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স্টবষয়: " Digital Office Solutions With Google Tools " শীষ ষক প্রস্টশক্ষণ সকাদ ষ প্রস্টশক্ষণার্থী েদনানয়ন
প্র দে।
রকাদরর স্টিশন ২০৪১ ও স্টডস্টজটাল বাাংলাদেশ গড়ার লদক্ষ রকাস্টর অস্টি মূদহ কার্ ষক্রে ও স বা প্রোন প্রস্টক্রয়ায় ঠিক ও তথ্য
স্টিস্টিক স্ট দ্ধান্ত গ্রহন জরুরী। স্টডস্টজটাল অস্টি োধান োপ্তস্টরক কাদজ গস্টত বৃস্টদ্ধ, কেষকতষাদের প্রডাস্টিস্টিটি বৃস্টদ্ধ, জনগনদক স বা প্রোদন
স্বচ্ছতা ও জবাবস্টেস্টহতা স্টনস্টিত ম্ভব।আ ন্ন চতুর্থ ষ স্টশল্প স্টবপ্লদবর েক্ষতা াংক্রান্ত চযাদলঞ্জ সোকাদবলায় এই সকা ষটি ভূস্টেকা রাখদব
েদেষ প্রতীয়োন হয়। স সপ্রক্ষাপদট বাাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যাদনজদেন্ট (স্টবআইএে) রকাস্টর-দব রকাস্টর অস্টি মূদহ কেষরত
কেষকতষা ও কেষচারীদের েক্ষতা বৃস্টদ্ধর জন্য " Digital Office Solutions With Google Tools " শীষ ষক ২
প্তাহব্যাপী একটি অনলাইন প্রস্টশক্ষণ আদয়াজন কদরদে। সকাদ ষর স্টবস্তাস্টরত স্টনম্নরূপঃ
Target group/ who should attend: Officers from Public and Private offices.
Course Objectives
• To know the concept, elements, importance and concepts of Digital Office
Solutions in offices
• Accelerating appropriate decision-making process in office through digital office
solutions.
• Rendering better service to citizens & Clients
• To align the offices with government vision of 2041 and digital Bangladesh.

Course Outline
The course will cover the following:
▪ Concept of digital workplace
▪ Office works with google docs & slides, sheets
▪ Use of Mail in Office
▪ Calendar use for time management
▪ Use of Zamboard
▪ Meeting management with google meet
▪ Training and development with google Classroom
▪ Data collection & research with google forms
▪ Google Adds on
▪ Google sites
▪ Google Project Management
▪ Google Work Space
▪ Data and device security with google

সকা ষ ব্যাস্টপ্তঃ
েয়ঃ
সকা ষ স্টিঃ

১৮ – ২৯ স দেম্বর ,২০২২ ( প্রস্টত প্তাদহ পাঁচ স্টেন)
১৭:৩০– ২১:৩০
২৫,০০০/-(ট্যাক্স ও িযাট বাদে, প্রদর্াজয সক্ষদে ট্যাক্স ও িযাট েদনানয়ন োনকারী প্রস্টতষ্ঠান
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প্রোন করদবন, সকা ষ স্টি েহাপস্টরচালক, স্টবআইএে বরাবর নগে/দচক/ক্র সচদকর োধ্যদে
পাঠাদত হদব)
দব ষাচ্চ আ ন াংখ্াঃ
সর্াগাদর্াগঃ

৩৫
সশখ স্টজবুর রহোন, ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা, ০১৯১১-১৮৭৭৮০
sksajibbim@gmail.com, shaikh.sajibur@bim.gov.bd
স্টনর্ষর েজুেোর, ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা, ০১৫১১-১১১২২২
nirjhar.mazumder@bim.gov.bd

েদনানয়ন প্রোদনর সশষ তাস্টরখঃ ১২ স দেম্বর, ২০২২
২। সকা ষটি ম্পুন ষ অনলাইদন অনুস্টষ্ঠত হদব। সটকদনালস্টজ সবজড সকা ষ হওয়ায় প্রদতযক প্রস্টশক্ষনার্থীদক একটি কদর স্টডস্টজটাল
স্টডিাই প্রোন করা হদব।
৩। বস্টণ ষত সকাদ ষ আপনার েপ্তর হদত প্রস্টশক্ষণার্থী েদনানয়ন প্রোদনর জন্য স্টনদে ষশক্রদে অনুদরাধ জানাদনা হদলা।

সশখ স্টজবুর রহোন
ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা
ইদেইল: shaikh.sajibur@bim.gov.bd
sksajibbim@gmail.com
সোবাইলঃ ০১৯১১১৮৭৭৮০

