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সপ্তদশ আন্তজর্ািতক ভাষা-িবজ্ঞান অিলিম্পয়াড

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

49 0.6 যন্তৰ্িটেক ব ড় ভােব েছাঁেড়: চাকু্ষষ িনয়ন্তৰ্েণর বাইের
যন্তৰ্িট লুেফ েনয়: যন্তৰ্িট গ ড়ায়

50 0.2 চকৰ্িটেক েছােটা ভােব েছাঁেড়
চকৰ্িট লুেফ েনয়: হােতর সাহায ছাড়া, চকৰ্িট ব ায়ামিবেদর েদেহর একিট অেঙ্গর
ঘূণর্ন কের

51 0.4 যন্তৰ্িটেক ব ড়/মাঝাির ভােব েছাঁেড়
0.2 যন্তৰ্িট লুেফ েনয়: পােয়র নীেচ, একিট ঘূণর্ন করার সম য়

52 0.2 যন্তৰ্িটেক েছােটা ভােব েছাঁেড়: যন্তৰ্িট তার অেক্ষর ঘূণর্ন কের, হােতর সাহায ছাড়া,
একিট ঘূণর্ন করার সম য়

53 0.2 েসটার অেক্ষর চািরিদেক যন্তৰ্িটর ঘূণর্ন: হােতর সাহায ছাড়া, একিট ঘূণর্ন করার
সম য়

54 0.2 চকৰ্িট একিট অিস্থর ভারসাম ধের রােখ: হােতর সাহায ছাড়া অথবা েমেঝেত
েথেক
ব ায়ামিবেদর েদেহর একিট অেঙ্গর চািরিদেক চকৰ্িটর ঘূণর্ন: হােতর সাহায ছাড়া
অথবা েমেঝেত েথেক

55 0.2 েসটার অেক্ষর চািরিদেক মািটেত যন্তৰ্িটর ঘূণর্ন: হােতর সাহায ছাড়া, চাকু্ষষ
িনয়ন্তৰ্েণর বাইের

0.1 যন্তৰ্িটেক েছােটা ভােব েছাঁেড়: হােতর সাহায ছাড়া, চাকু্ষষ িনয়ন্তৰ্েণর বাইের
56 0.6 পােয়র আঙুেলর ওপর একিট 360°–539° ঘূণর্ন সম্পাদন কের, একিট হােতর

সাহােয পা উপের এবং পােশ ধরা, ধড় অনুভূিমক
57 0.4 চকৰ্িটেক ব ড় ভােব েছাঁেড়

চকৰ্িট বাউন্স/িরবাউন্ড কের: েমেঝেত েথেক, পােয়র নীেচ
58 0.2 েসটার অেক্ষর চািরিদেক বলিটর ঘূণর্ন: েমেঝেত েথেক, হােতর সাহায ছাড়া,

একিট ঘূণর্ন করার সম য়

59 0.2 চকৰ্িট একিট অিস্থর ভারসাম ধের রােখ: হােতর সাহায ছাড়া
চকৰ্িট েমেঝ েথেক বাউন্স/িরবাউন্ড কের: হােতর সাহায ছাড়া

60 0.3 বলিটেক শরীেরর এক অংশ েথেক অন অংেশ পাঠায়: হােতর সাহায ছাড়া
বলিট গ ড়ায়: হােতর সাহায ছাড়া, চাকু্ষষ িনয়ন্তৰ্েণর বাইের
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61 0.9 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 0.4 চকৰ্িটেক ব ড় ভােব েছাঁেড়: চাকু্ষষ িনয়ন্তৰ্েণর বাইের, একিট ওয়াকওভােরর
সম য়
চকৰ্িট লুেফ েনয়: চেকৰ্র েভতর িদেয় গলায়, একিট ওয়াকওভােরর সম য়

63 0.2 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 0.2 একিট হিরণ লাফ সম্পাদন কের: আংিটর অবস্থােন পা
65 0.3 একিট হিরণ লাফ সম্পাদন কের: একিট 360° েফরা (টানর্) সেমত
66 0.5 একিট িস্প্লট লাফ সম্পাদন কের: একিট 360° েফরা (টানর্) সেমত, আংিটর

অবস্থােন পা
67 0.3 একিট পাশ িস্প্লট লাফ সম্পাদন কের
68 0.4 একিট িস্প্লট লাফ সম্পাদন কের: একিট 180° েফরা (টানর্) সেমত
69 0.4 একিট হিরণ লাফ সম্পাদন কের: একিট 180° েফরা (টানর্) সেমত, তার

(স্তৰ্ীিলঙ্গ ) িপঠ িপছেনর িদেক েমােড়
70 0.4 একিট িস্প্লট লাফ সম্পাদন কের: তার (স্তৰ্ীিলঙ্গ ) িপঠ িপছেনর িদেক েমােড়,

আংিটর অবস্থােন পা
71 0.8 পােয়র আঙুেলর ওপর একিট 1620° ঘূণর্ন সম্পাদন কের, ছাড়া পা িপছেন এবং

অনুভূিমক, ধড় উল্লমব্
72 0.4 পােয়র আঙুেলর ওপর ভারসাম সম্পাদন কের, ছাড়া পা সামেন এবং উপের,

ধড় উল্লমব্
73 0.5 পােয়র আঙুেলর ওপর একিট 270° ঘূণর্ন সম্পাদন কের, ছাড়া পা সামেন এবং

উপের, ধড় অনুভূিমক
74 0.5 পােয়র আঙুেলর ওপর ভারসাম সম্পাদন কের, ছাড়া পা পােশ এবং অনুভূিমক,

ধড় অনুভূিমক
75 0.2 সমতল পােয় ভারসাম সম্পাদন কের, একিট হােতর সাহােয পা উপের এবং

িপছেন ধরা, ধড় উল্লমব্
76 0.4 পােয়র আঙুেলর ওপর একিট 360° ঘূণর্ন সম্পাদন কের, একিট হােতর সাহােয

পা উপের এবং িপছেন ধরা, ধড় অনুভূিমক
77 —, —, 0 পােয়র আঙুেলর ওপর একিট 180° ঘূণর্ন এবং সমতল পােয় একিট 360° ঘূণর্ন

সম্পাদন কের, ছাড়া পা পােশ এবং অনুভূিমক, ধড় অনুভূিমক


