
 

 

Scouting Sunrise Day  
And 

Scout Scarf Day 

 

 
Activity Pack 

Bengali 

 

 

 

 

 



প্রথম কার্ যকলাপ : 

 

ত ামার ইউনিফম য পরবে, ঠিক সকাল আি ঘঠিকায় ত ামার স্কাউি / গাইড প্রন জ্ঞা 
পুিি যেীকরণ করবে | 

On my honour I promise that I will do my best 

To do my duty to God and my Country To help other people and To obey the Scout/Guide  Law. 

 ারপবর তকানিড -19-এর লডাইবয়র অঙ্গীকার নিি। 

On my honour, I promise that I will Fight Covid - 19, By wearing mask, Maintaining social distance, 

Staying at home as much as possible and possible and Follow the guidelines of Health department.  

নিনডও এেং ছনে তেয়ার করবে ত ামার তসােযাল নমনডয়া একাউন্ট এ  এই হ্যােিযাবগর 
সাবথ  

 

নি ীয় কার্ যকলাপ  

 

কমপবে 3 েনু্ধবক (প্রাক্তি ও ে যমাি স্কাউি )স্কাউি স্কাফয পবর  াবের ফবিা তপাস্ট 
করার জিয মবিািী  করুি এেং একই কাজ করব  েনু্ধবক মবিািী  করুি পয়লা  
অগাস্ট | 

এই হ্যাসিযাগ গুবলা েযেহ্ার করব  িুলবেিা  

 

 ৃ ীয় কার্ যকলাপ  

 

ওবয়েনমিাবর উপনি  থাকবেি এেং প্রথম পরীোমূলক কযাবের  মুহ্ ূযঠি পুিরুদ্ধার করুি 
পয়লা অগাস্ট সকাল 11িাই |  

 

চ ুথ য কার্ যকলাপ  

 

এই নেশ্বেযানপ মহ্ামানরর সময়  ুনম ত ামার ঘবরব  একঠি িাবলা কাজ (Good Turn ) করব  
পাবরা িার  সরকার িারা প্রকানে  স্বাি নেনি তমবি | 

নকছু পদ্ধন  অিুসরণ কবর  ুনম ত ামার োনডবক সুরনে  ও পনরষ্কার রাখব  পাবরা তর্মি 
োজার তথবক খাদ্রসামগ্রী ও সেজজ নকবি তসগুবলা তক িুবয় ঘবরর নি র আিা, সামাজজক 
েরূত্ব েজায় রাখা,  



র্খি  ুনম জিসািারণ এর মবিয র্াবে  খি জিসািারবণ সবচ ি া সৃঠি করবে | মাস্ক 
ত নর কবর নিবজর পনরোবরর সেসয ও তর্ সে প্রন বেেীবের েরকার  াবের নে রণ করবে 
| 

এই পুবরা story ta তেয়ার করবে  

 

 

পঞ্চম কার্ যকলাপ  

 

এই scouting sunrise day ত   ুনম ত ামাবর একঠি েনু্ধ / িাই / প্রন বেেী তের স্কাউঠিং ও 
গাইনডং সম্মবন্ধ েলবে | স্কাউি গাইড আরও তেনে র্ুেক এর কাবছ প্রসানর  করবে 


