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Dear reader 

I created the first version of  my Scrum Glossary for my book “Scrum - A Pocket Guide” (Van 
Haren Publishing, 2013). That version was subsequently (and with my permission) re-used, 
edited and expanded for use on their website by Scrum.org. 

In 2018 I updated my glossary for the 2nd edition of  my pocket guide to Scrum (Annex A, p. 
105). Around that time, 2018-2019, members from the global Scrum communities translated 
that version in 20+ languages. 

I made more edits as I added my Scrum Glossary to my book “97 Things Every Scrum 
Practitioner Should Know” (O’Reilly Media, 2020) and to the 3rd edition of  “Scrum - A 
Pocket Guide” (Van Haren Publishing, 2021). Along the road I also made it available via my 
website. 

I am honoured and humbled for the continued appreciation of  my glossary. It helped me see 
that there was value in giving it a dedicated home, which is now scrumglossary.org. I gladly 
share my Scrum Glossary in this document that can be downloaded from that website. 

I am grateful to Samik Mukherjee for creating this Bengali version. 

Keep learning, 
Keep improving, 
Keep…Scrumming. 

Gunther Verheyen 
independent Scrum Caretaker 

https://guntherverheyen.com/scrum-glossary/
http://scrumglossary.org
https://scrumglossary.org


Bengali / বাংলা – 'াম শ*েকাষ 

বান/-ডাউন চাট" : %য তািলকা সমেয়র সােথ কমেত থাকা কােজর পিরমাণ %দখায়। 

বান/-আপ চাট" : %য তািলকায় সমেয়র সােথ বাড়েত থাকা %কানও প<ারািমটার, %যমন মূল<মান বা ভ<ালু, %দখা যায়।  

6ডইিল 'াম: একB Cদিনক ইেভE, যা িFE চলাকালীন Iিতিদন ১৫ িমিনট বা তার কম সময়সীমায় %ডেভলপেমেEর কাজ 

পুনপ"িরকMনা করার উেOেশ< পিরচািলত হয়। এই ইেভেEর মাধ<েম সSক অUগিত িবেবচনা কের পরবতW ২৪ ঘEার জন< কােজর 
পিরকMনা করা হয় এবং %সইমত িFE ব<াকলগেক আপেডট করা হয়।  

6ডিফিনশন অফ ডান: ]ণমান সং^া_ Iত<াশার একB তািলকা যা পূরণ হেল %Iাডা` ইনি^েমEেক ব<বহারেযাগ< এবং িরিলজেযাগ< 

িহেসেব ধায" করা হয়, অথ"াৎ %Iাডা`েক উপেভাbার ব<বহােরর উপেযাগী িহেসেব িরিলজ করার %যাগ< িহেসেব িনধ"ািরত কের 
এই তািলকা।  

6ডেভলপেম< =>া?াড/ স: িFE %শষ হবার সােথ সােথ %Iাডাে`র একB িরিলজেযাগ< ইনি^েমE Cতির করার উেOেশ< িচিdত 

]ণমান এবং অনুশীলেনর তািলকা। 

6ডেভলপাররা (তােদর Eম): িFE %শষ হবার সােথ সােথ %Iাডাে`র একB িরিলজেযাগ< ইনি^েমE Cতির করার উেOেশ< 

উeাবনমূলক %ডেভলপেমেEর কাজ করার জন< দায়বf ব<িbেদর একB দল। এBেক ‘%ডেভলপেমE hম’ িহসােবও িচিdত 
করা হয়।  

উGান / এমােজ/ K: অজানা তথ< বা তথ<-সং^া_ kােনর উেlষ-Iি^য়া, পূেব" অkাত %কানও তথ< বা %কান সেত<র kান 

অIত<ািশতভােব উeািসত হেয় ওঠার Iি^য়া। 

অিভLতাবাদ / এিMিরিসজম: Iি^য়া িনয়nেণর ধরণ যােত পয"েবoেণর ফলাফল, পূব"-অিভkতা এবং িনরীoেণর মাধ<েম িসfাে_ 

%পৗঁছেনা যায়। িনয়িমত পয"েবoণ এবং অিভেযাজেনর মাধ<েম এিtিরিসজম বা অিভkতাবাদ Iেয়াজনীয় uvতা সুIিতিwত 
কের। এBেক ‘অিভkতামূলক Iি^য়া িনয়nণ’ বা এিtিরকাল Iেসস কেxাল িহসােবও িচিdত করা হয়। 

পূব/াভাস / 6ফারকা=: অতীেতর পয"েবoেণর িভিyেত ভিবষ<েতর Iবণতার Iত<াশা, %যমন বত" মান িFেE বা ভিবষ<েতর িFেE 

(ভিবষ<েতর %Iাডা` ব<াকলেগর জন<) িবতরণেযাগ< িহেসেব িবেবিচত %Iাডা` ব<াকলেগর িনব"াচন। 

OিতবPকতা / ইমেপিডেম<: %য %কানও Iিতব|কতা বা বাধা যা %ডেভলপেমেEর কাজেক বাধা িদেv বা গিতেরাধ করেছ, এবং u-

সংগSত বা %সলফ-অগ"ানাইিজং hমও তার সমাধান করেত পারেছ না। সাধারণত %ডইিল }ােম এর Iস~ উ�ািপত করা হয়, 
}াম মা�ার এর অপসারেণর জন< দায়বf থােকন। 

ইনি^েমE: িরিলজেযাগ< %কানও কাজ যা আেগর ইনি^েমেEর সােথ যুb হেয় বা তােক পিরবিত" ত কের সামিUক একB %Iাডা` গঠন 
কের। 

6OাডাQ (িব): একB পিরমাপেযাগ< বা অপিরমাপেযাগ< পণ< বা পিরেষবা, যা িনিদ" � উপেভাbার কােছ তাৎoিণকভােব মূল<বান হেয় 

ওেঠ (১); িনিদ" � ি^য়া বা িকছু সংkািয়ত Iি^য়ার ফলাফল (২)। %Iাডা` ওনার, %Iাডা` ব<াকলগ এবং ইনি^েমেEর 
পিরসরেক সংkািয়ত কের।  

6OাডাQ ব>াকলগ: একB %Iাডা` Cতির, িবতরণ এবং তার �ািয়� সুিনি�ত করেত %Iাডা` ওনােরর Cতির করা সম� Iেয়াজনীয় 

কােজর একB ^মানুসারী এবং সদা-িবকিশত তািলকা। 

6OাডাQ ব>াকলগ িরফাইনেম<: একB িFেE পুনরাবৃy অ<াি`িভB যার মাধ<েম ভিবষ<েতর %Iাডা` ব<াকলগেক আরও 

িব�ািরতভােব বণ"না করা হয়।  

6OাডাQ ওনার: %য ব<িb, সরবরাহ করা %Iাডা` সং^া_ সম� Iত<াশা এবং ধারণা]িলেক ম<ােনজ এবং Iকাশ কের, %Iাডাে`র 

মূল<মান সব"ািধক রাখার িবষেয় দায়বf থােকন।  
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'াম (িব): জBল %Iাডা` I�ত করার জন< একB সরল %�মওয়াক"  (১); জBল সমস<ার %মাকািবলা করার জন< একB সরল 

%�মওয়াক"  (২); একB সরল %�মওয়াক"  যার মাধ<েম মানুষ জBল সমস<ার %ভতর %থেক মূল<মান (value) উৎপাদন কের।  

'াম মা=ার: এক বা একািধক }াম Bম এবং তােদর পািরপাি�"কেক }াম %বাঝােনার এবং Iেয়ােগর িবষেয় গাইিডং, %কািচং, Iিশoণ 

ও %ফিসিলেটশেনর মাধ<েম }ােমর পিরেবশ গেড় %তালার জন< দায়বf ব<িb। 

'াম Eম: %Iাডা` ওনার, %ডেভলপাররা (তােদর hম) এবং }াম মা�ার সমি�ত সামিUক দায়বfতা। 

'াম ভ>ালু: }াম %�মওয়াক" েক ধের রাখা পাঁচB %মৗিলক মানদ�ঃ Iিত�িতবfতা (commitment), ি�র লo< (focus), 

%গাপনীয়তাহীনতা (openness), স�ান (respect) এবং সাহস (courage)। 

6সলফ-িডজাইন: u-সংগঠেনর অিভব<িb %যখােন %কবল }াম Bম িসfা_ %নয় %য hেম উপি�ত কী কী দoতা আেছ, কী দoতা 

Iেয়াজন বা কী Iেয়াজন নয়। 

6সলফ-ম>ােনজেম< / U-পিরচালন: }ােম u-সংগঠেনর নূ<নতম অিভব<িb, %যখােন %কবল }াম Bম ি�র কের, কীভােব িFেEর 

মেধ< তােদর কাজ সt¡ করেত হেব। 

6সলফ-অগ/ানাইিজং / U-সংগঠন: বািহ<ক কােজর পিরকMনা বা িনেদ" শাবলী ছাড়াই তােদর সামেন এেস পড়া সমস<া বা চ<ােলে¢র 

%মাকািবলা করার উেOেশ< একািধক ব<িbর সংগSত দল গঠেনর Iি^য়া। 

িW<: এমন একB ইেভE যা অন<ান< }াম ইেভেEর জন< ধারক িহসােব কাজ কের, চার স£াহ বা তারও কম সময়সীমার %ময়ােদ। 

ইেভEB %Iাডা` এবং %কৗশলগত �ের সময়মত পিরদশ"ন, Iিতফলন এবং অিভেযাজন িনি�ত করার সােথ সােথ যেথ� 
পিরমােণ কােজর সময় সুিনি�ত কের। অন<ান< }াম ইেভE]িল হল িFE ¤<ািনং, %ডইিল }াম, িFE িরিভউ এবং িFE 
%রে¥াে¦ি`ভ। 

িW< ব>াকলগ: িFE %গাল অজ" েনর জন< Iেয়াজনীয় সম� কােজর একB উeািবত পিরকMনা। 

িW< 6গাল: একB সংিo£ িববৃিত যা একB িFেEর সামিUক উেOশ<েক ব<াখ<া কের। 

িWে<র Xদঘ/> / িW< 6লংথ: একB িFেEর সময়সীমা, যা চার স£াহ বা তারও কম হয়। 

িW< [>ািনং: এই ইেভE একB িFেEর সূচনা কের িচিdত কের, আট ঘEা বা তারও কম সময়সীমার জন<। এই ইেভেEর মাধ<েম 

}াম hম %Iাডা` ব<াকলগেক পয"েবoণ কের তার %সই সমেয়র সবেচেয় মূল<বান আইেটম]িলেক িনব"ািচত কের, তােদর 
পূব"াভাস পিরকMনা কের এবং %সই]িলেক িনেয় একB Iাথিমক িFE ব<াকলগ বানায়, যা িFE %গােলর পিরপূরক হয়।  

িW< 6রে\াে]িQভ: একB ইেভE যা একB িFেEর সমাি£ িচিdত কের, িতন ঘEা বা তারও কম সময়সীমার মেধ<। ইেভEB }াম 

hেমর কােছ %শষ হওয়া িFEেক পয"েবoণ করার সুেযাগ এেন %দয়, যার মাধ<েম তারা পরবতW িFেEর কায"পfিত (way of 
working) িবেবচনা কের।  

িW< িরিভউ: একB িFেEর %ডেভলপেমE সং^া_ কােজর সমাি£ উপলেo অনুিwত একB ইেভE, যার সময়সীমা হয় চার ঘEা বা 

তারও কম। এই ইেভেEর মাধ<েম }াম hম এবং তার অংশীদাররা ইনি^েমE, সামিUক অUগিত, এবং %কৗশলগত পিরবত" ন]িল 
পয"েবoণ কের, যার ফেল %Iাডা` ওনার %Iাডা` ব<াকলেগ বত" মান অUািধকার]িলর সেব"াyম Iিতফলন ঘBেয়, Iেয়াজনীয় 
পিরবত" ন ঘটােত পােরন।  

অংশীদার / 6=কেহা`ার: }াম hেমর বাইেরর %কানও ব<িb, যার %কানও %Iাডা` সtেক"  িনিদ" � আUহ বা kােনর আেছ  যা %সই 

%Iাডাে`র আরও িববত" েনর জন< Iেয়াজনীয়। 

সময়সীমা / টাইমবc: সব"ািধক সময়কােলর একB পিরমাপ, সাধারণভােব একB সুিনিদ" � সময়কাল। }ােম সম� ইেভেEর সব"ািধক 

সময়কাল থােক, %কবল িFE বােদ যার একB সুিনিদ" � সময়কাল থােক। 

গিতেবগ / 6ভেলািসd: %য পিরমাণ গড় %Iাডা` ব<াকলগ একB িনিদ" � hম (বা একািধক hম) একB িFেEর মেধ< একB িরিলজেযাগ< 

%Iাডা` ইনি^েমেE পিরণত কেরেছ, তার একB জনিIয় পিরমাপ।
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