
জাতীয়  শুদ্ধাচার  ক ৌশল   র্ মপ রর ল্পনা  ২য়  ত্রৈর্া রস  
অগ্রগরত  প্ররতবেদন  (অবটাের - রিবসম্বর ’  ২০২১ )   

খুলনা রেশ্বরেদযালয় 
খুলনা 







 ার্ মক্রবর্র নার্ 

 

১.১ ননতিকিা কতিটির সভা আয় াজন 

 

আয় াজজি ননতিকিা কতিটির সভা- ১ টি  

িাতরখ : ০৪-১১-২০২১ তি. 

 



প্রর্ান  সর্ূহ 

 

 সভার ননাটিশ 

 

 সভার কার্ যতিিরণী 

 

 উতিতির িাতিকা 

 









 
 
 
 
 
       

  
    ১.২ ননতিকিা কতিটির সভার তসদ্ধান্ত িাস্তিা ন 

 

 



 
   ১.৩ সুশাসন প্ররতষ্ঠার রনরর্বে অংশীজবনর  অংশগ্রহবে 

সভা 

 

 

 
 



 
 

১.৩ সুশাসন প্ররতষ্ঠার রনরর্বে অংশীজবনর  অংশগ্রহবে সভা 



১.৩ সুশাসন প্ররতষ্ঠার রনরর্বে অংশীজবনর  অংশগ্রহবে সভা 



১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্ররশক্ষে আবয়াজন 

 

 



১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্ররশক্ষে আবয়াজন 



 ার্ মক্রবর্র নার্ 

 

১.৫ কি য-তরয়িশ উন্ন ন (স্বািযতিতধ 
অনুশরণ/টিএএন্ডইভুক্ত অয়কয়জা 

 

 



১.৫  র্ ম-পররবেশ উন্নয়ন (স্বাস্থ্যরেরি অনুসরে/টিএএন্ডইভুক্ত 
অব বজা র্ালার্াল রেনষ্ট রে/রনলার্ 



 ার্ মক্রবর্র নার্ 

১.৬ জািী  শুদ্ধাচার নকৌশি কি যতরকল্পনা, ২০২১ -২০২২ 
ও নৈিাতসক তরিীক্ষণ প্রতিয়িদন দপ্তর/সংিার দাতখি ও স্ব 
স্ব ওয় িসাইয়ি আয়িাডকরণ 

 

ওয় িসাইয়ি আয়িাডকৃি 

www.ku.ac.bd   



১.৭ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান  রর্টি গটিত এেং পুরস্কার প্রদাবনর 
লবক্ষয  ার্ মক্রর্ গ্রহে ও ওবয়েসাইবি প্র াশ 



২.২ প্র বল্পর PSC ও PIC আবয়াজজত সভা 



২.২ প্র বল্পর PSC ও PIC আবয়াজজত সভা 



২.৩ োরষ ম  উন্নয়ন  র্ মসূরচ োস্তোয়ন 



২.৪ প্র ল্প সর্ারিবত প্র বের সম্পদ (র্ানোহন,  ম্পম্পউিার, 
আসোেপৈ ইতযারদ) রেরি কর্াতাবে  হস্তান্তর  

 খুিনা তিশ্বতিদযাি  অতধকির অিকাঠায়িা উন্ন ন (প্রথি 
সংয়শাতধি) শীর্ যক প্রকল্প  

শুরু- ২০১৬  

সিাপ্ত- জনু ২০২২ 

 

 

দ্রষ্টিয:  

প্রকল্প সিাতপ্তয়ি প্রকয়ের সম্পদ (র্ানিাহন, কম্পম্পউিার, আসিািৈ 
ইিযাতদ) তিতধ নিািায়িক হস্তান্তর করা হয়ি। 



৩.১ রশক্ষার্থীবদর শৃঙ্খলা ভবের অরভবর্াবগ েযেস্থ্া গ্রহে 



৩.২ প্র াশনার কক্ষবৈ োগাররজর্ করাি বল্প 
Turnitin Software এর েযেহার 



৩.৩ রশক্ষ বদর গবেষোয় উৎসারহত  রার লবক্ষয 
গবেষো অনুদান প্রদান 



৩.৪ রশক্ষার্থীবদর র্বিয নারীর প্ররত সরহংসতা প্ররতবরাবি  
সবচতনতা েৃজদ্ধ সংক্রান্ত  যাবম্পইন 



৩.৫ দেুীরত দর্বন ও কর্ৌন রনপীন রনবরাি  বল্প প্রাি 
অরভবর্াবগর রভরেবত েযেস্থ্া গ্রহে 



৩.৫ দেুীরত দর্বন ও কর্ৌন রনপীন রনবরাি  বল্প প্রাি 
অরভবর্াবগর রভরেবত েযেস্থ্া গ্রহে ….. 



৩.৫ দেুীরত দর্বন ও কর্ৌন রনপীন রনবরাি  বল্প প্রাি 
অরভবর্াবগর রভরেবত েযেস্থ্া গ্রহে 



 

 

 

ধনযিাদ 


