
 

কেরানা ভাইরাস (COVID-19) অে�য্ি�ি�য়া সহায়তা  

Covid-19 মহামারী বহ পিরবাের চরম উে�গ এেনেছ। 
FEMAেত, আমােদর ল�য্িট িবপযর্েয়র আেগ, সমেয় এবং  
এর পের েলাকেদর সহায়তা করা। আমরা ভাইরাস জিনত 
আিথর্ক  চাপ এবং েবাঝা িকছুটা সহজ করেত সাহাযয্   
করার জনয্ িনেবিদত। 

২০২০ সােলর ২০ েশ জানুয়ািরর পের FEMA েকািভড-19-
স�িকর্ ত অে�য্ি�ি�য়ার বয্েয়র জনয্ আিথর্ক সহায়তা িদে�।. 

অে�য্ি�ি�য়া সহায়তার জনয্ েযাগয্ হেত আপনার 
অবশয্ই এই শতর্ গিল পরূণ করেত হেব: 

• এই মৃতুয্ অবশয্ই মািকর্ ন যু�রাে�র অ�ল এবং 
কলি�য়া েজলা সহ যু�রাে� ঘেটেছ। 

• মৃতুয্র �শংসাপ� অবশয্ই িনেদর্শ করেব েয 
COVID-19 মৃতুয্র জনয্ দায়ী িছল। 

• আেবদনকারীেক অবশয্ই মািকর্ ন যু�রাে�র 
নাগিরক,  নাগিরক নয় বা েযাগয্ িবেদশী হেত 
হেব িযিন ২০ জানুয়ারী, ২০২০এর পের জানাজার 
বয্য় কেরেছন। 

• মৃত বয্ি�র মািকর্ ন যু�রাে�র নাগিরক, নাগিরক 
নাগিরক বা েযাগয্ িবেদশী হওয়ার েকানও  
�েয়াজন েনই। 

 

েকান েকান বয্য়গেলা পিরেশােধর জনয্ েযাগয্তা অজর্ ন করেব? 
েশষকৃেতয্র পিরেষবা এবং �শান বা �শােনর জনয্ উপযু� বয্েয়র উদাহরণগিলর মেধয্ মৃত বয্ি�র শনা�করণ, অবেশষ 
�ানা�র, এবং দ'ুজেনর জনয্ যাতায়াত অ�ভুর্ � থাকেত পাের একিট ঝুিড় বা কলস, একিট সমািধ�ল বা �শান কুলুি�, 
একিট িচি�তকারী বা েহডে�ান, পা�ী বা অিফিসয়াল পিরেষবা, একিট জানাজার অনু�ােনর বয্ব�া, অে�য্ি�ি�য়ার ঘেরর 
সর�াম বা কম�েদর বয্বহার,�শান বা হ�ে�েপর বয্য় এবং একািধক মৃতুয্ শংসাপ� ৈতিরর সােথ স�িকর্ ত খরচ। 
 
FEMA েত আমােক িক কী তথয্ সরবরাহ করেত হেব? 
সহায়তার জনয্ আেবদন করার জনয্ আপনার িন�িলিখত তেথয্র �েয়াজন হেব:  

• আপনার নাম, সামািজক সুর�া ন�র, জ� তািরখ, েমিলং িঠকানা এবং েযাগােযােগর েফান ন�র। 
• �িতিট িনহত বয্ি�র নাম, সামািজক সুর�া ন�র এবং জ� তািরখ। 
• মৃত বয্ি� েয �ান বা িঠকানািটেত মারা িগেয়েছন। 
• দাফন বা জানাজার বীমা, অনুদান, ে��ােসবী সং�া, অনয্ানয্ সরকারী ে�া�াম বা অলাভজনক সং�াসহ অনয্ানয্ উৎস েথেক 

ইিতমেধয্  �া�  েয  েকানও  সহায়তার  জনয্  ডকুেমে�শন এবং �াি�গিল। 
• যিদ আপিন এবং অনয্ েকানও বয্ি� একই মৃত বয্ি� (গিল) এর জনয্ েশষকৃেতয্র বয্য় বহন  কের থােকন তেব আপিন েসইবয্ি�

েক সহ-আেবদনকারী িহসােবও সরবরাহ করেত পােরন – আেবদনকারীর নাম, সামািজক সুর�া ন�র এবং জ� তািরখ 
অ�ভুর্ � করন।    

 

আিম এই সহায়তার জনয্ িকভােব আেবদন করব? 

 FEMA’র COVID-19 
অে�য্ি�ি�য়া সহায়তা 
েহ�লাইেন কল করন  
1-844-684-6333 

(TTY: 800-462-7585)  
সকাল ৯টা েথেক রাত ৯টা ই 
িট, েসামবার – শ�বার এবং 
আেবদন �ি�য়া শর করন। 

 

আপিন আমােদর অনলাইেনও 
েদখেত পােরন  

FEMA.gov/disasters/coronavir
us/economic/funeral-
assistance. েটিলেফান এবং 

ওেয়বসাইেট উভয় মাধয্েম িবিভ� 
ভাষায় তথয্ সরবরাহ করা হয়। 

 

আপনার আেবদন অনুসরণ কের, 
আপিন অনলাইেনর মাধয্েম 

ডকুেমে�শন জমা িদেত শর করেত 
পােরন Disasterassistance.gov, 
ফয্া� �ারা 855-261-3452. নিথ 

েমইলও করা েযেত পাের: 
COVID-19 Funeral Assistance 

P.O. Box 10001 
Hyattsville, MD 20782 
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