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সপ্তদশ আন্তজর্ািতক ভাষা-িবজ্ঞান অিলিম্পয়াড

য়িঙ্গন (েকারীয় পৰ্জাতন্তৰ্), 29 জুলাই – 2 অগাস্ট, 2019
দল পৰ্িতেযািগতার পৰ্শ্ন

ছন্দঃপূণর্  ব ায়ামিবদেদর ব ায়াম দুিট িবচারক মণ্ডলী দব্ারা মূল ায়ন করা হয়: িড-প ােনল (কািঠন ) এবং ই-প ােনল
(সম্পাদন)। িড-প ােনলিট ব ায়ামিবেদর ভিঙ্গগুিল মূল ায়ন কের এবং ই-প ােনলিট েকৗশলিটর মূল ায়ন কের। কািঠন র
িবচারকরা ব ায়ামিবদেদর ব ায়ামগুিল িলখেত একিট িবেশষ সাংেকিতক পদ্ধিত ব বহার কেরন।

1–48 এিন্টৰ্গুিল অধ য়ন কেরা। সংেকত পদ্ধিতর িনয়মাবলী এবং েস্কািরংএর নীিতগুিল েবাঝার েচষ্টা কেরা। িকছু এিন্টৰ্র
সেঙ্গ িভিডও আেছ। তুিম নজরদািরর তত্তব্াবধােন থাকা িনিদর্ষ্ট কিম্পউটাের িভিডওগুিল েদখেত পােরা। তুিম ইন্টারেনট
য়বহার করেত পারেব না।

1 0.3 চকৰ্িট গ ড়ায়: চাকু্ষষ িনয়ন্তৰ্েণর বাইের, েমেঝেত েথেক
চকৰ্িটেক েছােটা ভােব েছাঁেড়: হােতর সাহায ছাড়া, চাকু্ষষ িনয়ন্তৰ্েণর বাইের,
েমেঝেত েথেক

2 0.4 বলিটেক ব ড় ভােব েছাঁেড়
বলিট লুেফ েনয়: পােয়র নীেচ, চাকু্ষষ িনয়ন্তৰ্েণর বাইের

3 0.3 চকৰ্িটেক ব ড় ভােব েছাঁেড়: একিট ওয়াকওভােরর সম য়, হােতর সাহায ছাড়া,
চাকু্ষষ িনয়ন্তৰ্েণর বাইের

4 0.3 চকৰ্িটেক শরীেরর এক অংশ েথেক অন অংেশ পাঠায়: হােতর সাহায ছাড়া, একিট
উল্লমব্ অেক্ষর একিট ঘূণর্ন করার সম য়

5 0.2 চকৰ্িটেক েছােটা ভােব েছাঁেড়
চকৰ্িট বাউন্স/িরবাউন্ড কের: চাকু্ষষ িনয়ন্তৰ্েণর বাইের, একিট উল্লমব্ অেক্ষর একিট
ঘূণর্ন করার সম য়

6 — বলিট গ ড়ায়: চাকু্ষষ িনয়ন্তৰ্েণর বাইের
7 0.4 বলিটেক ব ড় ভােব েছাঁেড়

বলিট বাউন্স/িরবাউন্ড কের: বলিট গ ড়ায়, চাকু্ষষ িনয়ন্তৰ্েণর বাইের, একিট 180°
ঘূণর্ন করার সম য়

8 0.3 বলিট গ ড়ায়: চাকু্ষষ িনয়ন্তৰ্েণর বাইের, একিট 180° ঘূণর্ন করার সম য়
9 0.2 চকৰ্িটেক মাঝাির ভােব েছাঁেড়: ধ ড় নীচু কের একিট েঘারা সম য়, চাকু্ষষ িনয়ন্তৰ্েণর

বাইের, চকৰ্িট তার অেক্ষর ঘূণর্ন কের
10 0.2 চকৰ্িটেক মাঝাির ভােব েছাঁেড়

চকৰ্িট লুেফ েনয়: ধ ড় নীচু কের একিট েঘারা সম য়
চেকৰ্র েভতর িদেয় গলায়: ধ ড় নীচু কের একিট েঘারা সম য়

11 0.2 ব ায়ামিবেদর েদেহর একিট অেঙ্গর চািরিদেক বলিটর ঘূণর্ন: েমেঝেত েথেক, চাকু্ষষ
িনয়ন্তৰ্েণর বাইের, একিট 360° ঘূণর্ন করার সম য়
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12 0.2 বলিট একিট অিস্থর ভারসাম ধের রােখ: েমেঝেত েথেক, একিট 180° ঘূণর্ন করার
সম য়, হােতর সাহায ছাড়া

13 0.2 েসটার অেক্ষর চািরিদেক চকৰ্িটর ঘূণর্ন: েমেঝেত েথেক, হােতর সাহায ছাড়া
14 0.2 বলিট েমেঝ েথেক বাউন্স/িরবাউন্ড কের: েমেঝেত েথেক, হােতর সাহায ছাড়া
15 0.2 চেকৰ্র েভতর িদেয় গলায়: হােতর সাহায ছাড়া, চাকু্ষষ িনয়ন্তৰ্েণর বাইের
16 0.2 বলিট একিট অিস্থর ভারসাম ধের রােখ: একিট ওয়াকওভােরর সম য়, হােতর

সাহায ছাড়া, চাকু্ষষ িনয়ন্তৰ্েণর বাইের
বলিটেক েছােটা ভােব েছাঁেড়: হােতর সাহায ছাড়া

17 0.2 ব ায়ামিবেদর েদেহর একিট অেঙ্গর চািরিদেক চকৰ্িটর ঘূণর্ন: একিট 180° ঘূণর্ন
করার সম য়, হােতর সাহায ছাড়া

18 0.3 বলিটেক শরীেরর এক অংশ েথেক অন অংেশ পাঠায়: হােতর সাহায ছাড়া,
েমেঝেত েথেক, একিট অনুভূিমক অেক্ষর একিট ঘূণর্ন করার সম য়

19 0.2 বলিট মািটেত গ ড়ায়: হােতর সাহায ছাড়া, একিট অনুভূিমক অেক্ষর একিট ঘূণর্ন
করার সম য়

20 0.5 চকৰ্িটেক ব ড় ভােব েছাঁেড়
কের িতন বার গড়াইয়া যায়
চকৰ্িট লুেফ েনয়: হােতর সাহায ছাড়া, চকৰ্িট ব ায়ামিবেদর েদেহর একিট অেঙ্গর
ঘূণর্ন কের

21 0.7 চকৰ্িটেক ব ড় ভােব েছাঁেড়: ধ ড় নীচু কের একিট েঘারা সম য়, চাকু্ষষ িনয়ন্তৰ্েণর
বাইের, হােতর সাহায ছাড়া, চকৰ্িট তার অেক্ষর ঘূণর্ন কের
কের দু বার গড়াইয়া যায়
চকৰ্িট লুেফ েনয়

22 0.4 চকৰ্িটেক ব ড় ভােব েছাঁেড়: চেকৰ্র েভতর িদেয় গলায়
কের একিট উল্লমব্ অেক্ষর একিট 360° ঘূণর্ন এবং একিট গড়ােনা
চকৰ্িট লুেফ েনয়

23 0.7 চকৰ্িটেক ব ড় ভােব েছাঁেড়
কের একিট উল্লমব্ অেক্ষর দুিট 360° ঘূণর্ন
চকৰ্িট লুেফ েনয়: একিট ওয়াকওভােরর সম য়, পােয়র নীেচ, চাকু্ষষ িনয়ন্তৰ্েণর
বাইের

24 0.6 বলিটেক ব ড় ভােব েছাঁেড়: চাকু্ষষ িনয়ন্তৰ্েণর বাইের
কের একিট ওয়াকওভার এবং একিট উল্লমব্ অেক্ষর একিট 180° ঘূণর্ন
বলিট লুেফ েনয়: হােতর সাহায ছাড়া, চাকু্ষষ িনয়ন্তৰ্েণর বাইের, একিট
ওয়াকওভােরর সম য়

25 0.4 বলিটেক ব ড় ভােব েছাঁেড়: েমেঝ েথেক বাউন্স/িরবাউন্ড করার পর, হােতর সাহায
ছাড়া
কের ধ ড় নীচু কের একিট েঘারা
বলিট লুেফ েনয়: একিট ওয়াকওভােরর সম য়
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26 0.5 একিট িস্প্লট লাফ সম্পাদন কের: তার (স্তৰ্ীিলঙ্গ ) িপঠ িপছেনর িদেক েমােড়
27 0.4 একিট িস্প্লট লাফ সম্পাদন কের: আংিটর অবস্থােন পা
28 0.4 একিট হিরণ লাফ সম্পাদন কের: একিট 360° েফরা (টানর্) সেমত, তার (স্তৰ্ীিলঙ্গ )

িপঠ িপছেনর িদেক েমােড়, আংিটর অবস্থােন পা
29 0.1 একিট হিরণ লাফ সম্পাদন কের
30 0.4 একিট িস্প্লট লাফ সম্পাদন কের: একিট 360° েফরা (টানর্) সেমত
31 0.6 একিট িস্প্লট লাফ সম্পাদন কের: একিট 360° েফরা (টানর্) সেমত, তার (স্তৰ্ীিলঙ্গ )

িপঠ িপছেনর িদেক েমােড়
32 0.3 একিট হিরণ লাফ সম্পাদন কের: তার (স্তৰ্ীিলঙ্গ ) িপঠ িপছেনর িদেক েমােড়
33 0.6 একিট িস্প্লট লাফ সম্পাদন কের: একিট 180° েফরা (টানর্) সেমত, তার (স্তৰ্ীিলঙ্গ )

িপঠ িপছেনর িদেক েমােড়
34 0.5 একিট হিরণ লাফ সম্পাদন কের: একিট 360° েফরা (টানর্) সেমত, তার (স্তৰ্ীিলঙ্গ )

িপঠ িপছেনর িদেক েমােড়
35 0.3 একিট হিরণ লাফ সম্পাদন কের: একিট 180° েফরা (টানর্) সেমত, আংিটর

অবস্থােন পা
36 0.2 পােয়র আঙুেলর ওপর ভারসাম সম্পাদন কের, ছাড়া পা সামেন এবং অনুভূিমক,

ধড় উল্লমব্
37 0.4 পােয়র আঙুেলর ওপর ভারসাম সম্পাদন কের, ছাড়া পা িপছেন এবং উপের, ধড়

উল্লমব্
38 0.3 পােয়র আঙুেলর ওপর একিট 360° ঘূণর্ন এবং সমতল পােয় একিট 540° ঘূণর্ন

সম্পাদন কের, একিট হােতর সাহােয পা উপের এবং িপছেন ধরা, ধড় উল্লমব্
39 0.4 সমতল পােয় ভারসাম সম্পাদন কের, ছাড়া পা সামেন এবং উপের, ধড় অনুভূিমক
40 0.3 সমতল পােয় ভারসাম সম্পাদন কের, একিট হােতর সাহােয পা উপের এবং

িপছেন ধরা, ধড় অনুভূিমক
41 0.5 পােয়র আঙুেলর ওপর ভারসাম সম্পাদন কের, ছাড়া পা সামেন এবং উপের, ধড়

অনুভূিমক
42 0.2 পােয়র আঙুেলর ওপর একিট 360° ঘূণর্ন সম্পাদন কের, ছাড়া পা পােশ এবং

অনুভূিমক, ধড় উল্লমব্
43 0.3 পােয়র আঙুেলর ওপর ভারসাম সম্পাদন কের, ছাড়া পা সামেন এবং অনুভূিমক,

ধড় অনুভূিমক
44 0.3 পােয়র আঙুেলর ওপর একিট 540° ঘূণর্ন সম্পাদন কের, ছাড়া পা িপছেন এবং

অনুভূিমক, ধড় অনুভূিমক
45 0.3 পােয়র আঙুেলর ওপর ভারসাম সম্পাদন কের, একিট হােতর সাহােয পা উপের

এবং পােশ ধরা, ধড় উল্লমব্
46 0.5 পােয়র আঙুেলর ওপর একিট 860° ঘূণর্ন সম্পাদন কের, একিট হােতর সাহােয

পা উপের এবং সমু্মেখ ধরা, ধড় উল্লমব্
47 0.9 পােয়র আঙুেলর ওপর একিট 1350° ঘূণর্ন সম্পাদন কের, ছাড়া পা িপছেন এবং

উপের, ধড় অনুভূিমক
48 0.5 পােয়র আঙুেলর ওপর একিট 180° ঘূণর্ন সম্পাদন কের, ছাড়া পা পােশ এবং

উপের, ধড় অনুভূিমক
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শূন স্থান পূরণ কর:

49  
50  
51  
52  
53  
54  
55 0.2
56  

57   চকৰ্িটেক ব ড় ভােব েছাঁেড়
চকৰ্িট বাউন্স/িরবাউন্ড কের: েমেঝেত েথেক, পােয়র নীেচ

58   েসটার অেক্ষর চািরিদেক বলিটর ঘূণর্ন: েমেঝেত েথেক, হােতর সাহায ছাড়া,
একিট ঘূণর্ন করার সম য়

59   চকৰ্িট একিট অিস্থর ভারসাম ধের রােখ: হােতর সাহায ছাড়া
চকৰ্িট েমেঝ েথেক বাউন্স/িরবাউন্ড কের: হােতর সাহায ছাড়া

60   বলিটেক শরীেরর এক অংশ েথেক অন অংেশ পাঠায়: হােতর সাহায ছাড়া
বলিট গ ড়ায়: হােতর সাহায ছাড়া, চাকু্ষষ িনয়ন্তৰ্েণর বাইের

61   চকৰ্িটেক ব ড় ভােব েছাঁেড়
কের ধ ড় নীচু কের একিট েঘারা এবং একিট উল্লমব্ অেক্ষর দুিট 360° ঘূণর্ন
চকৰ্িট বাউন্স/িরবাউন্ড কের: হােতর সাহায ছাড়া, চাকু্ষষ িনয়ন্তৰ্েণর বাইের, একিট
উল্লমব্ অেক্ষর একিট 360° ঘূণর্ন করার সম য়

62   চকৰ্িটেক ব ড় ভােব েছাঁেড়: চাকু্ষষ িনয়ন্তৰ্েণর বাইের, একিট ওয়াকওভােরর সম য়
চকৰ্িট লুেফ েনয়: চেকৰ্র েভতর িদেয় গলায়, একিট ওয়াকওভােরর সম য়

63   বলিটেক ব ড় ভােব েছাঁেড়
কের একিট উল্লমব্ অেক্ষর দুিট 360° ঘূণর্ন এবং একিট উল্লমব্ অেক্ষর একিট 180°
ঘূণর্ন, েমেঝেত যায়
বলিট লুেফ েনয়

64 একিট হিরণ লাফ সম্পাদন কের: আংিটর অবস্থােন পা
65 একিট হিরণ লাফ সম্পাদন কের: একিট 360° েফরা (টানর্) সেমত
66 একিট িস্প্লট লাফ সম্পাদন কের: একিট 360° েফরা (টানর্) সেমত, আংিটর

অবস্থােন পা
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67 একিট পাশ িস্প্লট লাফ সম্পাদন কের
68 একিট িস্প্লট লাফ সম্পাদন কের: একিট 180° েফরা (টানর্) সেমত
69 একিট হিরণ লাফ সম্পাদন কের: একিট 180° েফরা (টানর্) সেমত, তার

(স্তৰ্ীিলঙ্গ ) িপঠ িপছেনর িদেক েমােড়
70 একিট িস্প্লট লাফ সম্পাদন কের: তার (স্তৰ্ীিলঙ্গ ) িপঠ িপছেনর িদেক েমােড়,

আংিটর অবস্থােন পা
71 পােয়র আঙুেলর ওপর একিট 1620° ঘূণর্ন সম্পাদন কের, ছাড়া পা িপছেন এবং

অনুভূিমক, ধড় উল্লমব্
72 পােয়র আঙুেলর ওপর ভারসাম সম্পাদন কের, ছাড়া পা সামেন এবং উপের,

ধড় উল্লমব্
73 পােয়র আঙুেলর ওপর একিট 270° ঘূণর্ন সম্পাদন কের, ছাড়া পা সামেন এবং

উপের, ধড় অনুভূিমক
74 পােয়র আঙুেলর ওপর ভারসাম সম্পাদন কের, ছাড়া পা পােশ এবং অনুভূিমক,

ধড় অনুভূিমক
75 সমতল পােয় ভারসাম সম্পাদন কের, একিট হােতর সাহােয পা উপের এবং

িপছেন ধরা, ধড় উল্লমব্
76 পােয়র আঙুেলর ওপর একিট 360° ঘূণর্ন সম্পাদন কের, একিট হােতর সাহােয

পা উপের এবং িপছেন ধরা, ধড় অনুভূিমক
77 পােয়র আঙুেলর ওপর একিট 180° ঘূণর্ন এবং সমতল পােয় একিট 360° ঘূণর্ন

সম্পাদন কের, ছাড়া পা পােশ এবং অনুভূিমক, ধড় অনুভূিমক

যিদ একিটর েবিশ সংেকত পদ্ধিত, িচহ্ন এবং/অথবা বণর্না সম্ভব হ য়, তাহেল েসই দুিট েলেখা েযগুিল সম্ভােব র মেধ
সবর্ােপক্ষা েবিশ িভন্ন ।

বাংলা পাঠ: িশিঞ্জনী েঘাষ।
শুভ কামনা!


