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৪.৩ জাপান হিউম্যান হিসর্ার্ স ডেসেলপসেন্ট স্কলািশীপ ডরাগ্রাে  (ডজহেএর্) 

 

অর্ সননহিক র্ম্পকস হিোগ কর্তসক “জাপান হিউম্যান হিসর্ার্ স ডেসেলপসেন্ট স্কলািশীপ ডরাগ্রাে  (ডজহেএর্)” 

শীর্ সক রকল্পটি ২০০১ ডর্সক িাস্তিাহিি িসে। োনি র্ম্পদ উন্নিসনি লসযে রহিশ্রুহিশীল ও িরুন িাাংলাসদশ হর্হেল 

র্াহে সর্ কে সকিসা ও িাাংলাসদশ ব্াাংসকি কে সকিসাসদি জাপাসনি হিহেন্ন হিশ্বহিদ্যালসি ২ িছি ডেিাদী োস্টার্ স হেগ্রী ডকাসর্ স 

অধ্যিসনি সুস াগ রদান এিাং স্ব স্ব কে সসযসে িাঁসদি অহজসি জ্ঞাসনি রসিাসগি োধ্যসে ডদসশি হিহেন্ন উন্নিসন ভূহেকা 

িাখাই এ রকসল্পি উসেশ্য। 

 ডজহেএর্ স্কলািশীপ ডরাগ্রাসেি জন্য রহি িছি জাপান ও িাাংলাসদসশি েসধ্য অনুদান চুহি স্বাযহিি িি। ২০১৩-

১৪ অর্ স-িছসি ২০৬ হেহলিন জাপানী ইসিন (আনুোহনক ১৬ ডকাটি টাকা)-এি অনুদান চুহি স্বাযহিি িসিসছ।  

  এ রকসল্পি আওিাি ইসিােসধ্য ২১১ জন কে সকিসা হিহেন্ন হির্সি জাপাসনি হিহেন্ন খ্যািনাো হিশ্বহিদ্যালি িসি 

োস্টার্ স হেগ্রী ডকার্ স র্ম্পন্ন কসি ডদসশ হিসি এসর্সছন। ১২ ও ১৩ িে ব্াসেি ডোট ৩০ জন কে সকিসা জাপাসনি হিহেন্ন 

হিশ্বহিদ্যালসি িিসোসন অধ্যিনিি আসছন। ডজহেএর্ ১৪ িে ব্াসেি কে সকিসা হনি সােসনি কা সক্রে েলোন িসিসছ। 

কে সকিসাসদি ডর্সক উমু্মি রহিস াহগিাি োধ্যসে রার্ী িাছাই কিা িি। জাপান হিউম্যান হিসর্ার্ স ডেসেলপেন্ট স্কলািশীপ 

ররকসল্পি আওিাি িিসোসন জাপাসনি হিহেন্ন হিশ্বহিদ্যালসি হনসনাি হির্সি োস্টার্ স হেগ্রী ডকাসর্ স অধ্যিসনি সুস াগ িসিসছেঃ 

 Development of Capacity for Public Administrative Government  

 Development of Capacity for Economics Planning and Policy 

 Development of Legal Capacity and Policy 

 Development of Capacity for Urban and Rural Planning and Policy 

 Development of Capacity for Public Finance and Investment Management  

 

  উি রকসল্পি ডেিাদ ২০১৬ প সন্ত বৃহিি হনহেসে একটি র্াংসশাহিি টিহপহপ পহিকল্পনা কহেশন কর্তসক অনুসোহদি  

িসিসছ। র্াংসশাহিি রকসল্প ডোট রকল্প ব্ি িিা িসিসছ ২২৬০৯.৩৪ লয টাকা (িম্মসধ্য হজওহি ৩২৩.০৪ লয টাকা এিাং 

রকল্প র্ািায্য ২২২৮৬.৩০ লয টাকা)। 

৪.৩.১ জাপানী র্িািিাি রহশযণেঃ 

জাইকাি অনুদান র্িািিাি জাপাসন অনুসেি হিহেন্ন স্বল্পসেিাদী রহশযণ ডকাসর্ স র্িকািী কে সকিসাগণ অাংশগ্রিণ 

কসিন। ২০১৩-১৪ অর্ সিছসি জাপাসন গ্রুপ ডেহনাং ডকাসর্ স ৮১ জন, কাহি ডিাকার্ে ডেহনাং ডকাসর্ স ৬৮ জন, হিহজিন 

ডিাকার্ে ডেহনাং ডকাসর্ স ১৭ জন, ইসুে ডিাকার্ে ডেহনাং ডকাসর্ স ৬ জন, ইিাং হলোর্ স ডেহনাং ডকাসর্ স ১৫ জন এিাং ওহেএ ডলান 

হিসলসটে ডেহনাং ডকাসর্ স ৪৪ জন রহশযণার্ী অাংশগ্রিণ কসিসছন (ডোট ২৩১ জন)। 

 

 


