
 

২. অর্ থনৈতিক সম্পকথ তিভাগের তিতভন্ন অনুতিভাগের কর্ থকাগের সংতিপ্ত তিিরণ 

২.১ অনুতিভাে-১: আগর্তরকা ও জাপাৈ 

২.১.১ আগর্তরকা 
র্াতকথৈ যুক্তরাষ্ট্র িাংলাগেগের অন্যির্ বৃহৎ উন্নয়ৈ সহগ ােী দেে। ১৯৭৪ সাগল িাংলাগেে ও র্াতকথৈ যুক্তরাগষ্ট্রর র্গে 

Economic, Technical and Related Assistance েীর্ থক চুতক্ত স্বািতরি হয়। র্াতকথৈ যুক্তরাষ্ট্র উন্নয়ৈসহগ াতেিার অতিকাংে 

United States Agency for International Development (USAID)–এর র্ােগর্ প্রোৈ কগর। এ প থন্ত িাংলাগেে ৭ 

তিতলয়ৈ ডলার সর্পতরর্াৈ র্াতকথৈ সহায়িা দপগয়গে,  া মূলি কাতরেতর ও খাদ্য সহায়িা ইিযাতে তহগসগি এগসগে। 

 েি ১৪.০৮.২০১২ িাতরগখ অর্ থনৈতিক সম্পকথ তিভাে এিং USAID-এর র্গে ৫৭১.৬২ তর্তলয়ৈ র্াতকথৈ ডলার সহায়িা 

সংিতলি Development Objective Grant Agreement (DOAG) অনুোৈ চুতক্ত স্বািতরি হগয়গে। চুতক্তটি এ ািৎ সি থগর্াট 

১৬ িার সংগোতিি হগয়গে। সি থগের্ সংগোিৈীগি DOAG এর মূল ceiling ৬১৩.৬১ তর্তলয়ৈ র্াতকথৈ ডলাগরর  সাগর্ ৮.১০ 

তর্তলয়ৈ র্াতকথৈ ডলার োগের প্রস্তাি করা হগয়গে। ফগল DOAG এর দর্াট অনুোগৈর পতরর্াৈ োঁতেগয়গে ৬১৩.৬১+৮.১০=৬২১.৭৩ 

তর্তলয়ৈ র্াতকথৈ ডলার। িিথর্াগৈ িাংলাগেগে USAID-এরপ্রায় ৮৫ টি উন্নয়ৈ প্রকল্প চলর্াৈ আগে  ার র্ােগর্ িাংলাগেগের উন্নয়গৈ 

কৃতর্, খাদ্য তৈরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও তেিা, জলিায়ু পতরিিথৈ এিং েণিন্ত্র ও সুোসৈ প্রভৃতি দিগে সহায়িা করা হয়। 

 র্াতকথৈ যুক্তরাগষ্ট্রর Office of Defence Cooperations (ODC)-এর আওিায় স্বরাষ্ট্র র্ন্ত্রণালগয়র জৈতৈরাপত্তা তিভাে 

ও দকাস্ট োড থ সের েপ্তগরর প্রস্তাি অনু ায়ী দকাস্ট োড থ দস্টেৈ সন্দীপ এর পতরিগিথ তসতজ আউটগপাস্ট সাতরকাইি এ Coastal Crisis 

Management Centre (CCMC)  তৈর্ থাগৈর জন্য সংগোতিি সর্গ ািা স্মারক (MOU) স্বাির করা হগয়গে। উগেখ্য, এ 

কা থক্রগর্র আওিায় ইগিার্গে ৩০টি স্থ্াগৈ CCMC তৈর্ থাণ করা হগয়গে। 

 ২০১৬-২০১৭ অর্ থ িেগর দর্াট ১৭ (সগির) জৈ র্াতকথৈ ও কাৈাতডয়াৈ ৈােতরগকর অনুকূগল িাংলাগেগে অিস্থ্াগৈর জন্য 

তৈরাপত্তা োেপে ইসুয ও তিতভন্ন কযাটােরীর তভসা প্রোগৈর জন্য স্বরাষ্ট্র র্ন্ত্রণালগয়র সুরিা ও দসিা তিভােগক অনুগরাি করা হগয়গে। 

এোো,USAID -এর  ট্রাস্ট ফাগের ২০১৪-২০১৫, ২০১৫-২০১৬ এিং ২০১৬-২০১৭ অর্ থ িেগরর জন্য ১,০৫,০০০০০/- (এক দকাটি পাঁচ 

লি) টাকা চাঁো USAID-দক প্রোৈ করা হগয়গে। 

 র্াতকথৈ যুক্তরাগষ্ট্রর উন্নয়ৈ সহগ ােী United States Department of Agriculture (USDA)-এর সহায়িায় 

Biotech Agricultural Research Projectsএর আওিায় তিতভন্ন তিশ্বতিদ্যালয় কর্তথক িাস্তিায়গৈর জন্য দর্াট ১৬টি প্রকল্প গ্রহণ 

করা হয়। ইগিার্গে এই ১৬টি প্রকগল্পর র্গে ১১টি প্রকল্প সর্াপ্ত হগয়গে এিং ৫টি প্রকল্প চলর্াৈ রগয়গে। এই প্রকগল্পর Monitoring 

& Evaluation এর জন্য ইআরতডগি একটি কতর্টি রগয়গে।এই কতর্টি প্রকল্পগুগলার িাস্তিায়ৈ অগ্রেতি প থাগলাচৈার জন্য ত্রের্াতসক 

তভতত্তগি সভা আহিাৈ কগর র্াগক। উগেখ্য, কতর্টির একটি সভা েি ১৭/০৫/২০১৭ িাতরগখ অনুতিি হয় এিং সভার তসদ্ধান্ত অনুসাগর  

Biotech Agricultural Research প্রকগল্পর সাতি থক অিস্থ্া উগেখপূি থক USDA-এর সের েপ্তর ওয়াতেংটগৈ পে দপ্ররণ করা 

হগয়গে।  

 পতরগিে অতিেপ্তর কর্তথক িাস্তিায়ৈািীৈ “ক্লাইগর্ট দরতজতলগয়ন্ট ইগকাতসগস্টর্ এে লাইভতলহুড ইৈ ইতসএ (CREL-ECA)” 

েীর্ থক প্রকগল্পর কা থক্রর্ জুৈ ২০১৮ প থন্ত চলর্াৈ রাখা ও আতর্ থক সংস্থ্াৈ তৈতিিকগণর তির্গয় প্রগয়াজৈীয় ব্যিস্থ্া গ্রহগণর জন্য 

USAID দক অনুগরাি করা হয়। USAID এ তির্গয় সম্মতি জ্ঞাপৈ করায় িা পতরগিে ও িৈ র্ন্ত্রণালয়গক  র্ারীতি অিতহি করা 

হগয়গে।  

 র্াতকথৈ যুক্তরাষ্ট্র সরকার কর্তথক Feed the Future Initiative কর্ থসূতচর আওিায় Global Food Security 

Strategy (GFSS)পাট থৈারেীগপ দ ােোগৈর জন্য িাংলাগেেগক আর্ন্ত্রণ জাৈাগৈা হগয়গে। উগেখ্য, GFSS এর মূল উগেশ্য হগে 

উন্নয়ৈেীল দেেসমূগহর খাদ্য তৈরাপত্তা, কৃতর্ উন্নয়ৈ ও েগির্ণা এিং এিেসংক্রান্ত পতরকল্পৈা ও ৈীতির উন্নয়ৈসহ োতরদ্র, ক্ষুিা ও 

পুতিহীৈিা দূর করা। USAID িাংলাগেগে Feed the Future Initiative কর্ থসূতচ ১র্ প থাগয় ২০১১ হগি ২০১৬ সাল প থন্ত চালু 

কগরতেল এিং এগিগে উগেখগ াগ্য সাফল্য অতজথি হগয়গে।  ২য় প থাগয় ২০১৭ দর্গক এই কা থক্রর্ আগরা ৫ িেগরর জন্য অব্যাহি রাখার 

অতভপ্রায় USAID ব্যক্ত করায় িাংলাগেে সরকাগরর সম্মতি এ তিভাে দর্গক USAID-দক জাৈাগৈা হগয়গে। 



 উগেখ্য, USAID িিথর্াগৈ ২০১৬-২০২১ দর্য়াগে ৈতুৈ Country Development Cooperation Strategy 

(CDCS) ত্রিতর করগে। এটি িাংলাগেগের সপ্তর্ পঞ্চিাতর্ থক পতরকল্পৈার সাগর্ সার্ঞ্জস্য দরগখ ত্রিতর করা হগে। এোো, র্াতকথৈ 

যুক্তরাগষ্ট্রর Millennium Challenge Account (MCA)-এিাংলাগেে অন্তর্ভ থতক্তর তির্গয় Millennium Challenge 

Corporation (MCC)-এর সাগর্ আগলাচৈা অব্যাহি রগয়গে।  

কাৈাডাাঃ 

কাৈাডা িাংলাগেগের অন্যির্ বৃহৎ উন্নয়ৈসহগ ােী। কাৈাডা সরকার Global Affairs Canada (GAC)-এর র্ােগর্ 

িাংলাগেেগক উন্নয়ৈ সহগ াতেিা প্রোৈ কগর র্াগক। স্বািীৈিার পরিিী দর্গক এ প থন্ত িাংলাগেে কাৈাডা হগি  আনুর্াতৈক ২ 

তিতলয়গৈর দিেী উন্নয়ৈ সহগ াতেিা দপগয়গে। সাম্প্রতিক িেরগুগলাগি কাৈাডা সরকার িাংলাগেগের জন্য প্রায় ৬০ তর্তলয়ৈ কাৈাতডয়াৈ 

ডলার িরাে রাগখ।  

 কাৈাডা Bangladesh Development Forum (BDF) এিং Local Consultative Group (LCG) এর একটি 

সতক্রয় সেস্য।িিথর্াগৈ GAC-এর আতর্ থক সহায়িায় সরকাতর/গিসরকাতর খাগি তেিা, স্বাস্থ্য, দটকসই অর্ থনৈতিক প্রবৃতদ্ধর দিে ত্রিতরর 

জন্য সুিু পতরগিে সৃতি, তিল এর্প্লয়গর্ন্ট, দজোর, দরতডগর্ড োগর্ থন্টস দসক্টগর কাগজর সুিু পতরগিে সৃতি এিং পািতলক ফাইন্যাতিয়াল 

ম্যাগৈজগর্ন্ট (PFM)এর দিগে সহগ াতেিা দেয়ার জন্য প্রকল্প চলর্াৈ রগয়গে। 

 িাংলাগেগে কাৈাডার আতর্ থক সহায়িায় চলর্াৈ প্রকল্প/কা থক্রগর্র িোরতক, প থগিিণ, মূল্যায়ৈ এিং উন্নয়গৈর তৈতর্ত্ত 

১৯৮৬-২০১৬ প থন্ত Program Support Unit (PSU)তেগরাৈাগর্ একটি প্রকল্প চলর্াৈ তেল। PSU-প্রকগল্পর আওিায় ঢাকাস্থ্ 

কাৈাতডয়াৈ দূিািাস, কাৈাডা সহায়িায় চলর্াৈ প্রকল্প/কা থক্রগর্ সহায়িা করগে। এোো, অর্ থনৈতিক সম্পকথ তিভাগের কাৈাডা োখায় 

তকছু ইকুইপগর্ন্টস ও লতজতস্টক সহায়িা প্রোৈ করা হগয়গে। প্রারতিক িেরগুগলাগি PSU মূলিাঃ প্রোসতৈক ও লতজতস্টকগিগে সাতভ থস 

প্রোৈ করগিা, িগি প্রাতিিাতৈক উন্নয়ৈ সহায়িা বৃতদ্ধ এিং তিতভন্ন সংস্থ্ায় কাৈাতডয়াৈ কাতরেতর পরার্ে থকগের র্াঠ প থাগয় উপতস্থ্তি 

বৃতদ্ধর জগন্য ৈব্বই েেগকর দেগর্র তেগক PSU এর কর্ থকাে তিস্তৃি হয়।  

 িিথর্াগৈ PSU-এর পতরিগিথ Field Support Services (FSS) কা থক্রর্ চালু করা হগয়গে। FSS কা থক্রর্ সম্পােগৈর 

তৈতর্ত্ত অর্ থনৈতিক সম্পকথ তিভাে এিং কাৈাতডয়াৈ হাইকতর্েগৈর র্গে একটি MoUস্বািতরি হগয়গে। উক্ত কা থক্রগর্র দর্য়ােকাল ৫ 

িের (২০১৭-২০২১) প থন্ত এিং প্রাক্কতলি ব্যয় িরা হগয়গে ৯.৭ তর্তলয়ৈ কাৈাতডয়াৈ ডলার।   

 প্রার্তর্ক ও েণতেিা র্ন্তণালগয়র ২২/১১/২০১৬ িাতরগখর পগের পতরগপ্রতিগি Primary Education Development 

Program (PEDP-3) েীর্ থক প্রকগল্পর দর্য়াে বৃতদ্ধর তির্গয় ঢাকাস্থ্ কাৈাতডয়াৈ হাইকতর্েগৈর অৈাপতত্ত/র্িার্ি গ্রহগণর জন্য এ 

তিভাে হগি অনুগরাি করা হয়। উক্ত অনুগরাগির পতরগপ্রতিগি কাৈাতডয়াৈ হাইকতর্েৈ দকাৈ প্রকার ব্যয় বৃতদ্ধ ব্যতিগরগক শুধুর্াে ৩০ জুৈ 

২০১৮ প থন্ত প্রকগল্পর দর্য়ােকাল বৃতদ্ধর তির্গয় অৈাপতত্ত জ্ঞাপৈ কগর। এ সংক্রান্ত একটি Amendment-1 েি ২৯ র্াচ থ ২০১৭ িাতরগখ 

অর্ থনৈতিক সম্পকথ তিভাগের অনুতিভাে প্রিাৈ (আগর্তরকা ও জাপাৈ) এিং কাৈাতডয়াৈ হাইকতর্েগৈর দহড অি দকাপাগরেৈ স্বাির 

কগরৈ।  

২.১.২ জাপাৈ 

 োতরদ্রয তিগর্াচৈ ও অর্ থনৈতিক সমৃতদ্ধ অজথগৈ িাংলাগেে সরকাগরর অগ্রাতিকাগরর সাগর্ সার্াঞ্জস্য িজায় দরগখ জাপাৈ সরকার 

অিকাঠাগর্া উন্নয়ৈ, দ াোগ াে, তিদ্যযৎ ও জ্বালাৈী, কৃতর্, স্বাস্থ্য ও পতরিার কল্যাণ, পতরগিে উন্নয়ৈ এিং র্াৈি সম্পে উন্নয়ৈ খাগির 

প্রকগল্প অর্ থায়ৈ কগর র্াগক। ১৯৭২ দর্গক জুৈ ২০১৭ প থন্ত জাপাগৈর তৈকট দর্গক ঋণ ও তিতভন্ন প্রকার অনুোৈ সহায়িা তহগসগি ১৬ 

তিতলয়ৈ র্াতকথৈ ডলাগরর অতিক আতর্ থক সহায়িা পাওয়া দেগে। ২০১৬-১৭ অর্ থিেগর জাপাৈ সরকাগরর ঋণ সহায়িায় ৩৫টি, অনুোৈ 

সহায়িায় ৯টি এিং ২৫টি কাতরেতর সহায়িা প্রকল্প চলর্াৈ আগে। 



 

ইগকাগৈাতর্ক এে দসাসাল দডগভলপগর্ন্ট দপ্রাগ্রাগর্র আওিায় ৫০০ তর্তলয়ৈ জাপাৈ অনুোৈ প্রাতপ্ত উপলগিয ‘Exchange of Note’ 

স্বাির অনুিাগৈ ইআরতড’র সতচি কাজী েতফকুল আ র্ ও জাপাগৈর রাষ্ট্রদূি Mr. Masato Watanabe 

 

২০১৬-১৭ অর্ থিেগর সম্পাতেি গুরুত্বপূণ থ কা থািলী: 

 

 ২০১৬-১৭ অর্ থ িৎসগর জাপাৈ সরকাগরর সগে ৩৮ির্ ওতডএ দলাৈ প্যাগকগজর অন্তর্ভ থক্ত তৈগনাক্ত ৬টি প্রগকল্পর জন্য সহজ 

েগিথ সি থগর্াট ১৭৮,২২৩ তর্তলয়ৈ জাপাতৈজ ইগয়ৈ (আনুর্াতৈক১৩,০১০ দকাটি টাকা/১,৫৪৮তর্তলয়ৈ র্াতকথৈ ডলার)-এর 

ঋণচুতক্ত স্বািতরি হগয়গে। প্রকল্প ৬টি হগলা:  

 

(১) Hazrat Shahjalal International Airport Expansion Project (I) 

(২) The Kanchpur, Meghna and Gumti 2nd Bridges Construction and Existing Bridges 

Rehabilitation Project (II) 

(৩) Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line1) (E/S) 

(৪) Matarbari Ultra Super Critical Coal-Fired Power Project (III) 

(৫) Dhaka Underground Substation Construction Project 

(৬) Small Scale Water Resources Development Project (Phase 2) 

 

 ২০১৬-১৭ অর্ থিেগর জাপাৈ সরকাগরর সগে ০২টি প্রকগল্পর জন্য দর্াট ১,৫০০ তর্তলয়ৈ জাপাতৈজ ইগয়ৈ (আনুর্াতৈক ১০৬.১৯ 

দকাটি টাকা/১৩.৪৭৫ তর্তলয়ৈ র্াতকথৈ ডলার) এর অনুোৈ চুতক্ত স্বািতরি হগয়গে; প্রার্তর্ক ও েণতেিা র্ন্ত্রণালগয়র “The 

Third Primary Education Development Programme”-েীর্ থক কা থক্রগর্ ০৮ দফব্রুয়াতর ২০১৭ িাতরগখ ৫০০ 

তর্তলয়ৈ জাপাতৈজ ইগয়ৈ; দিসার্তরক তির্াৈ পতরিহৈ ও প থটৈ র্ন্ত্রণালয় এিং জৈতৈরাপত্তা তিভাে, স্বরাষ্ট্র র্ন্ত্রণালগয়র 

“Economic and Social Development Programme” েীর্ থক কা থক্রগর্ ৩০ র্াচ থ ২০১৭ িাতরগখ ১,০০০ তর্তলয়ৈ 



জাপাতৈজ ইগয়গৈর অনুোৈ সহায়িা প্রোৈ সংক্রান্ত “তিতৈর্য় দৈাট” এিং “অনুোৈ চুতক্ত” জাপাৈ সরকার এিং িাংলাগেে 

সরকাগরর র্গে স্বািতরি হগয়গে। 

 ২০১৬-১৭ অর্ থিেগর জাপাৈ ঋণ র্ওকুফ িহতিল (গজতডতসএফ) এর অর্ থায়গৈ তিতভন্ন র্ন্ত্রণালয়/তিভাে/সংস্থ্ার ০৭টি প্রকগল্পর 

অনুকূগল িাতর্ থক উন্নয়ৈ কর্ থসূতচ (এতডতপ)-দি ১৩,৯৯৪.০০ লি টাকা এিং সংগোতিি িাতর্ থক উন্নয়ৈ কর্ থসূতচ (আরএতডতপ)-

দি ৯,৮১১.৯৯ লি টাকা িরাে প্রোৈ করা হগয়গে।  

 অর্ থনৈতিক সম্পকথ তিভাে কর্তথক “জাপাৈ তহউম্যাৈ তরগসাগস থস দডগভলপগর্ন্ট িলারেীপ প্রগজক্ট (গজতডএস) (২য় সংগোতিি)” 

েীর্ থক প্রকল্পটি জুলাই ২০০১ দর্গক জুৈ ২০২০ দর্য়াগে িাস্তিাতয়ি হগে। প্রকগল্পর দর্াট ব্যয় ৩১১৯.৬৪ লি টাকা, িম্মগে 

তজওতি ৩৫১.৮৪ লি টাকা এিং প্রকল্প সাহায্য ২৯,৭৬৭.৮০ লি টাকা। র্াৈি সম্পে উন্নয়গৈর লগিয প্রতিশ্রুতিেীল ও িরুৈ 

িাংলাগেে তসতভল সাতভ থস কর্ থকিথা ও িাংলাগেে ব্যাংগকর কর্ থকিথাগের জাপাগৈর তিতভন্ন তিশ্বতিদ্যালগয় ২ িের দর্য়ােী 

র্াস্টাস থ তডগ্রী দকাগস থ অেয়গৈর সুগ াে প্রোৈ এিং স্ব-স্ব কর্ থগিগে িাঁগের অতজথি জ্ঞাগৈর প্রগয়াগের র্ােগর্ দেগের তিতভন্ন 

উন্নয়গৈ ভূতর্কা রাখাই এ প্রকগল্পর উগেশ্য। 

 এ প্রকগল্পর আওিায় ইগিার্গে ২৪০ জৈ কর্ থকিথা তিতভন্ন তির্গয় জাপাগৈর তিতভন্ন খ্যািৈার্া তিশ্বতিদ্যালয় হগি র্াস্টাস থ তডগ্রী 

দকাস থ সম্পন্ন কগর দেগে তফগর এগসগেৈ। ১৪ ও ১৫ির্ ব্যাগচর দর্াট ৫৪ জৈ কর্ থকিথা জাপাগৈর তিতভন্ন তিশ্বতিদ্যালগয় 

িিথর্াগৈ অেয়ৈরি আগেৈ। দজতডএস ১৬ির্ ব্যাগচর ৩০জৈ কর্ থকিথা তৈি থাচগৈর প্রতক্রয়া সম্পন্ন হগয়গে। কর্ থকিথাগের দর্গক 

উমু্মক্ত প্রতিগ াতেিার র্ােগর্ প্রার্ী িাোই করা হয়। জাপাৈ তহউম্যাৈ তরগসাস থ দডগভলপর্ন্ট িলারেীপ প্ররকগল্পর আওিায় 

িিথর্াগৈ জাপাগৈর তিতভন্ন তিশ্বতিদ্যালগয় তৈগনাক্ত তির্গয় র্াস্টাস থ তডগ্রী দকাগস থ অেয়গৈর সুগ াে রগয়গে: 

 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  

 জাপাৈ সরকাগরর সহায়িায় প্রতেিণ: 

জাইকার অনুোৈ সহায়িায় জাপাগৈ অনুগিয় তিতভন্ন স্বল্পগর্য়ােী প্রতেিণ দকাগস থ সরকাতর কর্ থকিথােণ অংেগ্রহণ কগরৈ। 

২০১৬--১৭ অর্ থিেগর জাপাগৈ তিতভন্ন প্রতেিণ দকাগস থ দর্াট ৮৮ জৈ কর্ থকিথা অংেগ্রহণ কগরগেৈ। 

অর্ থনৈতিক সম্পকথ তিভাে কর্তথক িাস্তিায়ৈািীৈ প্রকল্প: 

জাপাৈ তহউম্যাৈ তরগসাগস থস দডগভলপগর্ন্ট িলারেীপ প্রগজক্ট  (দজতডএস)(২য় সংগোতিি) েীর্ থক প্রকল্প 

 প্রকগল্পর সংতিপ্ত তিিরণ 

 

“জাপাৈ তহউম্যাৈ তরগসাগস থস দডগভলপগর্ন্ট িলারেীপ প্রগজক্ট  )দজতডএস(  (২য় সংগোতিি)” েীর্ থক কাতরেতর সহায়িা প্রকল্পটি 

অর্ থনৈতিক সম্পকথ তিভাে কর্তথক িাস্তিাতয়ি হগে। দজতডএস িলারেীপ দপ্রাগ্রাগর্র জন্য প্রতি িৎসর িাংলাগেে ও জাপাৈ 

সরকাগরর র্গে অনুোৈ চুতক্ত স্বািতরি হয়। এ প্রকগল্পর দর্য়ােকাল জুলাই ২০০১ দর্গক জুৈ ২০২০ প থন্ত। প্রকগল্পর দর্াট ব্যয় 

৩০১১৯.৬৪ লি টাকা (তজওতি ৩৫১.৮৪ লি টাকা এিং প্রকল্প সাহায্য ২৯৭৬৭.৮০ লি টাকা)। জাপাৈ সরকার কর্তথক এ  ািৎ 

৪,৩৩৬ তর্তলয়ৈ জাপাতৈজ ইগয়ৈ অনুোৈ প্রোৈ করা হগয়গে। িাংলাগেে সরকার কর্তথক তৈগয়াতজি এগজন্ট Japan 

International Cooperation Center (JICE) এর র্ােগর্ প্রকল্প সাহাগয্যর অর্ থ সরাসতর দজতডএস দফগলাগের অনুকূগল 

জাপাগৈ ব্যয় করা হয় এিং প্রকল্প িাস্তিায়ৈ সংক্রান্ত অন্যান্য আনুসাংতেক ব্যয় তজওতি খাি দর্গক তৈি থাহ করা হয়। 

 প্রকগল্পর উগেশ্য 

র্াৈি সম্পে উন্নয়গৈর লগিয িাংলাগেে তসতভল সাতভ থগসর কর্ থকিথা ও িাংলাগেে ব্যাংগকর িরুণ কর্ থকিথাগের জাপাগৈর তিতভন্ন 

তিশ্বতিদ্যালগয় ২ িৎসর দর্য়ােী র্ািাস থ দকাগস থ অেয়গৈর সুগ াে প্রোৈ এিং িাঁগের অতজথি জ্ঞাগৈর সঠিক প্রগয়াগের র্ােগর্ দেগের 

সাতি থক উন্নয়গৈ ভূতর্কা রাখার সুগ াে সৃতি করা এ প্রকগল্পর উগেশ্য।  

 

 কর্ থকিথা (দজতডএস দফগলা) িাোই প্রতক্রয়া 

িাংলাগেে তসতভল সাতভ থগসর কর্ থকিথা ও িাংলাগেে ব্যাংগকর ১র্ দেণীর কর্ থকিথাগের র্ে দর্গক উমু্মক্ত প্রতিগ াতেিার র্ােগর্ 

িাংলাগেে সরকার ও জাপাৈ সরকাগরর প্রতিতৈতি কর্তথক প্রার্ী িাোই করা হয়।  



 অগ্রেতি 

২০১৬-১৭ অর্ থ িৎসগর প্রকগল্পর সাতি থক অগ্রেতি ৯২.২২%। এ প্রকগল্পর আওিায় ইগিার্গে ২৪০ জৈ কর্ থকিথা তিতভন্ন তির্গয় 

জাপাগৈর তিতভন্ন খ্যািৈার্া তিশ্বতিদ্যালয় হগি র্ািাস থ তডগ্রী দকাস থ সম্পন্ন কগর দেগে তফগর এগসগেৈ। িিথর্াগৈ ১৪ির্ ও ১৫ির্ 

ব্যাগচ দর্াট ৫৪ জৈ কর্ থকিথা জাপাগৈর তিতভন্ন তিশ্বতিদ্যালগয় অেয়ৈরি আগেৈ। দজতডএস ১৬ির্ ব্যাগচ ৩০ জৈ দফগলা তৈি থাচৈ 

প্রতক্রয়া সম্মন্ন হগয়গে। তৈি থাতচি দফগলােণ আেস্ট ২০১৭ সর্গয় জাপাৈ ের্ৈ করগিৈ। 

 


