
বাাংাদদল স্কাউট, জাতীয় দর দফতর 
৬০,াঅঞু্জমান মুফফদু াআাম ররাড, ঢাকা- ১০০০ 

উডবযাজ াজজদনর জনয াআউফনট পফরদলজন ফরম (কাব স্কাউট/স্কাউট/দরাভার স্কাউট) 

০১। গ্রুপ/াআউফনদটর নাম 
০২। গ্রুপ কফমফটর ভাপফতর 

ক) নাম খ) পফরফিফত গ) রমাবাাআ নাং 

০৩। বতজমাদন াআউফনট ফডার  ও কারী াআউফনট ফডার ফাদব দাফয়ত্বপ্রাপ্তদদর প্রফলক্ষণ তথয  
     (প্রদয়াজদন পৃথক কাগদজ তথয প্রদান করা যাদব) 

ক্রফমক নাম রবফক রকাদজর ন াযাডভান্সড রকাদজর 
নাম 

উডবযাজ প্রাফপ্তর ন ানয রকান প্রফলক্ষণ 

০৪। স্কাউট পফরাংখযান (পফরদলজনকাদ পফরদলজনকারী রয উপফিফত রপদয়দেন) 
নবাগত/ির দয স্তর তারা/স্ট্যান্ডাডজ

/প্রফলক্ষণ স্তর 
িাাঁদ/প্রদে/দবা স্তর িাাঁদতারা/াফভজ স্তর লাপা/ ফপএ/ 

ফপাঅর এ 
াযাওয়াডজ 

বজদমাট 

০৫। প্যাক/টু্রপ/কু্র ফমফটাং 
ফমফটাং এর ফদন ও ময় রল েয় মাদ ানুফিত 

ফমফটাং এর াংখযা 
ফমফটাং ররফজস্ট্ার াঅদে 
ফকনা  

উপদ পতাকা াঅদে 
ফকনা  

স্কাউট পতাকা াঅদে 
ফকনা 

০৬। স্কাউট রপালাক ও বযাজ এবাং মাাআ রপ্রাদে 
কতজন পূণজাঙ্গ স্কাউট 
রপালাক াঅদে  

রপালাদক বযাজমূ 
যথাযথভাদব াঅদে ফকনা 

াআউফনদটর কতজন 
স্কাউদটর াঅমার স্কাউট 
ররকডজ বফ াঅদে   

াআউফনট ফডাদরর পূণজাঙ্গ 
স্কাউট রপালাক াঅদে 

াঅমার স্কাউট বফ রক 
াংরক্ষণ কদর 

০৭। গত এক বেদর বাস্তবাফয়ত রপ্রাোম মূ 
াআদভন্টমূ াফভযান/ 

াাআফকাং 
রড 
কযাম্প 

গ্রুপ কযাম্প উপদজা/দজা/ 
াঞ্চ কযাম্প 

দীক্ষা 
ানুিান 

বযাজ 
প্রদান 
ানুিান 

স্কাউট 
ওন 

পারদফলজতা বযাজ 
রকাজ 

ানুিাদনর 
তাফরখ 
াাংলেণকারীর 
াংখযা 

০৮। জাতীয় ও ফবফভন্ন ফদবমু উদযাপন ও াাংলেনকারীর াংখযা, (প্রদয়াজদন পৃথক কাগদজ তথয প্রদান করা যাদব) 
ক্রফমক ফদবমু াঅদয়াজনকারী াংিা উদযাপদনর তাফরখ াাংলেকারী াংখযা 

০৯। ররাভার াআন্সট্রাক্টর  (গ্রুপ/াআউফনট পফরিানায় াঅপনাদক ররাভার, স্কাউট ায়তা কদরদেন ফক?) 
ক্রফমক নাম গ্রুপ/াআউফনদটর নাম রমাবাাআ নম্বর ময়কা 

১০। াআউফনদটর াদথ মৃ্পক্ত রকান াযাডাল্ট ফডার উপদজা স্কাউট রথদক জাতীয় স্কাউট পযজন্ত রকান স্কাউট পদদ দাফয়ত্ব পান করদেন ফক? 
নাম স্কাউট পদবী রমাবাাআ নম্বর ময়কা 



১১। গ্রুপ/ াআউফনদটর াদথ প্রতক্ষয বা পদরাক্ষভাদব রকান এফট এবাং এএফট মৃ্পক্ত াঅদেন ফক? 

১২।গ্রুপ/াআউফনদটর ররকডজ ও ানযানয াংরক্ষণ বযবিাপনা 

ক্রফমক ররকডজ ররফজস্ট্ারমূ কাযজকরভাদব 
াঅদে/ নাাআ 

ক্রফমক ররকডজ ররফজস্ট্ারমূ কাযজকরভাদব 
াঅদে / নাাআ 

০১ ভফতজ ররফজস্ট্ার ১১ ক্রদমান্নফতলী ররফজস্ট্ার 
০২ রনাফটল বফ ১২ গ্রুপ কফমফটর ভার কাযজফববরণী 
০৩ পফরাংখযান ররফজস্ট্ার ১৩ উপদ পফরদ ভার ফদ্ধান্ত বফ 
০৪ বযাজ প্রদান ররফজস্ট্ার ১৪ াআউফনদটর াফজরা বফ 
০৫ াআউফনদটর িাাঁদা াঅদায় ররফজস্ট্ার ১৫ াআউফনদটর মজুদ বফ 
০৬ াআউফনট ফডাদরর ডাদয়রী ১৬ াআউফনদটর এযাবাম (স্ক্র্যাপ বুক) 
০৭ াআউফনদটর গ বফ ১৭ প্রকল্প 
০৮ াআউফনদটর পফরদলজন বফ ১৮ ােদূত এর োক ওয়ার তাফরখ 
০৯ াআউফনট পফরিানার নদ ১৯ স্কাউট রডন 
১০ াআউফনট ফডাদরর ভাতা ২০ কযাম্প াাংলেণ ররফজস্ট্ার 
২১ ২২ 

১৩। গ্রুপ/ াআউফনট তফব াংরক্ষণ বযবিা 
কযাল বাআ াঅদে/ নাাআ বযাাংদকর নাম ও তফব নম্বর ুফনফদজষ্ট বাদজট প্রনয়ন ানুদমাদন াঅদে 

ফকনা 

পফরদলজদকর নামাঃ ............................................................................................................. ................................................................. 
স্কাউট পদবীাঃ ................................................................................................................................................................................. ... 
রমাবাাআ নাং- .................................................................................................................... ................................................................ 
পফরদলজন কারীর মন্তবযাঃ (প্রদয়াজদন পৃথক কাগজ বযবার করা যাদব) 

পফরদলজনকারীর 
স্বাক্ষর ও তাফরখ 

াঅঞ্চফক পফরিাক/ উপ-পফরিাক     াঅঞ্চফক ম্পাদক       াঅঞ্চফক উপ-কফমলনার(প্রফলক্ষণ)        াঅঞ্চফক কফমলনার 
 স্বাক্ষর ও তাফরখ           ী, স্বাক্ষর ও তাফরখ       স্বাক্ষর ও তাফরখ         স্বাক্ষর ও তাফরখ 

ফবাঃদ্রাঃ ১। ফরমফট এক কাগদজ উভয় পৃিায় বযবার করদত দব। ২। ফরমফট উডবযাজ াজজদনর াঅদবদন ফরদমর াদথ াংযুক্ত করদত দব। 

নাম স্কাউট পদবী রমাবাাআ নম্বর ময়কা 
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