এপিওয়াই জনগণের চ়ার্ট
এই ব়্াাংক-ল়াখ়ার ম়াধ্্ণম িপরণব়া রবর়াণর জন্ একটি কপমটি
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II.
•
•

নতু ন এপিওয়াই অ়্্াক়াউন্ট খুন
ু
১৮ থথকে ৪০ বছর বয়কর মকযে মস্ত ম্ভাবে এপিওয়াই গ্রােকের জন্ে এপিওয়াই এর ুপবযা এবং ববপলষ্ট্েগুপর বোখ্ো
ম্ভাবে এপিওয়াই গ্রাে তাপোভু পির জন্ে এপিওয়াই াবস্ক্রাইবার থরপজকেলন্ ফমম রবরা
এপিওয়াই অ্োোউন্ট থখ্াার ময় গ্রােকের থথকে প্রাপির স্বীেৃ পত এবং গ্রাে তথে ইস্তাার প্রোন্
এপিওয়াই অ্োোউন্ট থখ্াার িকর ই-প্রান্ োর্ম প্রোন্
পবেেমান্ গ্রােকের থযাগ্ে িপরবাকরর েেকের (স্বামী/ স্ত্রী এবং পলশু) জন্ে এপিওয়াই এর ুপবযা এবং ববপলষ্ট্েগুপর বোখ্ো এবং এপিওয়াই
অ্োোউন্ট খ্ুকত ুপবযা প্রোন্
গ্রােকের তাকের থপভং বোংে অ্োোউকন্ট অ্ক া-থর্পবক র পন্বমাপিত পিকোকয়পি অ্ন্ুাকর অ্বোকন্র মিপরমাণ িযমাি িপরমাকণর বোাি
বজায় রাখ্কত অ্বপত েকর।
িুুঁপজভবন িযট ়াণযর অ্ধ্ীণন িপরণব়াগুপ
এপিওয়াই গ্রাকের দ্বারা অ্ন্ুকরাকযর পভপিকত অ্োোউকন্টর পববরণী রবরা েরা।
ম্পপেম ত িপরবতম কন্র জন্ে এপিওয়াই াবস্ক্রাইবার মপর্পফকেলন্ ফমম রবরা :
(i) মকন্ান্ীত / স্বামী / স্ত্রীর পববরকণ িপরবতম ন্ / ংকলাযন্,
(ii) পিকোকয়পি িপরবতম ন্ / ংকলাযন্,
(iii) জন্ম তাপরখ্ িপরবতম ন্ / ংকলাযন্,
(iv) থিন্লকন্র িপরমাকণর বাড়াকন্া/ েমাকন্া,
(v) বোংে / এপিওয়াই িপরকবা রবরাোরীর িপরবতম ন্





III.

এপিওয়াই অ্োোউকন্ট বোংে অ্োোউকন্টর বতম মান্ পবলে আিকর্ েরা।
থিন্লকন্র িপরমাণ বাড়াকন্ার থেকে আন্ুমাপন্ে প্রকেয় াোর িপরমাণ এবং োমাকন্ার থেকে এপব অ্োোউকন্ট জমা ওয়ার আন্ুমাপন্ে
িপরমাণ গ্ণন্া েরকত ায়তা প্রোন্ েরা।
অ্পন্য়পমত এপিওয়াই অ্োোউকন্টর থেকে, এপিওয়াই অ্োোউকন্টর যারাবাপেতার গুরুত্ব ম্পকেম এপিওয়াই গ্রােকের অ্বপত েরা এবং
অ্পতপরি প্রকেয় িপরমাণ এবং থ পফ গ্ণন্ার থেকে ায়তা েরা।
পবপযগুপকত পন্যমাপরত ময়ীমার মকযে গ্রাকের অ্পভকযাকগ্র মাযান্ পন্পিতেরণ।
এপিওয়াই থেণক প্রস্থ়ান (এপির্)

•



IV.
•


V.

VI.




এপিওয়াইকয়র আওতায় ভকন্টাপর এপি ফকমমর জন্ে ফমম রবরা েরা।
অ্োোউন্ট থলাজার ফমম (থর্থ থে) / পবেেমান্ এপিওয়াই গ্রাকের মৃতুের থেকে এপিওয়াইকয়র অ্যীকন্ স্বামী/স্ত্রী তা িাপকয় থযকত িাকরন্
গ্রােগ্ণ
এপিওয়াই তপব অ্োোউকন্ট জমা ওয়ার ির এপিওয়াই গ্রােকের এপব অ্োোউন্ট বন্ধ েরার জন্ে গ্রােকের অ্বপত েরা।
এনপিএ স্ব়াবম্বন এবাং এপিওয়াই
পবেেমান্ এন্পিএ াই -স্বাবম্বন্ গ্রােগ্ণকে অ্বপত েরা, যারা বতম মাকন্ থযাগ্ে ১৮-৪০ বছর বয়কর মকযে রকয়কছন্ তারা অ্  থিন্লন্
থযাজন্ায় স্থান্ান্তর েরকত িাকরন্।
থযাগ্ে গ্রােকের থথকে প্রাি স্থান্ান্তকরর অ্ন্ুকরাযটি প্রপিয়া েরা এবং এন্পিএ াই -স্বাবম্বন্ থথকে এন্পিএ াই -স্বাবম্বকন্র বকেয়া প্রকেয়
 এপিওয়াইকত ফ স্থান্ান্তর পন্পিতেরণ।
এপিওয়াই অ়্্াপিণকলন তে্, ড়াউনণ়াড এবাং উিক়াপরত়া
ন্এপর্একর এপিওয়াই অ্োকির ববপলষ্ট্ে এবং ুপবযাগুপ এবং থে থটাকর এটির উিভেতা অ্বপত েরা।
থয়াগ়াণয়াণগর পববরে
এপিওয়াইকয়র অ্পভকযাগ্ জান্াকত: www.npscra.nsdl.co.in>>Home>>select: NPS Lite
পিএফআরপর্এর এপিওয়াই থল্প থর্স্ক (থ া পি): 1800 110 069
পিএফআরপর্এ ওকয়বাই : www.pfrda.org.in

