আেবদন করার ে�ে� সহায়তা
এনওয়াইএফএ �িতিট বয্াক�াউনেডর িশ�ীেদর �িতিট সৃ জনশীল েপশায় সহায়তা িদেত �িত�িতব�। আমরা

বণর্ িনিবর্েশেষ, এলিজিবিটিকউ+, অিভবাসী ও �িতব�ী িশ�ীেদরেক আেবদন করার জনয্ েজার আ�ান জানাি�।

আেবদেন আবাসন বা সহায়তার জনয্ অণু েরাধ করেত দয়া কের CACGrants@nyfa.org এ ইেমইল করুন। আবাসেনর জনয্
অনু েরাধ যত তাড়াতািড় স�ব সাইেকল সমাি�র তািরেখর আেগই আেবদনকারীেক সহায়তা করেত কম�েদরেক পযর্া� সময়
েদয়ার জনয্ আমারা অনু েরাধ করিছ।
আগামী িদেন অংশীদার সং�ার মাধয্েম অিতির� �যু ি�গত সহায়তার সু েযাগগেলা সরবরাহ করা হেব।
আেবদন করেত
আেবদনকারীেক যা িদেত হেব:
● সা�িতক েটকসই ৈশি�ক অনু শীলেনর ডকুেমে�শন :

ডকুেমে�শন হেত পাের:
● একিট আপ টু েডট িশ�ী িসিভ বা সৃ জনশীল ি�য়াকলাপগিলর তািলকা পু নরায় শরু করুন (দয়া কের তািরখগিল

তািলকাভু� রেয়েছ তা িনি�ত করুন)
অথবা
● একিট ৩০০ শে�র সংি�� িশ�ীর জীবনী যা তােদর অনুশীলন এবং িবগত ২ বছেরর েয েকানও
সময় েথেক সাফলয্ বণর্না কের। (দয়া কের তািরখ িনি�ত করুন)।
এবং িন�িলিখতগিলর মেধয্ একিট:

• সবর্ জনীন স�ৃ �তার উদাহরণ: িশ�ীর সৃ জনশীল কাযর্�েমর ২০১৯ েথেক আেবদেনর িদন পযর্� েয
েকানও সময় েথেক একিট ে�স িল� / সংবাদ িনব�।কাযর্�মগিলেত অ�ভুর্ � থাকেত পাের
তেব তা সীমাব� নয়: িশ�ী অংশ িনেয়িছল এমন �দশর্নী / েশা ে�স িরিলজ, �দশর্নী /
েশা পযর্ােলাচনা, বা িশ�ীর সৃজনশীল অনুশীলেনর েকানও �কািশত বা েশা বা অনয্

�কািশত অনলাইন ডকুেমে�শেনর �চারমূলক উপাদান।

• সা�িতক কােজর নমুনা গত দুই বছেরর মেধয্, ২০১৯ েথেক আেবদেনর সমেয়র মেধয্ ৈতির।
আেবদনকারীরা িচ�গিল, অিডও েরকিডর্ংগিল, সংি�� িভিডও ি�পগিল বা একিট িপিডএফ

পা�ু িলিপ আপেলাড করেত স�ম হেবন (েকবলমা� অংশ)।

• তথয্সূ�: অতীত িকউেরটর, �েযাজক, সািহিতয্ক পিরচালক, িশ�া কমর্কতর্ া, বা কিমউিনিট
আটর্স অগর্ানাইজােরর একিট সংি�� িচিঠ যা িশ�ীর সােথ গত িতন বছেরর মেধয্

সৃজনশীল দ�তায় কাজ কেরেছ। িচিঠগিল �া�িরত ও তািরখযু� হওয়া উিচত এবং একিট
েলটারেহড বা ইেমেলর সােথ ইেমল িঠকানা এবং তািরেখর দৃশয্মান।

• সি◌িট আিটর্� কপর্স �া�স �কে�র সৃজনশীল পাবিলক স�ৃ �তার রপেরখা
o ��ািবত সৃজনশীল স�ৃ �তা ২৫০ শে�র মেধয্ আপনার ��ািবত ি�য়াকলােপর রপেরখা
o ��ািবত স�ৃ �তার তািরখ
o িকভােব আপনার স�ৃ �তা জনসাধারেণর কােছ �চার করার পিরক�না করেসন?
এবং বহুিবধ ��মালা েথেক উৎতর , িনধর্ারেণ

• সৃজনশীল স�ৃ �তার অব�ান
• িশ�ী স�ৃ � থাকার আনুমািনক সংখয্া
• স�ৃ �তার ধরণ
এনওয়াইিস েরিসেডি�র ডকুেমে�শন:আেবদনকারীেদরেক অে�াবর, নেভ�র বা িডেস�র ২০২০

েথেক এনওয়াইিস েরিসেডি�র িবষেয় িনি�ত হেয় অিফিসয়াল ডকুেমে�শন জমা িদেত হেব।
ডকুেম�িট অবশয্ই:

o আেবদনকারীর নাম, তািরখ এবং এনওয়াইিস িঠকানা উে�খ কের একিট সরকারী �মাণপ� ;
o হেত পাের তেব সীমাব� নয়: ইউিটিলিট িবল, বয্াংক ে�টেম� বা িবল, ে�িডট কাডর্

িববৃিত, ৈবধ সরকারী আইিড তািলকাভু � এনওয়াইিস িঠকানা অে�াবর, নেভ�র বা িডেস�র
২০২০, আবািসক ইজারা, আইিসএনওয়াইিস অে�াবর, নেভ�র বা িডেস�র ২০২০, রমেমট চু ি�,

ভাড়ার রিসদ বা �মাণ বা ভাড়া, �ু িডও ইজারা বা উপেরর তািলকাভু � অিফিসয়াল
ডকুেমে�শেনর অনয্ েকানও রপ।

o বয়েসর �মাণ: আইিডএনওয়াইিস সহ পাসেপাটর্ বা রা�-জাির করা আইিড আপেলাড করন
সম� �� CACGrants@nyfa.org এ িনেদর্ িশত হেত হেব।

