
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদদশ সরকার 

ররকল্পনা মন্ত্রণালয় 

বাস্তবায়ন ররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ (আইএমইরি) 

শশদর বাাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ 

প্রকল্প রযফীক্ষণ ছক  

রযদ শননয তারযখ: 

রযদ শনকাযী কভ শকতশায নাভ:                                            দফী :                               সক্টয: 

 

ক. প্রকনল্পয সভৌররক তথ্য: 

১.  প্রকনল্পয নাভ:…………………………………………………… 

২.  প্রকনল্পয ধযন (রফরনন াগ/কারযগরয া তা/ভীক্ষা): ………………………… 

৩.   

৩.১  অথ শা ননয উৎ (রজওরফ/ প্রকল্প াায্য/সজরিরএপ/স্ব অথ শা ন/অন্যান্য):……………………            

৩.২  উন্নয়্ন নমাগী:………………………………………………… 

৪.  

৪.১  উনযাগী ভন্ত্রণার /রফবাগ:…………………………………………… 

৪.২  ফাস্তফা নকাযী ংস্থা:……………………………………………… 

৫.   (ক) প্রকল্প ব্য , ফাস্তফা ন কার ও অনুনভাদন ংক্রান্ত:                                                                                 (রক্ষ টাকা) 

রফল  অনুনভারদত প্রাক্কররত ব্য  ফাস্তফা ন 

কার 

অনুনভাদননয 

তারযখ 

*রযফতশন(+/-) 

সভাট রজওরফ প্র:া: অন্যান্য ব্য  (%) সভ াদ(%) 

মূল         

সাংদশারধত (১ম) 

(প্রনমাজয সক্ষনে) 

        

সাংদশারধত (২য়) 

 (প্রনমাজয সক্ষনে) 

        

ব্যয় বৃরি ব্যরতদরদক 

শময়াদ বৃরি (১ভ, 

২  ........প্রনমাজয 

সক্ষনে) 

        

  

     (খ) মূল প্রাক্কলদনর সাদথ ক্রমপুরিত ব্যয় বৃরির হার (%): 

     (গ) মূল প্রাক্কলদনর সাদথ ক্রমপুরিত শময়াদ বৃরির হার (%): 

৬. প্রকল্প এরাকা (সাংখ্যায় উদেখ করদত হদব): 

রফবাগ সজরা উনজরা  রটি কন শানযন/ সৌযবা ভগ্র ফাংরানদ 

     

 

৭. প্রকনল্পয উনেশ্য (বুনরট আকানয ংরক্ষপ্ত): 



খ. প্রকনল্পয ফাস্তফা ন অগ্রগরত ংক্রান্ত তথ্য: 

৮. অঙ্গরবরিক অগ্রগরত: (রক্ষ টাকা) 

ক্র:

নং 

 

অনঙ্গয নাভ একক রিরর/টিরর 

অনুমা ী রক্ষযভাো 

ফ শনল ৩০ জুন 

ম শন্ত ক্রভপুরিত 

অগ্রগরত  

 

চররত অথ শ ফছনযয 

রক্ষযভাো 

চররত অথ শফছনযয 

ফ শনল ভা ম শন্ত 

অগ্রগরত  

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ 

   ফাস্তফ 

(ররমাণ

/সাংখ্যা) 

আরথ শক ফাস্তফ 

(%) 

আরথ শক 

(%) 

ফাস্তফ 

(%) 

আরথ শক 

(%) 

ফাস্তফ 

(%) 

আরথ শক 

(%) 

           

           

           

           

 

৯. অথ শ ফছয রবরিক রিরর/টিরর’য ংস্থান, ফযাে, অথ শছাড় ও ফাস্তফা ন অফস্থা:  

                                                                                                                                           (রক্ষ টাকা) 

অথ শ ফছয  রিরর/টিরর 

ংস্থান 

এরির/আযএরির 

ফযাে 
অথ শ ছাড় 

(%) 

প্রকৃত ব্য  

(%) 

     

 

১০.  (ক) রিরর/টিএরর’শত শমাট প্যাদকজ সাংখ্যা:  

       (খ) ণ্য, কাম শ ও সফা ক্র  ংক্রান্ত তথ্য: 

প্যানকজ 

(১,২,৩…) 

দযে আহ্বাদনর তারযখ ও 

প্রাক্কররত মূল্য 

চুরিয তারযখ ও 

চুরি মূল্য 

 কাজ ভারপ্তয তারযখ বাস্তবায়দন রবলম্ব 

হদল তার কারণ 

 
চুরি অনুমা ী প্রকৃত 

      

 

১১. প্রকল্প রযচারক ম্পরকশত তথ্য (ম শা ক্রনভ প্রকল্প শুরু নত ফতশভান ভ  ম শন্ত):  

প্রকল্প রযচারক-এয আইরি 

নাং 

মূর দপ্তয ও 

দরফ 

দার ত্বকার দার নত্বয ধযণ 

(রন রভত/অরতরযি) 

একারধক প্রকনল্পয  প্রকল্প রযচারক 

রানফ দার ত্ব প্রাপ্ত রকনা  

যাঁ/না প্রকল্প ংখ্যা 

      

 

 

১২. ভূরভ অরধগ্রণ, Reselttlement, Utility ংনমাগ  (রফদ্যযৎ/ারন/গ্যা) ংক্রান্ত ারনাগাদ তথ্য (মরদ থানক): 

 

১৩. অরিট ম্পাদন ও আরি রনষ্পরি ংক্রান্ত তথ্য: 

 

১৪. রি ারযং/রআইর বা ংক্রান্ত: 

 

১৫. Project Management Information System (PMIS)/অনরাইনন ফ শনল ারনাগাদ তথ্য সপ্রযনণয তারযখ 

(রএভআইএ চালু নর): 

 

 

 

 



 

 

 

 

গ. প্রকল্প রযদ শন ংক্রান্ত ম শনফক্ষণ: 

 

১৬. (ক) রযদ শনকৃত এরাকা: 

      (খ) পূব ববতী ররদশ বনকারীর নাম ও তাররখ : 

১৭. রযদ শননয আনরানক ম শনফক্ষণ: 

 ক. অঙ্গরবরিক কাম শক্রভ ফাস্তফা ন  রিরর/টিএরর’য ংস্থান প্ররতারন: 

 খ. ণ্য, কাম শ ও সফা ক্র  প্রচররত আইন/রফরধ অনুযণ: 

 গ. গুণগতভান (প্রন াজনন ল্যাফ-সটরিং-এয পরাপনরয ভাধ্যনভ মাচাইকৃত): 

 ম্পারদত কাজ: 

 ব্যফহৃত ণ্য/ উকযণ: 

 ঘ. াইট ফই ম শানরাচনা (সবৌত কানজয সক্ষনে): 

 ঙ. ফাস্তফা নকানর উদ্ভূত নতুন ঝুঁরক/ ফাস্তফা ন ভস্যা (মরদ থানক): 

 চ. সুরফধানবাগীয ভতাভত (প্রনমাজয সক্ষনে): 

 ছ. অন্যান্য রফল  (মরদ থানক): 

 

১৮. ারফ শক ম শনফক্ষণ:  

 

১৯. প্রকল্প রযদ শননয রস্থয/ রবরিও রচে ও ফণ শনা: 

রচে ফণ শনা 

  

 

২০. সুারয/ভতাভত: 

 

 

 

রযদ শনকাযী কভ শকতশা 

 

 

 স্বাক্ষয………………… 

        নাভ………………… 

 দফী………………… 

           তারযখ………………… 

           সপান নম্বয………………  


