
 

 

MV-82.1BBE (8/15)  পৃ া 1 এর 2 
 

 
 Department of 

Motor Vehicles 
িনউ ইয়কর্  ে েট একিট েনৗকা িনব ন / িশেরানাম করা 

আপনার ানীয় েটিলেফান িডের িরর নীল পৃ াগিল েদখুন,     
অথবা DMV েফান ন েরর জনয্ DMV-এর ওেয়ব সাইেট যান। 

 

 আপিন চান এমন কেমর্র জনয্ নীেচর িবভাগ পড়ুন। িতিট িবভাগ িতিট কােজর জনয্ েয়াজনীয় কাগজপ  িচি ত কের। 
 একিট তারকািচ  (*) সহ ফমর্গিল েয েকানও েমাটর যােনর অিফেস এবং DMV-এর ওেয়ব সাইেট dmv.ny.gov-এ উপল । 
 

িনব ন করেত NYS-এ থমবােরর মেতা একিট েমাটর চািলত েনৗকা, িন িলিখত মূল নিথগিল দান করন: 

1. একিট স ণর্ েনৗকা িনব ন / িশেরানাম আেবদন (MV-82B*)। 
2. মািলকানার মাণ (উৎপিত্তর িনমর্াতার িববৃিত; NY বা অনয্ রাজয্ েথেক একিট িশেরানাম; 
একিট ানা রেযাগয্ িনব ন; বা একিট মািকর্ ন েকা  গাডর্  নিথ), পৃ  2 েদখুন; 

3. িব য় িবল, যিদ একিট বয্ি গত িব য় (এক বয্ি  েথেক অেনয্র কােছ), একিট েদাকান, 
একিট ইয়ট ে াকার বা িডলােরর মাধয্েম েকনা হয়, পৃ া 2 েদখুন; 

4. িব য় কর ছাড়প *, পৃ া 2 েদখুন; 

5. পিরচেয়র মাণ - একিট বতর্ মান NYS াইভার লাইেস , লানর্ার পারিমট বা নন- াইভার 
আইিড কাডর্ , অথবা অনয্ানয্ হণেযাগয্ নিথগিলর জনয্ DMV ফমর্ ID-82 * (িনব ন এবং 
িশেরানােমর জনয্ পিরচেয়র মাণ) েদখুন৷ 

6. যিদ একিট কেপর্ােরশেনর জনয্ িনব ন করা হয়, পৃ া 2 েদখুন। 

7. যিদ একিট অংশীদািরে র জনয্ িনব ন করা হয়, পৃ া 2 েদখুন। 

8.  যিদ িনব নকারী েনৗকািট ইজারা েদয় তেব মািলকেক অবশয্ই েবাট িনব ন / িশেরানাম 
আেবদেনর (MV-82B*) েসকশন 3 পূরণ করেত হেব এবং া র করেত হেব বা একিট 
অনুিলিপ সহ একিট স ূণর্ িনব ন অনুেমাদন (MV-95*) দান করেত হেব। িলজ চুি , 
মািলকানার নিথর মাণ এবং মািলেকর পিরচেয়র মাণ (# 5, # 6 বা # 7 েদখুন)। 

9.  উপযু  িফ (েচক, নগদ, মািন অডর্ ার বা ে িডট কাডর্ ): 

● 16 ফুেটর কম - $26.25 
● 16 ফুট িক  26 ফুেটর কম - $57.50 
● 26 ফুট এবং ল া - $93.75  

এই িফ িতন বছেরর 
িনব েনর জনয্। 
তারা িশেরানাম বা িলেয়ন িফ 
অ ভুর্  কের না। 

10. িনব ক বয্তীত অনয্ কােরা ারা জমা েদওয়া িনব ন / িশেরানাম নিথর সােথ অবশয্ই 
িনব নকারীর NYS াইভার লাইেস , পারিমট বা নন- াইভার আইিড কাডর্  এবং 
আসল NYS াইভার লাইেস , নিথপ  িনেয় আসা পে র িনকট েথেক পারিমট বা  
নন- াইভার আইিড কােডর্ র ফেটাকিপ থাকেত হেব।  

বয্: েনৗকািট  মটর যানবাহন িবভােগ  িনবি ত হওয়ার আেগ  সম  1973 মেডল  ইয়ার এবং নতুন েবাটগিলর অবশয্ই একিট  12-সংখয্ার হাল  আইেডি িফেকশন ন র 
(Hull Identification Number, HIN) থাকেত হেব।IN অনুেরাধ করেত, আপনােক  অবশয্ই পাকর্ স এবং িবেনাদন ফমর্ OPS-420 (একিট  েনৗকার জনয্ আেবদন - হাল  
সনা করণ ন র) পরূণ করেত হেব, অথবা  www.nysparks.com/boats এ OPRHP ওেয়ব সাইট  েথ েক ফমর্িট  ডাউনেলাড  করেত হেব। 
েনৗকার ধরন - MV-82B ইন বে  "েনৗকার কার" ে িট স ূণর্ করেত িন িলিখত বণর্নাগিল পড়ুন ❸: 

● েখালা - আবহাওয়া েথেক খুব কম বা েকানও সুর া দান কের, েযমন একিট েরােবাট, েস ার কনেসাল রানআবউট, একিট েবা রাইডার বা প ু ন েবাট।  
● েকিবন - একিট েঘরা জায়গা রেয়েছ েযখােন যা ীরা আবহাওয়া েথেক সুর ার জনয্ জেড়া হেত পাের, েযমন একিট কুিড বা একিট ু িজং েবাট। 
● হাউস - ঘুম, খাওয়া এবং ােনর সুিবধা দান কের, সাধারণত ধীর গিতেত চেল এবং দীঘর্ দরূে র ু জ বা সি য় েবািটং েযমন ওয়াটার-ি ইংেয়র জনয্ বয্বহার করা হয় না। 
● অনয্ানয্ - েরিসং, বয্ি গত জলযান, অয্াি কার, ATV/েনৗকা, এয়ারেবাট, অিভনব ৈনপুণয্, আগাছা সং হকারী, ইতয্ািদ।  

 

পনুনর্বীকরণ একিট েনৗকা িনব ন, অনু হ কের দান করন: পিরবতর্ ন করেত একিট েনৗকা িনব ন এবং / অথবা একিট িশেরানাম তথয্, দান 
করন: 

1. একিট স ূণর্ করা েনৗকা িনব ন পুননর্বীকরণ অনু ারক (MV-3B)। যিদ 
অনু ারক উপল  না হয়, অথবা যিদ অনু ারেকর তথয্ ভুল হয় (িঠকানা বয্তীত), 
একিট েবাট িনব ন / িশেরানাম আেবদন (MV-82B*) স ূণর্ করন; এবং  

2. উপযু  িফ (উপের # 9 েদখুন)।  

1. একিট স ূণর্ করা েনৗকা িনব ন / িশেরানাম আেবদন (MV-82B*);  
2. িনব েকর পিরচেয়র মাণ (উপেরর "িনব ন করেত" এর # 5, # 6 বা # 7 েদখুন); 

3. নাম, অংশীদাির , মেডল বছর, বা হাল  আইেডি িফেকশন ন র পিরবতর্ েনর জনয্, েয পিরবতর্ ন 
করা হেব তার মাণ দান করন; এবং 

4. মািলকানার মাণ (িনব ন বা িশেরানাম)। 
 

িত াপন করেত 
একিট হািরেয় যাওয়া, ংস বা িত  হওয়া িনব ন 
এবং/অথবা ি কার, দান করন: 

িত াপন করেত একিট হারােনা, ংস বা িত  হওয়া িশেরানাম, দান করন: 

1. একিট স ূণর্ করা েনৗকা িনব ন / িশেরানাম আেবদন (MV-82B*); 
2. িনব েকর পিরচেয়র মাণ (উপেরর "িনব ন করেত" এর # 5, # 6 বা # 7 

েদখুন); এবং 
3. উপযু  িফ - $2.00 

1. িশেরানােমর ডুি েকট সািটর্ িফেকেটর জনয্ একিট স ূণর্ করা আেবদন (MV-902*); 

2. মািলেকর পিরচেয়র মাণ (উপেরর "িনব ন করেত" এর # 5, # 6 বা # 7 েদখুন); এবং 
3. উপযু  িফ - $20 

 

শধুমা  একিট িশেরানাম েপেত একিট 1987 মেডল বছর এবং 14 ফুট বা তার েবিশ উ তার নতুন েনৗকার জনয্, অনু হ কের দান করন: 

1. একিট স ূণর্ করা েনৗকা িনব ন / িশেরানাম আেবদন (MV-82B*) বা িশেরানােমর জনয্ আেবদন (MV-82TON*); 
2. মািলকানার মাণ (2য় পৃ া েদখুন); 
3. মািলেকর পিরচেয়র মাণ (see #5, #6 or #7 of "েরিজ ার করেত" উপের); 
4. েসলস টয্া  ি য়াের  ফমর্ FS-6T, েযেকান DMV অিফেস পাওয়া যায়, অথবা িব েয়র আসল িডলােরর িবল যােত 

সংগৃহীত েসলস টয্াে র পিরমাণ অ ভুর্  থােক; এবং 

5. "েমাটর যানবাহন কিমশনার" (Commissioner of Motor Vehicles) েক েদয় $50 এর একিট েচক। 

শধুমা  িশেরানাম আেবদন এবং আইেটম 2-5 ইেমল করা উিচত: 
 

NYS Department of Motor Vehicles 
Title Bureau 
6 Empire State Plaza 
Albany, NY 12228-0322 

( বয্: একিট অিতির  $5 িলেয়ন িফ, ঋণদাতা ারা দত্ত এবং ফমর্ MV-900 সহ জমা েদওয়া, েযাজয্ হেত পাের।) 

}

Invis for tagging

Invis for tagging
Invis for tagging
Invis for tagging

https://dmv.ny.gov/
https://parks.ny.gov/recreation/boating/


 

 

MV-82.1BBE (8/15)  পৃ া 2 এর 2 
 

 

মািলকানার হণেযাগয্ মাণ  
1. যিদ েনৗকািট একজন িডলােরর কাছ েথেক নতুন েকনা হয় (হয় িনউইয়কর্  
রােজয্ বা অনয্ েকােনা রােজয্): 
a. একিট তকারেকর শংসাপ  বা মূেলর িববৃিত (MCO বা MSO); এবং 
b. িব েয়র একিট িবল (মেডেলর নাম এবং ন র, বছর, েমক, HIN, রঙ, 
ে তা/িবে তার নাম এবং িঠকানা, িব েয়র তািরখ এবং েয়র মূলয্ অ ভুর্  
করেত হেব)। একিট আসল িডলার/ইয়ট ে াকার িব েয়র িবলিটেত অবশয্ই 
িন িলিখত সম  তথয্ থাকেত হেব: 
• একিট পরপর িবল অফ েসল ন র (শধুমা  NYS িডলারেদর জনয্) 
• িডলারিশপ/ইয়ট ে াকােরর নাম এবং িঠকানা 
• িব েয়র তািরখ 
• 7 সংখয্ার সুিবধা িনব ন ন র (শধুমা  NYS িডলারেদর জনয্) 
• টয্া  আইিড ন র 
• HIN, বছর, েমক, ৈদঘর্য্, হােলর উপাদান এবং পালশন সহ েনৗকার একিট িববরণ 
• NY েবাট েরিজে শন ন র, যিদ েযাজয্ হয় 
• েনৗকািট নতুন বা বয্বহৃত হওয়ার ইি ত 
• সম  েযাজয্ িব য় কর সং হ করা হেয়েছ িবষেয় িববৃিত (শধুমা  NYS 

িডলার েদর জনয্) 
• ে ড-ইন তথয্, যিদ েযাজয্ হয় (শধুমা  িডলার) 
• ে তার নাম এবং িঠকানা (শধুমা  িডলার) 
• ে তা এবং িবে তার নাম এবং িঠকানা (শধুমা  ইয়ট দালাল) 
• িলেয়ন তথয্, যিদ েযাজয্ হয় (শধুমা  িডলার) 
• ে তা, িবে তা এবং দালােলর া র (শধুমা  ইয়ট দালাল) 
• ে তা এবং িডলােরর া র (শধুমা  িডলার) 

2. যিদ েনৗকািট বয্বহার করা অব ায় য় করা হয় এবং পেূবর্ িনউ ইয়কর্  রােজয্ 
বা অনয্ রােজয্ েরিজ াডর্  হেয় থােক: 
a. নতুন মািলক বা িডলােরর বরাবর া িরত আেগর মািলেকর টাইেটল বা 
হ া রেযাগয্ েরিজে শন, বা অনয্ কতৃর্ প   ারা জাির করা মািলকানার অনুরপ 
মাণ। যিদ একািধক ানা র হয় (টাইেটলিবহীন েনৗকাগিলর জনয্), আপনার 

িব েয়র পরবত  সম  িবেলর েয়াজন হেব; এবং 
b. িব েয়র িবল (উপের #1b েদখুন) এবং িব য় কর ছাড়পে র মাণ (নীেচ েদখুন)। 

3. যিদ েনৗকািট বয্বহার করা অব ায় য় করা হয় এবং িনউ ইয়কর্  রােজয্ বা 
অনয্ রােজয্ েরিজ াডর্  না হয় তাহেল: 

a. নতুন মািলেকর বরাবর া িরত তকারেকর সািটর্ িফেকট বা ে টেম  অফ 
অিরিজন (MCO বা MSO); 

b. বয্ি েদর মেধয্ পরবত  সম  ানা র েথেক আসল মািলেকর িব য় িবল; এবং 
c. পূেবর্র মািলেকর কাছ েথেক িব েয়র িবল (#1b েদখুন)। 

বয্: যিদ একিট েনৗকা 1987 বা তার েচেয় নতুন এবং 14 ফুট বা তার েবিশ হয় 
এবং নিথভু  না হয়, তাহেল একজন NYS বািস ােক নতুন মািলেকর কােছ 
ানা র করার আেগ তােদর নােম অবশয্ই একিট টাইেটল েপেত হেব। 

4. যিদ েকনা েনৗকািট US েকা  গাডর্  (US Coast Guard, USCG) এর কােছ 
নিথভু  করা হয়, অথবা USCG-এর কােছ নিথভু  করার ি য়ায় থােক, 
এবং: 

a. ডকুেমে শন বতর্ মান মািলেকর নােম রেয়েছ – মািলেকর নােম USCG 
(ইউএসিসিজ) সািটর্ িফেকট অফ ডকুেমে শন (ফমর্ CG-1270); অথবা ইংেরিজেত 
অনূিদত এবং অনুবাদক এবং কা মস ি য়াের  (ফমর্ 5119A বা ফমর্ 368) 
ারা সািটর্ ফােয়ড ডকুেমে শেনর একিট িবেদশী শংসাপ ; 

b. ডকুেমে শন নতুন মািলেকর কােছ হ া র করা হে  - আেগর মািলেকর ইউএস 
সািটর্ িফেকট অফ ডকুেমে শেনর একিট কিপ (ফমর্ CG-1270) এবং নতুন 
মািলেকর কােছ িবি র িবল; 

c. ডকুেমে শন চলেছ - মািলকানার মােণর ফেটাকিপ (িশেরানাম, হ া রেযাগয্ 
েরিজে শন বা MCO/MSO) এবং নিথপে র জনয্ আেবদন (CG-1258); 

d. মািলক ডকুেমে শন ব  করেত চান - একিট িডলার িবল অফ েসেলর সােথ 
USCG (ইউএসিসিজ) েলটার অফ িডিলট (যােত HIN, বছর, ৈতির এবং েনৗকার 
ৈদঘর্য্ রেয়েছ), অথবা যিদ একিট বয্ি গত িবি  হয়, তাহেল USCG সািটর্ িফেকট 
অফ ডকুেমে শেনর একিট কিপ (ফমর্ CG-1270) মুেছ েফলার িচিঠ সহ। 

 
েসল্স টয্া  ি য়াের  মাণপ   
1. যিদ েনৗকািট একজন িডলােরর কাছ েথেক েকনা হয়, তেব িব েয়র মূল িবেলর মেধয্ 
অবশয্ই সংগৃহীত িব য় কেরর পিরমাণ অ ভুর্  করেত হেব। 

2. যিদ িব য় কর একিট েরিজ াডর্  িনউইয়কর্  িডলারেক বা NYS টয্া  িডপাটর্ েমে  
দান করা না হয়, েনৗকািট েরিজ াডর্  হেল তা DMV ারা সং হ করা হেব। 1 জনু, 

2015 েথেক, যিদ িব য় মূলয্ $230,000 এর েবিশ হয় (এর সােথ একে  িবি  হওয়া 
েযেকােনা আউটেবাডর্  েমাটর বা ে লার সহ), $230,000-এর েবিশ েয েকােনা পিরমাণ 
িব য় কর েথেক অবয্াহিত া । 

3. িব েয়র মূল িবল দান করন এবং: 

a. স ূণর্ করন এবং ফমর্ DTF-802** এর সামেন া র করন, এবং 
b. িবে তা/দাতােক অবশয্ই ফেমর্র িপছেন া র করেত হেব DTF-802**, যিদ 
েনৗকািট নয্াযয্ বাজার মূেলয্র েচেয় কম দােম েকনা হয়, অথবা যিদ েনৗকািট 
উপহার হয় (স কর্  িনিবর্েশেষ)। 

4. িব য় কর েথেক অবয্াহিত দািব করেত, DTF-803** ফমর্িট পূরণ করন। 
5. যিদ েবাটিট রােজয্র বাইের েকনা হয় এবং আপিন অনয্ রােজয্ দত্ত িব য় কেরর 
জনয্ ে িডট করার জনয্ আেবদন করেছন, তাহেল DTF-804** ফমর্িট পূরণ করন। 
িব েয়র মূল িবল েয়াজন।  

** DTF ফমর্গিল েয েকানও েমাটর েভিহেকল অিফস েথেক বা রােজয্র কর িবভাগ েথেক পাওয়া েযেত পাের। 
এগিল DMV (dmv.ny.gov) এবং টয্া  অয্া  ফাইনয্া  (www.tax.ny.gov) ওেয়ব সাইেটও পাওয়া যায়।  

ইনকেপর্ােরশেনর মাণপ   
1. একই কেপর্ােরট নােম একিট NYS েনৗকা েরিজে শন বা িশেরানাম বা 
2. NYS সািটর্ িফেকট অফ ইনকেপর্ােরশেনর একিট তয্িয়ত অনুিলিপ; অথবা 
3 শধুমা  িনউ ইয়কর্  ে ট কেপর্ােরশেনর জনয্: 

a. িনউ ইয়কর্  িডপাটর্ েম  অফ ে ট ারা জাির করা ভাল অব ান বা সহাব ােনর 
একিট শংসাপ  বা 

b. িনউ ইয়কর্  িডপাটর্ েম  অফ ে ট ারা জাির করা একিট ফাইিলং রিসদ 
4. শধুমা  রােজয্র বাইেরর কেপর্ােরশনগিলর জনয্: 

a. েহাম ে ট েথেক ইনকেপর্ােরশন সািটর্ িফেকেটর একিট সািটর্ ফােয়ড কিপ বা 

b. িনউ ইয়কর্  িডপাটর্ েম  অফ ে ট ারা জাির করা সহকারী বা িবেদশী িবেডর 
একিট শংসাপ । 

5. কেপর্ােরট DBA-এর জনয্: িনউ ইয়কর্  িডপাটর্ েম  অফ ে ট েথেক একিট ফাইিলং 
রিসদ, DBA তািলকাভুি  সহ।  

6. অসংগিঠত সিমিতগিলর জনয্: মাণগিল িত ােনর ধরেনর উপর িনভর্ র কের 
পিরবিতর্ ত হয়। তেথয্র জনয্ একিট েমাটর গািড়র অিফেসর সােথ েযাগােযাগ করন। 

 
অংশীদািরে র মাণ  
1. অংশীদািরে র একিট শংসাপ  দান করন (কাউি  ােকর্ র কােছ দােয়র করা); এবং  
2. যিদ একিট গািড়র দইু (2) জেনর েবিশ অংশীদার বা েযৗথ মািলক থােক, তাহেল আপনােক অবশয্ই অংশীদাির  অথবা েযৗথ মািলকানার (ফমর্ MV-83T*) িববৃিত দান করেত হেব। 
3. DBA-এর জনয্: কাউি  াকর্  ারা জাির করা DBA ফাইিলং রিসেদর একিট কিপ।  
বীমার মাণপ   

একিট েনৗকা েরিজ ার করার সময় বীমার মােণর েয়াজন েনই। 

https://dmv.ny.gov/
https://www.tax.ny.gov/


 

 

“েনৗকার ধরন” 

খুলুন 

একিট েনৗকা যা আবহাওয়া েথেক সামানয্ বা েকান সুর া েদয় না, েযমন একিট েরােবাট,  
েস ার কনেসাল রানঅয্াবাউট, একিট েবা রাইডার, প ু ন েবাট। 

 

 

েকিবন 

একিট েনৗকা েযিটেত একিট েঘরা জায়গা রেয়েছ েযখােন যা ীরা আবহাওয়া েথেক সুর ার জনয্ জেড়া হেত পাের,  
েযমন একিট কািড বা ু িজং েবাট৷ 

 

  



 

 

বািড় 

ঘুম, খাওয়া ও েগাসেলর বয্ব া সহ একিট েনৗকা, েযিট সাধারণত ধীর গিতেত চেল এবং দীঘর্ দরূে র মেণর জনয্ বয্বহৃত হয় না। 
অয্াি ভ েবািটং েযমন ওয়াটার-ি ইংেয়র জনয্ বয্বহার করা হয় না। 

 

 

অনয্ানয্ 

েরিসং, বয্ি গত জলযান, অয্াি কার, atv/েনৗকা, এয়ারেবাট,  
অিভনব কারকাজ, আগাছা সং হকারী, ইতয্ািদ 
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