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�ায়ী যানবাহন পিরবতর্ ন (PERMANENT VEHICLE CHANGE, PVC) 

অনুমিতনামা ধারেকর বয্ি�গত তথয্: 
 
নাম:    

জ� তািরখ:      

বািড়র িঠকানা:      

িসিট:  ে�ট   

িসিট অনুমিতনামা #:               

েটিলেফান #:     

অয্াপাটর্ েম� #:    

িপন েকাড:     

ইেমল িঠকানা:    

PVC িপিভিস অনুেরােধর কারণ: □ যানবাহেনর তথয্ আপেডট করা (একই যানবাহন/আলাদা ে�ট) 
□ নতুন যানবাহন (গিল) য�ু করা 

আবশয্ক নিথ 

নতুন যানবাহেনর িনব�ীকরেণর (গিলর) ৈবধ �িতিলিপ এবং ইজারা (ভাড়া েনওয়া গািড়র জনয্) PVC ফেমর্র সােথ আবশয্ক 

রেপ যু� কের জমা িদেত হেব। 
 

বছর   ৈতির   রং   

 

নতুন েয লাইেস� ে�ট(গিল) য�ু করা হেব: 
 
1.   2.   3.   

 

েয লাইেস� ে�ট(গিল) মুেছ েফলা হেব: 
 
1.   2.   3.   
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আিম েঘাষণা করিছ েয িনউইয়েকর্ র েপনাল আইন § 210.45-এর শাি�র অধীেন, এখােন েয িববৃিত রেয়েছ, তা আমার �াতােথর্ সতয্ 

এবং সিঠক এবং আিম েজেনশেন এবং ই�াকৃতভােব িমথয্া িববৃিত বা তথয্ িদই িন। 
 
 

 

অনুমিতনামা ধারক/মাতািপতা/অিবভাবেকর সা�র তািরখ  
(অনয্ েকানও বয্ি� হেল অবশয্ই �া�র করেত হেব, নাম এবং স�কর্  জানােত হেব) 

 

অনু�হ কের মেন রাখেবন: এই অনুমিতনামািট পাওয়ার ি�শ (30) িদেনর মেধয্, আপনার পূেবর্র অনুমিতনামািট আবশয্ক রেপ 
েমইেলর মাধয্েম অথবা িনউ ইয়কর্  িসিট �া�েপােটর্ শন িবভাগ (New York City Department of Transportation)-এ িগেয় েফরত 
িদেত হেব। পুননর্বীকরণ ফেমর্র জনয্ অনুেরাধ করেত আপনােক আবশয্ক রেপ নতুন অনুমিতনামার েময়াদ েশষ হওয়ার দশ (10) 
স�াহ আেগ কাযর্ালেয় েফান করেত হেব। PVC 9-2019 

 
 
 
 

িব�ি� 
 
 
 

পনুনর্বীকরণ ফেমর্র জনয্ 
অনেুরােধর করেত নতুন 

অনমুিতনামার েময়াদ েশষ হওয়ার 
দশ (10) স�াহ আেগ আমােদর সােথ 

েযাগােযাগ করন 

 
718-433-3100 
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