
পিটি করার পিয়মাবলী। 

১ িং পিটি 

দল ১ িং পিটির জন্য প্রস্তুত / আরম্ভ কর- 

১ বললল ঘাড় ও মুখ বাম পদলক ঘুরলব, 

২ বললল ঘাড় ও মুখ সামলি থাকলব, 

৩ বললল মুখ ও ঘাড় ডাি পদলক ঘুরলব, 

৪ বললল মুখ ও ঘাড় সামলি থাকলব, 

৫ বললল মুখ ও ঘাড় পিলে িামলব, 

৬ বললল মুখ ও ঘাড় সামলি থাকলব 

৭ বললল মুখ ও ঘাড় উিলর উঠলব, 

৮ বললল আবার সামলি আসলব । 

এভালব ১, ২, ৩,৪, ৫, ৬, ৭, ৮ ------- ১৬ িযর্ন্ত বা তার ও ববপি বার করা যায়। 

২ িং পিটি 

দল ২ িং পিটির জন্য প্রস্তুত / আরম্ভ কর- 

১ বললল তাপলর সপিত দুই িাত মাথার উিলও উঠলব, 

২ বললল তাপলর সপিত দুই িাত মাথার পিলে িামলব, 

এভালব ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ ------- ১৬ িযর্ন্ত বা তারও ববপি বার করা যায়। 

৩ িং পিটি 

দল ৩ িং পিটির জন্য প্রস্তুত / আরম্ভ কর- 

১ বললল কাধ বরাবর দুই িাত দুই পদলক প্রসাপরত িলব, 

২ বললল দুই িাত পিলে িামলব, 

এভালব ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ -------- ১৬ িয তর্ন্ বা তার ও ববিী বার করা যায়। 

৪ িং পিটি 

দল ৪ িং পিটির জন্য প্রস্তত / আরম্ভ কর- 

১ বললল দুই িাত কাাঁধ বরাবর প্রসাপরত িলব, 

২ বললল দুই িাত উিলর তাপল িলব, 

৩ বললল দুই িাত পিলে িামলব, 

৪ বললল দুই িাত পিলে আসলব। 

এভালব ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ ------- ১৬ িযর্ন্ত বা তার ও ববপি বার করা যায়। 

 

 



৫ িং পিটি 

দল ৫ িং পিটির জন্য প্রস্তত / আরম্ভ কর- 

প্রথলম িা বসাজা থাকলব  

১ বললল লাফ পদলয় দুই িা ফাক কলর দাপড়লয় কাাঁধ বরাবর প্রসাপরত িলব, 

২ বললল লাফ পদলয় বসাজা িলয় িাত উিলর উঠিলয় তাপল িলব, 

৩ বললল আবার লাফ পদলয় আরালম দাাঁপড়লয় দুই িাত কাাঁধ বরাবর আসলব, 

৪ বললল লাফ পদলয় িা বসাজা কলর দুই িাত পিলে উরুলত তাপল িলব। 

এভালব ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ ------- ১৬ িয তর্ন্ বা তার ও ববিী বার করা যায়। 

৬ িং পিটি 

দল ৬ িং পিটির জন্য প্রস্তুত / আরম্ভ কর- 

১ বললল দুই িাত বাম িালয়র িাটুর পিলে েলল আসলব তাপলর সপিত, 

২ বললল বসাজা িলব এবং দুই িাত সামলি েলল আসলব তাপলর সপিত, 

৩ বললল আবার ডাি িালয়র িাটুর পিলে েলল আসলব তাপলর সপিত, 

৪ বললল বসাজা িলব ও দুই িাত তাপলর সপিত সামলি আসলব। 

এভালব ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ ------- ১৬ িয তর্ন্ বা তার ও ববিী বার করা যায়। 

৭ িং পিটি 

দল ৭ িং পিটির জন্য প্রস্তুত / আরম্ভ কর- 

প্রথলম বকামলর দুই িাত রাখলব 

১ বললল ডাি িাত বাম িালয়র আঙ্গুল বারাবর যালব, 

২ বললল বসাজা িলব বকামলর িাত থাকলব, 

৩ বললল বাম িাত ডাি িালয়র আঙ্গুল র্স্তি করলব, 

৪ বললল বসাজা িলব বকামলর িাত থাকলব। 

এভালব ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ ------- ১৬ িয তর্ন্ বা তার ও ববিী বার করা যায়। 

৮ িং পিটি 

দল ৮ িং পিটির জন্য প্রস্তুত / আরম্ভ কর- 

১ বললল ডাি িাত বাম িালয়র আঙ্গুল র্স্ি ত করলব এবং বাম িাত মাথার উিলর থাকলব, বকামর বিায়া থাকলব, 

২ বললল বাম িাত ডাি িালয়র বৃদ্বা আঙ্গুল র্স্ি ত করলব মাথা এবং বকামর বিায়া থাকলব, এবং ডাি িাত মাথার উিলর থাকলব। 

এভালব ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ ------- ১৬ িয তর্ন্ বা তার ও ববিী বার করা যায়। 

 

 

 



৯ িং পিটি 

দল ৯ িং পিটির জন্য প্রস্তুত / আরম্ভ কর- 

দুই িাত উিলর থাকলব বাহু পদলয় দুই কালি োিা পদলয় দাাঁড়ালত িলব।  

১ বললল আলস্ত আলস্ত নুলয় িা র্স্ি ত করলত িলব এবং আঙ্গুল গুললা বসাজা থাকলব িাত মুপিবদ্ব কলর মাটি র্স্ি ত করার বেিা করলত 

িলব, 

২ বললল আলস্ত আলস্ত বসাজা িলয় দাাঁড়ালব পকন্তু প্রস্তুত অবস্থায় িাত উিলর থাকলব। 

এভালব ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ ------- ১৬ িয তর্ন্ বা তার ও ববিী বার করা যায়। 

১০ িং পিটি 

দল ১০ িং পিটির জন্য প্রস্তুত / আরম্ভ কর- 

প্রথলম দুই িাত বকামলর থাকলব এবং দুই িা দুই িালয়র অগ্রভালে মাথার উির সমস্ত িরীর থাকলব।  

১ বললল আলস্ত আলস্ত পিলের পদলক িালয়র িাতার উিলর বসলব, 

২ বললল িাত বকামলর থাকা অবস্থায় আলস্ত আলস্ত ওলঠ দাাঁড়ালব। 

এভালব ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ ------- ১৬ িয তর্ন্ বা তার ও ববিী বার করা যায়। 

১১ িং পিটি 

দল ১১ িং পিটির জন্য প্রস্তুত / আরম্ভ কর- 

প্রথলম দুই িাত বকামলর রাখলব। 

১ বললল মুখ ও ঘাড় বাম পদলক পফরলব ও বাম িালয়র বোড়ালী বদখলব, 

২ বললল সামলি থাকলব, 

৩ বললল মুখ ও ঘাড় ডাি পদলক ঘুরলব ও ডাি িালয়র বোড়ালী বদখলব, 

৪ বললল সামলি থাকলব। 

এভালব ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ ------- ১৬ িয তর্ন্ বা তার ও ববিী বার করা যায়। 

১২ িং পিটি 

দল ১২ িং পিটির জন্য প্রস্তুত / আরম্ভ কর- 

প্রথলম দুই িাত মাথার উিলর আড়াআপড় ভালব রাখলব। 

১ বললল দুই িালতর আঙ্গুল বোললা মুপিবদ্ব করলব, 

২ বললল দুই িালতর আঙ্গুল গুললা ছাপড়লয় পদলব, 

এভালব ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ ------- ১৬ িয তর্ন্ বা তার ও ববিী বার করা যায়। 

 

 

 



১৩ িং পিটি 

দল ১৩ িং পিটির জন্য প্রস্তুত / আরম্ভ কর- 

১ বললল লাফ পদলয় দুই িা সলর যালব এবং দুই িাত কাাঁধ বরাবর বসাজা িলব, 

২ বললল লাফ পদলয় দুই িা একলে এবং দুই িাত উিলর তাপল িলব। 

এভালব ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ ------- ১৬ িয তর্ন্ বা তার ও ববিী বার করা যায়। 

১৪ িং পিটি 

দল ১৪ িং পিটির জন্য প্রস্তত / আরম্ভ কর- 

প্রথলম দু িাত সামলি লম্বা ভালব থাকলব 

১ বললল দুিাত বাম পদলক ঘুরলব, 

২ বললল সামলির পদলক থাকলব, 

৩ বললল দুিাত ডাি পদলক যালব, 

৪ বললল আবার সামলি আসলব। 

এভালব ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ ------- ১৬ িয তর্ন্ বা তার ও ববিী বার করা যায়। 

১৫ িং পিটি 

দল ১৫ িং পিটির জন্য প্রস্তত / অরাম্ভ কর- 

১ বললল বাম িাত উিলরর পদলক উঠলব, 

২ বললল ডাি িাত উিলরর পদলক উঠলব এবং বাম িাত পিলে উরুলত এলস তাপল িলব এ ভালব ডাি িাত বাম িাত উিলর ওঠািামা 

করলত থাকলব এবং উরুলত এলস তাপল িলব। 

এভালব ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ ------- ১৬ িয তর্ন্ বা তার ও ববিী বার করা যায়। 

১৬ িং পিটি 

দল ১৬ িং পিটির জন্য প্রস্তত / আরম্ভ কর- 

প্রথলম ২ িাত বকামলর ধরলব 

১ বললল মাথা বকামর বরাবর পিলে িামলব (িামালজর রুকুর মত), 

২ বললল বসাজা িলব। 

এভালব ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ ------- ১৬ িয তর্ন্ বা তার ও ববিী বার করা যায়। 

 

 

 

 



১৭ িং পিটি 

দল ১৭ িং পিটির জন্য প্রস্তত / আরম্ভ কর- 

প্রথলম ২ িাত মাথার উিলর যালব বসাজা ভালব দুই িালতর মাঝখালি পতি িাত িপরমাি ফাকা থাকলব, সামলির পদলক িালতর তালু 

থাকলব আঙ্গুল গুললা ফাকা থাকলব।  

১ বললল িালতর কপি আঙ্গুল সি পিছলি থাকলব, 

২ বললল আবার পূলব তর মত পফলর যালব। 

এভালব ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ ------- ১৬ িয তর্ন্ বা তার ও ববিী বার করা যায়। 

১৮ িং পিটি 

দল ১৮ িং পিটির জন্য প্রস্তত / আরম্ভ কর- 

১ বললল লাফ পদলয় ডালি ঘুরলব, 

২ বললল লাফ পদলয় ডালি ঘুরলব, 

৩ বললল লাফ পদলয় ডালি ঘুরলব, 

৪ বললল সামলি আসলব। 

আবার 

৫ বললল লাফ পদলয় বালম ঘুরলব, 

৬ বললল লাফ পদলয় বালম ঘুরলব, 

৭ বললল লাফ পদলয় বালম ঘুরলব, 

৮ বললল লাফ পদলয় বালম ঘুরলব এবং সামলি আসলব। 

 এভালব ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ ------- ১৬ িয তর্ন্ বা তার ও ববিী বার করা যায়। 

১৯ িং পিটি 

দল ১৯ িং পিটির জন্য প্রস্তুত / আরম্ভ কর- 

প্রথলম দুিাত দুপদলক প্রস্তুত করলব 

১ বললল দুই িাত িাপখর ডািার মত িাড়ালব। 

এভালব ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ ------- ১৬ িয তর্ন্ বা তার ও ববিী বার করা যায়। 

২০ িং পিটি 

দল ২০ িং পিটির জন্য প্রস্তুত / আরম্ভ কর- 

১ বললল ডাি িাত সামলি েলল আসলব আর বাম িাথ পিছলি েলল যালব, 

২ বললল বাম িাত সামলি েলল আসলব আর ডাি িাথ পিছলি েলল যালব। 

এভালব ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ ------- ১৬ িয তর্ন্ বা তার ও ববিী বার করা যায়। 

 


