
স্টেলান িপাররটর স্টের কাযয পররর িঃ 

এক জন স্কাউটার রযরন জাতীয় ের েফতর স্টথরক স্টেলান িপাররটর স্টেরনিং এ িিংলগ্রণ 
করররেন রতরনিআ রবন একটি স্টজাটা-স্টজাটি  স্টেলারনর  স্টেলান িপাররটর এবিং এক জন স্টরাভার 
রযরন জাতীয় ের েফতর স্টথরক স্টেলান িপাররটর স্টেরনিং এ িিংলগ্রণ করররেন রতরনিআ রবন 
একটি স্টজাটা-স্টজাটি  স্টেলারনর কারী স্টেলান িপাররটর। 
স্টেলান িপাররটর এর কাযযাবর গুরা িঃ 

১. স্টজাটা-স্টজাটি  শুরু বার পূরবয স্টেলারনর  স্থান রনবযাচরন স্থানীয় স্টনতৃবৃন্দ স্টের পরামলয স্টেরয় 
রযারগতা কররবন। 
২. স্টেলারন বযাবাররর জনয করিউটার গুরা স্টজাটা-স্টজাটি  শুরু বার পূরবয পরীক্ষা রনরীক্ষা 
করর রনরবন।  
৩. স্টেলারন বযাবাররর জনয িআন্টাররনট িংরযাগ গ্রন কররত স্থানীয় স্টনতৃবনৃ্দ স্টের পরামলয স্টেরয় 
রযারগতা কররবন। 
৪. স্টজাটা-স্টজাটি  শুরু বার পূরবয video confarenc এর জনয জাতীয় ের েফতর স্টথরক 
িআউজার স্টনম এবিং পায়ার্য  িংগ্র কররবন। 
৫. িিংলগ্রণ কারীরের স্টজাটা-স্টজাটি  িরকয   ারণা প্রোন পূবযক করনীয় িরকয  িবরত 
কররবন। 
৬. িিংলগ্রণ কারীরের স্টজাটা-স্টজাটি  এর ক কাযযক্ররম িিংলগ্রণ রনরিত কররবন। 
৭. ঠিক মরয় জাতীয় ের েফতরর রররপাটয  প্রোন কররবন। 
৮. িিংলগ্রণ কারীরের স্টজাটা-স্টজাটি  িযাকাউন্ট ততরররত রযারগতা কররবন। 
৯. িিংলগ্রণ কারীরের স্টজাটা-স্টজাটি  াটিয রফরকট  ততরররত রযারগতা কররবন। 
১০. িিংলগ্রণ কারীরের  JID code িংগ্ররর জনয প্ররয়াজনীয় রেকরনরেযলনা প্রোন কররবন। 
১১. স্টযরকারনা কাররগরর য়তার জনয জাতীয় ের েফতররর স্টল্প ািআরন স্টযাগারযাগ কররবন। 
 

 

 

 

 

 



স্টজাটা-স্টজাটি রক? 

স্টজাটািঃ ১৯৫৮ া স্টথরক রবশ্ববযাপী েরিরয় থাকা স্কাউটরের মর য িংরযাগ স্থাপন করার 
রক্ষয এিআ জাম্বুরর িঅরয়াজন করা য়। ১৯৫৮ ার স্টযাগারযারগর মা যম িঅজরকর মত স্টমাবািআ, 
স্টটররফান বা িআন্টাররনট রেনা বরেিআ চর িআ ময় স্টররর্র মা যরম স্টযাগারযাগ রক্ষা করা ত। 
তািআ এিআ জাম্বুরররত স্টররর্র মা যরম রবরশ্বর িনযানয স্কাউটরের মর য স্টযাগারযাগ স্থাপন করা য়। 
এরত রবরভন্ন প্রারের স্কাউটরা এরক িপররর রে স্টযাগারযাগ স্থাপরনর মা যরম রনরজরের মর য 
পরররচত  রবরভন্ন রবয় িরকয  জ্ঞান াভ কররত পারর। স্টররর্রত িংরযাগ স্থাপরনর জনয 
এরমচার স্টররর্ িপাররটররের রযারগতার প্ররয়াজন য়। স্টযরতু স্টররর্ স্টবতার তররের বা বায়ু 

মণ্ডরর মা যরম পররচারত য় তািআ এর নাম জাম্বুররর িন রে এয়ার। প্ররত বের িরটাবর মারর 

তৃতীয় াপ্তার রবশ্ব জরুি এক রে জাম্বুরর িন ো এয়ার িঅরয়াজন করা য়। বািংারেল স্কাউট  এ 

িঅরয়াজরন িিংলগ্রণ করর। বািংারেল স্কাউট একটি ক্লাব স্টেলন স্থাপন করর এবিং S21SHQ নারম 

একটি ক ািআন গ্রন করর জাম্বরুর িন ো এয়ার িঅরয়াজরন িিংলগ্রণ করার জনয। 

 

এরমচার বা যাম স্টররর্ রক? 

এরমচার স্টররর্ বা যাম স্টররর্ রে একটি রবশ্ববযারপ স্টররর্ করমউরনটি যারা স্টররর্র মা যরম ারা 
রবরশ্বর প্রায় ৩ রমরয়ন বযারি রনরজরের মারে স্টযাগারযাগ রক্ষা করর চরেরন । ২০০৪ ারর জররপ 
িনুযায়ী িঅরমররকায় ৭ ক্ষ, জাপারন ৬ ক্ষ, েরক্ষণ স্টকাররয়ায় ১ ক্ষ ৪০ াজার, থািআযারে ১ ক্ষ ৪০ 
াজার, কানার্ায় ৫৭ াজার, জয ামানরত ৭০ াজার, িআিংযারে ৬০ াজার, ুিআরর্রন ১১ াজার, নররয়রত 

৫ াজার এবিং িঅমােরর পযাশ্ববযতী েরল ভাররত ১৬ াজাররর  স্টবরল যাম এিআ রবরয় যথরে এরগরয় িঅরে । 
তারা স্টেো শ্রমরর ভরিরতরত কাজ করর এরমচার স্টররর্ রনরয় িঅর গবরণা করার জনয মাকালরর বুরক 

রনরজরের িযামযাট (যাটরািআট) পাঠিরয়রে যা রবরশ্বর স্টয স্টকান যাম রবনা পয়ায় বযবার কররত পারর ! 

এরমচার স্টররর্ রকন্তু শু  ুকথা বার জনয নয়, এিআ স্টররর্ বযবার করর িঅপরন এরমচার যাটাািআট, 
এরমচার স্টটররভলন স্টলা-স্কযান টিরভ, ফাে-স্কযান টিরভ, র্াটা োন্সমরলনরর রবরভন্ন স্টমার্রর বযবার, স্টমযা 
স্টকার্  স্টররর্রক মর্রম রররব বযবার করার মরতা িঅররা িনরক মজার মজার কাজ কররত পারবরন । 
েরুযযারগর মরয় এরমচার স্টররর্র ভূরমকা িপররীম কারণ তখন স্টফান স্টনটয়াকয  কাজ করর না। িঅর 

বরচরয় বি রবয় রে, এব কারজ িঅমােরর াাযয করার জনয ারা রবরশ্বর ক্ষ ক্ষ যাম বর িঅরে, 

যারের লখিআ রা রবনা মূরয িনযানয যামরেররক াাযয করা এবিং এরমচার স্টররর্ রনরয় গবরণা করা । 



রবরশ্বর প্রথম এরমচার স্টররর্ স্টেলন পররচানা কররেররন স্টয ৩ জন, তারা রেরন Albert S Hyman 

, Bob Almy এবিং Poogie Murray। তারা তারের স্টেলন এর নামকরন করররেরন “Hyman-

Almy-Murray” বা Hyalmu । রকন্তু ১৯০১ ার Hyalmo স্টররর্ স্টেলান এবিং মরেরকান জাাজ 

Hyalmo এর স্টপ্রররত স্টবতার িংকরত নািকররন স্টগারযাগ ৃরে য়ায় তারা তােরর ৩ জরনর নারমর 
প্রথম িক্ষরগুরা বযাবার করর স্টেলান নামকরন কররন “HAM” বা যাম । স্টরেরনর উরেযারগর ফর 
রবশ্ববযারপ এিআ ারভয টির নামকরন করা য় “HAM” এবিং িঅলা করা যায় স্টল পযযে এটি “HAM” 

নামরিআ রবেযমান থাকরব । 

স্টজাটিিঃ  জাম্বুররর িন রে এয়ার এর মতিআ স্টথরক রবশ্ববযাপী েরিরয় থাকা স্কাউটরের মর য 
িংরযাগ স্থাপন করার রক্ষয এিআ জাম্বুরর িঅরয়াজন করা য়। রবরশ্বর রবরভন্ন প্রারের স্কাউটরা স্টযন 
ঘরর বরিআ রবরশ্বর িনযপ্ররের স্কাউটরের ারথ িআন্টাররনট এর মা যরম রজ স্টযাগারযাগ কররত পারর 
তার জনযিআ জাম্বুরর িন রে িআন্টাররনট িঅরয়াজন করা য়। এখন স্টথরক ২০ বের িঅরগ বযপ্রথম 
জাম্বুরর িন রে িআন্টাররনট িঅরয়াজন করা য়। জাম্বুরর িন রে িআন্টাররনট চাকাীন মরয় 
স্কাউটরা চযাটিিং, িআরমিআরিং বা স্টালযা স্টনটয়াকয  স্টযমন, স্টফবুক , িঅিআ িঅর র, স্কাউটরঙ্ক, 
রজরমিআ, স্কািআরপ িআতযারে বযাবার করর এরক িপররর রে স্টযাগারযাগ স্থাপন করর থারক। জাম্বুরর 
িন রে িআন্টাররনট এ িিংলগ্ররণর জনয রবশ্ব স্কাউট িংস্থার রন যাররত একটি রয়বািআট 
(http://www.jotajoti.info) এ স্টররজরেলান কররত য়।  

িঅুন স্টেরখ রক করর স্টররজরেলান িণূয কররত য়িঃ  

বয প্রথম http://scout.org স্টত রগরয় একটি িযাকাউন্ট কররত রব। িযাকাউন্ট টি 
কররত http://scout.org  এিআ রয়ব ািআট এ প্ররবল করুন। তারপর create profile নামক 
রঙ্ক এ রক্লক করুন। 

 

 

 

 

http://scout.org/
http://scout.org/


এবিং স্টযিআ ফরমটি িঅরব তা পুরন করুণ এবিং creat new account এ রক্লক করুণ।

 

এখন িঅপনার িআরমিআ এরে এ প্ররবল করুণ এবিং স্টেখনু একটি স্টভরররফরকলান িআরমিআ এররে রবশ্ব 
স্কাউট িংস্থা স্টথরক জারত একটি রঙ্ক স্টেয়া িঅরে ঐ রঙ্ক এ রক্লক করুণ। 

 োগতম িঅপরন http://scout.org  স্টত একাউন্ট ততররর কাজ িণূয করররেন। 

িঅুন এিআবার িঅমরা স্টজাটা-স্টজাটি একাউন্ট কররবা। স্টজাটা-স্টজাটি একাউন্ট কররত 
https://www.scout.org/jj2016  এিআ ািআটটিরত গিআন করুণ এবিং  

 

http://scout.org/
https://www.scout.org/jj2016


 

প্ররয়াজনীয় তথয রেরয় submit  এ রক্লক করুণ। বযা রয় স্টগ  স্টজাটা-স্টজাটি একাউন্ট। এখন 
িঅপনার িআরমিআ এ প্ররবল করুণ স্টেখনু রবশ্ব স্কাউট িংস্থা িঅররকটি িআরমিআ এররে জারত িঅপনার 
JID code টি স্টেয়া িঅরে। 

 

৬০ তম        অন          (     ), ২১ তম        অন          ন  (২০-২১ অ      ২০১৭) -                      ন... 

                ন ম অন                          ত      ম        ন       ২    ন        ম   ত  ন      ৮        ১২    
     ১                ১   ৪৫  ম       ৫                 অ          । 
  ত        ফত               অ ন        ,    ন        -          ম        ত               ত           ন 

অ        ন          ন          । 



            ন     /                  ন    ম    ম             ন          ৬০         ম   ফ         ম অ         ত 

     । 
অ                    ম                   ম    ম  ত ন         অ           ন      ন       -     ত অ         ন  
 ন                  ন    ত      
www.jotajotibd.com 

       ন             ত             ত               
www.scout.org 

www.scouts.gov.bd 

www.jotajoti.info 

     -          ম       ন    ন         ন অ                    ম       (     ন    ন             ম      ত)    ন 

          (১৪২  ম      )।        ন          http://onirbanhost.com/jotajoti2017.rar 

 ফ           -     ত অ               অ   ত   ন     ফ                               

(https://www.facebook.com/groups/scoutsbd/)             ত     । 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.jotajotibd.com%2F&h=ATNcznxaCTatsgv9ahkG8XoL1MeTxqDqaZ7w0D-v-W3-xJPGnaoNU4Kx8zFdS8bLzhl1BeSNZGpTh8xNF3YlNvgQxKfXXDgFn0qOrWMPZxeViAJUgb2a1d6mE9_EijtrG-QmXqZH9rdwNEn0lwK81piVasdObGFOMk3KqBdoUlr2A5PRCcF6-w_EzQp0S2fXf66UGWdkJqnMvXs5gorog8adB9D1DHrMSg8pnir5Im9Boz5VcijFhbrPz_u06unaW6DMD4a4Ojvjo1GPqSaw81KfBpMMl8yyYCIHy2tG
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