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শপ্র তযতরজ 

 

 আজ ১০ শদেম্বয ২০২০   :                                                

(     )-       Strengthening Bangladesh Infrastructure Finance Fund Limited 

Project             জ  ৫০                    (Ordinary Capital Resources-Regular) 

ঋণচুতি ঢাকায় স্বাক্ষতযত য়। ফাাংরাদদ যকায দক্ষ তভজ পাততভা ইয়াতভন, তিফ, অথ থননততক ম্পকথ 

তফবাগ, অথ থ ভন্ত্রণারয় এফাং এতডতফ দক্ষ Mr. Manmohan Parkash, Country Director, 

ফাাংরাদদ আফাতক তভন ঋণচুতিদত স্বাক্ষয কদযন। Virtual চুতি স্বাক্ষয অনুষ্ঠাদন ফাাংরাদদ যকায, 

BIFFL ও এতডতফ’য াংতিষ্ট ঊর্ধ্থতন কভ থকতথাবৃন্দ াংযুি তিদরন।  

এ প্রকদেয উদেগী ভন্ত্রণারয় অথ থতফবাগ এফাং ফাস্তফায়নকাযী াংস্থা BIFFL। তফদফিয প্রকেটিয ফাস্তফায়নকার 

২০২০-২০২৪। Public Private Partnership-                   অফকাঠাদভাগত উন্নয়ন খাদত 

তফতনদয়াগ বৃতিদত BIFFL-এয ক্ষভতা ফাড়াদনায জন্য এতডতফ প্রস্তাতফত প্রকদেয অনুকূদর ৫০ তভতরয়ন ভাতকথন 

ডরায ঋণ প্রদান কযদফ। এতদতফলদয় এতডতফ এফাং BIFFL-                          য়। 

Bangladesh Infrastructure Finance Fund Limited (BIFFL)-এয দক্ষ প্রধান তনফ থাী কভ থকতথা 

জনাফ এ এভ আতনসুজ্জাভান এ প্রকে চুতিদত স্বাক্ষয কদযন। 

  

এ প্রকদেয জন্য এতডতফ প্রদদয় ৫০ তভতরয়ন ভাতকথন ডরায OCR-Regular  ঋণ ৫ ফিয শে ততযয়ড ২০ 

ফিদয তযদাধদমাগ্য এফাং সুদদয ায London Inter-Bank Offered Rate (LIBOR) তবতিক 

(LIBOR+০.৫০%)। তািাড়া, এ ঋদণয জন্য ০.১০% াদয ম্যাচুতযটি তপ্রতভয়াভ এফাং অব্যতয়ত অদথ থয উয 

০.১৫% াদয কতভটদভন্ট িাজথ প্রদমাজয দফ । 

  
কাতি তডদযক্টয, এতডতফ তাঁয শুদবচ্ছা ফিদব্য জানান শম,  গুরুত্বপূণ থ এ প্রকেটিয ভাধ্যদভ  এতডতফ এই প্রথভ 

অফকাঠাদভাগত উন্নয়ন খাদত তফতনদয়াগ বৃতিদত BIFFL-এয ক্ষভতা ফাড়াদত যাতয অথ থায়ন কযদফ।  

 

 তিফ, অথ থননততক ম্পকথ তফবাগ COVID-19 এয কাযদণ উদূ্ভত অথ থননততক াংকট উিযণ  উন্নয়দনয 

তফতবন্ন শক্ষদে  অব্যাত দমাতগতায জন্য কাতি তডদযক্টয, এতডতফদক ধন্যফাদ জানান। 

  
এতডতফ ফাাংরাদদদয অন্যতভ প্রধান উন্নয়ন দমাগী। ফাাংরাদদ ১৯৭৩ াদর এয দস্যদ রাব কযায য 

শথদক এ াংস্থা তাদদয আতথ থক ায়তায একটি ফড় অাং ফাাংরাদদদক প্রদান কদয আদি । এতডতফ এ মাফৎ 

http://www.erd.gov.bd/


ফাাংরাদদ যকাযদক  ২৪.৬৩৮ তফতরয়ন ভাতকথন  ডরাদযয ঋণায়তা এফাং ১.২০৫ তফতরয়ন ভাতকথন ডরাদযয 

অনুদান ায়তা প্রদান কদযদি। ফাাংরাদদদ উন্নয়ন ায়তায শক্ষদে এতডতফ প্রধানতঃ তফদ্যযৎ, জ্বারাতন, তযফন, 

তক্ষা, স্থানীয় যকায, কৃতল, াতন ম্পদ এফাং সুান শক্টযদক প্রাধান্য শদয়।  উদেখ্য, এতডতফ কদযানা বাইযা 

প্রাদ্যবথাদফয কাযদণ স্বাস্থয খাদত দমাতগতা প্রদান  ফাাংরাদদদয ম্ভাব্য অথ থননততক প্রবাফ উিযদণয রদক্ষয 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী কর্তথক শঘাতলত আতথ থক প্রদণাদনা কাম থক্রভ ফাস্তফায়ন কযায রদক্ষয Budget Support 

প্রদান কদযদি।   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Government of the People’s Republic of Bangladesh 

Ministry of Finance 

Economic Relations Division (ERD) 
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(www.erd.gov.bd; Fax:8113088) 
 

PRESS RELEASE 

 

Today (10 September 2020) a loan Agreement on Strengthening Bangladesh 

Infrastructure Finance Fund (BIFFL) Limited Project of US$ 50 million (Ordinary 

Capital Resources-Regular) has been signed in Dhaka between the Government of 

Bangladesh (GoB) and the Asian Development Bank (ADB). Ms. Fatima Yasmin, 

Secretary, Economic Relations Division (ERD), Ministry of Finance and Mr. 

Manmohan Parkash, Country Director, Bangladesh Resident Mission, ADB 

signed the loan agreements on behalf of the GoB and the ADB respectively. On 

behalf of BIFFL, Mr. S M Anisuzzaman, Chief Executive Officer of BIFFL has 

signed a project agreement with ADB. Finance Division is the executing agency 

and BIFFL is the implementing agency of the project. Concerned senior officials of 

the Government, BIFFL and ADB were connected at the virtual signing 

ceremony.   

 

ADB will provide US$ 50 million for the Strengthening Bangladesh 

Infrastructure Finance Fund Limited Project as OCR loan. The OCR loan has a 20-

year repayment period including a 5 year grace period. The interest rate of OCR 

loan is London Inter-Bank Offered Rate (LIBOR)-based (LIBOR+0.50%). 

Besides, a maturity premium @ 0.10% and a commitment fee @ 0.15% for the 

undisbursed amount will be applicable for the loan.  

 

 The project is aimed to catalyze commercial financing for public-private 

partnership (PPP) projects in infrastructure development. The implementation 

period of the project is 2020-2024. 
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Country Director, ADB in his comment termed the project very important as it is 

the first direct funding of ADB to BIFFL for strengthening its capacity to finance 

in infrastructural development.  

 

Secretary, ERD, on behalf of the Government of Bangladesh (GOB), thanked the 

Asian Development Bank (ADB) for its continued support towards our 

development and also recognized ADB’s support for COVID health response and 

economic recovery activities. 

 

 ADB is one of the largest multilateral Development Partners of 

Bangladesh extending assistance to the country since it became a member of ADB 

in 1973. ADB’s total loan to Bangladesh till now is more than US$ 24.638 billion 

and US$1.205 billion as grant. The development assistances of ADB mainly focus 

on Power, Energy, Local Government, Transport, Education, Agriculture, Health, 

Water Resources, Governance and Financial Sectors of Bangladesh. Moreover, 

besides health sector ADB has also provided COVID 19 emergency budget support 

to implement the stimulus packages declared by the Honorable Prime Minister.  

 


