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Burial Claims Unit 
25 Chapel Street - 6th Floor 
Brooklyn, NY 11201-1954 
(718) 473-8310 

 
তািরখ:

মৃতক:
মৃতুয্র তািরখ:

 সমািধ দািব সংখয্া:

   
  

সমািধ ভাতার জনয্ আেবদন (Bengali) 
  
d বয্: েয মৃত বয্িkর জেনয্ সমািধ ভাতার aনুদান চাoয়া হc েস বয্িkর মৃতুয্র 60 িদেনর আেবদন সmণূর্ eবং দািখল করেত হেব।  
1. মৃতেকর তথয্ 

 মৃতেকর নাম:  

 মৃতেকর েশষ িঠকানা:  

 জেnর তািরখ:   মৃতুয্র তািরখ:   মৃতুয্র sান:  
 মৃতুয্র কারণ:  
 মৃতুয্র কারেণ েকােনা আiিন বয্বsা েনoয়া হেc িক?     না       হয্াঁ     হয্াঁ হেল,  aনুgহ কের িবশদ িববরণ pদান ক ন :

 
 

 

2. aেnয্ি িkয়ার বয্য়: $  
 সমািধs করার খরচ:    কবর খনন: $ শবদাহ: $  

 dারা aথর্ pদান:   সমািধs করার েমাট খরচ: $   aথর্ pদােনর তািরখ: $  

 িফuনারাল েহােম নাম:   িঠকানা:   

 

3. সমািধ ভাতার জনয্ আেবদনকারীর িsিত 

                                             আtীয়       বnু           সংগঠেনর বnু    

 নাম:   সmকর্ :  

 িঠকানা:    েটিলেফান:  
4. utরজীবী

 মৃতেকর utরজীবীর কারা: আiনত-দািয়tশীল আtীয় (Legally-Responsible Relative, LRR)?       না    হাঁ    
 হয্াঁ হেল, নাম ( িল), িঠকানা eবং জn তািরখ (Date of Birth, DOB) pদান ক ন:       sামী/পtী   বাবা-মা  

 জn তািরখ:     নাম:  

 িঠকানা:  

 জn তািরখ:     নাম:  

 িঠকানা:  

LRR িক েকােনা পাবিলক েবিনিফট পািরবািরক sাধীনতা পিরচালনা aথবা সামািজক িনরাপtা pশাসন েথেক সরকারী সহায়তা লাভ কের?  
  না  হয্াঁ যিদ হয্াঁ F, িবভাগ eবং েকস সংখয্া সূিচত ক ন: CA  MA FS  SSI:   

sামী বা stী?       না  হাঁ (যিদ হয্াঁ, নাম, িঠকানা eবং জn তািরখ pদান ক ন)     জn তািরখ:   

 নাম:      িঠকানা:   
েকােনা িশ র বাবা aথবা মা uপের তািলকাভুk?  না  হাঁ   (যিদ হয্া,ঁ নাম, িঠকানা eবং জn তািরখ pদান ক ন) জn তািরখ:

 

 নাম:      িঠকানা:  
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5. aবসরpাp বয্িkর িsিত 
 মৃতক িক eকজন aবসরpাp েসনাকমর্ী িছেলন? 

না    হয্া ঁ    

 হয্া,ঁ aবসরpাp বয্িk িক েকােনা aবসরpাp েসনাকমর্ীেদর সুিবধা িল লাভ 

কেরন?      না     হয্া ঁ           যিদ হয্া,ঁ তাহেল কত: $   

 মৃতক িক েকােনা aবসরpাp েসনাকমর্ীদর stী aথবা sামী aথবা নাবালক সnান?      না     হয্াঁ   
6. eেsট 

 মৃতেকর িক েকােনা uiল আেছ? না  হয্াঁ     মৃতক িক েকােনা eেsট েছেড় িগেয়েছন?    না  হয্া ঁ 

 হয্াঁ হেল, aনুgহ কের িবশদ িববরণ pদান ক ন:  
 
 

7. সmিt 

 মৃতুয্র সময় মৃতেকর িক িনmিলিখত সmেদর েকােনা eকিট িছল?  (যিদ হয্া,ঁ সmিtর পিরমাণ pদান ক ন)           
নগদ aথর্  না  হয্াঁ $      বয্াংক aয্াকাun  না  হয্াঁ $     বীমা/পিলসী  না  হয্া ঁ$     

 sাবর সmিt  না  হয্াঁ $      Union সুিবধা  না  হয্াঁ $     সমািধ াs  না  হয্া ঁ$     
েপনশন  না  হয্াঁ $      aেটােমাবাiল  না  হয্াঁ $     aনয্ানয্  না  হয্া ঁ$     

8. iিতহাস 

 মৃত বয্িk জীিবতকােল িকভােব িনেজর ভরণেপাষণ কেরিছেলন বণর্না ক ন:  

 মৃতুয্র সময় মৃতক িক িনযুk িছেলন?   না  হাঁ (যিদ হয্া,ঁ তাহেল নীেচ িববরণ pদান ক ন)

  

 িনেয়াগকতর্ া নাম:  

 িঠকানা:  

 

 কােজর pকার:  
  
 মৃতক িক মানব সmদ pশাসন বা সামািজক িনরাপtা pশাসন েথেক েকান সহায়তা gহণ কেরিছেলন?     
  না  হয্াঁ যিদ হয্াঁ F, িবভাগ eবং েকস সংখয্া সূিচত ক ন: CA  MA FS  SSI:  

 মৃতক িক সামািজক িনরাপtা pাp বয্িk িছেলন?        না  হয্াঁ, মািসক পিরমাণ $   

     

 
  
িনmsাkরকারী, িনu iয়কর্  শহেরর মানব সmদ pশাসন/সামািজক েসবা িবভােগর কিমশনারেক aথবা uনার aনুেমািদত pিতিনিধেক ei 
আেবদন সmিকর্ ত সমs pেয়াজনীয় aনুসnান করার eবং ei আেবদেনর েযেকােনা বা সমs তথয্ যাচাi করার জনয্ সm ূণর্ কতৃর্ t pদান 
কেরেছ। 

 আেবদনকারীর sাkর:     তািরখ:
 

 েsট eবং িসিট aব িনu iয়কর্  কাuিn  
  
 আমার সামেন 20  eর  মােসর  e শপথ িনেয়েছন। 

 
 নটারী পাবিলক aথবা কিমশনার aব ডীড  
 ( ধুমাt েকােনা aনুেমািদত pিতিনিধর dারা আেবদন জমা েদoয়া হেল নটারাiেজশেনর pেয়াজন হয়।)  
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সমািধ দাবী আেবদন pিkয়া 
  
  

পটভূিম: 
  
মানব সmদ pশাসন (Human Resources Administration, HRA) সহায়তার pেয়াজন হoয়া বয্িkেদরেক সমািধ েদoয়ার 
খরচ পিরেশাধ করার জনয্ আিথর্ক সহায়তা pদান করেব। ei তহিবল পাoয়া যায় যখন eকিট িনu iয়কর্  িসিটর দিরd 
aিধবাসী মারা যায়, যারা সািpেমn িসিকuিরিট iনকাম (Supplement Security Income, SSI) েপেয়েছ, নগদ সহায়তা 
(Cash Assistance, CA), বা পাতার েকান তহিবল েনi ঢাকেত তার বা তার সমািধ খরচ, eবং েকান আiনত-দািয়tশীল 
আtীয় (Legally-Responsible Relatives, LRR) aেnয্ি িkয়া বয্য় পিরেশাধ করেত সkম হয়। 
  
িক েঢেক করা যােব: 
  

 eiচআরe পযর্n িদেত হেব $ 900 pিত িদেক সমািধ খরচ, িকn েমাট কবরsােনর খরচ aবশয্i হেত হেব আর িকছু 
না $ 1700। দাহ করার বা সমািধ েদoয়ার খরচ eবং সমািধ খনেনর খরচ বাদ েদoয়া হয়, তেব, দাহ করার পের 
aিs সমািধs করার খরচ, েমাট খরচ $ 1,700 গণনা করার েথেক বাদ েদoয়া হয় না যিদ েমাট aেnয্ি িkয়ার 
িবল $ 1700 aিতkম কের, HRA েকান পিরেশাধ করেব না। 

 েযেকােনা সmিt (পূেবর্ HRA-েক sানাnিরত করা হেয়িছল বা করা হয়িন তা িনিবর্েশেষ), যা মৃতুয্ তািরেখর িদেন 
(Date of Death, DOD) মৃতেকর কােছ uপলভয্ িছল aথবা LRR-eর (uদাহরণs প, েকােনা নাবালক িশ র িপতা 
বা মাতা) কােছ uপলb েযেকােনা পিরমােণর aথর্ uপলb িবেবিচত হেব, eবং যিদ aনয্ েকান uৎস েথেক aথর্ pদান 
করা হয় aথবা পিরেশাধ করা হেব, তাহেল $ 900 েপেমn েথেক ei aথর্ িবেয়াগ করা হেব, যিদ দাবীদার aথর্ 
pািpর েযাগয্ িহসােব িনধর্ািরত হয়। মৃতুয্র তািরেখর িদেন মৃতেকর dারা েছেড় যাoয়া েকান সmিt aথবা সmদ  
$ 900 েথেক িবেয়াগ করা হেব, যিদ দাবীদার aনয্থায় েযাগয্ বেল িনধর্ািরত হয়। 

  
আেবদন করেত: 
  
েয বয্িk aেnয্ি িkয়ার বয্বsা gহণ কের েস aথবা uনার pিতিনিধ DOD েথেক 60 িদেনর মেধয্, বয্িkগত ভােব, আমােদর 
25 Chapel Street (6th Floor) Brooklyn, aবিsত aিফেস eকিট আেবদনপt দািখল করেত হেব। oi বয্িkর pথম 
সাkাৎকাের েকােনা নিথ আনেত হেব eবং মািকর্ ন ডাক dারা aবিশ  pেয়াজনীয় নিথ জমা িদেত পারেব। 
  
pেয়াজনীয় নিথ: 
  

1. আেবদনকারীর dারা পূরণ করা eবং sাkিরত সমািধ আেবদন ফমর্ 
2. মৃতুয্ শংসাপেtর eকিট মূল pতয্িয়ত কিপ (eিট আেবদনকারীেক িফিরেয় েদoয়া হেব।) 
3. িফuনােরল কnাk যােক েsটেমn aব ডস aয্া  সািভর্ েসজ (Statement of Goods and Services) বেলo 

পিরিচত eকিট কিপ িনবর্ািচত। চুিkিট িফuনােরল িডেরkর eবং aেnয্ি িkয়া বয্বsনা করা পেkর dারা sাkর 
করা হেব। নিথেত pেয়াজনীয় aনুkিমক চালান নmরিট aবশয্i pদিশর্ত হেব। 

4. সমs চাজর্  তািলকাবd কের, সমািধsান বা শবদাহ sােনর িবেলর eকিট কিপ। 
5. নটারী পাবিলেকর uপিsিতেত িফuনােরল ডাiেরkর eবং নটারীpাp বয্িkর sাkিরত uপিsিতেত মূল আiেটম 

aনুযায়ী aেnয্ি িkয়া িবল। যিদ সমs l পিরেশাধ করা হয় তাহেল aেnয্ি িkয়া িবল "সmূণর্ভােব পিরেশািধত" 
বেল aবশয্i মুdাি ত করা হেব। 

6. নটারী পাবিলেকর uপিsিতেত িফuনােরল ডাiেরkর eবং নটারীpাp বয্িkর dারা সাkিরত মূল নিথ, যিদ eখেনা 
aেnয্ি িkয়া সmn করা pিত ানেক পিরেশাধ করা হয়িন। 

7. pেতয্ক েকেস মৃতেকর DOD-র িদেন uনার eবং আেবদনকারীর (যিদ আেবদনকারী LLR েহান) uপেভাগয্ 
সmিt/আেয়র িবষেয় তথয্ eবং নিথর pেয়াজন হয়। 

8. eেজnী aনয্ েকােনা নিথর aনুেরাধ করেত পাের েয িল pেতয্ক েকেসর িনিদর্  ঘটনা eবং পিরিsিতেত uপর িভিt 
কের েযাগয্তা িনধর্ারণ করেত pেয়াজন হেত পাের।  


