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প্রস্তোজিত জিষয়
(গৃহীতব্য কোনির নোর্)

জিষয়
২
Supply &
Installation of
an Enterprise
Resource
Planning
(ERP) and
Enterprise
Asset
Management
(EAM)
System

িোস্তিোয়নকো
শুরুর তোজরখ

২
৪
০৫/০২/২০১৭
ইং
BwRwmwe wjt G ERP & EAM System
G wb¤œwjwLZ gwWDj/mve-gwWDj mg~n
AšÍf©~³ Av‡Q :
1. FICO - Financial Accounting
and Controlling
2. HCM - Human Capital
Management
a) Human Resource
Management
b) Payroll
3. MM - Material Management
4. PS – Project System
5. PM - Plant Manitenance
6. PP – Product/Production
Planning
7. BI/BO – Busines Object
8. PI/PO,MII- Process
Integration/Process
Orchestration, Manufacturing
Integration and Intelligence

িোং োয়

ওনয়িিোইট প্রনয়ন
ও জিদ্যর্োন
ওনয়িিোইটটি

িংস্করণ ও
িমৃদ্ধকরণ

হহোর্ হপি এর িোং ো িংস্করণ করো ০৮/০১/২০১৭ ইং
হনয়নে এিং অিজশষ্ট িক হপি িমূনহর
িোং ো িংস্করনণর কোি চ র্োন রনয়নে।
জিদ্যর্োন ওনয়িিোইটটির িংস্করণ ও
িমৃদ্ধকরণ এর কোি চ র্োন রনয়নে।

ির্োজপ্তর তোজরখ

দোজয়ত্বপ্রোপ্ত
কর্ কি তিো

প্রতযোজশত ফ োফ
(কোিটি িম্পন্ন হন গুণগত িো পজরর্োনগত কী
পজরিতিন আিনি)

৫
০৫/১২/২০১৮ ইং

৬
৭
জনি োি হী  Real time, accurate information
প্রনকৌশ ী
for decision making
(আইজিটি)  Maintain maximum availability
of its generating assets
 Enhance asset life by optimizing
their operation and maintenance
 Manage plant, financial and
human resources effectively
through best practices
 High Speed Connectivity WAN
and LAN connecting all EGCB
locations-Corporate Office &
Power Plants
 Consistent reporting from a
single source
 Best practice embedded in
commercial systems
 Faster cycle time and fewer
approval steps via electronic
approvals in the computer
 single source of data & reports
and shared across all power
plants and Corporate Office

৩০/১২/২০১৭ ইং

উপ-জিেোগীয় িোং োয় ওনয়িিোইট প্রনয়ননর ফন আনরো
প্রনকৌশ ী হিজশ িংখ্যক র্োনুষ হকোম্পোনীর কোর্ িক্রর্
(আইজিটি) িম্পনকি অিজহত হনত পোরনি।

পজরর্োপ
(প্রতযোজশত ফ োফ
ততজর হনয়নে জক নো তো
পজরর্োনপর র্োনদন্ড)
৮

