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পশ িনযর্াতন েরিজে�শন আইেনর �ায়শই িজ�ািসত ��াবলী 

 
িনউইয়কর্  শহেরর পশ িনযর্াতন েরিজে�শন আইন িক? 
এিট হল একিট আইন েযিটর 
• মাধয্েম পশ িনযর্াতন অপরােধ অিভযু�েদর নাম িনউইয়কর্  শহেরর পশ িনযর্াতন েরিজি�েত নিথভু� করা হেব। 
• মাধয্েম েসইসব পশ িনযর্াতনকারী বয্ি�েদরেক পশর মািলক হওয়া, �ি�য়া করা, একসােথ থাকা, েহফাজেত রাখা বা 

ই�াকৃতভােব েকােনা পশর সে� শারীিরক সং�েশর্ আশার িনিষ� করা হয়  এবং  েরিজ�ােরর �েয়াজন হয়।  
• েরিজি� েচক করার জনয্ এবং উপের নিথভু� বয্ি�েদর কােছ েকােনা পশ িব�য় বা মািলকানা �ানা�র করার জনয্ পশ-সং�া� 

বয্বসা বা সং�ার কম�েদর �েয়াজন। 
 
এই েরিজি�েত কােদর নাম নিথভু� করা আবশয্ক? 
2014 সােলর 2রা অে�াবেরর পর যিদ েকােনা বয্ি� পশ িনযর্াতেনর অপরােধ েদাষী সাবয্� এবং যারা 
• িনউইয়েকর্  বসবাস কেরন 
• অপরােধ েদাষী সাবয্� হওয়ার সময় বয়স 18 বছর িছল 
• েজল েথেক পাঁচ বছর আেগ মুি� েপেয়েছন অথবা যিদ পাঁচ বছেরর কম েকােনা কারাদে� দি�ত নন 
 
পশ িনযর্াতন অপরাধ িক? 
আইেনর মাধয্েম েয সব িবষেয়র জনয্ কাউেক পশ িনযর্াতেনর অপরােধ অপরাধী িনধর্ারণ করা যােব  
• পশর লড়াই, িনউইয়কর্  ে�েটর (NYS) কৃিষ এবং বাজার সং�া� আইেনর ধারা 351-েত েযমন বলা আেছ; 
• পশর উপর িদেয় েজাের গাড়ী চালােনা, অতয্াচার বা আঘাত; িনউইয়কর্  ে�েটর (NYS) কৃিষ এবং বাজার সং�া� আইেনর ধারা 

353-েত েযমন বলা আেছ েসই অনুসাের খাবার েখেত না েদওয়া; 
• িনউইয়কর্  ে�েটর (NYS) কৃিষ এবং বাজার সং�া� আইেনর ধারা 353-েত েযমন বলা আেছ েসই রকম ভােব পশেদর উপর তী� 

িন�ুরতা চালােল; 
• NYS-এর কৃিষ এবং বাজার সং�া� আইেনর ধারা 353(c)-েত েযমন বলা আেছ েসই রকম ভােব পশম ৈতিরেত পশেদর 

তিড়তাহত করা; 
• NYS-এর কৃিষ এবং বাজার সং�া� আইেনর ধারা 355-েত েযমন বলা আেছ েসই রকম ভােব পশেদর পিরতয্াগ করা; 
• NYS-এর কৃিষ এবং বাজার সং�া� আইেনর ধারা 356-েত েযমন বলা আেছ েসই রকম ভােব েকােনা েখাঁয়াড় বি� থাকা পশেক 

উপযু� খাদয্ ও পানীয় না �দান করেল; 
• NYS-এর কৃিষ এবং বাজার সং�া� আইেনর ধারা 360-েত েযমন বলা আেছ েসই রকম ভােব পশেদর শরীের িবষি�য়া ঘটােল বা 

তার েচ�া করেল; 
• NYS-এর কৃিষ এবং বাজার সং�া� আইেনর ধারা 361-েত েযমন বলা আেছ েসই রকম ভােব িকছু গৃহপািলত পশেদর আঘাত 

করেল; 
• NYS েপনাল েকাড ধারা 242.15 অনুসাের েকােনা সািভর্ স পশর ফা�র্  িড�ী �িত করেল; অথবা 
• উপেরর উি�িখত েকােনা ঘটনা অনয্ েকােনা অিধে�ে� সংগিঠত হেল তা অপরাধ বেল ধরা হেব। 
 

িকভােব েরিজে�শন কাজ কের?  
েয বয্ি� েরিজ�ার করেবন তােক 311-েত কল কের পশ িনযর্াতন েরিজি�র সে� কথা বলেত হেব বা 
animalabuseregistry@health.nyc.gov-েক েজল েথেক ছাড়া পাওয়ার পাঁচ িদেনর মেধয্ বা েজল না হেল শাি�র পাঁচ িদেনর 
মেধয্ ইেমল করেত হেব। �া�য্ িবভাগ একিট সরাসির অয্াপেয়�েমে�র সময় িনধর্ারণ করেবন।  
 
েয সম� বয্ি� েদাষী সাবয্ে�র আেবদন করেছন তােদর েরিজ�ার করার �েয়াজন েনই। 
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েরিজে�শেনর জনয্ িক ধরেনর তথয্ �েয়াজন? 
�া�য্ িবভাগ িনব�ককারীর একিট ছিব তুলেবন এবং এইসব তথয্ সং�হ করেবন: 
• নাম ও সম� ছ�নাম বা ওরেফ  • েচােখর রঙ 
• জ� তািরখ • বাড়ীর িঠকানা এবং/অথবা বাস�ােনর �তয্ািশত িঠকানা 
• িল� • �াইভার'স লাইেস� বা নন-�াইভার ফেটা আইিড কাডর্  ন�র 
• গােয়র রঙ • পশ িনযর্াতন অপরােধর বণর্না 
• জািত বা জািতগত • েদাষী সাবয্ে�র তািরখ 
• উ�তা ও ওজন • িক শাি� েদওয়া হেয়েছ 
 
তথয্ আপেডট করার জনয্ িনব�নকারীেক অবশয্ই �া�য্ দ�েরর সে� েদখা করা আবশয্ক 
• �িত বছর, �থম েরিজে�শেনর তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধয্ 
• তথয্ পিরবতর্ েনর পাঁচ িদেনর মেধয্ 

 
এই েরিজি�েত একজন বয্ি� কতিদন থাকেত পাের?  
• েজল েথেক মুি�র পাঁচ বছর পর বা শাি�র তািরেখর পর, েযিট পের হেব, অথবা  
• পরবত� েকােনা পশ িনযর্াতন অপরােধর তািরেখর দশ বছর পর 
 
েকান েগা�ীেদরেক পশ হ�া�র করার আেগ অবশয্ই েরিজি� েচক করেত হেব? 
• িনউইয়কর্  শহের কমর্রত পশ উ�ারকারী েগা�ীসমূহ  
• িনউইয়কর্  শহের পশ আ�য়কারী চালনাকারী েগা�ীসমূহ 
• িনউইয়কর্  ে�েটর অ�ভুর্ � কুকুর এবং িবড়াল র�াকারী সিমিত 
• িনউইয়কর্  ে�েটর অ�ভুর্ � দয়াশীল সিমিত 
• িনউইয়কর্  শহেরর অ�ভুর্ � পশ িহং�তা �িতেরাধী সিমিত 
• িনউইয়কর্  শহেরর েপােষয্র েদাকান 
• িনউইয়কর্  শহেরর পশ িচিকৎসকগণ 
 
িকভােব এই েগা�ীগিল েরিজি� পরী�া করেত পাের?  
েরিজি�েত অয্াে�স েপেত, nyc.gov/health/animalabuseregistry ওেয়বসাইেট যান এবং “Access the  
Registry (েরিজি�)” িবক�িট িনবর্াচন করন। েরিজে�শন করা �েয়াজন। 
 
েকােনা বয্ি� িবেশষেক েকােনা পশ িব�য় বা দত্তক েদওয়ার আেগ আইন অনুযায়ী েয সকল েগা�ীর েরিজি� পরী�া 
করা �েয়াজন তাঁেদর অিত অবশয্ই তা করেত হেব।   
 
েরিজি�র তেথয্ কােদর �েবশািধকার আেছ? 
আইন �েয়াগকারী সং�া এবং িনউইয়কর্  শহেরর িডি�� অয্াটিনর্র অিফসসমূেহরও েরিজি� তেথয্ �েবশািধকার আেছ। 
 
েরিজি� বয্বহােরর সীমাব�তা িক? 
েরিজি� তথয্ েকবলমা� িনউইয়কর্  শহেরর পশ িনযর্াতন েরিজে�শন আইন েমেন চলেত বয্বহার করা েযেত পাের, অনয্ েকােনা  
উে�েশয্ নয়।  
 
এই আইন ল�েনর শাি� িক?  
েয সব বয্ি�রা �েয়াজন িহেসেব েরিজ�ার কেরন িন বা যখন িনিষ� তখন েকােনা পশর সে� ই�াের� করেছন তখন এক বছর 
কারাদে�র শাি�, �ায় $1,000 পযর্� ফাইন বা উভয়ই েদওয়া হেত পাের।  
 
 
 


