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হায়ন ভবন
82, স নবািগচা, ঢাকা।
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‘িরেয়ল এে ট উ য়ন ও ব াপনা আইন, ২০১০ এবং িবিধমালা, ২০১১’ অ সাের
জাতীয় হায়ন ক প ক ক িনবি ত ডেভলপার িত ােনর তািলকা ও িনব েনর বধতার ময়াদ
িমক

১।
2।
3।
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িত ােনর নাম ও কানা
হাই ীড িরেসােসস ( াঃ) িলঃ
কানাঃ কাকলী শিপং স ার (৭ম তলা), িজ াবাজর, িসেলট।

িনউ ঢাকা এলােয় িলঃ
কানাঃ ১৫/৫, িবজয়নগর, আকরাম টাওয়ার (৬ তলা), ঢাকা।

আিমন মাহা দ ইি িনয়ািরং এেসািসেয়টস িলিমেটড
কানাঃ ৭৫২, সাতমসিজদ রাড, ধানমি বা/এ, ঢাকা-১২০৫।

এিশয়ান টাউন ডেভলপেম িলঃ

কানাঃ বাড়ী নং-০৮ ( লেভল-০৩), রাড নং-০৪, কঃ এফ, বনানী, ঢাকা-১২১৩।

া নাম হাি ংস িলঃ

কানাঃ বাসা নং-২৫, এপাটেম িস-২, রাড নং-৪৭, লশান-২, ঢাকা-১২১২।
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এনিসউর
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আল- সিলম িব াস িলিমেটড
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া মাক িলিমেটড

কানাঃ বাসা নং-৪০, সড়ক-১০, স র-১১, উ রা, ঢাকা।
কানাঃ ১৪, গ া, কনপাড়া, উলাইল, সাভার, ঢাকা।

বধতার ময়াদ
01/01/2023 পয
10/02/2024 পয
20/03/2023 পয

ম
----------

01/01/2023 পয

----

10/02/2024 পয

----

10/02/2024 পয

----

২৯/০৮/20২3 পয

-----

মনা হাউিজং িলঃ

কানাঃ কাই ি ন টাওয়ার (৪থ তলা), ১৭৬, শহীদ নজ ল ইসলাম সরিণ, 10/02/2024 পয

----

িবজয়নগর, ঢাকা।

ার াস পা জ এ হাউিজং িলঃ

কানাঃ ৪২/এ/২ িফেরাজা টাওয়ার (৩য় তলা)
কা িল, ঢাকা।

ইটঃ ৪০৬, হাটেখালা রাড,

ধির ী পা জ িলঃ
কানাঃ ৩১/১/িস, ৬-এ, তাপখানা রাড, স নবািগচা, ঢা...

10/02/2024 পয
01/01/2023 পয

-------

ই াণ হাউিজং িলিমেটড

01/01/2023 পয

----

িবিড

01/01/2023 পয

----

20/03/2023 পয

----

20/03/2023 পয

----

কানাঃ ৫৯-িব, কামাল আতা ক এিভিনউ, বনানী, ঢাকা-১২১৩।

াপা জ িলঃ

কানাঃ িবিড হাউজ, বািড়-০৩, রাড-৪৩, লশান-০২, ঢাকা-১২১২।

নাভানা িরেয়ল এে ট িলঃ
কানাঃ বাড়ী নং-৩/এ, রাড নং-৯০, লশান-০২, ঢাকা।

সরকার িরেয়ল এে ট িলঃ
কানাঃ ৫৫/িব, রানা প ন, নায়াখালী, টাওয়ার, ঢাকা-১০০০।

ভনাস লকিভউ

া মাক িলঃ

কানাঃ াইলাক পেয় , ট #১০- ক৪, ২৪/এ, িবজয়নগর, ঢাকা।

ন নধরা এেসটস িলিমেটড
কানাঃ ৩/১২, নয়াপ ন, ব কালভাট রাড, ঢাকা-১০০০।

20/03/2023 পয
20/03/2023 পয

-------

17।

সাফফা ( াঃ) িলঃ

কানাঃ ২৪৯, পি ম রাম রা, িডআই

রাড (৪থ তলা), রাম রা পার মােকট, ঢাকা-১২১৯।

২৯/0৮/2023 পয

----

নবধারা িরেয়ল এে ট িলিমেটড

২৯/0৮/2023 পয

----

ইউিন

া মাক িলঃ

২৯/0৮/2023 পয

----

20।

বািরধারা হাউিজং িলঃ

২৯/0৮/2023 পয

----

21।

াগপাই হাউিজং িলঃ

26/12/2023 পয

----

26/12/2023 পয

----

18।
19।

22।

কানাঃ ১৭৭, শহীদ জ ল ইসলাম রিণ, মাহতাব স ার, ঢাকা।
কানাঃ বাসা-২৮, রাড নং-৫, সকশন-১, ক-িড, িমর র, ঢাকা।
কানাঃ ৬/১/এ, তাপখানা রাড, স নবািগচা, ঢাকা।

কানাঃ ৩৪, রানা প ন, ঢাকা-১০০০।

িরমিঝম

া

ডেভলপার এ হাউিজং িলিমেটড

১৯৯, শহীদ সয়দ নজ ল ইসলাম সরিণ, ঢাকা।

23।

বাচল িরেজ টাউন

26/12/2023 পয

----

24।

লক আই া িলঃ

26/12/2023 পয

----

িড- ডভলপেম স িলঃ

26/12/2023 পয

----

26। িসনাম ইি িনয়ািরং িলিমেটড

26/12/2023 পয

----

াইম আবাসন িলিমেটড

26/12/2023 পয

----

তপা র হাউিজং কা ানী িলঃ

26/12/2023 পয

----

উে াগ ডেভলপারস িলঃ

26/12/2023 পয

----

িনমতলা িফউচার টাউনহাউিজং িলঃ

26/12/2023 পয

----

৩১।

মা

পা জ িলঃ

2৯/০৯/202৬ পয

৩২।

মডান এিশয়া পা

ডভলপেম ( াঃ) িলঃ.

2৯/০৯/202৬ পয

25।

কানাঃ ১২১, মিতিঝল, বা/এ, জীবন বীমা ভবন, ঢাকা।
৪৬, ওমর আলী লন, পি ম রাম রা, ঢাকা-১২১৯।
৪৬, ওমর আলী লন, পি ম রাম রা, ঢাকা-১২১৯।
বাসািস/৫৭ :, রাডএ/১৫ :, ধানমি আ১২০৯ এ/

27।
28।
29।
30।

বািড়ঃ ৫৬/এ (৬ তলা), রাড নং-১৩২, লশান-১, ঢাকা।
কানাঃ হাছান উি ন রাড, উ র বা া, ঢাকা-১২১২।

১৫১, মাহা দ র হাউিজং সাসাই , ঢাকা-১২০৭।
কানাঃ চ দ হাউিজং, ব শবািড়, মাহা দ র, ঢাকা।

িম ডেভলপার এ

পায়ন তাজ, ১১/১ নয়া প ন, ইট এল-৫, কালভাট রাড, ঢাকা।

১৬৫, শাি নগর, প ন, ঢাকা-১২১৭।

