
     

   
 
  

  
                     

       

    

        

  

    

    

               

 
         

          

                

                    
   

       

                       

  

 

                   
                     

   

 

                     
         

           

  

            

           
 

          

             
 

      

   
                       
                        

                      

                 

                    

    
     

                            
     

              

ূ

ডুি েকট ে র জন আেবদন 
TITLE BUREAU 

PO Box 2750 
Albany, NY 12220-0750 

যিদ িন িলিখত কােনা িববৃিত এই আেবদেনর জ য় েযাজ হয়, তাহেল েযাজ িত িববৃিতর বাে ক িদন এবং িনেচর িবভাগ 1 এবং 2 অনুে দ স ূণ ক ন। 
েযাজ কােনা িববৃিত না থাকেল, িন িলিখত "িনেদশনা" এ যান: 

পদিব, নাম, মােঝর আদ র কানা এক নতু ন কানা। 
 মািলেকর নাম পিরবতন করা হেয়েছ। নতু ন নাম িলখুন: 

 মািলক মারা গেছ। 
 মািলক মা ারনামা িদেয়েছন৷ 

 এই আেবদেনর সােথ রেয়েছ এক আসল LIEN িরিলজ যা া িরত এবং তািরখ দওয়া। (ফেটাকিপ হণ করা হেব না।) 

িনেদশাবলী: 
 নীেচর অনুে দ 1 স ূণ ক ন। অনুেরাধ করা সকল তথ দান ক ন। 
 পড়ুন, া র ক ন এবং িবভাগ 2 - সা িফেকশন এ তািরখ িলখুন। 
 য ব 

ৃ 

ি ধারা 2-এ শংসাপে া র কেরেছন তার জন পিরচেয়র েয়াজনীয় মাণ দান ক ন (পৃ া 2-এ িবভাগ 3 দখুন)। 
 যিদ আপনার নাম পিরবিতত হেয় থােক, মািলেকর মৃতু হয়, অথবা যিদ আপনার পাওয়ার অফ অ াটিন থােক, তাহেল েয়াজনীয় ড েমে শন দান ক ন যা 

প া 2-এ ধারা 4-এ বিণত আেছ। 
 িত আেবদেনর জন পথক $20 িফ দান ক ন।ৃ 

 এই আেবদেনর সােথ আপনার পিরচয় নিথর আসল মাণ এবং স ক িফ সহ যেকােনা মাটর গািড় অিফেস িনেয় আসুন। যিদ ধারা 4 আপনার জন েযাজ হয়, 

েয়াজনীয় ড েমে শন আনুন। 
অথবা 

আপনার পিরচয় মােণর ফেটাকিপ
ু 

, যেকােনা অিতির ড েমে শন (যিদ ধারা 4 এর অধীেন েয়াজন হয়) এবং স ক িফ সহ এই প ৃ ার উপের দখােনা 
কানায় টাইেটল ব েরােত এই আেবদন ডাক কানায় পাঠান। " মাটর গািড়র কিমশনার" ক েদয় এক চক বা মািন অডার িদেয় অথ দান ক ন, নগদ 

ডাক কানায় পাঠােবন না

ি েকট 

। 
অথবা 

আপিন সবেশষ গািড় িনব ন করার পর থেক যিদ আপনার কানা পিরবিতত না হয় এবং আপনার বতমান কানা আপনার িনব েন থােক, তাহেল আপিন 
অনলাইেন এক ডু ে র জন আেবদন করেত পােরন। আরও তেথ র জন  dmv.ny.gov দখুন 

 াহকেক অবশ ই নীেচর 1 এবং 2 িবভাগ স ণ করেত হেব৷  

িবভাগ 1 

যানবাহন বা হাল সনা করণ ন র (VIN বা HIN) বছর িত লাইেস ট নং: 

মািলেকর নাম (পদিব, থম, মােঝর) অথবা ব বসার নাম জ তািরখ (মাস/িদন/বছর) 
/ / 

C/O (পাওয়ার অফ অ াটিন, িডলার অনুেমাদন বা মৃত মািলেকর জন ) 

বতমান ডাক কানা ( ীট ন র এবং নাম) Apt. ন র িদেনর বলায় টিলেফান ন র 
( ) 

শহর বা টাউন ট িজপ কাড 

িবভাগ 2 - সা িফেকশন 
আিম বুঝেত পারিছ য এই আেবদেনর ফেল া ে র ডু ি েকট শংসাপ পূেব জাির করা সম িত াপন কের, এবং যা ধুমা এই ডু ি েকট উপের বিণত গািড়, 
নৗকা বা তির বািড় িবি , ানা র বা বািণজ করেত ব বহার করা যেত পাের। আিম ত িয়ত করিছ য িশেরানােমর সবেশষ জাির করা শংসাপ হািরেয় গেছ, ন বা 
িত হেয়েছ। যিদ হািরেয় যায় বা ংস হয়, আিম জািন না কাথায় আেছ; িত বা অপাঠ হেল, আিম এই আেবদেনর সােথ এ সংযু কেরিছ। আিম ত িয়ত করিছ য 

আিম য তথ িদেয়িছ এবং এই আেবদেনর সমথেন য কান ড েমে শন দান করা হেয়েছ তা তথ সত এবং স ণ। 

সতক করণ: এই আেবদেন কােনা িমথ া িববিত িদেলৃ , বা এই আেবদেনর সমথেন কানও িমথ া নিথপ িদেল, তা এক ফৗজদারী অপরাধ িহেসেব শাি েযাগ হেত পাের। 

এখােন া র ক ন X 
(মািলক বা আেবদনকারীর া র) (তািরখ) 

ূ 

আপিন যিদ এক কেপােরশেনর জন া র কেরন বা এক "যে থাকা" কানা ব বহার কেরন, তাহেল এখােন আপনার পুেরা নাম এবং আপনার পদিব ি 
িনবাহক, পরবত আ ীয়, িসেড , ইত ািদ) 

ক ন ( যমন পাওয়ার অফ অ াটিন, 

পণূ: আইন অনুসাের, ে র ডু ি েকট শংসাপ মািলকেক ডাক কানায় পাঠােত হেব। ডু ি েকট পেত DMV-এ যােবন না। 

MV-902B (4/22) প া 2 এর 1ৃ 

ূ

https://dmv.ny.gov/


 

       
 

     

         
               

  

 

                
                  
                 

   

     
    

 

      
           
        
        

              
          

       
          

               
              
                   

      
           
          

        
  

                 
             
      

                         
         
                      

                      
     

                        
                   

  

  
        
   

        
      
      

   
                        

               
    

          
          
        
                

                        
            

 
         

       
      
      
                  

                

 

    পদিব, নাম, মােঝর আদ র 

িবভাগ 3 - নাম/পিরচেয়র মাণ 
 আপিন যিদ DMV অিফেস আেবদন কেরন, তাহেল আসল মাণ সে িনেয় আসেবন। 
 আপিন যিদ ডাক 

ৃ 

কানার মাধ েম আেবদন কেরন, তাহেল আপনার মােণর ফেটাকিপ আমােদর কােছ পাঠান। আসল 

ু 

ফরত দওয়া হেব না। 

ব ি েদর জন এক  NYS ফেটা াইভার লাইেস , লানার পারিমট, বা নন- াইভার আইিড কাড যা বতমান বা যার ময়াদ শষ হেয় গেছ 2 

 জ তািরেখর মাণ, এবং বছেরর বিশ নয় তা উভয় েয়াজনীয়তা পূরণ কের। পিরচয় মােণর জন অন ান হণেযাগ নিথ এবং তােদর স িকত পেয় 
মান িল ID-82 (িনব ন এবং ে র জন পিরচেয়র মাণ) ফেম তািলকাভু করা হেয়েছ যা dmv.ny.gov এবং যেকােনা মাটর যান 

 নােমর মােণর 6 পেয় 
অিফেস পাওয়া যায়। 

কেপােরশেনর জন (িন িলিখত মাণ িলর মেধ এক ) 

1. এক  NYS গািড়র িনব ন বা কেপােরশেনর নােম এক শংসাপ ; অথবা 
2. NYS সা িফেকট অফ ইনকেপােরশেনর এক ত িয়ত অনুিলিপ; অথবা 
3. িনউ ইয়ক ট কেপােরশন অবশ ই দান করেব: 

a. NYS িডপাটেম অফ ট ারা জাির করা ভাল অব ােনর বা েক থাকার শংসাপ ; অথবা 
b. NYS িডপাটেম অফ ট ারা জাির করা এক ফাইিলং রিসদ। 

4. েটর বাইেরর কেপােরশন িল অবশ ই দান করেব: 
a. তােদর হাম ট থেক ইনকেপােরশন সা িফেকেটর এক ত িয়ত অনুিলিপ; অথবা 
b. NYS িডপাটেম অফ ট ারা জাির করা ভােলা অব ােন থাকা বা িবেদশী িবেডর এক শংসাপ । 

5. কেপােরট DBAs অবশ ই NYS িডপাটেম অফ ট থেক এক ফাইল করা রিসদ দান করেব যােত DBA অ ভ থােক। 
6. অসংগ ত সিমিত: েয়াজনীয় মাণ সং ার ধরেনর উপর িনভর কের। তেথ র জন এক মাটর গািড়র অিফেসর সােথ যাগােযাগ ক ন। 

অংশীদািরে র জন (িন িলিখত মােণর মেধ এক ) 
 অংশীদািরে র এক শংসাপ (কাউি ােকর কােছ দােয়র করা হেয়েছ); অথবা 
 কাউি াক ারা জাির করা DBA ফাইল করা রিসেদর এক অনুিলিপ। 

িবভাগ 4 - নাম পিরবতন, মৃত মািলক বা মা ারনামার জন  িবেশষ িনেদশাবলী 
নাম পিরবতন 
1. প া 1 এর শীেষ "মািলেকর নাম পিরবতন হেয়েছ" বাে ক িদন এবং ডানিদেক দ ান েত আপনার নতু ন নাম িলখুন৷ 
2. িবভাগ 1-এ, "মািলেকর নাম" বাে 

ে র

আপনার পূেবর নাম িলখুন এবং িবভাগ 1-এ অবিশ 

ি েকট 

বা 

ে র

স ূণ ক ন৷ 
3. িবভাগ 2-এ, সা িফেকশেন া র কের তািরখ িলখুন। 
যিদ আপনার নাম পিরবিতত হেয় থােক এবং আপিন গািড়, নৗকা বা তির বািড় িবি কেরন, তাহেল আপিন য ব ি গািড় িকেনেছন তােক আপনার পূেবর নােমর সােথ নােম 

িদেত পােরন। আপনার নতু ন নােম েয়াজন নই। 
যিদ আপনার পূেবর নােম এবং রিজে শেন থােক এবং আপনার নতু ন নােম এক ডু েয়াজন হয়, তাহেল আপনােক থেম আপনার াইভার লাইেস এবং 
রিজে শেন আপনার নাম পিরবতন করেত হেব। এই আেবদন এবং আসল িববােহর শংসাপ , িববাহিবে 

ে র 

দ শংসাপ বা অন ান নিথ আনুন যা 

ু 

কােনা মাটর যান অিফেস 
আপনার নাম পিরবতন িনি ত কের। 
যিদ আপনার পূেবর নাম ে থােক িক গািড় িনবি ত না থােক এবং আপনার নতু ন নােম েয়াজন হয়, আপনােক অবশ ই এই আেবদনপ এবং আপনার িববােহর 
শংসাপ , িববাহিবে েদর শংসাপ বা অন ান নিথর এক ফেটাকিপ পাঠােত হেব য পৃ া 1-এর শীেষ দখােনা কানায় /টাইেটল ব েরােত আপনার নাম পিরবতন 
িনি ত করেব৷ 

মািলক মৃত 
1. পৃ া 1 এর শীেষ, "মািলক মারা গেছ" বাে ক িদন৷ 
2. িবভাগ 1 এ: 

 মত বৃ ি র নাম এবং জ তািরখ িলখুন। 
 "C/O" (ইন কয়ার অফ) জায়গায়, আপনার নাম িলখুন। 
 "বতমান ডাক কানা" জায়গায়, আপনার কানা িলখুন। 

3. িবভাগ 2 এ: 
 আপনার নাম 

(অ া বয় 

া র ক ন এবং মৃ র সােথ আপনার স ক (মৃ ামী/ ী, 21 বছেরর কম বয়সী িশ বা িনকটতম আ ৃীয়) বা আদালত কতকত ব ি েতর দ আইিন 
পদিব িনেদশ ক ন। উদাহরণ প: "মাইক মাটরচালক, ডিভড াউেনর এে েটর িনবাহী"; "মাইক মাটরচালক ( বেচ থাকাঁ ামী/ ী)"; "মাইক মাটর চালক 

িশ র অিভভাবক)"; ইত ািদ 
4. আপনােক অবশ ই িন িলিখত িল আনেত বা ডাক কানায় পাঠােত হেব: 

 আপনার পিরচেয়র মাণ, মৃ র পিরচয় নয় এমন নিথ (িবভাগ 3 দখুন);ত ব ি 
 মৃতু শংসাপে র এক অনুিলিপ বা ম

ি েকট ে র

তৃ ু র শংসাপ ; 
 এবং লটার অব ট ােম াির অথবা লটার অব অ াডিমেনে শন (যিদ উপেরর স ক আপনার ে েযাজ না হয়)। 

ব : য গািড়র জন আপনার এক ডু েয়াজন সই গািড় েক িনব ন বা ানা র করার জন অিতির িনেদিশকা েযাজ হেত পাের৷ অিতির তেথ র জন , 
ফম MV-349 (মৃ র নােম িনবি ত যানবাহন ানা র) বা ফম MV-349.1 ( মাটর যানবাহন ানা েরর জন হলফনামা) দখুন।ত ব ি 

মা 
ৃ 

ারনামা 
প া 1 এর শীেষ "মািলক মা ারনামা িদেয়েছন" বাে ক িদন৷ িবভােগ 1 এ: 
1. মািলেকর নাম এবং জ তািরখ িলখুন। 
2. "C/O" (ইন কয়ার অফ) জায়গায়, আপনার নাম িলখুন। 
3. "বতমান ডাক কানা" জায়গায়, আপনার কানা িলখুন। 
4. এক আসল মা ারনামা (Power of Attorney, POA) দান ক ন যা নাটারাইজড এবং এেত অ ভু রেয়েছ: POA জাির হওয়ার তািরখ, POA দানকারী ব ি বা 

কা ািনর নাম এবং কানা, POA আেছ এমন ব ি বা কা ািনর নাম এবং কানা, য ব ি  POA িদেয়েছন তার আসল া র। 
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