.

িব-আর পাওয়ারেজন িলিমেটড
ঢাকা য়ার, বাড়ী নং # ০১, রাড নং # ১৩,
স র # ০১ উ রা, ঢাকা-১২৩০।
িনব াহী পিরচালক ( েকৗশল) এর দ র
৮ পৗষ ১৪২৮
তািরখ:
২৩ িডেস র ২০২১
িব - আর পাওয়ারেজ ন িলিমেটড এর " য়ংি য় ইেলক িনক বাতা রণ প িত এবং াউ ড
সাভােরর মা েম আ ঃিবভাগীয় ত
ও উ পা
িবিনময় " উ ে াগ
বা বায়েনর জ
সফ টওয় ার সরবরােহ র কায ােদশ ।
১) দরপ নং: BRPL/CO/GR-36-Lot-02/2021-22, Date: 14.12.2021
২) Bizzntek Ltd. এর ২০-১২-২০২১ ি ঃ তািরেখর দরপ ।

ারক ন র: ২৭.৩১.০০০০.০২২.০৭.০০৬.২০.৬৩৬
িবষয়:

:

আপনার দািখল ত দর হনেযা
হেলাঃ

িবেবিচত হওয়ায় ছেক বিণ ত মালামাল সরবরােহর জ

SL No.

Description of Item

Unit

1

2
A central platform for B-R
Powergen Limited initially with a
central file base and a general event
reminder system (for events like
procurement events, meetings, legal
certification renewal reminder and
others).

3

A Central Platform for B-R
Powergen Limited’s Official use will
consist of two modules. The first
module will be a Manageable
Central File base. The second
Module will be a General Event
Reminder system. It will notify the
concerned departments and
employees about Various Events
such as Procurement Events,
meetings, Deadline of Legal
Certifications Renewal etc by in app
Notifications, email and SMS.
F u nct io nalit ies :
The Software should have the
following Provisions:
১

িনে া

শতাধীেন কাযােদশ দান করা

Quantity Unit Rate
of Price
(BDT)

4

5

Total
Amount
BDT
(Col 4*5)
6

.

1. Accounts for each employee and
department of B-R Powergen
Limited.
1

2. Individual accounts of employees
will be under their corresponding
departments in a hierarchical Tree
Structure.
3. Basic login and password system
or two factor authentication if
required.
4. Admin privileges associated with
each head of departments, as well as
MD.
5. Super admin accounts managed by
Department of ICT. Super Admins
can create, edit, delete,
activate/inactivate, and manage
accounts, entries and all files and
also grant necessary permissions.
6. Department heads can approve
files and other submissions of their
respective departments.
7. A central dashboard/notification
center which will house the
Notifications.
8. Automatic generation of Event
Reminders/Notifications from a
given file containing data (Microsoft
Excel, Word etc.)

২

Package

01

1,60,963.00 1,60,963.00

.

9. An option to create more Modules
like this in the platform in future if
necessary.
10. Every file/document/submission
needs to be editable.
11. An Intuitive UI with Dashboard.
12. A dashboard for the Legal
Documents as per the given Data
format with color coding and
remaining time display.
2

13. Proper testing and after sales
service.

Package

01

1,05,000.00 1,05,000.00

14. Speed, Reliability, Uptime,
Performance and all the abovementioned features as per
satisfaction of the client (B-R
Powergen Limited).
15. Make necessary
adjustment/modification/amendment
as per the client (B-R Powergen
Limited) requirement during
execution of the job.
Deploying the System in a cloudbased server which can be accessed
Months
02
2,500.00
5,000.00
worldwide with 2 months
subscription
T o t al amo u nt in B DT (Inclu ding VAT & AIT )
2,70,963.00
In Wo rd: B DT T wo L ac Sevent y T h o u s and Nine H u ndred Six t y T h ree O nly.
শত াবলীঃ
১. কাযােদশ াি র ৩০ (ি শ) িদেনর মে অিফস চলাকালীন সমেয় Specification মাতােবক সংি আইেটম িব-আর
পাওয়ারেজন িলঃ এর কেপােরট অিফেস সরবরাহ করেত হেব।
২. িবল, সক-৬.৩ ও চালােনর কিপ াি সােপে
পিরেশাধ করা হেব।

সরকারী িনয়ম অ যায়ী ভ াট ও া কতন বক আপনার িত ােনর অ

েল িবল

৩. কাযােদশ াি র ৩০ (ি শ) িদেনর মে অিফস চলাকালীন সমেয়
িসিফেকশন মাতােবক সংি আইেটম িব-আর পাওয়ারেজন
িলঃ এর কেপােরট অিফেস সরবরাহ করেত থ হেল Undelivered আইেটম এর ে র উপর িতিদন িহেসেব ০.১০% হাের
LD কতণ করা হেব।

২৩-১২-২০২১
আ েতাষ রায়
িনব াহী পিরচালক ( েকৗশল)
৩

.

Bizzntek Ltd.
1208, 12th Floor, Plot-87, Sector-7,
BNS Tower, Uttara, Dhaka-1230.

ফান: ৪৮৯৫০০৫৪
ইেমইল:
edengg@brpowergen.gov.bd
৮ পৗষ ১৪২৮
তািরখ:
২৩ িডেস র ২০২১

ারক ন র: ২৭.৩১.০০০০.০২২.০৭.০০৬.২০.৬৩৬/১(৫)

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল:
১) ব াপনা পিরচালক, ব াপনা পিরচালক এর দ র, িব-আর পাওয়ারেজন িলিমেটড
২) িনব াহী পিরচালক (অথ ), িনব াহী পিরচালক (অথ ) এর দ র, িব-আর পাওয়ারেজন িলিমেটড
৩) ত াবধায়ক েকৗশলী, ত াবধায়ক েকৗশলী (িপএ িড) এর দ র, িব-আর পাওয়ারেজন িলিমেটড
৪) িডিজএম, িডিজএম (এইচআর ও এডিমন) এর দ র, িব-আর পাওয়ারেজন িলিমেটড
৫) অিফস, কিপ

২৩-১২-২০২১
পাপন দাশ
ত াবধায়ক েকৗশলী

৪

