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‘গিয়য়ল এয়েট উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ এবং গবগিমাল, ২০১১’ অনুোয়ি 

 জাতীয় গৃহায়ন কর্তপৃক্ষ কর্তকৃ গনবগিত সেয়ভলপাি প্রগতষ্ঠায়নি তাগলকা ও গনবিয়নি ববিতাি সময়াদ 
 

  

ক্রগমক 
প্রগতষ্ঠায়নি নাম ও ঠিকানা ববিতাি সময়াদ মন্তব্য 

১। 
হাইব্রীে গিয়োয়েেৃ (প্রাাঃ) গলাঃ  

ঠিকানাাঃ কাকলী শগপং সেন্টাি (৭ম তলা), গজন্দাবাজি, গেয়লট 

01/01/2023 পর্নৃ্ত ---- 

2। 
গনউ ঢাকা এলায়য়ন্স গলাঃ 
ঠিকানাাঃ ১৫/৫, গবজয়নিি, আকিাম টাওয়াি (৬ষ্ঠ তলা), ঢাকা 

10/02/2024 পর্নৃ্ত ---- 

3। 
আগমন সমাহাম্মদ ইগিগনয়াগিং এয়োগেয়য়টে গলগময়টে  
ঠিকানাাঃ ৭৫২, োতমেগজদ সিাে, িানমগি বা/এ, ঢাকা-১২০৫ 

20/03/2023 পর্নৃ্ত ---- 

4। এগশয়ান টাউন সেয়ভলপয়মন্ট গলাঃ  
ঠিকানাাঃ বাড়ী নং-০৮ (য়লয়ভল-০৩), সিাে নং-০৪, ব্লকাঃ এফ, বনানী, ঢাকা-১২১৩ 

01/01/2023 পর্নৃ্ত 

 

---- 

5। প্লাটিনাম সহাগডংে গলাঃ 
ঠিকানাাঃ বাো নং-২৫, এপাটয়ৃমন্ট গে-২, সিাে নং-৪৭, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২ 

10/02/2024 পর্নৃ্ত ---- 

6। 
এনগেউি ল্যািমাক ৃগলগময়টে 
ঠিকানাাঃ বাো নং-৪০, েড়ক-১০, সেক্টি-১১, উত্তিা, ঢাকা 

10/02/2024 পর্নৃ্ত ---- 

7। 
আল-মুেগলম গবডাে ৃগলগময়টে 
ঠিকানাাঃ ১৪, সিদ্ধা, কনপৃাড়া, উলাইল, োভাি, ঢাকা 

২৯/০৮/20২3 পর্নৃ্ত ----- 

8। 
সুমনা হাউগজং গলাঃ 
ঠিকানাাঃ কাইজুগিন টাওয়াি (৪র্ ৃ তলা), ১৭৬, শহীদ নজরুল ইেলাম েিগি, 

গবজয়নিি, ঢাকা 

10/02/2024 পর্নৃ্ত ---- 

9। 
োি প্লাে প্রপাটিজৃ এি হাউগজং গলাঃ 
ঠিকানাাঃ ৪২/এ/২ গফয়িাজা টাওয়াি (৩য় তলা) সুইটাঃ ৪০৬, হাটয় ালা সিাে, 

টিকাটুগল, ঢাকা 

10/02/2024 পর্নৃ্ত ---- 

১০। িগিত্রী প্রপাটিজৃ গলাঃ 

ঠিকানাাঃ ৩১/১/গে, ৬-এ, সতাপ ানা সিাে, সেগুনবাগিচা, ঢাকা 

01/01/2023 পর্নৃ্ত 

 

---- 

১১। 
ইষ্টাি ৃহাউগজং গলগময়টে 
ঠিকানাাঃ ৫৯-গব, কামাল আতাতূকৃ এগভগনউ, বনানী, ঢাকা-১২১৩ 

01/01/2023 পর্নৃ্ত 

 

---- 

১২। 
গবগে সপ্রাপাটিজৃ গলাঃ 

ঠিকানাাঃ গবগে হাউজ, বাগড়-০৩, সিাে-৪৩, গুলশান-০২, ঢাকা-১২১২ 

01/01/2023 পর্নৃ্ত ---- 

১৩। 
নাভানা গিয়য়ল এয়ষ্টট গলাঃ 

ঠিকানাাঃ বাড়ী নং-৩/এ, সিাে নং-৯০, গুলশান-০২, ঢাকা 

20/03/2023 পর্নৃ্ত 

 

---- 

১৪। 
েিকাি গিয়য়ল এয়ষ্টট গলাঃ 

ঠিকানাাঃ ৫৫/গব, পুিানা পল্টন, সনায়া ালী, টাওয়াি, ঢাকা-১০০০ 

20/03/2023 পর্নৃ্ত ---- 

১৫। 
সভনাে সলকগভউ ল্যািমাক ৃগলাঃ 

ঠিকানাাঃ স্কাইলাকৃ পয়য়ন্ট, সুুট #১০-য়ক৪, ২৪/এ, গবজয়নিি, ঢাকা 

20/03/2023 পর্নৃ্ত ---- 

16। 
নতুনিিা এয়েটে গলগময়টে 

ঠিকানাাঃ ৩/১২, নয়াপল্টন, বক্স কালভাট ৃসিাে, ঢাকা-১০০০ 

20/03/2023 পর্নৃ্ত ---- 

েবয়ৃশষ হালনািাদাঃ 24/০5/২০2১ গরাঃ 
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17। 
মুোফফা (প্রাাঃ) গলাঃ 
ঠিকানাাঃ ২৪৯, পগিম িামপুিা, গেআইটি সিাে (৪র্ ৃতলা), িামপুিা সুপাি মায়কৃট, ঢাকা-১২১৯ 

২৯/0৮/2023 পর্নৃ্ত ---- 

18। 
নবিািা গিয়য়ল এয়ষ্টট গলগময়টে 
ঠিকানাাঃ ১৭৭, শহীদ জহুরুল ইেলাম স্বিগি, মাহতাব সেন্টাি, ঢাকা 

২৯/0৮/2023 পর্নৃ্ত ---- 

19। 
ইউগনটি ল্যািমাক ৃগলাঃ 
ঠিকানাাঃ বাো-২৮, সিাে নং-৫, সেকশন-১, ব্লক-গে, গমিপুি, ঢাকা 

২৯/0৮/2023 পর্নৃ্ত ---- 

20। বাগিিািা হাউগজং গলাঃ 

ঠিকানাাঃ ৬/১/এ, সতাপ ানা সিাে, সেগুনবাগিচা, ঢাকা। 
২৯/0৮/2023 পর্নৃ্ত ---- 

21। 
ম্যািপাই হাউগজং গলাঃ 

ঠিকানাাঃ ৩৪, পুিানা পল্টন,  ঢাকা-১০০০। 

26/12/2023 পর্নৃ্ত ---- 

22। 
গিমগিম ল্যাি সেয়ভলপাি এি হাউগজং গলগময়টে 

১৯৯, শহীদ বেয়দ নজরুল ইেলাম েিগি, ঢাকা 

26/12/2023 পর্নৃ্ত ---- 

23। 
পূবাৃচল গিয়জন্ট টাউন 

ঠিকানাাঃ ১২১, মগতগিল, বা/এ, জীবন বীমা ভবন, ঢাকা 

26/12/2023 পর্নৃ্ত ---- 

24। 
সলক আইল্যাি গলাঃ 

৪৬, ওমি আলী সলন, পগিম িামপুিা, ঢাকা-১২১৯ 

26/12/2023 পর্নৃ্ত ---- 

25। 
গে-য়েভলপয়মন্টে গলাঃ 

৪৬, ওমি আলী সলন, পগিম িামপুিা, ঢাকা-১২১৯ 

26/12/2023 পর্নৃ্ত ---- 

26। 
গেনাম ইগিগনয়াগিং গলগময়টে 

বাো  :৫৭/গে , সিাে  :১৫/এ , িানমগি আ /এ , ঢাকা -১২০৯  

26/12/2023 পর্নৃ্ত ---- 

27। 
প্রাইম আবােন গলগময়টে 

বাড়ী  :৫৬/এ )৬ষ্ঠ তলা( , সিাে নং -১৩২ , গুলশান -১ , ঢাকা 

26/12/2023 পর্নৃ্ত ---- 

28। 
সতপান্তি হাউগজং সকাম্পানী গলাঃ 

ঠিকানাাঃ হাছান উগিন সিাে, উত্তি বাড্ডা, ঢাকা-১২১২ 

26/12/2023 পর্নৃ্ত ---- 

29। 
উয়যাি সেয়ভলপািে গলাঃ 

১৫১, সমাহাম্মদপুি হাউগজং সোোইটি, ঢাকা-১২০৭ 

26/12/2023 পর্নৃ্ত ---- 

30। 
গনমতলা গফউচাি টাউন হাউগজং গলাঃ 

ঠিকানাাঃ চাঁদ হাউগজং, বাঁশবাগড়, সমাহাম্মদপুি, ঢাকা 

26/12/2023 পর্নৃ্ত ---- 

 

 

ব িঃদ্রিঃ বিয়েল এয়েট উন্নেন ও ব্য স্থাপনা আইন, ২০১০ এ ং ব বিমালা, ২০১১ এি ব িান অনুযােী বিয়েল এয়েট উন্নেন 

প্রকল্প অনুয়মাদন, সংয় ািন, ন ােন ও লল-আউট প্ল্যান প্রণেন, ল সিকািী আ াবসক প্রকল্প অনুয়মাদন সংবিষ্ট সকল কায য, 

ইত্যাবদি লেয়ে জাত্ীে গৃহােন কর্তযপে এি বনকট হয়ত্ অনুয়মাদন গ্রহন ব্যত্ীত্ এই বন ন্ধন লকানরূপ উন্নেন  া বনম যাণ কায়জি 

জন্য লকান ব ি েমত্া প্রদান কয়ি না এ ং প্রকয়ল্পি অনুয়মাদন ব্যত্ীত্ প্রকল্প সংক্রান্ত লকান প্রকাি ব জ্ঞাপন পে পবেকাে, 

সাইন ল ার্ য/ব ল ল ার্ য  া ইয়লকট্রবনক বমবর্োে প্রদান/প্রচাি প্রচািণা চালায়না যাইয় না। এ িিয়নি ব বি  বহর্ভ যত্ কায যক্রম গ্রহণ 

কবিয়ল জাত্ীে গৃহােন কর্তযপে অে বন ন্ধন  াবত্লসহ আইনানুগ ব্য স্থা গ্রহণ কবিয়ত্ পাবিয় । 

 

 


