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আমাদের সম্পদকে

আমাদের প্রকল্প সমূহ

জমম ক্রয় হদে মিক্রয় প্রক্রিক্রয়া

আমাদের সুমিধাসমূহ

আমাদের অংশীোর

আমাদের সহদ াগী সংস্থা

য াগাদ াদগর মাধযম

ধন্যিােসকল
বিষয়িস্তু
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¯‡̂`k cÖcvwU©m wjt weMZ AvVv‡iv eQi a‡i Avevmb wk‡í evsjv‡`‡ki Ab¨Zg cÖavb Avevmb wkí

cÖwZôvb wn‡m‡e mybv‡gi mv‡_ KvR K‡i hv‡”Q| DbœZ bMivq‡bi Rb¨ cÖKí cwiKíbv I cÖwZkÖæwZ Abyhvqx

Kvh©µg Pvwj‡q hvIqvi d‡j MÖvnK‡`i kZfvM mš‘wó AR©b Ki‡Z mÿg n‡q‡Q Ges XvKv DËi wmwU

K‡cv©‡ik‡bi g‡a¨B cwiKwíZ I bv›`wbK kni M‡o ‡Zvjvi cÖwZÁve×| wejw¤^Z n‡jI Avevmb bxwZgvjv

†g‡bB mZZv, ¯”̂QZv, I MÖvnK †mevi m‡ev©”P gvb eRvq †i‡L AvevwmK cÖKí cwiPvjbv K‡i Avm‡Q| AvaywbK

cÖhyw³ e¨env‡ii gva¨‡g mgqgZ cøU eywS‡q †`qvi D‡Ï‡k¨ Avevmb I evwYwR¨K cøU Dbœq‡b `ÿZvi mv‡_ KvR

K‡i evsjv‡`‡ki Ab¨Zg cÖavb f ‚wg DbœqbKvix wn‡m‡e Zvi e¨emvwqK Kvh©µg cwiPvwjZ K‡i Avm‡Q|

¯‡̂`k cÖcvwU©m wjt ¯‡̂`k cwiev‡ii m`m¨ nIqvi Rb¨ Avcbv‡K AvšÍwiKfv‡e ¯^vMZ Rvbv‡”Q| 

AcwiKwíZfv‡e M‡o DVvi Kvi‡b eZ©gvb XvKv emevm‡mi Rb¨ Abyc‡hvMx n‡q D‡V‡Q| Avkv I Avb‡›`i Lei 

n‡”Q eZ©gvb XvKvi mKj myweav mg~n e¨envi Kivi j‡ÿ¨ AvaywbK ‡hvMv‡hvM e¨e¯ ’v I cÖk¯Í iv¯Ív ms‡hv‡Mi

gva¨‡g ÒXvKv DËi wmwU K‡cv©‡ik‡biÓ g‡a¨B cwi‡ek evÜe I AvaywbK mKj bvMwiK myweav †hgb: cvK©, 

†Ljvi gvV, cÖvK…wZK †jK, mvB‡Kwjs †Rvb, Pvwiw`‡K mey‡R †Niv chv©ß †Lvjv‡gjv RvqMv wb‡qB Avgv‡`i

cÖKí hv weï× evh~, wbivc` cwi‡ek I DbœZ Rxeb hvÎvi gvb wbwðZ K‡i| G‡Z fwel¨‡Z Avcbvi mšÍvb

যিদে উঠদি সুন্দর, প্রাকৃমেক ও মদন্ারম পমরদিদশ। Gme wKQz wVK †i‡L ¯‡̂`k cÖcvwU©m M‡o Zz‡j‡Q

Ò¯^Yv©jxÓ I Òmvbf¨vjxÓ bvgK ỳwU cwiKwíZ Avevmb cÖKí| 

আমাদের সম্পদকে
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মন্ষ্কণ্টকজমমক্রদয়র প্রক্রিক্রয়া

০১
১০০ িছরেে

কাগজযাচাই ।

০২ Tenancy act 
১৮৮৬অনুযায়ী

রেকর্ড জবেপ

অনুসেন।

০৩ ০৪ ০৫
বিক্রয়কােীে

জাতীয়

পবেচয়পত্র যাচাই

সরেজবিরনতদন্ত

করে বিক্রয়কােীরক

সনাক্ত।

রেজজরেশন,
নািজাবে ও খাজনা

হালনাগাদকেণ।

জবি ক্রয় রেরক বিক্রয় প্রজক্রয়া

বকভারি স্বরদশী হরিন?

০১
প্রকল্পপবেদশ ডন ও

িূলয যাচাই করে

বসদ্ধান্ত বনন।

০২
সঠিকভারি

আরিদনপত্র পূেণ

করুন।

০৩ ০৪ ০৫িুবকিংকৃতপ্লরেে

সকল িূলয

বনয়বিতপবেরশাধ

করুন।

িূলয পবেরশাধ

রশরষ রেজজরেশন

করুন।

সীিানা বচবিতসহ

প্লেঠে িুরে বনন।

আপনারক

অবভনন্দন।



আিারদে প্রকল্প



প্রকদল্পরেথ্য

আন্ুমামন্ক ৩৩০০ মিঘা মিস্েৃে জায়গা মন্দয় সান্ভ্যালী

আিাসন্ প্রকল্প  ার অিস্থান্আদমমরকান্ এদেমসর মিপরীদে

১১০ মাোন্ী এমভ্মন্উ সংলগ্ন।

প্রকদল্পর চারপাশ েমিদেআফোিন্গর, উত্তদর িসুন্ধরা , 

পূি েমেদক ২০০ ইষ্টাে েএমভ্মন্উ , পক্রিিদম প্রগমে স্মরেী , িন্ান্ী , 

গুলশান্ দ্বারা যিষ্টষ্টে।

প্রকদল্পর মন্জস্ব ও ড্যাপ কেৃেক মন্দেেমশে ২০০ফুট, ১৩০ফুট,

৮০ফুট, ৬০ফুট, ৪০ফুট, ৩০ফুট ও ২৫ফুট সেদকর সমহে

ঢাকা শহদরর গুরুত্বপূে েস্থাদন্র সমহে সং ুক্ত করা হদয়দে।

৩০০ফুট পূি োচল সেদকর পাদশ ২০০ফুট সংদ াগ

সেদকর অিমস্থে স্বে োলী আিাসন্। কুমেল মিশ্বদরাড্

যথ্দক মাত্র ৩ মমমন্দটর পথ্ এিং অমে সমিকদট  ার মাত্র

৫মমিঃ েরূদত্বর মদধযই হয়রে শাহজালাল আর্ন্েজামেক

মিমান্ িন্দর অিমস্থে।

িামন্ক্রিজযক ভ্িন্ সমূহ সি েদচা ৩২ েলা প ের্ন্ মন্ম োদের

অন্ুদমােন্দ াগয।

প্রকদল্পর মন্জস্ব ও ড্যাপ কেৃেক মন্দেেমশে ২০০ফুট,

৬০ফুট, ৪০ফুট, ৩০ফুট ও ২৫ফুট সেদকর সমহে ঢাকা

শহদরর গুরুত্বপূে েস্থাদন্র সমহে সং ুক্ত করা হদয়দে।



প্রকরল্পে অিস্থান



ফদটা গযালারী



মিেযালয়

মিশ্বমিেযালয়

যেলার মাঠ

হাসপাোল

পাকে

যরেঁদতারা

ফায়ার সামভ্েস

যেশন্

আমাদের

সুমিধাসমূহ 9

মসক্রিজে

কিরস্থান্

কন্দভ্ন্শন্

যসন্টার

পুমলশ

যষ্টশন্

প্রাকৃমেক

যলক

মাদকেট

কােঁচা

িাজার

সহ সকল

ন্াগমরক সুমিধা

মিশ্বমিেযালয় হাসপাোল

কন্দভ্ন্শন্ যসন্টার

িযাংক

G·K¬ywmf wfjv

মস মি মড্
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আিারদে অিংশীদাে
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আিারদে

সহদ াগী সংস্থা

পদ্মকান্ন্

(দদবনক খিরেেকাগজ)

স্বদেশপ্রমেমেন্

https://www.swadeshpratidin.com/
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ধন্যিাে

ইউষ্টটউি Swadesh Properties Ltd

যফইসিুক https://www.facebook.com/Swadeshpropertieslimited

ওদয়ি সাইট https://www.swadeshproperties.com

ই-যমইল sales@swadeshproperties.com

৮৮০-২-৮৮৩৫৭৫৩, ৮৮০-২-৮৮৩২৬৮৪-৮৬, 
২২২২২৬১৬২০, ২২২২২৯৩২৯৪.

যফান্ করুন্

প্রধান্ কা োলয় প্লট ন্ং -১০, েৃেীয় েলা, োদহর টাওয়ার, গুলশান্ সাদকেল - ২, ঢাকা-১২১২


