
 

 

 

ভারতীয় াই কমমলন 

ঢাকা 

ংবাদ মবজ্ঞমি 

“আমার জীবন, আমার যযাগ – বাংাদদল” অনাইন প্রমতদযামগতা 

 

আন্তজাততক যমাগ তদফ-২০২০ উদমানন বাযত যকানযয প্রনচষ্টায অং 

তননফ বাযতীয় াই কতভন, আয়ুল ভন্ত্রণারয় এফং বাযতীয় াংসৃ্কততক ম্পক 

তফবাগ “আভায জীফন, আভায যমাগ – ফাংরানদ” ীল ক অনরাইন তবতডও ব্লতগং 

প্রততনমাতগতায আনয়াজন কনযনছ। 

২. ২০১৪ ানর  জাততংনঘয স্বীকৃতত াওয়ায য যথনক ২১ য জনু 

আন্তজাততক যমাগ তদফ তননফ ফযাকবানফ াতরত নয় আনছ। এ ফছয 

যকাতবড ১৯-এয তফস্তায তনয়ন্ত্রনণ তফতবন্ন তফতধতননলনধয কাযনণ বাযত যকায 

অনরাইনন আন্তজাততক যমাগ তদফ ারননয তদ্ধান্ত তননয়নছ। এয অং তানফ 

বাযত যকানযয আয়ুল ভন্ত্রণারয় তফশ্বফযাী “আভায জীফন, আভায যমাগ” নাভক 

অনরাইন তবতডও ব্লতগং প্রততনমাতগতায আনয়াজন কনযনছ, যমখানন  

যমাগাবযাকাযীযা যপফুক, টুইটায এফং ইনস্টাগ্রানভ তানদয অতবজ্ঞতা ও যমাগ 

দক্ষতা বাগ কনয যনয়ায ুনমাগ ানফ। প্রততনমাতগতায় অংগ্রনণয ভয়ীভা ১৫ 

জনু, ২০২০ বাযতীয় ভয়, যাত ১১:৫০ (১৬ জনু ফাংরানদ ভয় যাত ১২:২০)। 

প্রতিযোগিতার বাাংাদেল সাংস্করযণয তফজয়ীযা আকল ণীয় ুযস্কায ানফন এফং 

“আভায জীফন আভায যমাগ” প্রততনমাতগতায বফতশ্বক ংস্কযনণও অং তননত 

াযনফন। 

৩. শ্বা-প্রশ্বানয ফযায়াভ এফং যমাতগক অনুীরনগুতর যীনযয প্রততনযাধ ক্ষভতা 

ফাানত ুতযতচত।  তনয়তভত যমাগাবযা যকফর ভানতক চা কভানত নয়, স্বানযযয 

উন্নততনতও কাম কয। ফাংরানদনয কর অনাদায এফং যাদায 



যমাগাবযাকাযীযা এই প্রততনমাতগতায ভাধযনভ তানদয জীফননয যমানগয অতবজ্ঞতা 

বাগ কনয যনওয়ায জনয আভতন্ত্রত। প্রততনমাতগতায তননদনাভূ তনম্নরূ: 

“My Life My Yoga” মভমিও ব্লমগং প্রমতদযামগতা 

অংলগ্রণকারীদদর জনয মনয়মাবী 

কর প্রততনমাগীনক তনয়ভাফরী ভননানমাগ কানয ায অনুনযাধ কযা নে 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ূম িঃ 

১. অংগ্রনণয তননদতকা 

২. যমাগযতায ভানদণ্ড 

৩. প্রততনমাতগতায ভয়ীভা 

৪. তবতডও বততযয তননদতকা 

৫. ুযস্কায তফবাগ এফং  ুযস্কায 

৬. যগানীয়তা 

৭. অনযানয তাফরী 

 

১.  অংলগ্রদণর মনদদেমলকা: 

১.১ কর প্রততনমাগীনক অফযই তডজজটার তবতডওয ভাধযনভ অং তননত নফ। 

১.২ প্রততটট তবতডওনত অফযই "আভায জীফন আভায যমাগ" ফা "জীফন যমাগ" 

(“My Life My Yoga” or “Jeevan Yoga”) এই প্রততানদযয উয যজায তদনত 

নফ। 

১.৩ ুযস্কায যজতায জনয তবতডও অফযই প্রততনমাগীয তনজস্ব যপফুক, 

ইনস্টাগ্রাভ ফা টুইটায যানেনর আনরাড কযনত নফ এফং আয়ুল 

ভন্ত্রণারনয়য যপফুক / টুইটায / ইনস্টাগ্রাভ াতায় মুক্ত কযনত নফ। 

১.৪ যেবুদক অংলগ্রদণর মনদদেমলকািঃ 

ক) যপফুনক আয়ুল ভন্ত্রণারনয়য াতাটট রাইক এফং অনুযণ করুন।  

(https://www.facebook.com/moayush/)  

খ)  প্রততনমাগী তনম্নতরতখত দু'টটয যম যকানও একটট যফনছ তননত ানযন: 

https://www.facebook.com/moayush/


গ) তবতডওটট তননজয যপফুক যনজ আনরাড কনয আয়ুল ভন্ত্রণারয়নক টযাগ 

করুন অথফা #MyLifeMyYogaBANGLADESH ও তননজয তফবানগয 

যাটযাগ ফযফায করুন। (যমভনঃ #MyLifeMyYogaBANGLADESH 

#FemaleAdult)  

দ্রষ্টফয: প্রততনমাতগতায় অং তননত যাস্টটট াফতরক নত নফ। 

ঘ)  ফ াতধক ংখযক যরানকয ানথ যাস্টটট যয়ায করুন এফং তবতডওনত 

ফ াতধক ংখযক রাইক ান।  

১.৫  ইনস্টাগ্রাদম অংলগ্রদণর মনদদেমলকািঃ 

ক)  ইনস্টাগ্রানভ আয়ুল ভন্ত্রণারনয়য াতাটট অনুযণ করুন।  

(https://www.instagram.com/ministryofayush/) 

খ)  আইজজটটতব তবতডও াতা তননফ তবতডওটট আনরাড করুন এফং আনায 

ইনস্টাগ্রাভ যপ্রাপাইরটট াফতরক করুন।  

দ্রষ্টফয: প্রততনমাতগতায় অং তননত ইনস্টাগ্রাভ যপ্রাপাইরটট াফতরক নত 

নফ।  

গ)  ফণ নায় আয়ুল ভন্ত্রণারয়নক টযাগ করুন এফং 

#MyLifeMyYogaBANGLADESH ও তননচয তাতরকা অনুানয তননজয 

তফবানগয যাটযাগ ফযফায করুন। (যমভনঃ 

#MyLifeMyYogaBANGLADESH #FemaleAdult)  

দ্রষ্টফয: প্রততনমাতগতায় অং তননত যাস্টটট াফতরক নত নফ। 

ঘ)  ফ াতধক ংখযক যরানকয ানথ যাস্টটট যয়ায করুন এফং তবতডওনত 

ফ াতধক ংখযক রাইক ান।  

১.৬ টুইটাদর অংলগ্রদণর মনদদেমলকািঃ 

ক)  টুইটানয আয়ুল ভন্ত্রণারনয়য াতাটট অনুযণ করুন 

(https://twitter.com/moayush) 



খ)  অংগ্রণকাযীনক তবতডওটট তায টুইটায অযাকাউনে আনরাড কযনত 

নফ। 

দ্রষ্টফয: টুইটানযয তবতডও তননদতকা অনুানয, তবতডওটট ২:২০ তভতননটয যফত 

নত াযনফ না। এজনয প্রততনমাগীনক যমাতগক অনুীরন এফং তবতডওয ফাতা 

উবয়ই (এই নতথনত যফতঅকানর ফযাখযা কযা নয়নছ) তনতদষ্ট ভনয় 

মথামথবানফ প্রদান তনজিত কযনত নফ। 

গ)  ফণ নায় আয়ুল ভন্ত্রণারয়নক টযাগ করুন এফং 

#MyLifeMyYogaBANGLADESH ও তননচয তাতরকা অনুানয তননজয 

তফবানগয যাটযাগ ফযফায করুন। (যমভনঃ 

#MyLifeMyYogaBANGLADESH #FemaleAdult)  

ঘ)  ফ াতধক ংখযক যরানকয ানথ যাস্টটট যয়ায করুন। 

১.৭. মবভাগ অনুাদর বযবহৃত যালটযাগমূিঃ 

নারী মবভাগ  

 

যালটযাগ 

তরুণ (অনূর্ধ্  ১৮ ফছয) #FemaleYouth 

প্রাপ্তফয়স্ক (১৮ ফছয ও তায 

যফত) 

#FemaleAdult 

যমাগ যাজীফী #FemaleYogaProfessional 

পুরু মবভাগ যালটযাগ 

তরুণ (অনূর্ধ্  ১৮ ফছয) #MaleYouth 

প্রাপ্তফয়স্ক (১৮ ফছয ও তায 

যফত) 

#MaleAdult 

যমাগ যাজীফী #MaleYogaProfessional 

২. যযাগযতার মানদণ্ড: প্রততনমাতগতায় অং তননত ফাই স্বাগত। আনায যদ 

অনুমায়ী উমুক্ত যাটযাগ ফযফায করুন। 

 

 



৩. প্রমতদযামগতার ময়ীমা: 

ক) তবতডও ৩১ যভ, ২০২০ বাযতীয় ভয় দুুয ২:৩০ এয য যথনক আনরাড 

কযা মানফ। অংশ্রনণয যল ভয় ১৫ জনু, ২০২০ বাযতীয় ভয়, যাত 

১১:৫০ (ফাংরানদ ভয় যাত ১২:২০)। প্রতিযোগিতায় অাংল নিতে, উতিতখত 

তননদতকাগুতর অনুানয ভস্ত তবতডও তনতদষ্ট ভনয়য ভনধয জভা তদনত নফ। 

তফজয়ীনদয ানথ ২১ য জনু, ২০২০ এয ভনধয যমাগানমাগ কযা নফ। 

যমাগানমাগ কযনত এফং ুযস্কাযপ্রাতপ্তয ানথ ম্পতকত আযও তনথযয জনয 

যমাগ যাটানর (https://yoga.ayush.gov.in/yoga/) ংমুক্ত থাকুন। 

খ) আয়ুল ভন্ত্রণারয়/ তফতবন্ন যদন অফতযত বাযতীয় তভনগুতর ২০ জনু, ২০২০ 

অফতধ প্রনয়াজন অনুানয যম যকানও তথয মাচাইনয়য জনয ংতক্ষপ্ত 

তাতরকাবুক্ত প্রততনমাগীনদয ানথ যমাগানমাগ কযনফ। ংতক্ষপ্ত তাতরকাবুক্ত 

প্রততনমাগীনদয নাভ যঘালণা কনয যম াভাজজক যমাগানমাগ ভাধযনভ তবতডওটট 

আনরাড কযা নয়তছর যখানন টযাগ কযা নফ। 

 ৪.  মভমিও ংক্রান্ত মনদদেলনা: 

ক) অংগ্রণকাযীযা তবতডওনত তানদয ফযজক্তগত তযচয় (নাভ, ফণ , যদ 

ইতযাতদ) প্রকা কযনত াযনফ না। 

খ)  তবতডওটট আনুবূতভকবানফ বততয কযনত নফ। 

গ)  অংগ্রনকাযীনদয একটট অনূর্ধ্  ততন তভতননটয যমাগ অনুীরননয তবতডও 

বততয কযনত নফ। 

ঘ)  অংগ্রণকাযীনদয ুতচতন্ততবানফ এই ততন তভতননটয তবতডওনত ততনটট 

যমাতগক   অনুীরন (জিয়া, আন, প্রাণায়াভ, ফন্ধ ফা ভুদ্রা) এফং  যমাতগক 

অনুীরনগুতর তায জীফননক কীবানফ প্রবাতফত কনযতছর য তফলয়ক একটট 

ংতক্ষপ্ত ফাতা/তফফযণ অন্তবুক্ত কযনত নফ। 

৫. পুরস্কার মবভাগ এবং  পুরস্কারিঃ 

িতভক 

নং 

নাযী তফবাগ  িতভক 

নং 

ুরুল তফবাগ 

 

১. তরুণ (অনূর্ধ্  ১৮ ফছয) ১. তরুণ (অনূর্ধ্  ১৮ ফছয) 



িতভক 

নং 

নাযী তফবাগ  িতভক 

নং 

ুরুল তফবাগ 

 

২. প্রাপ্তফয়স্ক (১৮ ফছয ও তায 

যফত) 

২. প্রাপ্তফয়স্ক (১৮ ফছয ও 

তায যফত) 

৩. যমাগ যাজীফী ৩. যমাগ যাজীফী 

খ) উতিতখত ছয়টট তফবানগ তফজয়ীনদয জনয যনয়নছ আকল ণীয় ুযস্কায এফং 

বাযতীয় াই কতভন, ঢাকা ফাংরানদনয তফজয়ীনদয নাভ যঘালণা কযনফ। 

বফতশ্বক ুযস্কায -  বফতশ্বক ুযষ্কাযগুতর কর যদনয তফজয়ীনদয ভধয যথনক 

ফাছাই কযা নফ। তফস্তাতযত বাযত যকায যঘালণা কযনফ। 

গ)  যমাগানমাগ কযনত এফং ুযস্কাযপ্রাতপ্তয ানথ ম্পতকত আযও তনথযয জনয 

যমাগ যাটার (https://yoga.ayush.gov.in/yoga/) এফং আয়ুল ভন্ত্রণারনয়য 

াভাজজক যমাগানমাগ ভাধযনভয াতাগুতরনত ংমুক্ত থাকুন। 

৬. যগাপনীয়তা: 

আনায ফযজক্তগত তথযাফরী যগান যাখা নফ। যঘালণায় যকফর তফজয়ীনদয নাভ, 

ফয় তরঙ্গ, ুযষ্কায তফবাগ এফং য ম্পতকত তথয প্রকা কযা নফ। বতফলযনত 

যকানও প্রচাযভূরক কাম িনভয জনয আয়ুল ভন্ত্রণারয় প্রততনমাগীনদয তবতডও 

ফযফায কযনত াযনফ, এ তফলনয় প্রততনমাগীনদয ম্মতত তানদয অংগ্রনণয ভনধয 

তনতত।  

৭. অনযানয লতোবী: 

ক)  আনরাড কযা তবতডওগুতর কনঠাযবানফ এই তননদতকাগুতর অনুানয নত 

নফ। 

খ)  বুর ও তফভ্রাতন্তভূরক দৃয/ব্দ মা াম্প্রদাতয়ক, অশ্লীর, তফজ্ঞানতফনযাধী এফং 

যদতফনযাধী ভননাবাফনক উনস্ক তদনত ানয যধযনণয তবতডও অনমাগয ফনর 

তফনফতচত নফ। 

গ)  তবতডওনত থাকা ফযজক্ত/ফযজক্তনদয যাানক ারীনতা ফজায় যাখনত নফ। 

ঘ)  অশ্লীর আচযণ এফং প্রদ ন অনমাগয ফনর তফনফতচত নফ। 



ঙ)  যকানও প্রততনমাগী তচটঠ, ই-যভইর, যটতরনপান কর কনয, ফযজক্তগতবানফ ফা 

অনয যকানও অনুরূ জিয়াকরানয ভাধযনভ জতুযয যকানও দযনক 

প্রবাতফত কযায যচষ্টা কযনর প্রততনমাতগতা যথনক ফতষৃ্কত নফন। 

চ) ফয় ংিান্ত তভথযা তথয প্রদানকাযী  অনমাগয ফনর তফনফতচত নফন। 

ছ)  ফাছাই কতভটট এফং তফচাযকনদয তদ্ধান্তভূ চূান্ত ফনর গণয নফ। তফচাযক 

প্রততনমাগীয কাছ যথনক যকানও তফলনয় (ফয় ) স্পষ্টতা চাইনত ানয এফং 

তনতদষ্ট ভনয়য ভনধয তা প্রদান কযনত ফযথ  নর তায অংগ্রণ ফাততর ফনর 

যঘালণা কযা নফ। 

জ)  আয়ুল ভন্ত্রণারয় এফং ংতশ্লষ্ট যকান ংযায়  কভ যতনদয আত্মীয়যা ুযস্কানযয 

জনয তফনফতচত নফ না। 

ঝ) প্রততনমাগীনদয জভা যদয়া তবতডওগুতর যগানীয় তানফ গণয নফ এফং 

যকফর আয়ুল ভন্ত্রণারয় দ্বাযা প্রততনমাতগতা ফা অনয যকানও প্রচাযভূরক 

উনেনয ফযফরৃত নফ। প্রততনমাগীনদয জনয জ্ঞাতফয যম, বতফলযনত যকানও 

প্রচাযভূরক কভ কানণ্ডয জনয আয়ুল ভন্ত্রণারয় দ্বাযা তানদয তবতডওগুতর 

ফযফানযয জনয তানদয ম্মতত জাত এফং এই প্রততনমাতগতায় তানদয 

অংগ্রনণয ভনধযই অন্তবুক্ত যনয়নছ। 

ঞ)  ১৮ ফছনযয কভ ফয়ী অংগ্রণকাযীযা ততাভাতায বততয রগইন আইতড ও 

অনুভতত াননক্ষ এই তফবানগ অং তননত াযনফ। 

ট)  প্রততনমাতগতায় উদ্বূত যম যকানও আইতন তফনযাধ তদিীয আদারনত তনষ্পতি 

নফ। 

ঠ)  আয়ুল/অনযানয যদনয ংতশ্লষ্ট বাযতীয় তভনগুতরয চাতদা অনুানয 

ংতক্ষপ্ত তাতরকাবুক্তনদয তথয যফযা কযায ভয় প্রততনমাগীনক অফযই 

ম্পূণ  টঠকানা, ই-যভইর, যটতরনপান নম্বয, যভাফাইর যপান নম্বয এফং পযাক্স 

নম্বয (মতদ থানক) মথামথবানফ তনজিত কযনত নফ। 

ড)  তবতডও বততযয ফযয় প্রততনমাগীনক ফন কযনত নফ এফং আয়ুল ভন্ত্রণারয় তা 

প্রদান কযনফ না।  



ঢ)  অংগ্রণকাযীযা প্রততনমাতগতায় জভা যদওয়া তবতডওগুতরয  জনয কতযাইট 

আইনন ম্পূণ রূন দায়ফদ্ধ থাকনফ। তবতডওগুতর যকানও কতযাইট ফা 

ফুজদ্ধফতৃিক ম্পতিয অতধকানযয রঙ্ঘন কনয না তা অংগ্রনণয ূফ ত। 

 

ঢাকা 

০৪ জুন ২০২০ 

**** 


