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২০ াবণ ১৪২৬

িবষয়: আগামীআগামী  ১৫১৫ -  - ২৬২৬  সে রসে র, , ২০১৯ইং২০১৯ইং  তািরখতািরখ  ময়ােদময়ােদ  ২২  স াহব াপীস াহব াপী  “Online OfficeOnline Office
Management (16th Batch)Management (16th Batch)”  শীষকশীষক  কােসরকােসর  মেনানয়নমেনানয়ন  দানদান  সংেসংে ।।

মেহাদয়,
আধিুনক যিু  িনভর দ  জনবল তিরর লে  িবআইএম, ঢাকা আগামী ১৫ - ২৬ সে র, ২০১৯ইং তািরখ
ময়ােদ িবকাল ০৫ টা - রাত ০৯:৩০িমঃ পয  ২ স াহব াপী “Online Office Management (16th

Batch)” শীষক কােসর আেয়াজন করা হেয়েছ। কাসিটেত অিফস পিরচালনার জ  গল, সাইবার িসিকউিরিট
ও অ া  াউড সািভেসর ব বহার স েক তাি ক ও ব বহািরক সশন দান করা হেব, যােত িশ ণ শেষ
তারা য কান সময় ও য কান ান থেক কি উটার/ল াপটপ/ট াব/ মাবাইল ইত ািদর মাধ েম একই তথ
ব বহার কের অিফস পিরচালনা করেত পাের। কােসকােস  অংশ হণকারীেদরঅংশ হণকারীেদর  সকলেকসকলেক  ১িট১িট  কেরকের  Android TABAndroid TAB

দানদান  করাকরা  হেবহেব, , যাযা  কাসকাস  শেষশেষ  তােদরতােদর  দা িরকদা িরক  কাজকাজ-- কক  আেরাআেরা  গিতশীলগিতশীল  করেবকরেব।। কাস িফ নীট ২৭,৫০০/-
(সাতাশ হাজার পঁাচশত) টাকা (ভ াট ও ট া  ব িতত) যা মহাপিরচালক, িবআইএম ঢাকা বরাবের সড চক/ প-
অডার/ব া  াফট-এর মাধ েম পিরেশাধ করেত হেব। িব ািরত কাস িশয়র সংযু ।
উপেরা  কােস আপনােদর ম ণালয়/দ র/ িত ান হেত তথ - যিু  ব বহারকারীগনেক মেনানয়ণ দােনর
জ  সিবনেয় অ েরাধ করা হেলা। উ  কােসর মেনানীত অংশ হণকারীগেনর মাবাইল ন র ও ইেমইলসহ
তািলকা দান করেল অনলাইন রিজে শনসহ পরবতী কায ম হণ করা হেব।
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Bangladesh Institute of Management 
2 week Training on 

Online Office Management (16th Batch) 
 

Course Objectives 
Now days, more and more people are adopting information systems in their personal, 
working and social life. In Bangladesh, citizen, even from the grass root levels are now 
accessing information in parallel with the increasing rate of Internet penetration. 
Government is also prioritizing the innovation in public service delivery; following that most 
of the public servants or service delivery agents are now using e-Filing, e-Procurement 
through computer, tab or smartphone etc. These devices have the access to so many free 
online applications to improve the productivity, which ultimately aims to ensure quality 
service delivery at the doorsteps of citizen. The specific objectives are: 
 

 Accessing the same information irrespective of hardware 
(Computer/Laptop/Mobile/Tab) or software (MS Windows/Android/Apple). 

 Skilled on working from anywhere, anyplace & any time through Cloud Services. 
 Using readily available, free, up-to-date and easy-to-use cloud based services for 

effective office management. 

Course Outline 
 Information System (IS) And Cloud Computing 

Systems 

 Management Information System (MIS) 

 Cloud Storage Management 

 Innovation in Public Service Delivery 

 Time Management Using Google Calendar 

 Travelling with Support of Google Map 

 Social Media in Public Service Delivery UNICODE 

Bangla, Communication Messenger  

 e-Filing 

 e-Procurement  

 Graphics Design Using Cloud Services 

 Advanced Emailing, Account and Contact 

Management 

 Word Processing Using Google Docs 

 DBMS Using Google Sheets  

 Google Forms 

 Building Website Using Google Sites 

 
Prerequisites 
Officers with at least one year of working experience with computing, Internet, Smartphone 
may attend this course. 
 
Training Aids & Methods 
 

SL TOPIC RATIO CONCENTRATION 
1 Theory 20% Focused on industry standards 

2 Lab Practice 80% Skills on Cloud Applications 

2.1 Desktop/Laptop based cloud environment 40% MS Windows based Computer Lab 

2.2 Mobile/Tab Apps for Android/iOS 40% Each Participant will get One 
Android TAB as gift. 

 
Duration : 15 - 26 September, 2019 (10 Working Days, 40 Hours) 
Time : 17:00 - 21:30 (4 Hours) 
Venue : BIM, Dhaka 
Coordinator : S M Ariful Islam, Head, Project Management Division 

(arifull@yahoo.com, 01719500008) 
Course Fee : Net Pay TK. 27,500/- (Excluding VAT & TAX)  
  (A/C Payee to Director General, BIM, Dhaka) 
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