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স্ক্রোম গোইমডর উমেশ্য
আমরো স্ক্রোম বোয়িময়য়িল্োম ১৯৯০ সোমল্। ২০১০ সোমল্ আমরো প্রথম স্ক্রোম গোইড য়ল্য়ে সোরো পৃ য়থবীর মোিুষমে স্ক্রোম কবোঝোমিোর উমেমশ্য। কসই
কথমে কিোট কিোট েোর্যেরী আপমডমটর মোধ্যমম আমরো এই গোইডটিমে আরও পয়রশ্ীয়ল্ত েমর এমসয়ি। আমরো এেসোমথ এর স্রষ্টো।
স্ক্রোম গোইমড রময়মি স্ক্রোমমর সংজ্ঞো। এই কেমওয়োমেয র প্রয়তটি উপোদোি এমেেটি য়বমশ্ষ উমেশ্য সোধ্ি েমর র্ো এেমে স্ক্রোমমর গুরুত্ব এবং
পয়রণোম প্রেোশ্ েরমত সহোয়তো েমর। স্ক্রোমমর মূল্ িেশ্ো বদল্ েরমল্, কেোিও উপোদোিমে বোদ য়দমল্, অথবো স্ক্রোমমর িীয়ত অিুসরণ িো
েরমল্, কর্ কেোিও সমসযো চোপো পমে র্োয় এবং স্ক্রোমমর উপমর্োয়গতো কবোঝো েঠিি হময় দোাঁেোয়, আপোতেোমব এটিমে অমেমেো েমর কদয়।
ক্রমবধ্যমোি এই েটিল্ য়বমব আমরো স্ক্রোমমর ক্রমবধ্যমোি বযবহোর ল্ক্ষ্য েমর চমল্য়ি। সয়বিময় আমরো কদেয়ি য়বয়েন্ন কক্ষ্মে িোিো রেমমর েটিল্
েোমে স্ক্রোম বযবহৃত হময় চমল্মি, র্ো এেসমময় মূ ল্ত সফটওয়যোর বোিোবোর উমেমশ্য বোিোমিো হময়য়িল্। স্ক্রোমমর উপমর্োয়গতো িোিো মোধ্যমম
িয়েময় পেমি, কডমেল্পোর, য়বমেষে, গমবষে, য়বজ্ঞোিী, সেমল্র েোমের মমধ্য য়দময়। আমরো স্ক্রোমম ‘কডমেল্পোর’্শ্ব্দটো বযবহোর েয়র
বোয়েমদর বোদ কদবোর েমিয িয়, য়বষয়টোমে সহে-সরল্ েরবোর েমিয। আপয়ি র্য়দ স্ক্রোম বযবহোর েমর ল্োেবোি হময় থোমেি, তো হমল্
আপয়িও স্ক্রোমমর অংশ্ীদোর।
স্ক্রোমমর বযবহোর বোেোর সোমথ সোমথ, স্ক্রোম কেমওয়োমেয য়ফট েমর র্োওয়ো য়বয়েন্ন পযোটোিয, পদ্ধয়ত, অন্তর্দযয়ষ্টও ততয়র হয়, েোমে ল্োগোমিো হয়
এবং তোমদর পয়রশ্ীল্ি ঘটোমিো হয়। তোমদর য়ববরণ এই স্ক্রোম গোইমডর উমেশ্যবয়হেূযত, েোরণ তোমদর বযবহোর য়বয়েন্ন প্রসমে সম্পূ ণয আল্োদো
রেমমর হয়। স্ক্রোম কেমওয়োমেয য়বয়েন্ন কক্ষ্মে েু মে কদওয়ো এই সব পদ্ধয়তর বযবহোমর তোরতময ঘমট, এমদর য়ববরণ অিয কেোথোও পোওয়ো
কর্মত পোমর।
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রভতশ্রুভতিঃ ডেভফ্ভনশ্ন অফ্ োন........................................................................................................................... 12
ডশ্ষ কথা ................................................................................................................................................................. 13
স্বীকৃভত ................................................................................................................................................................ 13
েযভিরা ........................................................................................................................................................... 13
স্ক্রাম গাইডের ইভতহাস ....................................................................................................................................... 13
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স্ক্রোমমর সংজ্ঞো (Definition of Scrum)
স্ক্রোম এেটি ল্োইটওময়ট কেমওয়োেয র্োর সোহোমর্য য়বয়েন্ন মোিুষ, টীম এবং সংস্থোরো, য়বয়েন্ন েটিল্ সমসযোর (complex problem)
অয়েমর্োয়েত সমোধ্োমির (adaptive solution) মোধ্যমম তোমদর গুণমোি ততয়র েমর।
সংমক্ষ্মপ বল্মত কগমল্, স্ক্রোম এেেি স্ক্রোম মোস্টোমরর সোহোমর্য এমি এেটি পয়রমবশ্ গমে কতোমল্, কর্েোমিঃ
১। এেেি কপ্রোডোক্ট ওিোর কেোিও েটিল্ সমসযো সংক্রোন্ত েোেগুয়ল্ এেটি কপ্রোডোক্ট বযোেল্মগ িয়থেূক্ত েমরি।
২। স্ক্রোম টীম কসই েোমের অংশ্য়বমশ্ষ য়িময় এে এেটি য়িমে গুণমোি-সমৃ দ্ধ ক্রয়মে বৃ য়দ্ধ (increment) গমে কতোমল্।
৩। স্ক্রোম টীম আর তোর কস্টেমহোল্ডোররো কসই ফল্োফল্ পর্যমবক্ষ্ণ েমর এবং কসইমত পমরর য়িমের েোেমে অয়েমর্োয়েত েমর।
৪। পু িরোবতয ি
স্ক্রোম কবশ্ সহে য়েয়িস। য়িমে অমেযস েমর কদেু ি আর ল্ক্ষ্য েরুি এর দশ্যি, তত্ত্ব, আর েোঠোমমো আপিোর ল্ক্ষ্যপূ রমণ আর গুণমোি
বোেোমিোয় সহোয়ে হমে য়েিো। স্ক্রোম কেমওয়োেয উমেশ্যমূল্েেোমব অসম্পূ ণয রোেো হময়মি, শুধ্ু মোে কর্ অংশ্গুয়ল্ স্ক্রোম তত্ত্বমে বোস্তবোয়য়ত
েরোর েিয এেোন্ত েরুয়র, কসই অংশ্গুয়ল্রই সংজ্ঞো কদওয়ো হময়মি এেোমি। স্ক্রোম র্োাঁরো বযবহোর েমরি, তোাঁমদর সময়ষ্টগত বু য়দ্ধবৃ য়ি য়দময়ই
স্ক্রোমমে বোিোমিো হময়মি। মোিুষমে য়বস্তোয়রত য়িমদয শ্ কদবোর বদমল্ স্ক্রোমমর য়িয়মিীয়ত কেবল্মোে তোমদর পোরস্পয়রে সম্পেয আর য়মথয়িয়োমে
গোইড েমর।
এই কেমওয়োমেয য়বয়েন্ন পদ্ধয়ত, কেৌশ্ল্ এবং প্রয়ক্রয়ো অন্তেুযক্ত েরো র্োয়। বতয মোি েোর্যপ্রয়ক্রয়োমে স্ক্রোম য়ঘমর থোমে অথবো তোমদর
অপ্রময়োেিীয় বোয়িময় কদয়। বতয মোি মযোমিেমমে, পয়রমবশ্ অথবো েোমের পদ্ধয়তর আমপয়ক্ষ্ে েোর্যেোয়রতো স্ক্রোম সবোর সোমমি তুমল্ ধ্মর,
র্োমত কসই সমস্ত পদ্ধয়তমে ক্রমোগত উন্নত েরো র্োয়।

স্ক্রোমমর তত্ত্ব (Scrum Theory)
অয়েজ্ঞতোবোদ (empiricism) এবং ল্ীি য়থয়কং (lean thinking)এর ওপর স্ক্রোম প্রয়তয়িত। অয়েজ্ঞতোবোদ সু য়িয়িত েমর কর্
অয়েজ্ঞতো এবং পর্যমবক্ষ্মণর য়েয়িমত কিওয়ো য়সদ্ধোমন্তর মোধ্যমম জ্ঞোি আহরণ েরো হয়। ল্ীি য়থয়কং অপ্রময়োেিীয় অংশ্মে বোয়তল্ েমর
কেবল্মোে এেোন্ত প্রময়োেিীয় অংমশ্র ওপমরই িের রোমে।
স্ক্রোম এেটি পু িরোবয়তয ত, ক্রমবধ্যমোি পদ্ধয়ত বযবহোর েমর র্োমত য়িয়য়িত ঝুাঁ য়ের মোধ্যমম র্থোসম্ভব পূ বযোেোস কদওয়ো সম্ভব হয়। স্ক্রোমম এমি
য়েিু মোিুমষর দল্ ততয়র হয় র্োরো এেমে তোমদর সয়িয়ল্ত দক্ষ্তো ও েমযকুশ্ল্তোর দ্বোরো কেোিও েোে সম্পন্ন েমর এবং প্রময়োেিমত
য়িমেমদর মমধ্য পোরস্পয়রে েমযকুশ্ল্তো ও দক্ষ্তোর আদোিপ্রদোি েমর।
য়িে িোমে এেটি ধ্োরে ইমেমের (containing event) মমধ্য স্ক্রোম চোরটি ইমেেমে এেয়েত েমর পর্যমবক্ষ্ণ ও অয়েমর্োেি
(inspection and adaptation) চোল্োয়। এই ইমেেগুয়ল্ প্রময়োেিীয় েোরণ এমদর প্রমতযমেই তোমদর মোধ্যমম স্ক্রোমমর য়তিটি
অয়েজ্ঞতোবোদী স্তম্ভ (empirical scrum pillar) স্বেতো, পর্যমবক্ষ্ণ ও অয়েমর্োেিমে প্রয়তয়িত েমর।
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স্বেতো (Transparency)
র্োরো েোে েরমি এবং র্োরো কসই েোমের ফল্োফল্ কেোগ েরমি, প্রমতযমের েোমিই কসই েোমের পদ্ধয়ত সম্পূ ণয র্দশ্যমোি (visible) থোেো
দরেোরী। স্ক্রোমমর সমস্ত গুরুত্বপূ ণয য়সদ্ধোন্ত য়তিটি ফমযযোল্ আটিযফযোমক্টর র্দশ্যমোি অবস্থোমির য়েয়িমত কিওয়ো হয়। আটিযফযোমক্টর স্বেতো েম
হমল্ েম গুণমোিসম্পন্ন য়সদ্ধোন্ত কিবোর সম্ভোবিো বোমে এবং তোর ফমল্ ঝুাঁ য়ে কবমে র্োয়।
স্বেতো পর্যমবক্ষ্মণর ক্ষ্মতো বোেোয়। স্বেতোয়বহীি পর্যমবক্ষ্ণ য়বভ্রোয়ন্তমূল্ে এবং অপ্রময়োেিীয় হময় পমে।

পর্যমবক্ষ্ণ (Inspection)
স্ক্রোমমর আটিযফযোক্টগুয়ল্ এবং সিত ল্ক্ষ্য (agreed goal) য়িয়য়মতেোমব গুরুত্ব সহেোমর পর্যমবক্ষ্ণ েরো উয়চত র্োমত আপোতর্দয়ষ্টমত
অিোেোয়িত েযোয়রময়ন্স বো সমসযোমে সিোক্ত েরো র্োয়। স্ক্রোম তোর পোাঁচটি ইমেমের মোধ্যমম এেটি িমদোবদ্ধ রূমপ এই পর্যমবক্ষ্মণ সহোয়তো
েমর।
পর্যমবক্ষ্ণ অয়েমর্োেমির ক্ষ্মতো বোেোয়। য়বিো অয়েমর্োেমি পর্যমবক্ষ্ণ অথযহীি। স্ক্রোমমর ইমেেগুয়ল্ সবযদোই পয়রবতয িমে স্বোগত েোিোয়।

অয়েমর্োেি (Adaptation)
েোর্যপদ্ধয়তর কেোিও অংশ্ র্য়দ গ্রহণমর্োগয সীমোর বোইমর চমল্ র্োয়, অথবো র্য়দ েোমের ফমল্ ততয়র হওয়ো কপ্রোডোক্টটি গ্রহণমর্োগয িো হয়, তো
হমল্ হয় কসই েোমের পদ্ধয়তমত অথবো ততয়র হওয়ো কপ্রোডোক্টটিমত সোমঞ্জসয আিো েরুয়র। র্ত তোেোতোয়ে সম্ভব কসই সোমঞ্জসয বো অয়েমর্োেি
আিোর প্রয়ক্রয়ো শুরু েরমত হয় র্োমত আরও কবয়শ্ য়বচুযয়ত (deviation) িো ঘমট।
েোমে য়ির্ুক্ত মোিুষ র্য়দ ক্ষ্মতোয়য়ত (empowered) বো স্ব-পয়রচোয়ল্ত (self-managed) িো হয়, তো হমল্ অয়েমর্োেমির প্রয়ক্রয়োটি
আরও েঠিি হময় পমে। স্ক্রোম টীমমর েোমি এই আশ্ো রোেো হয়, কর্ মুহূমতয তোরো পর্যমবক্ষ্মণর য়েয়িমত িতুি য়েিু য়শ্েমব, কসই মুহূমতয
অয়েমর্োেি ঘটোমত তোরো সক্ষ্ম হমব।

স্ক্রোমমর মূ ল্যমোি (Scrum Values)
স্ক্রোম বযবহোর েরো মোিুষমদর েীবমি য়িম্নয়ল্য়েত পোাঁচটি মূল্যমোি (values) আিীেরমণ পোরদশ্ী হময় ওঠোর ওপর স্ক্রোমমর সোফল্য য়িেয র েমর:

প্রতিশ্রুতিবদ্ধিা (commitment), তির লক্ষ্য (focus), গ াপনীয়িাহীনিা (openness), সম্মান (respect) এবং সাহস
(courage)
স্ক্রোম টীম তোমদর ল্ক্ষয অজযন এেং এডক অপরডক সোহোর্য করার জনয রভতশ্রুভতেদ্ধ (committed) থোমে। তোমদর মূল্ ল্ক্ষ্য (focus)
য়িবদ্ধ থোমে য়িমের েোমের ওপর র্োমত তোরো ল্ক্ষ্য অেযমি সম্ভোবয কসরো উপোময় এই েোেগুমল্োর অগ্রগয়ত ঘটোমত পোমর। স্ক্রোম টীম আর
তোমদর কস্টেমহোল্ডোররো তোমদর েোে বো অগ্রগয়তমে কগোপিীয়তোহীি (open) রোমে। স্ক্রোম টীমমর সদসযরো এমে অপমরর প্রয়ত কর্োগয, স্বোধ্ীি
বযয়ক্ত য়হমসমব সিোি (respect) প্রদশ্যি েমর, এবং র্োমদর েিয তোরো েোে েমর তোরোও এেইেোমব টীমমর সদসযমদর সিোি প্রদশ্যি
েমর। স্ক্রোম টীমমর সদসযরো সঠিে েোে েরোর এবং েঠিি সমসযোর সমোধ্োমি েোে েরোর সোহস (courage) রোমে।
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এই সমস্ত মূল্যমোি (values) স্ক্রোম টীমমর সদসযমদর েোে, য়ক্রয়োেল্োপ এবং আচোর-আচরমণর য়দশ্ো কদেোয়। কর্ সমস্ত য়সদ্ধোন্ত তোরো কিয়,
কর্ সমস্ত পদমক্ষ্প তোরো গ্রহণ েমর, এবং কর্েোমব তোরো স্ক্রোমমে বযবহোর েমর, সবয়েিু ই স্ক্রোমমর মূল্যমোিমে সম্পূ ণযরূমপ প্রয়তয়িত েমর,
তোর এতটুকু অবমূল্যোয়ি বো হ্রোস িো ঘটিময়। স্ক্রোম টীমমর সদসযরো স্ক্রোম ইমেে এবং আটিযফযোক্টগুয়ল্ সমমত েোে েরোর সোমথ সোমথ এই
মূল্যমোিগুয়ল্ কশ্মে এবং অেযোস েমর। র্েি প্রেৃতরূমপ স্ক্রোম টীমমর সদসযরো এবং তোমদর সোমথ েোে েরো মোিুমষরো এই মূল্যমোিগুয়ল্
আিীেরণ েমর কিয়, তেি স্ক্রোমমর অয়েজ্ঞতোবোদী য়তিটি স্তম্ভ; স্বেতো, পর্যমবক্ষ্ণ, অয়েমর্োেি য়বমূতয হময় উমঠ পোরস্পয়রে য়ববোমসর
য়েয়ি স্থোপি েমর।

স্ক্রোম টীম (Scrum Team)
স্ক্রোমমর বু য়িয়োদী য়েয়ি হল্ েময়েেি মোিুষমে য়িময় ততয়র এেটো কিোট টীম, স্ক্রোম টীম। স্ক্রোম টীমম থোমেি এেেি স্ক্রোম মোস্টোর, এেেি
কপ্রোডোক্ট ওিোর এবং কডমেল্পোররো। স্ক্রোম টীমমর মমধ্য কেোিও উপদল্ (sub-team) বো কেণীয়বিযোস (hierarchy) থোমে িো। এটি
কেোিও য়বমশ্ষ সমময়, কপ্রোডোক্ট কগোল্ (Product Goal) িোমমর এেটোই ল্ক্ষ্য য়স্থর েমর েোে েমর চল্ো য়েিু কপশ্োদোরমদর এেটি
সয়িয়ল্ত দল্ (cohesive unit)।
স্ক্রোম টীম ক্রস-ফোংশ্িোল্ হয়, এর অথয, প্রয়তটো য়িমে মূল্যমোি উৎপোদমির েিয প্রময়োেিীয় সমস্ত দক্ষ্তো টীমমর সদসযমদর থোমে। এরো
স্ব-পয়রচোয়ল্তও হয়, এর অথয এরো টীমমর মমধ্যই য়সদ্ধোন্ত কিয় কে েী েোে েরমব, েেি েরমব এবং েীেোমব েরমব।
স্ক্রোম টীম পোরস্পয়রে কবোঝোপেো বেোয় থোেোর মতি কিোট হয়, এবং এেটি য়িমে গুরুত্বপূ ণয কেোিও েোে কশ্ষ েরোর ক্ষ্মতো রোেোর মতি
বে হয়, সোধ্োরণত ১০ েি বো তোর েম সংেযে সদসয থোমে। সোধ্োরণেোমব আমরো এটোই বু মঝয়ি কর্ কিোট টীমমর সদসযমদর মমধ্য পোরস্পয়রে
কর্োগোমর্োগ কবয়শ্ থোমে এবং তোরো েোেও েমর কবয়শ্। র্য়দ স্ক্রোম টীমমর আেোর েু ব বে হময় র্োয়, তোরো কচষ্টো েমর য়িমেমদর এেোয়ধ্ে
পোরস্পয়রে সম্পয়েয ত টীমম েোগ েমর য়িমত, প্রয়তটো টীম এেই কপ্রোডোমক্টর উপমর েোে েমর। অতএব, তেি তোরো এেই কপ্রোডোক্ট কগোল্
(Product Goal), কপ্রোডোক্ট বযোেল্গ (Product Backlog) য়িময় েোে েমর এবং তোমদর এেেিই কপ্রোডোক্ট ওিোর থোমেি।
কপ্রোডোক্ট সংক্রোন্ত সমস্ত েোর্যেল্োপ, কর্মি কস্টেমহোল্ডোর কেোল্যোমবোমরশ্ি, কেয়রয়ফমেশ্ি, কমিমটিযোন্স, অপোমরশ্ি, পরীক্ষ্োয়িরীক্ষ্ো,
গমবষণো, কডমেল্পমমে, এবং আরও সম্ভোবয র্ো য়েিু েোে, কস সমবর েিয স্ক্রোম টীম দোয়ী থোমে। অগযোিোইমেশ্মির তরমফ তোমদর
ক্ষ্মতোয়য়ত (empowered) েরো থোমে র্োমত তোরো য়িমেমদর েোে য়িমেরোই পয়রচোয়ল্ত েরমত পোমর। সঠিে গয়তমত য়িমের পর
য়িে সফল্েোমব েমর কর্মত কর্মত স্ক্রোম টীম তোর ল্ক্ষ্য (goal) এবং ধ্োরোবোয়হেতো (consistency) আরও উন্নত েমর কতোমল্।
প্রয়তটি য়িমের কশ্মষ মূল্যর্ুক্ত এবং বযবহোমরোপমর্োগী ইিয়ক্রমমে ততয়র েরোর েিয স্ক্রোম টীম দোয়য়ত্বপূ ণয েূয়মেো পোল্ি েমর। স্ক্রোম টীমম
য়তিটি য়িয়দয ষ্ট দোয়বদ্ধতো স্ক্রোম কঘোষণো েমরঃ কডমেল্পোর, কপ্রোডোক্ট ওিোর এবং স্ক্রোম মোস্টোর।

কডমেল্পোমররো (Developers)
কডমেল্পোমররো হল্ স্ক্রোম টীমমর মমধ্য কসইসব মোিুমষরো, র্োরো প্রয়তটি য়িমের কশ্মষ কর্ কেোিও রেমমর এেটি বযবহোমরোপমর্োগী ইিয়ক্রমমে
গমে কতোল্োর েিয প্রয়তশ্রুয়তবদ্ধ (committed) থোমে।
কডমেল্পোরমদর েোর্যকুশ্ল্তো প্রোয়ই য়বয়েন্ন ধ্রমণর হয় এবং েোমের প্রেৃয়তমেমদ তোর ধ্রণ বদল্োয়। তমব, য়িম্নয়ল্য়েত দোয়য়ত্বগুয়ল্র প্রয়ত
কডমেল্পোররো সবযদোই প্রয়তশ্রুয়তবদ্ধ থোমেঃ
•

য়িমের েিয য়িে বযোেল্গ িোমে এেটি প্ল্যোি ততয়র েরো;
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•

কডয়ফয়িশ্ি অফ ডোমির সোমথ য়ময়ল্ময় েোমের গুণবিোর মোি (quality) য়িয়িত েরো;

•

য়িে কগোল্ অিুর্োয়ী প্রয়তয়দি তোমদর পয়রেল্পিোমে অয়েমর্োয়েত েরো; এবং,

•

কপশ্োদোয়রমত্বর সোমথ প্রমতযমে দোয়য়ত্ব সমোিেোমব েোগ েমর কিওয়ো।

কপ্রোডোক্ট ওিোর (Product Owner)
স্ক্রোম টীমমর েোমের ফমল্ কর্ কপ্রোডোক্ট ততয়র হয়, কপ্রোডোক্ট ওিোর কসই কপ্রোডোমক্টর মূল্যমোি সবযোয়ধ্ে বোেোমিোর েিয দোয়বদ্ধ থোমেি। েীেোমব
এই মূল্যমোি বোেোমিো হয়, কসটো সংস্থো, স্ক্রোম টীম, বো বযয়ক্তগত স্তমর আল্োদো আল্োদোেোমব য়িণীত হয়।
কপ্রোডোক্ট ওিোর কপ্রোডোক্ট বযোেল্মগর েোর্যেরী পয়রচোল্িোর (effective management of Product Backlog) েমিযও দোয়ী
থোমেি, র্োর মমধ্য পমেঃ
•

কপ্রোডোক্ট কগোল্ ততয়র েরো এবং সু স্পষ্টেোমব সবোইমে কস সম্বমে অবগত েরো;

•

কপ্রোডোক্ট বযোেল্গ আইমটম ততয়র েরো এবং সবোইমে কস সম্বমে অবগত েরো;

•

কপ্রোডোক্ট বযোেল্গ আইমটমমর ক্রময়বিযোস েরো; এবং,

•

কপ্রোডোক্ট বযোেল্গ সবোর েোমি পয়রষ্কোর, র্দশ্যমোি এবং কবোধ্গময হয়, কসটো সু য়িয়িত েরো।

কপ্রোডোক্ট ওিোর য়িমে এই েোেগুয়ল্ েরমত পোমরি, অথবো অিয েোউমে য়দময় এগুয়ল্ েরোমত পোমরি। কর্-ই েরুে, দোয়বদ্ধতো কপ্রোডোক্ট
ওিোমররই থোমে।
কপ্রোডোক্ট ওিোর র্োমত সফল্েোমব তোাঁর দোয়বদ্ধতো বেোয় রোেমত পোমরি, এই েিয সমগ্র সংস্থো (organization) তোাঁর সমস্ত য়সদ্ধোন্তমে
সমথযি েমরি। তোাঁর য়সদ্ধোমন্তর সোফল্য র্দশ্যমোি হয় কপ্রোডোক্ট বযোেল্মগর য়বষয়বস্তু এবং ক্রময়বিযোমস, এবং য়িে য়রয়েউমত ইিয়ক্রমমে
পর্যমবক্ষ্মণর মোধ্যমম।
কপ্রোডোক্ট ওিোর হি এেেি বযয়ক্ত, কেোিও েয়মটি িয়। কপ্রোডোক্ট ওিোর এেোয়ধ্ে কস্টেমহোল্ডোমরর চোয়হদোমে কপ্রোডোক্ট বযোেল্মগ উপস্থোয়পত
েরমত পোমরি। কেউ র্য়দ কপ্রোডোক্ট বযোেল্মগ কেোিও বদল্ আিমত চোি, তোাঁমে অবশ্যই কপ্রোডোক্ট ওিোরমে প্রথমম বু য়ঝময় রোয়ে েরোমত হমব।

স্ক্রোম মোস্টোর (Scrum Master)
স্ক্রোম গোইড অিুর্োয়ী স্ক্রোম বোস্তবোয়য়ত েরোর প্রয়ত স্ক্রোম মোস্টোর দোয়বদ্ধ থোমেি। স্ক্রোম টীমমর কেতমর এবং সংস্থোর মমধ্য সেল্মে স্ক্রোমমর
তত্ত্ব বু য়ঝময় এবং অিুশ্ীল্ি েমর য়তয়ি এই দোয়বদ্ধতো পূ ণয েমরি।
স্ক্রোম মোস্টোর স্ক্রোম টীমমর েমযকুশ্ল্োর প্রয়তও দোয়বদ্ধ থোমেি। এই দোয়বদ্ধতো য়তয়ি পূ ণয েমরি স্ক্রোম টীমমে স্ক্রোম কেমওয়োমেয র কেতমর
আরও পয়রশ্ীয়ল্ত েমর কতোল্োর মোধ্যমম।
স্ক্রোম মোস্টোররো হি সয়তযেোমরর কিতো বো ল্ীডোর র্োাঁরো স্ক্রোম টীম বো বৃ হির সংস্থোর কসবোয় য়িময়োয়েত থোমেি।
স্ক্রোম মোস্টোর স্ক্রোম টীমমে য়িম্নয়ল্য়েত য়বয়েন্ন উপোময় সোহোর্য েমরিঃ
•

স্ব-পয়রচোল্ি (self-management) এবং ক্রস ফোংশ্িোয়ল্টির য়বষময় টীমমর সদসযমদর কেোয়চং কদওয়ো;

•

স্ক্রোম টীমমে বৃ হির মূ ল্যমোির্ুক্ত ইিয়ক্রমমে বোিোমত সোহোর্য েরো, র্ো কডয়ফয়িশ্ি অফ ডোমির সোমথ য়মল্মব;

•

স্ক্রোম টীমমর েোে বো উন্নয়তর পমথ কর্ কেোিও বোধ্ো দূর েরো; এবং,
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•

সমস্ত স্ক্রোম ইমেে র্োমত ঠিেেোমব পয়েটিে, কপ্রোডোয়ক্টে হয়, এবং তোরো টোইমবমের মমধ্যই কশ্ষ হয়, এটো সু য়িয়িত েরো।

স্ক্রোম মোস্টোর কপ্রোডোক্ট ওিোরমে য়িম্নয়ল্য়েত য়বয়েন্ন উপোময় সোহোর্য েমরিঃ
•

েোর্যেরী কপ্রোডোক্ট কগোমল্র সংজ্ঞো ততয়র েরো এবং কপ্রোডোক্ট বযোেল্গ পয়রচোল্িো েরোর প্রয়ক্রয়ো েুাঁমে কবর েরমত সোহোর্য েরো;

•

স্ক্রোম টীমমে স্পষ্ট ও প্রোঞ্জল্েোমব কপ্রোডোক্ট বযোেল্গ আইমটম বু ঝমত সোহোর্য েরো;

•

েটিল্ েোমের েিয অয়েজ্ঞতোপ্রসূত কপ্রোডোক্ট প্ল্যোয়িং েরমত সোহোর্য েরো; এবং,

•

অংশ্ীদোরমদর পোরস্পয়রে সহমর্োয়গতো েরমত প্রময়োেিমত সোহোর্য েরো।

স্ক্রোম মোস্টোর তোাঁর সংস্থোমে য়িম্নয়ল্য়েত য়বয়েন্ন উপোময় সোহোর্য েমরিঃ
•

স্ক্রোম আত্মস্থ েরমত প্রময়োেিীয় কিতৃত্ব কদওয়ো, কেয়িং এবং কেোয়চং কদওয়ো;

•

স্ক্রোম েীেোমব সংস্থোয় বযবহোর েরো র্োয়, কসই য়বষময় প্রময়োেিীয় উপমদশ্ এবং পয়রেল্পিো েরো;

•

েটিল্ েোমের েিয অয়েজ্ঞতোবোদী র্দয়ষ্টেেী বু ঝমত এবং বযবহোর েরমত সংস্থোর েমযচোরীমদর এবং অংশ্ীদোরমদর সোহোর্য েরো;
এবং,

•

অংশ্ীদোর এবং স্ক্রোম টীমমর মমধ্য কেোিও রেমমর বোধ্ো থোেমল্ তো দূর েরো।

স্ক্রোম ইমেে (Scrum Events)
য়িে বোয়ে সমস্ত ইমেমের ধ্োরে। স্ক্রোমমর প্রয়তটো ইমেে স্ক্রোম আটিযফযোক্টগুয়ল্মে পর্যমবক্ষ্ণ ও অয়েমর্োয়েত েরোর এে য়বমশ্ষ সু মর্োগ
এমি কদয়। এই ইমেেগুয়ল্ প্রময়োেিীয় স্বেতো আিোর েিয য়বমশ্ষেোমব য়ডেোইি েরো হয়। কেোিও ইমেেমে তোর সংজ্ঞোমত পয়রচোল্িো
েরমত বযথয হমল্ তো পর্যমবক্ষ্ণ ও অয়েমর্োেমির সু মর্োগ িষ্ট েমর। এই ইমেেগুয়ল্ স্ক্রোমম য়িয়মোিুবয়তয তো ততয়র েরমত এবং স্ক্রোমমর
সংজ্ঞোয়য়ত ইমেমের বোইমর বোেয়ত য়মটিংময়র প্রময়োেিীয়তো েমোমত সোহোর্য েমর। সোধ্োরণত, সমস্ত ইমেেই এেই েোয়গো, এেই সমময়
হময় থোমে, স্ক্রোমম েটিল্তো েমোমিোর েিয।

য়িে (The Sprint)
য়িে হল্ স্ক্রোমমর হৃৎস্পদি, কর্েোমি আইয়ডয়ো মূল্যমোমি রূপোন্তয়রত হয়।
এটি এে মোস বো তোর েম সমময়র এেটি য়িয়দয ষ্ট তদমঘযযর ইমেে, ধ্োরোবোয়হেতো রোেোর উমেমশ্য চোল্োমিো হয়। আমগর য়িেটি কশ্ষ হবোর
অবযবয়হত পমরই পমরর য়িে শুরু হয়।
য়িে প্ল্যোয়িং, কডইয়ল্ স্ক্রোম, য়িে য়রয়েউ এবং য়িে করমেোমস্পয়ক্টে সমমত, কপ্রোডোক্ট কগোল্ অেযি েরোর উমেমশ্য সমস্ত েোে এই য়িমের
মমধ্য হয়।
য়িে চল্োেোল্ীিঃ
•

য়িে কগোল্ বদমল্ কর্মত পোমর এমি কেোিও পয়রবতয ি েোমে আিো হয় িো;

•

েোমের মোি (quality) পমে র্োয় িো;

•

কপ্রোডোক্ট বযোেল্গমে প্রময়োেিমত পয়রশ্রুত (refined) েরো হয়; এবং,
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•

কপ্রোডোক্ট ওিোমরর েোি কথমে েোমের ককোপ পয়রষ্কোর েমর বুমঝ কিওয়ো এবং পু িরোমল্োচিো েমর কিওয়ো হয়, েোে সম্বমে আরও
কবয়শ্ জ্ঞোি অেযি েরোর সোমথ সোমথ।

েমপমক্ষ্ প্রয়ত এে মোমস, পর্যমবক্ষ্ণ ও অয়েমর্োেমির মোধ্যমম কপ্রোডোক্ট কগোমল্র য়দমে েোমের অগ্রগয়তর এেটো েয়বষযদ্বোণী েরমত সোহোর্য
েমর য়িে। য়িমের তদঘযয েু ব কবয়শ্ হময় কগমল্ য়িে কগোল্ তোর েোর্যেোয়রতো হোরোয়, েোমে েটিল্তো বৃ য়দ্ধ পোয়, এবং ঝুাঁ য়ের পয়রমোণ বোমে।
কিোট তদমঘযযর য়িে এেোয়ধ্ে য়শ্ক্ষ্োচমক্রর (learning cycle) প্রবতয ি েমর, এবং েরচ ও পয়রেম সংক্রোন্ত ঝুাঁ য়ের পয়রমোণ এেটো কিোট
সময়সীমোর মমধ্য কবাঁমধ্ রোমে। প্রয়তটো য়িেমে এেটো কিোট কপ্রোমেক্ট মমি েরো কর্মত পোমর।
েোমের অগ্রগয়তর েয়বষযদ্বোণী েরোর েিয য়বয়েন্ন পদ্ধয়তর অবল্ম্বি েরো কর্মত পোমর, কর্মি বোিয-ডোউি, বোিয-আপ, অথবো য়েউয়মউমল্টিে
কলো। এগুয়ল্ েোমের য়েয়িস হমল্ও অয়েজ্ঞতোবোমদর গুরুত্বমে এরো কেোিওেোমবই প্রয়তস্থোয়পত েরমত পোমর িো। েটিল্ পয়রমবমশ্ পমর েী
ঘটমব, কসটো অেোিোই থোমে। কেবল্মোে র্ো ঘমট কগমি তোর য়েয়িমত পমরর ঘটিোক্রমমর য়বষময় য়সদ্ধোন্ত কিওয়ো কর্মত পোমর।
য়িে কগোল্ অপ্রময়োেিীয় হময় পেমল্ য়িে বোয়তল্ েরো কর্মত পোমর। কেবল্মোে কপ্রোডোক্ট ওিোমরর অয়ধ্েোর আমি য়িে বোয়তল্ েরোর।

য়িে প্ল্যোয়িং (Sprint Planning)
য়িমে র্ো র্ো েোে েরো হমব তোর পয়রেল্পিো েমর য়িে প্ল্যোয়িং য়িে শুরু েমর। এই পয়রেল্পিো সমগ্র স্ক্রোম টীম পোরস্পয়রে সহমর্োয়গতোর
মোধ্যমম ততয়র েমর।
এই ইমেমে উপয়স্থত সেমল্ র্োমত সবমথমে গুরুত্বপূ ণয কপ্রোডোক্ট বযোেল্গ আইমটমগুয়ল্র য়বষময়, এবং তোরো েীেোমব কপ্রোডোক্ট কগোমল্র সমে
সোর্ুেয রোেমি, কসই য়বষময় আমল্োচিো েরমত পোমর, কপ্রোডোক্ট ওিোর কসটো সু য়িয়িত েমরি। স্ক্রোম টীম অিয েোউমেও য়িমিণ েরমত পোমর
এই ইমেমে এমস প্রময়োেিীয় উপমদশ্ কদবোর েিয।
য়িে প্ল্যোয়িং মূল্ত য়িম্নয়ল্য়েত য়তিটি য়বষময়র ওপর কেোর কদওয়ো হয়ঃ

প্রথম য়বষয়ঃ এই য়িেটি কেি প্রময়োেিীয়?
কপ্রোডোক্ট ওিোর কবোঝোি এই য়িমে েীেোমব কপ্রোডোক্টটি তোর মূল্যমোি ও উপমর্োয়গতো বোেোয়। এর পর পু মরো স্ক্রোম টীম পোরস্পয়রে সহমর্োয়গতোর
মোধ্যমম এেটি য়িে কগোল্ প্রস্তুত েমর র্ো েোিোয় এই য়িেটি অংশ্ীদোরমদর েোমি কেি মূল্যবোি। য়িে প্ল্যোয়িং কশ্ষ হবোর আমগই য়িে
কগোল্ য়িধ্যোয়রত হমত হমব।

য়দ্বতীয় য়বষয়ঃ এই য়িমে েী েরো কর্মত পোমর?
কপ্রোডোক্ট ওিোমরর সোমথ আমল্োচিো েমর, কডমেল্পোররো কপ্রোডোক্ট বযোেল্গ কথমে অংশ্ বো আইমটম য়িবযোয়চত েমর বতয মোি য়িমে অন্তেূযক্ত
েমর। এই প্রয়ক্রয়োর মোধ্যমম স্ক্রোম টীম আইমটমগুয়ল্মে আরও পয়রশ্ীয়ল্ত েমর তুল্মত পোমর, র্ো তোমদর আইমটমগুয়ল্ আরও েোমল্োেোমব
বু ঝমত এবং তোমদর আত্ময়ববোস বোেোমত সোহোর্য েমর।
েতেোয়ি েোে এেটো য়িমে েমর ওঠো র্োমব তো য়িবযোচি েরো কবশ্ েঠিি। সোধ্োরণত, কডমেল্পোররো র্ত কবয়শ্ তোমদর আমগর েমযক্ষ্মতো,
আগোমী েমযক্ষ্মতো, এবং কডয়ফয়িশ্ি অফ ডোি বু মঝ উঠমত পোমর, তোরো য়িমের পূ বযোেোস তত কবয়শ্ আত্ময়ববোমসর সোমথ েমর উঠমত
পোরমব।

তৃতীয় য়বষয়ঃ য়িবযোয়চত েোে েীেোমব সম্পূ ণয েরো র্োমব?
প্রয়তটো কপ্রোডোক্ট বযোেল্গ আইমটমমর েিয, কডমেল্পোররো প্রময়োেিীয় েোমের পয়রেল্পিো েমর র্ো কডয়ফয়িশ্ি অফ ডোমির সোমথ সোর্ুেয
করমে ইিয়ক্রমমে ততয়র েমর। সোধ্োরণত কপ্রোডোক্ট বযোেল্গ আইমটমমে কেমে, এেয়দি অথবো তোরও েম সমময় েরো র্োা্য়, এমি টুেমরো
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েোমে কেমে এই পয়রেল্পিো েরো হয়। েীেোমব কসই েোেগুয়ল্ েরো হমব তো এেমোে কডমেল্পোররোই য়িধ্যোয়রত েমর। কপ্রোডোক্ট বযোেল্গ
আইমটমমে েীেোমব তোরো মূল্যমোির্ুক্ত ইিয়ক্রমমমে পয়রবয়তয ত েরমব, কস য়বষময় কেউ তোমদর য়েিু বমল্ কদয় িো।
য়িে কগোল্, য়িমের েিয য়িবযোয়চত কপ্রোডোক্ট বযোেল্গ আইমটম আর তোমদর সম্পূ ণয েরোর পয়রেল্পিো, এেসোমথ এমদর বল্ো হয় য়িে
বযোেল্গ।
য়িে প্ল্যোয়িংময়র সবযোয়ধ্ে সময়সীমো (timebox) সোধ্োরণত এে মোমসর য়িমের েিয আট ঘেোর হয়। কিোট তদমঘযযর য়িমের েিয য়িে
প্ল্যোয়িংও সোধ্োরণত কিোট তদমঘযযর হয়।

কডইয়ল্ স্ক্রোম (Daily Scrum)
কডইয়ল্ স্ক্রোমমর উমেশ্য হল্ য়িে কগোল্মে পর্যমবক্ষ্ণ েরো এবং প্রময়োেিমত য়িে বযোেল্গমে পয়রবয়তয ত েমর পরবতী পয়রেয়ল্পত েোমের
সোমঞ্জসয বেোয় রোেো।
স্ক্রোম টিমমর কডমেল্পোরমদর েিয কডয়ল্ স্ক্রোম হল্ ১৫ য়ময়িমটর এেটি ইমেে। েটিল্তো েমোবোর েিয এটি য়িমের প্রয়তটি েমযয়দবমস এেই
সমময় এেই েোয়গোয় অিুয়িত হয়। র্য়দ কপ্রোডোক্ট ওিোর বো স্ক্রোম মোস্টোর এই য়িমের য়িে বযোেল্মগর কেোিও য়বমশ্ষ আইমটমম েোে েমর
থোমেি, তোহমল্ তোাঁরোও এই ইমেমে কডমেল্পোর য়হমসমব অংশ্ কিি।
কডমেল্পোররো কর্ কেোিও পয়রেোঠোমমো বো কেৌশ্ল্ অবল্ম্বি েমর তোমদর েোে েরমত পোমর, র্োমত তোমদর কডইয়ল্ স্ক্রোম য়িে কগোমল্র
য়দমে অগ্রগয়ত বেোয় রোেমত পোমর এবং পমরর য়দমির েোমের েিয কেোিও েোর্যেরী পয়রেল্পিো বোিোমত পোমর। এটো তোমদর ল্ক্ষ্যয়স্থর েরমত
এবং স্ব-পয়রচোয়ল্ত হমত সোহোর্য েমর।
কডইয়ল্ স্ক্রোম পোরস্পয়রে মতয়বয়িময়মে উন্নত েমর, প্রয়তবেেতো য়চয়িত েমর, দ্রুত য়সদ্ধোন্ত-গ্রহমণ সোহোর্য েমর, এবং ফল্ য়হমসমব বোেয়ত
মীটিংময়র প্রময়োেিীয়তো েমোয়।
শুধ্ু কডইয়ল্ স্ক্রোমমর মোধ্যমমই কডমেল্পোররো তোমদর পয়রেল্পিোর সোমঞ্জসয বেোয় রোমে িো। তোরো সোরো য়দমিও এেোয়ধ্েবোর পোরস্পয়রে
মতয়বয়িময় েমর, য়বস্তোয়রত আমল্োচিো েমর য়িমের বোয়ে েোমের পয়রেল্পিোয় অদল্-বদল্ ঘটোয়।

য়িে য়রয়েউ (Sprint Review)
য়িে য়রয়েউময়র উমেশ্য হল্ য়িমের ফল্োফল্মে পর্যমবক্ষ্ণ েরো এবং পমরর েোেমে কসই অিুর্োয়ী পয়রবতয ি েরো। স্ক্রোম টীম তোমদর
েোমের ফল্োফল্ মুেয অংশ্ীদোরমদর (key stakeholders) েোমি তুমল্ ধ্মর এবং কপ্রোডোক্ট কগোমল্র ল্ক্ষ্যমোেো েতটো পূ ণয হল্, কস
য়বষময় আমল্োচিো েমর।
এই ইমেমের মোধ্যমম স্ক্রোম টীম এবং অংশ্ীদোররো, কর্ েোে হময়মি এবং তোর ফমল্ পোয়রপোয়বযে কর্ সব বদল্ ঘমটমি, তো পু িয়বযমবচিো েমর।
প্রোপ্ত তমথযর ওপর য়েয়ি েমর ইমেমে উপয়স্থত সেমল্ য়মমল্ য়সদ্ধোন্ত কিয়, এর পমর েী েরো উয়চত। িতুি েোমের সম্ভোবিোমে স্থোি কদবোর
েিয কপ্রোডোক্ট বযোেল্গমেও পয়রবয়তয ত েরো হয়। য়িে য়রয়েউ এেটো েোমের কসশ্ি (working session) এবং স্ক্রোম টীম কচষ্টো েমর এই
ইমেমে শুধ্ু মোে কর্ি কপ্রমেমেশ্ি কদয়েময় েোে সোরো িো হয়।
য়িে য়রয়েউ, য়িমের য়দ্বতীয় অয়ন্তম ইমেে এবং এর সবযোয়ধ্ে সময়সীমো (timebox) এে মোমসর য়িমের েিয চোর ঘেো হয়। কিোট
তদমঘযযর য়িমের েিয এই সময়সীমোও সোধ্োরণত েম ধ্রো হয়।
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য়িে করমেোমস্পেটিে (Sprint Retrospective)
য়িে করমেোমস্পেটিমের উমেশ্য হল্ টীমমর গুণমোি ও েোর্যেোয়রতো বোেোমিোর েিয পয়রেল্পিো েরো।
কশ্ষতম য়িে কেমি কগল্, টীমমর সদসযমদর য়হমসমব, তোমদর কমল্োমমশ্ো, েথোবোতয ো, পদ্ধয়ত, টুল্ এবং কডয়ফয়িশ্ি অফ ডোমির য়হমসমব
কেমি কগল্, কসইসব স্ক্রোম টীম এই ইমেমে পর্যমবক্ষ্ণ েমর। পর্যমবক্ষ্মণর ফল্োফল্ েোমের প্রেৃয়তমেমদ বদল্োয়। কর্ সব অিুমোমির
য়েয়িমত তোমদর েোে ল্ক্ষ্যভ্রষ্ট হময়মি, কসইগুয়ল্ য়চয়িত েরো হয় এবং তোমদর উৎপয়ি কেোাঁেো হয়। য়িে চল্োেোল্ীি েী েী েোমল্ো হময়মি,
েী েী সমসযোর সিু েীি তোরো হময়মি, এবং েীেোমব কসইসব সমসযোর সমোধ্োি কবয়রময়মি (বো কবমরোয় য়ি), তোই য়িময় স্ক্রোম টীম আমল্োচিো
চোল্োয়।
স্ক্রোম টীম তোমদর েোর্যেোয়রতো বোেোবোর েিয সবমচময় েোর্যেরী পয়রবতয িমে য়চয়িত েমর। সবমথমে প্রেোবশ্োল্ী উন্নয়তর কক্ষ্েগুয়ল্মত র্ত
তোেোতোয়ে সম্ভব িের কদওয়ো হয়। প্রময়োেি হমল্ তোমদর পমরর য়িমের য়িে বযোেল্মগও অন্তেূযক্ত েরো হয়।
য়িে করমেোমস্পেটিে য়দময় এেটি য়িে কশ্ষ হয়। এর সবযোয়ধ্ে সময়সীমো হল্, এে মোমসর য়িমের েিয য়তি ঘেো। কিোট তদমঘযযর য়িমের
েিয এই সময়সীমোও সোধ্োরণত েম ধ্রো হয়।

স্ক্রোম আটিযফযোক্ট (Scrum Artifacts)
স্ক্রোম আটিযফযোক্ট হল্ েোে আর তোর মূল্যমোমির প্রয়তেূ। েোমের মূল্ তথযোয়দর সবযোয়ধ্ে স্বেতো বেোয় রোেবোর উমেমশ্য এমদর বযবহোর েরো
হয়। তোই, র্োরোই এই আটিযফযোক্টগুয়ল্মে পর্যমবক্ষ্ণ েমর, তোরো এেই ধ্রমণর অয়েমর্োেমির য়েয়ি অিুসরণ েমর।
প্রয়তটি আটিযফযোক্ট সু য়িয়িত প্রয়তশ্রুয়ত েমর কর্ তোরো এমি তথয পয়রমবশ্ি েরমব র্ো স্বেতো বোেোমব এবং অগ্রগয়ত পয়রমোমপর য়দমে ল্ক্ষ্য
রোেমবঃ
•

কপ্রোডোক্ট বযোেল্মগর েিয তো হল্ কপ্রোডোক্ট কগোল্।

•

য়িে বযোেল্মগর েিয য়িে কগোল্।

•

ইিয়ক্রমমমের েিয কডয়ফয়িশ্ি অফ ডোি।

এই প্রয়তশ্রুয়তর মোধ্যমম, স্ক্রোম টীম এবং অংশ্ীদোরমদর েিয স্ক্রোম মূল্যমোি (Scrum Value) এবং অয়েজ্ঞতোবোদ (empiricism)
সু প্রয়তয়িত হয়।

কপ্রোডোক্ট বযোেল্গ (Product Backlog)
কপ্রোডোক্ট বযোেল্গ, কপ্রোডোক্টটিমে আরও উন্নত েরমত েী েরো দরেোা্ তোর এেটি সদো-উদ্ভোবিশ্ীল্ ক্রমতোয়ল্েো। এটি এেমোে েোমের উৎসস্থল্
কর্েোি কথমে স্ক্রোম টীম েোে য়িবযোচি েমর।
কপ্রোডোক্ট বযোেল্মগর কেোিও আইমটম র্ো স্ক্রোম টীম এেটি য়িমের মমধ্যই কশ্ষ েমর কফল্মত পোমর, তোমে য়িে প্ল্যোয়িংময়র সমময়
অন্তেূযক্ত েরোর েিয প্রস্তুত বমল্ ধ্রো হয়। সোধ্োরণত এমদর স্বেতোর পয়রমোণ বোমে পয়রশ্রুয়তেরমণর (refining activities) মোধ্যমম।
কপ্রোডোক্ট বযোেল্গ য়রফোইিমমে হল্, কপ্রোডোক্ট বযোেল্মগর আইমটমমে কেমে কিোট েমর এবং আরও সংজ্ঞোয়য়ত েমর কিোট কিোট পয়রশ্রুত
আইমটমম পয়রণত েরোর পদ্ধয়তয়বমশ্ষ। সব সমময়ই এই সংক্রোন্ত েোে চমল্, কর্মি য়ববরণ, ক্রমতোয়ল্েো, আেোর কর্োগ েরো। এই পয়রমোপগুয়ল্
েোমের প্রেৃয়তমেমদ বদমল্ র্োয়।
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কডমেল্পোররো, র্োরো এই আইমটমমর ওপর েোে েরমব, তোরোই এই আেোর (size) য়িধ্যোরণ েমর। কপ্রোডোক্ট ওিোর কডমেল্পোরমদর
আইমটমগুয়ল্ কবোঝোর এবং কেড-অফ য়িবযোচি েরোর েোমে প্রেোয়বত েরমত পোমরি।

প্রয়তশ্রুয়তঃ কপ্রোডোক্ট কগোল্
কপ্রোডোক্ট কগোল্ কপ্রোডোমক্টর েয়বষযৎ রূপ য়ববৃ ত েমর, র্োর য়দমে ল্ক্ষ্য করমে স্ক্রোম টীম তোমদর েোমের পয়রেল্পিো বোিোয়। কপ্রোডোক্ট কগোল্
কপ্রোডোক্ট বযোেল্মগর মোধ্যমম প্রেোশ্ পোয়। কপ্রোডোক্ট বযোেল্মগর বোয়ে অংশ্ য়ববৃ ত েমর “েী”্েরমল্ কসই কপ্রোডোক্ট কগোল্ সম্পূ ণয েরো র্োয়।

কপ্রোডোক্ট হল্ মূল্যমোি কডয়ল্েোর েরবোর বোহি য়বমশ্ষ। এর এেটি য়িয়দয ষ্ট সীমোমরেো থোমে, কচিো অংশ্ীদোর থোমে, পয়রয়চত গ্রোহে
বো বযবহোরেোরী থোমে। কপ্রোডোক্ট বল্মত এেটি পয়রমষবো, এেটি ইয়িয়গ্রোহয বস্তু, বো য়বমূতয য়েিু কবোঝো কর্মত পোমর।
কপ্রোডোক্ট হল্ স্ক্রোম টীমমর দীঘযমময়োদী ল্ক্ষ্য। টীম তোমদর পমরর ল্ক্ষ্য য়স্থর েরোর আমগ অবশ্যই আমগর ল্ক্ষ্য পূ রণ েমর (বো বেযি েমর)।

য়িে বযোেল্গ (Sprint Backlog)
য়িে বযোেল্মগর য়তিটি উপোদোিঃ য়িে কগোল্ (কেি), য়িমের েিয য়িবযোয়চত কপ্রোডোক্ট বযোেল্গ আইমটমমর তোয়ল্েো (েী) এবং ইিয়ক্রমমে
কডয়ল্েোর েরবোর েিয েোর্যেরী পয়রেল্পিো (েীেোমব)।
য়িে বযোেল্গ কডমেল্পোরমদর দ্বোরো এবং কডমেল্পোরমদর েিয ততয়র এেটি পয়রেল্পিো। এটি তোর র্দশ্যমোিতো বেোয় রোমে, য়িমের কর্
কেোিও সমময় য়িে কগোল্ অেযি েরোর েিয কডমেল্পোরমদর েোে বো পয়রেল্পিোর বোস্তব য়চে তুমল্ ধ্মর এটি। িতুি য়েয়িস কশ্েোর সোমথ
সোমথ য়িে বযোেল্গ সোরো য়িে েু মেই পয়রবয়তয ত (updated) হমত থোমে। য়িে বযোেল্মগ ততটোই তথয থোমে, র্োর ওপর য়েয়ি েমর
তোরো তোমদর েোমের অগ্রগয়ত কডইয়ল্ স্ক্রোমমর মোধ্যমম পর্যমবক্ষ্ণ েরমত পোমর।

প্রয়তশ্রুয়তঃ য়িে কগোল্
য়িে কগোল্ য়িমের এেমোে উমেশ্য বো ল্ক্ষ্য র্ো পূ রণ েরমত হয়। র্য়দও য়িে কগোল্ অেযি েরমত কডমেল্পোররো প্রয়তশ্রুয়তবদ্ধ থোমে,
তমব কসই ল্ক্ষ্যপূ রমণ ঠিে েী েী েোে েরমত হমব, কসই য়বষময় কলয়েয়বয়ল্টি কদওয়ো থোমে। য়িে কগোল্ টীমমর মমধ্য সংহয়ত এবং কফোেোস
বেোয় রোমে, আল্োদো আল্োদো বযয়ক্ত য়হমসমব েোে িো েমর, স্ক্রোম টীমমে এেটি সু সংহত টীম য়হমসমব েোে েরমত উৎসোয়হত েমর।
য়িে প্ল্যোয়িং ইমেমের সমময় য়িে কগোল্ ততয়র েরো হয়, এবং তোর পমর তো য়িে বযোেল্মগ র্ুক্ত েরো হয়। কডমেল্পোররো য়িমে র্েি
েোে েরমত থোমে, তোরো সবসমময় য়িে কগোল্মে মমি রোমে। র্য়দ পয়রেয়ল্পত েোমের কথমে আসল্ েোে আল্োদো হমে বমল্ কবোঝো র্োয়,
তোরো কপ্রোডোক্ট ওিোমরর সোমথ সহমর্োয়গতো েমর য়িে বযোেল্মগর েোেগুয়ল্মে বো তোমদর ককোপ বদল্োবোর েিয আমল্োচিো েমর এমিেোমব,
র্োমত য়িে কগোমল্ কেোিও রেমমর বদল্ িো আমস।

ইিয়ক্রমমে (Increment)
ইিয়ক্রমমে হল্ কপ্রোডোক্ট কগোমল্র উমেমশ্য এেটি সু য়িয়দয ষ্ট পদমক্ষ্প। প্রয়তটি ইিয়ক্রমমে আমগর ইিয়ক্রমমমের সোমথ র্ুক্ত হয় এবং
পু িোিুপুিেোমব র্োচোই েরো হয় কর্ সবেটি ইিয়ক্রমমে এেসোমথ েোে েরমি য়েিো। কপ্রোডোমক্টর মূল্যমোি বোেোমত হমল্ ইিয়ক্রমমেমে
বযবহোরমর্োগয হমত হমব।
এেটি য়িমে এেোয়ধ্ে ইিয়ক্রমমে ততয়র েরো র্োয়। য়িে য়রয়েউমত সমস্ত ততয়র হওয়ো ইিয়ক্রমমে এেসোমথ উপস্থোয়পত েরো হয়,
অয়েজ্ঞতোবোমদর ওপর য়েয়ি েমর। এমি য়ে, য়িে কশ্ষ হবোর আমগও এেটি ইিয়ক্রমমে অংশ্ীদোরমদর েোমি কডয়ল্েোর েরো র্োয়। য়িে
য়রয়েউ মূল্যমোির্ুক্ত ইিয়ক্রমমে কডয়ল্মেয়র েরবোর আমগর কেোিও বে দরেো িয়।
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কডয়ফয়িশ্ি অফ ডোমির সমে সেয়তপূ ণয িো হমল্ কেোিও েোেমেই ইিয়ক্রমমমের অংশ্ য়হমসমব ধ্রো হয় িো।

প্রয়তশ্রুয়তঃ কডয়ফয়িশ্ি অফ ডোি
কডয়ফয়িশ্ি অফ ডোি হল্ ইিয়ক্রমমমের এেটি য়বমশ্ষ অবস্থোর প্রথোগত য়ববরণ, র্েি কসটি কপ্রোডোমক্টর েিয য়িধ্যোয়রত সমস্ত কেোয়োয়ল্টির
পয়রমোমপর সোমথ সু সমঞ্জস হয়।
কর্ মুহূমতয এেটি কপ্রোডোক্ট বযোেল্গ কডয়ফয়িশ্ি অফ ডোমির মোিদণ্ড পূ রণ েমর, কসই মুহূমতয এেটি ইিয়ক্রমমমের েন্ম হয়।
ইিয়ক্রমমমের অংশ্ য়হমসমব কেোি েোে সম্পূ ণয হময়মি, কস য়বষময় টীমমর সবোইময়র সোমথ এেটি সোধ্োরণ কবোঝোপেোর মোধ্যমম কডয়ফয়িশ্ি
অফ ডোি তোর স্বেতো বেোয় রোমে। র্য়দ এেটি কপ্রোডোক্ট বযোেল্গ আইমটম তোর কডয়ফয়িশ্ি অফ ডোমির মোিদণ্ড পূ রণ েরমত িো পোমর, কসটি
য়রয়ল্ে কতো েরো র্োয়ই িো, এমিয়ে য়িে য়রয়েউমতও কসটিমে কপশ্ েরো র্োয় িো। তোর বদমল্, কসটিমে কপ্রোডোক্ট বযোেল্মগ কফরত পোঠোমিো
হয়, পমর য়বমবচিো েরোর েিয।
কেোিও ইিয়ক্রমমমের কডয়ফয়িশ্ি অফ ডোি র্য়দ সংস্থোর মোিদমণ্ডর অংশ্ হয়, তো হমল্ সমস্ত স্ক্রোম টীম অন্ততপমক্ষ্ কসটিমে কমমি চমল্।
র্য়দ কসটো সংস্থোর মোিদমণ্ডর অংশ্ িো হয়, স্ক্রোম টীম তেি তোমদর কপ্রোডোমক্টর েিয উপর্ুক্ত কডয়ফয়িশ্ি অফ ডোি ততয়র েমর।
কডমেল্পোররো কডয়ফয়িশ্ি অফ ডোমির সমে সোমঞ্জসয করমে চমল্। র্য়দ এেোয়ধ্ে স্ক্রোম টীম এেসোমথ এেটি কপ্রোডোমক্টর েিয েোে েমর, তো
হমল্ তোরো সবোই য়মমল্ এেটিই কডয়ফয়িশ্ি অফ ডোি ততয়র েমর এবং কসটিমে কমমি চমল্।
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কশ্ষ েথো
স্ক্রোম এই গোইমড য়বিোমূমল্য অফোর েরো হময়মি। স্ক্রোম কেমওয়োেয , র্ো এেোমি বযোেযো েরো হময়মি, অপয়রবতয িীয়। স্ক্রোমমর অংশ্য়বমশ্ষ র্য়দও
বোস্তবোয়য়ত েরো সম্ভব, তোর ফল্োফল্ স্ক্রোম হয় িো। স্ক্রোম তোর পু মরো কেমওয়োেয সমমতই সম্পূ ণযতো পোয়, এবং অিযোিয কেৌশ্ল্
(techniques), পদ্ধয়ত (methodologies) এবং অিুশ্ীল্মির (practices) ধ্োরে য়হমসমব েোমল্ো েোে েমর।

স্বীেৃয়ত
বযয়ক্তরো
হোেোমর হোেোমর মোিুষ র্োাঁরো স্ক্রোমমে গমে উঠমত সোহোর্য েমরমিি, তোাঁমদর মমধ্য কথমে র্োাঁরো শুরু কথমে এর সোমথ র্ুক্ত য়িমল্ি, তোাঁমদর
িোম আল্োদো েমর েরয়িঃ কেফ সোদোরল্যোন্ড কেফ মযোমেন্নো এবং েি কোয়মওমটল্মসর সোমথ েোে েমরমিি, এবং কেন্ কবোয়োবোর েোে
েমরমিি মোইে য়িথ এবং য়ক্রস মোটিযমির সোমথ, সেমল্ই এেসোমথ েোে েমরমিি। য়বগত বিরগুয়ল্মত অমিমেই তোাঁমদর অবদোি করমেমিি
এবং তোাঁমদর িোেো স্ক্রোম পয়রশ্ীয়ল্ত হময় আেমের রূপ কপমত পোরত িো।

স্ক্রোম গোইমডর ইয়তহোস
১৯৯৫ সোমথ OOPSLA েিফোমরমন্স কেন্কবোয়োবোর এবং কেফ সোদোরল্যোন্ড প্রথম এেসোমথ স্ক্রোম কপশ্ েমরি। কেন্এবং কেফ আমগর
েময়ে বির ধ্মর এর য়বষময় র্ো য়শ্মেয়িমল্ি, তো এমত য়ল্য়পবদ্ধ েরো য়িল্ এবং এটিই প্রথম স্ক্রোমমর প্রথোগত সংজ্ঞো র্ো েিসমমক্ষ্ প্রেোশ্
েরো হয়।
কেফ সোদোরল্যোন্ড এবং কেন্কবোয়োবোমরর স্ক্রোম গোইমডর মোধ্যমম স্ক্রোম ততয়র হময়মি, য়বেয়শ্ত হময়মি এবং টিমে কগমি গত ৩০-এরও কবয়শ্
বির ধ্মর। অিযোিয য়বয়েন্ন সূ ে কথমে পোওয়ো কগমি য়িদশ্যি (patterns), প্রয়ক্রয়ো (process) এবং উপল্য়ি (insight), র্ো স্ক্রোম
কেমওয়োমেয র েোমে আসমত পোমর। এমদর সোহোমর্য ফল্োফমল্র উৎপোদিশ্ীল্তো, মোি, সৃ েিশ্ীল্তো এবং সন্তুয়ষ্ট বোেমত পোমর।
স্ক্রোমমর সম্পূ ণয ইয়তহোস অিয কেোথোও য়ববৃ ত েরো আমি। প্রথম কর্েোমি এটিমে সফল্েোমব প্রময়োগ েরো হয়, আমরো তোমদর প্রমচষ্টোমে সিোি
েোিোই, তোরো হমল্ি ইয়ন্ডয়েেু য়োল্ ইিে., য়িউেমপে, য়ফমডয়ল্টি ইিমেস্টমমেস, এবং আইয়ডএে (বতয মোমি য়েই কময়ডমেল্)।

অিু বোদমের স্বীেৃয়ত
উপমর উয়িয়েত কল্েেমদর কদওয়ো মূল্ ইংমরয়ে সংকরণ কথমে এই গোইডটি বোংল্োয় অিুবোদ েরো হময়মি। অিুবোমদ অবদোি করমেমিি
শ্মীে মুেোয়েয (Samik Mukherjee) এবং েৃশ্োিু মেু মদোর (Krishanu Majumdar)। কর্োগোমর্োমগর েিয ইমমল্, র্থোক্রমমঃ
mukherjee.samik@gmail.com এবং krishanu_tito@yahoo.co.in।
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২০১৭ স্ক্রোম গোইমডর কথমে ২০২০ স্ক্রোম গোইমড কর্সব পয়রবতয ি ঘমটমি
আরও সংমক্ষ্য়পত
সমময়র সোমথ সোমথ স্ক্রোম গোইড ক্রমশ্ য়বস্তোয়রত হময় উমঠমি। ২০২০ সংকরমণ য়বয়েন্ন য়বস্তোয়রত বযোেযো সয়রময় য়দময় বো সংমক্ষ্য়পত েমর
স্ক্রোমমে এেটি িূযিতম এবং সম্পূ ণয কেমওয়োমেয য়ফয়রময় আিোর কচষ্টো েরো হময়মি, কর্মি, কডইয়ল্ স্ক্রোমমর প্রশ্নগুয়ল্মে সয়রময় কদওয়ো,
কপ্রোডোক্ট বযোেল্গ আইমটমমর তবয়শ্ষ্টযগুয়ল্মে সংমক্ষ্য়পত েরো, য়িে বযোেল্মগ করমেোমস্পেটিে আইমটমমর বযোেযোমে সংমক্ষ্য়পত েরো,
য়িে বোয়তল্ েরোর অংশ্টিমে সংমক্ষ্য়পত েরো, ইতযোয়দ।
এেটি কপ্রোডোমক্ট ল্ক্ষ্যয়িবদ্ধ এেটি টীম
এেটি টীমমর মমধ্য আমরেটি টীমমর ধ্োরণোটিমে সয়রময় কফল্োর কচষ্টো েরো হময়মি, র্ো আসমল্ এেটো “প্রয়ে”্বো “আমরো বিোম ওরো”্ধ্োরণো
গমে তুল্ত কপ্রোডোক্ট ওিোর এবং কডমেল্পমমে টীমমর মমধ্য। এেি আমোমদর েোমি আমি শুধ্ু মোে এেটি স্ক্রোম টীম, র্োমদর এেটিই উমেশ্য
সোধ্মির ল্ক্ষ্য থোমে য়তিটি আল্োদো দোয়য়মত্বর মোধ্যমমঃ কপ্রোডোক্ট ওিোর, স্ক্রোম মোস্টোর এবং কডমেল্পোর।
কপ্রোডোক্ট কগোমল্র প্রবতয ি
২০২০ স্ক্রোম গোইড য়িময় এমসমি কপ্রোডোক্ট কগোমল্র ধ্োরণো র্ো সমগ্র স্ক্রোম টীমমর সোমমি এেটি বৃ হির মূমল্যর ল্ক্ষ্য য়িধ্যোরণ েমর। প্রয়তটি
য়িমের মমধ্য য়দময় কপ্রোডোক্টটি সোময়গ্রে কপ্রোডোক্ট কগোমল্র য়িেটবতী হমত থোমে।
য়িে কগোল্, কডয়ফয়িশ্ি অফ ডোি এবং কপ্রোডোক্ট কগোমল্র েমিয এেটি িতুি ঠিেোিো
পূ বযবতী স্ক্রোম গোইমড য়িয়দয ষ্ট কেোিও পয়রচয় িোেোই য়িে কগোল্ এবং কডয়ফয়িশ্ি অফ ডোি য়ববৃ ত েরো হময়য়িল্। এগুয়ল্ ঠিে আটিযফযোক্ট য়িল্
িো, য়েন্তু কেোিওেোমব স্ক্রোমমর আটিযফযোক্টগুয়ল্র সোমথ সম্পয়েয ত হময় য়িল্। কপ্রোডোক্ট কগোল্ র্ুক্ত হবোর সোমথ ২০২০ সংকরমণ এমদর সম্বমে
আরও স্পষ্ট ধ্োরণো কদওয়ো হময়মি। এই য়তিটি আটিযফযোমক্টর প্রয়তটি এেটি েমর প্রয়তশ্রুয়ত (commitment) বহি েমর। কপ্রোডোক্ট
বযোেল্মগর প্রয়তশ্রুয়তর িোম হল্ কপ্রোডোক্ট কগোল্, য়িে বযোেল্মগর েিয য়িে কগোল্, এবং ইিয়ক্রমমমের েিয কডয়ফয়িশ্ি অফ ডোি (উদ্ধৃয়তয়চি িোেোই)। এরো প্রয়তটি আটিযফযোমক্টর েিয স্বেতো আমি এবং তোমদর অগ্রগয়তর য়দমে কফোেোস রোমে।
কসল্ফ-অগযোিোইয়েং-এর বদমল্ কসল্ফ-মযোমিয়েং
আমগর স্ক্রোম গোইমড কডমেল্পমমে টীমমে বল্ো হত কসল্ফ-অগযোিোইয়েং, র্োরো ঠিে েরত কে েীেোমব েোে েরমব। ২০২০ সংকরমণ স্ক্রোম
টীমমে কবয়শ্ গুরুত্ব য়দময় তোমে বল্ো হমে কসল্ফ-মযোমিয়েং স্ক্রোম টীম, র্োরো ঠিে েমর কে, েীেোমব, কেোি েোে েরমব।
য়িে প্ল্যোয়িং-এর য়তিটি য়বষয়
য়িে প্ল্যোয়িং-এর দুটি য়বষয় “েী”্এবং “েীেোমব”-র সোমথ ২০২০ স্ক্রোম গোইমড তৃতীয় এেটি য়বষময় গুরুত্ব কদওয়ো হময়মি,্“কেি”,্র্ো
য়িে কগোমল্র মোধ্যমম য়িধ্যোয়রত হয়।
বৃ হির কেোতোমণ্ডল্ীর েিয সোময়গ্রেেোমব সরল্তর েোষো
২০২০ স্ক্রোম গোইমড গুরুত্ব কদওয়ো হময়মি অপ্রময়োেিীয় এবং েটিল্ েোষযমে বোদ কদবোর ওপর এবং তথযপ্রর্ুয়ক্ত সংক্রোন্ত েোমের শ্ব্দোবল্ীর
(কটয়স্টং, য়সমস্টম, য়ডেোইি, য়রমেোয়োরমমে ইতযোয়দ) সম্পূ ণয অপসোরণমণর ওপর। স্ক্রোম গোইড এেি ১৩ পোতোরও েম।
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