এক নজরে স্পোর্টস বোর োরেকোননক্স নবভোগ
বায় ায়েকানিক্স : Bio-mechanics কথাটি দুটি শয়ের সেন্বয় গঠিত । এর পূয়বের শেটি
হয়ে Bio অথোৎ জীবি এবং েূল শেটি হয়ে mechanics অথোৎ গনতনবদযা । অতএব
এক কথা

বলা যা

আয়লাচিা করা হ

নবজ্ঞায়ির যয শাখা

জীবয়ির গনত প্রকৃ নত বা গনতনবদযা নিয়

তায়ক (Bio-mechanics ) বায় ায়েকানিক্স বয়ল।

সংজ্ঞা নহয়সয়ব বলা যা

,

বায় ায়েকানিক্স হয়ে নবজ্ঞায়ির এেি এক নবষ

যা বল

নবজ্ঞায়ির নি েিীনতর নিনিয়ত োিব শরীয়রর যিতয়রর ও বাইয়রর প্রয় াগকৃ ত বল
এবং যস বয়লর কাযেকানরতা

নিয়

আয়লাচিা কয়র।

যপার্েস বায় ায়েকানিক্স: ইহা হয়ে ক্রীড়া নবজ্ঞায়ির অতযন্ত গুরুত্বপূিে একটি নবষ

যা

ক্রীড়ার োি উন্ন য়ির লয়ে যখয়লা ায়ড়র ক্রীড়া যকৌশলয়ক বল নবজ্ঞায়ির নি েিীনতর
নিনিয়ত নবয়েষণ ও বযাখযা কয়র।

ক্রীড়োরেরে স্পোর্টস বোর োরেকোননক্স এে গুরুত্ব (Importance in games

and sports):
ক্রীড়ায়েয়ে যপার্েস বায় ায়েকানিক্স এর গুরুত্ব অপনরসীে । Sports Performance
বৃনিয়ত যপার্েস বায় ায়েকানিক্স এর বযাপক িু নেকাগুয়লার েয়যয উয়েখয়যাগয িু নেকা
নিয়ে যদ া হয়লা ।
১.

ক্রীড়া যকৌশয়লর উন্ন ি ঘর্ায়িা:

(ক)

ক্রীড়ায়কৌশল নিিুে লিায়ব নশখায়িা ।

(খ)

িু ল ভ্রানন্তর কারণ নিণে

(গ)

িু ল ভ্রানন্ত সংয়শাযয়ির উপা

(ঘ)

িতু ি িতু ি যকৌশল ততরী করা ।

করা ।
নিণে

করা।

২. ক্রীড়া প্রনশেয়ণর োি উন্ন ি করা:

(ক)

প্রনশেয়ণর জিয প্রয় াজিী

য্ত্রপপানতর বযব্া গয়ড় যতালা ।

(খ)

প্রনশেণ পিনতর উন্ননত ঘর্ায়িা ।

(গ)

প্রনশেয়ণ বযবহৃত সঠিক বযা াে নিবোচি ও প্রয় াগ।

৩. যখলাযুলা

(ক)

বযবহৃত য্ত্রপপানত ও বযব্ানদর উন্ননত ঘর্ায়িা:

যখয়লা ায়ড়র বযানিগত য্ত্রপপানতর (য়খলার যপাশাক, জুতা, গ্লাবস, গার্েস

ইতযানদ) উন্ন ি।

(খ)

কানরগরী য্ত্রপপানতর (স্ট্যাটিং ব্লক, বল, বযার্, তীর,নস্ট্ক ইতযানদ )

উন্ন ি ।

(গ)

যখলাযুলার বযব্ানদর (সুইনেংপুল, নজেয়িনস াে, কৃ নেে ট্র্যাক, নপচ, েযার্

ইতযানদ) উন্ন ি ।

(ঘ)

যখলাযুলার ফলাফল পনরোপক যয়্ত্রপর (স্ট্পও াচ,ফয়র্ানফনিস য্ত্রপ,

নপয়র্ানের্ার ইতযানদ) উন্ন ি ।
৪. যখয়লা ায়ড়র আঘাত পাও ার সম্ভাবিা কোয়িা:

(ক)
(খ)

উপযুি যকৌশয়লর সাহায়যয (লযানডং, নিনপং)।

প্রয় াজিী

ইতযানদ )।

সাজ সরঞ্জাোনদ বযবহার কয়র(য়হলয়ের্, গ্লাবস, গার্েস

য্ত্রপ-পানতর তানলকা (যপোর্স বায় ায়েকানিক্স নবিাগ)

১. নে োনেক গনত নবয়েষি য্ত্রপ

এই যয়্ত্রপর সাহায়য¨ শরীয়রর নবনিন্ন েুিয়েন্ট এর নে-োনেক গনতর নবয়েষি করা হ |

২. র্াইিায়োনের্ার

এই যয়্ত্রপর সাহায়য¨ ন্র শনি পনরোপ করা হ ।

৩. সীর্ এবং নরচ

এই যয়্ত্রপর সাহায়য¨ শরীয়রর িেিী তা পনরোপ করা হ ।

৪. যট্র্র্ নেল

কাজ েেতা ও শনির পনরোয়পর জি¨ এই য্ত্রপ ব¨বহার করা হ ।

৫. ওজি োপার য্ত্রপ

শরীয়রর ওজি পনরোপ করার জি¨ এই য্ত্রপ ব¨বহার করা হ ।

৬. গনিওনের্ার

এই যয়্ত্রপর সাহায়য¨ শরীয়রর অন্সনির গনতর নিনদে ষ্ট সীোর েয়য¨ পনরবতি (যরন্জ
অব যোশি) এর পনরোপ করা হ ।

৭. বাইসাইয়কল আরয়গা নের্ার

কাজ , েেতা I শনি পনরোয়পর জি¨ এই য্ত্রপ ব¨বহার করা হ ।

৮. হযাড নিপ র্াইিায়োনের্ার

এই যয়্ত্রপর সাহায়য¨ হায়তর কিুই যথয়ক কবনজ পযন্তে অংয়শর শনি পনরোপ করা হ ।

৯. নিনর্ও কযায়েরা

এই যয়্ত্রপর সাহায়য¨ শরীয়রর নি-োনেক চলয়ির নবয়েষি পনরোপ করা হ ।

১০. প্লাম্ব লাইি

এই যয়্ত্রপর সাহায়য¨ যদয়হর আকৃ নতগত নবনিন্ন নবকৃ নতর অব্া পনরোপ করা হ ।

১১. যস্ট্পার

এই যয়্ত্রপর সাহায়য¨ পায় র বাহুর এবং কায়যেঁর োংশয়পশীর বল/ শনি বৃনির পনরোপ
করা হ ।এবং হদনপয়ডর কাযেক্রয়ের দে বৃনির জন্¨ও ব্¨বহার করা হ
কে©কতে ায়দর পনরনচনত :
১. আবু তোরেক, নিএইচনি
নসনি র গয়বষণা কে©কতে া ও নবিাগী প্রযাি
যপার্©স বায় ায়েকানিক্স নবিাগ
ক্রীড়া নবজ্ঞাি শাখা
বাংলায়দশ ক্রীড়া নশো প্রনতষ্ঠাি
ইয়েইল : spbio@bksp.gov.bd /tareqbksp@gmail.com
২. সোরেকো ই োসেীন
নরসোচ এয়সানসয় র্
যপার্©স বায় ায়েকানিক্স নবিাগ
ক্রীড়া নবজ্ঞাি শাখা
বাংলায়দশ ক্রীড়া নশো প্রনতষ্ঠাি
ইয়েইল : sadekayasmin24@gmail.com

।

গরবষণোগোে সহকোেী:
যো: কােরুজ্জাোি

