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িসিপিটi্u oেয়বসাiেট েবশ
ধাপ 2:
সব র্ থম িসিপিটiu eর oেয়বসাiেট েবশ করার জনয্ আপনার কিম্পuটােরর oেয়ব াuজার েযমন
Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera iতয্ািদর eে স বাের িসিপিটiu eর
oেয়বসাiেটর eে স www.cptu.gov.bd িলেখ িকেবােড র্র eন্টার িক চাপুন । িনেচর িচে র মত [িচ 2] oেয়ব সাiেটর Home Page েদখেত পােবন ।

িচ :2
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ধাপ-3
িসিপিটiu oেয়বসাiট eর েহাম েপiজ eর Top-Right Corner eর PE Login বাটেন িক্লক
করুন, িনম্নরুপ eকিট uiেন্ডা েদখেত পােবন [িচ -3]:

িচ -3

ধাপ-4
oেয়বসাiেট লগiন eর জনয্ username িহেসেব আপনার official e-mail ID eবং
Password eর স্থােন e oেয়বসাiেটর জনয্ বয্বহৃত password িলেখ Login বাটেন িক্লক করুন।
িসিপিটiu oেয়বসাiেট লগiন হেব eবং িচ -4 eর নয্ায় েপiজ আসেব। Password জানা না থাকেল
Password েপেত ধাপ 5 o 6 aনুসরণ করুন।
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িচ -4
ধাপ 5
ধাপ 4 e [িচ -3] eর Forget Password বাটেন িক্লক করুন িনেম্নাক্ত িস্কর্ন পােবন [িচ -5] ।

িচ -5

পৃষ্ঠা নং 5

username eর স্থােন আপনার aিফিসয়াল i-েমiল আiিড িলেখ "Send Reset Email" বাটেন
িক্লক করেল আপিন eকিট iেমiল পােবন েযখােন Password Reset eর জনয্ িনম্নরুপ eকিট িলংক
পােবন।
Please click the following link to reset your
password.<a href='http://cptu.gov.bd/reset/e55842f2-8c6d-4372accd-8de935dbc9e61515315351431'>Click
here</a>
ধাপ-6
iেমiেল র্াপ্ত িলংক e িক্লক করেল আপিন নতুনভােব পাসoয়াড র্ েদoয়ার জনয্ িনেম্নর িচে র নয্ায় [িচ -6]
eকিট েপiজ পােবন যার মাধয্েম আপিন পাসoয়াড র্ পিরবতর্ন করেত পারেবন eবং ধাপ-4 aনুসরণ কের
িসিপিটiu oেয়বসাiেট লগiন করেত পারেবন।

িচ -6
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ধাপ 7
যােদর e-GP েত eকাuন্ট েনi তােদর সংিশ্লষ্ঠ Organization Admin eর কাছ েথেক েরিজে শন
সম্পন্ন কের username সংগর্হ করেত হেব। eরপর ধাপ-5 aনুসরণ কের িসিপিটiu oেয়বসাiেট লগiন
করা যােব।
কর্য়কারী কতৃক
র্ দরপ িবজ্ঞিপ্ত িসিপিটiu oেয়বসাiেট কাশ
ধাপ-2: িসিপিটiu oেয়বসাiেট েবেশর ধাপসমূহ aনুসরণ কের oেয়বসাiেট েবশ করুন।
ধাপ-3: oেয়বসাiেটর Top-Right কন র্াের PE Login িলংক e িক্লক করেল িচ -3 eর নয্ায় eকিট
লগiন েপiজ আসেব েযখােন userid, password িদেয় Login বাটেন িক্লক করেল িচ -5 eর নয্ায়
eকিট েপiজ আসেব । ei েপiজ e Procurement Opportunity নােম eকিট েমনু পাoয়া যােব
যার িনম্নরুপ 4 িট সাবেমনু পাoয়া যােব।
(i) Notice (Pre-Qualification)
(ii) Notice (Tender)
(iii) EOI
ধাপ-4:
Notice (Tender) সাব েমনুর Create List িলংক e িক্লক করেল িনম্নরুপ [িচ -7] eকিট েপiজ
আসেব । uক্ত েপiজ eর েয়াজনীয় িফল্ড সমূেহ তথয্ দান পূব র্ক েপiেজর িনেচ Save বাটেন িক্লক করুন।
দরপ িবজ্ঞিপ্তিট িসিপিটi্u oেয়বসাiেট কািশত হেব। তেব eি সম্পন্ন হেত হেল aবশয্i Mandatory/
Required িফল্ডসমূহ eি হেব। eিন্টকৃত ডাটাসমূহ েদখেত চাiেল Notice (Tender) সাবেমনুর
aধীন List িলংক e িক্লক করেত হেব।
eর পর যিদ েকান সংেশাধনী েয়াজন হয় তেব aবশয্i Corrigendum eর মােধয্ম সংেশাধন করেত
হেব।
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িচত্র-7
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কর্য়কারী কতৃক
র্ দরপ িবজ্ঞিপ্ত সংেশাধন িসিপিটiu oেয়বসাiেট কাশ
ধাপ-2:
িসিপিটiu oেয়বসাiেট েবেশর ধাপসমূহ aনুসরণ কের oেয়বসাiেট েবশ করুন।
ধাপ-3:
oেয়বসাiেটর Top-Right কন র্াের PE Login িলংক e িক্লক করেল িচ -3 eর নয্ায় eকিট লগiন
েপiজ আসেব েযখােন userid, password িদেয় Login বাটেন িক্লক করেল িচ -5 eর নয্ায় eকিট
েপiজ আসেব । ei েপiজ e Procurement Opportunity নােম eকিট েমনু পাoয়া যােব যার
িনম্নরুপ 4 িট সাবেমনু পাoয়া যােব।
(i) Notice (Pre-Qualification)
(ii) Notice (Tender)
(iii) EOI
ধাপ-4:
Notice(Tender) সাব েমনুর আধীন List বাটেন িক্লক করেল িনম্নরুপ িচে র নয্ায় [িচ -8] কািশত
েটন্ডারসমূেহর তািলকা েদখােব।

িচ -8

e তািলকা হেত েয দরপ িবজ্ঞিপ্ত সংেশাধন করেত চান েসi িবজ্ঞিপ্তিটর বাম পােশ Corrigendum
বাটেন িক্লক করুন। িনেম্নাক্ত eকিট েপiজ আসেব [িচ -9]।
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িচ -9
uক্ত েপiেজর uপের ডান কন র্ােরর create New বাটেন িক্লক করুন। িনম্নরুপ eকিট eি েপiজ [িচ -৯]
পােবন।
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িচ -৯
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কর্য়কারী কতৃক
র্ বুিদ্ধবৃিত্তক o েপশাগত েসবা কর্েয়র আগর্হবয্ক্তকরেণর aনুেরাধ সমব্িলত িবজ্ঞাপন (EOI)
িসিপিটiu oেয়বসাiেট কাশ
ধাপ-2: িসিপিটiu oেয়বসাiেট েবেশর ধাপসমূহ aনুসরণ কের oেয়বসাiেট েবশ করুন।
ধাপ-3: oেয়বসাiেটর Top-Right কন র্াের PE Login িলংক e িক্লক করেল িচ -3 eর নয্ায় eকিট
লগiন েপiজ আসেব েযখােন userid, password িদেয় Login বাটেন িক্লক করেল িচ -5 eর নয্ায়
eকিট েপiজ আসেব । ei েপiজ e Procurement Opportunity নােম eকিট েমনু পাoয়া যােব
যার িনম্নরুপ 4 িট সাবেমনু পাoয়া যােব।
(i) Notice (Pre-Qualification)
(ii) Notice (Tender)
(iii) EOI
ধাপ-4:
EOI সাব েমনুর Create List িলংক e িক্লক করেল িনম্নরুপ [িচ -21] eকিট েপiজ আসেব । uক্ত
েপiজ eর েয়াজনীয় িফল্ড সমূেহ তথয্ দান পূব র্ক েপiেজর িনেচ Save বাটেন িক্লক করুন। EOI িট
িসিপিটi্u oেয়বসাiেট কািশত হেব। তেব eি সম্পন্ন হেত হেল aবশয্i Mandatory/ Required
িফল্ডসমূহ eি হেব। eিন্টকৃত ডাটাসমূহ েদখেত চাiেল EOI সাবেমনুর aধীন List িলংক e িক্লক করেত
হেব।
eর পর যিদ েকান সংেশাধনী েয়াজন হয় তেব aবশয্i Corrigendum eর মােধয্ম সংেশাধন করেত
হেব।
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িচ -21

কর্য়কারী কতৃক
র্ বুিদ্ধবৃিত্তক o েপশাগত েসবা কর্েয়র আগর্হবয্ক্তকরেণর aনুেরাধ সমব্িলত িবজ্ঞাপন (EOI)
সংেশাধন িসিপিটiu oেয়বসাiেট কাশ
ধাপ-2: িসিপিটiu oেয়বসাiেট েবেশর ধাপসমূহ aনুসরণ কের oেয়বসাiেট েবশ করুন।
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ধাপ-3: oেয়বসাiেটর Top-Right কন র্াের PE Login িলংক e িক্লক করেল িচ -3 eর নয্ায় eকিট
লগiন েপiজ আসেব েযখােন userid, password িদেয় Login বাটেন িক্লক করেল িচ -5 eর নয্ায়
eকিট েপiজ আসেব । ei েপiজ e Procurement Opportunity নােম eকিট েমনু পাoয়া যােব
যার িনম্নরুপ 4 িট সাবেমনু পাoয়া যােব।
(i) Notice (Pre-Qualification)
(ii) Notice (Tender)
(iii) EOI
ধাপ-4: EOI সাব েমনুর আধীন List বাটেন িক্লক করেল িনম্নরুপ িচে র নয্ায় [িচ -22] কািশত ioআi
সমূেহর তািলকা েদখােব।

িচ -22

e তািলকা হেত েয EOI িবজ্ঞাপনিট সংেশাধন করেত চান েসi িবজ্ঞিপ্তিটর বাম পােশ Corrigendum
বাটেন িক্লক করুন। িনেম্নাক্ত eকিট েপiজ আসেব [িচ -23]।
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িচ -23
uক্ত েপiেজর uপের ডান কন র্ােরর create New বাটেন িক্লক করুন। িনম্নরুপ eকিট eি েপiজ [িচ -24]
পােবন।

িচ -24

পৃষ্ঠা নং 15

কর্য়কারী কতৃক
র্ াক-েযাগয্তা েনািটশ িসিপিটiu oেয়বসাiেট কাশ
ধাপ-2: িসিপিটiu oেয়বসাiেট েবেশর ধাপসমূহ aনুসরণ কের oেয়বসাiেট েবশ করুন।
ধাপ-3: oেয়বসাiেটর Top-Right কন র্াের PE Login িলংক e িক্লক করেল িচ -3 eর নয্ায় eকিট
লগiন েপiজ আসেব েযখােন userid, password িদেয় Login বাটেন িক্লক করেল িচ -5 eর নয্ায়
eকিট েপiজ আসেব । ei েপiজ e Procurement Opportunity নােম eকিট েমনু পাoয়া যােব
যার িনম্নরুপ 4 িট সাবেমনু পাoয়া যােব।
(i) Notice (Pre-Qualification)
(ii) Notice (Tender)
(iii) EOI
ধাপ-4:
Notice (Pre-Qualification) সাব েমনুর Create List িলংক e িক্লক করেল িনম্নরুপ [িচ 25] eকিট েপiজ আসেব । uক্ত েপiজ eর েয়াজনীয় িফল্ড সমূেহ তথয্ দান পূব র্ক েপiেজর িনেচ Save
বাটেন িক্লক করুন। াক-েযাগয্তা েনািটশিট িসিপিটi্u oেয়বসাiেট কািশত হেব। তেব eি সম্পন্ন হেত হেল
aবশয্i Mandatory/ Required িফল্ডসমূহ eি হেব। eিন্টকৃত ডাটাসমূহ েদখেত চাiেল Notice
(Pre-Qualification) সাবেমনুর aধীন List িলংক e িক্লক করেত হেব।
eর পর যিদ েকান সংেশাধনী েয়াজন হয় তেব aবশয্i Corrigendum eর মােধয্ম সংেশাধন করেত
হেব।
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িচ -25

কর্য়কারী কতৃক
র্

াক-েযাগয্তা সংেশাধন িসিপিটiu oেয়বসাiেট কাশ

ধাপ-2: িসিপিটiu oেয়বসাiেট েবেশর ধাপসমূহ aনুসরণ কের oেয়বসাiেট েবশ করুন।
ধাপ-3: oেয়বসাiেটর Top-Right কন র্াের PE Login িলংক e িক্লক করেল িচ -3 eর নয্ায় eকিট
লগiন েপiজ আসেব েযখােন userid, password িদেয় Login বাটেন িক্লক করেল িচ -5 eর নয্ায়
eকিট েপiজ আসেব । ei েপiজ e Procurement Opportunity নােম eকিট েমনু পাoয়া যােব
যার িনম্নরুপ 4 িট সাবেমনু পাoয়া যােব।
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(i) Notice (Pre-Qualification)
(ii) Notice (Tender)
(iii) EOI
ধাপ-4: Notice (Pre-Qualification) সাব েমনুর আধীন List বাটেন িক্লক করেল িনম্নরুপ
িচে র নয্ায় [িচ -26] কািশত াক-েযাগয্তা েনািটশসমূেহর তািলকা েদখােব।

িচ -26
e তািলকা হেত েয াক-েযাগয্তা েনািটশিট সংেশাধন করেত চান েসi াক-েযাগয্তা েনািটশিটর ডান পােশ
Corrigendum বাটেন িক্লক করুন। িনেম্নাক্ত eকিট েপiজ আসেব [িচ -27]।

িচ -27
uক্ত েপiেজর uপের ডান কন র্ােরর create New বাটেন িক্লক করুন। িনম্নরুপ eকিট eি েপiজ [িচ -28]
পােবন।
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িচ -28
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