িনউ ইয়কর্ ফাউে�শন ফর আটর্স (এনওয়াইএফএ) েময়র অিফস অফ িমিডয়া অয্া� এ�ারেটইনেম�
(েমাম) এর পাশাপািশ কুই� িথেয়টােরর সহেযািগতায় িনউইয়কর্ িসিট অফ কালচারাল অয্ােফয়াসর্
(িডিসএলএ) এর সােথ অংশীদার হেত েপের খু শী।

িসিট আিটর্� কপর্স �া�স িসিট আিটর্� কপর্স-এর অংশ, একিট নতু ন $ ২৫ িমিলয়ন িরকভাির উেদয্াগ যা

এই িশ�ীেদর সাহাযয্ করার জনয্ িডজাইন করা হেয়েছ যারা মহামারীেত আ�া� হেয়িছেলন এবং যারা
�ানীয় এবং েফডারাল তহিবেলর সুেযাগ েথেক বি�ত হেয় থাকেত পােরন।

িসিট আিটর্� কপর্স ম�ুিরগিল এনওয়াইিস-িভিত্তক কম� িশ�ীেদর সমথর্ন করার উে�েশয্ যাঁরা েকািভড-১৯ �ারা
অসতিকর্ তভােব �ভািবত হেয়েছন।

জুলাইেয়র শর েথেক িনউইয়কর্ িসিটর পাঁচিট শহর জুেড় জনসাধারণেক

িনযু� করার জনয্ এই ে�া�ামিট ৩০০০ এরও েবিশ িশ�ীেদর এককালীন $ ৫,০০০ অনুদান িদেব। েয েকানও
িবভােগ কমর্রত িশ�ীরা আেবদেনর েযাগয্।

িসিট আিটর্� কপর্স ম�ুিরর জনয্ আেবদন এবং অনুদােনর েঘাষণাগিল �ীে� চ�াকােরর মাধয্েম শরু হেব। সম�
চে�র জনয্, িশ�ীেদর েযাগয্তা বাছাই করা হেব এবং অনুদান �াপকেদর লটািরর মাধয্েম িনবর্াচন করা হেব।

িসিট আিটর্� কপর্স পু নমর্�ুির ও িশ� স�িকর্ ত সং�া সমূেহর সােথ অংশীদার িভিৎতেত সু িবধা বি�তেদরেক সহায়তা করার জনয্ পিরচািলত
হেয় থােক যারা এবং স�াবয্ আেবদনকারীেদর জনয্ �যুি�গত সহায়তা �দান ও শহেরর অনয্ানয্ সাং�ৃ িতক সংগঠেনর
মাধয্েম �হীতা িনবর্াচন �ি�য়া অবিহত কের থােক।

অংশীদারেদর মেধয্ রেয়েছ: এিশয়ান আেমিরকান আটর্স অয্ালােয়�, এআরিট / িনউ ইয়কর্ , �য্াক পাবিলক

িমিডয়া, �কিলন আটর্স কাউি�ল, ��স কাউি�ল অন দয্া আটর্স, ��স ডকুেম�াির েস�ার, ডয্া�/এনওয়াইিস,
ফায়ারলাইট িমিডয়া, �ািশং টাউন হল, ইি� িথেয়টার ফা�, েলায়ার ময্ানহাটন সাং�ৃ িতক কাউি�ল

(এলএমিসিস), েমকারে�স এনওয়াইিস, িনউ িমউিজক ইউএসএ, কিব ও েলখক এবং ে�েটন আইলয্া� আটর্স।
িসিট আিটর্� কপর্স এর মাধয্েম সম� অনুদােনর সুেযাগগিলর জনয্ একই মানদ� অনুসরণ করেব:

o ��ািবত সৃজনশীল সৃ জনশীল স�ৃ �তার কাযর্কলাপ:

•

িশ� বা সৃজনশীল েফাকাস থাকেত হেব

•

সরাসির ও বয্ি�গতভােব উপ�াপন করেত হেব

�িতব�ী িশ�ী এবং/ বা যােদর েরাগ �িতেরাধ �মতা দুবর্ল, যার পে� লাইভ ইন পােসর্ানাল পারফরময্াে�



অংশ েনয়া অসুরি�ত তারা লাইভ িডিজটাল সৃজনশীল স�ৃ �তার কমর্কাে� আেবদন করার জনয্
�াগত।

o অবশয্ই এনওয়াইিসেত হেত হেব (পাঁচিট বেরার েয েকানও একিট)
○ অবশয্ই জনসাধারেণর িবনামূেলয্ েদখার সু েযাগ থাকেত হেব। িটিকটযু� ে�া�ামগিল েযাগয্, তেব
সম� িটিকট িবনামূেলয্ থাকেত হেব।

o ইনেডার বা আউটেডাের করা েযেত পাের
● িশ�ীরা একািধক কমর্ উপ�াপন করেত পাের তেব েকবল $ ৫,০০০ অনুদান েপেত পাের

● দৃঢ়ভােব সুপািরশ করা হে� েয অনুদােনর একিট অংশ আেবদনকারী িশ�ী এবং বািক অথর্ কমর্কাে� সহায়তাকারী

িশ�ীর মেধয্ ভাগ হেব
● িশ�ীরা

অনু�ােনর �ান অনয্ কােরা সােথ অংশীদার করেত পাের অথবা িনেজই বয্বহার করেত পাের

কমর্ স�াদেনর সময় েনওয়া সবর্িন� ২ িট ছিবসহ নিথভু � করেত হেব (কমর্ েশষ হওয়ার পের এই ছিবগিল
আপনার চূ ড়া� �িতেবদেনর সােথ উপি�িত সংখয্ার সােথ ভাগ কের েনওয়া দরকার)
● সৃজনশীল স�ৃ �তার জনয্ নতু ন কােজর ৈবিশ�য্যু� হওয়ার দরকার েনই; তারা পূ েবর্র কাজ / েশা /
�দশর্নী পু নরায় আর� করেত পাের।

যত�ণ না কমর্গিল এই মানদ�িট পূরণ কের, িসিট আিটর্� কপর্স �া� ইিতমেধয্ এনওয়াইিসেত �ীে� অনুি�ত

হওয়া �িতি�ত কাযর্�ম পিরপূরক িহসােব ১০ জুলাই েথেক ৩১ অে�াবর, ২০২১ এর মেধয্ বয্বহার করা হেত
পাের।

েযাগয্ সৃজনশীল স�ৃ �তার কমর্গিলর ধরেণর মেধয্ অ�ভুর্ � থাকেত পাের:

•

লাইভ সংগীত, নৃতয্, িথেয়টার, সািহতয্ পােঠর পারফরময্া�

•

কিমউিনিট সদসয্েদর সােথ বয্ি�গতভােব একিট িশ�-কমর্শালা

•

চলি�� বা অনয্ানয্ িমিডয়া কােজর একিট সাবর্জনীন ি�িনং

•

কিমউিনিট েস�ার বা অনয্ানয্ সরকারী বা বয্ি�গত �ােন (অয্াপাটর্েম� গয্ালারী েসটআপসহ) একিট
িশ� �দশর্নী

•
•

একিট জীব� িশ� ৈতিরর অিভ�তা, েযমন একিট মুরাল িচ�কমর্

ইিতমেধয্ �িতি�ত বা পুনরাবৃত্ত সৃজনশীল দৃি� িনব� করা ে�া�াম যা �ী� / পড়ে� হওয়ার
পিরক�না করা হয়

•

উপেরর সম�গিল �ীে�র জনয্ ইিতমেধয্ িনধর্ািরত একিট িবদয্মান উৎসব বা ে�া�ােমর অংশ িহসােব
�ত�ভােব বা ৈবিশ�য্যু� করা েযেত পাের

অনুেমাদেনর তািরখগিল িবমু �করন

সৃ জনশীল স�ৃ �তার কমর্গিল ২০২১ সােলর ৩১ অে�াবর রিববােরর মেধয্ েশষ করেত হেব।

আেবদন চ� ১

স�ৃ �তা চলেব ২০২১ সােলর জুলাই ১০ েথেক ৩১ অে�াবর পযর্�
েখালা: ম�লবার, ৮ জুন সকাল ১০ টা

ব�: ম�লবার, ২২ জুন সকাল ১০ টা

�াপকেদর িব�ি�: শ�বার, ২ জুলাই

_________________________________________________________________________________________
আেবদন চ� ২

স�ৃ �তা চলেব ২০২১ সােলর ২০ আগ� েথেক ৩১ অে�াবর
উ�ু�: ৬ জুলাই ম�লবার সকাল ১০ টা
ব�: ম�লবার, ২০ জুলাই সকাল ১০টা

�াপকেদর অবিহত: েসামবার, ২ আগ�

_______________________________________________________________________________________
আেবদন চ� ৩

স�ৃ �তা চলেব ৩ েসে��র েথেক ৩১ অে�াবর
উ�ু�: ২ জুলাই, ম�লবার সকাল ১০ টা

ব�: ম�লবার, ১০ আগ� সকাল 10 টা

�াপকেদর জানােনা হেয়েছ: বুধবার, ২৫ আগ�

কারা আেবদন করেত পারেব?
● আেবদনকারীেদর অবশয্ই িনউ ইয়কর্ িসিটর বতর্ মান বািস�া (৫ িট বেরা) হেত হেব এবং ২০২০ সােলর
জানুয়ািরর পর েথেক আবাস বজায় রাখেত হেব।
● আেবদনকারীেদর অবশয্ই েকানও সৃজনশীল শৃ�েল �দশর্ন বজায় রাখা, চলমান সৃজনশীল অনুশীলনসহ িশ�ী

হেত হেব।

● আেবদনকারীেদর িবগত ২ বছর (২০১৯এবং / বা ২০২০) এর েয েকানও সময় েথেক তােদর সৃজনশীল
অনুশীলেনর ডকুেমে�শন সরবরাহ করেত হেব।
● আেবদনকারীেদর অবশয্ই একিট ি�েয়িটভ পাবিলক এনেগজেম� কমর্কা� �েয়াগ করেত হেব যা উপেরর
মানদ�গিল পূরণ কের। আেবদনকারীরা এমন েকানও কেমর্র জ� আেবদন করেত পারেবন যা এখনও িনি�ত

হয় নাই (উপ�াপেনর তািরখ এবং অব�ােনর শেতর্ )।
● িশ�ীরা �িতিট চে�র মেধয্ শধু একবার আেবদন করেত পারেবন এবং িসিট আিটর্� কপর্স ম�ুির
ে�া�ােমর মাধয্েম েকবল একিট (১) অনুদান পােবন।
● আেবদনকারীরা ২০২০/২০২১ েকািভড-১৯ জররী অনুদানসহ এনওয়াইএফএর েকানও অনুদান ে�া�ােমর
অতীত �াপক হেত পারেব
● আেবদনকারীেদর অবশয্ই একিট সামািজক সুর�া ন�র (এসএসএন) বা পৃথক করদাতা সনা�কারী ন�র
(আইিটআইএন) বা ইআইএন (িনবর্াচেনর পের) সহ একিট ডা� -৯ সরবরাহ করেত স�ম হেত হেব।

•

আেবদনকারীেদর জুন ৮, ২০২১ এর আেগ 21 বছর বা তার েবিশ বয়সী হেত হেব

•

েকান িশ�ী আেবদন করেত অ�ম হেল তার পে� পিরবােরর সদসয্, ব�ু বা েকানও সমথর্নকারী বয্ি�

আেবদন করেত পারেবন।

● আেবদনকারীেদর িডি� �াথ� ে�া�ােম নাম নিথভু � করা যােব না
● আেবদনকারীরা এনওয়াইএফএ, িসিট অফ িনউ ইয়কর্ , বা িসিট আিটর্� কপর্স ম�ুির ে�া�ামেক সমথর্নকারী

েকানও অংশীদার সংগঠন হেত পাের না। এর মেধয্ এই সং�াগিলর েবাডর্ সদসয্ বা তািলকাভু �েদর েয
েকানও একিট পিরবােরর িনকটতম সদসয্ অ�ভুর্ � রেয়েছ।

িবেশষ ��বয্:
● সম� অথর্ািয়ত সৃজনশীল স�ৃ �তার কমর্গিল অবশয্ই ১০ জুলাই েথেক ৩১ অে�াবর, ২০২১ এর মেধয্ অনুি�ত

হেত হেব

সকল অনুদান �াপকেক ১২ নেভ�র ২০২১ এর মেধয্ একিট চূ ড়া� �িতেবদন জমা িদেত হেব
•

স�ূণর্তা এবং েযাগয্তার জনয্ আেবদনগিল পযর্ােলাচনা করার পের, েযাগয্ �াথ�রা লটাির �ি�য়ার
মাধয্েম অেথর্র জনয্ িনবর্ািচত হেব।

●

সকল েযাগয্ পাবিলক স�ৃ �তার কমর্গিল(নমনীয় ি�য়াকলােপর তািরখসহ) যা চ� ১ এ িনবর্ািচত হয়িন
তা �য়ংি�য়ভােব িনবর্াচেনর জনয্ আস� চ� লটািরেত �ান পােব। আেবদনকারীর নতু ন আেবদন ফমর্
পূরণ করার �েয়াজন হেব না।

•

আেবদনকারীর নামসহ তহিবেলর সৃজনশীল স�ৃ �তার ি�য়াকলাপ এবং ি�য়াকলােপর অব�ান
এনওয়াইএফএ বা িসিট �ারা ে�া�ােমর পুেরা সময়কােল সবর্জনীন করা েযেত পাের।

● তহিবলগিল ২ িকি�েত িবতরণ করা হেব:

○ িকি� ১ $ ৪,০০০- িনবর্াচেনর উপর

o িকি� ২ $ ১,০০০- চূ ড়া� �িতেবদেনর সফল সমাি�েত।

● সম� অথর্ািয়ত সৃজনশীল স�ৃ �তার ি�য়াকলাপ চূ ড়া� �িতেবদেন �দত্ত ডকুেমে�শনসহ ি�য়াকলােপর সময়
েনওয়া সবর্িন� ২ িট ফেটা�ােফর সােথ অবশয্ই দশর্নীয়ভােব নিথভু � হেত হেব।

