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প্রকল্পেয নাভ : জয়দেবপুর-ময়মনসিং ড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (জজএমআরআইসপ) 

প্রকল্পেয নাভ 

 

: জয়দেবপুর-ময়মনসিং ড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (জজএমআরআইসপ) 
প্রকে রযচারল্পকয তথযারদ : নাভ : জমাোঃ াসিজরু রমান 

ফপান নম্বয :  +৮৮ ০২ ৯৮৫৩০৩৬               ফভাফাইর : +৮৮ ০১৭৩০ ৭৮২৯০৩ 

প্রকল্পেয অফস্থান : জয়দেবপুর-ময়মনসিং ড়দকর ৮৭ সকদাসমটার, সবভাগোঃ ঢাকা, জজাোঃ গাজীপুর, ময়মনসিং, উপদজাোঃ গাজীপুর ের, শ্রীপুর, ভাুকা, সিলা, 
ময়মনসিং ের। 

প্রকল্পেয উল্পেশ্য : প্রকদল্পর  আওতায় জয়দেবপুর-ময়মনসিং জাতীয় মাড়দকর ৮৭.১৮ সকদাসমটার ড়ক প্রলস্তকরদের (৪ জন) মাধ্যদম রনম্নসসিত ক্ষ্য ও 
উদেশ্য াধ্নোঃ  

 জেদলর উত্তরাঞ্চদর জজামূ সবদল কদর ময়মনসিং জজার াদে  রাজধ্ানী অন্যান্য জজামূদর ড়ক জযাগাদযাগ বযবস্থার উন্নয়ন  

 জেদলর জজামূদর মদধ্য বাসেসজযক সুসবধ্া বৃসিকরে 

 জেদলর উত্তরাঞ্চদর জজামূদর সলদল্পান্নয়ন 

 জেদলর উত্তরাঞ্চদর ামাসজক ও অেথননসতক উন্নয়ন 

 ড়ক জনটওয়াদকথ ড়ক বযবারকারীদের সনরাপত্তা বৃসিকরে। 

 
ফাস্তফায়নকাযী দপ্তযসভূহ : প্রকল্প পসরচাদকর কাযথায়, জয়দেবপুর-ময়মনসিং ড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (জজএমআরআইসপ) 

প্রকল্পেয প্রধান প্রধান অংগ 

  

:  

 

 

 

ক) সড়ল্পকয দদঘ্য : ৮৭.১৮ সকদাসমটার 

খ)  ফসতু : ৫ সট (৪২৯ সমটার ভাুকা, বানার, িীরু, সুসতয়া এবিং পাগাসড়য়া) 

গ)  ফ্লাইওবায : ১ সট (৪৫০ সমটার, মাওনা বাজার) 

ঘ)  ফযরওল্পয় ওবাযাস : ১ সট (ানা) 

ঙ)  স্টীর পটুওবায ব্রীজ : ৪ সট (জয়দেবপুর, ভাুকা, সিলা ও ময়মনসিং) 

চ)  ফক্স কারবাট্ : ১৫৫ সট (১১৬ সট নতনু ও ৩৯ সট বসধ্থতকরে) 

প্রকল্পেয অনুল্পভারদত ফভয়াদ : অনুল্পভারদত সম্ভাফয 

০১-০৭-২০১০ দত ৩০-০৬-২০১৫ ০১-০৭-২০১০ দত ৩০-০৬-২০১৬ 

বূরভ অরধগ্রহণ : ৮.৬৬ জক্টর 
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প্রকে  অনুল্পভাদল্পনয ম্ায়  : অনুল্পভাদল্পনয ম্ায় প্রকে ফযয় ফাস্তফায়নকার 
ফভাট (রক্ষ টাকা) রজওরফ (রক্ষ  টাকা) রএ  

ভূর ৯০২২২.৩৭ ৯০২২২.৩৭ - ০১-০৭-২০১০ দত ৩০-০৬-২০১৩ 

প্রথভ সংল্পাধনী ৯৯২১০.০৫ ৯৯২১০.০৫ - ০১-০৭-২০১০ দত ৩০-০৬-২০১৩ 

২য় সংল্পাধনী ১৮১৫১২.১৯ ১৮১৫১২.১৯ - ০১-০৭-২০১০ দত ৩০-০৬-২০১৫ 
৩য় সংল্পাধনী     
অন্যান্য     

অল্পথয্ উৎসসভূহ : বািংাদেল রকাদরর সনজস্ব অেথায়ন 

ফছযরবরিক আরথক্ তথযারদ : ফছয রিরর অনুমায়ী ফযয় (রক্ষ  
টাকা) 

এরির/আযএরির ফযাে (রক্ষ টাকা) ফযয় (রক্ষ টাকা) 

২০১০-১১ ৮৯৬৭.৯৩ ৮৯৬৭.৯৩ ৮৯৬৭.৯৩ 
২০১১-১২ ১২৩৯৯.৮৭ ১২৩৯৯.৮৭ ১২৩৯৯.৮৭ 

২০১২-১৩ ১২০৯৭.৮৯ ১২০৯৭.৮৯ ১২০৯৭.৮৯ 

২০১৩-১৪ ৮০৯৬৬.০০ ৫১৭৪২.০০ ৫১৭৪১.৯৫  

২০১৪-১৫ ৬৭০৮০.৫০ ৬৯০০৮.০০ ৬৯০০৮.০০ 

২০১৫-১৬  ২৭০৯৫.০০ ২৭০৯.৭০ 

ফত্ভান অগ্রগরত 
(৩১ রিল্পসম্বয ২০১৫ তারযখ 

ম্ন্ত) 

: প্রধান অংগসভূহ রযভাণ ও একক অগ্রগরত (%) আরথক্ (%) 
ক) সড়ল্পকয দদর্্ঘম 
i ) মাসটর কাজ 
i i ) াদিথসিং 

৮৭.১৮ সকদাসমটার  
১০০% 

৭৪.৬৫% 

 
১০% (২০১৫-১৬ অেথবছর) 
৮৬.৪৫% (ক্রমপুসিত বযয়)  

(৩১ রিল্পসম্বয ২০১৫ তাসরি ম্ন্ত) খ)  ফসতু ৫ সট ৯৯.৩৮% 

গ)  ফ্লাইওবায ১ সট ১০০% 

ঘ)  ফযরওল্পয় ওবাযাস ১ সট ১০০% 

ঙ)  স্টীর পটুওবায ব্রীজ ৪ সট ১.০০% 

চ)  ফক্স কারবাট্ ১৫৫ সট ৯৭.১২% 

ছ) রযরজি ফবল্পভন্ট ৩৪৩৬ রভটায ৯৯.৩৪%  

রনভ্াণ যাল্পকজসভূহ : ৪ সট : WI-1, WI-2, WI-3, WI-4. 

প্রকল্পেয ফরাল্পকন ভযা 
অথফা ফেচ মরদ থাল্পক 

: এসপসডিক্স-এ (িংযুক্ত) 



3 of 4 

 

 

Name of the Project : Joydebpur-Mymensingh Road Improvement Project (JMRIP) 

Name of the Project : Joydebpur-Mymensingh Road Improvement Project (JMRIP) 

 Project Director’s Information : Name : Md. Hafizur Rahman 

Phone No.  +88 02 9853036                 Mobile : +88 01730782903 

Location of the Project : Joydebpur-Mymensingh road (87.18 km), Division: Dhaka; District: Gazipur, Mymensingh; Upazilla: 

Gazipur Sadar, Sreepur Bhaluka, Trisal, Mymensingh Sadar. 

Objectives of the Project : The main objective of the project is to improve (4 lane) about 87.18 km National Highways N3 

(Joydebpur to Mymensingh) of existing road link in order to  

 Enhance the road connectivity of Northern region especially greater Mymensingh area with 

the capital and other part of the country. 

 Promote inter-district trade facilities in Bangladesh. 

 Develop the industrialization in Northern part of Bangladesh 

 Enhance the socio-economic development of the Northern part of the country. 

 Improve road safety in the Road Network. 

 

Implementing Offices : Office of the Project Director, Joydebpur-Mymensingh Road Improvement Project (JMRIP)  

Main components of the Projects :  

a) Length of the Road : 87.18 km 

 b) Bridges : 5 Nos. (429 metre: Bhaluka, Banar, Sutia, Khiru, Pagaria) 

c) Flyover : 1 No. (450 metre, Maona Bazar) 

d) Railway Overpass : 1 No. (Salna) 

e) Steel Foot over bridge : 4 Nos. 

f) Box Culvert  : 155 Nos. (116 nos. new and 39 nos. widening) 

Project Duration  : Approved Expected 

01-07-2010 to 30-06-2015 01-07-2010 to 30-06-2016 
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Project Approval Status : Approval Status Cost Duration 

Total GoB PA  

Original 90222.37 90222.37 - 01-07-2010 to 30-06-2013 

1
st
 Revised 99210.05 99210.05 - 01-07-2010 to 30-06-2013 

2
nd

 Revised 181512.19 181512.19 - 01-07-2010 to 30-06-2015 

3
rd

 Revised     

Others     

Source of Fund : Own financing of Bangladesh Govertment. 

Year Wise Financial Information : Year DPP cost Phasing ADP/RADP Allocation Expenditure 

2010-11 8967.93 8967.93 8967.93 

2011-12 12399.87 12399.87 12399.87 

2012-13 12097.89 12097.89 12097.89 
2013-14 80966.00 51742.00 51741.95  

2014-15 67080.50 69008.00 69008.00 

2015-16  27095.00 2709.70 

Present progress   

(till to 31 December  2015) 

: Major Components Quantity & Unit Progress (%) Financial (%) 
a) Length of the Road 

i) Earth Work 

ii) Surfacing 

87.18 km  

100% 

74.65% 

 

10 % (2015-16 FY) 

86.45% (cumulative 

expenditure) 

(up to 31 December 

2015) 

b) Bridges 5 Nos. 99.38% 

c) Flyover 1 No. 100% 

d) Railway Overpass 1 No. 100% 

e) Steel Foot over 

bridge 

4 Nos. 1.00% 

f) Box Culvert  155 Nos. 97.12% 

g) Rigid Pvt. 3436 meter 99.34% 

Construction Packages  4 Nos. WI-1, WI-2, WI-3, WI-4. 

Location map or sketch if any :  Appendix-A (Attached) 
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Appendix-A 


