
বাংলা (Bangla)  

 

আেবদন কর(ন  

 

আমরা জর(রী দরখা. /য /কান সমেয় 3হণ কির  

আ&'(স এট ির. সারা িবে0র 1য 1কান জায়গা 1থেক 9াথী; েদর আেবদনেক =াগত জানাে?। 
আমরা উপয9: আেবদনকারীর জন; অনুবাদ িনি>ত করার জন; আমােদর সেব@াAম /চCা করেবা। িবেDর 
Eধান ভাষাIেলােত আেবদন করা সKব। তেব খরচ কমােনা এবং কােজ Nততা আনার Oােথ@ আমরা 
ইংেরিজেত আেবদনেক শ:ভােব অিধকতর Iর(S /দই।  

আমােদর িAতীয় দরখাC আহবান এখন সবার জনE উGুI। এই সTUকVত তথ; আপিন ইংেরিজ, 
আরিব, ত9 UকV, W;ািনশ এবং ফরািস ভাষায় /পেত পােরন। /যমনটা আেগ বলা হেয়েছ, আমরা জর(রী 
দরখা. /য /কান সময় 3হণ কির।  

আমরা আবািসক আ\@] এট ির^ বলেত স_ািনত িভিজ\ং িশ`ীেদর ব9ঝাই, রাজৈনিতক আcয়Eাথীd  
বা িরিফউিজ ব9ঝাই না। /পশাজীবী িশ`ী যােদর মতামত Eকােশর Oাধীনতা মারAক eমিকর মুেখ বা 
যারা িশ` কেম@র জন; অিবচার বা রাজৈনিতক উেfশ;Eেণািদত eমিকর মুেখ পেড়েছন তারা এখােন 
আেবদন করেত পােরন। আমােদর আবািসক আ\@]গণ এই /Eা3াম এ এেস িনেজর /দেশর পিরিhিত 
/থেক Oি.র িনঃDাস /ফলেত পারেবন অথবা িনেজেদর /পশাগত কাজ পুনরায় সাজােনার এক\ সুেযাগ 
িহেসেব ব;াবহার করেত পারেবন।   

আ\@] এট ির^ িনরাপদ আcয় /Eা3ােম সাধারণত এক\ এপাট@ েমj বা ]9 িডও, বসবােসর জন; মািসক 
ভাতা, যাতায়াত, িভসা এবং ইmুেরm খরচ বহন করার জন; এবং অ` পিরমােণর বােজট িশ` 
উৎপাদন ও আইনগত খরচ খােত বরাf করা হয়। Eেত;ক আcয় /Eা3ােমর জন; িভo শত@ Eেযাজ;। 
/কান /কান আcয় /Eা3ােমর আওতায় পিরবারেকও সহায়তা /দয়া হয়।   

দরখােCর 9িJয়া  

];াpাড@  িনরাপAাঃ দয়া কের এখােন পাওয়া Iগল ফম@ পূরণ কর(ন ও পাঠান।  

সব@s িনরাপAাঃ এখােন একাউনট খ9লনু (/দখ9ন িনরাপদ /যাগােযাগ), দরখাে.র ফরম এখােন 
ডাউনেলাড কর(ন, এবং অন;ান; দরখাে.র ডক9 েমjসহ পিরপূণ@ ফরম (এক\ িজপ ফাইল আমরা 
অিধকতর পছt কির) আমােদর একাউনট @artistsatrisk এ পাঠান।  

ই-/মইল িনরাপAাঃ  

যিদ আপিন ই-/মইল ব;াবহার অিধকতর পছt কেরন, তাহেল এখান /থেক দরখা.  ফরম ডাউনেলাড 
করেত পােরন এবং ডক9 েমjসহ পিরপূণ@ দরখা. (িজপ ফাইল আমরা অিধকতর পছt কির) এই ই-/মইল 



এ পাঠানঃ ArtistsatRisk@gmail.com এই একাউনট এর জন; িপিজিপ এনিuvন এখােন আেছ 
(/কমেন ব;াবহার করেত হয় তা জানার জন; /দখ9ন, িনরাপদ /যাগােযাগ)।  

আপিন আপনার দরখা. /য /কান Eধান ভাষায় করেত পােরন যিদও আমরা ইংেরিজেত দরখা. করােক 
অিধকতর পছt কির। বাছাইকরণ িবচারক প;ােনেলর জন; সব দরখা. ইংেরিজেত অনুবাদ করা হেব। 
অনুবাদ অিতির: খরচ এবং িসwাx Eিuয়া িবলিyত হওয়ার কারণ হেত পাের। যিদ সKব হয়, দয়া 
কের আপনার দরখা. ইংেরিজেত পাঠান।  

বাছাইকরণ  

এক\ আNজ' ািতক বাছাই 1বাড'  O` ও দীঘ@েময়াদী আবািসক আ\@]স এট ির^ /বি:েদর বাছাই 
করেব। আ\@]স এট ির^ য9{ পিরচালক গণ এবং পরামশ@ক /বাড@  বাছাই কিম\ িনধ@ারণ করেবন।  

পরামর্শক বোর্ডঃ  

মারিয়া আলিওখিনা (পুশি রাইওট)  

রাগ ভারতিয়াইনেন (এডিটর-ইন-চিফ, হাইপার এলারজিক ডট কম) 

বনভেঞ্ছার সহ বেজেং ডিকুং (সেভি কনটেমপরারি/কিউরেটর-এট-লারজ, ডকুম্যানটা ১৪) 

হেল্গে লুনড (নির্বাহী পরিচালক, আইকরন) 

জুলি ট্রেবলট (আর্টিস্টস এট রিস্ক কোয়ালিশন, পেন আমেরিকা)  

আর্টিস্টস এট রিস্ক (এ আর)  

প্রতিশঠাতা পরিচালকঃ ইভর স্তডলস্কি এবং মারিতা মুক্কনেন  

 

নিরাপদ চ্যাটঃ Wire অথবা Signal (িপিজিপ এিKvন এর /ববhা আেছ)  

ই-মেইলঃ artistsatrisk@gmail.com  

 

 

 

 


