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মালামাল গ্রহণকারী অফিস সমূ হ ও োর বযবহারকারীর স্টরফিদেশন করার পদ্ধফে
সাংক্রান্ত মযানু য়াল

(https://dppseba.gov.bd)

িোডবিক তত্ত্বোবধোনে
ম্ু দ্রণ ও প্রকোশেো অডধদপ্তর
প্রকোশেোয়

কোডরগডর িহোয়তোয়

ই-দমইলঃ dppsebacenter@gmail.com
রচডয়তোাঃ কেিযোলনেন্ট, িফেনিল িলু শে ডলডম্েি
তোডরখাঃ ৮ই অগোট, ২০২১ ইং

িূ চীিত্র
১. ডিডিডি স্টোর ম্যোনেজনম্ন্ট ডক ? ................................................................................................................................................... 2
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১. ডিডিডি স্টোর ম্যোনেজনম্ন্ট ডক ?
ফিফপফপ স্টোর মযাদনিদমন্ট ফসদেম,য্া এর স্টেকদহাল্ডার এবাং বযবহারকারীদের িনয ফিফপফপদসবা(DPPSEBA) ফহসাদব পফরফচফে পাদব।
এ সিটওয়যারটি ফিফিটাল বাাংলাদেশ বাস্তবায়দন মুদ্রণ ও প্রকাশনা অফধ্প্তদরর একটি অনযেম ক্ষুদ্র প্রয়াস। য্ার মাধ্যদম অত্র অফধ্েপ্তর স্টসবা
গ্রহীোদের স্টোর স্ট াড়ায় ফনরফবফিন্ন স্টসবা স্টপ ৌঁদে ফেদে গুরুত্বপূ ণণ িুফমকা পালন করদব। ফিফপফপদসবা ফবএসও (বাাংলাদেশ স্টেশনারী অফিস)
এর বাৎসফরক চাফহো প্রনয়ণ করার মাধ্যদম ফিফিটাল ইনদিন্টফর সাংক্রান্ত কািটি সহি কদর োর স্টেকদহাল্ডাদরর কাদে ক্রয়কৃে মালামাল
সময়মে সরবরাহ ফনফিে করদে পারদব। ফসদেমটি স্বয়াংফক্রয়িাদব হািার হািার পদণযর চাফহো এবাং সরবরাহ বাস্তবায়দনর কাি পফরচালনা
করদব। বাাংলাদেশ িু দড় প্রায় হািাদররও স্টবফশ সরকারী অফিস োদের বাৎসফরক প্রদয়ািনীয়ো অনুসাদর চাফহোপত্র স্টপ্ররণ করদে এই
ফসদেমটি বযবহার করদব। স্টোর মযাদনিদমন্ট ফসদেমটি ফবএসও অধ্ীদন থাকা আঞ্চফলক অফিসগুদলা স্টথদক মূল স্তদরর চাফহোপত্র গ্রহণ
করদব, আঞ্চফলক অফিসটি োর ফনদির অধ্ীদন থাকা অঞ্চল ফিফিক ফবফবধ্ অফিদসর বাৎসফরক চাফহোর োফলকা তেফরর অনুদরাধ্টি প্রদসস
করদব এবাং স্বয়াংফক্রয়িাদব সিটওয়যারটির মাধ্যদম ফবএসও অফিদস উক্ত সফিফলে চাফহোপত্রটি প্রদয়ািনীয়ো অনুসাদর স্টপ্ররণ করদব।
আঞ্চফলক অফিদসর কাে স্টথদক প্রাপ্ত চাফহোর োফলকার ফিফিদে ফবএসও োর োফলকা পরীক্ষা ও প্রদয়ািন মাফিক চাফহোর পফরমান
সাংদয্ািন বা ফবদয়ািন কদর অনুদমােন করদব এবাং আঞ্চফলক অফিদস পণয সরবরাদহর িনয প্রদয়ািনীয় পেদক্ষপ স্টনদব। ফসদেমটি
আঞ্চফলক অফিদসর বাফষণক প্রদয়ািন ও চাফহো পয্ণদবক্ষণ করদব এবাং সারা বের ফবফিন্ন প্রদয়ািনীয়োর উপর ফিফি কদর পণয সরবরাহ
করদব। সমস্ত চাফহোপত্র ফবএসও-দে স্টবশ কদয়কটি স্তদরর অযািফমন বযবহারকারীদের দ্বারা ফিফিটাফল অনুদমাফেে বা প্রেযাখ্যান করা হদব।
পণযগুফলর েক েযাটাদসর ফিফিদে, ফবএসও কমণকেণ া েরপত্র আহ্বান করদবন এবাং সরবরাদহর িনয েক ইনদিন্টফর আপদিট করদবন।
স্টোর মযাদনিার েকটি ফসদেদম আপদিট কদর এবাং ফসদেম দ্বারা শীষণ পফরচালনার কাে স্টথদক ফিফিটাল অনুদমােদনর ফনিয়ো ফেদয়
পণযগুফল সরবরাহ করদব। েক ফিফে স্টয্ স্টকানও মুহুদেণ ফবএসও শীষণ পফরচালন দ্বারা িানা য্াদব। এই ফসদেমটি পণয চাফহোর উপর ফিফি
কদর সরবরাহকারী,পণয গ্রফহো ও পফরবহণকারী য্াদনর েথয সাংরক্ষণ করদব। ফসদেমটি প্রায় ২০০০০ বযবহারকারীদের স্বয়াংফক্রয়িাদব
অনুদরাধ্ পফরচালনা করদব এবাং সমস্ত অনুদমােদনর পেদক্ষপগুফল প্রফক্রয়া করদব। পদণযর নাম এবাং োম সহ পণয বইটি BSO টিম ফসদেদমর
মদধ্য আপদিট কদর অথণ বের অনুসাদর প্রকাশ করদব এবাং য্া সাংফিষ্ট সমস্ত বযবহারকারীদের িযাশদবাদিণর িনয উপলব্ধ। ফিফপফপ স্টোর
মযাদনিদমন্ট ফসদেমটি ফবএসওর একটি মাইলিলক প্রকল্প, য্া এর সু ফবধ্াদিা ী সাংিাগুফল দ্বারা প্রদসফসাংদয়র কািটি সহি করদব।

ধেযবোদোনে

স্েেজে চোম্বু গং
উি-িডরচোলক (উি িডচব)
বোংলোনদশ স্টশেোরী অডফি
ইনম্ইলাঃ dd.bso@dpp.gov.bd
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২. ফিফপফপ স্টোর মযাদনিদমন্ট বযবহাদরর িনয গুরুত্বপূ ণণ ফনদেণ ফশকা
• ফিফপফপদসবা বযবহাদরর িনয আপনার ব্রাউিার স্টথদক https://dppseba.gov.bd এই ঠিকানায় স্টয্দে হদব।

ফচত্র ১- ফিফপফপ স্টসবা অনু সন্ধান
•

ফিফপফপদসবা প্রথম ওদয়ব স্টপিটি দৃশযমান হদব এরূপ

ফচত্র ২- ফিফপফপ স্টসবা

•

ফিফপফপদসবা বযবহাদর ফবএসও কেৃণ ক অনু দমাফেে অফিস/বযবহারকারীর েদথযর িনয স্টরফিদেশন প্রফক্রয়াটি সম্পন্ন করদে ফনন্মক্ত ফচদত্র
স্টেখ্াদনা অাংদশ ফিক করুন।

ফচত্র ৩ - ফিফপফপ স্টসবাদে স্টরফিদেশন
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৩. অফিস স্টরফিদেশন
১ নাং োরকা ফচফিে অাংদশ ফিক করদল ফনদন্মাক্ত িযাশদবািণ দৃশযমান হদব। এই িযাশদবািণ হদে ২ নাং োরকা ফচফিে অাংদশর অফিস স্টরফিদেশদনর
িরমটি পূ রণ করুন।

২

১

ফচত্রঃ ফবফবধ্ অফিস স্টরফিদেশদনর িনয “ফবফবধ্ অফিদসর েথযাবলী” পূ রণ করুন।
•

প্রথদম আপনার অফিসটি ফবএসও অনু দমাফেে স্টকান আঞ্চফলক/ স্টিানাল অফিদসর অধ্ীদন স্টসটা ফনবণাচন করুন।

•

কায্ণালদয়র ধ্রণ ফনবণাচন করুন। য্ফে োফলকায় না স্টথদক েদব োফলকা স্টথদক অনানয ফনবণাচন করুন।

•

এরপর পূ ণণাঙ্গ ঠিকানা প্রোন করুন। মদন রাখ্দবন লাল োরকা ফচফিে অাংশ অবশযই পূ রণ করদে হদব। য্ফে উপদিলা/থানা/িাকঘর
োফলকায় না থাদক েদব সাংদয্ািন করার বযবিা আদে।
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•

প্রফেটি অফিদসর িনয একটি কদর ওয়যারহাউদির নাম ও ঠিকানা অবশযই ফেদে হদব। প্রফেটি অফিস অফিস প্রধ্ানদক/োর অনু দমাফেে
বযফক্ত ফেদয় তেফর করাদে হদব।

আপনার তেফরকৃে অফিস ফবএসও কেৃণক অনু দমাফেে োফলকায় প্রকাফশে হদলই স্টসই অফিদসর অধ্ীদন
সিটওয়যার বযবহারকারীদক স্টরফিদেশন করদে পারদবন।
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৪. সিটওয়যার বযবহারকারী স্টরফিদেশন
অফিস অনু দমােন হওয়ার পদর বযবহারকারী ফনবন্ধদনর িনয ৩ নাং োরকা ফচফিে অাংদশ ফিক করদল ফনদন্মাক্ত িযাশদবািণ দৃশযমান হদব। এই
িযাশদবািণ হদে ৪ নাং োরকা ফচফিে অাংদশর কমী ফনবন্ধদনর স্টরফিদেশদনর িরমটি পূ রণ কদর সাবফমট করদে হদব। এদক্ষদত্র পরবেী পৃ ষ্ঠায়
প্রদয়ািনীয় বণণনা স্টেয়া আদে।

৪

৩
ফচত্রঃ কমণকেণ া/কমণচারীর বযাফক্ত ে েথযাবলী

ফচত্রঃ সিটওয়যার বযবহারকারী তেফর করার িরম
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বযাফক্ত ে েথয পূ রদণর িনয ফনন্মক্ত পদ্ধফে অনু সরণ করুন
•

বযবহারকারীর নাম (বোংলোয়) * - জোতীয় িডরচয় িত্র অেু িোনর

•

বযবহারকারীর েোম্ (ইংনরডজনত) * - জোতীয় িডরচয় িত্র অেু িোনর

•

•

স্ম্োবোইল েং * - একটি ববধ স্ম্োবোইল েং একবোরই বযবহোর করো যোনব এবং ইংনরডজনত ডলখনত হনব। প্রথনম্ 0 স্টলখ্ার
প্রদয়ািন নাই।
ই-স্ম্ইল * - একটি ববধ ইনম্ইল েং একবোরই বযবহোর করো যোনব।
জোতীয় িডরচয়িত্র * - অবশযই ডদনত হনব
ম্োতোর েোম্ *- অবশযই ডদনত হনব
ম্োতোর জোতীয় িডরচয়িত্র েম্বর – থোকনল অবশযই ডদনত হনব
ডিতোর েোম্ * - অবশযই ডদনত হনব
ডিতোর জোতীয় িডরচয়িত্র েম্বর – থোকনল অবশযই ডদনত হনব
ছডব িংযুক্ত করুে(৩০০X৩০০ডিনেল) * - িনবিোচ্চ ৩০০ স্কডব
জোতীয় িডরচয় িনত্রর ছডব িংযুক্ত করুে(৪০০X৪০০ডিনেল) * - িনবিোচ্চ ৩০০ স্কডব
স্বোক্ষর িংযুক্ত করুে(১০০X৮০ডিনেল) * - িনবিোচ্চ ৩০০ স্কডব

•

িদবী * - তোডলকোয় েো থোনক স্যোগ কনর ডেে

•

প্রধোে অডফি * - তোডলকো স্থনক ডেবিোচে করুে

•

স্জোেোল অডফি - তোডলকো স্থনক ডেবিোচে করুে

•
•
•
•
•
•
•
•

[বযবহোরকোরী আঞ্চডলক অডফনির হনল ডবডবধ অডফি ডেবিোচে করোর প্রনয়োজে েোই ]
•

ডবডবধ অডফি - তোডলকো স্থনক ডেবিোচে করুে

•

বযবহোর িীম্ো * - তোডলকো স্থনক ডেবিোচে করুে

প্রোথডম্ক অবস্থোয় প্রডতটি অডফনির প্রধোনেরো তোনদর একোউনন্টর জেয আনবদে করনবে।
ডবএিও কততিক তোনদর একোউন্ট অেু নম্োডদত হনয় স্গনল তোরো তোনদর অডধনে ডেনজরোই
েতুে কম্ী বতরী কনর ডেনত িোরনবে।
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৫. অনু দমােন
আিেোর একোঊন্টটি বতডর হনয় স্গনল ডিডিডিনিবো স্থনক একটি এিএম্এনির ম্োধযনম্ আিেোর একোউন্ট বতরীর িম্য় প্রদোেকতত
স্ম্োবোইনল স্বয়ংডিয়ভোনব িোিওয়োিি চনল যোনব। এরির ম্ূল ওনয়ব িোইনের লগইে অিশনে ডগনয় বযবহোর করুে।

ইমেইল

আপনার ননবনিত ইমেইল

পাসওয়ার্ড

আপনার ননবনিত মোবাইমলর এসএেএস অপশমন

৬.সাহায্যদকন্দ্র
আপনার স্টয্ স্টকান সমসযার িনা ফনন্মফলফখ্ে ই-দমইদল স্টয্া াদয্া করুন।

dppsebacenter@gmail.com
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