
  

 
গাড়ির ররডিস্ট্রেশন/মাডিকানার আস্ট্রেদন 

 
Office Use Only 

Batch 

File No. 

 

Class 

 

ডনস্ট্রদে শােিী: 
A. এই গাড়িটি ডি কিবল বযডিগত বযবহারেে জন্য কেডজস্টাে িো হরেডিল?  হযাাঁ  ন্া  

হ্াাঁ হরল- এই ফেরেে ডবভাগ 1-4 সম্পূর্ণ িরুন্। 

 Orig      Activity              Renewal      Lease Buyout 

 Dup      Activity W/RR   Renew W/RR 

 Sales Tax with Title            Sales Tax Only without Title 

   

Three of Name 
 

   

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    কমাডশেয়াি রেট 

না হরল - এই ফেরেে ডবভাগ 1-5 সম্পূর্ণ িরুন্। 
B. ডবভাগ 6-এ প্রতযেন্ সম্পূর্ণ িরুন্। 
C. এই ফেেটি সম্পরূ্ণ িেরত তরথযে জন্য ডন্উ ইেিণ  কস্টরট গাড়িে ফেে MV-82.1 কেডজস্টাডেং/টাইরটডলং কিখুন্। 

      

 
 

 

আডম:  একটি গাড়ি ররডিস্টার করস্ট্রে চাই  ররডিস্ট্রেশস্ট্রনর িনুনেেীকরণ করস্ট্রে চাই  রকেি একটি মাডিকানা রিস্ট্রে চাই েেে মান রেট নম্বর 

 

 ররডিস্ট্রেশন িডরেেে ন করস্ট্রে চাই  হাডরস্ট্রয় যাওয়া অথো ক্ষডেগ্রস্ত ডিডনে িডরেেে ন করস্ট্রে চাই  রেটগুস্ট্রিা িডরেেে ন করস্ট্রে চাই 
 

প্রাথডমক ররডিোরকারীর নাম (পিডব, ন্াে, োরেে বা বযবসাে ন্াে ) আস্ট্রগর নাম (যডি ন্াে পডেবতণ ন্ িরে থারিন্ তাহরল আপন্ারি অবযযই তাে প্রোর্ কিখারত হরব ) 
  

 

ন্াে পডেবতণ ন্
হযাাঁ    ন্া  

 

 

প্রাথডমক ররডিস্টারকারীর NYS ড্রাইভার িাইস্ট্রেন্স আইডি নম্বর িন্ম োডরখ  রটডিস্ট্র ান অথো রমাোইি র ান নম্বর 

   
 

         োস ডিন্ বিে   এলািাে কিাড 

(               )          
 

েহ-ররডিোরকারীর নাম কযষ, প্রথে, েিয) ইস্ট্রমি 
  

 

ন্াে পডেবতণ ন্

হযাাঁ    ন্া  

  

 েহ-ররডিস্টারকারীর NYS ড্রাইভার িাইস্ট্রেন্স আইডি নম্বর িন্ম োডরখ   

   
 

         োস ডিন্ বিে  
ঠিিান্া পডেবতণ ন্?         হযাাঁ       ন্া 

         
 

রয ঠিকানায় প্রাথডমক ররডিস্টারকারীর ডচঠি আস্ট্রে (ো াে ন্ম্বে এবং ন্াে, গ্রােীর্ কডডলভাডে বা বক্স ন্ম্বে ডলখুন্। এই ঠিিান্াটি ন্ডথপরে থািরব।) 
  অযাপাটণ রেন্ট ন্ং যহে বা টাউন্ কস্টট ডজপ কিাড বাসস্থারন্ে িাউডন্ট 
    
 

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

   
       

 

গাড়ির আইস্ট্রিডিড স্ট্রকশন নম্বর গাড়ির ডেেরণ                     েডির প্রকার (এিটি ডিডিত িরুন্ ) 
 

                  েের করার   2-কডাে 

 4-কডাে 

 ডপি-আপ 

 ভযান্ 

 িন্ভাটিণ রবল        কট্রইলাে 

 সাবাবণান্/SUV       কোটেসাইরিল 

 ডলরো             কটা 

 অন্যান্য ________________________ 

 

 

 িাওযাস্ট্ররর প্রকার (জ্বািাডন) 
 রং 

 

 ভারমুক্ত ওিন  
 গযাস    ডডরজল  ববিযুডতি  কেক্স  CNG  কপ্রারপন্  কিান্টিই ন্ে 

 

 

  কট্রলাে ও িোডযণোল গাড়িে জন্য      Office Use Only  িেণাডযোল গাড়িে জন্য 
 ডেডিন্ডার  রমাট েস্ট্রেোচ্চ ওিন  প্রাপ্তেয়স্কস্ট্রদর েোর আেস্ট্রনর েংখ্া (চািক েহ)  মাইস্ট্রি ওস্ট্রিাডমটার ডরডিং  Mileage Brand 

 A    E   N 

 অযারক্সল িেূত্ব 
 

            
 
 

 

 

 

   
 

গাড়ির মাডিক যডদ যার নাস্ট্রম ররডিস্টার করা আস্ট্রে রেই ে্ডক্ত না হন, োহস্ট্রি মাডিকস্ট্রক এই ডেভাগটি েম্পণূে করস্ট্রে হস্ট্রে।  

 

 

 
প্রাথডমক মাডিস্ট্রকর NYS িাইস্ট্রেন্স নম্বর 

 

 

 

প্রাথডমক মাডিস্ট্রকর নাম (পিডব, ন্াে, োরেে ন্াে ) 

 

 
 

 

  
 

  

   
   
   
   

   
   
   
   
   

   
  

 
 

 

           

 
 

          

 
 

     

রয ঠিকানায় প্রাথডমক মাডিস্ট্রকর ডচঠি আস্ট্রে (ো াে ন্ম্বে এবং ন্াে, গ্রােীর্ কডডলভাডে বা বক্স ন্ম্বে ডলখুন্) 

 অযাপাটণ রেন্ট ন্ং যহে বা টাউন্ কস্টট  ডজপ কিাড িাউডন্ট 
 

    

     

 

েহ-মাডিস্ট্রকর 

নাম 

 
 

 

  
 

  

(যখন একটি NYS মাডিকানার িন্ আস্ট্রেদন করা হয় েখন েকি মাডিক(গণ) এর স্বাক্ষর ও িডরচয়িত্র প্রস্ট্রয়ািন হয়। ররডিস্ট্রেশন ও মাডিকানার িন্  মে ID-82 - িডরচস্ট্রয়র প্রমাণ রদখুন।) (তাডেখ) 

উভয় দিকই সম্পূর্ণ করুন 

 

 
 

 

  

X 
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এই গািড়িট িক িব ত চয্ািসস, দীঘর্ হইল েবস অথবা দীঘর্ িসিটং এিরয়ার মেতা প িতর মাধয্েম তকারক ারা দত্ত মতা বৃি  করার জনয্ পিরবতর্ ন করা হেয়িছল? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   হয্াঁ       না  
যিদ হয্াঁ হয়, তাহেল আপনার কােছ িক VTL §401 অনুযায়ী েয়াজনীয় েফেডরাল অ ারাসর্ েসফিট সািটর্ িফেকশন (যা সাধারণতঃ েডার জয্াে  পাওয়া যায়) আেছ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   হয্াঁ       না  
যিদ হয্াঁ হয়, তাহেল এই পিরবিতর্ ত গাড়ীিটেত বসেত পারা যায় এমন সবকিট িসেট িক িনরাপত্তামূলক েব  রেয়েছ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   হয্াঁ       না  
গর পূণর্: যিদ আপনার গািড়িট যা ীর মতা বৃি  করার জনয্ পিরবতর্ ন/বিধর্ত করা হেয় থােক তাহােল আপনােক DMV অিফেস সম  েলেবল বা ে েটর (সাধারণত চালেকর িদেকর দরজায় লাগােনা থােক) একিট ছিব অথবা 
িতিলিপ অবশয্ই িদেত হেব। যিদ গািড়িট পিরবতর্ ন অথবা বিধর্ত করা হেয় থােক এবং যিদ এখন 9 অথবা তার েচেয় েবিশ (চালক সহ) া বয় েদর আসন সংখয্া েথেক থােক তাহেল আপনােক অবশয্ই মূল NYS DOT 

িনরী ণ রিসদ অথবা একিট NYS DOT েরহাই প  েদখােত হেব। 

 েরিজে শেনর অনুেমাদন  আমার সইেয়র মাধয্েম িবভাগ 1 -এ উি িখত বয্ি র 
নােম এই গািড়িটেক েরিজ ার করার অনুেমাদন িদি । আিম বতর্ মান মািলকানার নিথ  
দান কেরিছ। 

িল   
 পুরষ মিহলা অিনিদর্  
      

িল  
 পুরষ মিহলা অিনিদর্  
      

াথিমক 
মািলেকর 
িল  

 
  

াথিমক মািলেকর  
জ  তািরখ

পুরষ মিহলা অিনিদর্  
           

 মাস িদন বছর 

MV-82BB (7/22) পৃ া 2 এর 1 
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OFFICE USE ONLY 

Issuance  
State                                                                                               

Title Lien                                                                                                Lien 
Number                                                                                      

Lien Release                                                                                      Prior 

Owner                                                                                      

 Special Conditions

Sales Tax

Proof Submitted

Reg/Title ______________________________  State_________________

AT BV CF CO EO EX FL 

IO NE NF NR NU OP OV 

PA PI PK RC RE SC SO 

SP SR SS SV TE TL TO 

TP TR TX XR X6 WO

Ins.  Co. 
Code

Status Value  
  ($)

Rate JurisdictionOut of State Audit

New 
Plate

New 
Class

Stop/Response/Scoff Law Approved By  Date  

িবঃ ঃ: যিদ এই গািড়িট একিট িপক-আপ াক হয় েযিটেক কখনই বািণিজয্ক উে েশয্ বয্বহার করা না হেয় থােক এবং াকিটর েকােনা অংেশ যিদ িব াপন লাগােনা না থােক, তেব আপিন পয্ােস ার ে ট বা কমািশর্য়াল 
ে েটর জনয্ েযাগয্৷ একিট েবেছ িনন:  পয্ােস ার ে ট    কমািশর্য়াল ে ট 

X

X

X
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ক্ষডের প্রকাশ 

গাড়িটি ডি ততটাই ধ্বংসপ্রাপ্ত, ডবপযণ , অথবা ডতগ্র  হরেরি কয এটিরি িরু্ণটন্াে পূরবণে অবস্থাে ডফডেরে ডন্রে আসরত ডিংবা পুন্গণঠন্ িেরত যন্ত্াংয ও শ্রডেি বাবি 

সবণরোট অন্ডুেত, অথবা প্রিৃত বযে, এবং ো া বা েহাস়িরি িালারন্াে জন্য গাড়িটিরি আইন্সঙ্গত িোে বযে ডতে সেে গাড়িটিে ডেরটল েরূলযে 75% এে কবডয? 

 

 
 হযাাঁ      ন্া 

 

 
 
 

 

 

যডদ আিডন হ্াাঁ ডিডিত িরেন্ তাহরল কেডজরেযন্ িোরন্াে আরগ অবযযই এই গাড়িটিে অযাডন্ট-কথফ্ট পেী া িোরত হরব। কয োডলিান্াটি জাডে িো হরব তাে উপে 

“(পুন্ডন্ণেণার্ উদ্ধাে) Rebuilt Salvage” ডববডৃত থািরব। 
 

 

     
 

গাড়ির িডরেেে ন 

েলূ প্রস্তুতিােরিে ববডযরযযে তুলন্াে এই গাড়িটিে িযাডসস সম্প্রসাের্ ও হুইল কবস যডিযালী িোে েরতা পডেবতণ ন্ িো হরেরি? (উিাহের্: েঙ পডেবতণ ন্, আসন্ 

কযাগ িো, স্থােীভারব োউন্ট িো িযাডম্পংরেে সেঞ্জাে, োডল্ট-কস্টজ কভডহ )। যডি “হযাাঁ” হে, তাহরল সংরযািন্গুডল বর্ণন্া িরুন্: 

 
 

 হযাাঁ      ন্া 

 
 

 

 

    

 

  
       

       
 

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) 

 

 কিবল িৃডষিারজে ট্রাি বা িৃডষিারজে কট্রইলাে ডহসারব 

বযবহাে িো হে 

 

 অযাম্বরুলন্স 

 অযাম্বরুলট* 

 

 যবযান্ 

 

 যবযান্/অববি কিারিে সংডেশ্রর্* 

 

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

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

 
 

 িালি িা়িা ভা়িা কিো হরেরি (বযডিগত ভা়িা)  
 

 

 টযাডক্স ডন্েন্ত্র্ িরে ন্া এেন্ স্থান্ কথরি রকেি অরথণে 

জন্য যােী তুলরত বযবহাে িো হরেরি* 

 
 

 অন্যান্য - বযবহারেে ডববের্ ডিন্: 

__________________________________ 

      
 ডেমার প্রস্ট্রয়ািনীয়ো 
 

 ভা়িাে জন্য (প্রতয  বা পরো  ডতপূের্) - এিটি FH সাটিণ ডফরিট জো ডিন্  DOT অপারেযন্ - NYS ডট পােডেট এবং/ অথবা কফডারেল ডট 

পােডেট ন্ম্বে জো ডিন্ এবং কেিডণ  িরুন্: 

__________________________________________ 
 

 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।  NYC, ওরেস্টরিস্টাে বা ন্াসাউ িাউডন্ট বারি টযাডক্স ডন্েন্ত্র্িােী যােী 
কতালাে জন্য বযবহাে িো হে। 

 

 গাড়িটি NYC-কত িুডিবদ্ধ বহন্িােী ডহসারব বযবহাে িো হরেরি (9 কথরি 14 সংখযাে  
বসাে আসন্ সহ িডেউটাে ভযান্)। আপডন্ ডলভাডে কেরটে জন্য কযাগয। 
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প্রে্য়ন 
 

আডে প্রতযডেত িেডি কয আডে কয তথয ডিরেডি এবং এই আরবিরন্ে সেথণরন্ কয কিান্ ডকুরেরন্টযন্ প্রিান্ িো হরেরি তা সতয এবং সমূ্পর্ণ। আডে প্রতযােন্ িেডি কয কভডহরিল এবং ট্রাডফি 

আইরন্ে প্ররোজন্ অন্যুােী গাড়িটি সমূ্পর্ণভারব সডিত এবং আবযযি ডন্উ ইেিণ  কস্টট ডন্েী রর্ উত্তীর্ণ হরেরি, অথবা সেরেে ডব ারেে জন্য কযাগয হরেরি (ফেণ VS-1077) এবং 10 ডিরন্ে েরিয 
পেী া িো হরব। আডে আেও প্রতযােন্ িেডি কয উপযুি ডবো িভারেজ িাযণিে েরেরি, এবং কভডহরিল ও ট্রাডফি আইন্ অন্যুােী 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 সংেড ত কেট 

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

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

েেকে োেে া:  এই আস্ট্রেদস্ট্রনর রক্ষস্ট্রত্র ইচ্ছাকৃেভাস্ট্রে ভুি ডেেৃডে ো ভুি েথ্ প্রদান করা হস্ট্রিা অিরাধ, এর িন্ শাডস্ত হস্ট্রে িাস্ট্রর। 
 

 

োিাস্ট্রনা হরস্ট্র   

নাম এখাস্ট্রন 

 এখাস্ট্রন অডেডরক্ত 

নাম োিান 

  
 

 
  

 

(িাপারন্া হেরফ পুরো ন্াে - কিান্ও িরপণারেরযে হরে কেডজস্টাে িেরত আপন্াে পুরো ন্াে ও উপাডি িাপান্) (পুরো ন্াে ডপ্রন্ট িরুন্)  
 

 

এখাস্ট্রন েই 
করুন  

  

অডেডরক্ত  
স্বাক্ষর 

  
  

  
 

 
 

 

(এখারন্ সই িরুন্) (এখারন্ সই িরুন্ - পাটণ ন্ােডযরপে জন্য অথবা এই গাড়ি এরিে কবডয ন্ারে কেডজস্টাে 

িেরত অডতডেি সইরেে প্ররোজন্।) 
 

      
       

 

 

X X 

এই ফরিটি dmv.ny.gov-এ পাওয়া যাকে। 

প্রাথডমক ররডিোরকারীর নাম 

েকল

ডে
ভ
াগ

 5
 

 

MV-82BB (7/22) পৃ া 2 এর 2 
reset/clear 

https://www.dot.ny.gov/divisions/operating/osss/bus/passenger
https://www.dot.ny.gov/divisions/operating/osss/bus/inspection
https://dmv.ny.gov/motor-carriers/information-and-forms-article-19
https://dmv.ny.gov/

	 গাড়ির রেজিস্ট্রেশন/মালিকানার আবেদন 
	Office Use Only 
	 নির্দেশাবলী: 
	 বিভাগ 1 
	 বিভাগ 2 
	 বিভাগ 3 
	 রেজিস্ট্রেশনের অনুমোদন 

	OFFICE USE ONLY
	 বিভাগ 4 
	 ক্ষতির প্রকাশ 
	 গাড়ির পরিবর্তন 

	 বিভাগ 5 
	 গাড়ির অ-ব্যক্তিগত ব্যবহার 
	 বিমার প্রয়োজনীয়তা 
	 কেবলমাত্র ট্যাক্সি (একটিতে টিক দিন) 

	 বিভাগ 6 
	 প্রত্যয়ন 



	এই গাড়িটি কি কেবল ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য রেজিস্টার করা হয়েছিল?: Off
	আমি:: Off
	বর্তমান প্লেট নম্বর: 
	নাম পরিবর্তন: Off
	আগের নাম: 
	প্রাথমিক রেজিস্টারকারীর NYS ড্রাইভার লাইসেন্স আইডি নম্বর: 
	প্রাথমিক রেজিস্টারকারীর জন্ম তারিখ বছর: 
	প্রাথমিক নিবন্ধক লিঙ্গ: Off
	প্রাথমিক নিবন্ধক টেলিফোন বা মোবাইল ফোন নম্বর অঞ্চল কোড: 
	প্রাথমিক নিবন্ধক টেলিফোন বা মোবাইল ফোন নম্বর: 
	সহ-নিবন্ধকের নাম: 
	সহ-রেজিস্ট্রারকারী নাম পরিবর্তন: Off
	সহ-রেজিস্ট্রারকারী ইমেল: 
	সহ-রেজিস্টারকারীর NYS ড্রাইভার লাইসেন্স আইডি নম্বর: 
	সহ-নিবন্ধকের জন্ম তারিখ বছর: 
	সহ-নিবন্ধকের লিঙ্গ: Off
	ঠিকানা পরিবর্তন?: Off
	যে ঠিকানায় প্রাথমিক রেজিস্টারকারীর চিঠি আসে: 
	যে ঠিকানায় প্রাথমিক রেজিস্টারকারীর চিঠি আসে অ্যাপার্টমেন্ট নং: 
	যে ঠিকানায় প্রাথমিক রেজিস্টারকারীর চিঠি আসে শহর বা টাউন: 
	যে ঠিকানায় প্রাথমিক রেজিস্টারকারীর চিঠি আসে জিপ কোড: 
	চিঠি পাওয়ার ঠিকানা থেকে ভিন্ন হলে প্রাথমিক রেজিস্টারকারী যেখানে বসবাস করেন তার ঠিকানা।: 
	চিঠি পাওয়ার ঠিকানা থেকে ভিন্ন হলে প্রাথমিক রেজিস্টারকারী যেখানে বসবাস করেন তার ঠিকানা।অ্যাপার্টমেন্ট নং: 
	চিঠি পাওয়ার ঠিকানা থেকে ভিন্ন হলে প্রাথমিক রেজিস্টারকারী যেখানে বসবাস করেন তার ঠিকানা। শহর বা টাউন: 
	চিঠি পাওয়ার ঠিকানা থেকে ভিন্ন হলে প্রাথমিক রেজিস্টারকারী যেখানে বসবাস করেন তার ঠিকানা। জিপ কোড: 
	বাসস্থানের কাউন্টি: 
	গাড়ির আইডেন্টিফিকেশন নম্বর: 
	গাড়ির বিবরণ বছর: 
	গাড়ির বিবরণ করার: 
	গাড়ির বিবরণ রং: 
	গাড়ির বিবরণ ভারমুক্ত ওজন: 
	গাড়ির বিবরণ পাওযারের প্রকার (জ্বালানি): Off
	গাড়ির বিবরণ বডির প্রকার: Off
	গাড়ির বিবরণ বডির প্রকার অন্যান্য নির্ধারন করুন: 
	গাড়ির বিবরণ সিলিন্ডার: 
	গাড়ির বিবরণ ট্রেলার ও কমার্শিয়াল গাড়ির জন্য মোট সর্বোচ্চ ওজন: 
	গাড়ির বিবরণ প্রাপ্তবয়স্কদের বসার আসনের সংখ্যা: 
	গাড়ির বিবরণ মাইলে ওডোমিটার রিডিং: 
	গাড়ির বিবরণ কর্মাশিয়াল গাড়ির জন্য অ্যাক্সেল: 
	গাড়ির বিবরণ কর্মাশিয়াল গাড়ির জন্য দূরত্ব: 
	এই গাড়িটি কি বিস্তৃত চ্যাসিস, দীর্ঘ হুইল বেস অথবা দীর্ঘ সিটিং এরিয়ার মতো পদ্ধতির মাধ্যমে প্রস্ততকারক দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য পরিবর্তন করা হয়েছিল?: Off
	যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে আপনার কাছে কি আবশ্যক ফেডেরাল অল্টারার্স সেফটি সার্টিফিকেশন (সাধারণতঃ ডোর জ্যাম্বে পাওয়া যায়) আছে?: Off
	প্রাথমিক মালিকের NYS লাইসেন্স নম্বর: 
	প্রাথমিক মালিকের নাম: 
	প্রাথমিক মালিকের জন্ম তারিখ বছর: 
	প্রাথমিক মালিকের লিঙ্গ: Off
	যে ঠিকানায় প্রাথমিক মালিকের চিঠি আসে: 
	যে ঠিকানায় প্রাথমিক মালিকের চিঠি আসে অ্যাপার্টমেন্ট নং: 
	যে ঠিকানায় প্রাথমিক মালিকের চিঠি আসে শহর বা টাউন: 
	যে ঠিকানায় প্রাথমিক মালিকের চিঠি আসে জিপ কোড: 
	যে ঠিকানায় প্রাথমিক মালিকের চিঠি আসে কাউন্টি: 
	সহ-মালিকের নাম: 
	স্বাক্ষরের তারিখ: 
	। যদি “হ্যাঁ” হয়, তাহলে সংশোধনগুলি বর্ণনা করুন:: 
	গাড়িটি কি ততটাই ধ্বংসপ্রাপ্ত বিপর্যস্ত অথবা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যে এটিকে দুর্ঘটনার পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে আসতে কিংবা পুনর্গঠন করতে যন্ত্রাংশ ও শ্রমিক বাবদ সর্বমোট অনুমিত অথবা প্রকৃত ব্যয় এবং রাস্তা বা মহাসড়কে চালানোর জন্য গাড়িটিকে আইনসঙ্গত করার ব্যয় ক্ষতির সময় গাড়িটির রিটেল মূল্যের 75 এর বেশি: Off
	মূল প্রস্তুতকারকের বৈশিষ্ট্যের তুলনায় এই গাড়িটির চ্যাসিস সম্প্রসারণ ও হুইল বেস শক্তিশালী করার মতো পরিবর্তন করা হয়েছে: Off
	গাড়ির অ-ব্যক্তিগত ব্যবহার: Off
	অন্যান্য - ব্যবহারের বিবরণ দিন:: 
	ভাড়ার জন্য (প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ক্ষতিপূরণ) - একটি FH সার্টিফিকেট জমা দিন: Off
	বিমার প্রয়োজনীয়তা ভাড়ার জন্য নয় - একটি বর্তমান ও বৈধ NYS বিমা আইডি কার্ড জমা দিন: Off
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