কিভাবে কুকুরের লাইসেন্সের জন্য আবেদন করবেন
নিউইয়র্ক শহরের স্বাস্থ্য বিধি §161.04 অনুসারে কুকুর নিয়ে বাড়ির বাইরে গেলে কুকুরের
গলায় লাইসেন্স ট্যাগ লাগান�ো থাকা আবশ্যক।

nyc.gov/doglicense এ অনলাইনে আবেদন করে সময় ডাকমাসু ল বাঁ চ ান।
কিভাবে ডাকয�োগে আবেদন করবেন
•	
যতটা

পারবেন ইংরেজিতে ফর্ম পূরণ করুন।
অন্য ভাষায় জমা দেওয়া ফর্ম প্রক্রিয়া হতে দীর্ঘ সময় লাগতে পারে।
•	যে ধরনের লাইসেন্স আপনি অর্ডার দিতে চান সেটি চয়ন করুন।
• ফর্মে স্বাক্ষর করে তারিখ দিন।
•	নিচের ফী সারণী দেখে ফী গণনা করে নিন। আপনার কুকুরের বয়স 4 মাসের কম না হলে বা নির্বীজন না করা হয়ে থাকলে
আপনি এক বছরের বেশী সময়ের জন্য কুকুরের লাইসেন্স পাবেন। লাইসেন্স ফী ফেরত দেওয়া হয় না।
•	ম�োট যত অর্থ বকেয়া আছে তার জন্য একটি চেক বা মানি অর্ডার সংযুক্ত করে দিন। NYC DOHMH এর নামে
পাঠান।
• পূর্ণ করা ফর্মটি ও অর্থ এই ঠিকানা বরাবর ডাকয�োগে পাঠান:
		

NYC DOHMH
Citywide Dog License
P.O. Box 786602
Philadelphia, PA 19178-6602

আমরা ডাক হারান�ো বা চু রি যাওয়ার জন্য দায়বদ্ধ নই।

লাইসেন্স ও অন্যান্য ফী
নির্বীজন, যে ক�োন�ো বয়সে
অ- নির্বীজন, 4 মাসের বেশী
অ- নির্বীজন, 4 মাসের কম
লেট ফী (মেয়াদ উত্তীর্ণ লাইসেন্সের জন্য)
ট্যাগ প্রতিস্থাপন

$ 8.50
$ 34.00
$ 8.50
$ 2.00
$ 1.00

প্রতি বছর, 5 বছর বয়স পর্য ন্ত
প্রতি বছর, 5 বছর বয়স পর্য ন্ত
কেবলমাত্র প্রথম বছরের জন্য
লাইসেন্স পুনর্নবীকরণ করা হয়নি এমন প্রতিটি বছর

এছাড়াও আপনি সহায়তা প্রয়�োজন এমন পশুদের পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা
NYC এর পশু পরিচর্যা কেন্দ্র (Animal Care Centers, ACC) এ দান করতে পারেন।
•	$10 এতিম বিড়ালছানা বা কুকুরছানার জন্য ফর্মুলা প্রদান

করতে পারে।
•	$45 একটি কুকুরকে নির্বীজন করতে পারে।
•	$150 আনুগত্য প্রশিক্ষণ প্রদান করতে পারে।

•	$500 এ বিড়ালের নতু ন বাসস্থান কেনা যাবে।
•	$1000 এ ক�োন�ো

আহত কুকুর বা বিড়ালের হাড়ের চিকিত্সা করান�ো যাবে।

আপনি কি ভ�োট দেওয়ার জন্য রেজিস্টার করেছেন?
না হয়ে থাকলে, রেজিস্ট্রেশন ফর্মের জন্য 311 নম্বরে কল করুন বা
www.nyccfb.info/registertovote সাইট দেখুন।

আর�ো তথ্যের জন্য বা অনলাইনে আবেদন করার জন্য 311 নম্বরে কল করুন
nyc.gov/doglicense দেখুন।
Bengali

পৃ ষ্ ঠাটি ইচ্ছাকৃ তভাবে খালি রাখা হয়েছে

কুকুরেে িাইরেরসেে আরিদন

অনুগ্রহ েরে পলেষ্ােভাি লপ্ন্ট েরুন।

স্বাস্থ্য বিবি §161.04 অনুসবারে কুকুে বনরে িবাবিে িবাইরে গেরে কুকুরেে েেবাে েবাইরসন্স টথ্যবাে েবােবারনবা থবাকবা আিশথ্যক।

আরিদরনে ধেণ Type of Application
❑ নতু ন New
❑ পুনন্ন িীেেণ Renewal
কুকুরেে মালিরেে তথ্য

❑ ট্যা� প্লতস্াপন Replacement Tag

Dog Owner’s Information

নাম

First Name

পদলি

Last Name

ঠিোনা 1
Address 1

ঠিোনা 2
Address 2

িরো

লিপ কোড

–

Zip Code

Borough

ক�ান নং
Phone #

ইরমি
E-mail

কুকুরেে তথ্য Dog’s Information
মাে ও িন্মোি

কুকুরেে নাম

Month and Year of Birth

Dog’s Name

মাে (মম)

প্াথলমে শািে

িেে (িিিি)

Primary Breed

প্াথলমে েঙ
Primary Color

ক�ৌণ েঙ

Secondary Color

তৃ তীে েঙ

Third Color

লিঙ্গ

Gender

❑

পুরুষ
Male

❑

মলহিা
Female

মাইর্ালিপ #
Microchip #

ট্যা� #
Tag #

আপনাে কুকুেরে িিাতরকেে টিো লদরেরেন? Did your dog receive rabies vaccine?
❑ হ্যাাঁ

Yes

❑ না

যবি আপনবাে কুকুরেে জেবাতরকেে টিকবা তথথ্য পবেিবততি ত হরে থবারক তবাহরেই গকিে পূেণ করুন।

No

টিো কদওোে তালেখ

মবাস (মম)

তবাবেখ (বিবি)

িছে (িিিি)

Date of Vaccine

েমেেীমা
Duration

❑ 1 িেে

পশু লিলেৎেরেে নাম
Vet’s Name

ঠিোনা
Address

শহে

কটেট

City

লিপ কোড
Zip Code

Bengali

State

–

ক�ান নং
Phone #

❑ 3 িেে

আপনাে কুকুেরে লনিবীিন েো হরেরে?
❑ হ্যাাঁ

❑ না

Yes

যবি আপবন আরে স্বাস্থ্য বিভবােরক সবাজতিবাবে সম্পবকতি ত তথথ্য নবা প্রিবান করে থবারকন তবাহরে পূেণ করুন।

No

োি্নালেে তালেখ:

Is your dog spayed or neutered?

মবাস (মম)

তবাবেখ (বিবি)

িছে (িিিি)

Date of Surgery

পশু লিলেৎেরেে নাম
Vet’s Name

ঠিোনা
Address

শহে

কটেট
State

City

লিপ কোড

ক�ান নং
Phone #

–

Zip Code

এই আরিদন িমা কদওোে মাধরম, আলম এও িানালছি ক� আমাে প্দত্ তথ্য লনভ্ন ু ি। আলম িালন ক�,
এই আরিদরন ভুি লিিৃলত লদরি তা NYC স্াস্্য লিলধ 3.19 এিং অন্যান্য প্র�াি্য আইন িঙ্ঘন েেরি এিং
আমারে কদওোলন ও ক�ৌিদালে িলেমানা ও শালতিে মুরখ পড়রত হরত পারে এিং আমারে ইেু্য েো িাইরেসে অবিধ হরে ক�রত পারে।
স্বাক্ষে

তবাবেখ

িাইরেরসেে ধেণ, েত িেরেে িন্য লেনরত িান
এিং প্র�াি্য হরি কিট ল� এিং/অথিা ট্যা� প্লতস্াপন িেন েরুন।

�ী Fees

1 িেে

লনিবীিন, ক� কোরনা িেরে

❑ $ 8.50

Spayed or Neutered, Any Age

A

অ- লনিবীিন, 4 মারেে কিশী

অ- লনিবীিন, 4 মারেে েম

B

কমোদ উত্ীণ্ন িাইরেরসেে িন্য কিট �ী

C

ট্যা� প্লতস্াপন

D

ACC দান

5 িেে

❑ $ 17.00 ❑ $ 25.50 ❑ $ 34.00 ❑ $ 42.50

❑ $ 2.00 x প্লতিেে পুনন্নিীেেণ না েোরনা হরি = $ _________
❑ প্র�াি্য নে N/A
❑ $ 1.00
কমাট িরেো Total Due
❑ প্র�াি্য নে N/A
( A + B + C + D )=
$ ____________

ACC Donation

4 িেে

❑ $ 8.50

Non-Spayed or Neutered,
Under 4 Months Old

Replacement Tag

3 িেে

❑ $ 34.00 ❑ $ 68.00 ❑ $ 102.00 ❑ $ 136.00 ❑ $ 170.00

Non-Spayed or Neutered,
Over 4 Months Old

Late Fee for Expired License

2 িেে

❑ প্র�াি্য নে N/A

$ ________________

কেিিমাত্র অল�রেে ি্যিহারেে িন্য
License Number: ________________ License Fee:________________

এই ঠিকানায় পেমেন্ট সহ (NYC DOHMH এর নামে চেক বা মানি অর্ডার) ডাকয�োগে পাঠান:

NYC DOHMH, Citywide Dog License, P.O. Box 786602, Philadelphia, PA 19178-6602

