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1. Wydział Inwigilacji
Wydział ten składał się z największej liczby członków wśród sekcji ISB. Zadaniem tych jednostek było
aktywne lustrowanie wszelkich transmisji przychodzących oraz wychodzących pod kątem
nieposłuszeństwa lub zdrady. Członkowie Ci najczęściej współpracowali z Wydziałem Egzekwowania
Prawa bądź Wydziałem Spraw Wewnętrznych.
2. Wydział Przesłuchań
Wydział przesłuchań skupia osoby wyspecjalizowane w uzyskiwaniu najcenniejszych informacji od
przestępców i zdrajców. Ich wyszkolenie pozwala im na użycie wszelkich metod, które będą uważali
za słuszne. W grę wchodzą różnorakie tortury oraz farmaceutyka wpływająca na przesłuchiwanego.
3. Wydział Reedukacji
Wydział Reedukacji skupiał się na tym, co niektórzy nazywali „praniem mózgu” i skutecznym
wpajaniem propagandy Imperialnej. Projekt Jedność oddziaływać miał na społeczeństwa odporne na
Nowy Porządek poprzez proces manipulacji psychologicznej i odpowiedni dobór środków
farmaceutycznych.
4. Wydział Egzekwowania Prawa
Oddział Egzekwowania Prawa w ISB służył jako wsparcie dla agentów w terenie. Posiadał on specjalne
przeszkolenie militarne, aby móc zaprowadzić porządek siłą. Członkowie wydziału szkoleni są pod
kątem działania psychologicznego i bardzo blisko współpracuje z Wydziałem Reedukacji.
5. Wydział Śledczy
Wydział Śledczy specjalizuje się w szkoleniu personelu zdolnego infiltrować wrogie tereny oraz
zdobywać niezbędne informacje. Dzięki kooperacji z Wydziałem Przesłuchań agenci ci potrafią
zdziałać wiele w terenie. Bardzo często wszelkie operacje militarne wspierane są przez członków tego
wydziału.
6. Wydział Spraw Wewnętrznych
Zadaniem członków Wydziału Spraw Wewnętrznych było dochodzenie wszelkich szlaków
nieposłuszeństwa wśród żołnierzy Imperium. Agenci ci zajmowali się również sprawami związanymi z
usuwaniem korupcji
7. Wydział Operacji Specjalnych
Wydział Operacji Specjalnych to tak naprawdę oddziały militarne podlegające bezpośrednio pod ISB i
służące do egzekwowania operacji militarnych prowadzonych przez Biuro. Oddziały te mogą zostać
wezwane przez agentów dowolnego wydziału w ilości dostosowanej do rangi w celu pomocy przy
misji. W kompetencje wydziału wchodzi również planowanie taktyczne i w kooperacji z Wydziałem
Śledczym są oni w stanie nakreślić gotowe rozwiązania na frontach.
8. Wydział Badawczy
Członkowie Wydziału Badawczego wybierani są personalnie przez dowództwo podczas operacji.
Delikwenci ci muszą wyjawiać przede wszystkim kompetencje w dziedzinach naukowych oraz
zafascynowanie nią. Ich działania służą bezpośrednio Imperialnemu Departamentowi Badań i
pozwalają na rozwój prototypowych technologii. Agenci często otrzymują granty, które mają na celu
pogłębienie wiedzy na konkretny temat po uprzednim potwierdzeniu zainteresowania od IDB.
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