
JCM �ক� �ীম
�� কাবর্ন িন:সরনকারী �যুি�র

৫০% পযর্� আ�থ�ক সহায়তা �াি�

�েয়াজনীয় ওেয়ব িলংকসমূহ

Establishment of energy efficient Centrifugal Chillers 

 এ �কে� বাংলােদেশর িস� সুগার িমল এবং জাপােনর Ebara 
েরি�জােরশন িসে�েমর মেধ্য আ�জর্ ািতক কনেসা�র্ য়াম গ�ত 
হয়।

 িস� সুগার িমেল এয়ার কি�শনােরর পিরবেতর্  দইু� উ� 
�ালািন �মতা স�� েস�িফউগাল িচলার �াপন করা হয়। 

 �ক�� ২০১৫ সােলর িডেস�ের েশষ হয়।

Installation of highly efficient centrifugal chillers for air 
conditioning System 

 বাংলােদেশর েন�ট এে�সিরস িলিমেটড এবং জাপােনর Ebara 
েরি�জােরশন ইকুইপেম� এ� িসে�মস েকা. িলিমেটড এর মেধ্য 
গ�ত কনেসা�র্ য়ােমর আওতায় এই �ক�� গৃহীত হয়। 

 �ক�� ২০১৭ সােলর ০১ মােচর্  েশষ হয়।  

Installation of energy efficient Solar-Diesel Hybrid 
System

 এ �ক�� YKK বাংলােদশ �াইেভট িলিমেটড এবং YKK 
কেপর্ােরশন, জাপান এর মধ্যবতী�  কনেসা�র্ য়াম এর আওতায় 
বা�বািয়ত হয়।

 এ �কে� এক� উৎপাদন িশ�কারখানায় হাইি�ড 
েসালার-িডেজল পাওয়ার িসে�ম �াপন করা হয়। 

 �ক��র কাজ জলুাই ২০১৬-েত েশষ হয়।

Set up of a high efficiency Loom at weaving factory 

 এ �কে� বাংলােদেশর হািমদ েফি�� িলিমেটড এবং জাপােনর  
Toyota Tsusho কেপর্ােরশেনর মেধ্য কনেসা�র্ য়াম গ�ত হয়। 

 �ক�� ২০১৭ এর ৬ মােচর্  েশষ হয়।
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বাংলােদেশ বা�বািয়ত JCM Model Project 

বা�বায়নাধীন JCM Model Project

জনাব আবদ�ুাহ আল মহিসন েচৗধুরী (মাঝখােন), পিরেবশ, বন ও জলবায়ু পিরবতর্ ন 
ম�নালেয়র সিচব, �ধান অিতিথ িহসােব JCM সং�া� স�মতা বৃি� কমর্শালায় 
অংশ�হণ কেরেছন

িস� সুগার িমল, 
বাংলােদশ-এ 
�ািপত িচলার 

েযাগােযাগ

কুিলং টাওয়ার

JCM �ক� গঠেনর �ি�য়া, আেবদেনর গাইডলাইন, �ক� 
��াব জমা েদওয়ার সময়সীমা এবং অন্যান্য স�েকর্  আরও 

জানার জন্য; িন�িলিখত িল��িল েদখুন:

Southwest Transmission Grid Expansion Project 

 এ �কে� পাওয়ার ি�ড েকা�ািন অফ বাংলােদশ 
িলিমেটড এ দ� �ালািন �মতাস�� �া�িমশন 
লাইন �াপন করা হেব। 

 �ক�� আগামী ২০২১ সােলর মােচর্  েশষ হেব বেল 
আশা করা হেয়েছ।

OECC:  http://www.oecc.or.jp/english/

IGES: http://www.iges.or.jp/en/index.html

GEC:  http://gec.jp/jcm/index.html



Joint Crediting Mechanism (JCM) হল জাপান সরকার কতৃর্ ক 
আ�থ�ক সহায়তার মাধ্যেম উ�য়নশীল েদশ�িলেত দ� �যুি�র উ�য়েন 
উেদ্যাগী এক� নতুন বাজার �ি�য়া। JCM এর মাধ্যেম বাংলােদেশ �� 
কাবর্ন িন:সরনকারী �যুি�র ব্যবহার �রাি�ত করার জন্য বাংলােদশ 
সরকার ১৯ মাচর্  ২০১৩ তািরেখ জাপান সরকােরর সােথ এক� ি�পাি�ক 
চুি� �া�র কেরেছ। 

বাংলােদশ ও জাপােনর মেধ্য JCM �কে�র ধারণাগত কাঠােমা হেলা 
িন�র�পঃ 

JCM �ক� বা�বায়েনর জন্য জাপান িনে�র ১৭ � েদেশর সােথ 
অংশীদাির� গেড় তুেলেছ:

JCM িক

JCM, �� কাবর্ন িন:সরনকারী �যুি�র �কে�র িবিনেয়াগ ব্যেয়র ৫০ % 
পযর্� অনুদান িহসােব �দান করা হয়। এে�ে�, একই রকম �যুি�র �ক� 
সংখ্যার িভি�েত আ�থ�ক সহায়তার সবর্ািধক হার িনধর্ারণ করা হয়।

বাংলােদশ ও জাপান JCM সং�া� Joint Committee (েযৗথ কিম�) 
�িত�া কেরেছ। এ েযৗথ কিম� নীিত ও িনেদর্ িশকা িনধর্ারণ কের এবং 
বাংলােদেশ JCM �ক� বা�বায়েনর কাযর্াবলী ত�াবধান কের। পিরেবশ 
অিধদ�র বাংলােদেশ JCM Secretariat িহসােব কাজ কের।

জাপান সরকার

JCM
মেডল �ক�

আ�জর্ ািতক কনেসা�র্ য়াম (আইিস)

বাংলােদশী
েকা�ানী

জাপানীজ েকা�ানী
(আ�জর্ ািতক কনেসা�র্ য়ােমর

�িতিনিধ)

৫০%কাবর্ন
আমানত �ানা�রণ

িবিনেয়াগ ব্যেয়র
কমপে� ৫০%

বা�বায়ন

এক� �যুি�র �থম �ক� (মেডল �ক�)

উ� �কে�র ২য় েথেক ৪থর্ �ক� 

উ� �কে�র ৫ম েথেক পরবতী�  �ক�সমূহ

৫০% পযর্� 

৪০% পযর্�

৩০% পযর্�

JCM কতৃর্ ক ব্যয় বহেনর খাতসমূহ

১. য�পািত ও সর�াম 
২. �যুি� �াপেন মূল িনমর্াণ কাজ 
৩. সহায়ক কাজ
৪. সমী�া ও পরী�া 

৫. অন্যান্য সুিবধা (িনরী�ণ 
সর�াম সহ) 

৬. �শাসিনক কাজ এবং জাপান 
সরকার কতৃর্ ক অনুেমািদত 
অন্যান্য �েয়াজনীয় ব্যয়।

JCM �কে�র উপেযাগী েস�রসমূহ

 �ালানী িশ� 
 �ালানী ব�ন 
 �ালানী চািহদা 
 উৎপাদন িশ� 
 রাসায়িনক িশ� 
 িনমর্াণ িশ� কারখানা  
 পিরবহন িশ�  
 খনন / খিনজ িশ� 
 ধাতু উৎপাদন 

 �ালানী েথেক সামিয়ক 
িনগর্মন (ক�ন, েতল এবং 
গ্যাস)

 হ্যােলাকাবর্ন এবং সালফার 
েহ�াে�ারাইড উৎপাদন,  
েসবন েথেক সামিয়ক িনগর্মন 

 সলেভ�স ব্যবহার কের 
সং�া� 

 বজর্ ্য ব্যব�াপনা ও িন�ি� 
 বনায়ন সং�া� এবং 
 কৃিষ িশ�

JCM �কে�র আেবদনকারী
১. েবসরকারী সং�া
২. েবসরকারী সিমিত / েফডােরশন এবং
৩. সরকারী সং�া / �ায়�শািসত কেপর্ােরশন 
JCM �কে�র আেবদেনর জন্য বাংলােদশী �িত�ান/িশ� কারখানােক 
এক� উপযু� জাপািন �িত�ান/িশ� কারখানা িনধর্ারণ করেত হেব যার 
েথেক বাংলােদশী �িত�ান/িশ� কারখানা তার �ত্যািশত �যুি� আমদািন 
করেব। বাংলােদশী �িত�ান/িশ� কারখানা এবং জাপািন �িত�ান/িশ� 
কারখানােক এক� অংশীদাির�/কনেসা�র্ য়াম গঠন করেত হেব এবং ঐ 
কনেসা�র্ য়ােমর প� েথেক জাপানী �িত�ান/িশ� কারখানা� �িতিনিধ 
িহসােব JCM মেডল �কে�র জন্য আেবদন করেব। http://jcmmatch-
making.iges.jp -ওেয়বসাইট�েত জাপািন �িত�ান/িশ� কারখানা�িলর 
এক� তািলকা পাওয়া যােব। 

বাংলােদশ-জাপান Joint Committee (েযৗথ কিম�) 
ও JCM Secretariat

বাংলােদশী �িত�ান�েলােক JCM স�েকর্  অবিহত করা এবং JCM �ক� 
�হেণ স�মতা বৃি�র জন্য JCM Secretariat �েত্যক JCM অথর্বছের 
দইু� কমর্শালা আেয়াজন কের। যার মেধ্য রেয়েছ-

 Joint Committee-র সদস্য এবং JCM Secretariat-এর স�মতা 
বৃি� কমর্শালা

 বাংলােদশী এবং জাপািন সং�া�িলর মেধ্য পিরচয়মূলক কমর্শালা 

 �কে�র সাইেট ে�কেহা�ারেদর মাঠ িভিজট

িবিনেয়াগ ব্যেয়র
৩০%-৫০%

স�মতা বৃি� কাযর্�ম 

JCM ওেয়বসাইট 

FY2015

FY2014

FY2013

Mongolia

Ethiopia

Kenya

Maldives

Viet Nam
Lao PDR

Indonesia

Costa Rica
Palau

Cambodia

MexicoSaudi Arabia

Chile

Myanmar

The image part with relationship ID  
rId13 was not found in the file.

Fiscal year (FY) in which 
countries joined the JCM:

Bangladesh

FY2016

Thailand

The Philippines

১. বাংলােদশ
২. কে�ািডয়া
৩. িচিল
৪. েকা�ািরকা
৫. ইিথওিপয়া
৬. ইে�ােনিশয়া
৭. েকিনয়া
৮. লাওস
৯. মাল�ীপ
১০. েমি�েকা
১১. মে�ািলয়া

১২. মায়ানমার
১৩. পালাউ
১৪. েসৗিদ আরব
১৫. থাইল্যা�

১৬. িভেয়তনাম
১৭. িফিলপাইন

JCM এর আওতায় আ�থ�ক সহায়তা

�কে�র ধরন               �যুি� �াপেন েমাট �ক� ব্যেয়র শতকরা হার (%)

বাংলােদেশর JCM Secretariat,  JCM -এর এক� 
ওেয়বসাইট ৈতরী কেরেছ েযখােন JCM �ক� সং�া� সকল 

ধরেণর তথ্য জানা যােব।
(www.jcmbangladesh.com)

এছাড়াও জাপান কতৃর্ ক পিরচািলত JCM-এর আেরক� 
ওেয়বসাইট আেছ েযখােন বাংলােদেশর JCM �ক� সং�া� 

সকল ধরেণর তথ্য রেয়েছ।
(https://www.jcm.go.jp/bd-jp) 

২০১৯-২০  অথর্বছের ‘বাংলােদেশ আেয়ািজত �থম JCM কমর্শালায় অংশ�হণকারীরা

অংশীদাির�/কনেসা�র্ য়াম গঠেনর উে�েশ্য
বাংলােদশী ও জাপািন �িত�ান/িশ� কারখানার মেধ্য পার�িরক আেলাচনা


