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ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

২০২১-২০২২ অথ�বছেরর বািষ�ক কম�স�াদন চুি�-এর 

��াচার �কৗশল কম�পিরক�না ক�ােল�ার  

�সকশন-৩ (আবিশ�ক �কৗশলগত উে�শ�সমূহ)  

 

�িমক তািরখ ও বার কায��েমর নাম অংশ�হণকারীর সংখ�া 

১. 

১৯.১১.২০২১ 

��বার 

জাতীয় ��াচার �কৗশল বা�বায়ন এবং বািষ�ক 

কম�স�াদন চুি� শীষ�ক �িশ�ণ-কম�শালা 

 

 (২িদন) 

 �ভনু� - িসেনট ভবন অিডেটািরয়াম 

সব�েমাট-১৯০ জন (িশ�ক) 

২০.১১.২০২১ 

শিনবার 
সব�েমাট-১৯০ জন (কম�কত�া) 

২. 

১৭.১২.২০২১ 

��বার 
ই-গভন��া� ও উ�াবন এবং বািষ�ক �য় পিরক�না 

সং�া�  শীষ�ক �িশ�ণ-কম�শালা 

 

(৪ িদন) 

�ভনু� - িসেনট ভবন অিডেটািরয়াম 

�িতিদন ৯৫ জন কের ৪িদন = 

৩৮০ জন 

 

(২ িদন িশ�ক, ২ িদন কম�কত�া) 

১৮.১২.২০২১ 

শিনবার 

৩১.১২.২০২১ 

��বার 

০১.০১.২০২২ 

শিনবার 

৩. 

২৮.০১.২০২২ 

��বার 
�সবা �দান �িত�িত এবং উ�ম চচ�া (Best Practice) 

শীষ�ক �িশ�ণ-কম�শালা 

 

(৪ িদন) 

�ভনু� - িসেনট ভবন অিডেটািরয়াম 

�িতিদন ৯৫ জন কের ৪িদন = 

৩৮০ জন 

 

(২ িদন িশ�ক, ২ িদন কম�কত�া) 

২৯.০১.২০২২ 

শিনবার 

০৪.০২.২০২২ 

��বার 

০৫.০২.২০২২ 

শিনবার 

৪. 

২৫.০২.২০২২ 

��বার 

অিভেযাগ �িতকার ব�ব�া ও িজআরএস সফটওয়�ার  

শীষ�ক �িশ�ণ-কম�শালা 

 

(৪ িদন) 

�ভনু� - িসেনট ভবন অিডেটািরয়াম 

�িতিদন ৯৫ জন কের ৪িদন = 

৩৮০ জন 

 

(২ িদন িশ�ক, ২ িদন কম�কত�া) 

২৬.০২.২০২২ 

শিনবার 

০৪.০৩.২০২২ 

��বার 

০৫.০৩.২০২২ 

শিনবার 
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�িমক তািরখ ও বার কায��েমর নাম অংশ�হণকারীর সংখ�া 

৫. 

০১.০৪.২০২২ 

��বার 

তথ� অিধকার শীষ�ক �িশ�ণ-কম�শালা 

 

(৪ িদন) 

�ভনু� - িসেনট ভবন অিডেটািরয়াম 

�িতিদন ৯৫ জন কের ৪িদন = 

৩৮০ জন 

 

(২ িদন িশ�ক, ২ িদন কম�কত�া) 

০২.০৪.২০২২ 

শিনবার 

০৮.০৪.২০২২ 

��বার 

৯.০৪.২০২২ 

শিনবার 

৬. 

১০.০৩.২০২২ 

বৃহ�িতবার 

সুশাসন �িত�ার িনিম� অংশীজেনর (stakeholders) 

অংশ�হেণ সভা  

 

(২ িদন) 

�ভনু� - িসেনট ভবন অিডেটািরয়াম 

অিনধ�ািরত 
৭.০৬.২০২২ 

ম�লবার 

৭. 

২০.০৬.২০২২ 

�সামবার 

িশ�াথ�ী, িশ�ক ও কম�কত�া-কম�চারীেদর মেধ� দুন�ীিতর 

িব�ে� জনসেচতনতা বৃি�র উেদ�াগ �হণ (�সিমনার) 

 

(২ িদন) 

�ভনু� - িসেনট ভবন অিডেটািরয়াম 

অিনধ�ািরত 
২১.০৬.২০২২ 

ম�লবার 

৮. 

০৮.০৬.২০২২ 

বুধবার 

অিভেযাগ �িতকার ব�ব�াপনা িবষেয় 

��কেহা�ারগেণর সম�েয় অবিহতকরণ সভা 

 

(২ িদন) 

�ভনু� - িসেনট ভবন অিডেটািরয়াম 

অিনধ�ািরত 
০৯.০৬.২০২২ 

বৃ�িতবার 

৯. 

১৯.০২.২০২২ 

শিনবার 

�সবা �দান িবষেয় ��কেহা�ারগেণর সম�েয় 

অবিহতকরণ সভা 

 

(২ িদন) 

�ভনু� - িসেনট ভবন অিডেটািরয়াম 

অিনধ�ািরত 
২০.০২.২০২২ 

রিববার 

 




