
NYC ব্যব্হৃত গাড়ির চুড়ি ব্াড়তলকরণের ড়ব্কল্প 
একটি ব্যব্হৃত গাড়ি ককনা আপনার সব্চেচে ব্ি আড়থিক অঙ্গীকারগুড়ির অনযতম হচত পাচর। NYC এর আইচনর অধীচন, ড়িিারচের এই েুড়ি ব্াড়তিকরচের 
ড়ব্কল্পটি আপনাচক অব্শ্যই ড়েচত হচব্, যা আপনাচক সপ্তাচহর েটুি (2) কমিড়েব্চসর মচধয েুড়িটি ব্াড়তি করার অনুমড়ত কেে। এই ড়ব্কল্পটি আপনাচক ড়িিারড়শ্চপর 
কথচক েচূর েুড়িটি পযিাচিােনা করার সমে কেে। এই ফচমির সামচন ও ড়পছচন কেওো ড়নেম ও শ্তি াব্িী পিুন। এই েুড়ি ব্াড়তিকরচের ড়ব্কল্পটি অব্শ্যই এমন 
ভাষাে হচত হচব্, কয ভাষাে আপড়ন েুড়িটির ব্যাপাচর েরােড়র কচরড়ছচিন। 

 

ক্রেতার নাম ও ঠিকানা  
("কেতা" ব্া "আপড়ন" শ্ব্দগুড়ির উচেখ) 
 

 

সহ-ক্রেতার নাম ও ঠিকানা  
("কেতা" ব্া "আপড়ন" শ্ব্দগুড়ির উচেখ) 
 

ব্যব্হৃত গাড়ির ড়িলাণরর নাম ও ঠিকানা  
("আমরা" ব্া "আমাচের" শ্ব্দগুড়ির উচেখ) 
 

 

DCA লাইণসন্স নম্বর 
 
 

গাড়ির ব্েণনা  
("গাড়ির" উচেখ) 
 

ব্ছর:        ড়নমিাতা:             মচিি:                 গাড়ি সনািকরে নম্বর (VIN): 
 

ড়ব্েণের তাড়রখ 
 
 
 

ব্াড়তল করার চূিান্ত সমেসীমা (তাড়রখ ও সমে)* 
 

 
*আপড়ন চূিান্ত সমেসীমার মণযয ব্াড়তল না করণল, আপনার ব্াড়তল করার অড়যকার ব্াণেোপ্ত হণব্। 
 

 

ড়নেম ও শতণ াব্লী 
ব্াড়তলকরণের ড়ব্কল্প: এই ফমিটি েুড়ি ব্াড়তিকরচের ড়ব্কল্পটির ড়নেম ও শ্তি াব্িীচক ব্েিনা কচর। আপড়ন স্বীকার করচি, আপনার অড়ধকার আচছ সপ্তাচহর েটুি (2) কমিড়েব্চসর 
মচধয েেটি ব্াড়তি করার এব্ং পুচরা অথি কফরত পাওোর। আপড়ন প্রতযাখযান করচি, আপড়ন এই অড়ধকার পড়রতযাগ কচরন। স্বাক্ষর করার আচগ উভে ড়েক পিুন। 

 

• ড়ব্েচের েুড়ি ব্াড়তি করার জনয আপনাচক অব্শ্যই "ড়ব্েচের েুড়ি ব্াড়তি করার ড়ব্জ্ঞড়প্ত" স্বাক্ষর করচত হচব্ এব্ং ড়িিাচরর কাচছ ব্যড়িগতভাচব্ প্রোন করচত হচব্ 
ওপচরর হিেু ব্চে তাড়িকাভুি তাড়রখ ও সমচের মচধয। 

• আপড়ন যতক্ষে না ড়ব্েচের েুড়িটি ড়িড়খতভাচব্ প্রতযাখযান ব্া ব্াড়তি করচছন অথব্া েূিান্ত সমেসীমার পূচব্ি পেচক্ষপ না ড়নচে ড়ব্েচের েুড়িটি ব্াড়তি করার অড়ধকার 
পড়রতযাগ করচছন, ততক্ষে ড়িিার গাড়িটি এব্ং তার স্বত্ব করচখ কেন। 

• আপড়ন যড়ে এই ফচমি ধাযি করা ড়নেম ও শ্তি াব্িী মানয কচর ড়ব্েচের েুড়িটি ব্াড়তি কচরন, তাহচি ড়িিারচক অব্শ্যই তৎক্ষোৎ আপনাচক ড়ব্েে কর সচমত পুচরা অথি 
কফরৎ ড়েচত হচব্। 

• ড়ব্েেটি ব্াড়তি করা ও পুচরা অথি কফরৎ পাওোর জনয আপড়ন সব্ প্রচোজনীে কাগজপত্র সমূ্পেি করচত সম্মত হচেন। 
• আপড়ন েুড়ি ব্াড়তিকরচের ড়ব্কল্পটি স্বীকার করচি ড়িিার গািীর োম ব্ািাচত ব্া ককাচনা ফী কযাগ করচত পাচরন না, শুধু ব্যড়তেম হি পুরচনা গাড়ি ড়ব্ড়নমচের কক্ষচত্র 

(কেি-ইন)। ক্রেি-ইন গাড়ির েনয $100 ক্রেরতণ াগয রাড়শ েমা রাখার প্রণোেন হে এব্ং অ-ক্রেরতণ াগয $50 েীও প্রণোেন হণত পাণর। কেি-ইন 
গাড়ির কক্ষচত্র ড়নেম ও শ্তি াব্িীর জনয ড়পছচন কেখুন। 

• গাড়ি ককনার জনয শ্তি  ড়হচসচব্ িীিার আপনাচক েুড়ি ব্াড়তিকরচের ড়ব্কল্পটি অস্বীকার করচত ব্া একটি ড়ব্েচের েুড়ি ব্াড়তি করার ড়ব্কল্পটি প্রতযাখযান করচত ব্াধয 
করচত পাচরন না। 

• ড়িিারচক আপনার স্বাক্ষর সম্বড়িত এই সমূ্পেি করা েুড়ি ব্াড়তিকরে ড়ব্কচল্পর নড়থটির একটি প্রড়তড়িড়প আপনাচক অব্শ্যই ড়েচত হচব্। আপড়ন যড়ে ড়ব্েচের েুড়ি ব্াড়তি 
কচরন, তাহচি ড়িিার ড়ব্েে েুড়িটি ব্াড়তি করার জনয আপনার জমা কেওো নড়থটির একটি প্রড়তড়িড়প আপনাচক ড়েচত ব্াধয। 

• এই ব্াড়তিকরচের ড়ব্কল্পটি অনযথাে কেতা ব্া ড়িিাচরর আইড়ন অড়ধকার, কতি ব্য, ব্াধযব্াধকতা, ব্া োেগুড়িচক প্রভাড়ব্ত ব্া পড়রব্ড়তি ত কচর না। 
 

ব্াড়তলকরণের চূিান্ত সমেসীমা: "ড়ব্েে েুড়িটি ব্াড়তি করার ড়ব্জ্ঞড়প্ত" স্বাক্ষর কচর ব্যড়িগতভাচব্ ড়িিাচরর কাচছ (ওপচরর ঠিকানাে) কপ ৌঁচছ কেওোর েূিান্ত সমেসীমা 
ওপচরর হিেু কখাচপ কেখাচনা হচেচছ। ড়িিাচরর দ্বারা ধাযি করা তাড়রখ ও সমেটি, আপড়ন ড়ব্েে েুড়ি ব্া ড়রচেি ইনস্টিচমন্ট েুড়ির মচধয কযটি পচর স্বাক্ষর করচব্ন, কসই ড়েন কথচক 
সপ্তাচহর ড়দ্বতীে কমিড়েব্চস (আইনসম্মত ছুটির ড়েন ব্াচে) ব্যব্সার কাজকমি ব্ন্ধ করার আচগ  হচত পারচব্ না। 
 

ক্রেি-ইন ব্া ড়ব্ড়নমে করার পরুণনা গাড়ি: অড়তড়রি ড়নেম ও শতণ াব্লীর েনয এই েণমণর ড়পছণন ক্রেখুন।  
 

☐ 
 

 

ড়ব্কল্পটি স্বীকার করণত এখাণন স্বাক্ষর করুন 
ড়নচে স্বাক্ষর করার দ্বারা, আপড়ন ও ড়িিার এই ফচমির উভে পাচশ্ কেওো 
ড়নেম ও শ্তি াব্িীর সাচথ সম্মত হচেন। আপড়ন স্বীকার করচছন কয 
আপড়ন এই ফমি গ্রহে কচরচছন ও পচিচছন। এখাণন স্বাক্ষর করার দ্বারা, 
আপড়ন এই ড়ব্কল্পটি গ্রহে করা ড়নব্ণাচন করণছন।* 
 
________________________________________ 
কেতার স্বাক্ষর  
 
________________________________________  
সহ-কেতার স্বাক্ষর  
 

*আপড়ন েুড়ি ব্াড়তি করার ড়ব্কল্পটি স্বীকার করচছন, েুড়িটি ব্াড়তি 
করচছন না। েুড়িটি ব্াড়তি করার জনয, আপনাচক ড়নচের ড়ব্জ্ঞড়প্তটি 
সমূ্পেি করচত হচব্ এব্ং ড়নেম ও শ্তি াব্িী অনসুরে করচত হচব্। ড়পছচন 
কেখুন। 

☐ 
 

 

ড়ব্কল্পটি অস্বীকার করণত এখাণন স্বাক্ষর করুন 
ড়নচে স্বাক্ষর করার দ্বারা, আপড়ন কস্বোে আপনার গাড়ি েে ব্াড়তি 
করার অড়ধকার পড়রতযাগ করচছন। আপড়ন স্বীকার করচছন কয আপড়ন এই 
ফমি গ্রহে কচরচছন ও পচিচছন। এখাণন স্বাক্ষর করার দ্বারা, আপড়ন 
এই ড়ব্কল্পটি অস্বীকার করা ড়নব্ণাচন করণছন। 
 
________________________________________ 
কেতার স্বাক্ষর  
 
________________________________________  
সহ-কেতার স্বাক্ষর  
 

------------------------------------------------------------ 
ড়ব্েে চুড়ি ব্াড়তল করার ড়ব্জ্ঞড়প্ত 

☐ 
 

 

ড়নচে স্বাক্ষর করার দ্বারা, আপড়ন এই ফচমি ব্েিনা করা ব্যব্হৃত গাড়িটির েে ব্াড়তি করার জনয আপনার অড়ধকার প্রচোগ করচছন।  
ড়ব্েে েুড়িটি ব্াড়তি করার ড়ব্কল্পটি প্রচোগ করার জনয এই ড়ব্জ্ঞড়প্তটি ব্যড়িগতভাচব্ ড়িিারচক প্রোন করাই যচথষ্ট।  
েুড়িটি ব্াড়তি করার জনয কেতা ও সব্ সহ-কেতাচক অব্শ্যই ড়নচে স্বাক্ষর করচত হচব্। 
 

ব্াড়তলকরণের চূিান্ত সমেসীমা:   তাড়রখ __________________________ সমে _______________________ 
 

___________________________________________      __________________________________________________ 
কেতার স্বাক্ষর  তাড়রখ / সমে            সহ-কেতার স্বাক্ষর  তাড়রখ / সমে 

 
ড়ব্েে চুড়ির ব্াড়তলকরে অস্বীকার করার ড়ব্জ্ঞড়প্ত 

☐ 
 

 

ড়নচে স্বাক্ষর করার দ্বারা, আপড়ন এই ফচমি ব্েিনা করা ব্যব্হৃত গাড়িটির েে ব্াড়তি করার জনয আপনার অড়ধকার প্রতযাখযান করচছন। 
 

___________________________________________      __________________________________________________ 
কেতার স্বাক্ষর  তাড়রখ / সমে            সহ-কেতার স্বাক্ষর  তাড়রখ / সমে 

  

BENGALI 



অড়তড়রি ড়নেম ও শতণ াব্লী 
 

ক্রেি-ইন ব্া ড়ব্ড়নমে করার পরুণনা গাড়ি: আপড়ন যড়ে একটি পুরচনা গাড়ি ড়ব্ড়নমে করচত সম্মত হচে থাচকন এব্ং েুড়ি ব্াড়তিকরে ড়ব্কল্পটি স্বীকার কচরন, তাহচি 
আপনাচক একটি কফরতচযাগয জমা রাড়শ্ ড়হচসচব্ $100 অব্শ্যই প্রোন করচত হচব্। আপড়ন ব্াড়তিকরে সমেকাচি অড়তড়রি $50 অ-কফরতচযাগয ফী প্রোন কচর কেি-ইন 
গাড়িটি ব্যব্হার করচত পাচরন অথব্া কেি-ইন গাড়িটি ড়িিাচরর কাচছ ক্ররণখ ড়েণত পাচরন, যতক্ষে পযিন্ত না আপড়ন ড়ব্েে েুড়িটি ব্াড়তি করচছন অথব্া ড়ব্কল্পটির কমোে 
অড়তোন্ত হচে। ড়নচে একটি ড়ব্কল্প ড়নব্িােন করুন। 
 

☐ 
 

 

গাড়িটি ক্ররণখ  ান: ড়নচে স্বাক্ষর করার দ্বারা  
 
আড়ম, ______________________________________________________________________, কেি-ইন গাড়িটি ড়িিাচরর 

                                                                                  (নাম)  
কাচছ করচখ যাওোর ড়সদ্ধান্ত ড়নচেড়ছ যতক্ষে পযিন্ত না আড়ম েুড়িটি ব্াড়তি করার ড়সদ্ধান্ত ড়নড়ে অথব্া ড়ব্কল্পটির কমোে অড়তোন্ত হচে।  
 
ক্রেি-ইন গাড়ির ড়ব্ব্রে 
 
ব্ছর:   ড়নমিাতা:   মচিি:   গাড়ি সনািকরে নম্বর (VIN): 
 

______________________________________________________________________________________________ 
 
আড়ম ড়নম্নড়িড়খত ড়নেম ও শ্তি াব্িীর সাচথ সম্মত হড়ে: 
 
• আড়ম যড়ে ড়ব্েে েুড়িটি ব্াড়তি কড়র, তাহচি ড়িিার $100 জমা রাড়শ্টি করচখ ড়েচত পাচরন এব্ং আড়ম কয ড়েন ব্াড়তিকরে ড়ব্কল্পটি প্রচোগ করব্ 

কসই ড়েন ড়তড়ন কেি-ইন গাড়িটি অব্শ্যই আমাচক কফরৎ কেচব্ন।  
• আড়ম যড়ে ড়ব্েচের েুড়ি ব্াড়তি না কড়র, তাহচি ড়ব্েে েুড়ির অধীচন েে করা গাড়িটি আড়ম যখন কনব্, তখন ড়িিারচক অব্শ্যই অড়ব্িচম্ব $100 

জমা রাড়শ্ আমাচক কফরৎ ড়েচত হচব্।  
• যতক্ষে না আড়ম ব্াড়তিকরে ড়ব্কল্পটি প্রচোগ করচত অস্বীকার করড়ছ অথব্া তা করার সমেসীমার কমোে অড়তোন্ত হচে, ততক্ষে ড়িিার আমার 

কেি-ইন গাড়িটি ড়ব্ড়ে করচত পাচরন না। যড়ে ড়িিার ভুিেচম আমার কেি-ইন গাড়িটি ড়ব্ড়ে কচরন ব্া অনযথাে স্বত্ব হস্তান্তড়রত কচরন, তাহচি 
ড়িিারচক কেি-ইন গাড়িটির খুেচরা ব্াজার মূিয অথব্া ড়ব্েে েুড়িচত উচেখ করা মূচিযর মচধয কযটি কব্ড়শ্ কসই মূিয আমাচক অব্শ্যই পড়রচশ্াধ করচত 
হচব্। 

 
___________________________________________      __________________________________________________ 
কেতার স্বাক্ষর  তাড়রখ / সমে            সহ-কেতার স্বাক্ষর  তাড়রখ / সমে 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
ড়িিাচরর প্রড়তড়নড়ধর স্বাক্ষর                                                                                                                                                                     তাড়রখ / সমে 

 

☐ 

 

 

গাড়িটি ব্যব্হার করুন: ড়নচে স্বাক্ষর করার দ্বারা,  
 

আড়ম, ______________________________________________________________________, অ-কফরতচযাগয $50 ফী এর ড়ব্ড়নমচে  
                                                                                  (নাম) 
ব্াড়তিকরে সমেকাচি কেি-ইন গাড়িটি ব্যব্হার করার ড়সদ্ধান্ত ড়নচেড়ছ। আড়ম ড়নম্নড়িড়খত ড়নেম ও শ্তি াব্িীর সাচথ সম্মত হড়ে: 
 
• ব্াড়তিকরে সমেকাচি, আড়ম কেি-ইন গাড়িটি 250 মাইচির কব্ড়শ্ োিাচত পারব্ না। 
• আড়ম গাড়িটিচক কয অব্স্থাে কেি-ইন গাড়ি ড়হচসচব্ কপশ্ কচরড়ছিাম ঠিক কসই একই অব্স্থাে আমাচক গাড়িটি কফরৎ ড়েচত হচব্, শুধু ব্যড়তেম হি 

কয ককাচনা যুড়িসঙ্গত ব্যব্হারজড়নত ক্ষেক্ষড়ত। 
• আড়ম যড়ে ড়নেম ও শ্তি াব্িী মানয কড়র এব্ং ড়ব্েচের েুড়ি ব্াড়তি না কড়র, তাহচি ড়ব্েে েুড়ির অধীচন েে করা গাড়িটি আড়ম যখন কনব্, তখন 

ড়িিারচক অব্শ্যই অড়ব্িচম্ব $100 জমা রাড়শ্ আমাচক কফরৎ ড়েচত হচব্। 
• আড়ম যড়ে ড়নেম ও শ্তি াব্িী মানয না কড়র, তাহচি ড়িিার ড়ব্েচের েুড়ি ব্াড়তি করচত পাচরন অথব্া $100 জমা রাড়শ্টি করচখ ড়েচত পাচরন।  
• আড়ম গাড়িটিচক কয অব্স্থাে কেি-ইন গাড়ি ড়হচসচব্ কপশ্ কচরড়ছিাম ঠিক কসই একই অব্স্থাে কেি-ইন গাড়িটি কফরৎ না কেওো পযিন্ত, ড়িিার 

আমার ককনা গাড়িটি আমাচক ড়েচত ব্াধয নন, শুধু ব্যড়তেম হি কয ককাচনা যুড়িসঙ্গত ব্যব্হারজড়নত ক্ষেক্ষড়ত। 
 
___________________________________________      __________________________________________________ 
কেতার স্বাক্ষর  তাড়রখ / সমে            সহ-কেতার স্বাক্ষর  তাড়রখ / সমে 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
ড়িিাচরর প্রড়তড়নড়ধর স্বাক্ষর                                                                                                                                                                      তাড়রখ / সমে 
 

 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------ 
ড়িলার দ্বারা ক্রেতার ড়নব্ণাচণনর স্বীকৃড়ত 
 

আমরা স্বীকার করড়ছ কয আপড়ন একটি ব্যব্হৃত গাড়ির জনয আপনার ড়ব্েে েুড়িটি ☐ ব্াড়তল করা / ☐ ব্াড়তল না করার ড়ব্কল্প ড়নব্িােন কচরচছন। 

☐ আপড়ন েুড়ি ব্াড়তিকরে ড়ব্কচল্পর ড়নেম ও শ্তি াব্িী মানয কচরচছন, যার অন্তভুি ি হি ব্াড়তিকরচের েূিান্ত সমেসীমার পূচব্ি "ড়ব্েচের েুড়ি ব্াড়তি করার 
ড়ব্জ্ঞড়প্তটি" ব্যড়িগতভাচব্ কপ ৌঁচছ কেওো। 

☐ আপড়ন ড়নম্নড়িড়খতভাচব্ েুড়ি ব্াড়তিকরে ড়ব্কচল্পর ড়নেম ও শ্তি াব্িী মানয করচত ব্যথি হচেচছন, যার পড়রোচম আপড়ন ড়ব্েচের েুড়ি ব্াড়তি করার আপনার 
অড়ধকার হাড়রচেচছন:   
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________  
ড়িিাচরর প্রড়তড়নড়ধর স্বাক্ষর    তাড়রখ / সমে     DCA িাইচসন্স নম্বর 

 


