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

I.







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

APY CITIZEN’S CHARTER
A COMMITMENT FOR PROVIDING SERVICES BY THIS BANK-BRANCH
I.

OPENING OF NEW APY ACCOUNT

•
•
•

Explaining the benefits and features of APY to all potential APY Subscribers between age of 18 and 40 years.
Providing APY Subscriber Registration Form to the potential APY subscribers for enrolment
Providing Acknowledgement receipt and Subscriber Information Brochure to the subscribers while opening
of APY account.
Providing E-PRAN CARD after opening of APY account.
Explaining the benefits and features of APY to the eligible family members of existing subscribers (spouse
and children) and facilitating them to open APY accounts.
Informing subscribers to maintain sufficient balance equivalent to the contribution amount as per the selected
frequency of auto-debit, in their savings bank account.

•
•
•

II.

SERVICES UNDER ACCUMULATION PHASE

•

Providing Statement of Accounts upon request by the APY subscriber.

•

Providing APY Subscriber Modification Form for changes related to:
(i) Change/Correction in Nominee /Spouse details,
(ii) Change / Correction in Frequency,
(iii) Change/Correction in Date of Birth,
(iv) Upgradation/ Down-gradation of Pension Amount,
(v) Change of Bank/APY Service Provider

•
•
•
•
III.
•
•
•

IV.
•
•

Updating current details of the Bank account in the APY account.
Providing assistance in calculating overdue lump-sum amount, in case of Upgradation of Pension amount
and estimated amount to be credited in SB accounts, in case of Down-gradation.
Informing APY subscribers on importance of persistency of the APY account and assistance in calculating
overdue amount and late fee, in case of irregular APY accounts.
Ensuring resolution of the grievance of the subscriber, within the timelines as prescribed in the regulations.
EXIT UNDER APY
Providing form for Voluntary Exit Form under APY.
Providing Account Closure Form (Death Case)/ Spouse to Continue under APY, in cases of death of existing
APY subscribers.
Informing subscriber to the APY subscribers to close SB account once APY funds out of exit are credited to
the account.
NPS SWAVALAMBAN AND APY
Informing existing NPS Lite-Swavalamban subscribers, who are currently in the eligible age group of 18-40
years for migration to Atal Pension Yojana.
Processing of the migration request received from eligible subscribers and ensuring successful migration from
NPS Lite-Swavalamban to APY with balance outstanding of NPS Lite-Swavalamban.

V.

INFORMATION ON APY APP, ITS DOWNLOAD & BENEFITS

•

Informing the features and benefits of APY App of NSDL, and also its availability on Play Store.

VI.
•
•
•

CONTACT DETAILS
For raising Grievances of APY: www.npscra.nsdl.co.in>>Home>>select: NPS Lite
APY Help Desk (Toll Free) of PFRDA : 1800 110 069
PFRDA website: www.pfrda.org.in

