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প্রকল্পেয নাভ 

প্রকল্পেয নাভ : সড়ক ও জনথ অধধদপ্তরেে আওতাধীন গুরুত্বূর্ণ মহাসড়রকে র্য ধেবহরনে উৎসমূরে এরেল ললাড ধনয়ন্ত্রর্ লকন্দ্র স্থান শীর্ণক প্রকল্প 
প্রকে রযচারকগল্পেয তথ্যারি : নাভ: ড.মভা. আব্দলু্লাহ আর ভাভুন 

মপান নম্বয: ০২-৯১১৪৯৫৬   মেররল্পপান নম্বয: ০১৭৩০৭৮২৫৭১ 
প্রকল্পেয অফস্থান  : হরফগঞ্জ/কুরভল্লা/ফাল্পগযহাে/চাাঁাইনওয়াফগঞ্জ/মিাহাজাযী/কুরিগ্রাভ/ঞ্চগি/রিনাজযু/মযযু/ভয়ভনর িংহ/ াতক্ষীযা/নীরপাভাযী/ 

োঙ্গাইর/মপনী/চয়ুাডাঙ্গা/চট্টগ্রাভ/গাজীযু/ভুন্সীগঞ্জ/ভািাযীযু/র ল্পরে মজরা। 
প্রকল্পেয উল্পেশ্য : সড়ক ও জনথ অধধদপ্তরেে আওতাধীন গুরুত্বূর্ণ মহাসড়রকে র্য ধেবহরনে উৎসমূরে এরেল ললাড ধনয়ন্ত্রর্ লকন্দ্র রনভমাে কল্পয অনুল্পভারিত  ীভায 

অরতরযক্ত েয রযফহন মযাধ কল্পয  িল্পকয রনধমারযত আয়সু্কাল্পরয আল্পগই  িক ভূল্পহয ক্ষরতগ্রস্থতা মযাধ কযা প্রকেরেয প্রধান উল্পেশ্য । তা ছািা এই 
প্রকে ফাস্তফায়ল্পনয পল্পর মেক ই, রনযাি, ফযয়  াশ্রয়ী  িক অফকাঠাল্পভা এফিং  ভরিত  িক মমাগাল্পমাগ ফযফস্থা রনরিত হল্পফ।  

ফাস্তফায়নকাযী িপ্তয  ভূহ : হরফগঞ্জ/কুরভল্লা/ফাল্পগযহাে/নওয়াফগঞ্জ/মিাহাজাযী/কুরিগ্রাভ/ঞ্চগি/রিনাজযু/মযযু/ভয়ভনর িংহ/ াতক্ষীযা/নীরপাভাযী/োঙ্গাইর/ 
মপনী/চয়ুাডাঙ্গা/চট্টগ্রাভ/গাজীযু/ভুন্সীগঞ্জ/ভািাযীযু/র ল্পরে  িক রফবাগ। 

প্রকল্পেয প্রধান প্রধান অিংগ 
ক)  িল্পকয র্িমঘয 
খ) ম তু 
গ) ফ্লাইওবায 
ঘ) মযরওল্পয় ওবাযা  
ঙ) স্টীর পুেওবায ব্রীজ  
চ) ফক্স কারবমাে 
ছ) অন্যান্য 

:  
 
 
 
 
 

 
গুরুত্বূর্ণ মহাসড়রকে র্য ধেবহরনে ২১রে উৎসমূরে ২৮রে এরেল ললাড ধনয়ন্ত্রর্ লকন্দ্র রনভমাে 

প্রকল্পেয অনুল্পভারিত মভয়াি : অনুল্পভারিত  ম্ভাফয 

: ০১/০৭/২০১৯ হরত ৩০/০৬/২০২২ এরেল ললাড ধনয়ন্ত্রর্ লকন্দ্র ভূহ বূরভ অরধগ্রহে  ম্পন্ন কযায উয রনবমযীর। বূরভ 
অরধগ্রহে কামমক্রভ চরভান যল্পয়ল্পছ। পল্পর রনভমাে মকল্পে য  ভয় ীভা / মভয়ািকার ফৃরি 
মল্পত াল্পয। 

বূরভ অরধগ্রহে :   

প্রকে অনুল্পভািল্পনয মমায় : অনুল্পভািল্পনয মমায় প্রকে ফযয় (রক্ষ োকায়) ফাস্তফায়নকার 
মভাে রজওরফ রএ 

ভূর ১৬৩০২৭.৯১ ১৬৩০২৭.৯১ - ০১/০৭/২০১৯ হরত 
৩০/০৬/২০২২ প্রথ্ভ  িংল্পাধনী    

২য়  িংল্পাধনী    
৩য়  িংল্পাধনী    
অন্যান্য    
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Name of the Project 

Name of the Project : Installation of Axle Load Control Stations at the Source of Freight Transport on Important 

Highways of Roads and Highways Department. 

Project Director's 

Information 

 Name: Dr. Md. Abdullah Al Mamun 

Phone: 02-9114956   Mobile: 01730782571 

Location of the Project : Habiganj / Comilla / Bagerhat / Chapainawabganj / Dohazari / Kurigram / Panchagarh / Dinajpur / 

Sherpur / Mymensingh / Satkhira / Nilphamari / Tangail / Feni / Chuadanga / Chattogram / 

Gazipur / Munshiganj / Madaripur / Sylhet District. 

Objective of the Project : Construction of Axle Load Control Stations at the Source of Freight Transport on Important 

Highways of Roads and Highways Department. 
Implementing Offices : Habiganj / Comilla / Bagerhat / Chapainawabganj / Dohazari / Kurigram / Panchagarh / Dinajpur / 

Sherpur / Mymensingh / Satkhira / Nilphamari / Tangail / Feni / Chuadanga / Chattogram / 

Gazipur / Munshiganj / Madaripur / Sylhet Road Division. 
Main components of 

the Projects 

: The main objective of the project is to prevent damage to the roads before the stipulated lifetime 

of the road by constructing Axle Load Control Station at the source of transport of important 

highways under the Department of Roads and Highways. In addition, the implementation of this 

project will ensure sustainable, safe, cost-effective road infrastructure and integrated road 

connectivity. 

a) Length of the Road 

b) Bridges 

c) Flyover 

d)Railway Over bridge 

e) Steel Foot over 

Bridge 

f) Box Culvert 

g) Others 

: 
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Construction of Axle Load Control Stations at the Source of Freight Transport on Important 

Highways of Roads and Highways Department. 
Project Duration : Approved Expected 

: 01/07/2019 to 

20/06/2022 

Axle load control centers are dependent on land acquisition completion. 

Land acquisition activities are ongoing. As a result the duration / duration 

of the construction center may be extended. 

Project Approval 

Status 

: Approval Status Cost Duration 
Total GOB PA 

Original 163027.91 163027.91 - 01/07/2019 to 

20/06/2022 1st Revised    
2st Revised    
3st Revised    
Others    
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