গাড়ির ররডিস্ট্রেশন/মাডিকানার আস্ট্রেদন
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Batch
File No.

Class

 Orig  Activity
 Renewal  Lease Buyout Three of Name
 Dup  Activity W/RR  Renew W/RR
 Sales Tax with Title
 Sales Tax Only without Title

ডনস্ট্রদেশােিী:

A. এই গাড়িটি ডি কিবল বযডিগত বযবহারেে জন্য কেডজস্টাে িো হরেডিল?  হযাাঁ  ন্া
হ্াাঁ হরল- এই ফেরেে ডবভাগ 1-4 সম্পূর্ণ িরুন্।

দ্রষ্টে্: যডি এই গাড়িটি ভােেুি ওজন্ সহ এিটি ডিক-আি ট্রাি হে যা হরলা সবণাডিি 6,000 পাউন্ড এবং িখন্ই বাডর্ডজযি উরেরযয বযবহাে িো হে ন্া এবং ট্রারিে কিান্ও অংরযই কিান্ও ডবজ্ঞাপন্ কন্ই তাহরল আপডন্
পযারসঞ্জাে কেট অথবা িোডযণোল কেরটে জন্য কযাগয। একটি রেস্ট্রে ডনন:  ি্াস্ট্রেঞ্জার রেট

 কমাডশে য়াি রেট

না হরল - এই ফেরেে ডবভাগ 1-5 সম্পূর্ণ িরুন্।
B. ডবভাগ 6-এ প্রতযেন্ সম্পূর্ণ িরুন্।

C. এই ফেেটি সম্পূর্ণ িেরত তরথযে জন্য ডন্উ ইেিণ কস্টরট গাড়িে ফেে MV-82.1 কেডজস্টাডেং/টাইরটডলং কিখুন্।
আডম:

 একটি গাড়ি ররডিস্টার করস্ট্রে চাই
 ররডিস্ট্রেশন িডরেেে ন করস্ট্রে চাই

 ররডিস্ট্রেশস্ট্রনর িুননেেীকরণ করস্ট্রে চাই
 হাডরস্ট্রয় যাওয়া অথো ক্ষডেগ্রস্ত ডিডনে িডরেেে ন করস্ট্রে চাই

প্রাথডমক ররডিোরকারীর নাম (পিডব, ন্াে, োরেে বা বযবসাে ন্াে )

ডেভাগ 1

িন্ম োডরখ
োস
ডিন্

ন্া 
ডিঙ্গ

বিে

েহ-ররডিোরকারীর নাম কযষ, প্রথে, েিয)

হযাাঁ 

িন্ম োডরখ
োস
ডিন্

রটডিস্ট্র ান অথো রমাোইি র ান নম্বর

পুরুষ 

েডহলা 

এলািাে কিাড
(
)

ইস্ট্রমি

ন্াে পডেবতণ ন্

েহ-ররডিস্টারকারীর NYS ড্রাইভার িাইস্ট্রেন্স আইডি নম্বর

েেেমান রেট নম্বর

আস্ট্রগর নাম (যডি ন্াে পডেবতণ ন্ িরে থারিন্ তাহরল আপন্ারি অবযযই তাে প্রোর্ কিখারত হরব )

ন্াে পডেবতণ ন্

হযাাঁ 

প্রাথডমক ররডিস্টারকারীর NYS ড্রাইভার িাইস্ট্রেন্স আইডি নম্বর

 রকেি একটি মাডিকানা রিস্ট্রে চাই
 রেটগুস্ট্রিা িডরেেে ন করস্ট্রে চাই

ন্া 
ডিঙ্গ

বিে

পুরুষ 

েডহলা 

ঠিিান্া পডেবতণ ন্?

 হযাাঁ

 ন্া

রয ঠিকানায় প্রাথডমক ররডিস্টারকারীর ডচঠি আস্ট্রে ( AAAAAAAন্ম্বে এবং ন্াে, গ্রােীর্ কডডলভাডে বা বক্স ন্ম্বে ডলখুন্। এই ঠিিান্াটি ন্ডথপরে থািরব।)
অযাপাটণরেন্ট ন্ং যহে বা টাউন্

কস্টট

ডজপ কিাড

কস্টট

ডজপ কিাড

বাসস্থারন্ে িাউডন্ট

ডচঠি িাওয়ার ঠিকানা রথস্ট্রক ডভন্ন হস্ট্রি প্রাথডমক ররডিস্টারকারী রযখাস্ট্রন েেোে কস্ট্ররন োর ঠিকানা। (এিটি P.O. বক্স ন্ম্বে কিরবন্ ন্া।)
অযাপাটণরেন্ট ন্ং যহে বা টাউন্

গাড়ির আইস্ট্রিডিড স্ট্রকশন নম্বর

েডির প্রকার (এিটি ডিডিত িরুন্ )

গাড়ির ডেেরণ
েের
করার
িাওযাস্ট্ররর প্রকার (জ্বািাডন)

ডেভাগ 2

রং

ভারমুক্ত ওিন

 গযাস

 ডডরজল

 ববিুযডতি

 কেক্স

 CNG

 কপ্রারপন্  কিান্টিই ন্ে

 িন্ভাটিণরবল

 কট্রইলাে

 4-কডাে

 সাবাবণান্/SUV

 কোটেসাইরিল

 ডপি-আপ

 ডলরো

 কটা

 ভযান্

 অন্যান্য ________________________

Office Use Only

কট্রলাে ও িোডযণোল গাড়িে জন্য
ডেডিন্ডার

 2-কডাে

প্রাপ্তেয়স্কস্ট্রদর েোর আেস্ট্রনর েংখ্া (চািক েহ)

রমাট েস্ট্রেোচ্চ ওিন

িেণাডযোল গাড়িে জন্য

Mileage Brand

মাইস্ট্রি ওস্ট্রিাডমটার ডরডিং

িূেত্ব

অযারক্সল

A  E N

এই গাড়িটি ডি AAAAAAA িযাডসস, িীর্ণ হুইল কবস অথবা িীর্ণ ডসটিং এডেোে েরতা পদ্ধডতে োিযরে AAAAAAA দ্বাো প্রিত্ত AAAAAAA বৃডদ্ধ িোে জন্য পডেবতণ ন্ িো হরেডিল? . . . . . . . . . . . . . . . .

হযাাঁ 

ন্া 

যডি হ্াাঁ হে, তাহরল আপন্াে িারি ডি আবযযি কফরডোল অল্টাোসণ কসফটি সাটিণডফরিযন্ (সািাের্তঃ কডাে জযারম্ব পাওো যাে) আরি? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

হযাাঁ 

ন্া 

গুরুত্বিূণে: যডি আপন্াে গাড়িটি যােীে AAAAAAA বৃডদ্ধ িোে জন্য পডেবতণ ন্/বডিণত িো হরে থারি তাহারল আপন্ারি DMV অডফরস AAAAAAA কলরবল বা কেরটে (সািাের্ত িালরিে ডিরিে িেজাে লাগারন্া থারি) এিটি িডব অথবা
প্রডতডলডপ অবযযই ডিরত হরব। যডি গাড়িটি পডেবতণ ন্ অথবা বডিণত িো হরে থারি এবং এখন্ 11 অথবা তাে কিরে কবডয (িালি সহ) আসন্ সংখযা আরি তাহরল আপন্ারি অবযযই েূল NYS DOT ইন্রেিযন্ েডসি অথবা
এিটি NYS DOT এরক্সম্পযন্ পে কিখারত হরব।

গাড়ির মাডিক যডদ যার নাস্ট্রম ররডিস্টার করা আস্ট্রে রেই ে্ডক্ত না হন, োহস্ট্রি মাডিকস্ট্রক এই ডেভাগটি েম্পূণে করস্ট্রে হস্ট্রে।
প্রাথডমক মাডিস্ট্রকর নাম (পিডব, ন্াে, োরেে ন্াে )

ডেভাগ 3
ডেভাগ 3
ডেভাগ 3

প্রাথডমক মাডিস্ট্রকর NYS িাইস্ট্রেন্স নম্বর

প্রাথডমক
মাডিস্ট্রকর
ডিঙ্গ
 পুরুষ
 েডহলা

প্রাথডমক মাডিস্ট্রকর
িন্ম োডরখ
োস

ডিন্

বিে

রয ঠিকানায় প্রাথডমক মাডিস্ট্রকর ডচঠি আস্ট্রে ( AAAAAAAন্ম্বে এবং ন্াে, গ্রােীর্ কডডলভাডে বা বক্স ন্ম্বে ডলখুন্)
অযাপাটণরেন্ট ন্ং যহে বা টাউন্

েহ-মাডিস্ট্রকর
নাম

কস্টট

বযডি(কিে)কি তাে ন্ারে এই গাড়িটি কেডজস্টাে িোে অন্ুরোিন্ ডিডি। আডে বতণ োন্
োডলিান্াে ন্ডথ প্রিান্ িরেডি।

New
Plate
Value
($)

New
Class
Out of State

Rate

Issuance
State

Prior
Owner

Title

Lien

MV-82BB (6/20)

মে ID-82 - িডরচস্ট্রয়র প্রমাণ রদখুন।)

OFFICE USE ONLY
Ins. Co.
Code
Jurisdiction

Lien
Number

Proof Submitted

Reg/Title

িাউডন্ট

ররডিস্ট্রেশস্ট্রনর অনুস্ট্রমাদন  আোে সইরেে োিযরে ডবভাগ 1 এ ন্াে উডিডখত

X
(যখন একটি NYS মাডিকানার িন্ আস্ট্রেদন করা হয় েখন েকি মাডিক(গণ) এর স্বাক্ষর ও িডরচয়িত্র প্রস্ট্র য়ািন হয়। ররডিস্ট্রেশন ও মাডিকানার িন্
Sales Tax Status

ডজপ কিাড

Special Conditions
Audit
Lien Release

AT

Stop/Response/Scoff Law

উভয় ডদকই েম্পূণে করুন

BV
IO

PA

CF
NE

PI
SP

TP

State

(তাডেখ)

Approved By

PK
SR

TR

CO
NF
RC
SS

TX

EO
NR
RE
SV

XR

EX
NU
SC
TE

X6

FL
OP

OV

SO
TL

TO

WO
Date

িৃষ্ঠা 3 এর 1

ক্ষডের প্রকাশ

গাড়িটি ডি ততটাই ধ্বংসপ্রাপ্ত, AAAAAAA, অথবা AAAAAAA হরেরি কয এটিরি িুর্ণটন্াে পূরবণে অবস্থাে ডফডেরে ডন্রে আসরত ডিংবা পুন্গণঠন্ িেরত যন্ত্াংয ও শ্রডেি বাবি
সবণরোট অন্ুডেত, অথবা প্রিৃ ত বযে, এবং AAAAAAA বা েহাস়িরি িালারন্াে জন্য গাড়িটিরি আইন্সঙ্গত িোে বযে AAAAAAA সেে গাড়িটিে ডেরটল েূরলযে 75% এে কবডয?

ডেভাগ 4

যডদ আিডন হ্াাঁ ডিডিত িরেন্ তাহরল কেডজরেযন্ িোরন্াে আরগ অবযযই এই গাড়িটিে অযাডন্ট-কথফ্ট

 হযাাঁ

 ন্া

 হযাাঁ

 ন্া

AAAAAAA িোরত হরব। কয োডলিান্াটি জাডে িো হরব তাে উপে

“(পুন্ডন্ণেণার্ উদ্ধাে) Rebuilt Salvage” ডববৃডত থািরব।

গাড়ির িডরেেেন
েূল প্রস্তুতিােরিে ববডযরযযে তু লন্াে এই গাড়িটিে িযাডসস সম্প্রসাের্ ও হুইল কবস যডিযালী িোে েরতা পডেবতণ ন্ িো হরেরি? (উিাহের্: েঙ পডেবতণ ন্, আসন্
কযাগ িো, স্থােীভারব োউন্ট িো িযাডম্পংরেে সেঞ্জাে, োডল্ট-কস্টজ কভডহকেল)। যডি “হযাাঁ” হে, তাহরল সংরযািন্গুডল বর্ণন্া িরুন্:

গাড়ির অ-ে্ডক্তগে ে্েহার
* যােীবাহী গাড়িগুডলে জন্য জন্য NYS DOT অপারেটিং অরথাডেটিে প্ররোজন্ হরত পারে (https://www.dot.ny.gov/divisions/operating/osss/bus/passenger কিখুন্)
NYS DOT পডেিযণন্ (https://www.dot.ny.gov/divisions/operating/osss/bus/inspection কিখুন্) এবং/অথবা অন্ুরিি 19-A প্ররোজন্ীেতা কেরন্ িলরত হরব
(https://dmv.ny.gov/motor-carriers/information-and-forms-article-19 কিখুন্)।

এিটিরত টিি ডিন্:



এিটি িেণাডযোল কটা ট্রাি যাে কোট ওজরন্ে কেটিং অন্তত
8,600 পাউন্ড



কিবলোে িারষে গাড়ি ডহরসরব বযবহাে িো হে (ফেে
MV-260F, পাটণ 1 জো কিো আেশ্ক)

ডেভাগ 5




কিবল িৃ ডষিারজে ট্রাি বা িৃ ডষিারজে কট্রইলাে ডহসারব
বযবহাে িো হে



টযাডক্স* ডহরসরব বযবহাে িো হে (আপন্ারি অেশ্ই
ডন্রিে “কিবলোে টযাডক্স” ডবভাগটি পূের্ িেরত হরব)



িালি িা়িা ভা়িা কিো হরেরি (বযডিগত ভা়িা)

যবযান্/অববি কিারিে সংডেশ্রর্*



টযাডক্স ডন্েন্ত্র্ িরে ন্া এেন্ স্থান্ কথরি রকেি অরথণে
জন্য যােী তু লরত বযবহাে িো হরেরি*

যােী পডেবহরন্ে িারজ বযবহাে হরেরি*
(বাস, ডলভাডে, স্কু ল বাস, স্কু ল গাড়ি)



অন্যান্য - বযবহারেে ডববের্ ডিন্:
__________________________________



অযাম্বুরলট*



যবযান্




অযাম্বুরলন্স

ডেমার প্রস্ট্রয়ািনীয়ো




ভা়িাে জন্য (AAAAAAA বা

AAAAAAA AAAAAAA) - এিটি FH সাটিণডফরিট জো ডিন্



DOT অপারেযন্ - NYS ডট পােডেট এবং/ অথবা কফডারেল ডট
পােডেট ন্ম্বে জো ডিন্ এবং কেিডণ িরুন্:
__________________________________________



NYC, ওরেস্টরিস্টাে বা ন্াসাউ িাউডন্ট বারি টযাডক্স ডন্েন্ত্র্িােী যােী

ভা়িাে জন্য ন্ে - এিটি বতণ োন্ ও ববি NYS ডবো আইডড িাডণ জো ডিন্

রকেিমাত্র ট্াডি (একটিস্ট্রে টিক ডদন)



গাড়িটি ডন্উ ইেিণ ডসটি, ওরেস্টরিস্টাে বা ন্াসাউ িাউডন্টরত বযবহাে িো হে।



গাড়িটি NYC-কত িু ডিবদ্ধ বহন্িােী ডহসারব বযবহাে িো হরেরি (9 কথরি 14 সংখযাে

কতালাে জন্য বযবহাে িো হে।

বসাে আসন্ সহ িডেউটাে ভযান্)। আপডন্ ডলভাডে কেরটে জন্য কযাগয।

প্রে্য়ন
আডে প্রতযডেত িেডি কয আডে কয তথয ডিরেডি এবং এই আরবিরন্ে সেথণরন্ কয কিান্ ডকুরেরন্টযন্ প্রিান্ িো হরেরি তা সতয এবং সম্পূর্ণ। আডে প্রতযােন্ িেডি কয কভডহরিল এবং ট্রাডফি আইরন্ে
প্ররোজন্ অন্ুযােী গাড়িটি সম্পূর্ণভারব সডিত এবং আবযযি ডন্উ ইেিণ কস্টট AAAAAAA উত্তীর্ণ হরেরি, অথবা সেরেে AAAAAAA জন্য কযাগয হরেরি (ফেণ VS-1077) এবং 10 ডিরন্ে েরিয AAAAAAA
িো হরব। আডে আেও প্রতযােন্ িেডি কয উপযুি ডবো িভারেজ িাযণিে েরেরি, এবং কভডহরিল ও ট্রাডফি আইন্ অন্ুযােী গাড়িটি পডেিালন্া িো হরব। যডি আডে পডেবডতণ ত কেডজরেযন্
ডজডন্রসে জন্য আরবিন্ িডে তাহরল আডে প্রতযােন্ িেডি কয এই কেডজরেযন্টি বতণ োরন্ ডবলম্বন্ অথবা বাডতলিেরর্ে অিীরন্ কন্ই। আোে িারি ডবরযষ গ্রুরপে জন্য AAAAAAA কেট আরি, আডে

ডেভাগ 6

প্রতযােন্ িেডি কয আডে এখন্ও কসগুডল পাওোে জন্য কযাগয, এবং আোে িারি এই কেরটে কিবল এিটি কসট আরি। যডদ আডম এই আস্ট্রেদন েম্পডকেে রকানও ড

রেডিট কািে ে্েহার কডর োহস্ট্রি আডম েুস্ট্রেডে রয ডনস্ট্রচ আমার স্বাক্ষর আমার রেডিট কািে ে্েহাস্ট্ররর অনুস্ট্রমাদন প্রদান করস্ট্রে।

রিস্ট্রমি করার িন্

েেকেোেো: এই আস্ট্রেদস্ট্রনর রক্ষস্ট্রত্র ইচ্ছাকৃেভাস্ট্রে ভুি ডেেৃডে ো ভুি েথ্ প্রদান করা হস্ট্রিা অিরাধ, এর িন্ শাডস্ত হস্ট্রে িাস্ট্রর।
োিাস্ট্রনা হরস্ট্র
নাম এখাস্ট্রন
এখাস্ট্রন েই
করুন

(িাপারন্া হেরফ পুরো ন্াে - কিান্ও িরপণ ারেরযে হরে কেডজস্টাে িেরত আপন্াে পুরো ন্াে ও উপাডি িাপান্)

X

(এখারন্ সই িরুন্)

এখাস্ট্রন অডেডরক্ত
নাম োিান
অডেডরক্ত
স্বাক্ষর

(পুরো ন্াে ডপ্রন্ট িরুন্)

X(এখারন্ সই িরুন্ - পাটণন্ােডযরপে জন্য অথবা এই গাড়ি এরিে কবডয ন্ারে কেডজস্টাে
িেরত অডতডেি সইরেে প্ররোজন্।)
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এই

রমটি dmv.ny.gov-এ িাওয়া যাস্ট্রে।
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ডনস্ট্রদেশােিী
আপডন্ কিি, োডন্ অডণাে বা কেডডট িাডণ ডিরে কপরেন্ট িেরত পারেন্।
1. আপন্াে কপরেন্ট পদ্ধডত ডন্বণািন্ িরুন্।
2. আপন্াে কপরেরন্টে পদ্ধডতে জন্য ডবভাগটি সম্পূর্ণ িরুন্।
3. "Commissioner of Motor Vehicles"-এে ন্ারে কিি অথবা োডন্ অডণাে জো িরুন্ (নগদ িাঠাস্ট্রেন না)
4. আপন্াে আরবিরন্ে 3 ন্ম্বে পাতাে যান্। িেিাে হরল আপন্াে কিি বা োডন্ অডণাে অন্তভুণ ি িেরত ভু লরবন্ ন্া।
প্রাথডমক ররডিোরকারীর নাম:

 কিি

 োডন্ অডণাে

েংযুক্ত িডরমাণ (নগদ অথে িাঠাস্ট্রেন না)

$

রেডিট কাস্ট্রিের অনুস্ট্রমাদন - ন্ীরিে AAAAAAA তথয প্রিান্ িরুন্।
কেডডট িারডণে িেন্

 Visa

 MasterCard

 American Express

 Discover

ন্াে (কেডডট িারডণ যা আরি)
কেডডট িারডণে ন্ম্বে

অন্ুরোডিত

AAAAAAA

কেোি কযষ হওোে তাডেখ

ডসডিউডেটি কিাড (আপন্াে িারডণে সােরন্ বা ডপিরন্ থািা 3 বা 4 সংখযাে কিাড)

X
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reset/clear
িরেসট
/AAAAAAA

িৃষ্ঠা 3 এর 3

