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ক�োভিড-19 (Covid-19) অভিমোরী সময় আপভি যভি �োউক� হোভরকয় 
কেকে থোক�ি িকে আপভি এই ভেেকেটটি ির�োরী েকে মকি �রকি 
পোকরি। 
ক�োভিড-19 (Covid-19) এর মি্ৃযু এেং অিযুোিযু �োরকে মি্ৃযু উিয় কষেকরেই িথযুটি 
প্রকযোজযু। এই ভিকিদে ভি�োটি, ইংেযুোকডে েসেোস�োরীকির জিযু, ‘ক�উ মোরো কেকে �ী 
�রকেি’ এর ভেেকেট এেং এই ভিকের িকথযুর পভরপরূ�  
gov.uk/when-someone-dies 

এই জোিীয় জরুরী পভরভথিভিকি কিো�োহি পভরেোর, েন্ধু েোন্ে েো আত্ীয়কির ভি�টেিতী 
পভরেোরগুভের সহোয়িো �রোর জিযু এই ভেেকেটটি গুরুত্বপেূদে িথযু িোে �কর। এটি 
পরেিতী পিকষেপগুভে েযুোখযুো �কর, প্রকনের উত্তর কিয় এেং উপেিযু সহোয়িো এেং সোহোযযু 
সম্পক�দে  আপিোক� েোইড �কর।  

ক�োভিড -19 (Covid-19) অভিমোরী েেো�োেীি ক�উ মোরো কেকে সোধোরেি ভজজ্োভসি 
প্রকনেরও উত্তর কিয়। এই ভেেকেটটিকি প্রভিটি উপোিোি সম্পক�দে  আরও ভেিি পকর 
পোওয়ো যোকে।

• এখনও কি অন্ত্যেষ্টিকরিয়া (জানাজা) অনুকঠিত হন্ত পান্র এবং কি এন্ত 
কযাগিান িরন্ত পান্র? 

 o এখিও অকত্যুষ্টিভরিয়ো (জোিোজো) অিধুভঠিি হকি পোকর িকে িো েিদে মোকি েেমোি 
সোমোভজ� িরূকত্বর েযুেথিোগুভের অধীি।  এর অথদে হ'ে এ�টি অকত্যুষ্টিভরিয়োকি 
(জোিোজোয়) অংিগ্রহে�োরীকির সংখযুো অেিযুই সীমোেদ্ধ থো�কি হকে। আরও 
পরোমিদে এই িস্োকেকজ পোওয়ো যোকে এেং এখোকি 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

• যত তাডাতাকড সম্ভব কেষিৃতযে িরা উকিত?

 o হ্যুো, এই অকত্যুষ্টিভরিয়ো (জোিোজো) যি িোডোিোভড সম্ভে কিষ �রো উভেি। �ীিোকে 
এটি সহজির �রো যোয় কস সম্পক�দে  আরও পরোমিদে এই ভেেকেটটিকি পোওয়ো যোকে।

• কিান ধরন্নর আক থ্িি সহায়তা পাওয়া যায়? 

 o কিো�োহিকির জিযু একষেকরে ভেভিন্ন আভথদে� সহোয়িো উপেব্ধ রকয়কে যোর জিযু 
আপভি কযোেযু হকি পোকরি। আরও ভেিি ভেেরে এখোকি পোওয়ো যোকে 
gov.uk/when-someone-dies.
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• আকম কিা্ায় কোিাতথি  অবস্ার জনযে সহায়তা কপন্ত পাকর?

 o যখিই কিোক�র ঘটিো ঘকট িখি এটি অিযুত্ �ঠিি এেং েযুোকেভ্জং সময় হকি 
পোকর। ক�োভিড-19 (Covid-19) অভিমোরী েেো�োেীি য্োরো কিো� এেং িধুঃখ অিধুিে 
�রকেি ি্োকির কষেকরে এটি আরও কেভি হকি পোকর। ক�োথোয় সোহোযযু েোইকি হকে কস 
সম্পভ�দে ি িথযু িীকে এেং এখোকি ভিধদেোরে �রো হকয়কে 
gov.uk/coronavirus-funeral-advice

• আকম (জানাজায়) কেষিৃতযেগুকিন্ত অংে কনন্ত না পারন্ি িীভান্ব আমার 
কোি প্রিাে িরন্ত পাকর?

 o অিেোইি অকত্যুষ্টিভরিয়ো (জোিোজো) অিধুভঠিি �রো, কিোক�র অিেোইি েই তিভর 
�রো েো পরেিতী িোভরকখ অভিভরক্ত স্োর� অিধুঠিোিগুভে রোখো য্োরো (জোিোজোয়) 
কিষ�ৃিযুগুভেকি অংি ভিকি পোরকেি িো ি্োকির জিযু সহোয়িো �রকি পোকর। 
অভিভরক্ত পরোমিদেগুভে এই িস্োকেকজ ভিধদেোরে �রো আকে।

কিউ মারা কগন্ি কয পিন্ষেপ কনন্ত হন্ব
1. মৃত্যে কনবন্ধন িরুন
যভি মি্ৃযুক� �করোিোর এর �োকে উকলেখ িো �রো হয়, িকে জন্ম, মি্ৃযু এেং ভেেোহ 
করভজস্টোকরর ভি�ট মি্ৃযুর ভিেন্ি �রকি হকে 5 ভিকির মকধযু।

ক�োভিড-19 (Covid-19) প্রোিধুিদে োকের সময় মি্ৃযুর ভিেন্�রকে পভরেিদে িগুভে সম্পক�দে  
ভেস্োভরি জোিকি আপিোর থিোিীয় করভজস্টোকরর সোকথ কযোেোকযোে �রুি। আপিোর থিোিীয় 
অভেস িিোক্ত �রকি েোইকডন্স কপকি এেং সহোয়িো কপকি সন্োি �রকি পোকরি 
gov.uk/register-a-death.

মি্ৃযুর �োরে ভহসোকে কমভডক�ে িংসোপকরে স্োষের�োরী ভেভ�ৎস� আপিোর কযোেোকযোকের 
ভেেরেটি ভিেন্ক�র �োকে কপ্ররে �রকি পোকরি যোকি িোরো ভিেন্কির েযুেথিো �রকি 
আপিোর সোকথ কযোেোকযোে �রকি পোকর। িকে, আপভি করভজস্োর অভেকসর সোকথ প্রথম 
ভিক� কযোেোকযোে �রকি েোইকি পোকরি যোকি ভিেন্ি প্রভরিয়োটি কিষ হকি পোকর এেং 
আপভি কিষ�ৃকিযুর েযুেথিো ভিকয় এভেকয় কযকি পোকরি।

ক�োভিড-19 (Covid-19) সময়�োকে, করভজস্টোর �ের েো িোহ �িৃদে পষেক� এ�টি '�ের 
েো িোহ এর জিযু িংসোপরে' জোভর �রকেি এেং আপিোর ভিেদেোভেি কিষ�ৃিযু পভরেোে�ক� 
এ�টি অিধুভেভপও কপ্ররে �রকি পোকরি। আপিোর অকত্যুষ্টিভরিয়ো (জোিোজো) পভরেোে� 
আপিোক� �ের �রো েো শ্মিোি �োকযদের আকে প্রকয়োজিীয় কয ক�োিও েমদে এর সম্পক�দে  
পরোমিদে কিকেি। 

ভিেন্� আপিোক� এ�টি অিধুভেভপ েো মি্ৃযু  িংসোপকরের অিধুভেভপগুভে সরেরোহ �রকি 
পোকরি, যো প্রিোসকির জিযু ক�োিও একস্ট থো�কে আপিোর প্রকয়োজি হকে।

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


2. অন্ত্যেষ্টিকরিয়া  (জানাজা) সাজান 
ক�োভিড-19 (Covid-19) এর প্রোিধুিদে োকের সময় অকত্যুষ্টিভরিয়ো হকি থো�কে। অকত্যুষ্টিভরিয়ো 
(জোিোজো) পভরকষেো সরেরোহ�োরী, কযমি  অকত্যুষ্টিভরিয়ো (জোিোজো) পভরেোে� এেং 
অকত্যুষ্টিভরিয়ো (জোিোজো) কহোমগুভে, কখোেো থো�কে।

অকত্যুষ্টিভরিয়ো (জোিোজো) পভরেোেিো �কর এমি সংথিোগুভে মি্ৃযুর েভধদেি সংখযুো সোমেোকি 
সষেম ভ�িো িো ভিভচিি �রোর জিযু, এটি গুরুত্বপেূদে কয কিষ�ৃকিযু কিভর িো �রো 
উভেি। আমরো েধুঝকি পোভর এটি আপিোর পকষে �িটো �ঠিি হকি পোকর িকে েিদে মোি 
ভিকিদে ভি�োটি সেোর সধুরষেোর জিযু অিরূ িভেষযুকির জিযু েজোয় থো�কে।

মি্ৃযু ভিেভন্ি হওয়োর পকর সোধোরেি জোিোজো �রো কযকি পোকর। কেভিরিোে কেো�ই 
এ�টি (অকত্যুষ্টিভরিয়ো) জোিোজোর পভরেোে� েযুেহোর �করি,  যভিও আপভি ভিকজই 
এ�টি জোিোজোর েযুেথিো �রকি পোকরি (কিখধুি naturaldeath.org.uk/ এ�টি 
জোিোজোর েযুেথিো �রোর পরোমকিদের জিযু)। আপভি ভিকজর েযুেথিো �রকি েোইকে পরোমকিদের 
জিযু আপিোর থিোিীয় �োউভন্সে �েরথিোি এেং শ্মিোি ভেিোকের সোকথ কযোেোকযোে �রকি 
পোকরি।

যভি এ�টি অকত্যুষ্টিভরিয়ো পভরেোে� েযুেহোর �কর থোক�ি িকে আপভি এর কয ক�োিও 
এ�জি সিসযু েোেোই �রকি পোকরি:

1. িযুোিিোে একসোভসকয়িি অে ভেউিোকরে ভডকরক্টরস 

2. ভি িযুোিিোে কসোসোইটি অে এেোকয়ড এডে ইভডেকপকডেন্ট ভেউিোকরে  
ভডকরক্টরস (সোইে)

আপভি ক�োিও ভিভিদে ষ্ট অকত্যুষ্টিভরিয়ো পভরেোে� েযুেহোকরর মকধযু সীমোেদ্ধ িি এেং িোকির 
পভরকষেো এেং িোমগুভের ি্েিো �রোর জিযু কেি �কয়�টিকি কযোেোকযোে �রকি পোকরি। 

ভ�েু থিোিীয় �োউভন্সে িোকির ভিজস্ অকত্যুষ্টিভরিয়ো(জোিোজো) কসেো েোেোয়। ভরিটিি 
ভহউমযুোভিস্ অযুোকসোভসকয়িি এেং ইিভস্টিউট অে ভসভিে ভেউিোকরেস অধমতীয় 
অকত্যুষ্টিভরিয়ো(জোিোজো) পভরকষেো সম্পক�দে  পরোমকিদে সহোয়িো �রকি পোকর।

আপভি যভি এ�টি মরকিহ পভরেোে� েয়ি �করি, মিৃকিহ সংগ্রহ �রো হকে এেং এ�টি 
জোিোজো েোভডকি েো এ�টি িেথিোকি ভিকয় যোওয়ো হকে। ক�োভিড-19 (Covid-19) এর 
�োরকে বতথিমান্ন আপনার কেষিৃন্তযের বাকডন্ত যাওয়া সম্ভব না হন্ত পান্র হন্ব না। 
আপিোর অকত্যুষ্টিভরিয়ো (জোিোজো) পভরেোে� এেং থিোিীয় �িৃদে পকষের পরোমিদে অিধুসরে 
�রো উভেি। 

আপিোক� রীভিিীভি বা কসই করিয়ািিাপগুকিন্ত অংে না কনওয়ার পরামেথি কিওয়া 
হন্ছে যা আপনান্ি মৃতন্িন্হর সান্্ কনিট কযাগান্যান্গ আনন্ত পান্র। কযখোকি 
ধোভমদে� ভেশ্োকসর অকি� েযুোপোর আকে কযমি কযখোকি কিকহর সোকথ ভি�ট কযোেোকযোে 
অত্ি্দে ক্ত রকয়কে, কসখান্ন কিন্তু কযাগান্যাগ তান্ির মন্ধযেই সীমাবদ্ধ িরা উকিত যারা 

http://naturaldeath.org.uk/


বযেকতিগত সুরষো সরঞ্াম (PPE)পকরধানিারী এেং িো PPE এর উপযধুক্ত েযুেহোকর 
প্রভিষেেপ্রোপ্ত �োরও িত্তোেধোকি। আপভি আপিোর অকত্যুষ্টিভরিয়ো (জোিোজোর) পভরেোে� 
এর সোকথ অিযু ক�োিও ধমতীয় অিধুঠিোি পভরেোেিো �রোর জিযু কধোয়ো, কপোিো� এেং 
ভিরোপকি এ�টি পভরিিদেি েযুেথিো �রোর সম্ভোেিো সম্পক�দে  �থো েেকি পোকরি। িকে, এটি 
এিটি েবাগার কিখার জনযে সম্ভব নাও হন্ত পান্র ।  সম্প্রিোয় ধমতীয় কেোঠিঠীগুভে �ী 
�রো সম্ভে িো আপিোক� পরোমিদে ভিকি পোকর।

3. সরিারন্ি মৃত্যের ি্া বিুন
কটে-আস-ওয়োন্স পভরকষেোটি আপিোক� ক�ন্দীয় এেং থিোিীয় সর�োর ভেিোেগুভে এেং 
ক�োিও েযুভক্তর মি্ৃযু হকে ভেভিন্ন সর�োরী-কষেকরের কপিিি ভকিমগুভে অেভহি �রকি কিয়। 
ভিেন্� আপিোক� এ�টি অিিযু করেোকরন্স িম্বর সরেরোহ �রকেি যখি আপভি মি্ৃযুর 
ভিেন্�রে �রকেি েো এ�টি অত্েদেিতী�োেীি মি্ৃযু িংসোপরে পোকেি, িোরপকর আপভি 
কটভেকেোকি েো অিেোইকির মোধযুকম পভরকষেোটি অযুোকসেস �রকি পোরকেি।  আরও িকথযুর 
জিযু যোি gov.uk/tell-us-once.  

আপিোর আেোিোিোকে েযুোং�, ইউটিভেটি সংথিোগুভে, এেং েোভডওয়োেো েো আেোসি 
সভমভিগুভেক�ও অেভহি �রকি হকে।

আপভি কটে-আস-ওয়োন্স পভরকষেোটিকি অযুোকসেস �রকি পোরকেি িো যভি: 

• আপিোর থিোিীয় করভজস্োর অভেসটি কটে-আস-ওয়োন্স  পভরকষেোটি িো কিয়

• ভেকিকি এ�জি মোরো কেকে এমন জায়গায় কযখান্ন আমান্ির কটি-আস-ওয়ান্স 
পকরন্ষবাটি পাওয়া যায় না

• আপভি অিেোইি পভরকষেোভি েযুেহোর �রকি অষেম েো অসধুভেধো কেোধ �রকেি

আপভি যভি কটে-আস-ওয়োন্স পভরকষেোটি অযুোকসেস �রকি অষেম হি িকে আপিোক� 
স্িন্ত্রিোকে সংভলিষ্ট সংথিোগুভের সোকথ কযোেোকযোে �রকি হকে। এর মকধযু অত্ি্দে ক্ত থো�কি 
পোকর: 

• HMRC

• িযুোিিোে ইন্সধুকরন্স �োভ্রিভেউিন্স অভেস

• েোইল্ড কেভিভেট অভেস

• টযুোসে করিভডট অভেস

• ভডপোটদেকমন্ট ের ওয়ো�দে  এডে কপিিন্স

• কপিিি করেভসং সোভিদে স / কিকটরোন্স ইউ ক� (ের আমদেড কেোকসদেস কপিিি)

• ড্োইিোর এডে কিভহ�ে েোইকসভন্সং একজন্সী (ভডভিএেএ)

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. অন্ত্যেষ্টিকরিয়ার (জানাজার) প্রস্তুকত
শ্রদ্ধো জোিোকি উপভথিি কিো�োহিকির মকধযু ক�োভিড-19 (CCCCC-19) সংরিমে ভেস্োকরর 
ঝধু ্ভ� �মোকি �ভমউভিটি, সংথিো এেং েযুভক্তকির ভেকিষিোকে পরোমিদে কিয়ো হয় কয 
আপিোরো ভেভ�ৎসোেি িোকে িধুেদেে এেং গুরুির অসধুথিিো ঘটোর সম্ভোেিো কেভি এমি 
েযুভক্তকির উপর ভেকিষ মকিোকযোে ভিকয় পিকষেপ গ্রহে �রুি। এই ভরিয়োগুভের মকধযু 
রকয়কে:

• েযুভক্তকির মকধযু �মপকষে 2 কমটার (6 েধু ট) এর ভিরোপি িরূত্ব ভিভচিি �রকি 
কিো�জ্োপি�োরীকির সংখযুো সীমোেদ্ধ করকখ যিটো সম্ভে �ম �রো। অকত্যুষ্টিভরিয়ো 
পভরেোে�, েযুোকপে পভরেোর�, এেং অকত্যুষ্টিভরিয়ো �মতীকির পোিোপোভি শুধধু 
ভিম্নভেভখিকির উপভথিি হওয়ো উভেি:

 o মিৃ েযুভক্তর পভরেোকরর সিসযুরো

 o ভি�টিম পভরেোকরর সিসযু এেং/ েো ঘভিঠি েন্ধু রো অিধুকমোভিি সেদেোভধ� সংখযু� 
অংি ভিকি পোকর।

• অনুঠিানস্ন্ির আিার এবং পকরকস্কত সেদেোভধ� সংখযুো ভিধদেোরে �রকে যো সোমোভজ� 
িরূত্বক�ও সহজির �রকি পোকর, িকে যিিরূ সম্ভে সংখযুো �ভমকয় আিো উভেি। এটি 
ভিভচিি �রোর জিযু কিিধুযু মযুোকিজোররো আপিোর সংখযুোয় �যুোপ েভসকয় ভিকি পোকরি 
এেং কিষ�ৃিযু পভরেোে�ক� অিধুকমোভিি  কিো�জ্োপি�োরীকির সেদেোভধ� সংখযুো 
সম্পক�দে  অেভহি �রকেি, যো আপিোর কমকি েেো উভেি।

• কিো�জ্োপি�োরীকির হাত কধায়ার স্াস্যেকবকধ এেং সংরিমকের ভেস্োর করোকধ ভিকিদেিিো 
অিধুসরে �রো উভেি।

• অকত্যুষ্টিভরিয়োয় (জোিোজোয়)  জকডো হওয়োর সময় এেং ভ্রমকে কিো��োরীকির 
সামাকজি িরূত্ব সম্পভ�দে ি পরোমিদেও কমকি েেো উভেি। 

• কয কিো�জ্োপি�োরীরো পভরেোকরর ক�োিও সিসযুর ক�োভিড-19 (Covid-19 ) এর 
িষেণগুকি সহ অসুস্ হওয়ার িারন্ণ 14 কিন্নর জনযে কসল্ফ আইন্সান্িোন বা 
স্-কবকছেন্ন হন্য় পন্ডন্েন িকে ভিকজরো েষেেোত্� িি ি্োরো ইচু্� হকে কিষ�ৃকিযু 
উপভথিি হওয়োর সধুভেধো ভিকি সংরিমকের ঝধু ্ভ� হ্োস �রোর জিযু প্রেভেি প্রভরিয়োগুভে 
েজোয় করকখ িো �রকি কিয়ো উভেি।

• সংরিমে হওয়োর ঝধু ্ভ� হ্োস �রকি ি্োকির  প্রেভেি প্রভরিয়োগুভে েজোয় করকখ, 
কলিকনিযোকি অসুরকষেত বা এিটি রকষেত গ্রুন্প কিো�প্র�োি�োরীকিরও উপভথিি 
হওয়োর সধুকযোে কিওয়ো উভেি।



• কয কিো��োরী কিাকভড-19 (Covid-19 ) উপসগথি কিকখন্য় িন্িন্ে (এ�টি িি্ি 
রিমোেি �োভি েো িীরি জ্বর) ি্োকির অন্ত্যেষ্টিকরিয়ায় (জানাজায়) অংে কনওয়া 
উকিত নয় �োরে ি্োরো অিযুকির জিযু ঝধু ্ভ� তিভর �রকি পোকর; িোকির িরূেিতী 
অংিগ্রহে ভেকেেিো �রো উভেি।

অকি� পভরেোর পরেিতী িোভরকখ অকতকরতি স্ৃকত অনুঠিান্নর পভর�ল্পিো �রকে েো 
অিেোইকি স্ভৃিভেহ্নগুভে রোখকে যোকি আরও কিোক�র কেোক�রো ভিরোপকি ি্োকির শ্রদ্ধো 
জোিোকি সষেম হয়। অিেোইি কিো� েইটি সহোয়� হকি পোকর। ক�োিও অিধুঠিোকির 
পভর�ল্পিো �রকি সহোয়িো �রো, এমিভ� ি্োরো েযুভক্তেিিোকে উপভথিি হকি িো পোরকেও 
কিো��োরীকির �োকে স্োচ্কদ্যুর অিধুিূভি েকয় আিকি পোকর। 

অংিগ্রহে�োরীকির ভ্রমে এেং সোমোভজ� িরূত্ব সম্পক�দে  সেদেকিষ সর�োরী 
ভিকিদে ভি�োগুভের সোকথ পরোমিদে �রো উভেি। য্োরো এ�টি অকত্যুষ্টিভরিয়োয় (জোিোজোয়) 
অংি ভিকচ্ি ি্োরো কহান্টি েযুেহোর �রকি পোরকেি যভি ি্োকির েোভডকি ভেকর আসো 
অকযৌভক্ত� হয়। 

অকত্যুষ্টিভরিয়োর (জোিোজোর) সোম্প্রভি� পরোমিদে এর জিযু আপিোর থিোিীয় �িৃদে পষে, 
জোিোজো পভরেোে�, ধমতীয় কিিো এেং/ অথেো GOV.UK এর সোকথ পরোমিদে �রো উভেি।

5. এন্টেট কনন্য় িাজ িরুন
আপভি যভি ভি�ট েন্ধু  েো আত্ীয়, েো উইকের ভিেদেোহ� হকয় থোক�ি িকে মোরো কেকেি 
এমি েযুভক্তর উইে, অথদে এেং সম্পি্ভি ভিকয় �োজ �রকি হকি পোকর।

মিৃ েযুভক্তর সম্পি্ভি ভিকয় �োজ �রোর আইিী অভধ�োর কপকি আপিোর প্রকেকটর  
জিযু আকেিি �রোর প্রকয়োজি হকি পোকর। আকরো ভেস্োভরি পোওয়ো যোকে  
gov.uk/applying-for-probate.

কপ্রোকেকটর আকেিকির অংি ভহসোকে আপিোর মোরো যোওয়ো েযুভক্তর অথদে, সম্পি্ভি এেং 
সম্পি্ভির (‘একস্ট’) মেূযু কিওয়ো ির�োর। একস্কটর মেূযু ভিকি আপিোর ভিিটি প্রধোি 
�োজ কিষ �রকি হকে: 

1. িয়ো �কর সংথিোগুভের সোকথ কযোেোকযোে �রুি কযমি েযুোং� েো ইউটিভেটি 
সরেরোহ�োরীকির সোকথ েযুভক্তর সম্পি ও ঋে এর উপর।

2. একস্টর মোি অিধুমোি �রুি। আপভি �ীিোকে এইেএমআরভস-র �োকে মেূযুোয়িটি  
প্রভিকেিি �রকেি এেং কয ক�োিও উত্তরোভধ�োর টযুোকসের ভরকপোটদে এেং প্রিোকির জিযু 
সময়সীমোটি একি প্রিোে কেেকে। কেভিরিোে সম্পি্ভি কথক� টযুোসে কিওয়ো হয় িো।

3. এইেএম রোজস্ এেং শুল্কক� (এইেএমআরভস) মোি ভরকপোটদে �রুি।

প্রভিটি পযদেোকয় আরও ভেিি এেং সহোয়িো পোওয়ো যোকে এখোকি  
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


আপিোর সম্পি্ভি কর�ডদে  আপকডট �রোর প্রকয়োজি হকি পোকর:

• যখি ক�োিও কযৌথ মোভে� মোরো যোি

 o ক�োিও সম্পি্ভি কযৌথ মোভে� মোরো কেকে করভজস্োর কথক� ি্োকির িোম মধুকে 
কেেোর জিযু ভডকজভপ েমদে পরূে �রুি।

 o মি্ৃযুর িংসোপকরের এ�টি সর�োরী অিধুভেভপ সহ এইেএম েযুোডে করভজভস্টকি সম্পূেদে 
েমদেটি কপ্ররে �রুি।

• যখি ক�োিও সম্পি্ভি এ�মোরে মোভে� মোরো য্োি, সম্পি্ভি সোধোরেি থিোিোত্ভরি হয়:

 o সম্পি্ভি উত্তরোভধ�োর সকূরে প্রোপ্ত েযুভক্ত (‘সধুভেধোকিোেী’ িোকম পভরভেি) 

 o  ক�োিও িৃিীয় পষে, উিোহরেস্রূপ ক�উ সম্পি্ভি ভ�িকেি

প্রোসভগি� �োেজপকরের আরও ভেিি এেং ভেঙ্কগুভে এখোকি পোওয়ো যোকে:  
www.gov.uk/update-property-records-someone-dies

িন্রানারন্ি মৃত্যের খবর কিওয়া হন্য়ন্ে
এ�টি ডোক্তোর ভেভিন্ন �োরকে �করোিোকর মি্ৃযুর খের ভিকি পোকরি, যোর মকধযু রকয়কে:

• মি্ৃযুর �োরে অজোিো

• মি্ৃযু ভহংস্র েো অপ্রো�ৃি ভেে

• মি্ৃযু হঠোৎ �করই ঘকটভেে এেং িো অেযুক্ত ভেে

কসই েযুভক্তটি �ীিোকে মোরো কেে িো জোিোর জিযু �করোিোর ভসদ্ধোত্ ভিকি পোকরি কয ময়িো 
িিকত্র প্রকয়োজি আকে ভ�িো। এটি ক�োিও হোসপোিোে েো পোেভে� মে্দে ভরকি �রো কযকি 
পোকর। ময়িো িিকত্র পকর, যভি ক�োিও ভজজ্োসোেোি িো �কর কিহ কেকড কিওয়ো হয়, িকে 
�করোিোর মি্ৃযুর �োরে উকলেখ �কর ভিেন্ক�র �োকে এ�টি েমদে (‘কেোেোপী েমদে - েমদে 
100 B’) কপ্ররে �রকেি। �করোিোর কিহক� িেিোহ �রকি হকে শ্মিোি �িৃদে পকষের �োকে 
এ�টি ‘�করোিোর িংসোপরে - েমদে িেিোহ 6’ েো মরকিহ িোেি �রকি হকে‘ �করোিোর 
িোেি আকিি' কপ্ররে �রকেি। িোরপকর আপভি মি্ৃযু ভিেন্ি �রকি পোকরি এেং মি্ৃযু 
িংসোপকরের অিধুভেভপগুভে কপকি পোকরি।

মি্ৃযুর �োরে এখিও অজোিো হকে েো যভি েযুভক্তটি সম্ভেি ভহংস্র েো অপ্রো�ৃি মি্ৃযুকি মোরো 
যোয় েো �োরোেোকর েো পধুভেি কহেোজকি মোরো যোয় িকে ক�োিও �করোিোর অেিযুই িিত্ 
অিধুসন্োি �রকেি।

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


• অিধুসন্োকির পকরও আপভি মি্ৃযুর ভিেন্ি �রকি পোরকেি িো।

• �করোিোর েযুভক্ত মোরো কেকে িো প্রমোে �রোর জিযু এ�টি অত্েদেিতী�োেীি মি্ৃযুর 
িংসোপরে সরেরোহ �রকি পোকর। সংথিোগুভেক� মি্ৃযুর ভেষকয় জোিোকি এেং কপ্রোকেকটর 
জিযু আকেিি �রকি আপভি এটি েযুেহোর �রকি পোকরি।

• িিত্ কিষ হকয় কেকে �করোিোর করভজস্টোরক� েেকেি করভজস্োকর �ী রোখকি হকে।

কোন্ির অবস্ায় সহায়তা
যখিই ক�োিও েন্ধু  েো ভপ্রয়জকির ষেভি হয়, এটি এ�টি অিযুত্ �ঠিি এেং েযুোকেভ্জং 
সময় হকি পোকর। ক�োভিড -19 (Covid-19) অভিমোরী সময়�োে এর সময় য্োরো কিো� 
এেং িধুঃখ অিধুিে �রকেি ি্োকির কষেকরে এটি আরও কেভি হকি পোকর।

কিো�োহিরো কিোক�র সোকথ েডোই �রকি পোকর, ক�েে কিোক�র �থো িয় েরং সোমোভজ� 
িরূকত্বর েযুেথিোর অথদে ি্োরো কযিোকে ভেিোয় জোিোকি েোি িো জোিোকি পোকরি িো। য্োরো 
এ�ো এ�ো ভেভচ্ন্ন হকয় পকডি ি্োকির পকষে এটি ভেকিষি �ঠিি এেং সোধোরে সহোয়িো 
কিটওয়ো�দে গুভের সোকথ সংকযোে থিোপি �রো ভ�েুটো �ঠিি হকি পোকর।

আপভি কিো�িিোয় েেোেকের অসধুভেধো কমো�োকেেোয় সহোয়িোর জিযু িীকের পরোমিদেগুভে 
অিধুসরে �রকি ইচু্� হকি পোকরি:

িরুন
• পযদেোপ্ত ঘধুম (আপিোর স্োিোভে� পভরমোে) কপকি ভেশ্রোম ভিি এেং আরোম �রুি এেং 

ভিয়ভমি এেং স্োথিযু�রিোকে খোেোর খোি।

• আপিোর যো প্রকয়োজি িো কেোক�কির েেধুি।

• আপভি য্োকির ভেশ্োস �করি ি্োকির সোকথ �থো েেধুি। আপিোক� সেোইক� সেভ�েু 
েেোর ির�োর কিই িকে �োউক�ই ভ�েু িো েেো প্রোয়িই অসহোয় হয়।

• েোভডকি েো ড্োইভিং েো রোইভডং �রোর সময় যত্ন ভিি - িধুঘদেটিোজভিি েো মোিভস� েোকপর 
পকর িধুঘদেটিোগুভে কেভি কিখো যোয়।

• ভিকজর উপর েোইকরর িোভয়ত্ব এখি �মোকি কেষ্টো �রুি এেং আপোিি অভিভরক্ত 
িোভয়ত্ব কিকেি িো।

• এমি ক�োিও জোয়েোয় যোওয়োর জিযু সময় তিভর �রুি কযখোকি আপভি ভিরোপি কেোধ 
�করি এেং আপিোর মকির মকধযু যো ঘকটভেে িোত্িোকে কসটো িোেধুি। যভি অিধুিূভি এই 
মধুহূকিদে  খধুে িভক্তিোেী হকয় ওকঠ ভিকজক� এই �োজ �রকি েোধযু �রকেি িো।



িরন্বন না
• এই অিধুিূভিগুভে ভিয়ন্ত্রে �রুি। আপিোর ভেশ্োসী �োরও সোকথ িোকির সম্পক�দে  �থো 

েেো িোে হকে ভ�িো িো িোেধুি। স্ভৃিগুভে সরোসভর অিিৃযু হকয় কযকি পোকর িো।

• আপিোর েো অকিযুর অিধুিূভি এেং ভেত্োিোেিো েো অকিযুর মি কিকে ভেরিি হকয় ওঠো।   
এগুভে এ�টি মোিভস� েোপ এর স্োিোভে� প্রভিভরিয়ো।

• আপভি যোকির ভেশ্োস �করি িোকির এভডকয় েেো।

এমি অকি�গুভে পভরকষেো এেং সংথিোগুভে রকয়কে যো কিোক�র সময় আপিোক� এেং 
আপিোর পভরেোরক� সমথদেি �রকি পোকর, যোর মকধযু আকে:

• আপিোর �োউভন্সকের �োে কথক� কিোক�র পভরকষেো খধু্জধুি।

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

• কিো�সত্োকপ NHS িথযু এেং সহোয়িো।

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

• এ�টি কিোক�র অেথিোর পর ধোকপ ধোকপ সর�োভর ভিকিদে ভি�ো।

 o gov.uk/after-a-death

• এই অভিমোরী দ্োরো �ীিোকে কিো� এেং িধুঃখ প্রিোভেি হকি পোকর এেং �ীিোকে 
প্রক�োকপর মধযু ভিকয় েোচ্োকির সহোয়িো �রকি পোকর িোর ভরকসোসদে Cruse 
Bereavement Care এর রকয়কে।

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

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

 o �ে �রুি 0808 808 1677

• At a Loss যধুক্তরোজযু জধুকড সোইিকপোভস্ং এেং পভরকষেোগুভের পোিোপোভি অিেোইি 
�োউকন্সভেং পভরকষেো সরেরোহ �কর।

 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


• The Compassionate Friends কয ক�োিও েয়কসর সত্োকির মি্ৃযুর পকর এেং কয 
ক�োিও �োরকেই পভরেোরগুভেক� সহোয়িো প্রিোি �কর।

 o tcf.org.uk

 o �ে �রুি 0345 123 2304

• Childhood Bereavement Network এর জোিীয় এেং থিোিীয় সহোয়িো সংথিোর িথযু 
এেং ভেঙ্ক রকয়কে।

 o childhoodbereavementnetwork.org.uk

• LGBT ভিভিদে ষ্ট সমথদেি ভিম্নভেভখি থিোি কথক� পোওয়ো যোয়:

 o Switchboard - LGBT+ কেোকি কেোক�র জিযু এ�টি ইকমে এেং ইিস্যুোন্ট 
কমকসভজং সধুইেকেোকডদে র মোধযুকম কশ্রোিো পভরকষেো switchboard.lgbt 

 o MindOut  - LGBT সম্প্রিোকয়র মোিভস� স্োথিযু এেং সধুথিিোর উন্নভির জিযু 
অযুোডকিোক�ভস এেং অিেোইি সহোয়িো পভরকষেো। mindout.org.uk

 o London Friend- অিেোইি ভপয়োর সোকপোটদে কেোরোম, ভিভডও �োউকন্সভেং এেং 
মোিভস� স্োথিযু সঙ্কট করোধ পভর�ল্পিো সহ মোিভস� স্োথিযু সহোয়িো সরেরোহ �কর 
londonfriend.org.uk

 o LGBT েোউকডেিি - �োউকন্সভেং এেং েন্ধু কত্বর পোিোপোভি কহল্পেোইি সরেরোহ �কর। 
lgbt.foundation

• BAME ভিভিদে ষ্ট সহোয়িো এখোি কথক� পোওয়ো যোয়: 

 o আপিোর থিোিীয় �োউভন্সে যোকির ওকয়েসোইকট BAME ভিভিদে ষ্ট পভরকষেোগুভে থো�কি 
পোকর। 

 o BAME �োউকন্সের ভে�ল্পগুভে যো আপভি কয ক�োিও সহোয়িো পভরকষেোগুভে কথক� 
কেকে ভিকি পোকরি। 

 o ভি BAATN (ব্যুো�, আভরি�োি এেং এভিয়োি কথরোভপ কিটওয়ো�দে ) যো যধুক্তরোকজযুর 
�ৃষ্োগি, আভরি�োি, এভিয়োি এেং �যুোভরভেয়োি কহভরকটজ এর পরোমিদেিোিো এেং 
সোইক�ো কথরোভপস্কির এ�টি েহৃি সম্প্রিোয়ক� উপথিোপি �কর। িয়ো �কর সকেিি 
হি এই পভরকষেোটির জিযু এ�টি ভেও রকয়কে। baatn.org.uk | 020 3600 0712

উকদ্ে, হিোিো, েো রেমোপরেিতী েযুোভধর সম্ভোেযু েষেেগুভে সম্পক�দে  আপভি আপিোর GP েো 
NHS111 এর সোকথ কযোেোকযোে �রকি পোকরি। এই ভেষয়গুভের জিযু অভিভরক্ত সহোয়িো 
এিএইেএস েকয়সগুভের মোধযুকম উপেব্ধ (NHS.uk কত) অথেো 08457 90 90 90 এ 
সোকমভরটোিক� �ে �রুি।

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


এই েোইকডন্স টি ইংেযুোকডের জিযু। এেোডো কিটেযুোডে, উত্তর আয়োরেযুোডে ও ওকয়েকস সমথদেি  
পোওয়ো যোয়।
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