গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
পিরক না ম ণালয়
জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিম (এনএিপিড)
৩/এ, নীলে ত, ঢাকা-১২০৫
www.napd.gov.bd
ারক ন র: ২০.০৭.০০০০.০০৬.০২.০০৪.২১.১৬

তািরখ:

২২ অ হায়ণ ১৪২৮

০৭ িডেস র ২০২১
িবষয়:
Cyber Security শীষ ক সা কালীন িশ ণ কােস িশ ণাথ মেনানয়ন রণ ।
মেহাদয়,
উপ
িবষয় ও ে র ি েত জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিম (এনএিপিড) এর বষ পি ২০২১ - ২২ অ যায়ী Cyber Security (১ম াচ) শীষ ক সা কালীন িশ ণ কাস ০৬
ফ য়াির ২০২২ হ েত ০৩ মাচ ২০২২ পয ১২ (বার) কমিদবস ময়ােদ অ ি ত হেব। কাস টকিনক াল িবধায়, যথাযথ া িবিধ মেন ২৫ জন িশ ণাথ িনেয় একােডিমর কি উটার ােব
িশ েণর আেয়াজন করা হেব।
কাস র
ও েয়াজ নীয়তাঃ
১) কাস সা কালীন িবধায় কমকতাগণেক মেনানয়ন দান কিরেল দা িরক কােজর িব ঘটেব না।
২) বতমান িডিজটাল বাংলােদশ বা বায়েন উি িখত িশ ণ কমকতাগেণর Cyber Security স েক ান ও আইিস স মতা ি েত িমকা রাখেব।
৩) কমকতাগেণর সাইবার িসিকউির স মতা ি পেল ই-নিথ ও ইিজিপ সহ সরকাির কােজ ব ত অনলাইন বজড সফটওয়ার িনরাপেদ বহার করা স ব হেব।
৪) ই ারেনেট িনেজেক ও অিফসেক রি ত রাখা স েক জানেত পারেবন।
কােস র মৗিলক ত ািদ িনে উপ াপন করা হেলা:
(১)
(২)

িশ ণাথ র পয ায়
কােসর সময় চী ও ময়াদ

:
:

(৩)

কাস িফ

:

(৪)

কােসর উে

:

(৫)

পা

:

িচ

বিসক কি উটার ানসহ সরকাির, আধাসরকাির, ায় শািসত এবং বসরকাির িত ান স েহর ১০ম ড বা ত কমকতা ।
স ােহ ০৩ (িতন) িদন। িত রিব, ম ল ও ধবার।
স া ০৬:০০ থেক রাত ০৮:৩০ পয ১২ (বার) কমিদবস। (সময় পিরবতনশীল)
ভ াট িতত টাকা ১৮,০০০/- (আঠার হাজার টাকা মা )
“মহাপিরচালক, জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিম, ঢাকা” বরাবের নগদ অথবা স চক এর মা েম দান করেত হেব। কােস অংশ হেণর শত িহেসেব
রিজে শেনর েব কাস িফ পিরেশাধ একা আব ক।
To prepare participants with the technical knowledge and skills needed to protect and
defend cyber-attacks.
To enhance participants by informing policy, laws and rules regarding cyber
security accepted standards
To develop organizational capacity that can plan, implement, and monitor cyber security
mechanisms to help ensure the protection of information technology assets.
Module-1: Individual Security
Fundamentals of Cyber security & Types of Cyber Attacks
Network Security, Cloud Security, and Web Application Security, OS security
Mobile security and common vulnerabilities
Social Engineering with example
Case Study for Cyber security (Malware attack etc)
Response after Cyber incident and rescue / Cyber Incident Management
Module-2: Cyber Security Law, Rules and Strategy
Cyber Security Strategy 2021-2025 (Draft)
Digital Security Act, 2018, Digital Security Rules – 2020 (Cyber Security Related)
Cloud Policy 2020 (Cyber Security Related)
Email policy 2019 (Cyber Security Related), Social Media Uses Guidelines
Module-3: Organizational Security
Digital forensics / Computer Forensics
Malware analysis
Best practices in preventing Cyber-attacks,
Artificial Intelligence In Cyber security
Critical security components to prevent
Privilege Access Management,
Physical security and its importance
Enforcing Confidentiality with Encryption, Certificates and PKI
Intrusion Detection and Prevention
Cyber Audit / Digital Audit
Cyber Risk Management and its assessment
Incident management: Cyber risk and cyber insurance
Business Case for Cyber security (Cyber Investment)

(৬)

কােসর িবধািদ

:

(৭)
(৮)
(৯)

িশ ণাথ র সং া
আবািসক/অনাবািসক
মেনানয়েনর শষ তািরখ

:
:
:

(১০)

মেনানয়ন

:

রণ

- েত ক িশ ণাথ র জ কি উটার ( াব িভি ক ােসর জ )।
- শীতাতপ িনয়ি ত ণী ক ।
- মাি িমিডয়া েজে শন িসে ম।
- নটওয়াক িভি ক কি উটার াব।
- কাস ােটিরয়ালস দান;
২৫ জন।
কাস অনাবািসক এবং সা কালীন ।
৩১ জা য়াির, ২০২২
মহাপিরচালক, এনএিপিড অথবা িন া রকারীর বরাবের মেনানয়ন রণ করা যােব। অি ম অনলাইেন রিজে শেনর জ একােডিমর ওেয়বসাইট
www.napd.gov.bd এ িশ ণ ম র আস কাসস হ নামক সাবেম েত ফরম রণ করা যােব। অনলাইন রিজে শেনর জ সংি ইউআরএল:
https://training.napd.ac.bd/course_registration.php?cid=276

১

মেনািনত কমকতােক আগামী ০৬ ফ য়াির ২০২২ তািরখ িবকাল ০৫.০০ টায় িন
িনকট িরেপাট করেত হেব।

া রকারী অথবা কাস সম য়ক জনাব মাঃ

ল আিমন, সহকারী া ামার, জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিম’র

উ
িশ ণ কােস আপনার ম ণালয়/দ র/অিধদ র/সং া থেক এক বা একািধক কমকতা মেনানয়ন দান করার জ িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা। কাস সং া েয়াজনীয় ত ািদর জ
িন া রকারী অথবা কাস সম য়কারী ও সহকারী া ামার জনাব মাঃ ল আিমন ( ফান: ৮৬১৪৭০৫-৬/২১৭, মাবাইল: ০১৮১৮-৩৫৭৭৮২, email: ap@napd.gov.bd) এর সােথ যাগােযাগ করা
যেত পাের। িত ান ক ক মেনানীত হেল একােডিমর ওেয়বসাইট www.napd.gov.bd এ িশ ণ ম র আস কাস স হ নামক সাবেম েত Cyber Security (Batch 001) এর উপর
ি ক কের বা সরাসির সংি ইউআরএল: https://training.napd.ac.bd/course_registration.php?cid=276 যেকান াউজাের টাইপ কের, ফরম রণ কের সাবিমট করা যােব।

উে

য মেনানীত কমকতােদর সােথ সরাসির যাগােযােগর িবধােথ মেনানয়নপে কমকতােদর মেনানয়ন িনে া

িমক নং

কমকতার নাম ও পদবী

মেনানয়ন স েক এনএিপিড হেত আর কান িন য়তাপ

কম েলর

কানা

ছক অ যায়ী রণ করার জ অ েরাধ করা হলঃ

ফান ন র

মাবাইল ন র

ই- মইল

কানা

দয়া হেব না। আপনার মেনানয়ন-ই ড়া বেল িবেবিচত হেব।

৭-১২-২০২১
েকৗঃ মাঃ আব র রিশদ
পিরচালক
ফান: ০২২২৩৩৬৫৩৫১
ফ া : ০২৫৮৬১৫৬৯৫
ইেমইল: dir.admin@napd.gov.bd

িবতরণ :
১) িসিনয়র সিচব/সিচব (সকল)
২) র র /মহাপিরচালক/ চয়ার ান/িনব াহী পিরচালক/ ব াপনা পিরচালক/ ধান
েকৗশলী/পিরচালক(সকল)/অিধদ র/দ র/সং া
৩) িবভাগীয় কিমশনার, লনা/রাজশাহী/িসেলট।/বিরশাল/ময়মনিসংহ/রং র/চ াম/ঢাকা
৪) জলা শাসক,
চ াম/জামাল র/মািনকগ / িম া/রং র/িসেলট/িঝনাইদহ/যেশার/ াদ র/রাজবাড়ী/ব ড়া/িসরাজগ /িদনাজ র/ ি গ /নারায়ণগ / লনা/সাত ীরা/ঢাকা/লালমিনরহাট/ া ণবািড়য়া/ ভালা/ঝালকা /নােটার/রা ামা /ক
৫) জলা মৎ কমকতা,
িঝনাইদহ/বিরশাল/ নামগ /যেশার/িসেলট/ লনা/রাজশাহী/ িম া/সাত ীরা/বা রবান/নড়াইল/নও া/ ি গ / াপাইনবাবগ /পাবনা/ মেহর র/গাইবা া/ঝালকা /নােটার/িপেরাজ র/লালমিনরহাট/বর না/ ন েকাণা/জামাল
৬) জলা মিহলা িবষয়ক কমকতা (সকল জলা)
৭) জলা কমা া , জলা আনসার ও িভিডিপ (সকল জলা)
৮) উপেজলা িনব াহী অিফসার, রাজশাহী
৯) জলা খা িনয় ক (সকল জলা)
১০) সহকারী পিরচালক,
বর না/সাত ীরা/বা রবান/ঢাকা/রং র/ মৗলভীবাজার/িসরাজগ / য়াডা া/ গাপালগ /ব ড়া/ লনা/যেশার/ ি য়া/টা াইল/ময়মনিসংহ।/জামাল র/রাজশাহী/িঝনাইদহ/িকেশারগ / াপাইনবাবগ /পাবনা/ নায়াখালী/ াদ র/চ
১১) জলা িনব াচন কমকতা (সকল জলা)
১২) উপপিরচালক,
যেশার/িসেলট/ব ড়া/জয় রহাট/নও া/নােটার/ াপাইনবাবগ /পাবনা/রাজশাহী/িসরাজগ /িদনাজ র/গাইবা া/লালমিনরহাট/নীলফামারী/রং র/হিবগ / মৗলভীবাজার/ নামগ /বর না/বিরশাল/ঝালকা /প য়াখালী/িপেরাজ র
১৩) অিতির জলা শাসক (িশ া ও আইিস )

৭-১২-২০২১
মাঃ ল আিমন
সহকারী া ামার

২

