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1.

েশষকৃেতয্র ভাতা আেবদেনর �ি�য়া

0

আিম কীভােব েশষকৃেতয্র ভাতার জনয্ আেবদন করেবা?
েশষকৃ েতয্র ভাতা M-860w এর জনয্ একিট স�ূণর্ করা আেবদনপ� িন�রেপ সমািধ িবষয়ক
পিরেষবা অিফস (Office of Burial Services)-এ পািঠেয় েদওয়া েযেত পাের:
েশষকৃ েতয্র ভাতার জনয্ আেবদনপ� েদখুন এবং আর কী HRA আওতাভু � করেব তা েদখুন।
েশষকৃ েতয্র ভাতা আেবদেনর ফমর্িটর িনেদর্ শাবলী েদখুন।
ডাকেযােগ: HRA Office of Burial Services
33-28 Northern Boulevard - 3rd Floor
Long Island City, NY 11101
ফয্া�:

917-639-0476

ইেমল:

BurialServices@hra.nyc.gov

সশরীের:

উপের েদওয়া িঠকানায় বুধবারগিলেত
সকাল 9টা েথেক িবকাল 5টার মেধয্, �েয়াজন হেল।

আেবদনপে�র একিট কিপ �েয়াজন হেল 929-252-7731 ন�ের আমােদর েফান করেল আমরা েসিট
আপনার কােছ পািঠেয় েদেবা। আমােদর ওেয়বসাইট েথেক আেবদনপে�র ৈবদুয্িতক সং�রণিট পূরণ
করার জনয্ আপনার সহায়তা �েয়াজন হেলও আপিন আমােদর েফান করেত পােরন।
(পেরর পাতায় যান)
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েশষকৃেতয্র ভাতার জনয্ আেবদন করার চূ ড়া� সময়সীমা কেব?
বতর্ মােন, মৃতুয্র তািরেখর পর েথেক 120 িদেনর মেধয্ HRA এর কােছ আেবদনগিল েপৗঁছােত হেব।
আেবদন �হেণর তািরখ হল ডাকেযােগ, ইেমল, ফয্াে�র মাধয্েম �হণ করা বা েকােনা কম� সদেসয্র
সােথ িমেল েটিলেফােন স�ূণর্ করা আেবদেনর তািরখ। একিট জরির পিরি�িতর িনয়ম 2রা েম,
2020 তািরেখ জাির করা হেয়িছল এবং যত�ণ পযর্� জরির পিরি�িতর িনয়ম কাযর্কর থাকেব
তত�ণ 120-িদেনর সমেয়র ে�ম উপি�ত থাকেব।

3.

কী তথয্ এবং নিথপ� আমােক িদেত হেব?
আমােদর ওেয়বসাইট www1.nyc.gov/site/hra/help/burial-assistance.page েদখুন, এবং আমােদর
ওেয়বসাইেটর https://www1.nyc.gov/site/hra/help/burial-assistance.page-েত "সমিথর্ত
নিথসমূহ" এর িবভাগিট েদখুন
আেবদনিটর �ি�য়াকরেণর জনয্ অিতির� নিথপে�র �েয়াজন হেত পাের।

4.

আিম ইিতমেধয্ই অে�য্ি�ি�য়ার েহাম এর জনয্ অথর্ �দান কেরিছ। আিম িক HRA ভাতার জনয্
HRA এর কােছ আেবদন করেত পাির? আমােক কী কী জমা িদেত হেব?
হয্াঁ। আপনােক একিট আেবদনপ� এবং িকছু সমিথর্ত নিথ জমা িদেত হেব। আমােদর ওেয়বসাইট,
https://www1.nyc.gov/site/hra/help/burial-assistance.page েদখুন, এবং আপনােক কী ধরেনর
নিথপ� জমা িদেত হেত পাের তা জানেত "সমিথর্ত নিথসমূহ" এর িবভাগিট েদখুন।

5.

আিম পিরেষবািদর জনয্ অথর্ পিরেশাধ করার আেগ িক আিম েশষকৃেতয্র ভাতার জনয্ আেবদন
করেত পাির?
হয্াঁ, পিরেষবািদর জনয্ আইেটম অনুযায়ী িবল বা চু ি� পাওয়ার অিবল� পেরই েশষকৃ েতয্র ভাতার
জনয্ একিট আেবদন জমা েদওয়া েযেত পাের।

6.

আিম শেনিছলাম ভাতার জনয্ েযাগয্তা িনধর্ ারণ করেত একিট ই�ারিভয়ুয্ এর বয্ব�া আেছ। এিট
িক COVID-19 এর সময়ও হে�? যিদ তাই হয়, তাহেল কীভােব?
হয্াঁ, সমািধ িবষয়ক পিরেষবা অিফস েটিলেফােন ই�ারিভয়ুয্ েনওয়ার বয্ব�া করেছ এবং জমা েদওয়া
নিথপ�গিল পযর্ােলাচনা কের েদখেছ। এছাড়াও, সমািধ িবষয়ক পিরেষবা অিফস েফান এবং ইেমেলর
মাধয্েম আেবদনকারীেদর সে� েযাগােযাগ করেছ।

7.

একিট আেবদেনর �ি�য়া হেত কত সময় লােগ?
সম� সমিথর্ত নিথসমূহ সেমত একিট আেবদনপ� স�ূণর্ কের HRA �হণ করার পের 30 িদেনর মেধয্
আেবদনিটর �ি�য়া করা হেব।

8.

েক েশষকৃেতয্র ভাতা পােবন?
আেবদনিট ইিতমেধয্ পিরেশািধত অে�য্ি�ি�য়ার বয্েয়র জনয্ হেল, েশষকৃ েতয্র ভাতা আেবদনকারীেক
ইসুয্ করা হেব। অে�য্ি�ি�য়ার খরচ এখনও পিরেশাধ না করা হেল, অে�য্ি�ি�য়ার েহাম অথবা
�শােনর বেকয়া অথর্ পিরেশােধর উে�েশয্ েপেম� ইসুয্ করা হয়। েযেকােনা ে�ে�ই, মৃতুয্র সািটর্িফেকট
�দান না করা পযর্� েপেম� ইসুয্ করা যােব না।

(পেরর পাতায় যান)
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HRA েথেক েক েশষকৃেতয্র ভাতা েপেত পােরন
আিম িক আমার একজন মারা যাওয়া ি�য়জেনর সমািধ� করা বা শবদােহর জনয্ অথর্ �দােন
সাহাযয্ েপেত পাির?
হয্াঁ। েযাগয্তাস�� কম উপাজর্নকারী িনউ ইয়কর্ বাসীেদর অে�য্ি�র খরচ/সমািধ/শবদােহর জনয্
অথর্�দােন সাহাযয্ করেত সমািধ সহায়তা উপল�। েশষকৃ েতয্র ভাতার জনয্ েযাগয্তার মানদ� পূরণ
করেছন িকনা তা েদখেত অনয্ানয্ নিথপ� সেমত, আেবদনগিল পযর্ােলাচনা কের েদখা হেব।

10. েশষকৃেতয্র ভাতার জনয্ আেবদন করেত িক আমােক একজন নাগিরক হেত হেব? আর আমার
ি�য়জন একজন নাগিরক না হেল কী হেব?
আপনার বা মৃত বয্ি� কােরারই নাগিরক হওয়ার �েয়াজন েনই। সমািধ সহায়তা বতর্ মােন নাগিরক�
বা অিভবাসেনর ি�িত িনিবর্েশেষ সম� েযাগয্ আেবদনকারীেদর জনয্ উপলভয্।
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11. েকান খরচগিল েশষকৃেতয্র ভাতা আওতাভু� কের?
েশষকৃ েতয্র ভাতা অে�য্ি� এবং সমািধ স�িকর্ ত খরেচর জনয্ $1,700 পযর্� আওতাভু � কের, যার
জনয্ আেবদনকারী অে�য্ি�ি�য়ার েহাম, �শান বা েগার�ান েথেক পাওয়া একিট আইেটম িনভর্ র
ইনভেয়স �দান করেত পাের, যত�ণ পযর্� েমাট বয্য় খরেচর কয্ােপর মেধয্ থােক (িনেচ FAQ 18
েদখুন)।
12. েশষকৃেতয্র ভাতায় িক শবদােহর পিরেষবািদও আওতাভু�?
হয্াঁ, যত�ণ অনয্ানয্ মানদ� পূরণ হে� তত�ণ শবদােহর পিরেষবািদ আওতাভু � হেব।
13. আেবদন পযর্ ােলাচনা ও �ি�য়াকরণ হওয়াকালীন অেপ�া করার সময় আপনারা িক ডাউন
েপেমে�র জনয্ ফা� েদন?
না। েয েকসগিলেত মৃত বয্ি�র েশষকৃ তয্ এখনও হয়িন, েসখােন �াক-অনুেমািদত প� জাির করা
েযেত পাের।
14. HRA এর েশষকৃেতয্র ভাতায় কী মৃত বয্ি�েক ে�েটর বাইের (আউট-অফ-ে�ট) সমািধ� করার
পিরি�িতগিল আওতাভু� হয়?
েযাগয্তার সম� মানদ� পূরণ হেল ($3,400 কয্াপ সেমত), HRA এর েশষকৃ েতয্র ভাতা পাওয়ার
জনয্ মৃত বয্ি�েক ে�েটর বাইের সমািধ� করা হেয়েছ তথয্িট েকােনা বাধা সৃি� করেব না।
15. আিম আমার ি�য়জেনর মরেদহ অনয্ েদশ বা রােজয্ পাঠােত চাই। এিট িক আওতাভু� খরচ?
হয্াঁ। NYC এর বাইের সমািধ� বা দাহ করার জনয্ একজন িনউ ইয়কর্ িসিটর বািস�ার েযাগয্
খরচগিল আওতাভু � করেত েশষকৃ েতয্র ভাতা বয্বহার করা েযেত পাের। এছাড়াও েশষকৃ েতয্র ভাতা
অে�য্ি� স�িকর্ ত পিরবহেনর খরেচর জনয্ও বয্বহার করা েযেত পাের, যত�ণ পযর্� খরেচর কয্াপ
(িনেচ FAQ 18 েদখুন) এর মেধয্ েমাট খরচ থাকেব এবং িনিদর্ � খরচিট আইেটম িভিত্তক িবেলর
মেধয্ অ�ভুর্ � থাকেব।

(পেরর পাতায় যান)
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16. আমােক িক Hart Island েথেক মৃত বয্ি�েক সরােনার জনয্ অথর্ �দান করেত হেব? আিম িক
েশষকৃেতয্র ভাতার জনয্ আেবদন করেত পাির?
না, NYC এর সংেশাধনী িবভাগ (Department of Correction, DOC) মৃত বয্ি�র �ান িনিদর্ �
করা এবং তার মৃতেদহ কবর েথেক েতালার জনয্ অথর্মূলয্ ধাযর্ কের না। িনেচ DOC ওেয়বসাইেটর
েদওয়া িববৃিত েদখুন। হয্াঁ, মৃত বয্ি�েক কবর েথেক তু েল পুনরায় সমািধ� করার সােথ স�িকর্ ত
অে�য্ি�ি�য়ার খরেচর জনয্ েশষকৃ েতয্র ভাতার জনয্ আেবদন করা েযেত পাের।
DOC ওেয়বসাইেটর িববৃিত:
মৃতেদহ কবর েথেক উেত্তালন:
Hart Island-এ েকােনা ি�য়জনেক সমািধ� করা হেয়েছ বেল িনি�ত করার পের, পিরবার
মৃতেদহ কবর েথেক তু েল বয্ি�গত েগার�ােনর মেতা অনয্ েকাথাও পুনরায় সমািধ� করার
অনুেরাধ করেত পাের। িবভাগ মৃত বয্ি�র �ান িনিদর্ � করা এবং তার মৃতেদহ কবর েথেক
েতালার জনয্ অথর্মূলয্ ধাযর্ কের না।
আপনার ি�য়জেনর �ানা�র এবং পুনরায় সমািধ� করার বয্ব�া করেত, আপনােক একজন
লাইেস� �া� অে�য্ি�ি�য়ার পিরচালেকর (funeral director) সে� েযাগােযাগ করেত হেব,
িযিন পিরেষবািদর জনয্ একিট অথর্মূলয্ ধাযর্ করেবন। অে�য্ি�ি�য়ার পিরচালক �া�য্ এবং
মানিসক �া�য্িবিধ িবভাগ এর ভাইটাল েরকডর্স অিফস (Office of Vital Records) েথেক
মৃতেদহ কবর েথেক উেত্তালেনর অনুমিতপ� অজর্েন সাহাযয্ করেবন। একবার অনুমিতপ� ম�ুর
হেয় েগেল, অে�য্ি�ি�য়ার পিরচালকেক িন�িলিখত নিথপ� সংেশাধনী িবভােগর িঠকানায় পািঠেয়
িদেত হেব:
1. মৃতেদহ কবর েথেক উেত্তালেনর আসল অনুমিতপ�।
2. লাইেস� �া� অে�য্ি�ি�য়ার েহােমর েথেক মৃতেদহ কবর েথেক উেত্তালেনর জনয্
েলটারেহেড একিট িবিধবৎ অনুেরাধ।
এই দুিট (2) নিথ ডাকেযােগ পাঠােনার িঠকানা হল:
NYC Department of Correction
Facility Maintenance and Repair Division
75-20 Astoria Boulevard
Elmhurst, NY 11370
সংেশাধনী িবভাগ মৃতেদহ কবর েথেক উেত্তালন এবং মরেদহ �ানা�েরর জনয্ অে�য্ি�ি�য়ার
েহােমর সে� সম�য়সাধেনর উে�েশয্ সময় িনধর্ারণ করেব। আেরা তেথয্র জনয্, অনু�হ কের
(718) 546-0911 েফান কের অথবা hartisland@doc.nyc.gov-েত ইেমল কের Hart Island
ইনফেমর্শন লাইেনর মাধয্েম গণপিরষদ এবং অিভেযাগ পিরেষবািদ িবষয়ক অিফস (Office of
Constituent and Grievance Services) এর সে� েযাগােযাগ করন।
17. আিম কীভােব Hart Island েথেক অনয্ �ােন অথবা শবদােহর জনয্ আমার পিরবােরর সদসয্েক
�ানা�েরর বয্ব�া করেবা?
অনু�হ কের এখােন িনউ ইয়কর্ িসিটর সংেশাধনী িবভাগ (DOC) এর ওেয়বসাইট েদখুন:
https://www1.nyc.gov/site/doc/about/hart-island.page.
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18. অে�য্ি�ি�য়ার খরেচর কয্াপ কী?
$3,400 এর েবিশ খরচ স�� অে�য্ি�//সমািধর জনয্ েশষকৃ েতয্র ভাতা �েযাজয্ হেত পাের না।
তেব, এই কয্ােপ িনিদর্ � িকছু খরেচর িহসাব করা হয় না। অিতির� তেথয্র জনয্ অনু�হ কের
আমােদর অিফেসর (929) 252-7731 ন�ের েযাগােযাগ করন।
19. কম উপাজর্ন স�িকর্ত অে�য্ি�ি�য়ার িবকে�র জনয্ আিম কার সে� েযাগােযাগ করেবা? আর
অে�য্ি�ি�য়ার েহাম যিদ েমাট খরচ $3,400 কয্ােপর মেধয্ করেত পারেব না বলেল কী হেব?
অে�য্ি�র সং�ান স�িকর্ ত তথয্ ে�ট এবং েফডােরেলর �া�ন সমরকম�েদর �শাসন বা NYS এর
অপরাধমূলক িশকােরর ফা� েথেক পাওয়া েযেত পাের (িনেচ সং�ান এর তািলকা েদখুন)। উপর�,
িকছু ধম�য় �িত�ান িবনামূেলয্ সমািধ� করার সুেযাগ েদয়। খরচ কমােনার জনয্ আর কী িবক�
পাওয়া যাে� তা েদখেত আমরা অে�য্ি�র পিরেষবা �দানকারীর িনকেট েথেক কাজ করার জনয্
বয্ি�েদর উৎসািহত কের থািক।
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20. আিম কীভােব মৃতুয্র সািটর্িফেকট পােবা?
যখন আপিন অে�য্ি�র বয্ব�াপনা কেরন তখন সাধারণত অে�য্ি�ি�য়ার পিরচালক মৃতুয্র
সািটর্িফেকেটর অডর্ার েদন। এছাড়াও আপিন েদখেত পােরন
https://www1.nyc.gov/site/doh/services/death-certificates.page।
মৃত বয্ি� িনউ ইয়কর্ িসিটর বাইের মারা েগেল, েসই িবচার বয্ব�ার এি�য়াের থাকা �ানীয় সরকাির
কতৃর্ পে�র সে� আপনােক েযাগােযাগ করেত হেব।
21. আপনারা কীভােব আমার বয্ি�গত তথয্ সুরি�ত করেবন?
আপনার েগাপনীয়তা আমােদর কােছ গর�পূণর্। আপনার বয্ি�গত তথয্ েফডােরল, ে�ট এবং �ানীয়
েগাপনীয়তার আইনগিলর �ারা সুরি�ত। আমরা আপনার জমা করা সম� তথয্ েগাপনীয় এবং
িনরাপদ রাখেবা।
22. আিম পাবিলক চাজর্ স�ে� িচি�ত। েশষকৃেতয্র ভাতার জনয্ আেবদন িক েনেগিটভভােব আমার
�ীন কােডর্র আেবদেন �ভাব েফলেব?
এই ভাতা �হেণর ফেল কীভােব আপনার অিভবাসন ি�িতেত �ভাব পরেব স�ে� আপনার ��
থাকেল, িবনামূেলয্, েগাপনীয় ActionNYC হটলাইেনর 1-800-354-0356 ন�ের েফান কের "পাবিলক
চাজর্" বলেত পােরন। এই হটলাইনিট েসামবার েথেক শ�বার সকাল 9:00টা েথেক স�য্া 6:00টা
পযর্� উপলভয্।
23. এই ভাতায় িক অথর্ পিরেশাধ করেত হেব?
আইনয় দায়ব� নয় এমন আত্মীয়েক ভাতার অথর্ পিরেশাধ করেত হেব না। যিদ েকােনা আইনত
দায়ব� আত্মীয় থােকন িযিন সমািধ বা শবদােহর জনয্ অথর্ �দান করেত পােরন, েসে�ে� ে�েটর
আইন অনুযায়ী, HRA েসই আইনত দায়ব� আত্মীেয়র কাছ েথেক অথর্রািশ পুনর�ার করেত পাের।
উপর�, মৃত বয্ি�র এে�ট বা স�দ/স�িত্ত থাকেল, ে�েটর আইন অনুযায়ী, HRA এে�েটর বদেল
অেথর্র দািব করেত পাের।
(পেরর পাতায় যান)
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24. আিম আেগ কখনও কর দািখল কিরিন। আিম কীভােব আমার আয় �মাণ করেবা?
আপিন আইিনভােব দায়ব� আত্মীয় হেল (িনেচ সং�া েদখুন), আপনােক আপনার আিথর্ক তথয্ �দান
করেত হেব এবং িনেজর কীভােব ভরণেপাষণ হয় তা বণর্না করেত হেব। আেবদন �ি�য়া চলাকালীন
আপনােক আপনার আয়, কমর্িনযুি�র ি�িত, স�দ/স�িত্ত এবং আপনার পিরবাের থাকা পিরবােরর
সদসয্ সংখয্া স�ে� িজ�াসা করা হেব। িকছু তথয্ অনয্ এেজি� েথেকও অনুেরাধ করা হেত পাের।
ে�েটর আইন অনুযায়ী, আইিনভােব দায়ব� আত্মীয় (Legally Responsible Relative, LRR) হেলন
িযিন মৃত বয্ি�র সােথ আইনত িববািহত অথবা একুশ বছেরর (21) কমবয়সী মৃত বয্ি�র িপতামাতা বা আইিন অিভভাবক। একজন LRR িনজ সামথর্ অনুযায়ী যতদূর স�ব মৃত বয্ি�র েশষকৃ েতয্র
খরচ েদওয়ার জনয্ দায়ব�।
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1. একিট অে�য্ি�ি�য়ার আেয়াজন িবষেয় তেথয্র জনয্ NYS এর �া�য্ িবভাগ এর ওেয়বসাইট
https://www.health.ny.gov/publications/0704/ েদখুন
“েকােনা অে�য্ি�ি�য়া আেয়াজেনর উে�েশয্ একজন �াহেকর িনেদর্ িশকা” (A Consumer's Guide to
Arranging a Funeral) - https://www.health.ny.gov/publications/0704.pdf
2. "অে�য্ি�ি�য়া বয্ব�া করার আেগ, আপনার অিধকার স�ে� জানুন" (Before Prepaying Your
Funeral, Know Your Rights) https://www.health.ny.gov/publications/0703.pdf
3. NYC এর �া�ন সমরকম� পিরেষবা িবভাগ - http://www.nysfda.org/images/COVID19/cidD70B349D-C99A-4C62-BBFA-FCFD38C0BD99.pdf
4. NYS এর �া�ন সমরকম�েদর পিরেষবা দ�র –
https://veterans.ny.gov/content/indigent-burial-reimbursements
5. মািকর্ ন যু�রাে�র �া�ন সমরকম� িবষয়ক িবভাগ –
https://www.benefits.va.gov/compensation/claims-special-burial.asp
6. NYS িভকিটম পিরেষবািদর অিফস (NYS Office of Victim’s Services) - https://ovs.ny.gov/
7. NYC ওেয়ল (NYC Well) - https://nycwell.cityofnewyork.us/en/

