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৩.১  ইনফ্রাস্টাকচার ইনভেস্টভেন্ট ফ্যাসিসিটিশন ককাম্পানী (আই আই এফ্ সি) 

৩.১.১ ককাম্পানীর পটভূসেিঃ 

              Infrastructure Investment Facilitation Company (IIFC) বাাংিাভেশ িরকাভরর অর্ থ 

েন্ত্রণািভের অর্ থননসিক িম্পকথ সবোভের অধীভন প্রসিসিি একটি পরােশ থক প্রসিিান।  ককাম্পানী আইন ১৯৯৪ এর ধারা ২৮ 

এর অধীভন একটি সিসেভটড বাই গ্যারাসন্ট ককাম্পানী সিভিভব এটি প্রসিসিি িভেসিি। শুরুভি প্রসিিানটির নাে সিি 

Infrastructure Investment Facilitation Center (IIFC)। ২০১১ িাভি প্রসিিানটির 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 অধীভন বাাংিাভেভশর অবকাঠাভো উন্নেভন কবিরকারী অাংশগ্রিণ (সপসপসপ) ত্বরাসিি এবাং উৎিাসিি করার 

জন্য প্রসিসিি িভেসিি। ককাম্পাসনর কার্ থক্রভের প্রারসিক বিরগুভিাভি বাাংিাভেশ িরকার, ইন্টারন্যাশনাি কডভেিপভেন্ট 

এভজসি (IDA), UK’র সডপ থাটভেন্ট অফ্ 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 েধ্যবিতী  িেভে এবাং োচ থ ২০০৭ িাভি কশষ িভেভি। এসপ্রি 

২০০৭ কর্ভক IIFC স্বোংিম্পূণ থ একটি িত্তা সিভিভব িার কার্ থক্রে চাসিভে আিভি। 

৩.১.২ পসরচািনা পসরষেিঃ 

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

পসরচািনা পসরষভের উপর ন্যস্ত। সিনজন পসরচািক িরকাভরর পক্ষ কর্ভক ও সিনজন পসরচািক কবিরকারী খাি কর্ভক 

সনযুক্ত িভেভিন এবাং ব্বস্থাপনা পসরচািক পোসধকার বভি কবাভড থর একজন িেস্য। ERD িসচব কবাভড থর িোপসির োসেত্ব 

পািন করভিন। পসরচািনা পষ থে ককাম্পানীর নীসি সনভে থশাবিী প্রণেন কভর। IIFC স্বাধীনোভব দেনসিন িকি কার্ থক্রে 

পসরচািনা কভর আিভি। 

৩.১.৩ উভেশ্যিঃ 

আই আই এফ্ সি এর প্রার্সেক িক্ষয িি অবকাঠাভো খাভি ব্সক্তেি সবসনভোেভক িিজির করা। এই িক্ষয অজথভনর 

উভেভশ্য সনম্নসিসখি কে থকান্ডগুভিা IIFC’র মূি উভেশ্য সিভিভব গৃিীি িভেভি:  

1. বাাংিাভেভশর অবকাঠাভো উন্নেভনর িভক্ষয কবিরকারী সবসনভোে এবাং িকি প্রকার িরকারী-কবিরকারী-কর্ৌর্ 

সবসনভোে কক অনুপ্রাসণি করা, িিভর্াসেিা ও পৃিভপাষকিা কেওো; 

2. বাাংিাভেভশর িরকাভরর েন্ত্রণািেিমূি এবাং অন্যান্য িরকারী ও কবিরকারী িাংস্থািমূিভক অবকাঠাভোেি প্রকল্প 

সনণ থে ও বািাই করা, প্রস্ত্তুি ও পর্ থাভিাচনা করা এবাং বাস্তবােন করার জন্য িিােিা ও পরােশ থ প্রোন; 

3. অবকাঠাভোেি প্রকল্পিমূভি কবিরকারী খাভির সবসনভোেভক উৎিাসিি করার জন্য কেভশ ও সবভেভশ িাংসিষ্ট 

কক্ষভে িিাবনা িম্পসকথি িথ্যাসে প্রোন করা;এবাং 

4. অবকাঠাভোেি প্রকল্পিমূভি কবিরকারী খাভির অাংশগ্রিণ সনসিি করার িভক্ষয ককৌশিী পরােশ থ এবাং প্রসশক্ষণ 

প্রোভনর োধ্যভে কবিরকারী খািভক সবসনভোভের জন্য প্রস্ত্তত্তি করা। 

৩.১.৪ অর্ থনীসিভি IIFC এর ভূসেকািঃ 

IIFC সবসেন্নোভব কেভশর অর্ থনীসিভি সবভশষ ভূসেকা করভখ চভিভি। কর্েনিঃ  

1. m¶gZv দিরী ও পরােশ থমূিক িিােিা প্রোন  

2. Avš—©RvwZK Consultancy Assignment এর োধ্যভে দবভেসশক মুদ্রা অজথন 
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3. কে থিাংস্থান  

4. কর প্রোভনর োধ্যভে রাষ্ট্রীে ককাষাোভর অবোন  

5. আন্তজথাসিক োভনর সবভশষজ্ঞ দিরী 

6. িরকাভরর সনজস্ব পরােশ থক প্রসিিান সিভিভব কাজ করভি  

৩.১.৫ IIFC এর বিথোন Project: 

IIFC কেভশ সবভেভশ সবসেন্ন প্রসিিাভন পরােশ থক সিিাভব কাজ করভি। বিথোভন পসরচাসিি উভেখভর্াগ্য কভেকটি প্রকভল্পর 

নাে কেো িভিািঃ  

1. Market Feasibility Study of Hard Rock of Maddhapara Granite Mining Company 

Limited 

2. Capacity Building to Power Sector, Ministry of Power, Energy and Mineral 

Resources  

3. Skills for Employment Investment Program Project (SEIP), Ministry of Finance  

4. Pre-Feasibility Study of Dhaka SEZ & Mirersarai-2 EZ, BEZA 

5. Development and Implementation for Bangladesh Efficient Lighting,  Power Cell 

6. OFC PPP Options Strategy, South Sudan 

7. Dhaka Chittagong Expressway Public Private Partnership Design Project -2, 

Roads & Highway 

8. Nigerian Postal Services (Nipost) Financial Inclusion (PPP) Project,  Nigeria 

9. Management Consultancy Services to North West Power Generation Company 

Ltd., JICA funded Project. 

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

আিভি। এভি িরকারী ও কবিরকারী সবসেন্ন প্রসিিাভনর কে থকিথােণ অাংশ গ্রিন কভর আিভি ।  র্া  PPP সবকাভশ সবভশষ 

ভূসেকা পািন করভি। 
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৩.২ ইডকি পসরসচসিিঃ 

েণপ্রজািন্ত্রী বাাংিাভেশ িরকার ও সবশ্বব্াাংভকর কর্ৌর্ উভযাভে ১৯৯৭ িাভির ১৪ কে ইনফ্রাস্ট্রাকচার কডভেিপভেন্ট 

ককাম্পানী সিসেভটড (ইডকি) এর র্াো শুরু িে। প্রসিিানটি ৫ জানুোসর ১৯৯৮ িাসরভখ একটি অ-ব্াাংসকাং আসর্ থক প্রসিিান 

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

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

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

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

একটি অ-ব্াাংসকাং আসর্ থক প্রসিিান। ইডকি অর্ থ েন্ত্রণািভের অধীভন একটি িম্পূণ থ িরকাসর োসিকানাধীন প্রসিিান। 

৩.২.১  িক্ষয ও উভেশ্যিঃ 

ইডকভির মূি িক্ষয িভে কবিরকাসর উভযাভে প্রসিসিি ও পসরচাসিি অবকাঠাভো উন্নেন প্রকল্প ও নবােনভর্াগ্য শসক্ত 

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

উন্নেন ত্বরাসিি করা। ইডকি কবিরকারী উভযাভে প্রসিসিি ও পসরচাসিি অবকাঠাভো উন্নেন ও নবােনভর্াগ্য শসক্ত 

প্রকল্প/কে থসূসচভি েীর্ থভেোেী ঋণ িিােিা প্রোন কভর র্াভক। ইডকভির বিথোন ও িিাব্ সবসনভোেখাি িমূি িিিঃ 

 সবদ্যযৎ উৎপােন; 

 কটসিভর্াোভর্াে; 

 িথ্য প্রযুসক্ত; 

 বির; 

 নবােনভর্াগ্য শসক্ত প্রযুসক্ত; 

 গ্যাি ও গ্যাি িাংক্রান্ত অবকাঠাভো; 

 পাসন িরবরাি; 

 কটািিড়ক/কিতু; 

 জািাজ সনে থাণ অবকাঠাভো; 

 কর্াোভর্াে ব্বস্থা; 

 পসরভবশ িাংক্রান্ত প্রকল্প; 

 ইডকি কবাড থ কর্তথক অনুভোসেি অন্যান্য প্রকল্প। 

৩.২.২ িিসবি উৎিিঃ 

 ৫০০ ককাটি টাকার িেমূিধন 

 ইডকি কবশকভেকটি উন্নেনিিভর্ােী িাংস্থা িভি আসর্ থক িিােিা কপভে র্াভক। সবসেন্ন িাংস্থা িভি প্রসিিানটি এ 

পর্ থন্ত প্রাে ১,০৯৭ সেসিেন ডিার ঋণ ও ১৮০ সেসিেন ডিার অনুোন কপভেভি। 

৩.২.৩ সবসনভোেিঃ 

সবসেন্ন প্রকভল্প ইডকি এ পর্ থন্ত িব থভোট ৫,৮৮২ ককাটি টাকা সবসনভোে কভরভি। ইডকভির সবসনভোেখাি িমূিভক মূিিিঃ 

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

উৎপােন ও কটসিভর্াোভর্াে খাভিই িভবব থাচ সবসনভোে করা িভেভি। নবােনভর্াগ্য খািিমূভির েভধ্য কিৌরসবদ্যযখাভি 

সবসনভোে িভব থাচ্চ। 

৩.২.৪ অবকাঠাভো উন্নেন প্রকল্পিঃ 

কবিরকারী উভেযভে অবকাঠাভো খাভি গৃিীি প্রকল্প অর্ থােভন ইডকি উভেখভর্াগ্য ভূসেকা পািন কভর আিভি। সবদ্যযৎ 

উৎপােন, কটসিভর্াোভর্াে, পসরভবশবান্ধব ও জ্বািানী িাশ্রেী ইটোটা প্রকল্প, বজথয পসরভশাধন এবাং পূনিঃপ্রসক্রোকরণ প্রকভল্প 

ইডকি এ র্াবি প্রাে ২,৪২৫ ককাটি টাকা সবসনভোে কভরভি। এিাড়া স্বাস্থযভিবা, পর্ থটন এবাং জ্বািানী িাশ্রেী খাভি কনো 
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সকছু প্রকল্প অর্ থােভন ইডকি িসক্রেোভব সবভবচনা করভি। সবভশষোভে উভিনখ্য য কর্, ককন্দ্রিমূি জািীে সবদ্যযৎ উৎপােভনর 

১০ শিাাংভশর অসধক সবদ্যযৎ িরবরাি করভি। 

অর্ থােভনর পাশাপাসশ, ইডকি ঋণ িাংগ্রি ও এভজিী কিবা, অবকাঠাভো খাভি েক্ষ জনবি েঠভন সনেসেি প্রসশক্ষণ কে থশািা 

আভোজন, এবাং কভপ থাভরট এডোইিসর কিবা প্রোন কভর র্াভক। 

৩.২.৫ নবােনভর্াগ্য শসক্ত উৎপােন কে থসূসচিঃ 

ইডকি বিথোভন সনভেণাক্ত নবােনভর্াগ্য শসক্ত কে থসূসচ/প্রকল্প অর্ থােন করভি; 

1. কিৌরসবদ্যযৎ কে থসূসচ 

2. বাভোগ্যাি কে থসূসচ 

3. উন্নিচূিা কে থসূসচ 

4. অন্যান্য নবােনভর্াগ্য শসক্ত প্রকল্পিমূি 

 কিৌরসবদ্যযৎ সেসত্তক ক্ষুদ্রগ্রীড 

 কিৌরসবদ্যযৎ সেসত্তক কিচ পাম্প 

 কিািার ড্রাোর 

 কিৌরসবদ্যযৎ সেসত্তক সিোোর 

 বাভোোি (ধাভনর তুষ) সেসত্তক সবদ্যযৎ প্রকল্প 

 বাভোগ্যাি সেসত্তক সবদ্যযৎ প্রকল্প 

৩.২.৬ কিৌরসবদ্যযৎ কে থসূসচিঃ 

পেী অঞ্চভি সবদ্যযভির নুন্যিে চাসিো পূরণকভল্প এবাং ২০২০ িাভির েভধ্য িবার জন্য সবদ্যযৎ সুসবধা সনসিিকরভণর 

িরকাসর অঙ্গীকার বািত্মবােভন িিােিা প্রোভনর উভেভশ্য ইডকি ২০০৩ িাভি কিৌরসবদ্যযৎ কে থসূসচ গ্রিন কভর। ৫৬টি 

এনসজও ও কবিরকাসর প্রসিিাভনর োধ্যভে এ কে থসূসচ বাস্তবাসেি িভে। বাাংিাভেভশর প্রসিটি কজিার সবদ্যযিসবিীন এিাকাে 

এর কার্ থক্রে িম্প্রিাসরি িভেভি। 

এ কে থসূসচর আওিাে ২০১৫ িাভির সডভিম্বর পর্ থন্ত প্রাে ৩৯ িক্ষ কিািার কিাে সিভস্টে স্থাপন করা িভেভি। িব সেসিভে 

ইডকভির কিৌরসবদ্যযৎ কে থসূচীর অধীভন স্থাসপি সিভস্টভের কোট উৎপােন ক্ষেিা ১৫৩ কেোওোট। এর ফ্ভি গ্রাোঞ্চভির 

প্রাে ১ ককাটি ৮১ িক্ষ কিাক সবদ্যযৎ সুসবধা পাভে র্া কোট জনিাংয যার শিকরা ৯ োে। 

এ কে থসূচীর অধীভন ইডকি িিভর্ােীিাংস্থা িমূিভক এ পর্ থন্ত কোট ৪,৩৫৭ ককাটি টাকা িিজশভিথর ঋণ ও ৬৩৫ ককাটি টাকা 

অনুোন প্রোন কভরভি। সবসনভোেকৃি ঋভনর সবপরীভি আোভের িার ৮৯%। 

৩.২.৭ বাভোগ্যাি কে থসূসচিঃ 

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

জন্য দজব-িার িরবরাভির িভক্ষয ইডকি ২০০৬ িাভি এ কে থসূচী গ্রিণ কভর। বিথোভন ৪১টি িিভর্ােী িাংস্থার 

(এনসজও/কবিরকারী প্রসিিান) োধ্যভে এ কে থসূসচ বাস্তবােন করা িভে। 

এ কে থসূসচর আওিাে ২০১৫ িাভির সডভিম্বর পর্ থন্ত ৮০,৭৮২ টি বাভোগ্যাি প্লান্ট স্থাপন করা িভেভি। ফ্ভি গ্রাোঞ্চভির 

িব থভোট প্রাে ১.৯ িক্ষ কিাক এ সুসবধার আওিাে আিভব। 

ইডকি িিভর্ােী িাংস্থািমূিভক এ পর্ থন্ত ৫৪.৫৯ ককাটি টাকা িিজ শভিথ ঋণ এবাং ৩৯.৭৪ ককাটি টাকা অনুোন প্রোন করভি। 

সবসনভর্ােকৃি ঋভণর সবপরীভি আোভের িার ৯৩%। 
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৩.২.৮ উন্নিচূিা কে থসূসচিঃ 

অসধক িাশ্রেী এবাং স্বাস্থয বান্ধব উন্নি চুিা কর্তথক বাাংিাভেশ বিথোভন ব্বহৃি প্রচসিি চুিা প্রসিস্থাপভনর োধ্যভে জ্বািানী 

িাশ্রে, এবাং অেযন্তরীণ বায়ুদূষন করাভধ ইডকি ২০১৩ িাভি এ কে থসূচী গ্রিণ কভর। বিথোভন ৫৩টি িিভর্ােী িাংস্থার োধ্যভে 

এ কে থসূসচ বাস্তবােন করা িভে। 

এ কে থসূসচর আওিাে ২০১৫ িাভি সডভিম্বর পর্ থন্ত ২৯৫,১০৭টি উন্নি চুিা স্থাপন করা িভেভি। সডভিম্বর, ২০১৫ পর্ থন্ত ইডকি 

৫.০৪ ককাটি টাকা অনুোন প্রোন কভরভি। 

৩.২.৯ অন্যান্য নবােনভর্াগ্য শসক্ত প্রকল্পিমূিিঃ 

কিৌর সবদ্যযৎ সেসত্তক কিচ পাম্প প্রকল্পিঃ 

বাাংিাভেভশর পর্ থন্ত অঞ্চিিমূভি কিৌরসবদ্যযৎ সেসত্তক কিচ সুসবধা প্রোনকভল্প ইডকি সবসেন্ন এনসজও ও কবিরকাসর প্রসিিান 

িমূিভক আসর্ থক িিােিা প্রোন কভর আিভি। ইভিােভধ্য ইডকভির আসর্ থক িিােিাে িব থভোট ৩৫৮ টি কিৌরসবদ্যযৎ সেসত্তক 

কিচ পাম্প স্থাসপি িভেভি র্ার ফ্ভি প্রাে ৮,৯৫০ জন প্রাসন্তক কৃষক কিচ সুসবধা পাভে। এই কে থসূসচর আওিাে ইডকি 

কোট ২৬.২৩ ককাটি টাকা িিজ শভিথ ঋণ ও কোট ৩৬.৫৬ ককাটি টাকা অনুোন প্রোন কভরভি। 

কিৌরসিুযৎ সেসত্তক ক্ষুদ্রগ্রীড প্রকল্পিঃ 

বাাংিাভেশ িরকার ২০২১ িাভির েভধ্য িকভির জন্য সবদ্যযৎ সুসবধা প্রোভন প্রসিশ্রুসিবদ্ধ। িভব বাাংিাভেভশর সকছু সকছু 

এিাকা রভেভি কর্খাভন গ্রীড িাইন িম্প্রিারন-পূব থক সবদ্যযৎ সবদ্যযৎ িাংভর্াে কেো অিযন্ত ব্েবহুি বা অিিব। এ িকি 

এিাকা সিুযিােভনর িভক্ষয কিৌর সবদ্যযৎসেসত্তক ক্ষুদ্র গ্রীড প্রকল্প বাস্তবােভনর কে থসূসচ গ্রিণ করা িভেভি। ইডকি ইভিােভধ্য 

৭টি কিৌরসবদ্যযৎ সেসত্তক ক্ষুদ্রগ্রীড প্রকল্প স্থাপভনর আসর্ থক িিােিা প্রোন কভরভি র্ার োধ্যভে প্রাে ৪,২০০ বাসড়র্র, 

কোকানপাট ও অন্যান্য প্রসিিান সবদ্যযৎ সুসবধা উপভোে করভি। এিাড়াও আরও ১৫টি প্রকল্প বাস্তবােভনর কাজ চিোন 

আভি। এই কে থসূসচর আওিাে ইডকি কোট ৩২.১৩ ককাটি টাকা অনুোন এবাং কোট ২৯.১১  ককাটি টাকা িিজশভিথর ঋণ 

প্রোন কভরভি। ইডকি ২০১৮ িাভির েভধ্য ৫০টি কিৌর সবদ্যযৎসেসত্তক গ্রীড প্রকল্প বাস্তবােভনর পসরকল্পনা গ্রিন কভরভি। 

বাভোগ্যাি সেসত্তক সবদ্যযৎ প্রকল্পিঃ 

বাভোগ্যি িভি সবদ্যযৎ উৎপােনকভল্প সবসেন্ন কডইসর ও কপাসি ফ্াে থিমূিভক ইডকি আসর্ থক িিােিা প্রোন কভর র্াভক। 

ইডকভির আসর্ থক িিােিাে ইভিােভধ্য ৯টি প্রকল্প বাস্তবােন িম্পন্ন িভেভি এবাং একটির স্থাপন কার্ থক্রে বিথোভন চিোন 

আভি। ২০১৮ িাভির েভধ্য কোট ১৪০টি বাভোগ্যািসেসত্তক সবদ্যযৎ প্রকল্প বাস্তবােভনর পসরকল্পনা রভেভি ইডকভির। ইডকি 

ইভিােভধ্য কোট ২০.০৮ ককাটি টাকা িিজ শভিথ ঋণ এবাং কোট ১.৫৩ ককাটি টাকা অনুোন প্রোন কভরভি স্থাসপি 

প্রকল্পিমূভি। 

৩.২.১০ আসর্ থক অগ্রেসিিঃ 

 প্রসিিার শুরু কর্ভকই ইডকি একটি আসর্ থকোভব িােবান প্রসিিান সিভিভব পসরচাসিি িভে আিভি। এটি 

স্বল্পিাংয যক িরকাসর প্রসিিান িমূভির একটি র্ারা সনেসেি িরকারভক মুনাফ্া িভি িেযাাংশ প্রোন কভর আিভি। ২০১৪-১৫ 

অর্ থ বিভর প্রসিিানটি িরকারভক ১৮ ককাটি টাকা িেযাাংশ প্রোন কভর। 

ইডকি ১৯৯৭ িাভি োে ১ িক্ষ টাকার পসরভশাসধি মূিধন সনভে র্াো শুরু কভরসিি র্া বিথোভন ৫০০ ককাটি টাকাে উন্নীি 

িভেভি। েি অর্ থবির পর্ থন্ত এর িম্পভের পসরোন ৬,৬৯৭ ককাটি টাকা। ইডকভির িাসব থক ঋণ আোভের িার ৮৯%। 

 


