
 
 

এই প্রকাশনাটির মধ্যে 14ই মম তাররখ পর্যন্ত তথ্ে অন্তর্ভয ক্ত রধ্েধ্ে। 

এোডাও অনভগ্রহ কধ্র nyc.gov/dcwp নজধ্র রাখভন।  

 

প্রিয়জনদের হাপ্ররদয়দেন এমন প্রনউ ইয়র্ক বাসীদের জনয জরুপ্রর তথ্য: 
 

COVID-19 সময়র্াদে অদযযপ্রিপ্রিয়ার পপ্ররর্ল্পনা 
 

অধ্ন্তেরিরিোর ব্েব্স্থাপনা সধ্মত, আমাধ্ের রপ্রেজনধ্ের জনে আমরা মর্র্াধ্ব্ েভুঃখ প্রকাশ করর তার প্রাথ্রমক রূপটিই COVID-19 

পররব্তয ন কধ্র রেধ্েধ্ে।  
 

COVID-19 এর শহরব্োপী তধ্থ্ের মপার্য াল অধ্ন্তেরিরিো এব্ং সমারয রব্ষেক রনধ্েয রশকা পাওোর সভধ্র্াগ মেে। এই রব্ধ্শষ প্রকাশনাটিধ্ত 

অরতররক্ত গুরুত্বপূর্য তথ্ে রধ্েধ্ে। 

 

প্রনউ ইয়র্ক  প্রসটিদত এর্টি অদযযপ্রিপ্রিয়ার র্ক্ষ খুুঁজনু 
 

একটি অধ্ন্তেরিরিোর কক্ষ খভুঁজধ্ত, মেখভন: 
 

• nysfda.org-মত রনউ ইেকয  মেধ্র্র অধ্ন্তেরিরিোর পররচালকধ্ের অোধ্সারসধ্েশন (Funeral Directors Association)  

• health.ny.gov-মত রনউ ইেকয  মেধ্র্র স্বাস্থে েপ্তর  
 

গুরুত্বপূর্য: 
 

• মকব্লমাত্র লাইধ্সন্স প্রাপ্ত অধ্ন্তেরিরিোর পররচালকরাই তত্ত্বাব্যাধ্নর জনে ব্েব্স্থা করধ্ত, ব্েব্স্থাপনা সরাধ্ত এব্ং মতৃ ব্েরক্তধ্ক 

সমারযস্থ করধ্ত ব্া শব্োহ করধ্ত পারধ্ব্ন। এর মধ্যে মতৃভ ের সাটিয রিধ্কর্ োরখল করা, মতৃধ্েহ স্থানান্তর করা, মগারস্থান ব্া শ্মশাধ্ন 
সহধ্র্ারগতা করা, এব্ং মতৃধ্েহধ্ক মগারস্থান ব্া শ্মশাধ্ন রনধ্ে র্াওো অন্তর্ভয ক্ত রধ্েধ্ে।  

 

• কমী এব্ং মশাকাতয  সব্াইধ্ক—র্তর্া সম্ভব্ রনরাপে রাখার জনে—অধ্ন্তেরিরিোর পররচালকব্নৃ্দধ্ক অব্শেই রনধ্েয রশকা অনভসরর্ 

করধ্ত হধ্ব্। এর মধ্যে একটি সমে মকব্লমাত্র একটি অধ্ন্তেরিরিোর ব্েব্স্থা করা এব্ং মসখাধ্ন মলাকজধ্নর উপরস্থরতর হার সীরমত 

করা অন্তর্ভয ক্ত রধ্েধ্ে। (সশরীধ্র উপরস্থত থ্াকধ্ত পারধ্ব্ন না এমন ব্েরক্তধ্ের জনে অধ্নক অধ্ন্তেরিরিোর কক্ষই েরূব্তী স্থাধ্নর 

রব্কল্পগুরলর সভধ্র্াগ মেে।) এোডাও, অধ্নক অধ্ন্তেরিরিোর কক্ষ অরূ্তপূব্য অনভধ্রাযগুরলর রেধ্ক তাকাধ্নার িধ্ল, মেরর হধ্ত 

পাধ্র। কী প্রতোশা করা র্াে মসই সম্বধ্ে আপনার অধ্ন্তেরিরিোর পররচালকধ্ের রজজ্ঞাসা করধ্ত র্ভ লধ্ব্ন না। সামারজক েরূত্ব 

ব্জাে রাখার এব্ং ব্ড েধ্ল জমাধ্েত না করার জনে শহর আপনাধ্ক উৎসারহত কধ্র।  

 
 

আপধ্ের্: 
 

• আপনার রপ্রেজন NYC এর িধান প্রিপ্রর্ৎসা সংিায 

পরীক্ষদর্র অপ্রিস (Office of Chief Medical 

Examiner, OCME) এর কােরেধ্ত থ্াকধ্ল, আপরন 

অধ্ন্তেরিরিোর ব্েব্স্থা সম্পন্ন না করা পর্যন্ত OCME 

অস্থােীর্াধ্ব্ সংরক্ষধ্র্র ব্েব্স্থা কধ্র।  
 

আপরন রসটি-প্রেত্ত মকাধ্না মগারস্থাধ্নর ইচ্ছা প্রকাশ করধ্ল, 

OCME মসটির প্ররিোে সাহার্ে করধ্ত পাধ্র।  
 

OCME শনাক্ত না হওো এব্ং/অথ্ব্া োরব্ না করা 
COVID-19 এর রশকার হওো ব্েরক্তধ্ের সমারযস্থ করার 

ব্েব্স্থাও করধ্ে।  
 

আধ্রা তধ্থ্ের জনে, nyc.gov/ocme মেখভন। 

• গর্র্যর Andrew M. Cuomo একটি র্ার্কপ্রনবকাহী 
আদেশ স্বাক্ষর কধ্রধ্েন মর্টি পররধ্ষব্ার জনে নরজরহীন 

অনভধ্রাধ্যর সাধ্থ্ সাহার্ে করার উধ্েধ্শে মর্ধ্কাধ্না মেধ্র্র 

লাইধ্সন্স প্রাপ্ত অধ্ন্তেরিরিোর পররচালকধ্ের রনউ ইেধ্কয  
কাজ করার সভধ্র্াগ মেে। 

 

BENGALI 

https://www1.nyc.gov/site/dca/index.page
https://www1.nyc.gov/site/helpnownyc/get-help/funeral-burial-guidance.page
https://www.nysfda.org/index.php
https://www.health.ny.gov/professionals/funeral_director/reports/
https://www1.nyc.gov/site/ocme/for-families/city-burial.page
https://www.governor.ny.gov/news/no-20215-continuing-temporary-suspension-and-modification-laws-relating-disaster-emergency
https://www.governor.ny.gov/news/no-20215-continuing-temporary-suspension-and-modification-laws-relating-disaster-emergency


এর্টি অদযযপ্রিপ্রিয়া র্দক্ষর সদে র্াজ র্রুন 
 

আপনার অপ্রধর্ার আদে: 
 

• ফিাদন বা সশরীদর প্রিদয় বযবস্থাপনা র্রার সময় 

োদমর এর্টি সাধারণ তাপ্রের্া পাওয়ার অপ্রধর্ার 

আদে। এই তারলকাটিধ্ত সমস্ত পর্ে ও পররধ্ষব্ার োমগুরল 

থ্াকার কথ্া। অধ্নক অধ্ন্তেরিরিোর কক্ষই "পোধ্কজ" এর 

প্রস্তাব্ মেে, তধ্ব্ আপনার আলাোর্াধ্ব্ রজরনস মকনার 

অরযকার আধ্ে।  
 

• ফর্দর্াদনা সময় অদযযপ্রিপ্রিয়ার র্ক্ষ পপ্ররবতক ন র্রুন। 
আপনাধ্ক আব্শেই এমন মর্ধ্কাধ্না পররধ্ষব্ার জনে অথ্য 
পররধ্শায করধ্ত হধ্ব্ র্া সম্পােন করা হধ্েধ্ে এব্ং র্ার জনে 
আপরন অনভমরত রেধ্েরেধ্লন। অধ্ন্তেরিরিোর কক্ষটিধ্ক 

অব্শেই মতৃধ্েহ স্থানান্তধ্রর অনভমরত রেধ্ত হধ্ব্, এমনরক 

আপরন এখনও পর্যন্ত অথ্য প্রোন না কধ্র থ্াকধ্লও।  

• পপ্ররদেবা এবং পদণযর জনয আইদেমপ্রিপ্রির্ এর্টি 

ফেেদমন্ট প্রনন (ররসে) র্ার মধ্যে সমস্ত পর্ে ও পররধ্ষব্ার 

তারলকা (নগে অধ্থ্য অরগ্রম মনওো আইধ্র্মগুরল সধ্মত), 

প্রধ্তেকটির োম এব্ং মমার্ খরচ মেওো থ্াকধ্ব্।  

 

 

অদযযপ্রিপ্রিয়া র্ক্ষগুপ্রের পদক্ষ এগুপ্রে ফবআইপ্রন: 
 

• আপনাধ্ক রনরেযি রকেভ পর্ে ব্া পররধ্ষব্া রনব্যাচন করধ্ত চাপ 

মেওো 
 

• অধ্ন্তেরিরিোর ব্েব্স্থাপনা, মতৃধ্েধ্হর প্রস্তুরত ব্া সমারযর 

তত্ত্বাব্যাধ্নর জনে লাইধ্সন্স প্রাপ্ত অধ্ন্তেরিরিোর পররচালক 

ব্েতীত অনে কাউধ্ক রাখা 
 

• রব্িধ্ের জনে মেওো মকাধ্না পর্ে মকাধ্নার্াধ্ব্ সধ্ন্তাষজনক 

নে ব্লা ব্া মব্াঝাধ্না 
 

• মকাধ্না পর্ে ব্া পররধ্ষব্া সম্বে এমন োরব্ করা র্া রমথ্ো, র্ভ ল 

পধ্থ্ চালনা কধ্র ব্া প্রমারর্ত নে 

• এগুরলর জনে অথ্যমলূে যার্য করা হে: 
 

▪ মতৃভ ের সাটিয রিধ্কর্ োরখল করা এব্ং রচরকৎসাগতর্াধ্ব্ 

শংসারেত কধ্র পাওোর উধ্েধ্শে 
▪ আপনার তরি মথ্ধ্ক তৃতীে পক্ষগুরলধ্ক অথ্য প্রোধ্নর 

জনে ("পররচালনার অথ্যমলূে") 
▪ আপনার প্রোন করা কোসধ্কর্ ব্া মকৌধ্র্া সামলাধ্না  
▪ আপনার রনব্যাচন না করা মকাধ্না পররধ্ষব্া ব্া পর্ে 
▪ মকাধ্না ব্ধ্কো ব্োধ্লধ্ন্সর উপর সভে (র্রে না এই যার্য 

করা অথ্য আপনার ব্েব্স্থাপনার রসদ্ধান্ত মনওোর সমে 

এব্ং আইধ্র্মরর্রত্তক মের্ধ্মধ্ে প্রকারশত হধ্ে থ্াধ্ক) 
 

অপ্রিদর্াি  
 

অধ্ন্তেরিরিো কধ্ক্ষর োম রনযযারর্ রব্ষধ্ে অরর্ধ্র্াধ্গর জনে: 
• NYC এর উপধ্র্াক্তা ও কমী সভরক্ষা রব্র্াগ এর 

nyc.gov/dcwp-মত রগধ্ে ব্া 311 নম্বর মর্াগাধ্র্াগ কধ্র 

অরর্ধ্র্াগ োরখল করুন।  
 

অধ্ন্তেরিরিোর কক্ষ ব্া অধ্ন্তেরিরিোর পররচালকধ্ের সম্বধ্ে 

অরর্ধ্র্াধ্গর উধ্েধ্শে: 
• রনউ ইেকয  মেধ্র্র স্বাস্থে েপ্তর এর অধ্ন্তেরি পররচালনার ব্ভেধ্রা 

(Bureau of Funeral Directing) এর কাধ্ে 

health.ny.gov-মত অরর্ধ্র্াগ োরখল করুন। 

মগারস্থান ব্া শ্মশান সম্বধ্ে অরর্ধ্র্াধ্গর জনে: 
• রনউ ইেকয  মেধ্র্র মগারস্থান রব্ষেক মেধ্র্র রব্র্াগ এর 

dos.ny.gov-মত অরর্ধ্র্াগ োরখল করুন। 
 

 

অদযযপ্রিপ্রিয়ার জনয অথ্ক িোন 
 

• সমাপ্রধ ফেওয়ার সময় সহায়তার জনয িদর্াজয, ফর্ািয হদে। 

কম উপাজয নরত রনউ ইেকয  রসটির ব্ারসন্দারা একজন মতৃ কম উপাজয নরত রনউ ইেকয  রসটির ব্ারসন্দার পররব্াধ্রর সেসে ব্া 
ব্েভ র জনে অধ্ন্তেরিরিোর খরচ পূরধ্র্ $1,700 পর্যন্ত আরথ্যক সহােতা পাওোর মর্াগে হধ্ত পাধ্রন। মর্াগে ব্েেসমধূ্হ $3,400 

এর মব্রশ খরচ করা র্াধ্ব্ না। আপনাধ্ক রনরেযি ব্েরক্তর মতৃভ ের 120 রেধ্নর মধ্যে আধ্ব্েন করধ্ত হধ্ব্। আধ্রা তধ্থ্ের জনে:  
 

▪ NYC এর মানব্ সম্পে প্রশাসন (Human Resources Administration, HRA) nyc.gov/hra ওধ্েব্সাইর্ মেখভন  

▪ 1-929-252-7731 নম্বধ্র মিান করুন  

https://www1.nyc.gov/site/dca/index.page
https://apps.health.ny.gov/surveyd8/funeral#no-back
https://www.dos.ny.gov/cmty/index.html
https://www1.nyc.gov/site/hra/help/burial-assistance.page


• িাক্তন সমরর্মীদের সমাপ্রধস্থ র্রার সপু্রবধাপ্রের জনয আদবেন, উপর্কু্ত হদে। 
প্রাক্তন সমরকমী, পররধ্ষব্ার সেসে, স্বামী ব্া স্ত্রী এব্ং রনর্য রশীল ব্েরক্তরা প্রাক্তন সমরকমী রব্ষেক (Veterans Affairs, VA) 

এর পাশাপারশ অনোনে র্াতাে সমারযর মর্াগে হধ্ত পাধ্রন। আধ্রা তধ্থ্ের জনে:  
 

▪ va.gov/burials-memorials মেখভন  

▪ 1-800-827-1000 নম্বধ্র মিান করুন 

 

• ফিাদনর মাধযদম প্রবনামূদেয আপ্রথ্কর্ পরামশক পান।  

একটি অোপধ্েেধ্মে করধ্ত nyc.gov/TalkMoney মেখভন।  

 

• উইে এবং এদেে প্রনদয় প্রবনামূদেয আইপ্রন সহায়তা পান। 
 

▪ রনউ ইেধ্কয র আইরন সহােতা গ্রুপ (New York Legal Assistance Group, NYLAG) এর COVID-19 আইরন সংস্থান 

(Legal Resources) এর হর্লাইন 1-929-356-9582 নম্বধ্র (মসামব্ার-শুিব্ার, সকাল 10র্া মথ্ধ্ক েভপভর 1র্া) মিান 

করুন 

▪ LawHelpNY.org মেখভন 

 

• আপনার খরি র্রা সমস্ত অদথ্কর প্রহসাব রাখুন। 
রনধ্জর কর ররর্াধ্নযর জনে আপনার এই তথ্ে প্রধ্োজন হধ্ব্।  

 

গুরুত্বপণূক িশাসপ্রনর্ র্ার্কর্োপ এবং প্রবজ্ঞপ্রি 
 

সংগ্রহ করুন: 

 

 এর্সাদথ্ গুরুত্বপণূক নপ্রথ্পত্র, উইল, জীব্ন রব্মা, 
পরলরস এব্ং েধ্কর শংসাপত্র সধ্মত। 

 

 মতৃভ ের শংসাপত্র। আপনার অধ্ন্তেরিরিোর পররচালক 

আপনার জনে মতৃভ ের শংসাপত্রগুরলর অেয ার রেধ্ত পাধ্রন, 

অথ্ব্া আপরন NYC স্বাস্থে রব্র্াধ্গর সধ্ে মর্াগাধ্র্াগ 

করধ্ত পাধ্রন: 
 

▪ nyc.gov/health-মত অনলাইন 

▪ nycdohvr@health.nyc.gov-মত ইধ্মল করুন। 
▪ 1-347-396-7962 নম্বধ্র মিান করুন 

▪ dohchat.dirad.com/chat-মত লাইর্ চোর্ করুন  

(মসামব্ার-শুিব্ার, সকাল 9র্া মথ্ধ্ক রব্কাল 5র্া) 
 

জানান: 

 

 আপনার প্রিয়জদনর প্রনদয়াির্তক াদর্  

(প্রধ্র্াজে হধ্ল)।  
মতৃ ব্েরক্তর নাম, মসাশোল রসরকউররটি নম্বর, মতৃভ ের 

তাররখ; মতৃের কারর্ েভর্যর্না নারক অসভস্থতাজরনত 

কারধ্র্ মতৃভ ে; আপনার নাম এব্ং ঠিকানা প্রোন করুন। 

মকাম্পারন তারপর মকাধ্না প্রোনধ্র্াগে সভরব্যারে থ্াকধ্ল 

তার প্ররিোকরর্ অরব্লধ্ম্ব শুরু করধ্ত পাধ্র। 

 

 Medicare আপনার রপ্রেজধ্নর মকাধ্না Medicare 

কর্াধ্রজ থ্াকধ্ল: 
 

▪ medicare.gov-মত অনলাইধ্ন মেখভন  

▪ 1-800-633-4227 নম্বধ্র মিান করুন  
 

মতৃ ব্েরক্তর নাম, মসাশোল রসরকউররটি নম্বর, মতৃভ ের 

তাররখ; মতৃের কারর্ েভর্যর্না নারক অসভস্থতাজরনত 

কারধ্র্ মতৃভ ে; আপনার নাম এব্ং ঠিকানা প্রোন করুন।  

 

 ফসাশযাে প্রসপ্রর্উপ্ররটি:  
 

▪ 1-800-772-1213 নম্বধ্র মিান করুন  

(TTY 1-800-325-0778) 
 

আপরন অনলাইধ্ন মকাধ্না মতৃভ ের ররধ্পার্য  করধ্ত ব্া মতৃভ ের 

মভখ মথ্ধ্ক রিধ্র আসা ব্েরক্তধ্ের সভরব্যারের জনে আধ্ব্েন 

করধ্ত পারধ্ব্ন না। 
 

মতৃভ ের মাধ্স ব্া পরব্তীধ্ত মকাধ্না সভরব্যারে গ্রহর্ করা 
হধ্ে থ্াকধ্ল মসটি অব্শেই মসাশোল রসরকউররটির কাধ্ে 

মিরৎ রেধ্ত হধ্ব্। 

https://www.va.gov/burials-memorials/
https://www1.nyc.gov/site/dca/consumers/get-free-financial-counseling.page
https://www.nylag.org/
https://www.nylag.org/hotline/
https://www.lawhelpny.org/
https://www1.nyc.gov/site/doh/services/death-certificates.page
mailto:nycdohvr@health.nyc.gov
https://dohchat.dirad.com/chat/
https://www.medicare.gov/sign-up-change-plans/report-a-death


অপ্রতপ্ররক্ত সংস্থানসমূহ 

 

ফিডাদরে ফেড র্প্রমশন (Federal Trade Commission, FTC) (অধ্ন্তেরিরিো কক্ষগুরলও রনেন্ত্রর্ কধ্র): 
 

• সংস্থাধ্নর জনে consumer.ftc.gov মেখভন, র্ার মধ্যে রধ্েধ্ে একটি অধ্ন্তেরিরিোর জনে োধ্মর মচকরলে এব্ং অধ্ন্তেরিরিোর 

পররর্াষাগুরল শব্দর্ান্ডার।  

• এোডাও FTC এর অধ্ন্তেরির রনেম লঙ্ঘধ্নর সম্বধ্ে অরর্ধ্র্াগগুরলও FTC গ্রহর্ কধ্র। FTC স্বতন্ত্র অরর্ধ্র্াগগুরলর মযেস্থতা না 
করধ্লও মসটিধ্ক রনেম লঙ্ঘধ্নর মকাধ্না পোর্ানয ব্ধ্ল মধ্ন হধ্ল মকাধ্না মকাম্পারনর রব্রুধ্দ্ধ পেধ্ক্ষপ রনধ্ত পাধ্র। 

consumer.ftc.gov মেখভন অথ্ব্া 1-877-FTC-HELP (382-4357) (TDD: 1-866-653-4261) নম্বধ্র মিান করুন।  

 
NYC Well (আপরন কাধ্রা সধ্ে কথ্া ব্লধ্ত চাইধ্ল মগাপনীে 24/7 এর মহল্প লাইন): 
 

• 1-888-NYC-WELL (1-888-692-9355) নম্বধ্র মিান করুন 

• 65173 নম্বধ্র “WELL” মর্ক্সর্ করুন 

• NYC.gov/nycwell-মত অনলাইন চোর্ করুন 

 
COVID-19 ফপে হেোইন (COVID-19 Pet Hotline) (আপনার রপ্রেজধ্নর মকাধ্না মপাষে থ্াকধ্ল এব্ং তার জনে আপনার 

সহােতা প্রধ্োজন হধ্ল): 
 

• 1-877-204-8821 (মসামব্ার-শুিব্ার, সকাল 8র্া মথ্ধ্ক রাত 8র্া) 
 
 
 
 
 

https://www.consumer.ftc.gov/
https://www.consumer.ftc.gov/articles/0070-shopping-funeral-services
https://www.consumer.ftc.gov/articles/0301-funeral-costs-and-pricing-checklist
https://www.consumer.ftc.gov/articles/0306-funeral-terms-and-contact-information
https://www.consumer.ftc.gov/articles/0300-ftc-funeral-rule
https://www.consumer.ftc.gov/
http://www.nyc.gov/nycwell

