
NYC: 
আফটাি 
লাইফ

দডথ সাটিজে রফষকষটি আষবেন 
প্ররক্য়াি ্নথ্য একটি রনষেজে রশকা

রনউ ইয়কজে  রসটিি স্াস্থ্য ও মানরসক  
স্াস্থ্যরবরধ েপ্তি 

nyc.gov/health/deathcertificates

https://nyc.gov/health/deathcertificates


COVID-19 সংস্থানসমূহ

•  NYC: দেখুন nyc.gov/covid19 বা
nyc.gov/health/coronavirus।

• NYS: দেখুন covid19vaccine.health.ny.gov। 

•  স্াস্থ্য সংস্ান এবং পরিষেবা প্রশাসন: hrsa.gov
দেখুন এবং "COVID-19 resources" 
(COVID-19 সংস্থানসমহূ) সন্ান করুন।

•  দিাগ রনয়ন্ত্রণ ও প্ররিষিাধ দকন্দ্র: দেখুন  
cdc.gov/coronavirus।

•		নথ্যাশনাল ইনরটিটিউট অফ দেলথ: nih.gov দেখুন 
এবং "coronavirus" (কর�থানথাভথাই�থাস) সন্ান 
করুন।

•  NYC এি আইরন পরিষেবা অথ্যাষসেস লাইন:  
legalservicesnyc.org/what-we-do/
covid-resources দেখুন বা 917-661-4500 
নম্বষি দফান করুন।

•  দফডাষিল ইমাষ জ্ে রসি মথ্যাষন্ষমন্ট এষ্রসি:  
fema.gov দেখুন এবং "COVID-19 funeral 
assistance" (COVID-19 অরত্যেষ্টিষ্রিযথা 
সহথাযতথা) সন্ান করুন।

সথাধথা�ণ সংস্থানসমূহ

NYC Well (NYC ওরযল)
•  রবনামষূলথ্য, প্ররশরষিি পিামশজেোিাষেি কাছ দথষক 

24/7 এবং 200 টিিও দবরশ ভাোয় দগাপনীয় 
মানরসক স্াস্থ্য সোয়িা পাওয়াি ্নথ্য  
888-692-9355-এ দফান করুন, 65173 নম্বষি 
"WELL" রলষখ দটসেট করুন বা  
nyc.gov/nycwell-এ চথ্যাট করুন।

http://nyc.gov/covid19
http://nyc.gov/health/coronavirus
https://covid19vaccine.health.ny.gov/
http://hrsa.gov
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
http://nih.gov
https://www.legalservicesnyc.org/what-we-do/covid-resources
http://fema.gov
https://www.fema.gov/disaster/coronavirus/economic/funeral-assistance
https://www.fema.gov/disaster/coronavirus/economic/funeral-assistance
https://nycwell.cityofnewyork.us/en/


একটি দডথ সাটিজে রফষকট েল এক্ন বথ্যরতিি মিুৃথ্য 
সম্পরকজে ি একটি সিকািী আইরন নরথ। এই পুরতিকাটি 
রনউ ইয়কজে বাসীষেি ্নথ্য New York City (NYC) দডথ 
সাটিজে রফষকট এবং পরিষেবাগুরল পাওয়া সে্ কিাি ্নথ্য 
িথথ্য প্রোন কষি।

মত্ৃযে� ষ্�রপথাটি্ট ং
NYC-দি দে মিুৃথ্য ঘষট িা অবশথ্যই এক্ন দমরডষকল 
দপশাোি দ্ািা NYC স্াস্থ্য ও মানরসক স্াস্থ্যরবরধ েপ্তি 
(স্াস্থ্য রবভাগ)-এ মিুৃথ্যি 24 ঘন্টাি মষধথ্য রিষপাটজে  কিষি 
েষব।

ভডথ সথাটি্ট ষ্ফরকে ষ্নিন্ধন
মষৃিি (মিৃ বথ্যরতিি) স্াস্থ্যষসবা প্রোনকািী মষৃিি মিুৃথ্যি 
ঘটনা এবং মিুৃথ্যি কািণ NYC স্াস্থ্য রবভাষগ রিষপাটজে  
কষিন

অষন্তথ্যরটিরক্য়া পরিচালক বা রচরকৎসা বথ্যবস্াপনাটি মিৃ 
বথ্যরতিি বথ্যরতিগি িথথ্য (দেমন ্ন্মিারিখ, স্াভারবক 
আবারসক ঠিকানা, দপশা) এবং চূডান্ত বথ্যবস্া (দেমন 
োফন, শ্মশান, কবি) NYC স্াস্থ্য রবভাষগ রিষপাটজে  
কষিন।

রিষপাটিজে ং অষন্তথ্যরটিরক্য়া পরিচালক বা এক্ন উপেুতি 
পষষিি* (উোেিণস্রূপ, স্ামী/স্তী, গােজে স্থ্য সঙ্ী, রপিা-
মািা, সন্তান, ভাইষবান, বথ্যবস্া রনয়ন্ত্রণকািী বথ্যরতি) 
অনষুিাষধ NYC স্াস্থ্য রবভাষগ মিুৃথ্য রনবন্ন কষি এবং 
মিুৃথ্যি একটি প্রিথ্যরয়ি অনরুলরপ সাটিজে রফষকট	প্রোন 
কষি।

ভডথ সথাটি্ট ষ্ফরকরে� জনযে 
অনর্�থাধ ক�থা

NYC স্াস্থ্য রবভাষগ NYC-দি ঘষট োওয়া মিুৃথ্যি ্নথ্য 
দডথ সাটিজে রফষকট প্রোন কষি।



কখন?
NYC স্াস্থ্য রবভাষগি. কাষছ মিুৃথ্যি রিষপাটজে  এবং রনবন্ন 
কিাি পি একটি দডথ সাটিজে রফষকট পাওয়া োয়।

ভক?
উপেুতি পষিগুরল দে দকাষনা সময় দডথ সাটিজে রফষকষটি 
ফিমাশ ্ানাষি পাষি। অষন্তথ্যরটিরক্য়া পরিচালক 
মিুৃথ্যি িারিষখি পষি এক বছি পেজেন্ত একটি দডথ 
সাটিজে রফষকষটি ফিমাশ ্ানাষি পাষিন।

কীভথারি?
COVID-19-এি কািষণ, বথ্যরতিগি-উপরস্রিষি 
NYC দডথ সাটিজে রফষকষটি ফিমাশ ্ানাষনা ্রুিী 
অনষুিাষধি মষধথ্য সীমাবদ্ধ। ্রুিী অবস্াি ্নথ্য, 
ভাইটাল দিকডজে স পরিষেবা অরফষস nycdohvr@
health.nyc.gov-এ ইষমল করুন বা 311 নম্বষি দফান 
করুন। ্রুিী নয় এমন অবস্াি ্নথ্য, অনলাইষন বা 
ডাকষোষগ দডথ সাটিজে রফষকষটি ফিমাশ ্ানান।
•  অনলাইন: দেখুন vitalcheck.com, 
আরধকারিকষেি ্নথ্য অনষুমারেি সংস্ান, সিকাি-
প্রেত্ত অনলাইন গুরুত্বপূণজে দিকডজে  এবং ফিমাশ 
্ানাষনাি দ্রুিিম উপায়।

•	ডাকষোষগ:

•  আষবেনপত্রটি ডাউনষলাড কিাি ্নথ্য  
nyc.gov/health দেখুন এবং death 
certificate applicatio (ভডথ সথাটি্ট ষ্ফরকে 
আরিদনপত্র) n সন্ান করুন, িািপি সমূ্পণজে 
করুন, স্াষিি করুন এবং দনাটািাই্ করুন। 

•  আপনাি ইষমল ঠিকানা দোগ কিষি এবং একটি 
রন্-ঠিকানােুতি, টিথ্যাম্পেুতি খাষমি সাষথ 
রনষেজেশ অনসুাষি পরিচয়পত্র এবং স্াষিি সংেুতি 
কিষি ভুলষবন না।

•  রফ গণনা করুন এবং আপনাি দপষমন্ট সংেুতি 
করুন (ডাকষোষগ আষবেষনি ্নথ্য করপ প্ররি 
$15; "NYC Department of Health and 
Mental Hygiene"-দক প্রষেয় মারন অডজে াি বা 
দচক; নগে গৃেীি েয় না)৷

mailto:nycdohvr%40health.nyc.gov?subject=
mailto:nycdohvr%40health.nyc.gov?subject=
http://vitalcheck.com
https://www1.nyc.gov/site/doh/index.page


সোয়িাি ্নথ্য, NYC-এি বাইষি 311 বা  
212-639-9675 নম্বষি দফান করুন বা  
nycdohvr@health.nyc.gov-এ ইষমল করুন।
দ্রটিিযে: এমনরক চূডান্ত বথ্যবস্া রনধজোিণ কিা না েষলও একটি 
দডথ সাটিজে রফষকট প্রোন কিা দেষি পাষি। েিষিণ না দডথ 
সাটিজে রফষকষটি রবশে রববিণ দেওয়া েয়, িিষিণ এটি একটি 
অন্তবজেিমী বা অস্ায়ী বথ্যবস্াি সাষথ রনবরন্ি েষি পাষি।

একটি ষ্ফউনথার�ল ভহথাম ভখথাঁজথা
আষ্ম কীভথারি একটি ষ্ফউনথার�ল ভহথাম 
খঁ্রজ ভপরত পথাষ্�?
•  New York State (NYS) Funeral Directors 

Association (রফউনাষিল ডাইষিক্টিস 
অথ্যাষসারসষয়শন) লাইষসসিপ্রাপ্ত রফউনাষিল দোম-এি 
একটি িারলকা nysfda.org/index.php/news-
events/find-a-funeral-home-এ প্রোন কষি।

•   NYS Bureau of Funeral Directing 
(বথু্যষিা অফ রফউনাষিল রডষিরক্টং) লাইষসসিপ্রাপ্ত 
অষন্তথ্যরটিরক্য়া সংস্াগুরলি একটি িারলকা health.
ny.gov/professionals/funeral_
director/reports/openfirms_alpha-এ 
প্রোন কষি।

যষ্দ আষ্ম অরত্যেষ্টিষ্রিযথা পষ্�রেিথা� জনযে 
অথ্টপ্রদথান ক�রত নথা পথাষ্� এিং একটি ভডথ 
সথাটি্ট ষ্ফরকে প্ররযথাজন হয তথাহরল কী হরি?
•  েরে একটি রফউনাষিল দোম েুতি না থাষক, িােষল 
একটি উপেুতি পষি* দডথ সাটিজে রফষকষটি ফিমাশ 
্ানাষি পাষি। িষথথ্যি ্নথ্য, 311 নম্বষি দফান করুন 
অথবা nyc.gov/health দেখুন এবং "death 
certificates" (ভডথ সথাটি্ট ষ্ফরকে) সন্ান করুন।

*উপেুতি পষি: স্ামী/স্তী, গােজে স্থ্য সঙ্ী, রপিা-মািা, সন্তান, 
ভাইষবান, োে-ুঠাকুমা, নারি-নািরন, ভাগ্া/ভাগ্ী, মাসী-রপরস/
মামা-কাকা, সন্তানষেি নারি-নািরন, সন্তানষেি সন্তানষেি 
নারি-নািরন, ভাই বা দবাষনি নারি/নািরন, দডথ সাটিজে রফষকষট 
িারলকাভুতি িথথ্যোিা বা বথ্যবস্াটি রনয়ন্ত্রণকািী বথ্যরতি। আপরন 
উপষি িারলকাভুতি না েষল, আপনাষক অবশথ্যই একটি দডথ 
সাটিজে রফষকট পাওয়াি অরধকাি নরথভুতি কিষি েষব। প্রষনেি 
্নথ্য, 311 নম্বষি দফান করুন। 

mailto:nycdohvr%40health.nyc.gov?subject=
http://nysfda.org/index.php/news-events/find-a-funeral-home
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সথাধথা�ণ সংস্থানসমহূ (চলরে)

NYC স্থাস্যে ষ্িভথাগ
•  একটি দডথ সাটিজে রফষকষটি ফিমাশ ্ানাষনা বা 
সংষশাধন কিাি ্নথ্য, nyc.gov/health/
deathcertificates দেখুন। 

NYC মথানি সম্পদ প্রশথাসন
•  সমা্ষসবা রবভাগ: nyc.gov দেখুন এবং "burial 

assistance" (দথাফন সহথাযতথা) সন্ান করুন।

NYC ভভরে�থান্স পষ্�রেিথা ষ্িভথাগ
•  সসনথ্যবারেনীি অবসিপ্রাপ্ত কমমী রবেয়ক একটি  
োরব ফাইল কিা সংক্ান্ত িষথথ্যি ্নথ্য,  
nyc.gov/vetclaims দেখুন।

•  সসনথ্যবারেনীি অবসিপ্রাপ্ত এক্ন কমমীি 
অষন্তথ্যরটিরক্য়া বা োফষনি বথ্যবস্া কিা সংক্ান্ত 
িষথথ্যি ্নথ্য, nyc.gov/vetburials দেখুন। 

ভসথাশযেথাল ষ্সষ্কউষ্�টি অযেথাডষ্মষ্নর্রেশন 
 ssa.gov দেখুন এবং "survivors benefits" 
(জীষ্িত িযেষ্তিরদ� জনযে ভিষ্নষ্ফে) এবং "burial 
funds" (দথাফরন� জনযে ফথান্ড) সন্ান করুন।

NYC স�কথা� সংরিথাত্ সথাধথা�ণ তথযে
•		কল করুন 311 বা 212-639-9675।

• NYC কমজেচািীি ্নথ্য দবরনরফট:

•  রডর্রিক্ট কাউরসিল 37: 212-815-1000;  
dc37.net

•  NYC রবলরম্বি ষিরিপূিণ পরিকল্পনা: 
212-306-7760; nyc.gov/olr

•  NYC কমজেচািীষেি অবসি বথ্যবস্া:  
347-643-3000; nycers.org

3.22Bengali
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