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প্রতিটি খেবলাযাড় দশ অক্ষর তদবয খেলা শুরু কবর লড়াইটি খশষ হওযার পবর খকানও খেবলাযাড় 

িাবদর দশটি অক্ষর হাতরবয খেলবল অনয খেবলাযাড় দ্বীবপর তেজযী এেং নিুন শাসক তহসাবে খ াতষি 

হয 

কীভাবে খসিআপ করবেন: আপতন এেং আপনার প্রতিপক্ষ মাঝোবন দ্বীপটির সাবে এবক অপবরর 

মুবোমুতে েবস আবেন। িারপবর খকেলমাত্র োধা ব্লবকর শীষ ষগুতল খদতেবয সমস্ত দশটি োধা ব্লক খরবে 

তদন। খক প্রেবম খেলবে আপতন তসদ্ধান্ত তনবি পাবরন ো সে ষাতধক সংেযক খেবল প্রেবম খক খেলবেন িা 

তির করবি আপতন ডাই খরাল করবি পাবরন। িারপবর দ্বীবপ একোবর একটি প্রতিেন্ধকিা িাপন করার 

জনয খমাড় তনন। উভয খেবলাযাড়বক অেশযই োধা ব্লকগুতলর নীবের তদবক নজর খদওযা উতেি নয। (দযা 

কবর খনাি করুন খয খকানও একটি তিড সাতর ো কলাবম একাতধক োধা ব্লবকর অনুমতি খনই)। আপনার 

কযাতরযাবরর পযাডটি আপনার সামবন দ্বীবপর পূে ষ প্রাবন্ত (দ্বীবপ নয) আইলযাবের খক্ষপণাবের সাহাবযয 

কযাতরযাবরর পযাবড খক্ষপণােটি আস্িৃি কবর দ্বীবপর োম তদবক প্রেম পাাঁেটি খকাযাবরর সাবে সংযুক্ত 

করুন। িারপবরও আপনার পাাঁেটি অক্ষবরর েযেহাবরর পবরও প্রতিটি খেবলাযাড় খকেলমাত্র আপনার 

সামবন প্রেম দুটি সাতর েযেহার কবর খয খকানও তদবকর দ্বীবপ একটি অক্ষর খরবে খদয onto িারপবর খয 

খকানও ক্রবম আপনার োকী পাাঁেটি অক্ষর কযাতরযার পযাবড রােুন (প্রতিটি কলাবমর একটি অক্ষর)। এেং 

িারপবর প্রেবম খেলবি খেযার িাবদর পালা শুরু করার জনয ডাই খরাল করবে। 

 

খকানও েতরত্রবক কীভাবে সরাবনা যায: সমস্ত অক্ষর দ্বীবপর োরপাবশ একইভাবে েয পার্শ্ ষযুক্ত ডাইবযর ভূতমকা 

তনবয েবল যা শূনয খেবক শুরু হবয পাাঁেটিবি খশষ হয। সমস্ত অক্ষর খকেল একটি সরলবরোয খযবি পাবর। সমস্ত 

অক্ষর খকেল এতিবয খযবি পাবর, োম তদবক  ুরবি পাবর ো ডানতদবক  ুরবি পাবর। (দযা কবর খনাি করুন খয 

সামবনর তদবক খসই মুহুবিষ েতরত্রটি মুবোমুতে হবে forward আপতন তপেন তদবক, পাশ তদবয ো ত্রত্রভতি িানান্তর 

করবি পারবেন না। আপতন যতদ একটিটিবক খরাল কবরন িবে খকেল একটি েি ষবক্ষত্রবক এতিবয তনবয যাওযার 

জনয আপনার কাবে একটি তেকল্প রবযবে। আপতন যতদ একটির খেবয খেতশ অনয খকানও নম্বর খরাল কবরন িবে 

আপনার েলবনর তিনটি তেকল্প রবযবে মুভবমবের তিনটি তেকল্প: 1 ম। ডাইবযর সাবে সংেযার সাবে তমবল যাওযা 

একই খকাযাবরর এতিবয যান। 2nd। োম তদবক  ুতরবয তদক পতরেিষন করুন। 3 য। ডান তদবক  ুতরবয তদক পতরেিষন 

করুন। (দ্রষ্টেয আপতন খকেলমাত্র মৃিুযর খশষ সংেযাটি েযেহার কবর আপনার িণনার খশবষ  ুবর একোর তদক 

পতরেিষন করবি পাবরন) উদাহরণ: আপতন একটি তিনটি খরাল করুন আপতন তিনটি খকাযার এতিবয খযবি পাবরন 

ো দুটি খকাযাবরর তদবক এতিবয খযবি পাবরন িারপর আপনার অক্ষরটি োম তদবক  ুতরবয তদক পতরেিষন করুন ো 

ডান োতক তদ্বিীয খকাযাবর। 
 

যেন একটি শূনয  ূতণ ষি হয: আপতন যতদ শূনয খরাল কবরন িবে আপতন আোর পালাবেন িবে ডাই খরাল করার 

আবি আোর এতিবয যাওযার আবি আপনাবক অেশযই উপলব্ধ তিনটি তেকবল্পর একটি খেবে তনবি হবে। তিনটি 

তেকল্প হ'ল: ১: পুনরায সংবকি আনুন আপনার কযাতরযার পযাড খেবক খয খকানও অক্ষর তনে ষােন করুন এেং 

িারপবর তনে ষাতেি অক্ষরটি সরাসতর প্রেম অক্ষবর অক্ষবর তদ্বপবের তদবক অিসর করুন (খকেলমাত্র অনয খকানও 

েতরত্র দ্বারা আেদ্ধ োকবল) খকেল সামবনর তদবক। িারপবর খকেল খসই েতরত্রটিবক সতরবয তনবয যাওযা েলবনর 

সংেযা তনধ ষারণ করবি আোর ডাই খরাল করুন। (যতদ আপতন অনয শূনযটি না রেনা কবরন িবে তিনটি তেকল্প আোর 

শুরু হবে) 2: আপনার কযাতরযাবরর পযাড সতরবয খনওযার জনয আপতন মবনানীি কবরবেন আপনার কযাতরযার 

পযাড সতরবয তদন। িারপবর েলার সংেযা তনধ ষারণ করবি আোর ডাই খরাল করুন িারপবর কযাতরযার পযাডটি দ্বীবপর 

প্রান্ত েরাের প্রাসতিক সংেযার সাবে তমবল যাওযা সংেযার সাবে তমবল যাওযা খকবের খক্ষপণাে েি ষ খেবক ডাযাল 

কাউতেংবয খরালড যা আপনার কযাতরযার পযাবডর পবর এটি খশষ হবে আপনার খেলার পালা (আপতন কযাতলযার 

পযাডটি দ্বীবপর খকাবণ  ুতরবয তনবি পারবেন না এেং খকবের খক্ষপণাে েি ষবক্ষত্র অেশযই দ্বীবপর নীবের প্রাবন্তর 

সাবে খযািাবযাি রােবি হবে)। 3: আপনার েতরবত্রর তদকতনবদষশ পতরেিষন করুন আপতন খয খকাযাবর অেতিি িার 

োম ো ডানতদবক োাঁধার জনয খেবে তনন। (আপনার েতরত্রটিবক এতিবয না তনবয যান) একোর আপতন এটিটি সম্পন্ন 

করার পবর, খকেল খসই েতরত্রটিবক স্বাভাতেকভাবে েলন্ত তহসাবে োবলর সংেযা তনধ ষারণ করবি ডাই খরাল করুন। 

(যতদ আপতন অনয শূনয না কবরন িবে 3 টি তেকল্প আোর শুরু হবে) 
 

কীভাবে লক্ষযেস্তু গুতল করবেন: প্রতিটি খেবলাযাবড়র একটি লড়াইবযর ইউতনি রবযবে যার মবধয তিনটি তভন্ন ধরবণর অক্ষর 

রবযবে এেং এই েতরত্রগুতলর তেতভন্ন শুযটিং খরে রবযবে যার িারা অনয েতরত্র ো োধা ব্লকবক গুতল করবি পাবর। 

সসতনকবদর শুযটিং খরে 2, জীপগুতলর শুযটিং খরে 3 এেং িযাঙ্কগুতলর শুযটিং খরে 4 োবক your আপনার যুদ্ধ ইউতনবির 

সমস্ত অক্ষর একইরূবপ খসই েতরত্রটির জনয সটিক শুটিং খরবের েযেহার কবর খনাি েযেহার করা হবে অনয খকানও 

েতরবত্রর অঙ্কুর ো োধা ব্লকবক সত্রক্রয করবি শুযটিংবযর সীমাটি সটিক হবি হবে। আপনার েতরত্রটি অেশযই আপনার 
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লক্ষযযুক্ত িাবি ষবির তদবক মুে কবর োকবে। (আপনার েতরত্রটি পাশ খেবক গুতল করবি পাবর না ো তপেন খেবক গুতল 

করবি পাবর না)। আপনার খেলার পালা শুরু করার পবর একোর খকানও েতরবত্রর উপবর তহি টিক হবয যায আপতন 

খকেলমাত্র লক্ষযমাত্রাটি খেবে তনবয দ্বীপ খেবক সতরবয খেলুন। আপনার খেলার পতরেবিষ একোর োধা ব্লবক সটিক তহি 

িাপন করা খিবল দ্বীপ খেবক অপসারবণর আবি এটি সরাসতর ো তনরাপদ তকনা িা তনধ ষারবণর জনয নীবের অংশটি পরীক্ষা 

করুন। 
 
 
 
 
 
 

বাধা ব্লক সম্পর্কে: ম াট ছয়টটর্ে দশটট বাধা ব্লক লাইভ ব্লক এবং চারটট নিরাপদ ব্লক রর্য়র্ছ। 

এগুতল খেবলাযাড়বদর দ্বারা খেলার শুরুবি দ্বীপটিবি িাপন করা হয এেং এটি সরাসতর ো তনরাপদ খকান খজবন 

খেযারবক না খজবন তনবয যায। খকানও অক্ষর দ্বারা সত্রক্রয না হওযা পয ষন্ত োধা ব্লকগুতল তনত্রিয োবক। 

োধা ব্লকটি সত্রক্রয করবি আপতন আপনার খয খকানও অক্ষর েযেহার করবি পাবরন। এটি করবি আপনার 

অক্ষরগুতলর শুযটিংবযর পতরসীমা োধা ব্লবক একটি তহি হবি হবে। আপতন তনবজর েতরত্রটি সরাসতর শীবষ ষ 

অেিরণ কবর একটি প্রতিেন্ধকিা ব্লকবক সত্রক্রয করবি পাবরন। এটি করার জনয আপনার অেশযই ডাইবযর 

সটিক সংেযা োকবি হবে (আপতন খকানও োধা ব্লবক অেিরণ করবি পারবেন না িারপবর োম ো ডাবন  ুরবি 

পাবরন)। যেন খকানও োধা ব্লকটি সত্রক্রয করা হয িেন োধা ব্লকটি এটি সরাসতর ো তনরাপদ তকনা িা প্রকাশ 

করার জনয প্রেতিষি হয, যতদ োধা ব্লকটি েুতল এেং হাবড়র লাইভ তদবয তেতিি োবক িবে োধা ব্লকটি অেশযই দ্বীপ 

খেবক অপসারণ করা উতেি, খয খকানও অক্ষবরর সাবে রবযবে োধা ব্লবকর োরপাবশ আিটি সংলগ্ন খকাযাবরর খয 

খকানও একটি। যতদ প্রকাতশি োধা ব্লকটি োাঁকা োবক িবে িা তনরাপদ এেং দ্বীপ খেবক সরাবনা হবে। িারপবর 

তনরাপদ োধা ব্লবকর োরপাবশ আিটি সংলগ্ন খকাযাবরর োরপাবশ ো িার োরপাবশর সমস্ত অক্ষর দ্বীবপ োকার 

জনয তনরাপদ। সত্রক্রয না হবল োধা ব্লকগুতলও েযাতরবকড তহসাবে কাজ কবর, আপতন খকানও োধা ব্লবকর োইবর 

খয খকানও তকেুই অঙ্কুর করবি পারবেন না এেং আপনার েলােবলর পবে োকা োধা ব্লবকর মধয তদবয আপতন 

সরাবি পারবেন না। 

লাইভ োধা ব্লকটি আরও একটি োধা ব্লকবক সত্রক্রয করবি পাবর যতদ এটি িার োরপাবশর আিটি খকাযাবরর মবধয 

একটিবি অেতিি হয িবে খকেল োধা ব্লকটি প্রেবম খকানও েতরত্র দ্বারা সত্রক্রয করা হবল 

কীভাবে পালাবেন: ডাই খকেলমাত্র আপনার েতরত্রগুতলর িতিতেতধর জনয এেং আপনার খেলার পালা খশষ করার 

আবি আপনাবক সম্ভে হবল সে ষদা একটি েতরত্রটি সরাবনা উতেি must খয খকানও সংেযার খরালড করা আপনার 

কাবে দ্বীবপ খয খকানও তকেু অঙ্কুর এেং মুবে খেলার তেকল্প রবযবে আপনার তনবজর েতরবত্রর খকানও একটি 

সরাবনার আবি এেং যিোর আপতন খয খকানও োধা ব্লক ো েতরবত্রর উপর সটিক তহি সরেরাহ করবি োন 

providing এেন আপতন তনবজর অক্ষবরর সাবে খয খকানওটিবক সরাবি পারবেন খয আপতন ডাইবি সবেমাত্র 

খরাল কবরবেন matching আপতন একোর আপনার েতরবত্রর একটিবি িানান্ততরি হবয খিবল দ্বীবপর খকানও োধা 

ব্লক ো েতরত্রবক গুতল করবি এেং মুবে খেলার জনয আপনার কাবে আোরও তেকল্প রখযবে যিোর আপতন টিক 

তহি সরেরাহ করবি োন। পাস খশষ হবয খিবল আপনার প্রতিপবক্ষর কাবে েবল যান। 
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সাধারণ নিয়  
1. আপতন যেন ডাই খরাল করবেন িেন আপনাবক অেশযই সে ষদা ডাইবযর সমস্ত ইউতনি েযেহার করবি হবে। 

1A। যতদ আপনার সমস্ত অক্ষর েলােল খেবক অেরুদ্ধ োবক এেং আপতন ডাইবি সমস্ত ইউতনি েযেহার না কবর 

দ্বীবপ খকানও অক্ষর সতরবয তনবি অক্ষম হন। িারপবর আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী দ্বীপ খেবক আপনার খয খকানও 

একটি অক্ষর তেনামূবলয সতরবয খেলবি পাবর এেং এটি আপনার খেলার পালা খশষ কবর। 

1B। দ্বীবপ যতদ আপনার আর খকানও অক্ষর না োবক এেং আপনার পালাটি আপনার কযাতরযার পযাবডর 

অক্ষরগুতল দ্বীবপ উন্নি করা যায না, িবে এই পতরতিতিবি আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী আপনার কযাতরযাবরর পযাড খেবক 

তেনামূবলয একটি অক্ষর মুবে খেলবি পাবর এেং এটি আপনার অেসান  িাবি পাবর খেলার পালা 

২. শূনয  ূণ ষাযমান হওযার পবর আপতন সে ষদা ডাইবযর আরও একটি খরাল পান এেং ডাই পুনরায খরাল করার 

আবি আপনাবক অেশযই আপনার কাবে উপলব্ধ তিনটি তেকবল্পর একটি খেবে তনবি হবে। 1: শত্রক্তেৃত্রদ্ধ আনুন 2: 

কযাতরযার পযাড সরান 3: তদক পতরেিষন করুন 

2A। দযা কবর মবন রােবেন খয একটি শূনয  ূণ ষাযমান হওযার পবর খশষ েতরত্রটিই খকেল খসই েতরত্র যা আপতন 

আোর ডাই খরাল করার পবর খেলবি পারবেন। (যতদ আপতন অনয শূনযটি না রেনা কবরন িবে তিনটি তেকল্প 

আোর শুরু হবে) 

৩. আপনার খেলার পালা েলাকালীন আপতন আপনার েতরবত্রর িতিপবের আবি এেং িার পবর এেং যিোর 

আপতন আপনার লক্ষযযুক্ত িাবি ষিটিবি সটিক আ াি হানবি োন িার দ্বীবপ খয খকানও তকেু শুযি করবি খেবে 

তনবি পাবরন 

৪. যতদ আপনার সমস্ত অক্ষরটি দ্বীপ খেবক সরাবনা হবযবে িবে তকেু এেনও আপনার কযাতরযার পযাবড খেবক 

যায িবে আপতন খকেল কযাতরযাবরর পযাড খেবক খকানও েতরত্রবক দ্বীবপ শূনয না  টিবয অিসর করবি পাবরন 

িবে ডাই খরাল স্বাভাতেক তহসাবে োতলবয খযবি পাবরন । 

৫. োধা ব্লকগুতল সত্রক্রয না হবল োধা তহসাবেও কাজ কবর 

খকানও োধা ব্লবকর োইবর খয খকানও তকেুই আপতন অঙ্কুতরি করবি পারবেন না এেং আপনার েলােবলর পবে 

োকা খকানও োধা ব্লক তদবয আপতন সরাবি পারবেন না। 

আপনার অক্ষরগুতল অেশযই কযাতরযাবরর পযাডগুতলবক খিবমর শুরুবি প্রেবম খয অেিানগুতলবি খরবেতেল িা 

অেশযই খেবড় খদওযা উতেি। 

কযাতরযার পযাবড সমস্ত অক্ষর তহি খেবক তনরাপদ। 

৮. খকানও অক্ষর কযাতরযার পযাড খেবক দ্বীবপ প্রবেশ করবি পাবর না 

9. আপতন খকেলমাত্র ডাইবি সে ষবশষ ইউতনি েযেহার কবর তদক পতরেিষন করবি পাবরন 

১০. অনয েতরত্র ো লাইভ োধা ব্লবক সটিক তহি খেবক ক্রসোযাবর ধরা পড়া খয খকানও অক্ষরও দ্বীপ 

খেবক সরাবনা হবে। 

১১. দুটি অক্ষর একই েি ষবক্ষত্রটি দেল করবি পাবর না। 

১২. আপতন খকেল অনয েতরত্রটিবক অঙ্কুর করবি এেং মুবে খেলবি এেং আপনার খেলার পতরেবিষ 

একটি োধা ব্লকবক সত্রক্রয করবি পাবরন। 

১৩. যতদ আপনার খকানও েতরত্র ো োধা ব্লবকর সটিক তহি োবক িবে খসই মুহুবি ষ আপনার শি খনওযা 

োধযিামূলক নয খয সমযটিবি আপতন অনয খেলার জনয আোর অবপক্ষা করবি পাবরন 

14. আপতন আপনার িতিপবের পবে োকা অনয খকানও েতরত্র ো োধা ব্লবকর শীবষ ষ উিবি পারবেন না। 

15. যতদ আপনার একটি েতরবত্রর িানান্ততরি করা সম্ভে হয িবে আপনাবক অেশযই িা সরাবনা উতেি। 
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