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জাান হউম্যান হযসাস ে ডেসবরসভন্ট স্করাযী
প্রসজক্ট (ডজহেএ ) প্রকল্প
প্রকডল্পয ংহিপ্ত হফফযণঃ “জাান হউম্যান হযসাস ে ডেসবরসভন্ট স্করাযী প্রসজক্ট (ডজহেএ) (২য়
ংসাহধত)” ীল েক কাহযগহয ায়তা প্রকল্পটি থ েননহতক ম্পকে হফবাগ কর্তক
ে ফাস্তফাহয়ত সে। ডজহেএ
স্করাযী ডপ্রাগ্রাসভয জন্য প্রহত ফৎয ফাংরাসদ ও জাান যকাসযয ভসে নুদান চুহি স্বািহযত য়। এ
প্রকসল্পয ডভয়াদকার জুরাআ ২০০১ ডথসক জুন ২০২০ ম েন্ত। প্রকসল্পয ডভাট ব্যয় ৩০১১৯.৬৪ রি টাকা (হজওহফ
৩৫১.৮৪ রি টাকা এফং প্রকল্প াায্য ২৯৭৬৭.৮০ রি টাকা)।
জাান যকায কর্তক
ে এ মাফৎ ৫,১২৫ হভহরয়ন
জাাহনজ আসয়ন নুদান প্রদান কযা সয়সে। ফাংরাসদ যকায কর্তক
ে হনসয়াহজত এসজন্টJapan International
Cooperation Center (JICE) এয ভােসভ প্রকল্প াাসয্যয থ ে যাহয ডজহেএ ডপসরাসদয নুকূসর জাাসন
ব্যয় কযা য় এফং প্রকল্প ফাস্তফায়ন ংক্রান্ত ন্যান্য অনুাংহগক ব্যয় হজওহফ খাত ডথসক হনফ ো কযা য়।
প্রকসল্পয উসেশ্যঃভানফ ম্পদ উন্নয়সনয রসিে ফাংরাসদ হহবর াহবেসয কভেকতো ও ফাংরাসদ ব্যাংসকয
তরুণ কভেকতোসদয জাাসনয হফহবন্ন হফশ্বহফদ্যারসয় ২ ফৎয ডভয়াদী ভাষ্টা ে ডকাস ে েয়সনয সুসমাগ প্রদান এফং
তাঁসদয হজেত জ্ঞাসনয ঠিক প্রসয়াসগয ভােসভ ডদসয াহফ েক উন্নয়সন ভূহভকা যাখায সুসমাগ সৃহষ্ট কযা এ
প্রকসল্পয উসেশ্য। উসেখ্য, ২০১৭ ার ডথসক এ প্রকসল্পয অওতায় হএআচহে ডপ্রাগ্রাভ ন্তর্ভেি কযা সয়সে।
কভেকতো (ডজহেএ ডপসরা) ফাোআ প্রহক্রয়াঃফাংরাসদ হহবর াহবেসয কভেকতো ও ফাংরাসদ ব্যাংসকয ১ভ
ডেণীয কভেকতোসদয ভে থেকে উম্মুক্ত প্রতিক োতিিোর মোধ্যকম ফাংরাসদ যকায ও জাান যকাসযয প্রহতহনহধ
কর্তক
ে প্রোেী বোছোই েরো হয়।
গ্রগহতঃ ২০১৬-১৭ থ ে ফৎসয প্রকসল্পয াহফ েক গ্রগহত৮৯.৪৯%। এ প্রেকের আওিোয় ইকিোমকধ্য ২৬৪ জন
েমমেিমো তবতিন্ন তবষকয় জোপোকনর তবতিন্ন খ্যোিনোমো তবশ্বতবদ্যোলয় হকি মোষ্টোর্ ম হেগ্রী থেোর্ ম র্ম্পন্ন েকর থেকে
তিকর একর্কছন। ফতেভাসন ১৫ ও ১৬িম ব্যোকে ডভাট ৫৯ জন েমমেিমো জোপোকনর তবতিন্ন তবশ্বতবদ্যোলকয় অধ্যয়নরি
আকছন। ডজহেএ ১৭িম ব্যোকে হনফ োহচত ৩০ জন কভেকতো হনফ োচন প্রহক্রয়া চরভান যসয়সে। হএআচহে ডপ্রাগ্রাসভ
১ভ ব্যাসচ ০৩ জন কভেকতো হনফ োচন প্রহক্রয়া ম্পন্ন সয়সে।

