
 

 
 

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen’s Charter) 
১. তিশন ও তিশন 

 

১.১ রূপকল্প  

তশল্প-েংস্কৃতি ঋদ্ধ সৃজনশীল িানতবক বাংলাদদশ। 

 

১.২ অতিলক্ষ্য  

জািীয় েংস্কৃতি ও কৃতির উন্নয়ন, োংস্কৃতিক ঐতিহ্য েংরক্ষ্ণ ও প্রোদরর িাধ্যদি েকল িানুদের জন্য তশল্প েংস্কৃতির আবহ্ তিতর কদর তশল্প-েংস্কৃতি ঋদ্ধ 

সৃজনশীল িানতবক বাংলাদদশ গঠন। 

 

২. প্রতিশ্রুি সেবােমূহ্ 

 

২.১ নাগতরক সেবা 

ক্রি.  সেবার নাি  সেবা প্রদান পদ্ধতি 
প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র ও 

প্রাতিস্থান  

সেবার মূল্য এবং পতরদশাদের 

পদ্ধতি 
সেবার প্রদাদনর েিয়েীিা 

দাতয়ত্বপ্রাি কি মকিমা(নাি, পদতব, 

স ান নম্বর ও ই-সিইল) 

1.  
জািীয় নাট্যশালা 

তিলনায়িন বরাদ্দ 

পূবব মিী িাদের ১-৭ িাতরদের 

িদধ্য আদবদন করদি হ্য়। হ্ল 

বরাদ্দ কতিটির সুপাতরদশর 

িাধ্যদি িহ্াপতরচালক চূড়ান্ত 

অনুদিাদন কদরন। 

িহ্াপতরচালক বরাবর 

তনে মাতরি  রদি অথবা 

একাদেতির ওদয়বোইদে 

িাধ্যদি অনলাইদন 

আদবদন গ্রহ্ণ করা হ্য়। 

নাট্যকলা ও চলতিত্র 

তবিাদগর দািতরক অত ে 

কক্ষ্ নং-৫০৭ (তল দের ৪) 

জািীয় নাট্যশালা িবন  

জািীয় নাট্যশালার মূল হ্ল 

নােদকর দদলর জন্য ১তশফ্ট 

িাড়া =৫,৭৫০/- (িযােেহ্), 

এক্সদপতরদিন্টাল হ্ল 

=৩,৪৫০/-, স্টুতেও হ্ল 

=২,৩০০/- এবং অন্যান্য 

প্রতিষ্ঠান/েংগঠদনর জন্য মূল 

হ্ল ১তশ ে িাড়া =২৩,০০০/-

(িযােেহ্) 

২৫ তদন 

পতরচালক 

নাট্যকলা ও চলতিত্র তবিাগ 

ফ োন: 9581994 

ই-ফেইল: 

dirdf@shilpakala.gov.bd 

 



 

2.  

জািীয় নাট্যশালা িহ্ড়া 

কক্ষ্ ও প্রতশক্ষ্ণ কক্ষ্, েিা 

কক্ষ্ বরাদ্দ 

োতল থাকা োদপদক্ষ্ তশ ে 

অনুযায়ী বরাদ্দ প্রদান করা হ্য়। 

েকাল ৯ো - দুপুর ২ো, তবকাল 

৩ো - তবকাল ৬ো এবং েন্ধ্যা 

৬.৩০ো - রাি ১০ো পয মন্ত। 

ঐ 

িহ্ড়া কক্ষ্ ও প্রতশক্ষ্ণ কক্ষ্ 

েকাল ও তবকাল ১ তশ ে িাড়া 

৩৪৫/- (িযােেহ্) এবং েন্ধ্যার 

তশ ে িাড়া =৪৬০/- 

েিা কক্ষ্ েকাল, তবকাল ও 

েন্ধ্যা ১তশ ে িাড়া ৩৪৫/-   

৭ তদন ঐ 

3.  
জািীয় নাট্যশালা সেতিনার 

কক্ষ্ বরাদ্দ 

সেতিনার কক্ষ্ েকাল ৯-দুপুর ২ো 

এবং তবকাল ৩ - রাি ১০ো পয মন্ত 

দুই তশ দে বরাদ্দ সদওয়া হ্য়। 

োতল থাকা োদপদক্ষ্ বরাদ্দ প্রদান 

করা হ্য়। 

ঐ 

সেতিনার কদক্ষ্র ১তশ ে িাড়া 

নােদকর দদলর জন্য =৪,০২৫/- 

(িযােেহ্) এবং অন্যান্য 

প্রতিষ্ঠাদনর জন্য =১১৫০০/- 

(িযােেহ্) 

৭ তদন 

পূণ মালাক্ষ্ চাকিা 

সেে তেজাইনার 

স ান: ০১৭৭৭৬৭৬৯৫৮ 

chakmas5@gmail.com 

4.  

জািীয় নাট্যশালার 

তিলনায়িন ও িঞ্চ 

ব্যবস্থাপনা  

মূল হ্ল, এক্সদপতরদিন্টাল ও স্টুতেও 

তথদয়োর হ্ল 

কক্ষ্ নং ৫০২ (তল দের ৪) 

জািীয় নাট্যশালা িবন, 

বাতশএ, ঢাকা। 

চাতহ্দা সিািাদবক ৩ তদন 

রাতহ্িা সবগি 

সেজ ম্যাদনজার 

স ান: ০১৭৪৫৭৭১৯১০ 

jhumu.audry@gmail.com 

5.  
নােক প্রদযাজনা, সযৌথ 

অনুষ্ঠান ও উৎে আদয়াজন 

নােক প্রদযাজনা তনি মাণ, 

কি মশালা, সেতিনার, প্রদশ মনী, 

স্মরণ অনুষ্ঠান তবতিন্ন প্রতিষ্ঠাদনর 

আদবদদনর সপ্রতক্ষ্দি সয়ৌথ 

অনুষ্ঠান আদয়াজন করা হ্য়। 

নাট্যকলা ও চলতিত্র 

তবিাদগর দািতরক অত ে 

কক্ষ্ নং-৫০৭ (তল দের ৪) 

জািীয় নাট্যশালা িবন, 

বাতশএ, ঢাকা। 

চাতহ্দা সিািাদবক ১৫ তদন 

পতরচালক 

নাট্যকলা ও চলতিত্র তবিাগ 

ফ োন: 9581994 

ই-ফেইল: 

dirdf@shilpakala.gov.bd 

6.  

যাত্রাদল তনবন্ধ্ন, যাত্রা 

কি মশালা ও প্রদশ মনী 

আদয়াজন   

যাত্রাপালা, দল তনবন্ধ্ন, কি মশালা, 

সেতিনার ও তবদশে অনুষ্ঠান 

আদয়াজন ইিযাতদ 

ঐ 
তনবন্ধ্ন ত  ৫০০০/- এবং 

নবায়ন ত  ২৫০০/- 
বছদর একবার 

পূণ মালাক্ষ্ চাকিা 

সেে তেজাইনার 

স ান: ০১৭৭৭৬৭৬৯৫৮ 

chakmas5@gmail.co

m 

7.  চলতিত্র েংতিি কায মক্রি 

চলতিত্র তনি মাণ, কি মশালা 

আদয়াজন, উৎেব ও প্রদশ মনী 

আদয়াজন, গদবেণা ও প্রকাশনা, 

সযৌথ অনুষ্ঠান আদয়াজন, স্মরণ 

অনুষ্ঠান ইিযাতদ 

ঐ তবনামূদল্য ঐ 

েহ্কারী পতরচালক(চলতিত্র) 

স ান: ০১৭১৮১৪৩৬৩৯ 

mashud.sumon@gm

ail.com 



 

8.  

ইন্টারন্যাশনাল তেতজোল 

কালচারাল আকমাইি 

পতরচালনা 

চলতিত্র ও নাকে েংক্রান্ত জািীয় 

ও আন্তজমাতিক েংগ্রহ্ পতরদশ মন 

জনোোরদণর জন্য উন্মুক্ত 

নাট্যকলা ও চলতিত্র 

তবিাদগর দািতরক অত ে 

কক্ষ্ নং-৫০৭ (তল দের ৪) 

জািীয় নাট্যশালা িবন, 

বাতশএ, ঢাকা। 

তবনামূদল্য অত ে চলাকালীন েিয় 

েহ্কারী পতরচালক (চলতিত্র) ও 

গঠিি কতিটি 

স ান: ০১৭১৮১৪৩৬৩৯ 

mashud.sumon@gm

ail.com 

9.  

জািীয় েংগীি ও নৃিযকলা 

সকন্দ্র তিলনায়িন ও 

িহ্ড়াকক্ষ্ বরাদ্দ প্রদান। 

একাদেতির িাপতরচালক বরাবর 

োদাকাগদজ অথবা ওদয়বোইদের 

িাধ্যদি অনলাইদন আদবদন 

করার পর প্রাপ্যিা োদপদক্ষ্ 

বরাদ্দ সদওয়া হ্য়।  

১ি তশ ে: েকাল ৯ো-সবলা ২ো 

২য় তশ ে: তবকাল ৪ো- রাি 

১০ো 

িহ্াপতরচালক বরাবর 

তনে মাতরি  রদি অথবা 

একাদেতির ওদয়বোইদে 

িাধ্যদি অনলাইদন 

আদবদন গ্রহ্ণ করা হ্য়। 

োংস্কৃতি প্রতিষ্ঠাদনর জন্য িাড়া 

প্রতি তশ ে ৮০০০/- 

েংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ব্যিীি 

অন্যান্য প্রতিষ্ঠান প্রতি তশ ে 

১২,০০০/- 

েকল িাড়ার োদথ ১৫% িযাে 

এবং স রিদযাগ্য জািানি 

৩০০০/- পতরদশােদযাগ্য 

িহ্ড়া কক্ষ্ েকাল তশ ে: 

৫০০/- তবকাল তশ ে: ৬০০/- 

১০ তদন। 

জনাব সিা. আতিকুর রহ্িান 

কনজারদিটিং অত োর, লাইে 

অযন্ড োউন্ড। 

তিলনায়িন ও িঞ্চ ব্যবস্থাপনা 

শাো, প্রশােন তবিাগ  

স ান ঃ  01912599107 

10.  
জািীয় তচত্রশালার 

তিলনায়িন, গ্যালারী  ও 

প্লাজা বরাদ্দ প্রদান। 

িহ্াপতরচালক বরাবর আদবদন 

করার পর প্রাপ্যিা োদপদক্ষ্ 

বরাদ্দ সদওয়া হ্য়। 

েকাল ৯- সবলা ২ো এবং তবকাল 

৩ো সথদক রাি ৯ো পয মন্ত দু’টি 

তশ ে 

িহ্াপতরচালক বরাবর 

তনে মাতরি  রদি অথবা 

একাদেতির ওদয়বোইদে 

িাধ্যদি অনলাইদন 

আদবদন গ্রহ্ণ করা হ্য়। 

োংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠাদনর জন্য 

প্রতি তশ ে ৯২০০/- (িযােেহ্) 

অন্যান্য প্রতিষ্ঠাদনর জন্য প্রতি 

তশ ে ১৩,৮০০/- (িযােেহ্) 

প্রতি সক্ষ্দত্র জািানি ৩০০০/- 

োংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠাদনর জন্য 

তচত্রশালা প্লাজা ৬৯০০/-

(িযােেহ্) জািানি ৩০০০/- 

অন্যান্য প্রতিষ্ঠাদনর জন্য 

তচত্রশালা প্লাজা ১৭২৫০/-

(িযােেহ্)। জািানি ১০,০০০/-

প্রদশ মনী গ্যালারীর েরণ অনুযায়ী 

৬০০০-৮০০০/- োকা 

েকল সক্ষ্দত্র জািানি প্রদান 

করদি হ্দব। 

১০ তদন। 

শাহ্ীন সরজা রাদেল 

েহ্কারী পতরচালক (গ্যালারী) 

01781622626 



 

11.  

বাংলাদদশ তশল্পকলা 

একাদেিীর গদবেণা ও 

প্রকাশনা তবিাদগর 

গ্রন্থাগার। 

জনোোরদণর জন্য  

অত ে চলাকালীন েিদয় 

েকদলর জন্য উন্মুক্ত তবোয় 

আদবদদনর প্রদয়াজন হ্য় 

না। 

তবনামূদল্য অত ে চলাকালীন েিয়। 

তর াি  ারহ্ানা 

েহ্কারী পতরচালক (গদবেনা) 

গদবেণা ও প্রকাশনা তবিাগ। 

12.  

৬৩টি সজলায় োোরণ 

েঙ্গীি, উিঙ্গ েঙ্গীি, 

োোরণ নৃিয, উিঙ্গ নৃিয, 

চারুকলা, িালযন্ত্র তবেদয় 

প্রতশক্ষ্ণ কি মশালা 

আদয়াজন। 

েংতিি পতত্রকা ও সপ্রে তবজ্ঞতির 

িাধ্যদি সনাটিে প্রদান করা হ্য় 

কি মশালার জন্য তবিাগীয় 

 রি প্রদান ও েনদপত্র 

তবিরণ। 

েংতিি সজলা তশল্পকলা 

একাদেতি 

িাতেক সবিন: 

িতিম ত :   
১৫তদন অথবা ৭তদন 

পতরচালক 

প্রতশক্ষ্ণ তবিাগ 

13.  

তশল্প-েংস্কৃতি তবেয়ক গ্রন্থ, 

োন্মাতেক ‘তশল্পকলা’, 

দঝযরষঢ়ধশধষধ’  

ইংদরতজ জান মাল প্রকাশ ও 

তবক্রয়। 

মুতিি গ্রন্থ 

প্রকাশনা তবক্রয় সকন্দ্র 

বাংলাদদশ তশল্পকলা 

একাদেতি 

গ্রদন্থ মুতিি মূল্য কযাশদিদিার 

িাধ্যদি পতরদশােদযাগ্য 
তনয়তিি 

পতরচালক 

প্রকাশনা ও তবক্রয় তবিাগ 

14.  
তশল্প েংস্কৃতি তবেয়ক 

গদবেণােিী পান্ডুতলতপ 

েংগ্রহ্ ও েংরক্ষ্ণ 

েংরতক্ষ্ি পান্ডুতলতপ হ্দি 

প্রদয়াজনীয় িথ্য েরবরাহ্ 

েহ্কারী পতরচালক 

(গদবেণা)-এর অত ে কক্ষ্ 

(প্রতশক্ষ্ণ িবদনর ৩য় 

িলা) 

তবনামূদল্য তনয়তিি 

েহ্কারী পতরচালক (গদবেণা)-এর 

অত ে কক্ষ্(প্রতশক্ষ্ণ িবদনর ৩য় 

িলা) 

15.  
বাংলাদদশ তশল্পকলা 

একাদেতির গ্রন্থাগার 

পতরচালনা 

েংরতক্ষ্ি প্রকাশনােমূহ্ ও 

তদতনক পতত্রকা পাঠদকর জন্য 

উন্মুক্ত রাো। 

জািীয় েঙ্গীি ও নৃিযকলা 

িবদনর ৩য় িলা 
তবনামূদল্য িাৎক্ষ্তনক 

সবগি সুিনুকা হ্ক 

লাইদেতরয়ান 

০১৮১৯২২৭৫৭৮ 

Sutanuka.haque01@

gmail.com 

16.  
িবদনর যাবিীয় 

রক্ষ্ণাদবক্ষ্ণ ও সিরািি 

কাজ 

তল ে, এতে, সজনাদরের 

ইদলকতিক ও তেতিল কাজ 
ঐ তবনামূদল্য িাৎক্ষ্তনক 

েতচব,  

বাংলাদদশ তশল্পকলা একাদেতি, 

সেগুনবাতগচা, রিনা, ঢাকা। 

 

 

 



 

২.২ প্রাতিষ্ঠাতনক সেবা 

1.  

সজলা তশল্পকলা একাদেতির 

বরাদ্দ ও ব্যায় তবিাজন তনদদ মশনা 

প্রদান 

     

2.  
সজলা তশল্পকলা একাদেতির 

প্রতশক্ষ্ন েম্মানী প্রদান 
     

3.  
সজলা তশল্পকলা একাদেতির 

প্রতশক্ষ্ক তনদয়াগ ও নবায়ন 
     

4.        

5.        

6.        

 

2.3 অিযন্ততরন সেবা 

7.  অতজমি ছুটি িঞ্জুর আদদশ জাতর 

১০ি হ্দি ২০িি সগ্রদের 

কি মকিমা/কি মচারীগদণর তনে মাতরি  রদি 

আদবদন অনুযায়ী 

প্রাতিস্থান: তহ্োব শাো, বাতশএ 

তবনামূদল্য 
১৫ (পদনর) 

কায মতদবে 

সিা: শতহ্দুল ইেলাি 

উপ-পতরচালক (অথ ম, তহ্োব ও 

পতরকল্পনা) 

8.  অতজমি ছুটি (বতহ্ বাংলাদদশ) িঞ্জুর আদদশ জাতর 

১০ি হ্দি ২০িি সগ্রদের 

কি মকিমা/কি মচারীগদণর তনে মাতরি  রদি 

আদবদন অনুযায়ী 

প্রাতিস্থান: তহ্োব শাো, বাতশএ 

 

তবনামূদল্য 
১৫ (পদনর) 

কায মতদবে 

সিা: শতহ্দুল ইেলাি 

উপ-পতরচালক (অথ ম, তহ্োব ও 

পতরকল্পনা) 

9.  শ্রাতন্ত তবদনাদন ছুটি িঞ্জুর আদদশ জাতর 

১০ি হ্দি ২০িি সগ্রদের 

কি মকিমা/কি মচারীগদণর তনে মাতরি  রদি 

আদবদন অনুযায়ী 

প্রাতিস্থান: তহ্োব শাো, বাতশএ 

তবনামূদল্য 
১৫ (পদনর) 

কায মতদবে 

সিা: শতহ্দুল ইেলাি 

উপ-পতরচালক (অথ ম, তহ্োব ও 

পতরকল্পনা) 



 

10.  তেদলকশন সগ্রে িঞ্জুতর 

অথ ম তবিাগ কিমক জারীকৃি 

আদদশ সিািাদবক তেতপতে’র 

সুপাতরশ অনুযায়ী আদদশ জাতর 

1. ১১িি হ্দি ২০িি সগ্রদের 

কি মচারীগদণর আদবদন অনুযায়ী 

2. হ্ালনাগাদ বাতে মক সগাপনীয় 

অনুদবদন 

তবনামূদল্য 
১৫ (পদনর) 

কায মতদবে 

সিা: শতহ্দুল ইেলাি 

উপ-পতরচালক (অথ ম, তহ্োব ও 

পতরকল্পনা) 

11.  চাকুতর স্থায়ীকরণ েরকাতর আদদশ জাতর 

1. ১০ি হ্দি ২০িি সগ্রদের 

কি মকিমা/কি মচারীগদণর আদবদন 

অনুযায়ী 

2. হ্ালনাগাদ বাতে মক সগাপনীয় 

অনুদবদন 

তবনামূদল্য 
১৫ (পদনর) 

কায মতদবে 

সিা: শতহ্দুল ইেলাি 

উপ-পতরচালক (অথ ম, তহ্োব ও 

পতরকল্পনা) 

12.  
োোরণ িতবষ্য িহ্তবল হ্দি 

অতগ্রি িঞ্জুতর 

োোরণ িতবষ্য িহ্তবল 

তবতেিালা, ১৯৭৯ অনুযায়ী অদদশ 

জাতর 

১. তনে মাতরি  রদি অদবদন অনুযায়ী 

২. োোরণ িতবষ্য িহ্তবল েব মদশে 

জিাকৃি অদথ মও তহ্োব তববরণীর মূলকতপ 

(আদদশ জাতরর পর স রিদযাগ্য) 

৩. হ্ালনাগাদ বাতে মক সগাপনীয় অনুদবদন 

প্রাতিস্থান: তহ্োব শাো 

তবনামূদল্য 
১৫ (পদনর) 

কায মতদবে 

সিা: শতহ্দুল ইেলাি 

উপ-পতরচালক (অথ ম, তহ্োব ও 

পতরকল্পনা) 

 

 

 

3.  †mev MÖnxZvi Kv‡Q Avgv‡`i cÖZ¨vkv  

µwgK cÖwZkÖæZ/KvwÿZ †mev cÖvwßi j‡ÿ¨ KiYxq 

1.  ÎæwUgy³ I ¯^qsm¤ú~b© Ave`b mswkó Kvh©vj‡q Rgv cÖ`vb 

2.  h_vh_ cÖwµqvq cÖ‡qvRbxq wd cwi‡kva Kiv 

3.  cÖ‡hvR¨ †ÿ‡Î ‡gvevBj evZ©v/B-‡gB‡j †cÖwiZ wb‡`©kbv AbymiY Kiv 

4.  mvÿv‡Zi Rb¨ avh© ZvwiL I mg‡q Dcw¯’Z _vKv 

5.  †mev MÖn‡Yi Rb¨ Abvek¨K †dvb/Z`wei bv Kiv 

6.  cÖ‡qvRbZg Z_¨vw` cÖ`vb Kiv| 



 

 

 

4. Awf‡hvM cÖwZKvi e¨e ’̄v (GRS) 

 †mev cÖvwß‡Z Amš‘ó n‡j `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©vi m‡½ †hvMv‡hvM Kiæb| Zvi KvQ †_‡K mgvavb bv †c‡j wb‡¤œv³ c×wZ‡Z †hvMv‡hvM K‡i AewnZ Kiæb| 

µwgK KLb †hvMv‡hvM Ki‡eb Kvi m‡½ †hvMv‡hvM Ki‡eb ‡hvMv‡hv‡Mi wVKvbv wb®úwËi mgqmxgv 

1.  `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v mgvavb w`‡Z bv cvi‡j   wZb gvm 

2.  Awf‡hvM wb®úwË Kg©KZ©v wbw ©̀ó mg‡q 
mgvavb w`‡Z bv cvi‡j 

  GK gvm 

3.  Avwcj Kg©KZ©v wbw`©ó mg‡q mgvavb w`‡Z 
bv cvi‡j 

  wZb gvm 

 


