FOR OFFICE USE ONLY

সিৌকা সেনজরস্টিি/োইরেরলে আরব্ি

Batch File No.

(এই ফমপটি DMV’র ওঝয়িসাইট - dmv.ny.gov-এও পাওয়া যাঝি)
3 of
Name

Reg.
No.

OFFICE
USE
ONLY

Sales Tax
Information

Status

oOriginal

Sticker

Value
($)

SPECIAL CONDITIONS: NF

Jurisdiction

DEALER
ONLY

PA

Out of State

Rate

oDuplicate

SV

XR

Audit

IF A TEMPORARY REGISTRATION WAS ISSUED: If you assigned a registration number to this boat, place the registration number sticker over this box. If the boat
.
already has a valid New York registration number, enter the information below.
Registration Number: ________________________________________________________________
Date Temp. Reg. Issued: __________________________
Dealer Name: ________________________________________________________________

নির্দে নিকা è

1

সম্পূরদে করুি

িীল বা কারলা কানলরে স্পষ্টভারব মুনরিে করুি

2

4

5

ও

7 ।

3

এবং

6

Dealer Facility Number: __________________________

পূ দে করুি।
APPLY, COMPLETE THOSE SECTIONS.র

MARK THE BOX OF THE TYPE OF SERVICE YOU NEED. (আরও তঝথ্র িন্, ফমপ MV-82.1B “বনউ ইয়কপ দটেঝট দকাঝনা দনৌকার দরবিঝ্রেশন/টাইঝটল করা”।)

oদরবিঝ্রেশন িদলান [একটি িা উভয়ই বিবনিত করুন oনবথ oবটেকার]
o14 ফু ট িা তার দিবশ লম্বা 1987 িা তার দিঝয় নতু ন

oএকটি দনৌকার িন্ প্রথম দরবিঝ্রেশন পান
oিতপ মান দরবিঝ্রেশন িদলান (এটি দদখুন 6

2

OV

oActivity

TO BE COMPLETED ONLY BY A REGISTERED NEW YORK STATE BOAT DEALER

NY

1

oRenewal

)

oদকাঝনা দরবিঝ্রেশন পুননপিীকরণ করান
oটাইঝটল িদলান ( 6

দমাটরিাবলত দনৌকার দকিল একটি টাইঝটল প্রাপ্ত করুন

NYS প্রাথনমক লাইরসরসেে িম্বে প্র্াি করে

প্রাথনমক সেনজস্টান্ট এে িাম (পদবি, নাম, মাঝের নাম)

নলঙ্গ
পুং

ম

o o
সহ-সেনজস্টান্ট এে িাম (পদবি, নাম, মাঝের নাম)

সহ-সেনজস্টান্ট এে NYS ড্াইনভং লাইরসসে িম্বে

নলঙ্গ
পুং

DAY TELEPHONE

নাম িদলাঝিন?

(

oহ্াাঁ ( 5

)

দদখুন)

ঠিকানা িদলাঝিন?

অংশীদারত্ব? oহ্াাঁ

oনা

বদন

মাস

আপবন কীভাঝি গাবিটি
দপঝলন? (একটিঝক
বিবনিত করুন)

এই দরবিঝ্রেশনটি বক কঝপপাঝরট, নাবক

o হ্াাঁ oনা

oনা

জন্মোনেখ

মাস

জন্মোনেখ

ম

o o
এলাকাে সকাড

দদখুন)

বদন

িছর

িছর

oনতু ন oনতু ন লীি দনওয়া
oি্িহৃত oি্িহৃত লীি দনওয়া

THE ADDRESS WHERE PRIMARY REGISTRANT GETS MAIL (রাস্ার নম্বর ও নাম, গ্ামীণ দেবলভাবরঅথিা িক্স নম্বর অন্তভুপ ক্ত করুন। এই ঠিকানা নবথঝত থাকঝি।)

অ্াপাটপ. নং নগর িা শহর

THE ADDRESS WHERE PRIMARY REGISTRANT RESIDES IF DIFFERENT FROM THE MAILING ADDRESS (বপ.ও. িক্স দদঝিন না।)

মানলরকে NYS ড্াইভাে লাইরসসে িম্বে

বেদেমাি মানলরকে িাম (পদবি, নাম, মাঝের নাম)

বিপ দকাে

দটেট

বিপ দকাে

িাসস্াঝনর কাউবটি

.

অ্াপাটপ. নং নগর িা শহর

3

দটেট

A different owner is only allowed when the boat is leased. IF YOU ARE NOT THE OWNER of this boat, the
অবি্যই এই অংিটি পপূের কেরে হরব। মানলকািাে প্রমার, মানলরকে িারমে ও জন্মোনেরখে প্রমার এবং লীজ স্ওয়াে িু নতিে প্রনেনলনপ
প্ররয়াজি। রিষ্টব্য: যবদ একটি সম্পূণপ দরবিঝ্রেশঝনর অনুঝমাদন না হওয়া পযপন্ত এই অংশটি সম্পূণপ করঝিন না। একটি সম্পূণপ করা দরবিঝ্রেশঝনর অনুমবত
(ফমপ MV-95) সংযুক্ত থাকঝল অথিা আপবন দনৌকার দরবিঝ্রেশন পুননপিীকরণ করঝল ও দনৌকার মাবলক না িদঝল থাকঝল এই অংশটি পপূরণ করঝিন না।
DAY TELEPHONE NUMBER OF OWNER (ঐবছিক)
জন্মোনেখ
মাস

বদন

এলাকাে সকাড

িছর

(

)

ADDRESS WHERE THE OWNER GETS MAIL (রাস্ার নম্বর ও নাম, গ্ামীণ দেবলভাবর অথিা িক্স নম্বর অন্তভুপ ক্ত করুন)
অ্াপাটপ. নং নগর িা শহর

অিুরমা্ি:

X

4

2

-দত িবণপত দরবি্রে্াটিঝক

-দত িবণপত দনৌকা দরবিটোর করাঝনার অনুমবত দদওয়া হঝয়ঝছ।

বিপ দকাে

4
(তাবরখ)

বছে

হাল সিাতিকের িম্বে

নিমদে ার

দ্রদে ্য
ফু ট

হারলে উপা্াি
o কাঠ
o ইস্াত
o প্াবটেক
o দফালাঝনা যায় এমন
o ফাইিারগ্াস
o অন্ান্
o অ্ালুবমবনয়াম

সপ্রাপালিি
oইন দিােপ
oআউটঝিােপ
oI/O (ইন/আউটঝিােপ)
oপালঝতালা
oঅন্ান্

আপনি সিৌকাটি কীভারব সপরলি?

o নতু ন
o ি্িহৃত
o নতু ন লীি দনওয়া o ি্িহৃত লীি দনওয়া

লীি দনওয়া হঝল আপনাঝক অিশ্ই লীঝির িু বক্তর
একটি প্রবতবলবপ সংযুক্ত করঝত হঝি

NY
Lien Filing Code(Assigned by DMV)
DEALER
ONLY
OFFICE
USE
ONLY

কাউবটি

(মাবলক িা অনুঝমাবদত ি্বক্তর স্াক্ষর ও সহ-মাবলঝকর স্াক্ষর)

সিৌকাে প্রকাে
o দখালা
o দকবিন
o িাবি
o অন্ান্_____________

5

4

দটেট

Prior
Owner
Proof Submitted
(Name and Ownership)

MV-82BBEN (3/19)

ব্যবহাে
oসরকার

oপ্রঝমাদ
oবনমপাতা
oলীি দদওয়া
oভািা দদওয়া
িাবণবি্ক যাত্ী:
o6 এর কম
o6 িা তার দিবশ
oবেলার
oিাবণবি্ক
oিাবণবি্ক মাছধরা।

এই দনৌকাটির বক এখন একটি
NY দরবিঝ্রেশন নম্বর আঝছ?

o হ্াাঁ
o না

“হ্াাঁ” হঝল প্রঝিশ করান
দরবিঝ্রেশন নম্বর

এই দনৌকাটি বক আপবন এখন
নবথভু ক্ত কঝরঝছন?

o হ্াাঁ
o না

‘’হ্াাঁ’’ হঝল নবথর
নম্বর বলখুন

ইবচি

জ্ালািী
oগ্াস oবেঝিল
oইঝলকবরিক
oঅন্ান্ oবকছু না
প্রাথনমক ব্যবহারেে কাউনন্ট

না হঝল, আপবন বক দনৌকাটিঝক নবথভু ক্ত
করার প্রবরিয়ার মঝধ্ রঝয়ঝছন?

o হ্াাঁ
o না

Lienholder Name and Mailing Address

Old Owner
3 of Name

Title

Lien

Stop/Response

একজি অঙ্গ্াো সহাি donatelife.ny.gov-এ Visit

Lien
Number

Lien Release

Operator
Signature

পৃষ্া 1 / 2

NYS প্রাথনমক লাইরসরসেে িম্বে প্র্াি করে

6

ব্লগুনল আপনার বেদেমাি দনৌকার দরবিঝ্রেশন ও/িা টাইঝটল িদলাঝত
নাঝমর পবরিতপ ন: আপনার আরেকাে নাম ঠিক দসইভাঝি মুবরিত করুন দযমনটা আপনার আঝগকার নাম িতপ মান দরবিঝ্রেশন িা টাইঝটঝল মুবরিত রঝয়ঝছ।

নাম ছািা অি্যাি্য যািতীয় িদঝলর িন্, িদলটি ঠিক কী ও িদলাঝনার কারণ ি্াখ্া করুন।

7 সেনজস্ট্যান্ট প্রে্যায়ি: আবম প্রত্বয়ত করবছ দয উপস্াবপত দরবিঝ্রেশঝনর তথ্ সঠিক এিং দরবিঝ্রেশনটি িতপ মাঝন দকাঝনা অবধঝক্ষত্ দ্ারা স্বগত করা িা প্রত্াহার করা দনই।এই আরব্রিে সরঙ্গ
If I am using a credit card for payment of any fees in connection with this application, I understand that my signature
এখারি িাম মুনরিে করুি X

(পুঝরা নাম মুবরিত করুন - যবদ দকাঝনা কঝপপাঝরশঝনর িন্ নাম দরবিটোর কঝরন, তাহঝল আপনার পুঝরা নাম ও টাইঝটল মুবরিত করুন)

এখারি স্াক্ষে করুি X

(পুঝরা নাম স্াক্ষর করুন)

অনেনেতি স্াক্ষে
এখারি স্াক্ষে করুি X

(পুঝরা নাম স্াক্ষর করুন -অংশীদাবরঝত্বর িন্ অথিা দনৌকাটি এঝকর দিবশ নাঝম দরবিটোর করঝল অবতবরক্ত স্াক্ষঝরর প্রঝয়ািন।)

গুরুত্বপপূরদে: দকাঝনা দরবিঝ্রেশন আঝিদঝন িা প্রমাঝণ িা দকাঝনা বিিৃবতঝত দসই অঝিদঝনর সঝগে সংবলিষ্টভাঝি বমথ্া বিিৃবত দদওয়া অথিা প্রতারণা করা িা পবরিতপ দদওয়া গাবির দরবিঝ্রেশঝনর

আঝিদনকারীঝদর গাবি ও রিাবফক আইঝনর ধারা 392 এর অধীঝন একটি অপকমপ বহঝসঝি শাবস্ঝযাগ্ এিং এর ফঝল কবমশনার দ্ারা প্রবতবঠিত প্রবিধান সাঝপঝক্ষ আপনার লাইঝসন্স িা দরবিঝ্রেশন প্রত্াহার
িা স্বগত করাও হঝত পাঝর। বিভাগ দথঝক এমন দকাঝনা উপস্াপনা করা হয় না দয তারা একটি টাইঝটঝলর শংসাপত্ িা হস্ান্তরঝযাগ্ দরবিঝ্রেশন িাবর করঝিন, যতক্ষণ না কবমশনার সন্তুষ্ট হঝছিন দয
আঝিদনকারী একটি টাইঝটঝলর শংসাপত্ িা হস্ান্তরঝযাগ্ দরবিঝ্রেশন এর অবধকারী এিং যতক্ষণ না দনৌকার মাবলকানা প্রবতঠিা করার মঝতা যািতীয় নবথপত্ িমা দদওয়া ও সঝন্তাষিনক িঝল গণ্ হঝছি।
এই আঝিদনটির পযপাঝলািনা মুলতু িী থাকা অিস্ায়, দমাটর দভবহঝকলস বেপাটপঝমঝটির কবমশনার িা তার কমপিারী, দেপুটি িা এঝিটি এই আঝিদঝন উঝলেখ করা দনৌকায় সম্াবদত দমরামবত, সাবধত উন্নবত
িা এর উপর করা কাঝির দায় িা দাবয়ত্ব গ্হণ করঝিন না।

, IF CARDHOLDER IS NOT THE APPLICANT:
CREDIT CARD AUTHORIZATION
আমার স্াক্ষর অনুঝমাদন দদয় ____________________________________________ এই আঝিদঝনর সঝগে সংবলিষ্ট দয দকান বফ দদওয়ার িন্ আমার দরিবেট কােপ ি্িহার করঝত, এিং আবম
িুবে দয আমাঝক অিশ্ই এই দলনঝদঝনর সময় উপবস্ত থাকঝত হঝি।

এখারি স্াক্ষে করুি

X

(কােপধারক - পুঝরা নাম স্াক্ষর করুন)

TO BE COMPLETED ONLY BY A REGISTERED NEW YORK STATE BOAT DEALER
ADDITIONAL LIENHOLDERS - List any lienholders in addition to the one specified on page 1 of this form.

D
E
A
L
E
R

Lien Filing Code _____________________________ Lienholder Name _______________________________________________________________
(Assigned by DMV)

Mailing Address ___________________________________________________________________________________________________________
Number and Street

City

State

Zip Code

Lien Filing Code _____________________________ Lienholder Name _______________________________________________________________
(Assigned by DMV)

Mailing Address ___________________________________________________________________________________________________________
Number and Street

City

State

Zip Code

DEALER TRANSFER INFORMATION – Please complete the information below. For new boats, attach a Manufacturer’s Statement or Certificate of Origin
(MSO or MCO) and a bill of sale. For used boats, attach a signed title or transferable registration, along with bills of sale for any subsequent transactions.

O
N

Boat was
obtained from _________________________________________________________________________________________ ___________________________________
Name and Address

Date of Purchase

Boat was
sold by

L

Name and Address of your dealership

Facility No.

Date of Sale

Y
NY 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
Department of Motor Vehicles office.

MV-82BBEN (3/19)

X

Signature of Dealer or Authorized Representative

reset/clear
reset
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