
 

িব#িবদ%ালয় )াব 
হাজী %মাহা'দ দােনশ িব.ান ও 0যুি3 িব4িবদ5ালয়, িদনাজপুর-৫২০০ 

 

 
ইনেডার 'গমস +িতেযািগতা-২০২২  

 
 

িবিভ$ %খলার সময়সূচী  
 

তািরখ %খলা 12র সময়  %খলার নাম  রাউ5 

১৮/০৭/২০২২ 
&সামবার 

িবকাল ০৫:১০ ব0াডিম2ন (একক)* সকল 5েপর 8থম রাউ; 
িবকাল ০৫:৩০ দাবা 5প C 8থম রাউ; 
িবকাল ০৫:৩০ ম0ািরজ (২৯) 8থম রাউ; F, G, H 
িবকাল ০৫:৩০ ক0ারাম (একক) ি@তীয় রাউে;র সকল &খলা 

 
তািরখ %খলা 12র সময়  %খলার নাম  6েপর নাম 

১৯/০৭/২০২২ 
মEলবার 

িবকাল ০৫:১০ ব0াডিম2ন (F@ত)* সকল 5েপর 8থম রাউ; 
িবকাল ০৫:৩০ দাবা 5প A, B ি@তীয় রাউ; 
িবকাল ০৫:৩০ লুডু (একক) ি@তীয় রাউ; ও ফাইনাল 
িবকাল ০৫:৩০ ক0ারাম (F@ত) ি@তীয় রাউে;র সকল &খলা 

 
তািরখ %খলা 12র সময়  %খলার নাম  6েপর নাম 

২০/০৭/২০২২ 
বুধবার 

িবকাল ০৫:১০ ব0াডিম2ন (একক)* সকল 5েপর ি@তীয় রাউ; 

িবকাল ০৫:৩০ দাবা 5প C ি@তীয় রাউ; 
5প A, B তৃতীয় রাউ; 

িবকাল ০৫:৩০ লুডু (F@ত) ি@তীয় রাউ; ও ফাইনাল 
িবকাল ০৫:৩০ ক0ারাম (একক ও F@ত) তৃতীয় রাউে;র সকল &খলা 

 
তািরখ %খলা 12র সময়  %খলার নাম  6েপর নাম 

২১/০৭/২০২২ 
বৃহNিতবার িবকাল ০৫:১০ ব0াডিম2ন (F@ত)* সকল 5েপর ি@তীয় রাউ; 

 
তািরখ %খলা 12র সময়  %খলার নাম 6েপর নাম 

২৪/০৭/২০২২ 
রিববার 

িবকাল ০৫:১০ ব0াডিম2ন (F@ত)* &সিমফাইনাল 
িবকাল ০৫:৩০ ব0াডিম2ন (একক)* সকল 5েপর তৃতীয় রাউ; 
িবকাল ০৫:৩০ দাবা 5প C তৃতীয় রাউ; 
িবকাল ০৫:৩০ ক0ারাম (একক ও F@ত) ফাইনাল 
িবকাল ০৫:৩০ অকশন Rীজ ি@তীয় রাউ; 

 
তািরখ %খলা 12র সময়  %খলার নাম  6েপর নাম 

২৫/০৭/২০২২ 
&সামবার 

িবকাল ০৫:১০ ব0াডিম2ন (F@ত)* ফাইনাল 
িবকাল ০৫:৩০ দাবা ফাইনাল 
িবকাল ০৫:৩০ কল Rীজ ি@তীয় রাউ; ও ফাইনাল 
িবকাল ০৫:৩০ লুডু (সাপ) ি@তীয় রাউ; ও ফাইনাল 

 



 

িব#িবদ%ালয় )াব 
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তািরখ %খলা 12র সময়  %খলার নাম  6েপর নাম 

২৬/০৭/২০২২ 
মEলবার 

িবকাল ০৫:১০ ব0াডিম2ন (একক)* &সিমফাইনাল ও ফাইনাল 
িবকাল ০৫:৩০ হাটU  (&R) ি@তীয় রাউ; ও ফাইনাল 
িবকাল ০৫:৩০ ম0ািরজ (২৯) ি@তীয় রাউ; 

 
তািরখ %খলা 12র সময়  %খলার নাম  6েপর নাম 

২৭/০৭/২০২২ 
বুধবার 

িবকাল ০৫:৩০ &টিবল &টিনস (একক) ি@তীয় ও তৃতীয় রাউ; এবং 
ফাইনাল 

িবকাল ০৫:৩০ অকশন Rীজ তৃতীয় রাউ; ও ফাইনাল 
 

তািরখ %খলা 12র সময়  %খলার নাম  6েপর নাম 

২৮/০৭/২০২২ 
বৃহNিতবার 

িবকাল ০৫:৩০ &টিবল &টিনস (F@ত) ফাইনাল 
িবকাল ০৫:৩০ ম0ািরজ (২৯) তৃতীয় রাউ; ও ফাইনাল 

 
*ব9াডিম;ন এর সকল %খলা হািব?িব িজমেনিসয়াম এ অনুিCত হেব।  
 
 
সাধারণ িনয়মাবলীঃ  

১। ইনেডার &গমস 8িতেযািগতা-২০২২ এ অংশYহণকারী স[ািনত &খেলায়াড়বৃ]েক 8কািশত সূচী অনুযায়ী যথাসমেয় উপি`ত 
&থেক &খলাসমূেহ অংশYহণ করার জন0 িবনীতভােব অনুেরাধ করা হেলা।  
২। &খলার সময় ও তািরখ &য &কানও পিরি`িতেত পিরবতU ন করা সbব নয়। তাই িনধUািরত সমেয় &খেলায়াড়গেণর অনুপি`িত 
8িতপেcর জয় বেল পিরগিণত হেব।   
৩। সকল &cেd কতৃU পেcর িসeাfই চূড়াf বেল িবেবিচত হেব।   

 
 

 
ধন0বাদােf 

 
 
 

%মাঃ %মাGািফজুর রহমান, সহেযাগী অধ0াপক 
সদস0-সিচব, ‘ইনেডার &গমস’ আেয়াজক কিমh 

ও 
iীড়া ও সাংjৃিতক সkাদক 

িবlিবদ0ালয় mাব, হািব8িব, িদনাজপুর। 
&মাবাইল নংঃ ০১৭১৭৭১৪৭৬৭ 


