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িবষয়: আগামীআগামী  ২০২০ -  - ২১২১  নেভ রনেভ র, , ২০২০ইং২০২০ইং  তািরখতািরখ  ময়ােদময়ােদ  সকালসকাল  ০৯০৯::০০টা০০টা -  - িবকালিবকাল  ০৫০৫::০০টা০০টা  পযপয
২২  িদনব াপীিদনব াপী  “Cyber Security Awareness Training (17th Batch)Cyber Security Awareness Training (17th Batch)”  শীষকশীষক  কােসরকােসর
মেনানয়নমেনানয়ন  রণরণ  সেসে ।।

মেহাদয়,
সরকারী- বসরকারী িত ােন ই টারেনট, সামািজক যাগােযাগ মাধ ম, অনলাইন সবাসমহূ, মাবাইল ফান
ইত ািদ তথ - যাগােযাগ যিু র ব বহার বাড়ার সােথ সােথ তেথ র িনরাপ ার িবষয়িট এখন সবািধক 
পাে । দখা যাে  য, অিধকাংশ তথ  যিু  ব বহারকারীেদর সাইবার িনরাপ া িবষেয় সাধারন িকছ ুধারনা না
থাকায়, িনেজর অজাে ই ব ি গত ও দা িরক মলূ বান/ েয়াজনীয় তথ সমহূ িনরাপ া ঝিুকেত ফেল দয়।

ায়শঃই আমােদর আেশ পােশ দখা যায় তথ - যিু র অপব বহার কের দশ/িবেদশ হেত অসামািজক,
অৈনিতক ও স াসী কমকা ড পিরচািলত হে । ফেল তথ - যিু র সােরর সােথ সােথ এর মাধ েম অপরাধ

বনতাও িদন িদন বিৃ  পাে । এ িবষেয় সমসামিয়ক ধারনা দােনর জ  বাংলােদশ ইনি িটউট অব
ম ােনজেম ট (িবআইএম) ঢাকা ক া ােস আগামী ২০ - ২১ নেভ র, ২০২০ইং তািরখ ময়ােদ সকাল ০৯:০০টা -
িবকাল ০৫:০০টা পয  ২ িদনব াপী “Cyber Security Awareness Training (17th Batch)” শীষক

িশ েণর আেয়াজন করা হেয়েছ। কাসকাস  িফিফ  নীটনীট  ১২১২,,০০০০০০/-/-টাকাটাকা ( (ভ াটভ াট  ওও  ট াট া   ব িততব িতত) ) যাযা  মহাপিরচালকমহাপিরচালক,,
িবআইএমিবআইএম  ঢাকাঢাকা  বরাবেরবরাবের  সডসড  চকচক// পপ--অডারঅডার//ব াব া   াফটাফট--এরএর  মাধ েমমাধ েম  পিরেশাধপিরেশাধ  করাকরা  যােবযােব। । উে খউে খ   যয, , কাসকাস
িফিফ  এরএর  মেধমেধ   িশ নাথীেদরিশ নাথীেদর  িশ ণিশ ণ  ভাতাভাতা  ৩৩,,০০০.০০০০০.০০ ( (িতনিতন  হাজারহাজার) ) টাকাটাকা  দানদান  করাকরা  হেবহেব ( ( কাসকাস  িফিফ  ািাি
সােপেসােপে )।)। ি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 
Cyber Security Awareness Training (17th Batch) 

 

 

About This Course 

In Today’s organizational Environment, almost every role involves working with Computers 

in some manner. Recent events indicated that security breaches could happen with almost 

any computer users, at office or home. This course is intended to provide you with an 

introduction to common security threats and issues as well as ways to counteract them. 

Who Should Attend? 

All the ICT Focal Point Officer/Office Executives/Computer End Users having basic 

computing skills should have this knowledge to protect digital information. 

Course Outline 

▪ Introduction to Information Systems 

▪ Securing Information 

▪ Type of Cyber-crime and business loss of cybercrime 

▪ Guard against cyber crime  

▪ Physical access control 

▪ Email and Internet Security 

▪ Role of Encryption in Network Security 

▪ Security outside of the office 

▪ ISMS ISO-27000 

▪ Policy and Legal Issues of Cyber Security 

▪ Digital Signature 

▪ Case Analysis & Group Discussion 

Training Methods 

Lecture, Lab Practice, Group Discussion, Questions and Answers etc.  

 
Duration    : 20 - 21 November, 2020 (2 Days, 12 Hours) 

Time    : 09:00 - 17:00 (6 Hours) 

Venue    : BIM, Dhaka 

Coordinator     : S M Ariful Islam, Head, Project Management Division 

Associate Coordinator  : Md. Zafar Ali, Management Counsellor 

       01712-594621, alizafarbim@gmail.com 

       01822-800205, tusher.bim@gmail.com 

Course Fee     : Net Pay TK. 12,000/-  (Excluding VAT&TAX)  

      (A/C Payee to Director General, BIM, Dhaka) 

 

 


