
 

প্রকল্প রযদ শন প্ররিবফদন ছক 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

পররকল্পনা মন্ত্রণালয় 

বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ (আইএমইরি)  

শশদর বাাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ 

ক. প্রকবল্পয মভৌররক িথ্যঃ 

১. প্রকবল্পয নাভঃ……………………………………………………………………........................ 

২. প্রকল্প রযচারবকয নাভঃ……………………….……………………………...…মপানঃ…………… 

৩. প্রকবল্পয ধযনঃ (রফরনব াগ/কারযগরয া িা/স্টারি/মজরিরএপ/ররর/স্ব-র্ শা ন/ন্যান্য) ……………………………. 

৪. উন্ন নবমাগ ঃ………………………………………………………………………… 

 

৫. ফাস্তফা নকার 

 

       ফাস্তফা নকার নুবভাদবনয িারযখ  বৃরি 

মূর  মূর- এয 

তুরনা  

ফ শবল 

নুবভাদবনয 

তুরনা  

ংবারধি (১ভ)    

ংবারধি (২ )    

ব্য  বৃরি ব্যরিবযবক মভ াদ 

বৃরি 

   

৬. ব্য  প্রাক্কররি ব্য  (মকাটি টাকা) মভাট রজওরফ প্রকল্প ায্য   

মূর      

ংবারধি (১ভ)      

ংবারধি (২ )      

ব্য  বৃরি ব্যরিবযবক মভ াদ 

বৃরি 

     

 

৭.ফাস্তফা নকায  
ভন্ত্রণার /রফবাগ 

 

 

 

প্রকল্প এরাকা: 
রফবাগ মজরা উবজরা 

ংস্থা     

ভগ্র ফাংরাবদ 
 

৮. নুবভাদবনয 

িারযখ, মভ াদ বৃরি 

মূর  

ংবারধি  

অন্ত:খাি ভন্ব   

মভ াদ বৃরি (১ভ, ২ )  

৯. প্রকবল্পয উবেশ্য  

(বুবরট অকাবয) 

 

 

খ. প্রকবল্পয গ্রগরি ংক্রান্ত িথ্যঃ 

 

১০. ঙ্গরবরিক গ্রগরি 

 

ক্ররভক নং 

 

বঙ্গয নাভ 

 

একক 

রিরর/টিরর নুমা   প্রাক্করন গি র্ শ ফছয ম শন্ত ক্রভপু্রিি গ্রগরি চররি র্ শ ফছবযয গি প্রারন্তক/ভা ম শন্ত গ্রগরি 

ফাস্তফ অরর্ শক ফাস্তফ অরর্ শক ফাস্তফ অরর্ শক 

         

         

         

১১. ফছয রবরিক কভ শরযকল্পনা নুমা   গ্রগরি রফবেলণ  

    (কারিি গ্রগরি না বর িায কাযণ ও প্রকল্প রযচারবকয ব্যাখ্যা) 

 

 

১২.  নুবভারদি ক্র  রযকল্পনায রফয বি গ্রগরি 
 



 

১৩. াআট রযদ শন ফআ ম শাবরাচনা (মবৌি কাবজয মেবে) 
 

 

১৪. অআএভআরি’য পূফ শফিী রযদ শবনয সুারয ও িায প্ররিারন 

রযদ শবনয িারযখ ও রযদ শন এরাকা রযদ শনকায  কভ শকিশায ম শবফেণ ও সুারয সুারয প্ররিারবনয ারনাগাদ িথ্য 

   

১৫. প্রকল্প রযচারক ম্পরকশি িথ্য 

প্রকল্প রযচারবকয নাভ মূর দপ্তয ও দরফ দার ত্ব কার দার বত্বয ধযন (রন রভি/রিরযক্ত) 

    

প্রকল্প রযচারক একারধক 

প্রকবল্পয দার বত্ব র্াকবর 

মফ প্রকবল্পয নাভ 

 

 

গ. প্রকবল্পয রযদ শন ংক্রান্ত িথ্যঃ 

১৬. াধাযণ ম শবফেণ 

১৬.১ নুবভারদি কভ শরযকল্পনা নুমা   ফাস্তফা বনয ফস্থা ও  

        ফস্থাবনয াবর্ কারিি রবেেয াভিস্যিা 

কভ শ রযকল্পনা ফাস্তফ ফস্থা 

  

১৬.২ প্রধান প্রধান বঙ্গয নকা/Specification /ণ্য, কাম শ  

       ও মফা ক্রব  প্রচররি অআন ও রফরধয নুযণ 

 

১৬.৩ কাবজয গুণগিভান ম শাবরাচনা  

১৬.৪ সুরফধাববাগ য ভিাভি  

১৬.৫ ফাস্তফা নকাবরয উদ্ভূি নতুন ঝুরিঁ  

১৬.৬ ভূরভ রধগ্রণ, Resettlement, Utility ংবমাগ ংক্রান্ত 

ারনাগাদ িথ্য (মরদ র্াবক) 

 

১৬.৭ রস্ট ারযং করভটিয বা  গৃ ি রিাবন্তয প্ররিারন  

১৬.৮ রঅআর’য বা  গৃ ি রিাবন্তয প্ররিারন  

 

১৭. রযদ শবনয রস্থয রচে ও ফণ শনা 

 

 

১৮. সুারয 
 

 

 

 

রযদ শনকায  কভ শকিশায স্বােয িারযখ ও  র 

   মপান নম্বয: 

 


