
 

DHAKA SOUTH CITY CORPORATION 

                 bMi feb, XvKv|  

 

 

 

                                     

 

A v cb v i  kn i  c w i¯ ‹ v i -c w i ” Q b œ  i v L y b ,  mgqgZ  †c Š i  Ki  c w i ‡k v a  Ki æ b|  

†dvb t ০২২২৩৩৮৬০১৪, ০২২2৩৩৮৭৪৩১ 

E-mail: ceo@dscc.gov.bd  www.dscc.gov.bd 
 

 

 

‡kL nvwmbvi g~jbxwZ 

MÖvg kn‡ii DbœwZ 

 

 

স্মারক নম্বরঃ 46.207.0০০১.১৪.০০.২৯১/১ ২2/৭২ 

 

তাররখঃ 

১৯ শ্রাবণ ১৪২9 বঙ্গাব্দ 
 

৩ আগস্ট ২০২2 রিস্টাব্দ 

 

রবষয়ঃ ঢাকা দরিণ রিটি কর্ পাররশরনর ২০২2-২০২3 অর্ পবছররর অরির াগ প্ররতকার ব্যবস্থা্না িংক্রান্ত জুলাই     

         ২০২2 মারির প্ররতরবদন প্রপ্ররণ।  

 

 

উ্র্য পক্ত রবষরয় দৃরি আকষ পণপূব পক জানারনা  ারে প্র , ঢাকা দরিণ রিটি কর্ পাররশরনর ২০২2-২০২3 অর্ পবছররর 

অরির াগ প্ররতকার ব্যবস্থা্না িংক্রান্ত জুলাই  ২০২2 মারির প্ররতরবদন িদয় অবগরত ও ্রবতী প্ররয়াজনীয় 

কা পারর্ প এ িারর্ প্রপ্ররণ করা হরলা। 

 

 

িংর্যরক্তঃ বণ পনামরত  1 ্াতা  

 

 

  

 

 

 

 

িরিব 

স্থানীয় িরকার রবিাগ 

(দৃরি আকষ পণঃ  

প্র াকাল ্রয়ন্ট কম পকতপা 

অরির াগ প্ররতকার ব্যবস্থা্না 

স্থানীয় িরকার রবিাগ) 

স্থানীয় িরকার ্ল্লী উন্নয়ন ও িমবায় মন্ত্রণালয় 

বাংলারদশ িরিবালয়, ঢাকা 

  

 

 

 ফরিদ আহাম্মদ 

প্রধান রনর্ বাহী কর্ বকর্বা 

ঢাকা দরিণ রিটি কর্ বারিশন 

ফফানঃ 0222338৩৫১০ 

e-mail: ceo@dscc.gov.bd 

 

 

 

 



ঢাকা দক্ষিণ ক্ষিটি কর্ পারেশন 

অক্ষির াগ প্রক্ষিকাে িংক্রান্ত মাক্ষিক প্রক্ষিরেদন 

মারিে নামঃ জুলাই/২০২২ 

১. অক্ষির ারগে িথ্য 

 

ক্ষেরেচ্য মারি প্রাপ্ত অক্ষির ারগে িংখ্যা 

পূে পেিী 

মারিে 

জেে 

জমাট 

অক্ষির াগ 

(১+২+৩+ 

৪+৫+৬+ 

৭+৮) 

ক্ষেরেচ্য মারি 

ক্ষনস্পক্ষিকৃি 

অক্ষির ারগে 

িংখ্যা 

চ্লমান অক্ষির ারগে িংখ্যা 
অক্ষির াগ 

ক্ষনস্পক্ষিে হাে 

(ক্ষনস্পক্ষিকৃি x 

১০০/ (জমাট 

অক্ষির াগ)) 

ওরেে 

িাইরটে 

মাধ্যরম 

৩৩৩ 

কল 

জিন্টারেে 

মাধ্যরম 

জকন্দ্রীে 

ক্ষনেন্ত্রণ 

করিে 

মাধ্যরম 

প্রাপ্ত 

িামাক্ষেক 

জ াগার াগ 

মাধ্যরম 

প্রাপ্ত 

 

মুর ার ান 

োিপাে 

মাধ্যরম 

প্রাপ্ত 

 

প্রচ্ক্ষলি 

্দ্ধক্ষিরি 

স্বপ্ররনাক্ষদি 

িারে গৃহীি 

ক্ষনর্ পাক্ষেি 

িমরে 

অক্ষিক্রান্ত 

হেক্ষন 

ক্ষনর্ পাক্ষেি 

িমরে 

অক্ষিক্রান্ত 

হরেরে 

জমাট 

অক্ষির াগ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৩৫ - ১৮ ৪৪ - ১৯ - ৮ ১২৪ ১১৮ ১১৮ ৬ ১২৪ ৯৫.১৬ 

 

ক্ষনস্পক্ষিকৃি অক্ষির ারগে ক্ষেস্তাক্ষেি ক্ষেেেণঃ 

ক্রক্ষমক অক্ষির ারগে ক্ষেষে ক্ষনস্পক্ষিে িাক্ষেখ ক্ষনস্পক্ষি িংক্রান্ত ক্ষেেেণ অক্ষির াগ ক্ষনস্পক্ষি কম পকিপাে স্বািে 

১ প্ররকৌশল ক্ষেিাগ িংক্রান্ত - ২২ ১-৩১/৭/২০২১ িংক্ষিষ্ট ক্ষেিারগে মাধ্যরম ক্ষনস্পক্ষি কো হরেরে। 

 

২ েেপয ব্যেস্থা্না িংক্রান্ত- ১৩ ১-৩১/৭/২০২১ িংক্ষিষ্ট ক্ষেিারগে মাধ্যরম ক্ষনস্পক্ষি কো হরেরে। 

৩ স্বাস্থয ক্ষেিাগ িংক্রান্ত - ৩০ ১-৩১/৭/২০২১ িংক্ষিষ্ট ক্ষেিারগে মাধ্যরম ক্ষনস্পক্ষি কো হরেরে। 

৪ োেস্ব ক্ষেিাগ িংক্রান্ত -২০ ১-৩১/৭/২০২১ িংক্ষিষ্ট ক্ষেিারগে মাধ্যরম ক্ষনস্পক্ষি কো হরেরে। 

৫ িম্পক্ষি ক্ষেিাগ িংক্রান্ত - ১১ ১-৩১/৭/২০২১ িংক্ষিষ্ট ক্ষেিারগে মাধ্যরম ক্ষনস্পক্ষি কো হরেরে। 

৬ েন্ম / মৃত্যয ক্ষনেন্ধণ িংক্রান্ত – ১৫টি ১-৩১/৭/২০২১ িংক্ষিষ্ট ক্ষেিারগে মাধ্যরম ক্ষনস্পক্ষি কো হরেরে। 

৭ অন্যান্য -৭ ১-৩১/৭/২০২১ িংক্ষিষ্ট ক্ষেিারগে মাধ্যরম ক্ষনস্পক্ষি কো হরেরে। 

 

 


