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 থেষেৃকযযর ভ্াযা আকেদকের প্রজিয়া 
 
1. আজি েীভ্াকে থেষেৃকযযর ভ্াযার িেয আকেদে েরকো? 

 শেষকৃত্যের ভাযা M-860w এর জনে একটি সম্পূর্ণ করা আত্িদনেত্র বনম্নরূত্ে সমাবয বিষয়ক 
েবরত্ষিা অবিস (Office of Burial Services)-এ োঠিত্য় শদওয়া শযত্য োত্র: 

শেষকৃত্যের ভাযার জনে আত্িদনেত্র শদখুন এিং আর কী HRA আওযাভুক্ত করত্ি যা শদখুন।  

শেষকৃত্যের ভাযা আত্িদত্নর িমণটির বনত্দণোিলী শদখুন। 

 

ডােক াকে: HRA Office of Burial Services 
33-28 Northern Boulevard - 3rd Floor 
Long Island City, NY 11101 

 
ফ্যাক্স: 917-639-0476 

 
ইকিল: BurialServices@hra.nyc.gov  

 

সেরীকর: শসামিার শেত্ক শুিিার উেত্রর ঠিকানায় সকাল 9:00টা শেত্ক বিকাল 
5:00টার মত্যে 

আত্িদনেত্ত্রর একটি কবে প্রত্য়াজন হত্ল 718-557-1399 নম্বত্র আমাত্দর শিান করত্ল আমরা শসটি 
আেনার কাত্ে োঠিত্য় শদত্িা। আমাত্দর ওত্য়িসাইট শেত্ক আত্িদনেত্ত্রর বিদেুবযক সংস্করর্টি েূরর্ 
করার জনে আেনার সহায়যা প্রত্য়াজন হত্লও আেবন আমাত্দর শিান করত্য োত্রন। 

 

 (পকরর পাযায়  াে)  

https://www1.nyc.gov/assets/hra/downloads/pdf/benefits/burial_claim_app_en.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/hra/downloads/pdf/benefits/EIS-11.pdf
mailto:BurialServices@hra.nyc.gov


EIS-14a (B) 04/20/2023 (page 2 of 6) Department of Social Services 
(E) 04/18/2023 LLF  Emergency Intervention Services 

 

2. থেষেৃকযযর ভ্াযার িেয আকেদে েরার চূড়ান্ত সিয়সীিা েকে? 
 মযুৃের যাবরত্খর 120 বদত্নর মত্যে HRA-ত্ক অিেেই আত্িদনটি শেত্য হত্িত্  সেরীত্র িা ডাকত্যাত্ে, 

ইত্মল, িোত্ের মাযেত্ম প্রাপ্ত িা স্টাি সদত্সের সাত্ে শটবলত্িাত্নর মাযেত্ম সম্পন্ন আত্িদত্নর যাবরখটিই 
হল প্রাবপ্তর যাবরখ্  

3. েী যেয এেং েজেপত্র আিাকে জদকয হকে? 
আমাত্দর ওত্য়িসাইট www1.nyc.gov/site/hra/help/burial-assistance.page শদখুন, এিং আমাত্দর 
ওত্য়িসাইত্টর https://www1.nyc.gov/site/hra/help/burial-assistance.page-শয "সমবেণয 
নবেসমহূ" এর বিভােটি শদখুন 

 আত্িদনটির প্রবিয়াকরত্র্র জনে অবযবরক্ত নবেেত্ত্রর প্রত্য়াজন হত্য োত্র। 

4. আজি ইজযিকযযই অকন্তযজিজিয়ার থহাি এর িেয অেথ প্রদাে েকরজি। আজি জে HRA ভ্াযার িেয 
HRA এর োকি আকেদে েরকয পাজর? আিাকে েী েী িিা জদকয হকে? 
 

হোাঁ। আেনাত্ক একটি আত্িদনেত্র এিং বকেু সমবেণয নবে জমা বদত্য হত্ি। আমাত্দর ওত্য়িসাইট, 
https://www1.nyc.gov/site/hra/help/burial-assistance.page শদখুন, এিং আেনাত্ক কী যরত্নর 
নবেেত্র জমা বদত্য হত্য োত্র যা জানত্য "সমবেণয নবেসমহূ" এর বিভােটি শদখুন। 

5. আজি পজরকষোজদর িেয অেথ পজরকোয েরার আকে জে আজি থেষেৃকযযর ভ্াযার িেয আকেদে 
েরকয পাজর? 

 

হোাঁ, েবরত্ষিাবদর জনে আইত্টম অনযুায়ী বিল িা চুবক্ত োওয়ার অবিলম্ব েত্রই শেষকৃত্যের ভাযার 
জনে একটি আত্িদন জমা শদওয়া শযত্য োত্র।  

6. আজি শুকেজিলাি ভ্াযার িেয থ ােযযা জেযথারণ েরকয এেটি ইন্টারজভ্য়যয এর েযেস্থা আকি। এটি 
জে COVID-19 এর সিয়ও হকে?  জদ যাই হয়, যাহকল েীভ্াকে? 
হোাঁ, সমাবয বিষয়ক েবরত্ষিা অবিস শটবলত্িাত্ন ইন্টারবভয়ুে শনওয়ার িেিস্থা করত্ে এিং জমা শদওয়া 
নবেেত্রগুবল েযণাত্লাচনা কত্র শদখত্ে। এোডাও, সমাবয বিষয়ক েবরত্ষিা অবিস শিান এিং ইত্মত্লর 
মাযেত্ম আত্িদনকারীত্দর সত্ে শযাোত্যাে করত্ে। 

7. এেটি আকেদকের প্রজিয়া হকয েয সিয় লাকে? 
সমস্ত সমবেণয নবেসমহূ সত্ময একটি আত্িদনেত্র সম্পূর্ণ কত্র HRA গ্রহর্ করার েত্র 30 বদত্নর মত্যে 
আত্িদনটির প্রবিয়া করা হত্ি। 

8. থে থেষেৃকযযর ভ্াযা পাকেে? 
আত্িদনটি ইবযমত্যে েবরত্োবযয অত্যেবিবিয়ার িেত্য়র জনে হত্ল, শেষকৃত্যের ভাযা আত্িদনকারীত্ক 
ইসুে করা হত্ি। অত্যেবিবিয়ার খরচ এখনও েবরত্োয না করা হত্ল, অত্যেবিবিয়ার শহাম অেিা 
শ্মোত্নর িত্কয়া অেণ েবরত্োত্যর উত্েত্েে শেত্মন্ট ইসুে করা হয়। শযত্কাত্না শেত্ত্রই, মযুৃের সাটিণ বিত্কট 
প্রদান না করা েযণয শেত্মন্ট ইসুে করা যাত্ি না। 

 

 

 

 

(পকরর পাযায়  াে)  

https://www1.nyc.gov/site/hra/help/burial-assistance.page
https://www1.nyc.gov/site/hra/help/burial-assistance.page
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 HRA থেকে থে থেষেৃকযযর ভ্াযা থপকয পাকরে 
 
9. আজি জে আিার এেিে িারা  াওয়া জপ্রয়িকের সিাজযস্থ েরা ো েেদাকহর িেয অেথপ্রদাকে 

সাহা য থপকয পাজর? 
 হোাঁ। শযােেযাসম্পন্ন কম উোজণ নকারী বনউ ইয়কণ িাসীত্দর অত্যেবির খরচ/সমাবয/েিদাত্হর জনে 

অেণপ্রদাত্ন সাহাযে করত্য সমাবয সহায়যা উেলব্ধ। শেষকৃত্যের ভাযার জনে শযােেযার মানদণ্ড েূরর্ 
করত্েন বকনা যা শদখত্য অনোনে নবেেত্র সত্ময, আত্িদনগুবল েযণাত্লাচনা কত্র শদখা হত্ি। 

10. থোে খরচগুজল থেষেৃকযযর ভ্াযা আওযাভ্য ক্ত েকর?  
শেষকৃত্যের ভাযা অত্যেবি এিং সমাবয সম্পবকণ য খরত্চর জনে $1,700 েযণয আওযাভুক্ত কত্র, 
যার জনে আত্িদনকারী অত্যেবিবিয়ার শহাম, শ্মোন িা শোরস্থান শেত্ক োওয়া একটি আইত্টম 
বনভণ র ইনভত্য়স প্রদান করত্য োত্র, যযের্ েযণয শমাট িেয় খরত্চর কোত্ের মত্যে োত্ক 
(বনত্চ FAQ 17 শদখুন)। 

 

 HRA থেষেৃকযযর ভ্াযার িকযয আওযাভ্য ক্ত খরচ 
 
11. থেষেৃকযযর ভ্াযায় জে েেদাকহর পজরকষোজদও আওযাভ্য ক্ত? 

হোাঁ, যযের্ অনোনে মানদণ্ড েূরর্ হত্ে যযের্ েিদাত্হর েবরত্ষিাবদ আওযাভুক্ত হত্ি। 

12. আকেদে প থাকলাচো ও প্রজিয়ােরণ হওয়াোলীে অকপক্ষা েরার সিয় আপোরা জে ডাউে 
থপকিকন্টর িেয ফ্ান্ড থদে? 

 না। শয শকসগুবলত্য মযৃ িেবক্তর শেষকৃযে এখনও হয়বন, শসখাত্ন প্রাক-অনতু্মাবদয েত্র জাবর করা 
শযত্য োত্র। 

13. HRA এর থেষেৃকযযর ভ্াযায় েী িৃয েযজক্তকে থেকের োইকর (আউে-অফ্-থেে) সিাজযস্থ েরার 
পজরজস্থজযগুজল আওযাভ্য ক্ত হয়? 
শযােেযার সমস্ত মানদণ্ড েূরর্ হত্ল ($3,400 কোে সত্ময), HRA এর শেষকৃত্যের ভাযা োওয়ার 
জনে মযৃ িেবক্তত্ক শস্টত্টর িাইত্র সমাবযস্থ করা হত্য়ত্ে যেেটি শকাত্না িাযা সৃবি করত্ি না। 

14. আজি আিার জপ্রয়িকের িরকদহ অেয থদে ো রাকিয পাঠাকয চাই। এটি জে আওযাভ্য ক্ত খরচ? 
হোাঁ। NYC এর িাইত্র সমাবযস্থ িা দাহ করার জনে একজন বনউ ইয়কণ  বসটির িাবসন্দার শযােে 
খরচগুবল আওযাভুক্ত করত্য শেষকৃত্যের ভাযা িেিহার করা শযত্য োত্র। এোডাও শেষকৃত্যের ভাযা 
অত্যেবি সম্পবকণ য েবরিহত্নর খরত্চর জনেও িেিহার করা শযত্য োত্র, যযের্ েযণয খরত্চর কোে 
(বনত্চ FAQ 17 শদখুন) এর মত্যে শমাট খরচ োকত্ি এিং বনবদণি খরচটি আইত্টম বভবিক বিত্লর 
মত্যে অযভুণ ক্ত োকত্ি। 
 

 

 

 

(পকরর পাযায়  াে)  
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15. আিাকে জে Hart Island থেকে িৃয েযজক্তকে সরাকোর িেয অেথ প্রদাে েরকয হকে? আজি জে 
থেষেৃকযযর ভ্াযার িেয আকেদে েরকয পাজর? 
না, NYC বহউমোন বরত্সাত্সণস অোডবমবনত্েেন (Human Resources Administration, HRA) মযৃ 
িেবক্তর শদহািত্েষ খুাঁত্জ শির করার এিং বিবেন্ন করার জনে চাজণ  শনয় না। হোাঁ, মযৃ িেবক্তত্ক কির 
শেত্ক যুত্ল েুনরায় সমাবযস্থ করার সাত্ে সম্পবকণ য অত্যেবিবিয়ার খরত্চর জনে শেষকৃত্যের ভাযার 
জনে আত্িদন করা শযত্য োত্র। 
িৃযকদহ েের থেকে উকতালে: 
হাটণ  আইলোত্ে বপ্রয়জনত্ক কির শদওয়া হত্য়ত্ে যা বনবিয করার েত্র, েবরিার/িনু্ধরা একটি 
লাইত্সন্সকৃয অত্যেবিবিয়া শহাত্মর জনে অনতু্রায করত্য োত্র, শদহািত্েষগুবলত্ক বিবেন্ন করার জনে 
িেিস্থা করার জনে এিং অনে শকাোও যাত্দর েুনরুদ্ধার িা শ্মোত্নর িেিস্থা করার জনে।  

HRA, যা হাটণ  আইলোত্ের জনে দায়িদ্ধ, একটি অনতু্মাবদয অত্যেবি েৃত্হ অিবেিাংেগুবল সনাক্তকরর্, 
বিবেন্নকরর্ এিং শেত্ড শদওয়ার জনে শকানও বি চাজণ  করত্ি না৷ যাইত্হাক, ধ্বংসািত্েত্ষর 
েুনরুদ্ধারত্যােেযার উের বনভণ র কত্র।  

যাাঁরা যাত্দর বপ্রয়জত্নর শদহািত্েষত্ক েুনঃ সমাবয িা শ্মোত্নর জনে অনেত্র স্থানাযর করত্য ইেকু 
যাত্দর অিেেই লাইত্সন্সপ্রাপ্ত বিউনাত্রল বডত্রক্টত্রর সাত্ে শযাোত্যাে করত্য হত্ি, বযবন বি িািদ 
NYC বডোটণ ত্মন্ট অি শহলে অোে শমন্টাল হাইবজত্নর অবিস অি ভাইটাল শরকডণ স শেত্ক একটি 
বডত্সন্টারত্মন্ট োরবমট োত্িন এিং যাত্দর স্থানাযত্রর িেিস্থা করত্িন।  

একিার ইসুে করা হত্ল, অত্যেবিবিয়া েবরচালক যাত্দর শলটারত্হত্ড বিবেন্নকরত্র্র জনে একটি 
আনষু্ঠাবনক অনতু্রায সহ বডসইন্টারত্মন্ট োরবমট জমা শদত্িন:  

NYC Human Resources Administration  
General Support Services (GSS) – Hart Island Division  

375 Pearl Street – 24th floor  

New York, NY 10038  

GSS – হাটণ  আইলোে বডবভেন বিবেন্নকরত্র্র সময়সূচী বস্থর করত্ি, এিং শদহািত্েষ স্থানাযর করার 
জনে অত্যেবিবিয়া শহাত্মর সাত্ে কাজ করত্ি।  

আরও যত্েের জনে (929) 221-6860 িা https://www.nyc.gov/site/hartisland/hart-
island/disinterment.page-এ GSS – হাটণ  আইলোে বিভাত্ের সাত্ে শযাোত্যাে করুন। 
 

16. আজি েীভ্াকে Hart Island থেকে অেয স্থাকে অেো েেদাকহর িেয আিার পজরোকরর সদসযকে 
স্থাোন্তকরর েযেস্থা েরকো? 
অনগু্রহ কত্র এখাত্ন হাটণ  আইলোত্ের ওত্য়িসাইট শদখুন:  
https://www1.nyc.gov/site/doc/about/hart-island.page. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

(পকরর পাযায়  াে) 
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 অকন্তযজিজিয়ার খরকচর েযাপ 
 
17. অকন্তযজিজিয়ার খরকচর েযাপ েী?  

$3,400 এর শিবে খরচ সম্পন্ন অত্যেবি//সমাবযর জনে শেষকৃত্যের ভাযা প্রত্যাজে হত্য োত্র না। 
যত্ি, এই কোত্ে বনবদণি বকেু খরত্চর বহসাি করা হয় না। অবযবরক্ত যত্েের জনে অনগু্রহ কত্র 
আমাত্দর অবিত্সর 718-557-1399 নম্বত্র শযাোত্যাে করুন।  

18. েি উপািথ ে সম্পজেথ য অকন্তযজিজিয়ার জেেকের িেয আজি োর সকে থ াোক াে েরকো? আর 
অকন্তযজিজিয়ার থহাি  জদ থিাে খরচ $3,400 েযাকপর িকযয েরকয পারকে ো েলকল েী হকে? 
অত্যেবির সংস্থান সম্পবকণ য যেে শস্টট এিং শিডাত্রত্লর প্রাক্তন সমরকমীত্দর প্রোসন িা NYS এর 
অেরাযমলূক বেকাত্রর িাে শেত্ক োওয়া শযত্য োত্র (বনত্চ সংস্থান এর যাবলকা শদখুন)। 
উেরন্তু, বকেু যমীয় প্রবযষ্ঠান বিনামতূ্লে সমাবযস্থ করার সুত্যাে শদয়। খরচ কমাত্নার জনে আর 
কী বিকল্প োওয়া যাত্ে যা শদখত্য আমরা অত্যেবির েবরত্ষিা প্রদানকারীর বনকত্ট শেত্ক কাজ 
করার জনে িেবক্তত্দর উৎসাবহয কত্র োবক।এোডাও আেবন 
https://www.nyc.gov/assets/hra/downloads/pdf/benefits/BRC-1048.pdf-এ উেলব্ধ অবিস 
অি িরুাল সাবভণ স শরাবেওত্রর সাত্ে েরামেণ করত্য োত্রন। 

 জেজেয 
 
19. আজি েীভ্াকে িৃযয যর সাটিথ জফ্কেে পাকো? 
 যখন আেবন অত্যেবির িেিস্থােনা কত্রন যখন সাযারর্য অত্যেবিবিয়ার েবরচালক মযুৃের 

সাটিণ বিত্কত্টর অডণ ার শদন। এোডাও আেবন শদখত্য োত্রন 
https://www1.nyc.gov/site/doh/services/death-certificates.page। 

মযৃ িেবক্ত বনউ ইয়কণ  বসটির িাইত্র মারা শেত্ল, শসই বিচার িেিস্থার এবক্তয়াত্র োকা স্থানীয় সরকাবর 
কযৃণ েত্ের সত্ে আেনাত্ক শযাোত্যাে করত্য হত্ি। 

20. আপোরা েীভ্াকে আিার েযজক্তেয যেয সযরজক্ষয েরকেে?  
আেনার শোেনীয়যা আমাত্দর কাত্ে গুরুত্বেূর্ণ। আেনার িেবক্তেয যেে শিডাত্রল, শস্টট এিং স্থানীয় 
শোেনীয়যার আইনগুবলর দ্বারা সুরবেয। আমরা আেনার জমা করা সমস্ত যেে শোেনীয় এিং 
বনরােদ রাখত্িা।  

21. আজি পােজলে চািথ  সম্বকে জচজন্তয। থেষেৃকযযর ভ্াযার িেয আকেদে জে থেকেটিভ্ভ্াকে আিার 
গ্রীে োকডথ র আকেদকে প্রভ্াে থফ্লকে?  
এই ভাযা গ্রহত্র্র িত্ল কীভাত্ি আেনার অবভিাসন বস্থবযত্য প্রভাি েরত্ি সম্বত্ন্ধ আেনার প্রশ্ন 
োকত্ল, বিনামতূ্লে, শোেনীয় ActionNYC হটলাইত্নর 1-800-354-0365 নম্বত্র শিান কত্র 
"োিবলক চাজণ " িলত্য োত্রন। এই হটলাইনটি শসামিার শেত্ক শুিিার সকাল 9:00টা শেত্ক সন্ধো 
6:00টা েযণয উেলভে।  

22. এই ভ্াযায় জে অেথ পজরকোয েরকয হকে?  
আইনয় দায়িদ্ধ নয় এমন আত্মীয়ত্ক ভাযার অেণ েবরত্োয করত্য হত্ি না। যবদ শকাত্না আইনয 
দায়িদ্ধ আত্মীয় োত্কন বযবন সমাবয িা েিদাত্হর জনে অেণ প্রদান করত্য োত্রন, শসত্েত্ত্র শস্টত্টর 
আইন অনযুায়ী, HRA শসই আইনয দায়িদ্ধ আত্মীত্য়র কাে শেত্ক অেণরাবে েুনরুদ্ধার করত্য োত্র। 
উেরন্তু, মযৃ িেবক্তর এত্স্টট িা সম্পদ/সম্পবি োকত্ল, শস্টত্টর আইন অনযুায়ী, HRA এত্স্টত্টর িদত্ল 
অত্েণর দাবি করত্য োত্র। 

(পকরর পাযায়  াে)  
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23. আজি আকে েখেও ের দাজখল েজরজে। আজি েীভ্াকে আিার আয় প্রিাণ েরকো?  
আেবন আইবনভাত্ি দায়িদ্ধ আত্মীয় হত্ল (বনত্চ সংজ্ঞা শদখুন), আেনাত্ক আেনার আবেণক যেে প্রদান 
করত্য হত্ি এিং বনত্জর কীভাত্ি ভরর্ত্োষর্ হয় যা ির্ণনা করত্য হত্ি। আত্িদন প্রবিয়া চলাকালীন 
আেনাত্ক আেনার আয়, কমণবনযুবক্তর বস্থবয, সম্পদ/সম্পবি এিং আেনার েবরিাত্র োকা েবরিাত্রর 
সদসে সংখো সম্বত্ন্ধ বজজ্ঞাসা করা হত্ি। বকেু যেে অনে এত্জবন্স শেত্কও অনতু্রায করা হত্য োত্র।  

শস্টত্টর আইন অনযুায়ী, আইবনভাত্ি দায়িদ্ধ আত্মীয় (Legally Responsible Relative, LRR) হত্লন 
বযবন মযৃ িেবক্তর সাত্ে আইনয বিিাবহয অেিা একুে িেত্রর (21) কমিয়সী মযৃ িেবক্তর বেযা-
মাযা িা আইবন অবভভািক। একজন LRR বনজ সামেণ অনযুায়ী যযদূর সম্ভি মযৃ িেবক্তর 
শেষকৃত্যের খরচ শদওয়ার জনে দায়িদ্ধ। 

 
 

 সংস্থােসিূহ 
 

1. একটি অত্যেবিবিয়ার আত্য়াজন বিষত্য় যত্েের জনে NYS এর স্বাস্থে বিভাে এর ওত্য়িসাইট 
https://www.health.ny.gov/publications/0704/ শদখুন 
“শকাত্না অত্যেবিবিয়া আত্য়াজত্নর উত্েত্েে একজন গ্রাহত্কর বনত্দণ বেকা” (A Consumer's Guide to 

Arranging a Funeral) - https://www.health.ny.gov/publications/0704.pdf 

2. "অত্যেবিবিয়া িেিস্থা করার আত্ে, আেনার অবযকার সম্বত্ন্ধ জাননু" (Before Prepaying Your 
Funeral, Know Your Rights) https://www.health.ny.gov/publications/0703.pdf 

3. NYC এর প্রাক্তন সমরকমী েবরত্ষিা বিভাে - http://www.nysfda.org/images/COVID-
19/cidD70B349D-C99A-4C62-BBFA-FCFD38C0BD99.pdf 

4. NYS এর প্রাক্তন সমরকমীত্দর েবরত্ষিা দপ্তর – 
https://veterans.ny.gov/indigent-burial-reimbursements  

5. মাবকণ ন যুক্তরাত্ের প্রাক্তন সমরকমী বিষয়ক বিভাে – 
https://www.benefits.va.gov/compensation/claims-special-burial.asp 

6. NYS বভকটিম েবরত্ষিাবদর অবিস (NYS Office of Victim’s Services) - https://ovs.ny.gov/ 

7. NYC ওত্য়ল (NYC Well) - https://nycwell.cityofnewyork.us/en/ 

8. মযৃ িেবক্তর সযান এিং অনোনে বনভণ রেীলত্দর জনে উিরজীিীত্দর শিবনবিট (Survivors Benefits) 
এিং কীভাত্ি আত্িদন করত্য হত্ি শস সম্পত্কণ  আরও জানত্য শসােোল বসবকউবরটি অোডবমবনত্েেন 
(Social Security Administration) ওত্য়িসাইটটি শদখুন: 
https://www.ssa.gov/benefits/survivors/#anchor1 

9. িরুাল সাবভণ স শরাবেওর -  
https://www.nyc.gov/assets/hra/downloads/pdf/benefits/BRC-1048.pdf. 
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