বাাংলাদেশ শশল্পকলা একাদেশি’র “শবভাগ/শাখা/অধস্তন েপ্তর ও প্রশিষ্ঠান ককাে”
দপ্তর/শাখা

ক াড

মহাপররচালক র দপ্তর

001

সরচকের দপ্তর

002

নাট্য লা ও চলরিত্র রেভাগ

003

গকেষণা ও প্র াশনা রেভাগ

004

সংগীত, নৃতয ও আবৃরি রেভাগ

005

চারু লা রেভাগ

006

প্ররশক্ষণ রেভাগ

007

প্রক াজনা রেভাগ

008

উপ-সরচকের দপ্তর, প্রশাসন রেভাগ
অর্ থ, রহসাে ও পরর ল্পনা উপরেভাগ

009

উন্নয়ন ও রক্ষণাকেক্ষন উপরেভাগ

011

প্রশাসন (সংস্থাপন শাখা)

012

প্রশাসন ( মন সারভথস শাখা)

013

প্রশাসন (রমলনায়তন ও মঞ্চ ব্যেস্থাপনা শাখা)

014

প্রশাসন (জনসংক াগ শাখা)

015

প্রশাসন (উপজাতীয় কসল)

016

010

উন্নয়ন প্র ল্প সমূহ
রেভাগীয় ও কজলা রশল্প লা এ াকডরম রনমথাণ শীষ থ প্র ল্প

101

জাতীয় রচত্রশালা এেং জাতীয় সঙ্গীত ও নৃতয লা ক কের অসমাপ্ত াজ
সমাপ্ত রণ প্র ল্প

102

কুরিয়া কজলা রশল্প লা এ াকডরম রনমথাণ

103

-------------------------------------------------------------------------

104

-------------------------------------------------------------------------

105

-------------------------------------------------------------------------

106

-------------------------------------------------------------------------

107

-------------------------------------------------------------------------

108

-------------------------------------------------------------------------

109

১৫টি কজলা রশল্প লা এ াকডরম কমরামত ও সংস্কার প্র ল্প

110

নরর্র রেষয়রভরি ক াড
(রডরজটাল নরর্ নম্বকরর পঞ্চম অেস্থাকন সরন্নকেরশত হইকে)
ক াড
রেরি/ আইন/ নীরত প্রণয়ন, সংকশািন, ব্যাখ্যা,
নম্বর
পররমাজথন ও রেলুরপ্ত

রেষয়

22.

অরডট আপরি/ অর্ থ আত্মসাৎ/ আরর্ থ ক্ষরত
সংক্রান্ত

1.

রেরভন্ন রদেস উদ াপন/ গুণী ব্যক্তকদর স্মরণ ও
শ্রদ্ধাঞ্জরল রনকেদন

23.

অর্ থ/ অরিম সংক্রান্ত

2.

24.

অরনষ্পন্ন রেষকয়র তারল া প্রণয়ন

3.

বেকদরশ সাহায্য/ বেকদরশ ক াগাক াগ/ দাতা
সংস্থার সরহত ক াগাক াগ ইতযারদ রেষয়ারদ

আইনগত/ মামলা পররচালনা ার্য্কক্রথম িহণ
সংক্রান্ত রেষয়ারদ

4.

অভযন্তরীন ও রেকদশ ভ্রমণ/ প্ররশক্ষণ/ পররদশথন

25.

ানোহন ক্রয়/ রক্ষণাকেক্ষণ/ জ্বালারন/ কমরামত

26.

মথেন্টন/ মথপরর ল্পনা

5.

া থরেেরণী/ মারস সমন্বয় সভা/ পররষদ সভা/
রেকশষ সভা/ রনয়রমত অন্যান্য সভা/ রমটি
গঠন

6.

ক্রয় প্ররক্রয়া রণ

7.

ছুটি

8.

জাতীয় সংসকদ প্রকনাির/মুলতরে প্রস্তাে/অন্যান্য
সংসদ রেষয় ার্য্কক্রথম

9.

কটরলক ান, যাক্স প্রাপ্যতা ও সংক াগ সংক্রান্ত
ােতীয় া থক্রম

10.

রনকয়াগ সংক্রান্ত স ল া থক্রম

11.

পকদান্নরত সংক্রান্ত ােতীয় া থক্রম

12.

কপনশন সংক্রান্ত ােতীয় া থক্রম

13.

প্র ল্প প্রণয়ন/উন্নয়ন প্র ল্প সংক্রান্ত/প্র ল্প
োস্তোয়ন/প্র ল্প অনুকমাদন

14.

প্র ল্প কর্ক রাজস্ব খাকত স্থানান্তর/ পদ সৃরি/
সংরক্ষণ/ আিী রণ/ উদ্ভৃত ক াষণা

15.

প্ররতকেদন কপ্ররণ/ সংরক্ষণ/ সংিহ সংক্রান্ত

16.

কপ্রসকনাট/ রেজ্ঞাপন/ কপপার াটিং-এর উপর
া থক্রম/ প্ররতোদরলরপ

17.

া থক্রম/ অভযন্তরীণ অর স আকদশ

18.

েদরল/ পদায়ন/ কপ্রষণ সংক্রান্ত স ল া থক্রম

19.

োকজট প্রণয়ন/ োকজট েরাদ্দ সংক্রান্ত া থক্রম

20.

োরষ থ কগাপনীয় প্ররতকেদন কপ্ররণ/ সংরক্ষণ
সংক্রান্ত া থক্রম

21.

প্রশাসরন

শৃঙ্খলা/ অরভক াগ/ তদন্ত/ আরপল/ রররভউ
সংক্রান্ত ার্যক্রম

27.

সংগঠরন াঠাকমা অনুকমাদন/ অন্তর্ভথক্ত রণ/
রেলুপ্ত রণ সংক্রান্ত ােতীয় া থক্রম

28.

কদকশর অভযন্তকর কসরমনার/ মথশালা আকয়াজন
ও ব্যেস্থাপনা

29.

কেশনারী সামিীর চারহদাপত্র/ মালামাল
সরেরাহ/ কোর ও ইনকভন্টরী ব্যেস্থাপনা।

30.

ব্যারক্তগত নরর্/ সারভথস েই

31.

কেতন/ ভাতা/ অরতররক্ত াজ/ সম্মানী প্রদান/
টিএ/ রডএ সংক্রান্ত

32.

আোসন/ স্বাস্থয/ ইন্স্যযকরন্স্/ ল্যাণ তহরেল
সংক্রান্ত

33.

রমলনায়তন/মহড়া ক্ষ/গ্যালারর/ মাঠ/
নন্দনমঞ্চ/ ও অন্যান্য েরাদ্দ সংক্রান্ত

34.

দরপত্র /রনলাম/ ইজারা/ চুরক্ত া থক্রম সংক্রান্ত

35.

কজলা ও উপকজলার া থক্রম সংক্রান্ত

36.

পদ / সম্মাননা/ পুরস্কার প্রদান ও িহণ

37.

জাতীয় ও আন্তজথারত অনুষ্ঠান/ উৎসে/ কমলা/
প্রদশথনী ও প্ররতক ারগতা আকয়াজন

38.

রিোরষ থ এশীয় চারু লা প্রদশথনী/ কসল সংক্রান্ত

39.

তথ্যপ্রযুরক্ত/ ই-গভাকন থন্স্/ রডরজটালাইকজশন/ ইনরর্/ ওকয়েসাইট/ ওকয়েকমইল/ রিউটার/
ইন্টারকনট/ রডস রেল, প্রাপ্যতা ও সংক াগ
সংক্রান্ত া থক্রম

40.

রেকদশ স র/ রেকদকশ দল কপ্ররণ/ রেকদশী রশল্পী

41.

ও প্ররতষ্ঠাকনর আগমণ
পারন/ রেদ্যযৎ/ রল ট/ কজনাকরটর ব্যেস্থাপনা/
পররষ্কার পররচ্ছন্নতা/ রক্ষনাকেক্ষণ ও কমরামত
সংক্রান্ত

42.

রনরাপিা ব্যেস্থা/ রনরাপিা মী/ রনরাপিা
সরঞ্জামারদ সংক্রান্ত া থক্রম

কসো/ তথ্য অরি ার/ ইকনাকভশন / গভাকন থন্স্
সংক্রান্ত
নাট / চলরিত্র/ াত্রা / পুতুলনাট্য/ সংগীত
প্রক াজনা ও প্রদশথনী সংক্রান্ত

52.

43.

অযাকক্রাকেটি সংক্রান্ত া থক্রম

53.
54.

রেরভন্ন মন্ত্রণালয়/ দপ্তর/ সংস্থার সাকর্
ক াগাক াগ ও পত্র কপ্ররণ

44.

ক্ষুদ্র নৃকগাষ্ঠী/ রশশু র কশার/ প্রেীণ/ রেকশষ
চারহদা সিন্ন ব্যরক্তকদর রনকয় া থক্রম
গাড থ াইল

55.

রচঠি ও আমন্ত্রণপত্র রেতরণ/ রশল্পী ও অরতরর্
তারল া হালনাগাদ রণ

45.

সর াকরর প্ররতশ্রুরত/ রনকদ থশনা োস্তোয়ন

56.

মাঠ/ োগান/ প্রাঙ্গণ/ উন্মযক্ত মঞ্চ/ নন্দনমঞ্চ/
রপ হাউজ/ রচকলক াঠা / যারন্টন/ নামাজ র
সংক্রান্ত

46.

মথ তথা ল্যাণ সরমরত / মথচারী ইউরনয়ন/
ক ডাাকরশ সংক্রান্ত

57.

অনুদান / ভাতা মঞ্জুরী

58.

গকেষণা া থক্রম সংক্রান্ত

47.

এ াকডরমর রেভাগ/ শাখা সংক্রান্ত

59.

প্র াশনা া থক্রম সংক্রান্ত

48.

---------------------------------------------

-------

িন্থাগার ও রেক্রয় ক ে পররচালনা

49.

রেরেি

99.

রশল্প মথ ক্রয়/ সংিহ/ সংরক্ষণ ও রেক্রয়
সংক্রান্ত

50.

মথসিাদন চুরক্ত/ শুদ্ধাচার ক ৌশল/ নাগরর

51.

