অটল েপ�ন েযাজনা (এ.িপ.ৱাই)- �াহক তথয্ পু ি�কা
•
•
•

এ.িপ.ৱােয় ভাৰত চৰকােৰ িন�য়তা �দান কৰা ৬০ বছৰৰ বয়স �া� কৰাৰ িপছৰ �িতমােহ ১০০০, ২০০০, ৩০০০, ৪০০০ আৰু ৫০০০ টকাৰ িন�তম মােহকীয়া েপ�নৰ িবক� আগবঢ়ায় ।

•
•

এ.িপ.ৱাই একাউ�ত মেনানীত বয্ি� আৰু জীৱনসংগীৰ সিৱেশষ েযাগান ধৰােটা বাধয্তামূ লক ।

•

েলন-েদনৰ খিতয়ান আৰু PRAN কাডর্ িযেকােনা সময়ত িযেকােনা �ানৰ পৰা িবনামূ লীয়াৈক www.npscra.nsdl.co.in>>েহাম>>অটল েপ�ন েযাজনা>>এ.িপ.ৱাই e-PRAN/ে�ে�কছন ে�টেম� িভউৈল ৈগ চাব আৰু ছপা কিৰব পািৰ ।

•

�াহকগৰাকী এগৰাকী ভাৰতীয় নাগিৰক হ’ব লািগব । �াহকগৰাকীৰ বয়স এ,িপ.ৱাইত েযাগদান কৰাৰ সময়ত ১৮-৪০ বছৰৰ িভতৰত হ’ব লািগব ।
�াহেক এটা েবংকৰ শাখা?ডাক-ঘৰ( উপল�তা অনু সিৰ অনলাইন/ অফলাইন ধৰেণ)ৰ েযােগিদ এ.িপ.ৱাইত েযাগদান কিৰব পােৰ ।
অিৰহণাসমূ হ েছিভংছ েবংক একাউ�ৰ পৰা অট’ েডিবট সু িবধাৰ জিৰয়েত মােহকীয়া, ি�মািসক বা ছমহীয়া প�িতত কিৰব পািৰ ।
এ.িপ.ৱাইৰ অধীনত PRAN, েলন-েদনৰ খিতয়ান আৰু অিৰহণা
�াহকসকেল https://enps.nsdl.com/eNPS/APYRePrintPRAN.html>>অটল

েপ�ন েযাজনা>>ি�� এ.িপ.ৱাই PRAN কাডর্ েৱবছাইটত �েয়াজনীয় ধনৰািশ পিৰেশাধ কৰাৰ িপছত

কািয়ক PRAN card জাৰী কৰাৰ বােব অনু েৰাধ জনাব

পােৰ ।

•

অট্ল েপ�ন েযাজনাত নাম প�ীয়ন কৰাৰ িপছত প�ীভূ� িঠকনাত অথর্াৎ অট্ল েপ�ন েযাজনাত নাম প�ীয়ন কৰাৰ িপছত �াহক এগৰাকীেয় �দান কৰা িঠকনাত বছৰত এবাৰৈক শাৰীিৰক েলন-েদনৰ িববৃ িত ে�ৰণ কৰা হ’ব ।

•
•

এ.িপ.ৱাই একাউ�/অিৰহণাৰ িবষেয় সকেলােবাৰ �� েকৱল এ.িপ.ৱাই-এছ.িপ শাখাত বা িচ.িজ.এম.এছৰ জিৰয়েত কিৰব লােগ ।
অিৰহণাৰ ি�িতৰ িবষেয় তথয্সমূ হ CRA-NSDL-অৰ �াৰা পযর্য্াবৃ ৎত এছ,এম.এছ এলাটর্ৰ �াৰা �াহকগৰাকীৰ প�ীয়নভূ� েমাবাইল ন�ৰত অৱগত কেৰাৱা হ’ব ।
এ.িপ.ৱাইৰ অধীনত �াহকৰ সিৱেশষৰ সংেশাধনী

•

�াহেক এ.িপ.ৱাই �াহক সংেশাধনী �প�ত �তয্ািশত সাল-সলিনসমূ হ পূ ৰণ কিৰব লািগব আৰু ইয়াক িঠকনা, েফান ন�ৰ ইতয্ািদৰ দেৰ বয্ি�গত তথয্ৰ সংেশাধনৰ বােব �েয়াজনীয় নিথপ�ৰ ৈসেত এ.িপ.ৱাই-এছ.িপ শাখাত জমা িদব লািগব । �প�খন অনলাই েযােগ
https://www.npscra.nsdl.co.in/nsdl-forms.php েযােগ ডাউনলড কিৰব পািৰ ।

•

অিৰহণাৰ সঘনতাৰ পিৰৱতর্ নেবাৰ েযেন ৈ�মািসক অিৰহণাৰ পৰা মােহকীয়া অিৰহণাৈল বা ছমহীয়া অিৰহণাৰ পৰা ছমহীয়া অিৰহণাৈল ইতয্ািদ এ.িপ.ৱাই �াহকগৰাকীেয় এ.িপ.ৱাই-এ.িপ শাখাত িলিখত অনু েৰাধ জমা িদয়াৰ িপছত কিৰব পৰা যায় ।

•

এ.িপ.ৱাই �াহকসকেল েতওঁেলাকৰ েপ�নৰ পিৰমাণ এটা িবৎতীয় বষর্ত এবাৰ কিৰব পােৰ ।

•

এই ৈবিশ�েটােৱ �াহকগৰাকীক চয়ন কৰা িনি�ত েপ�নৰ পিৰমাণ অনু সিৰ জমা কিৰব লগীয়া/ ঘূ ৰাই পাবলগীয়া �েভদমূ লক ধনৰািশ পৰী�া কৰাৰ বােব স�ম কেৰ ।

•

বেঢ়াৱাৰ ে��ত উ�তৰ ধনৰািশ জমা িদব লািগব আৰু কেমাৱাৰ ে��ত অিতিৰ� অিৰহণাসমূ হ �াহকক ঘূ ৰাই িদয়া হ’ব ।

•

বছৰৰ িযেকােনা সময়েতই ৰৱাৰৈক সাল-সলিনৰ সু িবধা উপল� যাৰ বােব https://www.npscra.nsdl.co.in/ >>েহাম>>অটল েপ�ন েযাজনা>>ফমর্ছ>>ছাব�াইবাৰ েমইে�েন�>> ছাব�াইবাৰ ম’িডিফেকছন ফমর্ত উপল� “এ.িপ.ৱাই �াহক সংেশাধন �প�”
এ.িপ.ৱাই এছ.িপ শাখাত জমা িদব লািগব । েপ�নৰ পিৰমাণ েবিছ কৰাৰ অথর্ ৈহেছ এগৰাকী �াহকৰ েপ�নৰ পিৰমাণ বৃ ি� কৰা আৰু েপ�নৰ পিৰমাণ কম কম কৰাৰ অথর্ ৈহেছ �াহক এগৰাকীৰ েপ�নৰ পিৰমান �াস কৰা ।

•

ে��ামূ লক ��ান ( ৬০ বছৰ বয়সৰ পূ েবর্ই ��ান): এ.িপ.ৱাই একাউ� ব� কিৰবৈল এখন যেথািচতভােৱ পূ ৰণ কৰা “ একাউ� �’জাৰ ফমর্ (ভিলউে�ৰী এি�ট)” আৰু অনয্ানয্ �াসংিগক নিথপ�ৰ ৈসেত সংি�� এ.িপ.ৱাই-এছ.িপ শাখাত জমা িদব লািগব । �প�খন

েপ�নৰ পিৰমাণ বেঢ়াৱা /কেমাৱা

এ.িপ.ৱাইৰ পৰা ��ান
www.npscra.nsdl.co.in>> েহাম>>অটল েপ�ন েযাজনা>>ফমর্ছ>>উই�’েৱল ফমর্>>◌্ভিলউে�ৰী এি�ট এ.িপ.ৱাই উই�’েৱল ফমর্ত উপল� । ই লগেত এ.িপ.ৱাই-এছ.িপ শাখােতা উপল� থািকব । �াহেক এ.িপ.ৱাই ব� কৰাৰ �ি�য়া আগবািঢ়েলও এ.িপৱাইৰ ৈসেত
সংল� েছিভংছ েবংক একাউ� ব� কিৰব নালােগ কাৰণ ব� কৰাৰ �ি�য়া স�ূ ণর্ হ’েল �াহেক পাবলগীয়া েতওঁেলাকৰ ময্াদ-পূ িতর্ ৰ পূ বর্ৰ ধনৰািশিখিন্ক এ.িপ.আই সংল� ৈহ থকা েছিভংছ েবংক একাউ�েত �ানা�িৰত কৰা হ’ব আৰু এই একাউ�খন ব� কিৰেল ব� কৰাৰ �ি�য়াৰ
�ানা�ৰণত সমসয্াৰ সৃ ি� কিৰব পােৰ ।

•

মৃ তুয্ৰ বােব ��ান: দাবীকতর্ াই যেথািচতভােৱ পূ ৰণ কৰা ‘এ.িপ.ৱাই �’জাৰ ফমর্ (েডথ)” মৃ তয্ �মাণপ�ৰ ৈসেত সংি�� এ.িপ.ৱাই-এছ.িপ শাখাত জমা কিৰব পােৰ । �প�খন www.npscra.nsdl.co.in>> েহাম>>অটল েপ�ন েযাজনা>>ফমর্ছ>>উই�’েৱল
ফমর্>>এ.িপ.ৱাই েডথ ফমর্ত উপল� । ই লগেত এ.িপ.ৱাই-এছ.িপ শাখােতা উপল� থািকব ।

•

৬০ বছৰ বয়সৰ পূ েবর্ এ.িপ.ৱাই একাউ�ধাৰীৰ মৃ তয্ হ’েল েতেখতৰ জীৱন সংগীেয় �াহকগৰাকীৰ অিৰহণা অবয্াহত ৰািখ েযাৱাৰ িবক� থািকব, যাক �কৃত �াহকগৰাকীেয় ৬০ বছৰ বয়সত উপনীত হ’বৈল অৱিশ� থািক েযাৱা সময়্কালৰ বােব জীৱনসংগীগৰাকীৰ নামত বজাই ৰািখব পািৰ ।
জীৱনসংগীগৰাকীেয় একাউ�েটা চলাই যাব িনিবচািৰেল েতওঁক এ.িপ.ৱাই �াহকগৰাকীেয় কৰা অিৰহণািখিনেৰ জমা েহাৱা েপ�নৰ ধন �তয্পর্ণ কৰা হ’ব েতওঁৰ অিৰহণাৰ ওপৰত জমা অজর্ন কৰা সু দৰ ৈসেত ( একাউ� ত�াৱধানাৰ মাচুল কতর্ ন কৰাৰ িপছত) ।

•

৬০ বছৰ বয়সৰ িপছত এ.িপ.ৱাই একাউ�ধাৰীৰ মৃ তয্ হ’েল মােহকীয়া িনি�ত কৰা েপ�ন �াহকগৰাকীৰ জীৱনসংগীক পিৰেশাধ কৰা হ’ব বা অনু পি�িত বা জীৱনসংগীৰ মৃ তুয্ হ’েল েপ�ন ে�নৰ অনু সিৰ জমা েহাৱা েপ�নৰ ধনিখিন �াহকগৰাকীৰ মেনানীত বয্ি�ক পিৰেশাধ কৰা হ’ব ।
মেনানীত বয্ি�গৰাকী �াহকগৰাকীৰ জীৱনসংগীৰ বািহেৰ অনয্ েকােনাবা হ’ব লািগব ।

•

এ.িপ.ৱাই েমাবাইল এি�েকছন এ.িপ.ৱাই �াহকৰ বােব িবনামূ লীয়াৈক উপলভয্ হ’ব য’ত ৫ তা েশহতীয়া অিৰহণা পৰী�া কিৰব পািৰ আৰু েলন-েদনৰ িববৃ িত আৰু e-PRAN িযেকােনা সময়ত েকােনা ধৰণৰ মাচুল পিৰেশাধ নকৰাৈক ডাউনেলাড কিৰব পািৰ । এ�’ইড
বয্ৱহাৰকাৰীসকেল গগল ে� ে�াৰত ছাছর্ অপছনত ‘এ.িপ.ৱাই এ� এন.িপ.এছ লাইট” টাইপ কিৰ ডাউনেলাড কিৰব পােৰ ।

এ.িপ.ৱাই েমাবাইল এি�েকছন

•
•

এ.িপ.ঈৰ অধীনত অিভেযাগ উৎথাপন
�াহেক িযেকােনা সময়ত িবনামূ লী্যাৈক িযেকােনা �ানৰ পৰা www.npscra.nsdl.co.in >>েহাম >> িছেল�: দশর্ন কিৰ বা িচ.িজ.এম.এছৰ জিৰয়েত অিভেযাগ উৎথাপন কিৰব পােৰ ।
অিভেযাগ উৎথাপন কৰা �াহকগৰাকীক উৎথািপত অিভেযাগৰ িবপৰীেত এটা েটােকন ন�ৰ িদয়া হ’ব । �াহেক অিভেযাগেটাৰ ি�িত “েচক দা ে�টাছ অফ �ীেভ� / এনেকাৱাইৰী অলেৰডী েৰিজ�াডর্”ৰ অধীনত পৰী�া কিৰ চাব পােৰ ।
এ.িপ.ৱাউ ছ’িছেয়ল মীিডয়া েপজৰ িলংক
ি প . এ ফ. আৰ . ি ড . এ ে প জ উ প ল �
এ.িপ.ৱাই ,িপ.এফ.আৰ.িডএ েপজ উপল�
েফচবু ক

LINKEDIN
https://www.linkedin.com/in/pfrda-pension-fund-regulator-of- indiahttps://www.facebook.com/OfficialAPY/
051614168/?originalSubdomain=in



এ.িপ.আই িক পাঠ্শালাৰ ইউিটউৱ িলংক https://www.youtube.com/channel/UC5SuHgO6ipH1J_HTfU17ug



YOUTUBE
https://www.youtube.com/channel/UCLMx1eZWYLDeyIWCwYu15Q



TWITTER

https://twitter.com/pfrdaofficial?lang=en

অিধক সিৱেশষৰ বােব: অনু �হ কিৰ কল কৰক:
অটল েপ�ন েযাজনা েহ� েড� (িবনামূ লীয়া): ১৮০০ ১১০ ০৬৯

Please Visit:
িপ.এফ.আৰ.িড.এ েৱবছাইট: https://www.pfrda.org.in/>>NPS>>অটল েপ�ন েযাজনা>>APY �ীম িডেটইলছ, https://www.pfrda.org.in/>>NPS>> অটল েপ�ন েযাজনা >>FAQs
NSDL েৱবছাইট: www.npscra.nsdl.co.in>>েহাম >> অটল েপ�ন েযাজনা >>ই�’ডাকছন>> APY �ীম িডেটইলছ, www.npscra.nsdl.co.in>>েহাম >> অটল েপ�ন েযাজনা >>FAQ’s>>APY FAQ’s
এ.িপ.এছ �া� েৱবছাইট: http://www.npstrust.org.in >> অটল েপ�ন েযাজনা >>APYSchemedetails.pdf, http://www.npstrust.org.in >> অটল েপ�ন েযাজনা >>APYFAQs10092015.pdf

