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জরুরি

পরিকল্পনা 

আমাি পপাষা প্াণীি

READY NEW YORK
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আমাি তথ্য
অনগু্রহ করে প্রিন্ট করুন। যপ্ি PDF প্হরেরে দিরেন, 
তাহরে তথ্য টাইপ কোে জন্য হাইোইট কো অংশগুরোরত 
প্লিক করুন।

এোরন আপনাে ও আপনাে দপাষা 
রিাণীে একটি েপ্িন ছপ্ে প্িন। 
আপনাো আোিা হরে দেরে এটি 
আপনারিেরক একপ্রিত কোে দষেররি 

েহােক হরত পারে।

নাম:

ঠিকানা:

দ�ান:

দেে দ�ান:

ইরমইে:
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আপনাে ও আপনাে পপ্েোরেে জন্য জরুপ্ে অেস্াে 
পপ্েকল্পনা ততপ্ে কেরত NYC.gov ওরেেোইরট প্েরে 
রনউ ইয়ক্ক  প্স্তুত: আমাি জরুরি পরিকল্পনা 
নামক োইরেে একটি কপ্প োউনরোে করুন,  
অথো এই োইরেে একটি কপ্পে জন্য অনরুোধ 
জানারত 311 (প্িপ্েও প্েরে পপ্েরষোে জন্য  
212-639-9675, অথো TTY: 212-504-4115) 
নম্বরে দ�ান করুন। অথো, চোে পরথ আপনাে 
পপ্েকল্পনা ততপ্ে কেরত আপনাে iOS ো Android 
প্েিাইরেে জন্য প্েনামরূে্য Ready NYC অ্যাপ 
োউনরোে করুন।

দপাষা রিাণীো পপ্েোরেে অংশ। আপনাে পপ্েোরেে
েিে্য প্হরেরে, আপনাে জরুপ্ে পপ্েকল্পনাে তারিেরক 
অন্তিুভু ক্ত কো উপ্চত। জরুপ্ে অেস্াে আপনাে দপাষা 
রিাণীে প্নোপত্া প্কিারে প্নপ্চিত কেরেন তা জানরত 
পড়রত থাকুন।

অেপ্হত থাকুন

েেি েংগ্রহ করুন

আপনাে দপাষা রিাণীে জন্য 
একটি পপ্েকল্পনা ততপ্ে করুন
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আপনাি পপাষা 
প্াণীি জন্য 
একটি পরিকল্পনা 
ততরি করুন

আপনাি পপাষা প্াণীকক সাকথ রনকয়
রকভাকে স্ান ত্যাগ কিকেন তা জাননু

আপনাি পপাষা প্াণীকক সাকথ রনকয় স্ান ত্যাগ কিা

জরুপ্ে অেস্াে েমে োপ্ড় ছাড়রত হরে আপনাে দপাষা 
রিাণীরক েরগে প্নরে দকাথাে যারেন এেং প্কিারে দেোরন 
যারেন তা দিরে দিেুন। জরুপ্ে অেস্াে স্ান ত্যাে কোে 
পপ্েকল্পনাে:

আক্ান্ত এোকাে োইরে পপ্েোে ো েনু্রিে কারছ 
আপনাে দপাষা রিাণীে আশ্ররেে ে্যেস্া োেুন৷

আক্ান্ত এোকাে োইরে পশুোন্ে দহারটেগুরো প্চপ্নিত 
করুন।

আপনাে স্ানীে পশু প্চপ্কৎেক, কুকুে োোে ঘে 
(দকরনে), ো পপ্েচযভুা দকন্দ্রগুরোে োরথ কথা েরে দিেুন 
দয তাো জরুপ্ে পপ্েপ্স্প্তরত আপনাে দপাষা রিাণীে জন্য 
প্নোপি আশ্রে প্িরত পােরে প্কনা।

আপনাে দপাষা রিাণী ো দেো রিিানকােী রিাণীে জন্য 
একটি দো ে্যাে ততপ্ে করুন (দপাষা রিাণীে দো ে্যাে এে 
দচকপ্েস্ট দিেুন)।

আপনাে দপাষা রিাণীরক রিপ্ক্োটিে োরথ অি্যস্ত করে 
তুেরত এেং এে স্বপ্স্তরোধ োপ্ড়রে তুেরত স্ানত্যারেে 
পপ্েকল্পনাটি অনশুীেন করুন।

আপনাে দপাষা রিাণীে েকুারনাে স্ানগুরো প্চরন োেুন 
যারত জরুপ্ে অেস্াে আপপ্ন তারক েহরজ েুরঁজ পান।

মরন োেরেন দয দপাষা রিাণী চারপে মরুে স্বািাপ্েরকে 
তুেনাে প্িন্ন আচেণ কেরত পারে এেং এে চারপে মারিা 
দেরড় দযরত পারে। কামড় দথরক োঁচরত মাজে ে্যেহাে 
করুন। এছাড়াও মরন োেরেন দয িীত দপাষা রিাণী 
পাপ্েরে যাওোে দচষ্া কেরত পারে।

পপাষা প্াণী ও গণ পরিেহন

MTA োেওরে, োে, ও দরেরনে দিতরে ক্যাপ্েোরে করে 
দপাষা রিাণী দনোে অনমুপ্ত েরেরছ। 

যেন স্ান ত্যাে কোে দঘাষণা দিো হরে, তেন ক্যাপ্েোরে 
দনোে তুেনাে েড় দপাষা রিাণীরিে দষেররিও অনমুপ্ত দিো 
হরে, তরে দেগুরো মাজে পপ্েপ্হত এেং অনপ্ধক চাে 
�ুটপ্েপ্শষ্ শক্ত োোম দ্াো প্নেপ্্রিত হরত হরে। এই নীপ্ত 
কাযভুকে কো হরে প্েটি দঘাষণা প্িরে জানারে। 

পপাষা প্াণী এেং জরুরি অেস্ায় আশ্রয় সম্পকক্ক  
একটি পনাট

প্েটিে জরুপ্ে আশ্রেরকন্দ্র ে্যেস্া দোো থাকরে এেং 
আপপ্ন আপনাে দপাষা রিাণীরক আক্ান্ত অঞ্চরেে োইরে 
কুকুে োোে স্ারন (দকরনরে) অথো েনু্-োন্ে ো 
পপ্েোরেে কারো আশ্ররে োেরত না পােরে, প্েটিে আশ্রে 
দকন্দ্রগুরোরত দপাষা রিাণী োোে অনমুপ্ত দিো হে। অনগু্রহ 
করে আপনাে দপাষা রিাণীে যরনেে জন্য োি্য, োোম, 
একটি ক্যাপ্েোে, ও ওষুধপরিেহ রিরোজনীে োমগ্রী প্নরে 
আেরেন। আপনাে পশুে মে পপ্েষ্াে কোে োমগ্রী প্নরে 
আেরেন। শুধু তেধ দপাষা রিাণীে জন্য অনমুপ্ত দিো হে৷ 
দেো রিিানকােী রিাণীে জন্য েেেমে অনমুপ্ত দিো হে।
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একটি পরিকল্পনা  
ততরি করুন

আপনাি পপাষা প্াণীকক সাকথ রনকয়
রকভাকে স্ান ত্যাগ কিকেন তা জাননু

যথাযথ শনাক্তকিণ

কুকুে ও প্েড়াে েে েমে একটি কোে ো োোম, 
ে্যাপ্েে ট্যাে, ও শনাক্তকেণ ট্যাে পোরনা থাকরত হরে। 
শনাক্তকেণ ট্যারে আপনাে নাম, ঠিকানা, ও দ�ান নম্বে, 
এেং একজন জরুপ্ে কন্টারটেে দ�ান নম্বে থাকরত হরে। 

কুকুরেে একটি োইরেন্সও পোরনা থাকরত হরে। োইরন্সন্স 
েংক্ান্ত আরো তরথ্যে জন্য, 311 (প্িপ্েও প্েরে পপ্েরষোে 
জন্য 212-639-9675, ো TTY: 212-504-4115) নম্বরে 
দ�ান করুন৷

আপনাে দপাষা রিাণীে োরথ মাইরক্াপ্চপ েংযুক্ত কো 
েম্পরকভু  আরো জানরত আপনাে পশু প্চপ্কৎেরকে োরথ 
কথা েেনু, 311 (প্িপ্েও প্েরে পপ্েরষোে জন্য  
212-639-9675, ো TTY: 212-504-4115) নম্বরে দ�ান 
করুন, অথো NYC.gov ওরেেোইট দিেুন। যপ্ি আপপ্ন 
ও আপনাে দপাষা রিাণী আোিা হরে যান তাহরে েঠিকিারে 
প্নেপ্ন্ত একটি মাইরক্াপ্চপ আপনাে দপাষা রিাণীরক শনাক্ত 
কেরত েষেম হরে। 

রিজাপ্ত প্নেন্ন #:

োইরেন্স #:

মাইরক্াপ্চপ ID #:
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একটি পরিকল্পনা  
ততরি করুন (চেমান)

আপনাে দপাষা রিাণী েম্পরকভু  গুরুত্বপূণভু তথ্য দেকেভু  করুন যারত 
জরুপ্ে েমরে আপপ্ন েহরজই এটি অ্যারসেে কেরত পারেন।

গুরুত্বপণূ্ক তথ্য

জন্ম তাপ্েে:

প্েগে:

রিজাপ্ত:

েি:

দচারেে েি:

শনাক্তকােী প্চনি:

অ্যাোপ্জভু :

দমপ্েরকে অেস্া:

ওষুধ ও দোজ:

টিকাে ইপ্তহাে:

�ারমভুপ্ে:

ঠিকানা:

দ�ান: 

�্যাসে:

ইরমইে:

তাপ্েে প্েস্তাপ্েত প্েেেণ

আপনাি পপাষা 
প্াণীি জন্য 
একটি পরিকল্পনা 
ততরি করুন
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দকারনা জরুপ্ে পপ্েপ্স্প্তে আরেই, জরুপ্ে কন্টাটেরিে একটি 
তাপ্েকা ততপ্ে করুন। আপনাে দপাষা রিাণীে দো ে্যারে
এই তাপ্েকাে একটি কপ্প োেুন

জরুরি কন্াক্টকেি একটি তারিকা 
ততরি করুন

স্ানীে পশু প্চপ্কৎেক:

ঠিকানা:

দ�ান:

ইরমইে:

প্েকল্প পশু প্চপ্কৎেক:

ঠিকানা:

দ�ান:

ইরমইে:

জরুপ্ে কন্টাটে:

দ�ান:

দেে দ�ান:

ইরমইে:

দোপ্েভু ং �্যাপ্েপ্েটি:

ঠিকানা:

দ�ান:

ইরমইে:

দপাষা রিাণী োন্ে দহারটে:

ঠিকানা:

দ�ান:

ইরমইে:

স্ানীে পশু আশ্রে:

ঠিকানা:

দ�ান:

ইরমইে:
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আপনাি পপাষা প্াণীকক সাকথ রনকয়
রকভাকে স্ান ত্যাগ কিকেন তা জাননু (চেমান)

জরুরি পরিরস্রতকত প�াট প্াণী সামিাকনা  
সম্পকক্ক  পিামশ্ক

পারি

পাপ্েগুরোরক দছাট, প্নোপি ক্যাপ্েোরে েহন করুন।

তাপমারিাে পপ্েেতভু ন কমারনাে দচষ্া করুন। েেম 
আেহাওোে ঠাণ্াে জন্য একটি দ্রে দোতে এেং ঠাণ্া 
আেহাওোে উষ্ণতাে জন্য একটি েেম পাপ্নে দোতে 
ে্যেহাে করুন।

শরদেে তীব্র পপ্েেতভু ন কপ্মরে আনাে দচষ্া করুন  
এেং আপনাে পাপ্েগুরোরক শান্ত োেরত োঁচা দেরক োেুন।

উভচি/সিীসপৃ

উিচে রিাণীগুরোরক দিপ্ন্টরেশরনে জন্য প্ছদ্রেহ একটি 
পাপ্নরোধী প্াপ্স্টক ে্যারে অথো প্াপ্স্টক করন্টইনারে করে 
পপ্েেহন করুন।

েেীেৃপ রিাণীগুরোরক োপ্েরশে কিাে, কাপরড়ে থরে, 
ো দছাট ক্যাপ্েোরে করে পপ্েেহন করুন, এেং দপাষা 
রিাণীটিরক যত দ্রুত েম্ভে একটি প্নোপি োঁচাে স্ানান্তে 
করুন।

দপাষা রিাণীগুরোরক ঠাণ্া োেরত দ্রে এেং উষ্ণ োেরত 
প্হটিং প্যাে ো ে্যাটাপ্েচাপ্েত প্হটিং ে্যাম্প ে্যেহাে করুন। 

তাপমারিা, আরো, ও োরি্যে পপ্েেতভু ন কমারত দচষ্া করুন।

রিজাপ্তগুরোরক প্মপ্শ্রত কেরেন না।

অন্যান্য প�াট প্াণী

দছাট দপাষা রিাণী, দযমন হ্যামস্টাে, োপ্েভুে, ইিঁেু, ও 
প্েপ্নপ্পেরক োকনা দিো ক্যাপ্েোে, োঁচা, ো প্নোপি 
োরসে করে পপ্েেহন কো যাে। চাপ কমারত, ক্যাপ্েোেটি 
দেরক োেুন এেং তাপমারিা ও শরদেে তীব্র পপ্েেতভু ন কপ্মরে 
োোে দচষ্া করুন।

আপনাি পপাষা 
প্াণীি জন্য 
একটি পরিকল্পনা 
ততরি করুন
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যরে আপরন োরিকত আপনাি পপাষা প্াণীি কাক�
 রিকি পযকত না পাকিন

প্কছু জরুপ্ে অেস্াে আপপ্ন হেরতা োপ্ড়রত প্�েরত পােরেন 
না। এধেরনে জরুপ্ে অেস্াে জন্য পপ্েকল্পনা কোে দষেররি:

আপনাে অনপুপ্স্প্তরত আপনাে দপাষা রিাণীে যনে দনোে জন্য  
একজন প্েশ্বস্ত েনু্, রিপ্তরেশী ো দপট প্েটাে শনাক্ত করুন।  
এই ে্যপ্ক্তে কারছ আপনাে ঘরেে চাপ্েে একরেট থাকরত হরে, 
তারক আপনাে দপাষা রিাণী এেং আপনাে ঘে ও দপাষা রিাণীে 
োরথ পপ্েপ্চত হরত হরে, আপনাে জরুপ্ে পপ্েকল্পনা জানরত 
হরে এেং তাে কারছ আপনাে োরথ দযাোরযারেে তথ্য  
থাকরত হরে। 

আপনাে োপ্ড়ে রিধান রিরেশদ্ারেে উপে প্স্টকাে োপ্েরে 
োেুন, যারত উদ্ােকমমীো প্িতরে থাকা দপাষা রিাণীে েংে্যা 
ও ধেন েম্পরকভু  অেপ্হত হরত পারেন৷ প্স্টকারেে তথ্যগুরো 
রিপ্ত ছে মাে পে পে হােনাোি করুন। প্রি দেেপ্কউ অ্যাোটভু  
প্স্টকােগুরো ASPCA.org ওরেেোইরট ASPCA দথরক 
অেভু াে কো যাে।

কোে/হারনভুে, োোম, ক্যাপ্েোে, ও আপনাে দপাষা রিাণীে  
দো ে্যাে এমন জােোে োেুন যারত দেগুরো েহরজ েুরঁজ 
পাওো যাে।

http://ASPCA.org
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পপাষা প্াণীি জন্য একটি
পগা ে্যাগ প্যাক করুন

দপাষা রিাণীরিে প্নজস্ব দো ে্যাে থাকা উপ্চত — একটি 
মজেতু, েহরজ েহনরযাে্য করন্টইনাে, দযমন একটি 
ে্যাকপ্যাক ো চাকা োোরনা েুটরকে — আপনারক তাড়াহুরড়া 
করে োপ্ড় ছাড়রত হরে দযটি েহরজ পাওো যারে
এেং এরত প্নম্নপ্েপ্েত প্জপ্নেগুরো থাকরে:

আপনাে ও আপনাে দপাষা রিাণীে একররি একটি েপ্িন ছপ্ে 
যা েম্প্রপ্ত দতাো হরেরছ (যপ্ি আপনাো আোিা হরে যান)

দমপ্েরকে দেকরেভু ে কপ্প দযগুরো টিকা দিোে তাপ্েেগুরো 
প্নরিভুশ করে এেং আপনাে দপাষা রিাণীে গ্রহণ কো ওষুরধে 
তাপ্েকা ও গ্রহরণে কােণ

প্নেন্রনে তথ্য, িত্ক দনোে কােজপরি, ক্রেে রিমাণপরি, 
এেং মাইরক্াপ্চরপে তথ্যেহ শনাক্তকেণ ও মাপ্েকানাে 
রিমাণ

আপনাে দপাষা রিাণীে শােীপ্েক েণভুনা, রিজাপ্ত, েেে, প্েগে, 
েং, প্েরশষ তেপ্শষ্্য, এেং আচেণ ও তেপ্শষ্্য েংক্ান্ত অন্য 
দযরকারনা গুরুত্বপূণভু তথ্য

পশুে �াস্টভু -এইে প্কট, প্লি ও টিক এে প্চপ্কৎো, এেং 
আপনাে পশু প্চপ্কৎেরকে পোমশভু অনযুােী অন্যান্য 
আইরটমেহ

কমপরষে প্তন প্িরনে জন্য োোে, পাপ্ন ও থাো-োটি

িাঁজ কো যাে এমন োঁচা ো ক্যাপ্েোে

মাজে* ও োোম 

আপনাে দপাষা রিাণীরক শান্ত োেরত োহায্য কোে জন্য 
ক্যাপ্েোরেে উপরে দিোে জন্য কটরনে কাপড়

স্বপ্স্তিােক দেেনা ো োোে

প্েটাে, প্েটারেে প্যান, ও চামচ

পপ্েষ্াে কোে জন্য প্াপ্স্টরকে ে্যাে

অন্যান্য প্জপ্নেপরি:

(*দ্রষ্ে্য: নাইেরনে মাজে দকেে োমপ্েকিারে ে্যেহাে 
কো দযরত পারে কােণ দেগুরো কুকুরেে দ্রুত শ্বাে দনোে 
েমে্যা েৃপ্ষ্ কেরত পারে।)

িসে
সংগ্রহ করুন
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1

জরুরি

পরিকল্পনা 

আমাি পপাষা প্াণীি

READY NEW YORK
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পপাষা প্াণীি জন্য একটি
জরুরি িসে রকট একররিত করুন

আপনাে প্নরজে জরুপ্ে েেেোহ প্কট - োত প্িন পযভুন্ত 
প্নরজে োপ্ড়রত টিরক থাকাে জন্য রিরোজনীে েেি - এে 
োরথ দপাষা রিাণীে েেি অন্তিুভু ক্ত করে প্নন।

দপাষা রিাণীে োোে। যপ্ি আপপ্ন দিজা োোে ে্যেহাে 
করেন, তাহরে প্নপ্চিত কেরেন দযন আপনাে পপ-আপ 
ক্যান ো হাত প্িরে দোোে জন্য ম্যানেুাে ক্যান ওরপনাে 
থারক। দমোি উত্ীণভু হওো এড়ারত রিপ্ত ছে মাে পে পে 
োোে ও পাপ্নে আইরটমগুরো পপ্েেতভু ন করুন।

পাপ্ন। পশুরিে জন্য পাপ্নশনূ্যতা একটি গুরুতে স্বাস্্যঝঁুপ্ক। 
আপনাে পশুে রিপ্তপ্িন কী পপ্েমাণ পাপ্নে রিরোজন তা 
জানরত আপনাে পশু প্চপ্কৎেরকে োরথ কথা েেনু।

প্াপ্স্টরকে ে্যাে, েেরেে কােজ, করন্টইনাে, ও পপ্েষ্াে 
কোে েেি।

অন্যান্য প্জপ্নেপরি:

িসে
সংগ্রহ করুন
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আপনাে দপাষা রিাণীরক রিস্তুত কোে জন্য ধন্যোি!

অরভনন্দন!
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রনউ ইয়ক্ক  রসটিি রিকসাস্কসমহূ

যপ্ি অন্য প্কছু জানারনা না হে, তাহরে প্েটিে 
এরজপ্ন্সগুরোে োরথ দযাোরযাে কেরত 311 
(প্িপ্েও প্েরে পপ্েরষোে জন্য 212-639-9675,  
TTY: 212-504-4115) নম্বরে দ�ান করুন অথো  
NYC.gov ওরেেোইট ে্যেহাে করুন। 

NYC ইমাকজ্ক রসি ম্যাকনজকমন্
NYC.gov/emergencymanagement  
@nycemergencymgt 
www.facebook.com/
NYCemergencymanagement

রনউ ইয়ক্ক  প্স্তুত: আমাি জরুরি পরিকল্পনাি গাইড
NYC.gov/readyny

রনউ ইয়ক্ক  প্স্তুত-এি প্স্তুরত সংক্ান্ত তথ্য  
NYC.gov/readyny 

NYC রডপাট্ক কমন্ অে পহিথ অ্যান্ড
পমন্াি হাইরজন
NYC.gov/health

Notify NYC — রেনামকূি্য জরুরি পরিরস্রত সম্পকক্ক  
অ্যািাট্ক  রনন  
আপনাে জন্য গুরুত্বপূণভু প্েজ্ঞপ্তিগুরো গ্রহণ করুন।

প্েনামরূে্য দমাোইে অ্যাপ প্নরে, NYC.gov/notifynyc 
ওরেেোইরট প্েরে, 311-এ কে করে, অথো টুইটারে  
@NotifyNYC অনেুেণ করে প্নেন্ন করুন

রিকসাস্কসমহূঅেরহত
থাকুন
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আকিা রিকসাস্কসমহূ

রনউ ইয়ক্ক  রসটিকত পশুি যত্ন ও রনয়ন্ত্রণ
www.nycacc.org, অথো 311 (প্িপ্েও প্েরে পপ্েরষোে 
জন্য 212-639-9675, অথো TTY: 212-504-4115) 
নম্বরে দ�ান করুন৷

রনউ ইয়কক্ক ি মানরেক সরমরত
www.humanesocietyny.org, 
অথো 212-752-4842 নম্বরে দ�ান করুন

পশুি প্রত রনষু্িতা প্রতকিাকেি জন্য আকমরিকান 
সরমরত (ASPCA) www.aspca.org, অথো  
212-876-7700 নম্বরে দ�ান করুন

আমাি রিকসাস্কসমহূ

এোরন আপনাে প্নজস্ব গুরুত্বপূণভু প্েরোেভু ও দ�ান 
নম্বেগুরো দযাে করুন।
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এ�ািাও এই গাইডটি অরডও িিম্যাকট এেং রনকচি ভাষাগুকিাকত 
পাওয়া যায়৷

Arabic
ُزر NYC.gov/readyny للحصول عىل نسخ باللغة العربية من هذا الدليل. 

Bengali
এই নির্দেনিকানির বাংলা কনির জন্য NYC.gov/readyny দ্খুি

Chinese
請撥打 311 或訪問 NYC.gov/readyny，獲得本指南的中文版本。

English
Call 311 or visit NYC.gov/readyny for copies of this guide in English.

French
Visitez NYC.gov/readyny pour obtenir des exemplaires de ce guide 
en français.

Haitian Creole
Ale nan sitwèb NYC.gov/readyny pou jwenn kopi gid sa a nan lang  
Kreyòl Ayisyen.

Italian
Visita il sito NYC.gov/readyny per ricevere una copia di questa guida  
in italiano.

Korean
한국어로 된 안내서 사본은 NYC.gov/readyny를 방문하십시오.

Polish
Kopia w języku polskim jest opublikowana pod adresem  
NYC.gov/readyny.

Russian
Позвоните по номеру 311 или посетите сайт NYC.gov/readyny, чтобы 
получить эту брошюру на русском языке.

Spanish
Llame al 311 o visite NYC.gov/readyny para obtener acceso a este folleto  
en español.

Urdu
�ن ےک ل�ی NYC.gov/readyny مالحظہ کریں۔ �پ یک کا�پ اردو زبان م�ی حاصل کر اس رہنما پر


