
                                                                                                            
 

অটল পেনশন প োজনো (APY) - সদস্সের তথ্ে েুস্তিকো 
 

 APY, ভোরত সরকোস্রর দ্বোরো স্তনস্তিতকৃত 60 বছর বয়স্সর েস্র, স্তনম্নতম মোস্তসক 1000 টোকো, 2000 টোকো, 3000 টোকো, 4000 টোকো, 5000 টোকোর 
অবসরকোলীন ভোতোর স্তবকল্পগসু্তল প্রদোন কস্র৷ 

 APY অেোকোউন্ট প োলোর জনে সদসেস্ক ভোরস্তর একজন নোগস্তরক হস্ত হস্ব৷ সদস্সের বয়স হস্ত হস্ব 18 পথ্স্ক 40 এর মস্যে৷ 
 1লা অক্টাবর, 2022 থেক্ে, আয়ের প্রদানোরীরা APY স্কীক্ে থ াগদান েরার জনয থ াগয হক্বন না৷ 
 সদসে APY পত একটি বেোস্ের শো ো/ডোক-ঘর এর মোযেস্ম অথ্বো বেোেগসু্তলর দ্বোরো প্রদত্ত স্তডস্তজটোল অনস্বোস্তডড িং প্ল্েোটফমড এর মোযেস্ম প োগ স্তদস্ত েোস্রন৷ 
 APY অেোকোউন্ট প োলোর সমস্য়, মস্নোনীত এবিং স্ত্রী অথ্বো স্বোমীর স্তববরণ পদওয়ো বোযেতোমূলক৷ 
 পসস্তভিংস বেোে অেোকোউন্ট পথ্স্ক স্বয়িংস্তিয় পডস্তবট বেবস্থোর মোযেস্ম মোস্তসক অথ্বো ত্রৈমোস্তসক অথ্বো ষোণ্মোস্তসক স্তভস্তত্তস্ত টোকো পদওয়ো প স্ত েোস্র৷ 

 
60 বছর বয়স্স উেনীত হওয়োর েস্র অটল পেনশন প োজনো (APY) এর স্ততন গণু সসু্তবযো 

 
 সদস্সের স্তনকট সোরো জীবনবেোেী 1000 টোকো পথ্স্ক 5000 টোকো ে ডন্ত স্তনস্তিতকৃত স্তনম্নতম অবসরকোলীন ভোতো৷ 
 সদস্সের মতুৃের েস্র একই অবসরকোলীন ভোতো স্বোমী অথ্বো স্ত্রী এর স্তনকট প্রস্দয় হস্ব৷ 
 সদসে এবিং স্বোমী অথ্বো স্ত্রী এর মতুৃের েস্র, 60 বছর বয়স ে ডন্ত জমো হওয়ো অবসরকোলীন ভোতো সম্পদ মস্নোনীস্তর স্তনকট পফরত পদওয়ো৷ 

 
PRAN, APY এর অযীস্ন পলনস্দন এবিং অথ্ড প্রদোন 

 
 www.npscra.nsdl.co.in>> Home>>Atal pension Yojana>> APY e-PRAN/Transaction statement view পত স্তগস্য় প স্কোস্নো সমস্য় স্তবনোমূস্লে পলনস্দন 

স্তববরণ এবিং PRAN কোডড  পদ স্ত এবিং স্তপ্রন্ট করো প স্ত েোস্র৷ 
 সদসে, ওস্য়বসোইট https://enps.nsdl.com/eNPS/APYRePrintPRAN.html>>Atal Pension Yojana>>Print APY PRAN Card পত প্রস্য়োজনীয় অথ্ড প্রদোন 

করোর েস্র বোিস্তবক PRAN কোডড  প্রদোস্নর জনে অনসু্রোয করস্ত েোস্রন৷ 
 অটল পেনশন প োজনো এ তোস্তলকোভুস্তির েস্র, সদস্সের স্তনবস্তিত ঠিকোনোয়, অথ্ডোৎ অটল পেনশন প োজনো এর অযীস্ন তোস্তলকোভুস্তির সমস্য় একজন সদস্সের দ্বোরো 

প্রদত্ত ঠিকোনো, বছস্র একবোর পলনস্দস্নর বোিস্তবক স্তববরণ েোঠোস্নো হস্ব৷ 
 পপ্রোটিন-CRA এর দ্বোরো স্তনস্তদডষ্ট সমস্য়র অন্তস্র, সদস্সের স্তনবস্তিত পমোবোইল নম্বস্র SMS সতকড তোর মোযেস্ম অথ্ড প্রদোনগসু্তলর স্তস্থস্তত সম্পস্কড তথ্ে েোঠোস্নো হস্ব 
 E-PRAN, ভোরত সরকোস্রর দ্বোরো প্রদত্ত DIGI-LOCKER এও উেলব্ধ হয়৷ 

 
APY এর অযীস্ন সদস্সের স্তববরস্ণর আেস্ডশন/সিংস্শোযন 

 
 সদসেস্ক APY সদস্সের সিংস্শোযস্নর ফস্মড বোস্তিত েস্তরবতডনগসু্তল েূরণ করস্ত এবিং ঠিকোনো, পফোন নম্বর, ইতেোস্তদর মত বেস্তিগত তথ্েগসু্তলর সিংস্শোযস্নর জনে 

প্রস্য়োজনীয় নস্তথ্েৈসহ পসটি APY-SP শো োয় জমো স্তদস্ত হস্ব৷ ফমডটি অনলোইস্ন  https://www.npscra.nsdl.co.in/nsdl-forms.php পথ্স্ক ডোউনস্লোড করো প স্ত 
েোস্র৷ 

 স্বয়িংস্তিয় পডস্তবট এর সিং েোর েস্তরবতডন প মন, ত্রৈমোস্তসক অথ্ড প্রদোন পথ্স্ক মোস্তসক অথ্ড প্রদোন অথ্বো ষোণ্মোস্তসক অথ্ড প্রদোন পথ্স্ক ত্রৈমোস্তসক অথ্ড প্রদোন, ইতেোস্তদ, করো 
প স্ত েোস্র APY সদস্সের দ্বোরো সোরো বছর  োবত APY-SP শো োয় স্তলস্ত ত অনসু্রোয জমো পদওয়োর েোস্র৷ 

 APY সদসেস্দর জনে আযোর গ্রস্তথ্তকরস্ণর ত্রবস্তশষ্টেটি চোল ুকরো হস্য়স্ছ প টিস্ত সদসে, https://www.npslite-nsdl.com/CRAlite/ >> Aadhaar Seeding for APY 
subscribers এর মোযেস্ম APY অেোকোউস্ন্ট তোৎক্ষস্তণক স্তভস্তত্তস্ত আযোস্রর আেস্ডশন সম্পন্ন করস্ত েোস্রন৷ 
 

অবসরকোলীন ভোতোর রোস্তশ বসৃ্তি করনু/হ্রোস করনু 
 

 APY সদসেরো, সোরো বছর  োবত APY-SP শো োয় "APY সদস্সের সিংস্শোযস্নর ফমড" জমো পদওয়োর দ্বোরো তোাঁস্দর অবসরকোলীন ভোতোর রোস্তশ বসৃ্তি করস্ত/হ্রোস 
করস্ত েোস্রন৷ ফমডটি https://www.npscra.nsdl.co.in/>>Home>>Atal Pension Yojana>>Forms>>Subscriber Maintenance>> পত উেলব্ধ৷ 

 ত্রবস্তশষ্টেটি বেবহোরকোরীস্ক, নতুন স্তনবডোচন করো স্তনস্তিতকৃত অবসরকোলীন ভোতোর রোস্তশ অনসুোস্র, জমো করণীয়/পফরত েোওয়োর প োগে েোথ্ডকেমূলক রোস্তশটি  োচোই 
করস্ত সক্ষম কস্র৷ 

 বসৃ্তি করোর পক্ষস্ৈ েোথ্ডকেমূলক রোস্তশটি জমো পদওয়োর প্রস্য়োজন হস্ব এবিং হ্রোস করোর পক্ষস্ৈ েোথ্ডকেমূলক রোস্তশটি পফরত পদওয়ো হস্ব৷ 
 েুনস্তস্থডরকরণ েিস্ততর মোযেস্ম অবসরকোলীন ভোতো বসৃ্তি একটি নতুন ত্রবস্তশষ্টে চোল ুকরো হস্য়স্ছ প টিস্ত অথ্ড সিংস্ োজন করস্ত হস্ব বতডমোন বয়স এবিং অবসরকোলীন 

ভোতোর রোস্তশর মস্যে েোথ্ডস্কের স্তভস্তত্তস্ত৷ এই প্রস্তিয়োয়, পকোন পথ্োক েোথ্ডকেমূলক রোস্তশ জমো পদওয়োর প্রস্য়োজনীয়তো নোই৷ 
 

APY পথ্স্ক বস্তহগডমন 
 

 পস্বচ্ছোয় বস্তহগডমন (60 বছর বয়স্সর েূস্বড বস্তহগডমন): APY অেোকোউন্টগসু্তল বি করোর জনে, সিংস্তিষ্ট APY-SP শো োয় একটি  থ্ো থ্ভোস্ব েূরণ করো "অেোকোউন্ট 
বি করোর ফমড (পস্বচ্ছোয় বস্তহগডমন)" এবিং অনেোনে প্রোসস্তিক নস্তথ্েৈ জমো স্তদস্ত হস্ব৷ ফমডটি www.npscra.nsdl.co.in>>Home>>Atal Pension 
Yojana>>Forms>>Withdrawal Form>>Voluntary exit APY withdrawal form পত উেলব্ধ৷ এটি APY-SP শো োস্তও উেলব্ধ৷ প স্হতু সদস্সের প্রোেে বি করো 
জস্তনত রোস্তশটি APY এর সস্ি সিং িু পসস্তভিংস অেোকোউস্ন্ট স্থোনোন্তস্তরত করো হয়, সদসেস্ক APY অেোকোউন্ট বি হস্য় পগস্লও APY এর সস্ি সিং িু পসস্তভিংস বেোে 
অেোকোউস্তন্টস্ক বি করস্ত হস্ব নো৷ APY বি করোজস্তনত রোস্তশটি পিস্তডট হওয়োর আস্গ পসস্তভিংস বেোে অেোকোউন্ট বি করো বস্তহগডমন করো সদস্সের দ্বোরো অথ্ড প্রোপ্ত 
করোর পক্ষস্ৈ সমসেো সসৃ্তষ্ট করস্ত েোস্র৷ 

 60 বছর বয়স্সর েূস্বড APY অেোকোউন্ট সদস্সের মতুৃের পক্ষস্ৈ: স্বোমী অথ্বো স্ত্রী এর স্তনকট, সদস্সের APY অেোকোউস্ন্ট অথ্ড সিংস্ োজন প্রচস্তলত রো োর স্তবকল্প থ্োস্ক, 
প টি মূল সদসে প  সমস্য় 60 বছর বয়স্স উেনীত হস্তন পসই সময় ে ডন্ত অবস্তশষ্ট সমস্য়র জনে স্বোমী অথ্বো স্ত্রী এর নোস্ম রক্ষণোস্বক্ষণ করো প স্ত েোস্র৷ স্বোমী 
অথ্বো স্ত্রী এর অেোকোউন্টটি প্রচস্তলত নো রো োর ইচ্ছোর পক্ষস্ৈ, তোাঁর স্তনকট, তোাঁর সিংস্ োজনগসু্তলর উের অজড ন করো পমোট (রক্ষণোস্বক্ষণমলূক  রচগসু্তল পকস্ট পনওয়োর 

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/


েস্র) প্রকৃত সদুসহ, শযুমুোৈ েুঞ্জীভূত অবসরকোলীন ভোতো সম্পদ অথ্বো তোাঁর দ্বোরো APY এর স্তনকস্ট করো অথ্ড সিংস্ োজনটিই পফরত পদওয়ো হস্ব৷  
 মতুৃের কোরস্ণ বস্তহগডমন: দোস্তবকোরী, সিংস্তিষ্ট APY-SP শো োয় মতুৃে শিংসোেস্ৈর একটি কস্তেসহ,  থ্ো থ্ভোস্ব েূরণ করো "APY বি করোর ফমড (মতুৃেজস্তনত)" জমো 

স্তদস্ত েোস্র৷ ফমডটি www.npscra.nsdl.co.in>>Home>>Atal Pension Yojana>>Forms>>Withdrawal Form>>APY death form পত উেলব্ধ৷ একটি APY-
SP শো োস্তও উেলব্ধ হয়৷ 

                                                                                                                                                 
APY পমোবোইল অেোস্তপ্ল্স্কশন 

 
 APY বেবহোরকোরীস্দর জনে স্তবনোমূস্লে APY পমোবোইল অেোস্তপ্ল্স্কশন উেলব্ধ, প  োস্ন, সোম্প্রস্ততকতম 5টি অথ্ড সিংস্ োজন  োচোই করো প স্ত েোস্র এবিং প স্কোস্নো সমস্য়, 

পকোন  রচ প্রদোন করো ছোডোই পলনস্দস্নর স্তববরণ এবিং e-PRAN ডোউনস্লোড করো প স্ত েোস্র৷ অেোন্ড্রস্য়ড বেবহোরকোরীরো, Google Play Store পথ্স্ক, সোচড  
অেশস্ন 'APY and NPS Lite' টোইে করোর দ্বোরো APY পমোবোইল অেোস্তপ্ল্স্কশন ডোউনস্লোড করস্ত েোস্রন৷ 

 পমোবোইল অেোস্তপ্ল্স্কশনটিস্ত APY চেোট বট এর একটি নতুন ত্রবস্তশষ্টে চোল ুকরো হস্য়স্ছ, প টি কম মোনব হিস্ক্ষস্ের মোযেস্ম তোৎক্ষস্তণক সমস্য় অনসুিোনগসু্তলর সমোযোন 
পেস্ত সোহো ে কস্র৷ 

 অবসরকোলীন ভোতো বসৃ্তি করোর/হ্রোস করোর জনে কেোলকুস্লটোস্রর উেলব্ধতো৷ 
 

তথ্ে চোওয়ো এবিং APY এর অযীস্ন অস্তভস্ োগ উত্থোেন করো 
 

 সদসেরো APY সম্পস্কড অস্ততস্তরি তথ্ে চোওয়োর জনে 1800 889 1030 নম্বস্র (পটোল স্তি) পপ্রোটিন CRA-অটল পেনশন প োজনো পহল্প পডস্ক এর স্তনকট কল করস্ত 
েোস্রন৷ 

 ওস্য়স্ব, APY চেোট বট এ একটি নতুন ত্রবস্তশষ্টে চোল ুকরো হস্য়স্ছ, প টি কম মোনব হিস্ক্ষস্ের মোযেস্ম তোৎক্ষস্তণক সমস্য় অনসুিোনগসু্তলর সমোযোন পেস্ত সোহো ে 
কস্র৷  

 APY অেোকোউন্ট / অথ্ড সিংস্ োজন সিংিোন্ত সকল অনসুিোনগসু্তল APY-SP শো োস্তও করো প স্ত েোস্র৷ 
 সদসে, প স্কোস্নো স্থোন পথ্স্ক www.npscra.nsdl.co.in >>Home >> select: NPS-Lite পত উেস্তস্থত হওয়োর দ্বোরো অথ্বো CGMS এর মোযেস্ম স্তবনোমসূ্লে অস্তভস্ োগ 

উত্থোস্তেত করস্ত েোস্রন৷ 
 অস্তভস্ োগ উত্থোেনকোরী সদস্সের স্তনকট, উত্থোস্তেত করো অস্তভস্ োগটির স্তবরসু্ি একটি পটোস্কন নম্বর স্তবতরণ করো হস্ব৷ সদসে, "অস্তভস্ োস্গর স্তস্থস্তত/ইস্ততমস্যেই স্তনবস্তিত 

অনসুিোন" এর অযীস্ন অস্তভস্ োস্গর স্তস্থস্তত  োচোই করস্ত েোস্রন৷  
 

APY এর সোমোস্তজক মোযেস্মর েৃষ্ঠোগসু্তলর সিংস্ োগসূৈ 
 

স্তনম্নস্তলস্ত ত েৃষ্ঠোগসু্তলস্ত APY, PFRDA েৃষ্ঠো উেলব্ধ 
 FACEBOOK  

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

 APY KI PATHSHALA এর You Tube স্তলে - 
https://www.youtube.com/channel/UC5SuH
g- O6ipH1J_HTfU17ug 

 স্তনম্নস্তলস্ত তগসু্তলস্ত PFRDA েৃষ্ঠো উেলব্ধ 
 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 
 
 

 
 
থনাট: এই তেয পুস্তিোর অনবুাদেৃত সংস্করণটিক্ত ইংক্রস্তজ এবং অনযানয ভাষাগসু্তলর েক্যয অেথঘটিত থ ক্োন প্রোর অস্তেক্লর থেক্ে, ইংক্রস্তজ সংস্করক্ণর অেথটি প্রচস্তলত 
োেক্ব৷ 
 

অস্ততস্তরি স্তববরস্ণর জনে:অনগু্রহ কস্র পদ ুন 
 

PFRDA ওস্য়বসোইট: https://www.pfrda.org.in/>>NPS>>Atal Pension Yojana>>APY Scheme details, https://www.pfrda.org.in/>>NPS>>Atal Pension 
Yojana>>FAQs 
পপ্রোটিন- CRA ওস্য়বসোইট: 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 
NPS  ট্রোস্ট ওস্য়বসোইট: http://www.npstrust.org.in >>Atal Pension Yojana >>APYSchemedetails.pdf, http://www.npstrust.org.in >>Atal Pension Yojana 
>>APYFAQs10092015.pdf 
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