
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ 

বাংলােদশ পে ািলয়াম ই উট 
স র-৮, ট-৫/এ, উ রা মেডল টাউন, ঢাকা-১২৩০।
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ারক ন র: ২৮.০৪.০০০০.০০৪.২৪.০৭৮.১৯.৫৯ তািরখ: 
২০ অে াবর ২০২২

৪ কািতক ১৪২৯

িবষয:় “E-GP and Public Procurement Management” “E-GP and Public Procurement Management” শীষকশীষক  িশ ণিশ ণ   হ েতহেত
অব করণঅব করণ   সেসে ।।

উপ  িবষেয়র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, বাংলােদশ পে ািলয়াম ই উট ক ক ১৬ - ২০ অে াবর, ২০২২
সমেয় ০৫ ( াচ) কাযিদবেস “E-GP and Public Procurement Management” শীষক িশ ণ পিরচািলত
হয়। কােসর সফল সমাি র পর ২০ অে াবর, ২০২২ তািরখ অপরাে  িন বিণত িশ ণাথ গণেক িশ ণ কাস হেত
িনেদশ েম অব  করা হেলা:

Ser ialSer ial   
NoNo

Name &Name &  
Des ignat ion (not  inDes ignat ion (not  in   

t he or der  oft he or der  of   
s enior it y )s enior it y )

Or ganizat ionOr ganizat ion Remar k sRemar k s

1 Mahbubur Rahman, Deputy 
Manager (Admin.)

Bangladesh Petroleum 
Exploration & Production 
Co. Ltd.

2 Md. Shad Ibna Shamim, 
Scientific Officer

Bangladesh Petroleum 
Institute

3 Rubel Hossain, Assistant 
Director

Bangladesh Petroleum 
Institute

4 Munshi Abu Sayem, 
Manager (ICT & TC)

Barapukuria Coal Mining 
Company Limited

5
Md. Shariful Islam, 
Assistant Manager (Mine 
Development)

Barapukuria Coal Mining 
Company Limited

6
S.I.M. Ferdous Alom, 
Assistant Director 
(Administration)

Directorate of Sports
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7
Engr. A.K.M Faruque Iqbal, 
Deputy Manager 
(Operation)

LP Gas Limited

8 Md. Murad Bhuiyan, 
Purchase Officer

Meghna Petroleum 
Limited

9 Syed Enamul Hoque, 
Manager (Purchase)

Padma Oil Company 
Limited

10 Shilpiara Masud, Technical 
Assistant (Store) Survey of Bangladesh

11 Md. Omar Faruque, Store 
Officer Survey of Bangladesh

12 Md Abdulla Al Rafi, 
Assistant Director

Sustainable And 
Renewable Energy 
Development Authority 
(SREDA)

13 Md. Afjal Miah, Assistant 
Officer

Titas Gas Transmission & 
Distribution Co. Ltd.

২। উে  য, কান িশ ণাথ েক িবিপআই থেক .এ. /িড.এ., িশ ণ ভাতা দান করা হয়িন; .এ. /িড.এ. ও িশ ণ
ভাতাসহ েযাজ  সকল ভাতা সংি  িত ান ক ক েদয় হেব।

২০-১০-২০২২

াপক ( জ তার মা সাের নয়):
১) চযা়র ান , টকসই ও নবাযন়েযা  ালািন উ যন় 
ক প  ( ডা)
২) মহাপিরচালক (অিতির  সিচব), বাংলােদশ 
পে ািলয়াম ই উট
৩) সােভয়ার জনােরল, সােভয়ার জনােরল অব 
বাংলােদশ-এর দ র, বাংলােদশ জিরপ অিধদ র
৪) ব াপনা পিরচালক, ব াপনা পিরচালক এর দ র, 
বাংলােদশ পে ািলয়াম এ ে ােরশন এ  াডাকশন 
কা ানী িলঃ (বােপ )
৫) ব াপনা পিরচালক, ব াপনা পিরচালক এর দ র, 
বড় িরয়া কাল মাইিনং কা ানী িলিমেটড 
(িবিসএমিসএল)
৬) ব াপনা পিরচালক, ব াপনা পিরচালেকর দ র, 
এলিপ াস িলিমেটড

খনচান
পিরচালক ( শাসন ও িশ ণ)

ফান: +৮৮০২৪১০৯০০৩৫
ফ া : +৮৮০২৮৯৩৩৩৩৬

ইেমইল: dg@bpi.gov.bd
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৭) ােনিজং ডাইের র, ােনিজং ডাইের েরর দ র, 
মঘনা পে ািলয়াম িলিমেটড
৮) ব াপনা পিরচালক, ব াপনা পিরচালেকর দ র, 
িততাস াস া িমসন এ া  িডি িবউশন কা ানী 
িলিমেটড
৯) ব াপনা পিরচালক, ব াপনা পিরচালেকর দ র, 
প া অেয়ল কা ানী িলিমেটড
১০) পিরচালক , ীড়া পিরদ র
১১) জনাব / বগম, ................, ................
১২) সহকারী পিরচালক, িহসাব শাখা, বাংলােদশ 
পে ািলয়াম ই উট

ারক ন র: ২৮.০৪.০০০০.০০৪.২৪.০৭৮.১৯.৫৯/১(৩) তািরখ: ৪ কািতক ১৪২৯
২০ অে াবর ২০২২

অ িলিপ (সদয় অবগিতর জ ): 
১) িসিনয়র সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ র, ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ
২) চয়ার ান, চয়ার ান-এর দ র, বাংলােদশ পে ািলয়াম কেপােরশন
৩) চয়ার ান, চয়ার ান-এর দ র, বাংলােদশ তল, াস ও খিনজ স দ করেপােরশন ( পে াবাংলা)

২০-১০-২০২২
খনচান 

পিরচালক ( শাসন ও িশ ণ)
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