নিচে শেষকৃ ত্য প্রতিষ্ঠানের একটি তালিকা দেওয়া হয়েছে, যারা DSS-কে জানিয়েছে যে, ম�োট খরচের
প্রতি $1,700 পর্যন্ত, HRA-এর থেকে পূর্ব অনুম�োদন সহ তারা $3,400-এর শেষকৃ ত্য পরিষেবা
প্রদান করতে পারে। এই তালিকা শেষকৃ ত্য পরিষেবা অনুর�োধকারী ব্যক্তিদের সুবিধার জন্য কেবল
প্রদান করা হয়েছে এবং তালিকার মধ্যে যে ক�োনও শেষকৃ ত্য প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ, সিটি অফ নিউ ইয়র্ক
দ্বারা এরকম অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া প্রতিষ্ঠানের প্রচারের অংশ নয়। আপনি আপনার পছন্দের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া
প্রতিষ্ঠানের সাথে দরাদরি করার জন্য মুক্ত কিন্তু ম�োট শেষকৃ ত্য খরচ (কবরের জমি এবং কবর খ�োলা
অথবা শবদাহের খরচকে গণনা না করে) কখনই $3,400-এর চেয়ে বেশি হওয়া উচিত নয়, যার
মধ্যে - HRA আপনার পক্ষ থেকে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া প্রতিষ্ঠানতকে সরাসরি $1,700 অবদান রাখবে এবং
পরিশ�োধ করবে।

শেষকৃত্য প্রতিষ্ঠানসমূহ
Castle Hill Funeral Directors Inc

Central Funeral Home

1528 Castle Hill Avenue
Bronx, NY 10462
castlehillfuneraldirectors@gmail.com
718-828-9222

162-14 Sanford Ave
Flushing, NY 11358
centralfuneralhome@gmail.com
718-353-2424

Farenga Bros. Inc.

Morton F.H./Ridgewood Chapels

920 allerton ave
Bronx, NY 10469
farengabrosinc@gmail.com
718-654-0500

663 Grandview Avenue
Ridgewood, NY 11385
info@mortonridgewood.com
718-366-3200

N.Y.C. Funeral & Cremation Service
Inc.

Park Ave Funeral Home

Thomas C. Montera, Inc. Funeral
Home
1848 Westchester Ave.
Bronx, NY 10472
tcmonterafh@yahoo.com
718-824-3700
Leo F. Kearns Inc.
103-33 Lefferts Blvd
Richmond Hill, NY 11419
patrickjkearns@gmail.com
718-441-3300

121 Park Ave.
Brooklyn, NY 11205
parkavenue121@aol.com
718-834-9797
D’Arienzo Funeral Home, Inc.
104 Skillman Avenue
Brooklyn, NY 11211
jod27@aol.com
718-388-0235
Ms. Jones Funeral Services
1084 Pacific Street
Brooklyn, NY 11238
Msjones@msjonesfuneralservices.com
917-794-7490

কপিরাইট ২০২০, নিউ ইয়র্ক সিটি মানব সম্পদ প্রশাসন/সমাজসেবা বিভাগ। এই উপাদানটির সম্পূর্ণ বা অংশ বিশেষ পুনরায়
তৈরি করার অনুমতির জন্য মানব সম্পদ প্রশাসনের সাথে য�োগায�োগ করুন

শেষকৃত্যের ব্যয় পরিশ�োধ করার
ক্ষেত্রে সহায়তা

BRC-1048 (B)

1850 Westchester Avenue
Bronx, NY 10472
nycfuneraldirector@gmail.com
800-969-6602

কবর সহায়তা

সহায়ক নথিপত্র

HRA’s সমাধি পরিষেবার অফিস (HRA’s Office of Burial Services, OBS) একজন মৃত কমআয় সম্পন্ন নিউ ইয়র্ক সিটির আবাসিকের শেষকৃ ত্যের ব্যয় পূরণ করার জন্য আপনাকে সাহায্য করতে
পারে। এটি ইতিমধ্যে পরিশ�োধ করা শেষকৃ ত্যের জন্য অথবা পরিকল্পিত শেষকৃ ত্যের খরচের জন্য পূর্বঅনুম�োদনের ক্ষেত্রে প্রয�োজ্য হতে পারে।

OBS ইমেইলের মাধ্যমে নথিপত্রের চিত্র অথবা স্ক্যন করা ছবি গ্রহণ করতে পারে কিন্তু যদি চিত্র অথবা
ছবি অস্পষ্ট হয় তাহলে মূল প্রতিলিপির প্রয়�োজন হতে পারে। সমাধি ভাতা আবাদেনের প্রক্রিয়াকরণ
আরম্ভ করার জন্য আবশ্যক সাধারণ নথিপত্রের একটি তালিকা নিচে দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি মামলার
তথ্য এবং পরিস্থিতির ভিত্তিতে য�োগ্যতা নির্ধারণ করার উদ্দেশ্যে OBS অতিরিক্ত নথিপত্রের অনুর�োধ
করতে পারে।

কী কি অন্তরভু ্ ক্ত করা যাবে
জুন 30,2021 তারিখের আগে প্রাপ্ত আবেদনের জন্য OBS একজন মৃত ব্যক্তির চূ ড়ান্ত ব্যবস্থার
(এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে কবর, শবদাহ অথবা শবদাহের পর চিতাভস্ম দাফন করা) জন্য শেষকৃ ত্যের
বিলের খরচের প্রতি $1,700 পর্যন্ত মৃত ব্যক্তির আত্মীয়, বন্ধু , সংস্থাগত বন্ধু অথবা অনুম�োদিত
প্রতিনিধিকে প্রদান করতে পারে।
শেষকৃ ত্যের বিল $3,400-এর সীমা অতিক্রান্ত করার ক্ষেত্রে সমাধির জমি, কবর খ�োলা, অথবা
শবদাহের খরচের ম�োট বিল থেকে কেটে নেওয়া হবে এবং যেখানে অবশিষ্ট বিল $3,400 -এর কম,
সেক্ষেত্রে সমাধি ভাতার অনুম�োদন করা হবে।

য�োগ্যতা

•

আবেদনকারী অথবা অনুম�োদিত প্রতিনিধি দ্বারা সম্পূর্ণ করা এবং স্বাক্ষরিত একটি সমাধি ভাতা
আবেদন ফর্ম M-860W। বিবরণের জন্য আবেদনপত্র দেখুন।

•

মৃত্যু শংসাপত্রের একটি মূল প্রত্যয়িত প্রতিলিপি (এটি আবেদনকারীকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে।)।

•

ফিউনারেল চু ক্তির (Funeral Contract) একটি অনুলিপি যা নির্বাচিত পণ্য ও পরিষেবাদির
বিবৃতি (Statement of Goods and Services) হিসাবেও পরিচিত। এই চু ক্তিটি শেষকৃ ত্যের
ডিরেক্টর এবং যে ব্যক্তি শেষকৃ ত্যের ব্যবস্থা করেছেন তার দ্বারা অবশ্যই স্বাক্ষরিত হতে হবে।

•

সমস্ত চার্জ তালিকাবদ্ধ করে, সমাধিস্থান বা শবদাহ স্থানের বিলের একটি প্রতিলিপি।

•

ন�োটারি পাবলিক অথবা কমিশনার অফ ডিডস-এর উপস্থিতিতে শেষকৃ ত্যের ডিরেক্টর এবং
ন�োটারাইজড্ দ্বারা স্বাক্ষরিত আসল জিনিসের শেষকৃ ত্যের বিল। যদি চার্জসমূহ পরিশ�োধ করা
হয়ে থাকে এবং আবেদনকারী ব্যয়পূরণের অনুর�োধ করে তাহলে শেষকৃ ত্যের বিলের ওপর অবশ্যই
“সম্পূরভ
্ণ াবে পরিশ�োধিত” (Paid-in-Full) ম�োহর দিতে হবে।

•

ন�োটারি পাবলিক অথবা কমিশনার অফ ডিডস-এর উপস্থিতিতে শেষকৃ ত্যের ডিরেক্টর এবং
ন�োটারীপ্রাপ্ত ব্যক্তির দ্বারা সাক্ষরিত মূল নথি, যদি এখনও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করা প্রতিষ্ঠানকে
পরিশ�োধ করা হয়নি।

একটি সমাধি ভাতা একজন কম আয়-সম্পন্ন নিউ ইয়র্ক বাসী যার কাছে খরচ মেটান�োর জন্য সম্পদ
অথবা সম্পত্তি নেই তার শেষকৃ ত্যের উদ্দেশ্যে পরিশ�োধ করার জন্য লভ্য হবে।
য�োগ্যতা নির্ধারণ করার জন্য একটি আবেদন জমা করতে হবে এবং OBS প্রতিটি মামলার জন্য
ব্যক্তিগত পরিস্থিতি মূল্যায়ন করবে।

আবেদন করার জন্য

অর্থ প্রদানঃ

শেষকৃ ত্য আয়�োজনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত আবেদনকারী অথবা তার প্রতিনিধিকে মৃত ব্যক্তির
মৃত্যুর তারিখ থেকে একশত কুড়ি (120) দিনের মধ্যে সমাধি পরিষেবা অফিসের
(Office of Burial Services) কাছে অবশ্যই আবেদন জমা করতে হবে।

ক�োনও ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ক্ষেত্রে, পেমেন্ট পাওয়ার জন্য, HRA-এর থেকে
পেমেন্ট প্রাপক ব্যক্তির নাম এবং ঠিকানা যাচাই করার জন্য আপনার একটি সনাক্তকরণ
ফর্ম প্রয়�োজন। একজন সংস্থাগত বন্ধু , অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার প্রতিষ্ঠান অথবা শেষকৃ ত্য পরিষেবা
প্রদানকারীকে পেমেন্ট দেওয়ার জন্য W-9 প্রয়�োজন হবে। OBS W-9 তথ্য অনুর�োধ করার
সাথে আপনাকে সাহায্য করতে পারে।

আপনি http://nyc.gov/hra-এ গিয়ে এবং (ফর্ম M-860W) আমার সাহায্যের প্রয়�োজন
(I Need Help) এবং ‘সমাধি সহায়তার’ (Burial Assistance) এর ওপর ক্লিক করার
মাধ্যমে অথবা সমাধি পরিষেবার অফিসে ফ�োন করে অনুর�োধ করার মাধ্যমে আপনি একটি
সমাধি ভাতার আবেদন পেতে পারেন। আবেদনের তথ্য সরসারি ওয়েবসাইটে উপলব্ধ ফর্মের
মধ্যে লেখা যেতে পারে।

আপনি আপনার আবেদন জমা করতে পারেন:
ইমেইল
এই আবেদন এখানে ইমেল করা যেতে পারে
BurialServices@hra.nyc.gov
টেলিফ�োন
আপনার আবেদনের একটি প্রতিলিপির
প্রয়�োজন হলে আপনি 929-252-7731 নম্বরে
ফ�োন করতে পারেন এবং আমরা আপনাকে
আবেদনটি ডাকয�োগে অথবা ইমেলের মাধ্যমে
পাঠিয়ে দেব। আপনার অনলাইন আবেদন
পূরণ করার সাথে সহায়তার প্রয়�োজন হলে
আমাদেরকে ফ�োন করুন।

ব্যক্তিগতভাবে অথবা ডাকয�োগের
মাধ্যমে
NYC HRA Office of Burial Services
33-28 Northern Blvd. - 3rd Floor
Long Island City, NY 11101. 
কর্মঘন্টার বিষয়ে জানার জন্য
929-252-7731 এ ফ�োন করুন।
ফ্যাক্স
এই আবেদনটি 917-639-0476 নম্বরে
ফ্যাক্স করা যেতে পারে

