
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।

bpi.gov.bd

ারক ন র: ২৮.০৪.০০০০.০০৪.২৪.০৩৯.১৪.১২৩ তািরখ: 
২০ অে াবর ২০২২

৪ কািতক ১৪২৯

িবষয:় “Gas Network Analysis,  SCADA and Leak Detection” “Gas Network Analysis,  SCADA and Leak Detection” 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 “Gas Network Analysis, SCADA and Leak Detection” 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 & Des ignat ionName & Des ignat ion   
(not  in t he or der  of(not  in t he or der  of   

s enior it y )s enior it y )
Or ganizat ionOr ganizat ion Remar k sRemar k s

1
Supriya Das Sarma, 
Assistant Manager ( 
Engineering & Projects)

Beximco LPG 
Limited

2
Umme Hani Mou, Senior 
Executive (Engineering & 
Projects)

Beximco LPG 
Limited

3
Md. Kaisar Jamil, 
Assistant Manager 
(Instrument)

Eastern Refinery 
Limited

4
Md. Mahmudul Islam, 
Assistant Manager 
(Electrical)

Eastern Refinery 
Limited

5
Engr. Prodip Kumar 
Biswas, General 
Manager (LPM)

Sylhet Gas Fields 
Limited

১



6 Mohammed Tahmid, 
Assistant Engineer

Titas Gas 
Transmission & 
Distribution Co. 
Ltd.

7 Md. Shahalam Roni, Sub 
Assistant Engineer

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) ব াপনা পিরচালক, ব াপনা পিরচালক এর দ র, 
িসেলট াস িফ স িলিমেটড
২) ব াপনা পিরচালক, িততাস াস া িমসন এ া  
িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৩) ােনিজং ডাইের র , ই ান িরফাইনারী িলিমেটড
৪) িবনা খান, ধান, মানব স দ ব াপনা, 
বি মেকা এল িপ িজ
৫) জনাব / বগম................, ................
৬) সহকারী পিরচালক, িহসাব শাখা, বাংলােদশ 
পে ািলয়াম ই উট

খনচান
পিরচালক ( শাসন ও িশ ণ)

ফান: +৮৮০২৪১০৯০০৩৫
ফ া : +৮৮০২৮৯৩৩৩৩৬

ইেমইল: dg@bpi.gov.bd

ারক ন র: ২৮.০৪.০০০০.০০৪.২৪.০৩৯.১৪.১২৩/১(৩) তািরখ: ৪ কািতক ১৪২৯
২০ অে াবর ২০২২

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

২



২০-১০-২০২২
খনচান 

পিরচালক ( শাসন ও িশ ণ)

৩


