
!গাসল (আনু)ািনক !গাসল) এবং কাফন (কাফন)

িলেস%ােরর মেধ* +বশ কেয়ক0 সং2া রেয়েছ যারা মৃত 
ব*ি7েক দাফেনর জন* <=ত করার জন* +গাসল এবং কাফন 
সুিবধা <দান কের।    

পিরেষবাDিল অ*ােFস করেত অনুGহ কের আপনার িনযJ7 
িফউনােরল িডেরMর/অ*ােরNােরর সােথ কথা বলুন। তারা 
আপনােক আপনার পছেPর মসিজদ/সং2ার সােথ সমQ 
<েয়াজনীয় ব*ব2া করেত সহায়তা করেব। 

আপিন এই ধরেনর পিরেষবাDিল অ*ােFস করেত সরাসির 
মসিজদ/সং2ার সােথ +যাগােযাগ করেত পােরন।    

অে234ি5য়ায় !যাগদান 

অেT*UিVয়ায় +যাগদানকারীেদর িনরাপWা িনিXত করার 
জন*, +যেকান কমীY  এবং +Z[ােসবকেদর িনরাপWা সহ, 
অনুGহ কের িন\িলিখতDিল +নাট কর_ন: 

1. অনুGহ কের আপনার িনধ`ািরত সমেয় কবর2ােন +পa bছান 

2. আপিন যিদ নামােজর জন* জানাজগাহ র_ম বJক কের 
থােকন তেব আপনােক জানাজগাহ যাওয়ার জন* এক0 
িনdদef সময় +দওয়া হেব এবং অন*0 <কg ত দাফেনর জন* 
কবেরর পােশ থাকেব। উভয় সময় +মেন চলুন.  

3. কবেরর ধাের অনুGহ কের কবর2ােনর কমীY  বা 
+Z[ােসবকেদর +দওয়া িনেদ̀শাবলী অনুসরণ কর_ন। 
এ0 আপনার িনরাপWা এবং +যেকােনা কমীY  এবং 
+Z[ােসবকেদর িনরাপWা িনিXত করার জন*। 

আরও তথ* বা সমথ`েনর জন* অনুGহ কের +দখJন: 

www.crescent-funerals.com 

অেT*UিVয়ার ব*ব2া করেত: 
Salim Mangera 

07833 533490

এক9 মুসিলম জানাযার ব3ব=া করা  

25+শ মাচ̀ 2022 পয`T, জর_রী কেরানাভাইরাস অ*াM 
2020-এর অেনক ভাতা +শষ হেয় যােব, যা আমােদর 
আমােদর আেগর +বিশরভাগ কােজর অনুশীলেন িফিরেয় 
িনেয় যােব 

অেT*UিVয়ার ব*ব2া করার সময় +শাকাহত পিরবারেক 
সমথ`ন করার জন* আমরা এই িনেদ̀িশকা একিkত কেরিছ। 
এ0 এক0 সংিlm ওভারিভউ <দান কের +কান <িVয়াDিল 
Gহণ করা উিচত এবং এক0 অেT*UিVয়া সংঘ0ত হওয়ার 
আেগ +কান আইিন নিথর <েয়াজন হেব৷ অনুGহ কের +pা-
চাট̀ অনুসরণ কর_ন যা অTভJ `7 রেয়েছ.  

যখন ি?য় মানুষ9 চেল যায় 

+কউ মারা +গেল আমােদর <াথিমক পরামশ` হল আপিন 
একজন অিভq িফউনােরল িডেরMর/অ*ােরNার িনযJ7 
কর_ন যােত অেT*UিVয়ার ব*ব2া করা যায়। আমরা এও 
পরামশ` িদই +য আপিন +য +কােনা অেT*UিVয়া সংVাT 
িবষেয় তােদর সােথ +যাগােযাগ করার জন* আপনার 
পিরবােরর একজন সদস*েক মেনানীত কর_ন। 

মৃতJ *র কারেণর +মিডেকল সা0̀িফেকট

<িVয়া0 rর_ করার জন* আপনােক +মিডেকল সা0̀িফেকট 
অফ কজ অফ +ডথ (MCCD) সুরিlত করেত হেব। এ0 
এক0 আনুsািনক নিথ যা বেল +য ব*ি7 কী কারেণ মারা 
+গেছ। MCCD হাসপাতােলর ডা7ার tারা জাির করা হয় যিদ 
মৃতJ * হাসপাতােল হয়, অথবা যিদ মৃতJ * বািড়েত বা সPদােয়র 
মেধ* ঘেট থােক তাহেল GP tারা। জw ও মৃতJ * িনবxেকর 
মৃতJ * িনবxেনর জন* এই নিথর <েয়াজন.

মৃতJ *র কারণ yf হেল হাসপাতাল বা িজিপ MCCD-+ক 
সরাসির জw ও মৃতJ * িনবxেকর কােছ ইেমল করেব. 
িনকটাCীয়েক !কান শারীিরক নিথ ?দান করা হেব না।

শরীেরর সংIহ  

একবার হাসপাতাল বা িজিপ tারা MCCD জাির করা হেল মৃত 
ব*ি7েক তােদর মৃতJ *র 2ান +থেক সংGহ করা +যেত পাের। UHL 
সংGেহর জন* এক0 অ*াপেয়zেমz িসে%ম চালু আেছ তাই 
সাহােয*র জন* অনুGহ কের আপনার িফউনােরল িডেরMর/
অ*ােরNােরর সােথ +যাগােযাগ কর_ন। 

মৃতL 3 িনবMন

দাফেনর ব*ব2া করার জন* আপনােক এক0 দাফেনর আেদশ 
+পেত হেব। এ0 জw ও মৃতJ * িনবxেকর কােছ মৃতJ * িনবxেনর 
মাধ*েম করা হয়। দাফেনর আেদশেক <ায়ই "সবJজ" িহসােব উে{খ 
করা হয়.  

ঘOার মেধ3 পRিত - একবার +রিজ|ার হাসপাতাল বা িজিপ +থেক 
MCCD +পেয় +গেল, তারা মৃতJ *র িনবxেনর জন* এক0 
অ*াপেয়zেমz বJক করার জন* িনকটা}ীয়েদর সােথ +যাগােযাগ 
করেব। এই অ*াপেয়zেমz0 হেব এক0 অিফস িভিWক "সামেন 
মুেখামুিখ" অ*াপেয়zেমz।  

মৃতJ * িনবxন হেয় +গেল জw ও মৃতJ * িনবxক +দেবন দাফেনর 
আেদশ িনকটা}ীয়েদর কােছ, যােদর দাফন বJক করার জন* তােদর 
িফউনােরল িডেরMর/অ*ােরNােরর কােছ এ0 +পa bেছ িদেত হেব। 

কাযS?ণালী আউট-অফ-আওয়ার - একবার অন-কল +রিজ|ার 
হাসপাতাল বা ইসু*কারী িজিপ +থেক MCCD +পেয় +গেল, +রিজ|ার 
দূরবতীY ভােব �*ান করেত এবং তােদর দাফেনর আেদশ ইেমল 
করেত পরবতীY  আ}ীয়েদর সােথ +যাগােযাগ করেবন।. Tএ0 তখন 
িনযJ7 িফউনােরল িডেরMর/অ*ােরNারেক ঘzার বাইের দাফেনর 
ব*ব2া করার অনুমিত +দেব। অনুGহ কের মেন রাখেবন, ঘzার 
বাইেরর এই দূরবতীY  <িVয়া0 +কানও আনুsািনক িনবxন নয় 
এবং অিফস চলাকালীন সমেয় আ}ীয়েদর জন* এক0 
"মুেখামুিখ" অ*াপেয়zেমz করা হেব। 

কবর=ান বL িকং

িফউনােরল িডেরMর/অ*ােরNার rধJমাk িলেস%ার িস0 কাউি�ল 
বা িVেসz িফউনােরল (ঘzার বাইের) +রিজে|শন স�� হেলই 
কবর2ােনর ব*ব2া করেত পারেবন।
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মৃত$ % ঘেট

হাসপাতােলর মৃত+ ,
বািড়েতই নািক মৃত+ ,


3হাম 3কয়ার

3রাগী িবভােগর সােথ 3যাগােযাগ 
কর:ন যারা 3রিজ<ার এবং িরিলজ 
বিডর কােছ MCCD A,ান করেব

িজিপর সােথ 3যাগােযাগ কর:ন
হাসপাতােলর ডাBার িক মৃত+ , 

Cত,য়ন করেত সDম?
3ক তদেFর িনেদG শ 3দেব তা 
কেরানারেক জানােনা হেয়েছ

3রিজ<ার িনবIন সJK কেরন 
aদাফেনর আেদশ Cদান কের

অেF,OিPয়া পিরচালক দাফেনর 
আেদশ Rহণ কেরন। তারপর কবর 
3দওয়ার জন, কাউিWেলর সােথ 

3যাগােযাগ কের

অেF,OিPয়া পিরচালক মৃতেদহ 
সংRহ কেরন এবং 3গাসল ও 

কাফেনর ব,বXা কেরন, তারপর 
দাফেনর সময় অেপDা কেরন

অেF,OিPয়া পিরচালক মৃতেদহেক 
কবরXােন XানাFিরত কেরন 

3যখােন িনধGািরত সমেয় দাফন করা 
হয়

িজিপ MCCD জাির কের এবং 
3রিজ<ােরর কােছ A,ান কের

িজিপ িক মৃত+ , Cত,য়ন করেত 
সDম?

আপনার মসিজদ বা সPদােয়র 
অেF,OিPয়া পিরচালকেক 
অবিহত কর:ন এবং তােদর 
িনেদG শনা অনুসরণ কর:ন

www.crescent-funerals.com

এক+ মুসিলম জানাযার 
আেয়াজন করা 

78া চাট:

মৃত+ , িনবIন করার জন, িনবIক 
এক] "মুেখামুিখ" অ,াপেয়^েমে^র 
ব,বXা করেত আ_ীয়েদর সােথ 

3যাগােযাগ করেবন

কেরানার তদF 3শষ কের

কেরানার িরিলজ জাির কের এবং 
িফউনােরল িডেরaরেক দাফেনর 

আেদশ ইেমল কের

অেF,OিPয়া পিরচালক মৃতেদহ 
সংRহ কেরন এবং 3গাসল ও 

কাফেনর ব,বXা কেরন, তারপর 
দাফেনর সময় অেপDা কেরন

চািব


হঁ,া              না


