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১. ডিডপডপ স্টোর ম্যোনেজনম্ন্ট ডি ?
ডিডিডি স্টোর ম্যোনেজনম্ন্ট ডিনটম্,যো এর স্টকনহোল্ডোর এবং বযবহোরকোরীনের জেয ডিডিডিনিবো(DPPSEBA)
ডহিোনব িডরডিডি িোনব। এ িফটওয়্যোরটি ডিডজটোল বোংলোনেশ বোস্তবোয়্নে ম্ুদ্রণ ও প্রকোশেো অডিপ্তনরর একটি অেযিম্
ক্ষু দ্র প্রয়্োি। যোর ম্োিযনম্ অত্র অডিেপ্তর স্িবো গ্রহীিোনের স্েোর স্ োড়োয়্ ডেরডবডিন্ন স্িবো স্ি ৌঁনে ডেনি গুরুত্বিূণণ ভু ডম্কো
িোলে করনব। ডিডিডিনিবো ডবএিও (বোংলোনেশ স্টশেোরী অডফি) এর বোৎিডরক িোডহেো প্রেয়্ণ করোর ম্োিযনম্
ডিডজটোল ইেনভন্টডর িংক্রোন্ত কোজটি িহজ কনর িোর স্টকনহোল্ডোনরর কোনে ক্রয়্কৃ ি ম্োলোম্োল িম্য়্ম্ি িরবরোহ
ডেডিি করনি িোরনব। ডিনটম্টি স্বয়্ংডক্রয়্ভোনব হোজোর হোজোর িনণযর িোডহেো এবং িরবরোহ বোস্তবোয়্নের কোজ
িডরিোলেো করনব। বোংলোনেশ জুনড় প্রোয়্ হোজোনররও স্বডশ িরকোরী অডফি িোনের বোৎিডরক প্রনয়্োজেীয়্িো অেুিোনর
িোডহেোিত্র স্প্ররণ করনি এই ডিনটম্টি বযবহোর করনব। স্টোর ম্যোনেজনম্ন্ট ডিনটম্টি ডবএিও অিীনে থোকো আঞ্চডলক
অডফিগুনলো স্থনক ম্ূল স্তনরর িোডহেোিত্র গ্রহণ করনব, আঞ্চডলক অডফিটি িোর ডেনজর অিীনে থোকো অঞ্চল ডভডিক
ডবডবি অডফনির বোৎিডরক িোডহেোর িোডলকো তিডরর অেুনরোিটি প্রনিি করনব এবং স্বয়্ংডক্রয়্ভোনব িফটওয়্যোরটির
ম্োিযনম্ ডবএিও অডফনি উক্ত িডিডলি িোডহেোিত্রটি প্রনয়্োজেীয়্িো অেুিোনর স্প্ররণ করনব। আঞ্চডলক অডফনির কোে
স্থনক প্রোপ্ত িোডহেোর িোডলকোর ডভডিনি ডবএিও িোর িোডলকো িরীক্ষো ও প্রনয়্োজে ম্োডফক িোডহেোর িডরম্োে িংনযোজে
বো ডবনয়্োজে কনর অেুনম্োেে করনব এবং আঞ্চডলক অডফনি িণয িরবরোনহর জেয প্রনয়্োজেীয়্ িেনক্ষি স্েনব। ডিনটম্টি
আঞ্চডলক অডফনির বোডষণক প্রনয়্োজে ও িোডহেো িযণনবক্ষণ করনব এবং িোরো বের ডবডভন্ন প্রনয়্োজেীয়্িোর উির ডভডি
কনর িণয িরবরোহ করনব। িম্স্ত িোডহেোিত্র ডবএিও-নি স্বশ কনয়্কটি স্তনরর অযোিডম্ে বযবহোরকোরীনের দ্বোরো
ডিডজটোডল অেুনম্োডেি বো প্রিযোখ্যোে করো হনব। িণযগুডলর টক টযোটোনির ডভডিনি, ডবএিও কম্ণকিণ ো েরিত্র আহ্বোে
করনবে এবং িরবরোনহর জেয টক ইেনভন্টডর আিনিট করনবে। স্টোর ম্যোনেজোর টকটি ডিনটনম্ আিনিট কনর
এবং ডিনটম্ দ্বোরো শীষণ িডরিোলেোর কোে স্থনক ডিডজটোল অেুনম্োেনের ডেিয়্িো ডেনয়্ িণযগুডল িরবরোহ করনব। টক
ডিডি স্য স্কোেও ম্ুহুনিণ ডবএিও শীষণ িডরিোলে দ্বোরো জোেো যোনব। এই ডিনটম্টি িণয িোডহেোর উির ডভডি কনর
িরবরোহকোরী,িণয গ্রডহিো ও িডরবহণকোরী যোনের িথয িংরক্ষণ করনব। ডিনটম্টি প্রোয়্ ২০০০০ বযবহোরকোরীনের
স্বয়্ংডক্রয়্ভোনব অেুনরোি িডরিোলেো করনব এবং িম্স্ত অেুনম্োেনের িেনক্ষিগুডল প্রডক্রয়্ো করনব। িনণযর েোম্ এবং েোম্
িহ িণয বইটি

BSO টিম্ ডিনটনম্র ম্নিয আিনিট কনর অথণ বের অেুিোনর প্রকোশ করনব এবং যো িংডিষ্ট িম্স্ত

বযবহোরকোরীনের িযোশনবোনিণর জেয উিলব্ধ। ডিডিডি স্টোর ম্যোনেজনম্ন্ট ডিনটম্টি ডবএিওর একটি ম্োইলফলক প্রকল্প ,
যো এর িুডবিোনভো ী িংিোগুডল দ্বোরো প্রনিডিংনয়্র কোজটি িহজ করনব।

ধেযবোদোনে

স্েেজে চোম্বুগং
উপ-পডরচোলি (উপ সডচব)
বোংলোনদশ স্টশেোরী অডিস
ইনম্ইলঃ dd.bso@dpp.gov.bd
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২. ফিফপফপ স্টোর মযাদনিদমন্ট বযবহাদরর িনয গুরুত্বপূ ণণ ফনদেণ ফশকা


ডিডিডিনিবো বযবহোনরর জেয আিেোর ব্রোউজোর স্থনক

https://dppseba.gov.bd এই

ঠিকোেোয়্ স্যনি হনব।

ডিত্র ১- ডিডিডি স্িবো অেুিন্ধোে


ডিডিডিনিবো প্রথম্ ওনয়্ব স্িজটি েৃশযম্োে হনব এরূি

ডিত্র ২- ডিডিডি স্িবো


ডিডিডিনিবো বযবহোনর ডবএিও কিৃণ ক অেুনম্োডেি অডফি/বযবহোরকোরীর িনথযর জেয
স্রডজনেশে প্রডক্রয়্োটি িম্পন্ন করনি ডেন্মক্ত ডিনত্র স্েখ্োনেো অংনশ ডিক করুে।

ডিত্র ৩ - ডিডিডি স্িবোনি স্রডজনেশে
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৩. অফিস স্টরফিদেশন
১ েং িোরকো ডিডিি অংনশ ডিক করনল ডেনন্মোক্ত িযোশনবোিণ েৃশযম্োে হনব। এই িযোশনবোিণ হনি ২ েং
িোরকো ডিডিি অংনশর অডফি স্রডজনেশনের ফরম্টি িূরণ করুে।

২

১

ডিত্রঃ ডবডবি অডফি স্রডজনেশনের জেয “ডবডবি অডফনির িথযোবলী” িূরণ করুে।


প্রথনম্ আিেোর অডফিটি ডবএিও অেুনম্োডেি স্কোে আঞ্চডলক/ স্জোেোল অডফনির অিীনে স্িটো
ডেবণোিে করুে।



কোযণোলনয়্র িরণ ডেবণোিে করুে। যডে িোডলকোয়্ েো স্থনক িনব িোডলকো স্থনক অেোেয ডেবণোিে
করুে।
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এরির িূণণোঙ্গ ঠিকোেো প্রেোে করুে। ম্নে রোখ্নবে লোল িোরকো ডিডিি অংশ অবশযই িূরণ
করনি হনব। যডে উিনজলো/থোেো/িোকঘর িোডলকোয়্ েো থোনক িনব িংনযোজে করোর বযবিো
আনে।



প্রডিটি অডফনির জেয একটি কনর ওয়্যোরহোউনজর েোম্ ও ঠিকোেো অবশযই ডেনি হনব। প্রডিটি
অডফি অডফি প্রিোেনক/িোর অেুনম্োডেি বযডক্ত ডেনয়্ তিডর করোনি হনব।

আিেোর তিডরকৃ ি অডফি ডবএিও কিৃণ ক অেুনম্োডেি িোডলকোয়্ প্রকোডশি
হনলই স্িই অডফনির অিীনে িফটওয়্যোর বযবহোরকোরীনক স্রডজনেশে করনি
িোরনবে।
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৪. সিটওয়যার বযবহারকারী স্টরফিদেশন
অডফি অেুনম্োেে হওয়্োর িনর বযবহোরকোরী ডেবন্ধনের জেয ৩ েং িোরকো ডিডিি অংনশ ডিক করনল
ডেনন্মোক্ত িযোশনবোিণ েৃশযম্োে হনব। এই িযোশনবোিণ হনি ৪ েং িোরকো ডিডিি অংনশর কম্ী ডেবন্ধনের
স্রডজনেশনের ফরম্টি িূরণ কনর িোবডম্ট করনি হনব। এনক্ষনত্র িরবিী িৃষ্ঠোয়্ প্রনয়্োজেীয়্ বণণেো স্েয়্ো
আনে।

৪

৩
ডিত্রঃ কম্ণকিণ ো/কম্ণিোরীর বযোডক্ত ি িথযোবলী

ডিত্রঃ িফটওয়্যোর বযবহোরকোরী তিডর করোর ফরম্
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বযোডক্ত ি িথয িূরনণর জেয ডেন্মক্ত িদ্ধডি অেুিরণ করুে



বযবহোরকোরীর েোম্ (বোংলোয়) * - জোতীয় পডরচয় পত্র অেু সোনর



বযবহোরকোরীর েোম্ (ইংনরডজনত) * - জোতীয় পডরচয় পত্র অেু সোনর





স্ম্োবোইল েং * - এিটি ববধ স্ম্োবোইল েং এিবোরই বযবহোর িরো যোনব এবং ইংনরডজনত ডলখনত হনব। প্রথনম্ 0 স্টলখার
প্রদয়ািন নাই।
ই-স্ম্ইল * - এিটি ববধ ইনম্ইল েং এিবোরই বযবহোর িরো যোনব।
জোতীয় পডরচয়পত্র * - অবশযই ডদনত হনব
ম্োতোর েোম্ *- অবশযই ডদনত হনব
ম্োতোর জোতীয় পডরচয়পত্র েম্বর – থোিনল অবশযই ডদনত হনব
ডপতোর েোম্ * - অবশযই ডদনত হনব
ডপতোর জোতীয় পডরচয়পত্র েম্বর – থোিনল অবশযই ডদনত হনব
ছডব সংযু ক্ত িরুে(৩০০X৩০০ডপনেল) * - সনববোচ্চ ৩০০ স্িডব
জোতীয় পডরচয় পনত্রর ছডব সংযু ক্ত িরুে(৪০০X৪০০ডপনেল) * - সনববোচ্চ ৩০০ স্িডব
স্বোক্ষর সংযু ক্ত িরুে(১০০X৮০ডপনেল) * - সনববোচ্চ ৩০০ স্িডব



পদবী * - তোডলিোয় েো থোনি স্যোগ িনর ডেে



প্রধোে অডিস * - তোডলিো স্থনি ডেববোচে িরুে



স্জোেোল অডিস - তোডলিো স্থনি ডেববোচে িরুে










[বযবহোরকোরী আঞ্চডলক অডফনির হনল ডবডবধ অডফি ডেবি োচে করোর প্রনয়োজে েোই ]


ডবডবধ অডিস - তোডলিো স্থনি ডেববোচে িরুে



বযবহোর সীম্ো * - তোডলিো স্থনি ডেববোচে িরুে

প্রোথডম্ি অবস্থোয় প্রডতটি অডিনসর প্রধোনেরো তোনদর এিোউনন্টর জেয আনবদে িরনবে।
ডবএসও িততবি তোনদর এিোউন্ট অেু নম্োডদত হনয় স্গনল তোরো তোনদর অডধনে ডেনজরোই
েতুে িম্ী বতরী িনর ডেনত পোরনবে।
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৫. অনু দমােন
আপেোর এিোঊন্টটি বতডর হনয় স্গনল ডিডপডপনসবো স্থনি এিটি এসএম্এনসর ম্োধযনম্ আপেোর এিোউন্ট বতরীর সম্য় প্রদোেিতত
স্ম্োবোইনল স্বয়ংডিয়ভোনব পোসওয়োিব চনল যোনব। এরপর ম্ূ ল ওনয়ব সোইনের লগইে অপশনে ডগনয় বযবহোর িরুে।

ইনম্ইল

আিেোর ডেবডন্ধি ইনম্ইল

িোিওয়্োিণ

আিেোর ডেবডন্ধি স্ম্োবোইনলর এিএম্এি অিশনে

৬.সাহায্যদকন্দ্র
আিেোর স্য স্কোে িম্িযোর জেো ডেন্মডলডখ্ি ই-নম্ইনল স্যো োনযো

করুে।

dppsupport@gmail.com
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