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FEMA ও NYC HRA COVID-19 েশষকৃতয্ সহায়তা: 
মৃতুয্ সনদ সং�হ �ি�য়া 

 
আিম িকভােব সরকারী জররী বয্ব�াপনা আইন (Federal Emergency Management Act, FEMA) 
COVID-19 অে�য্ি�ি�য়া সহায়তা বা NYC মানব স�দ �শাসন (Human Resource 
Administration, HRA) COVID-19 সমািহতকরণ সহায়তা �ক�সমূেহর জনয্ আেবদন করব? 

• FEMA COVID-19 অে�য্ি�ি�য়া সহায়তা �কে�র জনয্ আেবদন করেত, 
fema.gov/disasters/coronavirus/economic/funeral-assistance িভিজট করন। 

• NYC HRA COVID-19 সমািহতকরণ সহায়তা �কে�র জনয্ আেবদন করেত, 
www1.nyc.gov/site/hra/help/burial-assistance.page িভিজট করন। 

 
মৃতুয্র কারণ েদখােনা আেছ এমন একিট মৃতুয্ সনদ পাওয়ার অনুেরাধ করার অিধকার কারা 
রােখন? 
মৃতুয্র কারণ ও মতুৃয্ সনদ উভয়ই পাওয়ার জনয্ েকবল িন�িলিখত আত্মীয়রা অনুেরাধ করেত 
পােরন: �ামী/�ী, গৃহস�ী, িপতা/মাতা, স�ান, ভাই/েবান, দাদা/দাদী, নানা/নানী, নািত/নাতিন, 
সনেদ উে�িখত অবগত বয্ি�, ও সৎকােরর দািয়ে� থাকা বয্ি�।  
 
NYC েত মারা েগেছ এমন কােরা জনয্ মৃতুয্র কারণ েদখােনা আেছ এমন মৃতুয্ সনদ আিম িকভােব 
পাব?  
NYC এর পাচঁিট বেরােত (Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens ও Staten Island) েয সব 
মৃতুয্র ঘটনা ঘেট তার জনয্ NYC �া�য্ ও মানিসক �া�য্িবিধ িবভাগ (NYC �া�য্ দ�র) মতুৃয্ 
সনদ �দান কের এবং এিট িচিকৎসা �িত�ান কতৃর্ ক েকােনা বয্ি�র মতুৃয্ িরেপাটর্  করা হেল ও 
ঘটনািট NYC �া�য্ দ�েরর মাধয্েম িনবি�ত হওয়ার পর পাওয়া যায়।  
 
েকােনা েশষকৃতয্ �িত�ান যিদ এেত সংি�� থােক, তাহেল মৃতুয্ সনদ পাওয়ার সবেচেয় �ত উপায় 
হে� েয েশষকৃতয্ পিরচালক েশষকৃেতয্র আেয়াজন কেরিছেলন তার কাছ েথেক এিট েচেয় েনওয়া। 
বয্ি�র মৃতুয্র পর দইু বছর সময় পযর্� েশষকৃতয্ পিরচালক আপনার হেয় মতুৃয্ সনদ সং�হ কের 
িদেত পােরন। তারা েযন মৃতুয্র কারণসহ িরেপাটর্ িট অডর্ ার কের েস বয্াপাের তােদর বলেত ভুলেবন 
না। 
 
যিদ েকােনা েশষকৃতয্ �িত�ান জিড়ত না থােক অথবা আপিন েশষকৃতয্ পিরচালেকর কাছ েথেক মৃতুয্ 
সনদ সং�হ করেত অপারগ হন, তাহেল আপিন অনলাইেন vitalchek.com েথেকও এিট অডর্ ার করেত 
পােরন। মৃতুয্ সনদ সং�হ স�েকর্  বাড়িত তেথয্র জনয্ NYC �া�য্ দ�েরর মৃতুয্ সনদস�িকর্ ত ওেয়ব 
েপজ েদখুন। আপিন যখন অডর্ ার করার কারণ িহসােব "FEMA Covid-19 Relief" (FEMA 

https://www.fema.gov/disasters/coronavirus/economic/funeral-assistance
https://www1.nyc.gov/site/hra/help/burial-assistance.page
https://vitalchek.com/
https://www1.nyc.gov/site/doh/services/death-certificates.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/services/death-certificates.page
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COVID-19 �াণ) িনবর্াচন করেবন, তখন মৃতুয্র কারণ সং�া� িরেপাটর্ িট �য়ংি�য়ভােব আপনার 
অডর্ াের অ�ভুর্ � হেয় যােব। 
 
একিট মৃতুয্ সনেদর জনয্ িফ কত?  
�িতিট সািটর্ ফাইড কিপর খরচ $15। অনলাইেন মতুৃয্ সনদ অডর্ ার করা হেল বাড়িত খরচ েযাগ 
হেব। 
 
আিম িক মৃতুয্ েরকেডর্ র একিট সািটর্ ফাইড কিপ পাব? 
হয্াঁ। NYC �া�য্ দ�র কতৃর্ ক মূল মতুৃয্ সনেদর একিট সািটর্ ফাইড কিপ �দান করা হেব। একিট NYC 
এর সািটর্ ফাইড মৃতুয্ সনেদ কেয়কিট িনরাপত্তা ৈবিশ�য্ থাকেব যােত েবাঝা যােব েয সনদিট আসল। 
আপিন যিদ মৃতুয্র কারণ সং�হ করার অিধকার রােখন (উপের েদখুন), তাহেল আপিন 
"Confidential Medical Report" (েগাপনীয় েমিডকয্াল িরেপাটর্ ) ও পােবন যােত মৃতুয্র কারণ বিণর্ত 
থাকেব। এই ডকুেমে� মতৃ বয্ি�র নাম ও মৃতুয্ সনেদর ন�রও েদখােনা থাকেব, এবং এিট ব� 
েপপাের ি�� করা হেব। 
 
মৃতুয্ সনেদ যিদ মৃতুয্র কারণ েদখােনা না থােক তাহেল আিম িকভােব মৃতুয্র কারণ জানার জনয্ 
একিট অনুেরাধ করেত পাির? 
দয়া কের মতুৃয্ সনদ অডর্ ার করার সময় মৃতুয্র কারণ জানার জেনয্ও অনুেরাধ করন।  
 
মৃতুয্র কারণ জানার জনয্ িক বাড়িত েকােনা খরচ আেছ? 
না। মৃতুয্র কারণ জানার জনয্ বাড়িত েকােনা খরচ েনই। 
 
মৃতুয্র কারণ যিদ "pending" (মুলতিব) েদখােনা থােক তাহেল আিম কী করব? 
মৃতুয্র কারণ যিদ "pending" (মুলতিব) েদখােনা থােক, তাহেল মূল মৃতুয্ সনদ �দান করার 
তািরেখর িতন মােসর মেধয্ আপিন মৃতুয্ সনদিট বদেল িনেত পারেবন। সনদ �দান করার তািরখিট 
মৃতুয্ সনেদর একদম িনেচ েলখা থােক। আপিন চাইেল অনলাইেন মৃতুয্র কারণসহ একিট নতুন মতুৃয্ 
সনদও অডর্ ার করেত পােরন, েযিট আপিন মৃতুয্ সনদ বদেল েনওয়ার চাইেত �ত হােত পােবন। 
 
বয্ি�িট COVID-19 এ মারা যাওয়ার পেরও েকন সনেদ েদখােনা হেয়েছ েয িতিন �াভািবক কারেণ 
মারা েগেছন? 
এি�ল 2020 এ, েরাগ িনয়�ণ ও �িতেরােধর েক� িস�া� েনয় েয COVID-19 সং�মেণর ফেল 
মৃতুয্ হেল, মৃতুয্র কারণ �ায় সকল ে�ে�ই �াভািবক বেল ধরা হেব। 
  
মৃতুয্র কারণ িহসােব যিদ COVID-19 উে�খ না থােক তাহেল আিম কী করব? 
আেবদনকারীেদর মেধয্ যারা জানুয়াির 20 েথেক েম 16, 2020 তািরেখর মেধয্ COVID-19 
স�িকর্ ত আিথর্ক �িতর স�ুখীন হেয়েছন তারা মতুৃয্ সনেদ উে�িখত েকােনা কমর্কতর্ া, কেরানার বা 
েমিডকয্াল এ�ািমনােরর প� েথেক মৃতুয্েক COVID-19 সং�া� বেল েদখােনা হেয়েছ এমন দিলল 
দািখল করা সােপে� এমন একিট মৃতুয্ সনদ দািখল করেত পারেবন েযখােন মৃতুয্র কারণ িহসােব 
COVID-19 উে�খ েনই। িলিখত িববৃিতেত অবশয্ই �াভািবক ঘটনা�বাহ বা একিট বয্াখয্ার উে�খ 
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থাকেত হেব, যা মৃতুয্ সনেদ মৃতুয্র কারণ িহসােব ভাইরাসিটেক দায়ী করেব এবং এিট মৃতুয্ সনেদর 
সােথ দািখল করেত হেব।  
 
আেবদনকারীরা যিদ �মাণ েদখােত পােরন েয মৃতুয্িটেক COVID-19 সং�া� বেল িচি�ত করা উিচত 
তাহেল তারা মৃতুয্ সনদ �দানকারী িচিকৎসক বা িচিকৎসা �িত�ােনর সােথ েযাগােযাগ কেরও সনদ 
সংেশাধেনর আেবদন করেত পােরন। আপিন যিদ মতুৃয্ সনেদ উে�িখত েকােনা বয্ি� হন অথবা 
সৎকােরর দািয়ে� িনেয়ািজত বয্ি� হন তাহেল আপিন মৃতুয্র কারণ বদলােনার জনয্ NYC �া�য্ 
দ�েরর কােছ একিট অনুেরাধ দািখল করেত পােরন। আপনােক েকান িজিনসগেলা দািখল করেত হেব 
েস স�িকর্ ত তথয্ এই ওেয়বেপেজ, �ায়শ িজ�ািসত ��াবলীর "What is the process to correct 
a death certificate?" (একিট মৃতুয্ সনদ সংেশাধন করার উপায় কী?) নামক অধয্ােয় আেছ। 
 
 
পিরি�িত েযমন হেব েসই অনুযায়ী NYC �া�য্ দ�র তার সুপািরশগিল পিরবতর্ ন করেত পাের। 7.3.21 

https://www1.nyc.gov/site/doh/services/certificate-corrections.page
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