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১. সূচনা 

CPA Provident Fund মভেউল টর্ Mozilla Firefox/ Google Chrome ইত্যাভি ব্রাউজাি এি মাধ্যডম ব্যব্হাি 

কিা যাডব্। CNS Ltd. এি সিব্িাহকৃত্ URL টর্ডত্ প্রডব্শ কডি Provident Fund সংভিষ্ট কাজ কিডত্ 

 ািডব্ন। 

 ২. প্রভিডেন্ট ফান্ড  

সংভিষ্ট ক্ষমত্াপ্রাপ্ত কম টকত্টা  ব্া এেভমন লগইন (USERNAME এব্ং PASSWORD) কডি একজন নতু্ন 

ইমডলাভিি প্রভিডেন্ট ফান্ড সংক্রান্ত ভব্ব্ভৃত্, উডতালন, সািাংশ, আডব্িন, ভিড ার্ট ইত্যাভি ত্থ্য প্রডব্শ 

কিাডত্ ও জমা িাখডত্  ািডব্ন। এছাড়া এেভমন একজন  ুডিাডনা ইমডলাভিি প্রভিডেন্ট ফান্ড সংক্রান্ত 

ত্থ্য দিখডত্ ও ত্া হালনাগাি (ভসভ এ ভনিম অনুযাি়ী ) কিডত্  ািডব্ন ।  
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৩.PF Statement, withdrow, summary, application and report  

লগইডনি  ি এই েযাসডব্ােটটর্ দিখা যাডব্। ব্াম  াডশি দমনুয  যাডনডল Provident Fund নামক অ শন 

 াওিা যাডব্। Provident Fund এ ভিক কিডল- 

 PF Statement 

 PF Withdraw Print  

 GPF Summary 

 Application  

 এব্ং Reports নাডম  াাঁচটর্ সাব্ দমনুয  াডব্।  
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৩.১ PF Statement 

প্রভিডেন্ট ফান্ড সংক্রান্ত  ভব্ব্ভৃত্ি জনয ব্াম  াডশি  যাডনল দথ্ডক Provident Fund এ ভিক কডি PF 

Statement সাব্ দমনুয দত্ ভিক করুন। ভনডনাক্ত দ জটর্ দিখডত্  াডব্ন। 

দকান ইমডলাভিি প্রভিডেন্ট ফান্ড সংক্রান্ত  ত্থ্য দিখাি জনয PF Statement ফম টটর্ যথ্াযথ্ িাডব্  ূিণ 

কিডত্ হডব্। এখাডন – 

 EMPLOYEE CODE 

 EMPLOYEE NAME 

 DESIGNATION 

 DEPARTMENT 

 GPF ID 

 FINANCIAL YEARS  

ভফল্ডগুডলা  িূণ কিডত্ হডব্। সব্ডশডে SEARCH ব্ার্ডন ভিক করুন। ভসডেম কাঙ্ক্ষিত্ ইমডলাভিি 

প্রভিডেন্ট ফান্ড সংক্রান্ত দসিকৃত্ ত্থ্যগুডলা ত্াভলকা আকাডি ভনডচ PF Information Details এ দিখাডব্।  
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৩.২ PF Withdraw Print 

প্রভিডেন্ট ফান্ড উডতালডনি জনয ব্াম  াডশি  যাডনল দথ্ডক Provident Fund এ ভিক কডি  

PF Withdraw Print সাব্ দমনুয দত্ ভিক করুন।  

দকান ইমডলাভি/ ইমডলাভিি নভমভন প্রভিডেন্ট ফান্ড উডতালন কিডত্ চাইডল ত্া এই ফম ট দথ্ডক কিডত্ 

 ািডব্।   
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৩.৩ GPF Summary 
১। দকান ইমডলাভিি সাধ্ািণ প্রভিডেন্ট ফান্ড সংক্রান্ত সািাংশ এি জনয ব্াম  াডশি  যাডনল দথ্ডক 

Provident Fund এ ভিক কডি GPF Summary সাব্ দমনুয দত্ ভিক করুন। ভনডনাক্ত দ জটর্ দিখডত্ 

 াডব্ন। 

দকান ইমডলাভিি সাধ্ািণ প্রভিডেন্ট ফান্ড সািাংশ দিখাি জনয Search By Employee ফম টটর্ডত্   

 EMPLOYEE CODE 

 YEAR FROM 

 MONTH FROM 

 YEAR TO 

 MONTH TO  

ভফল্ডগুডলা  িূণ কিডত্ হডব্। সব্ডশডে SEARCH ব্ার্ডন ভিক করুন। ভসডেম কাঙ্ক্ষিত্ ইমডলাভিি 

সাধ্ািণ প্রভিডেন্ট ফান্ড সংক্রান্ত দসিকৃত্  SUMMARY ভনডচ  GPF Info এব্ং GPF Summary দত্ দিখাডব্।   
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৩.৪ Application 
প্রভিডেন্ট ফাডন্ডি আডব্িন, প্রভিডেন্ট ফান্ড দথ্ডক ঋডণি আডব্িন, প্রভিডেন্ট ফান্ড উডতালডনি 

আডব্িডনি জনয ব্াম  াডশি  যাডনল দথ্ডক Provident Fund এ ভিক কডি Application সাব্ দমনুয দত্ 

ভিক করুন।  

ভত্নটর্ নতু্ন সাব্ দমনুয  াওিা যাডব্েঃ  

 PF Application 

 PF Loan Application 

 PF Withdraw Application 

 

 

৩.৪.১ PF Application 
দকান ইমডলাভিি প্রভিডেন্ট ফাডন্ডি ত্থ্য প্রডব্শ ব্া হালনাগাি ব্া অনুডমািডনি জনয PF Application 

এ ভিক করুন। ভনডনাক্ত দ জটর্ দিখডত্  াডব্ন।  

 

 ১। নতু্ন দকান ইমডলাভিি প্রভিডেন্ট ফাডন্ডি ত্থ্য প্রডব্ডশি জনয PF Employee ফম টটর্ি 

Add New ব্ার্ডন ভিক করুন। Add New নাডম নতু্ন একটর্ সাব্ দ জ দিখা যাডব্। 

এখাডন- 

  EMPLOYEEE 

 GPF PERCENTAGE 

 GPF AMOUNT 

 OFFICE ORDER NO 

 OFFICE ORDER DATE 

 PF STATUS  

ভফল্ডগুডলা  ূিণ কডি Submit ব্ার্ডন ভিক করুন। ভসডেম একটর্ “GPF APPLICATION 

UPDATE SUCCESSFULLY” ব্াত্টা প্রিান কিডব্। এিাডব্ একজন নতু্ন ইমডলাভিি প্রভিডেন্ট 
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ফাডন্ডি ত্থ্যগুডলা ভসডেডম জমা হডব্। ত্ডব্ এডক্ষডে অব্শযই দখিাল িাখডত্ হডব্ দয GPF 

PERCENTAGE কখডনাই দযন বেভিক বেতডনর ২৫% এি দব্ভশ না হি। 
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দকান ইমডলাভিি প্রভিডেন্ট ফাডন্ডি ত্থ্য হালনাগাি ব্া অনুডমািডনি জনয PF Employee ফম টটর্ি  

 DEPARTMENT 

 SECTION 

 EMPLOYEEE CODE 

 PF STATUS  

ভফল্ডগুডলা  িূণ কিডত্ হডব্। সব্ডশডে SEARCH ব্ার্ডন ভিক করুন। ভসডেম কাঙ্ক্ষিত্ ইমডলাভিি 

প্রভিডেন্ট ফান্ড সংক্রান্ত দসিকৃত্  ত্থ্য  ভনডচ  Employee List এ ত্াভলকা আকাডি দিখাডব্। 

 

ভলে দথ্ডক দকান ইমডলাভিি ত্থ্য হালনাগাি/ অনুডমািন/ ব্াভত্ল কিডত্ চাইডল দসই ইমডলাভি সংভিষ্ট 

সাভিি দশডে এভের্ আইকন এ ভিক করুন। Add New নাডম নতু্ন একটর্ সাব্ দ জ দিখা যাডব্। এখাডন 

হালনাগাি/ অনুডমািন/ ব্াভত্ল এি জনয প্রডিাজন়ীি ত্থ্য এভের্ কডি/ PF STATUS (Approved/ Not 

Approved) ব্িল কডি Update ব্ার্ডন ভিক করুন। ভসডেম একটর্ “GPF APPLICATION UPDATE 

SUCCESSFULLY” ব্াত্টা প্রিান কিডব্।   

৩.৪.২ PF Loan Application 

দকান ইমডলাভিি প্রভিডেন্ট ফান্ড দলান সংক্রান্ত ত্থ্য প্রডব্শ ব্া হালনাগাি ব্া অনুডমািডনি জনয PF Loan 

Application এ ভিক করুন। ভনডনাক্ত দ জটর্ দিখডত্  াডব্ন।  

দকান ইমডলাভিি প্রভিডেন্ট ফান্ড দলান সংক্রান্ত ত্থ্য প্রডব্ডশি জনয Apply for GPF/CPF Loan ফম টটর্ি- 

 EMP CODE 

 NAME 

 DESIGNATION 
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 DEPARTMENT 

 SECTION  

 CPF/GPF NO 

 BILL NO 

 REASON 

 APPLIED AMOUNT(TK) 

 APPLIED INSTALLMENT 

 INTEREST RATE 

 LOAN TYPE 

 DESCRIPTION  

ভফল্ডগুডলা  ূিণ কডি Apply ব্ার্ডন ভিক করুন।  

 APPLIED AMOUNT(TK) 

 APPLIED INSTALLMENT 

 INTEREST RATE  

এই আব্ভশযক ভফল্ডগুডলা সত্কটত্াি সাডথ্  িূণ কিডত্ হডব্। ভসডেম একটর্ “PF LOAN APPLICATION 

ENTRY SUCCESSFULLY” ব্াত্টা প্রিান কিডব্। এিাডব্ একজন ইমডলাভিি প্রভিডেন্ট ফান্ড দলাডনি 

ত্থ্যগুডলা ভসডেডম জমা হডব্ এব্ং দসগুডলা ভনডচ GPF/CPF Loan List এ দিখডত্  াডব্ন। ত্ডব্ এডক্ষডে 

অব্শযই দখিাল িাখডত্ হডব্ দয Applied PF Loan Amount কখডনাই দযন PF Subscription Amount 

এি ৭৫% এি দব্ভশ না হি।   

 

ভলে দথ্ডক দকান ইমডলাভিি প্রভিডেন্ট ফান্ড দলাডনি ত্থ্য হালনাগাি/ অনুডমািন কিডত্ চাইডল দসই 

ইমডলাভি সংভিষ্ট সাভিি দশডে এভের্ আইকন এ ভিক করুন। ত্াি ি হালনাগাি/ অনুডমািন এি জনয 

প্রডিাজন়ীি ত্থ্য এভের্ কডি/ PF LOAN STATUS (Approved/ Not Approved) ব্িল কডি Apply ব্ার্ডন 

ভিক করুন। ভসডেম একটর্ “PF LOAN APPLICATION UPDATE SUCCESSFULLY” ব্াত্টা প্রিান কিডব্।   
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৩.৪.৩   PF Withdrawal Application 

দকান ইমডলাভি ব্া ত্াি নভমভনি প্রভিডেন্ট ফান্ড উডতালন সংক্রান্ত ত্থ্য প্রডব্শ ব্া হালনাগাডিি জনয PF 

Withdraw Application এ ভিক করুন। ভনডনাক্ত দ জটর্ দিখডত্  াডব্ন।  

 

১। দকান ইমডলাভিি প্রভিডেন্ট ফান্ড উডতালডনি জনয Application for Withdraw ফম টটর্ি  

 FUND TYPE 

 EMPLOYEE 

 APPLICANT TYPE 

 APPLY DATE  

আব্ভশযক ভফল্ডগুডলা  ূিণ কডি Submit ব্ার্ডন ভিক করুন। এিাডব্ একজন ইমডলাভিি 

প্রভিডেন্ট ফান্ড উডতালডনি ত্থ্যগুডলা ভসডেডম জমা হডব্ এব্ং দসগুডলা ভনডচ Withdraw 

Information List এ দিখডত্  াডব্ন।  
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৪. ভিড ার্ট 

ইমডলাভিি প্রভিডেন্ট ফান্ড সংক্রান্ত ভব্ভিন্ন ভিড ার্ট দিখাি জনয Provident Fund এ ভিক কডি Report 

সাব্ দমনুয দত্ ভিক করুন। ভনডনাক্ত দ জটর্ দিখডত্  াডব্ন। Report ড্র োউডন ভিক কডি কাঙ্ক্ষিত্ 

ভিড ার্টটর্ ব্াছাই করুন। 

৪.১ GPF STATEMENT  

FY YEAR, DEPARTMENT, EMP CODE আব্ভশযক ভফল্ডগুডলা  ূিণ কডি ও REPORT TYPE (PDF/ Excel) 

ভসডলক্ট করুন। এি ি Generate Report ব্ার্ডন ভিক করুন। কাঙ্ক্ষিত্ ভিড ার্টটর্ অনয একটর্ র্যাব্ এ 

ওড ন হডব্ (PDF এি দক্ষডে) ব্া োউনডলাে হডব্ (Excel এি দক্ষডে )।  
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৪.২ PF SETTLEMENT APPLICATION 

EMPLOYEE ভফল্ড  ূিণ কডি ও REPORT TYPE (PDF/ Excel) ভসডলক্ট কডি Generate Report ব্ার্ডন ভিক 

করুন। কাঙ্ক্ষিত্ ভিড ার্টটর্ অনয একটর্ র্যাব্ এ ওড ন হডব্ (PDF এি দক্ষডে) ব্া োউনডলাে হডব্ (Excel 

এি দক্ষডে )।  
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