
আটর পনন পমোজনো (এপওযোই) - গ্রোহক তথ্থেয ইস্তোহোয 
 

 ভারত রকার কতৃৃক এপিওযাই ন্ূূন্তম মাপক পিন্লন্ প্রস্তাব করর থারক ৬০ বছর বযরর িরর মাপক ১০০০ টাকা, ২০০০ টাকা,  ৩০০০ টাকা, ৪০০০ টাকা এবং ৫০০০ টাকার পবকরে। 
 গ্রাকরক ভাররতর ন্াগপরক রত রব। এপিওযাইরত পযাগদারন্র জন্ূ গ্রারকর বয ১৮ পথরক ৪০ বছররর মরযূ ওযা উপিত। 
 গ্রাকরা বূাংক লাখা / পিাস্ট-অপিরর মাযূরম (অন্াইরন্ / অিাইন্ পমারের মাযূরম, উিব্ধতা অন্ুযাযী) এপিওযাইরত পযাগদান্ কররত িাররবন্। 
 এপিওযাই অূাকাউরে মরন্ান্যন্ এবং স্ত্রীর পববরণ প্রদান্ করা বাযূতামূক। 
 পপভং বূাংক অূাকাউে পথরক অরটা পেপবট ুপবযার মাযূরম মাপক বা ত্রৈমাপক বা অযৃ বাপৃক পভপিরত অবদান্ রাখা পযরত িারর। 

 
প্রোন (PRAN), পরনথ্েন পফফৃপত এফং এপওযোই (APY) এয অধীথ্ন অফেোন 

 পন্রদরন্র পববৃপত এবং প্রান্ কােৃ www.npscra.nsdl.co.in>> Home>>Atal pensionYojana>> APY e-PRAN/Transaction statement view. এ িপরদলৃরন্র মাযূরম পয পকান্ও জাযগা পথরক পয 
পকান্ও ময পন্খরিায পদখা এবং পপ্রে করা যায  

 গ্রাকরা https://enps.nsdl.com/eNPS/APYRePrintPRAN.html>>Atal Pension Yojana>>Print APY PRAN Card  ওরযবাইটটিরত প্ররযাজন্ীয িপরমাণ অথ ৃপ্রদারন্র িরর লারীপরক প্রান্ কােৃ 
জাপরর জন্ূ অন্ুররায কররত িাররন্  

 অট পিন্লন্ পযাজন্ায ন্াম ন্পথভুক্ত করার িরর, লারীপরক পন্রদরন্র পববরণী বছরর একবার পন্বপিত ঠিকান্ায পপ্ররণ করা রব অথৃাৎ অট পিন্লন্ পযাজন্ায তাপকাভুপক্তর িরর গ্রাক কতৃৃক 
রবরা করা ঠিকান্া। 

 এপিওযাই অূাকাউে / অবদান্ ম্পপকৃত মস্ত প্রশ্নগুপ জবাব পকব এপিওযাই-এপি লাখায বা পপজএমএরর মাযূরম করা রব। 
 অবদারন্র পিপত ম্পরকৃ তথূ গ্রারকর পন্বপিত পমাবাই ন্ম্বরর িযৃাযক্ররম এএমএ তকৃতার মাযূরম পআরএ-এন্এপেএ দ্বারা জান্ারন্া রব। 

 
এপওযোইথ্যয অধীথ্ন গ্রোহথ্কয পফথ্েয পযফতত ন 

 গ্রাকরক এপিওযাই াবস্ক্রাইবার মপেপিরকলন্ িরম ৃকাপিত িপরবতৃন্গুপ িূরণ কররত রব এবং ঠিকান্া, পিান্ ন্ম্বর ইতূাপদর মরতা বূপক্তগত তথূ ংরলাযন্ করার জন্ূ প্ররযাজন্ীয কাগজিরৈর 
ারথ এপিওযাই-এপি লাখায জমা পদরত রব। িমটৃি অন্াইরন্ https://www.npscra.nsdl.co.in/nsdl-forms.php  পথরক োউন্রাে করা পযরত িারর। 

 অবদারন্র পিরকারযপি িপরবতৃন্ যথা ত্রৈমাপক অবদান্ পথরক মাপক অবদারন্ বা অয-ৃবাপৃক অবদান্ পথরক ত্রৈমাপক অবদান্ ইতূাপদ এপিওযাই-এপি লাখায এপিওযাই গ্রাক কতৃৃক পপখত 
অন্ুররায জমা পদওযার িরর করা পযরত িারর। 
 

পনথ্নয পযভোণ ফোড়োথ্নো / কভোথ্নো (আথ্গ্রড / ডোউনথ্গ্রড) 
 এপিওযাই গ্রাকরা আপথৃক বছরর একবার তারদর পিন্লরন্র িপরমাণ বাড়ারত / কমারত িাররন্। 
 ত্রবপলষ্ট্ূটি বূবারকারীরক পন্বৃাপিত ন্তুন্ গূারাপেযুক্ত পিন্লন্ িপরমাণ অন্ুারর জমা কররত রব / পিরত িাওযার জন্ূ িাথৃকূমুক িপরমাণ িরীক্ষা কররত ক্ষম করর। 
 বাড়ারন্ার পক্ষরৈ উচ্চতর িপরমাণ জমা কররত রব এবং কমারন্ার পক্ষরৈ অপতপরক্ত অবদান্ গ্রাকরদর পিরত পদওযা রব। 
 এক আপথৃক বছররর মরযূ একবার ুূইপিং ুপবযা িাওযা যায যার জন্ূ “এপিওযাই াবস্ক্রাইবার মপেপিরকলন্ িম”ৃ https://www.npscra.nsdl.co.in/  >>Home>>Atal Pension 

Yojana>>Forms>>Subscriber Maintenance>> Subscriber Modification Form এ উিব্ধ, এপিওযাই-এপি লাখায জমা পদরত রব। পিন্লরন্র িপরমাণ উন্নীত করার অথৃ গ্রারকর পিন্লরন্র 
িপরমাণ বৃপি করা এবং পিন্লরন্র িপরমাণ হ্রা করা মারন্ গ্রারকর পিন্লরন্র িপরমাণ হ্রা করা। 
 

এপওযোই পথথ্ক প্রস্থোন (এপিট) 
 পেচ্ছোয প্রস্থোন (৬০ ফছথ্যয আথ্ে প্রস্থোন): এপিওযাই অূাকাউে বি করার জন্ূ যথাযথভারব ভরাট ‚অূাকাউে পলাজার িমৃ (ভরোপর এপিট) িমৃ‛ এবং অন্ূান্ূ ম্পপকৃত ন্পথ ংপিষ্ট্ 

এপিওযাই-এপি লাখায জমা পদরত রব। িমটৃি এখারন্ িাওযা যায: www.npscra.nsdl.co.in>>Home>>Atal   Pension   Yojana>>Forms>>Withdrawal Form>>Voluntary exit APY 
withdrawal form। এটি এপিওযাই-এপি লাখারতও উিব্ধ। এপিওযাই অূাকাউে বি রয পগরও গ্রাকরক এপিওযাই অূাকাউরের ারথ ংযুক্ত পপভং বূাংক অূাকাউে বি করা উপিত ন্য 
কারণ গ্রাক িূবৃ-িপরিক্ক প্রিারন্র ময প্রাপ্ত অথৃ প্রাপপ্ত এপিওযাই ংযুক্ত পপভং বূাংক অূাকাউরে িান্ান্তপরত য এবং এই অূাকাউেটি বি করর পদর মাপপ্তর িান্ান্তরর মূা রব। 

 ভৃতয েয কোযথ্ণ প্রস্থোন: দাপবদার যথাযথভারব ভরাট ‚অূাকাউে পলাজার িম ৃ(রেথ)”  মৃতুূ লংািরৈর একটি অন্ুপপি ংপিষ্ট্ এপিওযাই-এপি লাখায জমা পদরত িাররন্। িমটৃি এখারন্ িাওযা 
যায: www.npscra.nsdl.co.in>>Home>>Atal  Pension  Yojana>>Forms>>Withdrawal  Form>>APY  death  form। এটি এপিওযাই-এপি লাখারতও উিব্ধ। 

 ৬০ বছররর আরগ এপিওযাই অূাকাউে গ্রারকর মৃতুূরত, স্বামী / স্ত্রীর গ্রারকর এপিওযাই অূাকাউরে অবদান্ অবূাত রাখার পবকে ররযরছ, যা স্বামী / স্ত্রীর ন্ারম রক্ষণারবক্ষণ করা পযরত িারর, 
বাপক ন্ূস্ত মরযর জন্ূ, মূ গ্রারকর ৬০ বছর িূণ ৃওযা িযৃন্ত। যপদ স্বামী / স্ত্রী অূাকাউেটি িাপরয পযরত ন্া িান্, তরব তারক পকবমাৈ জরম থাকা পিন্লন্ ম্পদ অথৃাৎ এপিওযাইরত তাাঁর 
অবদারন্র ারথ তার অবদারন্র উির অপজৃত পন্ট প্রকৃত ুদ (অূাকাউে রক্ষণারবক্ষরণর িাজৃগুপ কাটার িরর) পিরত পদওযা রব। 

 ৬০ বছর ির এপিওযাই অূাকাউে গ্রারকর মৃতুূরত, গ্রারকর স্বামী / স্ত্রীর জন্ূ মাপক গূারাপেযুক্ত পিন্লন্ প্রদান্রযাগূ রব এবং স্বামী / স্ত্রীর অন্ুিপিপত বা িরবতী মৃতুূরত পিন্লন্ িপরকেন্া 
অন্ুারর জমা ওযা পিন্লরন্র ম্পদ / কিৃ গ্রারকর মরন্ান্ীত বূপক্তরক প্রদান্ করা রব। মরন্ান্ীতরক গ্রারকর স্বামী / স্ত্রী ছাড়া অন্ূ পকউ রত রব। 
 

এপওযোই পভোফোইর অেোপিথ্কন 
 এপিওযাই পমাবাই অূাপিরকলন্ এপিওযাই বূবারকারীরদর জন্ূ পন্খরিায িাওযা যায, পযখারন্ াম্প্রপতক ৫ টি অবদান্ পিক করা যায এবং পন্রদরন্র পববৃপত এবং ই-প্রান্ পকান্ও িাজৃ প্রদান্ 

ছাড়াই পয পকান্ও ময োউন্রাে করা যায। অূান্ড্ররযে বূবারকারীরা অন্ুিারন্র পবকরে ‘এপিওযাই এবং এন্পিএ াইট’ পরখ গুগ পি পস্টার পথরক এপিওযাই পমাবাই অূাপিরকলন্টি 
োউন্রাে কররত িাররন্। 

এপওযোইথ্যয অধীথ্ন অপবথ্মোে উত্থোন 
 গ্রাকরা পয পকান্ও ময পন্খরিায এবং পয পকান্ও জাযগা পথরক অপভরযাগ জান্ারত িাররন্: www.npscra.nsdl.co.in >>Home >> select: এন্পিএ-াইট বা পপজএমএরর মাযূরম। 
 অপভরযাগ উত্থািন্কারী গ্রাকরা উত্থাপিত অপভরযারগর জন্ূ একটি পটারকন্ ন্ম্বর পদওযা রব। গ্রাকরা “ইপতমরযূ পন্বপিত অপভরযাগ / তদরন্তর পিপত িরীক্ষা করুন্” এর অযীরন্ অপভরযারগর পিপত 

িরীক্ষা কররত িাররবন্। 
 

এপওযোই প োেোর পভপডযো পজ পরঙ্ক 

 
 

আযও তথ্থেয জনে: েযো কথ্য কর করুন:  
অটা পিন্লন্ পযাজন্া পে পেস্ক (রটা পি): 1800 110 069 

েযো কথ্য পযেতন করুন: 
পএপআযপডএ ওথ্যফ োইট: https://www.pfrda.org.in/>>NPS>>Atal Pension Yojana>>APY Scheme details, https://www.pfrda.org.in/>>NPS>>Atal 

Pension Yojana>>FAQs 
এনএ পডএর ওথ্যফ োইট:  www.npscra.nsdl.co.in>>Home>>Atal Pension Yojana>>Introduction>>APY Scheme details, www.npscra.nsdl.co.in>>Home>>Atal Pension 

Yojana>>FAQ’s>>APY FAQ’s Yojana>>FAQ’s>>APY FAQ’s 
এনপএ  ট্রোস্ট ওথ্যফ োইট: http://www.npstrust.org.in >>Atal Pension Yojana >>APYSchemedetails.pdf, http://www.npstrust.org.in >>Atal Pension Yojana 

>>APYFAQs10092015.pdf 
 

এপওযোই, পএপআযপডএ পজ উরব্ধ 

 পপ ফযক  
https://www.facebook.com/OfficialAPY/  

 
 এপওযোই পক োঠোরোয ইউ টিউফ পরঙ্ক –

https://www.youtube.com/channel/UC5SuHg-
O6ipH1J_HTfU17ug  

 

পএপআযপডএ পজ উরব্ধ  

 পরঙ্কপডন  https://www.linkedin.com/in/pfrda-pension-fund-
regulator-of- india-051614168/?originalSubdomain=in 

 ইউ টিউফ  
https://www.youtube.com/channel/UCLMx1eZWY- 
LDeyIWCwYu15Q  

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