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আফনে ক�োভিড-19 (Covid-19) মহোমোরীর সময় ক�উনর হোরোইনে এই 
ভেফনেট আফনের ধোনরো দরখোরী মনেো অইতো পোনর।  
এইতথ্য ক�োভিড-১৯ (Covid-19) এর েোভিয়ো মত্ৃ্য এবং অে্য খোরনে মরোর েোভিও 
প্রন�োজ্য অইনবো। ইংে্যোন্ো �োরো আছুইে তোহোভদনির েোভিয়ো‘ ক�উ মরনে ভ�তো �রে 
েোিনবো’ এই ভেফনেনটো এবং gov.uk/when-someone-dies এইখাল�া থাো 
র�ল দ্ে শ�া তথযেলি সম্পূণদে েলিি। 

এই জোতীয় জরুভর পভরভথিভতর সময় ভপ্রয়জে হোরোভে পভরবোর হক্কে, বন্ধু -বোন্ব অথবো 
তোহোভদনির ভেখট আত্ীয়র গুরুত্বপেূ্ণ ভসদ্োন্ত ভেতোয় সোহো�্য খরবোর েোভি এই ভেফনেট 
তথ্য কেয়োর �নরর। এইটো পরবততী পদনষেনপোর ব্যোখ্যো �নরর, প্রননের উত্তর কদএবং ক�ই 
সোহো�্য ইে সহন�োভিতো আনছ ঔটো পোইবোর েোভি আফনেনর িোইড �নরর। 

Covid-19 মহোমোরীর সময় মোরো কিনে সোধোরেিোনব ক�ই প্রনে �রো অই থোন� 
ঔগুেোনেরও উত্তর কদয় এইটো। এই ভেফনেনটোর পনরর ভদন�ো প্রনথ্য�টো উপোদোনেোর 
আরও ভবস্োভরত পোওয়ো �োইনবো।

• অলত্যেষ্টিররিয়া েই এখ�ও অইতা পালি এ�ং কে অংশগ্রহণ েিতা পারুই�? 

 o অনন্ত্যষ্টিভরিয়ো এখেও অইতো পোনর ভ�ন্তু ঔটো বত্ণ মোনেো চোেধু থো�ো সোমোভজ� দধুরুত্ব 
বজোয় রোভখয়ো �রতো অইনবো।  এর অথ্ণ অইনেো ক�, অংেগ্রহে�োরীর সংখ্যো অবে্যই 
সীভমত রোখতো অইনবো। . এই কেখোর মোন�ো এবং এই ওনয়বসোইনটো আরও উপনদে 
পোওয়ো �োইনবো 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

• অলত্যেষ্টিররিয়া েী যত তাড়াতারড় সম্ভ� খিা োেল�া?

 o ভবি, অয়। এইটো �ত তোড়োতোভড় সম্ভব খরো েোিনবো।  ভ�েোে এইটো �রো অইনবো ঔ 
সম্পন�্ণ  এই ভেফনেনটো আরও উপনদে পোওয়ো �োইনবো। 

• রেতা আরথদেে সহলযারেতা আলে?  

 o কেো�োহতনদর জে্য এনষেনরে ভবভিন্ন আভথ্ণ� সহোয়তো উপেব্ধ রনয়নছ �োর জে্য 
আপভে ক�োি্য হনত পোনরে। আরও ভবেদ ভববরে এখোনে পোওয়ো �োনব 
gov.uk/when-someone-dies.
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• আরম কোথায় কশাোতদে  সমথদে� কপলত পারি?

 o �খেই কেোন�র ঘটেো ঘনট তখে এটি অত্যন্ত �ঠিে এবং চ্যোনেভ্জং সময় হনত 
পোনর। ক�োভিড-19 (Covid-19) মহোমোরী চেো�োেীে �োরো কেো� এবং কেো� অেধুিব 
�রনছে তোনদর কষেনরে এটি আরও কবভে হনত পোনর। ক�োথোয় সোহো�্য চোইনত হনব কস 
সম্পভ�্ণ ত তথ্য েীনচ এবং বোইনর ভেধ্ণোরে �রো হনয়নছ 
gov.uk/coronavirus-funeral-advice

• আরম কো� জাোত ফরি�াি হািার�ি সহলযারেতা পাইতাম? 

 o অেেোইে অনন্ত্যষ্টিভরিয়োর মোধ্যনমো,অেেোইে অেেোইেনেো�-বই খধুভেয়ো অথবো, 
অথবো পরবততী সমনয় অভতভরক্ত স্মরেসিো �ভরয়ো অনন্ত্যষ্টিভরিয়োত অংে ভেতো 
পোরছুইে েো, ঔ তোরো কেো�প্র�োে �রতো পোরুইে। এইটোর মোন�ো অভতভরক্ত পরোমে্ণ 
কদওয়ো আনছ। ক�উ মোরো কিনে ক�ই পদনষেপ ভেতো অইনবো।

কেউ মািা কেলে কযই প্লষেপ র�তা অইল�া 
1. মৃত্যে র��ন্ধ� েি�া 
মত্ৃ্য ময়েো তদনন্তর েোভিয়ো করফোর �রো েো অইনে, মত্ৃ্যটো 5 ভদনের মোন�ো জন্ম, মত্ৃ্য ও 
ভববোহ করভজস্টোনরর �োনছো ভেবন্ে �রো েোিনবো। 

ক�োভিড-19 (Covid-19) এর প্রোদধুি্ণ োনবর সময় মত্ৃ্য ভেবন্নের ফভরবত্ণ নের ভবস্োভরত 
জোেবোর েোভিয়ো আফনের থিোেীয় করভজস্টোনরর ধোনরো ক�োিোন�োি �রুক্কো। আফনের 
থিোেীয় অভফস খধুঁভজয়ো বোইর �রবোর েোভি এই ওনয়বসোইট সোহো�্য পোইতো পোরুইে gov.
uk/register-a-death।

মত্ৃ্যর �োরনের ডোক্তোভর সেদ স্োষের �রো ভচভ�ৎস� আফনের েনি ক�োিোন�োি �ভরয়ো 
ভেবন্নের ব্যবথিো ভেতো পোরুইে। তনব আফনে করভজস্টোর অভফনস আনি ক�োিোন�োি �রতো 
চোইতো পোরুইে, তোইনে ভেবন্ে আনিই কেষ অইনবো এবং আফনে অনন্ত্যষ্টিভরিয়োর ব্যবথিো 
ভেতো আিোইতো পোরুইে। 

ক�োভিড-19 (Covid-19) অরসমনয় দোফে বো পধুড়োভের �তৃ্ণ পনষে র েোভি করভজস্টোর 
এখটো ‘দোফে বো পধুড়োভের সোটি্ণভফন�ট’ ইসধু্য �রনবো এবং আফনের পছনদের অন্ত্যষ্টিভরিয়ো 
পভরচোেন�র ধোনর ও ঔটো পোঠোইতো পোনর। দোফে বো পধুড়োভের আনি আর �ধু ন্তো ফরনমর 
ব্যোফোনরো আফনের অনন্ত্যষ্টিভরিয়ো পভরচোে� আফনেনর উপনদে ভদনবো।

তদোরভ� �রবোর েোভি �ধু ন্তো িূসম্পত্ভত থো�নে করভজস্টোর আফনেনরও মত্ৃ্য সেনদর 
এখটো �ভপ ভদতো পোরুইে। 
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2. অলত্ষ্টিররিয়াি �যে�স্া েরুই�  
ক�োভিড-19 (Covid-19) অর প্রন�োনপর সময় অনন্ত্যষ্টিভরিয়ো চোেধু আনছ।  অনন্ত্যষ্টিভরিয়ো 
কসবো দোতোরো ক�মে ভফউেোনরে ডোইনরক্টরস এবং ভফউেোনরে কহোম কখোেো আনছ। 

অনন্ত্যষ্টিভরিয়োর ব্যবথিো �রো প্রভতষ্োেগুেোে বোভড়য়ো �োওয়ো মত্ৃ্যর সংখ্যোর েনি তোে 
ভমেোইয়ো চেতো পোররো ঔটো ভেভচিত �রবোর েোভি, এইটো জরুভর ক�, অলত্যেষ্টিররিয়া 
যালত ক্রি �া হয়। আমরো বধু�নত পোভর এটি আপেোর পনষে �তটো �ঠিে হনত পোনর 
তনব বত্ণ মোে ভেনদ্ণ ভে�োটি সবোর সধুরষেোর জে্য অ্পূি ভর�ষযেলতি জে্য থিোনে থো�নব।

মত্ৃ্য ভেবভন্ত হওয়োর পনর সোধোরেত জোেোজো �রো ক�নত পোনর। কবেীরিোি কেো� 
এখজে ভফউেোনরে ডোইনরক্টর বোভছয়ো েইে, �ভদও আফনে ভেনজও অনন্ত্যষ্টিভরিয়োর 
ব্যবথিো �রতো পোরুইে (ভেনজই কদখধুইে naturaldeath.org.uk/ >এ�টি জোেোজোর 
ব্যবথিো �রোর পরোমনে্ণর জে্য). আফনে ভেনজই ব্যবথিো �রতো চোইনে থিোেীয় �োউভসিে 
ভসনমটোভর এবং ভরিনমনটোভরয়োম ভডপোট্ণনমন্টর উফনদে ভেতো পোরুইে।

আফনে ভফউেোনরে ডোইনরক্টর বোভছয়ো েইনে আফনেনর এমে এখটো পছদে �রতো অইনবো 
ক� ভেনচর ক�ন�োে এখটোর সদস্য:

1. ে্যোেেোে অ্যোনসোভসনয়েে অব ভফউেোনরে ডোইনরক্টরস 

2. দ্য ে্যোেেোে কসোসোইটি অব অ্যোেোইড এ্ ইন্নপন্ন্ট ভফউেোনরে  
ডোইনরক্টরস (SAIF)

ক�োে ভেভদ্ণ ষ্ট ভফউেোনরে ডোইনরক্টর ব্যবহোর �রবোর আফনের উফনর ক�োে সীমো েোই, 
এবং ইচ্ো �রনে আফনে ভবভিন্ন ডোইনরক্টনরর েনি ক�োিোন�োি �ভরয়ো তোহোভদনির কসবো 
ও মনূে্যর ত্েেো �রতো পোরুইে।  

ভ�ছু থিোেীয় �োউভসিে তোহোভদনির ভেনজনদর ভফউেোনরে কসবো চোেোইয়ো থোন�।  ধম্ণ-হীে 
অনন্ত্যষ্টিভরিয়ো কসবোর েোভিয়ো দ্য ভরিটিে ভহউম্যোভেষ্ট অ্যোনসোভসনয়েে এ্ ইসিটিটিউট অব 
ভসভিে ভফউেোনরে আফনেনর সোহো�্য �রতো পোনর। 

আফনে এখটো ভফউেোনরে ডোইনরক্টর বোভছয়ো ভেনে, মতৃনদহ সংগ্রহ �রো অইনবো এবং 
ভফউেোনরে কহোম বো সমোভধনষেনরে েইয়ো �োওয়ো অইনবো।  ক�োভিড-19 (Covid-19) এর 
�োরনে �তদেমাল� আফল�ি োরে রফউ�ালিে কহাম পরি্শদে� েিা সম্ভ� �া অইতা 
পালি। আফনের উভচত অইনবো ভফউেোনরে ডোইনরক্টর ও থিোেীয় �তৃ্ণ পনষের উফনদে 
শুেো।  

মতৃনদনহর �োছো�োভছ �োওয়ো অয় ঔ ধরনের রিচ্য়াে �া ্মমীয় অ�ুষ্াল� অংশগ্রহণ �া 
েি�াি োরে আফল�লি উফল্শ ক্ওয়া অইলে। ক�ই খোজগুেোে ভবশ্োনসর �োরনে 
মতৃনদনহর �োছো�োভছ ভিয়ো �রো েোনি, শু্ুমাত্র পালসদো�াে ক্ালেরটিভ ইেুইপলমন্ট 

http://naturaldeath.org.uk/


(রপরপই) পরিয়া ঔো েিা যাইল�া এবং তোহোভদনিনর অবে্যই এমে এখজনের 
তত্তোবধোনে থো�ো েোিনবো �োর ভপভপই এর �থো�থ ব্যবহোর সম্পন�্ণ  প্রভেষেে আনছ। 
মতৃনদহ কিোসে �রোভে, �োপড় পরোভে ও অে্যোে্য ধমতীয় আচোর পোেনের ব্যোফোনরো ব্যবথিো 
ভেরোপনদ পভরদে্ণনের সম্ভোবেো েইয়ো আফনে আফনের ভফউেোনরে ডোইনরক্টনরর েনি 
মোততো পোরুইে। তনব, সমার্স্ে পরি্শদে� েিা সম্ভ� �াও অইতা পালি। �ভমউভেটি 
কফইথ গ্রুপ আফনেনর ভ�তো �রো সম্ভব ঔ ব্যোফোনরো উফনদে ভদতো পোরুইে। 

3. মৃত্যেি ঘে�া সিোিলে জা�াই� 
কটে আস ওয়োসি কসবো ক�উ মভরয়ো কিনে ক�ন্দীয় ও থিোেীয় সর�োনরর ভবিোিগুেোে 
এবং ভবভিন্ন পোবভে� কসক্টর কপেেে ভকিনমো জোেোভের ব্যোফোনরো আফনেনর সধুন�োি �ভরয়ো 
ভদরোয়।  আফনে মত্ৃ্য ভেবন্ে �রনে বো অন্তব্ণততী�োেীে মত্ৃ্য সেদ ভেনে করভজস্টোর 
আফনেনর এখটো ইউভে� করফোনরসি েম্বর ভদব, আফনে তখে কটভেনফোনের মোধ্যনম বো 
অেেোইনে কসবোয় প্রনবে �রতো পোরবোইে। আরও তনথ্যর েোভিয়ো এই ওনয়বসোইনটো �োইে 
gov.uk/tell-us-once.  

আফনেনর ব্যোং�, ইউটিভেটি ক�োম্পোভে এবং বোভড়র মোভে� বো হোউভজং এনসোভসনয়েনরে 
আেোদো �ভরয়ো জোেোইতো অইনবো। 

আফনে কটে আস ওয়োসি সোভি্ণ নসো প্রনবে েোও �রতো পোরুইে, �ভদ: 

• আফনের থিোেীয় করভজস্টোর অভফস কটে আস ওয়োসি সোভি্ণ স অফোর েো �নর

• ব্যভক্ত এমে এখ কদনে মোরো কিছুইে কযইখাল�া কেে আস ওয়ান্স সারভদে স �াই

• আফনে কটে আস ওয়োসি সোভি্ণ স প্রনবে েোও �রতো পোরুইে, �ভদ

আফনে কটে আস ওয়োসি সোভি্ণ নসো প্রনবে �রতো েো পোরনে, আফনেনর সংভলিষ্ট প্রভতষ্োনরে 
আেোদো িোনব ক�োিোন�োি �রো েোিনবো। �োর মনধ্য থো�তো পোনর: 

• HMRC

• ে্যোেেোে ইসিধুনরসি �োভ্রিভবউেসি অভফস

• চোইল্ড কবভেভফট অভফস

• ট্যোক্স করিভডট অভফস

• ভডপোট্ণনমন্ট ফর ওয়ো�্ণ  এ্ কপেেসি

• কপেেে করেভসং সোভি্ণ স / কিনটরোসি ইউ ক� (ফর আম্ণড কফোনস্ণস কপেেে)

• ড্োইিোর এ্ কিভহ�ে েোইনসভসিং এনজসিী (ভডভিএেএ)

http://gov.uk/tell-us-once


4. অলত্যেষ্টিররিয়াি োরে ্স্তুরত 
�ভমউভেটিজ, প্রভতষ্োে এবং ব্যভক্ত হক্কেনর এই পদনষেপ ভেবোর েোভি �নঠোর িোনব 
পরোমে্ণ কদওয়ো অইরো �োনত মতৃ ব্যভক্তনর সম্োে জোেোভেত আওয়ো ক�োে কেো�-
প্র�োে�োরীর মনধ্য Covid-19 ছড়োভের �ধু ঁভ� �মোভে �োয়, ভবনেষ �ভরয়ো �োরো 
ভচভ�ৎসোিতিোনব দধুব্ণে এবং �োরো অসধুথি অইবোর কবেী সম্ভোবেো আনছ তোহোভদনিনর 
সধুরষেোর েোভিনয় সধুভেভদ্ণ ষ্টিোনব েষে্য রোখো েোিনবো। এই পদনষেপগুেোনের মনধ্য আনছ: 

• কেো�প্র�োে�োরীর সংখ্যো �ত �ম সংখ্য� সীভমত রোখে �োনত প্রনত্যন�র মোন�ো �নমর 
পনষে 2 রমোি (6 রফে) ভেরোপদ দধুরত্ব বজোয় থোন�। ভফউেোনরে ডোইনরক্টর, চ্যোনপে 
অ্যোনটেনডন্ট এবং ভফউেোনরে স্োনফর সোনথ শুধধু ভেম্নভেভখত ব্যভক্ত অংেগ্রহে �রনত 
পোরনবো:

 o মোরো �োওয়ো ব্যভক্তর বোভড়র সদস্য

 o ভে�ট আত্ীয় এবং/বো ভে�ট বন্ধু বোন্নবর মনধ্য সনব্ণোচ্চ অেধুমভত পোওয়ো সংখ্যোর 
মনধ্য সীভমত রোভখয়ো।

• সোমোভজ� দধুরুত্ব বজোয় রোভখয়ো ঘে�াস্লেি আোি ও অ�স্া অংেগ্রহে�োরীর 
সনব্ণোচ্চ সংখ্যো ভেে্ণয় �রনবো ভ�ন্তু সংখ্যো �ত সম্ভব �মোইয়ো রোখতো অইনবো।  ি্যোেধু 
ম্যোনেজোর এইগুেোে ভেভচিত �রবোর েোভি সংখ্যো ভেভদ্ণ ষ্ট �ভরয়ো ভদতো পোরুইে এবং 
�ত সংখ্য� কেো�প্র�োে�োরী আইতো পোরনবো ঔটো আফনের ভফউেোনরে ডোইনরক্টরনর 
জোেোইয় ভদনবো ক�ইটো আফনেনর মোভেয়ো চেতো অইনবো।

• কেো�-প্র�োে�োরীনদর হাত ্ুই�াি স্াস্যের�র্ এবং ইেনফ�েে ছড়োইয়ো কদওয়ো 
প্রভতনরোধ �রবোর ভেনদ্ণেেো মোেতো অইনবো। 

• অনন্ত্যষ্টিভরিয়োর েোভিয়ো আইতা ও কফিত যাই�াি সময়ও কশাে-্োশোিীল্ি 
সামারজে ্রুুত্ব মা�তা অইল�া।  

• বোভড়র �োনরো Covid-19 এর েষেেসহ অসধুথি থো�বোর েোভিয়ো ক�োে কেো�-প্র�োে�োরী 
14 র্� ্রিয়া কসেফ আইলসালেশল� থােলে এবং তোর �ভদ ক�োে েষেে েো 
থোন�, কসই কষেনরে তোইে অংে ভেতো চোইনে তাই�লি অ�ুমরত ক্ওয়া যাইল�া, তনব 
সংরিমনের �ধু ঁভ� এড়োইবোর েোভিয়ো স�ে প্রভরিয়ো অেধুসরে �রতো অইনবো। 

• কেো�-প্র�োে�োরীর মনধ্য যািা রচরেৎসােতভাল� ্�ুদেে অথ�া রশলডেড গ্রুলপি 
মল্যে আেুই�, তোনদরন�ও সংরিমনের �ধু ঁভ� এড়োইবোর েোভিয়ো স�ে প্রভরিয়ো 
অেধুসরে �ভরয়ো অংেগ্রহনের ব্যবথিো �রতো অইনবো। 

• ক�োে কেো�-প্র�োে�োরীর Covid-19 এি েষেণ ্োশ পাইলে (�ত্� ্িল�ি 
এেো োরশ �া ক�শী তাপমাত্রা) অলত্যেষ্টিররিয়াত অংশ র�তা পািতাই� �া, 
�োরে তোইনেরো অে্যনদরও �ধু ঁভ�র মনধ্য ফোেোইনবে। দনূর থো�ো অংেগ্রহে�োরীনদর 
ভবনবচেো �রো উভচত। 



অনে� ফভরবোর পরবততীনত এখটো তোভরনখো অরতরিক্ত স্মিণ সভাি আলয়াজ� 
অথ�া অ�োই� কমলমারিয়ালেি আলয়াজ� খরবোর পভর�ল্পেো �রনতনছে �োনত 
আরও কেো�প্র�োে�োরী তোহোভদনির সম্োে জোেোইতো পোরুইে।  অেেোইে কেো� বইও 
সধুভবধোজে� অইতো পোনর।  এখটো অেধুষ্োে আনয়োজনের ফভর�ল্পেোয় সোহো�্য খরনে, 
এমেভ� তোরো ভেনজরোও অংে ভেতো েো পোরনেও, কেো�সন্তপ্ত মোেধুষ েোভন্ত পোইতো পোরুইে।  

অংেগ্রহে�োরীরো অবে্যই ভ্রমে ও সোমোভজ� দধুরুনত্বর ব্যোফোনরো সব্ণনেষ সর�োভর 
ভেনদ্ণেেোর পরোমে্ণ ভেবো। অনন্ত্যষ্টিভরিয়োত অংে কেওয়ো কেোনখরো বোভড়ত ভফভরয়ো 
�োওয়ো অবোস্ব অইনে কহোনটে ব্যবহোর �রতো পোরবোইে।  �োরো এ�টি অনন্ত্যষ্টিভরিয়োয় 
(জোেোজোয়) অংে ভেনচ্ে তোরো কহালেে ব্যবহোর �রনত পোরনবে �ভদ তোনদর বোভড়নত 
ভফনর আসো অন�ৌভক্ত� হয়। 

সব্ণনেষ অনন্ত্যষ্টিভরিয়োর উফনদনেোর েোভিয়ো আফনেনর অবে্যই থিোেীয় �তৃ্ণ পষে, 
ভফউেোনরে ডোইনরক্ট GOV.UK র, ধমতীয় কেতো এবং/অথবো GOV.UK এর সোনথ পরোমে্ণ 
�রতো অইনবো। 

5. সম্ত্রতি �যোফালিা �ন্ট�
আফনে �ভদ ক� মোরো কিছুইে তোইনেোর ভে�ট বন্ধু  বো আত্ীয়, অথবো ইউনের 
সম্পোদে�োরী অইে, আফনেনর তোইনেোর উইে, ট্যো�ো এবং সম্পত্ভত ভেয়ো বন্টে �রো 
েোিনতো পোনর।

মতৃ ব্যভক্তর সম্পত্ভত েইয়ো কেেনদে খরবোর েোভি আইভে অভধ�োর পোইতো আফনেনর 
কপ্রোনবট ওর েোভিয়ো আনবদে খরো েোিতো পোনর। আনরো ভবস্োভরত পোওয়ো�োইতোপোনর  
gov.uk/applying-for-probate।

কপ্রোনবটও র েোভিয়ো আনবদনের অংে ভহসোনব আফনেনর মভরয়ো �োওয়ো ব্যভক্তর ট্যো�ো, 
সম্পত্ভত ও কপোনসেনের মেূ্যোয়ে খরো েোিনবো। সম্পত্ভতর মেূ্যোয়ে খরতো অইনে 
সম্পত্ভত ৩টো প্রধোে খোজ �রতো অইনবো: 

1. ব্যোং� ও পভরনষবো প্রদোে�োরী প্রভতষ্োনের েনি ক�োিোন�োি খভরয়ো ব্যভক্তর সম্পদ ও 
ঋে সম্বনন্ জোেতো অইনবো। 

2. সম্পত্ভতর মেূ্য ভেধ্ণোরে �রুে। আফনে ভ�েোে এইচএমআরভস এর ধোনরো ভরনপোট্ণ 
�রুক্কো এবং ভরনপোটি্ণং এর সময়সীমো এবং �ধু েতো উত্তরোভধ�োর আয়�র কদওয়ো 
এইগুেোনের উফনর এর প্রিোব পরনবো। কবেীরিোি সম্পত্ভতর আয়�র কদয়ো হয় েোই।

3. মেূ্য এইচএম করনিভেউ অ্যো্ �োস্মস (এইচএমআরভস) এর ধোনরো ভরনপোট্ণ �রুক্কো। 

প্রভতটি প�্ণোনয় আরও ভবেদ এবং সমথ্ণে পোওয়ো �োনব এখোনে  
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


আফনেনর সম্পত্ভতর কর�ড্ণ ও হোেেোিোদ �রতো অইনবো:

• ক�োে ক�ৌথ মোভে� মোরো কিনে

 o ক�োে সম্পত্ভতর ক�ৌথ মোভে� মোরো কিনে, করভজস্টোর থোভ�য়ো তোহোর েোম বোদ ভদতো 
ভডনজভপ ফরম পেূ্ণ �রুইে।

 o ফরম সম্পূে্ণ �ভরয়ো মত্ৃ্য সেনদর অভফভসয়োে �ভপসহ এইচএম ে্যো্ করভজভস্টত 
পোঠোইে।  

• ক�োে সম্পত্ভতর এ�� মোভে� মোরো কিনে, সম্পত্ভত সোধোরেত �োর েোনম থিোেোন্তর 
অয়:

 o ক� ব্যভক্ত সম্পত্ভত উত্তরোভধ�োর সধুনরে মোভে� অইনছ (‘কবনেভফভসয়োভর’ ভহসোনব 
পভরভচত) 

 o  ক�োে তৃতীয় পষে, উদোহরেস্রূপ ক�উ সম্পত্ভত ভ�ভেয়ো েইনে 

আরও ভবস্োভরত ও প্রোসভগি� �োিজপনরের ভেঙ্ক এইখোনেো পোওয়ো �োইনবো: 
www.gov.uk/update-property-records-someone-dies

েলিাল�ি র�েে রিলপােদে েিা মৃত্যে
এখে ডোক্তোর �নয়�টি �োরনে এখটো মত্ৃ্য �নরোনের ধোনরো ভরনপোট্ণ �রতো পোরুইে �োর 
মনধ্য রইনছ: 

• মত্ৃ্যর �োরে অজোেো

• মত্ৃ্যটি সভহংস বো অস্োিোভব� আভছে 

• মত্ৃ্য হঠোৎ �নরই ভছে এবং তো অব্যক্ত ভছে

�নরোনের ভসদ্োন্ত ভেতো পোরুইে ক�, ব্যভক্ত ভ�েোে মোরো কিছুইে ঔটো জোেোর েোভিয়ো ময়েো 
তদন্ত �রবোর দরখোর আনছ। এইটো এখটো হোসপোতোনেো বো পোবভে� মরচ্য়োভরত অইতো 
পোনর।  ময়েো-তদনন্তর পনর মতৃনদহ আর �ধু েতো আইেিত অেধুসন্োনের প্রস্োব ছোড়ো 
অবমধুক্ত �রো অইনে, �নরোনের ব্যভক্তর মত্ৃ্যর �োরে উনলেখ �ভরয়ো করভজস্টোনরর ধোনরো 
এখটো ফরম পোঠোইনবো (‘কিোেোপী ফরম– ফরম 100B')। �নরোনের ভরিনমেে অনথোভরটির 
ধোনরো এখটো 'সোটি্ণভফন�ট অফ �নরোনের - ফরম ভরিনমেে 6', �ভদ েোে দোফে �রো েোনি 
তোইনে '�নরোনের অড্ণ োর ফর বোভরয়োে' পোঠোইনবো। আফনে এর ফনর মত্ৃ্য ভেবন্ে �রতো 
পোরুইে এবং মত্ৃ্য-সেনদর �ভপ পোইতো পোরুইে। 

মত্ৃ্যর �োরে এখেও অজোেো থো�নে, অথবো ব্যভক্ত সম্ভোব্য সভহংসতোয় মরনে বো 
অস্োিোভব� মত্ৃ্য ঘটনে  অথবো কজে বো পধুভেে কহফোজনত মত্ৃ্য অইনে, �নরোনের অবে্যই 
আইেিত অেধুসন্োনের ব্যবথিো �রবো। 

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


• আইেিত অেধুসন্োে কেষ েো হওয়ো প�্ণন্ত আফনে মত্ৃ্য ভেবন্ে �রতো পোরতোইে েো। 

• ব্যভক্ত মোরো কিছুইে ঔটো প্রমোনের েোভিয়ো �নরোনের এখটো অন্তব্ণভত্ণ �োেীে মত্ৃ্য সেদ 
ভদতো পোরুইে।  সংথিোগুভেন� মত্ৃ্যর ভবষনয় জোেনত এবং কপ্রোনবনটর জে্য আনবদে 
�রনত আপভে এটি ব্যবহোর �রনত পোনরে

• আইেিে অেধুসন্োে কেষ অইনে, �নরোনের করভজস্টোরনর জোেোইবো করভজস্োনরো ভ�তো 
ভেখতো অইনবো।

র�রিভলমন্ট সালপােদে 
বন্ধু  বো িোনেোবোসোর ক�উ মোরো কিনে, এটো খধুবই �ঠিে ও চ্যোনেভ্জং সময় অইতো পোনর।  
Covid-19 মহোমোরীর সমনয় �োরো ভে�টজেন� হোরোইনছে ও দধু:কখর মধ্য ভদয়ো কিনছে 
তোহোভদনির জনে্য এইটো আরও কবেী �নষ্টর অইতো পোনর। 

ভপ্রয়জে হোরোনেো কেোন�রো শুধধু মত্ৃ্যর ধোক্কোর জনে্যই েো, সোমোভজ� দধুরুনত্বর ব্যবথিোর 
�োরনে তোহোভদনিরো ইচ্ো অেধু�োয়ী মতৃ ব্যভক্তনর ভবদোয় জোেোইতো েো পোরবোর েোভিয়ো দধুঃখ 
ভেয়ো সংগ্রোম �রতো পোরুইে।  এ�েো আইনসোনেেনে থো�ো ব্যভক্তর েোভিয়ো ভবনেষ �ভরয়ো 
এইটো বোক্কো �ঠিে অইবোর �থো এবং স্োিোভব� সহন�োিী কেটওয়োন�্ণ র েনি ক�োিোন�োিও 
আরও �ঠিে অইতো পোনর। 

আফনে ভেনচর উফনদে অেধুসরে �রতো পোরুইে, �োনত ভপ্রয়জে হোরোনেোর দরূ �রবোর 
বোধোর েনি তোে ভমেোইয়ো চেতো পোরুইে:  

েরুই�
• প�্ণোপ্ত ঘধুম (আফনের স্োিোভব� পভরমোে), ভবশ্োম এবং অবসর ভেে, এবং ভেয়ভমত ও 

স্োথি্য�রিোনব খোওয়ো দোওয়ো �রুইে। 

• আফনের ভ�তো েোিনবো কেো�জেনর জোেোইে।

• আফনের ভবশ্োনসর কেোখজনের েনি মোত্ইে। । আফনেনর হক্কেনর হক্কেতো জোেোভে 
েোিনতো েোয় ভ�ন্তু �োউনর ভ�স্ো েো জোেোইনে উফ�োর অয় েো। 

• ঘনর অথবো িোভড় চোেোভের সময় বো ভ�ছুত চেোর সময় সোবধোে থো�ধু ইে – এখটো 
আঘোতমেূ� বো চোনপর ঘটেোর পনর প্রোয়ই দধুঘ্ণটেো অয়। 

• আফনের উফনর বোইরোর চোভহদো �মোভের কচষ্টো �রুক্কো এবং এই সমনয়র েোভি বোরভত 
দোভয়ত্ব েইনয়ে েো। 

• আফনে ভেরোপদ কবোধ �রুইে এই েোখোে জোিোত �োওয়োর েোভি সময় বোইর �রুক্কো 
এবং আফনের মে থোই�্যো �ো ঘটিয়ো কিনছ ঔটো েোন্তিোনব দরূ �ভরয়ো কদইে। এই সময় 
অেধুিূভত বোক্কো েক্ত থো�নে, এই গুেোে খরবোর েোভিয়ো ভেনজনর কজোর ভদনয়ে েো।



যা েি�াই� �া 
• এই অেধুিূভতগুেোে কবোতে বদেী �রো।   আফনের ভবশ্োনসর �োনরো েনি ক�ইটো েইয়ো 

মোতনে সোহো�্য অইনবো ঔটো ভচন্তো �রুক্কো।  স্মভৃত রোতোরোভত হোরোইয়ো �োইতো েোও পোনর। 

• আফনে আফনের অেধুিূভত ও ভচন্তো েইয়ো বো অনে্যর অেধুিূভত েইয়ো অপ্রস্তুত অইরো। 
এখটো চোনপর ঘটেোর পনর এইটো বোক্কো স্োিোভব� প্রভতভরিয়ো।

• আফনের ভবশ্োনসর কেোখজেনর এড়োইয়ো চেো।

�নয়খটো কসবো ও প্রভতষ্োে আনছ �োরো স্জে হোরোভের সময় আফনেনর ও আফনের 
ফভরবোরনর সহন�োভিতো �রতো পোনর, �োর মনধ্য আনছ: 

• আফনের �োউভসিে থোই�্যো ভবভরিনমন্ট সোভি্ণ স খধুভজয়ো েওক্কো।

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

• এেএইচএস ইেফরনমেে এ্ সোনপোট্ণ অে স্জে হোরোভের দধুঃখ।

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

• স্জে হোরোভের পনর সর�োনরর ধোনপ ধোনপ ভেনদ্ণেেো।

 o gov.uk/after-a-death

• স্জে হোরোভের দধুঃখ ভ�েোে এই মহোমোরী দ্োরো প্রিোভবত অইতো পোনর এবং সংরিমনের 
সমনয় ভ�েোে বোইচ্চোন্তনর সোহো�্য �রো �োয় রিধু জ ভবভরিনমন্ট ক�য়োরর এই ভরনসোস্ণ 
আনছ।

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

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

 o �ে �রুক্কো 0808 808 1677

• অ্যোট এ েস সোরো ইউন� ব্যোপী সোইেনপোভস্ং ও কসবো এবং অেেোইে �োউনসিভেং 
কসবো ভদয়ো থোন�র।

 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


•  দ্য �ম্প্যোেনেট করে্স ্ ক� ক�োে বয়নসর বোইচ্চো মোরো �োইবোর পর এবং ক� ক�োে 
�োরনে  মরোর পর ফভরবোরনর সহন�োভিতো ভদয়ো থোন�।

 o tcf.org.uk

 o �ে �রুক্কো 0345 123 2304

• চোইল্ডহুড ভবভরিনমন্ট কেটওয়োন�্ণ র জোতীয় ও থিোেীয় সহন�োিী প্রভতষ্োনের তথ্য ও ভেঙ্ক 
আনছ।

 o childhoodbereavementnetwork.org.uk

• LGBT সধুভেভদ্ণ ষ্ট সহন�োভিতো পোওয়ো �োয় ক�খোে থোভ�য়ো:

 o সধুইচনবোড্ণ –LGBT এর েোভিয়ো এখটো শুভেবোর কসবো + কফোনে, ইনমইনে এবং 
ইেস্্যোন্ট কমনসভজং এর মোধ্যনম কেোখজে switchboard.lgbt 

 o মোই্আউট-এেভজভবটিভ�উ �ভমউভেটির মোেভস� স্োথি্য উন্নভতর ও বোেো থো�বোর 
েোভিয়ো এ্যোডনিোন�ভস ও অেেোইে সোনপোট্ণ কসবো।  
mindout.org.uk

 o ে্ে করে্–মোেভস� স্োনথি্যর সহন�োভিতো প্রদোে �রুইে �োর মনধ্য আনছ 
ভপয়োর সোনপোট্ণ কফোরোম, ভিভডও �োউনসিভেং এবং মোেভস� স্োথি্য সঙ্কট প্রভতনরোধ 
ফভর�ল্পেো londonfriend.org.uk

 o LGBT ফোউন্েে - �োউনসিভেং ও বন্ধু ত্ত থিোপনের এবং কহল্পেোইে অফোর �নর। 
lgbt.foundation

• BAME সধুভেভদ্ণ ষ্ট সোনপোট্ণ ক�ইখোনেো পোওয়ো �োইনবো: 

 o আফনের থিোেীয় �োউভসিনের ওনয়বসোইনটো BAME সধুভেভদ্ণ ষ্ট কসবো থো�তো পোনর। 

 o BAME আফনে ক�ই সোনপোট্ণ সোভি্ণ স বোভছয়ো েইে েো ক�নে ভবএএমই �োউনসিের 
অপেে থো�তো পোনর। 

 o BAATN (ব্্যো�, আভরে�োে এ্ এভেয়োে কথরোভপ কেটওয়ো�্ণ ) ক�ইটো ইউন�-কত 
অবথিোেরত ব্্যো�, আভরে�োে, এভেয়োে এবং �্যোভরভবয়োে বংনেোদ্ভূত �োউনসিের 
ও সোইন�োনথরোভপস্ এর ভবেোে �ভমউভেটি। অেধুগ্রহপবূ্ণ� অবিত থো�ধু ইে ক�, এই 
কসবোর েোভিয়ো ভফ ভদতো অয়। baatn.org.uk | 020 3600 0712

আফনের দধুভচিন্তো, ভবষণ্ণতো, বো কপোস্ রেমোটি� ভডজ অড্ণ োর এর সম্ভোব্য েষেে েইয়ো 
আফনে আফনের ভজভপ বো NHS111 এর েনি ক�োিোন�োি �রতো পোরুইে।  
এেএইচএস চনয়নসস এর মোধ্যনম এই ব্যোফোরগুেোনের েোভিয়ো অভতভরক্ত সোনপোট্ণ  
আনছ (NHS.uk কত) অথবো সোমোভরটিয়োসিনর 08457 90 90 90 �ে �রুক্কো।

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


এই িোইনডসিটি ইংে্যোন্র জে্য। এছোড়ো কিটে্যো্, উত্তর আয়োরে্যো্ ও ওনয়েনস সমথ্ণে পোওয়ো 
�োয়।
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