
সে�বা� প্রদা�ন প্রতি
শ্রুতি
 (Citizen’s Charter)
১. তি�শন ও তি�শন

১.১ রূপকল্প : তিশল্প-��স্কৃতি
 ঋদ্ধ সৃজনশ�ল ��নতিবাক বা��ল�দেদাশ।
১.২ অতি�লক্ষ্য% :
জ�
�য় ��স্কৃতি
 ও কৃতি(র উন্নয়ন, ���স্কৃতি
ক ঐতি
হ্য% ��রক্ষ্যণ ও প্র��দেরর ��ধ্যদে� �কল ��নুদে2র জন্য তিশল্প ��স্কৃতি
র আবাহ্য তৈ
তির কদের তিশল্প-��স্কৃতি
 ঋদ্ধ সৃজনশ�ল 

��নতিবাক বা��ল�দেদাশ গঠন।

২. প্রতি
শ্রু
 সে�বা��মূহ্য
২.১ ন�গতিরক সে�বা�

ক্র�. সে�বা�র ন�� সে�বা� প্রদা�ন পদ্ধতি

প্রদেয়�জন�য় ক�গজপত্র ও 
প্র�তি;স্থা�ন

সে�বা�র মূল্য এবা� পতিরদেশ�দে?র 
পদ্ধতি


সে�বা�র প্রদা�দেনর 
��য়���� 
(ক�র্য Bতিদাবা�)

দা�তিয়ত্বপ্র�; ক� Bক
B�(ন��, পদাতিবা, 
সেE�ন নম্বর ও ই-সে�ইল)

1.
জ�
�য় ন�ট্যশ�ল� 
তি�লন�য়
ন বার�দ্দ

পূবাবা B
� ��দে�র ১-৭ 
�তিরদেLর �দেধ্য 
আদেবাদান করদে
 হ্যর্যM। আদেবাদান 
র্য�চা�ইদেয়র পর হ্যল বার�দ্দ কতি�টির 
সুপ�তিরদেশর সেপ্রতিক্ষ্যদে
 চূড়া�ন্ত অনুদে��দান।

�হ্য�পতিরচা�লক বার�বার 
তিন? B�তির
 Eরদে� অথবা� 
এক�দেUতি�র 
ওদেয়বা��ইদেVর ��ধ্যদে� 
অনল�ইদেন আদেবাদান গ্রহ্যণ 
কর� হ্যর্যM।
ন�ট্যকল� ও চালতিXত্র 
তিবা��দেগর দা�;তিরক অতিE�
কক্ষ্য ন�-৫০৭ (তিলEদেVর 
৪) জ�
�য় ন�ট্যশ�ল� 
�বান 

জ�
�য় ন�ট্যশ�ল�র মূল হ্যল 
ন�Vদেকর দাদেলর জন্য ১তিশফ্ট 
��ড়া� =৫,৭৫০ V�ক� 
(�%�V�হ্য), এক্সদেপতিরদে�ন্টা�ল 
হ্যল =৩,৪৫০ V�ক�, স্টুতিUও 
হ্যল =২,৩০০ V�ক� এবা� 
অন্য�ন্য প্রতি
ষ্ঠা�ন/��গঠদেনর 
জন্য মূল হ্যল ১তিশEV ��ড়া� 
=২৩,০০০ V�ক� (�%�V�হ্য)

১২

পতিরচা�লক
ন�ট্যকল� ও চালতিXত্র তিবা��গ
ফো��ন: 9581994
dirdf@shilpakala.gov.bd

আলি� আহমে!দ
উপ পলি%চা��ক (ন�টক)
০১৭২০১৭২৪২৬
mukultheatre@gmail.com

চা�ক��দ�% ফো!�স্ত�� আ� !�সউদ
�হ্যক�র� পতিরচা�লক(চালতিXত্র)
সেE�ন: ০১৭১৮১৪৩৬৩৯
mashud.sumon@gmail.com

2.
জ�
�য় ন�ট্যশ�ল� �হ্যড়া� 
কক্ষ্য ও প্রতিশক্ষ্যণ কক্ষ্য, 
��� কক্ষ্য বার�দ্দ

১-২০ 
�তিরদেLর �দেধ্য আদেবাদান করদে
 
হ্যদেবা। তি
ন তিশEদেV বার�দ্দ সেদাওয়� হ্যয়।
�ক�ল ৯V� - দুপুর ১V�; 
তিবাক�ল ২V� - �ন্ধ্যা%� ৬V�;

ঐ

�হ্যড়া� কক্ষ্য ও প্রতিশক্ষ্যণ কক্ষ্য 
�ক�ল ও তিবাক�ল ১ তিশEV 
��ড়া� ৩৪৫/- (�%�V�হ্য) এবা� 
�ন্ধ্যা%�র তিশEV ��ড়া� =৪৬০/-

৭

পতিরচা�লক
ন�ট্যকল� ও চালতিXত্র তিবা��গ
ফো��ন: 9581994
dirdf@shilpakala.gov.bd

mailto:mashud.sumon@gmail.com
mailto:dirdf@shilpakala.gov.bd
mailto:dirdf@shilpakala.gov.bd


ক্র�. সে�বা�র ন�� সে�বা� প্রদা�ন পদ্ধতি

প্রদেয়�জন�য় ক�গজপত্র ও 
প্র�তি;স্থা�ন

সে�বা�র মূল্য এবা� পতিরদেশ�দে?র 
পদ্ধতি


সে�বা�র প্রদা�দেনর 
��য়���� 
(ক�র্য Bতিদাবা�)

দা�তিয়ত্বপ্র�; ক� Bক
B�(ন��, পদাতিবা, 
সেE�ন নম্বর ও ই-সে�ইল)

�ন্ধ্যা%� ৬ V� - র�
 ৯V� পর্য Bন্ত।
��� কক্ষ্য �ক�ল, তিবাক�ল ও 
�ন্ধ্যা%� ১তিশEV ��ড়া� ৩৪৫/-  

আলি� আহমে!দ
উপ পলি%চা��ক (ন�টক)
০১৭২০১৭২৪২৬
mukultheatre@gmail.com

3.
জ�
�য় ন�ট্যশ�ল� 
সে�তি�ন�র কক্ষ্য বার�দ্দ

সে�তি�ন�র কক্ষ্য �ক�ল ৯ V�-দুপুর ২V� 
এবা� তিবাক�ল ৩V� - র�
 ১০V� পর্য Bন্ত 
দুই তিশEদেV বার�দ্দ প্রদা�ন কর� হ্যর্যM।
ন�ট্যকল� ও চালতিXত্র তিবা��দেগর 
সুপ�তিরদেশর সেপ্রতিক্ষ্যদে
 চূড়া�ন্ত অনুদে��দান।

ঐ

সে�তি�ন�র কদেক্ষ্যর ১তিশEV 
��ড়া� ন�Vদেকর দাদেলর জন্য 
=৪,০২৫/- (�%�V�হ্য) এবা� 
অন্য�ন্য প্রতি
ষ্ঠা�দেনর জন্য 
=১১৫০০/- (�%�V�হ্য)

৭

পতিরচা�লক
ন�ট্যকল� ও চালতিXত্র তিবা��গ
ফো��ন: 9581994
dirdf@shilpakala.gov.bd

পূর্ণ <��ক্ষ চা�ক!�
ফোসট লি>জা�ইন�%
ন�ট্যক�� ও চা�লিCত্র লিEভা�গ
chakma_purna@yahoo.com

০১৭৭৭৬৭৬৯৫৮

4.
সের্যxথ অনুষ্ঠা�ন ও উৎ�বা 
আদেয়�জন

ন�Vক, চা�রুকল�, ��গ�
 ও নৃ
% 
��ক্র�ন্ত প্রদের্য�জন� তিন� B�ণ, ক� Bশ�ল�, 
সে�তি�ন�র, প্রদাশ Bন�, স্মরণ অনুষ্ঠা�ন 
আদেয়�জদেনর আদেবাদাদেনর সেপ্রতিক্ষ্যদে
 সের্যxথ 
অনুষ্ঠা�ন আদেয়�জন কর� হ্যর্যM।

তিবা��দেগর দা�;তিরক অতিE�
��তি}( তিবা��গ। বা�তিশএ, 
ঢা�ক�।

তিবান�মূদেল্য ১৫
পতিরচা�লক
��তি}( তিবা��গ
info@shilpakala.gov.bd

5.
র্য�ত্র�দাল তিনবান্ধ্যান, র্য�ত্র� 
ক� Bশ�ল� ও প্রদাশ Bন� 
আদেয়�জন  

র্য�ত্র�প�ল�, দাল তিনবান্ধ্যান, ক� Bশ�ল�, 
সে�তি�ন�র ও তিবাদেশ2 অনুষ্ঠা�ন আদেয়�জন 
ই
%�তিদা

ঐ
তিনবান্ধ্যান তিE ৫০০০ V�ক� এবা�

নবা�য়ন তিE ২৫০০ V�ক�
বাছদের

একবা�র

পূর্ণ <��ক্ষ চা�ক!�
সে�V তিUজ�ইন�র
সেE�ন: ০১৭৭৭৬৭৬৯৫৮
chakma_purna@yahoo.com

6.

জ�
�য় ��গ�
 ও 
নৃ
%কল� সেকন্দ্র 
তি�লন�য়
ন ও �হ্যড়া�কক্ষ্য
বার�দ্দ প্রদা�ন।

এক�দেUতি�র ��পতিরচা�লক বার�বার 
��দা�ক�গদেজ অথবা� ওদেয়বা��ইদেVর 
��ধ্যদে� অনল�ইদেন আদেবাদান কর�র পর 
প্র�প্য
� ��দেপদেক্ষ্য বার�দ্দ সেদাওয়� হ্যর্যM। 
১� তিশEV: �ক�ল ৯V�-সেবাল� ২V�
২র্যM তিশEV: তিবাক�ল ৪V�- র�
 ১০V�

�হ্য�পতিরচা�লক বার�বার 
তিন? B�তির
 Eরদে� অথবা� 
এক�দেUতি�র 
ওদেয়বা��ইদেVর ��ধ্যদে� 
অনল�ইদেন আদেবাদান গ্রহ্যণ 
কর� হ্যর্যM।

���স্কৃতি
ক ��গঠদেনর জন্য 
প্রতি
 তিশEV ৮০০০ V�ক�
���স্কৃতি
ক ��গঠন ব্য
�
 
প্রতি
 তিশEV ১২,০০০ V�ক� । 
�কল ��ড়া�র ��দেথ ১৫% 
�%�V এবা� সেEর
দের্য�গ্য 
জ���ন
 ৩০০০ V�ক�।

১০

ফো!�O আস�-উদ-ফোদQ��
ক��চা�%�� অলি�স�%
প্রশা�সন (সUস্থা�পন)
০১৭২৫২৩৫৭৮৫
asafvista@gmail.com

7.
জ�
�য় তিচাত্রশ�ল�র 
তি�লন�য়
ন, গ্য�ল�র�  ও 
প্লা�জ� বার�দ্দ প্রদা�ন।

�হ্য�পতিরচা�লক বার�বার আদেবাদান কর�র 
পর �ক�ল ৯- সেবাল� ২V� এবা� তিবাক�ল 
৩V� সেথদেক র�
 ৯V� পর্য Bন্ত দুই তিশEদেV 

�হ্য�পতিরচা�লক বার�বার 
তিন? B�তির
 Eরদে� অথবা� 
এক�দেUতি�র ওদেয়বা��ইদেV 

���স্কৃতি
ক প্রতি
ষ্ঠা�দেনর জন্য 
তি�লন�য়
ন প্রতি
 তিশEV ৯২০০ 
V�ক� (�%�V�হ্য)। অন্য�ন্য 
প্রতি
ষ্ঠা�দেনর জন্য প্রতি
 তিশEV 

১০
এ এ� সে��স্তা�ক আহ্যদে�দা
উপ-পতিরচা�লক
চা�রুকল� তিবা��গ

mailto:dirdf@shilpakala.gov.bd


ক্র�. সে�বা�র ন�� সে�বা� প্রদা�ন পদ্ধতি

প্রদেয়�জন�য় ক�গজপত্র ও 
প্র�তি;স্থা�ন

সে�বা�র মূল্য এবা� পতিরদেশ�দে?র 
পদ্ধতি


সে�বা�র প্রদা�দেনর 
��য়���� 
(ক�র্য Bতিদাবা�)

দা�তিয়ত্বপ্র�; ক� Bক
B�(ন��, পদাতিবা, 
সেE�ন নম্বর ও ই-সে�ইল)

বার�দ্দ সেদাওয়� হ্যর্যM।
��ধ্যদে� অনল�ইদেন 
আদেবাদান গ্রহ্যণ কর� হ্যর্যM।

১৩,৮০০ V�ক� (�%�V�হ্য)। প্রতি
 
সেক্ষ্যদেত্র সেEর
দের্য�গ্য জ���ন
 ৩০০০
V�ক�। 
তিচাত্রশ�ল� প্লা�জ� ���স্কৃতি
ক 
��গঠদেনর জন্য প্রতি
 তিশEV ১১৫০০
V�ক� (�%�V�হ্য)
জ���ন
 ৩০০০ V�ক�। অন্য�ন্য 
প্রতি
ষ্ঠা�দেনর জন্য তিচাত্রশ�ল� প্লা�জ� 
প্রতি
 তিশEV ১৭২৫০ V�ক� 
(�%�V�হ্য)। জ���ন
 ১০,০০০ 
V�ক�।  
১ন� প্রদাশ Bন� গ্য�ল�র� ১০০০০V�ক�।
২,৩,৪,৫ ও ��স্কর্য্যB গ্য�ল�তির 
৮০০০V�ক� এবা� অক্টা�দেগ�ন�ল 
গ্য�ল�তির ৬০০০V�ক� প্রতি
তিদান
�কল সেক্ষ্যদেত্র জ���ন
 প্রদা�ন করদে

হ্যদেবা।

০১৭১২৩৭১৪৩৮
mostak303@gmail.com

শ�হ্য�ন সেরজ� র�দে�ল
�হ্যক�র� পতিরচা�লক (গ্য�ল�র�)
চা�রুকল� তিবা��গ
01781622626

র�তিহ্য�� সেবাগ�
�ঞ্চ ব্য�বাস্থা�পক
তি�লন�য়
ন ও �ঞ্চ ব্যবাস্থা�পন� শ�L�,
01745771910
Jhumu.audry@gmail.
com

8.
গদেবা2ণ� ও প্রক�শন� 
তিবা��দেগর গ্রন্থা�গ�র।

জন��?�রদেণর জন্য অতিE� চাল�ক�ল�ন
��দেয় ��রতিক্ষ্য
 প্রক�শন��মূহ্য ও

তৈদাতিনক পতিত্রক� প�ঠদেকর জন্য উন্মু�ক্ত

জ�
�য় �ঙ্গী�
 ও
নৃ
%কল� �বাদেনর ৩য়


ল�
তিবান�মূদেল্য 
�ৎক্ষ্যতিনক

সু
নুক� হ্যক
ল�ইদে�তিরয়�ন
গদেবা2ন� ও প্রক�শন� তিবা��গ
০১৮১৯২২৭৭৭৮
sutnokhoque01@gmail.com

তিরE�
 E�রহ্য�ন�
�হ্যক�র� পতিরচা�লক (গদেবা2ন�)
গদেবা2ণ� ও প্রক�শন� তিবা��গ।
01758669954

9.

তিশল্প-��স্কৃতি
 তিবা2য়ক 
গ্রন্থা, 2�ন্মু�তি�ক ‘তিশল্পকল�’
এEU ই�দেরতিজ জ�ন B�ল 
প্রক�শ ও তিবাক্রয়।

মুতি¥
 গ্রন্থা তিবাক্রয় ও তিবা
রণ
এক�দেUতি�র প্রক�শন�

তিবাক্রয় সেকন্দ্র

গ্রদেন্থা মুতি¥
 মূল্য ক%�শ 
ম্যা�দে��র ��ধ্যদে� 
পতিরদেশ�?দের্য�গ্য


�ৎক্ষ্যতিনক

তিরE�
 E�রহ্য�ন�
�হ্যক�র� পতিরচা�লক (গদেবা2ন�)
গদেবা2ণ� ও প্রক�শন� তিবা��গ।
01758669954

10.
তিশল্প ��স্কৃতি
 তিবা2য়ক 
গদেবা2ণ�?�§ প�ন্ডুতিলতিপ 
��গ্রহ্য ও ��রক্ষ্যণ

��রতিক্ষ্য
 প�ন্ডুতিলতিপ পর্য B�দেল�চান�র 
��ধ্যদে� চুড়া�ন্ত  কদের প্রক�শন� কর� হ্যয়

�হ্যক�র� পতিরচা�লক 
(গদেবা2ণ�)-এর অতিE� 
কক্ষ্য (প্রতিশক্ষ্যণ �বাদেনর 
৩র্যM 
ল�)

তিবান�মূদেল্য তিনয়তি�


তিরE�
 E�রহ্য�ন�
�হ্যক�র� পতিরচা�লক (গদেবা2ন�)
গদেবা2ণ� ও প্রক�শন� তিবা��গ।
01758669954



ক্র�. সে�বা�র ন�� সে�বা� প্রদা�ন পদ্ধতি

প্রদেয়�জন�য় ক�গজপত্র ও 
প্র�তি;স্থা�ন

সে�বা�র মূল্য এবা� পতিরদেশ�দে?র 
পদ্ধতি


সে�বা�র প্রদা�দেনর 
��য়���� 
(ক�র্য Bতিদাবা�)

দা�তিয়ত্বপ্র�; ক� Bক
B�(ন��, পদাতিবা, 
সেE�ন নম্বর ও ই-সে�ইল)

11.

wej cÖ̀ vb ‡PK Bmy¨ mieivn I †mev, †givgZ 
I msiÿY, µq BZ¨vw`
e¨w³/ cÖwZôv‡bi wej 
A_ev Av‡e`‡bi †cÖwÿ‡Z

webvg~‡j¨ 07 ‡gv. kwn ỳj Bmjvg
DccwiPvjK (A_©,wnmve I 
cwiKíbv DcwefvM)
01819429292
shohidddf@gmail.com

12. wkí I ms¯‹…wZ msMV‡bi 
Aby`vb

Av‡e`‡bi †cÖwÿ‡Z hvPvB evQvB K‡i 
PzovšÍ Aby‡gv`‡bi ci †PK Bmy¨

Av‡e`bcÎ webvg~‡j¨ 10 H

13.
RvgvbZ †diZ Abyôv‡bi †k‡l nj KZ…©cÿ KZ©„K 

AbvcwË cÎ mv‡c‡ÿ †PK Bmy¨
Rgv iwk`, cÖZ¨qb cÎ webvg~‡j¨ 10 H

14. Pvjvb cÖ̀ vb Pvwn`v Abyhvwq mswkøó we‡ji Kwc webvg~‡j¨ 07 H

২.২ প্র�তি
ষ্ঠা�তিনক সে�বা�

সে�বা�র ন�� সে�বা� প্রদা�ন পদ্ধতি
 প্রদেয়�জন�য় ক�গজপত্র ও প্র�তি;স্থা�ন
সে�বা�র মূল্য এবা� 
পতিরদেশ�দে?র 
পদ্ধতি


সে�বা�র প্রদা�দেনর 
��য়����

দা�তিয়ত্বপ্র�; ক� Bক
B�(ন��, পদাতিবা, সেE�ন
নম্বর ও ই-সে�ইল)

1.
সেজল� ও উপদেজল� তিশল্পকল� 
এক�দেUতি�র বা�তি2 Bক বার�দ্দ ও ব্য�য় 
তিবা��জন সেপ্ররণ

প্রতি
 অথ B বাছদের সেজল� ও উপদেজল� 
তিশল্পকল� এক�দেUতি�র ব্য�য় 
তিবা��জন�হ্য বা�তি2 Bক বার�দেদ্দর সেচাক 
সেপ্ররণ কর� হ্যয়।

অথ B, তিহ্য��বা ও পতিরকল্পন� উপতিবা��গ,
বা��ল�দেদাশ তিশল্পকল� এক�দেUতি�

 প্রদের্য�জ% নয়
অথ B বাছদেরর ১�
সেক�য়�V�র

সে��: শতিহ্যদুল ই�ল��
উপপতিরচা�লক
অথ B, তিহ্য��বা ও পতিরকল্পন� উপ তিবা��গ
০১৮১৯৪২৯২৯২
shohidddf@gmail.com

2.

সেজল� তিশল্পকল� এক�দেUতি�র ক� Bকতৃা�
ক� Bচা�র�দেদার অতিজB
 ছুটি, শ্রা�তিন্ত 
তিবাদেন�দান ছুটি, তিশক্ষ্য� ছুটি, 
বাতিহ্যবা��ল�দেদাশ ছুটি প্রদা�ন

আদেবাদাদেনর সেপ্রতিক্ষ্যদে
 প্রশ��ন তিবা��গ
সেথদেক পত্র জ�তির কর� হ্যয়।

�হ্য�পতিরচা�লক বার�বার আদেবাদানপত্র প্রদের্য�জ% নয় ১০
�তিচাবা, বা�তিশএ
02223384617
secretary@shilpakala.gov.bd

3.
সেজল� তিশল্পকল� এক�দেUতি�দে
 
ক� Bর
 প্রতিশক্ষ্যকদেদার �ম্মা�ন� প্রদা�ন

প্রতি
 বাছর সেজল� তিশল্পকল� 
এক�দেUতি�র চা�তিহ্যদা�র সেপ্রতিক্ষ্যদে
 
প্রতিশক্ষ্যকদেদার �ম্মা�ন� সেচাদেকর 
��ধ্যদে� সেপ্ররণ কর� হ্যয়।

সেজল� তিশল্পকল� এক�দেUতি� সেথদেক 
অগ্র�� �ম্মা�ন�তিবাল �হ্য�পতিরচা�লক 
বার�বার সেপ্ররণ।

প্রদের্য�জ% নয়
অথ B বাছদেরর ১�
সেক�য়�V�র

পতিরচা�লক
প্রতিশক্ষ্যণ তিবা��গ
01552312542
dirt@shilpakala.gov.bd 

4.

সেজল�য় ��?�রণ �ঙ্গী�
, উXঙ্গী 
�ঙ্গী�
, ��?�রণ নৃ
%, উXঙ্গী নৃ
%, 
চা�রুকল�, ন�Vক ও 
�লর্যন্ত্র তিবা2দেয় 
প্রতিশক্ষ্যণ ক� Bশ�ল� আদেয়�জন।

সেজল� তিশল্পকল� এক�দেUতি�র চা�তিহ্যদা�র
সেপ্রতিক্ষ্যদে
 ঢা�ক� সেথদেক প্রতিশক্ষ্যক 
সেপ্ররণ কর�

সেজল� তিশল্পকল� এক�দেUতি� সেথদেক 
প্রতিশক্ষ্যক সেচাদেয় �হ্য�পতিরচা�লক বার�বার 
আদেবাদান।

প্রদের্য�জ% নয় ১৫তিদান

পতিরচা�লক
প্রতিশক্ষ্যণ তিবা��গ
01552312542
dirt@shilpakala.gov.bd



2.3 অ�%ন্ততিরন সে�বা�

সে�বা�র ন�� সে�বা� প্রদা�ন পদ্ধতি
 প্রদেয়�জন�য় ক�গজপত্র ও প্র�তি;স্থা�ন
সে�বা�র মূল্য এবা� 
পতিরদেশ�দে?র পদ্ধতি


সে�বা�র প্রদা�দেনর 
��য়����

দা�তিয়ত্বপ্র�; ক� Bক
B�(ন��, পদাতিবা, 
সেE�ন নম্বর ও ই-সে�ইল)

1. অতিজB
 ছুটি �ঞ্জুর আদেদাশ জ�তির
ক� Bক
B�/ক� Bচা�র�গদেণর আদেবাদান অনুর্য�য়�
প্র�তি;স্থা�ন: তিহ্য��বা শ�L�, বা�তিশএ

প্রদের্য�জ% নয়
১৫ (পদেনর) 
ক�র্য Bতিদাবা�

সে��´ আ�E-উদা-সেদাxল�
ক�লচা�র�ল অতিE��র
প্রশ��ন (��স্থা�পন)
asafvista@gmail.com
০১৭২৫২৩৫৭৮৫

2.
অতিজB
 ছুটি 
(বাতিহ্য´বা��ল�দেদাশ)

�ঞ্জুর আদেদাশ জ�তির
ক� Bক
B�/ক� Bচা�র�গদেণর আদেবাদান অনুর্য�য়�
প্র�তি;স্থা�ন: তিহ্য��বা শ�L�, বা�তিশএ প্রদের্য�জ% নয়

১৫ (পদেনর) 
ক�র্য Bতিদাবা�

জ�ন্ন�তুল সেEরদেদাx�
ক�লচা�র�ল অতিE��র
প্রশ��ন তিবা��গ
jfakhi@gmail.com
০১৭১৭৬০৩৪৬৮

3. শ্রা�তিন্ত তিবাদেন�দান ছুটি �ঞ্জুর আদেদাশ জ�তির
ক� Bক
B�/ক� Bচা�র�গদেণর তিন? B�তির
 Eরদে� আদেবাদান
অনুর্য�য়�
প্র�তি;স্থা�ন: তিহ্য��বা শ�L�, বা�তিশএ

প্রদের্য�জ% নয়
১৫ (পদেনর) 
ক�র্য Bতিদাবা�

সে��´ আ�E-উদা-সেদাxল�
ক�লচা�র�ল অতিE��র
প্রশ��ন (��স্থা�পন)
asafvista@gmail.com
০১৭২৫২৩৫৭৮৫

4. তি�দেলকশন সেগ্রU �ঞ্জুতির
অথ B তিবা��গ ক
Bক জ�র�কৃ
 
আদেদাশ সে��
�দেবাক তিUতিপতি�’র 
সুপ�তিরশ অনুর্য�য়� আদেদাশ জ�তির

1. ক� Bক
B�/ক� Bচা�র�গদেণর আদেবাদান
2. হ্য�লন�গ�দা বা�তি2 Bক সেগ�পন�য় অনুদেবাদান

প্রদের্য�জ% নয়
৩০ (তিত্রশ) 
ক�র্য Bতিদাবা�

ফো!�. আ%জু প�%মেভাজা
�হ্যক�র� �তিচাবা (��স্থা�পন)
প্রশ��ন তিবা��গ
arzoperves75@gmail.com
০১৭১২৫২৪২৮৩

5. চা�কুতির স্থা�য়�করণ

প্রতিবা?�ন��ল� অনুর্য�য়� 
�দেন্ত��জনক��দেবা চা�কতিরর 
তিশক্ষ্য�নতিবাশক�ল ���; হ্যওয়�র 
পর প্রশ��তিনক আদেদাশ জ�তির

পুতিলশ 
দান্ত প্রতি
দেবাদান প্রদের্য�জ% নয়
১৫ (পদেনর) 
ক�র্য Bতিদাবা�

ফো!�. আ%জু প�%মেভাজা
�হ্যক�র� �তিচাবা (��স্থা�পন)
প্রশ��ন তিবা��গ
arzoperves75@gmail.com
০১৭১২৫২৪২৮৩

6.
��?�রণ �তিবাষ্য 
হ্যতিবাল 
হ্যদে
 অতিগ্র� �ঞ্জুতির

��?�রণ �তিবাষ্য 
হ্যতিবাল 
তিবাতি?��ল�, ১৯৭৯ অনুর্য�য়� 
অদেদাশ জ�তির

১. তিন? B�তির
 Eরদে� অদেবাদান অনুর্য�য়�
২. ��?�রণ �তিবাষ্য 
হ্যতিবাল �বা Bদেশ2 জ��কৃ
 
অদেথ Bও তিহ্য��বা তিবাবারণ�র মূলকতিপ (আদেদাশ জ�তিরর 
পর সেEর
দের্য�গ্য)

প্রদের্য�জ% নয়
১৫ (পদেনর) 
ক�র্য Bতিদাবা�

সে��: শতিহ্যদুল ই�ল��
উপ-পতিরচা�লক (অথ B, তিহ্য��বা ও 
পতিরকল্পন�)
০১৮১৯৪২৯২৯২
shohidddf@gmail.com

7. ‡eZb wej wb®úwË †mvbvjx e¨vs‡Ki gva¨‡g ‡cÖib 
Ges ‡PK Bmy¨

miKvi wb‡©̀ wkZ di‡g wej `vwLj|(25 Zvwi‡Li 
g‡a¨ `vwLj mv‡c‡ÿ¨)

webv g~‡j¨ cieZx© gv‡mi 
1g Kg©w`e‡mi 

H



g‡a¨

8.
wRwc Gd AwMÖg/PzovšÍ 
cwi‡kva, M„nwbgv©Ymn 
Ab¨vb¨ AwMÖg I ågb 
fvZv wej wb®úwË 

‡PK Bmy¨ miKvi wb‡©̀ wkZ di‡g wej `vwLj webv g~‡j¨ 07 H

9.
mieivn I †mev, †givgZ 
I msiÿY, m¤ú` msMÖn 
BZ¨vw` LvZmn Dbœqb 
Lv‡Zi wej wb®úwË|

‡PK Bmy¨ 1. miKvi wb‡©̀ wkZ di‡g wej `vwLj| webv g~‡j¨ 07 H

10.
‡eZb wbav©ib, mvwf©m ewn 1.‡eZb wba©vibx cÎ Bmy¨

2.mvwf©m ewn cÖwZ¯v̂ÿiKiY
1. Av‡e`bcÎ
2. cyiYK…Z miKvi wb‡ ©̀wkZ dig/QK
3.mvwf©m ewn

webv g~‡j¨ 10 H

11. †c w¯øc Bmy¨ Gjwcwm/‡c-w¯øc Bmy¨ e`jx/Kg©̄ ’j n‡Z Qvoc‡Îi Kwc webv g~‡j¨ 07 H

12. wRwcGd GKvD›Um w¯øc 
Bmy¨

GKvD›Um w¯øc Bmÿ msqwµq webv g~‡j¨ 1jv RyjvB †_‡K
31 RyjvB 

H

13.
‡cbkb †PK Bmy¨ I e¨vs‡K A_wiwU Bmy¨ 1.wW nvdm

2.wej dig
3.Av‡e`bcÎ(cÖ‡hvR¨ †ÿ‡Î)

webv g~‡j¨ 10 H

14. AvqKi msµvšÍ cÖZ¨vqb cÖZ¨vqbcÎ mqswµq webv g~‡j¨ 1jv RyjvB †_‡K
30 AvM÷ 

H

15. AwMÖ‡gi mgšq̂ hvPvB evQvB  Gi gva¨‡g AwMÖ‡gi wejfvDPvi webv g~‡j¨ 10 H

3.  †mev MÖnxZvi Kv‡Q Avgv‡`i cÖZ¨vkv 
µwgK cÖwZkÖæZ/KvwÿZ †mev cÖvwßi j‡ÿ¨ KiYxq

1. ÎæwUgy³ I ¯̂qsm¤ú~b© আবে�`b mswkó Kvh©vj‡q Rgv cÖ̀ 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‡qvRb মবে�� Z_¨vw` cÖ̀ 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 ‡hvMv‡hvM wb®úwËi 
mgqmxgv

Kvi m‡½ †hvMv‡hvM Ki‡eb

1. `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v mgvavb w`‡Z bv cvi‡j Awf‡hvM wb®úwË Kg©KZ©v ৩০ ক�র্য <লিদEস লিজা এ! জা�লিক% ফোহ�মেসন

উপসলিচাE (চা�লি] দ�লি^ত্ব)

প্রশা�সন লিEভা�গ

ফো��ন: ০২২২৩৩৫৫৭৩৪

ফো!�E�ই�: ০১৭১২১৪৯৭২১

gprogramofficer@gmail.com

www.shilpakala.gov.bd

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

আলিপ� ক! <ক]<� ২০ ক�র্য <লিদEস ন�!O হ�সন� জা�হ�ন খা�ন! 

পদলিEO অলি]লি%ক্ত সলিচাE 

ক�র্য <��^O প্রশা�সন শা�খা�, সUস্কৃলি] লিEষ^ক 
!ন্ত্রর্ণ��^, E�U��মেদশা সলিচাE��^, ঢা�ক�। 

ফো��নO ০২-২২৩৩৯০৬৬৫ (অলি�স)

ফো!�E�ই�O ০১৭১২৫৪৭১২৫ ইমে!ই�O 
js_admin@moca.gov.bd

www.moca.gov.bd

mailto:gprogramofficer@gmail.com
mailto:js_admin@moca.gov.bd

