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নিউকামার এন্ড নরনিউজি আর্টিস্ট মমন্টরশীপ 

(NEWCOMER AND REFUGEE ARTIST MENTORSHIP)  

2022 সালের কম িসূনি সম্পনকিত নিলদিশাবেী 

আলবদি করার মশষ সময়সীমা: 2 মম, 2022 

 

টিএসি (TAC) ন্যায্যতা এবং অন্তর্ভ কু্তিকরণের জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ। িরণটার িকল সিল্পীণের আণবেন্পত্র আমরা 

স্বাগত জান্াই এবং উৎিাহ প্রোন্ কসর, য্াণের মণযয অন্তর্ভ িু রণেণেন্, তণব এণের মণযযই িীমাবদ্ধ ন্ে: কৃষ্ণাঙ্গ 

সিল্পীগে, আসেবািী সিল্পীগে, যয্ িকল সিল্পী যিতাঙ্গ বা ইউণরাপীে বংণিাে্রূ্ত ন্ন্, যয্ িকল সিল্পী বসযর, যয্ িকল 

সিল্পীর প্রসতবন্ধকতা রণেণে বা যয্ িকল সিল্পী মান্সিক অিসু্থতা িহ জীবন্-য্াপন্ করণেন্, সিল্পীণের য্ারা 

2এিএলক্তজসবটিসকউআইএসপ (2SLGBTQIAP), ন্বাগত ও িরোর্থী সহণিণব সন্ণজণক-সিসিত কণরন্, তরুে এবং 

উেীেমান্ সিল্পীগে ও ডাউন্িাউণন্র মূল এলাকার বাইণর কমরুত সিল্পীগে।  টিএসি-যক আণরা িহজগময ও 

অন্তর্ভ কু্তিকরে করার জন্য আমরা কী কী করসে তা আমাণের িম্প্রসত গৃহীত ইকুযইটি যেইমওোক ু(Equity 

Framework) এ আণরা জান্ুন্। 

 

এই কম িসূনির্ট কী কী সাহায্য কলর? 

সন্উকামার এন্ড সরসিউক্তজ আটিুস্ট যমটরিীপ কমিুূসিটি ন্বাগত ও িরোর্থী সিল্পীণের তাণের সিল্প িিুা সবকাণি এবং 

িরণটাণত তাণের আত্মীকরে এবং অন্তর্ভ কু্তিকরণে িা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 বতমুাণন্ সয্সন্ কান্াডাে অবস্থান্ 

করণেন্। 

কমিুসূিটি স্বতন্ত্র ন্বাগত এবং যপিাজীবী* িরোর্থী সিল্পীণের তাণের পেন্দকৃত সিল্প-সবষেক সিক্ষা যক্ষণত্র পরামি ু 

(সন্ণেুিন্া) প্রোন্ করণত আসর্থকু িহােতা প্রোন্ কণর। 

পরামিকু সবষেক আণবেন্পত্রটি একজন্ সবজ্ঞ পরামিেুাতাণক িহ-আণবেন্কারী সহণিণব িাণর্থ সন্ণে ন্বাগত সিল্পী 

দ্বারা োসিল করণত হণব। আণবেন্কারী এবং সবজ্ঞ পরামিেুাতা 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 কমরুত অন্য সিল্পীণের দ্বারা যপিাজীবী সহণিণব স্বীকৃত; 

● িক্তিের্াণব তার সিল্প িিুা কণরন্; 

● তার সন্ণজর কাণজর জন্য পাসরশ্রসমক িান্, এবং তার সিল্প-সবষেক কমকুাণ্ডিমূহ সন্ণে যবিী িমে কািাণবন্, 

আসর্থকুর্াণব িম্ভবপর হণল; 

● এবং িবিুাযারণের িনু্মণি উপস্থাপন্া, প্রকািন্া ও/বা উৎপােন্ করার ইসতহাি রণেণে 

মমাট আনথ িক-অিুদালির পনরমাণ $10,000। 

● $5,000 ন্বাগত বা িরোর্থী সিল্পীণক িরািসর পসরণিায করা হণব 

● $5,000 সবজ্ঞ পরামিেুাতাণক িরািসর পসরণিায করা হণব। 

য্সে আপসন্ একজন্ ন্বাগত সিল্পী যহান্ এবং আপন্ার যকাণন্া সবজ্ঞ পরামিেুাতা িুুঁজণত বা অন্ুবাে পসরণষবািমূহ 

যপণত িাহাণয্যর প্রণোজন্ হে, তণব অন্ুগ্রহ কণর সলজা মযাটিণমার (Liza Mattimore), যকৌিলগত কমিুূসি সবষেক 
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বযবস্থাপক (স্ট্র্যাণিক্তজক যপ্রাগ্রাম মযাণন্জার)-এর িাণর্থ 1 এসপ্রল, 2022 তাসরণির মণযয 416.392.6802 x231 ন্ম্বণর বা 

liza@torontoartscouncil.org ইণমইণল যয্াগাণয্াগ করুন্। 

এই প্রকল্প বা মপ্রালিক্টর্ট কখি হলত পালর? 

যমটরিীপিমূহ 1 জলুাইণের পূণব ু শুরু ন্াও হণত পাণর। িকল যমটরিীপ সবষেক কমকুাণ্ড 30 জনু্, 2023 তাসরণির 

মণযয অবিযই িম্পন্ন করণত হণব। 

িবাগত এবং শরণাথী নশল্পী নহলসলব কারা আলবদি করলত পারলবি? 

● যয্ণকাণন্া শিসল্পক প্রর্থাে কমরুত যপিাজীবী সিল্পীগে (উপণরর িংজ্ঞাটি যেিুন্) 

● টিএসি উপলক্তদ্ধ কণর যয্ বৃহত্তর সিল্প কসমউসন্টির (উোহরেস্বরূপ ন্যায্যতা-অণেষেরত কসমউসন্টিিমূহ 

যর্থণক আগত সিল্পীণের মূলযারাে উপস্থাপন্ার িীসমত িুণয্াগ) মণযয বযবস্থাগত প্রসতবন্ধকতার কারণে 

িমতূলয যপিাগত অসর্জ্ঞতা এবং যপ্রক্ষাপিিমূহ সবণবিন্া করণত যয্াগযতার মান্েণ্ড বযািযাে সকেভ  

ন্মন্ীেতার প্রণোজন্ হণত পাণর। ন্যায্যতা-অণেষেরত কসমউসন্টিিমূহ যর্থণক আগত িম্ভাবয 

আণবেন্কারীণের আণবেন্পত্র োসিল করার পূণবইু কমিুসূি সবষেক বযবস্থাপক-এর িাণর্থ তাণের যয্াগযতা 

সন্ণে আণলািন্া করার জন্য উৎিাহ প্রোন্ করা হণে। 

● আণবেন্কারীগেণক অবিযই সিটি অব িরণটা-র অসযবািী হণত হণব 

● আণবেন্কারীগণের কান্াডাে আগমণন্ অবিযই 1 জান্ুোরী 2015 তাসরণির পণর হণত হণব 

● আণবেন্কারীগেণক অবিযই কান্াডীে ন্াগসরক বা স্থােী বাসিন্দা বা স্থােী আবািন্ িংিান্ত অবস্থাণন্র জন্য 

আণবেন্পত্রটি সবিারাযীন্ র্থাকণত হণব বা একজন্ িুরসক্ষত বযক্তি (অন্ুণমােন্কৃত িরোর্থী) হণত হণব এবং 

অন্ুণরায করা হণল, এটি য্ািাই করার জন্য কাগজপত্র প্রোণন্ িক্ষম হণত হণব। 

● আণবেন্কারীগেণক অবিযই একটি এিআইএন্ (SIN) র্থাকণত হণব (যিািযাল ইন্িুযণরন্স ন্াম্বার বা Social 

Insurance Number) 

● অর্থ ুােন্ কমিুসূি যর্থণক পূণব ু আসর্থকু-অন্ুোন্ গ্রহেকারীগে আণবেন্ করণত পারণবন্ ন্া। 

● স্নাতক যশ্রেীর সিক্ষার্থীগে আণবেন্ করণত পারণবন্ ন্া। 

● যপিাজীবী সিল্পীগে য্ারা স্নাতক যশ্রেীণত অযযেন্ করণেন্ তারা তাণের অযযেণন্র কমিুসূিটির িাণর্থ 

িম্পসকতু কাণজর জন্য আণবেন্ করণত পারণবন্ ন্া। স্নাতক কমিুূসির পসরিালণকর কাে যর্থণক এমন্ একটি 

সিটি আণবেন্পণত্রর িাণর্থ োসিল করণত হণব য্া সববৃত করণব যয্ এই প্রকল্পটি সিক্ষার্থীর স্নাতক অযযেণন্র 

কমিুসূিটির িাণর্থ িম্পসকতু ন্ে। 

নবজ্ঞ পরামশ িদাতা নহলসলব কারা আলবদি করলত পারলবি? 

● যয্ণকাণন্া শিসল্পক প্রর্থাে কমরুত যপিাজীবী সিল্পীগে (উপণরর িংজ্ঞাটি যেিুন্) 

● যয্ণকাণন্া শিসল্পক প্রর্থাে কমরুত বযবস্থাপক বা মযাণন্জারগে, য্ােঘুর বা সিত্রিালার তত্ত্বাবযােক বা 

সকউণরিরগে এবং উৎপােন্কারীগে িহ যপিাজীবী সিল্প কমীগে 

● িমেিীমা যিষ হওোর পূণব ু আণবেন্কারীগেণক অবিযই সিটি অব িরণটা-যত কমপণক্ষ 1 বের বাি করণত 

হণব এবং একজন্ যপিাজীবী সিল্পী বা সিল্প কমী সহণিণব এক বেণর কমপণক্ষ 8 মাি িরণটাণত বিবাি ও 

কাজ করণত হণব। 

● আণবেন্কারীগেণক অবিযই কান্াডীে ন্াগসরক বা স্থােী বাসিন্দা বা স্থােী আবািন্ িংিান্ত অবস্থাণন্র জন্য 

আণবেন্পত্রটি সবিারাযীন্ র্থাকণত হণব বা একজন্ িরুসক্ষত বযক্তি (অন্ুণমােন্কৃত িরোর্থী) হণত হণব এবং 

অন্ুণরায করা হণল, এটি য্ািাই করার জন্য কাগজপত্র প্রোণন্ িক্ষম হণত হণব। 

● আণবেন্কারীগেণক অবিযই একটি এিআইএন্ (SIN) র্থাকণত হণব (যিািযাল ইন্িুযণরন্স ন্াম্বার বা Social 

Insurance Number) 
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● স্নাতক যশ্রেীর সিক্ষার্থীগে আণবেন্ করণত পারণবন্ ন্া। 

● যপিাজীবী সিল্পীগে য্ারা স্নাতক যশ্রেীণত অযযেন্ করণেন্ তারা তাণের অযযেণন্র কমিুসূিটির িাণর্থ 

িম্পসকতু কাণজর জন্য আণবেন্ করণত পারণবন্ ন্া। স্নাতক কমিুূসির পসরিালণকর কাে যর্থণক এমন্ একটি 

সিটি আণবেন্পণত্রর িাণর্থ োসিল করণত হণব য্া সববৃত করণব যয্ এই প্রকল্পটি সিক্ষার্থীর স্নাতক অযযেণন্র 

কমিুসূিটির িাণর্থ িম্পসকতু ন্ে। 

● সবজ্ঞ পরামিেুাতাগে সন্উকামার এন্ড সরসিউক্তজ আটিুস্ট যমটরিীপ কমিুূসিটিণত প্রসত বের আসর্থকু-

অন্ুোন্ িিটিণত িহ-আণবেন্কারী সহণিণব যকবলমাত্র একটি আণবেন্পণত্র তাসলকার্ভ ি হণত পারণবন্। 

আনম নকভালব আলবদি করলবা? 

আণবেন্পত্র োসিল করার পূণব ু আণবেন্কারীণের সলজা মযাটিণমার, যকৌিলগত কমিুসূি সবষেক বযবস্থাপক-এর িাণর্থ 

কর্থা বলা আবিযক।  আপন্ার প্রস্তাবটি সন্ণে আণলািন্ার জন্য িাক্ষাৎিূসি সন্য ুারে 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 পরামিেুাতা) 

উর্েণকই টিএসি গ্রযাটি অন্লাইন্ https://tac.smartsimple.ca/ অবিযই সন্বন্ধন্ করণত হণব। আণবেন্কারীগণের 

যকউই যকান্ও িংগিন্ 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 প্রনতবন্ধকতা সম্পন্ন বযজিলদর আলবদিপলের অনভগমযতা সম্পনকিত সহায়তা 

আণবেন্কারীগে য্ারা বসযর বা য্াণের প্রসতবন্ধীতা রণেণে এবং আসর্থকু-অন্ুোন্ সবষেক আণবেন্পত্রিমূহ িম্পন্ন 

করার জন্য িাহাণয্যর প্রণোজন্ তারা িাহায্য-িম্পসকতু বযের্ার বহণন্র জন্য এসিণকিন্ িাণপািু িাসর্িু 

যপ্রার্াইডাি-ুএর কাণে আসর্থকু-অন্ুোণন্র জন্য আণবেন্ করণত পাণরন্। প্রসত পক্তিকা বেণর প্রণতযক 

আণবেন্কারীর জন্য $500 পয্নু্ত অর্থ ু প্রাপেীে। যয্াগযতা সন্রূপে করণত, আসর্থকু-অন্ুোন্ িংিান্ত িাহায্য সবষেক 

আণবেন্পণত্রর জন্য অন্ুণরায করণত এবং আপন্ার পসরণষবা-প্রোন্কারীণক অর্থ ু প্রোণন্ প্রক্তিোটির পয্ ুাণলািন্া 

করণত অর্থ ুােন্ কমিুূসির িমেিীমা যিষ হওোর কমপণক্ষ েে িপ্তাহ পূণব ু অন্ুগ্রহ কণর আপন্ার অর্থ ুােন্ কমিুূসি 

সবষেক বযবস্থাপক (গ্রযাট যপ্রাগ্রাম মযাণন্জার)-এর িাণর্থ যয্াগাণয্াগ করুন্। আসর্থকু-অন্ুোন্ িংিান্ত িাহায্য 

সবষেক আণবেন্পণত্রর অন্ুণরাযিমূণহর জন্য অর্থ ুােন্ কমিুূসি সবষেক বযবস্থাপণকর অন্ুণমােন্ প্রণোজন্। 

আমালক কী কী প্রস্তুত করলত হলব? 

আসর্থকু-অন্ুোন্ সবষেক আণবেন্পত্রটির সতন্টি অংি রণেণে: যমটরিীপ সডণিইলি, জীবন্বৃতান্ত/সিসর্িমূহ বা 

যরক্তজউসমি/সিসর্ি এবং িহােক উপাোন্ বা িাণপািু মযাণিসরোলি। 

● প্রশ্নাবলী য্া যমটরিীপ সডণিইলি-এ অন্তর্ভ িু করা হণেণে তার জন্য অন্ুগ্রহ কণর িংয্ুি পসরসিিটি 

যেিুন্। 

● জীবন্বৃতান্ত/সিসর্িমূণহ আণবেন্কারী উর্ণেরই তাণের সিল্প-সবষেক অসর্জ্ঞতার সবস্তাসরত প্রোন্ করা 

প্রণোজন্। 

● িহােক উপাোন্ আণবেন্পণত্রর একটি গুরুত্বপূে ু অংি। িকল আণবেন্কারীণক যমটরিীণপর িাণর্থ 

িংসিি তাণের িাম্প্রসতক সিল্প কমিুমূণহর ন্মুন্া অবিযই োসিল করণত হণব। কমপণক্ষ একটি ন্মুন্া গত 2 

বেণরর মণযয হণতই হণব। সবজ্ঞ পরামিেুাতাণের িহােক উপাোন্ প্রোণন্র সবষেটি ঐক্তেক তণব প্রোন্ 

করার জন্য উৎিাসহত করা হণে। 

▪ সর্সডও/অসডও: আপন্ার িাইণলর সলঙ্ক (ওণেবিাইি, সর্সমও, ইউটিউব) এবং প্রণোজন্ হণল, পািওোড ু

mailto:liza@torontoartscouncil.org
https://tac.smartsimple.ca/
https://tac.smartsimple.ca/


4 

প্রোন্ করুন্। সর্সডও এবং অসডও িাইলিমূহ 3 সমসন্ণির যবিী েীঘ ু 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, িব ুাসযক 15টি েসব যেওো য্াণব। 

● যলিার ন্মুন্া: েুই লাইণন্র মাণে সদ্বগুে িাুঁক যরণি (ডাবল-যস্প্িড) িব ুাসযক 15 পৃষ্ঠার একটি সপসডএি 

(PDF) িাইল আপণলাড করুন্। 

● অর্থ ুােন্ পয্ ুাণলািন্া সবষেক জসুরবগ ু িাযারেত প্রসতটি আণবেন্পণত্রর িহােক উপাোন্ যেিার জন্য 5 

সমসন্ি বা তার কম িমে বযে করণবন্। িুতরাং, কাজিমূহ হেত িম্পূেরু্াণব ন্াও যেিা হণত পাণর। িাইণলর 

আকার 200 এমসব (MB) অসতিম করণত পারণব ন্া। 

● গুগল ড্রাইর্ (Google Drive) বা ড্রপবে (Dropbox) এর মাযযণম উপাোন্িমূহ োসিল করণবন্ ন্া। য্সে 

আপসন্ যিইিবুক (Facebook) বা ইন্স্টাগ্রাম (Instagram) এর যপ্রািাইলিমূহ োসিল কণরন্, এটি সন্ক্তিত 

করুন্ যয্ যিগুসল িবিুাযারণের বা পাবসলক একাউট। 

আমার আলবদিপের্ট নকভালব মূেযায়ি করা হলব? 

● একটি িমকক্ষ পয্ ুাণলািন্া প্রক্তিো (Peer Review Process - সপোর সরসর্উ প্রণিি)-র মাযযণম 

আণবেন্পত্রিমূহ মূলযােন্ করা হে: যকান্ যকান্ আণবেন্পত্রিমূহণক অর্থ ুােণন্র জন্য িপুাসরি করা হণব 

যি সবষণে অন্ুিীলন্রত সিল্পী এবং সিল্প কমীণের পয্ ুাণলািন্া সবষেক একটি জসুর সিদ্ধান্ত যন্ন্। অর্থ ুােণন্র 

জন্য িুপাসরিিমূহ টিএসি-এর পসরিালন্া পষেু (টিএসি ডাইণরক্টরি) দ্বারা অন্ুণমােন্ করা হে। 

● িরণটার সিল্প িািাে তাণের িরািসর অসর্জ্ঞতা ও জ্ঞাণন্র কারণে এবং টিএসি-র সিসিত পক্ষপাতিূেয 

অগ্রাসযকারপ্রাপ্ত যগাষ্ঠীিমূণহর ন্যায্য প্রসতসন্সযত্ব সন্ক্তিত করণত জসুর িেিযেগেণক সন্ব ুািন্ করা হে। 

● একটি তভ লন্ামূলক যপ্রক্ষাপণি আণবেন্পত্রিমূণহর মূলযােন্ করা হে এবং অর্থ ুােন্ সবষেক সিদ্ধান্তিমূহ 

তহসবল প্রাপযতা, কমিুসূিটির লক্ষয এবং মূলযােণন্র সন্ম্নসলসিত সন্ে ুােণকর উপর সর্সত্ত কণর হণে র্থাণক: 

o আণবেন্কারীর শিসল্পক যয্াগযতা (গুেগত মান্ বা যকাোসলটি) কী? 

o যমটরিীপটি সক িরণটা আিুি কাউক্তন্সল-এর মণযয আণবেন্কারীর আত্মীকরণে িাহায্য করণব? 

o যমটরিীপটি সক আণবেন্কারীণক অর্থপুূে ু অসর্জ্ঞতা প্রোন্ করণব? 

o সবজ্ঞ পরামিেুাতার সক এই যমটরিীপটির জন্য উপয্ুি অসর্জ্ঞতা ও যয্াগযতা রণেণে? 

o যমটরিীণপর কমপুসরকল্পন্াটি সক বাস্তবিম্মত? 

● অর্থ ুােন্ পয্ ুাণলািন্া সবষেক জসুরবগ ু প্রণতযক আণবেন্কারীর স্ব-সন্য ুাসরত সিল্প-সবষেক লক্ষযিমূহ, যর্ৌগসলক 

ও শিসল্পক পসরণবি, লর্য িম্পেিমূহ এবং সিল্প-সবষেক উন্নেণন্র পয্ ুাে সবণবিন্া করণবন্। 

● কম িসূনির অগ্রানিকার নিণ িায়ক: এই কমিুূসিটি যয্ িকল সিল্পী তাণের সিল্প-িিুার উন্নেন্ এবং ন্বাগত 

ও/বা িরোর্থী হওোর িণল িরণটাণত সিল্পকলা যক্ষণত্র আত্মীরূ্তকরণে প্রসতবন্ধকতার িম্মুিীন্ হন্ তাণের 

অগ্রাসযকার প্রোন্ করণব। 

● টিএসির ইকুযইটি যেইমওোক ু(Equity Framework)-এ অন্তর্ভ িু একটি ন্যায্যতা অগ্রাসযকার িংিান্ত ন্ীসত 

(Equity Priority Policy - একুযইটি প্রাইওসরটি পসলসি) য্া সববতৃ কণর যয্ য্সে একটি ন্যােসন্েণুের িণি 

র্ালর্াণব-মূলযােন্কৃত িম-যয্াগযতািম্পন্ন অণন্ক আণবেন্পত্র র্থাণক অর্থি আসর্থকু-অন্ুোণন্র বাণজণি 

িকল যয্াগয প্রার্থীণক িাহায্য প্রোন্ করার জন্য পয্ ুাপ্ত তহসবল ন্া র্থাণক, যিণক্ষণত্র আণবেন্কারীণের দ্বারা 

প্রস্তাসবত আণবেন্পত্রিমূহ, য্ারা িরণটা আিুি কাউক্তন্সল-এর সিসিত অগ্রাসযকারপ্রাপ্ত একটি যগাষ্ঠীর 

অংির্ভ ি সহণিণব সন্ণজণক-সিসিত কণর তাণেরণক অগ্রাসযকার প্রোন্ করা হণব। 

● অথ িায়ি পয্ িালোিিা নবষয়ক িুনরবলগ ির নসদ্ধান্তসমূহই িূড়ান্ত। 

https://torontoartscouncil.org/reports-and-resources/toronto-arts-council-equity-framework
https://torontoartscouncil.org/reports-and-resources/toronto-arts-council-equity-framework
https://torontoartscouncil.org/reports-and-resources/toronto-arts-council-equity-framework
https://torontoartscouncil.org/reports-and-resources/toronto-arts-council-equity-framework
https://torontoartscouncil.org/reports-and-resources/toronto-arts-council-equity-framework
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আনম কীভালব আলবদিপের্টর িোিেসমূহ িািলত পারলবা? 

ি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 পনরবতিি হয়, তখি কী হলব? 

যকবল আণবেন্পণত্র বসেতু উণেিযিমূণহর জন্যই আসর্থকু-অন্ুোন্িমূহ বযবহার করণত হণব। প্রকণল্পর 

কমপুসরকল্পন্ার জন্য যয্ণকাণন্া বড় যরণন্র পসরবতনু্িমূহ িম্পণক ুঅবিযই টিএসি-যক অসবলণম্ব অবসহত করণত 

হণব।  

আমার প্রকল্পর্ট সম্পন্ন কলর মিোর পর আনম কী করলবা? 

অন্ুোন্ গ্রহেকারীণের তাণের প্রকণল্পর একটি িূড়ান্ত প্রসতণবেন্ োসিল করার প্রণোজন্ হণব। র্সবষযণত 

আণবেন্পত্রিমূহ গ্রহে করা হণব ন্া য্তক্ষে পয্নু্ত টিএসি দ্বারা পূববুতী আসর্থকু-অন্ুোণন্র প্রসতণবেন্িমূহ গৃহীত 

হে এবং অন্ুণমােন্ করা হে।  

এই আনথ িক-অিুদালির িিয কী কী নিয়ম বা শতিাবেী রলয়লে? 

● িিল আণবেন্কারীগে একটি যলিার অব আন্ডারস্টযাক্তন্ডং (Letter of Understanding) পাণবন্। যলিার অব 

আন্ডারস্টযাক্তন্ডং-টি আসর্থকু-অন্ুোণন্র িতাুবলী বেনু্া করণব।  যলিার অব আন্ডারস্টযাক্তন্ডং-টি অবিযই স্বাক্ষর 

করণত হণব এবং আসর্থকু-অন্ুোন্ প্রোন্ করার পূণবইু টিএসি গ্রযাটি অন্লাইন্-এ আপণলাড করণত হণব।  

যলিার অব আন্ডারস্টযাক্তন্ডং যিই পসরসস্থসতিমূহও বেনু্া করণব যয্ণক্ষণত্র আসর্থকু-অন্ুোন্টির অর্থ ু পসরণিায 

করার প্রণোজন্ হণব। 

● আসর্থকু-অন্ুোন্ গ্রহেকারীণের যয্ িকল কমকুাণণ্ডর জন্য আসর্থকু-অন্ুোন্ অন্ুণমােন্ করা হে তার িাণর্থ 

িম্পসকতু িকল সলসিত উপাোন্িমূহণক িরণটা আিুি কাউক্তন্সল-র িহােতাণক স্বীকাণরাক্তি প্রোন্ করার 

প্রণোজন্ হণব।  আমাণের ওণেবিাইণি টিএসি-এর যলাণগা পাওো য্াে; যলাণগার আকার ও স্থান্সন্েণুের 

িসবস্তার সববরেী অন্যান্য োতা বা স্প্ন্িরণের িাণর্থ িামিিযপূে ু হওো উসিত য্ারা একই রকম আসর্থকু 

িহােতা প্রোন্ কণরণেন্। যলাণগার পসরবণত,ু গ্রহেকারী “িরণটা আিুি কাউক্তন্সল-এর মাযযণম সিটি অব 

িরণটা-র িহােতাে উৎপাসেত” বাকযটি বযবহার করণত পাণরন্। 

● িরণটা আিুি কাউক্তন্সল ইণলণরাসন্ক অর্থ-ুপসরণিায করাে স্থান্ান্তর কণরণে।  য্সে আপন্ার আণবেন্পত্রটি 

অন্ুণমােন্ করা হে, আপন্াণক আসর্থকু-অন্ুোন্ গ্রহেকারীর বযাংণকর একাউট িংিান্ত তর্থয পূরে করার 

প্রণোজন্ হণব য্া আণবেন্কারীর ন্াম এবং আপন্ার যন্াটিসিণকিন্ যলিার-টির (Notification Letter) িাণর্থ 

িঙ্গসতপূে।ু  আপন্ার যলিার অব আন্ডারস্টযাক্তন্ডং এবং অন্যান্য যন্াটিসিণকিন্ যলিার সরকুযোরণমটিমূহ 

িাণর্থই বযাংণকর তর্থয োসিল করা হণেণে। 

● সিটি হণত অন্ুোন্ পাওোর িত ুসহণিণব সিটি অব িরণটা-র প্রতযািা হণলা যয্, িকল িংগিন্ এবং স্বতন্ত্র 

বযক্তি শবষমযহীন্তা িংিান্ত ন্ীসত গ্রহে করণবন্। িকল িিল আণবেন্কারীণক একটি স্বাক্ষসরত যডক্লাণরিন্ 

অব কমিাইেযান্স উইর্থ অযাসট-হযারািণমট/সডিক্তিসমন্যািন্ যলক্তজিলযািন্ এন্ড সিটি পসলসি োসিল করণত 

হণব। 

● িরণটা আিুি কাউক্তন্সল-এর অর্থ-ুতহসবলিমূণহর রসিে সহণিণব আসর্থকু-অন্ুোন্ গ্রহেকারীণের সহিাব 

িংিান্ত য্র্থায্র্থ ন্সর্থিমূহ িংরক্ষে করা প্রণোজন্। টিএসি দ্বারা স্বতন্ত্র আণবেন্কারীগেণক একটি টি4এ 

(T4A) িম ু যপ্ররে করা হণব এবং তা আেকণরর উণেণিয যরণি যেওো উসিত। 

● অর্থ ুােণন্র সবষণে উপণরাি িাযারে িতিুমূহ োড়াও, আসর্থকু-অন্ুোন্ প্রকাণির বযাপাণর টিএসি অন্যান্য 

িতিুমূহ স্থাপন্ করার অসযকার িংরক্ষে কণর (যয্মন্ স্থান্ সন্ক্তিতকরে, যপ্রাগ্রাসমং, আসর্থকু-অন্ুোণন্র 

অন্যান্য উৎিিমূহ, ইতযাসে)। যয্ যকাণন্া িসুন্সেুি িতিুমূহ যলিার অব আন্ডারস্টযাক্তন্ডং-এ অন্তর্ভ িু করা 

হণব। 



6 

আরও প্রশ্নাবেী 

কমিুসূি সবষেক বযবস্থাপক (যপ্রাগ্রাম মযাণন্জার) সলজা মযাটিণমার এর িাণর্থ যয্াগাণয্াগ করুন্ 

416-392-6802 এেণিন্িন্ 231 

liza@torontoartscouncil.org 

য্নদ আপনি একিি িবাগত বা শরণাথী নশল্পী মহাি এবং আপিার মকালিা নবজ্ঞ পরামশ িদাতা খুুঁিলত বা 

অিুবাদ পনরলষবাসমূহ মপলত সাহালয্যর প্রলয়ািি হয়, তলব অিুগ্রহ কলর 1 এনপ্রে, 2022 তানরলখর মলিয 

নেিা মযার্টলমার-এর সালথ ময্াগালয্াগ করুি। 

  

mailto:liza@torontoartscouncil.org
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পনরনশষ্ট 

2021 িাণলর আণবেন্পণত্র যমটরিীপ সডণিইলি িংিান্ত প্রশ্নাবলী: 

1) সিল্পীর সববসৃত: আপসন্ যকান্ যরণন্র সিল্পিিুা কণরন্ এবং যকন্ আপসন্ এটি িটৃি কণরন্ যিটি িহ আপন্ার 

সিল্প সবষেক িিুা িম্পণক ুবেনু্া 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 বেনু্া 

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 পরামিেুাতার সববরে: এই সিল্পীণক আপসন্ যকন্ পরামি ু প্রোন্ করণত িান্? তার সিল্প সবষেক িিুা 

িম্পণক ুআপন্ার কী কী আগ্রহ? যমটরিীপটিণত আপসন্ যয্ অসর্জ্ঞতা সন্ণে আিণবন্ তার িূত্র যণর এই 

সিল্পীর জন্য আপসন্ উপয্ুি পরামিেুাতা যকন্ তা বযািযা করুন্। 

4) কমপুসরকল্পন্া: যমটরিীপ কমকুাণণ্ডর একটি সবিে িমেিসূি এবং কমপুসরকল্পন্া িহ আপন্ারা একিাণর্থ 

সকর্াণব কাজ করণবন্ তা বেনু্া করুন্। তাসরিিমূ্হ, ঘিন্াবলীর স্থান্ এবং কমকুাণণ্ডর সবস্তাসরত তর্থয 

অন্তর্ভ িু করুন্। 

5) সিন্তার্াবন্া: এই কমিুসূিটি 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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