
কিভাবে কুকুবেে লাইবেবসেে জন্য আবেদন িেবেন
নিউইয়র্ক  শহরেে স্বাস্থ্য নিনি §161.04 অিসুবারে কুকুে নিরয় িবানিে িবাইরে গেরে কুকুরেে  
েেবায় েবাইরসন্স টথ্যবাে েবােবারিবা থবারবা আিশথ্যর।

nyc.gov/doglicense এ অনলাইবন আবেদন িবে েময় ডািমােুল োঁচান। 
কিভাবে ডািব�াবে আবেদন িেবেন
•  যতটবা পবােরিি ইংরেনিরত ফর্ক পূেণ ররুি।  
অিথ্য ভবাষবায় িরবা গেওয়বা ফর্ক প্রনরিয়বা হরত েীর্ক সরয় েবােরত পবারে।

• গয িেরিে েবাইরসন্স আপনি অর্ক বাে নেরত চবাি গসটি চয়ি ররুি।
• ফরর্ক স্বাক্ষে ররে তবানেখ নেি।
•  নিরচে ফী সবােণী গেরখ ফী েণিবা ররে নিি। আপিবাে কুকুরেে িয়স 4 রবারসে রর িবা হরে িবা নিিবীিি িবা রেবা হরয় 
থবাররে আপনি এর িছরেে গিশী সররয়ে িিথ্য কুকুরেে েবাইরসন্স পবারিি। েবাইরসন্স ফী গফেত গেওয়বা হয় িবা।

•  গরবাট যত অথ্ক িররয়বা আরছ তবাে িিথ্য এরটি গচর িবা রবানি অর্ক বাে সংযুক্ত ররে নেি। NYC DOHMH এে 
িবারর পবাঠবাি।

• পূণ্ক রেবা ফর্কটি ও অথ্ক এই ঠিরবািবা িেবািে রবাররযবারে পবাঠবাি:
   New York City Department of Health and Mental Hygiene  

Veterinary Public Health Services  
P.O. Box 4768  
Church Street Station  
New York, NY 10261-4768

 আরেবা রবার হবােবারিবা িবা চুনে যবাওয়বাে িিথ্য েবায়িদ্ধ িই। 

লাইবেসে ও অন্যান্য ফী
কনেবীজন, য� যিাবনা েয়বে $ 8.50 প্রকি েছে, 5 েছে েয়ে প�্যন্ত

অ- কনেবীজন, 4 মাবেে যেশী $ 34.00 প্রকি েছে, 5 েছে েয়ে প�্যন্ত

অ- কনেবীজন, 4 মাবেে িম $ 8.50 যিেলমাত্র প্রথম েছবেে জন্য

যলট ফী (যময়াদ উত্ীর্য লাইবেবসেে জন্য) $ 2.00 লাইবেসে পনুন্যেীিের িো হয়কন এমন প্রকিটি েছে

ট্যাে প্রকিস্াপন $ 1.00
এছাড়াও আপকন েহায়িা প্রবয়াজন এমন পশুবদে পকেবেো প্রদানিােী েংস্া  

NYC এে পশু পকেচ�্যা যিন্দ্র (Animal Care Centers, ACC) এ দান িেবি পাবেন।
•   $10 এনতর নিিবােছবািবা িবা কুকুেছবািবাে িিথ্য ফরু্কেবা 
প্রেবাি রেরত পবারে।

•   $45 এরটি কুকুেরর নিিবীিি রেরত পবারে।
•   $150 আিেুতথ্য প্রনশক্ষণ প্রেবাি রেরত পবারে।

•   $500 এ নিিবারেে িতুি িবাসস্বাি গরিবা যবারি।
•   $1000 এ গরবারিবা  
আহত কুকুে িবা নিিবারেে হবারিে নচনরতসবা রেবারিবা 
যবারি।

আপকন কি যভাট যদওয়াে জন্য যেকজস্াে িবেবছন?
িবা হরয় থবাররে, গেনির্রেশি ফরর্কে িিথ্য 311 নম্ববে িল িরুন িবা  

www.nyccfb.info/registertovote সবাইট গেখুি।

আরেবা তরথথ্যে িিথ্য িবা অিেবাইরি আরিেি রেবাে িিথ্য 311 নম্ববে িল িরুন  
nyc.gov/doglicense গেখুি।
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