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১ িংস্টিস্টি ই-অকশন ডিস্টেস্টমর ডলস িমকঅ  
ডিডিডিডি’র অনলাইন ডনলাম ওস্টয়িিাইি এর ডঅাম ডিইস্টজর ডচত্র ডনস্টচ ডেওয়া অস্টয়স্টে । এই ডিইস্টজ ৫ ডি ডমনু 
রস্টয়স্টে । ডনস্টচ ডমনুর িণবনা ডেওয়া অল 

 

১। প্রথ্ম িাতাাঃ এই ডমনুস্টত আিডন িকল নতুন এিং চলমান ডনলাস্টমর তাডলকা িাস্টিন। “ডনলামডি ডিস্তাডরত 
ডেখস্টত এখাস্টন ডিক করুন” এই ডলংস্টক ডগস্টল আিডন ডনলামডির ডিস্তাডরত ডেখস্টত িাস্টিন। 

২। জরুরী ডিজ্ঞডতাঃ ডিডিডিডি এর িাি ডথ্স্টক ডকান ডিজ্ঞডত ( ডনাডিশ ) ডেওয়া অস্টল ডিিা এখাস্টন িাস্টিন। 

৩। িিবাডিক ডজজ্ঞািয প্রশ্নািলীাঃ এই ডমনুস্টত আিডন িিবাডিক ডজজ্ঞািয প্রস্টশ্নর উত্তর িাস্টিন। 

৪। প্রস্ট াজয শতবািলীাঃ  ডনলাস্টম অংশগ্রঅন করার িািারণ শতব গুস্টলা এখাস্টন ডেওয়া আস্টে। 

৫। ড াগাস্ট াগ করুনাঃ ডনলাস্টমর িাস্টথ্ িম্পডকবত ডকান ডকেু জানস্টত অস্টল ডকাথ্ায় ড াগাস্ট াগ করস্টত অস্টি ডিিা 
এখাস্টন িাস্টিন। 

 

 

 

 

  

http://localhost:8888/Notice
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২ ডকোস্টি ডনলাস্টম অংশগ্রঅন করস্টিন 
 ড  ডকান ডনলাস্টমর ডিস্তাডরত ডেখার জনয ডঅাম ডিইস্টজ উক্ত ডনলাস্টমর নাস্টমর ডনস্টচর “ডনলামডি ডিস্তাডরত ডেখস্টত 
এখাস্টন ডিক করুন” এই িািস্টন ডিক করুন। 

 
ডচত্র - ১ 

 ডনস্টচ িম্পকণব ডনলাম ডিজ্ঞডতর ডচত্র ডেওয়া অল। এই ডনলাস্টম অংশগ্রঅন করস্টত চাইস্টল “ডনলামডিস্টত অংশগ্রঅণ করস্টত 
এখাস্টন ডিক করুন” এই িািস্টন ডিক করুন। “ডনলামডিস্টত অংশগ্রঅণ করস্টত এখাস্টন ডিক করুন” এই িািনডি 
ডনলামডিস্টত আস্টিেস্টনর ডশষ তাডরখ ি বন্ত ডেখস্টত িাস্টিন।  ডনলাস্টম অংশগ্রঅন করস্টত অস্টল এই ডিস্টেস্টম আিনাস্টক 
ডনিন্ধন করস্টত অস্টি।   ডে আিডন একিার ডনিন্ধন কস্টর থ্াস্টকন, তাঅস্টল আিনাস্টক িুনরায় ডিতীয়িার ডনিন্ধন 
করার প্রস্টয়াজন নাই। 

http://localhost:8888/account/signup
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ডচত্র - ২ 

৩ ডনিন্ধন করার ডনয়ম  
এই ডিস্টেস্টম ডনিন্ধন করার জনয আিনাস্টক ডনস্টচর িািগুস্টলা অনুিরন করস্টত অস্টি। 

িাি -১: ডঅাম ডিইস্টজর িান িাস্টশর “ ডনিন্ধন করুন ” এই িািস্টন ডিক করুন । 

 
ডচত্র - ৩ 

িাি -২: ডনস্টচর ডচস্টত্রর মত একিা ডেউ আিডন ডেখস্টত িাস্টিন । এখাস্টন আিনার ডকাম্পাডনর নাম, ইস্টমইল, 
ডমািাইল নং, ইউজার আইডি এিং িািওয়ািব ডেস্টত অস্টি । মস্টন রাখস্টিন ইউজার আইডি অিশযই ইউডনক অস্টত 
অস্টি  াস্টত অনয ডকান ইউজাস্টরর ইস্টমইস্টলর িাস্টথ্ না ডমস্টল এিং “I agree with the Terms and Conditions” 
এই িক্স ডিস্টলক্ট করস্টত অস্টি । এরির “SIGN UP” িািস্টন ডিক করুন ।  

http://localhost:8888/account/signup
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ডচত্র - ৪ 

িাি -৩: “SIGN UP” িািস্টন ডিক কারার ির কাজিা িম্পকণব অস্টল ডনস্টচর ডচস্টত্রর মত একিা িাতবা িাস্টিন এিং 
আিনার ইস্টমইল অযাকাউস্টন্ট একিা ডমইল িাস্টিন এই িংক্রান্ত ।  

 
ডচত্র - ৫ 
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িাি -৪: আিডন এখন এই ডিস্টেস্টম ডনিন্ধন িম্পকণব করস্টলও আিনার অযাকাউন্ট এখনও িডক্রয় অয়ডন।  অযাকাউন্ট 
িডক্রয় করার জনয আিনার ইস্টমইস্টল ড  ডলংক ডেওয়া অস্টয়স্টে ওই ডলংস্টক ড স্টত অস্টি / ডলস্টস ডিক করস্টত অস্টি। 

 

ডচত্র - ৬ 

িাি -৫: আিনার ইস্টমইস্টল ডেওয়া ডলংস্টক  াওয়ার ির আিডন ডনস্টচর ডচস্টত্রর মত অযাকাউন্ট িডক্রয় অওয়ার একিা 
িাতবা িাস্টিন । অযাকাউন্ট িডক্রয় অস্টল আিনার ইউজার আইডি এিং িািওয়ািব ডেস্টয় লগইন করস্টত িারস্টিন। 

 
ডচত্র - ৭ 
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৪ লগইন করার ডনয়ম 
এই ডিস্টেস্টম লগইন করার জনয আিনাস্টক ডনস্টচর িািগুস্টলা অনুিরণ করস্টত অস্টি। 

িাি -১:  ডঅাম ডিইস্টজর িান িাস্টশর “ লগইন করুন ” এই িািস্টন ডিক করুন । 

 
ডচত্র - ৮ 

িাি -২: ডনস্টচর ডচস্টত্রর মত একিা ডেউ আিডন ডেখস্টত িাস্টিন । এখাস্টন আিনার ডনিন্ধন করা ইউজার আইডি 
এিং িািওয়ািব ডেস্টত অস্টি । এরির “ SIGN IN ” িািস্টন ডিক করুন ।  

 
ডচত্র - ৯ 

িাি -৩: আিনার ডেওয়া ইউজার আইডি এিং িািওয়ািব িডিক অস্টল আিডন লগইন অিস্থায় ডনস্টচর মত ডেউ 
ডেখস্টত িাস্টিন । এই ডিইস্টজর উিস্টরর ডেস্টক আিনার ডকাম্পাডনর নাস্টম ডেখস্টত িাস্টিন । ডিইস্টজর িানিাস্টশ “ 
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েরোতার তথ্য ” নামক অংস্টশ ডকেু নতুন ডমনু ডেখস্টত িাস্টিন । “ েরোতার তথ্য ” নামক অংশডিই আিনার 
িযাশস্টিািব। আিডন আিনার ডনলাম িংক্রান্ত  ািতীয় কাজ এই ডমনু গুল ডথ্স্টক করস্টত িারস্টিন। 

 

 

ডচত্র - ১০ 

৫ িযাংস্টক িাকা জমা িঅ ডনলাস্টম অংশগ্রঅণ করার ডিস্তাডরত ডনয়ম 
এই ডিস্টেম িযিঅার কস্টর ডনলাস্টম অংশগ্রঅণ করার জনয আিনাস্টক ডনস্টচর িািগুস্টলা আনুিরন করস্টত অস্টি।  

িাি -১: ডনলাস্টম অংশগ্রঅণ করার জনয আিনাস্টক লগইন করস্টত অস্টি । ডিজনয আস্টগ আিনাস্টক ডনিন্ধন করস্টত 
অস্টি । লগইন করার ির আিডন ডঅাম ডিইস্টজ চলমান ডনলাস্টমর তাডলকা ডেখস্টত িাস্টিন । ড ই ডনলাস্টম অংশগ্রঅণ 
করস্টত চান ডিই ডনলাস্টমর ডনস্টচর “ ডনলামডি ডিস্তাডরত ডেখস্টত এখাস্টন ডিক করুন ” এই িািস্টন ডিক করুন ।  

 
ডচত্র - ১১ 
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িাি -২: ড ই ডনলাস্টমর ডনস্টচর “ ডনলামডি ডিস্তাডরত ডেখস্টত এখাস্টন ডিক করুন ” িািস্টন ডিক করস্টিন ডিিার 
ডিস্তাডরত ডেখস্টত িাস্টিন । এই ডনলাস্টম অংশগ্রঅণ করস্টত চাইস্টল “ ডনলামডিস্টত অংশগ্রঅণ করস্টত এখাস্টন ডিক করুন 
” এই িািস্টন ডিক করুন ।  

 
ডচত্র - ১২ 

িাি -৩: ড স্টকাস্টনা ডনলাস্টম অংশগ্রঅণ করস্টত চাইস্টল প্রথ্স্টম ওই ডনলাস্টমর েরিত্র েডলস্টলর ডিক্রয় মকলয প্রোন করস্টত 
অস্টি । এই ডিইস্টজ ডনলাস্টমর েরিত্র েডলস্টলর ডিক্রয় মকলয প্রোন করার জনয আিনাস্টক ডিাস্টকন ডেওয়া অস্টি । এই 
তথ্য আিনার ইস্টমইস্টলও িািাস্টনা অস্টি । আিডন চাইস্টল  এই তথ্য িাউনস্টলাি করস্টত িারস্টিন ।  

 

ডচত্র - ১৩ 

িাি -৪: িাউনস্টলাি করা তথ্য ডপ্রন্ট করুন এিং িযাংস্টক ডগস্টয় িাকা জমা ডেন ।  
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িাি -৫: িাকা জমা ডেওয়ার ির আিডন লগইন কস্টর “ আমার ডনলাস্টমর তথ্য ” এই ডমনুস্টত  ান ।  

 
ডচত্র - ১৪ 

িাি -৬: এখাস্টন আিডন ড  ডনলাস্টমর জনয েরিত্র েডলস্টলর ডিক্রয় মকলয প্রোন কস্টরস্টেন ডিিা ডেখস্টত িাস্টিন । 
এোড়াও এই ডনলাম িংক্রান্ত  ািতীয় িযিস্থািনার কাজ এই ডিজ ডথ্স্টক করা  াস্টি। ডকান ডনলাস্টমর দ্রিয তাডলকা 
ডেখস্টত “ডনলামডির দ্রিয তাডলকা” এই ডলংস্টক ডিক করুন।  

 
ডচত্র - ১৫ 

http://localhost:8888/Bidder/Auction
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িাি -৭: “ডনলাস্টমর দ্রিয তাডলকা” ডলংস্টক আিস্টল আিডন উক্ত ডনলাস্টম ডকান ডকান দ্রিয অন্তেুবক্ত আস্টে তা ডেখস্টত 
িাস্টিন। 

 

 
ডচত্র - ১৬ 

এই ডনলাস্টম  ডে আিডন ডিি করস্টত চান তাঅস্টল “ জামানত ডিস্টমস্টন্টর জনয প্রস্টয়াজনীয় ডিাস্টকন িংগ্রঅ করস্টত 
এখাস্টন ডিক করুন ” এই িািস্টন ডিক করুন । অথ্িা “ আমার ডনলাস্টমর তথ্য ” ডলংস্টক ডগস্টয় িরিতবী করনীয় অংস্টশ 
“জামানস্টতর ডিাস্টকন িংগ্রঅ” ডলংস্টক ডিক করুন। জামানস্টতর িাকা জমা না ডেওয়া ি বন্ত ডনলাস্টমর দ্রস্টিযর ডিিরীস্টত 
আিডন ডকান অোর প্রোন করস্টত িারস্টিন না। 

 

 
ডচত্র - ১৭ 

 

 

http://localhost:8888/Bidder/Auction
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িাি -৮: এই ডিইস্টজ ডনলাস্টমর জামানত প্রোন করার জনয আিনাস্টক ডিাস্টকন ডেওয়া অস্টি । এই তথ্য আিনার 
ইস্টমইস্টলও িািাস্টনা অস্টি । আিডন চাইস্টল  এই তথ্য িাউনস্টলাি করস্টত িারস্টিন ।  

 
ডচত্র - ১৮ 

 

িাি -৯: িাউনস্টলাি করা তথ্য ডপ্রন্ট করুন এিং িযাংস্টক ডগস্টয় ডনলাস্টমর জামানস্টতর িাকা জমা ডেন ।  

িাি -১০: জামানস্টতর িাকা জমা ডেওয়ার ির আিডন লগইন কস্টর “ আমার ডনলাস্টমর তথ্য ” এই ডমনুস্টত  ান। 

 
ডচত্র - ১৯ 

http://localhost:8888/Bidder/Auction
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িাি -১১: এখাস্টন আিডন ড  ডনলাস্টমর জনয জামানস্টতর িাকা প্রোন কস্টরস্টেন ডিিার “িরিতবী করনীয়” অংস্টশ 
ডেখস্টত িাস্টিন আিনাস্টক এখন ডক করস্টত অস্টি। জামানস্টতর িাকা প্রোস্টনর ির আিনাস্টক ডনলাস্টমর জনয প্রস্টয়াজনীয় 
িকুস্টমন্ট আিস্টলাি করস্টত অস্টি। 

 
ডচত্র - ২০ 

িকুস্টমন্ট আিস্টলাি করার জনয “িকুস্টমন্ট আিস্টলাি” ডলংস্টক ডিক করুন। 

িাি -১২:  

 

ডচত্র - ২১ 
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ডচত্র - ২২ 

 
ডচত্র - ২৩ 
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ডচত্র - ২৪ 

 

 

ডচত্র – ২৫ 

 



 
Page 16 of 27 

 
 কডিরাইি © ঢাকা িাওয়ার ডিডিডিউশন ডকাম্পাডন ডলডমস্টিি। িিবস্বত্ব িংরডিত। 

 
ডচত্র - ২৬ 

 
ডচত্র - ২৭ 
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ডচত্র - ২৮ 

িাি -১২: এখাস্টন আিস্টল আিডন উক্ত ডনলাস্টম ডকান ডকান দ্রিয অন্তেুবক্ত আস্টে তা ডেখস্টত িাস্টিন এিং প্রডতডি 
আইস্টিস্টমর প্রডত ইউডনস্টির মকলয ডলখার জনয ডিক্সি িক্স িাস্টিন । আিনার চাডঅো আনু ায়ী মকলয ডেওয়ার ির িািা 
িংরিণ করার জনয “ িংরিণ করুন ” এই িািস্টন ডিক করুন ।  

 

 
ডচত্র - ২৯ 

িাি -১৩: কাজডি িডিকোস্টি িম্পকণব অস্টল আিডন ডনস্টচর মত একিা িাতবা ডেখস্টত িাস্টিন ।  
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ডচত্র - ৩০ 

িাি -১৪: আিডন ডকান আইস্টিস্টমর ডক মকলয ডেস্টয়স্টেন ডিিা ডেখস্টত চাইস্টল “ আমার অংশগ্রঅণকৃত ডনলাম ” এই 
ডমনুস্টত  ান । এই ডিইস্টজর িডরিতবন কলাস্টমর ডেতস্টরর “ প্রস্তাডিত দ্রিয মকলয ডেখুন ” এই িািস্টন ডিক করুন । 

 
ডচত্র - ৩১ 

http://localhost:8888/Bidder/Auction
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ডচত্র - ৩২ 

িাি -১৫: এখাস্টন আিডন প্রডত আইস্টিস্টমর জনয আিনার প্রস্তাডিত মকলয কত তা ডেখস্টত িারস্টিন ।  ডে মকলয আিার 
িডরিতবন করস্টত চান তাঅস্টল “ দ্রিয মকলয প্রোন (অোর) ” এই িািস্টন ডিক করুন । 

 

ডচত্র - ৩৩ 

৬ িযাংক অযাকাউস্টন্টর তথ্য ড াগ করুন  
আিনার প্রোনকৃত িাকার মস্টিয ডেরতস্ট াগয িাকা িাওয়ার জনয িযাংক অযাকাউস্টন্টর তথ্য ড াগ করস্টত অস্টি । িযাংক 
অযাকাউস্টন্টর তথ্য ড াগ করার জনয ডনস্টচর িদ্ধডত অনুিরণ করুন 

িাি -১: আিনার ইউজার আইডি এিং িািওয়ািব ডেস্টয় লগইন করারির “ আমার িযাংক অযাকাউস্টন্টর তথ্য ” এই 
ডমনুস্টত  ান । 

http://localhost:8888/Bidder/Auction
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িাি -২: এখাস্টন আিডন িকস্টিব  ুক্তকরা িযাংক অযাকাউস্টন্টর তাডলকা ডেখস্টত িাস্টিন ।  ডে ডকান িযাংক অযাকাউন্ট 
নাথ্াস্টক তাঅস্টল নতুন অযাকাউন্ট ড াগ কারার জনয “ নতুন িযাংক অযাকাউন্ট  ুক্ত করুন ” এই িািস্টন ডিক করুন 
। 

ডচত্র - ৩৪ 

 
ডচত্র - ৩৫ 

িাি -৩: এই ডিইস্টজ আিনাস্টক িযাংক অযাকাউস্টন্টর তথ্য প্রোন করস্টত অস্টি । তথ্য প্রোন করার িময় োল োস্টি 
ডেখুন তথ্য িডিক ডকনা । িি ডশস্টষ “ িংরিণ করুন ” িািস্টন ডিক করুন । 
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ডচত্র - ৩৬ 

িাি -৪: কাজডি িডিকোস্টি িম্পন্ন অস্টল আিডন ডনস্টচর ডচস্টত্রর মত একিা িাতবা িাস্টিন ।  

 

ডচত্র - ৩৭ 

িাি -৫:  এরির আিার “ আমার িযাংক অযাকাউস্টন্টর তথ্য ” ডমনুস্টত ডগস্টল আিডন ড াগকরা িযাংক অযাকাউস্টন্টর 
তাডলকা ডেখস্টত িাস্টিন । ড ই িযাংক অযাকাউন্টস্টক আিডন ডিেল্ট অযাকাউন্ট ডঅস্টিস্টি ডিি করস্টিন তার িাস্টশ 
একিা ডিক ডচহ্ন ডেখস্টত িাস্টিন । আিডন চাইস্টল আরও িযাংক অযাকাউন্ট ড াগ করস্টত িাস্টরন । তস্টি একজন 
ডিিাস্টরর জনয শুিুমাত্র একিা িযাংক অযাকাউন্টই ডিেল্ট অযাকাউন্ট অস্টত িারস্টি ।  

http://localhost:8888/Bidder/Auction
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ডচত্র - ৩৮ 
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৭ ডনলাস্টমর ডেরতস্ট াগয িাকা িাওয়ার জনয িযাংক অযাকাউন্ট ডনিবাচন 
ডকান ডনলাস্টমর ডেরত ড াগয িাকা িাওয়ার জনয আিডন িেন্দ মত িযাংক অযাকাউন্ট ডনিবাচন করস্টত িাস্টরন । ডকান  
ডনলাস্টমর ডেরত ড াগয িাকা িাওয়ার জনয িযাংক অযাকাউন্ট ডনিবাচন করস্টত ডনস্টচর ডনয়ম অনুিরণ করুন  

িাি -১: আিনার ইউজার আইডি এিং িািওয়ািব ডেস্টয় লগইন করারির “ আমার অংশগ্রঅণকৃত ডনলাম ” এই 
ডমনুস্টত  ান । 

 
ডচত্র - ৩৯ 

িাি -২: এখাস্টন আিডন িডরিতবন কলাস্টমর ডেতস্টর ডকেু িািন ডেখস্টত িাস্টিন । ডকান ডনলাস্টমর জনয িযাংক 
অযাকাউন্ট ডনিবাচন করস্টত ডিডিস্টলর িডরিতবন কলাস্টমর ডেতস্টরর “ ডনলাস্টমর ডেরত ড াগয িাকা িাওয়ার জনয িযাংক 
অযাকাউন্ট ডনিবাচন করুন ” এই িািস্টন ডিক করুন ।  

 

ডচত্র - ৪০ 

িাি -৩: এই ডিইস্টজ আিনাস্টক ড্রিিাউন ডলে অস্টত িযাংক অযাকাউন্ট ডনিবাচন করস্টত অস্টি । িডিক িযাংক 
অযাকাউন্ট ডনিবাচন কস্টর “ িংরিণ করুন ” িািস্টন ডিক করুন ।  
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ডচত্র - ৪১ 

িাি -৪: কাজডি িডিকোস্টি িম্পন্ন অস্টল আিডন ডনস্টচর ডচস্টত্রর মত একিা িাতবা িাস্টিন ।  

 
ডচত্র - ৪২ 
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৮ ডিস্টমস্টন্টর তথ্য  
আিনার প্রোন কৃত িাকার তাডলকা ডেখার জনয ডনস্টচর ডনয়ম অনুিরণ করুন  

িাি -১: আিনার ইউজার আইডি এিং িািওয়ািব ডেস্টয় লগইন করারির “ আমার ডিস্টমস্টন্টর তথ্য ” এই ডমনুস্টত 
 ান । 

 
ডচত্র - ৪৩ 

িাি -২: এখাস্টন আিডন ডনলাম আনু ায়ী প্রোন কৃত িাকার তাডলকা ডেখস্টত িাস্টিন ।  

 
ডচত্র - ৪৪ 
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৯ িািওয়ািব িডরিতবন করুন 
এই ডিস্টেস্টম ডনিন্ধন করার ির আিডন চাইস্টল ড  ডকান িময় আিনার িািওয়ািব িডরিতবন করস্টত িারস্টিন । 
িািওয়ািব িডরিতবন করার জনয ডনস্টচর ডনয়ম অনুিরণ করুন  

িাি -১: আিনার ইউজার আইডি এিং িািওয়ািব ডেস্টয় লগইন করারির “ িািওয়ািব িডরিতবন করুন ” এই 
ডমনুস্টত  ান । 

 

ডচত্র - ৪৫ 

িাি -২: এই ডিইস্টজ আিনার িেন্দ অনু ায়ী নতুন িািওয়ািব ডেন । মস্টন রাখস্টিন ২ িা ডিক্সি িস্টক্স একই 
িািওয়ািব ডেস্টত অস্টি । িডিক িািওয়ািব ডেওয়ার ির “ িংরিণ করুন ” িািস্টন ডিক করুন ।   

 

ডচত্র - ৪৬ 
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িাি -৩: কাজডি িডিকোস্টি িম্পন্ন অস্টল আিডন ডনস্টচর ডচস্টত্রর মত একিা িাতবা িাস্টিন ।  

 
ডচত্র - ৪৭ 

 

 

 

 

 

 

 


