
ফাাংরাদদ স্কাউট
জাতীয় দয দপতয

৬০ াঅঞু্জভান ভফপদুর াআরাভ রযাড, কাকযাাআর, ঢাকা-১০০০ 
ভাজ উন্নয়ন াযাওয়াডড ুাফয পযভ   

১। প্রাথডীয নাভাঃ (ক) ফাাংরাাঃ............................................................................................................................. ......... 

   (খ) াআাংদযফজ ( ফড় াক্ষদয) ঃাঃ........................................................................................... .............১ 

২। ফতায নাভাঃ (ক) ফাাংরাাঃ............................................................................................................................. ......... 

    (খ) াআাংদযফজ (ফড় াক্ষদয)ঃাঃ........................................................................................................... 

৩। ভাতায নাভাঃ (ক) ফাাংরাাঃ............................................................................................................................. ......... 

    (খ) াআাংদযফজ (ফড় াক্ষদয)ঃাঃ........................................................................................................... 

৪। জন্ম তাফযখাঃ ..............................................................................জন্ম ফনফন্ধন(মফদ থাদক)...................................... 

৫। ফিকানা    (ক) ফতডভানাঃ ............................................................................................................................. ........ 

  ..................................রপান (ফাা).............................................রভাফাাআরাঃ.......................................... 

   (খ) স্থায়ীাঃ ............................................................................................................................. .......... 

.............................................................................................................................................. 

৬। াআউফনদটয নাভাঃ............................................................................................................................. ............................... 

৭। াআউফনদটয ফিকানাাঃ............................................................................................................................. ........................... 

৮। ফক্ষা প্রফতষ্ঠাদনয নাভাঃ ................................................................................................................................................ 

৯। ফতডভাদন াধযায়নযত রেণীাঃ ...............................................................................ফলডাঃ.................................................... 

১০। াআউফনদট বযফতয তাফযখাঃ............................................................................................................................. ............... 

১১। দীক্ষা গ্রদনয তাফযখাঃ................................................................................................................................................ 

১২। স্ট্যান্ডাডড ফযাজ/দয স্তয াজডদনয তাফযখাঃ .............................................................................................................. 

১৩। ফাাংরাদদ স্কাউটাঃ........................................................................................................উদজরা 

১৪। ফাাংরাদদ স্কাউটাঃ.........................................................................................................রজরা 

১৫। ফাাংরাদদ স্কাউটাঃ......................................................................................... .................াঞ্চর 

স্কাউট 

রযাবায  

প্রদমাজয ঘদয ফটক ফিহ্ন(√)দাও 



গ্রু কফভফটয বাফতয স্বাক্ষয 

নাভাঃ  

তাফযখাঃ  

গ্রু স্কাউট ফরডাদযয স্বাক্ষয (মফদ থাদক) 

নাভাঃ  

তাফযখাঃ  

াআউফনট ফরডাদযয স্বাক্ষয 

নাভাঃ  

তাফযখাঃ  

১৬। স্কাউট াখা (প্রদয়াজদন াঅরাদা কাগজ ফযফায কযা মাদফ) 

াফজডত 
ফযাদজয 
নাভ 

াজডদনয 
তাফযখ 

াফজডত ভাজ উন্নয়ন 
াংক্রান্ত াযদফডতা 

ফযাজ 

াজডদনয 
তাফযখ 

প্রকল্প এরাকায নাভ 
(ফশু স্বাস্থয াযদফডতা 

ফযাদজয জনয) 

ফযক্ষদকয 
নাভ ও দফী 

মডাদরািদকয 
নাভ ও দফী 

স্ট্যান্ডাডড 
রপ্রাদগ্র 
াফবড 
ফটকাদান 
কভডী ফযাজ 
ুফি 
যারাাআন 
ফশু স্বাস্থয 
কভডী 
১৭। রযাবায াখা ( প্রদয়াজদন াঅরাদা কাগজ ফযাফায কযা মাদফ) 

াফজডত ফযাদজয 
নাভ/স্তয 

াজডদনয 
তাফযখ 

িাযফট ভাজ উন্নয়ন প্রকদল্প কাদজয ফফফযণ প্রকল্প 
এরাকা 

ফযক্ষদকয 
নাভ ও দফী 

মডাদরািদকয 
নাভ ও দফী প্রকদল্পয নাভ কাদজয 

ফফফযণ 
রভাট কাদজয 

ভয় 
দয 
প্রফক্ষন 
রফা 
ফটকাদান কভডী 
ুফি যারাাআন 
ফশু স্বাস্থককভডী 

ফতা/ভাতা/াফববাফদকয স্বাক্ষয 

নাভাঃ  

তাফযখাঃ  

১৮। স্কাউট/দযাবায ........................................................................................................................ভাজ উন্নয়ন াযাওয়াডড 

 াজডদনয জনয প্রদয়াজনীয় যীক্ষায় কৃতকামড দয়দে। তাদক ভাজ উন্নয়ন াযাওয়াডড প্রদাদনয ুাফয কযফে। 

প্রাথডীয স্বাক্ষযাঃ 

নাভাঃ 

তাফযখাঃ 



কফভনায 

ফাাংরাদদ স্কাউট 

............................................. উদজরা 

উদজরা ম্পাদদকয স্বাক্ষয ও ীর

নাভাঃ

তাফযখাঃ

ত্র নাং 

তাফযখাঃ 

কাযী কফভনায ( াঃ উাঃ ও স্বাস্থয) 

ফাাংরাদদ স্কাউট......................রজরা 

নাভাঃ 

তাফযখাঃ 

কফভনায 

ফাাংরাদদ স্কাউট  

রজরা/দজরা রযাবায 

ম্পাদক  

ফাাংরাদদ স্কাউট 

............................ রজরা/দজরা রযাবায 

ত্র নাং 

তাফয খাঃ   

 আ�িলক উ-কফভনায ( ঃ উাঃ ও �া�্য) 

ফাাংরাদদ স্কাউট......................াঞ্চর 

নাভাঃ 

তাফযখাঃ  

কফভনায 

ফাাংরাদদ স্কাউট.....................াঞ্চর 

ম্পাদক  

ফাাংরাদদ স্কাউট 

...........................াঞ্চর 

জাতীয় কফভনায (দপ্রাগ্রাভ) 

ফাাংরাদদ স্কাউট  

জাতীয় কফভনায ভাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থয) 

ফাাংরাদদ স্কাউট   

১৯। মািাাআ ূফডক প্রদয়াজনীয়  ফযফস্থা গ্রদনয ুাফয কযা র। 

২০। রজরা কতৃডক ফনদয়াগকৃত ফযক্ষক ও মডাদরািদকয ভতাভদতয ফবফিদত তাদক ভাজ উন্নয়ন াযাওয়াডড প্রদাদনয 

 জনয ুাফয কযা র। 

 

 

 

 

২১। ভাজ উন্নয়ন াযাওয়াডড প্রদাদনয জনয জাতীয় দপতদয ািাদনা র। 

 

২২। াদনাদভাদন কযা র। 



ফনয়ভাফরী 

১। ভাজ উন্নয়ন াযাওয়াডড ুাফয নুনযতভ স্ট্যান্ডাডড ফযাজ াজডনকাযী স্কাউট এফাং দয ফযাজ াজডনকাযী 
রযাবাযদদয জনয কযা মাদফ এফাং এাআ াযাওয়াডড প্রাফিয রদক্ষয প্রাযথীদক ফটকাদান কভডী ফযাজ, ফশু স্বাস্থয কভডী ফযাজ 
ও ুফি যারাাআন ফযাজ াজডন কযদত দফ। 

২। স্কাউটদদয রক্ষদত্র াাঁি এফাং রযাবায স্কাউটদদয রক্ষদত্র িায কফ ুাফয পযভ াংগ্র কদয ১-১৫ নাং ক্রফভক মডন্ত 
ূযণ কদয াআউফনট ফরডাদযয কাদে জভা যাখদত দফ। ফদরফা ানুমায়ী কাজ রল কযায  পযভগুদরা 
মথামথবাদফ (১৬-১৮) ূযণ কদয ১ কফ রযকদডডয জনয রযদখ স্কাউটদদয িায কফ উদজরা এফাং রযাবায 
স্কাউটদদয ফতন কফ রজরা রযাবায স্কাউটদ রপ্রযণ কযদত দফ। স্কাউটদদয পযভ উদজরা স্কাউট মািাাআ ূফডক 
এক কফ রযদখ ফতন কফ রজরায় রপ্রযণ কযদফ।  

৩। এযাওয়াডড প্রাথডীয দক্ষতা, রমাগযতা ও াফবজ্ঞতা াজডনূফডক কাঊত রপ্রাগ্রাভ ানুমায়ী পযভ ূযণ কদযদে ফকনা তা 
মািাাআ কদয উদজরা স্কাউট রজরা স্কাউটদ রপ্রযণ কযদফ। 

৪। রজরা স্কাউট/দজরা রযাবায স্কাউট যীক্ষক ও মডাদরািদকয ুাফয ানুমায়ী প্রাথডীয পযভ মািাাআ ফাোাআ কদয 
এক কফ রযকদডডয জনয রযদখ ফাকী দুাআ কফ ুাফয াঞ্চদর রপ্রযণ কযদফ।  

৫।  াঅঞ্চফরক স্কাউট এযাওয়াডড প্রাথডীয দক্ষতা ও াফবজ্ঞতা ম্পদকড রজরা কতৃডক প্রস্তাফফত পযভ মািাাআ কদয 
প্রদয়াজনীয় ুাফয এককফ পযভ জাতীয় দয দপতদয রপ্রযণ কযদফ।  

৬। জাতীয় দয দপতদযয ভাজ উন্নয়ন াযাওয়াডড কফভফট মথামথ কতৃডদক্ষয ুাফয ম্বফরত প্রাি পযভ মডাদরািনা 
ও যীক্ষা কদয াযাওয়াডড প্রদাদনয ফদ্ধান্ত গ্রন কযদফন ( উদজরা, রজরা, এফাং াঞ্চর রকানক্রদভ ১৫ ফদদনয 
রফফ ভয় পযভ ফনজ ফনজ দিদয জভা যাখদত াযদফ না)।  
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