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৩.১ ইনফ্রাস্টাকচার ইনভেস্টভেন্ট ফ্যাসিসিটিশন ককাম্পানী (আইআইএফ্সি) 

 

৩.১.১ ককাম্পানীর পটভূসেিঃ 

 

           Infrastructure Investment Facilitation Company (IIFC) বাাংিাভেশ িরকাভরর অর্ থ েন্ত্রণািভের অর্ থননসিক 

িম্পকথ সবোভের অধীন একটি পরােশ থক প্রসিষ্ঠান। ককাম্পানী আইন ১৯৯৪ এর ধারা ২৮ এর অধীভন একটি সিসেভটড বাই 

গ্যারাসন্ট ককাম্পানী সিভিভব প্রসিসষ্ঠি িভেসিি। শুরুভি প্রসিষ্ঠানটির নাে সিি Infrastructure Investment Facilitation 

Center (IIFC)। ২০১১ িাভি প্রসিষ্ঠানটির নাে পসরবিথন কভর Infrastructure Investment Facilitation Company 

(IIFC) রাখা িে। IIFC ২০০০ িাভির জানুোসর োি কর্ভক িার কার্ থক্রে শুরু কভর। IIFC সবশ্বব্াাংভকর Private Sector 

Investment Development Project (PSIDP) এর অধীন বাাংিাভেভশর অবকাঠাভো উন্নেভন কবিরকাসর অাংশগ্রিণ 

(সপসপসপ) ত্বরাসিি এবাং উৎিাসিি করার জন্য প্রসিসষ্ঠি িভেসিি। ককাম্পাসনর কার্ থক্রভের প্রারসিক বিরগুভিাভি, বাাংিাভেশ 

িরকার, ইন্টারন্যাশনাি কডভেিপভেন্ট এভজসি (IDA), UK’র সডপাট থভেন্ট অব ইন্টারন্যাশনাি কডভেিপভেন্ট (DFID), এবাং 

কানাসডোন ইন্টারন্যাশনাি কডভেিপভেন্ট এভজসি (CIDA) দ্বারা অর্ থােন করা িভেসিি। CIDA, DFID, বাাংিাভেশ িরকার 

এবাং সবশ্ব ব্াাংভকর অর্ থােন র্র্াক্রভে সডভিম্বর ২০০৩, কে ২০০৪, ২০০৫ িাভির েধ্যবিী িেভে এবাং োচ থ ২০০৭ িাভি কশষ 

িভেভি। এসপ্রি ২০০৭ কর্ভক IIFC স্বোংিম্পূণ থ একটি িত্ত্বা সিভিভব িার কার্ থক্রে চাসিভে আিভি। 

 
৩.১.২ পসরচািনা পসরেেিঃ  

 

           ককাম্পানীর িাি িেস্য সবসশষ্ট একটি পসরচািনা পসরষে আভি। IIFC’র িােসগ্রক নীসি সনধ থারণী সিদ্ধান্ত গ্রিণ 

পসরচািনা পসরষভের উপর ন্যস্ত। সিনজন পসরচািক িরকাভরর পক্ষ কর্ভক   সিনজন পসরচািক কবিরকাসর খাি কর্ভক সনযুক্ত 

িভেভিন এবাং ব্বস্থাপনা পসরচািক পোসধকার বভি কবাভড থর একজন িেস্য। অর্ থননসিক িম্পকথ সবোে (ERD) এর িসচব 
কবাভড থর িোপসির োসেত্ব পািন করভিন। পসরচািনা পষ থে ককাম্পানীর নীসি সনভে থশাবিী প্রণেণ কভর। IIFC স্বাধীনোভব 
দেনসিন িকি কার্ থক্রে পসরচািণা কভর আিভি।  

 
৩.১.৩ উভেশ্যিঃ 
 

        আই আই এফ্ সি এর প্রার্সেক িক্ষয িভিা অবকাঠাভো খাভি বাাংিাভেভশ ব্সক্তেি সবসনভোেভক িিজির করা। এ 

িক্ষয অজথভনর উভেভশ্য সনম্নসিসখি কে থকান্ডগুভিা IIFC’র মূি উভেশ্য সিভিভব গৃিীি িভেভিিঃ 
 

1. বাাংিাভেভশর অবকাঠাভো উন্নেভনর িভক্ষয কবিরকাসর সবসনভোে এবাং িকি প্রকার িরকাসর-কবিরকাসরর কর্ৌর্ 

সবসনভোে কক অনুপ্রাসণি করা, িিভর্াসেিা   পৃষ্ঠভপাষকিা কে’ো; 

2. বাাংিাভেভশর েন্ত্রণািেিমূি এবাং অন্যান্য িরকাসর   কবিরকাসর িাংস্থািমূিভক অবকাঠাভোেি প্রকল্পাসে সনণ থে 
  বািাই করা, প্রস্ত্তুি   পর্ থাভিাচনা করা এবাং বাস্তবােন করার জন্য িিােিা   পরােশ থ প্রোন; 

3. অবকাঠাভোেি প্রকল্পিমূভি কবিরকাসর খাভির সবসনভোেভক উৎিাসিি করার জন্য কেভশ   সবভেভশ িাংসিষ্ট 
কক্ষভে িিাবনা িম্পসকথি িথ্যাসে প্রোন করা; 

4. অবকাঠাভোেি প্রকল্পিমূভি কবিরকাসর খাভির অাংশগ্রিণ সনসিি করার িভক্ষয ককৌিিী পরােশ থ এবাং প্রসশক্ষণ 

প্রোভনর োধ্যভে কবিরকারী খািভক সবসনভোভের জন্য প্রস্ত্ততি করা। 

  

৩.১.৪   আইআইএফ্সি সকোভব কাজ কভরিঃ 
 

আইআইএফ্সি একটি কিবা সেস ক পরােশ থক প্রসিষ্ঠান এর ন্যাে কাজ করভি। কিই সিভিভব IIFC’এর একটি সপসপসপ 

প্রকল্প শুরু করার অনুভোেন কনই। িাংসিষ্ট েন্ত্রণািে অর্বা সনব থািী িাংস্থা র্খন IIFCকক িিােিা প্রোভনর জন্য অনুভরাধ কভর, 

ককবি িখন IIFC সপসপসপ প্রকভল্পর িাভর্ িাংসিষ্ট িভি পাভর। এই প্রসক্রো IIFC’র পাসরশ্রসেভকর োধ্যভে িম্পন্ন িে। IIFC 

পরােশ থক কিবা প্রোভনর জন্য েরপভে  অাংশগ্রিণ কভর। 
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৩.১.৫ ২০১৩-২০১৪ অর্ থবিভর আই আই এফ্ সি’র অজথন   প্রাসিিমূিিঃ 

 

           ২০১৩-২০১৪ অর্ থবিভর, IIFC’র কোট টান থ োর সিি ৬,২৬,২১৪ োসকথন ডিার। প্রভিযক বির ককাম্পাসন আে-

উপাজথভনর একটি িক্ষযোো সনধ থারণ কভর।  পূভব থ IIFC মূিি: সপসপসপ প্রকভল্পর প্রসি অসধকোোে েভনাভর্ােী সিি, কারণ এর 

প্রসিষ্ঠাই িভেসিভিা কেভশ সপসপসপ প্রকভল্পর প্রিার সনসিি করার জন্য। িাই বাাংিাভেভশ সপসপসপর িােসগ্রক অগ্রেসির  পর এর 

িাফ্ল্য অসধকাাংভশ সনে থরশীি সিি। ২০১২-২০১৩ িাি কর্ভক IIFC’কক িার কিবা প্রোভনর কক্ষে সবসেন্ন খাভি িম্প্রিারভণর 

এবাং িাধারণ পরােশ থক এর ন্যাে সপসপসপ ব্িীি অন্যান্য কক্ষভে িিাবনা অনুিন্ধান   সবভেভশ সুভর্াে িন্ধাভনর জন্য অনুভোেন 

কে’ো িে। িারপর কর্ভক IIFC’কেভশ এবাং সবভেভশ ব্বিা িম্প্রিারণ শুরূ কভর। ব্বিা িম্প্রিারণ কার্ থক্রভের ফ্িাফ্ি সিভিভব 

প্রর্েবাভরর েি রুোন্ডাভি একটি প্রকভল্পর কাজ পাে। অবকাঠাভো েন্ত্রণািে এবাং নবেঠিি সবদ্যযৎ, পাসন   স্বাস্থয কর্তথপক্ষ 

(EWSA) এর োধ্যভে রুোন্ডা িরকার (GOR) শসক্ত সবোভের িিাব্িা িেীক্ষার োসেত্ব IIFC কক অপ থণ কভর র্া িফ্িোভব 
িম্পােন করা িে। এিাড়া  Transaction Advisor সিভিভব Kenya Ferry Services Ltd., Kenya কি কার্ থক্রে 

পসরচািনা করভি। Cogeneration opportunities in sugar and paper industries SAARC member states 

সশভরানাভে SAARC Energy Center, Pakistan এর িত্বাবধাভন  ষ্টাসড এবাং Advisor সিভিভব PPP Procurement 

Policy and Procedures of Indonesia দিরীভি কাজ কভরভি।  
 

বাাংিাভেভশর অবকাঠাভো উন্নেভন IIFC সবভশষ ভূসেকা পািন কভরভি। 

 

              IIFC, িথ্য   কর্াোভর্াে প্রযুসক্ত েন্ত্রণািভের অধীভন কেভশর ৭ টি প্রধান কজিা  শিভর আধুসনক আইসিটি পাকথ দিসর 

করার জন্য সফ্সজসবসিটি স্টাসড প্রণেভন কাজ করভি। JICA-র অর্ থােভন IIFC, Management Consultant সিভিভব North 

West Power Generation Company Ltd.-এ কাজ করভি।  Transaction Advisor সিভিভব Bangladesh 

Economic Zone Authority (BEZA) এর অধীভন Support to Capacity Building of Bangladesh Economic 

Zones Authority (BEZA) প্রকভল্প IIFC কাজ করভি। IIFC, Investment Promotion and Financing Facility 

(additional Financing) প্রকভল্পর আন্তজথাসিক েরপভে অাংশগ্রিণ কভর প্রসিভর্াসেিাে িফ্ি িে এবাং বিথোভন এ প্রকল্পটি 

কার্ থাধীন আভি।  

 

            বিথোভন IIFC সনেসেি োভব  Public Private Partnership (ppp) এর উপর প্রসশক্ষণ কার্ থক্রে পসরচািনা কভর 

আিভি। এভি িরকাসর কবিরকাসর সবসেন্ন প্রসিষ্ঠাভনর কে থকিথােণ অাংশ গ্রিণ কভর  আিভি র্া  PPP  সবকাভশ সবভশষ ভূসেকা 
পািন করভি। েি ১৯ কফ্ব্রুোসর ২০১৪ কিাভটি রুপিী বাাংিাে ‘‘Prospects and Challenges of Public-Private 

Partnership in Bangladesh’’ শীষ থক কিসেনার অনুসষ্ঠি িে। উক্ত অনুষ্ঠাভন প্রধান অসিসর্ সিভিভব উপসস্থি সিভিন, জনাব 
আবুি োি আবদ্যি মুসিি োননীে েন্ত্রী, অর্ থ েন্ত্রণািে, েণপ্রজািন্ত্রী বাাংিাভেশ িরকার এবাং সবভশষ অসিসর্ সিভিভব উপসস্থি 

সিভিন, ড. েসিউর রিোন, োননীে প্রধানেন্ত্রীর উপভেষ্টা, অর্ থননসিক িম্পকথ সবষেক। উক্ত অনুষ্ঠাভন বাাংিাভেশ িরকাভরর 

সবসেন্ন েন্ত্রণািভের িসচব, সবসেন্ন এসক্রউটিে এভজসির প্রধানেণ, ব্বিােী প্রসিসনসধ   েণোধ্যভের কেীরা উপসস্থি সিভিন। 
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৩.২ ইডকি পসরসচসি 

 

েণপ্রজািন্ত্রী বাাংিাভেশ িরকার   সবশ্বব্াাংভকর কর্ৌর্ উভগাভে ১৯৯৭ িাভির ১৪ কে ইনফ্রাস্ট্রাকচার কডভেিপভেন্ট 

ককাম্পানীসিসেভটড (ইডকি) এর র্াো শুরু িে। প্রসিষ্ঠানটি ৫ জানুোসর ১৯৯৮ িাসরভখ একটি অ-ব্াাংসকাং আসর্ থক প্রসিষ্ঠান 

সিভিভব বাাংিাভেশ ব্াাংভকর সনবন্ধন িাে কভর। শুরু িভিই এটি অবকাঠাভো উন্নেন প্রকল্প   নবােনভর্াগ্য শসক্ত কে থসূসচ 

অর্ থােভনর কক্ষভে কর্ শূন্যিা রভেভি কিটি পূরভণ গুরত্বপূণ থ ভূসেকা পািন কভর আিভি । প্রসিষ্ঠার এক েশভকর েভধ্যই ইডকি 

কেভশর অবকাঠাভো উন্নেন   নবােনভর্াগ্য শসক্ত খাভি অর্ থােভনর শীষ থস্থাভন সনভজভক অসধসষ্ঠি করভি িের্ থ িভেভি। ইডকি 

ককাম্পানী আইন, ১৯৯৪ অনুিাভর সনবসন্ধি একটি পাবসিক সিসেভটড ককাম্পানী এবাং বাাংিাভেশ ব্াাংভক সনবসন্ধি একটি অ-

ব্াাংসকাং আসর্ থক প্রসিষ্ঠান। ইডকি অর্ থ েন্ত্রণািভের অধীভন একটি িম্পূণ থ িরকাসর োসিকানাধীন প্রসিষ্ঠান।   

 

৩.২.১ িক্ষয   উভেশ্য 

 

ইডকভির মূি িক্ষয িভে কবিরকাসর উভগাভে প্রসিসষ্ঠি   পসরচাসিি অবকাঠাভো উন্নেন প্রকল্প   নবােনভর্াগ্য শসক্ত 

কে থসূসচভি আসর্ থক   কাসরেসর িিােিা প্রোভনর োধ্যভে কবিরকাসর সবসনভোে বৃসদ্ধ এবাং এর োধ্যভে কেভশর অর্ থননসিক উন্নেন 

ত্বরাসিি করা। ইডকি কবিরকাসর উভগাভে প্রসিসষ্ঠি   পসরচাসিি অবকাঠাভো উন্নেন   নবােনভর্াগ্য শসক্ত প্রকল্প/কে থসূসচভি 

েীর্ থভেোেী ঋণ িিােিা প্রোন কভর র্াভক। ইডকভির বিথোন   িিাব্ সবসনভোেখাি িমূি িিিঃ 

 

 সবদ্যযৎউৎপােন;                             

 
 কটসিভর্াোভর্াে; 

 
 িথ্য প্রযুসক্ত;  

  
 বির; 

 
 নবােনভর্াগ্য শসক্ত প্রযুসক্ত; 

  
 গ্যাি   গ্যাি িাংক্রান্ত অবকাঠাভো; 

 পাসন িরবরাি; 

  
 কটািিড়ক/কিতু; 

  
 জািাজ সনে থাণ অবকাঠাভো; 

 কর্াোভর্াে ব্বস্থা; 

 পসরভবশ িাংক্রান্ত প্রকল্প; 

 ইডকি কবাড থ কর্তথক অনুভোসেিঅন্যান্য প্রকল্প 

 

৩.২.২ িিসবি উৎি 

 ২৬০ ককাটি টাকার িেমূিধন 

 ইডকি কবশকভেকটি উন্নেন িিভর্ােী িাংস্থা িভি আসর্ থক িিােিা কপভে র্াভক। সবসেন্ন িাংস্থা িভি প্রসিষ্ঠানটি এ 

পর্ থন্ত প্রাে ৯২৫ সেসিেন ডিার ঋণ   ১৩৫সেসিেন ডিার অনুোন কপভেভি। 

 

৩.২.৩ সবসনভোে 

সবসেন্ন প্রকভল্প ইডকি এ পর্ থন্ত িব থভোট ৫,৫০৫ ককাটি টাকা সবসনভোে কভরভি। ইডকভির সবসনভোেখাি িমূিভক 

মূিিিঃ দ্য’টি প্রধান োভে োে করা র্াে - অবকাঠাভো উন্নেন   নবােনভর্াগ্য শসক্ত। অবকাঠাভোখাভির েভধ্য প্রধানিিঃ সবদ্যযৎ 

উৎপােন   কটসিভর্াোভর্াে খাভিই িভব থাচ্চ সবসনভোে করা িভেভি। নবােনভর্াগ্য খািিমূভির েভধ্য কিৌরসবদ্যযৎখাভি সবসনভোে 

িভব থাচ্চ। 
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৩.২.৪ অবকাঠাভো উন্নেন প্রকল্পিঃ 

 

ইডকি এ পর্ থন্ত কবশকভেকটি সবদ্যযৎ প্রকল্প অর্ থােন কভরভি কর্গুভিার কোট উৎপােন ক্ষেিা প্রাে ১,৫০০ কেো োট। 

এরেভধ্য িব থবৃিৎ সবদ্যযৎ ককন্দ্র িভে কের্নার্াট ৪৫০ কেো োট সবদ্যযৎ প্রকল্প। এিাড়া ৩টি বৃিৎ কটসিকে ককাম্পানীর কনট োকথ 

িম্প্রিারণ প্রকল্প (গ্রােীণভফ্ান, বাাংিাসিাংক   সিটিভিি), ২টি স্থিবির, সপএিটিএন প্রকল্প, স্যাভটিাইট আর্ থভস্টশন, ফ্াইবার 

অপটিক কনট োকথ, ইণ্টারন্যাশনাি কেট ভে প্রকল্প (আইসজডসবস্নউ), ককন্দ্রীেবজথয পসরভশাধন প্রকল্প, সিএনসজ সরফুভেসিাং কস্টশন 

ইিযাসে অর্ থােনকভরভি। 

 

ইডকি কভেকটি প্রকভল্প ঋণ আভোজক (Arranger)এর ভূসেকা পািন কভরভি এবাং সকছু প্রকভল্প ফ্যাসিসিটি এভজণ্ট 

  সিসকউসরটি ট্রাসস্ট সিভিভব কাজ করভি। 

 

এ িকি প্রকভল্প ইডকি এ পর্ থন্ত িব থভোট ১,৯৩৪ ককাটি টাকা সবসনভোে কভরভি র্ার েভধ্য দবভেসশক মুদ্রাে ঋভণর 

পসরোণ ১২৭ সেসিেন োসকথন ডিার। সবসনভোভের সবপরীভি ঋভণর আোে িার  ৯৭%।  

 

৩.২.৫ নবােনভর্াগ্য শসক্ত উৎপােন কে থসূসচিঃ 

 

ইডকি বিথোভন সনভম্নাক্ত নবােনভর্াগ্য শসক্ত কে থসূসচ/প্রকল্প অর্ থােন করভিিঃ 

 

1. কিৌরসবদ্যযৎ কে থসূসচ 

2. বাভোগ্যাি কে থসূসচ 

3. অন্যান্য নবােনভর্াগ্য শসক্ত প্রকল্পিমূি 

 কিৌরসবদ্যযৎ সেসতক ক্ষুদ্র সগ্রড 

 কিৌরসবদ্যযৎ সেসতক কিচ পাম্প 

 কিািার ড্রাোর 

 কিৌরসবদ্যযৎ সেসতক সিোোর 

 বাভোোি (ধাভনর তুষ) সেসতক সবদ্যযৎ প্রকল্প 

 বাভোগ্যাি সেসতক সবদ্যযৎ প্রকল্প 

 

৩.২.৬ কিৌরসবদ্যযৎ কে থসূসচ 

 

পল্লী অঞ্চভি সবদ্যযভির ন্যযনিে চাসিো পূরণকভল্প এবাং ২০২০ িাভির েভধ্য িবার জন্য সবদ্যযৎ সুসবধা সনসিিকরভণর 

িরকাসর অঙ্গীকার বাস্তবােভন িিােিা প্রোভনর উভেভশ্য ইডকি ২০০৩ িাভি কিৌরসবদ্যযৎ কে থসূসচ গ্রিণ কভর। ৪৭টি এনসজ    

কবিরকাসর প্রসিষ্ঠাভনর োধ্যভে এ কে থসূসচ বাস্তবাসেি িভে। বাাংিাভেভশর প্রসিটি কজিার সবদ্যযিসবিীন এিাকাে এর কার্ থক্রে 

িম্প্রিাসরি িভেভি।   

 

এ কে থসূসচর আ িাে ২০১৪ িাভির জুন পর্ থন্ত  িব থভোট ৩১ িক্ষ কিািার কিাে সিভস্টে স্থাপন করা িভেভি।িবসেসিভে 

ইডকভির কিৌরসবদ্যযৎ কে থসূসচর অধীভন স্থাসপি সিভস্টভের কোট উৎপােন ক্ষেিা িভব ১৫০ কেো োট। এর ফ্ভি গ্রাোঞ্চভির 

প্রাে ১ ককাটি ৫৫ িক্ষ  কিাক সবদ্যযৎ সুসবধা পাভব র্া কোট জনিাংখ্যার শিকরা ৯ োে। 

 

এ কে থসূসচর অধীভন ইডকি িিভর্াসে িাংস্থা িমূিভক এ পর্ থন্ত  কোট ৩,৫৩৭ ককাটি টাকা িিজশভিথর ঋণ   ৪৩৩ 

ককাটি টাকা অনুোন প্রোন কভরভি। সবসনভোেকৃি ঋভণর সবপরীভি আোভের িার ৯৮%।  
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৩.২.৭ বাভোগ্যাি কে থসূসচ 

 

কেভশর কর্িকি এিাকাে প্রাকৃসিক গ্যাভির িরবরাি কনই কিখাভন রান্নার জন্য গ্যাি সুসবধা সনসিিকরণ এবাং 

চাষাবাভের জন্য দজব িার িরবরাভির িভক্ষয ইডকি ২০০৬ িাভি এ কে থসূসচ গ্রিণ কভর। বিথোভন ৪১ টি িিভর্াসে িাংস্থার 

(এনসজ /কবিরকাসর প্রসিষ্ঠান) োধ্যভে এ কে থসূসচ বাস্তবােন করা িভে। 

 

এ কে থসূসচর আ িাে ২০১৪ িাভির জুন পর্ থন্ত  ৩৩,৫৫৭ িাজার বাভোগ্যাি প্লান্ট স্থাপন করা িভেভি। ফ্ভি গ্রাোঞ্চভির 

িব থভোট প্রাে ২ িক্ষ কিাক এ সুসবধার আ িাে আিভব। 

 

ইডকি িিভর্াসে িাংস্থািমূিভক এ পর্ থন্ত  ৪০.০৩ ককাটি টাকা িিজ শভিথর ঋণ এবাং ২৮.০৭ ককাটি টাকা অনুোন প্রোন 

কভরভি। সবসনভোেকৃি ঋভণর সবপরীভি আোভের িার ৯২%। 

 

৩.২.৮ আসর্ থক অগ্রেসি 

 

প্রসিষ্ঠার শুরু কর্ভকই ইডকি একটি আসর্ থকোভব িােবান প্রসিষ্ঠান সিভিভব পসরচাসিি িভে আিভি। এটি স্বল্পিাংখ্যক 

িরকাসর প্রসিষ্ঠান িমূভির একটি, র্ারা সনেসেি িরকারভক মুনাফ্া িভি িেযাাংশ প্রোন কভর আিভি। ২০১২-১৩ অর্ থ বিভর 

প্রসিষ্ঠানটি িরকারভক ১৪ ককাটি টাকা িেযাাংশ প্রোন কভর।  

 

ইডকি ১৯৯৭ িাভি োে ১ (এক) িক্ষ টাকার পসরভশাসধি মূিধন সনভে র্াো শুরু কভরসিি র্া বিথোভন ২৬০ ককাটি 

টাকাে উন্নীি িভেভি। েি অর্ থবির পর্ থন্ত এর িম্পভের কোট পসরোণ ৪,৮৮৪ ককাটি টাকা। ইডকভির িাসব থক ঋণ আোভের িার 

৯৭%।  

 


