
 

 

 

ভারতীয় হাই কমিশন 

ঢাকা 

সংবাদ মবজ্ঞমি 

“আিার জীবন, আিার য াগ – বাংলাদদশ” অনলাইন প্রমতদ ামগতা 

 

আন্তর্জাতিক য াগ তিবস-২০২০ উি াপনে ভারি সরকানরর প্রনেষ্টার অংশ 

তিনসনব ভারিীয় িাই কতিশে, আয়ুষ িন্ত্রণালয় এবং ভারিীয় সাংসৃ্কতিক সম্পকজ 

তবভাগ “আিার র্ীবে, আিার য াগ – বাংলানিশ” শীষ জক অেলাইে তভতিও ব্লতগং 

প্রতিন াতগিার আনয়ার্ে কনরনে। 

২. ২০১৪ সানল  র্াতিসংনের স্বীকৃতি পাওয়ার পর যেনক ২১ যশ র্েু 

আন্তর্জাতিক য াগ তিবস তিনসনব বযাপকভানব পাতলি িনয় আসনে। এ বের 

যকাতভি ১৯-এর তবস্তার তেয়ন্ত্রনণ তবতভন্ন তবতিতেনষনির কারনণ ভারি সরকার 

অেলাইনে আন্তর্জাতিক য াগ তিবস পালনের তসদ্ধান্ত তেনয়নে। এর অংশ তিসানব 

ভারি সরকানরর আয়ুষ িন্ত্রণালয় তবশ্ববযাপী “আিার র্ীবে, আিার য াগ” োিক 

অেলাইে তভতিও ব্লতগং প্রতিন াতগিার আনয়ার্ে কনরনে, য খানে  

য াগাভযাসকারীরা যেসবুক, টুইটার এবং ইেস্টাগ্রানি িানির অতভজ্ঞিা ও য াগ 

িক্ষিা ভাগ কনর যেয়ার সুন াগ পানব। প্রতিন াতগিায় অংশগ্রিনণর সিয়সীিা ১৫ 

র্েু, ২০২০ ভারিীয় সিয়, রাি ১১:৫০ (১৬ র্েু বাংলানিশ সিয় রাি ১২:২০)। 

প্রতিয োতিিোর বোাংলোযেশ সাংস্করযণর তবর্য়ীরা আকষ জণীয় পুরস্কার পানবে এবং “আিার 

র্ীবে আিার য াগ” প্রতিন াতগিার ববতশ্বক সংস্করনণও অংশ তেনি পারনবে। 

৩. শ্বাস-প্রশ্বানসর বযায়াি এবং য াতগক অেুশীলেগুতল শরীনরর প্রতিনরাি ক্ষিিা 

বাড়ানি সুপতরতেি।  তেয়তিি য াগাভযাস যকবল িােতসক োপ কিানি েয়, স্বানযযর 

উন্নতিনিও কা জকর। বাংলানিনশর সকল অনপশািার এবং যপশািার 



য াগাভযাসকারীরা এই প্রতিন াতগিার িািযনি িানির র্ীবনের য ানগর অতভজ্ঞিা 

ভাগ কনর যেওয়ার র্েয আিতন্ত্রি। প্রতিন াতগিার তেনিজশোসিিূ তেম্নরূপ: 

“My Life My Yoga” মভমিও ব্লমগং প্রমতদ ামগতা 

অংশগ্রহণকারীদদর জনয মনয়িাবলী 

সকল প্রতিন াগীনক তেয়িাবলী িনোন াগ সিকানর পড়ার অেুনরাি করা িনে 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



সূম িঃ 

১. অংশগ্রিনণর তেনিজতশকা 

২. য াগযিার িােিণ্ড 

৩. প্রতিন াতগিার সিয়সীিা 

৪. তভতিও বিতরর তেনিজতশকা 

৫. পুরস্কার তবভাগ এবং  পুরস্কার 

৬. যগাপেীয়িা 

৭. অেযােয শিজাবলী 

 

১.  অংশগ্রহদণর মনদদেমশকা: 

১.১ সকল প্রতিন াগীনক অবশযই তিজর্টাল তভতিওর িািযনি অংশ তেনি িনব। 

১.২ প্রতিটট তভতিওনি অবশযই "আিার র্ীবে আিার য াগ" বা "র্ীবে য াগ" 

(“My Life My Yoga” or “Jeevan Yoga”) এই প্রতিপানিযর উপর যর্ার তিনি 

িনব। 

১.৩ পুরস্কার যর্িার র্েয তভতিও অবশযই প্রতিন াগীর তের্স্ব যেসবকু, 

ইেস্টাগ্রাি বা টুইটার িযানেনল আপনলাি করনি িনব এবং আয়ুষ 

িন্ত্রণালনয়র যেসবকু / টুইটার / ইেস্টাগ্রাি পািায়  ুক্ত করনি িনব। 

১.৪   My Life My Yoga   প্রমতদ ামগতার যইইদজ অংশগ্রহদণর মনয়িাবলী ননতনন  

ক) প্রতিন াতগিার যপইর্-- https://www.mylifemyyoga2020.com/home তভজর্ট  

করুে। 

খ) প্রিত্ত েি জ অেু ায়ী আপোর তববরণ তিে।  

https://www.mylifemyyoga2020.com/home


গ) সরাসতর তভতিও আপনলাি করুে বা যেসবুক বা ইউটটউনব আপনলাি িওয়া 

আপোর তভতিওর তলঙ্ক উনেখ করুে। তভতিওটট সব জর্েীে (পাবতলক) এবং 

িাউেনলািন াগয িা তেজিি করুে। 

ে) শিজাবলী একনসপ্ট করুে এবং সাবতিট বাটনে তিক করুে।  

ঙ) অংশগ্রিণ প্রজিয়া সেল িনল য  যকািটট প্রিতশ জি িনব িা সংগ্রনি রাখুে।  

১.৫ MyGov প্রমতদ ামগতার যইইদজ অংশগ্রহদণর মনয়িাবলী ননতনন  

ক) প্রতিন াতগিার যপইর্-https://innovate.mygov.in/my-life-my-yoga/ তভজর্ট 

করুে। 

খ) প্রিত্ত েি জ অেু ায়ী আপোর তববরণ তিে।  

গ) সরাসতর তভতিও আপনলাি করুে বা যেসবুক/টুইটার/ইেস্টাগ্রাি/ইউটটউনব 

আপনলাি করা আপোর তভতিওর তলঙ্ক উনেখ করুে। তভতিওটট সব জর্েীে (পাবতলক) 

এবং িাউেনলািন াগয িা তেজিি করুে। 

ে) শিজাবলী পড়ুে এবং সাবতিট বাটনে তিক করুে।  

১.৬ যেসবুদক অংশগ্রহদণর মনদদেমশকািঃ 

ক) যেসবুনক আয়ুষ িন্ত্রণালনয়র পািাটট (https://www.facebook.com/moayush/) লাইক 

এবং অেসুরণ করুে। 

খ) প্রতিন াগী তেম্নতলতখি িু'টটর য  যকােও একটট যবনে তেনি পানরে: 

গ) তভতিওটট তেনর্র যেসবুক যপনর্ আপনলাি কনর আয়ুষ িন্ত্রণালয়নক টযাগ করুে 

অেবা #MyLifeMyYogaBANGLADESH ও তেনর্র তবভানগর িযাশটযাগ বযবিার করুে। 

(য িেঃ #MyLifeMyYogaBANGLADESH #FemaleAdult)  

দ্রষ্টবয: প্রতিন াতগিায় অংশ তেনি যপাস্টটট পাবতলক িনি িনব। 

ে) সব জাতিক সংখযক যলানকর সানে যপাস্টটট যশয়ার করুে এবং তভতিওনি সব জাতিক 

সংখযক লাইক পাে।  

১.৭ ইনস্টাগ্রাদি অংশগ্রহদণর মনদদেমশকািঃ 

ক) ইেস্টাগ্রানি আয়ুষ িন্ত্রণালনয়র পািাটট অেুসরণ করুে। 

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

https://innovate.mygov.in/my-life-my-yoga/


খ) আইজর্টটতভ তভতিও পািা তিনসনব তভতিওটট আপনলাি করুে এবং আপোর 

ইেস্টাগ্রাি যপ্রাোইলটট পাবতলক করুে।  

দ্রষ্টবয: প্রতিন াতগিায় অংশ তেনি ইেস্টাগ্রাি যপ্রাোইলটট পাবতলক িনি িনব।  

গ) বণ জোয় আয়ুষ িন্ত্রণালয়নক টযাগ করুে এবং #MyLifeMyYogaBANGLADESH ও 

তেনের িাতলকা অেুসানর তেনর্র তবভানগর িযাশটযাগ বযবিার করুে। (য িেঃ 

#MyLifeMyYogaBANGLADESH #FemaleAdult)  

দ্রষ্টবয: প্রতিন াতগিায় অংশ তেনি যপাস্টটট পাবতলক িনি িনব। 

ে) সব জাতিক সংখযক যলানকর সানে যপাস্টটট যশয়ার করুে এবং তভতিওনি সব জাতিক 

সংখযক লাইক পাে।  

১.৮ টনইটাদর অংশগ্রহদণর মনদদেমশকািঃ 

ক) টুইটানর আয়ুষ িন্ত্রণালনয়র পািাটট অেুসরণ করুে (https://twitter.com/moayush) 

খ) অংশগ্রিণকারীনক তভতিওটট িার টুইটার অযাকাউনে আপনলাি করনি িনব। 

দ্রষ্টবয: টুইটানরর তভতিও তেনিজতশকা অেুসানর, তভতিওটট ২:২০ তিতেনটর যবতশ িনি পারনব 

ো। এর্েয প্রতিন াগীনক য াতগক অেুশীলে এবং তভতিওর বািজা উভয়ই (এই েতেনি 

পরবিীকানল বযাখযা করা িনয়নে) তেতিজষ্ট সিনয়  ো েভানব প্রিাে তেজিি করনি িনব। 

গ) বণ জোয় আয়ুষ িন্ত্রণালয়নক টযাগ করুে এবং #MyLifeMyYogaBANGLADESH ও 

তেনের িাতলকা অেুসানর তেনর্র তবভানগর িযাশটযাগ বযবিার করুে। (য িেঃ 

#MyLifeMyYogaBANGLADESH #FemaleAdult)  

ে) সব জাতিক সংখযক যলানকর সানে যপাস্টটট যশয়ার করুে। 

১.৯ মবভাগ অনুসাদর বযবহৃত হযাশটযাগসিূহ 

নারী মবভাগ  

 

হযাশটযাগ 

িরুণ (অেরূ্ধ্ জ ১৮ বের) #FemaleYouth 

প্রাপ্তবয়স্ক (১৮ বের ও িার 

যবতশ) 

#FemaleAdult 

য াগ যপশার্ীবী #FemaleYogaProfessional 

ইুরুষ মবভাগ হযাশটযাগ 



িরুণ (অেরূ্ধ্ জ ১৮ বের) #MaleYouth 

প্রাপ্তবয়স্ক (১৮ বের ও িার 

যবতশ) 

#MaleAdult 

য াগ যপশার্ীবী #MaleYogaProfessional 

২. য াগযতার িানদণ্ড: প্রতিন াতগিায় অংশ তেনি সবাই স্বাগি। আপোর যিশ 

অেু ায়ী উপ ুক্ত িযাশটযাগ বযবিার করুে। 

 

 

৩. প্রমতদ ামগতার সিয়সীিা: 

ক) তভতিও ৩১ যি, ২০২০ ভারিীয় সিয় িুপুর ২:৩০ এর পর যেনক আপনলাি 

করা  ানব। অংশ্রিনণর যশষ সিয় ১৫ র্েু, ২০২০ ভারিীয় সিয়, রাি 

১১:৫০ (বাংলানিশ সিয় রাি ১২:২০)। প্রতিয োতিিোয় অাংশ তিযি, উতেতখি 

তেনিজতশকাগুতল অেুসানর সিস্ত তভতিও তেতিজষ্ট সিনয়র িনিয র্িা তিনি িনব। 

তবর্য়ীনির সানে ২১ যশ র্েু, ২০২০ এর িনিয য াগান াগ করা িনব। 

য াগান াগ করনি এবং পুরস্কারপ্রাতপ্তর সানে সম্পতকজি আরও িনেযর র্েয 

য াগ যপাটজানল (https://yoga.ayush.gov.in/yoga/) সং ুক্ত োকুে। 

খ) আয়ুষ িন্ত্রণালয়/ তবতভন্ন যিনশ অবতযি ভারিীয় তিশেগুতল ২০ র্েু, ২০২০ 

অবতি প্রনয়ার্ে অেুসানর য  যকােও িেয  াোইনয়র র্েয সংতক্ষপ্ত 

িাতলকাভুক্ত প্রতিন াগীনির সানে য াগান াগ করনব। সংতক্ষপ্ত িাতলকাভুক্ত 

প্রতিন াগীনির োি যোষণা কনর য  সািাজর্ক য াগান াগ িািযনি তভতিওটট 

আপনলাি করা িনয়তেল যসখানে টযাগ করা িনব। 

 ৪.  মভমিও সংক্রান্ত মনদদেশনা: 

ক) অংশগ্রিণকারীরা তভতিওনি িানির বযজক্তগি পতরেয় (োি, বণ জ, যিশ 

ইিযাতি) প্রকাশ করনি পারনব ো। 

খ)  তভতিওটট আেুভূতিকভানব বিতর করনি িনব। 

গ)  অংশগ্রিেকারীনির একটট অেূর্ধ্ জ তিে তিতেনটর য াগ অেুশীলনের তভতিও 

বিতর করনি িনব। 



ে)  অংশগ্রিণকারীনির সুতেতন্তিভানব এই তিে তিতেনটর তভতিওনি তিেটট 

য াতগক   অেুশীলে (জিয়া, আসে, প্রাণায়াি, বন্ধ বা িুদ্রা) এবং  য াতগক 

অেুশীলেগুতল িার র্ীবেনক কীভানব প্রভাতবি কনরতেল যস তবষয়ক একটট 

সংতক্ষপ্ত বািজা/তববরণ অন্তভুজক্ত করনি িনব। 

৫. ইুরস্কার মবভাগ এবং  ইুরস্কারিঃ 

িতিক 

েং 

োরী তবভাগ  িতিক 

েং 

পুরুষ তবভাগ 

 

১. িরুণ (অেরূ্ধ্ জ ১৮ বের) ১. িরুণ (অেরূ্ধ্ জ ১৮ বের) 

২. প্রাপ্তবয়স্ক (১৮ বের ও িার 

যবতশ) 

২. প্রাপ্তবয়স্ক (১৮ বের ও 

িার যবতশ) 

৩. য াগ যপশার্ীবী ৩. য াগ যপশার্ীবী 

খ) উতেতখি েয়টট তবভানগ তবর্য়ীনির র্েয রনয়নে আকষ জণীয় পুরস্কার এবং 

ভারিীয় িাই কতিশে, ঢাকা বাংলানিনশর তবর্য়ীনির োি যোষণা করনব। 

ববতশ্বক পুরস্কার -  ববতশ্বক পুরষ্কারগুতল সকল যিনশর তবর্য়ীনির িিয যেনক 

বাোই করা িনব। তবস্তাতরি ভারি সরকার যোষণা করনব। 

গ)  য াগান াগ করনি এবং পুরস্কারপ্রাতপ্তর সানে সম্পতকজি আরও িনেযর র্েয 

য াগ যপাটজাল (https://yoga.ayush.gov.in/yoga/) এবং আয়ুষ িন্ত্রণালনয়র 

সািাজর্ক য াগান াগ িািযনির পািাগুতলনি সং ুক্ত োকুে। 

৬. যগাইনীয়তা: 

আপোর বযজক্তগি িেযাবলী যগাপে রাখা িনব। যোষণায় যকবল তবর্য়ীনির োি, 

বয়স তলঙ্গ, পুরষ্কার তবভাগ এবং শির সম্পতকজি িেয প্রকাশ করা িনব। ভতবষযনি 

যকােও প্রোরিূলক কা জিনির র্েয আয়ুষ িন্ত্রণালয় প্রতিন াগীনির তভতিও 

বযবিার করনি পারনব, এ তবষনয় প্রতিন াগীনির সম্মতি িানির অংশগ্রিনণর িনিয 

তেতিি।  

৭. অনযানয শতোবলী: 



ক)  আপনলাি করা তভতিওগুতল কন ারভানব এই তেনিজতশকাগুতল অেুসানর িনি 

িনব। 

খ)  ভুল ও তবভ্রাতন্তিূলক িৃশয/শব্দ  া সাম্প্রিাতয়ক, অশ্লীল, তবজ্ঞােতবনরািী এবং 

যিশতবনরািী িনোভাবনক উনস্ক তিনি পানর যসিরনণর তভতিও অন াগয বনল 

তবনবতেি িনব। 

গ)  তভতিওনি োকা বযজক্ত/বযজক্তনির যপাশানক শালীেিা বর্ায় রাখনি িনব। 

ে)  অশ্লীল আেরণ এবং প্রিশ জে অন াগয বনল তবনবতেি িনব। 

ঙ)  যকােও প্রতিন াগী তেট , ই-যিইল, যটতলনোে কল কনর, বযজক্তগিভানব বা 

অেয যকােও অেুরূপ জিয়াকলানপর িািযনি র্তুরর যকােও সিসযনক 

প্রভাতবি করার যেষ্টা করনল প্রতিন াতগিা যেনক বতিষৃ্কি িনবে। 

ে) বয়স সংিান্ত তিেযা িেয প্রিােকারী  অন াগয বনল তবনবতেি িনবে। 

ে)  বাোই কতিটট এবং তবোরকনির তসদ্ধান্তসিিূ েূড়ান্ত বনল গণয িনব। তবোরক 

প্রতিন াগীর কাে যেনক যকােও তবষনয় (বয়স সি) স্পষ্টিা োইনি পানর এবং 

তেতিজষ্ট সিনয়র িনিয িা প্রিাে করনি বযে জ িনল িার অংশগ্রিণ বাতিল বনল 

যোষণা করা িনব। 

র্)  আয়ুষ িন্ত্রণালয় এবং সংতশ্লষ্ট যকাে সংযায়  কি জরিনির আত্মীয়রা পুরস্কানরর 

র্েয তবনবতেি িনব ো। 

ঝ) প্রতিন াগীনির র্িা যিয়া তভতিওগুতল যগাপেীয় তিসানব গণয িনব এবং 

যকবল আয়ুষ িন্ত্রণালয় দ্বারা প্রতিন াতগিা বা অেয যকােও প্রোরিূলক 

উনেনশয বযবহৃি িনব। প্রতিন াগীনির র্েয জ্ঞািবয য , ভতবষযনি যকােও 

প্রোরিূলক কি জকানণ্ডর র্েয আয়ুষ িন্ত্রণালয় দ্বারা িানির তভতিওগুতল 

বযবিানরর র্েয িানির সম্মতি সির্াি এবং এই প্রতিন াতগিায় িানির 

অংশগ্রিনণর িনিযই অন্তভুজক্ত রনয়নে। 

ঞ)  ১৮ বেনরর কি বয়সী অংশগ্রিণকারীরা তপিািািার বিতর লগইে আইতি ও 

অেুিতি সানপনক্ষ এই তবভানগ অংশ তেনি পারনব। 

ট)  প্রতিন াতগিায় উি্ভূি য  যকােও আইতে তবনরাি তিেীর আিালনি তেষ্পতত্ত 

িনব। 



 )  আয়ুষ/অেযােয যিনশর সংতশ্লষ্ট ভারিীয় তিশেগুতলর োতিিা অেুসানর 

সংতক্ষপ্ত িাতলকাভুক্তনির িেয সরবরাি করার সিয় প্রতিন াগীনক অবশযই 

সম্পূণ জ ট কাো, ই-যিইল, যটতলনোে েম্বর, যিাবাইল যোে েম্বর এবং েযাক্স 

েম্বর ( তি োনক)  ো েভানব তেজিি করনি িনব। 

ি)  তভতিও বিতরর বযয় প্রতিন াগীনক বিে করনি িনব এবং আয়ুষ িন্ত্রণালয় িা 

প্রিাে করনব ো।  

ঢ)  অংশগ্রিণকারীরা প্রতিন াতগিায় র্িা যিওয়া তভতিওগুতলর  র্েয কতপরাইট 

আইনে সম্পূণ জরূনপ িায়বদ্ধ োকনব। তভতিওগুতল যকােও কতপরাইট বা 

বুজদ্ধবৃতত্তক সম্পতত্তর অতিকানরর লঙ্ঘে কনর ো িা অংশগ্রিনণর পূব জশিজ। 

 

ঢাকা 

০৪ জুন ২০২০ 

**** 


