
 

 

 

বঙ্গবন্ধু আন্তঃববশ্বববদ্যালয় স্পার্ টস চ্যাবিয়নবিপ এর তৃতীয় আসর 

চ্যাবিয়নবিপপর বনয়মাবলী 

 

১। অংিগ্রহণকারী প্রপতযক স্েপলায়াড়পক অবশ্যই উপেবেত ববশ্বববদ্যালপয়র বিক্ষার্থী হপত হপব।  

২। প্রবতটি বিবসবিপন িীর্ ট বতনজন ববজয়ী যর্থাক্রপম স্ াল্ড, বসলভার ও স্রাঞ্জ পদক পাপব। উক্ত 

পদকসমূপহর মান যর্থাক্রপম ৫, ৩ ও ১; যা ববশ্বববদ্যালপয়র স্র্ার্াল পপয়পের সাপর্থ স্যা  হপব।  

৩। চ্যাবিয়নবিপপর ফাইনাল স্িপর্ চূড়ান্ত পপয়ে তাবলকায় সব টাবিক পপয়ে অবিকারী 

ববশ্বববদ্যালয়পক স্সরা ববশ্বববদ্যালয় স্ ার্ণা করা হপব। 

৪। বঙ্গবন্ধু আন্তঃববশ্বববদ্যালয় স্পার্ টস চ্যাবিয়নবিপপর স্র্কবনকযাল কবমটি প্রণীত বাইলজ অনুযায়ী 

স্েলা গুপলা পবরচ্াবলত হপব। 

৫। ববপির্ কারন বিতঃ আপয়াজক কবমটি কতৃক  ঠিত স্র্কবনকযাল কবমটির বসদ্ধান্ত অনুযায়ী 

বনয়মাবলীপত পবরবতটন হপত পাপর। 

৬। প্রবতপযাব তায় অংিগ্রহণকারী সকল ক্রীড়াববদপক আপয়াজকপদর পক্ষ স্র্থপক টি িার্ ট প্রদান করা 

হপব, যা স্েলায় অংিগ্রহপণর সময় বাধ্যতামূলকভাপব পবরিান করপত হপব।  

৭। প্রবতপযাব তার সকল পয টাপয় স্েলা পবরচ্ালনার দাবয়পে র্থাকা ম্যাচ্ অবফবিয়ালবৃন্দ ও স্র্কবনকযাল 

কবমটির বসদ্ধান্ত চূড়ান্ত বপল ববপববচ্ত হপব।  

৮। এই প্রবতপযাব তায় অংিগ্রহপণর জন্য স্কান বনবন্ধন বফ স্নই। এছাড়াও ক্রীড়াববদ এবং দপলর সপঙ্গ 

র্থাকা স্কাচ্-ম্যাপনজারপদর জন্য পানীয়সহ আনুর্াবঙ্গক দ্রব্যাবদ সরবরাপহর যপর্থাপযুক্ত ব্যবস্থা র্থাকপব। 

তপব পবরবহন ও আবাবসক ব্যবস্থা ববশ্বববদ্যালয় কতৃটপক্ষপক বনজ দাবয়পে করপত হপব।  

৯। সম্পূণ ট বনবন্ধন প্রবক্রয়া অনলাইপন সিন্ন করপত হপব।  

১০। অংিগ্রহপণ ইচ্ছুক সকল বিক্ষার্থীপক ববশ্বববদ্যালপয়র পবরচ্য়পপের সতযাবয়ত ফপর্াকবপ এবং 

ববশ্বববদ্যালপয়র স্রবজস্ট্রার কতৃক স্বাক্ষবরত প্রমানপে স্েলা শুরুর পূপব ট জমা বদপত হপব।  

১১। অংিগ্রহণকারী স্েপলায়াড়পদর বয়পসর সময়সীমা টুন টাপমে শুরুর তাবরপে সপব টাচ্চ ২৭ বছর। 

বিক্ষার্থীপদর বয়স প্রমাপণর স্ক্ষপে জাতীয় পবরচ্য়পে/পাসপপার্ ট/ড্রাইবভং লাইপসন্স/এসএসবস-

এইচ্এসবস বা সমমাপনর পরীক্ষার স্রবজপস্ট্রিন কাপি টর ফপর্াকবপ সাববমর্ করপত হপব। 

 



 

১২। প্রবতটি দলপক বনি টাবরত সমপয়র কমপপক্ষ ৬০ বমবনর্ পূপব ট মাপে উপবস্থত স্র্থপক সঠিকভাপব 

পূরণকৃত স্েপলায়াড় তাবলকা টুন টাপমপের স্র্কবনকযাল কবমটির প্রবতবনবির বনকর্ অর্থবা 

স্রফাবর/আিায়াপরর বনকর্ জমা বদপত হপব। বনি টাবরত সমপয়র মপধ্য স্কান দল মাপে হাবজর না হপল 

আিায়ার স্েলা শুরু করার বনি টাবরত সমপয়র পর সপব টাচ্চ দি বমবনর্ অপপক্ষা কপর স্েলার সমাবি 

স্ ার্ণা করপত পারপবন এবং কবমটিপত বলবেত বরপপার্ ট দাবেল করপবন। এপক্ষপে মাপে উপবস্থত দল 

পূণ ট পপয়ে পাপব। তপব স্কান দপলর ববলপে আসার স্পছপন ববি স্কাপনা কারণ র্থাকপল তারা বলবেত 

ভাপব মাপে উপবস্থত আিায়ার অর্থবা টুন টাপমপের স্র্কবনকযাল কবমটির বনকর্ আপবদন করপত 

পারপবন। স্সপক্ষপে টুন টাপমপের স্র্কবনকযাল কবমটি চূড়ান্ত বসদ্ধান্ত গ্রহণ করপব।  

১৩। ঊক্ত টুন টাপমপে স্কান দপলর স্কান প্রকার আপবি র্থাকপল স্েলা স্ির্ হবার ১  োর মপধ্য ৩০০০ 

র্াকা বফ প্রদান পূব টক আপবদন পে জমা বদপত হপব। এ ব্যাপাপর স্র্কবনকযাল কবমটির বসদ্ধান্তই চূড়ান্ত 

বপল  ন্য হপব। ঊপেক্ষয স্য, স্েলা পবরচ্ালনা কারী ঐ বদপনর ম্যাচ্ অবফবসয়ালপদর বসদ্ধাপন্তর প্রবত 

শ্রদ্ধা প্রদি টন করা হপব। 

১৪। ম্যাচ্ অবফবসয়ালপদর বসদ্ধাপন্তর ব্যাপাপর স্কান প্রকার আপবি গ্রহণপযাগ্য হপব না। 

১৫। প্রাকৃবতক দুপয টা  ব্যাবতত অনাকাবিত স্কান কারপণ স্েলা বন্ধ হপয় স্ পল আপয়াজক কবমটি দ্বারা 

 েনকৃত স্র্কবনকযাল কবমটি চূড়ান্ত বসদ্ধান্ত গ্রহণ করপব। 

১৬। স্কাপনা স্েপলায়াড় বা কম টকতটা স্কানরূপ ববশৃঙ্খলতা সৃবির স্চ্িা করপল, উক্ত স্েপলায়াড় বকংবা 

দপলর ববরুপদ্ধ কপোর িাবিমূলক ব্যাবস্থা গ্রহন করা হপব। 

 

বব: দ্র: বাইলপজ উপেে করা হয়বন এরূপ স্যপকান প্রকার জটিলতা বনরসপন আন্তজটাবতক বনয়মাবলী অনুসরণ করা হপব এবং 

স্র্কবনকযাল কবমটি প্রপয়াজপন টুন টাপমে সংক্রান্ত স্যপকাপনা ববর্পয় স্যপকান পবরবতটন আনয়পনর অবিকার সংরক্ষণ কপরন। 

স্সপক্ষপে, স্র্কবনকযাল কবমটির বসদ্ধান্ত চূড়ান্ত বপল ববপববচ্ত হপব। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

অযার্থপলটিক্স এর বনয়মাবলী 

১- বঙ্গবন্ধু আন্তঃববশ্বববদ্যালয় স্পার্ টস চ্যাবিয়নবিপ এর তৃতীয় আসপরর স্র্কবনকযাল কবমটি 

কতৃটক বনপে ঊপেবেত পুরুর্ ও নারীর ইপভে সমূপহর উপর প্রবতপযাব তা অনুবিত হপব। 

প্রবতপযাব তার নাম সমূহঃ 

 ১০০ বমর্ার বিে (পুরুর্) 

 ১০০ বমর্ার বিে (নারী) 

 ২০০ বমর্ার বিে (পুরুর্) 

 ২০০ বমর্ার বিে (নারী) 

 ১১০ বমর্ার হাপি টলস (পুরুর্) 

 ১০০ বমর্ার হাপি টলস (নারী) 

 লং জাি (পুরুর্) 

 লং জাি (নারী) 

 বমক্সি বরপল (২ জন পুরুর্ ও ২ জন নারী) 

2- ১০০ বমর্ার বিে, ২০০ বমর্ার বিে, ১১০/১০০ বমর্ার হাপি টলস এবং লং জাি এর জন্য 

প্রবতটি ববশ্বববদ্যালয় স্র্থপক প্রবতটি প্রবতপযাব তায় অংিগ্রহণ করপত পারপব সপব টাচ্চ ১ জন পুরুর্ / 

১ জন নারী। 

3- বমক্সি বরপলর জন্য প্রবতটি ববশ্বববদ্যালয় স্র্থপক প্রবতপযাব তায় অংিগ্রহণ করপত পারপব 

সপব টাচ্চ ১ টি দল/ ৪ জন। (২ জন পুরুর্ ও ২ জন নারী) 

৪- প্রপতযক স্েপলায়াড়পক অবশ্যই বঙ্গবন্ধু আন্তঃববশ্বববদ্যালয় স্পার্ টস চ্যাবিয়নবিপ এর জাবস ট 

পবরিান করপত হপব এবং অবশ্যই প্রপতযক স্েপলায়াড়পক রাবনং সু ব্যবহার করপত হপব। 

৫- স্েলার মাপে স্রফাবরর বসদ্ধান্তই চুড়ান্ত বসদ্ধান্ত। 

 

ববঃ দ্রঃ বাইলপজ উপেবেত বনয়ম ব্যাবতত প্রবতপযাব তার অন্যান্য সকল বনয়ম বাংলাপদি অযার্থপলটিক্স স্ফিারিপনর বনয়ম 

অনুযায়ী অনুবিত হপব। 


