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Dear reader 

Scrum is based on a set of  fundamental values. These values are 
the bedrock on which Scrum’s practices rest. 

The Scrum Values were first described by Ken Schwaber and Mike Beedle in their book 
“Agile Software Development with Scrum” (Prentice Hall, 2002 - chapter 9, p. 147). They 
describe the Scrum Values as ‘qualities’ that they found that people using Scrum display: 
Commitment, Focus, Openness, Respect, and Courage. 

Towards the end of  2012, an attendant of  one of  my Professional Scrum classes (a candidate-
trainer actually) asked me about the relevance of  the Scrum Values. I realized that they had 
indeed over time faded, although I did personally consider them important. I checked in with 
Ken Schwaber and he agreed: still the bedrock despite having disappeared from the radar. 

It was clear that there was value in the Scrum Values and in describing them. So, that is what 
I did on my website. I then also added that description to my book “Scrum - A Pocket Guide” 
(Van Haren Publishing, 2013). In 2016 they were added to the Scrum Guide. In 2018-2019 
members from the global Scrum communities translated my description in 20+ languages. 

Since 2012 I have only slightly evolved the words to describe the Scrum Values, like when 
creating the second and third edition of  my pocket guide to Scrum (2019 and 2021). I am 
honoured and humbled for the continued appreciation of  my description. 

I gladly share them in this document that can be downloaded from thescrumvalues.org, the 
website that I dedicated to the Scrum Values. 

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/2013/05/03/theres-value-in-the-scrum-values/
https://thescrumvalues.org
https://thescrumvalues.org


Bengali / বাংলা – 'ােমর মূল,মান 

!ােমর 'ারা িবিভ+ মানুষ এবং সং2ার সময় এবং 4াসি5কতার সে5 সাম8স9পূণ= কায=4ি?য়া িবকােশর উেBেশ9 একC কাঠােমা বা 
EFমওয়াক=  গঠন করা হয়। !াম িনয়িমত পয=েবKণ ও অিভেযাজেনর 4ি?য়া অনুসরণ করার কথা মেন করায়। !াম এিOিরকাল 4েসস 
কেQাল (অিভSতামূলক 4ি?য়া িনয়Tণ) বা এিOিরিসজমেক (অিভSতাবাদ) অনুসরণ কের, কারণ এC অিনিXত এবং জCল 4কৃিতর 
চ9ােলে8র Eমাকািবলা করার সবেথেক Eসরা প[িত। !ােমর পিরিধর মেধ9 মানুষ ]-সংগ_ত হয়। তারা তােদর ওপর চাপােনা বািহ9ক 
Eকানও কােজর পিরক`না বা িনেদ= শাবলী ছাড়াই তােদর সমস9া এবং চ9ােলে8র Eমাকািবলা করার উেBেশ9 সংগ_ত দল গঠন কের। 
অিভSতাবাদ এবং ]-সংগঠন হল !ােমর িডএনএ। !ােমর সমf িনয়ম এবং নীিত এেতই িনিহত থােক।. 

িনয়ম এবং নীিতর বাইেরও অবশ9 !ােম আরও অেনক িকছুই আেছ। !ােমর 4ি?য়ার Eথেকও Eবিশ ijkপূণ= তার ব9বহার। !ােমর 
পিরকাঠােমা দাঁিড়েয় আেছ পাঁচC Eমৗিলক মূেল9র ওপর। যিদও এiিল !ােমর অংশ িহেসেব 4থেম জn Eনয় িন, এবং !ােমর অিবেoদ9 
অংশও নয়, িকp এiিল !ােমর কাজ, আচরণ এবং 
ি?য়াকলােপর িদq িনেদ= শ কের (যিদ মানুষ, জCলতা এবং 
অিভSতাবােদর পিরে4িKেত উপযুrভােব এেদর Eদখা হয়) । 
!ােমর পিরে4িKেত Eয িস[াt আমরা িনই, Eয পদেKপ আমরা 
uহণ কির, Eযভােব আমরা এই Eখলাটা Eখিল, Eয অনুশীলন 
আমরা আয়w কির এবং Eয কায=কলােপ আমরা অংশ িনই, সমf 
িকছুেত এই মূল9মানiিলেক আমরা কােজ লাগাই, কখনও তােদর  
উেপKা বা অবSা কির না।  

!াম এই মূল9মানiিলর ওপর 4িতিxত এবং এেদর মাধ9েমই 
4কািশত হয়ঃ 

মূল9মান আচরণেক পিরচালনা কের। !ােমর মূল9মানiিল 
িবেশষ ধরেণর আচরণেক ব9াখ9া কের, এবং জCল পিরি2িতেত 
জCল সমস9া িনেয় কাজ করার সমেয় !ােমর 
িনয়মনীিতiিলেক বুঝেত এবং Eসইমত আচরণ করবার িদশা 
Eদখায়।  

আচরণ মূল9মানেক 4িতফিলত কের। এটা আশা করাই যায় 
Eয, সমেয়র সােথ সােথ যত !াম আ|2 করা হয়, যত Eবিশ মসৃণ হয় এর ব9বহার, যত Eবিশ !ামেক Eবাঝা ও Eসইমত আচরণ করা 
হয়, !ােমর মূল9মানiিল তত Eবিশ কের এর সােথ যুr মানুষেদর পার}িরক Eযাগােযাগ এবং সহেযািগতার EKে~ অuািধকার পায়। 
এই মূল9মানiিল Eতামার !ােমর ]া29পরীKার সূচক এবং ব9ােরািমটার িহেসেব কাজ কের। 

!াম হল িনয়ম, নীিত আর … মূল,মান সমি�ত এক EFমওয়াক= । 

.িত1িতব2তা / Commitment 
4িত�িতব[তার সাধারণ সংSা হল “Eকানও িবেশষ কারণ, কাজ, ইত9ািদেত উৎসগ�কৃত হবার িবেশষ অব2ান বা iণ”। উদাহরণ 
িহেসেব বলা যায়, একC �েমর E�নার বলেছন, “আিম আমার Eখেলায়াড়েদর 4িত�িতব[তার জন9 তােদর Eদাষ িদেত পাির না” (যিদও 
তারা সদ9ই হয় Eতা একC Eখলায় Eহের এেসেছ)।  

4িত�িতব[তা বলেত !ােম কী Eবাঝায় এই বrব9C _ক Eসটাই িববৃত কের। 4িত�িতব[তা উৎসগ�করণ এবং একাt 4েচ�ার আেরক 
নাম। চূড়াt ফলাফেলর 4িত�িত এC Eদয় না, কারণ জCল পিরি2িতেত জCল সমস9ার Eমাকািবলায় তা িনেজই অিনিXত এবং 
অ4ত9ািশত।  

িকp, এই 4িত�িতব[তা শ�টা িনেয় িবিভ+ EKে~ একটা ভুল Eবাঝাবুিঝ Eথেক যায়। !ােমর পিরে4িKেত, মূলত !ােমর পুরেনা 
4ত9াশা, যােত এইভােব Eলখা িছল Eয �মiিল ি�ে�র 4িত ‘4িত�িতব[’ থাকেব, Eসইখান Eথেক এই ভুল Eবাঝার সূচনা হয়। পুরেনা 
আমেলর িশে`র ��ােtর �ি�ভ5ী Eথেক এর ভুল অথ= করা হেয়িছল Eয, ি�� �9ািনংেয় িনব=ািচত সমf কাজ ি�� Eশষ হবার সােথ 
সােথ Eশষ হেব, মােঝ যা-ই হেয় থা�ক না Eকন। ‘4িত�িতব[তা’ ভুলভােব একC হাড= -Eকােডড চুিrেত �পাtিরত হেয় Eগিছল।  

THE SCRUM VALUES BENGALI - 2021 P. 1



জCল, সৃজনশীল এবং ভীষণভােব অিনিXত Eয �িনয়ায় !াম আমােদর পিরচািলত হেত সাহায9 কের, Eসখােন সময় এবং বােজেটর 
সােপেK স_কভােব পূব=াভাস Eদওয়া আউটপুট বা লK9মা~ার 4িত�িত রাখা এেকবােরই স�ব নয়। এর মেধ9 অসংখ9 অজানা 
Eভিরেয়বল আমােদর কাজেক িবিভ+ভােব 4ভািবত কের বা অ4ত9ািশত আচরণ কের।  

4কৃত উেBশ9 4িতফিলত করার এবং অিভSতাবােদর E4িKেত আরও Eবিশ অথ=বহ হবার উেBেশ9, ি�ে�র E�ােপর পিরে4িKেত 
4িত�িতব[তা বা ‘কিমটেম�’Eক বদেল Eলখা হেয়িছল পূব=াভাস বা ‘Eফারকা�’। 4কৃত উেBশ9 আরও ভােলাভােব ব9াখ9া করার জন9 
আিম বরং বলব Eয মানুষ িনেজ ‘4িত�িতব[’ হয় , ‘4িত�িত পালনকারী’ হয় না (people are ‘committed’, rather than ‘people 
commit to’)। এর ফেল 4ত9ািশত ফলাফল পাবার হাড= -Eকােডড চুিr িহেসেব এই মূল9মানCেক Eদখার ধারণা Eথেক £ের থাকা যায়। 

যাই Eহাক, �েমর সদস9েদর আচরণেক 4ভািবত করার লেK9 4িত�িতব[তা একC ijkপূণ= !াম মূল9মানঃ 

সদস9রা �ম এবং �েমর সােথ সহেযািগতায় 4িত�িতব[। তারা iণমান বা Eকায়ািলCর িবষেয় 4িত�িতব[। িশখেত 4িত�িতব[। 
তােদর Eসরা কম=Kমতা্র মাধ9েম, িদেনর পর িদন, িনভ= রেযাগ9 গিতেত কাজ করেত 4িত�িতব[। তারা ি�� Eগােলর 4িত 
4িত�িতব[। তারা Eপশাদার িহেসেব কাজ করেত 4িত�িতব[। ]-সংগ_ত হেত 4িত�িতব[। E¥xk অজ= েন 4িত�িতব[। 
অ9াজাইেলর মান ও নীিত Eমেন চলেত 4িত�িতব[। Eডিফিনশন অফ ডােনর সে5 সাম8স9পূণ= E4াডাে¦র কায=করী সং�রণ বানােত 
4িত�িতব[। উ+িতর স§ােন 4িত�িতব[। !াম EFমওয়াক=  Eমেন চলেত 4িত�িতব[। মূল9মান উৎপাদেন 4িত�িতব[। কাজ Eশষ 
করেত 4িত�িতব[। পয=েবKণ ও অিভেযাজেন 4িত�িতব[। ]oতার িবষেয় 4িত�িতব[। ি2তাব2ােক চ9ােল8 করেত 
4িত�িতব[ . 

ি3র ল4, / Focus 
!ােমর ভারসাম9যুr অথচ ]তT দায়ব[তাসমূহ সমf সদস9েক তােদর দKতা, আuহ এবং 4িতভার িদেক লK9 ি2র করেত সাহায9 
কের। উ¨াকা©া এবং লেK9র 4িত Eফাকাস Eরেখ তারা তােদর দKতা এবং 4িতভা একি~ত কের, বিধ=ত কের এবং আরও উ+ত কের। 

!ােমর সময়সীমা বা টাইমবেªর 'ারা সদস9রা ভিবষ9েত অন9 Eকানও সমেয় কীেসর ijk বাড়ার স�াবনা আেছ, Eস িবষেয় একটুও 
িচtা না কের এই মুহূেত=  কী সবেথেক Eবিশ ijkপূণ=, তার িদেকই তােদর লK9 ি2র রােখ। তারা এই সমেয় যা জােন, তার 4িতই লK9 
ি2র কের।  YAGNI (‘You Ain’t Gonna Need It / Eতামার এসব দরকার Eনই’) তােদর লK9 ি2র রাখেত সাহায9 কের। ভিবষ9ত 
Eযেহতু খুবই অিনিXত, তাই Eখেলায়াড়রা বত= মােনর 4িত লK9 ি2র রােখ, এবং ঘটমান বত= মান Eথেক তারা ভিবষ9েতর কােজর জন9 
অিভSতা স³য় কের। কাজ সOূণ= করার জন9 যা করা দরকার, তারা Eসিদেকই লK9 ি2র রােখ। সবেচেয় সহজ Eয স�াব9 উপােয় কাজ 
হেত পাের, তারা Eসিদেকই লK9 ি2র কের।   

ি�� Eগাল চার স´াহ বা তারও কম সমেয়র লK9 ি2র করার সুেযাগ Eদয়। এই সমেয়র মেধ9, �েমর সদস9েদর !াম তাৎKিণক µদিনক 
কােজর 4িত লK9 ি2র রাখেত সাহায9 কের যােত ি�� Eগােলর িদেক স�াব9 সবেসরা অuগিত ঘেট। E4াডা¦ Eগাল একািধক ি�ে� 
লK9 ি2র রাখেত, স_ক িদকিনেদ= শ করেত এবং িদশা বজায় রাখেত সাহায9 কের।  

5গাপনীয়তাহীনতা / Openness 
!ােমর অিভSতাবাদ দাবী কের ]oতা, Eগাপনীয়তাহীনতা এবং সততা। সদস9-পয=েবKকরা উপযুr অিভেযাজেনর উেBেশ9 বত= মান 
পিরি2িতর পয=েবKণ কের । সদস9রা তােদর কাজ, অuগিত, িশKা এবং সমস9ার িবষেয় উnুr থােক। তারা তােদর কােজর ব9িr-
4াসি5কতার িবষেয়, মানুেষর সােথ কাজ করার িবষেয় আড়ালহীন, তারা মানুষেক … মানুষ িহেসেব ]ীকৃিত Eদয়, তােদর ‘িরেসাস=’, 
Eরােবাট, কগ বা 4িত2াপনেযাগ9 যTাংশ মেন কের না।  

সদস9রা কােজর শৃ©লা, দKতা,  এবং কােজর 4কৃিত িনিব=েশেষ সহেযািগতার জন9 উnুr থােক। তারা Eখালােমলাভােব অংশীদার এবং 
তােদর বৃহ¶র পিরসেরর সে5 সহেযািগতা কের থােক। ফীডব9াক Eদওয়া-Eনওয়া এবং এেক অেন9র কাছ Eথেক নতুন িকছু Eশখার িবষেয় 
Eগাপনীয়তাহীন।  

তারা Eয সং2া এবং Eয �িনয়ায় কাজ কের, তার পিরবত= েনর সােথ িনেজেদর পিরবিত= ত কের Eনবার জন9 সব=দা উnুr থােক; 
অ4ত9ািশতভােব, এবং িনয়িমত �েপ। 
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স<ান / Respect 
!ােমর বৃহ¶র ইেকািসে�েমর িভি¶ হেo মানুেষর 4িত স¸ান; মানুেষর অিভSতার 4িত, ব9িrেkর 4িত এবং ব9িrগত 
ব9াকuাউে¹র 4িত স¸ান। �েমর সদস9রা µবিচ~9েক স¸ান কের।  তারা পর}েরর দKতা, Kমতা এবং অt�=ি�েক স¸ান কের। তারা 
অন9মতেক গঠনমূলক িবিভ+তার উব=র জিম িহেসেব স¸ান কের। 

িবেºর Eথেক িবিo+ Eকানও সwা িহেসেব আচরণ না কের তারা বৃহ¶র পিরসরেক স¸ান জানায়। uাহেকর মন পিরবত= ন হেত পাের, এই 
স�াবনাCেক তারা স¸ান জানায়। কখনও ব9বহার হেব না বা E4াডাে¦র সামিuক খরচ বাড়ােত পাের এমন ফাংশন µতির না কের তারা 
}নসরেদর স¸ান জানায়। যার Eকানও মূল9 Eনই, যা উপযুr নয়, যা কখনও কােজ লাগােনা হেব না বা ব9বহার করা হেব না এমন 
িজিনেসর Eপছেন টাকা খরচ না কের তারা স¸ান জানায়। ব9বহারকারীেদর সমস9ার সমাধান কের তােদর 4িত স¸ান জানায়।  

সমf সদস9 !াম EFমওয়াক= েক স¸ান কের। !ােমর সব দায়ব[তােক তারা স¸ান কের।  

সাহস / Courage 
Eয িজিনস Eকউ চায় না, Eসই িজিনস µতির না করার সাহস Eদখায় �েমর সদস9রা। িরেকায়ারেম� কখেনা িনখঁুত হেত পাের না এবং 
বাfেবর জCলতােক Eকানও পিরক`নার মাধ9েমই ধরা যায় না, এইটা ]ীকার করার সাহস Eদখায় তারা।  

সাহস, পিরবত= নেক E4রণা ও উ»াবেনর উৎস িহেসেব িবেবচনা করার। E4াডাে¦র অসমা´ সং�রণ সরবরাহ না করার সাহস। �ম এবং 
সং2ার কােজ আসেত পাের, এমন স�াব9 তথ9 সরবরাহ করার সাহস। Eকউ িনভু= ল নয়, তা ]ীকার করার সাহস। িদক পিরবত= েনর সাহস। 
ঝঁুিক এবং সুিবধা ভাগ কের Eনবার সাহস। অতীেতর যা কা`িনক িনXয়তা িছল, তােক Eছেড় যাবার সাহস।  

জCলতার Eমাকািবলায় সদস9রা !াম, ]-সংগঠন এবং অিভSতাবােদর ব9বহারেক উৎসািহত করার সাহস Eদখায়।  

তারা 4েয়াজনমত িস[াt Eনবার, Eসই মত কাজ করার এবং অuগিত করার সাহস Eদখায়, Eথেম না Eথেক। এবং 4েয়াজনমত িস[াtেক 
বদল করার আরও Eবিশ সাহস Eদখায় তারা।  

তারা !ােমর মূল9মানiিলেক সমথ=ন করার এবং কায=কর করার সাহস Eদখায়। 
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