
ফাাংরাদদ স্কাউট, জাতীয় দয দপতয 
৬০,াঅঞু্জভান ভুফপদুর াআরাভ রযাড, কাকযাাআর, ঢাকা-১০০০। 

রেফনাং টীদভয দযদদয ফনদয়াগ নফায়ন প্রস্তাফ পযভ 
 

১। প্রাথথীয নাভাঃ ক। ফাাংরাাঃ 
                খ। াআাংদযফজাঃ 
২। ফিকানাাঃ     ক। ফতথভানাঃ 
                 
                খ। স্থায়ীাঃ 
                 
                গ। রটফরদপান, রভাফাাআর ও াআ-রভাআর াযাদোঃ 

 
৩। জন্মতাফযখাঃ                   ৪। যদেয গ্রুাঃ 
৫। ফক্ষাগত রমাগযতাাঃ 
৬। এরফট/এএরফট ফনদয়াগ াংক্রান্ত তথযাঃ ক) নদ নম্বয ও তাফযখাঃ 
               খ)  ফনদয়াদগয রভয়াদ রল ওয়ায তাফযখাঃ 
৭। ফনদজ রকান াআউফনদটয াদথ জফিত থাকদর তায ফফফযনাঃ 

ক্রফভক াআউফনদটয নাভ ফিকানা রকান দাফয়দে ফনয়ফজত 
    
    
৮। ফফগত ফতন ফছদযয রেফনাং কামথক্রদভয প্রফতদফদনাঃ {প্রদয়াজদন াফতফযে কাগজ ফযাফায কযা রমদত াদয} 
ক) প্রফক্ষন রকাদথ ায়তায ফফফযনাঃ 

ক্রফভক রকাদথয নাভ 
 

তাফযখ স্থান রকাথ দফী 

     
     
     
     
খ) াদথানার াদাটথ রেফনাং প্রদাদনয ফফফযনাঃ (াআউফনট ফরডায, গ্রু স্কাউট ফরডায,উদজরা/দজরা কাফ স্কাউট 
                                             ফরডায াআতযাফদ) 

ক্রফভক াদথানার াদাটথ রেফনাং 
গ্রণকাযীয নাভ ও ফিকানা 

(দভাফাাআর নম্বয) 

দফী াদথানার াদাটথ 
গ্রণকাযী ফকবাদফ উকৃত 

দয়দছ 
    
    
 



 
 
গ) ানযানয স্কাউফটাং কামথক্রদভ ায়তাাঃ 
 

ক্রফভক কামথক্রদভয ফফফযণ স্থান তাফযখ রকান দাফয়ে ারন কদযন 
     
     
 

 
 

াঅদফদনকাযীয স্বাক্ষয ও তাফযখ 
 

৯। াংফিষ্ট াঞ্চদরয ুফনফদথষ্ট ুাফযাঃ 
 
 
    াঅঞ্চফরক ফযচারক           াঅঞ্চফরক ম্পাদক        াঅঞ্চফরক উ-কফভনায(প্রফক্ষন)      াঅঞ্চফরক কফভনায 

স্বাক্ষয ,তাফযখ ও ীরদভায   স্বাক্ষয ,তাফযখ ও ীরদভায       স্বাক্ষয ,তাফযখ ও ীরদভায     স্বাক্ষয ,তাফযখ ও ীরদভায 

 

জাতীয় দয দপতদয ফযফাদযয জনযাঃ 
 

১০। প্রাথথীয কামথক্রভ দন্তালজনক ফদর ভদন কফয। 
 

স্কাউটায........................................................................... এ কামথক্রভ দন্তালজনক ফফধায় তাাঁয এরফট/ এএরফট 

নদ নাং ....................................... তাফযখ ................................. াঅগাভী .................................... তাফযখ মথন্ত 

নফায়ন কযা রমদত াদয। তাাঁয নাদভ .................................................. নম্বয নফায়ন নদ াআুয কযা রমদত াদয। 
 
 

ফযচারক (প্রফক্ষন)                     মুগ্ম ফনফথাী ফযচারক (প্রফক্ষন) 
 

১১। প্রস্তাফ ানুদভাফদত। নফায়ন নদ স্বাক্ষয কযা দরা। 
                                                                       

জাতীয় কফভনায (প্রফক্ষন) 
 

১২। াংফিষ্ট রযফজস্টাদয রযকডথবুে কযা দরা। 
 
 

     াফপ কাযী             ফযচারক (প্রফক্ষন) 
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