
এক নজরে ঢাকা দক্ষিণ ক্ষিক্ষি কর্পারেশন 
১ স্থাক্ষ্ত ১ আগস্ট ১৮৬৪ 
২ ক্ষিউক্ষনক্ষি্যাল কের্ারেশরন উন্নীত ১৯৭৮ ইং 
৩ ক্ষিক্ষি কের্ারেশরন রু্ান্তে ১৯৯০ ইং 
৪ ঢাকা দক্ষিণ ক্ষিক্ষি কর্পারেশরন রু্ান্তে ২০১১ ইং 
৫ ঢাকা প্ৌেিভাে ১ি িরনানীত পেয়ােিযান ক্ষি. ক্ষিনাে, ক্ষিক্ষিক্ট িযাক্ষজরিি 
৬ ঢাকা প্ৌেিভাে ১ি ক্ষনর্পাক্ষেত পেয়ােিযান ক্ষি. োয় র্াহাদুে আনন্দ েন্দ্র োয় 
৭ ঢাকা ক্ষিউক্ষনক্ষি্যাল কের্ারেশরনে ১ি িরনানীত পিয়ে র্যাক্ষেস্টাে আর্ুল হািনাত 
৮ ঢাকা ক্ষিক্ষি কের্ারেশরন ১ি ক্ষনর্পাক্ষেত পিয়ে জনার্ পিাহাম্মদ হাক্ষনফ 
৯ ঢাকা দক্ষিণ ক্ষিক্ষি কর্পারেশরন ১ি ক্ষনর্পাক্ষেত পিয়ে জনার্ পিাহাম্মদ িাঈদ প াকন 
১০ র্তপিান পিয়ে জনার্ পিাহাম্মদ িাঈদ প াকন 
১১ নগে ভর্রনে স্থ্ক্ষত ১. আর্ ুএইে ইিািুক্ষিন 

২. লাইলনু নাহাে একোি 
৩. আর্ু িাঈদ পিাস্তাক 
৪. পিাোঃ জক্ষহরুক্ষিন 
ইক্ষিক্ষনয়ািপ এন্ি কনিালরিন্িি 
র্াংলারদশ 

১২ ওয়ািপ িং যা ৫৭ (ক্ষর্দযিান) + ১৮ (নতুন) 
পিাি= ৭৫ 

১৩ ওয়ািপ কাউক্ষিলে (িাধােণ ওয়ািপ) ৫৭ জন 
১৪ ওয়ািপ কাউক্ষিলে (িংেক্ষিত ওয়ািপ) ১৯ জন 
১৫ জনিং যা ৩০,১৩,৮০৫(২০১১)ক্ষর্দযিান 

৮,৬৯,৬১৮(২০১১) নতুন 
পিাি= ৩৮,৮৩,৪২৩ 

১৬ পভািাে ১৮,৪৯,৩০৬(২০১৩)ক্ষর্দযিান 
৪,০৫৮৮২(২০১৩) নতুন 
পিাি= ২২,৫৫,১৮৮ জন 

১৭ পজারনে িং যা ৫ (ক্ষর্দযিান) + ৫ (নতুন) 
পিাি= ১০ ক্ষি 

১৮ আয়তন ৪৫.০৮১ র্গপ ক্ষক.ক্ষি. 
৬৪.১৭ র্গপ ক্ষক.ক্ষি. 
পিাি= ১০৯.২৫১ র্গপ ক্ষক.ক্ষি. 

১৯ থানাে িং যা ২৩ক্ষি 
২০ অনুরিাক্ষদত স্থায়ী কিপকতপা ও কিপোেীে িং যা  

(২০১৬ অগপারনাগ্রাি অনুযায়ী) 
 

২৪২২ জন 



২১ োস্তা ৯৯৩.৪৫ ক্ষক.ক্ষি. 
২২ নদপিা(রেন) (র ালা + ্াই্) ৪৬৬.৪৩ + ৪৯৫.৪৪ 

= ৯৬১.৮৭  ক্ষক. ক্ষি. 
২৩ ফুি্াত ২১৭.৩৮ ক্ষক.ক্ষি. 
২৪ ক্ষিক্ষিয়ান ৬০.২২৭ ক্ষক.ক্ষি. 
২৫  আন্িাে্াি ১ক্ষি 
২৬ ফুিওভাে ব্রীজ ৩২ক্ষি 
২৭ ফ্লাইওভাে ৩ক্ষি 
২৮ ট্রাক্ষফক ক্ষিগনাল ৪০ক্ষি 
২৯ ওয়যােরলি করন্ট্রাল রুি ১ক্ষি 
৩০ ওয়যােরলরিে িং যা ১৫২ক্ষি 
৩১ আধুক্ষনক এযািফল্ট প্লান্ি ১ক্ষি 
৩২ ইরলকক্ষট্রি িার্ পেশন ২১ ক্ষি 
৩৩ োস্তাে প্াল িং যা ক্ষিএিক্ষিক্ষি-৭৪৭৬ + 

ক্ষিক্ষ্ক্ষিক্ষি-২৮৯০৬    
পিাি=৩৬৩৮২ক্ষি 

৩৪ োস্তাে এলইক্ষি র্াক্ষতে িং যা ৪০৬৬৬ক্ষি 
৩৫ ক্ষিউর্ লাইরিে িং যা ১৭,০০০(প্রায়) 
৩৬ ট্রাক্ষফক ক্ষিগনাল ৪০ক্ষি 
৩৭ ওয়যােরলি করন্ট্রাল রুি ১ক্ষি 
৩৮ ্াকপ ২৮ক্ষি 
৩৯ প লাে িাঠ ১০ক্ষি 
৪০ ্ার্ক্ষলক িয়রলি ৫৮ক্ষি 
৪১ কিাই ানা ২ক্ষি 
৪২ পহাক্ষডং িং যা ১, ৬৫, ০০০ 
৪৩ পট্রি লাইরিি এে িং যা ২, ০২, ০০০ 
৪৪ ভূগভপস্থ িারকপি ১ক্ষি 
৪৫ ক্ষিএিক্ষিক্ষি  িারকপি ৭৩ ক্ষি 
৪৬ কাাঁোর্াজাে ১৩ক্ষি (ক্ষিএিক্ষিক্ষি) +  

১৬ক্ষি র্ক্ষহপভূত 
৪৭ ক্ষেক্সাে িং যা ৫২৭২৮ 
৪৮ নগে যাদুঘে ১ক্ষি 
৪৯ কক্ষিউক্ষনক্ষি পিন্িাে ৩৬ক্ষি 
৫০ শেীে েেপা পকন্দ্র ২১ক্ষি 
৫১ ক্ষিরনিা হল ১৩ ক্ষি 
৫২ িংগীত ক্ষর্দযালয় ১২ক্ষি 
৫৩ কর্েস্থান ৩ক্ষি 



৫৪ শশ্মানঘাি ২ক্ষি 
৫৫ িহানগে িক্ষহলা করলজ  ১ক্ষি 
৫৬ নািযিঞ্চ ১ক্ষি 
৫৭ নাক্ষজোর্াজাে িাতৃিদন (ক্ষিএিক্ষিক্ষি) ১ক্ষি  
৫৮ িম্প্রিাক্ষেত ক্ষিকাদান পকন্দ্র ১৫৩ ক্ষি 
৫৯ ভযাকক্ষিরনশন পিশন ৮৮১৬ ক্ষি 
৬০ িহানগে পজনারেল হাি্াতাল ১টি 
৬১ িহানগে ক্ষশশু হাি্াতাল (ক্ষিএিক্ষিক্ষি) ১ক্ষি 
৬২ প্রাথক্ষিক স্বাস্থয পকন্দ্র (নগে স্বাস্থয পকন্দ্র) ২৮টি 
৬৩ নগে িাতৃিদন (ইউক্ষ্এইেক্ষিএিক্ষিক্ষ্-২) ৫টি 
৬৪ আধুক্ষনক  াদয ্েীিাগাে ১ক্ষি 
৬৫ ্ক্ষেচ্ছন্ন কিপীে িং যা ৫২১৬ জন 
৬৬ পিক্ষনিােী লযান্িক্ষফল  ১ক্ষি 
৬৭ িাস্টক্ষর্ন ৫৭০০ ক্ষি 
৬৮ যানর্াহন ৫১৩ক্ষি 
৬৯ পি পকয়াে পিন্িাে ১ক্ষি 
৭০ নগে ক্ষিক্ষজিাল পিন্িাে ৫৭ক্ষি 
৭১ ক্ষর্শ্বক্ষর্দযালয়  ১৯ 
৭২ করলজ ১৭৮ 
৭৩ িাধযক্ষিক ক্ষর্দযালয় ২২৮ 
৭৪ প্রাথক্ষিক ক্ষর্দযালয় ৮৮ 
৭৫ িাদ্রািা ৪৬ 
৭৬ পিকক্ষনকযাল ইিক্ষিক্ষিউি ২৩ 

 


