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Covid-19 মহামারীর সময় আপনি যনি কাউকক হানরকয় ফেকেি তকে 
আপিার এই নেেকেটটি প্রকয়াজি হকত পাকর। 
এই তথ্যটি Covid-19 এর মত্ৃ্য এেং অি্যাি্য কারকে মত্ৃ্য উভয় ফষেকরেই প্রকযাজ্য হয়। 
এই নিকিদে নিকাটি, ইংে্যাকডে েসোসকারীকির জি্য নেেকেকটর তথ্যকক পনরপরূক ককর 
ফয, ‘ফকউ মারা ফেকে কী করকেি’ এেং gov.uk/when-someone-dies রকয়কে।  

এই নেেকেটটি ফিাকাহত পনরোর, েন্ধু োন্ে ো আত্ীয়কির সহায়তা করার জি্য 
গুরুত্বপেূদে তথ্য ফিয় যারা এই জাতীয় জরুরী পনরনথিনতকত গুরুত্বপেূদে নসদ্ান্ত ফিয়। এটি 
পরেততী পিকষেপগুনে ে্যাখ্যা ককর, প্রকনের উত্তর ফিয় এেং উপেব্ধ সহায়তা এেং সমথদেি 
সম্পককদে  আপিাকক পথ ফিখায়।  

এটি সাধারেভাকে জািকত চাওয়া প্রনেগুনেরও উত্তর ফিয় যখি Covid-19 মহামারী 
চোকােীি ফকউ মারা যায়। এই নেেকেকট প্রনতটি উপািাি সম্পককদে  আরও নেিি 
নেেরে পকর পাওয়া যাকে।

• এখনও দে কেষেৃত্য অনুদঠিত হবত পাবর এেং োরা এবত অংে দনবত পাবরন? 

 o ফিষকৃত্য এখিও করা ফযকত পাকর তকে েতদে মাকি সামানজক িরূত্ব েজায় রাখার 
ে্যেথিাগুনের সাকপকষে। এর অথদে হে একটি ফিষকৃকত্য অংিগ্রহেকারীকির সংখ্যা 
অেি্যই সীমােদ্ থাককত হকে। আরও পরামিদে এই িস্াকেকজ এেং এখাকি পাওয়া 
যাকে gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-
managing-a-funeral-during-the-coronavirus-pandemic/covid-
19-guidance-for-managing-a-funeral-during-the-coronavirus-
pandemic 

• কেষেৃত্য দে যত তাডাতাদড সম্ভে েরা উদচত?

 o হ্্যা, এগুনে যত তাডাতানড সম্ভে ককর ফিওয়া উনচত। কীভাকে এটি আরও 
সহজতর হকে ফস সম্পককদে  পরামিদে এই নেেকেকট পাওয়া যাকে।

• েী আদ থ্িে সহায়তা উপলব্ধ আবে? 

 o এই ফষেকরে ফিাকাহতকির জি্য নেনভন্ন আনথদেক সহায়তা উপেব্ধ রকয়কে যার জি্য 
আপনি ফযাে্য হকত পাকরি। আরও নেস্ানরত নেেরে এখাকি পাওয়া যাকে  
gov.uk/when-someone-dies.
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• আমদ প্রদয়জন েদয়োগবর েোেবর সমর্্ন েো্ায় পবতব পারদ?

 o যখি ফকাি ফিাককর ঘটিা ঘকট তখি তা অত্যন্ত কঠিি এেং চ্যাকেন্জং সময়  
হকত পাকর। Covid-19 মহামারী চোকােীি যারা ফিাকাহত এেং ফিাক অিধুভে 
করকেি তাকির ফষেকরে এটি আরও ফেনি ফেিিািায়ক হকত পাকর। ফকাথায়  
সাহায্য চাইকত হকে ফস সম্পনকদে ত তথ্য িীকচ ফিওয়া হকছে  
gov.uk/coronavirus-funeral-advice

• আদম যদি কেষেৃবত্য অংে না দনবত পাদর তবে আদম েীভাবে কোে-পালন 
েরে?

 o অিোইি ফিষকৃত্য অিধুনঠিত করা, অিোইি ফিাককর েই ততনর করা, ো পরেততী 
তানরকখ অনতনরক্ত স্ারক অিধুনঠিত করা, যারা ফিষকৃকত্য অংি নিকত পাকরিনি 
তাকির সহায়তা করকত পাকর। এই িস্াকেকজ অনতনরক্ত পরামিদেগুনে ফিওয়া 
হকয়কে।

যখন কেউ মারা যায় তখন কয পিবষেপগুবলা দনবত হবে
1. মৃত্্যর দনেন্ধন েরুন
যতষেি িা মত্ৃ্যর নেষয়টি িানয়ত্বপ্রাপ্ত সরকানর আনধকানরককর কাকে উকলেখ করা হকছে, 
ততষেি মত্ৃ্যর 5 নিকির মকধ্য জন্ম, মত্ৃ্য ও নেোহ নিেন্ককর কাকে নিেন্ি করকত হকে।

Covid-19 প্রককাকপর সময় মত্ৃ্যর নিেন্করকের পনরেতদে কির সম্পককদে  নেস্ানরত জািকত 
হকে আপিার থিািীয় ফরনজস্টাকরর সাকথ ফযাোকযাে করুি। আপিার থিািীয় অনেস 
সিাক্ত করকত সহায়তা ফপকত এই সাইকট যাি gov.uk/register-a-death.

ফয ডাক্তার মত্ৃ্যর জি্য ফমনডককে সাটিদেনেকককট স্াষের ককরকে ফস হয়কতা আপিার 
ফযাোকযাকের নেেরেটি ফরনজস্ার এর কাকে ফপ্ররে ককর নিকত পাকর এেং নিেন্করকের 
ে্যেথিা করকত তারা আপিার সাকথ ফযাোকযাে করকত পাকর। তকে, আপনি ফরনজস্ার 
অনেকসর সাকথ আকেই ফযাোকযাে করকত পাকরি যাকত নিেন্করে প্রনরিয়াটি তাডাতানড 
ফিষ হকত পাকর এেং আপনি ফিষকৃকত্যর ে্যেথিা নিকয় এনেকয় ফযকত পাকরি।

Covid-19 সময়কাকে, ফরনজস্টার িােি ো শ্মিাি কতৃদে পষেকক একটি 'কের ো 
িেিাকহর জি্য িংসাপরে' জানর করকে এেং নযনি ফিষকৃত্য করকেি ত্াকক একটি 
অিধুনেনপও ফপ্ররে করকত পাকর। আপিার ফিষকৃত্য পনরচােক আপিাকক কের ো 
িেিাকহর আকে আপিাকক অি্য ফকাি পদ্নতর ে্যাপাকর পরামিদে ফিকেি। 

ফরনজস্টার আপিাকক মত্ৃ্যর িংসাপকরের অিধুনেনপ ো অিধুনেনপগুনে সরেরাহ করকত 
পাকর, যা প্রিাসক ো জনমিার থাককে আপিার প্রকয়াজি পডকে ।

http://ataloss.org
http://gov.uk/register-a-death


2. কেষেৃবত্যর ে্যেস্া েরুন 
Covid-19 প্রককাকপর সমকয় ফিষকৃত্য চেকত থাকক। ফিষকৃত্য পনরকষো সরেরাহকারী, 
ফযমি ফিষকৃত্য পনরচােক এেং ফিষকৃকত্যর ফহামগুনে ফখাো থাকক।

ফিষকৃত্য পনরচােিা ককর এমি সংথিাগুনে মত্ৃ্যর েনধদেত সংখ্যা সহ্য করকত সষেম হকয়কে 
তা নিনচিত করার জি্য, এটি গুরুত্বপেূদে ফয কেষেৃবত্য কিদর েরা উদচত নয়. আমরা 
েধুঝকত পানর এটি আপিার পকষে কতটা কঠিি হকত পাকর তকে েতদে মাি নিকিদে নিকাটি 
সোর সধুরষোর জি্য অিরূ ভদেষ্যবতর জি্য সঠিক হকে।

মত্ৃ্য নিেনন্ত হওয়ার পকরই সাধারেত ফিষকৃত্য করা ফযকত পাকর। ফেনিরভাে ফোকই 
একটি ফিষকৃত্য পনরচােক ে্যেহার ককরি, যনিও আপনি নিকজই একটি ফিষকৃকত্যর 
ে্যেথিা করকত পাকরি (ফিখধুি naturaldeath.org.uk/ for advice on arranging 
a funeral yourself). আপনি নিকজর ে্যেথিা করকত চাইকে পরামকিদের জি্য আপিার 
থিািীয় কাউনসিে কেরথিাি এেং শ্মিাি নেভাকের সাকথ ফযাোকযাে করকত পাকরি।

যনি আপনি একটি ফিষকৃত্য পনরচােক ে্যেহার করকেি তকে আপনি ফয ফকািও একজি 
সিস্য ফক োোই করকত পাকরি:

1. ি্যািিাে একসানসকয়িি অে নেউিাকরে নডকরক্টরস
2. নি ি্যািিাে ফসাসাইটি অে এোকয়ড এডে ইনডেকপকডেন্ট নেউিাকরে  

নডকরক্টরস (SAIF)

আপনি ফকািও নিনিদেষ্ট ফিষকৃত্য নিকিদেিক ে্যেহাকরর জি্য সীমােদ্ িি এেং তাকির 
পনরকষো এেং িামগুনের ত্েিা করার জি্য ফেি ককয়কটি যাচাই করকত পাকরি। 

নকেু থিািীয় পনরষি তাকির নিজস্ ফিষকৃত্য পনরকষো চাোয়। নরিটিি নহউম্যানিস্ 
অ্যাকসানসকয়িি এেং ইিনস্টিউট অে নসনভে নেউিাকরেস অ-ধমতীয় ফিষকৃত্য 
পনরকষো সম্পককদে  পরামকিদে সহায়তা করকত পাকর।

যনি আপনি একটি ফিষকৃত্য পনরচােক চয়ি ককরি, তকে মতৃকিহ সংগ্রহ করা হকে এেং 
একটি অকন্ত্যষ্টিনরিয়া করার থিাকি ো একটি িেথিাকি নিকয় যাওয়া হকে। Covid-19 এর 
জি্য েতথিমাবন আপনার কেষেৃবত্যর স্াবন যাওয়া সম্ভে হবে না. আপিার ফিষকৃত্য 
পনরচােি সনমনত এেং থিািীয় কতৃদে পকষের পরামিদে অিধুসরে করা উনচত। 

আপিাকক এমি আচার ো প্রথায় অংি িা ফিওয়ার পরামিদে ফিওয়া হকছে কযখাবন 
আপনাবে মতৃবিবহর সংস্পবেথি আসবত হবত পাবর। নেশ্াকসর পনরকপ্রনষেকত ফযখাকি 
মতৃকিকহর নিনেড সংস্পকিদে আসার নেষয় অন্তভ্দে ক্ত রকয়কে, কসখাবন কযাগাবযাগটি 
এমন ে্যদতিবির মব্্যই সীমােদ্ধ েরা উদচত যারা পাবসথিানাল প্রবেদটিভ 

http://naturaldeath.org.uk/


ইেুইপবমন্ট (PPE) পবর ্ােবেন এমি ফকািও ে্যনক্তর তত্তােধাকি নযনি PPE এর 
উপযধুক্ত ে্যেহারনেনধর প্রনিষেেপ্রাপ্ত। আপনি আপিার ফিষকৃত্য পনরচােককর সাকথ 
মতৃকিহ ফধায়া, ফপািাক পরাকিা এেং অি্য ফয ফকাি ধরকির ধমতীয় প্রথা পােকির জি্য 
নিকয় যাোর নিরাপি েক্ােস্ করার সম্ভােিার ে্যাপাকর কথা েেকত পাকরি। তকে, 
কোনও শ্মোন ো মবগথি যাওয়া সম্ভে নাও হবত পাবর. সাম্প্রিানয়ক আথিা িেগুনেও 
আপিাকক পরামিদে নিকত পাকর ফয কী করা সম্ভে।

3. সরোর'কে মৃত্্যর সম্পবেথি  েলনু
যখি ফকউ মারা যায় তখি ফটে আস ওয়াসি সানভদে স আপিাকক ফকন্দীয় এেং থিািীয় 
সরকানর নেভােগুনে এেং নেনভন্ন সরকানর-ফষেকরের ফপিিি নকিমগুনের সম্পককদে  
অেনহত ককর। ফরনজস্টার আপিাকক অিি্য ফরোকরসি িম্বর সরেরাহ করকে যখি 
আপনি মত্ৃ্যর নিেন্করে করকেি ো একটি অন্তেদেততীকােীি মত্ৃ্য িংসাপরে পাকেি, 
তারপর আপনি ফটনেকোকি ো অিোইকি পনরকষোটি উপেব্ধ করকত পারকেি।  আরও 
তকথ্যর জি্য যাি gov.uk/tell-us-once.  

আপিাকক আোিাভাকে ে্যাংক, ইউটিনেটি সংথিাগুনে, এেং োনডওয়াো ো হাউনজং 
সনমনতগুনেককও অেনহত করকত হকে।

ফটে আস ওয়সি সানভদে কস আপনি উপেব্ধ করকত পারকেি িা যনি: 

• আপিার থিািীয় ফরনজস্ার অনেসটি ফটে আস ওয়সি সানভদে স পনরকষো ফিয় িা।
• ে্যনক্তটি নেকিকি এমি একটি মারা নেকয়কে  কযখাবন কেল আস ওয়ন্স 

সাদভথি স সুলভ নয়
• আপনি অিোইি পনরকষো ে্যেহার করকত পারকেি িা অসধুনেধা ফোধ করকেি

আপনি ফটে আস ওয়সি সানভদে স অ্যাকসেস করকত অষেম থাককি তকে আপিাকক 
ে্যনক্তেতভাকে সংনলিষ্ট সংথিাগুনের সাকথ ফযাোকযাে করকত হকে।  এর মকধ্য অন্তভ্দে ক্ত 
থাককত পাকর: 

• HMRC

• ি্যািিাে ইসিধুকরসি কান্রিনেউিসি অনেস
• চাইল্ড ফেনিনেট অনেস
• ট্যাসে ফরিনডট অনেস
• নডপাটদেকমন্ট ের ওয়াকদে  এডে ফপিিসি
• ফপিিি ফরেনসং সানভদে স / ফভকটরাসি ইউকক (সিস্ত্র োনহিীর ফপিিকির জি্য)
• ড্াইভার এডে ফভনহকে োইকসনসিং একজসিী (নডনভএেএ)

http://gov.uk/tell-us-once
https://www.gov.uk/after-a-death/death-abroad
https://www.gov.uk/after-a-death/death-abroad


4. কেষেৃবত্যর জন্য প্রস্তুদত দনবছেন
সম্প্রিায়, সংথিা এেং ে্যনক্তকির ফক িঢৃ়ভাকে পরামিদে ফিওয়া হকছে ফয সম্প্রিাকয়র যারা 
শ্রদ্া জািাকত সমকেত হকয়কেি তাকির মকধ্য Covid-19 সংরিমে েনডকয় পডার ঝধু ্নক 
হ্াস করকত ে্যেথিা গ্রহে করুি, যারা নচনকৎসােতভাকে িধুেদেে এেং যাকির গুরুতরভাকে 
অসধুথি হওয়ার সম্ভােিা ফেনি, এমি ফোককির সধুরষোয় নেকিষভাকে িজর নিি। এই 
ে্যেথিাগুনের মকধ্য রকয়কে:

• ে্যনক্তকির মকধ্য কমপকষে 2 দমোর (6 েধু ট) এর নিরাপি িরূত্ব নিনচিত করা এেং 
ফিাকাহতকির সংখ্যা যতটা সম্ভে ককম সীমােদ্ করা। ফিষকৃকত্যর পনরচােক, 
চ্যাকপে পনরচারক এেং ফিষকৃকত্যর কমতীকির পািাপানি ফকেে নিম্ননেনখত ে্যনক্তকক 
উপনথিত থাককত হকে:

 o মতৃ ে্যনক্তর পনরোকরর সিস্যরা
 o েতদে মাি পনরোকরর সিস্যরা এেং / ো নিকটাত্ীয় েন্ধু রা অিধুকমানিত সেদোনধক 
সংখ্যা'ফত অংি নিকত পাকর।

• এই আবয়াজন স্বলর আোর এেং পদরদস্দত সেদোনধক সংখ্যা নিধদোরে করকে যা 
সামানজক িরূত্বকক সহজতর করার সাকথ সাকথ সংযধুক্ত হকত পাকর, তকে যতিরূ সম্ভে 
সংখ্যা কনমকয় আিা উনচত। এটি নিনচিত করার জি্য ফভিধু্য ম্যাকিজাররা সংখ্যায় 
নিয়ন্ত্রে োনেকয় নিকত পাকরি এেং আপিার ফিষকৃত্য পনরচােককক সেদোনধক সংখ্যক 
ফিাকজ্াপিকারীকির সম্পককদে  অেনহত করকেি, যা আপিার ফমকি চো উনচত।

• ফিাকজ্াপিকারীকির হাত ক্ায়ার দনবিথি দেো এেং সংরিমকের নেস্ার প্রনতকরাকধর 
নিকিদে নিকা ফমকি নিকয় চো উনচত।

• কেষেৃবত্য জবডা হওয়ার সমবয় এেং আসা-যাওয়ার সমবয়  
ফিাকজ্াপিকারীকির সামানজক িরূত্ব সম্পনকদে ত পরামিদে ফমকি চো উনচত।

• ফয সে ফিাকজ্াপিকারী ে্যনক্তরা তাকির োনডকত কাকরার Covid-19 এর 
েষেেগুনের সাকথ অসধুথি হওয়ার কারকে 14 দিবনর জন্য কসল্ফ আইবসাবলোন 
ো স্-নেনছেন্ন হকয় পকডকেি তকে তাকির নিকজকির ফকাি েষেে ফিই ফসই পনরোকরর 
সিস্যকির কেষেৃবত্য উপদস্ত হওয়ার জন্য ে্যদতিগতভাবে তাবির অনুমদত 
দিবত হবে যনি তারা এটি করকত চাি, তকে তাকির সংরিমকের ঝধু ্নক প্রিমকির 
পদ্নতগুনেকক ফমকি, ফিষকৃকত্য উপনথিত থাকার অিধুমনত ফিওয়া উনচত।

• ফিাকজ্াপিকারী যারা দচদেৎসাগতভাবে িেুথিল ো রদষেত গ্রুবপ রবয়বেন, 
তাহাবির উপদস্ত হওয়ার সবুযাগ কিওয়া উদচত, যাকত তাকির সংরিমকের ঝধু ্নক 
প্রিমকির পদ্নতগুনেকক ফমকি, উপনথিত হওয়ার সধুকযাে ফিওয়া উনচত।



• ফকাি ফিাকাহত যাকির মব্্য Covid-19 এর উপসগথি কিখা যাবছে (এেটি নত্ন 
ক্রমাগত োদে ো এেটি উচ্চ তাপমাত্া) কযবহত্ ওনারা অন্যবির দেপবির 
োরণ হবত পাবরন তাবির কেষেৃবত্য অংে দনবত কিওয়া উদচত নয় ফসকষেকরে 
তাকির';িরূ ফথকক অংিগ্রহে সম্পককদে  নেকেচিা করা উনচত।

অকিক পনরোর পরেততী সময় পনরকল্পিা করকেি অদতদরতি স্দৃত অনুঠিাবনর 
ো অনলাইবন স্দৃতদচহ্নগুদল রাখবেন যাকত আরও ফিাকাতদে রা নিরাপকি তাকির 
শ্রদ্া জািাকত সষেম হয়। অিোইি ফিাক েই সহায়ক হকত পাকর। ফকািও অিধুঠিাকির 
পনরকল্পিা করকত সহায়তা করা, এমিনক তারা ে্যনক্তেতভাকে উপনথিত হকত িা পারকেও 
ফিাকাহতকির কাকে স্াছেক্্যর অিধুভূনত আিকত পাকর। 

অংিগ্রহেকারীকির ভ্রমে এেং সামানজক িরূত্ব সম্পককদে  সেদেকিষ সরকারী 
নিকিদে নিকাগুনে জািা উনচত। যারা ফিষকৃকত্য ফযাে নিকছেি তারা যখি ফিকি নেকর 
আসকেি তখি কহাবেলগুদল ে্যেহার করকত সষেম হকেি তা অকযৌনক্তক হকে। 

সেদেকিষতম ফিষকৃকত্যর পরামকিদের জি্য আপিার থিািীয় কতৃদে পষে, অকন্ত্যষ্টিনরিয়া 
পনরচােক, ধমতীয় ফিতা এেং / অথো GOV.UK এর পরামিদে ফিওয়া উনচত।

5. এবটেে এর দিদলং েরুন
আপনি যনি ঘনিঠি েন্ধু  ো আত্ীয়, ো উইকের নিেদোহক হকয় থাককি তকে মারা ফেকেি 
এমি ে্যনক্তর উইে, টাকা পয়সা এেং সম্পত্নত নিকয় আপিাকক নডনেং করকত হকত 
পাকর।

মতৃ ে্যনক্তর সম্পত্নত নিকয় ফেচাককিা করার আইনি অনধকার ফপকত আপিার 
ইছোপকরের জি্য আকেিি করার প্রকয়াজি হকত পাকর। আরও নেস্ানরত পাওয়া ফযকত 
পাকর gov.uk/applying-for-probate.

ইছোপকরের আকেিকির অংি নহসাকে, আপিার মারা যাওয়া ে্যনক্তর টাকা পয়সা, 
সম্পত্নত এেং অনধকৃত েস্তু ('একস্টর’) উপযধুক্ত মেূ্য ফিওয়া িরকার। একস্টর মেূ্য 
নিকত আপিাকক 3 টি প্রধাি কাজ ফিষ করকত হকে: 

1. ে্যনক্তর সম্পি এেং ঋে সম্পককদে  ে্যাংক ো ইউটিনেটি সরেরাহকারীর মকতা সংথিার 
সাকথ ফযাোকযাে করুি।

2. একস্টর মেূ্য অিধুমাি করুি। আপনি কীভাকে HMRC এর কাকে মেূ্যকোধটি 
প্রনতকেিি করকেি এেং ফয ফকািও ইিকহনরকটসি ট্যাসে ো উত্তরানধকার শুককের 
প্রনতকেিি এেং প্রিাকির জি্য সময়সীমা একত প্রভাে ফেেকে। ফেনিরভাে একস্ট 
ককরর আওতায় পকডিা।

3. এইচএম রাজস্ এেং শুকেগুনে ফত মেূ্যটি জািাি (HMRC)।

এখাকি প্রনতটি পযদোকয় আরও নেিি এেং সমথদেি পাওয়া যাকে  
gov.uk/valuing-estate-of-someone-who-died

http://GOV.UK
http://gov.uk/applying-for-probate
http://gov.uk/valuing-estate-of-someone-who-died


এোডাও আপিাকক সম্পত্নতর িস্াকেজ আপকডট করকত হকে:

• যখি ফকািও ফযৌথ মানেক মারা যায়

 o ফকািও সম্পত্নতর ফযৌথ মানেক মারা ফেকে ফরনজস্ার ফথকক তাকির িাম মধুকে 
ফেোর জি্য নডকজনপ েমদে পরূে করুি।

 o মত্ৃ্যর সাটিদেনেকককটর একটি সরকারী অিধুনেনপ সহ HM ে্যাডে ফরনজনস্টকত সম্পেূদে 
েমদেটি ফপ্ররে করুি।

• যখি ফকািও সম্পত্নতর একমারে মানেক মারা যায়, তখি সম্পত্নতটি সাধারেত 
অি্যরে থিািান্তনরত ককর ফিওয়া হয়:

 o সম্পত্নত উত্তরানধকার সকূরে প্রাপ্ত ে্যনক্ত (‘োভোি’ িাকম পনরনচত)
 o একটি তৃতীয় পষে, উিাহরেস্রূপ ফয ে্যনক্ত সম্পত্নত নকিকে

প্রাসনগিক িস্াকেকজর আরও নেিি এেং নেঙ্কগুনে এখাকি পাওয়া যাকে:  
www.gov.uk/update-property-records-someone-dies

েবরানার কে মত্ৃ্যর দরবপােথি েরা হবয়বে
একজি নচনকৎসক নেনভন্ন কারকে ককরািার ফক মত্ৃ্যর খের নিকত পাকর, যার মকধ্য 
রকয়কে:

• মত্ৃ্যর কারে জািা ফিই 
• মত্ৃ্য নহংস্র ো অপ্রাকৃনতক নেে
• মত্ৃ্য আকনস্ক এেং অস্পষ্ট নেে 

ফসই ে্যনক্তটি কীভাকে মারা ফেে তা জািার জি্য িানয়ত্বপ্রাপ্ত সরকানর আনধকানরক 
নসদ্ান্ত নিকত পাকর ফয মতৃকিকহর ময়িা-তিকন্তর প্রকয়াজি আকে। এটি ফকািও 
হাসপাতাে ো সেদেজিীি কেরথিকে করা ফযকত পাকর। ময়িা তিকন্তর পকর, যনি ফকািও 
নজজ্াসাোি িা ককর ফিহ ফেকড ফিওয়া হয়, তকে িানয়ত্বপ্রাপ্ত সরকানর আনধকানরক 
মত্ৃ্যর কারে উকলেখ ককর ফরনজস্টার এর কাকে একটি েমদে (‘নপংক েমদে - েমদে 
100B’) ফপ্ররে করকে। ফিষকৃকত্যর জি্য ফিহকক সমানধথি করকত হকে ককরািার শ্মিাি 
কতৃদে পকষের কাকে একটি ‘ককরািার এর সাটিদেনেককট - েমদে সৎকার 6’ ো মরকিহ কের 
করকত হকে একটি ‘কের করার জি্য ককরািার এর অডদে ার’ পাঠাকেি। তারপকর আপনি 
মত্ৃ্য নিেন্ি করকত পাকরি এেং মত্ৃ্য সাটিদেনেককট এর অিধুনেনপগুনে ফপকত পাকরি।

মত্ৃ্যর কারে এখিও অজািা হকে, ো যনি ে্যনক্তটি সনহংস ো অপ্রাকৃতভাকে মারা যায় 
ো কারাোকর ো পধুনেি ফহোজকত মারা যায় তকে একজি ককরািার ফক অেি্যই তিন্ত 
করকত হকে।

http://www.gov.uk/update-property-records-someone-dies


• অিধুসন্াকির পকরও আপনি মত্ৃ্যর নিেন্ি করকত পারকেি িা।
• ে্যনক্তটি মারা ফেকে তা প্রমাে করার জি্য িানয়ত্বপ্রাপ্ত সরকানর আনধকানরক একটি 

অন্তেদেততীকােীি মত্ৃ্যর িংসাপরে সরেরাহ করকত পাকর। সংথিাগুনেকক মত্ৃ্যর নেষকয় 
জািাকত এেং ইছোপকরের জি্য আকেিি করকত আপনি এটি ে্যেহার করকত পাকরি।

• অিধুসন্াি ফিষ হকয় ফেকে িানয়ত্বপ্রাপ্ত সরকানর আনধকানরক ফরনজস্টার ফক 
ফরনজস্াকর কী নেখকত হকে তা েেকে।

কোে সম থ্িন
যখিই ফকািও েন্ধু  ো নপ্রয়জকির ষেনত হয়, এটি একটি অত্যন্ত কঠিি এেং 
আপত্নতকর সময় হকত পাকর। Covid-19 মহামারী চোকােীি যারা ফিাকাহত এেং 
ফিাক অিধুভে করকেি তাকির ফষেকরে এটি আরও ফেনি ফেিিািায়ক হকত পাকর।

ফিাকাহতরা ফিাককর সাকথ েডাই করকত পাকর, ফকেে ফিাককর কথা িয় েরং সামানজক 
িরূকত্বর ে্যেথিার জি্য তারা ফযভাকে ফচকয়নেে ফসভাকে নেিায় জািাকত পাকরনি। যারা 
নেনছেন্ন থাকক তাকির পকষে এটি নেকিষত কঠিি হকত পাকর এেং সাধারে সমথদেি 
ফিটওয়াকদে গুনের সাকথ সংকযাে থিাপি করা আরও কঠিি হকয় ফযকত পাকর ।

নেকয়াে ো ফিাক এর সঠিকপকথ পনরচােিা করার অসধুনেধাগুনে ফমাকানেো করকত 
আপনি িীকচর পরামিদে অিধুসরে করকত ইছুেক হকত পাকরি: 

দে েরবেন
• পযদোপ্ত ঘধুকমাি (আপিার স্াভানেক পনরমাে), নেশ্রাম নিি এেং আরাম করুি এেং 

নিয়নমত এেং স্াথি্যকর খাোর নিি।
• আপিার যা প্রকয়াজি তা ফোকককির েেধুি।
• আপনি যাকির নেশ্াস ককরি তাকির সাকথ কথা েেধুি। আপিার সোইকক সেনকেু 

েোর িরকার ফিই তকে কাউকক নকেু িা েো প্রায়িই অসহায়ক হয়।
• োনডকত ো োনড চাোকিার সময় ো োনডকত সওয়ার হওয়ার সমকয় যত্ন নিি - 

িধুঘদেটিাজনিত ো মািনসক চাকপর জি্য িধুঘদেটিাগুনে ফেনি হয়।
• আপনি নিকজর উপর োইকরর ফোঝা হ্াস করার ফচষ্টা করুি এেং আপাতত অনতনরক্ত 

িানয়ত্ব ফিকেি িা।
• এমি ফকািও জায়োয় যাওয়ার জি্য নিকজকক ততনর করুি ফযখাকি আপনি নিরাপি 

ফোধ ককরি এেং আপিার মকির মকধ্য যা ঘকটনেে তার ফথকক আপনি িানন্ত পাি। এই 
মধুহুকতদে  অিধুভূনতগুনে খধুে িঢৃ় হকে নিকজকক এটি করকত োধ্য করকেি িা।



দে েরবেন না
• এই অিধুভূনতগুনে নিয়ন্ত্রে করুি। আপিার নেশ্াসী কারও সাকথ এই সম্পককদে  কথা 

েো ভাে হকে নকিা তা ভােধুি। স্নৃতগুনে রাতারানত অিিৃ্য হকয় ফযকত পাকর িা।
• আপিার অিধুভূনত এেং নচন্তাধারা ো অকি্যর দ্ারা নেরিত হকেি িা। একটি অিানন্তকর 

ঘটিায় ওই প্রনতনরিয়াগুনে স্াভানেক। 
• আপনি যাকির নেশ্াস ককরি তাকির এনডকয় চেধুি।

এমি অকিকগুনে পনরকষো এেং সংথিা আকে যারা ফিাককর সমকয় আপিাকক এেং 
আপিার পনরোরকক সমথদেি করকত পাকর, তার সাকথ:

• আপিার পরামিদেিাতাকির ফথকক আত্ীয় ফিাককর সহায়ক ফসো খধু্কজ ফের করুি।

 o gov.uk/find-bereavement-services-from-council

• আত্ীয় ফিাককর সময় এিএইচএস এর তথ্য এেং সহায়তা।

 o nhs.uk/conditions/stress-anxiety-depression/coping-with-
bereavement/

• নপ্রয়জি নেকয়াকের ফিাককর পর রিমি সরকানর নিকিদে নিকা।

 o gov.uk/after-a-death

• কীভাকে এই মহামারী দ্ারা মত্ৃ্যর ফিাক এেং যন্ত্রো দ্ারা প্রভানেত হকত পাকরি 
এেং কীভাকে প্রািধুভদে াকের মধ্য নিকয় োচ্াকির সমথদেি করা যায় ফস সম্পককদে  Cruse 
ফেকরভকমন্ট ফকয়াকরর সহায়তা উপায় রকয়কে।

 o cruse.org.uk/get-help/coronavirus-dealing-bereavement-and-
grief

 o cruse.org.uk/coronavirus/children-and-young-people

 o কে করুি 0808 808 1677

• এই ষেনতর জি্য ইউকক জধুকড সাইিকপানস্ং োোকিা হকয়কে এেং এই পনরকষোগুনের 
পািাপানি অিোইি কাউকসিনেং পনরকষো সরেরাহ করা হকছে।

 o ataloss.org

http://gov.uk/find-bereavement-services-from-council
http://nhs.uk/conditions/stress-anxiety-depression/coping-with-bereavement/
http://nhs.uk/conditions/stress-anxiety-depression/coping-with-bereavement/
http://gov.uk/after-a-death
http://cruse.org.uk/get-help/coronavirus-dealing-bereavement-and-grief
http://cruse.org.uk/get-help/coronavirus-dealing-bereavement-and-grief
http://cruse.org.uk/coronavirus/children-and-young-people
http://ataloss.org


• সহািধুভূনতিীে েন্ধু রা ফয ফকািও েয়কসর সন্তাকির মত্ৃ্যর পকর এেং ফয ফকািও 
কারকেই পনরোরগুনেকক সহায়তা প্রিাি ককরি।

 o tcf.org.uk

 o কে করুি 0345 123 2304

• চাইল্ডহুড নেনরকভকমন্ট ফিটওয়াককদে  জাতীয় এেং থিািীয় সহায়কর সংথিার তথ্য এেং 
নেঙ্ক রকয়কে।

 o childhoodbereavementnetwork.org.uk

• LGBT নিনিদেষ্ট সমথদেি পাওয়া যাকে:

 o Switchboard - শ্রেে পনরকষো LGBT+ মািধুকষর জকি্য ফোকি, ইকমে দ্ারা এেং 
ইিস্্যান্ট ফমকসনজং মাধ্যকম switchboard.lgbt 

 o MindOut - LGBTQ সম্প্রিাকয়র মািনসক স্াথি্য এেং সধুথিতার উন্ননতর জি্য 
প্রনতরষো এেং অিোইি সহায়তা পনরকষো mindout.org.uk

 o London Friend - অিোইি নপয়ার সাকপাটদে ফোরাম, নভনডও কাউকসিনেং এেং 
মািনসক স্াথি্য সঙ্কট ফরাধ পনরকল্পিা সহ মািনসক স্াথি্য সহায়তা সরেরাহ ককর 
londonfriend.org.uk

 o LGBT োউকডেিি - কাউকসিনেং এেং েন্ধু কত্বর পািাপানি ফহল্পোইি সরেরাহ ককর 
lgbt.foundation

• BAME এর নিনিদেষ্ট সমথদেি পাওয়া যাকে: 

 o আপিার থিািীয় কাউনসিকের ওকয়েসাইকট BAME এর নিনিদেষ্ট পনরকষো থাককত 
পাকর। 

 o BAME কাউকসিের নেকল্পগুনে যা আপনি ফয ফকািও সমথদেি পনরকষো ফথকক 
ফেকে নিকত পাকরি। 

 o BAATN (কাকো, আনরিকাি এেং এনিয়াি ফথরানপ ফিটওয়াকদে ) যা যধুক্তরাকজ্যর 
কাকো, আনরিকাি, এনিয়াি এেং ক্যানরেীয়ি ঐনতকহ্যর পরামিদেিাতা এেং 
সাইককাকথরানপস্কির একটি েহৃৎ সম্প্রিায়কক উপথিাপি ককর।  িয়া ককর  
মকি রাখধুি ফয এই পনরকষো ফপকত হকে একটি পানরশ্রনমক নিকত হয়  
baatn.org.uk। 020 3600 0712

উকদ্ে, হতািা, ো মািনসক আঘাতজনিত ে্যানধর পকর সম্ভাে্য েষেেগুনে সম্পককদে  
আপনি আপিার GP ো NHS111 এর সাকথ ফযাোকযাে করকত পাকরি। এই নেষয়গুনের 
জি্য অনতনরক্ত সহায়তা NHS চকয়সস (NHS.uk এর মাধ্যকম পাওয়া যায় ো  
08457 90 90 90 এই িম্বকর স্যমানরটাসি ফক কে করুি।

http://tcf.org.uk
http://childhoodbereavementnetwork.org.uk
http://mindout.org.uk
http://londonfriend.org.uk
http://baatn.org.uk
http://NHS.uk


এই নিকিদে নিকাটি ইংে্যাকডের জি্য । কিটে্যাডে, উত্তর আয়ারে্যাডে এেং ওকয়েকস এই সমথদেি উপেব্ধ 
আকে।
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