
ফাাংরাদে স্কাউট 
জাতীয় েয েপতয 
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ারা কাফ এ্যাওয়াডড ুাফয পযভ

 ১.    জীফন ফৃত্তান্ত

১.১   প্রার্ডীয নাভ

 (ক) ফাাংরা 

 (খ) াআাংদযফজ 

১.২  ফতায নাভ

১.৩  ভাতায নাভ

১.৪  জন্ম তাফযখ  ১.৫ জন্ম ফনফন্ধন নাং

১.৬  ফিকানাাঃ

(ক) ফতডভান

(খ) স্থায়ী

(গ) াফববাফদকয রটফরদপান নম্বয   রভাফাাআর নম্বয

১.৭  রম রেফিদত াধযয়নযত

১.৮  ফক্ষা প্রফতষ্ঠাদনয নাভ

১.৯  গ্রু/াআউফনদটয নাভ

 (ক) ফাাংরা

      (খ) াআাংদযফজ

১.১০ াআউফনদট বফতডয তাফযখ

১.১১ েীক্ষা গ্রদনয তাফযখ

১.১২ উদজরা স্কাউট

১.১৩ রজরা স্কাউট

১.১৪ াঅঞ্চফরক স্কাউট

০১



২     েক্ষতা ফযাজ ফবফত্তক রমাগযতা াজডদনয ফফফযি (ভাাআ রপ্রাদগ্র এ্য তর্য ানুমায়ী)

ফযাজ/ াযাওয়াডড ভূরযায়ন ভান াজডদনয 
তাফযখ

ভূরযায়নকাযীয নাভ ও েফী

েয ফযাজ
তাযা ফযাজ
চাাঁে ফযাজ

চাাঁে তাযা ফযাজ
ারা কাফ 
াযাওয়াডড

৩   েক্ষতা ও াযেফডতা ফযাজ াজডদনয ফফফযনাঃ

েক্ষতা ফযাজ াযেফডতা ফযাজ
ফযাজ/াযাওয়াডড ভান াজডদনয তাফযখ ফযাদজয নাভ ভান াজডদনয তাফযখ

তাযা ফযাজ
১.

২.

চাাঁে ফযাজ 
১.
২.

৩.

চাাঁে তাযা ফযাজ
১.
২.

৩.

ারা কাফ 
াযাওয়াডড

১. াাঁতায ফযাজ

২.

৩.

৪   াঅফভ ............................................................................................ ারা কাফ াযাওয়াডড াজডদনয জনয

কাফ স্কাউট রপ্রাগ্রাভ ানুমায়ী কর ফফলদয় েক্ষতা াজডন কদযফি এ্ফাং ফনয়ভভাফপক ভূরযায়দন াাংগ্রন কদয

াপরয াজডন কদযফি।

াযাওয়াডড প্রার্ডী কাফ স্কাউট

তাফযখ ........................... 

০২ 



৫     কাফ স্কাউট ................................................................................. ারা কাফ াযাওয়াডড াজডদন

প্রদয়াজনীয় কর ভূরযায়দন কৃতকামড দয়দি। তাদক ারা কাফ াযাওয়াডড প্রোদনয ুাফয কযা দরা।

গ্রু কফভফটয বাফত    গ্রু স্কাউট ফরডায    কাফ স্কাউট াআউফনট ফরডায

তাফযখ ........................  তাফযখ ...........................  তাফযখ ........................ 

(স্বাক্ষয ও নাভ ীর) (স্বাক্ষয ও নাভ ীর)   (স্বাক্ষয ও নাভ ীর)

৬    (ক) উদজরা স্কাউট কতৃডক ভূরযায়ন ও মডাদরাচনাকাযী গদিয তত্থ্যাঃ

ক্রফভক নাং নাভ এ্রফট/এ্এ্রফট/ উডফযাজায স্কাউট েফী স্বাক্ষয
০১
০২
০৩
  (খ) পরাপর (ফফস্তাফযত)

ফরফখত াাঁতায ফযফিগত াক্ষাৎকায উত্তীিড/ানুত্তীিড ফযচারকফৃদেয ভন্তফয

৭  এ্াআ ভদভড প্রতযয়ন কযা মাদে রম কাফ স্কাউট .........................................................................................

কাফ স্কাউট রপ্রাগ্রাভ ানুমায়ী ারা কাফ াযাওয়াডড াজডদনয জনয প্রদয়াজনীয় রমাগযতা াজডন কদযদি।

তাদক ারা কাফ াযাওয়াডড প্রোদনয ুাফয কযা দরা।

উদজরা কাফ স্কাউট ফরডায  কফভনায
ফাাংরাদে স্কাউট.......................................উদজরা   ফাাংরাদে স্কাউট......................................উদজরা 

তাফযখ ...................................   তাফযখ ....................................

(স্বাক্ষয ও নাভ  ীর)   (স্বাক্ষয ও নাভ  ীর)

৮   স্মাযক নাং .............................................   তাফযখ ...................................... ....

     প্রদয়াজনীয় ফযফস্থা গ্রদনয জনয রজরা স্কাউটদ রপ্রযি কযা দরা।

ম্পােক
ফাাংরাদে স্কাউট .......................................... উদজরা

(স্বাক্ষয ও নাভ  ীর)
০৩ 



৯।   (ক) রজরা স্কাউট কতৃডক ভূরযায়ন ও মডাদরাচনাকাযীগদিয তর্যাঃ

ক্রফভক নাং নাভ এ্রফট/এ্এ্রফট/ উডফযাজায স্কাউট েফী স্বাক্ষয
০১
০২
০৩
      (খ) পরাপর (ফফস্তাফযত)

ফরফখত াাঁতায ফযফিগত াক্ষাৎকায উত্তীিড/ানুত্তীিড ফযচারকফৃদেয ভন্তফয

১০  এ্াআ ভদভড প্রতযয়ন কযা মাদে রম কাফ স্কাউট .......................................................................................

ারা কাফ াযাওয়াডড াজডদনয প্রদয়াজনীয় রমাগযতা াজডন কদযদি।তাদক ারা কাফ াযাওয়াডড প্রোদনয 

ুাফয কযা দরা।

উদজরা কাফ স্কাউট ফরডায    কফভনায

ফাাংরাদে স্কাউট.......................................দজরা   ফাাংরাদে স্কাউট......................................দজরা 

(স্বাক্ষয ও নাভ  ীর)    (স্বাক্ষয ও নাভ  ীর)

১১   স্মাযক নাং .............................................    তাফযখ ....................................... ...

      প্রদয়াজনীয় ফযফস্থা গ্রদনয জনয াঅঞ্চফরক স্কাউটদ রপ্রযি কযা দরা।

ম্পােক

ফাাংরাদে স্কাউট .......................................... উদজরা

(স্বাক্ষয ও নাভ  ীর)

১২   (ক) াঅঞ্চফরক স্কাউট কতৃডক ভূরযায়ন ও মডাদরাচনাকাযীগদিয তর্যাঃ

ক্রফভক নাং নাভ এ্রফট/ এ্এ্রফট/ 
উডফযাজায

স্কাউট েফী স্বাক্ষয

০১
০২
০৩

০৪



      (খ) পরাপর (ফফস্তাফযত)

ফরফখত াাঁতায ফযফিগত াক্ষাৎকায উত্তীিড/ানুত্তীিড ফযচারকফৃদেয ভন্তফয

১৩  উদেফখত ারা কাফ াযাওয়াডড প্রার্ডীয উদজরা, রজরা, এ্ফাং াঞ্চর মডাদয়য ভূরযায়ন প্রফক্রয়ায় 

াাংগ্রন কদযদি। মর্ামর্ ভূরযায়দন র উত্তীিড দয়দি। তাদক ারা কাফ াযাওয়াডড প্রোন কযায জনয 

ুাফয কযফি।

াঅঞ্চফরক উ-কফভনায(দপ্রাগ্রাভ)

ফাাংরাদে স্কাউট......................................াঞ্চর 

স্মাযক নাং  তাফযখ ...................................................

১৪ প্রদয়াজনীয় ফযফস্থা গ্রদনয জনয জাতীয় েয েপতদয রপ্রযি কযা দরা।

াঅঞ্চফরক ম্পােক

ফাাংরাদে স্কাউট.............................................াঞ্চর

১৫ জাতীয় েয েপতয  কতৃডক ভূরযায়নাঃ

ফরফখত ভূরযায়ন াাঁতায ফযফিগত 
াক্ষাৎকায

রভাট নম্বয পরাপর ভন্তফয

জাতীয় উ-কফভনায (দপ্রাগ্রাভ)       জাতীয় কফভনায (দপ্রাগ্রাভ)

ভন্বয়কাযী, জাতীয় ভূরযায়ন কফভফট  বাফত, জাতীয় ভূরযায়ন কফভফট

স্কাউট াখা

০৫



ারা কাফ াযাওয়াডড ুাফয পযভ ূযি, ভূরযায়ন ও পরাপর প্রোদনয ফনয়ভাফরী 
াযাওয়াডড প্রার্ডী ও কাফ স্কাউট গ্রুদয কযিীয় 

 ারা কাফ াযাওয়াডড ুাফয পযভ রকফরভাত্র চাাঁে ফযাজ াজডনকাযী কাফ স্কাউটদেয জনয িয় কফ াংগ্র কযদত দফ।াংগৃীত পযদভয

ক্রফভক নাং ১ (১.১ রর্দক ১.১৪ মডন্ত নম্বয করাভ) প্রার্ডী ূযি কদয কাফ স্কাউট ফরডাদযয কাদি জভা যাখদফ।
 কাফ স্কাউট রপ্রাগ্রাভ মর্ামর্বাদফ ম্পন্ন দর পযভগুফরয ক্রফভক নাং ২ রর্দক ৪ নাং মডন্ত াযাওয়াডড প্রার্ডী কাফ স্কাউট, াআউফনট ফরডাদযয

ায়তায় ূযি কদয  াআউফনট/গ্রুদয স্বাক্ষদযয জনয জভা রেদফ।
 পযদভয ক্রফভক নাং ৫ ূযি কদয কাফ স্কাউট ফরডায ফনদজ স্বাক্ষয কযদফন,এ্যয গ্রু স্কাউট ফরডায ও গ্রু কফভফটয বাফতয স্বাক্ষয

কফযদয় এ্ক কফ াযাওয়াডড প্রার্ডী কাফ স্কাউদটয াফববাফকদক প্রার্ডীয কফ ফাদফ প্রোন কযদফন এ্ফাং এ্ক কফ রযকদডডয জনয াআউফনদট ফা

গ্রুদ রযদখ াফফষ্ট চায কফ উদজরা স্কাউটদ জভা ফেদত দফ।
উদজরা স্কাউটদয কযিীয় 

 ারা কাফ াযাওয়াডড প্রার্ডী মর্ামর্বাদফ কাফ স্কাউট রপ্রাগ্রাভ ম্পন্ন কদযদি ফকনা; ভাাআ রপ্রাদগ্র ফনয়ফভতবাদফ াংযক্ষি (Update) কযদত

রদযদি ফকনা এ্াআ ফফলদয় েক্ষতা, াযেফডতা ও রমাগযতা মাচাাআ কযায জনয মডাদরাচক ফনদয়াগ কযদফন। তাাঁদেয ভূরযায়ন, পরাপর ও ভতাভত

ানুাদয যফতডী েদক্ষ গ্রন কযদত দফ। উদজরা স্কাউট প্রার্ডীয ফরফখত, ফযফাফযক (াাঁতায) ও রভৌফখক ভূরযায়ন কদয প্রার্ডী উত্তীিড 

দর ফফস্তাফযত পরাপর এ্ক কফ রযকদডডয জনয রযদখ ফাফক ফতন কফ ুাফয রজরা স্কাউট কামডারদয় রপ্রযি কযদফন।

রজরা স্কাউটদয কযিীয় 

 রজরা স্কাউট ফনধডাফযত মডাদরাচক  ফেদয় রজরা মডাদয় প্রার্ডীয ফরফখত, ফযফাফযক (াাঁতায) ও রভৌফখক ভূরযায়দনয ফযফস্থা কযদফন এ্ফাং

প্রার্ডীয কাফ স্কাউট কুরতা ও াযেফডতা মর্ামর্ভাদনয দর ফফস্তাফযত পরাপর ও ুাফয েুাআ কফ পযভ াঅঞ্চফরক কামডারদয় ািাদফন

এ্ফাং ায এ্ক কফ ফনদজদেয রযকদডডয জনয রজরা কামডারদয় াংযক্ষি কযদফন।

 রযরওদয় াঞ্চর, রনৌ াঞ্চর, এ্য়ায াঞ্চর এ্ফাং রভদরাফরটন ভূদয জনয রজরা মডায় রর্দক ভূরযায়দনয কাজ শুরু কযদত দফ।

াঅঞ্চফরক স্কাউটদয কযিীয় 

 াঅঞ্চফরক কামডারয় ানুরূবাদফ াঅঞ্চফরক মডাদরাচক ফনদয়াগ ফেদয় প্রার্ডীয ফরফখত ফযফাফযক (------) ও রভৌফখক ভূরযায়দনয ফযফস্থা কযদফন।

 প্রার্ডীয কাফ স্কাউট কুরতা ও াযেফডতা মর্ামর্ভাদনয দর ফফস্তাফযত পরাপর ও প্রদয়াজনীয় ুাফয এ্কফট পযভ জাতীয় কামডারদয়

ািাদত দফ এ্ফাং াযফট াঅঞ্চফরক কামডারদয়য রযকদডডয জনয াংযক্ষি কযদত দফ।

জাতীয় েয েপতদযয কযিীয় 

 াযাওয়াডড ুাফয পযভ জাতীয় েয েপতদয  রৌঁিাদর রপ্রাগ্রাভ ফফবাগ প্রার্ডীয াযাওয়াডড ুাফয পযভ ও ূফডফতডী ভূরযায়ন প্রফক্রয়াগুফর

মাচাাআ-ফািাাআ কদয ভূরযায়ন কফভফটয ুাফয ানুাদয েদক্ষ গ্রি কযদফন।

 জাতীয় মডাদয় ভূরযায়দন ফরফখত, ফযফাফযক (াাঁতায) ও ফযফিগত াক্ষাৎকায ানুফষ্ঠত দফ। াঞ্চর মডাদয় জাতীয় েয েপতদযয

প্রফতফনফধয উফস্থফতয ভাধযদভ জাতীয় মডাদয়য এ্াআ ভূরযায়ন ানুফষ্ঠত দত াদয ার্ফা েু’ফট বাদগ ফফবি কদয ভূরযায়ন কামডক্রভ ফযচাফরত

দত াদয।

ফফদল দ্রষ্টফয 

(১)  উদজরা, রজরা ও াঞ্চর রকানক্রদভাআ এ্ক ভাদয রফফ ভদয়য জনয পযভ ফনদজদেয কাদি যাখদত াযদফ না। াফযাআ এ্ক ভাদয ভদধয প্রাপ্ত  

     ুাফয পযভ ম্পদকড ফদ্ধান্ত প্রোন কযদত দফ।(দকান রমৌফিক কাযদন ভয় রফফ প্রদয়াজন দর াফযাআ ঐ ফফলদয় ুস্পষ্ট ফযাখযা প্রোন কযদত 

     দফ।) 

(২)  উদজরা, রজরা ও াঞ্চর মডাদয়য ভূরযায়দন প্রার্ডীয রমাগযতা ও কাফ স্কাউট কুরতা ও াযেফডতা দন্তালজনক ফযরফক্ষত না দর কাযন ভূ 

     ুস্পষ্টবাদফ উদেখ কদয ুাফযকাযী কতৃডদক্ষয কাদি প্রাপ্ত পযভ রপযত ািাদত দফ। 

(৩)  উদজরা, রজরা ও াঞ্চর মডাদয় ভূরযায়দন েক্ষ ও াফবজ্ঞ ভূরযায়নকাযী ও মডাদরাচক ূফডাদোআ ভদনানীত র্াকদফন। এ্ কর মডাদয় ভূরযায়নকাযী 

     ফতন জদনয াফধক দর াঅরাো করাদভ ভতাভত ািাদত দফ। 

০৬ 
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