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  ANSAR-VDP UNNAYAN BANK 
 

প্রশিক্ষণ ও মানব সম্পদ শবভাগ  
 

২০২১-২২ অর্ থবছরেে সম্ভাব্য প্রশিক্ষণ কম থসূচী  
 
 

 

ক্র:

নং 

মারসে নাম ককারস থে নাম তাশেখ ব্যাচ 

সংখ্যা 

প্রশিক্ষণার্ীে 

সংখ্যা 

সময়কা

ল 

১ আগস্ট/২১ উদ্ভাবন ও কসবা 

সহজীকেন শবষয়ক 

কম থিালা 

১৬ আগস্ট ২০২১ ০১টি প্রশত ব্যারচ 

২৫ জন করে 

০১শদন 

১৮ আগস্ট ২০২১ ০১টি প্রশত ব্যারচ 

২৫ জন করে 

০১শদন 

২৩ আগষ্ট ২০২১ ০১টি প্রশত ব্যারচ 

২৫ জন করে 

০১শদন 

২ আগস্ট/২১ তথ্ব্য অশিকাে শবষরয় 

কম থকতথারদে প্রশিক্ষণ 

২৬ আগষ্ট ২০২১ ০১টি প্রশত ব্যারচ 

২৫ জন করে 

০১শদন 

৩ আগস্ট/২১ Accounting 

for non-

Accounts & 

Beginners 

 

২৬  আগষ্ট ২০২১ -

৩১ আগষ্ট ২০২১ 

পর্ থন্ত 

০৩টি প্রশত ব্যারচ 

২০ জন করে 

০৩শদন 

৪ কসপ্টম্বে/২১ Book keeping for 

Professions and 

Accounting 

information 

System (AIS) 

 

Refresher couse 

on 

PDR ACT-1913 

০৫ কসপ্টম্বে/২১  হরত 

০৭ কসপ্টম্বে/২১ পর্ থন্ত 

০৩টি প্রশত ব্যারচ 

২৫ জন করে 

০১শদন 

৫ কসপ্টম্বে/২১ Basic concepts 

for intermal 

auditing 

Module 1: 

introduction-

Miscellaneous 

etc. 

১২ কসপ্টম্বে/২১  হরত 

১৪ কসপ্টম্বে/২১ পর্ থন্ত 

০৩টি প্রশত ব্যারচ 

২৫ জন করে 

০১শদন 

৬ কসপ্টম্বে/২১ Bangladesh 

Auditing 

Standards (BAS) 

১৯ কসপ্টম্বে/২১  হরত 

২১ কসপ্টম্বে/২১ পর্ থন্ত 

০৩টি প্রশত ব্যারচ 

২৫ জন করে 

০১শদন 

৭ কসপ্টম্বে/২১ কম থকতথা/কম থচােীরদে 

অশভরর্াগ প্রশতকাে 

ব্যবস্হা এবং শজআেএস 

সফটওয়যাে শবষয়ক 

প্রশিক্ষণ  

২৮ কসপ্টম্বে/২১ ০১ টি প্রশত ব্যারচ 

২৫ জন করে 

০১শদন 



  

 

৮ অরটাবে/২১ তথ্ব্য অশিকাে শবষরয় 

কম থকতথারদে প্রশিক্ষণ 

০৬ অরটাবে/২১ ০১টি প্রশত ব্যারচ 

২৫ জন করে 

০১শদন 

৯ অরটাবে/২১ অনলাইন CBS 

পরিচালনা সংক্রান্ত 

প্ররিক্ষণ 

১০ অরটাবে/২১ হরত 

১১ অরটাবে/২১ পর্ থন্ত 

০৬ টি প্রশত ব্যারচ 

১০ জন করে 

০১শদন 

১০ অরটাবে/২১ Training on 

Security 

Awarness 

১৮ অরটাবে/২১ ০৫ টি প্রশত ব্যারচ 

০৫ জন করে 

০১শদন 

১১ অরটাবে/২১ Training on 

PMIS 

২৬ অরটাবে/২১ ০৫ টি প্রশত ব্যারচ 

০৫ জন করে 

০১শদন 

১২ অরটাবে/২১ শুদ্ধাচাি সংক্রান্ত 

প্ররিক্ষণ 

২১ অরটাবে/২১ ০১ টি প্রশত ব্যারচ 

২৫ জন 

০১ শদন 

১৩ নরভম্বে/২১ Refresher couse on 

জশমে মাশলকানা স্বত্ব 

সংক্রান্ত দশললাশদ সনাক্ত 

কেন কচকশলষ্টসহ 

প্রশতরবদন শলখন 

 

০৭ নরভম্বে ২০২১ 

হরত ০৯ নরভম্বে-

২০২১ পর্ থন্ত 

০৩টি প্রশত ব্যারচ 

২৫ জন করে 

০১শদন 

১৪ নরভম্বে/২১ ক) কম থকতথা-

কম থচােীরদে উপশিশত 

শবশিমালা-২০১৯ সহ 

শবশভন্ন প্রকাে ছুটিসহ 

শনি থাশেত শবশিমালা-

১৯৫৯ 

১৫ নরভম্বে ২০২১ 

হরত ১৭ নরভম্বে-

২০২১ পর্ থন্ত 

০৩টি প্রশত ব্যারচ 

২৫ জন করে 

০১শদন 

খ) উদ্ভাবরন সক্ষমতা 

বৃশি শবষয়ক প্রশিক্ষণ 

২৪ নরভম্বে ২০২১ 

হরত ২৫ নরভম্বে-

২০২১ পর্ থন্ত 

০১টি প্রশত ব্যারচ 

২০ জন করে 

০২শদন 

১৫ নরভম্বে/২১ কসবা প্রদান প্রশতশ্রুশত 

শবষয়ক প্রশিক্ষণ 

আরয়াজন 

২৯ নরভম্ববে/২১ ০১টি প্রশত ব্যারচ 

২০ জন করে 

০১শদন 

১৬ শিরসম্বে/২১ ননশতকতা উৎকষ থতা 

সািরনে জন্য ননশতক 

কচতনা প্রকৃশত, নবশিরেে 

উপে গুরুত্বারোপ 

০৬ শিরসম্বে-২০২১ ০১ প্রশত ব্যারচ 

২৫ জন করে 

০১শদন 

সেকােী কম থচােী 

(শংখলা ও আশপল) 

শবশিমালা-২০১৮ 

সেকােী কম থচােী 

আচেন শবশিমালা-১৯৭৯ 

০৯, ১৩ ও ১৪ 

শিরসম্বে-২০২১ পর্ থন্ত 

০৩টি প্রশত ব্যারচ 

২৫ জন করে 

০১শদন 

১৭ শিরসম্বে/২১ Accounting in 

the context of 

Ansar-VDP 

Unnayan Bank 

২০, ২১ ও 

২২শিরসম্বে-২০২১ 

পর্ থন্ত 

০৩টি প্রশত ব্যারচ 

২৫ জন করে 

০১শদন 



  

 

১৮ শিরসম্বে/২১ কম থকতথা/কম থচােীরদে 

অশভরর্াগ প্রশতকাে 

ব্যবস্হা এবং শজআেএস 

সফটওয়যাে শবষয়ক 

প্রশিক্ষণ 

২৮ শিরসম্বে/২১ ০১ টি প্রশত ব্যারচ 

২৫ জন করে 

০১শদন 

১৯ জানুয়ােী/২২ Accounting in 

Core Banking 

System (CBS) 

৪,৫ ও ৬ জুনুয়ােী/২২ ০৩টি প্রশত ব্যারচ 

২৫ জন করে 

০১শদন 

২০ জানুয়ােী/২২ তথ্ব্য অশিকাে শবষরয় 

কম থকতথারদে প্রশিক্ষণ 

১১ জানুয়ােী/২২ ০১টি প্রশত ব্যারচ 

২৫ জন করে 

০১শদন 

২১ জানুয়ােী/২২ Accounting for 

professionals 

and Accounting 

information 

system 

১৮,১৯ ও ২০ 

জানুয়ােী/২২ 

০৩টি প্রশত ব্যারচ 

২৫ জন করে 

০১শদন 

২২ কফব্রুয়াশে/২২ ক) আনসাে-শভশিশপ 

উন্নয়ন ব্যাংক কম থকতথা 

ও কম থচােী চাকুেী 

শবশিমালা-২০০৫ 

০১ কফব্রূয়ােী/২০২২ 

হরত ১২ 

কফব্রূয়ােী/২০২২ পর্ থন্ত 

০৩টি প্রশত ব্যারচ 

২৫ জন করে 

০১শদন 

খ) উদ্ভাবরন সক্ষমতা 

বৃশি শবষয়ক প্রশিক্ষণ 

 

২১ কফব্রূয়ােী হরত ২৮ 

কফব্রূয়ােী/২২ পর্ থন্ত 

০১টি প্রশত ব্যারচ 

২০ জন করে 

০২শদন 

২৩ কফব্রুয়াশে/২২ কসবা প্রদান প্রশতশ্রুশত 

শবষয়ক প্রশিক্ষণ 

আরয়াজন 

২৪ কফব্রূয়ােী /২২ ০১টি প্রশত ব্যারচ 

২০ জন করে 

০১শদন 

২৪ মাচ থ/২২ ক) কসবা সহজীকেরন 

সক্ষমতা বৃশি শবষয়ক 

প্রশিক্ষণ 

০১ মাচ থ/২২ হরত ১১ 

মাচ থ/২২ পর্ থন্ত 

০২টি প্রশত ব্যারচ 

২০ জন করে 

০২শদন 

খ) ঋণ কেণী শবন্যাস 

এবং প্রশভিশনং শবষয়ক 

কম থিালা 

১৫ মাচ থ/২২ হরত ৩১ 

মাচ থ/২২ পর্ থন্ত 

০২টি প্রশত ব্যারচ 

২৫ জন করে 

০১শদন 

২৫ মাচ থ/২২ কম থকতথা/কম থচােীরদে 

অশভরর্াগ প্রশতকাে 

ব্যবস্হা এবং শজআেএস 

সফটওয়যাে শবষয়ক 

প্রশিক্ষণ 

২৮ মাচ থ/২২ ০১ টি প্রশত ব্যারচ 

২৫ জন করে 

০১শদন 

২৬ এশপ্রল/২২ নাগশেকরদে কসবা প্রদান 

(Citizen Charter) 

শবষয়ক প্রশিক্ষণ 

০৪ এশপ্রল/২২ হরত 

১০ এশপ্রল/২২ 

০৩টি প্রশত ব্যারচ 

২৫ জন করে 

০১শদন 

২৭ এশপ্রল/২২ Office 

management 

coures 

১৮,১৯ ও ২০ 

এশপ্রল/২২  

০৩টি প্রশত ব্যারচ 

২৫ জন করে 

০১শদন 



  

 

২৮ কম/২২ ক) N9-ACT-

1881 এে আওতায় 

কচক শিজঅনাে মামলা 

দারয়ে ও অনুসেনীয় 

পিশত শবষয়ক প্রশিক্ষণ 

০৯,১০ ও ১১ কম/২২  ০৩টি প্রশত ব্যারচ 

২৫ জন করে 

০১শদন 

খ) ননশতকতা, উৎকষ থতা 

সািরনে জন্য ননশতক 

কচতনা প্রকৃশত, নবশিরেে 

উপে গুরুত্বারোপ 

১৬ কম/২২ ০১ প্রশত ব্যারচ 

২৫ জন করে 

০১শদন 

২৯ কম/২২ তথ্ব্য অশিকাে শবষরয় 

কম থকতথারদে প্রশিক্ষণ 

১৯ জানুয়ােী/২২ ০১টি প্রশত ব্যারচ 

২৫ জন করে 

০১শদন 

৩০ কম/২২ কসবা প্রদান প্রশতশ্রুশত 

শবষয়ক প্রশিক্ষণ 

আরয়াজন 

২৫ কম/২২ ০১টি প্রশত ব্যারচ 

২০ জন করে 

০১শদন 

৩১ জুন/২২ অভযন্তেীন শনেীক্ষা, 

বাশনশজযক শনেীক্ষা ও 

বাংলারদি শনেীক্ষা 

সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ 

০১ জুন/২২ হরত ০৯ 

জুন/২২ পর্ থন্ত 

০৩টি প্রশত ব্যারচ 

২৫ জন করে 

০১শদন 

৩২ জুন/২২ শুদ্ধাচাি সংক্রান্ত 

প্ররিক্ষণ 

১৪ জুন/২২ ০১ টি প্রশত ব্যারচ 

২৫ জন 

০১ শদন 

৩৩ জুন/২২ কম থকতথা/কম থচােীরদে 

অশভরর্াগ প্রশতকাে 

ব্যবস্হা এবং শজআেএস 

সফটওয়যাে শবষয়ক 

প্রশিক্ষণ 

২৭ জুন/২২ ০১ টি প্রশত ব্যারচ 

২৫ জন করে 

০১শদন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

                                                  

 

Head Office: 14, Outer Circular Road, Rajarbagh, Dhaka-1217 

Tele phone: 48322181, 48313191, 48313147, 48313196, 9347615 

Website: www.ansarvdpbank.gov.bd, E-mail:training@ansarvdpbank.gov.bd 

http://www.ansarvdpbank.gov.bd/

