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স্পিস্পিট প্লাজা কর্ম সস্পূ ি + ইভেভেি জন্য দিখাস্ত
স্পিস্পিট প্লাজা হচ্ছে ডাউনটাউন ডডট্রচ্ছেচ্ছটি ডেচ্ছে অবস্পিত জনসাধািচ্ছেি জনয পিীক্ষামূলেভাচ্ছব চালুেৃত এেটি
সস্পিলন িান। স্পিস্পিট অব ডডট্রচ্ছেট স্ট্যাচু ি পাদচ্ছদচ্ছে এবং স্পমউস্পনস্পসপযাল ডেচ্ছেি পাচ্ছে অবস্পিত এই “পাবস্পলে
স্কোি” নাগস্পিে, শেস্পিে ও সাংস্কৃ স্পতে েমমোচ্ছেি জনয সেচ্ছলি স্পমলনিল স্পহচ্ছসচ্ছব বযবহাচ্ছিি লচ্ছক্ষয স্পনস্পমমত হচ্ছেচ্ছে।
জনসমাচ্ছবচ্ছেি এই িানটি স্পসটি অব ডডট্রচ্ছেট ডজনাচ্ছিল সাস্পভমচ্ছসস স্পডপাটমচ্ছমন্ট (স্পজএসস্পড), স্পসটি অব ডডট্রচ্ছেট
স্পমস্পডো সাস্পভমচ্ছসস স্পড পাটমচ্ছমন্ট ডিোল ইচ্ছভন্টস্ এবং ডাউনটাউন ডডট্রচ্ছেট পাটমনািস্পেপ (স্পডস্পডস্পপ)-এি ড ৌথ
অংেীদাস্পিচ্ছে পস্পিচালনা, িক্ষোচ্ছবক্ষে এবং এচ্ছত েমমসস্পূ চ গ্রহে েচ্ছি থাচ্ছে।
এই দিখাস্ত আপনাি জনয। এই দিখাস্ত ডডট্রেচ্ছটি সেল বাস্পসন্দা, দেমনাথী, েস্পমউস্পনটি গ্রুপ, বযবসা-মাস্পলে, এবং
েমমচািীচ্ছদি জনয। এটি সৃজনেীল বযস্পিবগম, পািফমমাি এবং ডসই সেল বযস্পিচ্ছদি জনয ািা আিাচ্ছম বচ্ছস ডো’
উপচ্ছভাগ েিচ্ছত চান। আপস্পন স্পদ স্পিস্পিট প্লাজাি মচ্ছধয ডোন েমমসস্পূ চ বা ইচ্ছভন্ট উপহাি স্পদচ্ছত আগ্রহী হন, তাহচ্ছল
অনুগ্রহ েচ্ছি এই দিখাস্তটি পূিে েরুন। পিবতী এসব ইচ্ছভচ্ছন্টি আওতাভু ি েমমসস্পূ চসমূচ্ছহি মচ্ছধয স্পনচ্ছচিগুচ্ছলাও
অন্তভুম ি থােচ্ছত পাচ্ছি:
-ফাস্ট্ম অযাচ্ছমন্ডচ্ছমন্ট-এি আওতাে অনুস্পিত সমাচ্ছবে/স্পবচ্ছক্ষাভ
-সাংস্কৃ স্পতে অনুিান/পািফিচ্ছমন্স
-পেয বা পস্পিচ্ছেবা ডভস্পন্ডং বা স্পবক্রে
-ডনইবািহুড-এি স্পমলন-ডমলা (ড মন চাচম পটলাে, বুে ক্লাব, স্পবচ্ছনাদন)
-স্পিচ্ছসাসম ডমলা
আপনাি দিখাস্ত জমা ডদওোি আচ্ছগ অনুগ্রহ েচ্ছি প্লাজা বযবহাচ্ছিি স্পনেমোনুন এবং স্পনচ্ছদম স্পেো ডদচ্ছখ স্পনন।
স্পসটি অব ডডট্রচ্ছেট এবং স্পডস্পডস্পপ আপনাি দিখাস্ত প মাচ্ছলাচনা েচ্ছি 10-12 ো মস্প দবচ্ছসি মচ্ছধয আপনাি
দিখাচ্ছস্তি স্পবেচ্ছে জানাচ্ছব।
* উত্তি আবেযে

স্পিস্পিট প্লাজাি স্পন্য়র্কান্ুন্ এবং স্পন্ভদম শাবলী

1. জনসাধািচ্ছেি জনয সেল ইচ্ছভ ন্ট স্পবনামূচ্ছলয উপচ্ছভাগয এবং উন্মুি। ডোন প্রোি প্রচ্ছবে স্পফ অনুচ্ছমাস্পদত নে।
2. প্রচ্ছ াজনা: আপনাি ইচ্ছভচ্ছন্টি জনয স্পদ ডোন প্রচ্ছ াজে না থাচ্ছে এবং ইচ্ছভচ্ছন্ট 100’ি অস্পধে জনসমাগম
প্রতযাস্পেত হে এবং ন্ত্রপাস্পত বহন েচ্ছি আনচ্ছত হে, তাহচ্ছল আপনাি জনয এেজন প্রচ্ছ াজে স্পনধমািে েচ্ছি ডদওো
হচ্ছত পাচ্ছি, স্প স্পন আপনাি ইচ্ছভচ্ছন্টি জনয ন্ত্রপাস্পত বহন েচ্ছি আনা ও ডফিত পাঠাচ্ছনা, অস্পডও-স্পভজুোল বযবিা,
এবং পস্পিষ্কাি-পস্পিেন্নতা ও স্পনিাপত্তা পস্পিচ্ছেবাসহ অনযানয সেল লস্পজস্পস্ট্েচ্ছসি বযবিাপনা েিচ্ছবন।
3. ডডট্রচ্ছেটস্পভস্পত্তে গ্রুপগুচ্ছলাচ্ছে অগ্রাস্পধোি ডদওো হচ্ছব।
4. োচ্ছজ াচ্ছত স্পবঘ্ন না ঘচ্ছট ডস জনয ডসামবাি ডথচ্ছে শুক্রবাি, সোল নেটা ডথচ্ছে স্পবোল চািটা প মন্ত
উচ্চমাত্রাি আওোজ অনুচ্ছমাস্পদত নে। এ োড়াও আওোজ সংক্রান্ত সেল আইন ডমচ্ছন চলচ্ছত হচ্ছব।
4.
স্পফল্ম শুটিংচ্ছেি জনয এ োড়াও ডলাচ্ছেেন বযবহাচ্ছিি ফমম পূিে েিচ্ছত হচ্ছব, ফমমটি এখাচ্ছন পাওো াচ্ছব
http://www.detroitmi.gov/Government/Departments-and-Agencies/Detroit-Film-Office/Detroit-Film-OfficeFAQs.
5.
প্লাজাচ্ছত মদ স্পবক্রে অনুচ্ছমাস্পদত, তচ্ছব আচ্ছবদনোিীচ্ছে মচ্ছদি লাইচ্ছসন্স সংগ্রচ্ছহ ি জনয স্পসটি অব ডডট্রচ্ছেটচ্ছটি
থা থ প্রস্পক্রো অনুসিে েচ্ছি ডডট্রচ্ছেট পুস্পলে স্পডপাটমচ্ছমচ্ছন্টি মাধযচ্ছম ডস্ট্ট অব স্পমস্পেগাচ্ছনি োে ডথচ্ছে লাইচ্ছসন্স
সংগ্রহ েিচ্ছত হচ্ছব। স্পবস্তাস্পিত তচ্ছথযি জনয ডদখুন:
http://www.detroitmi.gov/How-Do-I/Apply-for-Permits/Special-Events-FAQs
https://docs.google.com/forms/d/1tC2HuuTvpNCMpQm5c3qcfMrUDoSBY6-QSQRFDsFrM8E/edit
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6.
খাবাি স্পবচ্ছক্রতাচ্ছদি থা থ খাদয পস্পিচ্ছেবাি লাইচ্ছসন্স এবং পািস্পমট থােচ্ছত হচ্ছব। এ স্পবেচ্ছে আচ্ছিা তথয
এখাচ্ছন পাওো াচ্ছব: http://www.detroitmi.gov/FoodSafety
7.

স্পদ খাবাি ডসামবাি ডথচ্ছে শুক্রবাি প মন্ত সোল ১১টা ডথচ্ছে দুপি
ু ২টা প মন্ত স্পবক্রে েিচ্ছত হে, তাহচ্ছল

স্পবচ্ছক্রতাচ্ছে অবেযই ‘ডাউনটাউন স্পিট ইটস’ েমমসস্পূ চি অংেগ্রহেোিী হচ্ছত হচ্ছব। অনুসন্ধান এবং দিখাচ্ছস্তি তচ্ছথযি
জনয ইচ্ছমইল হচ্ছে downtownstreeteats@downtowndetroit.org

https://docs.google.com/forms/d/1tC2HuuTvpNCMpQm5c3qcfMrUDoSBY6-QSQRFDsFrM8E/edit
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1. আভবদন্কািীি ন্ার্ (প্রথর্ এবং শশষাংশ) *

2. শকাম্পান্ী বা সংগঠভন্ি ন্ার্ *

3. শকাম্পান্ী বা সংগঠভন্ি িাস্তাি ঠিকান্া *

4. শ ান্ ন্ম্বি *

5. ইভর্ইল ঠিকান্া *

6. আপন্াি সংগঠন্ বা গ্রুপ শেট্রভয়ট স্পসটি কাউস্পিভলি শে সকল স্পেস্পিক(গুভলাি) প্রস্পিস্পন্স্পিত্ব কভি *

প্রচ্ছ াজয সেল ঘচ্ছি টিে স্পচহ্ন স্পদন।
1
2
3
4
5
6
7
অনযানয:

কর্ম সূস্পি, ইভেে বা কর্ম কাভেি িথয

https://docs.google.com/forms/d/1tC2HuuTvpNCMpQm5c3qcfMrUDoSBY6-QSQRFDsFrM8E/edit
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7. প্রস্তাস্পবি কর্ম সূস্পি, ইভেে, বা কােম ক্রভর্ি ন্ার্ *

8. আপস্পন্ শকন্ র্ভন্ কভিন্ শে এই কর্ম সূস্পি বা কােম ক্রর্ জন্সািািণ এবং কস্পর্উস্পন্টিি, এবং স্পবভশষ কভি
শেট্রভয়ভটি বাস্পসন্দা, কর্ম িািী এবং দশম ন্াথীভদি উপকাভি আসভব: *

9. এই ইভেে, কর্ম সূস্পি, বা কােম ক্রর্ স্পিস্পিট প্লাজাি
কিটু কু জায়গা বযবহাি কিভব? *

10. প্রস্তাস্পবি িাস্পিখ(সর্ূহ) *

11. প্রস্তাস্পবি সর্য়(গুভলা) *

12. িাস্পিখ এবং সর্য় স্পক পস্পিবিমন্ভোগয? *

শুধুমাত্র এেটি স্পডম্বাোি ঘি স্পচস্পহ্নত েরুন।
হযাাঁ
না

13. স্পিস্পিট প্লাজাি লক্ষ্য হভে শেট্রভয়ভটি ন্াগস্পিক সর্াভবভশি একটি উন্মুক্ত এবং সহজগর্য স্থান্ হওয়া
(শের্ন্টা উপভিি বণম ন্ায় উভেখ কিা হভয়ভে)। আপস্পন্ শকন্ র্ভন্ কভিন্ শে আপন্াি ইভেভেি সাভথ এই
লক্ষ্য সঙ্গস্পিপূণম, িাি বযাখা স্পদন্। *

14. প্রিযাস্পশি অস্পিস্পথি সংখযা: *

https://docs.google.com/forms/d/1tC2HuuTvpNCMpQm5c3qcfMrUDoSBY6-QSQRFDsFrM8E/edit
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15. প্রস্তাস্পবি কর্ম সূস্পি বা কােম ক্রভর্ উপস্পস্থস্পি স্পক জন্সািাভণি জন্য স্পবন্ার্ূভলয এবং উন্মুক্ত? *

শুধুমাত্র এেটি স্পডম্বাোি ঘি স্পচস্পহ্নত েরুন।
হযাাঁ

23 নম্বি প্রচ্ছে

ান।

না
হযাাঁ, তচ্ছব ঐস্পেে পস্পিচ্ছেবা স্পেনচ্ছত হচ্ছব।
অনযানয:

ইভেভেি জন্য প্রভয়াজন্ীয় বযবস্থা
16. স্পন্ভিি শকান শকান স্পজস্পন্স আপন্াি ইভেভেি অন্তেুমক্ত বা প্রভয়াজন্ ?

প্রচ্ছ াজয সেল ঘচ্ছি টিে স্পচহ্ন স্পদন।
মঞ্চ
অস্পডও/স্পভজুোল(এস্পভ)

ন্ত্রপাস্পত

ডটস্পবল এবং/অথবা ডচোি
খাবাচ্ছিি ট্রাচ্ছেি বযবহাি
ইোডম ডগমস(েনমচ্ছহ াল, গ্রাউন্ডচ্ছচোি, োচ্ছনক্ট ডফাি)
অনযানয:
17. এই সকল প্রভয়াজন্ীয় বযবস্থাি র্ভিয আপস্পন্ শকানগুভলা স্পজএসস্পে বা স্পেস্পেস্পপ’ি কাজ শথভক শপভি িান্?

প্রচ্ছ াজয সেল ঘচ্ছি টিে স্পচহ্ন স্পদন।
মঞ্চ
অস্পডও/স্পভজুোল(এস্পভ)

ন্ত্রপাস্পত

ডটস্পবল এবং/অথবা ডচোি
খাবাচ্ছিি ট্রাচ্ছেি বযবহাি
ইোডম ডগমস(েনমচ্ছহ াল, গ্রাউন্ডচ্ছচোি, োচ্ছনক্ট ডফাি)
অনযানয:

ইভেে প্রভোজন্া
18. আপন্াি ইভেভেি জন্য শকাভন্া প্রভোজক (ইভেভেি লস্পজস্পিকস বযবস্থাপন্াি জন্য স্পন্ভয়াগ কিা
শকান্ বযস্পক্ত) আভে স্পক? *

শুধুমাত্র এেটি স্পডম্বোি ঘি স্পচস্পহ্নত েরুন।
হযাাঁ
না
থােচ্ছত পাচ্ছি

19. হযাাঁ হভল, প্রভোজভকি ন্ার্ (প্রথর্ এবং
শশষাংশ)?

https://docs.google.com/forms/d/1tC2HuuTvpNCMpQm5c3qcfMrUDoSBY6-QSQRFDsFrM8E/edit

6/8

7/26/2018

Spirit Plaza Program + Event Application

20. আপন্াি সংগঠন্ স্পক পূভবম কখভন্া এই ইভেে বা কর্ম সূস্পি উপস্থাপন্ কভিভে? *

শুধুমাত্র এেটি স্পডম্বাোি ঘি স্পচস্পহ্নত েরুন।
হযাাঁ
না

এ স্পবভাচ্ছগি ডেে প্রচ্ছেি পি 23 নম্বি প্রচ্ছে

ান।

21. হযাাঁ হভল, শকাথায়? সকল সংস্পিষ্ট অস্পেজ্ঞিাি িাস্পলকা স্পদন্ *

অস্পেজ্ঞিা এবং শি াভিি
22. অন্ুগ্র হ কভি আপস্পন্ আপন্াি সংগঠভন্ি ইভেভেি পূববিী শেন্ুয বা স্থাভন্ি সভঙ্গ সম্পকমেুক্ত বযস্পক্তভদি
শি াভিি এবং িাভদি সভঙ্গ শোগাভোভগি স্পবস্তাস্পিি িথয স্পদন্। *

স্পবপণন্
23. এই কর্ম সূস্পিি জন্য আপন্াি কাংস্পখি দশম ক/শরািা কািা? *

24. আপন্াি সংগঠন্ বা শকাম্পান্ী শে আপন্াি কাংস্পখি দশম ক/শরািাি কাভে স্পবপণন্ কিভে বা
শপ াঁোভে িা স্পন্স্পিি কিাি জন্য আপস্পন্ কী কী পদভক্ষ্প শন্ভবন্? *

https://docs.google.com/forms/d/1tC2HuuTvpNCMpQm5c3qcfMrUDoSBY6-QSQRFDsFrM8E/edit
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25. আপন্াি ইভেভেি প্রিািণাি জন্য আপস্পন্ স্পবপণভন্ি শকান শকান িযাভন্লগুভলা বযবহাি কিভবন্? ন্ান্ার্ুখীপ্রিািণাি সুভোভগি জন্য অন্ুগ্র হ কভি আপন্াি সার্াস্পজক র্ািযর্গুভলাি ন্ার্ শশয়াি করুন্।

বাভজট এবং অথম ায়ন্
26. এই উভদযাভগি অথম ায়ন্ শক কিভে? *

27. এই কর্ম সূস্পি প্রভোজন্াি জন্য সংস্পিষ্ট খিি কী কী?*

28. এই অংশীদাস্পিভত্ব শকান্ স্পবদযর্ান্ বা সম্ভাবয অথম ায়ন্কািী/িিি সংস্পিষ্ট আভেন্ স্পক? হযাাঁ, হভল অন্ুগ্র হ
কভি স্পন্ভি িাস্পলকা স্পদন্: *

খাবাি ও পান্ীয়
29. এই কর্ম সূস্পি, ইভেে বা কােম ক্রভর্ি জন্য আপন্ািা স্পক খাবাি এবং পান্ীয়’ি প্রস্তাব কিভেন্? *

শুধুমাত্র এেটি স্পডম্বাোি ঘি স্পচস্পহ্নত েরুন।
হযাাঁ
না

30 নম্বি প্রচ্ছে

ান।

সাইভট স্পবক্রয়
ক্ষু দ্র বযবসােী এবং অিােী স্পবচ্ছক্রতাসহ
30. আপস্পন্ স্পক এই কর্ম সূস্পি, ইভেে বা কােম ক্রভর্ি অংশ স্পহভসভব শকান্ িিভণি অন্সাইট ক্ষ্ু দ্র বযবসা, অস্থায়ী
স্পবভক্রিা বা স্পবক্রভয়ি প্রস্তাব কিভেন্? *

শুধুমাত্র এেটি স্পডম্বাোি ঘি স্পচস্পহ্নত েরুন।
হযাাঁ
না

এই স্পবভাচ্ছগি ডেে প্রচ্ছেি পি 35 নম্বি প্রচ্ছে

ান।

https://docs.google.com/forms/d/1tC2HuuTvpNCMpQm5c3qcfMrUDoSBY6-QSQRFDsFrM8E/edit
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31. শসিকর্টি হভল, আপন্ািা কীোভব শেট্রভয়টস্পেস্পিক স্পবভক্রিা এবং ক্ষ্ুদ্র বযবসাভক অগ্রাস্পিকাি স্পদভেন্? *

32. সাইভট শর্াট বযবসাি সংখযাি কিগুভলা শেট্রভয়টস্পেস্পিক? *

33. অন্ুগ্র হ কভি প্রস্পিটি স্পবভক্রিা বা ক্ষ্ু দ্র বযবসাি প্রস্তাস্পবি র্ূভলযি পস্পিসীর্া এবং একই সাভথ সকল
স্পবভক্রিা এবং বযবসাি ন্াভর্ি িাস্পলকা স্পদন্: *

34. েস্পদ কর্ম সূস্পি বা ইভেে অন্ুভর্াস্পদি হয়, শসভক্ষ্ভে োউন্টাউন্ শেট্রভয়ট পাভকমি র্ভিয সাইভট স্পবক্রভয়ি জন্য স্পসটি
অব শেট্রভয়ট শিশাল ইভেেস স্পবজভন্স লাইভসি আবশযক ($115), এবং িা আভবদন্কািীি দাস্পয়ত্ব *

প্রচ্ছ াজয সেল ঘচ্ছি টিে স্পচহ্ন স্পদন।
আস্পম এই েতম বুচ্ছেস্পে

স্পবর্া সংক্রান্ত িথয
35. আপন্াি শকাম্পাস্পন্ বা সংগঠভন্ি স্পক শজন্াভিল লায়াস্পবস্পলটি আভে? *

শুধুমাত্র এেটি স্পডম্বাোি ঘি স্পচস্পহ্নত েরুন।
হযাাঁ
না

37 নম্বি প্রচ্ছে
36 নম্বি প্রচ্ছে

ান।
ান।
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স্পবর্া সংক্রান্ত িথয
36. আপন্ািা েস্পদ শপশাদাি প্রভোজক শকাম্পাস্পন্ হভয় থাভকন্, শসভক্ষ্ভে স্পেস্পেস্পপ এবং স্পসটি অব শেট্রভয়ভটি স্পন্য়র্
অন্ুোয়ী কর্ম সূস্পিি পাটমন্ািভদভক $1 স্পর্স্পলয়ভন্ি স্পবর্া কিভি হভি পাভি এবং িাভদিভক োউন্টাউন্ শেট্রভয়ট
পাটমন্ািস্পশপ এবং স্পসটি অব শেট্রয়টভক েথােথ সহভোস্পগসহ অস্পিস্পিস্পক্তোভব স্পবর্াি আওিায় স্পন্ভয় আসভি হভব। *

প্রচ্ছ াজয সেল ঘচ্ছি টিে স্পচহ্ন স্পদন।
আস্পম এই েতম বুচ্ছেস্পে

স্পবর্া সংক্রান্ত িথয
37. আপন্াি শকাম্পাস্পন্ি বা সংগঠশন্ি বিমর্াভন্ শে স্পবর্া এবং কোভিভজি পস্পির্াণ আভে িাি বণম ন্া স্পদন্:

সর্য়সীর্া
38. এই ইভেে, কর্ম সূস্পি বা কােম ক্রভর্ি জন্য জায়গা সম্পভকম
আপন্াভদি কখন্ স্পসদ্ধান্ত শন্ওয়া প্রভয়াজন্? *

আভবদন্ দাস্পখল হভয়ভে
10-12 ো মস্প দবচ্ছসি মচ্ছধয, আপনাি আচ্ছবদচ্ছনি সবমচ্ছেে অবিা সম্পচ্ছেম ডেউ এেজন আপনাচ্ছদিচ্ছে অবস্পহত েিচ্ছবন। স্পদ
আচ্ছিা ডোন তচ্ছথযি প্রচ্ছোজন হে, তাহচ্ছল আমিা সিাসস্পি আচ্ছবদনোিীি ডদওো ড াগাচ্ছ াচ্ছগি ঠিোনা ধচ্ছি তাচ্ছদি সচ্ছে
ড াগাচ্ছ াগ েিচ্ছবা।
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