নিউ ইয়র্ক স্টেটে গান়ি স্টরনিোর র্রুি/মানির্ািা প্রনিষ্ঠা র্রুি
আরও িথ্য এবং নিটদক শাবিীর িিয dmv.ny.gov -এ যাি





নিচের প্রচযেকটি নিভাগ আপনি নক পদচেপ নিচয পাচরি যা ির্ণিা কচর এিং এমি নিচদণ শািলী প্রদাি কচর যা আপিাচক অিশেই অিুসরর্ করচয হচি।
িাচমর প্রমার্ এিং িীমার প্রমার্ নহচসচি আপনি যয সমস্ত যথ্ে উপস্থাপিা করচিি যসটিচয যযি যসই একই িাম উচেনিয থ্াচক যা যরনিচেশচির মচযে িাম নহচসচি যদিা যাচি।
অোচেনরস্ক (*) সহ ফমণ গুনল যমাটর যভনহচকল্স অনফস এিং dmv.ny.gov -এ পাওয়া যায়। নিউ ইয়কণ যেট কর এিং অথ্ণ নিভাচগও (New York State Department
of Taxation and Finance) যসল্স টোক্স ফমণ পাওয়া যাচে।

NYS-এ এর্টি গান়ি স্টরনিোর

করার িিে আপিাচক নিম্ননলনিয িনথ্পত্রগুনল অিশেই DMV অনফচস নিচয় আসচয হচি:
11. 10 িছর িা যার যেচয় যিনশ পু রচিা অথ্িা িযু ি

1. একটি সম্পূর্ণ করা গান়ির যরনিচেশি/মানলকািার আচিদি (ফমণ MV-82*)।

গান়ির িিে

ওচর্ানমটার প্রকাশিা নিিৃ নয। যনদ মানলকািার প্রমার্পচত্রর মচযে
ওচর্ানমটার প্রকাশিা নিিৃ নয িা থ্াচক যাহচল িযু ি মানলক এিং
নিচেযাচক ফমণ MV-103*-এর ওচর্ানমটার প্রকাশিা নিিৃ নয নিভাগ
অিশেই সম্পূর্ণ করচয হচি এিং স্বাের করচয হচি।

2. মানলকািার প্রমার্পত্র (পৃষ্ঠা 3 যদিুি)। যনদ 2-িচির যেচয় যিনশ মানলক থ্াচক, যাহচল
আপিাচক অংশীদানরচের নিিৃনয অথ্িা যযৌথ্ মানলকািা অিশেই প্রদাি করচয হচি
(ফমণ MV-83T*)।

3. যরনিেোচের িাচম যয যকািও NYS িীমা কার্ণ (পৃষ্ঠা 3 যদিুি)।

12. যনদ মানলকািার প্রমার্পত্র NYS-এর হয় এিং গান়িটি 8 িছর পু রচিা

4. পনরদশণচির প্রমার্পত্র (পৃষ্ঠা 4 যদিুি)।

অথ্িা িযু ি হয় যাহচল েনযর প্রকাশিা নিিৃনয িমা করুি। যনদ
মানলকািার প্রমার্পচত্রর মচযে েনযর প্রকাশিা নিিৃনয িা থ্াচক যাহচল
িযু ি মানলক এিং নিচেযাচক ফমণ MV-103*-এর েনযর প্রকাশিা
নিিৃনয নিভাগ অিশেই সম্পূর্ণ করচয হচি এিং স্বাের করচয হচি।

5. যসল্স টোক্স নিয়াচরচের প্রমার্পত্র অথ্িা সম্পূর্ণ করা যসল্স টোক্স ফমণ (পৃষ্ঠা 4 যদিুি)।
6. পনরেয় প্রমার্পত্র - একটি িযণ মাি সনেত্র NYS ড্রাইভার লাইচসে, লািণার পানমণ ট অথ্িা
িি-ড্রাইভার ID কার্ণ, অথ্িা ফমণ ID-82* যদিুি (যরনিচেশি এিং মানলকািার িিে
পনরেয় প্রমার্পত্র)।
7. যনদ একটি কচপণাচরশি গান়ি যরনিোর কচর, ইিকচপণাচরশচির প্রমার্পত্র (পৃষ্ঠা 4
যদিুি)।

13. নিেচয়র নিল (পৃষ্ঠা 4 যদিুি, যসল্স টোক্স নিয়াচরচের প্রমার্পত্র)।

8. যনদ অংশীদানরে গান়ি যরনিোর কচর, অংশীদানরচের প্রমার্পত্র (পৃষ্ঠা 4 যদিুি)।

14. যনদ একিি িেনি, অংশীদানরে অথ্িা কচপণাচরশি একিি িেনিচক

গান়ি েয় করার, নিনে করার, িনথ্ভু ি করার িিে যমািারিামা যদয়

9. যনদ দুিি িেনি গান়িটি যরনিোর কচর যাহচল প্রচযেক িেনিচক নিভাগ 1-এ অিশেই

যাহচল আসল যমািারিামা (পৃষ্ঠা 4 যদিুি, যমািারিামা)।

যথ্ে প্রদাি করচয হচি এিং ফমণ MV-82*-এর নিভাগ 6 স্বাের করচয হচি এিং

পনরেয় প্রমার্-পত্র িমা করচয যহি।

10. যনদ যরনিেোে গান়ির মানলক িা হয় যাহচল মানলকচক অিশেই ফমণ MV-82*-এর
নিভাগ 3 সম্পূর্ণ করচয হচি এিং স্বাের করচয হচি। মানলকচক অিশেই গ্রহর্চযাগে
মানলচকর িাম এিং িন্ম যানরচির প্রমার্পত্র (উপচর সংিো 6 যদিুি) এিং গান়ির িিে

15. যপচমে। এই নফ িগদ, একটি যেক অথ্িা মানি অর্ণার অথ্িা যেনর্ট
কাচর্ণর (নভসা, মাোরকার্ণ, অোচমনরকাি এক্সচপ্রস অথ্িা নর্সকভার)
সাহাচযে পনরচশায করা যযচয পাচর। যলিচদচির সময় যেনর্ট
কার্ণযারকচক অিশেই উপনস্থয থ্াকচয হচি।

মানলকািার গ্রহর্চযাগে প্রমার্পত্র (পৃষ্ঠা 3 যদিুি) অিশেই িমা করচয হচি।

হানরটয় যাওয়া, ক্ষনিগ্রস্ত অথ্বা িষ্ট স্টরনিটেশটির বস্তু প্রনযস্থাপি করার িিে:
1. একটি সম্পূর্ণ করা গান়ির যরনিচেশি/মানলকািার আচিদি িমা করুি
(ফমণ MV-82*)।

4. পনরেয় প্রমার্পত্র িমা করুি (উপচর সংিো 6 যদিু ি)।

2. যনদ যেটগুনলর একটি িা থ্াচক যাহচল অিনশষ্ট যেটটি প্রদাি করুি।
3. যনদ যকািও অপরাচযর কারচর্ যরনিচেশি অথ্িা গান়ির যেটগুনল িা থ্াচক

5. গান়ির যেট প্রনযস্থাপি করার িিে যরনিেোচের িাচম থ্াকা NYS
িীমা কার্ণ িমা করুি (পৃষ্ঠা 3 যদিুি, িীমা কভাচরচির প্রমার্পত্র)।

যাহচল একটি “হানরচয় যাওয়া, েু নর হওয়া অথ্িা িাচিয়াপ্ত করা যমাটর
যভনহচকল দ্রচিের নরচপাটণ” (ফমণ MV-78B) অথ্িা পুনলশ এচিনের পত্র িমা
করুি এিং নিিামূচলে যরনিচেশি অথ্িা যেট প্রনযস্থানপয করা হচি।

স্টরনিটেশি িনথ্পত্র, মানির্ািার িনথ্পত্র অথ্বা উভটয় থ্াটর্ িথ্য

6. নফচসর যপচমে িমা করুি (উপচর সংিো 15 যদিুি)।

পনরিযণ ি করার িিে:

1. একটি সম্পূর্ণ করা গান়ির যরনিচেশি/মানলকািার আচিদি িমা করুি
(ফমণ MV-82*)।
2.

4.

a. পনরদশণচির প্রমার্পত্র, যনদ প্রচযািি হয় (পৃষ্ঠা 4 যদিুি)

1973 অথ্িা যার যথ্চক িযু িযর গান়ির িিে মানলকািার শংশাপত্র প্রদাি
করুি (ফমণ MV-999)।

3. যরনিেোে অথ্িা মানলচকর পনরেয় প্রমার্পত্র িমা করুি (উপচর “যরনিোর করার
িিে”-এর নিচে সংিো 6 যদিু ি)।
MV-82.1BB (12/19)

িাম, অংশীদানরে, গান়ির িছর, গান়ির আইচর্নেনফচকশি িম্বর
অথ্িা যরনিচেশি িাচসর িিে নিম্ননলনিযগুনল প্রদাি করুি:
b. পনরিযণ চির প্রমার্পত্র
c. িীমার প্রমার্পত্র

5.

নফ যপচমে করুি (উপচর “যরনিোর করার িিে ”-এর নিচে সংিো
15 যদিুি)।
পৃষ্ঠা 4 এর 1

এর্টি গান়ির স্টরনিটেশি

পুিিীকরর্ করার িিে নিম্ননলনিযগুনল প্রদাি করুি:

1. একটি সম্পূর্ণ করা গান়ির যরনিচেশি পু িিণ িীকরর্ আমন্ত্রর্ (ফমণ MV-3 অথ্িা OP-3)। 3. একটি NYS িীমা কার্ণ (পৃষ্ঠা 3 যদিুি)।
যনদ ফমণ িা পাওয়া যায় অথ্িা ফচমণর মচযে থ্াকা যথ্ে অিশেই সংচশাযি করচয হয়
যাহচল সম্পূর্ণ করা “গান়ির যরনিচেশি/মানলকািার আচিদি (ফমণ MV-82*) এিং
পনরেয় প্রমার্পত্র প্রদাি করুি (পৃষ্ঠা 1-এ “যরনিোর করার িিে ”-এর নিচে সংিো 6

যদিুি)।

2. পনরেয় প্রমার্পত্র - একটি িযণ মাি সনেত্র NYS ড্রাইভার লাইচসে, লািণাসণ পানমণ ট অথ্িা
িি-ড্রাইভার ID কার্ণ, অথ্িা ফমণ ID-82* যদিুি (যরনিচেশি এিং মানলকািার িিে
পনরেচয়র প্রমার্পত্র)।
অিয গান়িটি

4. পনরদশণচির প্রমার্পত্র, যনদ প্রচয়ািি হয় (পৃষ্ঠা 4 যদিুি)।
5. নফচসর যপচমে (1 িং পাযার “যরনিোর করার িিে ” -এর নিচে সংিো
15 যদিুি)।

যেট হস্তান্তর করা িিে:

1. একটি সম্পূর্ণ করা গান়ির যরনিচেশি/মানলকািার আচিদি িমা করুি
(ফমণ MV-82*)।
2. মানলকািার প্রমার্পত্র প্রদাি করুি (পৃষ্ঠা 3 যদিুি, গ্রহর্চযাগে প্রমার্-পত্র)।
3. যরনিেোচের িাচম একটি িযণ মাচি NYS িীমা কার্ণ প্রদাি করুি। যেটগুনল যয
গান়িচয

করা হচি কার্ণটি যসই গান়ির িিে হচয হচি (পৃষ্ঠা 3 যদিুি)।

7. যনদ যরনিেোে গান়ির মানলক িা হয়, যাহচল মানলকচক গান়ির
যরনিচেশি/মানলকািার আচিদি (ফমণ MV-82*)-এর নিভাগ 3 অিশেই
সম্পূর্ণ করচয হচি এিং স্বাের করচয হচি। মানলকচক মানলচকর িাচমর
এিং িন্মযানরচির গ্রহর্চযাগে প্রমার্পত্র (পৃষ্ঠা 1-এ “যরনিোর করার
িিে”-এর নিচে সংিো 6 যদিু ি) এিং গান়ির িিে মানলকািার
গ্রহর্চযাগে প্রমার্পত্র অিশেই িমা করচয হচি (পৃষ্ঠা 3 যদিুি)।

4. পনরদশণচির প্রমার্পত্র প্রদাি করুি (পৃষ্ঠা 4 যদিুি)।
5. যসল্স টোক্স নিয়াচরে প্রদাি করুি (পৃষ্ঠা 4 যদিুি)।
6. পনরেয় প্রমার্পত্র িমা করুি (পৃষ্ঠা 1-এ “যরনিোর করার িিে ”-এর নিচে সংিো
6 যদিুি)।

স্টর্বি মানির্ািার অিুটরাধ
র্রার িিয, স্টরনিটেশি িয়

 1973 এিং যার যথ্চক িযু িযর গান়ির িিে
 একটি 1973 এিং 1,000 অথ্িা যার যেচয় যিনশ ভার-মু ি িযু ি যেলাচরর িিে
 একটি 1995 এিং যার আচগ নিমণার্ করা িান়ি যা সিণনিম্ন 8 ফু ট প্রচস্থর, িা পনরিহচির সময় 40 ফু ট দদচ্ণে র অথ্িা একটি
সাইচট িান়িটি নিনমণয হওয়ার পর অন্তযপচে 320 িগণফুচটর

1. একটি সম্পূর্ণ করা মানলকািার আচিদি (ফমণ MV-82TON*), অথ্িা গান়ির
যরনিচেশি/মানলকািার আচিদি (ফমণ MV-82*) িমা করুি।
2. মানলকািার প্রমার্পত্র িমা করুি (পৃষ্ঠা 3 যদিুি)। যনদ 2-িচির যেচয় যিনশ মানলক
থ্াচক, যাহচল আপিাচক অংশীদানরচের নিিৃনয অথ্িা যযৌথ্ মানলকািা অিশেই প্রদাি
করচয হচি (ফমণ MV-83T*)।

3. মানলচকর পনরেয় প্রমার্পত্র (পৃষ্ঠা 1-এ “যরনিোর করার িিে ”-এর নিচে সংিো
6 যদিুি)।
4. যনদ মানলকািা একটি কচপণাচরশচির িাচম করাচয হয় যাহচল ইিকচপণাচরশচির প্রমার্পত্র
প্রদাি করুি (পৃষ্ঠা 4 যদিুি)।
5. যনদ মানলকািা অংশীদানরচের িাচম করাচয হয় যাহচল অংশীদানরচের প্রমার্পত্র প্রদাি
করুি (পৃষ্ঠা 4 যদিুি)।
6. যসল্স টোক্স নিয়াচরে প্রদাি করুি: যয যকািও যমাটর যভনহচকল্স অনফচস লভে একটি
রনসদ (ফমণ FS-6T) অথ্িা NYS নর্লার (পৃষ্ঠা 4 যদিুি) যথ্চক নিেচয়র নরচটল
সাটিণনফচকট (ফমণ MV-50)।
7. 10 িছর পুরচিা অথ্িা যার যেচয় িযু ি

গান়ির িিে ওচর্ানমটার প্রকাশিা নিিৃ নয
প্রদাি করুি। যনদ মানলকািার প্রমার্পচত্রর মচযে ওচর্ানমটার প্রকাশিা নিিৃ নয িা থ্াচক
যাহচল িযু ি মানলক এিং নিচেযাচক ফমণ MV-103*-এর ওচর্ানমটার প্রকাশিা নিিৃ নয
অিশেই সম্পূর্ণ করচয হচি এিং িমা স্বাের করচয হচি।

8. যনদ মানলকািার প্রমার্পত্র NYS-এর হয় এিং গান়িটি 8 িছর পু রচিা অথ্িা যার যথ্চক
িযু ি হয় যাহচল েনযর প্রকাশিা নিিৃ নয িমা করুি। যনদ মানলকািার প্রমার্পচত্রর মচযে
েনযর প্রকাশিা নিিৃনয িা থ্াচক যাহচল িযু ি মানলক এিং নিচেযাচক ফমণ MV-103*-এর
েনযর প্রকাশিা নিিৃ নয নিভাগ অিশেই সম্পূ র্ণ করচয হচি এিং স্বাের করচয হচি।
MV-82.1BB (12/19)

8. নফচসর যপচমে িমা করুি (1 িং পাযার “যরনিোর করার িিে ” -এর
নিচে সংিো 15 যদিুি)।

9. "Commissioner of Motor Vehicles"-এর িরাির প্রচদয় একটি যেক
অথ্িা মানি অর্ণার িমা করুি। মানলকািা পাওয়ার নফস হচলা:
 গান়ি, যেলার, অথ্িা যভচসচলর িিে $50
 নিনমণয গৃচহর িিে $125
যকিল মানলকািার িিে যিনশরভাগ আচিদি যয যকািও DMV অনফচস
(নিচে “দ্রষ্টিে” যদিুি) প্রনেয়াকরর্ করা যযচয পাচর, অথ্িা এই নিভাচগ
িনর্ণ য িনথ্পত্রগুনল আপনি নিচের ঠিকািায় র্াকচযাচগ পাঠাচয পাচরি
(পনরেয়, কচপণাচরশি অথ্িা অংশীদানরচের প্রমার্পচত্রর প্রনযনলনপ পাঠাি)।
Title Bureau
NYS Department of Motor Vehicles
6 Empire State Plaza
Albany NY 12228
গান়ির স্টরনিটেটশর আটবদি এই ঠির্ািায় পাঠাটবি িা
দ্রষ্টবয: স্টয মানির্ািার সাটথ্ নিম্ননিনিিগুনি যু ক্ত থ্ার্টব আপিার
স্টর্বি স্টসগুটিার িিয োইটেি নবউটরা আটবদিগুটিা অবশযই
ডার্টযাটগ পাঠাটিা নউচ:







গোচরিমোি নলচয়ে
সোলচভি শংসাপত্র
নিনমণয গৃহ
যিাট
িচের্ গান়ি
একিি নর্লার অথ্িা প্রস্তুযকারক নযনি এমি একটি গান়ির িিে
মানলকািা যপচয ইেুক যা যলমি ল'-এর অযীচি যেযা দ্বারা
যফরয যদওয়া হচয়চছ
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গ্রহণটযাগয প্রমাণপত্র (স্টর্বি আসি িনথ্পত্র প্রদাি র্রুি):
মানির্ািার প্রমাণপত্র

যনদ নিচম্ন িনর্ণ য যকািও পনরনস্থনযই আপিার যেচত্র প্রচযািে িা হয় যাহচল আপনি dmv.ny.gov-এ যাি অথ্িা DMV অনফচস
আসুি।

1. যনদ গান়িটি নিউ ইয়কণ যেট নর্লাচরর কাছ যথ্চক েয় করা হচয় থ্াচক এিং গান়িটি:

a. িিু ি - নিেচয়র নরচটইল শংসাপত্র (ফমণ MV-50) অথ্িা নর্লার দ্বারা িানর করা NYS DMV যলিচদি রনসদ এবং একটি প্রস্তযকারচকর
িাযীয়যার শংশাপত্র প্রদাি করুি।

b. বযবহৃি - নিেচয়র নরচটইল শংসাপত্র (ফমণ MV-50) অথ্িা নর্লার দ্বারা িানর করা NYS DMV যলিচদি রনসদ এবং মানলকািা অথ্িা
হস্তান্তরচযাগে যরনিচেশি প্রদাি করুি।
2. যনদ নিউ ইয়কণ যেচটর িাইচরর নর্লাচরর যথ্চক গান়িটি েয় করা হচয় থ্াচক এিং নলচয়িযারচকর কাচছ মানলকািা িা থ্াচক:

a. িিু ি গান়ির িিে - েচয়র নিল এবং িযুি মানলচকর কাচছ হস্তান্তনরয প্রস্তুযকারচকর িাযীয়যার শংসাপত্র (MCO) প্রদাি করুি। যনদ MCO -এর
কাচছ

িায়গা িা থ্াচক যাহচল প্রচযেকটি

এিং যয যকািও পুিনিণযারচর্র িিে MCO এিং নিেচয়র নিল উপস্থাপি করুি।

b. বযবহৃি গান়ির িিে - নিেচয়র নিল এবং একটি আসল যেচটর িাইচরর মানলকািা অথ্িা হস্তান্তরচযাগে যরনিেচরশি এিং যয যকািও
পুিনিযণারর্ প্রদাি করুি।
3. যনদ নিউ ইয়কণ যেচটর িাইচরর নর্লাচরর যথ্চক গান়িটি েয় করা হচয় থ্াচক এিং নলচয়িযারচকর কাচছ মানলকািা থ্াচক:

a. মানলচকর িাচম মানলকািার প্রনযনলনপ প্রদাি করুি, নিটয়িধারর্ অথ্বা স্টেটের বাইটরর স্টমাের স্টভনরটর্ল্স এটিনি দ্বারা স্বীর্ৃি।
শংসাপত্রটি যযি একই পৃ ষ্ঠায়, অথ্বা মানলকািার স্মারকনলনপ, অথ্বা যমাটর যভনহচকল্স এচিনে দ্বারা িানর করা মানলকািার সারাংচশ উচেনিয
থ্াচক এিং গান়ির মানলচকর িাম উপস্থাপি কচর, এবং

b. নলচয়িযারচকর কাছ যথ্চক নিিৃনয প্রদাি করুি যার মচযে থ্াকচি মানলচকর িাম এিং গান়ির িছর, যমক, এিং গান়ির আইচর্নেনফচকশি িম্বর
(Vehicle Identification Number, VIN)। নিিৃনযটি নলচয়িযারচকর যলটারচহচর্র ওপচর অিশেই থ্াকচয হচি এিং অিশেই উচেনিয থ্াকচয
হচি যয নলচয়িযারচকর কাচছ মূ ল মানলকািা আচছ এিং িুচেচছ যয নিউ ইয়চকণ র মচযে গান়ি যরনিোর করার িিে মানলকািার একটি প্রনযনলনপ
িেিহার করা হচি। এই নিিৃ নয যযি যকািও শযণ সাচপে িা হয় (উদাহরর্স্বরূপ, গান়িটি যরনিোর হওয়ার পর নলচয়িযারক এই নিষচয় যাচক
িািাচিার িিে DMV-যক অিু চরায করচয পারচি িা)।
গুরুত্বপূণক: আপনি যেচটর িাইচরর মানলকািার িনথ্পত্র DMV-যক িা যদওয়া পযণ ন্ত DMV হস্তান্তরচযাগে মানলকািা অথ্িা যরনিচেশি িানর করচয
পারচি িা। NYS মানলকািা, মানলকািা অথ্িা নলচয়িযারক দ্বারা আপিাচক প্রদত্ত মানলকািার িনথ্পত্র এিং আপিার NYS যরনিেচশচির প্রনযনলনপ
নিচে উচেনিয ঠিকািায় Title Bureau-যক পাঠাি। DMV র্াকচযাচগর মাযেচম আপিাচক মানলকািা অথ্িা হস্তান্তরচযাগে যরনিচেশি পাঠাচি।
Title Bureau, NYS Department of Motor Vehicles, 6 Empire State Plaza, Albany NY 12228

4. যনদ গান়িটি যেচটর িাইচরর যকাম্পানি যথ্চক নলচি যদওয়া হয় এিং নলনিং যকাম্পানির কাচছ মানলকািা থ্াচক:

a. নলনিং যকাম্পানির িাচম যেচটর িাইচরর মানলকািার একটি প্রনযনলনপ প্রদাি করুি, এবং
b. নলনিং যকাম্পানির যথ্চক একটি পত্র যাচয উচেনিয থ্াকচি যয যকাম্পানি স্বীকৃ নয িািাচে এিং িুচেচছ যয মানলকািার প্রনযনলনপ NYS-এর মচযে
গান়ি যরনিোর করার িিে িেিহার করা হচি, এবং

c. গান়ির মানলক দ্বারা স্বােনরয “যনদ গান়ির মানলক যরনিেোে যথ্চক আলাদা হয়” নিভাগ সহ একটি সম্পূ র্ণ গান়ির যরনিচেশি/ মানলকািার
আচিদি (ফমণ MV-82*), অথ্বা একটি যমািারিামা যার মচযে মানলক আপিাচক NYS-এ গান়ি যরনিোর করার অিুমনয প্রদাি কচরচছ।

d. এছা়িাও গান়ির নলচির একটি প্রনযনলনপ প্রদাি করুি যা মানসক নলি যপচমে এিং নলচির যময়াদা নিচদণ শ কচর।
দ্রষ্টবয: আপিাটর্ নিটির বটর্য়া স্টপটমটের িিয নিউ ইয়র্ক স্টেে স্টসল্স েযাক্স প্রদাি র্রটি হটি পাটর।
যিি আপনি একটি নলচি যদওয়া গান়ি নকিচিি যিি নলনিং যকাম্পানিচক অিশেই আপিার িাচম মানলকািা
মানলকািা

করচয হচি। আপিার িাচম গান়ির

করার িিে আপিাচক ফমণ MV-82* অথ্িা MV-82TON* অিশেই সম্পূ র্ণ করচয হচি এিং প্রচযািে যসল্স টোক্স প্রদাি করচয হচি।

বীমা র্ভাটরটির প্রমাণপত্র

1. যরনিেোচের িাচম একটি িযণ মাি এিং দিয নিউ ইয়কণ যেট ইেু েচরে আইচর্নেনফচকশি কার্ণ, অথ্িা
2. একটি ভা়িায় যদওয়া গান়ির িিে, ফমণ FH-1 (িীমা শংসাপত্র), অথ্িা
3. যফচর্রাল পনরিহি নিভাগ (Department of Transportation) অথ্িা নিউ ইয়কণ যেট পনরিহি নিভাগ (New York State Department of
Transportation) দ্বারা িানর করা একটি পানমণট, অথ্িা
4. স্ব-িীমার একটি শংসাপত্র।
MV-82.1BB (12/19)
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গ্রহণটযাগয প্রমাণপত্র (ক্রমশঃ)
বীমা র্ভাটরটির প্রমাণপত্র

1. নিউ ইযকণ যেট নর্লাচরর কাছ যথ্চক েয় করা গান়ি নিেচয়র অংশ নহচসচি অবশযই পনরদশণি করচয হচি। পনরদশণিটি নিেচয়র শংসাপচত্র অিশেই উচেনিয
থ্াচকয হচি (ফমণ MV-50)।

2. যাত্রী পনরিহিকারী গান়ির নিম্ননলনিযগুনলর প্রচয়ািি হচয পাচর:
 NYS DOT অপাচরটিং অচথ্ানরটি (যদিুি https://www.dot.ny.gov/divisions/operating/osss/bus/passenger);
 NYS DOT পনরদশণি (যদিুি https://www.dot.ny.gov/divisions/operating/osss/bus/inspection); এিং/অথ্িা সাচপে
 যারা 19-A প্রচয়ািিীয়যা (যদিুি https://dmv.ny.gov/motor-carriers/information-and-forms-article-19)
3. নিউ ইয়কণ যেচটর মচযে প্রথ্মিার যরনিোর করার িিে সমস্ত অিোিে গান়ির পনরদশণি করচয হচি। আপনি একটি গান়ি যরনিচেশি করাচিার পর আপিাচক
গান়ির ওপর লাগাচিার িিে একটি 10-নদচির অস্থায়ী পনরদশণি নেকার যদওয়া হয়। আপিার গান়িচক 10 নদচির মচযে অিশেই পনরদশণচি উত্তীর্ণ হচয হচি।
পনরবনিকি গান়ি

1. যনদ আপিার গান়িটি যাত্রীর েমযা িৃনি করার িিে পনরিযণ ি অথ্িা িনযণয করা হচয় থ্াচক যাহাচল আপিাচক DMV অনফচস সমস্ত যলচিল িা যেচটর
(সাযারর্য োলচকর নদচকর দরিায় লাগাচিা থ্াচক) একটি ছনি অথ্িা প্রনযনলনপ অিশেই নদচয হচি। যনদ গান়িটি পনরিযণ ি অথ্িা িনযণয করা হচয় থ্াচক এিং
এিি 11 অথ্িা যার যেচয় যিনশ (োলক সহ) আসি সংিো আচছ যাহচল আপিাচক অিশেই মূল NYS DOT পনরদশণ ি রনসদ অথ্িা একটি NYS DOT
এচক্সম্পশি পত্র যদিাচয হচি।
স্টসল্স েযাক্স নিয়াটরি প্রমাণপত্র

1. যনদ গান়িটি নিউ ইয়কণ যেট নর্লাচরর কাছ যথ্চক েয় করা হচয় থ্াচক যাহচল নিেচয়র শংসাপত্র প্রদাি করুি (ফমণ MV-50)।
2. যনদ গান়িটি নিউ ইয়কণ যেচটর িাইচরর একটি নর্লার, একিি িেনি, অথ্িা একটি যকাম্পানি যথ্চক েয় করা হচয় থ্াচক যাহচল ফমণ DTF-802** সম্পূর্ণ

করুি। যনদ গান়িটি একটি উপহার হয় অথ্িা স্বামী-স্ত্রী, নপযা-মাযা, নশশু, সৎ নপযা-মাযা, অথ্িা সৎ-িাচ্চা িাচদ অিে যকািও িেনিচক িোযে িািার দচরর
কম মূলে নিেয় করা হচয় থ্াচক যাহচল নিভাগ 6 অিশেই সম্পূর্ণ করচয হচি। যনদ নিভাগ 6-এর প্রচয়ািি িা থ্াচক, নিচেযা দ্বারা নিেচয়র নিচলর প্রচয়ািি
আচছ। যনদ যেলারটি িোযে িািার দচরর কম মূচলে নিেয় করা হয় অথ্িা একটি উপহার হয় যাহচল নিভাগ 6 অিশেই সম্পূর্ণ করচয হচি।
3. যনদ আপনি যসল্স টোক্স যপচমে করার কারচর্ একটি এচক্সম্পশি দানি কচরি যাহচল ফমণ DTF-803** সম্পূর্ণ করুি। আপিার এচক্সম্পশচির প্রমার্পত্র িমা
যদওয়ার প্রচয়ািি হচয পাচর।

4. যনদ অিে যেচট যসল্স টোক্স িমা করা হচয় থ্াচক এিং এরকম যপচমচের িিে যেনর্ট অিুমনযচযাগে হয় যাহচল ফমণ DTF-804** সম্পূর্ণ করুি এিং একটি

নিেচয়র নিল প্রদাি করুি। আপিাচক িচকয়া অথ্ণ রানশ অিশেই পনরচশায করচয হচি, যনদ থ্াচক। যনদ যেনর্চটর অিুমনয িা থ্াচক যাহচল ফমণ DTF-802**
সম্পূর্ণ করুি।

ইির্টপক াটরশটির প্রমাণপত্র

1.
2.
3.
4.

কচপণাচরশি দ্বারা যরনিোর করা গান়ির িিে িানর করা নিউ ইয়কণ যেট মানলকািা, যরনিচেশি অথ্িা যেট িম্বর প্রদাি করুি, অথ্িা
ইিকচপণাচরশচির শংসাপচত্রর একটি স্বীকৃয প্রনযনলনপ প্রদাি করুি, অথ্িা
নসল-এর অযীচি শংসাপত্র অথ্িা নিউ ইয়কণ যেচটর যেট নিভাগ (New York State Department of State) দ্বারা িানর করা একটি ফাইনলং রনসদ।
কচপণাচরশি িাচদ অিে যকািও িেিসানয়ক সংস্থার িিে (যযমি LLP, LLC, ইযোনদ), গ্রহর্চযাগে প্রমার্পত্র নিযণারর্ করার িিে অিুগ্রহ DMV-এর সচে
যযাগাচযাগ করুি।

অংশীদানরত্ব, DBA -এর প্রমাণপত্র, অথ্বা বযবসার িাটমর বযবহার

1. অংশীদানরচের িিে - কাউনে িাচকণর কাচছ িমা করা অংশীদানরচের শংসাপত্র প্রদাি করুি।
2. িেিসানয়ক িাম িেিহারকারী িেনিচদর িিে (DBA) - কাউনে িাকণ দ্বারা িানর করা DBA ফাইনলং রনসচদর একটি প্রনযনলনপ প্রদাি করুি।
3. গৃহীয িাম িেিহারকারী কচপণাচরশচির িিে - যসচেটানর অফ যেট, কচপণাচরশে নিভাগ (Division of Corporations) দ্বারা িানর করা গৃহীয িাচমর
শংসাপচত্রর একটি স্বীকৃয প্রনযনলনপ িমা করুি।

স্টমাক্তারিামা
একটি যমািারিামা যিিই অিশেই িমা করচয হচি যিি একটি সংস্থা (মাচি “নপ্রনেপাল”) নপ্রনেপাচলর মানলকািাযীি গান়ি েয়, নিেয়, অথ্িা যরনিোর করার
িিে যমািারিামার অযীচি একিি িেনি (“এচিে”) যক অনযকার প্রদাি করচি। যমািারিামার মচযে নিম্ননলনিযগুনল অিশেই থ্াকচয হচি:

1.
2.
3.
4.

যমািারিামার যানরি নপ্রনেপাল দ্বারা স্বােনরয নছল;
নপ্রনেপাচলর (যমািারিামা প্রদািকারী সংস্থা) যিাটানরকৃয স্বাের, িাম, এিং ঠিকািা;
এচিচের (যমািারিামার অযীচি যয িেনিচক অনযকার প্রদাি করা হচয়চছ) িাম এিং ঠিকািা;
যনদ প্রচযািে হয়, কচপণাচরশি অথ্িা অংশীদাচরর িাম এিং ঠিকািা।

দ্রষ্টবয: এর্িি এটিেটর্ (এর্িি বযনক্ত যাটর্ স্টমাক্তারিামা স্টদওয়া হটয়টে) সমস্ত ফটমক িার স্বাক্ষটরর পটর অবশযই “P.A.” নিিটি হটব।
** যসল্স টোক্স ফমণগুনল নিউ ইয়কণ যেট কর এিং অথ্ণ নিভাচগও (New York State Department of Taxation & Finance) পাওয়া যাচে।
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