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 প্রিপ্রিপ্যাল অ্যাকাউন্টেে জেনান্টেল (A & E ), প্প্রিমবঙ্গ এে অ্র্ডাে অ্নুযায়ী ই-প্রেপ্রপ্এফ জেটন্টমে এে সচূনা হন্টয়ন্টে 

2020-21 অ্র্ডবর্ড জর্ন্টক। এখন জর্ন্টক আে প্রেপ্রপ্এফ জেটন্টমে এে প্রিে কো কপ্রপ্ এপ্রে জবঙ্গল জর্ন্টক প্াওয়া যান্টব না। এে 

বদন্টল প্প্রিমবন্টঙ্গে সেকােী কমডচােীো (গ্রুপ্ প্রর্ বযতীত) এপ্রে জবঙ্গল এে ওন্টয়বসাইট জর্ন্টক খুব সহন্টেই প্রেপ্রপ্এফ অ্যাকাউে 

জেটন্টমে র্াউনন্টলার্ কন্টে প্রনন্টত প্ােন্টবন। এখান্টন জদন্টখ প্রনন প্রকভান্টব প্রেপ্রপ্এফ জেটন্টমে র্াউনন্টলার্ কেন্টবন।  

1. ির্ন্টম আপ্নাে কপ্রিউটাে আর্বা জমাবাইন্টলে জয জকানও browser জর্ন্টক https://agwb.cag.gov.in/ এই 
ওন্টয়বসাইট প্রট ওন্টপ্ন কেন্টত হন্টব। এখান্টন প্রিক কন্টেও আপ্প্রন ওন্টপ্ন কেন্টত প্ােন্টবন।  
সোসপ্রে লগইন প্রলঙ্ক এ যাওয়াে েনয জের্ অ্ংেপ্রট জদখুন। 

 

2. এখন ির্ম প্রলঙ্ক এ প্রিক কন্টে (উপ্ন্টেে েপ্রবন্টত জদওয়া আন্টে ) Principal Accountant General (A&E), West Bengal 

এে ওন্টয়বসাইট প্রট খুলুন। 

 

 প্রকভান্টব প্রেপ্রপ্এফ অ্যাকাউে জেটন্টমে র্াউনন্টলার্ কেন্টবন ? 
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3. এবাে "Online Services" জমনুন্টত প্রিক কন্টে "GPF" জর্ন্টক "GPF Subscriber Login" এ প্রিক কেন্টত হন্টব। 
আপ্প্রন সোসপ্রে এখান্টন প্রিক কন্টেও এই জপ্েপ্রট ওন্টপ্ন কেন্টত প্ান্টেন। 

এে ফন্টল প্রনন্টচে জপ্েপ্রট ওন্টপ্ন হন্টয় যান্টব।  

 

4. ির্মবাে লগইন কেন্টত হন্টল র্ান প্রদন্টকে "Forgot Password" অ্প্েন এ প্রিক কেন্টত হন্টব।  

এে ফন্টল প্রনন্টচে জপ্েপ্রট ওন্টপ্ন হন্টয় যান্টব।  
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5. এখান্টন আপ্নাে প্রেপ্রপ্এফ এে প্রসেীে জকার্ এবং নাম্বাে যর্াযর্ ভান্টব প্েূণ করুন। উদাহেণ প্রহসান্টব, আপ্নাে প্রেপ্রপ্এফ 
নাম্বাে যপ্রদ হয় MED/WB/54321 তন্টব Series Code এে ঘন্টে প্রলখুন "MED" এবং প্রেপ্রপ্এফ নাম্বাে এে ঘন্টে 
প্রলখুন "54321" । 

6. এেপ্ে আপ্নাে েন্ম তাপ্রেখ প্রলখুন Date of Birth এে ঘন্টে। েন্ম তাপ্রেখ প্রট অ্বেযই DD-MM-YYYY ফেমযাট এ 
প্রলখন্টত হন্টব। 

7. এেপ্ে একপ্রট কযাপ্চা জকার্ বা ইন্টমে জকার্ জদখন্টত প্ান্টবন যাে মন্টযয প্রকেু জটক্সট অ্র্বা নাম্বাে জলখা র্াকন্টব। ওই 
জলখা জদন্টখ প্রনন্টচে ঘন্টে (4 নং ঘন্টে) প্রলখুন। 

8. এেপ্ে "SUBMIT" বাটন এ প্রিক করুন। 

আেও জদখুন: How to download GPF Statement 

এে সান্টর্ সান্টর্ই আপ্নাে জেপ্রেোে কো জমাবাইল নাম্বাে এ একপ্রট OTP চন্টল আসন্টব। জমাবাইল নাম্বাে জেপ্রেোে না কো 
র্াকন্টল বা ওপ্রটপ্রপ্ না আসন্টল প্রক কেন্টবন জসটা জের্ অ্ংন্টে জদওয়া আন্টে। 

 

9. OTP এে ঘন্টে আপ্নাে জমাবাইন্টলে ওপ্রটপ্রপ্ নাম্বাে প্রট প্রদন এবং তােপ্ে সাবপ্রমট বাটন এ প্রিক করুন। 

সান্টর্ সান্টর্ Dashboard জপ্ে ওন্টপ্ন হন্টয় যান্টব। 

https://wbpay.in/
https://wbpay.in/
https://wbpay.in/
https://wbpay.in/
https://wbpay.in/
https://wbpay.in/
https://wbpay.in/
https://wbpay.in/gpf-statement-download-for-group-a-b-c/


 

 

  

 

How to download GPF Account Statement? 

Get more guidelines and calculators from: wbpay.in 

 

10. Dashboard এ আপ্নাে বযপ্রিগত তর্য জদখন্টত প্ান্টবন এবং প্রনন্টচ নতুন প্াসওয়ার্ড ততপ্রেে অ্প্েন জপ্ন্টয় যান্টবন । 
"New Password" এে ঘন্টে নতুন একপ্রট প্াসওয়ার্ড প্রদন এবং "Confirm Password" এে ঘন্টে ওই প্াসওয়ার্ড প্রট 
আবাে টাইপ্ করুন। 

11. এেপ্ে কযাপ্চা জকার্ বা ইন্টমে জকার্প্রট জদন্টখ জদন্টখ প্রনন্টচে ঘন্টে প্রলখুন। 

12. এবাে সাবপ্রমট বাটন এ প্রিক করুন। 

এখন আপ্নাে আইপ্রর্ে েনয নতুন প্াসওয়ার্ড ততপ্রে হন্টয় যান্টব জযটা প্রদন্টয় আপ্প্রন প্েবপ্রতড সময় লগইন কেন্টত প্ােন্টবন। 
এবং জকানও সময় যপ্রদ প্াসওয়ার্ড ভুন্টল যান তাহন্টল উপ্ন্টেে িন্টসস্ প্রট পু্নোয় কেন্টত হন্টব। 
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13. প্রেপ্রপ্এফ জেটন্টমে র্াউনন্টলার্ কোে েনয বাম প্রদন্টকে জমনু জর্ন্টক "GPF Accounts Statement" অ্প্েন এ 
প্রিক্ করুন।  

এে ফন্টল প্রনন্টচে জপ্েপ্রট ওন্টপ্ন হন্টব।  

 

14. এখান জর্ন্টক জকান বেন্টেে েনয প্রেপ্রপ্এফ অ্যাকাউে জেটন্টমে র্াউনন্টলার্ কেন্টবন জসটা প্রসন্টলক্ট করুন, তােপ্ে 
"Search" বাটন এ প্রিক করুন। আপ্নাে প্রসন্টলক্ট কো বেন্টেে অ্যাকাউে জেটন্টমে Available হন্টল প্রনন্টচ চন্টল 
আসন্টব। 
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15. এখন র্াউনন্টলার্ কোে েনয র্ান প্রদন্টকে PDF আইকন এ প্রিক করুন । সন্টঙ্গ সন্টঙ্গ প্রেপ্রপ্এফ অ্যাকাউে জেটন্টমে 
প্রট র্াউনন্টলার্ হন্টয় যান্টব। 

 
 

নতুন প্রেপ্রপ্এফ জেটন্টমে এে প্রকেু গুরুত্বপ্নূড তবপ্রেষ্ট আন্টে জযমন:- 

1. ওপ্ন্টে র্ান প্রদন্টক একপ্রট QR জকার্ যুি কো হন্টয়ন্টে। জযপ্রট জয জকানও QR জকার্ স্ক্যানাে app জর্ন্টক স্ক্যান কন্টে 
যাচাই কো যান্টব প্রেপ্রপ্এফ অ্যাকাউে প্রিপ্ প্রটে তর্য সপ্রিক আন্টে প্রকনা। প্রনন্টচে তর্য গুপ্রল QR জকার্ এ জদখা 
যান্টব। 
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2. Sr. Account Officer এে েযাি সহ signature আন্টে । 

3. এই অ্যাকাউে প্রিপ্ প্রট জেোপ্রে/PSA এ গ্রহনন্টযাগয। 

 

Pr. Accountant General অ্প্রফস এ আপ্নাে জমাবাইল নাম্বাে জেপ্রেোে না র্াকন্টল আপ্প্রন প্রেপ্রপ্এফ অ্যাকাউে 
জেটন্টমে র্াউনন্টলার্ কেন্টত প্ােন্টবন না। জমাবাইল নাম্বাে যুি কোে েনয প্রনন্টচে proforma প্রট প্েূণ কন্টে জহর্ অ্ফ 
অ্প্রফস এে েযাি এবং স্বাক্ষে সহ জপ্াে কেন্টত প্ান্টেন আর্বা স্ক্যান কন্টে edpfnd-agae-wb@nic.in এই ইন্টমইল 
আইপ্রর্ জত প্ািান্টত প্ান্টেন।  

 

 

 জমাবাইল নাম্বাে জেপ্রেোে না র্াকন্টল কী কেন্টবন ? 

 

https://wbpay.in/
https://wbpay.in/
https://wbpay.in/
https://wbpay.in/
https://wbpay.in/
https://wbpay.in/
https://wbpay.in/
mailto:edpfnd-agae-wb@nic.in
https://wbpay.in/


 

 

  

 

How to download GPF Account Statement? 

Get more guidelines and calculators from: wbpay.in 

 

1. AGWB Home Page: https://cag.gov.in/ 
2. Pr. Accountant General (A&E), WB: https://cag.gov.in/ae/west-bengal/en 
3. Direct link to Login to download GPF Statement: https://agwb.cag.gov.in/subs/login 
4. Guideline: How to Download GPF Statement 
5. Visit https://wbpay.in daily for more update. 
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