
                                                                                                                                    
 

অটল পেন্সন প োজনো (APY) – গ্ৰোহকৰ বোবব তথ্যৰ ব্ৰ’চোৰ  
 APY আগবঢোইবে ভোৰত চৰকোৰৰ দ্বোৰো নননিত কৰো নযযনতম মোবহকীয়ো পেন্সনৰ পকইটোমোন নবকল্প। 60 বেৰ বয়সৰ েোেত মোবহ-মোবহ পেোৱো  োব 1000 টকো, 2000 টকো, 3000 টকো, 4000 

টকো বো 5000 টকো। 
 APY একোউণ্ট খনুলবলল হ’পল গ্ৰোহবক ভোৰতৰ নোগনৰক হ’ব লোনগব। গ্ৰোহকৰ বয়স 18-ৰেৰো 40 বেৰ বয়সৰ নভতৰত হ’ব লোনগব। অবটোবৰ/01/2022 ৰ েৰো, আয়কৰ দোতো সকল APY 

আঁচননত প োগদোনৰ বোবব প োগয নহয়। 
 গ্ৰোহবক পবৰকৰ খোখোাকোক ৰ বো পবৰকৰ দ্বোৰো ৰদতদত ড নকনজবটল অনববোনক ৰ পফট্ম ৰ জনৰয়বত APY-ত প োগ নদব েোনৰব।  
 APY একোউণ্ট পখোলোৰ সময়ত মবনোনীত বযনি আৰ ুস্বোমীাস্ত্ৰীৰ নবতৰ তথ্য নদয়োবটো বোধ্যতোমযলক হয়। 
 পেনভৰ পবৰক একোউণ্টৰেৰো অট’ পকনবট প্নচনলটিৰ জনৰয়বত মোবহ-মোবহ বো নতনন মোহৰ মযবৰ-মযবৰ বো েয় মোহৰ মযবৰ-মযবৰ টকো জমো কনৰব েৰো  োব। 

60 বেৰ বয়স হ’পল অটল পেন্সন প োজনো (APY)-ৰ নতননটো সনুবধ্ো 
 গ্ৰোহকৰ বোবব 1000 টকোৰেৰো 5000 টকোলল জীৱনবজোৰো নযযনতম নননিত পেন্সন। 
 গ্ৰোহকৰ মতুৃয হ’পল, এবক েনৰমোণ পেন্সন স্বোমীাস্ত্ৰীক পগোবটই জীৱন নদ থ্কো হ’ব। 
 60 বেৰ বয়সললবক ন  পেন্সন সম্পদ জমো হ’ব পসয়ো গ্ৰোহক আৰ ুস্বোমীাস্ত্ৰীৰ মৃতুয হ’পল মবনোনীত বযনিক  যৰোই নদয়ো হ’ব। 

APY-ৰ অধ্ীনত PRAN, পলনবদনৰ নবৱৰণ আৰ ুটকো জমো 
 www.npscra.nsdl.co.in>>Home>>Atal pensionYojana>>APY e-PRAN/Transactionstatementview-ত গগ ন  পকোবনো সময়ত নবনোমযলীয়োলক পলনবদনৰ নবৱৰণ আৰ ু

PRAN চোব েৰো  োব আৰ ুনৰদতণ্ট উনলয়োব েৰো  োব। 

 https://enps.nsdl.com/eNPS/APYRePrintPRAN.html>>AtalPensionYojana>>PrintAPY PRANCard.পৱবেোইটত ৰদতবয়োজনীয় ধ্ন েনৰবখোধ্ কৰোৰ েোেত গ্ৰোহবক 

ন্নজবকল PRAN কোক  জোৰী কৰোৰ আবৱদন জনোব েোবৰ। 

 অটল পেন্সন প োজনোত নোম অন্তভু ি পহোৱোৰ েোেত বেৰত এবোৰ ন্নজবকল পলনবদনৰ নবৱৰণ পৰদতৰণ কৰো হ’ব পৰনজষ্টোক  ঠিকনোত অথ্ োৎ অটল পেন্সন প োজনোত নোম অন্তভু ি কৰোৰ সময়ত গ্ৰোহবক 
ৰদতদোন কৰো ঠিকনোত। 

 নকমোন টকো জমো গহবে পসই সম্বন্ধীয় তথ্য গ্ৰোহকৰ পৰনজষ্টোক  SMS এলোট ৰ জনৰয়বত ৰদত’টিয়োন-CRA’ৰ দ্বোৰো জবনোৱো হ’ব।  
 ভোৰত চৰকোৰৰ দ্বোৰো ৰদতদত ড DIGI-LOCKER’পতো E-PRAN উেলব্ধ আবে।  

APY-ত গ্ৰোহকৰ নবৱৰণৰ নৱীকৰণানকনিৎ েনৰৱত ন 
 গ্ৰোহবক নক-নক েনৰৱত ন কনৰব নবচোবৰ পসইববোৰ APY েোবস্ক্ৰোইবোৰ মনকন্বকশ্বন ্ম ত েযৰণ কনৰব লোনগব আৰ ুেযৰণ কৰো পসই ্ম খন APY-SP খোখোত জমো নদব লোনগব আৰ ুলগবত ঠিকনো, 

প্োন নম্বৰ ইতযোনদ ন ববোৰ বযনিগত তথ্য সলনন কৰো গহবে তোৰ বোবব ৰদতবয়োজনীয় ননথ্েত্ৰও জমো নদব লোনগব। এই ্ম খন অনলোইন-ত কোউনল’ক কনৰব েৰো  োব 
ইয়োৰেৰো:https://www.npscra.nsdl.co.in/nsdl-forms.php 

 APY গ্ৰোহবক বেৰৰ ন  পকোবনো সময়ত APY-SP খোখোত নলনখত আবৱদন জমো নদ অট’ পকনবট-ৰ সময় সলনন কনৰব েোনৰব। প বন: নতনন মোহৰ মযবৰ-মযবৰ টকো জমো কৰোৰ সলনন মোবহ-মোবহ জমো 
কৰো বো েয় মোহৰ মযবৰ-মযবৰ টকো জমো কৰোৰ সলনন নতনন মোহৰ মযবৰ-মযবৰ জমো কৰো। 

 APY গ্ৰোহকসকলক বোবব আধ্োৰ েীনকৰ ন্চোৰ মকুনল কৰো গহবে। ইয়োত সহোয়ত গ্ৰোহবক নৰবয়ল-টোইম পবনেেত APY একোউণ্টত আধ্োৰৰ তথ্য নৱীকৰণ কৰোৰ কোম কনৰব েোনৰব এই পৱবেোইট-ত 

গগ  - https://www.npslite-nsdl.com/CRAlite/ >> Aadhaar Seeding for APY subscribers. 

পেন্সনৰ ধ্নৰ েনৰমোণ বনৃিাহ্ৰোস 
 APY গ্ৰোহকসকবল বেৰৰ ন  পকোবনো সময়ত APY SP খোখোত “APY েোবস্ক্ৰোইবোৰ মনকন্বকশ্বন ্ম ” জমো নদ ননজৰ পেন্সনৰ ধ্নৰ েনৰমোণ বনৃিাহ্ৰোস কনৰব েোবৰ। এই ্ম ইয়োত পেোৱো 

 োব:https://www.npscra.nsdl.co.in/>>Home>>AtalPension Yojana>>Forms>>Subscriber Maintenance>> 
 এই ন্চোৰৰ সহোয়ত বযৱহোৰকোৰী নতুন নননিত পেন্সনৰ ধ্নৰ ন  েনৰমোণ বোেনন কনৰব পসই অনসুনৰ চোব েোনৰব প  কম-পবনে পহোৱো নক েনৰমোণৰ ধ্ন জমো হ’বা যৰোই পেোৱো  োব।  
 ধ্নৰ েনৰমোণ বনৃি কৰো হ’পল বনধ্ ত ৰোনখ জমো কৰো হ’ব আৰ ুধ্নৰ েনৰমোণ হ্ৰোস কৰো হ’পল হ্ৰোস পহোৱো ৰোনখ গ্ৰোহকক  যৰোই নদয়ো হ’ব। 
 েনুৰ ননধ্ োৰণ েিনতৰ জনৰয়বত পেন্সনৰ ধ্ন বনৃি কৰোৰ নতুন ন্চোৰ এটো মকুনল কৰো গহবে ইয়োৰ সহোয়ত বত মোন বয়স আৰ ুপেন্সনৰ ধ্নৰ েনৰমোণ কম-পবনে কৰো অনুসনৰ টকো জমো কনৰব 

লোনগব। এই ৰদতনিয়োত, কম-পবনে পহোৱো ধ্নৰ েনৰমোণ এককোলীন ভোবৱ জমো কনৰব লোনগব। 

APY-ৰেৰো ওলোই প োৱো 
 ননজৰ ইচ্ছোত ওলোই প োৱো (60 বেৰ বয়স পহোৱোৰ আগবত): APY একোউণ্ট বন্ধ কনৰবলল হ’পল  থ্ো নবনহত ভোবৱ “একোউণ্ট ক্ল’জোৰ ্ম  (ভলোণ্টোনৰ এগনজট)” আৰ ুঅনযোনয আনষুৰনগক ননথ্েত্ৰ 

সৰনিষ্ট APY-SP খোখোত জমো কনৰব লোনগব। এই ্ম  ইয়োত পেোৱো 

 োব:www.npscra.nsdl.co.in>>Home>>AtalPensionYojana>>Forms>>WithdrawalForm>>Voluntary exit APY withdrawal form। এয়ো APY-SP 

খোখোবতো পেোৱো  োব। APY একোউণ্ট বন্ধ কৰো হ’পলও APY একোউণ্টৰ গসবত নলৰক গহ থ্কো পেনভৰ পবৰক একোউণ্টক গ্ৰোহবক বন্ধ কনৰব নোলোবগ নকয়বনো APY একোউণ্ট বন্ধ পহোৱোৰ েোেত গ্ৰোহকৰ 

ৰদতোেয ধ্ননখনন APY-ৰ গসবত নলৰক-ত থ্কো পেনভৰ পবৰক একোউণ্টত পহ েব োৱো হ’ব। APY একোউণ্টৰ ধ্ন পিনকট পহোৱোৰ আগবতই পেনভৰ পবৰক একোউণ্ট বন্ধ কনৰ নদয়ো হ’পল এই প োজনোৰেৰো 
ওলোই প োৱো গ্ৰোহবক ধ্ন  যৰোই পেত্ৰত সমসযোত েনৰ  োব।   

 60 বেৰ বয়সৰ আগবতই APY একোউণ্ট গ্ৰোহকৰ মৃতুয হ’পল: ৰদতকৃত গ্ৰোহকৰ বয়স ন নদনো 60 বেৰ হ’লবহঁবতন পসই নদনললবক ধ্ন জমো কৰোৰ বোবব ন মোন নদন বোকী থ্োনকব পসই বোকী নদননখননত 

গ্ৰোহকৰ স্বোমীাস্ত্ৰীবয় গ্ৰোহকৰ APY একোউণ্টত ধ্ন জমো কনৰব েোনৰব, পসয়ো স্বোমীাস্ত্ৰীৰ নোমবতই গহ থ্োনকব। স্বোমীাস্ত্ৰীবয়  নদ একোউণ্ট চলোই  োব নননবচোবৰ, পতবন্ত পতওঁক জমো পহোৱো পেন্সন সম্পনত ড 

 যৰোই নদয়ো হ’ব। অথ্ োৎ, গ্ৰোহবক APY-ত ন  ধ্ন জমো কনৰনেল পসয়ো আৰ ুলগবত পসই ধ্নত অজ ন পহোৱো ৰদতকৃত সযত (একোউণ্ট তত্ত্বোৱধ্োনৰ মোচুল কোটি পলোৱোৰ েোেত)  যৰোই নদয়ো হ’ব। 

 মৃতুযৰ বোবব ওলোই প োৱো: দোবীদোবৰ  থ্ো নবনহত ভোবৱ “APY ক্ল’জোৰ ্ম  (বকথ্)”-ৰ গসবত পকথ্ চোটি ন্বকটৰ কনে সৰনিষ্ট APY-SP খোখোত জমো কনৰব লোনগব। এই ্ম  ইয়োত পেোৱো 

 োব:www.npscra.nsdl.co.in>>Home>>Atal PensionYojana>>Forms>>Withdrawal Form>>APYdeath form.এয়ো APY-SP খোখোবতো পেোৱো  োব। 

APY পমোবোইল এনফবকশ্বন 
 APY বযৱহোৰকোৰীসকলৰ বোবব নবনোমযলীয়োলক APY পমোবোইল এনফবকশ্বন উেলব্ধ গহ আবে।  ’ত, ধ্ন জমো পহোৱোৰ পখহতীয়ো েোঁচটো তথ্য চোব েৰো  োব আৰ ু ন  পকোবনো সময়ত পকোবনো মোচুল 

নননদয়োলক পলনবদনৰ নবৱৰণ আৰ ুe-PRAN কোউনল’ক কনৰব েৰো  োব। Android বযৱহোৰকোৰীসকবল Google play store-ত গগ েোচ  অেশ্বনত ‘APY and NPS Lite’ টোইে কনৰ 

APY পমোবোইল এনফবকশ্বন কোউনল’ক কনৰব েোবৰ।   

 পমোবোইল এনফবকশ্বনত APY chat bot-ৰ নতুন এটো ন্চোৰ লোইভ কৰো গহবে। ইয়োৰ সহোয়ত নৰবয়ল টোইমত আৰ ুমোনহুৰ কম হস্তবেেত সকবলো ৰদতশ্নৰ উত ডৰ পেোৱো  োব। 

 পেন্সন বনৃিাহ্ৰোসৰ পকলকুবলটৰ আবে। 

http://www.npscra.nsdl.co.in/
https://enps.nsdl.com/eNPS/APYRePrintPRAN.html
https://www.npscra.nsdl.co.in/nsdl-forms.php
https://www.npslite-nsdl.com/CRAlite/
https://www.npscra.nsdl.co.in/
http://www.npscra.nsdl.co.in/
http://www.npscra.nsdl.co.in/


 
 
 
 
 

APY-ত তথ্য অনসুন্ধোন আৰ ুঅভোৱ-অনভব োগ উত্থোেন 
 APY সম্বন্ধীয় তথ্য জোননবলল গ্ৰোহকসকবল Protean CRA-অটল পেন্সন প োজনো পহল্প পকস্ক (বটোল-নি)1800 889 1030-ত প্োন কনৰব েোবৰ। 

 পমোবোইল এনফবকশ্বনত APY chat bot-ৰ নতুন এটো ন্চোৰ লোইভ কৰো গহবে। ইয়োৰ সহোয়ত নৰবয়ল টোইমত আৰ ুমোনহুৰ কম হস্তবেেত সকবলো ৰদতশ্নৰ উত ডৰ পেোৱো  োব। 

 APY একোউণ্টাটকো জমো সম্বন্ধীয় সকবলো ৰদতশ্ন APY-SP খোখোবতো সনুধ্ব েৰো  োব। 

 গ্ৰোহবক নবনোমযলীয়োলক অভোৱ-অনভব োগ উত্থোেন কনৰব েোবৰ ইয়োত আনহ:www.npscra.nsdl.co.in>>Home>>select:NPS-LiteorthroughCGMS. 

 ন জন গ্ৰোহবক অভোৱ-অনভব োগ উত্থোেন কনৰব পতওঁক পসই উত্থোনেত অভোৱ-অনভব োগৰ নোমত এটো পটোবকন নম্বৰ নদয়ো হ’ব। গ্ৰোহবক “CheckthestatusofGrievance/ 
Enquiryalreadyregistered”(অভোৱ-অনভব োগৰ নিনত চোওঁকাঅনসুন্ধোন ইনতমবধ্য ননথ্ভুি গহবে)-ত অভোৱ-অনভব োগৰ নিনত চোব েোনৰব। 

 

APY ে’নচবয়ল নমনকয়ো পেজ নলৰক 
APY,PFRDAপেজ ইয়োত উেলব্ধ আবে 

 FACEBOOK  
         https://www.facebook.com/OfficialAPY/ 
 
 APY KI PATHSHALA-ৰYou Tubeনলৰক -

https://www.youtube.com/channel/UC5Su

Hg-O6ipH1J_HTfU17ug 

PFRDAপেজ ইয়োত উেলব্ধ আবে 

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

 YOUTUBE 
https://www.youtube.com/channel/UCLMx1eZWY-
LDeyIWCwYu15Q 

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

 

 
 
পটোকো: এই ব্ৰ’চোৰৰ ন  পকোবনো অনবুোদ কৰো সৰস্কৰণৰ ইৰৰোজী আৰ ুঅনযোনয ভোষোৰ মোজত অথ্ ৰ  নদ পকোবনো ধ্ৰণৰ অনমল থ্োবক, পতবনহবল ইৰৰোজী সৰস্কৰণৰ অথ্  ৰদতোধ্োনয লোভ কনৰব 

 

 

নবতৰ তথ্যৰ বোবব:অনগু্ৰহ কনৰ চোওকঁ 
PFRDAপৱবেোইট:https://www.pfrda.org.in/>>NPS>>AtalPensionYojana>>APYSchemedetails,https://www.pfrda.org.in/>>NPS>>AtalPensionYoja
na>>FAQs 

Protean- 
CRAপৱবেোইট:www.npscra.nsdl.co.in>>Home>>AtalPensionYojana>>Introduction>>APYSchemedetails,www.npscra.nsdl.co.in>>Home>>AtalPen
sionYojana>>FAQ’s>>APYFAQ’s 

NPSTrustপৱবেোইট:http://www.npstrust.org.in>>AtalPensionYojana>>APYSchemedetails.pdf,http://www.npstrust.org.in>>AtalPensionYojana>>
APYFAQs10092015.pdf 
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