
ইউনিট পনরদলশি নরপপোটশ ফরম 

                                                                 লোখোাঃ 

০১। 

০২। 

০৩। 

      ০৪। বশপল িবোয়পির তোনরখাঃ  

০৫। 

 

০৬। ইউনিট নডোর এর প্রনলক্ষি তথ্যাঃ  
ক্রনমক িোম ববনক বকোপশ 

অংলগ্রপির তোনরখ 
এডভোন্স বকোপশ 

অংলগ্রপির তোনরখ 
দ পনরচোিোর িদ আপে নকিো 

     
০৭। স্কোউট পনরংখযোিাঃ  

 
অবস্থোি 

 
িবোগত/চর 

 
দয স্তর 

তোরো/ স্ট্যোন্ডোডশ/ 
প্রনলক্ষি স্তর 

চোাঁদ/ 
বপ্রোপগ্র/ 
ববো স্তর 

চোাঁদতোরো/ 
োনভশ স্তর 

লোপো/নপ এ/ 
নপ আর এ 
এযোওয়োডশ প্রোপ্ত 

 
বশপমোট 

 ভনতশকৃত ংখযো        
পনরদলশিকোপ উপনস্থনত        

০৮। টু্রপ নমনটং - *ইউনিপটর বমম্বোরনলপ নফ পনরপলোপের তোনরখ.......................................................।                            
                  (রনলপদর ফপটোকনপ পনরদলশি নরপপোটশ ফরপমর োপথ্ ংযুক্ত করপত পব) 
                  *বোনশক স্কোউট পনরংখোি (উপপেো/পেোয়) পোঠোপিোর তোনরখ..................................। 
                  ( তথ্য এর ফপটোকনপ ংযুক্ত করপত পব) 

পযোক নমনটং/টু্রপ/কু্র 
নমনটং এর নদি ও ময় 

বল েয় মোপ অিুনিত 
পযোক/টু্রপ/কু্র নমনটং এর 

ংখযো 

টু্রপ নমনটং বরনেস্ট্োর 
আপে নকিো 

পযোক/টু্রপ/কু্র নমনটপের 
ময়ীমো 

ইউনিট এ পতোকো আপে 
নকিো 

     
০৯। স্কোউট বপোলোক, বযোে এবং আমোর স্কোউট বরকডশাঃ  

কতেপির পূর্শোঙ্গ 
স্কোউট বপোলোক 

আপে 

বপোলোপক বযোেমূ 
যথ্োযথ্ভোপব আপে 

নকিো 

যোপদর বপোলোক িোই 
তোপদর বযোপোপর নক 
বযবস্থো বিয়ো পয়পে 

ইউনিট এর কতেি 
স্কোউপটর আমোর 

স্কোউট বরকডশ বন 
আপে 

আমোর স্কোউট বরকডশ 
বন যথ্োযথ্ভোপব 
ংরক্ষি করো য় 

নকিো 

যোপদর আমোর 
বরকডশ বন িোই 

তোপদর বযোপোপর নক 
বযবস্থো বিয়ো পয়পে 

      
 
১০। গত এক বেপর বোস্তবোনয়ত বপ্রোগ্রোমমূাঃ  

ইপভন্টমূ অনভযোি/ 
োইনকং 

োপ্তোনক 
কযোম্প 

টু্রপ/কু্র 
কযোম্প 

উপপেো/পেো 
বকমু্পরী/মোপবল/মুট 

দীক্ষো 
অিুিোি 

বযোে 
নবতরর্ 
অিুিোি 

স্কোউট 
ওি 

পোরদনলশতো 
বযোে বকোশ 

অিুিোপির তোনরখ   
 

      

অংলগ্রর্কোরী 
ংখযো 

        

ইউনিট এর িোমাঃ 

 

নঠকোিোাঃ ডোকাঃ    উপপেোাঃ   বেোাঃ   অঞ্চাঃ   

(ক) দ গঠপির তোনরখাঃ       গ্রুপ িম্বরাঃ     চোটশোর িম্বরাঃ  

গ্রুপ কনমনটর ভোপনতর িোম ও পনরনচনতাঃ 

 



১১। েোতীয় ও নবনভন্ন নদবমূ উদযোপি ও অংলগ্রর্কোরীর ংখোাঃ  
ক্রনমক নদবমূ আপয়োেিকোরী ংস্থো উদযোপপির তোনরখ অংলগ্রর্কোরী ংখযো 

     
     
     
     

  ১২। ইউনিট এর নিয়নমত কোযশক্রম ংক্রোন্ত তথ্যাঃ 
০১  িক/উপদ পদ্ধনত কোযশকর আংনলক কোযশকর কোযশকর িয় মন্তবযাঃ 
০২ বযোে পদ্ধনত কোযশকর আংনলক কোযশকর কোযশকর িয় মন্তবযাঃ  
০৩  বোনশক বপ্রোগ্রোম পনরকল্পিো  কোযশকর আংনলক কোযশকর কোযশকর িয় মন্তবযাঃ  

১৩। ইউনিট এর বরকডশ ংরক্ষি বযবস্থোপিোাঃ  
 

ক্রনমক 
 

বরকডশ বরনেস্ট্োর মূ 
কোযশকর 
ভোপব 

আপে/িোই 

 
ক্রনমক 

 
বরকডশ বরনেস্ট্োর মূ 

কোযশকর 
ভোপব 

আপে/িোই 
০১ ভনতশ বরনেস্ট্োর  ০২ ক্রপমোন্ননতর বরনেস্ট্োর  
০৩ বিোনটল বই  ০৪ গ্রুপ কনমনটর ভোর কোযশনববরর্ী  
০৫ পনরংখযোি বরনেস্ট্োর  ০৬ উপদ পনরদ ভোর নদ্ধোন্ত বন  
০৭ বযোে প্রদোি বরনেস্ট্োর  ০৮ ইউনিপটর োনেরো বন  
০৯ ইউনিপটর চোাঁদো/ বমম্বোরলীপ নফ আদোয় বরনেস্ট্োর  ১০ উপদ বণ্টি বরনেস্ট্োর  
১১ ইউনিট নডোপরর ডোপয়রী  ১২ ইউনিপটর মেুদ বন  
১৩ ইউনিপটর গ বন  ১৪ ইউনিপটর এযোবোম (স্ক্র্যোপ বুক)  
১৫ ইউনিপটর পনরদলশি বন  ১৬ পনরংখযোি ও বমম্বোরলীপ নফ 

পোঠোপিোর বরনেস্ট্োর 
 

১৪। দপর তনব ংরক্ষি বযবস্থো (দযপদর আদোয়কৃত চোাঁদোর তনব)  
 

কযোল বই 
আপে/িোই 

 
বযোংপকর িোম 

ও 
তনব িম্বর 

 

দয চোাঁদো আদোয় অগ্রগনত (গত এক বেপরর)  
তনবপ বতশমোি 
নস্থনত ও তোনরখ 

ুনিনদশষ্ট বোপেট 
প্রিয়ি 

অিুপমোদি 
আপে নকিো 

পনরপলোনেত বপকয়ো 

দযো ংখযো আদোয়কৃত 
টোকো 

দয ংখযো আদোয়কৃত 
টোকো 

        
 
 
১৫। স্কোউট বডিাঃ ( অবস্থোি/বযবস্থোপিো) 
১৬। বল বপশ বরনেপেলি িবোয়ি করো পয়পে নকিোাঃ 
১৭। প্রকল্প (যনদ থ্োপক) 
১৮। অগ্রদূত পনিকোর গ্রোক ওয়োর তোনরখাঃ 
 
পনরদলশিকোরী কমশকতশোর মন্তবযাঃ 
(পূবশবতশী পনরদলশপকর মন্তপবযর আপোপক অগ্রগনত এবং বতশমোি দপর অবস্থো উন্নয়পির নদক নিরপদলিো নখুি) 
 

 
 

পনরদলশিকোরী কমশকতশোর 
স্বোক্ষর ও ীপমোর 

 
অঞ্চপর দোনয়পে নিপয়োনেত প্রপফলিো স্কোউট এনিনকউনটপভর মন্তবয 

 
আঞ্চনক নফল্ড কনমলিোর/ নফল্ড কনমলিোর 

(নবাঃ দ্রাঃ উপপেো / বেো কোব,স্কোউট নডোর, বেো বরোভোর নডোর এবং প্রপফলিো এনিনকউনটভগর্ এই ফরম পনরদলশপি বযোবোর করপবি)।  
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