
 
 

APY নাগিৰকৰ  চনদ 
                                                                 এই েবংক-শাখােটােৱ েসৱাসমূহৰ েযাগান ধৰাৰ বােব কৰা এটা অংগীকাৰ 
 

I. নতুন এ.িপ.ৱাই একাউ� েখালা 
 

• ১৮ ৰ পৰা ৪০ বছৰ বয়সৰ সকেলা স�াবয্ এ.িপ.ৱাই �াহকক এ.িপ.আইৰ লাভ আৰু ৈবিশ�সমূহ বয্াখয্া কৰা । 
• স�াবয্ এ.িপ.ৱাই �াহকসকলক এ.িপ.ৱাই �াহক প�ীয়ন �-প�ৰ েযাগান ধৰা । 
• �াহকসকলক এ.িপ.ৱাই একাউ� েখালাৰ সময়ত �ীকৃিত ৰিচদ আৰু �াহক তথয্ পুি�কা েযাগান ধৰা । 
• এ.িপ.ৱাই একাউ� েখালাৰ িপছত E-PRAN CARD-অৰ েযাগান ধৰা ।. 
• বতর্ মান �াহকসকলৰ েযাগয্ পিৰয়ালৰ সদসয্ (জীৱনসংগী আৰু স�ান)ক এ.িপ.আই লাভ আৰু ৈবিশ�সমূহ বয্াখয্া কৰা আৰু েতওঁেলাকক এ.িপ.ৱাই একাউ� খুিলবৰ বােব সুিবধা কিৰ িদয়া 

। 
• �াহকসকলক েতওঁেলাকৰ েছিভংছ েবংক একাউ�ত িনবর্ািচত  অট’-েডিবটৰ সঘনতা অনুসােৰ অিৰহনা ধনৰািশৰ সম পিৰমানৰ পযর্য্া� েবেল� বতর্ াই ৰািখবৈল অৱগত কৰা । 

II. পু�ীভৱণৰ সময়েচাৱাৰ অধীনৰ েসৱাসমূহ 
 

• এ.িপ.ৱাই �াহকগৰাকীৰ অনুেৰাধ মেমর্ একাউ� ে�টেম� েযাগান ধৰা । 
 

• তলত িদয়া সাল-সলিনসমূহৰ ৈসেত স�িকর্ ত এ.িপ.ৱাই ছাব�াইবাৰ ম’িডিফেকই�ন ফমর্ৰ েযাগান ধৰা: 
(i) মেনানীত বয্� / জীৱনসংগীৰ সিৱেশষত পিৰৱতর্ ন/শধৰিণ 
(ii) সঘনতাৰ পিৰৱতর্ ন/শধৰিণ 
(iii) জ� িতিথৰ সঘনতাৰ পিৰৱতর্ ন/শধৰিণ 
(iv) েপ�নৰ পিৰমাণৰ েবিছ/কম কৰা 
(v) েবংক/এ.িপ.ৱাই েসৱা�দানকাৰীৰ পিৰৱতর্ ন 

 
• এ.িপ.ৱাই একাউ�েটাত েবংক একাউ�ৰ বতর্ মানৰ সিৱেশষ উ�ীত কৰা । 
• েপ�নৰ ধনৰািশৰ বৃি�ৰ ে��ত েদওনা েমাটামুিট ধনৰািশৰ পিৰমাণ গণনা কৰাত সহায় কৰা আৰু কম কৰাৰ ে��ত আনুমািনক ধনৰািশ েছিভংছ েবংক একাউ�ত ে�িডট কৰা । 
• এ.িপ.ৱাই �াহক�লক এ.িপ.ৱাই একাউ�ৰ অপিৰৱিতর্ ত ৈহ থকাৰ গৰু�ৰ িবষেয় অৱগত কৰা আৰু অিনয়মীয়া এ.িপ.আই একাউ�সমূহৰ েদওনা ধনৰািশ আৰু িবল� মাচুল গননা কৰাত 

সহায় কৰা । 
• �াহকসসকলৰ অিভেযাগসমূহ িনয়মাৱলীত িবিহত কৰা সময়সীমাৰ িভতৰত সমাধান কৰােটা সুিনি�ত কৰা । 

III. এ.িপ.ৱাইৰ অধীনত ��ান 
 

• এ.িপ.ৱাইৰ অধীনত ভিলউে�ৰী এি�ট ফমর্ৰ বােব �প�ৰ েযাগান ধৰা । 
• বতর্ মানৰ এ.িপ.আই �াহকৰ মৃতয্ৰ এ.িপ.আইৰ অধীনত ে��ত একাউ� �’জাৰ ফমর্ (মৃতুয্ৰ ে��ত)/ �াউজ টু কি�িনউ েযাগান ধৰা । 
• এ.িপ.আই �াহকসকলক ��ান কৰাৰ িপছত এ.িপ.ৱাই পঁুিজসমূহ একাউ�ত ে�িডট েহাৱাৰ িপছত েছিভংছ েবংক একাউ� ব� কিৰবৈল অৱগত কৰা । 

 
IV. এন.িপ.এছ �াবল�ন আৰু এ.িপ.ৱাই 

 
• ১৮-৪০ বছৰৰ বয়সৰ িভতৰৰ বতর্ মােন েযাগয্ বয়স েগাটৰ উপল� এন.িপ.এছ লাইট �াবল�ন �াহহকসকলক অটল েপ�ন েযাজনাৈল �ানা�ৰণ কিৰবৈল অৱগত কৰা । 
• েযাগয্ �াহকসকলৰ পৰা �া� �ানা�ৰণৰ অনুেৰাধ �ি�য়াকৰণ কৰা আৰু এন.িপ.এছ লাইট �াবল�নৰ পাবলগীয়া ধনসহ এন.িপ.এছ লাইট �াবল�নৰ পৰা এ.িপ.ৱাইৈল সফল �ানা�ৰণ 

সুিনি�ত কৰা । 
 

V. এ.িপ.ৱাই এ�, ইয়াৰ ডাউনেলাড আৰু সুিবধাৰ লাভসমূহৰ ওপৰত তথয্ �দান  
 
• এন.এছ.িড.এলৰ এ.িপ.ৱাই এ�ৰ ৈবিশ� আৰু লাভ্সমূহ আৰু লগেত ে� �’ৰত ইয়াৰ উপলভয্তাৰ িবষেয় অৱগত কৰা । 

VI. েযাগােযাগৰ সিৱেশষ 
 

• এ.িপ.ৱাই অিভেযাগ উৎথাপন কিৰবৈল: www.npscra.nsdl.co.in>>Home>>select: এন.িপ.এছ লাইট 
• িপ.এফ.আৰ.িড.এৰ এ.িপ.ৱাই েহ� েড� (িবনামূলীয়া): ১৮০০ ১১০ ০৬৯ 
• িপ.এফ.আৰ.িড.এৰ েৱবছাইট: www.pfrda.org.in 

http://www.npscra.nsdl.co.in/
http://www.pfrda.org.in/
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