নিউকামার এন্ড নরনিউনি আর্টিস্ট মমন্টরশীপ (NEWCOMER AND
REFUGEE ARTIST MENTORSHIP)
2021 সালের কর্সূ
ম চি সম্পচকমত চিলদমশাবেী
আলবদি করার শশষ সর্য়সীর্া: 15 জুি, 2021
টিএসি (TAC) ন্যায্যতা এবং অন্তর্ভ ক্তু িকরণের জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ। িরণটার িকল সিল্পীণের আণবেন্পত্র আমরা
স্বাগত জান্াই এবং উৎিাহ প্রোন্ কসর, য্াণের মণযয অন্তর্ভ ি
ু রণেণেন্, তণব এণের মণযযই িীমাবদ্ধ ন্ে: আসেবািী
সিল্পীগে, যয্ িকল সিল্পী যিতাঙ্গ বা ইউণরাপীে বংণিাে্র্ূত ন্ন্, যয্ িকল সিল্পী বসযর, যয্ িকল সিল্পীর প্রসতবন্ধকতা
রণেণে বা যয্ িকল সিল্পী মান্সিক অিুস্থতা িহ জীবন্-য্াপন্ করণেন্, সিল্পীণের য্ারা 2এিএলক্তজসবটিসকউআইএসপ
(2SLGBTQIAP), ন্বাগত ও িরোর্থী সহণিণব সন্ণজণক-সিসিত কণরন্, তরুে এবং উেীেমান্ সিল্পীগে ও
ডাউন্িাউণন্র মূল এলাকার বাইণর কমরত
ু সিল্পীগে। টিএসি-যক আণরা িহজগময ও অন্তর্ভ ক্তু িকরে করার জন্য
আমরা কী কী করসে তা আমাণের িম্প্রসত গৃহীত ইক্যুইটি ফ্রেইমওয়ার্ক (Equity Framework) এ আণরা জান্ুন্।

এই কমি সূনির্ট কী কী সাহায্য করর?
নস উকামার এন্ড সরসিউক্তজ আটিুস্ট যমটরিীপ কমিূু সিটি ন্বাগত ও িরোর্থী সিল্পীণের তাণের সিল্প িিুা সবকাণি এবং
িরণটাণত তাণের আত্মীকরে এবং অন্তর্ভ ক্তু িকরণে িাহায্য প্রোন্ কণর। ন্বাগত বা সন্উকামারণক আমরা এর্াণব
িংজ্ঞাসেত কসর: যকান্ও অসর্বািী বা িরোর্থী সয্সন্ 7 বেণরর যিণে কম কান্াডাে বাি কণরণেন্; এবং একজন্
িরোর্থী হণলন্ সতসন্ য্াণক তার সন্ণজর যেি তযাগ করণত বাযয করা হণেসেল এবং বতুমাণন্ সয্সন্ কান্াডাে অবস্থান্
করণেন্।
কমিূু সিটি স্বতন্ত্র ন্বাগত এবং যপিাজীবী* িরোর্থী সিল্পীণের তাণের পেন্দকৃত সিল্প-সবষেক সিক্ষা যক্ষণত্র পরামি ু
(সন্ণেুিন্া) প্রোন্ করণত আসর্থক
ু িহােতা প্রোন্ কণর।
পরামিক
ু সবষেক আণবেন্পত্রটি একজন্ সবজ্ঞ পরামিোতাণক
ু
িহ-আণবেন্কারী সহণিণব িাণর্থ সন্ণে ন্বাগত সিল্পী
দ্বারা োসিল করণত হণব। আণবেন্কারী এবং সবজ্ঞ পরামিোতা
ু
উর্েণক অবিযই যপিাজীবী* সিল্পী সহণিণব সিসিত
হণত হণব।
*একজন্ যপিাজীবী সিল্পী হণলন্:
•

একজন্ বযক্তি সয্সন্ প্রসিক্ষে ও/বা িিুার মাযযণম তাণের সিল্প-সবষেক েক্ষতািমূণহর উন্নসতিাযন্ কণরণেন্;

•

একই শিসল্পক প্রর্থাে কমরত
ু অন্য সিল্পীণের দ্বারা যপিাজীবী সহণিণব স্বীকৃত;

•

িক্তিের্াণব তার সিল্প িিুা কণরন্;

•

তার সন্ণজর কাণজর জন্য পাসরশ্রসমক িান্, এবং তার সিল্প-সবষেক কমকান্ডিমূ
ু
হ সন্ণে যবিী িমে
কািাণবন্, আসর্থকর্াণব
ু
িম্ভবপর হণল;

•

এবং িবিাযারণের
ু
িন্মুণি উপস্থাপন্া, প্রকািন্া ও/বা উৎপােন্ করার ইসতহাি রণেণে

শর্াট আচথক-অিু
ম
দালির পচরর্াণ $10,000।
•

$5,000 নবাগত বা শরণার্থী শশল্পীকর্ সরাসশর পশরকশাধ র্রা হকব

•

$5,000 শবজ্ঞ পরামশকদাতাকর্ সরাসশর পশরকশাধ র্রা হকব।

যসে আপসন্ একজন্ ন্বাগত সিল্পী যহান্ এবং আপন্ার যকাণন্া সবজ্ঞ পরামিোতা
ু
িুজ
ুঁ ণত বা অন্ুবাে পসরণষবািমূহ
যপণত িাহাণয্যর প্রণোজন্ হে, তণব অন্ুগ্রহ কণর ্ ণয্ সলজা মযাটিণমার (Liza Mattimore), যকৌিলগত কমিূু সি
সবষেক বযবস্থাপক (স্ট্র্যাণিক্তজক যপ্রাগ্রাম মযাণন্জার)-এর িাণর্থ 15 যম, 2021 তাসরণির মণযয 416.392.6802 x231
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ন্ম্বণর বা liza@torontoartscouncil.org-এ ফ্রযাগাকযাগ র্রুন।

এই প্রকল্প বা মপ্রারিক্টর্ট কখি হরে পারর?
ময টরিীপিমূহ 1 অণটাবণরর পূণব শুরু
ু
ন্াও হণত পাণর। িকল যমটরিীপ সবষেক কমকাণ্ডিমূ
ু
হ 30 যিণেম্বর
2022 তাসরণির মণযয অবিযই িম্পন্ন করণত হণব।

িবাগে এবং শরণার্থী নশল্পী নহরসরব কারা আরবদি কররে পাররবি?
•

ফ্রযকর্াকনা শশশল্পর্ প্রর্থায় র্মকরত ফ্রপশাজীবী শশল্পীগণ (উপকরর সংজ্ঞাটি ফ্রদখুন)

•

টিএশস উপলশি র্কর ফ্রয বৃ হত্তর শশল্প র্শমউশনটির (উদাহরণস্বরূপ নুাযুতা-অকেষণরত র্শমউশনটিসমূহ ফ্রর্থকর্ আগত শশল্পীকদর মূলধারায় উপস্থাপনার সীশমত
সুকযাগ) মকধু বুবস্থাগত প্রশতবন্ধর্তার র্ারকণ সমতূ লু ফ্রপশাগত অশিজ্ঞতা এবং ফ্রপ্রক্ষাপটসমূহ শবকবচনা র্রকত ফ্রযাগুতার মানদণ্ড বুাখুায় শর্ছু নমনীয়তার
প্রকয়াজন হকত পাকর। নুাযুতা-অকেষণরত র্শমউশনটিসমূহ ফ্রর্থকর্ আগত সম্ভাবু আকবদনর্ারীকদর আকবদনপত্র দাশখল র্রার পূকবকই র্মকসূশচ শবষয়র্
বুবস্থাপর্-এর সাকর্থ তাকদর ফ্রযাগুতা শনকয় আকলাচনা র্রার জনু উৎসাহ প্রদান র্রা হকে।

•

আকবদনর্ারীগণকর্ অবশুই শসটি অব টরকটা-র অশধবাসী হকত হকব

•

আকবদনর্ারীগকণর র্ানাডায় আগমকন অবশুই 1 জানুয়ারী 2014 তাশরকখর পকর হকত হকব

•

আকবদনর্ারীগণকর্ অবশুই র্ানাডীয় নাগশরর্ বা স্থায়ী বাশসন্দা বা স্থায়ী আবাসন সংক্রান্ত অবস্থাকনর জনু আকবদনপত্রটি শবচারাধীন র্থার্কত হকব বা এর্জন
সুরশক্ষত বুশি (অনুকমাদনর্ৃত শরণার্থী) হকত হকব এবং অনুকরাধ র্রা হকল, এটি যাচাই র্রার জনু র্াগজপত্র প্রদাকন সক্ষম হকত হকব।

•

আকবদনর্ারীগণকর্ অবশুই এর্টি এসআইএন (SIN) র্থার্কত হকব (ফ্রসাশুাল ইনসুুকরন্স নাম্বার বা Social Insurance Number)

•

অর্থকায়ন র্মকসূশচ ফ্রর্থকর্ পূকবক আশর্থকর্-অনুদান গ্রহণর্ারীগণ আকবদন র্রকত পারকবন না।

•

স্নাতর্ ফ্রেণীর শশক্ষার্থীগণ আকবদন র্রকত পারকবন না।

•

ফ্রপশাজীবী শশল্পীগণ যারা স্নাতর্ ফ্রেণীকত অধুয়ন র্রকছন তারা তাকদর অধুয়কনর র্মকসূশচটির সাকর্থ সম্পশর্ক ত র্াকজর জনু আকবদন র্রকত পারকবন না।
স্নাতর্ র্মকসূশচর পশরচালকর্র র্াছ ফ্রর্থকর্ এমন এর্টি শচঠি আকবদনপকত্রর সাকর্থ দাশখল র্রকত হকব যা শববৃ ত র্রকব ফ্রয এই প্রর্ল্পটি শশক্ষার্থীর স্নাতর্
অধুয়কনর র্মকসূশচটির সাকর্থ সম্পশর্ক ত নয়।

নবজ্ঞ পরামশি দাো নহরসরব কারা আরবদি কররে পাররবি?
•

ফ্রযকর্াকনা শশশল্পর্ প্রর্থায় র্মকরত ফ্রপশাজীবী শশল্পীগণ (উপকরর সংজ্ঞাটি ফ্রদখুন)

•

ফ্রযকর্াকনা শশশল্পর্ প্রর্থায় র্মকরত বুবস্থাপর্ বা মুাকনজারগণ, যাদুঘর বা শচত্রশালার তত্ত্বাবধায়র্ বা শর্উকরটরগণ এবং উৎপাদনর্ারীগণ সহ ফ্রপশাজীবী শশল্প
র্মীগণ

•

সময়সীমা ফ্রশষ হওয়ার পূকবক আকবদনর্ারীগণকর্ অবশুই শসটি অব টরকটা-ফ্রত র্মপকক্ষ 1 বছর বাস র্রকত হকব এবং এর্জন ফ্রপশাজীবী শশল্পী বা শশল্প র্মী
শহকসকব এর্ বছকর র্মপকক্ষ 8 মাস টরকটাকত বসবাস ও র্াজ র্রকত হকব।

•

আকবদনর্ারীগণকর্ অবশুই র্ানাডীয় নাগশরর্ বা স্থায়ী বাশসন্দা বা স্থায়ী আবাসন সংক্রান্ত অবস্থাকনর জনু আকবদনপত্রটি শবচারাধীন র্থার্কত হকব বা এর্জন
সুরশক্ষত বুশি (অনুকমাদনর্ৃত শরণার্থী) হকত হকব এবং অনুকরাধ র্রা হকল, এটি যাচাই র্রার জনু র্াগজপত্র প্রদাকন সক্ষম হকত হকব।

•

আকবদনর্ারীগণকর্ অবশুই এর্টি এসআইএন (SIN) র্থার্কত হকব (ফ্রসাশুাল ইনসুুকরন্স নাম্বার বা Social Insurance Number)

•

স্নাতর্ ফ্রেণীর শশক্ষার্থীগণ আকবদন র্রকত পারকবন না।

•

ফ্রপশাজীবী শশল্পীগণ যারা স্নাতর্ ফ্রেণীকত অধুয়ন র্রকছন তারা তাকদর অধুয়কনর র্মকসূশচটির সাকর্থ সম্পশর্ক ত র্াকজর জনু আকবদন র্রকত পারকবন না।
স্নাতর্ র্মকসূশচর পশরচালকর্র র্াছ ফ্রর্থকর্ এমন এর্টি শচঠি আকবদনপকত্রর সাকর্থ দাশখল র্রকত হকব যা শববৃ ত র্রকব ফ্রয এই প্রর্ল্পটি শশক্ষার্থীর স্নাতর্
অধুয়কনর র্মকসূশচটির সাকর্থ সম্পশর্ক ত নয়।
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•

শবজ্ঞ পরামশকদাতাগণ শনউর্ামার এন্ড শরশিউশজ আটিকস্ট ফ্রমটরশীপ র্মকসূশচটিকত প্রশত বছর আশর্থকর্-অনুদান চক্রটিকত সহ-আকবদনর্ারী শহকসকব ফ্রর্বলমাত্র
এর্টি আকবদনপকত্র তাশলর্ািুি হকত পারকবন।

আনম নকভারব আরবদি কররবা?
আযবেন্পত্র োসিল করার পূণব ুআণবেন্কারীণের সলজা মযাটিণমার, যকৌিলগত কমিূু সি সবষেক বযবস্থাপক-এর িাণর্থ
কর্থা বলা আবিযক। আপন্ার প্রস্তাবটি সন্ণে আণলািন্ার জন্য িাক্ষাৎিূসি সন্যারে
ু
করণত অন্ুগ্রহ কণর সলজা-এর
িাণর্থ যয্াগাণয্াগ করুন্: 416.392.6802 x 231 বা liza@torontoartscouncil.org।
একজন্ স্বতন্ত্র সিল্পী আণবেন্কারী সহণিণব (ন্বাগত ও/বা িরোর্থী সিল্পী) এবং িহ-আণবেন্কারী (সবজ্ঞ পরামিোতা)
ু
উর্েণকই টিএসি গ্রযাটি অন্লাইন্ https://tac.smartsimple.ca/ অবিযই সন্বন্ধন্ করণত হণব। আণবেন্কারীগণের যকউই
যকান্ও িংগঠন্ বা িমটিগত যয্াগাণয্াণগর মাযযম সহণিণব ইণতামণযয বযবহৃত ইণমইল বযবহার করণত পারণবন্ ন্া।
আণবেন্কারীণের টিএসি গ্রযাটি অন্লাইন্ (https://tac.smartsimple.ca/)-এ সন্বন্ধন্ করণত হণব এবং
আণবেন্পত্রটি যিষ িমেিীমার তাসরণি রাত 11:59 সমসন্ণির পূণবইু োসিল করণত হণব। টিএসি আর অন্য যকাণন্া
উপাণে আণবেন্পত্রিমূহ গ্রহে কণর ন্া। আপন্ার আণবেন্পত্রটি োসিল হণল আপসন্ একটি সন্ক্তিতকরে ইণমইল
পাণবন্। এটি আপন্ার ইন্বণে ন্া এণি র্থাকণল আপন্ার স্প্যাম/জাঙ্ক ইণমইল পরীক্ষা কণর যেিুন্।

বনির বা প্রনেবন্ধকো সম্পন্ন বযনিরদর আরবদিপরের অনভগমযো সম্পনকিে সহায়ো
আযবেন্কারীগে য্ারা বসযর বা য্াণের প্রসতবন্ধীতা রণেণে এবং আসর্থক-অন্ু
ু
োন্ সবষেক আণবেন্পত্রিমূহ িম্পন্ন
করার জন্য িাহাণয্যর প্রণোজন্ তারা িাহায্য-িম্পসকুত বযের্ার বহণন্র জন্য এসিণকিন্ িাণপািু িাসর্ুি
যপ্রার্াইডাি-এর
ু
কাণে আসর্থক-অন্ু
ু
োণন্র জন্য আণবেন্ করণত পাণরন্। প্রসত পক্তিকা বেণর প্রণতযক আণবেন্কারীর
জন্য $500 পয্ন্ত
ু অর্থ ুপ্রাপেীে। যয্াগযতা সন্রূপে করণত, আসর্থক-অন্ু
ু
োন্ িংিান্ত িাহায্য সবষেক আণবেন্পণত্রর
জন্য অন্ুণরায করণত এবং আপন্ার পসরণষবা-প্রোন্কারীণক অর্থ ুপ্রোণন্ প্রক্তিোটির পয্াণলািন্া
ু
করণত অর্থােন্
ু
কমিূু সির িমেিীমা যিষ হওোর কমপণক্ষ েে িপ্তাহ পূণব অন্ু
ু
গ্রহ কণর আপন্ার অর্থােন্
ু
কমিূু সি সবষেক
বযবস্থাপক (গ্রযাট যপ্রাগ্রাম মযাণন্জার)-এর িাণর্থ যয্াগাণয্াগ করুন্। আসর্থক-অন্ু
ু
োন্ িংিান্ত িাহায্য সবষেক
আণবেন্পণত্রর অন্ুণরাযিমূণহর জন্য অর্থােন্
ু
কমিূু সি সবষেক বযবস্থাপণকর অন্ুণমােন্ প্রণোজন্।

আমারক কী কী প্রস্তুে কররে হরব?
আসর্থক-অন্ু
ু
োন্ সবষেক আণবেন্পত্রটির সতন্টি অংি রণেণে: যমটরিীপ সডণিইলি, জীবন্বৃতান্ত/সিসর্িমূহ বা

যরক্তজউসমি/সিসর্ি এবং িহােক উপাোন্ বা িাণপািু মযাণিসরোলি।
•

প্রশ্নাবলী যা ফ্রমটরশীপ শডকটইলস-এ অন্তিুকি র্রা হকয়কছ তার জনু অনুগ্রহ র্কর সংযুি পশরশশষ্টটি ফ্রদখুন।

•

জীবনবৃ তান্ত/শসশিসমূকহ আকবদনর্ারী উিকয়রই তাকদর শশল্প-শবষয়র্ অশিজ্ঞতার শবস্তাশরত প্রদান র্রা প্রকয়াজন।

•

সহায়র্ উপাদান আকবদনপকত্রর এর্টি গুরুত্বপূণক অংশ। সর্ল আকবদনর্ারীকর্ ফ্রমটরশীকপর সাকর্থ সংশিষ্ট তাকদর সাম্প্রশতর্ শশল্প র্মকসমূকহর নমুনা অবশুই
দাশখল র্রকত হকব। র্মপকক্ষ এর্টি নমুনা গত 2 বছকরর মকধু হকতই হকব। শবজ্ঞ পরামশকদাতাকদর সহায়র্ উপাদান প্রদাকনর শবষয়টি ঐশের্ তকব প্রদান
র্রার জনু উৎসাশহত র্রা হকে।
▪

িস সডও/অসডও: আপন্ার িাইণলর সলঙ্ক (ওণেবিাইি, সর্সমও, ইউটিউব) এবং প্রণোজন্ হণল, পািওোডু
প্রোন্ করুন্। সর্সডও এবং অসডও িাইলিমূহ 3 সমসন্ণির যবিী েীর্ হণত
ু
পারণব ন্া।

▪

েসব: প্রণোজন্ হণল, যয্িাণন্ েসবগুণলা আপণলাড করা হণেণে যিই ওণেবিাইণির সলঙ্ক এবং পািওোডু
প্রোন্ করুন্। আপন্ার কাণজর যজসপইক্তজ (JPEG) েসবগুণলাও আপসন্ আপণলাড করণত পাণরন্।
প্রসতটি িহােক উপাোন্ িংিান্ত সবর্াণগ 5টি েসব যেওো য্াণব, িবাসযক
ু
15টি েসব যেওো য্াণব।

• যলিার ন্মুন্া: সদ্বগুন্-স্থান্ িম্বসলত (ডাবল-যস্প্িড) িবাসযক
ু
15 পৃষ্ঠার একটি সপসডএি (PDF) িাইল
আপণলাড করুন্।
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• অর্থকায়ন পযকাকলাচনা শবষয়র্ জু শরবগক সাধারণত প্রশতটি আকবদনপকত্রর সহায়র্ উপাদান ফ্রদখার জনু 5 শমশনট বা তার র্ম সময় বুয় র্রকবন। সুতরাং,
র্াজসমূহ হয়ত সম্পূ ণকিাকব নাও ফ্রদখা হকত পাকর। িাইকলর আর্ার 200 এমশব (MB) অশতক্রম র্রকত পারকব না।
• গুগল ড্রাইি (Google Drive) বা ড্রপবক্স (Dropbox) এর মাধুকম উপাদানসমূহ দাশখল র্রকবন না। যশদ আপশন ফ্রিইসবুর্ (Facebook) বা
ইনস্টাগ্রাম (Instagram) এর ফ্রপ্রািাইলসমূহ দাশখল র্করন, এটি শনশিত র্রুন ফ্রয ফ্রসগুশল সবকসাধারকণর বা পাবশলর্ এর্াউট।

আমার আরবদিপের্ট নকভারব মূ ল্যায়ি করা হরব?
•

এর্টি সমর্ক্ষ পযকাকলাচনা প্রশক্রয়া (Peer Review Process - শপয়ার শরশিউ প্রকসস)-র মাধুকম আকবদনপত্রসমূহ মূলুায়ন র্রা হয়: ফ্রর্ান ফ্রর্ান
আকবদনপত্রসমূহকর্ অর্থকায়কনর জনু সুপাশরশ র্রা হকব ফ্রস শবষকয় অনুশীলনরত শশল্পী এবং শশল্প র্মীকদর পযকাকলাচনা শবষয়র্ এর্টি জু শর শসিান্ত ফ্রনন।
অর্থকায়কনর জনু সুপাশরশসমূহ টিএশস-এর পশরচালনা পষকদ (টিএশস ডাইকরক্টরস) দ্বারা অনুকমাদন র্রা হয়।

•

টরকটার শশল্প শাখায় তাকদর সরাসশর অশিজ্ঞতা ও জ্ঞাকনর র্ারকণ এবং টিএশস-র শচশিত পক্ষপাতশূণু অগ্রাশধর্ারপ্রাপ্ত ফ্রগাষ্ঠীসমূকহর নুাযু প্রশতশনশধত্ব শনশিত
র্রকত জু শর সদসুদগণকর্ শনবকাচন র্রা হয়।

•

•

এর্টি তু লনামূলর্ ফ্রপ্রক্ষাপকট আকবদনপত্রসমূকহর মূলুায়ন র্রা হয় এবং অর্থকায়ন শবষয়র্ শসিান্তসমূহ তহশবল প্রাপুতা, র্মকসূশচটির লক্ষু এবং মূলুায়কনর
শনম্নশলশখত শনণকায়কর্র উপর শিশত্ত র্কর হকয় র্থাকর্:
o

আকবদনর্ারীর শশশল্পর্ ফ্রযাগুতা (গুনগত মান বা ফ্রর্ায়াশলটি) র্ী?

o

ফ্রমটরশীপটি শর্ টরকটা আটকস র্াউশন্সল-এর মকধু আকবদনর্ারীর আত্মীর্রকণ সাহাযু র্রকব?

o

ফ্রমটরশীপটি শর্ আকবদনর্ারীকর্ অর্থকপূণক অশিজ্ঞতা প্রদান র্রকব?

o

শবজ্ঞ পরামশকদাতার শর্ এই ফ্রমটরশীপটির জনু উপযুি অশিজ্ঞতা ও ফ্রযাগুতা রকয়কছ?

o

ফ্রমটরশীকপর র্মকপশরর্ল্পনাটি শর্ বাস্তবসম্মত?

অর্থােন্
ু
পয্াণলািন্া
ু
সবষেক জুসরবগ প্রণতযক
ু
আণবেন্কারীর স্ব-সন্যাসরত
ু
সিল্প-সবষেক লক্ষযিমূহ, যর্ৌগসলক
ও শিসল্পক পসরণবি, লর্য িম্পেিমূহ এবং সিল্প-সবষেক উন্নেণন্র পয্াে
ু সবণবিন্া করণবন্।

•

কর্সূ
ম চির অগ্রাচিকার চিণায়ক:
ম
এই কমিূু সিটি যয্ িকল সিল্পী তাণের সিল্প-িিুার উন্নেন্ এবং ন্বাগত
ও/বা িরোর্থী হওোর িণল িরণটাণত সিল্পকলা যক্ষণত্র আত্মীর্ূ তকরণে প্রসতবন্ধকতার িম্মুিীন্ হন্ তাণের
অগ্রাসযকার প্রোন্ করণব।

•

টিএশসর ইক্যুইটি ফ্রেইমওয়ার্ক (Equity Framework)-এ অন্তিুকি এর্টি নুাযুতা অগ্রাশধর্ার সংক্রান্ত নীশত (Equity Priority Policy এক্যুইটি প্রাইওশরটি পশলশস) যা শববৃ ত র্কর ফ্রয যশদ এর্টি নুায়শনণককয়র চকক্র িালিাকব-মূলুায়নর্ৃত সম-ফ্রযাগুতাসম্পন্ন অকনর্ আকবদনপত্র র্থাকর্ অর্থচ
আশর্থকর্-অনুদাকনর বাকজকট সর্ল ফ্রযাগু প্রার্থীকর্ সাহাযু প্রদান র্রার জনু পযকাপ্ত তহশবল না র্থাকর্, ফ্রসকক্ষকত্র আকবদনর্ারীকদর দ্বারা প্রস্তাশবত
আকবদনপত্রসমূহ, যারা টরকটা আটকস র্াউশন্সল-এর শচশিত অগ্রাশধর্ারপ্রাপ্ত এর্টি ফ্রগাষ্ঠীর অংশিুি শহকসকব শনকজকর্-শচশিত র্কর তাকদরকর্ অগ্রাশধর্ার
প্রদান র্রা হকব।

•

অর্থােন্
ু
পয্াণলািন্া
ু
সবষেক জুসরবণগরু সিদ্ধান্তিমূহই িূ ড়ান্ত।

আনম নকভারব আরবদিপের্টর িল্ািল্সমূ হ িািরে পাররবা?
িলািলিমূহ উপলর্য হণল টিএসি আপন্াণক একটি ইণমইল যপ্ররে করণব, এবং আপসন্ টিএসি গ্রযাটি অন্লাইন্-এ
িলািল পাওোর জন্য লগ ইন্ করণবন্। িমেিীমা যিষ হওোর েুই মাণির মণযযই সবজ্ঞসপ্তটি পাওো য্াণব।

য্নদ আমার প্রকল্পর্টর পনরবেি ি হয়, েখি কী হরব?
র্য বলমাত্র আণবেন্পণত্র বসেতু উণেিযিমূণহর জন্যই আসর্থক-অন্ু
ু
োন্িমূহ বযবহার করণত হণব। প্রকণল্পর
কমপসরকল্পন্ার
ু
জন্য যয্ণকাণন্া বড় যরণন্র পসরবতুন্িমূহ িম্পণকু অবিযই টিএসি-যক অসবলণম্ব অবসহত করণত
হণব।
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আমার প্রকল্পর্ট সম্পন্ন করর মিল্ার পর আনম কী কররবা?
অন্ুোন্ গ্রহেকারীণের তাণের প্রকণল্পর একটি িূ ড়ান্ত প্রসতণবেন্ োসিল করার প্রণোজন্ হণব। র্সবষযণত
আণবেন্পত্রিমূহ গ্রহে করা হণব ন্া য্তক্ষে পয্ন্ত
ু টিএসি দ্বারা পূববতী
ু
আসর্থক-অন্ু
ু
োণন্র প্রসতণবেন্িমূহ গৃহীত
হে এবং অন্ুণমােন্ করা হে।

এই আনর্থি ক-অিু দারির িিয কী কী নিয়ম বা শেি াবল্ী ররয়রে?
•

সিল আকবদনর্ারীগণ এর্টি ফ্রলটার অব আন্ডারস্টুাশন্ডং (Letter of Understanding) পাকবন। ফ্রলটার অব আন্ডারস্টুাশন্ডং-টি আশর্থকর্-অনুদাকনর
শতক াবলী বণকনা র্রকব। ফ্রলটার অব আন্ডারস্টুাশন্ডং-টি অবশুই স্বাক্ষর র্রকত হকব এবং আশর্থকর্-অনুদান প্রদান র্রার পূকবকই টিএশস গ্রুাটস অনলাইন-এ
আপকলাড র্রকত হকব। ফ্রলটার অব আন্ডারস্টুাশন্ডং ফ্রসই পশরশস্থশতসমূহও বণকনা র্রকব ফ্রযকক্ষকত্র আশর্থকর্-অনুদানটির অর্থক পশরকশাধ র্রার প্রকয়াজন হকব।

•

আশর্থকর্-অনুদান গ্রহণর্ারীকদর ফ্রয সর্ল র্মকর্াকণ্ডর জনু আশর্থকর্-অনুদান অনুকমাদন র্রা হয় তার সাকর্থ সম্পশর্ক ত সর্ল শলশখত উপাদানসমূহকর্ টরকটা
আটকস র্াউশন্সল-র সহায়তাকর্ স্বীর্াকরাশি প্রদান র্রার প্রকয়াজন হকব। আমাকদর ওকয়বসাইকট টিএশস-এর ফ্রলাকগা পাওয়া যায়; ফ্রলাকগার আর্ার ও
স্থানশনণককয়র সশবস্তার শববরণী অনুানু দাতা বা স্পনসরকদর সাকর্থ সামঞ্জসুপূণক হওয়া উশচত যারা এর্ই রর্ম আশর্থকর্ সহায়তা প্রদান র্করকছন। ফ্রলাকগার

পশরবকতক , গ্রহণর্ারী “টরকটা আটকস র্াউশন্সল-এর মাধুকম শসটি অব টরকটা-র সহায়তায় উৎপাশদত” বার্ুটি বুবহার র্রকত পাকরন।
•

টরকটা আটকস র্াউশন্সল ইকলকরাশনর্ অর্থক-পশরকশাধ র্রায় স্থানান্তর র্করকছ। যশদ আপনার আকবদনপত্রটি অনুকমাদন র্রা হয়, আপনাকর্ আশর্থকর্-অনুদান
গ্রহণর্ারীর বুাংকর্র এর্াউট সংক্রান্ত তর্থু পূরণ র্রার প্রকয়াজন হকব যা আকবদনর্ারীর নাম এবং আপনার ফ্রনাটিশিকর্শন ফ্রলটার-টির (Notification
Letter) সাকর্থ সঙ্গশতপূণক। আপনার ফ্রলটার অব আন্ডারস্টুাশন্ডং এবং অনুানু ফ্রনাটিশিকর্শন ফ্রলটার শরক্যুয়ারকমটসমূহ সাকর্থই বুাংকর্র তর্থু দাশখল র্রা
হকয়কছ।

•

শসটি হকত অনুদান পাওয়ার শতক শহকসকব শসটি অব টরকটা-র প্রতুাশা হকলা ফ্রয, সর্ল সংগঠন এবং স্বতন্ত্র বুশি শবষমুহীনতা সংক্রান্ত নীশত গ্রহণ র্রকবন।
সর্ল সিল আকবদনর্ারীকর্ এর্টি স্বাক্ষশরত ফ্রডক্লাকরশন অব র্মপ্লাইয়ুান্স উইর্থ অুাশট-হুারাসকমট/শডসশক্রশমনুাশন ফ্রলশজসলুাশন এন্ড শসটি পশলশস
দাশখল র্রকত হকব।

•

টরকটা আটকস র্াউশন্সল-এর অর্থক-তহশবলসমূকহর রশশদ শহকসকব আশর্থকর্-অনুদান গ্রহণর্ারীকদর শহসাব সংক্রান্ত যর্থাযর্থ নশর্থসমূহ সংরক্ষণ র্রা প্রকয়াজন।
টিএশস দ্বারা স্বতন্ত্র আকবদনর্ারীগণকর্ এর্টি টি4এ (T4A) িমক ফ্রপ্ররণ র্রা হকব এবং তা আয়র্করর উকেকশু ফ্ররকখ ফ্রদওয়া উশচত।

•

অর্থকায়কনর শবষকয় উপকরাি সাধারণ শতক সমূহ ছাড়াও, আশর্থকর্-অনুদান প্রর্াকশর বুাপাকর টিএশস অনুানু শতক সমূহ স্থাপন র্রার অশধর্ার সংরক্ষণ র্কর
(ফ্রযমন স্থান শনশিতর্রণ, ফ্রপ্রাগ্রাশমং, আশর্থকর্-অনুদাকনর অনুানু উৎসসমূহ, ইতুাশদ)। যে য োন ো সুন নদি ষ্ট শর্ি সমূহ যেটোর অব আন্ডোরস্ট্যোনন্ডিং-এ
অন্তিুকি র্রা হকব।

আরও প্রশ্নাবল্ী
র্মিূু সি সবষেক বযবস্থাপক (যপ্রাগ্রাম মযাণন্জার) সলজা মযাটিণমার এর িাণর্থ যয্াগাণয্াগ করুন্
416-392-6802 এেণিন্িন্ 231
liza@torontoartscouncil.org
যচদ আপচি একজি িবাগত বা শরণাথী চশল্পী শ াি এবং আপিার শকালিা চবজ্ঞ পরার্শদাতা
ম
খুুঁজলত বা
অিুবাদ পচরলষবাসর্ূ শপলত সা ালযের প্রলয়াজি য়, তলব অিুগ্র কলর 15 শর্, 2021 তাচরলখর র্লিে
চেজা র্োটটলর্ার-এর সালথ শযাগালযাগ করুি।
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পনরনশষ্ট
2021 িাণলর আণবেন্পণত্র যমটরিীপ সডণিইলি িংিান্ত প্রশ্নাবলী:
1) সিল্পীর সববৃসত: আপসন্ যকান্ যরণন্র সিল্পিিুা কণরন্ এবং যকন্ আপসন্ এটি িৃটি কণরন্ যিটি িহ আপন্ার
সিল্প সবষেক িিুা িম্পণকু বেন্া
ু করুন্। আপন্ার সন্ণজর যেণি এবং কান্াডাে সিল্প শতসরণত আপন্ার
অসর্জ্ঞতার সবস্তাসরত তর্থয অন্তর্ভ ি
ু করুন্।
2) উণেিযিমূহ: িরণটাণত সিল্পী সহণিণব আপসন্ যকান্ িািলয এবং যকান্ িমিযার িম্মুিীন্ হণেণেন্ তা বেন্া
ু
করুন্। এই যমটরিীপটি এইিব িমিযািমূহণক সকর্াণব তভ ণল যরণব? একজন্ সিল্পী সহণিণব এটি সকর্াণব
আপন্ার উন্নসতিাযণন্ িাহায্য করণব? িরণটাণত আপন্ার আত্মীকরণে এটি আপন্াণক সকর্াণব িাহায্য
করণব বণল আপসন্ মণন্ কণরন্?
3) সবজ্ঞ পরামিোতার
ু
সববরে: এই সিল্পীণক আপসন্ যকন্ পরামি ুপ্রোন্ করণত িান্? তার সিল্প সবষেক িিুা
িম্পণকু আপন্ার কী কী আগ্রহ? যমটরিীপটিণত আপসন্ যয্ অসর্জ্ঞতা সন্ণে আিণবন্ তার িূত্র যণর এই
সিল্পীর জন্য আপসন্ উপয্ুি পরামিোতা
ু
যকন্ তা বযািযা করুন্।
4) কমপসরকল্পন্া:
ু
যমটরিীপ কমকাণণ্ডর
ু
একটি সবিে িমেিূসি এবং কমপসরকল্পন্া
ু
িহ আপন্ারা একিাণর্থ
সকর্াণব কাজ করণবন্ তা বেন্া
ু করুন্। তাসরিিমূ্হ, র্িন্াবলীর স্থান্ এবং কমকাণণ্ডর
ু
সবস্তাসরত তর্থয
অন্তর্ভ ি
ু করুন্।
5) সিন্তার্াবন্া: এই কমিূু সিটি আপন্ার শিসল্পক উন্নেণন্ িাহায্য করণত এবং িরণটাণত আপন্ার আত্মীকরণে
িহােতা করণত শতসর করা হণেসেল। এটি সবণবিন্ার মণযয যরণি, আপসন্ কী িলািলিমূহ আিা করণেন্?
এই যমটরিীণপর িণল আপন্ার জীবণন্ সর্ন্ন কী হণব? একটি িিল যমটরিীপ অসর্জ্ঞতাণক আপসন্
সকর্াণব সন্রূপে করণবন্?
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