অনলাইেন েটনডার কয় ও জমাদান পদিত
েটনডার বযাংক একাউনট :
িহসােবর নাম:

Chief Engineer, University of Dhaka

িহসাব নমর:

11411080015294

বযাংক:

পাইম বযাংক িলিমেটড, এযািলফযানট েরাড শাখা, ঢাকা।

•

েটনডার িসিডউল কেয়র জন িসিডউেলর অিভিহত মূেলযর সমপিরমান অথর নগেদ পাইম বযাংেকর
েযেকান শাখা হেত উপেরাক একাউেনট জমা পদান করেত হেব।

•

েটনডার জমাদােনর পুেবর েটনডাের অিভিহত আেনরসমািনর সমপিরমান অথর েপঅডরার/বযাংক ডাফট এর
মাধযেম পাইম বযাংেকর েযেকান শাখা হেত উক একাউেনট জমা পদান করেত হেব।

•

েটনডার িসিডউল মূলয ও আেনরস মািন জমাদােনর পূেবর েটনডার সাভরার েথেক eToken/invoice
অনলাইেন সংগহ কের তা িপনট কের বযাংেক িনেয় েযেত হেব।

•

উক eToken/invoice এর নমর িডেপািজট িসেপর িববরেণর ঘের উেলখ করেত হেব।

অনলাইন েটনডার ওেয়বেপইজ :
অনলাইেন েটনডার কয় এবং জমাদােন অংশ গহণ করেত ইচুক পিতষানেক ঢাকা িবশিবদযালেয়র অনলাইন
েটনডার সাভরােরর ওেয়বেপইজ খুলেত হেব। এর জন েযেকান ওেয়ব বাউজার বযবহার কের িনেমউেলিখত
িঠকানায় েযেত হেব।

http://etender.univdhaka.edu
উক িঠকানায় েগেল আপিন ঢাকা িবশিবদযালেয়র অনলাইন েটনডার সাভরােরর ওেয়বেপইজ েদখেত পােবন।
ওেয়বেপইজিট িনমরপ:
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উক ওেয়বেপইজিটর ① িনেদরিশত অংেশ Registration, Login ও Forget password উেলিখত িতনিট
িলংক পােবন।
•

অনলাইেন েটনডার কয় এবং জমাদােন অংশ গহণ করেত ইচুক পিতষানেক ঢাকা িবশিবদযালেয়র
অনলাইন েটনডার সাভরাের েরিজেসশন কের একিট েভনডর একাউনট খুলেত হেব। েভনডর েরিজেসশন
ও একাউনট েখালার জন Registration িলংেক িকক করন।

•

েরিজেসশনকৃত েভনডরগণ েরিজেসশন ঢাকা িবশিবদযালেয় অনলাইন েটনডার সাভরাের লগইন করেত
Login িলংেক িকক করন। লগইন না করেল অনলাইেন েটনডার কয় এবং জমাদােন অংশ গহণ করেত
পারেবন না।

•

েরিজেসশনকৃত েভনডরগণ যিদ তােদর পাসওয়াডর ভুেল যান তেব নতুন পাসওয়াডর সংগেহর জন
Forget password িলংেক িকক করন।

অনলাইন েটনডার সাভরাের ওেয়বেপইজিটর ② িনেদরিশত অংেশ েমনয িলংক পােবন। এবং ➂ িনেদরিশত
অংেশ অনলাইেন েটনডার জমাদােনর জন ফাইল Encrypt ও Hash Code ৈতির জন পেয়াজনীয়
সফটওয়াের ডাউনেলােডর িলংক পােবন।

েভনডর েরিজেসশন :
অনলাইেন েটনডার কয় এবং জমাদােন অংশ গহণ করেত ইচুক পিতষানেক ঢাকা িবশিবদযালেয়র অনলাইন
েটনডার সাভরাের েরিজেসশন কের একিট েভনডর একাউনট খুলেত হেব। উক েভনডর একাউেনটর মাধযেম
েটনডার কয়, জমাদান ও অনান তথয আদান পদান করেত হেব। েভনডর েরিজেসশেনর ধাপ সমূহ িনমরপ:
•

েরিজেসশন করেত ইচুক পিতষােনর হাল নাগাদ নবায়নকৃত েটড লাইেসন, ভযাট সািটরিফেকট, িটন
সািটরিফেকট ও হালনাগাদ আয়কর পতযয়ন পত সমূহ Scanner এর সাহােযয পরপর Scan কের একিট
PDF ফাইল ৈতির করন।

•

ঢাকা িবশিবদযালেয়র অনলাইন েটনডার সাভরাের ওেয়বেপইজিট খুলুন । েরিজেসশন করার জন ওেয়ব
সাইেট Registration িলংেক িকক করেত হেব। িকক করার পর আপিন একিট ফরম পােবন। ফরমিটর
িচতরপ পেরর পৃষায় েদওয়া হেলা।

•

ফেমরর * িচিহত পিতিট খািলসান পূরণ করেত হেব এবং পূেবর উেলিখত সকল সািটরিফেকেটর PDF
ফাইলিট আপেলাড করেত হেব।

•

অত:পর Create বাটেন িকক করেত হেব। িকছুকেণর মেধযই আপনােক আপনার েরিজেসশন সমেকর
তথয জানােনা হেব এবং ফেমরর Login Information অংেশ পদত ইেমইল এেডসিট যাচাইেয়র জন
উক ইেমইল এেডেস একিট েভিরিফেকশন ইেমইল পাঠােনা হেব।

•

আপনার ইেমইেলর Inbox েফালার খূেল েভিরিফেকশন ইেমইলিটেত পদত েভিরিফেকশন িলংকিট
িকক করন। Inbox এ েভিরিফেকশন ইেমইলিট না েপেল Spam েফালাের খুেজ েদখুন ও Spam
েফালাের েভিরিফেকশন ইেমইলিট েপেল তা Not Spam করন এবং অত:পর Inbox েফালার খূেল
েভিরিফেকশন ইেমইলিটেত পদত েভিরিফেকশন িলংকিট িকক করন।

•

েভিরিফেকশন িলংকিট িকক করেল আপনার েরিজেসশন পিকয়া সমন হেব এবং আপনােক লগইন
করার জন তথয জানােনা হেব।
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েভনডর একাউেনট লগইন করা :
অনলাইেন েটনডার কয় এবং জমাদােন অংশ গহণ করার জন ঢাকা িবশিবদযালেয়র অনলাইন েটনডার
সাভরাের েভনডরেক লগইন করেত হেব। েটনডার সাভরাের লগইেনর ধাপ সমূহ িনমরপ:
•

ঢাকা িবশিবদযালেয়র অনলাইন েটনডার সাভরােরর ওেয়বেপইজিট খুলুন। লগইন করার জন ওেয়ব
সাইেট Login িলংেক িকক করেত হেব। িকক করার পর আপিন একিট ফরম পােবন। ফরমিট
িনমরপ।

•

েরিজেসশেনর সময় ফেমরর Login Information অংেশ পদত ইেমইল এেডস ও পাসওয়াডর Login
ফরেমর িনিদরষ সােন িলখুন। এর পর Login ফরেম েদখােনা Verification Code িট পােশর বােক
িলখুন। Verification Code িট িলখার সময় েছাট ও বড় হরফ েখয়াল কের হবুহ টাইপ করন।

•

অত:পর Login বাটেন িকক করন। লগইন সিঠক হেল আপনােক অনলাইন েটনডার সাভরাের সাগত
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জানােব এবং উপেরর ও ডােনর েমনযেত পিরবতরন আসেব।

লগইন পাসওয়াডর ভু ে ল েগেল :
েরিজেসশনকৃত েভনডরগণ যিদ তােদর পাসওয়াডর ভুেল যান তেব নতুন পাসওয়াডর সংগেহর জন ধাপ সমূহ
িনমরপ:

•

ঢাকা িবশিবদযালেয়র অনলাইন েটনডার সাভরােরর ওেয়বেপইজিট খুলুন। েরিজেসশনকৃত েভনডরগণ
যিদ তােদর পাসওয়াডর ভুেল যান তেব নতুন পাসওয়াডর সংগেহর জন Forget password িলংেক িকক
করন। িকক করার পর আপিন একিট ফরম পােবন। ভুেল যাওয়া পাসওয়াডর Reset করেত আপনােক
উক ফরমিট দই ধােপ পূরণ করেত হেব।

•

পথম ধােপ আপিন শধু ইেমইল এেডস ও ফরেম েদখােনা Verification Code িট পােশর বােক
িলখুন। Password retrieval key এর সানিট ফাকা রাখুন।
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•

অত:পর Submit বাটেন িকক করেত হেব। িকছুকেণর মেধযই আপনার ইেমইল এেডেস Password
retrieval key সমিলত একিট ইেমইল পাঠােনা হেব।

•

আপনার ইেমইেলর Inbox েফালার খূেল উক ইেমইলিটেত পদত Password retrieval key কিপ
করন।

•

এবার িদতীয় ধােপ আপিন ইেমইল এেডস, Password retrieval key ও ফরেম েদখােনা
Verification Code িট পােশর বােক িলখুন।

•

অত:পর Submit বাটেন িকক করেত হেব। িকছুকেণর মেধযই আপনার ইেমইল এেডেস নতূন
পাসওয়াডর সমিলত একিট ইেমইল পাঠােনা হেব।

•

আপনার ইেমইেলর Inbox েফালার খূেল উক ইেমইলিটেত পদত পাসওয়াডরিট সংগহ করন।

•

এবার লগইন করার জন ওেয়ব সাইেট Login িলংেক িকক করন এবং আপনার ইেমইল এেডস নতুন
পাপ পাসওয়াডর দারা লগইন করন। লগইন করার পর অবশই নতুন পাপ পাসওয়াডরিট পিরবতরন কের
িনেবন

েটনডােরর তথয েদখা :
অনলাইেন েটনডােরর তথয জানার ধাপ সমূহ িনমরপ:
•

ঢাকা িবশিবদযালেয়র অনলাইন েটনডার সাভরােরর ওেয়বেপইজিট খুলুন এবং লগইন করন। লগইন
সিঠক হেল উক ওেয়বেপইজিটর ① িনেদরিশত অংেশ আপনার ইেমইল এেডসিট েদখেত পােবন।

•

েটনডােরর তথয জানার জন Tender বাটেন িকক করন। Tender েপইজিট িনমরপ।

•

েয েটনডােরর িবসািরত তথয জানেত বা অংশগহণ করেত েসিটর নােমর িনেচ ② িনেদরিশত অংেশ
more িলংেক িকক করন।
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েটনডার িসিডউল কয় :
েরিজেসশনকৃত েভনডরগণ যিদ েকান েটনডাের অংশ গহণ করেত চান তেব ঢাকা িবশিবদযালেয় অনলাইন
েটনডার সাভরাের লগইন করন এবং উপের বিণরত পদিতেত আপনার কািকত েটনডােরর নােমর িনেচ more
িলংেক িকক করন। েটনডার িসিডউল কয় করার জন িনমিলিখত পদেকপ গেলা গহণ করন।
•

েটনডােরর িসিডউল কেয়র পূেবর কািকত েটনডােরর eToken (এক পাতার ১িট PDF ফাইল) সংগহ
করেত হেব এবং িসিডউেলর মূলয বযাংেক নগেদ জমাদান করেত হেব। eToken ৈতরীর জন
েটনডােরর িবসািরত তেথযর উপেরর অংেশ Collect Etoken (িনেচর িচেতর হলুদ িচিহত অংেশ)
িলংেক িকক করন। আপনার eToken ৈতরী হেব এবং তা ডাউনেলােডর জন জমা থাকেব।

•

eToken সংগেহর জন Download purchase token (িনেচর িচেতর হলুদ িচিহত অংেশ) িলংেক
িকক করন এবং eToken এর PDF ফাইলিট আপনার কিমউটাের Save করন।

•

eToken (এক পাতার ১িট PDF ফাইল) ফাইলিট িপনট কের তােত িসিডউেলর মূলয কথায় িলখুন ও
সাকর করন।

•

পাইম বযাংেকর েযেকান শাখায় িগেয় িডেপািজট িসপ সংগহ কের পূরণ করন। িডেপািজট িসেপ
িববরেণর ঘের eToken এর নমর অবশই িলখেত হেব।

•

পূরণকৃত িডেপািজট িসপ ও eToken এর কিপসহ িসিডউেলর মূলয নগেদ পাইম বযাংেকর েযেকান
শাখা েথেক উপের উেলিখত েটনডার একাউেনট জমা িদেত হেব।

•

জমাদােনর পর বযাংেকর িডেপািজট িসেপর গাহক অংশ পূেবর সংগহকৃত এক পাতার eToken এ
িনধরািরত জায়গায় সংযুক কের ঐ পাতািট SCAN কের একিট PDF ফাইেল সংরকণ করন।
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•

এবার েটনডারিট কেয়র জন িবসািরত তেথযর অংেশ Purchase Schedule (উপেরর িচেতর হলুদ
িচিহত অংেশ) িলংেক িকক করন এবং ফেমরর * িচিহত পিতিট খািলসান পূরণ করেত হেব এবং
পূেবরর ধােপ Scan কৃত eToken এর PDF ফাইলিট আপেলাড করেত হেব।

•

অত:পর Create বাটেন িকক করেত হেব। আপিন েটনডার িসিডউল ডকেমনট ডাউনেলাড িলংক পােবন
ও েটনডার িসিডউল ডকেমনট ডাউনেলাড করেত পারেবন।

•

উক িসপ যাচাইেয়র পর সিঠক হেল আপনার জন আেনরসমািন জমাদােনর eToken ৈতরী হেব এবং
উক etoken ডাউনেলােডর ও িসিডউল জমাদােনর িলংক পােবন। যিদ সিঠক না হয় তাহেল আপিন
একিট Reply Email পােবন।
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েটনডার িসিডউল পসতকরণ :
েভনডরগণ যিদ েকান েটনডাের িসিডউল কেয়র পিকয়া সমন কের থােকন তেব েটনডার িসিডউল ডকেমনট
ডাউনেলাড কের তা যথাযথভােব পসত করার জন িনমিলিখত পদেকপ গেলা গহণ করন।
•

েটনডােরর িসিডউল ডকেমনট ডাউনেলাড করার জন েটনডােরর িবসািরত তেথযর উপেরর অংেশ
Download Schedule (িনেচর িচেতর হলুদ িচিহত অংেশ) িলংেক িকক করন। েটনডােরর িসিডউল
ডকেমনট সমূহ ZIP ফাইলিট আপনার কিমউটাের Save করন।

•

Save কৃত েটনডােরর িসিডউল ডকেমনট সমূেহর ZIP ফাইলিট UNZIP/Extract করন। িসিডউল
ডকেমনট সমূহ একিট েফালাের UNZIP/Extract হেব।

•

UNZIP/Extract কৃত েফালারিট খুলুন। উক েফালাের আপিন েটনডার িসিডউল, অনলাইন সাবিমশন
পাটর, Invitation for Tender(IFT), Instruction for Tender ইতযািদ ফাইল পােবন।

•

Invitation for Tender(IFT) ফাইলিট পড়ুন।

•

Instruction for Tender ফাইলিট পড়ুন এবং এর িনেদরশনা মেত অনলাইন সাবিমশন ফাইলিট ৈতরী
করন।

•

Instruction for Tender ফাইলিটর িনেদরশনা মেত মূল েটনডার ডকেমনটিট ৈতরী করন।

আেনর স মািন জমাদান পিকয়া :
যিদ েকান েটনডাের িসিডউল কেয়র পিকয়া যাচাইেয়র পর সিঠক হেল আপনার জন আেনরসমািন
জমাদােনর eToken ৈতরী হেব এবং উক etoken ডাউনেলােডর ও িসিডউল জমাদােনর িলংক পােবন।
অনলাইন েটনডার জমাদান করেত হেল এর পূেবর আপনােক আেনরসমািন জমাদান করেত হেব। আেনরসমািন
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জমাদােনর জন িনমিলিখত পদেকপ গেলা গহণ করন।
•

আেনরসমািন জমাদােনর পূেবর কািকত েটনডােরর আেনরসমািন জমাদােনর eToken (এক পাতার ১িট
PDF ফাইল) সংগহ করেত হেব এবং আেনরসমািন েপঅডরার/বযাংক ডাফেটর মাধযেম বযাংেক
জমাদান করেত হেব।

•

আেনরসমািনর eToken সংগেহর জন Download Earnest money token (িনেচর িচেতর হলুদ
িচিহত অংেশ) িলংেক িকক করন এবং আেনরসমািনর eToken এর PDF ফাইলিট আপনার
কিমউটাের Save করন।

•

আেনরসমািনর eToken (এক পাতার ১িট PDF ফাইল) ফাইলিট িপনট কের তােত আেনরসমািনর
পিরমান কথায় িলখুন ও সাকর করন।

•

পাইম বযাংেকর েযেকান শাখায় িগেয় িডেপািজট িসপ সংগহ কের পূরণ করন। িডেপািজট িসেপ
িববরেণর ঘের আেনরসমািনর eToken এর নমর অবশই িলখেত হেব।

•

পূরণকৃত িডেপািজট িসপ ও আেনরসমািনর eToken এর কিপসহ আেনরসমািনর সমপিরমাণ অেথরর
েপঅডরার/বযাংক ডাফেটর মাধযেম পাইম বযাংেকর েযেকান শাখা েথেক উপের উেলিখত েটনডার
একাউেনট জমা িদেত হেব।

•

জমাদােনর পর বযাংেকর িডেপািজট িসেপর গাহক অংশিট আেনরসমািনর eToken এ িনধরািরত
জায়গায় সংযুক কের ঐ পাতািট SCAN কের একিট PDF ফাইেল সংরকণ করন। অনলাইন েটনডার
জমাদান করার সময় এই ফাইলিটর পেয়াজন হেব।

অনলাইন েটনডার িসিডউল জমাদান :
অনলাইন সাবিমশন ফাইলিট যথাযথভােব ৈতরী হেয় থাকেল এবং আেনরসমািন জমাদান করা হেয় থাকেল
েটনডাের জমাদােনর েশষ সমেয়র পূেবর েযেকান সময় আপিন অনলাইেন েটনডার জমা পদান করেত পােরন।
অনলাইেন েটনডার জমা পদান জন িনমিলিখত পদেকপ গেলা গহণ করন।
•

অনলাইেন েটনডার জমা পদান পূেবর েটনডােরর আেনরসমািন জমাদােনর বযাংেকর িডেপািজট িসেপর
গাহক অংশিট ও আেনরসমািনর জমাদােনর eToken এর গাহক অংশিট SCAN কের একিট PDF
ফাইল ৈতরী করন।

•

Instruction for Tender ফাইলিট পড়ুন এবং এর িনেদরশনা মেত অনলাইন সাবিমশন ফাইলিট ৈতরী
করন।

•

ঢাকা িবশিবদযালেয়র অনলাইন েটনডার সাভরােরর ওেয়বেপইেজ পদত Encryption tool িট বযবহার
কের পসতকৃত অনলাইন সাবিমশন ফাইলিট Encrypt করন। Encrypt করার সময় পদত
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Encryption Key িট েগাপনীয় সােন সংরকণ করন। আপনার জমাকৃত িসিডউল েখালার সময়
কতৃরপকেক উক Encryption Key িট পদান করেত হেব। অনথায় আপনার িসিডউলিট েখালা সমব
হেব না। Encrypt করার যাবতীয় ধাপসমূহ অনলাইন েটনডার সাভরােরর ওেয়বেপইেজর Software
User Guide এ িবসািরতভােব েদওয়া আেছ।
•

ঢাকা িবশিবদযালেয়র অনলাইন েটনডার সাভরােরর ওেয়বেপইেজ পদত Hash tool িট বযবহার কের
আেগর ধােপ পাপ Encrypt ফাইলিটর Hash Code ৈতির করন। Hash Code িট সংরকণ করন।
Hash Code ৈতির করার যাবতীয় ধাপসমূহ অনলাইন েটনডার সাভরােরর ওেয়বেপইেজর Software
User Guide এ িবসািরতভােব েদওয়া আেছ।

•

এরপর অনলাইন েটনডার জমা পদােনর জন Submit Tender (িনেচর িচেতর হলুদ িচিহত অংেশ)
িলংেক িকক করন।

•

িকক করার পর পাপ ফেমর িনধরািরত জায়গায় পূেবরর ধাপ সমূেহ পাপ Encrypt ফাইল, Hash Code িট,
আেনরস মািন জমাদােনর পর ৈতরীকৃত PDF ফাইল ও অনান পেয়াজনীয় তথয পূরণ কের Submit
বাটন িকক করন।

•

আপনার জমাদােনর সকল পিকয়া সিঠক থাকেল আপিন একিট Conformation Email পােবন।

মূ ল েটনডার িসিডউল জমাদান :
•

পূরণকৃত িসিডউল ডকেমনটিটর সােথ পেয়াজনীয় কাগজপত সংযুক করন।

•

এর সােথ েটনডার িসিডউল কেয়র অথর ও আেনরস মািন জমাদােনর িডেপািজট িসপ ও e
Token/invoice সমূহ েটনডার ডকেমেনটর সােথ সংযুক কের সীলগালা করন এবং েটনডার েখালার
৩(িতন) কাযরিদবেসর মেধয যথাযথ কতৃরপেকর অিফেস দািখল করন।
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