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জাপান হিউম্যান হিসসাসসেস ডেসেলপসম্ন্ট স্কলািশীপ প্রসজক্ট (ডজহেএস) (২য় সংসশাহিত) শীর্েক প্রকল্প 

প্রকসল্পি সংহিপ্ত হিিিণঃ “জাপান হিউম্যান হিসসাসে ডেসেলপসম্ন্ট স্কলািশীপ প্রসজক্ট (ডজহেএস) (২য় 
সংসশাহিত)” শীর্েক কাহিগহি সিায়তা প্রকল্পহট অর্েননহতক সম্পপকে হিোগ কততেক িাস্তিাহয়ত িসে। 
ডজহেএস স্কলািশীপ ডপ্রাগ্রাসম্ি জন্য প্রহত িৎসি িাংলাসেশ ও জাপান সিকাসিি ম্সিয অনুোন চুহি 
স্বািহিত িয়। সংসশাহিত হটহপহপ অনুযায়ী এ প্রকসল্পি ডম্য়ােকাল জুলাই ২০০১ ডর্সক জুন ২০২০ পযেন্ত। 
সংসশাহিত প্রকসল্প ডম্াট প্রকল্প িযয় ৩০১১৯.৬৪ লি টাকা (হজওহি ৩৫১.৮৪ লি টাকা এিং প্রকল্প 
সািাযয ২৯৭৬৭.৮০ লি টাকা)। উসেখ্য,  জাপান সিকাি কততেক এ যািৎ ৩, ৮৮৫ হম্হলয়ন জাপাহনজ 
ইসয়ন অনুোন প্রোন কিা িসয়সে। িাংলাসেশ সিকাি কততেক হনসয়াহজত এসজন্ট Japan International 

Cooperation Center (JICE) এি ম্ািযসম্ প্রকল্প সািাসযযি অর্ে সিাসহি ডজহেএস ডেসলাসেি অনুকূসল 
জাপাসন িযয় কিা িয় এিং প্রকল্প িাস্তিায়ন সংক্রান্ত অন্যান্য আনুসাংহগক িযয় হজওহি খ্াত ডর্সক হনিোি 
কিা িয়। 

প্রকসল্পি উসেশ্যঃ ম্ানি সম্পে উন্নয়সনি লসিয িাংলাসেশ হসহেল সাহেেসসি কম্েকতো ও িাংলাসেশ 
িযাংসকি তরুণ কম্েকতোসেি জাপাসনি হিহেন্ন হিশ্বহিেযালসয় ২ িৎসি ডম্য়ােী ম্াষ্টাসে ডকাসসে অিযয়সনি 
সুসযাগ প্রোন এিং তাাঁসেি অহজেত জ্ঞাসনি সহিক প্রসয়াসগি ম্ািযসম্ ডেসশি সাহিেক উন্নয়সন েূহম্কা িাখ্াি 
সুসযাগ সতহষ্ট কিা এ প্রকসল্পি উসেশ্য। 

কম্েকতো (ডজহেএস ডেসলা) িাোই প্রহক্রয়াঃ িাংলাসেশ হসহেল সাহেেসসি কম্েকতো ও িাংলাসেশ িযাংসকি 
১ম্ ডেণীি কম্েকতোসেি ম্িয ডর্সক উম্মুি প্রহতসযাহগতাি ম্ািযসম্ িাংলাসেশ সিকাি ও জাপান সিকাসিি 
প্রহতহনহি কততেক প্রার্েী িাোই কিা িয়। 

অগ্রগহতঃ ২০১৪- ১৫ অর্ে িৎসসি প্রকসল্পি সাহিেক অগ্রগহত প্রায় ৯৮.০০%। এ প্রকসল্পি আওতায় 
ইসতাম্সিয ২২৬ জন কম্েকতো হিহেন্ন হির্সয় জাপাসনি হিহেন্ন খ্যাতনাম্া হিশ্বহিেযালয় িসত ম্াষ্টাসে হেগ্রী 
ডকাসে সম্পন্ন কসি ডেসশ হেসি এসসসেন। িতেম্াসন ১৩ ও ১৪ তম্ িযাসচ ডম্াট ৩৯ জন কম্েকতো জাপাসনি 
হিহেন্ন হিশ্বহিেযালসয় অিযয়নিত আসেন। ডজহেএস ১৫তম্ িযাসচ ৩০ জন কম্েকতো হনিোচন প্রহক্রয়া চলম্ান 
িসয়সে। 
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