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কপিরাইট 2021, দ্্যা পিটি অফ পিউ ইয়ক্ক  পিউম্্যাি পরসোিাসোি্কি অ্যাডপম্পিসো্রেশি/পডিাট্ক সোম্ন্ট অফ সোিাশ্যাল িাপ্ভ্ক সোিি 
(The City of New York Human Resources Administration/Department of Social Services)। 
এই তথ্্যিসোরের িুসোরাটা বা তার সোকাসোিা অংশ আবার ততপর করার অিমু্পত পিসোত ম্ািব িম্পদ্ প্রশািসোির  
(Human Resources Administration) িসোগে সো�াগাসো�াগ করুি।

N.Y.C. Funeral & Cremation Service 
Inc.

1850 Westchester Avenue 
Bronx, NY 10472 
nycfuneraldirector@gmail.com 
800-969-6602

Morton F.H./Ridgewood Chapels

663 Grandview Avenue 
Ridgewood, NY 11385 
info@mortonridgewood.com 
718-366-3200

Park Ave Funeral Home

121 Park Ave. 
Brooklyn, NY 11205 
parkavenue121@aol.com 
718-834-9797

D’Arienzo Funeral Home, Inc.

104 Skillman Avenue 
Brooklyn, NY 11211 
jod27@aol.com 
718-388-0235

Ms. Jones Funeral Services

1084 Pacific Street 
Brooklyn, NY 11238 
Msjones@msjonesfuneralservices.com 
917-794-7490

শেষকৃত্্যযের প্রর্যষ্োন

পিসোে সোশষকৃত্য প্রপতষ্াসোির একটি তাপলকা সোদ্ওয়া িসোয়সোে, �ারা DSS-সোক জাপিসোয়সোে সো�, সোম্াট খরসোের 
প্রপত $1,700 ি�্কন্ত, HRA-এর সোথ্সোক িূব্ক অিসুোম্াদ্ি িি তারা $3,400-এর সোশষকৃত্য িপরসোষবা 
প্রদ্াি করসোত িাসোর। এই তাপলকা সোশষকৃত্য িপরসোষবা অিসুোরাধকারী ব্যপতিসোদ্র িুপবধার জি্য সোকবল 
প্রদ্াি করা িসোয়সোে এবং তাপলকার ম্সোধ্য সো� সোকািও সোশষকৃত্য প্রপতষ্াসোির উসোলেখ, পিটি অফ পিউ ইয়ক্ক  
দ্ারা এরকম্ অসোন্ত্যপটিপরিয়া প্রপতষ্াসোির প্রোসোরর অংশ িয়। আিপি আিিার িেসোদের অসোন্ত্যপটিপরিয়া 
প্রপতষ্াসোির িাসোথ্ দ্রাদ্পর করার জি্য ম্তুি পকন্তু সোম্াট সোশষকৃত্য খরে (কবসোরর জপম্ এবং কবর 
সোখালা অথ্বা শবদ্াসোির খরেসোক গণিা িা কসোর) কখিই $3,400-এর সোেসোয় সোবপশ িওয়া উপেত িয়, 
�ার ম্সোধ্য - HRA আিিার িক্ষ সোথ্সোক অসোন্ত্যপটিপরিয়া প্রপতষ্ািতসোক িরািপর $1,700 অবদ্াি করসোব 
এবং িপরসোশাধ করসোব।

পবসোশষ সোিবা
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কব্ত্র সহোয়্যো

HRA’s িম্াপধ িপরসোষবার অপফি (Office of Burial Services, OBS) একজি ম্তৃ কম্-আয় 
িম্পন্ন পিউ ইয়ক্ক  পিটির আবাপিসোকর সোশষকৃসোত্যর ব্যয় িূরণ করার জি্য আিিাসোক িািা�্য করসোত 
িাসোর। এটি ইপতম্সোধ্য িপরসোশাধ করা সোশষকৃসোত্যর জি্য অথ্বা িপরকপপিত সোশষকৃসোত্যর খরসোের জি্য িূব্ক-
অিসুোম্াদ্সোির সোক্ষসোরে প্রসো�াজ্য িসোত িাসোর।

রক অন্তর্্ভভু ক্ত করো যোত্ব্

জিু 30, 2021 তাপরসোখর আসোগ প্রাপ্ত আসোবদ্সোির জি্য OBS একজি ম্তৃ ব্যপতির েূড়ান্ত ব্যবস্ার 
(এর ম্সোধ্য অন্ত্ুভ্ক তি রসোয়সোে কবর, শবদ্াি অথ্বা শবদ্াসোির ির পেতা্ভস্ম দ্াফি করা) জি্য সোশষকৃসোত্যর 
পবসোলর খরসোের প্রপত $1,700 ি�্কন্ত ম্তৃ ব্যপতির আত্ীয়, বনু্, িংস্াগত বনু্ অথ্বা অিসুোম্াপদ্ত 
প্রপতপিপধসোক প্রদ্াি করসোত িাসোর।

সোশষকৃসোত্যর পবল $3,400-এর িীম্া অপতরিান্ত করার সোক্ষসোরে িম্াপধর জপম্, কবর সোখালা, অথ্বা 
শবদ্াসোির খরসোের সোম্াট পবল সোথ্সোক সোকসোট সোিওয়া িসোব এবং সো�খাসোি অবপশটি পবল $3,400 -এর কম্, 
সোিসোক্ষসোরে িম্াপধ ্ভাতার অিসুোম্াদ্ি করা িসোব।

শযোগ্যে্যো

একটি িম্াপধ ্ভাতা একজি কম্ আয়-িম্পন্ন পিউ ইয়ক্ক বািী �ার কাসোে খরে সোম্টাসোিার জি্য িম্পদ্ 
অথ্বা িম্পপতি সোিই তার সোশষকৃসোত্যর উসোদেসোশ্য িপরসোশাধ করার জি্য ল্ভ্য িসোব।

সো�াগ্যতা পিধ্কারণ করার জি্য একটি আসোবদ্ি জম্া করসোত িসোব এবং OBS প্রপতটি ম্াম্লার জি্য 
ব্যপতিগত িপরপস্পত ম্লূ্যায়ি করসোব। 

আত্ব্দন করোর জনযে

সোশষকৃত্য আসোয়াজসোির জি্য দ্াপয়ত্বপ্রাপ্ত আসোবদ্িকারী অথ্বা তার প্রপতপিপধসোক ম্তৃ ব্যপতির 
ম্তুৃ্যর তাপরখ সোথ্সোক একে্য কুর়ি (120) রদত্নর ম্সোধ্য িম্াপধ িপরসোষবা অপফসোির 
(Office of Burial Services) কাসোে অবশ্যই আসোবদ্ি জম্া করসোত িসোব।

আিপি http://nyc.gov/hra-এ পগসোয় এবং (ফম্্ক M-860W) ‘আম্ার িািাসো�্যর প্রসোয়াজি 
(I Need Help)’ এবং ‘িম্াপধ িিায়তার (Burial Assistance)’ এর ওির পলিক করার 
ম্াধ্যসোম্ অথ্বা িম্াপধ িপরসোষবার অপফসোি সোফাি কসোর অিসুোরাধ করার ম্াধ্যসোম্ আিপি একটি 
িম্াপধ ্ভাতার আসোবদ্ি সোিসোত িাসোরি। আসোবদ্সোির তথ্্য িরিাপর ওসোয়বিাইসোট উিল্ভ্য ফসোম্্কর 
ম্সোধ্য সোলখা সো�সোত িাসোর।

আপরন আপনোর আত্ব্দন জমো করত্্য পোত্রন:

ইত্মইল

এই আসোবদ্ি এখাসোি ইসোম্ল করা সো�সোত 
িাসোর BurialServices@hra.nyc.gov

শেরলত্�োন

আিিার আসোবদ্সোির একটি প্রপতপলপির 
প্রসোয়াজি িসোল আিপি 718-557-1399 িম্বসোর 
সোফাি করসোত িাসোরি এবং আম্রা আিিাসোক 
আসোবদ্িটি ডাকসো�াসোগ অথ্বা ইসোম্সোলর ম্াধ্যসোম্ 
িাঠিসোয় সোদ্ব। আিিার অিলাইি আসোবদ্ি 
িূরণ করার িাসোথ্ িিায়তার প্রসোয়াজি িসোল 
আম্াসোদ্রসোক সোফাি করুি।

ব্যেরক্তগ্্যর্োত্ব্ অথব্ো ডোকত্যোত্গ্র 
মোধযেত্ম

NYC HRA Office of Burial Services 
33-28 Northern Blvd. - 3rd Floor 
Long Island City, NY 11101. 
কাসোজর িম্সোয়র জি্য 718-557-1399 
সোত কল করুি।

�যেোক্স

এই আসোবদ্িটি 917-639-0476 িম্বসোর 
ফ্যাক্স করা সো�সোত িাসোর

সহোয়ক নরথপরে

OBS ইসোম্ইসোলর ম্াধ্যসোম্ িপথ্িসোরের পেরে অথ্বা স্ক্যি করা েপব গ্রিণ করসোত িাসোর পকন্তু �পদ্ পেরে অথ্বা 
েপব অস্পটি িয় তািসোল িাড্ক  কপির প্রসোয়াজি িসোত িাসোর। িম্াপধ ্ভাতা আবাসোদ্সোির প্রপরিয়াকরণ 
আরম্ভ করার জি্য আবশ্যক িাধারণ িপথ্িসোরের একটি তাপলকা পিসোে সোদ্ওয়া িসোয়সোে। প্রপতটি ম্াম্লার 
তথ্্য এবং িপরপস্পতর প্ভপতিসোত সো�াগ্যতা পিধ্কারণ করার উসোদেসোশ্য OBS অপতপরতি িপথ্িসোরের অিসুোরাধ 
করসোত িাসোর।

• আসোবদ্িকারী অথ্বা অিসুোম্াপদ্ত প্রপতপিপধ দ্ারা িমূ্পণ্ক করা এবং স্াক্ষপরত একটি িম্াপধ ্ভাতা 
আসোবদ্ি ফম্্ক M-860W।। পববরসোণর জি্য আসোবদ্ি সোদ্খুি।

• ম্তুৃ্য শংিািসোরের একটি ম্লূ প্রত্যপয়ত কপির (এটি আসোবদ্িকারীসোক পফপরসোয় সোদ্ওয়া িসোব)।

• পফউিাসোরল কন্টাক্ট (Funeral Contract) �াসোক সোটেটসোম্ন্ট অব গুডি অ্যাণ্ড িাপ্ভ্ক সোিজ 
(Statement of Goods and Services) বসোলও জািা �ায় একটি কপি পিব্কাপেত। এই েুপতিটি 
সোশষকৃসোত্যর পডসোরক্টর এবং সো� ব্যপতি সোশষকৃসোত্যর ব্যবস্া কসোরসোেি তার দ্ারা অবশ্যই স্াক্ষপরত 
িসোত িসোব।

• িম্স্ত োজ্ক  তাপলকাবদ্ধ কসোর, িম্াপধস্াি বা শবদ্াি স্াসোির পবসোলর একটি কপির।

• সোিাটাপর িাবপলক অথ্বা কপম্শিার অফ পডডি-এর উিপস্পতসোত সোশষকৃসোত্যর পডসোরক্টর এবং 
সোিাটারাইজড্ দ্ারা স্াক্ষপরত আিল পজপিসোির সোশষকৃসোত্যর পবল। �পদ্ োজ্ক িম্িূ িপরসোশাধ করা 
িসোয় থ্াসোক এবং আসোবদ্িকারী ব্যয়িূরসোণর অিসুোরাধ কসোর তািসোল সোশষকৃসোত্যর পবসোলর ওির অবশ্যই 
“িমূ্পণ্ক্ভাসোব িপরসোশাপধত” (Paid-in-Full) টে্যাম্প পদ্সোত িসোব।

• সোিাটাপর িাবপলক অথ্বা কপম্শিার অফ পডডি-এর উিপস্পতসোত সোশষকৃসোত্যর পডসোরক্টর এবং 
সোিাটাপরকৃত ব্যপতির দ্ারা স্াক্ষপরত ম্লূ িপথ্, �পদ্ এখিও অসোন্ত্যপটিপরিয়া িম্পন্ন করা প্রপতষ্ািসোক 
িপরসোশাধ করা িয়পি।

শপত্মন্ট

সোকািও ব্যপতিসোক ক্ষপতিূরণ সোদ্ওয়ার সোক্ষসোরে, সোিসোম্ন্ট িাওয়ার জি্য, HRA-এর সোথ্সোক 
সোিসোম্ন্ট প্রািক ব্যপতির িাম্ এবং ঠিকািা �াোই করার জি্য আিিার একটি িিাতিকরণ 
ফম্্ক প্রসোয়াজি। একজি িংস্াগত বনু্, অসোন্ত্যপটিপরিয়ার প্রপতষ্াি অথ্বা সোশষকৃত্য িপরসোষবা 
প্রদ্ািকারীসোক সোিসোম্ন্ট সোদ্ওয়ার জি্য W-9 প্রসোয়াজি িসোব। OBS W-9 তথ্্য অিসুোরাধ করার 
িাসোথ্ আিিাসোক িািা�্য করসোত িাসোর।
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