
প্রকল্পেয নাভ : আশুগঞ্জ নদীফন্দয-সযাইর-ধযখায-আখাউড়া স্থরফন্দয ভহাসড়কল্পক চাযল্পরন জাতীয় ভহাসড়ল্পক উন্নীতকযণ। 

প্রকল্পেয নাভ 

 

: আশুগঞ্জ নদীফন্দয-সযাইর-ধযখায-আখাউড়া স্থরফন্দয ভহাসড়কল্পক চাযল্পরন জাতীয় ভহাসড়ল্পক উন্নীতকযণ। 

প্রকে রযচারল্পকয তথ্যারদ : নাভ : মভাোঃ াহাবুরিন খান, অরতরযক্ত প্রধান প্রল্পকৌরী, সওজ, কুরভল্লা মজান, কুরভল্লা। 

মপান নম্বয :  ০১৭৩০৭৮২৬৩৯                  মভাফাইর : acecom@rhd.gov.bd 

প্রকল্পেয অফস্থান : ব্রাহ্মণফারড়য়া মজরায আশুগঞ্জ, সযাইর, ব্রাহ্মণফারড়য়া সদয, কসফা ও  আখাউড়া উল্পজরা, মজরা-ব্রাহ্মণফারড়য়া, রফবাগ-চট্রগাভ। 

প্রকল্পেয উল্পিশ্য : ক. আশুগঞ্জ নদীফন্দয হল্পত আখাউড়া স্থরফন্দয  ম যন্ত ৫০.৫৮ রকল্পরারভটায সড়ক ৪-মরল্পনউন্নীতকযণ ;  

খ. বাযত ও ফাাংরাল্পদল্পয ভল্পে রিারিক এফাং উ-আঞ্চররক ফারণজয সম্প্রসাযল্পণ সড়ক মমাগাল্পমাগ ব্যফস্থা উন্নয়ন; 

ফাস্তফায়নকাযী দপ্তযসমূহ : সড়ক ও জনথ অরধদপ্তয  

প্রকল্পেয প্রধান প্রধান অাংগ 

  

:  

 

 

 

ক) সড়ল্পকয দদঘ যয : ৫০.৫৮ রকোঃরভোঃ। 

খ)  মসতু : ১২৬৮.০২ রভটায (১৬টি) 

গ)  ফ্লাইওবায :  

ঘ)  মযরওল্পয় ওবাযাস : ২৪১৭.০৭ রভটায (০২টি) 

ঙ)  স্টীর ফুটওবায ব্রীজ : ৬৬৫.৭৬ রভটায (১০টি) 

চ)  ফক্স কারবাট য : ২২৬.৮০ রভটায (৩৬ টি) 

প্রকল্পেয অনুল্পভারদত মভয়াদ : অনুল্পভারদত সম্ভাব্য 

এরপ্রর, ২০১৭ মথল্পক জুন, ২০২০ ম যন্ত।  

ভূরভ অরধগ্রহণ : ১০৭.৫২ মহক্টয।  

প্রকে  অনুল্পভাদল্পনয ম যায়  : অনুল্পভাদল্পনয ম যায় প্রকে ব্যয় ফাস্তফায়নকার 

মভাট রজওরফ রএ  

মূর ৩৫৬৭.৮৫ মকাটি ১৩১২.০৮ ২২৫৫.৭৭ এরপ্রর, ২০১৭ মথল্পক জুন, ২০২০ ম যন্ত। 

প্রথভ সাংল্পাধনী     

২য় সাংল্পাধনী     

৩য় সাংল্পাধনী     

অন্যান্য     
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অল্পথ যয উৎসসমূহ : রজওরফ, বাযত (ইরিয়ান রাইন  অফ মেরিট -২) 

ফছযরবরিক আরথ যক তথ্যারদ : ফছয রিরর অনুমায়ী ব্যয় এরির/আযএরির ফযাদ্দ ব্যয় 

২০১৬-২০১৭ ১৬২৫৮.৮৫   

২০১৭-২০১৮ ৯৯২২৯.০০   

২০১৮-২০১৯ ১১০৮৪৮.৫৭   

২০১৯-২০২০ ১৩০৪৪৮.৫৯   

ফতযভান অগ্রগরত 

(০১/০৮/২০১৭ খ্রীস্টাব্দ  ম যন্ত) 

: প্রধান অাংগসমূহ রযভাণ ও একক অগ্রগরত (%) আরথ যক (%) 

ক) সড়ল্পকয দদঘ যয ৫০.৫৮ রকোঃরভোঃ।   

 খ)  মসতু ১২৬৮.০২ রভটায (১৬টি)  

গ)  ফ্লাইওবায নাই  

ঘ)  মযরওল্পয় 

ওবাযাস 

২৪১৭.০৭ রভটায (০২টি)  

ঙ)  স্টীর ফুটওবায 

ব্রীজ 

৬৬৫.৭৬ রভটায (১০টি)   

চ)  ফক্স কারবাট য ২২৬.৮০ রভটায (৩৬ টি)   

রনভ যাণ প্যাল্পকজসমূহ : ১।  আশুগঞ্জ নদীফন্দয মথল্পক সযাইর ম যন্ত (মচইোঃ ৭৩+২৪০রভোঃ হল্পত মচইোঃ ৮৪+৮০০রভোঃ) ৪-মরল্পন সড়ক উন্নীতকযণ, ষ্ট্রাকচায, ভাটিয কাজ,  

পাউল্পিন রনভ যাণ ইতযারদ। 

২।  ধযখায মথল্পক সযাইর ম যন্ত (মচইোঃ ৫৪+০০০রভোঃ হল্পত মচইোঃ ৮১+০৫৪রভোঃ) ৪-মরল্পন সড়ক উন্নীতকযণ, ষ্ট্রাকচায, ভাটিয কাজ, পাউল্পিন রনভ যাণ 

ইতযারদ। 

৩। ধযখায-আখাউড়া স্থর ফন্দয ম যন্ত (মচইোঃ ০+০০০রভোঃ হল্পত মচইোঃ ১১+৩১৫রভোঃ) ৪-মরল্পন সড়ক উন্নীতকযণ, ষ্ট্রাকচায, ভাটিয কাজ, পাউল্পিন 

রনভ যাণ ইতযারদ। 

 

 

 

  

  

  

  

  

প্রকল্পেয মরাল্পকন ম্যা অথফা 

মেচ মরদ থাল্পক 

: সাংযুক্ত। 

 



Name of the Project : Improvement of Ashuganj River Port - Sarail - Darkhar -Akhaura Land Port 

Road as 4-Lane National Highway 

Name of the Project : Improvement of Ashuganj River Port - Sarail - Darkhar -Akhaura Land Port Road as 4-

Lane National Highway 

Project Director’s 

Information 

: Name : Md.  Shahabuddin Khan, Additional Chief Engineer, RHD, Comilla Zone, 

Comilla. 

Phone No. 01730-782639                Mobile : acecom@rhd.gov.bd 

Location of the Project : Ashuganj, Sarail, Brahmanbaria Sadar, Kashba, Akhaura 

Objectives of the Project : i) 4-Lane of 50.58 km from Ashuganj River Port to Akhaura Land Port 

ii ) To promote trade and commerce between India & Bangladesh and within the ---- 

region.  

Implementing Offices : Roads and Highways Department 

Main components of the 

Projects 

:  

a) Length of the Road : 50.58 Km. 

b) Bridges : 1268.02 m ( 16 Nos) 

c) Flyover : None 

d) Railway Overpass : 2417.07 m (2 Nos) 

e) Steel Foot over 

bridge 

: 665.76m (10 Nos) 

f) Box Culvert  : 226.80m ( 36 Nos) 

Project Duration  : Approved Expected 

April, 2017 To June, 2020  

Project Approval Status : Approval Status Cost Duration 

Total GoB PA  

Original 3567.85 Crore 1312.08 2255.77 April, 2017  To June, 2020 

1
st

 Revised     

2
nd

 Revised     

3
rd

 Revised     

Others     
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Source of Fund : GOB, India (India line of Credit -2) 

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

2016-2017 16258.85   

2017-2018 99229.00   

2018-2019 110848.57   

2019-2010 130448.59   
Present progress  (till to 

01.08.207) 

: Major Components Quantity & Unit Progress (%) Financial (%) 

a) Length of the 

Road 

50.58 Km.   

 b) Bridges 1268.02 m ( 16Nos)  

c) Flyover   

d) Railway 

Overpass 

2417.07 m (2 Nos)   

e) Steel Foot over 

bridge 

665.76m (10 Nos)   

f) Box Culvert  226.80m ( 36 Nos)   

Construction Packages : i )  Improvement of Ashuganj River port to sarail (Ch. 73+240m to 84+800m of Dhaka – Sylhet  

     Highway) as 4-Lane National Highway including all structures, earthwork, foundation etc. 

 

ii ) Improvement of Dharkhar to Sarail (Ch.54+000m to Ch, 81+054m of Comilla (Mainamoti) – 

     Brahmanbaria (Sarail) Highway (N-102) as 4-Lane National Highway including all structures,  

     earthwork, foundation etc. 

 

iii ) Improvement of Dharkar – Akhaura Land Port (Ch. 0+000mto Ch. 11+315m of Dharkhar- 

      Akhaura-Senarbadi Road) as 4-Lane National Highway including all structures, earthwork,  

      foundation etc. 

  

  

  

  

  

  

  

Location map or sketch if any :  Attached. 

 

 

 



 


