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িনউকামার এ� িরিফউ�জ আ�ট�� েম�রশীপ 
(NEWCOMER AND REFUGEE ARTIST MENTORSHIP)  
2023 সােলর কম �সূিচ স�িক�ত িনেদ�শাবলী 

আেবদন করার েশষ সময়সীমা: 24 এি�ল, 2023 
 
�টএিস (TAC) ন�ায�তা এবং অ�ভ� ���করেণর জন� অ�ীকারব�। টরে�ার সকল িশ�ীেদর আেবদনপ� আমরা 
�াগত জানাই এবং উৎসাহ �দান কির, যােদর মেধ� অ�ভ� �� রেয়েছন, তেব এেদর মেধ�ই সীমাব� নয়: কৃ�া� 
িশ�ীগণ, আিদবাসী িশ�ীগণ, েয সকল িশ�ী েশতা� বা ইউেরাপীয় বংেশাদ্ভূত নন, েয সকল িশ�ী বিধর, েয সকল 
িশ�ীর �িতব�কতা রেয়েছ বা েয সকল িশ�ী মানিসক অসু�তা সহ জীবন-যাপন করেছন, িশ�ীেদর যারা 
2এসএল�জিব�টিকউআইএিপ (2SLGBTQIAP), নবাগত ও শরণাথ� িহেসেব িনেজেক-িচি�ত কেরন, ত�ণ এবং 
উদীয়মান িশ�ীগণ ও ডাউনটাউেনর মূল এলাকার বাইের কম �রত িশ�ীগণ।  �টএিস-েক আেরা সহজগম� ও 
অ�ভ� ���করণ করার জন� আমরা কী কী করিছ তা আমােদর স�িত গহৃীত ইকু�ই�ট ে�ইমওয়াক� (Equity 
Framework) এ আেরা জাননু। 

 

এই কম �সূিচ�ট কী কী সাহায� কের? 
িনউকামার এ� িরিফউ�জ আ�ট�� েম�রশীপ কম �সূিচ�ট নবাগত ও শরণাথ� িশ�ীেদর তােদর িশ� চচ�া িবকােশ এবং 
টরে�ােত তােদর আ�ীকরণ এবং অ�ভ� ���করেণ সাহায� �দান কের। নবাগত বা িনউকামারেক আমরা এভােব 
সং�ািয়ত কির: েকানও অিভবাসী বা শরণাথ� িযিন 7 বছেরর েচেয় কম কানাডায় বাস কেরেছন; এবং একজন 
শরণাথ� হেলন িতিন যােক তার িনেজর েদশ ত�াগ করেত বাধ� করা হেয়িছল এবং বত�মােন িযিন কানাডায় অব�ান 
করেছন। 

কম �সূিচ�ট �ত� নবাগত এবং েপশাজীবী* শরণাথ� িশ�ীেদর তােদর পছ�কৃত িশ�-িবষয়ক িশ�া ে�ে� পরামশ � 
(িনেদ�শনা) �দান করেত আিথ �ক সহায়তা �দান কের।  

পরামশ �ক িবষয়ক আেবদনপ��ট একজন িব� পরামশ �দাতােক সহ-আেবদনকারী িহেসেব সােথ িনেয় নবাগত িশ�ী 
�ারা দািখল করেত হেব। আেবদনকারী এবং িব� পরামশ �দাতা উভয়েক অবশ�ই েপশাজীবী* িশ�ী িহেসেব িচি�ত 
হেত হেব।  

*একজন েপশাজীবী িশ�ী হেলন: 

● একজন ব��� িযিন �িশ�ণ ও/বা চচ�ার মাধ�েম তােদর িশ�-িবষয়ক দ�তাসমূেহর উ�িতসাধন কেরেছন; 

● একই ৈশি�ক �থায় কম �রত অন� িশ�ীেদর �ারা েপশাজীবী িহেসেব �ীকৃত;  

● স��য়ভােব তার িশ� চচ�া কেরন;  

● তার িনেজর কােজর জন� পাির�িমক চান, এবং তার িশ�-িবষয়ক কম �কা�সমূহ িনেয় েবশী সময় কাটােবন, 
আিথ �কভােব স�বপর হেল;  

● এবং সব �সাধারেণর স�ুেখ উপ�াপনা, �কাশনা ও/বা উৎপাদন করার ইিতহাস রেয়েছ 

েমাট আিথ �ক-অনুদােনর পিরমাণ $10,000।  

● $5,000 নবাগত বা শরণাথ� িশ�ীেক সরাসির পিরেশাধ করা হেব  

● $5,000 িব� পরামশ �দাতােক সরাসির পিরেশাধ করা হেব।  

যিদ আপিন একজন নবাগত িশ�ী েহান এবং আপনার েকােনা িব� পরামশ �দাতা খুজঁেত বা অনুবাদ পিরেষবাসমূহ 
েপেত সাহােয�র �েয়াজন হয়, তেব অনু�হ কের কািডজা েড পলা (Kadija de Paula), েকৗশলগত কম �সূিচ িবষয়ক 
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ব�ব�াপক (��ােট�জক ে�া�াম ম�ােনজার)-এর সােথ 24 মাচ�, 2023 তািরেখর পূেব � 416.392.6802 x231 ন�ের বা 
kadija@torontoartscouncil.org ইেমইেল েযাগােযাগ ক�ন। 

এই �ক� বা ে�ােজ��ট কখন হেত পাের? 
েম�রশীপসমূহ 1 জলুাইেয়র পূেব � �� নাও হেত পাের। সকল েম�রশীপ িবষয়ক কম �কা� 30 জনু, 2024 তািরেখর 
মেধ� অবশ�ই স�� করেত হেব।  

নবাগত এবং শরণাথ� িশ�ী িহেসেব কারা আেবদন করেত পারেবন? 
● েযেকােনা ৈশি�ক �থায় কম �রত েপশাজীবী িশ�ীগণ (উপেরর সং�া�ট েদখুন) 

● �টএিস উপল�� কের েয বহৃ�র িশ� কিমউিন�টর (উদাহরণ��প ন�ায�তা-অে�ষণরত কিমউিন�টসমূহ 
েথেক আগত িশ�ীেদর মূলধারায় উপ�াপনার সীিমত সুেযাগ) মেধ� ব�ব�াগত �িতব�কতার কারেণ 
সমতূল� েপশাগত অিভ�তা এবং ে��াপটসমূহ িবেবচনা করেত েযাগ�তার মানদ� ব�াখ�ায় িকছ�  
নমনীয়তার �েয়াজন হেত পাের। ন�ায�তা-অে�ষণরত কিমউিন�টসমূহ েথেক আগত স�াব� 
আেবদনকারীেদর আেবদনপ� দািখল করার পূেব �ই কম �সূিচ িবষয়ক ব�ব�াপক-এর সােথ তােদর েযাগ�তা 
িনেয় আেলাচনা করার জন� উৎসাহ �দান করা হে�। 

● আেবদনকারীগণেক অবশ�ই িস�ট অব টরে�া-র অিধবাসী হেত হেব।  

● আেবদনকারীগেণর কানাডায় আগমেন অবশ�ই 1 জানয়ুারী 2016 তািরেখর পের হেত হেব। 

● আেবদনকারীগণেক অবশ�ই কানাডীয় নাগিরক বা �ায়ী বািস�া বা �ায়ী আবাসন সং�া� অব�ােনর জন� 
আেবদনপ��ট িবচারাধীন থাকেত হেব বা একজন সুরি�ত ব��� (অনুেমাদনকৃত শরণাথ�) হেত হেব এবং 
অনুেরাধ করা হেল, এ�ট যাচাই করার জন� কাগজপ� �দােন স�ম হেত হেব। 

● আেবদনকারীগণেক অবশ�ই এক�ট এসআইএন (SIN) থাকেত হেব (েসাশ�াল ইনসু�ের� না�ার বা Social 
Insurance Number) 

● অথ �ায়ন কম �সূিচ েথেক পূেব � আিথ �ক-অনদুান �হণকারীগণ আেবদন করেত পারেবন না। 

● �াতক ে�ণীর িশ�াথ�গণ আেবদন করেত পারেবন না।  

● েপশাজীবী িশ�ীগণ যারা �াতক ে�ণীেত অধ�য়ন করেছন তারা তােদর অধ�য়েনর কম �সূিচ�টর সােথ 
স�িক�ত কােজর জন� আেবদন করেত পারেবন না। �াতক কম �সূিচর পিরচালেকর কাছ েথেক এমন এক�ট 
িচ�ঠ আেবদনপে�র সােথ দািখল করেত হেব যা িববতৃ করেব েয এই �ক��ট িশ�াথ�র �াতক অধ�য়েনর 
কম �সূিচ�টর সােথ স�িক�ত নয়।  

িব� পরামশ �দাতা িহেসেব কারা আেবদন করেত পারেবন? 
● েযেকােনা ৈশি�ক �থায় কম �রত েপশাজীবী িশ�ীগণ (উপেরর সং�া�ট েদখুন) 

● েযেকােনা ৈশি�ক �থায় কম �রত ব�ব�াপক বা ম�ােনজারগণ, যাদুঘর বা িচ�শালার ত�াবধায়ক বা 
িকউেরটরগণ এবং উৎপাদনকারীগণ সহ েপশাজীবী িশ� কম�গণ 

● সময়সীমা েশষ হওয়ার পূেব � আেবদনকারীগণেক অবশ�ই িস�ট অব টরে�া-েত কমপে� 1 বছর বাস করেত 
হেব এবং একজন েপশাজীবী িশ�ী বা িশ� কম� িহেসেব এক বছের কমপে� 8 মাস টরে�ােত বসবাস ও 
কাজ করেত হেব। 

● আেবদনকারীগণেক অবশ�ই কানাডীয় নাগিরক বা �ায়ী বািস�া বা �ায়ী আবাসন সং�া� অব�ােনর জন� 
আেবদনপ��ট িবচারাধীন থাকেত হেব বা একজন সুরি�ত ব��� (অনুেমাদনকৃত শরণাথ�) হেত হেব এবং 
অনুেরাধ করা হেল, এ�ট যাচাই করার জন� কাগজপ� �দােন স�ম হেত হেব। 

● আেবদনকারীগণেক অবশ�ই এক�ট এসআইএন (SIN) থাকেত হেব (েসাশ�াল ইনসু�ের� না�ার বা Social 
Insurance Number) 
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● �াতক ে�ণীর িশ�াথ�গণ আেবদন করেত পারেবন না।  

● েপশাজীবী িশ�ীগণ যারা �াতক ে�ণীেত অধ�য়ন করেছন তারা তােদর অধ�য়েনর কম �সূিচ�টর সােথ 
স�িক�ত কােজর জন� আেবদন করেত পারেবন না। �াতক কম �সূিচর পিরচালেকর কাছ েথেক এমন এক�ট 
িচ�ঠ আেবদনপে�র সােথ দািখল করেত হেব যা িববতৃ করেব েয এই �ক��ট িশ�াথ�র �াতক অধ�য়েনর 
কম �সূিচ�টর সােথ স�িক�ত নয়।  

● িব� পরামশ �দাতাগণ িনউকামার এ� িরিফউ�জ আ�ট�� েম�রশীপ কম �সূিচ�টেত �িত বছর আিথ �ক-
অনুদান চ��টেত সহ-আেবদনকারী িহেসেব েকবলমা� এক�ট আেবদনপে� তািলকাভ�� হেত পারেবন। 

আিম িকভােব আেবদন করেবা? 
আেবদনপ� দািখল করার পূেব � আেবদনকারীেদর কািডজা েড পলা, েকৗশলগত কম �সূিচ িবষয়ক ব�ব�াপক-এর 
সােথ কথা বলা আবশ�ক।  আপনার ��াব�ট িনেয় আেলাচনার জন� সা�াৎসূিচ িনধ �ারণ করেত অনু�হ কের পলা-র 
সােথ েযাগােযাগ ক�ন: 416.392.6802 x 231 বা kadija@torontoartscouncil.org। 

একজন �ত� িশ�ী আেবদনকারী িহেসেব (নবাগত ও/বা শরণাথ� িশ�ী) এবং সহ-আেবদনকারী (িব� পরামশ �দাতা) 
উভয়েকই �টএিস ��া�স অনলাইন https://tac.smartsimple.ca/ অবশ�ই িনব�ন করেত হেব। আেবদনকারীগেণর 
েকউই েকানও সংগঠন বা সম��গত েযাগােযােগর মাধ�ম িহেসেব ইেতামেধ� ব�ব�ত ইেমইল ব�বহার করেত পারেবন 
না।  

আেবদনকারীেদর �টএিস ��া�স অনলাইন  (https://tac.smartsimple.ca/)-এ িনব�ন করেত হেব এবং 
আেবদনপ��ট েশষ সময়সীমার তািরেখ রাত 11:59 িমিনেটর পূেব �ই দািখল করেত হেব। �টএিস আর অন� েকােনা 
উপােয় আেবদনপ�সমূহ �হণ কের না। আপনার আেবদনপ��ট দািখল হেল আপিন এক�ট িন��তকরণ ইেমইল 
পােবন।  এ�ট আপনার ইনবে� না এেস থাকেল আপনার ��াম/জা� ইেমইল পরী�া কের েদখনু।  

বিধর বা �িতব�কতা স�� ব���েদর আেবদনপে�র অিভগম�তা স�িক�ত সহায়তা 
আেবদনকারীগণ যারা বিধর বা যােদর �িতব�ীতা রেয়েছ এবং আিথ �ক-অনুদান িবষয়ক আেবদনপ�সমূহ স�� 
করার জন� সাহােয�র �েয়াজন তারা সাহায�-স�িক�ত ব�য়ভার বহেনর জন� এি�েকশন সােপাট� সািভ�স 
ে�াভাইডাস �-এর কােছ আিথ �ক-অনুদােনর জন� আেবদন করেত পােরন। �িত প��কা বছের �েত�ক 
আেবদনকারীর জন� $500 পয �� অথ � �াপণীয়। েযাগ�তা িন�পণ করেত, আিথ �ক-অনুদান সং�া� সাহায� িবষয়ক 
আেবদনপে�র জন� অনুেরাধ করেত এবং আপনার পিরেষবা-�দানকারীেক অথ � �দােন ���য়া�টর পয �ােলাচনা 
করেত অথ �ায়ন কম �সূিচর সময়সীমা েশষ হওয়ার কমপে� ছয় স�াহ পূেব � অনু�হ কের আপনার অথ �ায়ন কম �সূিচ 
িবষয়ক ব�ব�াপক (��া� ে�া�াম ম�ােনজার)-এর সােথ েযাগােযাগ ক�ন। আিথ �ক-অনুদান সং�া� সাহায� 
িবষয়ক আেবদনপে�র অনুেরাধসমূেহর জন� অথ �ায়ন কম �সূিচ িবষয়ক ব�ব�াপেকর অনুেমাদন �েয়াজন। 

আমােক কী কী ��ত করেত হেব? 
আিথ �ক-অনুদান িবষয়ক আেবদনপ��টর িতন�ট অংশ রেয়েছ: েম�রশীপ িডেটইলস, জীবনবতৃা�/িসিভসমূহ বা 

ের�জউিমস/িসিভস এবং সহায়ক উপাদান বা সােপাট� ম�ােটিরয়ালস। 

● ��াবলী যা েম�রশীপ িডেটইলস-এ অ�ভ� �� করা হেয়েছ তার জন� অনু�হ কের সংযু� পিরিশ��ট 
েদখুন। 

● জীবনবতৃা�/িসিভসমূেহ আেবদনকারী (নবাগত ও শরণাথ� িশ�ী) এবং সহ-আেবদনকারী (িব� 
পরামশ �দাতা) উভেয়রই তােদর িশ�-িবষয়ক অিভ�তার িব�ািরত �দান করা �েয়াজন।  

● সহায়ক উপাদান আেবদনপে�র এক�ট ���পূণ � অংশ। সকল আেবদনকারীেক েম�রশীেপর সােথ 
সংি�� তােদর সা�িতক িশ� কম �সমূেহর নমুনা অবশ�ই দািখল করেত হেব। কমপে� এক�ট নমুনা গত 2 
বছেরর মেধ� হেতই হেব। িব� পরামশ �দাতােদর সহায়ক উপাদান �দােনর িবষয়�ট ঐ��ক তেব �দান 
করার জন� উৎসািহত করা হে�।  

▪ িভিডও/অিডও: আপনার ফাইেলর িল� (ওেয়বসাইট, িভিমও, ইউ�টউব) এবং �েয়াজন হেল, পাসওয়াড� 

mailto:kadija@torontoartscouncil.org
https://tac.smartsimple.ca/
https://tac.smartsimple.ca/
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�দান ক�ন। িভিডও এবং অিডও ফাইলসমূহ 3 িমিনেটর েবশী দীঘ � হেত পারেব না। 

▪ ছিব: �েয়াজন হেল, েযখােন ছিব�েলা আপেলাড করা হেয়েছ েসই ওেয়বসাইেটর িল� এবং পাসওয়াড� 
�দান ক�ন। আপনার কােজর েজিপই�জ (JPEG) ছিব�েলাও আপিন আপেলাড করেত পােরন। �িত�ট 
সহায়ক উপাদান সং�া� িবভােগ 5�ট ছিব েদওয়া যােব, সব �ািধক 15�ট ছিব েদওয়া যােব। 

● েলখার নমুনা: দুই লাইেনর মােঝ ি��ণ ফাকঁ েরেখ (ডাবল-ে�সড) সব �ািধক 15 প�ৃার এক�ট িপিডএফ 
(PDF) ফাইল আপেলাড ক�ন। 

● অথ �ায়ন পয �ােলাচনা িবষয়ক জিুরবগ � সাধারণত �িত�ট আেবদনপে�র সহায়ক উপাদান েদখার জন� 5 
িমিনট বা তার কম সময় ব�য় করেবন। সুতরাং, কাজসমূহ হয়ত স�ূণ �ভােব নাও েদখা হেত পাের। ফাইেলর 
আকার 200 এমিব (MB) অিত�ম করেত পারেব না।  

● �গল �াইভ (Google Drive) বা �পব� (Dropbox) এর মাধ�েম উপাদানসমূহ দািখল করেবন না। যিদ 
আপিন েফইসবুক (Facebook) বা ইন�া�াম (Instagram) এর ে�াফাইলসমূহ দািখল কেরন, এ�ট িন��ত 
ক�ন েয েস�িল সব �সাধারেণর বা পাবিলক একাউ�।  

আমার আেবদনপ��ট িকভােব মূল�ায়ন করা হেব? 
● এক�ট সমক� পয �ােলাচনা ���য়া (Peer Review Process - িপয়ার িরিভউ �েসস)-র মাধ�েম 

আেবদনপ�সমূহ মূল�ায়ন করা হয়: েকান েকান আেবদনপ�সমূহেক অথ �ায়েনর জন� সুপািরশ করা হেব 
েস িবষেয় অনুশীলনরত িশ�ী এবং িশ� কম�েদর পয �ােলাচনা িবষয়ক এক�ট জিুর িস�া� েনন। অথ �ায়েনর 
জন� সুপািরশসমূহ �টএিস-এর পিরচালনা পষ �দ (�টএিস ডাইের�রস) �ারা অনুেমাদন করা হয়। 

● টরে�ার িশ� শাখায় তােদর সরাসির অিভ�তা ও �ােনর কারেণ এবং �টএিস-র িচি�ত প�পাতশণূ� 
অ�ািধকার�া� েগা��সমূেহর ন�ায� �িতিনিধ� িন��ত করেত জিুর সদস�দগণেক িনব �াচন করা হয়। 

● এক�ট ত�লনামূলক ে��াপেট আেবদনপ�সমূেহর মূল�ায়ন করা হয় এবং অথ �ায়ন িবষয়ক িস�া�সমূহ 
তহিবল �াপ�তা, কম �সূিচ�টর ল�� এবং মূল�ায়েনর িন�িলিখত িনণ �ায়েকর উপর িভি� কের হেয় থােক: 

o আেবদনপ��টর ৈশি�ক েযাগ�তা (�ণগত মান বা েকায়ািল�ট) কী? 

o েম�রশীপ�ট িক টরে�া আট�স কাউ��ল-এর মেধ� আেবদনকারীর আ�ীকরেণ সাহায� করেব? 

o েম�রশীপ�ট িক আেবদনকারীেক অথ �পূণ � অিভ�তা �দান করেব? 

o িব� পরামশ �দাতার িক এই েম�রশীপ�টর জন� উপযু� অিভ�তা ও েযাগ�তা রেয়েছ? 

o েম�রশীেপর কম �পিরক�না�ট িক বা�বস�ত? 

● অথ �ায়ন পয �ােলাচনা িবষয়ক জিুরবগ � �েত�ক আেবদনকারীর �-িনধ �ািরত িশ�-িবষয়ক ল��সমূহ, েভৗগিলক 
ও ৈশি�ক পিরেবশ, লভ� স�দসমূহ এবং িশ�-িবষয়ক উ�য়েনর পয �ায় িবেবচনা করেবন। 

● কম �সূিচর অ�ািধকার িনণ �ায়ক: এই কম �সূিচ�ট েয সকল িশ�ী তােদর িশ�-চচ�ার উ�য়ন এবং নবাগত 
ও/বা শরণাথ� হওয়ার ফেল টরে�ােত িশ�কলা ে�ে� আ�ীভূতকরেণ �িতব�কতার স�খুীন হন তােদর 
অ�ািধকার �দান করেব। 

● �টএিসর ইকু�ই�ট ে�ইমওয়াক� (Equity Framework)-এ অ�ভ� �� এক�ট ন�ায�তা অ�ািধকার সং�া� নীিত 
(Equity Priority Policy - একু�ই�ট �াইওির�ট পিলিস) যা িববতৃ কের েয যিদ এক�ট ন�ায়িনণ �েয়র চে� 
ভালভােব-মূল�ায়নকৃত সম-েযাগ�তাস�� অেনক আেবদনপ� থােক অথচ আিথ �ক-অনুদােনর বােজেট 
সকল েযাগ� �াথ�েক সাহায� �দান করার জন� পয �া� তহিবল না থােক, েসে�ে� আেবদনকারীেদর �ারা 
��ািবত আেবদনপ�সমূহ, যারা টরে�া আট�স কাউ��ল-এর িচি�ত অ�ািধকার�া� এক�ট েগা��র 
অংশভ�� িহেসেব িনেজেক-িচি�ত কের তােদরেক অ�ািধকার �দান করা হেব। 

● অথ �ায়ন পয �ােলাচনা িবষয়ক জুিরবেগ �র িস�া�সমূহই চূড়া�।  

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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আিম কীভােব আেবদনপ��টর ফলাফলসমূহ জানেত পারেবা? 
ফলাফলসমূহ উপলভ� হেল �টএিস আপনােক এক�ট ইেমইল ে�রণ করেব, এবং আপিন �টএিস ��া�স অনলাইন-এ 
ফলাফল পাওয়ার জন� লগ ইন করেবন। সময়সীমা েশষ হওয়ার দুই মােসর মেধ�ই িব�ি��ট পাওয়া যােব। 

যিদ আমার �ক��টর পিরবত�ন হয়, তখন কী হেব? 
েকবল আেবদনপে� বিণ �ত উে�শ�সমূেহর জন�ই আিথ �ক-অনুদানসমূহ ব�বহার করেত হেব। �কে�র 
কম �পিরক�নার জন� েযেকােনা বড় ধরেনর পিরবত�নসমূহ স�েক� অবশ�ই �টএিস-েক অিবলে� অবিহত করেত 
হেব।  

আমার �ক��ট স�� কের েফলার পর আিম কী করেবা? 
অনুদান �হণকারীেদর তােদর �কে�র এক�ট চূড়া� �িতেবদন দািখল করার �েয়াজন হেব। ভিবষ�েত 
আেবদনপ�সমূহ �হণ করা হেব না যত�ণ পয �� �টএিস �ারা পূব �বত� আিথ �ক-অনুদােনর �িতেবদনসমূহ গহৃীত 
হয় এবং অনুেমাদন করা হয়।  

এই আিথ �ক-অনুদােনর জন� কী কী িনয়ম বা শত�াবলী রেয়েছ? 
● সফল আেবদনকারীগণ এক�ট েলটার অব আ�ার��া��ং (Letter of Understanding) পােবন। েলটার অব 

আ�ার��া��ং-�ট আিথ �ক-অনুদােনর শত�াবলী বণ �না করেব।  েলটার অব আ�ার��া��ং-�ট অবশ�ই �া�র 
করেত হেব এবং আিথ �ক-অনুদান �দান করার পূেব �ই �টএিস ��া�স অনলাইন-এ আপেলাড করেত হেব।  
েলটার অব আ�ার��া��ং েসই পিরি�িতসমূহও বণ �না করেব েযে�ে� আিথ �ক-অনুদান�টর অথ � পিরেশাধ 
করার �েয়াজন হেব।  

● আিথ �ক-অনুদান �হণকারীেদর েয সকল কম �কাে�র জন� আিথ �ক-অনুদান অনুেমাদন করা হয় তার সােথ 
স�িক�ত সকল িলিখত উপাদানসমূহেক টরে�া আট�স কাউ��ল-র সহায়তােক �ীকােরা�� �দান করার 
�েয়াজন হেব।  আমােদর ওেয়বসাইেট �টএিস-এর েলােগা পাওয়া যায়; েলােগার আকার ও �ানিনণ �েয়র 
সিব�ার িববরণী অন�ান� দাতা বা �নসরেদর সােথ সাম�স�পূণ � হওয়া উিচত যারা একই রকম আিথ �ক 
সহায়তা �দান কেরেছন। েলােগার পিরবেত�, �হণকারী “টরে�া আট�স কাউ��ল-এর মাধ�েম িস�ট অব 
টরে�া-র সহায়তায় উৎপািদত” বাক��ট ব�বহার করেত পােরন। 

● টরে�া আট�স কাউ��ল ইেলে�ািনক অথ �-পিরেশাধ করায় �ানা�র কেরেছ।  যিদ আপনার আেবদনপ��ট 
অনুেমাদন করা হয়, আপনােক আিথ �ক-অনুদান �হণকারীর ব�াংেকর একাউ� সং�া� তথ� পরূণ করার 
�েয়াজন হেব যা আেবদনকারীর নাম এবং আপনার েনা�টিফেকশন েলটার-�টর (Notification Letter) সােথ 
স�িতপূণ �।  আপনার েলটার অব আ�ার��া��ং এবং অন�ান� েনা�টিফেকশন েলটার িরকু�য়ারেম�সমূহ 
সােথই ব�াংেকর তথ� দািখল করা হেয়েছ। 

● িস�ট হেত অনুদান পাওয়ার শত� িহেসেব িস�ট অব টরে�া-র �ত�াশা হেলা েয, সকল সংগঠন এবং �ত� 
ব��� ৈবষম�হীনতা সং�া� নীিত �হণ করেবন। সকল সফল আেবদনকারীেক এক�ট �া�িরত েড�ােরশন 
অব কম�াইয়�া� উইথ অ�াি�-হ�ারাসেম�/িডস��িমন�াশন েল�জসল�াশন এ� িস�ট পিলিস দািখল করেত 
হেব।  

● টরে�া আট�স কাউ��ল-এর অথ �-তহিবলসমূেহর রিশদ িহেসেব আিথ �ক-অনুদান �হণকারীেদর িহসাব 
সং�া� যথাযথ নিথসমূহ সংর�ণ করা �েয়াজন। �টএিস �ারা �ত� আেবদনকারীগণেক এক�ট �ট4এ 
(T4A) ফম � ে�রণ করা হেব এবং তা আয়কেরর উে�েশ� েরেখ েদওয়া উিচত। 

● অথ �ায়েনর িবষেয় উপেরা� সাধারণ শত�সমূহ ছাড়াও, আিথ �ক-অনুদান �কােশর ব�াপাের �টএিস অন�ান� 
শত�সমূহ �াপন করার অিধকার সংর�ণ কের (েযমন �ান িন��তকরণ, ে�া�ািমং, আিথ �ক-অনুদােনর 
অন�ান� উৎসসমূহ, ইত�ািদ)। েয েকােনা সুিনিদ�� শত�সমূহ েলটার অব আ�ার��া��ং-এ অ�ভ� �� করা 
হেব। 
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আরও ��াবলী 
কম �সূিচ িবষয়ক ব�ব�াপক (ে�া�াম ম�ােনজার) কািডজা েড পলা-র সােথ েযাগােযাগ ক�ন 

416-392-6802 এ�েটনশন 231 

kadija@torontoartscouncil.org 

যিদ আপিন একজন নবাগত বা শরণাথ� িশ�ী েহান এবং আপনার েকােনা িব� পরামশ �দাতা খঁুজেত বা 
অনুবাদ পিরেষবাসমহূ েপেত সাহােয�র �েয়াজন হয়, তেব অনু�হ কের 24 মাচ�, 2023 তািরেখর পূেব � 
কািডজা েড পলা-র সােথ েযাগােযাগ ক�ন। 

  

mailto:kadija@torontoartscouncil.org
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পিরিশ� 
2021 সােলর আেবদনপে� েম�রশীপ িডেটইলস সং�া� ��াবলী: 

1) িশ�ীর িববিৃত: আপিন েকান ধরেনর িশ�চচ�া কেরন এবং েকন আপিন এ�ট স�ৃ� কেরন েস�ট সহ আপনার 
িশ� িবষয়ক চচ�া স�েক� বণ �না ক�ন। আপনার িনেজর েদেশ এবং কানাডায় িশ� ৈতিরেত আপনার 
অিভ�তার িব�ািরত তথ� অ�ভ� �� ক�ন। 

2) উে�শ�সমূহ: টরে�ােত িশ�ী িহেসেব আপিন েকান সাফল� এবং েকান সমস�ার স�খুীন হেয়েছন তা বণ �না 
ক�ন। এই েম�রশীপ�ট এইসব সমস�াসমূহেক িকভােব ত� েল ধরেব? একজন িশ�ী িহেসেব এ�ট িকভােব 
আপনার উ�িতসাধেন সাহায� করেব? টরে�ােত আপনার আ�ীকরেণ এ�ট আপনােক িকভােব সাহায� 
করেব বেল আপিন মেন কেরন? 

3) িব� পরামশ �দাতার িববরণ: এই িশ�ীেক আপিন েকন পরামশ � �দান করেত চান? তার িশ� িবষয়ক চচ�া 
স�েক� আপনার কী কী আ�হ? েম�রশীপ�টেত আপিন েয অিভ�তা িনেয় আসেবন তার সূ� ধের এই 
িশ�ীর জন� আপিন উপযু� পরামশ �দাতা েকন তা ব�াখ�া ক�ন। 

4) কম �পিরক�না: েম�রশীপ কম �কাে�র এক�ট িবশদ সময়সূিচ এবং কম �পিরক�না সহ আপনারা একসােথ 
িকভােব কাজ করেবন তা বণ �না ক�ন। তািরখসম্ূহ, ঘটনাবলীর �ান এবং কম �কাে�র িব�ািরত তথ� 
অ�ভ� �� ক�ন। 

5) িচ�াভাবনা: এই কম �সূিচ�ট আপনার ৈশি�ক উ�য়েন সাহায� করেত এবং টরে�ােত আপনার আ�ীকরেণ 
সহায়তা করেত ৈতির করা হেয়িছল। এ�ট িবেবচনার মেধ� েরেখ, আপিন কী ফলাফলসমূহ আশা করেছন? 
এই েম�রশীেপর ফেল আপনার জীবেন িভ� কী হেব? এক�ট সফল েম�রশীপ অিভ�তােক আপিন 
িকভােব িন�পণ করেবন?  


	নিউকামার এন্ড রিফিউজি আর্টিস্ট মেন্টরশীপ (NEWCOMER AND REFUGEE ARTIST MENTORSHIP)
	2023 সালের কর্মসূচি সম্পর্কিত নির্দেশাবলী
	আবেদন করার শেষ সময়সীমা: 24 এপ্রিল, 2023
	এই কর্মসূচিটি কী কী সাহায্য করে?
	এই প্রকল্প বা প্রোজেক্টটি কখন হতে পারে?
	নবাগত এবং শরণার্থী শিল্পী হিসেবে কারা আবেদন করতে পারবেন?
	বিজ্ঞ পরামর্শদাতা হিসেবে কারা আবেদন করতে পারবেন?
	আমি কিভাবে আবেদন করবো?
	বধির বা প্রতিবন্ধকতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের আবেদনপত্রের অভিগম্যতা সম্পর্কিত সহায়তা
	আমাকে কী কী প্রস্তুত করতে হবে?
	আমার আবেদনপত্রটি কিভাবে মূল্যায়ন করা হবে?
	আমি কীভাবে আবেদনপত্রটির ফলাফলসমূহ জানতে পারবো?
	যদি আমার প্রকল্পটির পরিবর্তন হয়, তখন কী হবে?
	আমার প্রকল্পটি সম্পন্ন করে ফেলার পর আমি কী করবো?
	এই আর্থিক-অনুদানের জন্য কী কী নিয়ম বা শর্তাবলী রয়েছে?
	আরও প্রশ্নাবলী
	পরিশিষ্ট



