ডু প্লিকেট টাইকটকের জন্য আকেদন
TITLE BUREAU
PO Box 2750
Albany, NY 12220-0750
নমীকির লববৃলতগুলির মকধ্য মোকনার্ যলদ এই আকবদনর্কত প্রকযাজ্য হ়ি তকব প্রকযাজ্য প্রলতর্ লববলতর
ঘর লিলনিত েরুন এবং নমীকির লবভাগ 1 এবং লবভাগ 2 সম্্্ত
ৃ
ূ
েরুন। যলদ মোকনা লববৃলত প্রকযাজ্য না হ়ি, তকব নমীকির "লনকদশনা"
্ত
মত যান:
o ঠিোনা হি এের্ নতু ন ঠিোনা।
অলতিম, প্রথম, মকধ্যর নাকমর আদ্যক্ষর

o িাপ্েকের নাির্ পপ্রেপ্তটিত হকেকে। নতু ন নাি প্েখনু:
o িাপ্েের্র িৃতু্য হকেকে।
o িাপ্েের্ পাওোর অফ অ্যাটপ্নটি প্দকেকেন।
o এই আকবদকনর সাকথ অতিভ্তু ক্ত এের্ আসে প্েকেন প্রপ্েজ যাকত স্াক্ষর ও তালরখ আকছ। (িকটােলপ গ্রহ্ েরা হ়ি না।)

প্নকদটি প্শো:
u

নমীকির লবভাগ 1 সম্ূ্্ত েরুন। সমস্ অনুকরাধ েরা তথ্য প্রদান েরুন।

u

প্রত্য়িনপকত্রর লবভাগ 2 প়িুন, স্াক্ষর েরুন ও তালরখ লদন।

u
u

u
u

প্রত্য়িনপকত্রর লবভাগ 2 -এ স্াক্ষরোরমী ব্যলক্তর পলরি়ি প্রমাক্র প্রক়িাজনমী়ি প্রমা্ সরবরাহ েরুন (পৃষ্ঠা 2 এর লবভাগ 3 মদখুন)।
যলদ আপনার নাম পলরবলত্ত ত হক়ি থাকে, মালিে মারা যা়ি, অথবা আপনার যলদ পাও়িার অি অ্যাটলন্ত থাকে তকব পৃষ্ঠা 2 এ লবভাগ 4 এ
বল্্তত প্রক়িাজনমী়ি নলথ সরবরাহ েরুন।
প্রপ্তর্ আকেদকনর জন্য এের্ পথে
$ 20 প্ফ প্রদান েরুন।
ৃ

এই আকবদনর্ আপনার স্মীেলত
ৃ নলথগুলির প্রাথলমে প্রমা্ এবং সঠিে লিক়ির সাকথ মোনও মমাটর মভইেি অলিকস লনক়ি আসুন। যলদ লবভাগ 4 আপনার
উপর প্রকযাজ্য হ়ি, প্রক়িাজনমী়ি নলথপত্র লনক়ি আসুন।
অথো

এই আকবদনর্ আপনার পলরিক়ির প্রমাক্র িকটােলপ, মোনও অলতলরক্ত নলথপত্র (লবভাগ 4 এর অধমীকন প্রক়িাজন হকি) এবং এই পৃষ্ঠার উপকর থাো
ঠিোনার্কত টাইকটি বু্যকরার ঠিোনা়ি সঠিে লি সহ োে মযাকগ পাঠান। "Commissioner of Motor Vehicles" মে প্রকদ়ি মিে বা মালন অে্তাকরর
মাধ্যকম অথ্ত প্রদান েরুন, নগদ োকে পাঠাকবন না।
অথো

আপলন যলদ মশষ গাল়ির লনবন্ধন পয্ততি আপনার ঠিোনা পলরবত্ত ন না েকর থাকেন এবং আপনার বত্ত মান ঠিোনার্ আপনার লনবন্ধমীেরক্
থাকে তকব আপলন অনিাইকন এের্ েু ললেকেট টাইকটকির জন্য আকবদন েরকত পাকরন। আকরা তকথ্যর জন্য dmv.ny.gov মদখুন

È

ূ টি েরা আেশ্যে
গ্াহকের নীকের প্েোে 1 এেং 2 সম্র

È

অধ্যাে 1
যানবাহন বা হুি আইকেলটিলিকেশন নম্বর (VIN বা HIN)

বছর

মমে

িাইকসন্স মলেট নম্বর

মালিকের নাম (অলতিম, প্রথম, মধ্য আদ্যক্ষর)

জন্মতালরখ (মাস/লদন/বছর)

/

/

প্রযকনে (প্রকযাজ্য হকব যলদ পাও়িার অি অ্যাটলন্ত বা লেিার অনুকমাদন প্রদলশ্তত হ়ি বা মালিকের মৃতু্য হ়ি)
অ্যাপাট্ত. নম্বর

বত্ত মান লিঠি পাঠাকনার ঠিোনা (নম্বর ও রাস্া)

লদকনরকবিার মটলিকিান নম্বর

(
শহর

মটেট

)

লজপ মোে

প্েোে 2 — প্রত্যােন
আলম বুকেলছ ময এই আকেদকনর ফকে আপ্ি যে ডু প্লিকেট সার্টিপ্ফকেট অফ টাইকটে পাকবা তা সমস্ পূকব্তর জালর েরা টাইকটিগুলিকে প্রলতস্ালপত েরকব
এবং মেবিমাত্র এই েু ললেকেট টাইকটি উপকরর গাল়ি, মনৌো বা লনলমত
্ত বাল়ি লবলরি, হস্াতির বা মেনা-মবিার জন্য ব্যবহার েরা মযকত পাকর। আলম প্রত্যল়িত
েরলছ ময উপকর বল্্তত এবং মালিকের নাকম জালর েরা মশষ গাল়ি, মনৌো বা লনলমত
্ত বাল়ির সার্লিকেট
্ত
অি টাইকটির্ হালরক়ি মগকছ, নষ্ট হক়িকছ বা ক্ষলতগ্রস্
হক়িকছ। যলদ হালরক়ি লগক়ি থাকে বা নষ্ট হক়ি লগক়ি থাকে, আলম জালন না মসর্ মোথা়ি আকছ; যলদ ক্ষলতগ্রস্ হক়ি থাকে, আলম মসর্ এই আকবদকনর সাকথ সংযুক্ত
েকরলছ। আলম প্রত্যল়িত েরলছ that এই আকবদনপত্রর্কত আলম ময তথ্য প্রদান েকরলছ তা এই আকবদনর্র মক্ষকত্র আমার জ্ান এর মরেষ্ঠ সত্য। and belief.
আলম বুকেলছ ময এই আকবদনর্কত সজ্াকন েরা মোকনা অসত্য লববলত
ু
এের্ অপরাধ।
ৃ যানবাহন ও ট্ালিে আইকনর 210 দণ্ডলবলধ এবং 392 ধারা অনসাকর
এখাকন স্াক্ষর েরুন X
(মালিে বা আকবদনোরমীর স্াক্ষর)

(তালরখ)

আপলন যলদ মোন েকপ্তাকরশকনর জন্য সাইন ইন েকরন বা "প্রযকনে" ঠিোনা ব্যবহার েকরন তকব এখাকন আপনার সম্ূ্্ত নাম এবং আপনার টাইকটির্ লিখন
ু (অথ্তাৎ পাও়িার অি অ্যাটলন,্ত লনব্তাহে,
লনেটতম আত্মী়ি, মপ্রলসকেটি, ইত্যালদ)

ূ টি : আইন অনুসাকর ডু প্লিকেট সার্টি প্ফকেট অফ টাইকটের্কে অেশ্যই িাপ্েকের প্নেট ডােকোকে পাঠাকত হকে। ডু প্লিকেট টাইকটে যপকত যিাটর যেইেে প্েোকে োকেন না।
গুরুত্বপর
MV-902B (12/15)

Reset/Clear
reset/clear
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প্েোে 3 - নাি/পপ্রেকের প্রিার
আপলন যলদ োেকযাকগ আকবদন েকরন, আপনার প্রমাক্র েপ্পগুপ্ে পাঠাকত ভু িকবন না। আসিগুকিা মিরত মদও়িা হকব না।

ে্যপ্তিকদর জন্য
u
u

জন্ম তাপ্রকখর প্রিার, এেং
6 পকেকটের নাকির প্রিার

এের্ NYS িকটা ড্াইভার িাইকসন্স, িান্তার পারলমট, বা নন-ড্াইভার আইলে োে্ত মযর্ বতমান
্ত
বা মযর্ অনলধে
2 বছর আকগ মম়িাদ উত্মী্্ত হক়িকছ উভ়ি প্রক়িাজনগুলি পূর্ েরকব। পলরি়ি প্রমাক্র জন্য অন্যান্য গ্রহ্কযাগ্য নলথ
এবং তাকদর সম্লে্ত ত পক়িকটির মানগুলি িম্ত আইলে ID-82 (লনবন্ধমীের্ এবং টীইকটকির পলরি়ি প্রমা্গুলি) -মত
তালিোভু ক্ত রক়িকছ যা dmv.ny.gov এবং মোনও মমাটর মভইেিস অলিকস পাও়িা যা়ি।

}

েকপটিাকরশকনর জন্য (লনম্নলিলখত প্রমা্গুলির এের্ মদখান)
1.
2.
3.

4.

5.
6.

এের্ NYS যান লনবন্ধন বা েকপ্তাকরশকনর এের্ টাইকটি সার্্তলিকেট; অথো
NYS সার্্তলিকেট অি ইনেকপ্তাকরশন এর এের্ প্রত্যাল়িত েলপ; অথো
লনউ ই়িে্ত মটেট েকপ্তাকরশন অবশ্যই প্রদান েরকব:
a. NYS লেপাট্তকমটি অি মটেট দ্ারা জালর েরা ভাি স্া়িমী বা অলস্মান থাোর এের্ সার্্তলিকেট; অথো
b. NYS লেপাট্তকমটি অি মটেট এর দ্ারা জালর েরা িাইি েরার রলসদ।
শহকরর বাইকরর েকপ্তাকরশনগুলিকে অবশ্যই প্রদান েরকত হকব:
a. তাকদর লনজ মটেকটর সার্লিকেট
্ত
অি ইনেকপ্তাকরশকনর এের্ প্রত্যাল়িত েলপ; অথো
b. NYS লেপাট্তকমটি অি মটেট দ্ারা জালর সব্তলনম্ন বা লবকদশমী লবকের এের্ সার্্তলিকেট।
েকপ্তাকরট DBAগুলি অবশ্যই NYS লেপাট্ত কমটি অি মটেট মথকে এের্ িাইলিং রলসদ প্রদান েরকব যাকত DBA অতিভ্তু ক্ত রক়িকছ।
আনইনেকপ্তাকরকটে অ্যাকসালসক়িশনস: সংস্ার ধরক্র উপর লনভ্ত র েকর প্রমা্গুলি প্রক়িাজন। তকথ্যর জন্য এের্ মমাটর মভইেিস অলিকসর সাকথ মযাগাকযাগ েরুন।

অংশীদাপ্রকত্বর জন্য (লনম্নলিলখত প্রমা্গুলির মকধ্য এের্ মদখান)
u
u

অংশমীদালরকবের সার্্তলিকেট(োউলটি ক্াকে্ত র সাকথ পূর্ েরা); অথো
োউলটি ক্াকে্ত র দ্ারা জালর েরা DBA িাইলিং রলসদ।

প্েোে 4 - নাি পপ্রেতটিন, িাপ্েকের িৃতু্য ো পাওোর অফ অ্যাটপ্নটি র জন্য প্েকশষ প্নকদটি শােেী
নাকির পপ্রেতটিন
1. পৃষ্ঠা 1 এর উপকর “মালিকের নাম পলরবত্ত ন হক়িকছ” এর ঘকর র্ে লদন এবং োন লদকে মদও়িা স্াকন আপনার নতু ন নাম লিখুন।
2. লবভাগ 1 –এ, আপনার আকগর নামর্ “মালিকের নাম” ঘকর লিখুন এবং লবভাগ 1 –এ বালে ঘরগুলি সম্্
ূ ্ত েরুন।
3. লবভাগ 2 -মত, প্রত্যা়িকন স্াক্ষর েরুন এবং তালরখ লিখুন।
আপনার নাম পলরবলত্ত ত হকি এবং আপলন যলদ গাল়ি, মনৌো বা লনলমত
্ত বাল়ি লবলরি েকরন, তকব আপলন আপনার পূকব্তর নাম লদক়ি টাইকটির্ লযলন গাল়ির্ লেনকছন
তাকে লদকত পাকরন। আপনার নতু ন নাকম এের্ টাইকটি প্রক়িাজন মনই।
যলদ আপনার আকগর নামর্ টাইকটকি এবং মরলজক্রেশকন মথকে থাকে এবং আপনার নতু ন নাকম এের্ েু ললেকেট টাইকটকির প্রক়িাজন হ়ি, তাহকি প্রথকমই আপনাকে
আপনার ড্াইভার িাইকসন্স ও মরলজক্রেশকন আপনার নামর্ পলরবত্ত ন েরকত হকব। এই আকবদনর্ এবং আসি লববাকহর সার্্তলিকেট, লববাহলবকছেকদর সার্্তলিকেট
অথবা অন্য নলথ লনক়ি আসুন যা আপনার নতু ন নামর্কে মোকনা মমাটর মভইকেিস অলিসকে লনলচিত েকর।
যলদ আপনার আকগর নামর্ টাইকটির্কত থাকে তকব আপনার গাল়ির্ লনবলন্ধত না হ়ি এবং আপনার নতু ন নাকমর টাইকটি প্রক়িাজন হ়ি তকব আপনাকে অবশ্যই এই
আকবদনর্ এবং আপনার লববাকহর সার্্তলিকেট, লববাহলবকছেকদর সার্লিকেকটর
্ত
িকটােলপ বা অন্য মোনও নলথ লনক়ি আসকত হকব, যা পষ্ঠা
ৃ 1 -এ মদখাকনা ঠিোনা়ি
টাইকটি বু্যকরাকত নাকমর পলরবত্ত নর্কে লনলচিত েকর।
িাপ্েকের িৃতু্য হকেকে
পৃষ্ঠা 1 এর উপকর “মালিকের মৃতু্য হক়িকছ” ঘরর্কে র্ে লদন। লবভাগ 1 -মত:
1. নাম ও মৃকত্যর জন্ম তালরখর্ লিখন।
ু
2. “C/O” (প্রযকনে) স্াকন, আপনার নাম লিখুন।
3. ”বত্ত মান োে ঠিোনা” স্াকন, আপনার ঠিোনা লিখন।
ু
4. আপনার পলরি়ি প্রমা্ েরার জন্য আপনাকে অবশ্যই নলথপত্র প্রদান েরকত হকব, তকব মৃত ব্যলক্তর পলরি়ি ন়ি (লবভাগ 3 মদখুন)। আপনাকে অবশ্যই
লনম্নলিলখতগুলিও প্রদান েরকত হকব:
আপলন যলদ মৃত ব্যলক্তর পনেমী হন, 18 বছকরর বা তার েম ব়িসমী লশশু বা লনেট আত্মী়ি হন, তকব মৃতু্যর শংসাপকত্রর এের্ েলপ (মৃতু্যর শংসাপত্র বা
সার্্তলিকেশন অি মেথ), মটটোকমটিালর লিঠি, বা প্রশাসকনর লিঠি প্রদান েরুন। লবভাগ 2 –এ আপনার নাম স্াক্ষর েরুন তারপকর “স্তমী”, “লনেট আত্মী়ি”
বা 18 বছকরর েম ব়িসমী লশশুর জন্য “অপ্রাপ্ত ব়িসমীর অলভভাবে” লিখুন। যলদ ঐ সেি সম্েগুলি
্ত
আপনার উপর প্রকযাজ্য না হ়ি, তকব মটটোকমটিালর
লিঠি বা প্রশাসকনর লিঠি প্রদান েরুন।
দ্রষ্টে্য: অলতলরক্ত লনকদ্ত লশোগুলি মরলজটোকর বা গাল়ি হস্াতির েরকত প্রকযাজ্য হকত পাকর যার জন্য আপনার েু ললেকেট টাইকটকির প্রক়িাজন। অলতলরক্ত তকথ্যর জন্য,

MV-349 িম্ত (মত
ু
ৃ ব্যলক্তর নাকম লনবলন্ধত যানবাহন হস্াতির) বা MV-349.1 িম্ত (মমাটর মভইেকির হস্াতিকরর জন্য হিিনামা) মদখন।

পাওোর অফ অ্যাটপ্নটি
পৃষ্ঠা 1 এর উপকর “মালিে পাও়িার অি অ্যাটলন্ত লদক়িকছন” ঘকর র্ে লদন। লবভাগ 1 -মত:
1. মালিকের নাম ও জন্ম তালরখ লিখুন।
2. “C/O” (প্রযকনে) স্াকন, আপনার নাম লিখুন।
3. ”বত্ত মান োে ঠিোনা” স্াকন, আপনার ঠিোনা লিখন।
ু
4. আসি পাও়িার অি অ্যাটলন্ত (POA) প্রদান েরুন মযর্ মনাটালর েরা এবং অতিভু্ত ক্ত রক়িকছ: POA জালর েরার তালরখ, ব্যলক্তর নাম ও ঠিোনা বা মোম্ানমী
ময POA লদক়িকছ, ব্যলক্তর নাম ও ঠিোনা বা মোম্ালন যার POA রক়িকছ, মসই ব্যলক্তর আসি স্াক্ষর লযলন POA লদক়িকছন।
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