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কুকুর এবং ববড়ালের "ক্যালে" 
 

সেইেব ইনড োর প্রতিষ্ঠোন সেগুতি মোনুষ ও স োষযডের জনয আিো চোতরিো করোর স্থোন প্রেোন কডর ―  
েোডের েোধোরণি কুকুর এবং তবড়োডির "কযোডে" বিো হয় ― সেগুতি তনউ ইয়কক  তেটি (NYC) সি 
খুডিডে, তকন্তু "কযোডে" নোমটো তবভ্রোতিকর! কুকুর বো তবড়োডির "কযোডে" মোনুডষর খোওয়োর জনয 
খোবোর বো  োনীয় বোনোয় নো বো  তরডবশন কডর নো। তকভোডব এই বযবেোগুতি কোজ কডর িো এখোডন 
সেওয়ো হি:  

 
বাস্তব স্থান এবং গঠন 
স োষযডের প্রডবডশর অনুমতি সেওয়ো সকোডনো বযবেো সকোডনো সরডতোরোাঁ বো অনয সকোডনো খোবোর  তরডষবো 
প্রতিষ্ঠোডনর একেম  োডশই অবতস্থি হডি: 

• েটুি অবস্থোন অবশযই সমডে-ডেডক-েোে  েকি সেওয়োি বো সেওয়োিেমূহ তেডয় েমূ্পণকরূড  
আিোেো রোখডি হডব। 

• প্রতিটি অবস্থোডনর রোতো সেডক তনজস্ব প্রডবশদ্বোর এবং আিোেো ঠিকোনো েোকডি হডব। 

• বোইডর নো সবতরডয় স োষযডের প্রডবডশর অনুমতি সেওয়ো বযবেোগুতি সেডক সকোডনো েরজো তেডয় 
বো অনয সকোডনোভোডব েরোেতর সেন সরডতোরোাঁ বো অনয খোবোর  তরডষবোর প্রতিষ্ঠোডন েোওয়ো নো 
েোয়। 

 
ক্র্মচারী  
স োষযডের প্রডবডশর অনুমতি সেওয়ো বযবেোগুতির কমকচোরীডের সেন এমন সকোডনো েোতয়ত্ব নো েোডক 
েোর জনয িোডের সকোডনো খোবোর  তরডষবো প্রতিষ্ঠোডন ঢুকডি হয়।  
 
খাবার বা পানীয়  
স োষযডের প্রডবডশর অনুমতি সেওয়ো বযবেোয় মোনুডষর খোওয়োর সকোডনো খোবোর বো  োনীয় শুধুমোত্র 
গ্রোহকরোই তনডয় আেডি  োডরন। স োষযডের প্রডবডশর অনুমতি সেওয়ো বযবেোগুতি মোনুডষর খোবোর বো 
 োনীয় অেোর, তবতি বো  তরডবশন করডি  োরডব নো। 
 
জীবজন্তু এবং বিতলর ও বাইলর খাওয়া-দাওয়া 
 তরডষবোয় বযবহোর করো জীবজন্তুরো েোড়ো, জীবি জীবজন্তুডের সরডতোরোাঁ এবং অনয খোবোর  তরডষবো 
প্রতিষ্ঠোডনর তভিডরর েব এবং বোইডরর সবতশরভোগ এিোকোয় তনতষদ্ধ করো হয়। সরডতোরোাঁ এবং অনয 
খোবোর  তরডষবো প্রতিষ্ঠোনগুতি েিক্ষণ  েকি "কুকুর তনডয় বোইডর খোওয়োর" তনয়মটি সমডন চডি ও 
প্রডয়োজনীয় তচহ্ন িোগোয়, িিক্ষণ িোরো  তরডষবোয় বযবহোর করো হয় নো এমন জীবজন্তুডের বোইডরর 
খোওয়ো-েোওয়োর জোয়গোয় েোকোর অনুমতি তেডিও  োডর। সরডতোরোাঁ এবং অনয খোবোর  তরডষবোর 
প্রতিষ্ঠোনগুতির জনয প্রডয়োজনীয় তচহ্ন খুাঁডজ সবর করোর জনয, nyc.gov/health সেখুন এবং "Rules for 

Outdoor Dining With Dogs" (কুকুর বনলয় বাইলর খখলত যাওয়া) এর জনয অনুেন্ধোন করুন।  

 
কুকুর তনডয় বোইডর খোওয়ো-েোওয়ো েম্পডকক  আরও িডেযর জনয সেখনু nyc.gov/health এবং 
"Dining With Dogs in Restaurants" (কুকুর বনলয় বাইলর খখলত যাওয়া) এর জনয অনুেন্ধোন 
করুন। 
 

https://www1.nyc.gov/site/doh/index.page
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/rii/dining-dogs-rules.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/rii/dining-dogs-rules.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/rii/dining-dogs-rules.pdf
https://www1.nyc.gov/site/doh/index.page
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/rii/dog-dining-factsheet.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/rii/dog-dining-factsheet.pdf


প্রশ্ন আলে?  
আ তন এমন একটি বযবেো সেখোডন স োষযডের প্রডবডশর অনুমতি েোকডব এবং গ্রোহকরো খোওয়ো-েোওয়ো 
বো  োন করডি  োডরন সেটি সখোিোর আডগ, NYC স্বোস্থয এবং মোনতেক স্বোস্থযতবতধ তবভোগ (স্বোস্থয 
তবভোগ)এ খোেয তনরো ত্তোর অতেেডক 212-676-1600 নম্বডর কি করুন এটি তনতিি করোর জনয 
সে আ নোর প্রতিষ্ঠোন সেন জীবজন্তুডের প্রডবশ তনতষদ্ধ এমন সরডতোরোাঁ বো অনয খোবোর  তরডষবো 
প্রতিষ্ঠোডনর েংজ্ঞো  ূরণ নো কডর। 

 
আ নোর বযবেোর উ র তনভক র কডর, আ নোডক খপাষ্যলদর জনয খদাক্ান বা অনযানয জীবজন্তু-
সংক্রান্ত বযবসাগুবের জনয প্রলয়াজনীয়তাগুবেও  রীক্ষো করডি হডি  োডর। আরও িডেযর জনয, 
646-364-1765 এ স্বোস্থয তবভোডগর সভডটরনোতর  োবতিক সহিে েোতভক ডেে অতেডে কি করুন, 311 
নম্বডর কি করুন বো nyc.gov/nycbusiness সেখুন। 

https://www1.nyc.gov/site/doh/business/permits-and-licenses/animal-facilities.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/business/permits-and-licenses/animal-facilities.page
https://www1.nyc.gov/nycbusiness/

