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সমািধ ভাতার আেবদন M-860w স�ূণর্ করার জনয্ িনেদর্ িশকা
(Bengali)



সমািধ দািবর ন�র
সমািধ পিরেষবার অিফস (Office of Burial Services, OBS) একবার স�ূণর্ করা আেবদনপ� েপেয় েগেল
সমািধ দািবর ন�রিট িনধর্ারণ করা হেব এবং OBS ফেমর্র উপের েসই ন�রিট িলেখ েদেব।



আজেকর তািরখ



িবভাগ A এবং B
েয বয্ি� মারা েগেছন (আেবদনপে� মৃত বয্ি� েয নােম পিরিচত) তার সােথ স�িকর্ ত সম� তথয্ অনু�হ কের
স�ূণর্ করন। মৃত বয্ি�র বয়স, মৃতুয্র তািরখ, বাস�ান, ৈববািহক এবং িনভর্ রশীল ও েসনাবািহনীর ি�িত
েদখােনার জনয্ তার স�ে� আপনার যতটা স�ব েবিশ পিরমােণ িবশদ তথয্ েদওয়া জরির।
আপিন মৃত বয্ি�র পিরচয় �াপক তথয্ �দান করেত না পারেল, আমরা সহেযািগতা করেত পাির। মৃতুয্র
সািটর্িফেকট ইিতমেধয্ জাির করা হেয় থাকেল, েসিট মৃত বয্ি�র িকছু পিরচয় �াপক তথয্ �দােনর জনয্ বয্বহার
করা েযেত পাের।



িবভাগ C
অে�য্ি�ি�য়ার খরচ পূরণ করার আিথর্ক স�দ মৃত বয্ি�র িছল িকনা তা িনধর্ারেণর জনয্, আপনার সেবর্া�
�মতা িদেয় মৃত বয্ি�র আিথর্ক সং�ান, কমর্সং�ান এবং সরকাির ভাতাগিলর রিসেদর িবশদ তথয্ �দােনর
েচ�া করন। আপিন এই তথয্ �দান করেত না পারেল, আমরা সহেযািগতা করেত পাির।



িবভাগ D এবং E
মৃত বয্ি�র েকােনা উইল বা এে�ট থাকেল বা �িতিনিধর (Surrogate)কাযর্কলাপ অথবা ই�াপে�র
�মাণীকরণ (Probate ) আদালেত মুলতু িব থাকেল, েয বয্ি� েসই সম� িবষেয়র জনয্ দায়ব� তার
েযাগােযােগর তথয্ �দান করেত হেব। আমােদর অিফস তােদর সমািধর খরচ দান করার বা পিরেশাধ করার
জনয্ অনুেরাধ করেত পাের যিদ তারা মৃত বয্ি�র স�িত্ত িনয়�ণ কেরন।
মৃত বয্ি�র মৃতুয্র সময় এমন েকােনা স�িত্ত বা নগদ অথর্ তার অিধকাের থাকেল অথবা উপল� হেল েসিট
েশষকৃ েতয্র উে�েশয্ (সমািধ, শবদাহ এবং শবদােহর িচতাভে�র সমািধ) বয্বহৃত হেব। িকছু ে�ে�, এই
স�িত্তর অিধকােরর জনয্ আদালেত যাওয়ার �েয়াজন হয়। অনু�হ কের আমােদর জানান, যােত আমরা
আপনােক উপযু� েরফােরল িদেয় সহেযািগতা করেত পাির।
িবভাগ E-েত অনু�হ কের মৃত বয্ি�র সম� স�দ/স�িত্ত বা বয্ি�গত স�িত্ত িবষয়ক তেথয্র একিট তািলকা
করন।
(পেরর পৃ�ায় যান)
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িবভাগ F
আপিন পরবত� িবভােগ বিণর্ত আইিনভােব দায়ব� আত্মীয় না হেল, আেবদনকারী িহসােব, আপনােক আপনার
আিথর্ক তথয্ �দান করেত হেব না। আপনার তথয্ �দান করন এবং মৃত বয্ি�র সে� আপনার স�কর্ িচি�ত
করন।
িবভাগ F-েত আপনার এবং মৃত বয্ি�র মেধয্ কী স�কর্ তার �াথিমক তথয্ জানেত চাওয়া হেয়েছ। অিতির�
তথয্ চাওয়া হেত পাের।



িবভাগ G
আইনত দায়ব� আত্মীয় (Legally Responsible Relative, LRR) হেলন একজন বয্ি� িযিন আইনত মৃত
বয্ি�র সে� িববািহত বা একুশ (21) বছর বয়সী েকােনা মৃত বয্ি�র িপতা-মাতা বা আইিন অিভভাবক। এই
LRR-েক মৃতুয্র সময় একই পিরবাের মৃত বয্ি�র সে� থাকেত হেব। একজন LRR মৃত বয্ি�র েশষকৃ েতয্র
খরচ েদওয়ার জনয্ দায়ব�।
েসই LRR অে�য্ি�ি�য়ার খরচ িদেত না পারেল, তােদর আিথর্ক সং�েদর ঘাটিতর �মাণ LRR-েক িদেত হেব।



িবভাগ H
অনু�হ কের েশষকৃ েতয্র খরেচর িবশদ তথয্ �দান করন (সমািধ, শবদাহ, শবদােহর িচতাভে�র সমািধ সেমত)।
অনু�হ কের আপনার �হণ করা েযেকােনা িবল বা ইনভেয়েসর একিট অনুিলিপ �দান করন।



আেবদনপ�িট স�ূণর্ করন
আেবদনপে�ক একদম েশেষ আেবদনকারীেক �া�র কের আেবদেনর তািরখ িদেত হেব।
আেবদনকারী িনেজর হেয় অনয্ কাউেক িদেয় আেবদন করােবন বেল িঠক করেল, েসই বয্ি�েক আেবদনপ�িট
স�ূণর্ করার অনুমিত িদেয় আেবদনকারীেক একিট িববৃিত িদেত হেব। িববৃিতেত তািরখ, আেবদনকারীর নাম,
িঠকানা, েটিলেফান এবং ইেমল িঠকানা িদেত হেব এবং বলেত হেব েয বয্ি�েক িতিন িনবর্াচন কেরেছন তার কােছ
এই আেবদনপ�িট স�ূণর্ করার এবং জমা েদওয়ার অিধকার আেছ। তথয্ যাচাই করার জনয্ একজন OBS
কম�সদসয্ আেবদনকারীর সে� েযাগােযাগ করেবন। একজন েনাটাির পাবিলক বা িডড কিমশনােরর সামেন
অনুেমািদত �িতিনিধেক আেবদনপ�িট �া�র করেত হেব।

