 €

         বিশেষ বিভাগ (লিঙ্গ সহিংসতা, 33% বা তার বেশি অক্ষমতা, সন্ত্রাসের    
         শিকার, ডিগ্রি II বা III এর স্বীকৃত নির্ভরতা, বা একক পিতামাতার পরিবার)।

+ 8,106.28 €

বড় পরিবার। অসীমিত 40% 10 মাস3

যে সহাবস্থান ইউনিটে সকল সদস্যের আয় আছে, তারা অবসর গ্রহণ বা স্থায়ী অক্ষমতার কারণে 
সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার পেনশনভোগী। 

ন্যূনতম পরিমাণ (অন্যান্য আয় ছাড়া যার বার্ষিক 
মোট পরিমাণ €500 ছাড়িয়ে গেছে)। 40% 10 মাস3

সদস্যদের মধ্যে অন্তত একজন ন্যূনতম গুরুত্বপূর্ণ আয়ের (IMV) ঋণগ্রহীতা হলে তার সহাবস্থান 
ইউনিট । ন্যূনতম পরিমাণ 60% 10 মাস3

1. 2022 সালের বার্ষিক IPREM 14 পেমেন্ট অনুসারে তৈরি করা সারণী: 8,106.28 €. http://www.iprem.com.es/#google_vignette
2. COVID-19 মহামারীর কারণে অনুমোদিত সামাজিক শিল্ড কর্তনের উপর স্থগিতাদেশ কার্যকর না হওয়া পর্যন্ত (আপাতত 31 ডিসেম্বর, 2022 পর্যন্ত), যেসব পরিবারে সামাজিক বন্ধন রয়েছে বা এটি প্রাপ্ত হওয়ার 
প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে তাদের সরবরাহ বন্ধ করা যাবে না।



ইলেকট্রিক সোশ্যাল বন্ডের সারাংশ

*সামাজিক বন্ধন প্রাপ্ত করার জন্য সক্ষম হতে আপনাকে অবশ্যই PVPC-তে থাকতে হবে এবং একটি 
চুক্তিবদ্ধ শক্তি ≤ 10 Kw হতে হবে

অক্টোবর 2022 পর্যন্ত আপডেট করা হয়েছে

উপভোক্তার ধরণ প্রতিবারের IPREM সংখ্যা1 আয়ের সীমা
বার্ষিক সাধারণ ছাড়

ব্যতিক্রমী ছাড় 
(31শে ডিসেম্বর 
2023 পর্যন্ত)

সরবরাহ কাট-অফ 
-এর সময়কাল2

দুর্বল ভোক্তা

নির্ভরশীল নাবালক ছাড়া সরবরাহের ধারক বা কোনো সহাবস্থান ইউনিটের অংশ না হওয়া। 1.5 IPREM 12,159.42 € 

25% 65% 10 মাস3

        প্রত্যেক অতিরিক্ত নাবালক/নাবালিকা সদস্যের জন্য: + IPREM এর 0.5 গুণ
+ 0.5 x IPREM
+ 1 x IPREM
+ 1.5 IPREM

+ 4,053.14 €
+ 8,106.28 €
+ 12,159.42 €

         প্রত্যেক অতিরিক্ত সাবালক/সাবালিকা সদস্যের জন্যঃ + IPREM এর 0.3 গুণ
+ 0.3 x IPREM
+ 0.6 x IPREM
+ 0.9 x IPREM

+ 2,431.89 €
+ 4,863.77 €
+ 7,295.65 €

         বিশেষ বিভাগ (লিঙ্গ সহিংসতা, 33% বা তার বেশি অক্ষমতা, সন্ত্রাসের    
         শিকার, ডিগ্রি II বা III এর স্বীকৃত নির্ভরতা, বা একক পিতামাতার পরিবার)।

+ 1 x IPREM + 8,106.28 €

বড় পরিবার। অসীমিত 25% 65% 10 মাস3

যে সহাবস্থান ইউনিটে সকল সদস্যের আয় আছে, তারা অবসর গ্রহণ বা স্থায়ী অক্ষমতার কারণে 
সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার পেনশনভোগী। 

ন্যূনতম পরিমাণ (অন্যান্য আয় ছাড়া যার বার্ষিক 
মোট পরিমাণ €500 ছাড়িয়ে গেছে)। 25% 65% 10 মাস3

সদস্যদের মধ্যে অন্তত একজন ন্যূনতম গুরুত্বপূর্ণ আয়ের (IMV) ঋণগ্রহীতা হলে তার সহাবস্থান 
ইউনিট । ন্যূনতম পরিমাণ 25% 65% 10 মাস3

3. অনির্দিষ্টকালের জন্য, যে পরিবারগুলিতে সামাজিক বন্ধন আছে এবং যেখানে 16 বছরের কম বয়সী শিশুকে, ডিগ্রী II বা III নির্ভরশীল ব্যক্তি বা 33% বা তার বেশি স্বীকৃত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে সরবরাহ থেকে বাদ দেওয়া যাবে 
না।

4. সামাজিক পরিষেবা সামাজিক বন্ধনের জন্য ছাড়ের আবেদনের আগে PVPC-তে আপনার বিলের পরিমাণের অন্তত 50% গ্রহণ করতে হবে।



ইলেকট্রিক সোশ্যাল বন্ডের সারাংশ

*সামাজিক বন্ধন প্রাপ্ত করার জন্য সক্ষম হতে আপনাকে অবশ্যই PVPC-তে থাকতে হবে এবং একটি 
চুক্তিবদ্ধ শক্তি ≤ 10 Kw হতে হবে

অক্টোবর 2022 পর্যন্ত আপডেট করা হয়েছে

উপভোক্তার ধরণ প্রতিবারের IPREM সংখ্যা1 আয়ের সীমা
বার্ষিক সাধারণ ছাড়

ব্যতিক্রমী ছাড় 
(31শে ডিসেম্বর 
2022 পর্যন্ত)

সরবরাহ কাট-অফ 
-এর সময়কাল2

গুরুতররূপে দুর্বল ভোক্তা

নির্ভরশীল নাবালক ছাড়া সরবরাহের ধারক বা কোনো সহাবস্থান ইউনিটের অংশ না হওয়া। 0.75 IPREM 6,079.50 € 

40% 80% 10 মাস3

       প্রত্যেক অতিরিক্ত নাবালক/নাবালিকা সদস্যের জন্য: + IPREM এর 0.5 গুণ
+ 0.25 x IPREM
+ 0.5 x IPREM
+ 0.75 IPREM

+ 2,026.57 €
+ 4,053.14 €
+ 6,079.71 €

       প্রত্যেক অতিরিক্ত সাবালক/সাবালিকা সদস্যের জন্যঃ + IPREM এর 0.3 গুণ
+ 0.15 x IPREM
+ 0.3 x IPREM
+ 0.45 x IPREM

+ 1,215.94 €
+ 2,431.88 €
+ 3,647.82 €

       বিশেষ বিভাগ (লিঙ্গ সহিংসতা, 33% বা তার বেশি অক্ষমতা, সন্ত্রাসের 
       শিকার, ডিগ্রি II বা III এর স্বীকৃত নির্ভরতা, বা একক পিতামাতার পরিবার)।

+ 0.5 x IPREM + 4,053.14 €

বড় পরিবার। 2 IPREM = 16,212.56 € 40% 80% 10 মাস3

যে সহাবস্থান ইউনিটে সকল সদস্যের আয় আছে, তারা অবসর গ্রহণ বা স্থায়ী অক্ষমতার কারণে 
সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার পেনশনভোগী। 

1 IPREM (যার বার্ষিক মোট পরিমাণ অন্যান্য 
আয় ছাড়া €500 ছাড়িয়ে গেছে)। 40% 80% 10 মাস3

সামাজিক বর্জনের ঝুঁকিতে থাকা ভোক্তারা

যারা গুরুতররূপে দুর্বল এবং স্বায়ত্তশাসিত সম্প্রদায়
বা স্থানীয় সামাজিক পরিষেবা দ্বারা যত্নশীল

যা পারিবারিক পরিস্থিতি
চিহ্নিত করে। 40% 80% কর্তন থেকে 

অব্যাহতি4

4. 



ইলেকট্রিক সোশ্যাল বন্ডের সারাংশ

*সামাজিক বন্ধন প্রাপ্ত করার জন্য সক্ষম হতে আপনাকে অবশ্যই PVPC-তে থাকতে হবে এবং একটি 
চুক্তিবদ্ধ শক্তি ≤ 10 Kw হতে হবে

অক্টোবর 2022 পর্যন্ত আপডেট করা হয়েছে

উপভোক্তার ধরণ IPREM এর সময়
আবেদনের আগের 
মাসে মাসিক আয়ের 
সীমা

সাধারণ ছাড়
ব্যতিক্রমী ছাড় 
(31শে ডিসেম্বর 
2022 পর্যন্ত)

সরবরাহ কর্তনের 
সময়কাল

দুর্বল ভোক্তা COVID-19 (RDL 8/2021, 4 মে)
(31শে ডিসেম্বর 2022 পর্যন্ত)  
(বেকার অবস্থা, ERTE, যত্নের কারণে কম কাজের সময়যুক্ত নিয়োগকর্তারা, অনুরূপ পরিস্থিতি)

নির্ভরশীল অপ্রাপ্তবয়স্ক ছাড়া পারিবারিক ইউনিট বা কোনো পারিবারিক ইউনিটের অংশ না 
হওয়া। 1.50 x IPREM 1,351.05 € 25% 60% 10 মাস

নির্ভরশীল নাবালকসহ পারিবারিক ইউনিট। 2.00 x IPREM 1,688.81 € 25% 60% 10 মাস

দুই নির্ভরশীল নাবালকসহ পারিবারিক ইউনিট। 2.50 x IPREM 2,026.57 € 25% 60% 10 মাস



খরচের সীমা কি
কোনটির উপর সামাজিক বন্ধন প্রয়োগ করা 

হয়?*

*অক্টোবর 2022-এ, সামাজিক বন্ধন প্রয়োগ করা হয় এমন ভোগের সীমায় 15% বৃদ্ধি অনুমোদন করা 
হয়েছিল। খরচ এই সীমা অতিক্রম করলে, সম্পূর্ণ অ-ভর্তুকিহীন খরচ প্রদান করা হবে।

**কোনও নির্দিষ্ট মাসে মোট ভর্তুকিযুক্ত খরচ গ্রহণ না করা হলে, পার্থক্যটি পরবর্তী মাসে ব্যবহার 
করা যেতে পারে।

ক্যাটাগরি মাসিক সীমা 
(kWh)**

বৈধ বয়সের দুই ব্যক্তি নিয়ে গঠিত ব্যক্তি/সহাবস্থান ইউনিটের ভোগের 
চাহিদা

132

তিন জনের সমন্বয়ে সহাবস্থান ইউনিট গঠিত 185

চার জনের সমন্বয়ে গঠিত সহাবস্থান ইউনিট / তিন জনের সমন্বয়ে গঠিত 
সহাবস্থান ইউনিট, যাদের মধ্যে দুজন অপ্রাপ্তবয়স্ক

225

পাঁচ বা ততোধিক লোকের সমন্বয়ে গঠিত সহাবস্থান ইউনিট / চার জনের 
সমন্বয়ে গঠিত সহাবস্থান ইউনিট, যাদের মধ্যে তিনজন অপ্রাপ্তবয়স্ক / বড় 
পরিবার

397

ইলেকট্রিক সোশ্যাল বন্ডের সারাংশ

অক্টোবর 2022 পর্যন্ত আপডেট করা হয়েছে

*সামাজিক বন্ধন প্রাপ্ত করার জন্য সক্ষম হতে আপনাকে অবশ্যই PVPC-তে থাকতে হবে এবং একটি 
চুক্তিবদ্ধ শক্তি ≤ 10 Kw হতে হবে



কোন কোম্পানি সামাজিক বন্ধন অফার করে?

* Territorial scope Melilla. ** Territorial scope Ceuta.

রেফারেন্স সরবরাহকারী টেলিফোন ওয়েব অ্যাড্রেস পোস্টাল অ্যাড্রেস ফ্যাক্স ই-মেইল

Energía XXI 
Comercializadora de 
Referencia, S.L.

800 760 
333

www.endesaclientes.com/bono-
social

অ্যাপার্টমেন্ট। 
কোরিওস 1.167,
41080 সেভিলা

অনুপলব্ধ bonosocial@endesa.es

Curenergía Comercializador 
de Último Recurso, 
S.A.U.

900 200 
708

https://www.curenergia.es/
bono-social

অ্যাপার্টমেন্ট। 
কোরিওস 61.017,
28080 মাদ্রিদ

অনুপলব্ধ bonosocial@curenergía.es

Comercializadora Gas & 
Power, S.A. 

900 100 
283

https://www.
comercializadoraregulada.es/
regulada/bono_social_luz

অ্যাপার্টমেন্ট। 
কোরিওস 61.084 
28080 মাদ্রিদ

934630906 bonosocial@
comercializadoraregulada.es

Baser Comercializadora de 
Referencia, S.A. 

900 902 
947

https://www.basercor.es/ Apartado Correos 191
33080 ওভিদো

984115538 bonosocial@basercor.es

Régsiti Comercializadora 
Regulada, S.L.U. 

900 10 10 
05

https://www.regsiti.com/bono-
social/

Calle Isabel Torres nº 
19 39011 Santander

910911464 bono-social@regsiti.com

Comercializador de 
Referencia Energético, 
S.L.U.

900 814 
023 

https://www.corenergetico.es/
es/modelos-de-contratacion/
bono-social/

Apartado de Correos: 
F. D. Nº 90 // 
3300010 - 33080 
ওভিদো

অনুপলব্ধ bonosocial@corenergetico.es

Teramelcor, S.L.* 800 00 79 
43 

http://www.teramelcor.es/
bonosocial.html

অ্যাপার্টমেন্ট। Correos 
6 52006 Melilla 

951481180 bonosocial@teramelcor.es

Energía Ceuta XXI 
Comercializadora de 
Referencia, S.A.U.**

900 106 
004 

https://www.energiaceutaxxi.
com/

অ্যাপার্টমেন্ট। Correos 
13, 51080 Ceuta 

956517684 bonosocial@energiaceutaxxi.
com

ইলেকট্রিক সোশ্যাল বন্ডের সারাংশ

*সামাজিক বন্ধন প্রাপ্ত করার জন্য সক্ষম হতে আপনাকে অবশ্যই PVPC-তে থাকতে হবে এবং একটি 
চুক্তিবদ্ধ শক্তি ≤ 10 Kw হতে হবে
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আমরা কিভাবে নতুন সামজিক বন্ধনের জন্য 
আবেদন করব?

আমাদের কি কি নথিপত্র জমা দিতে হবে?

বৈধতা এবং পুনর্নবীকরণ

• টেলিফোনের মাধ্যমে।
• কোম্পানির অফিসে।
• ফ্যাক্স বা ইমেলের মাধ্যমে।
• পোস্টাল অ্যাড্রেসের মাধ্যমে
• ওয়েবসাইটের মাধ্যমে।

• আবেদনপত্র (ওয়েবসাইট এবং কোম্পানির অফিসে উপলব্ধ)।
• পারিবারিক ইউনিটের প্রত্যেক সদস্যের আয়ের বিবরণী বা রাষ্ট্রীয় কর প্রশাসন এজেন্সি দ্বারা জারি করা 
অভিযোগের শংসাপত্র।

• ধারকের বা, যেখানে প্রয়োজন, পরিবারের ইউনিটের সকল সদস্যের NIF বা NIE এর ফটোকপি ।
• ধারক বা পরিবারের ইউনিটের সকল সদস্যের বৈধ নিবন্ধন শংসাপত্র।
• পারিবারিক ইউনিট: পারিবারিক বই বা সিভিল রেজিস্ট্রির পৃথক শীটের শংসাপত্র।
• বড় পরিবার: বৈধ বড় পরিবারের পদবীর অনুলিপি।
• বিশেষ পরিস্থিতিতে: সামাজিক পরিষেবা দ্বারা জারি করা শংসাপত্র বা সহায়ক নথি।
• ন্যূনতম পেনশন সহ পেনশনভোগীরা: সামাজিক নিরাপত্তা শংসাপত্র।

2 বছর (বড় পরিবার ছাড়া)। আমাদের অবশ্যই অন্ততপক্ষে 15 কার্যদিবস (3 সপ্তাহ) আগে সামাজিক বন্ধন পুনর্নবীকরণের জন্য অনুরোধ করতে হবে।শেষ 
বিলে কোম্পানি আমাদের অবহিত করবে।
বর্তমানে ডিসকাউন্ট থেকে উপকৃত সমস্ত পরিবারের জন্য, বর্তমান মেয়াদ শেষ হলে সামাজিক বন্ধনটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে একবার নবায়ন করা হবে, যতক্ষণ আয়ের 
প্রয়োজনীয়তা পূরণ করা অব্যাহত থাকে। আইনী বয়সযুক্ত সকল সদস্যের স্পষ্ট সম্মতি থাকলে তা পরবর্তী ডকুমেন্টেশন ছাড়াই স্বয়ংক্রিয়ভাবে নবায়ন হতে 
থাকবে।

এর সমর্থনে

ইলেকট্রিক সোশ্যাল বন্ডের সারাংশ

*সামাজিক বন্ধন প্রাপ্ত করার জন্য সক্ষম হতে আপনাকে অবশ্যই PVPC-তে থাকতে হবে এবং একটি 
চুক্তিবদ্ধ শক্তি ≤ 10 Kw হতে হবে
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