
বাংলােদশ ইনি উট অব ােনজেম  
৪, সাবহানবাগ, িমর র রাড, ঢাকা 

 ও  এ  িবেহিভইয়ারাল ােনজেম  িডিভশন 
www.bim.gov.bd

ারক ন র: ৩৬.০৭.০০০০.০১৫.৩১.০০৪.১৯.১৮ তািরখ: 
১২ নেভ র ২০১৯

২৭ কািতক ১৪২৬

িবষয:় ""অিফসঅিফস   ােনজেমােনজেম " " শীষকশীষক  িনয়িমতিনয়িমত   িশ ণিশ ণ   কােসকােস   িশ ণ াথিশ ণ াথ   মেনানয়নমেনানয়ন   সং াসং া ।।

আগামী ২২-২৪, িডেস র, ২০১৯ তািরেখ "অিফস ােনজেম " শীষক এক   িশ ণ বাংলােদশ ই উট অব ােনজেম
(িবআইএম ) -ঢাকা  ক া ােস  অ ি ত  হেব ।উ  িশ েণ আপনার িত ান হেত িশ ণাথ  মেনানয়ন দান করার জ
িনেদশ েম অ েরাধ জানােনা হেলা। িশ েণর িবষয়ব  ও িব ািরত িন পঃ

COURSE OBJECTIVE: COURSE OBJECTIVE: 
After com pleting the cours e,  participants  will be able to us e:After com pleting the cours e,  participants  will be able to us e:
– Establish and communicate department goals and results to employees
 – Staff department and delegate work load to meet market requirements
 – Actively support employee growth
 – Uphold co-operative policies
 – Establish a proper filing system and ensure that files are cleaned of old
records annually.
– Prepare reports and maintain pay roll.
TOPICS TO BE DISCUSSED:TOPICS TO BE DISCUSSED:
– Concept of Office Management
 – Role of an office Manager
 – Planning and Decision Making
 – Office layout and Work Simplification
 – Filing and Indexing
 – Office Correspondence
 – Budgeting
 – Conducting of Office Meeting
 – Time Management
 – Leadership and Supervision  

Duration                                 :           22-24,  Decem ber,  2019.Duration                                 :           22-24,  Decem ber,  2019.
Tim ing                                      :           5.30 pm  to 9:30 pmTim ing                                      :           5.30 pm  to 9:30 pm
Venue                                      :           BIM,  DhakaVenue                                      :           BIM,  Dhaka
Fees                                          :           BDT 6,500.00 (Excluding VAT andFees                                          :           BDT 6,500.00 (Excluding VAT and
TAX); Payable by Check/Pay TAX); Payable by Check/Pay Order/Cas h in  favor of DirectorOrder/Cas h in  favor of Director
General,  BIM. General,  BIM. 
COURSE COORDINATOR:COURSE COORDINATOR:
Md. Rabiul Is lam  KhanMd. Rabiul Is lam  Khan

১



Management Counsellor
Phone: 0281174405-7; Ext. 187 Cell No: 01716917741
E-m ail: prubelbd2010@gm ail.comE-m ail: prubelbd2010@gm ail.com
Cours e Secretary: Jubaer Hos s ain; Cell: 01818452674Cours e Secretary: Jubaer Hos s ain; Cell: 01818452674

১৩-১১-২০ ১৯

িসিনয়র সিচব/সিচব (সকল)

ফার া ডিরন
উ তন ব াপনা উপেদ া

ারক ন র: ৩৬.০৭.০০০০.০১৫.৩১.০০৪.১৯.১৮/১(৩৭৫) তািরখ: ২৭ কািতক ১৪২৬
১২ নেভ র ২০১৯

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) র র /মহাপিরচালক/ চযা়র ান/িনবাহী পিরচালক/ ব াপনা পিরচালক/ ধান

েকৗশলী/পিরচালক(সকল)/অিধদ র/দ র/সং া
২) জলা শাসক (সকল)
৩) উপপিরচালক, জলা সমাজেসবা কাযালয়

১৩-১১-২০ ১৯

মাঃ রিবউল ইসলাম খান 
ব াপনা উপেদ া

২


