
বাাংলা (Bangla)  

 

আবেদন করুন  

 

আমরা জরুরী দরখাস্ত যে যকান সমবে গ্রহণ করর  

আর্টিস্টস এট রিস্ক সািা রবশ্বেি যে য ান জায়গা যেশ্ব  প্রােীশ্বেি আশ্ববেনশ্ব  স্বাগত 

জানাশ্বে। আমরা উপেুক্ত আবেদনকারীর জনয অনুোদ রনশ্চিত করার জনয আমাবদর সবে বাত্তম 

যেষ্টা করবো। রেবের প্রধান ভাষাগুব াবত আবেদন করা সম্ভে। তবে খরে কমাবনা এেং কাবজ দ্রতুতা 

আনার স্বাবথ ব আমরা ইংবরশ্চজবত আবেদনবক শক্তভাবে অরধকতর গুরুত্ব যদই।  

আমাশ্বেি রিতীয় েিখাস্ত আহবান এখন সবাি জনয উন্মুক্ত। এই সম্পরকবত তথয আপরন 

ইংবরশ্চজ, আররে, তুরকব, স্প্যারনশ, ফরারস, োং া এেং পতু বগীজ ভাষাে যপবত পাবরন। যেমনটা আবগ 

ে া হবেবে, আমরা জরুরী দরখাস্ত যে যকান সমে গ্রহণ করর।  

আমরা আোরসক আর্টবস্ট এট ররস্ক ে বত সম্মারনত রভশ্চজর্টং রশল্পীবদর েুঝাই, রাজননরতক 

আশ্রেপ্রাথী ো রররফউশ্চজ েুঝাই না। যপশাজীেী রশল্পী োবদর মতামত প্রকাবশর স্বাধীনতা মারত্তক 

হুমরকর মুবখ ো োরা রশল্প কবম বর জনয অরেোর ো রাজননরতক উবেশযপ্রবণারদত হুমরকর মুবখ 

পবেবেন তারা এখাবন আবেদন করবত পাবরন। আমাবদর আোরসক আর্টবস্টগণ এই যপ্রাগ্রাম এ এবস 

রনবজর যদবশর পরররিরত যথবক স্বশ্চস্তর রনিঃোস যফ বত পারবেন অথো রনবজবদর যপশাগত কাজ 

পুনরাে সাজাবনার একর্ট সুবোগ রহবসবে েযােহার করবত পারবেন।   

আর্টবস্ট এট ররস্ক রনরাপদ আশ্রে যপ্রাগ্রাবম সাধারণত একর্ট এপাটববমন্ট ো স্টুরিও, েসোবসর জনয 

মারসক ভাতা, োতাোত, রভসা এেং ইন্সুবরন্স খরে েহন করার জনয এেং অল্প পররমাবণর োবজট রশল্প 

উৎপাদন ও আইনগত খরে খাবত েরাে করা হে। প্রবতযক আশ্রে যপ্রাগ্রাবমর জনয রভন্ন শতব 

প্রবোজয। যকান যকান আশ্রে যপ্রাগ্রাবমর আওতাে পররোরবকও সহােতা যদো হে।   

েিখাশ্বস্তি প্রক্রিয়া  

স্টযান্ডািব রনরাপত্তািঃ দো কবর গুগল ফর্ম পূরণ করুন ও পাঠান এখানন।  

সে বচ্চ রনরাপত্তািঃ এখাবন একাউনট খু ুন (যদখুন ননরাপদ য াগান াগ), দরখাবস্তর ফরম এখানন িাউনব াি 

করুন, এেং অনযানয দরখাবস্তর িকুবমন্টসহ পররপূণ ব ফরম (একর্ট শ্চজপ ফাই  আমরা অরধকতর 

পেন্দ করর) আমাবদর একাউনট @artistsatrisk এ পাঠান।  

ই-যমই  রনরাপত্তািঃ  

েরদ আপরন ই-যমই  েযােহার অরধকতর পেন্দ কবরন, তাহব  এখান যেনক দরখাস্ত  ফরম িাউনব াি 

করবত পাবরন এেং িকুবমন্টসহ পররপূণ ব দরখাস্ত (শ্চজপ ফাই  আমরা অরধকতর পেন্দ করর) এই ই-

যমই  এ পাঠানিঃ ArtistsatRisk@gmail.com এই একাউনট এর জনয রপশ্চজরপ এনশ্চিপ্সন এখাবন 

আবে (যকমবন েযােহার করবত হে তা জানার জনয যদখুন, ননরাপদ য াগান াগ)।  

আপরন আপনার দরখাস্ত যে যকান প্রধান ভাষাে করবত পাবরন েরদও আমরা ইংবরশ্চজবত দরখাস্ত 

করাবক অরধকতর পেন্দ করর। োোইকরণ রেোরক পযাবনব র জনয সে দরখাস্ত ইংবরশ্চজবত অনুোদ 

করা হবে। অনুোদ অরতররক্ত খরে এেং রসদ্ধান্ত প্রশ্চিো রে রিত হওোর কারণ হবত পাবর। েরদ সম্ভে 

হে, দো কবর আপনার দরখাস্ত ইংবরশ্চজবত পাঠান।  

https://docs.google.com/forms/d/1fJgGY7zjlS5vqiq4n38B7AwZA9IVUUwPBpaYlzXZcKw/viewform?ts=5981a1ce&edit_requested=true
https://artistsatrisk.org/2017/04/02/secure-communications/?lang=en
/Users/athanasiaaarniosuo/Desktop/ARTISTS_at_RISK_Application_Form_for_Offline_Completion_2018.docx
/Users/athanasiaaarniosuo/Desktop/ARTISTS_at_RISK_Application_Form_for_Offline_Completion_2018.docx
mailto:ArtistsatRisk@gmail.com
https://artistsatrisk.org/2017/04/02/secure-communications/?lang=en


বাছাই িণ  

একর্ট আন্তজিারত  বাছাই যবার্ি স্বল্প ও দীর্ ববমোদী আোরসক আর্টবস্টস এট ররস্ক যেশ্চক্তবদর োোই 

করবে। আর্টবস্টস এট ররস্ক েুগ্ম পররো ক গণ এেং পরামশ বক যোিব োোই করমর্ট রনধ বারণ করবেন।  

পরামশ বক যোিবিঃ  

মাররো আর ওরখনা (পুরশ রাইওট)  

রাগ ভাররতোইবনন (এরিটর-ইন-রেফ, হাইপার এ ারশ্চজক িট কম) 

েনবভঞ্ছার সহ যেবজং রিকুং (বসরভ কনবটমপরারর/রকউবরটর-এট- ারজ, িকুমযানটা ১৪) 

যহবে  ুনি (রনে বাহী পররো ক, আইকরন) 

জরু  যেে ট (আর্টবস্টস এট ররস্ক যকাোর শন, যপন আবমররকা)  

আর্টবস্টস এট ররস্ক (এ আর)  

প্ররতশঠাতা পররো কিঃ ইভর স্তি রস্ক এেং মাররতা মুক্কবনন  

 

রনরাপদ েযাটিঃ Wire অথো Signal (রপশ্চজরপ এশ্চিপ্সন এর যেেিা আবে)  

ই-বমই িঃ artistsatrisk@gmail.com  

 

 

 

 


