
এক নজরে ঢাকা দক্ষিণ ক্ষিটি কর্ পারেশন 

১ স্থাক্ষ্ত ১ আগস্ট ১৮৬৪ 

২ ঢাকা দক্ষিণ ক্ষিটি কর্ পারেশরনে বতপমান মময়ে ব্যাক্ষেস্টাে মশখ ফজরে নূে তা্ি 

৩ নগে ভবরনে স্থ্ক্ষত ১. আবু এইচ ইমামুক্ষিন 

২. োইলুন নাহাে একোম 

৩. আবু িাঈদ মমাস্তাক 

৪. মমাোঃ জক্ষহরুক্ষিন 

ইক্ষিক্ষনয়াি প এন্ড কনিােরেন্টি 

বাাংোরদশ 

৪ ওয়ার্ প িাংখ্যা ৭৫ 

৫ ওয়ার্ প কাউক্ষিেে (িাধােণ ওয়ার্ প) ৭৫ জন 

৬ ওয়ার্ প কাউক্ষিেে (িাংেক্ষিত ওয়ার্ প) ২৫ জন 

৭ জনিাংখ্যা ৩৮,৮৩,৪২৩ (২০১১) 

প্রায় ১ মকাটি ২০ েি (২০২০) 

৮ মভাোে ২৩ লাখ ৬৭ হাজার ৪৮৮ জন  

৯ মজারনে িাংখ্যা ১০ টি 

১০ আয়তন ১০৯.২৫১ বগ প ক্ষক.ক্ষম. 

১১ থানাে িাংখ্যা ২৩টি 

১২ অনুরমাক্ষদত স্থায়ী কম পকতপা ও কম পচােীে িাংখ্যা  

(২০১৬ অগ পারনাগ্রাম অনুযায়ী) 

২৪২২ জন 

১৩ োস্তা ৯৯৩.৪৫ ক্ষক.ক্ষম. 

১৪ নদ পমা(রেন) (রখাো + ্াই্) ৯৬১.৮৭  ক্ষক. ক্ষম. 

১৫ ফুে্াত ২১৭.৩৮ ক্ষক.ক্ষম. 

১৬ ক্ষমক্ষর্য়ান ৬০.২২৭ ক্ষক.ক্ষম. 

১৭ আন্ডাে্াি ১টি 

১৮ ফুেওভাে ব্রীজ ৩৫টি 

১৯ ফ্লাইওভাে ৩টি 

২০ ওয়যােরেি কররাে রুম ১টি 

২১ ওয়যােরেরিে িাংখ্যা ৪০০টি 

২২ আধুক্ষনক এযািফল্ট প্লান্ট ১টি 

২৩ ইরেকক্ষিে িাব মেশন ২১ টি 

২৪ োস্তাে ম্াে িাংখ্যা ক্ষর্এিক্ষিক্ষি-৭৪৭৬ + ক্ষর্ক্ষ্ক্ষর্ক্ষি-

২৮৯০৬    মমাে=৩৬৩৮২টি 

২৫  োস্তাে এেইক্ষর্ বাক্ষতে িাংখ্যা ৫৪৯৬৬ টি 

২৬ িাক্ষফক ক্ষিগনাে ৪০টি 

২৭ ্াকপ ২৭টি 

২৮ মখোে মাঠ ১৯টি 

২৯ ্াবক্ষেক েয়রেে ৭০টি 

৩০ কিাইখানা ২টি 

৩১ মহাক্ষডাং িাংখ্যা ২,৫৪,৮৯৫ 

৩২ মির্ োইরিি এে িাংখ্যা ২,৬৩,৯৭৭ 

৩৩ ভূগভপস্থ মারকপে ১টি 



৩৪ ক্ষর্এিক্ষিক্ষি  মারকপে ৯২ টি 

৩৫ কাঁচাবাজাে ১৩টি (ক্ষর্এিক্ষিক্ষি) + ১৬টি বক্ষহ পভূত 

৩৬ ক্ষেক্সাে িাংখ্যা ১৮২৪২৬ 

৩৭ নগে যাদুঘে ১টি 

৩৮ কক্ষমউক্ষনটি মিন্টাে ৩৬টি 

৩৯ শেীে চচ পা মকন্দ্র ২১টি 

৪০ ক্ষিরনমা হে ১৩ টি 

৪১ িাংগীত ক্ষবদ্যােয় ১২টি 

৪২ কবেস্থান ৪টি 

৪৩ শশ্মানঘাে ২টি 

৪৪ মহানগে মক্ষহো করেজ  ১টি 

৪৫ নাট্যমঞ্চ ১টি 

৪৬ নাক্ষজোবাজাে মাতৃিদন (ক্ষর্এিক্ষিক্ষি) ১টি  

৪৭ িম্প্রিাক্ষেত টিকাদান মকন্দ্র ১৫৩ টি 

৪৮ ভযাকক্ষিরনশন িাইে ৩৯৬ টি 

৪৯ মহানগে মজনারেে হাি্াতাে ১টি 

৫০ মহানগে ক্ষশশু হাি্াতাে (ক্ষর্এিক্ষিক্ষি) ১টি 

৫১ নগে স্বাস্থয মকন্দ্র  ২৮টি 

৫২ নগে মাতৃিদন (ইউক্ষ্এইচক্ষিএিক্ষর্ক্ষ্-২) ৫টি 

৫৩ আধুক্ষনক খাদ্য ্েীিাগাে ১টি 

৫৪ ্ক্ষেচ্ছন্ন কমীে িাংখ্যা ৫৪০০ জন 

৫৫ মিক্ষনোেী ল্যান্ডক্ষফে  ১টি 

৫৬ যানবাহন ৫১৩টি 

৫৭ মর্ মকয়াে মিন্টাে ১টি 

৫৮ নগে ক্ষর্ক্ষজোে মিন্টাে ৫৭টি 

৫৯ ক্ষবশ্বক্ষবদ্যােয়  ১৯ 

৬০ করেজ ১৭৮ 

৬১ মাধ্যক্ষমক ক্ষবদ্যােয় ২২৮ 

৬২ প্রাথক্ষমক ক্ষবদ্যােয় ৮৮ 

৬৩ মাদ্রািা ৪৬ 

৬৪ মেকক্ষনকযাে ইিটিটিউে ২৩ 

৬৫ ওয়েব প ার্ টাল www.dscc.gov.bd 

৬৬ ওয়েব পেইল info@dscc.gov.bd 

৬৭ পেসবুক fb/officialpage.dscc 

৬৮ নগর ভবন কয়রাল রুে  ০২২২৩৩৮৭৪৩১ 

০২২২৩৩৮৬০১৪ 

 


