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1 | সংি
ি েয় ভস িরিব

িববরণ

িনউ ইয়ক (CRNY)-এর আ

এম য়েম

া াম (AEP) দুই বছেরর জন িনউইয়ক

ট জুেড় কেয়ক

ডজন কিমউিন -িভি ক সং ার সহেযািগতায় 300 জন িশ ী, সং ৃ িত ধারক, এবং সং ৃ িত িনমাতােদর (িশ ীেদর) কমসং ােনর
জন অথ দান করেব৷ অংশ হণকারী িশ ীরা তাঁেদর িশ কােজ িনযু

েয়াজনীয় সময় সহ িত বছর $65,000

থাকার জন

বতন এবং িবিভ সুিবধা উপেভাগ করেত পারেবন। অংশ হণকারী সং া িল িশ ীেদর কমসং ান সমথন করার জন

িত বছর

$25,000 থেক $100,000-এর মেধ অথ সাহায লাভ করেব।

2| স
কি

এবং উে শ

েহি ভ এম য়েম

অা

1981 সাল পয িনউইয়ক
এবং বকার

িনং অ াে র পূব স অনুযায়ী— ফডােরল অথায়েন পিরচািলত এই উেদ াগ যা 1974 থেক
ট এবং সারা দেশ িশ ীেদর ক

িলেক সমথন জািনেয়িছল—সা

মাকািবলা করার জন িশ ী এবং িশ কলার বে রা এক

কমশি

স

িতককােল িশ ীেদর

আয়

িকত কায েমর আ ান জািনেয়েছন।

CRNY-এর িশ ী কমসং ান সং া কায ম 300 জন িশ ী এবং তােদর সাংগঠিনক অংশীদারেদর বতন এবং সুিবধা সহ
কমসং ােনর জন অথ দান করেব - এইভােব মশি র

ে মূল কম িহসােব িশ ীেদর

বাঝা যােব।1

য সকল িশ ী কিমউিন -িভি ক সং া িলর সহেযািগতায় কাজ কের থােকন, তাঁেদর সমথন করার মধ িদেয় AEP, িশ ী এবং
সং ার মেধ কার স

ক উ ত করার এক

রচনা করার সময় সমতাপূণ স

পথ দশন কের থােক। যারা এই িশ কেমর সে জিড়ত তাঁেদর দ ত া এবং ািয়

ক , সৃজনশীল প িতেত সমাধান, সুিব ৃ ত িচ াভাবনা এবং অংশ হণ করার নতু ন প িত িলেক

উ সািহত কের। 1িশ ীেদর সামািজক পিরবতেনর
িবষেয় িশ ীেদর

েণতা এবং 1 িনউ ইয়ক

েটর সামািজক এবং অথৈনিতক সমৃি র

মতােক তু েল ধরার মাধ েম CRNY িব াস কের য এই ধরেণর সহেযািগতা কিমউিন

সহায়তা এবং সমৃি

িলেক

দান করেত সাহায কের থােক।

বতমান িব ব াপী COVID-19 মহামারীর মেধ ও িশ ীেদর কােজ িফিরেয় আনেত কাযকরী সহায়তামূলক কমসূিচ িল
তির করার মাধ েম, AEP ইিতহাসগতভােব

াি ক স

দােয়র মেধ িশ ী এবং সং া িলেক সমথন করার চ া কের

— একইসে

য সকল িশ ী কমসং ােন প িতগত বাধার স ুখীন হয়, তাঁেদরও সাহায কের থােক৷

িশ ী এবং স

দায়-িভি ক সং ার যুগলব ী অেনক ধরেণর প ধারণ করেত পাের। সে ে এই ধরেণর যুগলব ীর নতু ন কানও

যাগােযাগ বা কানও নতু ন কােজর সে জিড়ত হওয়ার েয়াজন নই। উদাহরণ

প, একজন িশ ী য কানও সং া, িশ া

দানকারী িশ ী, িশ ী সংগঠক, তথ গঠনকারী, বা সৃজনশীল পরামশদাতা িহসােব কাজ করেত পােরন। সাংগঠিনক অংশীদার য
কানও িশ ও সাং ৃ িতক সংগঠন, সরকারী সং া, অথবা অ-কলা কিমউিন িভি ক সং া হেত পাের।

1

https://www.artistsallianceinc.org/art-work-how-the-government-funded-ceta-jobs-program-put-artists-to-work/
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ল

সমূহ

আ

এম য়েম

িশ ী, স

া াম পিরেবশিভি ক- েরর পিরবতন করেত চায় এবং এে ে িতন ধরেণর াথিমক অংশীদার রেয়েছ:

দায় িভি ক সংগঠন, এবং কিমউিন । CRNY এই অংশীদারেদর েত েকর জন িন িলিখত ল

িল িচি ত

কেরেছ:
িশ ী
•

িশ ীেদর জীিবকা এবং আেয়র উপর িব -মহামারীর িবপযয়কর ভােবর পিরে ি েত, িবেশষ কের িনউ ইয়ক

•

থাকা কম উপাজন ম এবং কমিবহীন িশ ীেদর আিথক ি িতশীলতা দান করা।
িশ ীেদর তােদর শি ক অনুশীলনেক আরও গভীর করার সুেযাগ দান করার মধ িদেয় িশ ীেদর দ তা এবং

ট জুেড়
মতার

সে সাম স পূণ বতনিভি ক কমসং ােনর ব ব া করা।
দােয়র সােথ কাজ করার উে েশ িশ ীেদর বাঝাপড়ার এবং দ তা বৃি েত সহায়তা করা।

•

সংগঠন এবং স

•

তহিবল এবং নীিত ব ব ার মেধ িশ ীেদর ভাব বৃি করার জন এক

কিমউিন

িভি ক সংগঠন

•

িশ এবং অ-িশ উভয়

, য িল মহামারীর কারেণ চু র আিথক চাপ এবং

কিমউিন -িভি ক সং া িলর আিথক পুন
কিমউিন

•

যৗথ পিরকাঠােমা গেড় তালা।

এবং এর সে স

িতর স খ
ু ীন হেয়েছ, সই ধরেণর

ার এবং ি িতশীলতােক সমথন করা৷

িকত িবষয় িলর জন এবং এ িলর সে কাজ করার জন সং া িলর

মতােক আরও

গভীর করা।
িশ ী এবং সং া িলর মেধ পার িরক লাভজনক সহেযািগতার জন নতু ন বশ িকছু মেডল তির করা।

•
কিমউিন

িল
কিমউিন েক সমথন কের এবং সমৃ কের এমন ধরেণর যুগলব ী তির করা এবং কিমউিন র চািহদা এবং ই া পূরণ

•

করা।
কম িহসােব িশ ীেদর তু েল ধরা এবং তাঁেদর মূল বাঝার

•

মতা বৃি করার জন ; কিমউিন

িল িশ ীেদর পির ম এবং

প িত িল বুঝেত স ম হেব৷

িকভােব এই

া াম

পিরক না করা হেয়েছ

2021 সােলর শর কােল, ি েয় ভস িরিব
ব াপক অিভ তাস

িনউ ইয়ক এক

িথ ট া গঠন কের— য

িশ ী, িশি ত ব ি গণ, কৗশলিবদ এবং কম েদর ারা গ ত এক

িডিজটাল িম ংেয়র মাধ েম, এই জাট

িনউ ইয়ক

েটর সুপিরিচত এবং

বিচ ময় জাট।

িত মােস দুই বার

িশ ীেদর জন সুিনি ত আয় এবং িশ ীর কমসং ান সং া কমসূিচ উভয়

ে ই

সামি ক পরামশ িদেয় থােক।
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3 | িকভােব কমসং ান কাজ কের
িতপূরণ
অংশ হণকারী িশ ীরা তাঁেদর িশ কােজ িনযু

থাকার জন

েয়াজনীয় সময় সহ িত বছর $65,000 বতন (িনউ ইয়ক

েটর

আেয়র মধ সীমার সে সাম স পূণ) এবং সুিবধা উপেভাগ করেত পারেবন।
তােদর িশ ীেদর কমসং ােন সহায়তা করার জন অংশ হণকারী সং া িলেক অথ দান করা হেব। সং া িত এই অথসাহােয র
বািষক পিরমাণ হেব $25,000 এবং $100,000, সে ে
কত সংখ ক িশ ী িনযু

িত

সং া য পিরমাণ অথসাহায লাভ করেব স

িনভর করেব

রেয়েছন এবং সাংগঠিনক বােজেটর ভােবর উপর।

সুিবধা িল
AEP অথসাহায — য সং া

িশ ীর কমসং ান িনধারণ কের, তার মাধ েম কমসং ান স

িকত এই সুিবধা িলেক লাভ করেত

িশ ীেদর সহায়তা করেব- যমন িচিকৎসা, দাঁেতর িচিকৎসা, চােখর সমস া, এবং অন ান সম বাধ তামূলক সুিবধা িল। এই
সুিবধা িল সই সং ার মানস

মানব স

দ সং া কাজকেমর উপর িভি কের পিরচািলত হেব।

ারা কমসং ান দান করার অিধকারী
িশ ীেদর কমসং ান দু

উপােয়র মেধ এক র মাধ েম স

হেব:

সহে াগী সং া কমসং ান প িত র দািয়ে রেয়েছ: আেবদনকারী িত ােনর অবশ ই এক

1. এক

বতন পিরকাঠােমা থাকেত হেব; কম েদর
পিরেষবা দান করা; এবং সং ার মেধ এক
2. িনেয়াগ প িত এক

িতপূরণ দান করেত স ম হেব; বতন থেক বরা ট া
মানব স

মধ তাকারী সং ার মাধ েম স
ে এবং মানব স

সং া িবষেয়

দ ব ব া থাকেত হেব।

করার অিধকারী নয়, সই সকল সং া িলর আেবদন করার
যা বতন লাভ করার

িনভরেযাগ

হয়: য সং া িল িনেয়াগ প িত এবং সুিবধা িল স
ে , িশ ীেদর এক

মধ তাকারী সং া ারা িনযু

করা হেব

দ পিরেষবায় সহায়তা দান করেব৷

CRNY এক

মধ তাকারী সং া িহেসেব কাজ করার জন কম েদর সে সি য়ভােব আেলাচনা করেছ য

িশ ীেদর এক

অংেশর জন কমসং ান এবং সুিবধা িল দান করেত পাের। এই মধ তাকারী সং া িল সই সকল

সং া িলেক সমথন করেব যারা িশ ীেদর িনেয়াগ করেত চায় িক

AEP- ত

যােদর কমসং ান এবং/অথবা সুিবধা দান করার

মতা

সীিমত।
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4 | সময়সীমা
আেবদন করার িনেদিশকা

কািশত হেয়েছ

14'ই ফ য়াির, 2022

থম ধােপ আেবদন জমা দওয়ার শষ তািরখ

25' শ মাচ, 2022

থম ধােপর চূ ড়া আেবদনকারীেদর জানােনা হেয়েছ

11'ই এি ল, 2022

ি তীয় ধাপ ই ারিভউ

25' শ এি ল - 20'ই ম, 2022

িনবািচত অংশীদারেদর জানােনা হেয়েছ

6'ই জুন, 2022

সবজনীনভােব িনবািচত অংশীদারেদর ঘাষণা করা হেয়েছ

23' শ জুন, 2022

িশ ীেদর িনেয়াগপ িত

27' শ জুন, 2022

সং ার জন অথ

জুন 2022

দান করা

িডেস র 2022
জুন 2023
িডেস র 2023
িশ ী িনেয়াগ করা শষ হেব

আ

এম য়েম

কায ম স

া াম

িকত িনেদিশকা

জুন 2024
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5 | যাগ তা
ৗথ আেবদন
আ

এম য়েম

া াম-এর এক

িশ ী( দর) অথবা সং া

ৗথ আেবদন-এর েয়াজন হয়, যা িশ ী এবং সংগঠেনর মেধ হেয় থােক। হয়

এই যুগলব ী

করেত পাের এবং আেবদন করার সময় িশ ী( দর) এবং সং া উভয়েকই িনিদ ভােব

নাম িদেত হেব এবং একসােথ কাজ করেত স ত হেত হেব৷
এই যুগলব ীেত একজন বা একািধক িশ ী অ ভু

থাকেত পােরন। সং া িল একজন বা একািধক িশ ীেক িনেয়াগ করার জন

আেবদন করেত পাের। একািধক িশ ীর সে যুগলব ীর
স

ূণ

ািবত যুগলব ী েক এক

ে , সইসকল িশ ীরা হয় যু ভােব বা ত ভােব কাজ করেত পােরন।

ইউিনট িহসােব মূল ায়ন করা হেব, এবং এই প িতেত সম যুগলব ীকারী সং া এবং

িশ ীেদর হয় অথ দান করা হেব অথবা কাউেকই করা হেব না। যুগলব ীকারীেদর পৃথকভােব মূল ায়ন করা হেব না।

কারা আেবদন করেত পােরন
AEP- ত আেবদন করার জন যাগ হওয়ার
এক

•

কর-মু

ে , সংগঠন িল অবশ ই:

501(c)(3) দাতব সং া অথবা এক

সং া যা রা ীয় আইন

অনুসরণ কের এবং জনসাধারেণর উে েশ পিরচািলত হয় এবং/অথবা এক

ারা তির বা রা েক

501(c)(3) দাতব সং ার

ারা আিথকভােব সহায়তা লাভ কের থােক
েট তােদর

ধান দ র অবি ত

•

িনউ ইয়ক

•

িনে উে িখত এক বা একািধক কিমউিন েক সহায়তা করা হয়:
o

কৃ া , েদশী, এবং/অথবা িবিভ বেণর মানুষ

o

অিভবাসী

o

LGBTQIAP+ (সমাকামী মিহলা, সমকামী পু স, উভকামী, া েজ ার, অজানা/

যু , আ ঃকামী,

অেযৗন/কামনাহীন, সবকামী+)
o
o
o
o

বিধর/অ ম
ফৗজদাির আইনী ব ব া-জিড়ত রেয়েছ
দাির সীমােত বা তার নীেচ (িন -আয়) বসবাসকারী
ামা ল

AEP- ত আেবদন করার জন যাগ হেত, িশ ীেদর অবশ ই:
•

িনউ ইয়ক

েটর মূল বািস া হেত হেব

•

একজন িশ ী, সং ৃ িত ধারক বা সং ৃ িত িনমাতা

•

Tides or Creatives Rebuild New York-এর কম সদস নন বা কানও কম সদেস র সে স

িকত নয় ( যমন,

খুব কােছর পািরবািরক সদস )।

আ

এম য়েম

কায ম স

া াম

িকত িনেদিশকা
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য সকল িশ ীরা যারা

আয় বা কমহীন এবং/অথবা যারা কৃ া , েদশী, িবিভ বেণর মানুষ, অিভবাসী, LGBTQIAP+

(সমাকামী মিহলা, সমকামী পু স, উভকামী, া েজ ার, অজানা/

যু , আ ঃকামী, অেযৗন/কামনাহীন, সবকামী+),

বিধর/অ ম, ফৗজদাির আইনী ব ব া-জিড়ত রেয়েছ, দাির সীমােত বা তার নীেচ বসবাসকারী এবং/অথবা ামীণ এলাকায়
বসবাসকারীেদর আেবদন করেত উৎসািহত করা হয়।

সং া িল
একজন িশ ী, সং ৃ িত বাহক, বা সং ৃ িত িনমাতা ('িশ ী') এমন একজন ব ি িযিন িনয়িমতভােব শি ক বা সাং ৃ িতক কেমর
সে িনযু থােকন: িযিন অন েদর সে সম কভােব যাগােযাগ বা স ক ভাগ কের নওয়ার অিভ ােয় িনেজেক কাশ কের থােকন;
ঐিতহ পূণ ান এবং সাং ৃ িতক কেম অ সর ভূ িমকা পালন কেরন; তাঁর কিমউিন েক সাং ৃ িতক স েদর ারা পূণ কের তােলন;
এবং/অথবা সামািজক ভােবর কথা
তাঁেদর কেমর মাধ েম িনেজেদর

রেণ রেখ কিমউিন র মেধ অন েদর সে যু ভােব এবং অন েদর সে সৃি কেরন। িশ ীরা

িকেয় রাখেত এবং তাঁেদর এই কাজেক চািলেয় যাওয়ার জন

িত িত বজায় রাখেত চান। িশ ীরা

পৃথকভােব এবং যু ভােব, অথবা তাঁেদর কমে ে র মেধ িশ ািবদ িহসােব কাজ করেত পােরন।
শি ক এবং সং ৃ িত স
স

িকত কমকা

িলর মেধ রেয়েছ: কা িশ , নৃত , নকশা, চলি

, সািহত িশ , যাগােযাগমাধ ম

িকত িশ , স ীত, মৗিখক ঐিতহ গত প িত, সামািজক কাজকম, িথেয়টার, পিরেবশন িশ কলা, ঐিতহ গত িশ , দৃশ কলা এবং

আ ঃসাং ৃ িতক িশ । িত

িবষেয়র িবশদ িববরেণর জন , অনু হ কের FAQ িল দখুন।

কিমউিন িভি ক সংগঠন িল অলাভজনক সং া, সরকারী সং া, বা আিথক অনুদােন গেড় ওঠা সং া হেয় থােক, য িল তােদর
কিমউিন র অিধবাসীেদর জীবন উ ত করেত ানীয় পযােয় কাজ কের। কিমউিন -িভি ক সং া িল ন ায়স
স

দায় গেড় তালার জন িশ ও সাং ৃ িতক

ে অথবা অন কিমউিন র উ য়েনর

এবং শি শালী

িলেত ( া , িশ া, পিরেবশ,

ইত ািদ) তােদর উে শ বা কাজ চিরতাথ করেত পাের।
ধু িনউ ইয়ক
দান স

েটর মেধ ই ামীণ শ

েক ায় এক ডজন িভ উপােয় সং ািয়ত করা হেয়েছ; যাইেহাক, CRNY-এর অথ

িকত কমসূিচর উে েশ বলা যায় য, ' ামীণ স

দায়' হেলা মে াপিলটন এবং মাইে াপিলটান এলাকার বাইের য

জায়গায় জনসংখ া 10,000 বা তার কম।

িবিধিনেষধ
একািধক আেবদন
িশ ী কমসং ান সং া কমসূিচেত, িশ ী এবং সংগঠন
িনযু

আেবদনই করেত পােরন। িশ ীরা একািধক সং ার ারা

হেত চাইেত পারেবন না; সং া িল িভ িশ ী বা যুগলব ীর সে জিড়ত একািধক

িশ ীরা গ ারাি ড ইনকাম ফর আ
সম

ধুমা এক

া াম এবং আ

এম য়েম

যাগ আেবদনকারীেদর আেবদন জমা দওয়ার আেগ তাঁেদর জন

াব জমা িদেত পাের না।

া াম দু র জন ই আেবদন করেত পারেবন না। আমরা
কান CRNY কমসূচী

সবেচেয় উপযু

তা িবেবচনা

করেত অনুেরাধ কির।
আিথক পৃ েপাষকতা
এক
এক

LLC বা অন 501(c)(3)হীন সং া মূল সং া িহসােব আেবদন করেত পােরন না, তেব এক 501(c)(3) দাতব সং া বা
501(c)(3) সং ার আেবদেনর িভি েত সহেযাগী অংশীদার িহসােব এক আিথক পৃ েপাষেকর সে িমেল আেবদন করেত

আ

এম য়েম

কায ম স

া াম

িকত িনেদিশকা

8

পাের৷ হয় আিথক পৃ েপাষক অথবা 501(c)(3) সং ােক আবিশ কভােব মূল সং া হেত হেব এবং AEP আিথক অনুদােনর সে যু
সম অথ হণ করেব৷
একজন িশ ী তখনই এক

501(c)(3)-হীন সং ার সােথ কাজ করেত পােরন যখন

ধুমা

সই সং া

যিদ আিথকভােব এক

501(c)(3) দাতব সং ার ারা অথ দান করা হয়।
একজন আিথক সাহায া
মধা স

ত িশ ী এক

501(c)(3) িনেয়াগকারী সং া ছাড়া আেবদন করার যাগ নন।

ি র অিধকার

য সময় িশ ীরা তাঁেদর সহেযাগীেদর থেক াধীনভােব (যিদও িনযু ) কাজ কের থােকন, তখন অংশ হণকারী সং া িল িশ ীেদর
ারা তির করা কােজর জন কানও মধা স

আ

এম য়েম

কায ম স

া াম

িকত িনেদিশকা

ি র অিধকার থাকেব না বা পােব না।
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6 | িনবািচত হওয়ার মানদ
য আেবদন িল িন িলিখত মানদ
ািবত গ
ু লব ীর

•

িল পূরণ করেত পাের স িলেক অ ািধকার দওয়া হেব:
মতা এবং অখ তা

ািবত কাজ

িক যৗথভােব িশ ী এবং সং ার ারা উ ত এবং/ অথবা তির করা হেয়েছ?

o

ািবত কাজ

িক সং ার ল

o

ািবত কােজর বাইের িশ ী( দর) ব ি গত শি ক কম করার জন িক এক

o

এবং িশ ীেদর কাজ উভেয়র সােথ স িতপূণ?
ভােব উে িখত পিরক না

বা সময় বরা করা আেছ?
o

ািবত কাজ িল িক স

দােয়র মাধ েম করা হে

এবং/অথবা স

দােয়র চািহদা এবং সুেযােগর ারা চািলত

হে ?
o

অংশীদাররা িক অংশীদািরে র সাফল এবং ািয় েক সং ািয়ত করেত পাের?

CRNY-এর উে শ

•

িলর সে

ািবত সহেযািগতার

ণীিবন াস

o

ািবত সহেযািগতা িক ন ায়স ত এবং বািতলঅ যাগ ?

o

ািবত সহেযািগতা িক িশ ী, সং ৃ িত ধারক এবং সং ৃ িত িনমাতােদর

ান এবং দ তােক ক

কের গেড়

ওেঠ?
o

সং ার নতৃ ানীেয়রা এবং িশ ীরা িক তাঁেদর ারা িতফিলত স

দায় বা স

দােয়র পিরচয় এবং সাং ৃ িতক

ঐিতহ িলেক িতফিলত কের?
o

সং া র িক তােদর কিমউিন

িলেক স কভােব উপ ািপত করার জন

( যমন, ভাষা এবং সাং ৃ িতক দ তা, শারীিরকভােব উপি তেযাগ
িশ ীেদর সমথন করার জন সং ার

•

েয়াজনীয় পিরকাঠােমা রেয়েছ

ান)?

মতা

o

সং া

িক কমচারীর াথিনভর কােজর িত দৃঢ় দায়ব তা দশন কের?

o

সং া িক বােঝ িকভােব িশ ীেদর িকভােব সমথন করেত হয়?

o

সং া র িক িশ ীেদর সে

জাটব হওয়ার কানও ইিতহাস রেয়েছ? সং া

অথবা এর অনু ান েলা িক

িশ ীেদর নতৃ াধীন হেয় থােক?
সং া র আিথক

•

মতার উপর ভাব

o

সং া র বতমান আিথক চািহদা এবং

মতা িক

ভােব বলা আেছ?

o

এই অথ সাহায কীভােব সং া র কাযধারায় পিরবতন করেব স

িক সং া

অেথর সুষম ব েনর িত CRNY-এর িত িত মেন, ভারসাম বজায় রাখেত চূ ড়া িনবাচন
ামীণ স

•

দায় িলর উে খেযাগ

িতিনিধ সহ, িনউ ইয়ক

•

সং ার আকােরর এক

•

শি ক িবষয় িল এবং জাটব প িতর এক

•

জাটব তার এমন এক

েটর দশ

সুিনি ত করেত পাের?
সুিনি ত করেত হেব:

অ লেক ভৗগিলক অ েল ভাগ করা

পিরসীমা
পিরসীমা

মলব ন যখােন একািধক িশ ীর সে

জাট বাধা যায় আবার অন এক সহেযািগতায় একজন

িশ ীর সে ও জাট করা যেত পাের
আ

এম য়েম

কায ম স

া াম

িকত িনেদিশকা
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7 | পযােলাচনা
আেবদেনর পযােলাচনা ি য়া দু

ি য়া

পযােয় করা হেব:

থম প ায়: আেবদেনর প ােলাচনা
থম ধােপর আেবদন িল বিহরাগত সহ-পযােলাচকেদর ারা মূল ায়ন করা হেব - িশ ী এবং সাংগঠিনক পশাদার, যােদর িনজ
ভৗগিলক অ েলর

ে গভীর অিভ তা রেয়েছ এবং যারা আেবদনকারীেদর িবষেয় ভােলা ধারণা পাষণ কেরন৷ 28' শ মাচ,

2022 এবং 8'ঠা এি ল, 2022-এর মেধ CRNY কম রা এবং বিহরাগত পযােলাচকরা আেবদন িল পযােলাচনা করেবন এবং
ি তীয় ধােপ কান অংশীদারেক আম ণ জানােনা হেব স িবষেয় সুপািরশ করেবন। 11'ই এি ল, 2022-এ CRNY চূ ড়া
আেবদনকারীেদর ি তীয় ধােপ যাওয়ার জন জানােব।

ি তীয় ধাপ: সা াৎকার
25' শ এি ল, 2022 থেক 20'ই ম, 2022-এর মেধ এক
সং ার িশ ী এবং িতিনিধেদর আম ণ জানােনা হেব। িত

অনলাইন সা া কােরর সময় িনধারেণর জন চূ ড়া িনবািচত
সা াৎকােরর জন একজন CRNY কম সদেস র সে দুজন

বিহরাগত সহ-পযােলাচনাকারী উপি ত থাকেবন। এই সা া কার থেক লাভ করা িতি য়া-এক
িনবাচেনর মানদে র সােথ স িতপূণ-আিথক অনুদােনর জন িনধািরত িস া

িনয়ম অনুসাের নিথভু

িলেক জানােনা হয়৷ সকল বিহরাগত সহ-

পযােলাচকরা আেলাচনা করার উে েশ এবং চূ ড়া সুপািরশ করেত CRNY কম েদর সে িমিলত হেব। চূ ড়া অথ সাহায
ইয়ক

ট জুেড় CRNY-এর উে শ এবং সাংগঠিনক নীিতর সে

সুপািরশ িল হণ করেবন এবং চূ ড়া িস া

আ

এম য়েম

কায ম স

া াম

িকত িনেদিশকা

িনউ

মেল িকনা তা িনি ত করার মাধ েম CRNY কম রা এই

হণ করেবন।

চূ ড়া িনবািচতেদর 6'ই জুন, 2022-এর মেধ সম িস া স
27' শ জুন, 2022-এর মেধ ই

যা

েক জানােনা হেব। আমরা আশা করিছ য িশ ীেদর কমসং ান

হেব।
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8 | িকভােব আেবদন করেবন
25' শ মাচ, 2022 ই ান টাইম 11:59 PM-এর মেধ সম আেবদন িডিজটাল প িতেত জমা িদেত হেব।
যখন িশ ীরা এবং সং া িল একসে কাজ করেত স ত হেবন এবং জাটব তার জন এক
াব দুই তরেফই
ত করা হেব,
তখন CRNY-এর ওেয়ব-িভি ক আেবদন সং া
াটফেম উপল সাবিমটােবল অপশেনর মাধ েম দুই প ই তাঁেদর তথ জমা
িদেত পারেব: https://creativesrebuildny.submittable.com/
এক

আেবদন প িত

একজন িশ ী বা সং ার একজন িতিনিধর ারা

করা যেত পাের। য ব ি

আেবদন প িত

করেবন তাঁেক াথিমক আেবদনকারী িহসােব মেনানীত করা হেব। াথিমক আেবদনকারী য িবষেয়র জন দায়ী থাকেবন:
•
•
•

তাঁেদর িনেজেদর স ে তথ উে খ করা,
আেবদেন উে িখত সম সহেযাগীেদর কাছ থেক তথ অনুেরাধ করা,
সম সহেযাগীরা তােদর তথ জমা িদেয়েছন তা িনি ত করা, এবং

•

চূ ড়া আেবদন জমা দওয়া।

যখন মূল আেবদনকারী আেবদন প িত

কেরন, তখন িশ ীেদর এবং সং াগত সহেযাগীেদর যু

করার

মতা তাঁেদর থাকেব।

এক সং ােক াথিমক সং া িহসােব িচি ত করেত হেব; এ সই সং া যা CRNY থেক সরাসির অথ সাহায লাভ করেব।
আেবদেন উে িখত িত িশ ী এবং সং াগত সহেযাগী যৗথ আেবদন প িত স
করেত পূরণ করা এবং জমা দওয়ার জন
এক

ফম পােবন।

আেবদেন িত
স

অংশ হণকারী িশ ী এবং সং ার স

েক াথিমক তথ িজ াসা করা হয় এবং তারপর

ািবত সহেযািগতা

েক িতন সংি
বণনামূলক
িজ াসা করা হয়। এই সকল বণনামূলক ে র জন াথিমক আেবদনকারী দায়ী থাকেবন।
াথিমক আেবদনকারীর ারা আেবদন জমা দওয়ার আেগ এই উ র িল তির করা উিচত এবং সম সহেযাগীেদর ারা স ত

হওয়া উিচত।

আ

এম য়েম

কায ম স

া াম

িকত িনেদিশকা
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9 | আেবদন স
হ

িকত সহায়তা

ড

CRNY এক

হ

CRNY-এর হ

ড
ড

তির কেরেছ যা পুেরা আেবদন ি য়া জুেড় উপল থাকেব। আেবদন ি য়া জুেড় সাহায িনি ত করেত,
আেবদনকারীেদর যুি গত সহায়তা দান করেব যারা:

িনেদিশকা এবং ায়শই িজ ািসত

•

অিতির

াবলীেত উ র দওয়া হয়িন এমন যেকােনা এক

কমসূচীর জন যাগ তা স

েক

রেয়েছ

কান কমসূচীর জন আেবদন করেত হেব তা িনেয় অিন য়তা রেয়েছ

•

অনলাইেন আেবদন করেত স ম নন এবং য কানও কারেণ তাঁেদর িনেজেদর বদেল অন কাউেক আেবদন করার জন

•

দরকার, এ িল সহ:
o

হ

ড

ডব া

বা Wi-Fi-এর সীিমত অ াে স
ািনশ বােদ অন কানও ভাষায় আেবদন জমা িদেত হেব

o

ইংরািজ অথবা

o

এমন কানও অ মতা যা তাঁেদর আেবদন প িতেত বাধা দান কের

o

অন ান পিরি িত

অ াে স করেত, ইেমল ক ন HelpDesk@creativesrebuildny.org অথবা কল ক ন 855-929-3863

(সরাসির সহায়তা সামবার-

বার সকাল 10:00 AM থেক 4:00 PM পূব পয উপল )। য সকল আেবদনকারী ইংেরিজ বা

ািনশ বলেত পােরন না এবং য সকল আেবদনকারীরা ইংেরিজ ভাষা িশখেছন তাঁেদর সাহায করার জন হ

ডে

উপি ত

অনুবাদকারীরা সদা সেচ ।

আ

এম য়েম

কায ম স

া াম

িকত িনেদিশকা
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তথ

দান সং া

CRNY িনউ ইয়ক

বঠক

ট কাউি ল অন দ আটস (NYSCA) এবং এর বশ কেয়ক

সােথ অংশীদাির করেছ যােত আমােদর
হা

া াম িল স

টওয়াইড কিমউিন

ির া

সাইট িলর

েক আরও জানার জন স াব আেবদনকারীেদর অনলাইন তথ সশন সহ-

করা হয়৷ সম িবষয় িল ব ভািষক এবং ASL সমথন দান করেব। আেরা তািরখ যাগ করা হেব এবং এ

পিরবতন

সােপ ।
সবেচেয় সা

িতক সময়সূচী এবং রিজে শন স

িকত িনেদশাবলীর জন www.creativesrebuildny.org/apply- ত

িভিজট ক ন।
তািরখ

হা

ম লবার, 15'ই ফ য়াির সকাল 9:00 টায়
বৃহ িতবার, 17'ই ফ য়াির দুপুর 12:00 টা

লং আইল া

আটস অ ালােয়

স অফ গ ানাে াগান

ম লবার, 22 ' শ ফ য়াির স া 7:00 টা

CNY আটস

বৃহ িতবার, 24' শ ফ য়াির স

দ আটস কাউি ল অফ দ সাউদান িফ ার লকস

ম লবার, 1'লা মাচ স

া 7:00 টা

া 7:00 টা

কিভন গটিকেনর মাধ েম িতব ী িশ ীেদর সহায়তা

বৃহ িতবার, 3'রা মাচ 12:00 টা

িনউ ইয়ক

ট কাউি ল অন দ আটস

বৃহ িতবার, 10'ই মাচ দুপুর 12:00 টা

নথ কাি

ম লবার, 15'ই মাচ দুপুর 12:00 টা

আটস সািভেসস ইনকেপােরশন, াই-কাউি

বৃহ িতবার, 17'ই মাচ দুপুর 12:00 টা

িনউ ইয়ক

আটস কাউি ল
আটস কাউি ল, সেনকা

নশন অফ ইি য়ানস

আ

এম য়েম

কায ম স

া াম

িকত িনেদিশকা

ট কাউি ল অন দ আটস
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10 | আিথক অনুদােনর ময়াদ,

দান

করার জন আিথক অনুদান, এবং
বতমােন চলেত থাকা
অথ সাহা

ি য়া িল

দান করা

য সং া িশ ীেদর িনেয়াগ কের সই সং ার বতন প িতর সময়সূচী অনুযায়ী ( যমন, স ােহ দুইবার, মােস দুই বার)

•

বতন দওয়া হেব (হয় সহেযাগী সং া বা মধ তাকারী)।

•

একািধক সং া একসে আেবদন করেত পাের, তেব এক েক মূল সং া িহসােব অবশ ই মেনানীত করেত হেব; এ সই
সং া যা CRNY-এর তরফ থেক সম অথ সাহায লাভ করেব৷ মূল সং া অবশ ই এক কর-মু 501(c)(3)
পাবিলক দাতব বা এক সং া যা রা ীয় আইন ারা তির বা অনুসরণ কের এবং জনসাধারেণর উে েশ
পিরচািলত হয়, এমন এক
িত ান হেত হয়, যার ধান দ র িনউ ইয়ক
েট।
র থেক
কের এবং তারপর িত ছয়
CRNY মূল সং া েক চার সমান িকি েত অথ দান করেব: সহেযািগতা

•

মাস পর, অথ সাহায করার ময়াদ শষ হওয়া পয ।
িতেবদেনর পিরবেত, তৃ তীয়বার আিথক সাহায িবতরণ করার আেগ, সহেযািগতা বৃি করা এবং চ ােল

•

আেলাচনা করেত অথ সাহায যু
যাগােযােগর সে

িল িনেয়

অংশীদািরে র অধীন অংশ হণকারীরা CRNY কম েদর এবং/অথবা আ িলক িশ ীর

দখা করেবন। এই িম ং িল কমসূচীর জন

েয়াজনীয়তা িলেক সুিনি ত করেব এবং িশ ী, সং া,

এবং অংশীদািরে র িববতনেক সমথন করা এ র উে শ ।
যিদ াথিমক সং া বা কানও িশ ীর কমসূচীেত তাঁেদর অংশ হণ করার প িত সমা করেত হয় ( াথিমক বাস ােনর

•

পিরবতন, ব ি গত পিরি িত, সহেযািগতায় এক
অিবলে CRNY- ক জানােত হেব। িশে র এক

অ ত ািশত বাধা বা অন কানও কারেণ), তাহেল তাঁেদর অবশ ই
ন ায়স ত এবং পুন

ােনর পথ খুঁেজ পেত সং া এবং িশ ীেদর সে

কাজ করার মাধ েম, CRNY মম েবােধর সে এই পিরি িত িলর স ুখীন হেব।

অন ান

ি য়া

দ তা এবং যাগােযাগ বৃি করার জন CRNY, AEP-এর সে জিড়ত সং া এবং িশ ীেদর সহেযািগতা করেব, যা

•

সরাসির তােদর েয়াজেন কােজ আসেব এবং তারা য স

দায় িলেক সবা দান কের তােদর ারা অবিহত করা হেব।

ন ায উপােয় িশ েক আরও উ ত করা এবং িশ ী-িনিদ িবষেয় কথা বলার েচ ায় দৃঢ় িত িত সহ CRNY আগামী

•

দুই বছের গেবষণা, সহায়তা এবং দৃি ভি র পিরবতন করার েচ া জাির রাখেব। আ

এম য়েম

িনবািচত িশ ীরা এবং সং া িলেক CRNY-এর গেবষণা এবং সহয়তামূলক কােজ অংশ হণ করার িবক
হেব। যারা অংশ হণ করার জন িনবাচন কেরন তাঁেদর আ

এম য়েম

া ােমর জন
দান করা

া ােমর মাধ েম া তহিবেলর উপের

িতপূরণ দান করা হেব।

আ

এম য়েম

কায ম স

া াম

িকত িনেদিশকা
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11 | তথ সুর া এবং গাপনীয়তা
আেবদনকারীর তেথ র গাপনীয়তা িনি ত করেত এবং এই ধরেনর তেথ র

ে অনুেমাদনহীন অ াে স, ন করা,

িত বা

পিরবতন িতেরাধ করার জন CRNY যথাযথভােব পিরকি ত িনরাপ া ব ব া াপন করেব ও বজায় রাখেব। সাবিমটােবল,
CRNY-এর আেবদন সং া

াটফেম িবিভ ধরেনর িনরাপ া সং া

বিশ

এবং সুস ত সা িফেকশন িল রেয়েছ যা এখােন

পাওয়া যােব: https://www.submittable.com/security/।
আ

এম য়েম

া ােমর আেবদন ি য়ার অংশ িহেসেব জমা দওয়া তথ িল

ধুমা িনবাচন ি য়ায় সহায়তাকারী

িরিভউ প ােনিল , এবং CRNY-এর গেবষণা ও সহায়তা সং া কােজর সে জিড়ত অংশীদারেদর সে ভাগ কের নওয়া হেব।
আেবদন প িতর িতি য়া িল িবে ষণ করার আেগ স িলর নাম গাপন করা হেব, এবং অিতির

স িত না চাওয়া অবিধ এবং

সুরি ত না হওয়া পয গেবষণা বা সহায়তামূলক কানও কােজর ফলাফেলর মাধ েম আেবদনকারীেদর ব ি গতভােব িচি ত করা
যােব না।
ি েয় ভস িরিব

িনউ ইয়ক ইিনিশেয় ভ (িডেস র 2024) শষ না হওয়া পয আেবদনকারীেদর তথ রেখ দওয়া হেব।

অিতির

অনুেরােধর িভি েত উপল রাখা হেব।

আ

ড েম

এম য়েম

কায ম স

া াম

িকত িনেদিশকা
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12 | িনউ ইয়ক
এক

আেবদন জমা দওয়ার পের, আ

জানােনা হেব, যার মেধ ি শ

এম য়েম

থাকেব, িত

ট আ
া ােম আেবদনকারী িশ ীেদর এক

িনউ ইয়ক (CRNY) িনউ ইয়ক

পিরি িত এবং অিভ তার এক

সামি ক ছিব তির করেত চায়। আমরা এই সামি ক ছিব

আেবদেনর সম

িশ ীর েয়াজেন সহায়তামূলক

া াম িলর মাধ েম দ তহিবল িল য কানও

ধারণা দান করার

এম য়েম

পাওয়ার স াবনােক ভািবত করেব না এবং

িতি য়া িল কেঠারভােব গাপনীয় রাখা হেব। আপিন যিদ এই সমী া

আপনার দান করা তথ িনউ ইয়ক

কায ম স

িত

পা রমূলক উপােয় সই চািহদা িল পূরণ করেত সহায়তা কের িকনা তা মূল ায়ন করেত ব বহার করব৷

এই সমী ােত আপনার অংশ হণ আপনার CRNY অথ সাহা

আ

েক িজ াসা করা হেব।

ট জুেড় িশ ী, সাং ৃ িতক ধারক এবং সাং ৃ িতক িনমাতােদর চািহদা,

সমথন এবং বণনামূলক পিরবতেনর কাজ পিরচালনা করেত এবং CRNY-এর
সারগভ বা

সমী ায় অংশ নওয়ার জন আম ণ

ে ই িবক থাকেব, এ িল শি ক কমকা , আিথক পিরি িত, সু া ,

মহামারীর সময়কােলর অিভ তা এবং নীিত এবং সহায়তািবষয়ক মেনাভাব স
ি েয় ভস িরিব

সােভ

পূরণ করেত চান, তাহেল

েটর িশ ীরা আজ কীভােব জীবনযাপন করেছন, সই ব াপাের এক

জ ল এবং সংি

ে অবদান রাখেব।

া াম

িকত িনেদিশকা
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13 | আেবদন স

িকত

িল

প ায় 1 আেবদন প িত

পিরিচিত
আ

এম য়েম

া ােমর উে েশ যৗথ আেবদন করার জন

াগত জানাই! আপিন য এখােন রেয়েছন, তার জন আমরা খুবই

আনি ত।
আ
এম য়েম
া াম দুই বছেরর জন , স দায়-িভি ক সং া িলর সে সহকারী িহসােব কাজ করার জন িশ ী, সাং ৃ িতক
ধারক, বা সং ৃ িত িনমাতােদর (িশ ী) কমসং ান দান কের [501(c)(3) দাতব সং া, আিথক পৃ েপাষক যারা 501(c)(3)
দাতব সং া, অথবা এক

সং া যা রা ীয় আইন ারা তির হয় বা অনুসরণ কের এবং জনসাধারেণর উে েশ পিরচািলত হয়]।

িশ ী এবং সং া িল তােদর সহেযাগী স কেক
করার মাধ েম, যৗথভােব আেবদন কের। আ
এম য়েম
া াম স
আরও তেথ র জন , অনু হ কের www.creativesrebuildny.org/apply/artist-employment- ত িনেদিশকা এবং

েক

াবলী দখুন।

ায়শই িজ ািসত

ভােব আেবদন করেত হেব
ািবত সহেযািগতার

ে অবশ ই একজন মূল আেবদনকারীেক িচি ত করেত হেব; এই আেবদনকারী হয় একজন িশ ী বা মূল

সহেযাগী সং ার মেধ য কউ হেত পােরন। মূল আেবদনকারী সম সহেযাগী িশ ী এবং সং া িল য তােদর পৃথক আেবদন
িলর
ফম িল পূরণ কেরেছ, তা িনি ত করার জন দায়ী থাকেবন৷ এছাড়াও মূল আেবদনকারী ািবত সহেযািগতার িবষেয়
িতি য়া িল উে খ করার জন দায়ী থাকেবন এবং সম আেবদনকারী য পৃথকভােব এই িতি য়া িলর পযােলাচনা কেরেছন
এবং এেত স ত হেয়েছন সই িবষয় অবশ ই িনি ত করেত হেব ৷
আেবদেন িত
স

েক িতন

অংশ হণকারী িশ ী এবং সং ার স
সংি

বণনামূলক

েক াথিমক তথ িজ াসা করা হয় এবং তারপর

িজ াসা করা হয়। আেবদন প িতর ধাপ েলা িন

ধাপ 1: সম িশ ী এবং মূল সং ার

ািবত সহেযািগতা

প:

াগ তা িনি ত ক ন

ধাপ 2: মূল আেবদনকারী ক?
ধাপ 3: িশ ীেদর জন
ধাপ 4: সং ার জন
ধাপ 5: িশ ী এবং সং া উভেয়র জন

:

ািবত সহে ািগতা

ধাপ 6: জমা িদন!
CRNY-এর ল হল এই আেবদন েক যতটা স ব অ াে সেযাগ এবং সহজ কের তালা। আপনার যিদ কােনা সহায়তার েয়াজন
হয়, তাহেল অনু হ কের আমােদর 855-929-3863- ত হ ডে কল ক ন (লাইভ সহায়তা উপল থােক সামবারবার
সকাল 10:00টা থেক 4:00টা ই ান) অথবা ইেমল ক ন HelpDesk@creativesrebuildny.org-এ।
আ

এম য়েম

কায ম স

া াম

িকত িনেদিশকা
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ধাপ 1: সম িশ ী এবং মূল সং ার

াগ তা সুিনি ত ক ন

•

অনু হ কের িনি ত ক ন য া ােমর জন আেবদনকারী সম িশ ী হেলন:
o িনউ ইয়ক েটর বািস া
o 1'লা জানুয়ারী, 2022 অনুযায়ী 18 বছেরর বিশ বয়সী
o একজন িশ ী, সাং ৃ িতক ধারক বা সং ৃ িত িনমাতা িহসােব পিরিচত

•

অনু হ কের িনি ত ক ন য, য মূল সং া
া ােমর জন আেবদন করেছ:
o এক 501(c)(3) পাবিলক দাতব , যার মেধ আিথক পৃ েপাষক যারা 501(c)(3) পাবিলক দাতব সং া, বা
এক সরকারী উপকরণ
o িনউ ইয়ক েট তােদর ধান কাযালয় অবি ত
o সু
ভােব িন িলিখত স দায় িলর মেধ অ ত এক েক উপ ািপত কের: কৃ া , েদশী, িবিভ বেণর
মানুষ, অিভবাসী, LQBTQIAP+ (সমাকামী মিহলা, সমকামী পু স, উভকামী, া েজ ার, অজানা/ যু ,
আ ঃকামী, অেযৗন/কামনাহীন, সবকামী+), বিধর/অ ম,

আয়স

, অথবা ামীণ।

•

এই আেবদন প িতর সে জিড়ত কউ িক টাইডস বা ি েয় ভস িরিব িনউ ইয়েকর কম সদস অথবা কম সদেস র
( যমন, খুব কােছর পািরবািরক সদস ) সে স িকত? [এক িনবাচন ক ন]
o হ াঁ (অেযাগ )
o না ( যাগ )

•

আমরা এই িবষেয় সেচতন য আ
এম য়েম
া ােমর জন আেবদন করার মাধ েম, এই আেবদন প িতর সম
িশ ী গ ারাি ড ইনকােমর জন আেবদন করার অনুমিত া নন, এবং এ হল আ
এম য়েম
া ােমর জন
একমা
o

আেবদন প িত যা এখােন উে িখত সম িশ ী এবং সং া জমা িদে ন।
অবশ ই চক ক ন]
হ াঁ [এিগেয় যেত এই বা

ধাপ 2: মূল আেবদনকারী ক?
আপিন (মূল আেবদনকারী) একজন িশ ী অথবা এক
•

িশ ী

•

সং া

সং া িহসােব আেবদন করেছন?

ধাপ 3: িশ ীেদর জন
এই সহেযািগতায় অংশ হণকারী েত ক িশ ীর জন িন িলিখত তেথ র েয়াজন হেব।
মৗিলক তথ
•

আইনগত পদিব

•

আইনগত থম নাম

•

সবজনীন/পছে র/সত নাম

•

ইেমল
ফান ন র

•

উ ারণ

•
আ

এম য়েম

কায ম স

া াম

িকত িনেদিশকা
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ভৗগিলক তথ
•

রা ার

•

শহর

কানা বা চৗরা া

পা াল কাড

•

[উে খ য িনউইয়ক িস পাঁচ বেরা িনেয় গ ত এবং িত বেরা িনউইয়ক
কিলন হল িকংস কাউি , স হল স কাউি , ম ানহাটন হল িনউ ইয়ক কাউি ,

কাউি

•

কাউি এবং ই

কাউি ।]

হল ই

িনবাচন ক ন]

অ ল [এক

•

রাজধানী অ ল

o

স াল িনউ ইয়ক

o
o

িফ ার লক

o

লং আইল া

o

িমড-হাডসন

o

মাহক ভ ািল

o

িনউ ইয়ক িস

o

নথ কাি

o

সাদান টায়ার

o

ওেয় ান িনউ ইয়ক

আপিন য কিমউিন েত বাস কেরন তােক আপিন কীভােব বণনা করেবন? [এক

•

েটর এক িভ কাউি ।
েটন আইল া হল িরচম

o

শহরা ল

o

শহরতিল

o

ামা ল

o

উপজািত

িনবাচন ক ন]

শি ক কমকা

CRNY-এর ল

হল শি ক িবষয় িল এবং কমৈশলীর িব ৃ ত

ে সহায়তার ভারসাম বজায় রাখা।

িশ ী, সাং ৃ িতক ধারক, বা সং ৃ িত িনমাতা িহসােব অনু হ কের আপনার কমপ িতেক সেবা মভােব িতফিলত কের

•

এমন িতন

শাখােক

অনুযায়ী উে খ ক ন: [ েত ক র িব ািরত িববরণ ায়শই িজ ািসত

পে পাওয়া

যােব।]
o

কা িশ

o

নৃত

o

িডজাইন

o

িফ

o

সািহত িশ

o
o
o

আ

িকত িশ

স ীত
মৗিখক ঐিতহ

o

সামািজক অনুশীলন

o

িথেয়টার

এম য়েম

কায ম স

যাগােযাগ মাধ ম স

া াম

িকত িনেদিশকা
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o

িশ কলা

o

ঐিতহ গত িশ কলা

o

দৃশ কলা

o

আ ঃসাং ৃ িতক িশ

একজন িশ ী, সাং ৃ িতক ধারক বা সং ৃ িত িনমাতা িহেসেব আপিন কীভােব আপনার িশ কমেক এিগেয় িনেয় যােবন?

•

েযাজ সবক

িনবাচন ক ন:

o

আিম একক িশ ী িহেসেব কাজ কির।

o

আিম অন ান িশ ীেদর সে িনয়িমত যৗথভােব কাজ কির।

o

আিম অন ান অ-িশ ীেদর সে িনয়িমত সহেযািগতা কির।

o

আমার িশ কম েক অথপূণ কের তালার জন জনসাধারেণর বা স

o
o

াতা বা দশকেদর কােছ আমার িশ কম স

দােয়র ভূ িমকা থাকা েয়াজন।

করার প িত, উপ াপনা বা দশন করা হল মূল িবষয়।

অন েদর শখােনা বা িশি ত কের তালা হল আমার িশ কেমর মূল িবষয়।

একজন িশ ী, সাং ৃ িতক ধারক, বা সং ৃ িত িনমাতা িহসােব আপনার িশ কম র বণনা ক ন, আপিন একজন িশ ী

•

িহসােব কতিদন ধের িশ কেমর সে জিড়ত রেয়েছন। [100 শ ]
এমন এক

•

সা

িতক ক বা পারফরম াে র বণনা ক ন যা িনেয় আপিন গিবত (স ব হেল এক

িল

শয়ার

ক ন)। [100 শ ]
জনসংখ া-িবষয়ক তথ

CRNY ঐিতহািসকভােব াি ক স দায়িভি ক িশ ী এবং সং া িলেক সমথন করার চ া কের-একইসে সই সকল িশ ী যারা
কমসং ােনর ে প িতগত বাধার স ুখীন হন৷ আমরা জনসংখ ািভি ক তেথ র সংেবদনশীল কৃ িত এবং কীভােব এ িবিভ
বেণর স দায় এবং অন ান িনপীিড়ত জনেগা ীর িত করার জন ঐিতহািসকভােব ব বহার করা হেয়েছ তােক ীকার কির।
িন িলিখত িত
ে র জন , আপনার কােছ অনুেরাধ করা তথ দান করেত পােরন অথবা আপিন িনেদশ করেত পােরন য
আপিন সই িনিদ িবষয় র জন কােনারকম িতি য়া না করা িনবাচন কেরেছন। আপনার অংশ হণ এবং িতি য়া
কেঠারভােব গাপনীয় িহসােব িবেবিচত হেব। আেবদন ি য়া জুেড় আপনার গাপনীয়তা বজায় রাখার জন , এই

িলর

উ র িল জমা দওয়ার পের তা অন আেবদনকারীেদর বা পযােলাচকেদর কােছ দৃশ মান হেব না।
•

অনু হ কের আপনার জ

•

িন িলিখত কান

আরব বা মধ াচ

o

এিশয়ান

o

কৃ া বা আি কান আেমিরকান

o

িহ ািনক বা ল া ন

o

েদশী আেমিরকান, ফা

o

শা মহাসাগরীয় ীেপর অিধবাসী অথবা হাওয়াই ীপপুে র অিধবাসী

o
এম য়েম

কায ম স

আপনােক স কভােব বণনা কের? েযাজ িল িনবাচন ক ন:

o

o

আ

তািরখ দান ক ন। [অবশ ই মামা/িদিদ/বববব অনুসাের হেত হেব।]

নশন বা আলা ার বািস া

তা
অন ান - অনু হ কের িনিদ ক ন
া াম

িকত িনেদিশকা
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o

আিম উ র িদেত চাই না

আপিন মািকন অিভবাসী িহসােব িচি ত? [এক

•

o

হ াঁ

o

না

o

আিম উ র িদেত চাই না

িনবাচন ক ন]

আপনার াথিমকভােব কান ভাষায় কথা বেলন? [এক

•

o

ইংেরিজ
ািনশ

o
o

ম া ািরন বা ক াে ািনজ

o

রািশয়ান

o

ইেয়িদশ

o

বাংলা

o

িনবাচন ক ন]

কািরয়ান

o

হাইতীয়

o

ইতািলয়ান

o

আরিব

o

পািলশ

ওল

o

অন ান - অনু হ কের িনিদ ক ন

o

আিম উ র িদেত চাই না

আপনার িল সং া পিরিচিত িক? েযাজ িল িনবাচন ক ন:

•

o

পু ষ

o

নারী

o

তৃ তীয় িল

o

টু -ি িরট

o

অন ান : অনু হ কের িনিদ ক ন

o

আিম উ র িদেত চাই না

আপিন িক িনেজক

•

া েজ ার িহসােব পিরচয় দান কেরন? [এক

o

হ াঁ

o

না

o

আিম উ র িদেত চাই না

িনবাচন ক ন]

আপিন িক িনেজেক LGBTQIAP+ (সমাকামী মিহলা, সমকামী পু স, উভকামী, া েজ ার, অজানা/

•

আ ঃকামী, অেযৗন/কামনাহীন, সবকামী) িহেসেব পিরিচিত দান কেরন? [এক
হ াঁ

o

না

o

আিম উ র িদেত চাই না

আপিন িক িনেজেক বিধর বা িতব ী িহসােব িচি ত কেরন? [এক

•

আ

o

o

হ াঁ

o

না

এম য়েম

কায ম স

া াম

িকত িনেদিশকা
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িনবাচন ক ন]
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o

আিম উ র িদেত চাই না

আপিন অতীেত িক কােনা ফৗজদাির আইিন ব াপাের জিড়ত িছেলন? [এক

•

o

হ াঁ

o

না

o

আিম উ র িদেত চাই না

o

যিদ হ াঁ হয়: তাহেল অতীেত আপনার ফৗজদাির আইিন ব াপাের জিড়ত থাকা িক আপনার চাকির খাঁজার
িবষয় েক ভািবত কেরেছ? [এক


হ াঁ



না



আিম উ র িদেত চাই না

িনবাচন ক ন]

িন িলিখত কােনা ব ি েক—আপিন িক িনয়িমত

•

িনবাচন ক ন]

ষা দান কেরন—হয় আপিন একা অথবা অন কােরা সােথ

িমিলতভােব? েযাজ িল িনবাচন ক ন:
o

হ াঁ, এক

িশ

বা িশ েদর

o

হ াঁ, একজন ী বা স ী িযিন বয় , অসু অথবা অ ম।

o

হ াঁ, একজন া বয় /একািধক া বয় /বয় , অসু বা অ ম

o

না

o

আিম উ র িদেত চাই না

ধাপ 4: সং ার জন
সহেযািগতায় অংশ হণকারী িত

সং ার িন িলিখত তেথ র েয়াজন হেব।

মৗিলক তথ
•

সং ার নাম

•

সং ার ওেয়বসাইট এবং/অথবা ফসবুক পজ [ েয়াজনীয় নয়]

•

মূল যাগােযাগকারীর পদবী

•

মূল যাগােযাগকারীর নাম

•

মূল যাগােযাগকারীর বাস ান/িশেরানাম

•

মূল যাগােযাগকারীর ইেমল

•

মূল যাগােযাগকারীর ফান ন র

ভৗগিলক তথ
•

রা ার

•

শহর
পা াল কাড

•

আ

কানা

•

কাউি

•

অ ল [এক
এম য়েম

কায ম স

িনবাচন ক ন]

া াম

িকত িনেদিশকা
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o
o

রাজধানী অ ল
স াল িনউ ইয়ক

o

িফ ার লক

o

লং আইল া

o

িমড-হাডসন

o

মাহক ভ ািল

o

িনউ ইয়ক িস

o

নথ কাি

o

সাদান টায়ার

o

ওেয় ান িনউ ইয়ক

য কিমউিন েত আপনার সং া কাজ কের আপিন তােক কীভােব বণনা করেবন? [এক

•

o

শহরা ল

o

শহরতিল

o

ামা ল

o

উপজািত

আপনার পিরেষবা বা

•

া াম িল কতটা ব াপকভােব কাজ কের? েযাজ সবক

o

ানীয় - লাকালয়

o

ানীয় - শহর, শহরতিল বা উপজািত-অধু িষত

o

আ িলক

o

রাজ ব াপী

o

জাতীয়

িনবাচন ক ন]

িনবাচন ক ন:

উে শ এবং অিভ তা
•

আপনার সং ার উে শ িক? [100 শ ]

•

আপিন িকভােব আপনার স

•

আপিন িক িশ ীেদর সে একসােথ কাজ কেরন অথবা অতীেত িক কেরেছন? [এক
হ াঁ

o

না

o

যিদ হ াঁ হয়, তাহেল: আপিন কতিদন ধের িশ ীেদর সে একসােথ কাজ কেরেছন? [এক


আমরা িশ ীেদর সে একসােথ কাজ করার ব াপাের তু লনামূলকভােব নতু ন (3 বছেরর কম)
আমরা িশ ীেদর সে একসােথ কাজ করার ব াপাের তু লনামূলকভােব অিভ



আমােদর সং া



আমরা অতীেত িশ ীেদর সে একসােথ কাজ কেরিছ িক

া াম

িকত িনেদিশকা

(3 বছেররও বিশ)

হওয়ার থেকই আমরা িশ ীেদর িনেয় কাজ কেরিছ
বতমােন তােদর সে কাজ করিছ না

যিদ হ াঁ হয়, তাহেল: আপনার সং া কত সংখ ক িশ ীর কাজ কেরেছ?


এম য়েম

িনবাচন ক ন]





আ

িনবাচন ক ন]

o

o

কায ম স

দায়েক পিরেষবা দান কেরন? [100 শ ]

েযাজ িল িনবাচন ক ন:

কমচারী িহেসেব
াধীন চু ি কারী িহসােব
24

ােসবক িহসােব



o

অন ান : অনু হ কের বণনা ক ন

যিদ হ াঁ হয়, তাহেল: অনু হ কের িশ ীেদর সে সহেযািগতা করার এক
গিবত; এক

o

উদাহরণ দান ক ন যা িনেয় আপিন

দান ক ন যিদ উপল থােক। [100 শ ]

িল

যিদ না হয়, তাহেল: এমন যিদ কােনা িনিদ বাধা বা চ ােল থােক যা আপিন মেন কেরন য অতীেত িশ ীেদর
সে একসােথ কাজ করা, িনেয়াগ করা বা সহেযািগতা করার ব াপাের আপনােক বাধা িদেয়েছ ( ান, অথ দান,
সময়, অন ান অ ািধকার ইত ািদ), সই িবষেয় অনু হ কের আমােদর জানান। [100 শ ]

o

যিদ না হয়, তাহেল: অনু হ কের বতমােন একসােথ িশ ীেদর সে কাজ করার জন আপনার অনুে রণা এবং এই
সহেযািগতায় আপিন কীভােব িশ ীেদর সমথন এবং ক ীভূ ত করার পিরক না করেছন তা বণনা ক ন।

[100 শ ]
সং ার পিরচয়
িন িলিখত কান স

•

o
o

দােয়র জন আপনার সং া ব াপকভােব পিরেষবা দান কের? েযাজ িল িনবাচন ক ন:

কৃ শা
েদশী

o

িবিভ বেণর মানুষ

o

অিভবাসী

o

LGBTQIAP+ (সমাকামী মিহলা, সমকামী পু স, উভকামী, া েজ ার, অজানা/

যু , আ ঃকামী,

অেযৗন/কামনাহীন, সবকামী+)
o

বিধর/অ ম

o

-আয়স

o

ামীণ

আপনার সং ার নতৃ ে

•

যস

দায়েক পিরেষবা দান করা হয় তার ত

কানও পিরিচিত িক িতফিলত হয়? [এক

িনবাচন ক ন]
o

হ াঁ

o

না

o

আিম উ র িদেত চাই না

আপিন িক আপনার সং ােক এক

•

o

হ াঁ

o

না

o

আিম িনি ত নই

িশ এবং/অথবা সাং ৃ িতক সং া িহসােব বণনা করেত চান? [এক

িনবাচন ক ন]

সং ার অথ
আপনার
o
o
o

•

আ

এম য়েম

কায ম স

মাট বািষক সং
2019: [সংি
2020: [সংি
2021: [সংি
া াম

িকত িনেদিশকা

াগত বােজট িকেসর জন :

সংখ াসূচক উ র, অথ িবন াস]
সংখ াসূচক উ র, অথ িবন াস]
সংখ াসূচক উ র, অথ িবন াস]
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o

2022: [সংি

সংখ াসূচক উ র, অথ িবন াস]
িনবাচন ক ন]

•

গত চার বছের আপনার গড় বােজট িক $750,000-এর িনেচ বা তার সমান িছল? [এক
o হ াঁ
o না

•

মাচ, 2020 থেক ফ য়ারী, 2022-এর মেধ য কানও সমেয় আপনার সং া িক মহামারী সং া জ রী আিথক
সহায়তা লাভ কেরেছ? [এক িনবাচন ক ন]
o হ াঁ
o না

o

যিদ হ াঁ হয়, তাহেল: িনেচ উে িখত িলর মেধ আপিন কান লাভ কেরেছন? েযাজ সবক িনবাচন ক ন:

ফডােরল সরকােরর তরেফ জ রী/ াণ তহিবল ( যমন, পেচক ােটকশন া াম, এম িয়
িরেটনশন িডট ইত ািদর মেতা আেমিরকান রসিকউ ান অথ সাহায )
 িনউ ইয়ক ট সরকােরর তরেফ জ ির/ াণ তহিবল
 জনেসবামূলক সং ার তরেফ জ রী/ াণ অনুদান
 অন ান : অনু হ কের বণনা ক ন

ঐি ক: COVID-19 মহামারীর ফেল আপিন যিদ কােনা অসুিবধার স ুখীন হেয় থােকন, তাহেল অনু হ কের বণনা

•

ক ন। [100 শ ]
আপিন িশ ীেদর জন কমসং ান বজায় রাখেত স ম? (CRNY বতেনর জন অথ দান করেব।) [এক

•

িনবাচন

ক ন]
o
o

হ াঁ
না
িবদ মান সুিবধাজনক প ােকজ উপল রেয়েছ? [এক

বতমান কম েদর জন আপনার িক এক
o হ াঁ
o না

•

o

যিদ হ াঁ হয়, তাহেল এ িক িনে উে িখত িলেক অ ভু

া পিরেষবা
 দাঁেতর িচিকৎসা

চােখর িচিকৎসা
 অন ান (অনু হ কের িনিদ ক ন):

ধাপ 5: িশ ী এবং সং া উভেয়র জন
িল িশ ী ও সংগঠন একসে দুই

এইসব

:

িনবাচন ক ন]

কের? েযাজ িল িনবাচন ক ন:

ািবত সহে ািগতা

ে র জন অনু হ কের িনি ত ক ন য আেবদেনর শীেষ উে খ করা ব ি েদর

েত েকর ারা এই উ র িল পযােলাচনা করা হেয়েছ।
পর েরর সে আপনার স েকর ধরন স েক বলুন? আপনারা কতিদন ধের এেক অপরেক চেনন? এই স েকর ে
আপিন কান ধরেণর দ তা, অিভ তা অথবা মতা েয়াগ করার কথা ভাবেছন? আপনার সহেযাগী আপনােক িক
উ র অ গণ ]
ধরেণর সুিবধা দান করেবন বেল আপিন আশা কেরন? [400 শ সেবা ; সংি

•

আ

এম য়েম

কায ম স

া াম

িকত িনেদিশকা
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অনু হ কের আপনার ািবত সহেযািগতা( িল) বণনা ক ন: আপিন আগামী দুই বছের একসােথ কান কাজ
করার পিরক না করেছন এবং এ কীভােব আপনার কিমউিন েক সহায়তা দান করেব? [400 শ ; সংি

•

স

উ র

অ গণ ]
অনু হ কের বণনা ক ন য আপিন আগামী দুই বছের কী করেত চান এবং কীভােব আপিন জানেবন য আপনার একসােথ

•

করা কাজ িল সফল হেয়েছ িকনা। এ
ভাব ফলেব। [400

শ ; সংি

কিমউিন , আপনার সং া, আপনার িশ কম( িল) ইত ািদর উপর কী ধরেণর

উ র অ গণ ]

ধাপ 6: জমা িদন!

আ

এম য়েম

কায ম স

া াম

িকত িনেদিশকা
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14 | ায়শই িজ ািসত
াগ তা
একজন িশ ী, সং ৃ িত ধারক অথবা সং ৃ িত িনমাতা ক হন?
একজন িশ ী, সং ৃ িত বাহক, বা সং ৃ িত িনমাতা ('িশ ী') হেলন এমন একজন ব ি িযিন িনয়িমতভােব শি ক বা সাং ৃ িতক
কেমর সে িনযু থােকন: িযিন অন েদর সে সম কভােব যাগােযাগ বা সুস ক তির করার উে েশ িনেজেক কাশ কের থােকন;
ঐিতহ পূণ ান এবং সাং ৃ িতক কােজ অ সর ভূ িমকা পালন কেরন; তাঁর কিমউিন েক সাং ৃ িতক স েদর ারা পূণ কের তােলন;
এবং/অথবা সামািজক ভােবর কথা

রেণ রেখ কিমউিন র মেধ অন েদর সে যু ভােব এবং অন েদর সে

িশ ীরা তাঁেদর িশ কেমর মাধ েম িনেজেদর

সৗহাদ সৃি কেরন।

িত িতব । িশ ীরা

িকেয় রাখেত এবং তাঁেদর এই কাজেক চািলেয় যাওয়ার জন

পৃথকভােব এবং যু ভােব, অথবা তাঁেদর কমে ে র মেধ িশ ািবদ িহসােব কাজ করেত পােরন।
CRNY-এর সং া অনু ায়ী শি ক বা সাং ৃ িতক িশ কেমর
এই শি ক এবং সাং ৃ িতক িশ কম িল অ ভু
•

কা িশ

•

নৃত কলা

•

িফ

•

ফ াশন, ািফক, অবেজ এবং ই াি য়াল িডজাইেনর

আ

তা সীমাব নয়:

করা হয়

ে কাজ করা িডজাইনারেদর অ ভু

করা হয়

িশ ী, অিভেনতা, পিরচালক, সৃজনশীল েযাজক এবং অ ািনেমশন, িফকশন, ড েম াির, এিপেসাড-িভি ক, পরী ামূলক
এবং বণনামুলেকর মেতা িবিভ ঘরানায় কাজ করা অন ান েদর অ ভু করা হয়
সািহত িশ

উপন াস, কৃ ত তথ িভি ক সািহত , ছাট গ লখা, ৃিতকথা, িচ নাট , কিবতা, কেমিড, িশ সািহত এবং ািফক
নেভেলর মেতা ঘরানায় কাজ করা লখকেদর অ ভু করা হয়
াগাে াগ মাধ ম স

িকত িশ

যুি , না িনকতা, গ বলা এবং িডিজটাল সং ৃ িতর অ গত কাজ করা িশ ী, সং ৃ িত ধারক এবং সং ৃ িত িনমাতােদর
অ ভু করা হয়
স ীত

গায়ক, সুরকার, স ীত া, েযাজক (যারা রকিডংেয়র শ এবং অনুভূিত তির কেরন), িডেজ (নতু নভােব সৃ কাজ)
এবং িহপ হপ, জ াজ, রক, পপ, কাি , এবং শা ীয় স ীেতর মেতা িবিভ ঘরানায় কাজ করা লাইভ সাউ িডজাইনারেদর
অ ভু

•

করা হেয়েছ?

ব ােল, জ াজ, ট াপ, িহপ হপ, অ ািরয়াল এবং আধুিনক নােচর মেতা িবিভ ঘরানায় কাজ করা নৃত িশ ী, কািরও াফার
এবং েযাজকেদর অ ভু করা হয়
িডজাইন

•

কান িবষয় িলেক অ ভু

সরািমক, কাঁচ, গয়না, ধাতব কাজ এবং ট টাইল - ফাইবার, বুনন এবং ইি ং-এর কাজ করা িশ ীেদর অ ভু

•

•

রেয়েছ, িক

ে

করা হয়।

মৗিখক ঐিতহ

এম য়েম

কায ম স

া াম

িকত িনেদিশকা
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সই সকল িশ ী, সং ৃ িত ধারক এবং সং ৃ িত িনমাতােদর অ ভু করা হয় যােদর ান, িশ , ধারণা এবং াচীন সাং ৃ িতক
িবষয়, যা কথা অথবা গােনর মাধ েম এক জ থেক অন জে
া , সংরি ত এবং রণ করা হেয়েছ; এছাড়াও
লাককািহনী, গীিতনাট , গান, গদ বা পদ এবং গ বলা অ ভু থাকেত পাের
সামািজক কাজকম

•

সামািজক এবং মানুেষর সে স িকত িশ ী, সং ৃ িত ধারক এবং সং ৃ িত িনমাতােদর অ ভু করা হয়। যােদর িশ কেম
িবতক, সহেযািগতা বা সামািজকভােব যাগােযাগ গেড় তু লেত মানুষ এবং মানব স দায় জিড়ত থােক এবং কাজ যখােন
িশ ীরা কিমউিন র উ য়েনর জন কিমউিন িলর সে সহেযাগী িহসােব কাজ কেরন
িথেয়টার

•

পরী ামূলক, লাইভ অ াকশন, পুতুল নাচ, অেপরা এবং িমউিজক াল িথেয়টােরর মেতা িবিভ ঘরানার অিভেনতা ও
অিভেন ী, পিরচালক, নাট কার, পাশাক িডজাইনার, জ িডজাইনার এবং লাই ং িডজাইনারেদর অ ভু করা হয়
িশ কলা

•

সই সকল িশ ী, সং ৃ িত ধারক এবং সং ৃ িত িনমাতােদর অ ভু করা হয় যােদর কাজ িল িশ ী বা অন ান
অংশ হণকারীেদর ারা স ািলত িশ কেমর মাধ েম তির হয়, যা লাইভ বা রকড করা, াধীন ই ামূলক বা ি ে র ওপর
িভি কের, কৗশলগত এবং িনিদ জায়গায় িশ কম স ালনা করা হেত পাের
ঐিতহ গত িশ কলা

•

িশ ী, সং ৃ িত ধারক এবং সং ৃ িত িনমাতােদর অ ভু করা হয়, যােদর কােজর মাধ েম িনিদ এক কিমউিন র ঐিতহ
এবং/অথবা সাং ৃ িতক ঐিতেহ র িতফলন ঘেট এবং যা জে র পর জ
বািহত হেত থােক, যমন লাকনৃত ,
লাকস ীত, ঐিতহ বাহী কা িশ এবং খাদ াভ াস
দৃশ কলা

•

এমন ধরেণর িশ ী, সং ৃ িত ধারক এবং সং ৃ িত িনমাতােদর অ ভু করা হয়, যােদর িশ কেমর মেধ াপত , িচ অ ন,
িচ কলা, অ ন, কালাজ, ি েমিকং, ফেটা ািফ, ভা য, িভিডও িশ বা সাধারণ মানুেষর ােথ িনিমত িশ উপি ত থােক
আ ঃসাং ৃ িতক িশ

•

সই সকল িশ ী, সং ৃ িত ধারক, এবং সং ৃ িত িনমাতােদর অ ভু
মাধ েম এক আ ঃিবভাগীয় প িত ব বহার কের থােকন

আ

এম য়েম

া ােমর

করা হয় যারা একািধক শি ক িবষয়েক ব বহার করার

ে কােদর িশ ী িহেসেব িবেবচনা করা হয় না?

যিদও আমরা বুঝেত পাির য শি ক এবং সাং ৃ িতক িশ কম িল িব ৃ তভােব সং ািয়ত করা হেয়েছ, তবুও আমরা এমন ব ি েদর
আেবদন াহ করা িবেবচনা করেত পাির না যােদর িশ কেমর সে মূল সংেযাগ িশ কলা স িকত শাসন অথবা বািণিজ ক
ব বসায়ী বা িবে তা িহসােব এই
িলেত কাজ করার মাধ েম গেড় ওেঠ, তেব এ িলেতই সীমাব নয়, যমন:
বিকং এবং র নিশ ,
সাধনিবদ া,
াপত , অ রস া, াকৃ িতক নকশা,
রিডও- রিডওেত কাজ করা ব ি এবং িডেজ,
অনু ান পিরক না এবং পিরচালনা, এবং
সু তা এবং িফটেনস।

•
•
•
•
•
•
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এক

কিমউিন

কিমউিন

িভি ক সং ার অথ িক?

িভি ক সংগঠন িল হল অলাভজনক সং া, সরকারী সং া, বা আিথক অনুদােন গেড় ওঠা সং া হেয় থােক, য িল

তােদর কিমউিন র অিধবাসীেদর জীবন উ ত করেত ানীয় পযােয় কাজ কের। CRNY তহিবল লাভ করেত, সং া িলেক অবশ ই
সং া যা রা ীয় আইন ারা তির বা রা েক অনুসরণ কের এবং জনসাধারেণর উে েশ

501(c)(3) দাতব সং া বা এক

পিরচািলত হয়, এমন িত ান হেত হেব, অথবা তােদর অবশ ই এক

আিথক পৃ েপাষক থাকেত হেব যা এক

501(c)(3) দাতব

সং া।
কিমউিন -িভি ক সং া িল ন ায়স

এবং শি শালী কিমউিন

গেড় তালার উে েশ িশ ও সাং ৃ িতক

িলেত ( া , িশ া, পিরেবশ, ইত ািদ) তােদর উে শ বা কাজ চিরতাথ করেত পাের।

কিমউিন র উ য়নশীল
উপজাতীয় এবং ানীয় এক

সং া া রােজ র আইন ারা তির বা রাজ েক অনুসরণ কের থােক এবং

জনসাধারেণর উে েশ পিরচািলত হয়, তারা িক আেবদন জমা দওয়ার
হ াঁ! িশ ীেদর সে

ে অথবা অন

জাটব হেয় সম

াগ ?

ানীয়, আ িলক, উপজাতীয় এবং রাজ -শািসত িত ান িল আেবদন জমা দওয়ার যাগ

হন।

সং া িলর জন
আিম এক

ছাট,

ােসবক ারা পিরচািলত সং া

র W2 কমসং ান বা কানওরকম সুিবধা দান করেত

পাের না৷ আিম িক এখনও আেবদন করেত পাির?
হ াঁ। য সকল িশ ীরা তাঁেদর সহেযাগী সং ার ারা সরাসির িনযু

হেত পােরন না, তাঁরা এমন এক

মধ তাকারী সং ার মাধ েম

তাঁেদর বতন এবং সুিবধা িল লাভ করেত পােরন যা CRNY ারা ীকৃ ত৷
সং ার আকার বা সং া েক এই উে েশ অ ভু
না, কাজ স

করার সমেয়র

ে

কানও সীমাব তা রেয়েছ িক?

িকত নূ নতম বা সবািধক কানও বােজেটর পিরমাণ নই। অ ভু করেণর পর থেক AEP-এর কাজ করার

ে

নূ নতম কানও সমেয়র েয়াজন হয় না।
আিম কানও িশ

ও সাং ৃ িতক সং া নই। আিম িক আেবদন করেত পাির?

হ াঁ। সকল 501(c)(3) দাতব সং া, আিথক পৃ েপাষক সহ যারা 501(c)(3) দাতব সং া, অথবা এক

সং া যা রা ীয় আইন

ারা তির বা রা েক অনুসরণ কের এবং জনসাধারেণর উে েশ পিরচািলত হয়, সই ধরেণর িত ান িশ ীেদর সে

যৗথভােব

আেবদন করার যাগ ৷

সহে ািগতা
আিম একজন িশ ী, িক

আমার এমন কােনা সং া নই ার সােথ আিম দুই বছেরর জন জাটব

হেত চাই।

আিম িক িনেজর থেক আেবদন করেত পাির?
না। আ

এম য়েম

া ােমর

ে িশ ী এবং সংগঠেনর মেধ কার এক

সং ার সহেযাগীতা ছাড়া, আমরা িশ ীেদর আ

যৗথ আেবদন েয়াজন। এক

স

দায়-িভি ক

া ােমর উে েশ CRNY-এর গ ারাি ড ইনকােমর জন আেবদন করার

সুপািরশ কির৷ আরও তেথ র জন www.creativesrebuildny.org/apply/guaranteed-income িভিজট ক ন।
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আিম এক

সং া, িক

সহে ািগতা বৃি র উে েশ আমােদর িনিদ

কানও িশ ীর সে

কানও স

ক নই। এক

িত ান িক [একজন] িশ ী( দর) ছাড়া আেবদন করেত পােরন?
না। আ

এম য়েম

া ােমর

ে িশ ী এবং সংগঠেনর মেধ কার এক

নাম দওয়া থাকেব, এবং সহেযািগতা

যৗথ আেবদন েয়াজন। িশ ীেদর অবশ ই

ভােব

িশ ীেদর সে ই করা উিচত।

সহে ািগতা এবং অংশীদাির আদেত কমন হেত পাের?
এমন িকছু কা িনক সহেযািগতা য িল অ ভু

থােক, িক

সীমাব নয়:

আবািসক িশ ীেদর সে কাজ করার মাধ েম, এক

•

আট ু িডও ানীয় অিভবাসী জনসংখ ার নীিত স

িকত

েয়াজনীয়তা িলেক পূরণ করেব।
জনসাধারেণর জন অনু ান রচনা করার উে েশ এক

•

িশ ী সমি তােদর িশ ীেদর এক

ানীয় িথেয়টােরর মাধ েম

িনেয়াগ করেব।
সং ৃ িত ধারকগণ ঐিতহ বাহী এবং সমসামিয়ক িশ ীেদর ব াপাের ড েম

•

দান কের থােক এবং এক

েদশী সং ার

সে সহেযািগতা কের কাজ করা িশ ীেদর জন িশ ানিবশ দান করেব।
এক

•

আবাসন উ য়ন সং া সামািজক সংহিত বজায় রাখার জন

ানীয় পাবিলক হাউিজং-এর বািস ােদর সে কাজ

করার জন িশ ীেদর সে সহেযািগতা করেব।
এক

•

স

অলাভজনক আইিন সং া িফ

দায় িলর উপর তােদর ইিতবাচক ভাব িলেক নিথভু
েত ক

•

এক

করা যায়।

এেজি েত কাজ করা িশ ীেদর সে কাজ করার মাধ েম, িতিদেনর সমস া িলেক উ াবনী উপােয় সমাধান

করার লে
•

িনমাতােদর সে সহেযাগীতা করেব, যােত িফের আসা নাগিরকেদর এবং রাজ জুেড়

স

কম েদর সহায়তা করার জন এক

শহর িশ ীেদর িনেয়াগ করেব।

দােয়র অলাভজনক সং া িশ ীেদর ু েলর পের এবং ু ল পাঠ

েম সহায়তা করার জন িশ কলা িবষয়ক

িশ কেদর িনেয়াগ করেব।
এক

•

িথেয়টার, আগামী পাঁচ বছর ম

হওয়ার মেতা নাটক লখার জন

ানীয় নাট কারেদর িনেয়াগ করেব।

আিম িনেজ আেবদন করেল CRNY িক আমােক একজন সহে াগী িশ ী বা সং ােত িনেয়াগ করেত পারেব?
না। CRNY আনু ািনকভােব িশ ী ও িত ােনর মেধ ' যাগােযাগ াপন' করেত পাের না; যাইেহাক, এক
করার ি য়া িশ ী এবং সং া িলেক নতু ন স

ক তির করেত এবং িবদ মান স

পাের। CRNY ফ য়াির এবং মাচ মােস অনলাইেন তথ

যৗথ আেবদন তির

ক িলেক আরও গভীর করেত সাহায করেত

দান করা হেব, এই সমেয় িশ ী এবং সং া যারা এেক অপেরর সে

দখা

করার জন উপি ত হেবন, তাঁেদর জন সময় বরা করা থাকেব।
একািধক সং া িক একসােথ আেবদন করেত পাের?
হ াঁ। য অংশীদািরে র মেধ কলা এবং অ-কলা সং া িল জিড়ত থােক, অথবা এমন কানও সং া যা অন সং া িলর এক
িহসােব কাজ কের এমন এক

ধান সং ার সে সহেযািগতা করা স ব। এই সম

ে , এক

ক

সং ােক মূল আেবদনকারী িহসােব

মেনানীত করেত হেব।
আেবদন করার জন আমােদর িক 2-বছেরর এক

িবশদ ক

না। আমরা বুঝেত পাির য সহেযািগতা গঠন করার উে েশ স
তা িনধারণ করেত সময় লাগেত পাের। আেবদন র ল
স

ক সু

ভােব কাশ করা, একইসে

ভােব এক

হল,
স

পিরক না করা দরকার?

কেক আরও গভীর করেত এবং কাজ
ধুমা ল

ক িকরকম হওয়া উিচত,

, অিভ তা এবং সং া( িল) এবং িশ ী( দর) মেধ

দােয়র েয়াজন বা ই ােক সং ািয়ত করেত

ািবত কাজ

পূরণ

করা।
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আমােদর সহে ািগতা

িক নতু ন হেত হেব?

না। আমরা বুঝেত পাির য িশ ী এবং সং া িলর মেধ এমন ধরেণর সহেযািগতা িবদ মান থােক, যা অেনক আেগ থেক িবদ মান
এবং দীঘ ায়ী৷
আ

এম য়েম

া ােমর মাধ েম আমার সং া সবিন এবং সেবা

কত সংখ ক িশ ীেক সহে ািগতা করেত

পাের?
এক

সং ােক অবশ ই নূ নতম একজন িশ ীর সে সহেযািগতা করেত হেব এবং এই

া াম

িত সংগঠন িপছু সেবা দশজন

িশ ীেক সহায়তা দান করেব৷
কান স

দায় িলেক আমােদর সহে ািগতা দান করা উিচত?

আমরা এমন সং া এবং িশ ীেদর অ ািধকার দান করিছ, যারা কৃ া , েদশী এবং/অথবা িবিভ বেণর মানুষ, অিভবাসী,
LGBTQIAP+, বিধর/অ ম, ফৗজদাির আইিন ব াপাের জিড়ত,
ক

আয়স

এবং/অথবা ামীণ জনেগা ীর সােথ কাজ করেছ।

র পিরিধ আ িলক বা রাজ ব াপী হেত পাের িক?

হ াঁ।
AEP-এর িক কানও অ লেক অ ািধকার িদেত পাের ?
হ াঁ। িনউ ইয়ক

েটর িনিদ অ ল জুেড় অথ দান করােক অ ািধকার দওয়ার জন CRNY পিরকি তভােব এ র চার,

পযােলাচনা এবং িনবাচন করার প িত েক তির কেরেছ।

অথ দান করা
িশ ীরা কত টাকা বতন পাে ন?
িশ ীেদর 2 বছেরর জন

িত বছর $65,000 এবং সুিবধা িল দান করা হেব। িশ ীর বািষক বতেনর 28% হাের া

পিরেষবার মেতা কমসং ােনর সুিবধা িলর

ে AEP অথ দান করেব। এই সুিবধা িল সং ার মানস

মানবস

দ সং া

কােজর িভি েত, িশ ীেক কমসং ান দানকারী (হয় সহেযাগী সং া বা মধ তাকারী) সং ার মাধ েম পিরচািলত হেব৷
সং া িক অথ সাহা

হণ করেত পাের?

সহেযািগতা সমথন করার জন সং া িল িত বছর $25,000 থেক $100,000 হণ করেব।
ম ািচং ফাে র েয়াজন রেয়েছ িক?
না।
এটা িক হেত পাের
া াম

এক

ধুমা এক

সং া একািধক িশ ীর সে িমেল আেবদন করেত পাের, িক

আ

এম য়েম

িনিদ সংখ ক িশ ীেদর জন কমসং ােনর উে শ অথ দান কের?

না। যিদ আেবদেন নাম থাকা সম িশ ীরাই িশ ী িহসােব এবং িনউ ইয়ক

েটর বািস া িহসােব মৗিলক মানদ

িল পূরণ করেত

পােরন, তাহেল তাঁেদর সহেযািগতার জন অথ দান করা হেব।
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িবিধিনেষধ
আিম একজন আিথক সহায়তা া িশ ী, আিম িক মূল সং া িহসােব আমার আিথক পৃ েপাষেকর সে িমেল AEPত আেবদন করেত পাির?
না। এক

স

দায়-িভি ক সং া থাকেত হেব যার সে আপিন আপনার কােজর ব াপাের সহেযািগতা করেবন।

আমার সং া হল এক

LLC,

স

দায়-িভি ক কাজ কের থােক। আমরা িক িশ ীেদর িনেয়াগ করার জন

AEP- ত আেবদন করেত পাির?
এক LLC বা অন 501(c)(3)হীন সং া মূল সং া িহসােব আেবদন করেত পােরন না, তেব এক 501(c)(3) দাতব সং া বা
এক 501(c)(3) সং ার আেবদেনর িভি েত সহেযাগী অংশীদার িহসােব এক আিথক পৃ েপাষেকর সে িমেল আেবদন করেত
পাের৷ হয় আিথক পৃ েপাষক অথবা 501(c)(3) সং ােক আবিশ কভােব মূল সং া হেত হেব এবং AEP আিথক অনুদােনর সে যু
সম অথ হণ করেব৷
িত
িত

িশ ী ও িত ান কত িল আেবদন জমা িদেত পাের?
িশ ী ও িত ান একবারই আেবদন করেত পারেব। িশ ীরাও িশ ীেদর জন গ ারাি ড ইনকােমর জন আেবদন করেত

পােরন িক

একইসে দু

িনউ ইয়ক

া ােমই অংশ হণ করেত পারেবন না।

েটর বাইের থাকা আেবদনকারীেদর িক অথ সাহা

করা হেব?

না।
আিম িদ এক

দল িনেয়াগ করেত চাই,

র একজন সদস িনউ ইয়ক

েটর বাইের বাস কেরন, তাহেল িক

হেব?
ধুমা িনউ ইয়ক

ট-িভি ক িশ ীেদর সহায়তা দান করা যেত পাের।

AEP-এর মাধ েম নিথভু হীন িশ ীেদর িক িনেয়াগ করা

েত পাের?

AEP- ত অংশ হণকারী সকল কম এবং সং ােক অবশ ই িনউ ইয়ক

েটর ম আইন মেন চলেত হেব।

কন আিম CRNY- ত িশ ীেদর জন গ ারাি ড ইনকাম এবং আ

এম য়েম

া াম দুইেয়র জন ই আেবদন

করেত পাির না?
আমরা িশ ীেদর িনদা ণ সমস া িলেক বুঝেত পাির এবং আমরা িশ ীেদর (এবং তােদর AEP সহেযাগীরা) তাঁেদর িনিদ
মটােনার জন দু
হল িশ ী এবং স
ি য়া এবং

া ােমর মেধ কান

সবেচেয় ভােলা তা গভীরভােব িবেবচনা কির। আ

এম য়েম

েয়াজন

া ােমর মূল ল

দায়-িভি ক সং া িলর মেধ অংশীদাির িনমাণ করা। এই অংশীদািরে র িত িত আমােদর পযােলাচনা
ািবত সহেযািগতার সাফেল র অিবে দ অংশ। এছাড়াও, যিদ দু

তাহেল আমােদর িনউ ইয়ক

া ােমর জন ই িশ ীেদর িনবাচন করা হয়,

ট জুেড় থাকা 2,700 জন ত িশ ীেদর সহায়তা করার লে

সমস া সৃি হেব।

আেবদন ি য়া এবং সহায়তা
ক আমার আেবদন প ােলাচনা করেবন?
সমক

আ

পযােলাচনাকারীেদর এক

এম য়েম

কায ম স

া াম

িকত িনেদিশকা
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আিম িক আমার
CRNY-এর

াব স

েক একজন CRNY

াব িল িনেয় আেলাচনা করার

াফ সদেস র সােথ কথা বলেত পাির?

মতা নই, তেব আপিন 855-929-3863 ন ের ( সামবার-

10:00টা থেক িবকাল 4:00টা ই ান টাইম পয লাইভ সহায়তা উপল ) বা ইেমল কের আমােদর হ

ড

বার সকাল

দেলর সে

যাগােযাগ

করেত পােরন HelpDesk@creativesrebuildny.org।
আেবদনকারীেদর জন এক
হ াঁ। একািধক বার স

ওেয়িবনার (অনলাইন িম ং)-এর ব ব া করা হেব?

করা হেব। সবেচেয় সা

িতক সময়সূচী এবং রিজে শন স

িকত িনেদশাবলীর জন

www.creativesrebuildny.org/apply- ত িভিজট ক ন।
আমােদর কােজর জন িক আমােদর সহায়তা িবষয়ক িচ

জমা দওয়া উিচত?

না।
আিম

ুি গত সমস ার স ুখীন হি , এবং আিম

অনু হ কের আমােদর হ

ড

ক বুঝেত পারিছ না কাথায় ভুল হেয়েছ৷

দেলর সে 855-929-3863 ন ের ফান কের ( সামবার-

বার সকাল 10:00টা থেক

িবকাল 4:00টা ই ান টাইম পয লাইভ সহায়তা উপল ) বা ইেমল কের HelpDesk@creativesrebuildny.org যাগােযাগ
ক ন।
আিম ইংেরিজ বা

ািনশ ভাষায় কথা বলেত পাির না। আিম িকভােব আেবদন করেত পাির?

য সকল আেবদনকারী ইংেরিজ বা
করার জন হ

ািনশ বলেত পােরন না এবং য সকল আেবদনকারীরা ইংেরিজ ভাষা িশখেছন তাঁেদর সাহায

উপি ত অনুবাদকারীরা সদা সেচ । অনু হ কের আমােদর হ

ডে

ফান কের ( সামবার-

ড

দেলর সে 855-929-3863 ন ের

বার সকাল 10:00টা থেক িবকাল 4:00টা ই ান টাইম পয লাইভ সহায়তা উপল ) বা ইেমল কের

HelpDesk@creativesrebuildny.org। যাগােযাগ ক ন।
আিম আরও

রেয়েছ। আিম কার সে

অনু হ কের আমােদর হ

ড

াগাে াগ করব?

দেলর সে 855-929-3863 ন ের ফান কের ( সামবার-

বার সকাল 10:00টা থেক

িবকাল 4:00টা ই ান টাইম পয লাইভ সহায়তা উপল ) বা ইেমল কের HelpDesk@creativesrebuildny.org যাগােযাগ
ক ন।
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