
    

 
  

     
 

     
           

     
                

      
       

 
           
               
                      

                  
                
        

                    
   

 

        
     

               
            

 
       

   
           

          
   

  
  

       

     
          

  
   

       

     
          

  

    
  

 
 

  

     
  

 
  

  
    
                          

   
  
        
        
 
 

 
      

    
         

   
  

    

      
  

 
   

    
 

  
    

  
  

  

   

       
   
 

  

MV-15CB (5/22) 

াইিভং েরকেডর্ র তেথয্র জনয্ অনুেরাধঅনুেরাধ 

াইভােরর েরকেডর্ িন িলিখত তথয্ থােক: 
 েদাষী সাবয্ , িগত, তয্াহার, দঘুর্টনা, দঘুর্টনা িতেরাধ েকাসর্ স ূণর্তা (আরও তেথয্র জনয্ ফরম DS-242.1 েদখুন) 

DMV েরকেডর্ িন িলিখত তথয্ থােক না: 
 িটিকট, িঠকানার ইিতহাস, েদাষী সাবয্ এবং/অথবা তােদর ধারেণর সময়কােলর পের দঘুর্টনা, েয তািরখ থম লাইেস করা হেয়েছ, গািড়র তথয্ 

আপিন আপনার েরকেডর্ র অনেুরাধ করেত পােরন। 
আপিন অনয্ বয্ি র েরকেডর্ র অনুেরাধ করেত পােরন। 
িনেদর্ শনা: 

 িতিট অনুস ৃান অনুেরােধর জনয্ একিট পথক ফরম, MV-15C বয্বহার করা হয়। 
 পিরচয় যাচাইেয়র জনয্ আপনােক অবশয্ই নিথ েদখােত হেব (পিরচেয়র হণেযাগয্ মােণর জনয্ ফরম ID-44 েদখুন)। 
 যান  ও া িফক আইন অনুসা ের DMV সাচর্ িফ বাবদ $10 চাজর্ কের। াইভার  েরকডর্ পাওয়া  না  েগেলও আপনােক  এই  িফ িদেত হেব। 

"Commissioner of Motor Vehicles" নােম েচেক আপিন এিট েপেম করেত পােরন। গািড় ও ঁািফক আইেনর ধারা 202 অনুসাের েরকডর্ েখাজার িফ এেদর েথেক 
েনয়া হয় না: েকানও সরকাির অিফসার, েবাডর্ বা পষর্দ; ে ােসবক ফায়ার েকা ািন; ে ােসবক অয্া ুেল পিরেষবা; আইিন সহায়তার বুয্েরা, েসাসাইিট বা েবসরকাির 
সং া েযিট কাউি আইেনর ধারা 722 েমেন কাজ কের। 

যিদ DMV আপনার দত্ত তথয্ অনু ু ঁ ু ুঁসাের লাইেসে র েরকডর্ খেজ না পায়, তাহেল অনেরাধ করা েরকডর্ খেজ পাওয়া যায়িন তা জানােত DMV আপনােক একিট 
িলিখত িব ি পাঠােব। 

 আিম আমার িনেজর েরকেডর্ র অনুেরাধ করিছŁ  আিম অনয্ বয্ি র্ র অনুেরাধ করিছŁ(েকবলমা িবভাগ A এবং B পূর েরকেড রণ করন)Ł 
(েকবলমা িবভাগ A পরণ করন) ু েপ সই করেত হেব, এিট এই ফরেমর 2 নং পাতায়Ł ূ আপনােক “অনমিতেযাগয্ বয্বহার” এর পােশ সংে 

A. আপনার অনেুরাধ করা াইভার স েকর্ তথয্: 
াইভার লাইেস আইিড# 

অথবা 
নাম (পদিব, নাম, মােঝর নাম) জ তািরখ 

মাস িদন বছর 

B. আপনার তথয্: 
নাম (পদিব, নাম, মােঝর নাম) জ তািরখ 

মাস িদন বছর 

রা ার িঠকানা অয্াপাঃ 

শহর ে ট িজপ েকাড 

ে িডট কােডর্ র অনুেমাদন 
আমার া েরর মাধয্েম অনুেরাধ সং া েয েকানও িফ এর েপেমে র জনয্ আমার ে িডট কাডর্ বয্বহার করার অনুমিত িদি Łআিম বুেঝিছ েয এই েলনেদেনর সময় আমার 
উপি ত থাকা জরিরŁ 

এখােন সই করন X তািরখ 
(কাডর্ ধারক-পুেরা নাম র করন)া 

FO
R

 O
FF

IC
E 

U
SE

 O
N

LY

Proof of Identification Provided by Requester: 
 Driver License/Non-Driver ID Card 

Client ID # 
 Cash  Check  Credit Card 

 Other ID (Specify): 

Proof of Qualification for a No Fee Abstract: 
Name of Organization 
Claiming Exemption  Exempt 
Purpose of the 
Abstract Request 

MVR 
Signature X 

Initials Date 

THE SPACE BELOW THE LINE IS FOR VALIDATION PURPOSES ONLY. 

 

পৃ া 2 এর 1 



            
        

                

   
                      
        

                    
 

            

                   
     

             
              

                      
            

                 

                  

             

                 

         

       

       

           

           

         

             

         

                  
  

                     
         

                        
 

   
 

  

                      
                   

     

                           
                       

                       
                       

                           
                      

reset/clear

MV-15CB (5/22) অনুমিতেযাগয্ বয্বহােরর তািলকা - াইভােরর েগাপনীয়তা সর ু া আইন পৃ 2 এর 2 
েফডারাল াইভােরর েগাপনীয়তা সুর া আইন (18 U.S.C. §2721.et seq) ("Federal Driver’s Privacy Protection Act, DPPA") েমাটরযােনর েরকডর্ গিলেত েবশেক 
িনয় ণ কেরŁএত ারা াপক তয্ািয়ত করেছ েয DMV ারা দত্ত তথয্ েকবল িন িলিখত উে শয্গিলর জনয্ বয্বহৃত হেবŁ 

( েযাজয্ সবকিটেত িটক িদন।) 
1. ______ ি য়া পিরেষবা, মামলা েমাক মার তয্াশায় তদ এবং রায় এবং আেদশ কাযর্কর করা বা আদালেতর আেদশ কাযর্কর করা সহ েকানও আদালত বা এেজি েত েয 

েকানও নাগিরক, েফৗজদাির, শাসিনক বা সািলসী কাযর্ধারার জনয্ বয্বহারŁ(18 U.S.C. §2721 (b)(4)) 

2. ______ দািব তদ , জািলয়ািতর িবেরাধী কাযর্ াররাইিটং কাযর্কলাপগিলেত েকানও িবমা সং া বা িবমা সহায়তা সং া বা -িবমা সত্তার কলাপ, েরিটং বা আ ারা বয্বহারŁ 
(18 U.S.C. §2721 (b)(6)) 

3. ______ টানা বা বােজয়া করা গািড়র মািলকেদর িব ি েদয়ার ে ে বয্বহারŁ(18 U.S.C. §2721 (b)(7)) 

4. ______ U.S.C. এর িশেরানাম 49 এর অধয্ায় 313 এর অধীেন েয়াজনীয় বািণিজয্ক াইভােরর লাইেস ধারক স িকর্ ত তথয্ াি র জনয্ েকানও িনেয়াগকতর্ া, এেজ বা 
িবমা দানকারী ারা বয্বহারŁ(18 U.S.C. §2721 (b)(9)) 

5. ______ েকানও ৈবধ বয্বসা বা এর এেজ , কম বা িঠকাদারেদর ারা বয্বসার জনয্ বয্বহার, তেব েকবল-
(A) বয্ি বা বয্বসার এেজ , কম বা িঠকাদারেদর কােছ বয্ি গতভােব জমা েদয়া বয্ি গত তেথয্র যথাথর্তা যাচাই করেত; (18 U.S.C. §2721 (b)(3)(A)) এবং 
(B) যিদ এইভােব জমা েদয়া তথয্ সিঠক না হয় বা আর সিঠক না থােক তাহেল সিঠক তথয্ েপেত, তেব েকবলমা জািলয়ািত িতেরােধর উে েশয্, আইিন বয্ব াগিল 

অনুসরণ কের বা বয্ি র িবরে ঋণ উ ােরর জনয্ বা সুর ার উে েশয্Ł(18 U.S.C. §2721 (b)(3)(B)) 

6. ______ NYS গািড় এবং ািফক আইন, অনুে দ 19A এর অধীেন েয়াজনীয় বয্বহার - বাস াইভারেদর জনয্ িবেশষ েয়াজনীয়তাŁ(18 U.S.C. §2721 (b)(14)) 

7. ______ NYS গািড় এবং ািফক আইন, অনুে দ 19B এর অধীেন েয়াজনীয় বয্বহার - বািণিজয্ক েমাটর বাহকেদর জনয্ িবেশষ েয়াজনীয়তাŁ(18 U.S.C. §2721 (b)(14)) 

8. ______ েকানও আদালত বা আইন েয়াগকারী এেজি সহ েকানও সরকাির সং ার কােজ বয্বহারŁ(18 U.S.C. §2721 (b)(1)) 

9. ______ েকানও েফডােরল, রাজয্ বা ানীয় এেজি র হেয় কাজ কের এমন েকানও বয্ি গত বয্ি বা সং া ারা বয্বহারŁ(18 U.S.C. §2721 (b)(1)) 

10. ______ েমাটর গািড় বা াইভার সুর ার ে ে বয্বহারŁ(18 U.S.C. §2721 (b)(2)) 

11. ______ েমাটর গািড় চুিরর ে বয্বহারŁ(18 U.S.C. §2721 (b)(2)) 

12. ______ েমাটর গািড়র িনগর্মেনর ে বয্বহারŁ(18 U.S.C. §2721 (b)(2)) 

13. ______ েমাটর গািড় পেণয্র পিরবতর্ ন, িফিরেয় েনয়া বা পরামেশর্র ে বয্বহারŁ(18 U.S.C. §2721 (b)(2)) 

14. ______ েমাটর গািড়, েমাটর গািড়র য াংশ ও িডলারেদর পারফরেম েদখার জনয্ বয্বহারŁ(18 U.S.C. §2721 (b)(2)) 

15. ______ জিরপ গেবষণা সহ েমাটরযােনর বাজার গেবষণার কমর্কাে বয্বহারŁ(18 U.S.C. §2721 (b)(2)) 

16. ______ েমাটর গািড় তকারীেদর মূল মািলেকর েরকডর্ গিল েথেক মািলকানািবহীন েরকডর্ গিল অপসারেণর ে ে বয্বহারŁ(18 U.S.C. §2721 (b)(2)) 

17. ______ েবসরকাির পিরবহন েটাল েক গিল পিরচালনার ে ে বয্বহারŁ(18 U.S.C. §2721 (b)(10)) 

18. ______ েয েকানও অনুেরাধকারী ারা বয্বহােরর জনয্, যিদ অনুেরাধকারীর কােছ স িকর্ ত বয্ি র েথেক িলিখত স িত পাবার মাণ থােকŁ(ফরম MV-15GC করেত 
পাের)Ł(18 U.S.C. §2721 (b)(13)) 

19. ______ যিদ এই জাতীয় বয্বহার েকানও েমাটর গািড় পিরচালন বা জন সুর ার সােথ স িকর্ ত হয়, তাহেল NYS আইেনর অধীেন িবেশষত অনুেমািদত বয্বহারŁ 

িনিদর্ NYS আইন এখােন উে খ করনঃ __________________________________________________________________ 

র্ 

(18 U.S.C. §2721 (b)(14)) 

20. ______ যত ণ না বয্ি গত তথয্ কাশ করা হয় বা বয্ি র সােথ েযাগােযাগ করার জনয্ বয্বহৃত হয় তত ণ গেবষণা কায ম এবং পিরসংখয্ান িরেপাটর্ ৈতিরেত বয্বহারŁ 
(18 U.S.C. §2721 (b)(5)) 

আিম তয্ািয়ত করিছ েয আিম যিদ DMV-এর কাছ েথেক েরকডর্ বা তথয্ হণ কির বা েবশেযাগয্তা েপেয় থািক তাহেল আিম (i) নাগিরক অিভবাসন উে েশয্ এই জাতীয় েরকডর্ বা 
তথয্ বয্বহার করব না বা (ii) াথিমকভােব অিভবাসন আইন েয়াগকারী েকানও এেজি র কােছ এই জাতীয় েরকডর্ বা তথয্ কাশ করব না, েযমন মািকর্ ন অিভবাসন এবং শ 
েয়াগ এবং মািকর্ ন শ ও সীমা সুর া, বা িসিট, ে ট এবং েফডােরল এেজি গিল, যিদ না তথয্ কাশ িসিট, ে ট এবং েফডােরল এেজি গিলর মেধয্ একিট সমবায় বয্ব া হয়, যা 

ইিমে শন আইন েয়াগ কের না এবং এই তথয্ কাশ এই বয্ব া অনুসাের সুিনিদর্ েরকডর্ বা তেথয্র মেধয্ হয়Łআিম তয্ািয়ত করিছ েয, 18 USC 2721(c) এর েয়াজনীয়তা ছাড়াও, 
আিম পাঁচ বছেরর জনয্ সম বয্বহােরর েরকডর্ রাখব এবং িতিট বয্ি বা সত্তােক সনা করব যা াথিমকভােব অিভবাসন আইন েয়াগ কের েয েসই বয্ি বা সত্তা েথেক িডপাটর্ েম 
েরকডর্ বা তথয্ েপেয়েছŁআিম কিমশনােরর ারা িনধর্ািরত প িতেত েরকডর্ বজায় রাখব এবং কিমশনােরর অনুেরােধর িভিত্তেত আিম েসগিল তদে র জনয্ উপলভয্ করবŁ 

আেবদনকারীর র: X তািরখ: 

ে 

ে 

ে 

া 
( া র) 

(ছাপােনা হরেফ) 

এই িলিখত িববৃ ৃ গত তথয্ েগাপন করা েফৗজদাির অপরাধ িহসােব শাি েযাগয্ হেত পােরŁএছাড়াও, েকানও বয্ি রিতেত েজেনশেন েকানও িমথয্া িববিত েদওয়া বা েকানও ব 
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