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ভেমিক্াল ভেমিস্ট্রেশন/
টাইস্টটল অ্ামলিস্টকশন

oOrig oActivity
oLease Buyout
oRenewal
oDup oActivity W/RR oRenew W/RR oSales Tax with Title

এই ফি্ম টি dmv.ny.gov-এ উপলব্ধ আস্টে

আমি চাই:

1

Class

Batch
File No.

গামি ভেমিস্াে কেস্টে

ভেমিস্ট্রেশন মেমনউ কেস্টে

ভেমিস্ট্রেশন বদলাস্টে

িাোস্টনা বা নষ্ট িওয়া মিমনস পাল্াস্টে

Three of Name

ভলিট নম্বে

ভকবলিাত্র একটি টাইস্টটল পান
ট্ান্সফাে ভলিট

প্রধান মনবন্ধক ব্মতিে নাি (পদবি, নাম, মাঝের িা িি্যিসাবিক নাম)

প্রধান মনবন্ধক ব্মতিে NYS ড্াইোে লাইস্টসন্স আইমি নম্বে

মলঙ্গ

িন্ম োমেখ
মাস

বদন

িের

িন্ম োমেখ
মাস

বদন

িের

পুরুষ o

মবহলাo

সি-মনবন্ধক ব্মতিে নাি (পদবি, নাম, মাঝের নাম)

সি-মনবন্ধক ব্মতিে NYS ড্াইোে লাইস্টসন্স আইমি নম্বে

মলঙ্গ
পুরুষ o

ভটমলস্টফান নম্বে
নাম পবরির্ত ন করা হঝিঝে?

oহ্যাাঁ oনা

ঠিকানা পবরির্ত ন করা হঝিঝে?

ভিাবাইল নম্বে
এলাকার ককাড
(
)

এলাকার ককাড
(
)

oহ্যাাঁ oনা

প্রথস্টিাতি নাি (যবদ নাম পবরির্ত ন হঝি থাঝক রাহঝল আপনাঝক অিশ্যই রার প্রমাণ কদখাঝর হঝি)

মবহলাo

ইস্টিল

প্রধান মনবন্ধক ব্মতি ভেখাস্টন মচঠি ভপস্টয় থাস্টকন ভসই ঠিকানা (রাস্ার নম্বর এিং নাম সহ, রুরাল কডবলভাবর িা িক্স নম্বর। এই ঠিকানটিা নবথঝর থাকঝি।)
অ্যাপার্তঝমন্ট নং
শহর িা শহররলী

রাজ্য

বজপ ককাড

রাজ্য

বজপ ককাড

কয কাউবন্টঝর িসিাস
কঝরন

প্রধান মনবন্ধক ব্মতি েমদ িাকস্টোস্টগে ঠিকানাে পমেবস্টে্ম মেন্ন ঠিকানায় বসবাস কস্টেন.(P.O. িক্স কদঝিন না।)
অ্যাপার্তঝমন্ট নং

2

শহর িা শহররলী
গামিে বণ্ম না

গামি সনাতিকেণ সংখ্া
বেে

o2-দরজা o4-দরজা
oবপক-আপ
oভ্যান
oকনভাটি্তিল oসাি-আি্তন/SUV oকরেইলার
oকমারর সাইঝকল oরানা গাবি (Tow)
oঅন্যান্য _________

শমতিে প্রকাে (জ্ালামন)

েঙ

োেিুতি ওিন

মসমলন্াে

করেলার ও কমাবশ্তিাল গাবির জন্য
ভিাট সস্টব্ম াচ্চ ওিন

oগ্যাস oবডঝজল oইঝলব্রিক oকলেক্স oCNG oকপ্রাঝপন oককানরাই নি
ভািার গাবি, িাস ও র্যাবক্সর জন্য
আসন সংখ্া

Office Use Only
Mileage Brand

িাইল একস্টক ওস্টিামিটাে মেমিং

পমেবে্মনগুমল: গাবির কযঝকাঝনা পবরির্ত ন এিং পবরির্ত ঝনর কারণগুবল িণ্তনা করুন।
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বমিে প্রকাে(একটিঝর টিক বদন)

সাধােণ

কম্তাবশিাল গাবির জন্য
অক্ষ

•A •E •N

দূরত্ব

(NYS রাইঝরল জাবর করা হঝল রা জমা বদন)

গামিে িামলক েমদ মনবন্ধক ব্মতি না িস্টয় থাস্টকন, েস্টব িামলকস্টক অবশ্ই এই মবোগটি সম্পূণ্ম কেস্টে িস্টব।
িামলস্টকে NYS ড্াইোে লাইস্টসন্স নম্বে

বে্মিান িামলক(ভদে) নাি (পদবি, নাম, মাঝের নাম)

িন্ম োমেখ
মাস

বদন

মলঙ্গ

সি-িামলস্টকে নাি
িামলক ভে ঠিকানায় মচঠি গ্রিণ কস্টে থাস্টকন

িের

পুরুষ

অ্যাপার্তঝমন্ট নং

শহর িা শহররলী

রাজ্য

o

মবহলা

কাউবন্ট

বজপ ককাড

(িামলক বা অনুস্টিামদে ব্মতিে স্াক্ষে এবং প্রস্টোি্ িস্টল সি-িামলস্টকে স্াক্ষে)

(রাবরখ)

DEALER USE ONLY - LIEN FILING - Alterations are not allowed in the lienholder section below

oThere are no liens oI am filing for the lienholder(s) listed below

Choose one

Lienholder Mailing Address (number, street, city, state, zip code)

Lienholder Name

Lien Filing Code

Did you issue plates to this vehicle?

oYes

o

(রাস্ার নম্বর এিং নাম, গরুরাল কডবলভাবর িা িক্স নম্বর)

NEW YORK DEALERS ONLY

Plate Number

Reg. Class

Date Temp Issued

Facility ID Number

oNo

DEALER CERTIFICATION: I certify that all information provided on this application is true.
I take responsibility for the integrity of the papers delivered to the Motor Vehicles office.

____________________________________________________________
(Signature of Dealer or Authorized Representative)

OFFICE USE ONLY
New
Plate
Sales Tax Status
Prior
Owner

New
Class
Value
($)

Ins. Co.
Code
Jurisdiction

Out of State

Rate
Issuance
State

Title

Lien

Lien
Number

Proof Submitted

Special Conditions
Audit
Lien Release

AT
PA

CF

NE
PI

SP
TP

Stop/Response/Scoff Law

BV
IO

PK
SR

TR

Approved By

CO

NF
RC
SS
TX

EO

NR
RE
SV
XR

EX

NU
SC
TE
X6

FL

OP

OV

SO
TL

TO

WO
Date

Reg/Title ______________________________ State_________________
MV-82BB (12/16)

উেয় মদকই সম্পূণ্ম করুন

পৃষ্া 2 এে 1
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প্রশ্ন 1-3 সম্পূণ্ম কো আবশ্ক।

গামিে অমেমেতি েথ্

1. গাবিটি কী কখনও এমনভাঝি ধ্ংস িা ক্ষবর হঝিঝে কযটির পার্তস আিার তরবর করা িা গাবিটিঝক আিার তরবর করার প্রকৃ র খরচ এিং গাবিটিঝক আিার রাস্াি আইবনভাঝি চালাঝনার
খরচ দুর্তরনার আঝগর গাবিটির মূঝল্যর কথঝক 75% কিবশ?

না

হ্যাাঁ -

(যবদ আপবন ি্াাঁ বচবনির কঝরন, রাহঝল গাবি করবজস্ার করিার আঝগ অ্যাবন্ট-কথফ্ট পরীক্ষা করাঝনা আিশ্যক। প্রদত্ত রাইঝরঝলর “পুনবন্তবম্তর উদ্ার সম্পঝক্ত " বিিৃবর
থাকঝি।)

2. এই গাবিটি কী আপনার ি্যবতিগর ি্যিহাঝরর জন্য করবজস্ার করা? হ্যাাঁ
্যা
না
যবদ আপবন “হ্যাাঁ” -কর টিক কদন, রাহঝল পঝরর প্রঝনে যান (প্রনে 3)। েমদ আপমন “না”-ভে টিক ভদন, এগুমলে িস্টধ্ ভেগুমল প্রস্টোি্ ভসটিস্টে টিক মদন:
এটি হল যাত্ীিাহী গাবি যা ড্াইভার সহ ভািার জন্য ি্যিহার করা হঝি এিং বনম্নবলবখর স্াঝন কাজ করঝি:
বনউ ইিক্ত বসটি (NYC)

র্যাবক্স বনিবন্ত্রর কঝর না এমন একটি অবিঝক্ষত্

এমন ককানও অবিঝক্ষত্ যা NYC র্যাবক্স বনিন্ত্রণ কঝর না

এই গাবিটি চু বতিিদ্ িহনকারী বহসাঝি ি্যিহার করা হি।
এই গাবিটি যাত্ীিাহী গাবি যা ড্াইভার োিা ভািা পাওিা যাি।
এই গাবিটির কি্ম ামশয়াল কাস্টিে জন্য একটি পারবমঝরর প্রঝিাজন। (লাইঝনর উপঝর পারবমর নম্বরটি বলখুন এিং প্রদত্ত পারবমঝরর প্রকার িাক্সটিঝর বচবনির করুন।)
কফডাঝরল DOT পারবমর নম্বর

NYS DOT পারবমর নম্বর ___________________

____________________

এই গাবি সেকাে িামলকানাধীন

অ্াম্বুস্টলন্স

এই গাবিটি কযই বহসাঝি ি্যিহার করা হি (একটিঝর টিক বদন)

অ্াম্বুস্টলট

শবোন বা অকাে্ম কে কািো

যবদ যাত্ী িহঝনর জন্য কপঝমন্ট গ্রহণ করা হঝি থাঝক, এই িাঝক্স টিক বদন।
এই গাবিটি শবোন

বহসাঝি ি্যিহার করা হি যবদ যাত্ী িহঝনর জন্য কপঝমন্ট গ্রহণ করা হঝি থাঝক, এই িাঝক্স টিক বদন।

এই গাবিটি হঝলা একটি কি্ম ামশয়াল টউ ট্াক যার কমার ওজঝনর করটিং অন্তর 8600 পাউন্ড।
এই গাবিটি ককিল খািাস্টেে গামি মিসাস্টব ব্বিাে কো িয়। (ফম্ত MV-260F, খণ্ড 1, সংযুতি করা আিশ্যক)
এই গাবিটি ককিল কৃমিকাস্টিে ট্াক বা কৃমিকাস্টিে ভট্ইলাে বহসাঝি ি্যিহার করা হি।
এই গাবিটির যাত্ীিাহী গাবির প্রঝিাজনীিরার জন্য পবরিহন দপ্তঝরর পবরদশ্তঝনর শর্ত ািীন।
(আরও রঝথ্যর জন্য ফম্ত MV-82.1P, “যাত্ী িহঝনর প্রঝিাজনীিরা পবরদশ্তন (Inspection Requirements for Carriers Transporting Passengers)” কদখুন।)

3. এই গাবির করবজঝ্রেশন ক্াস কী পবরির্ত ন করঝর সংঝশািন করা হঝিঝে?

হ্যাাঁ

না

"হ্যাাঁ" হঝল, ি্যাখ্যা করুন। __________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________
4. এই গাবিটি হঝলা মপক-আপ ট্াক এর সঝি্তাচ্চ ভারমুতি ওজন হঝলা 6000। এই গাবিটি কখনই কম্তাবশিাল উঝদেঝশ্য ি্যিহার করা হিবন এিং এঝর ককানও বিজ্াপন কনই। আবম চাই
(একটিঝর টিক বদন):
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প্যাঝসঞ্ার কলের

কম্তাবশিাল কলের

প্রে্ায়ন: আবম এই আঝিদঝন কয রথ্য বদঝিবে রা আমার জানা মঝর সর্য। আবম প্রর্যািন করবে কয যান ও রোবফক আইন অনুসাঝর যা যা গাবিঝর থাকা দরকার গাবিটিঝর রাই রাই আঝে
এি গর 12 মাঝস বনউ ইিক্ত কস্ঝরর পবরদশ্তঝনর প্রঝিাজন অথিা সমি সম্প্রসারঝণর (ফম্ত VS-1077) জন্য কযাগ্য এিং 10 বদঝনর মঝি্য পবরদশ্তন করাঝনা হঝি। এোিাও আবম প্রর্যািন করবে কয
উপযুতি বিমা কভাঝরজ কায্তকরী আঝে এিং গাবিটি যান ও রোবফক আইন অনুসাঝর কাজ করঝি। যবদ আবম করবজঝ্রেশন আইঝরম িদল করার জন্য আঝিদন করবে, রাহঝল আবম প্রর্যািন করবে কয
করবজঝ্রেশন ির্ত মাঝন স্বগর কনই িা প্রর্যাহার করা হিবন। যবদ আমার বিঝশষ গ্রুঝপর জন্য সংরবক্ষর একগুচ্ছ কলের থাঝক, রাহঝল আবম প্রর্যািন করবে কয আবম এখনও কসগুবল পািার কযাগ্য এিং
আমার এইসি কলেঝরর এক কসর রঝিঝে। েমদ এই আস্টবদন সংক্ান্ত ভপস্টিস্টটেে েমদ আমি ভক্মিট কাি্ম ব্বিাে কেমে োিস্টল, আমি বুস্টেমে ভে মনস্টচ আিাে স্াক্ষে আিাে ভক্মিট

কাি্ম ব্বিাে অনুিমে মদস্টছে।
সেক্মবাে্মা: এই আস্টবদস্টনে ভক্ষস্টত্র ইছোকৃেোস্টব েুল মববৃমে বা েুল েথ্ প্রদান কো িস্টলা অপোধ, এে িন্ আইস্টনে অধীস্টন শামতি িস্টে পাস্টে।

এখাস্টন নাি মপ্রটে
করুননাি মপ্রটে
করুন
এখাস্টন স্াক্ষে
করুন

(পুঝরা নাম বপ্রন্ট করুন - ককানও কঝপ্তাঝরঝশর হঝি করবজস্ার করঝর আপনার পুঝরা নাম ও পদ বপ্রন্ট করুন)

(এখাঝন স্াক্ষর করুন)

এখাস্টন আপনাে অমেমেতি নাি
মপ্রটে করুন
(পুঝরা নাম বপ্রন্ট করুন)

অমেমেতি স্াক্ষে এখাস্টন স্াক্ষে করুন
(এখাঝন স্াক্ষর করুন - পার্তনারবশঝপর জন্য অথিা এই গাবি এঝকর কিবশ নাঝম করবজস্ার করঝর অবরবরতি স্াক্ষর প্রঝিাজন।)

MV-82BB (12/16)

reset/clear
reset/clear

পৃষ্া 2 এে 2

