লীগ অপােৰটৰ
েহ�বুক 2022-23

��াবনা
সবভাৰতীয়
�
ফুটবল েফডােৰচেন (এ.আই.এফ.এফ. ) িচজন 2022-23ৰ বােব
েগাে�ন েববী লীগৰ তৃতীয় সং�ৰণ মুকিল কিৰ আন��ত ৈহেছ। েগাে�ন েববী
লীগৰ 2 বাৰ সফল বষৰ� িপছত, �ক�েটা েকািভডৰ �াৰা �ভািৱত ৈহিছল। আিম
আমাৰ লীগ অপােৰটৰসকলৰ আেবগ, ি�িত�াপকতা আ� অধ�ৱসায়ক �ীকৃিত
িদেছাঁ িযসকেল এই সময়েছাৱাত িশ�সকলক িবিভ� ধৰেণ জিড়ত কিৰ আিছল
আ� এিতয়া েযিতয়া মহামাৰীেটা আমাৰ এেকবােৰ িনকট সময়ত থকা েযন
লািগেছ, আিম আেপানাক িশ�সকলক েগাে�ন েববী লীগৰ জিৰয়েত ফুটবল,
ফুটচাল আ�/বা বীচ ছকাৰ েখিলবৈল, িশিকবৈল আ� ব�ু� গিঢ়বৈল েখলপথাৰৈল
ঘূৰাই আিনবৈল আম�ণ জনাইেছা।
এই েহ�বুকখন ভাৰতীয় ফুটবলৰ সকেলা অংশীদাৰৰ উে�েশ� ��ত কৰা ৈহেছ,
িযসকেল ফুটবলৰ জিৰয়েত িশ�সকলক জিড়ত কিৰব িবচােৰ আ� এক পাথক�
�
আিনব িবচােৰ, েসয়া �াব, একােডমী, িবদ�ালয়, েবচৰকাৰী সং�া, অিভভাৱক,
�িশ�ক বা ফুটবল অনুৰাগীেয় হওঁ ক িকয়। �িতগৰাকী! িযেকােনা েলােক েদশৰ
িযেকােনা �ানত এ.আই.এফ.এফ. েগাে�ন েববী লীগৰ আেয়াজন কিৰব পােৰ।
লীগেবােৰ �ানীয় স�দায়ৰ িশ�েবাৰক িসহঁ তৰ িলংগ, ধম ,� অথৈনিতক
�
পৃ�ভূ িম বা
জািতগত মূল িনিবেশেষ
�
ফুটবলৰ অিধকাৰ �দান কৰাৰ ল�� ৰােখ।
আমাৰ লীগ অপােৰটৰৰ �িত��য়াৰ ওপৰত আধািৰত কিৰ, আিম িনেদ� শনােবাৰ
আ� অিধক নমনীয় আ� এই িছজনেটা আেয়াজন কিৰবৈল সহজ কিৰ ত� িলেছা।
এক মুখ� উে�শ� ৈহেছ এক সুৰি�ত, আদৰিণ জেনাৱা, আেমাদজনক আ�
মানদ�ৰ ফুটবলৰ অিভ�তা �দান কৰা আ� আিম আশা কেৰাঁ েয েহ�বুকখেন
আেপানাক আমাৰ স�ানৰ বােব এেন েখলৰ পিৰেৱশ সৃ�� কৰাত সহায় কিৰব।
আেপানাৰ
��,
মতামত
আ�
কািহনীেবাৰ
babyleagues@the-aiff.com ৈল ে�ৰণ কিৰব পােৰ

মূল�ৱান

আ�

আিম আেপানাক নত� ন িছজনৰ বােব �ভকামনা জনাইেছা। ভাৰতীয় ফুটবলক
এেকলেগ আ�ৱাই িনয়াত এেকলগ হওঁ আহক।
দল েগাে�ন েববী লীগ

িবষয়ৰ তািলকা
• পিৰচয়
• েগাে�ন েববী লীগ পিৰচালনাৰ লাভালাভ
• েগাে�ন েববী লীগ ে�ণীসমূহ
• ১: ১ (ৱান অʼল) চৰকাৰী সাহায�
• েমটচ ফেমট� (ফুটবল)
• েমটচ ফেমট� (ফুটচাল)
• েমটচ ফেমট� (বীচ ছকাৰ)
• পই� �ণালী
• েখলৰ িদনসমূহত িপটচৰ সংগঠন
• বাে�টবল েকাট� ত ফুটচাল
• বীচ ছকাৰ - েখলৰ পথাৰ
• িপটচ িনেদ� শনা
• িচিকৎসা ব�ৱ�া
• এটা সফল ফুটবল েখলৰ আেয়াজনৰ বােব পাঁচটা েভ�ট
• িশ�ৰ সুৰ�া
• আচৰণ িবিধ
• �জলা েচ��য়নি�প
• লীগ অপােৰটৰ েৰংিকং
• েখলৰ মানদ� - ফুটবল
• েখলৰ মানদ� - ফুটচাল
• েখলৰ মানদ� - বীচ ছকাৰ
• পিৰিশ� ক
• �ান মূল�ায়ন
• ���পূণ স�ক�
�
সমূহ

পিৰচয়
এ.আই.এফ.এফ. েগাে�ন েববী লীগ ৈহেছ সবভাৰতীয়
�
ফুটবল েফডােৰচনৰ �াৰা
6 বছৰৰ পৰা 12 বছৰৰ তলৰ েখলুৈৱসকলৰ ব��তাৰ বােব আৰ� কৰা এক েখলুৈৱ
িবকাশ �ক�। �ক�েটাৰ ল�� ৈহেছ েদশৰ �িতেটা িশ�ক ফুটবল েখলাৰ বােব
এখন ম� �দান কৰা। ইয়াৰ ব�েতা উে�শ�ৰ িভতৰত আেছ:
• িশ�ৰ বােব েখলৰ পিৰেৱশ �দান কৰা
• যুৱ ফুটবলৰ বােব িব��ং �ক
• এটা ফুটবল সং�ৃিত িবকিশত কৰা
• দীঘম�াদী
�
ব��তা আ� েখলুৈৱসকলৰ িবকাশ
• আন�, িশকা আ� ব�ু�পূ্ণ পিৰেৱশৰ
�
সৃ�� কৰা
• সকেলােৰ বােব ফুটবল
এ.আই.এফ.এফ. সদস� সং�াৰ সমথনত
�
ব��� আ� সং�াসমূহক েতওঁ েলাকৰ
স�দায় আ� অ�লৰ িশ�সকলৰ বােব েগাে�ন েববী লীগ পিৰচালনা কৰাৰ বােব
�ীকৃিত আ� �মতা �দান কিৰ এইয়া �া� কৰা হয়।
েগাে�ন েববী লীগ আেয়াজন কিৰবৈল আেবদন কৰােটা যেথ� সহজ। স�াৱ� লীগ
অপােৰটৰসকেল েগাে�ন েববী লীগৰ ম'বাইল এি�েকচন ডাউনেলাড কিৰব পােৰ
আ� এপৰ জিৰয়েত অনুেমাদনৰ বােব আেবদন কিৰব পােৰ। এ.আই.এফ.এফ.
সদস� সং�াৰ অনুেমাদনৰ িপছত, অপােৰটেৰ এই েহ�বুকৰ িনেদ� শনা অনুসিৰ
'�ীকৃত' েগাে�ন েববী লীগ পিৰচালনা কিৰবৈল আগবািঢ়ব পােৰ।
লীগ অপােৰটেৰ েমাবাইল এপত সকেলা তথ� আপেডট কৰাৰ িপছত আ�
এ.আই.এফ.এফ. ৰ �াৰা অনুেৰাধ কৰা অন�ান� আনু�ািনকতা স�ূণ � কৰাৰ
িপছত েগাে�ন েববী লীগ পিৰচালনা কৰাৰ বােব �ীকৃিত �া� কেৰ।

েসাণালী
েববী লীগ
পিৰচালনা
কৰাৰ লাভালাভ
• পিৰচালনা আ� সংগ�ঠত কিৰবৈল সহজ
• ব�য় কাযকৰী
�
• িশ�ৰ বােব বয়স িবকাশৰ উপযু� েখল �দান কেৰ
• িশ�, অিভভাৱক আ� �িশ�কক আকিষত� কিৰবৈল
আকষণীয়
�
ব��তাৰ আিহ�
• এ�ৰ জিৰয়েত লীগ েমেনজেম� সহজ ৈহ ৈগেছ
• েমৗিলক আ�ঃগাঁথিনৰ �েয়াজন
• িযেকােনা ব��� বা সংগঠনৰ �াৰা পিৰচালনা কিৰব পৰা
যায়
• সবভাৰতীয়
�
ফুটবল েফডােৰচনৰ আ� ইয়াৰ সদস�
সং�াৰ �াৰা �ীকৃত

েগাে�ন েববী
লীগ ে�ণীসমূহ
বয়সৰ েগাটসমূহ

1

2

3

এটা বয়সৰ েগাটৰ দলসমূহ

8

8

8

�িতেটা দলৰ বােব নূন�তম েমচৰ সংখ�া

7

14

21

লীগ অপােৰটেৰ এই িছজনত আেয়াজন কিৰব িবচৰা েগাে�ন েববী লীগৰ ে�ণীেটা
বাছিন কিৰব পােৰ।
েতওঁ েলাকৰ লীগক েসই অনুসিৰ �ীকৃিত িদয়া হ'ব।
1 �াৰ েগাে�ন েববী লীগ:
নত� ন েগাে�ন েববী লীগ অপােৰটৰৰ বােব আদশ �
2 �াৰ েগাে�ন েববী লীগ:
• অিভ� লীগ অপােৰটৰৰ বােব আদশ �িয েবিছ বয়সৰ েগাট আ� িশ�ক জিড়ত
কিৰব পােৰ।
• এ.আই.এফ.এফ. �ীকৃত একােডমীেবােৰ একােডমী �ীকৃিত পই�ৰ বােব এই
চত�েবাৰ পূৰণ কিৰব লািগব।
3 �াৰ েগাে�ন েববী লীগ:
• �াব আ� একােডমীৰ বােব আদশ িযসকেল
�
ঘ�ৱা েখলুৈৱসকলৰ এক দীঘম�াদী
�
িবকাশৰ পথ গঠন কিৰব িবচােৰ।
• ই��য়ান চ�পাৰ লীগ আ� আই-লীগ �াবেবােৰ �াব লাইেচ��ঙৰ বােব এই
চত�েবাৰ পূৰণ কিৰব লািগব।

১: ১ (ৱান অʼল) চৰকাৰী সাহায�
িফফা, এ.এফ.িচ. আ� এ.আই.এফ.এফ.
মিহলা ফুটবলৰ িবকাশৰ বােব
�িত�িতব�, যাৰ িভতৰত আেছ মিহলা েখলুৈৱ, �িশ�ক, েৰফাৰী, ে��ােসৱক
আ� দলপিতসকলৰ অংশ�হণ বৃ�� কৰা। আিম ফুটবলত সকেলা িলংগৰ সমান
অংশ�হণ আ� েখলপথাৰত েখিল থকা ল'ৰা আ� েছাৱালীৰ সমান অনুপাত অথাৎ
�
1:1 অনুপাত চাবৈল ভাল পাব লািগব। এই উে�শ� �া� কিৰবৈল,
এ.আই.এফ.এফ.-এ িফফা মিহলা উ�য়ন কাযসূ� চী পু�ঁ জৰ জিৰয়েত 1:1 (ৱান
অʼল) চৰকাৰী সাহায� আগবঢ়াই আন��ত ৈহেছ। এই চৰকাৰী সাহায�ই সকেলা
লীগ অপােৰটৰক েগাে�ন েববী লীগত েছাৱালীৰ সবািধক
�
অংশ�হণ িন��ত
কিৰবৈল উৎসািহত কেৰ।
চৰকাৰী সাহায�ৰ বােব েযাগ� হ'বৈল, লীগ অপােৰটেৰ লীগত েখলুৈৱসকলৰ
িন�তম 50% মিহলা অংশ�হণ িন��ত কিৰব লািগব।
লীগ অপােৰটৰসকেল েছাৱালীৰ বােব েকৱল লীগ পিৰচালনা কৰাৰ কথাও িবেবচনা
কৰা উিচত।
িতিনটা লীগ ে�ণীত 49 টা লীগ অপােৰটৰৰ বােব িন�িলিখত ধৰেণ চৰকাৰী সাহায�
�দান কৰা হ'ব:
ে�ণী

লীগৰ সংখ�া

চৰকাৰী সাহায�ৰ পিৰমাণ

1 �াৰ

28

₹25,000

2 �াৰ

14

₹50,000

3 �াৰ

7

₹1,00,000

যিদ সংি�� ে�ণীত অিধক েযাগ� লীগ থােক, এই েহ�বুকৰ পিৰিশ� ক অনুসিৰ
ে�� লীগেবাৰ বাছিন কৰা হ'ব। েগাে�ন েববী লীগৰ বতৰৰ েশষত চৰকাৰী সাহায�
িদয়া হ'ব।

(গ'লিকপাৰৰ ৈসেত)

সবািধক
�
গ'ল েপা� মা�া

(গ'লিকপাৰ অিবহেন)

সবািধক
�
গ'ল েপা� মা�া

–

1.82x1.22m

নহয়

3

�িত স�াহত সবািধক
�
েখলৰ িদন

েগালিকপাৰ

2

3 বা 4

ফুটবলৰ আকাৰ

�িতিদেন সবািধক
�
েখল

2 িমিনট

4x4 িমিনট

-

-

-

অ�ৰালৰ সময়

েমটচ সময়

5v5

–

–

1.82x1.22m

নহয়

3

2

3 বা 4

4 িমিনট

2x12 িমিনট

-

-

-

4v4

3v3

–

3v3

েখল েখলাৰ ফেমট�

2016 বা 2017

িমি�ত

U7

2017 বা 2018

িমি�ত

U6

বয়সৰ অহ�তা(জ�)

িলংগ পছ�

বয়সৰ েগাটসমূহ

–

1.82x1.22m

নহয়

3

2

3 বা 4

4 িমিনট

2x12 িমিনট

-

-

-

5v5

–

4v4

2015 বা 2016

িমি�ত

U8

5x2m

5x2m

1.82x1.22m

ৰ বােব
1.82x1.22m

েকৱল 7 v 7
ৰ বােব

3

2

4

6 িমিনট

2x18 িমিনট

-

7 v 7 (GK)

6v6

5 v 5 (GK)

–

4v4

2013 বা 2014

িমি�ত

U10

েকৱল 7 v 7

3

2

4

6 িমিনট

2x18 িমিনট

-

7 v 7 (GK)

6v6

5v5

–

4v4

2014 বা 2015

িমি�ত

U9

েমটচ ফেমট� | ফুটবল

6x2m

–

হয়

3

2

4 বা 5

8 িমিনট

2x24 িমিনট

8 v 8 (GK)

7 v 7 (GK)

-

5 v 5 (GK)

–
–

2012 বা 2013

িমি�ত

U11

6x2m

–

হয়

3

2

4 বা 5

8 িমিনট

2x24 িমিনট

8 v 8 (GK)

7 v 7 (GK)

-

5 v 5 (GK)

–
–

2011 বা 2012

িমি�ত

U12

2
3

�িতিদেন সবািধক
�
েখল

�িত স�াহত সবািধক
�
েখলৰ িদন

–

সবািধক
�
গ'ল েপা� মা�া
(গ'লিকপাৰৰ ৈসেত)
–

1.82x1.22m

নহয়

3

2

3 বা 4

4 িমিনট

2x12 িমিনট

3v3
4v4
–

2016 বা 2017

িম�ড

U7

–

1.82x1.22m

নহয়

3

2

3 বা 4

4 িমিনট

2x12 িমিনট

–
4v4
–

2015 বা 2016

িম�ড

U8

3x2m

1.82x1.22m

েকৱল 5v5
ৰ বােব

3

2

3 বা 4

5 িমিনট

2x15 িমিনট

–
4v4
5 v 5 (GK)

2014 বা 2015

িম�ড

U9

3x2m

1.82x1.22m

েকৱল 5v5
ৰ বােব

3

2

3 বা 4

5 িমিনট

2x15 িমিনট

–
4v4
5 v 5 (GK)

2013 বা 2014

িম�ড

U10

3x2m

–

হয়

3

2

3 বা 4

7 িমিনট

2x20 িমিনট

–
–
5 v 5 (GK)

2012 বা 2013

িম�ড

U11

িম�ড

U12

3x2m

–

হয়

3

2

3 বা 4

7 িমিনট

2x20 িমিনট

–
–
5 v 5 (GK)

2011 বা 2012

ফুটচালক এটা কম বাউ� ফুটচাল বলৰ ৈসেত েখলা হয়। িশ�ৰ বােব আকাৰ 3 ৰ পৰামশ িদয়া
�
হয় িক� 4 আকাৰৰ ফুটচাল বলৰ ৈসেতও েখিলব
পািৰ।

সমতল, মসৃণ আ� ঘষণ� হীন পৃ�ত ফুটচাল দুেয়াটা িভত�ৱা আ� বািহৰত েখিলব পািৰ।

1.82x1.22m

সবািধক
�
গ'ল েপা� মা�া
(গ'লিকপাৰ অিবহেন)

নহয়

3 বা 4

ফুটচাল বলৰ আকাৰ

েগালিকপাৰ

2 িমিনট

অ�ৰালৰ সময়

4x6 িমিনট

3v3
–
–

ফেমট� বেজাৱা ৈহেছ

েমটচ সময়

2017 বা 2018

িম�ড

U6

বয়সৰ অহ�তা(জ�)

িলংগ পছ�

বয়সৰ েগাটসমূহ

েমটচৰ ফেমট� | ফুটছাল

–

সবািধক
�
গ'ল েপা� মা�া
(গ'লিকপাৰৰ ৈসেত)
–

1.82x1.22m

নহয়

3

2

3 বা 4

1 িমিনট

3x4 িমিনট

3v3
4v4
–

2016 বা 2017

িমি�ত

U7

–

1.82x1.22m

নহয়

3

2

3 বা 4

1 িমিনট

3x4 িমিনট

–
4v4
–

2015 বা 2016

িমি�ত

U8

4x2m

1.82x1.22m

েকৱল 5v5
ৰ বােব

3

2

4

2 িমিনট

3x5 িমিনট

–
4v4
5 v 5 (GK)

2014 বা 2015

িমি�ত

U9

4x2m

1.82x1.22m

েকৱল 5v5
ৰ বােব

3

2

4

2 িমিনট

3x5 িমিনট

–
4v4
5 v 5 (GK)

2013 বা 2014

িমি�ত

U10

4x2m

সাধাৰণেত বীচ ছকাৰ এটা জলাশয়ৰ ওচৰত েখলা হয়, েসেয়েহ লীগ অপােৰটেৰ �া�বয়�ৰ ত�াৱধান অিবহেন িশ�সকলক পানীৰ
িভতৰৈল েযাৱােটা �িতহত কিৰবৈল এজন সমিপত� ব��� িনেয়া�জত কৰােটা অত�� ���পূণ।�

এক মানক ফুটবলৰ �েয়াজনীয়তাৰ পৰা বায়ুৰ চাপ ০.২ এ.�ট.এম. �াস কিৰ বীচ ছকাৰ িনয়মীয়া ফুটবলৰ ৈসেত েখিলব পািৰ।

–

হয়

3

2

4 বা 5

2 িমিনট

3x6 িমিনট

–
–
5 v 5 (GK)

2012 বা 2013

িমি�ত

U11

• বীচ ছকাৰ বািলৰ ওপৰত খালী ভিৰেৰ েখলা হয়, েসেয়েহ বািল খহটা হ'ব নালােগ আ� এজন ব���ক আঘাত কিৰব পৰা িশল, েখালা
বা আন িযেকােনা ব�ৰ পৰা মু� েহাৱােটা অত�� ���পূণ।�

1.82x1.22m

সবািধক
�
গ'ল েপা� মা�া
(গ'লিকপাৰ অিবহেন)

নহয়

3

�িত স�াহত সবািধক
�
েখলৰ িদন

েগালিকপাৰ

2

3 বা 4

বলৰ আকাৰ

�িতিদেন সবািধক
�
েখল

1 িমিনট

অ�ৰালৰ সময়

3x3 িমিনট

3v3
–
–

েখল েখলাৰ ফেমট�

েমটচ সময়

2017 বা 2018

িমি�ত

U6

বয়সৰ অহ�তা(জ�)

িলংগ পছ�

বয়সৰ েগাটসমূহ

েমটচৰ ফেমট� | বীচ চকাৰ

4x2m

–

হয়

3

2

4 বা 5

2 িমিনট

3x6 িমিনট

–
–
5 v 5 (GK)

2011 বা 2012

িমি�ত

U12

পʼই� �ণালী
েগাে�ন েববী লীগৰ পই� �ণালীেটা পৰাজয়, � আ�
জয়ৰ বােব �মা�েয় 0,1,3 পই�ৰ পৰা �মা�েয়
পৰাজয়, � আ� জয়ৰ বােব 1,2,3 পই�ৈল �ানা�িৰত
হ'ব।
েগাে�ন েববী লীগত সকেলা দল আ� েখলুৈৱৰ
অংশ�হণক �শংসা কিৰবৈল এই পিৰৱত�ন কৰা ৈহেছ,
েসেয়েহ এটা দেল েখল এখন েহ�ৱােলও, েতওঁ েলােক
অংশ�হণৰ বােব 1 পই� লাভ কেৰ।
েৰফাৰী বা লীগ অপােৰটৰৰ �াৰা েগমেবাৰ আপেডট
কৰাৰ িপছত পই�েবাৰ েগাে�ন েববী লীগৰ ম'বাইল
এি�েক�নত �য়ং��য়ভােৱ �িতফিলত হ'ব

েখলৰ িদনেবাৰত
িপচ সংগঠন
উদাহৰণ:

বাে�টবল েকাট� ত
ফুটচাল

েগাে�ন েববী লীগৰ বােব, িচ�েবাৰত েকােনা ���পূণ � পিৰৱত�নৰ
অিবহেন ফুটচাল েখিলবৈল বাে�টবল েকাট� এখন সংেশাধন কিৰব পািৰ।

েপনাি� �ট

েক� বৃ�

�িত�াপন েৰখা

জিৰমনা ে��

বীচ ছকাৰ িফ�
অফ ে�

িপটচৰ িনেদ�শাৱলীসমূহ

পৃ� আ� বলৰ �কাৰ:

�াকৃিতক ঘাঁহ

কৃ��ম ম�জয়া

কাঠৰ ম�জয়া

কৃ��ম িপটচ

কং��টৰ ম�জয়া

বািলময় পৃ�

• �ান সুৰি�ত আ� ভালদেৰ ৰ�ণােব�ণ কৰা উিচত
• এক সমান েখলৰ পৃ� হ'ব লােগ

• ফুটচালৰ বািহেৰ, গ'ল েপা�েবাৰ স�ঠকভােৱ সুৰি�ত কিৰব লািগব যােত েসইেবাৰ
সুৰি�ত থােক আ� িশ�ৰ আঘাত �িতহত কিৰবৈল �ানা�ৰ কিৰব েনাৱািৰ।

• েখলুৈৱ আ� দশকৰ
� বােব পযা�
� েখাৱা পানী উপল� থািকব লােগ

• সকেলা িলংগৰ বােব উপল� েশৗচালয় িনধাৰণ
� কিৰব লািগব

• েখলপথাৰত ি�য়াৰ িচ�

• লীগ স�ক�য় ে���ং আ� পেদা�িতৰ ৈসেত িশ�সকলৰ বােব আকষণীয়।
�

এ.আই.এফ.এফ. আ� েগাে�ন েববী লীগৰ ে���ং ব�ৱহাৰ কৰাৰ পৰামশ িদয়া
�
হয়।

• সি�য়া/ৰািতেখলৰ বােব, েপাহৰ পযা�
� হ'ব লােগ

• পৰামশ: � েৰফাৰীৰ এটা স�ঠক ইউিনফম িকট
�
আ� �ইেচল থািকব লােগ

• িনধািৰত
�
দশকৰ
� এেলকােবাৰ শ�ু, ৰছী বা আন িযেকােনা বাধা ব�ৱহাৰ কিৰ বনাব
লােগ। িশ� আ� দলৰ েমেনজাৰৰ বােব সংৰি�ত এেলকাত েকােনা দশক
� (বা
অিভভাৱক)ক অনুমিত িদয়া উিচত নহয়।

িচিকৎসা ব�ৱ�া
• অনু�ান�লীত জ�ৰীকালীন �াথিমক িচিকৎসা িকট এখন ৰািখব লােগ। অনু�ান�লীত
উপি�ত থকা কেমও এজন ব���ক �াথিমক িচিকৎসা আ� েমৗিলক জীৱন সমথন� �দান
কৰাৰ বােব �িশ�ণ িদব লােগ।
• �ানত এজন িফ�জঅ'/িচিকৎসকৰ পৰামশ িদয়া
�
হয়
• িন��ত কিৰব েয এ�ুেল�, কলত থকা িচিকৎসক আ� ওচৰৰ িচিকৎসালয়ৰ বােব
জ�ৰীকালীন েটিলেফান ন�ৰ, �ঠকনা আ� িনেদ� শনা হাতত আেছ। এই িবৱৰণেটা লীগ
আৰ� েহাৱাৰ আগেত দলৰ েমেনজাৰসকলক উপল� কৰাব লােগ। এই সংখ�ােবাৰ
অনু�ান�লীত �দশন� কিৰব লােগ।
• পানীয় িবৰিতৰ আেয়াজন কৰা (�ােয় কম পিৰমাণত পানী খাবৈল উদগিন িদয়ক )।
পানীৰ আদশ পিৰমাণ:
�
�িত 15-20 িমিনটত 200 িমিল। েখলুৈৱ আ� ে��ােসৱকসকলৰ
বােব পানী উপল� কিৰব লােগ।
• েখলুৈৱসকেল এখন েখলৰ আগেত গা গৰম কৰা উিচত
• লীগ অপােৰটৰসকেল সকেলােৰ সুৰ�াৰ বােব �চিলত বতৰৰ পিৰি�িত েযেন তাপ,
ব�পাত/িবজুলীত আিদৰ �িত িবেবচনাশীল েহাৱা উিচত।

এটা সফল ফুটবল
েখলৰ আেয়াজনৰ
বােব পাঁচটা েভ�ট

সুৰ�াৰ অনুভূিত
িশ�ক শাৰীিৰক আ� আেৱিগক �িতৰ পৰা সুৰি�ত কৰা। সুৰি�ত অনুভৱ
নকৰা িশ�েৱ সুখী হʼবৈল আ� কাযকলাপ
�
উপেভাগ কৰাত অসুিবধা পাব।

আমি�ত েহাৱাৰ অনুভূিত
িশ�ৰ বয়স, িলংগ, সামথ�/িবকলা�তা,
�
আকাৰ, সং�ৃিত বা ভাষা িনিবেশেষ
�
�াগতম অনুভৱ কৰা। ফুটবল ৈহেছ এেন এক পিৰেৱশ য'ত েকােনা ধৰণৰ ৈবষম�
থািকব নালােগ।

এজন "ভাল েখলুৈৱ"
েহাৱাৰ অনুভূিত

�িতেটা িশ�েৱ স�ম অনুভৱ কিৰব লািগব। এই কাৰেণ, িশ�সকলক সদােয়
উৎসািহত কিৰব লািগব, েবয়াৰ সলিন ভাল িবষয়েবাৰৰ ওপৰত ��� িদব লািগব।

ব�ু�ৰ অনুভূিত
েতওঁ েলাকৰ িনজৰ আ� অন�ান� দলৰ েখলুৈৱসকলৰ মাজত ব�ু� গিঢ়
ত� িলবৈল এক পিৰেৱশ িবকিশত আ� সৃ�� কৰা। �া�বয়�সকেল উদাহৰণৰ
�াৰা েনতৃ� িদব পােৰ।

���পূণ বু
� িল অনুভৱ
কৰাৰ অনুভূিত
িশ�সকলক সৃ��শীল আ� অিভব���পূণ হ'বৈল
�
উৎসািহত কিৰব লািগব

িশ�সকলক সুৰি�ত
ভােৱ ৰ�া কৰা
সবভাৰতীয়
�
ফুটবল েফডােৰচন েগাে�ন েববী লীগত
অংশ�হণ কৰা সকেলা িশ�ৰ বােব এক আেমাদজনক
আ� সুৰি�ত পিৰেৱশ �দান কিৰবৈল �িত�িতব�।
সকেলা িশ�ৰ সুৰ�া আ� কল�াণ অিত ���পূণ।�
ফুটবল েখিল থােকাঁেত, িশ�সকলক �িতৰ পৰা সুৰি�ত
কৰা আ� েতওঁ েলাকক এক ইিতবাচক অিভ�তা �দান
কৰােটা �া�বয়�সকলৰ সামূিহক দািয়�। ফুটবেল
িশ�েক ধিৰ সকেলােৰ জীৱনত এক শ��শালী আ�
ইিতবাচক �ভাৱ েপলাব পােৰ আ� এইেটা ঘটাবৈল আিম
স�ঠক পিৰেৱশ আ� সং�ৃিত �দান কিৰব লািগব। িশ�
সুৰ�াৰ দািয়� সকেলা �া�বয়�ৰ বােব �েযাজ� হয় যাৰ
িভতৰত আেছ:
• িপতৃ-মাতৃ আ� অিভভাৱক
• �িশ�ক, দলৰ েমেনজাৰ, আ� দলৰ কমচাৰী
�
• লীগ অপােৰটৰ, আ� কমচাৰী
�
সদস�
• েমটচ অিফিচেয়ল
• পৃ�েপাষক আ� অংশীদাৰ
• ে��ােসৱক
• অনুৰাগী
সকেলা িশ�ক �িতৰ পৰা সুৰি�ত ৰখােটা িন��ত কৰাৰ
বােব �হণ কৰা কাৈয�� ৈহেছ েছভগাড�। ইয়াৰ অথ � ৈহেছ
িবপদাশংকা �াস কিৰবৈল আ� িশ�ৰ উৎপীড়ন �িতহত
কিৰবৈল স��য়ভােৱ সকেলা স�ৱ েচ�া কৰা।
িশ� সুৰ�াৰ িবষেয় অিধক জািনবৈল, আিম দৃঢ়ভােৱ
পৰামশ িদওঁ
�
েয আপুিন িফফা অিভভাৱক সুৰ�া
অত�াৱশ�কীয় পাঠ��ম েটা
https://safeguardinginsport.fifa.com/ স�ূণ কৰক
�

আচৰণ িবিধ
আচৰণ িবিধেবাৰ ৈহেছ িশ� আ� �া�বয়�সকলৰ বােব আচৰণ আ�
মেনাভাৱৰ িনেদ� শনা যাক লীগ অপােৰটৰসকেল মুকিল কিৰব পােৰ। আিম
�সংগৰ বােব েকইটামান আচৰণ িবিধ ভাগ-বতৰা কিৰ আেছাঁ, িক� ই স�ূণ �
বা চূ ড়া� নহয়। আেপানাৰ স�দায়ৰ বােব িক কাম কেৰ েসই অনুসিৰ
েকাডেবাৰ েযাগ িদবৈল বা সৰল কিৰবৈল ি�ধা নকিৰব। অপােৰটৰসকলক
লীগৰ আগত অিভমুখীকৰণ সভা অনু��ত কিৰবৈল উৎসািহত কৰা হয় য'ত
িশ�, অিভভাৱক, �িশ�ক, েৰফাৰীসকেল অংশ�হণ কিৰব পােৰ, আেলাচনা
কিৰব পােৰ, স�ত হ'ব পােৰ আ� লীগৰ বােব েতওঁ েলাকৰ িনজা েকাড িনধাৰণ
�
কিৰব পােৰ।

িশ�ৰ েকাড

মই কিৰম:
• উপেভাগ কিৰবৈল আ� সুখী হ'বৈল েখলক
• এজন ভাল সতীথ হওক
�
• িবেৰাধীসকলক স�ান কৰক আ� েখলৰ আগেত আ� িপছত েতওঁ েলাকক
অিভবাদন জনাওক।
• েখলৰ িনয়মেবাৰ িশকক আ� স�ান কৰক
• েৰফাৰী আ� �িশ�কসকলৰ িস�া� �হণ কৰক
• েমলা েখলক
• �জিকেল ন� হওঁ ক আ� পৰাজয় হʼেল �মাশীল হওঁ ক
• েমাৰ �িশ�ক, িপতৃ-মাতৃ বা অিভভাৱকৰ ৈসেত েখলৈল অহা
• েকােনা িশ� বা মই অসু� হʼেল অথবা আঘাত�া� হʼেল, েমাৰ �িশ�ক,
িপতৃ-মাতৃ বা অিভভাৱকসকলক জনাব
• েমাৰ �িশ�ক, িপতৃ-মাতৃ বা অিভভাৱকৰ ৈসেত কথা পাতক যিদ েকােনা িশ� বা
মই িকবা এটাৰ বােব সুখী নহয় বা সুৰি�ত অনুভৱ নকেৰাঁ

অিভভাৱক েকাড

�িশ�কসকল | িপতৃ-মাতৃ | ে��ােসৱকসকেল | জিড়ত সকেলা �া�বয়�
মই কিৰম
• িশ�সকলক েতওঁ েলাকৰ িনজৰ উপেভাগৰ বােব েখিলবৈল উদগিন িদয়ক।
• �েচ�া আ� অংশ�হণৰ �শংসা কৰা, ফলাফলৰ বােব নহয়।
• েকিতয়াও িশ�ক কািৰকৰী ��টৰ বােব বা েখল এখন েহ�ওৱাৰ বােব ভৎ�সনা নকিৰব
• িশ�সকলক সদােয় েখলৰ িনয়মেবাৰক স�ান কিৰবৈল উদগিন িদয়ক।
• েখলৰ ফলাফল িনিবেশেষ
�
দুেয়াটা দলক উৎসািহত আ� অিভন�ন জনাব।
• �িশ�ক আ� েৰফাৰীৰ িস�া�ক স�ান কৰক, আ� িশ�সকলক এেকটা কাম
কিৰবৈল িনেদ� শনা িদয়ক।
• বল �েয়াগ বা বাধ� েহাৱাৰ সলিন িশ�ক উদগিন িদয়ক।
• সংি�� িশ�ৰ িযেকােনা েৰাগ বা আঘাতৰ িবষেয় সজাগ হ'ব
• ফুটবলৰ পৰা সকেলা উৎপীড়ন িনমূল� কৰাত সহায় কৰক আ� িশ�সকলৰ বােব
এক সুৰি�ত আ� ইিতবাচক পিৰেৱশ �দান কৰাত সহায় কৰক।
• ে��ােসৱক, �িশ�ক, সংগঠক আ� িবষয়াসকলক েতওঁ েলাকৰ কামত সমথন,
�
উৎসাহ আ� সহায় কেৰ আ� েতওঁ েলাকক েকিতয়াও সমােলাচনা বা িন�ৎসািহত
নকেৰ।
• িশ�সকলৰ বােব আদশ িহচােপ
�
কাম কেৰ আ� উদাহৰণৰ ৈসেত েনতৃ� িদেয়।

েৰফাৰীৰ েকাড
মই কিৰম:
• মনত ৰািখব েয িশ�ৰ বােব এখন েমটচ েৰফাৰী কৰােটা �া�বয়�সকলৰ বােব
এখন েমটচ েৰফাৰী কৰাতৈক স�ূণ পৃ
� থক।
• িশ� আ� �িশ�কসকলক েখলৰ আগেত আ� িপছত ইজেন িসজনক স�াষণ
জনাবৈল কওঁ ক।
• সকেলা পিৰি�িতত িনৰেপ� েখল িন��ত কিৰব।
• উলংঘন সূিচত কেৰাঁেত ি�ৰ, উে�শ�মূলক আ� ন� ৈহ থািকব।
• উলংঘনেবাৰ বণনা
� আ� �� কৰক, িবেশষৈক িশ�সকলক।
• অত�ািধক হ�ে�প নকিৰব আ� িশ�সকলক েখিলবৈল অনুমিত িনিদব।
• ��টৰ সলিন েখলৰ উদ�মৰ ওপৰত ��� িদয়ক।
• িশ� বা �া�বয়�ৰ পৰা অনুপযু� ভাষা সহ� নকিৰব।
• িশ�সকলক আঘাত বা উৎপীড়নৰ পৰা সুৰি�ত কিৰব।
• ইিতবাচক আ� �ফু� আচৰণ বজাই ৰািখব।

�জলা েচ��য়নি�প
• ৫ বা তেতািধক েগাে�ন েববী লীগ পিৰচালনা কৰা �িতখন �জলা
েচ��য়নি�প ে� অফ ৰাউ�ৰ বােব েযাগ� হ'ব।
• �িতেটা েগাে�ন েববী লীগৰ েখলুৈৱসকলক লীগ অপােৰটেৰ বাছিন
কিৰব আ� সংি�� েগাে�ন েববী লীগ দলক �িতিনিধ� কিৰব।
• েচ��য়নি�পখন U 8, U 10 আ� U 12 বয়সৰ ে�ণীত েখলা হ'ব।
• ই একােডমী আ� �াবৰ �াউটসকলক যুৱ লীগৰ বােব েখলুৈৱ িনেয়াগ
কৰাৰ সুেযাগ �দান কিৰব।
• �িতেটা বয়সৰ ে�ণীৰ িবজয়ীসকলক �জলা েচ��য়ন েঘাষণা কৰা হ'ব!

লীগ অপােৰটৰ
েৰংিকং
লীগ অপােৰটৰসকলক িন�িলিখত মাপকা�ঠেবাৰত েতওঁ েলাকৰ �দশন�
অনুসিৰ েৰংক আ� �ীকৃিত িদয়া হ'ব, 1 �াৰ, 2 �াৰ আ� 3 �াৰ েগাে�ন
েববী লীগৰ �িতেটা ে�ণীৰ িভতৰত। পিৰিশ� ক-ৰ িবষেয় অিধক তথ�:
• সকেলা বয়সৰ েগাটত েখলা মুঠ েখলৰ সংখ�া
• যুৱ েখলুৈৱসকলৰ অংশ�হণৰ অনুপাত
• েছাৱালীৰ অংশ�হণ।
• প�ীভ�� ই �মাণপ� �িশ�কৰ সংখ�া
• এ.আই.এফ.এফ. �িতিনিধৰ �াৰা �ান মূল�ায়ন
• সামা�জক মাধ�মৰ ব�ৱহাৰ

েখলৰ
মানদ�

ফুটবল

েখলৰ পিৰৱিত�ত ফুটবল িনয়ম: 3v3
িনয়ম 1: েখলৰ পথাৰ

��: 10-12 িমটাৰ
ৈদঘ�:� 15-20 িমটাৰ

িনয়ম 2: বল

বলৰ আকাৰ 3 বা 4 হ'ব পােৰ।

িনয়ম 3: েখলুৈৱসকল

4-5 জন েখলুৈৱ (3 জন আউটিফ� েখলুৈৱ + 1-2 িবক�)
�িত�াপন সীমাহীন আ� িযেকােনা সময়েত হ'ব পােৰ।

িনয়ম 4: েখলুৈৱৰ সঁজিু ল

িযেকােনা �ট� শ্বু আ� িশন গাড� বাধ�তামূলক।
দলৰ িকট ৰঙৰ দেৰ হ'ব লােগ। ৈবকি�কভােৱ, েযেন ৰঙৰ িববেবােৰা
ব�ৱহাৰ কিৰব পািৰ। িবপৰীত দলেটােৱ িবিভ� ৰং িপি�ব লােগ।

িনয়ম 5: েৰফাৰী

েখলৰ পিৰেৱশ আেমাদজনক, সুৰি�ত আ� িশ�ৰ ওপৰত মেনািনেৱশ
কিৰবৈল েগম অবজাভ�াৰ বা েখল পয�েব�ক
�
এজন ব�ৱহাৰ কিৰব পািৰ
। অন�ান� দািয়�েবাৰৰ িভতৰত আেছ সময় ৰখা, িনয়ম পালন কৰা,
আৰ� কৰা, ব� কৰা আ� েখল পুনৰাৰ� কৰা, ন�ৰ ৰখা আ� দুেয়াটা
দলৰ পৰা 'আটাইতৈক মূল�ৱান েখলুৈৱ'ৰ িবষেয় উে�খ কৰা।

িনয়ম 6: আন েমটচ িবষয়াসকল

�েয়াজন নাই

িনয়ম 7: েখলৰ ম�াদ

েখলৰ সময়: �িতেটাত 6 িমিনটৰ 4 চত� থাংশ
�
িবৰিতৰ সময়: 2 িমিনট

িনয়ম 8: েখল আৰ� আ� পুনৰাৰ�

িবেৰাধীসকল েক�ীয় িচ�ৰ পৰা কেমও ২ গজ দূৰত থািকব লািগব।

িনয়ম 9: বল েখলৰ িভতৰত আ� বািহৰত

আউট: বল েখলৰ বািহৰত থািকবৈল স�ূণ�েপ
�
সীমা অিত�ম কিৰব
লািগব।
ইন: বলেটা িপটছৰ িভতৰত লাট মািৰব পািৰ।

িনয়ম 10: এখন েখলৰ ফলাফল িনধাৰণ
�
কৰা

েযিতয়া বলেটা গ'ল লাইনৰ ওপেৰেৰ, গ'লেপা�ৰ িভতৰত স�ূণ�েপ
�
পাৰ ৈহ যায় েতিতয়া এটা গ'ল কৰা হয়।

িনয়ম 11: অফচাইড

অফচাইড নাই

িনয়ম 12: ফাউল আ� অসদাচৰণ

েখলৰ আই.এফ.এ.িব./িফফা িনয়ম �েযাজ�। অৱেশ�, আিম েখলখন
ব�বাৰ ব� নকৰাৰ �িত িবেবচনা কৰা উিচত। িযমান স�ৱ,
িশ�সকলক েখিলবৈল িদয়ক।

িনয়ম 13: �ী িকক

সকেলা �ী িকক েপানপট�য়া। িবেৰাধীসকল কেমও ২ গজ দূৰত থািকব
লািগব।

িনয়ম 14: েপনাি� িকক

যিদ েৰফাৰী/েগম িবষয়াসকলই িবেবচনা কেৰ েয েপনাি� এেলকাৰ
িভতৰত ���ৰ ফাউল কৰা ৈহেছ েতেনহ'েল েপনাি� িকক এটা �দান
কৰা হয়।

িনয়ম 15: দ� িকক-ইন

েখল পুনৰাৰ� কিৰবৈল বলেটা িপটছৰ িভতৰত লািথ মািৰব পািৰ।
সকেলা িকক-ইন পেৰা� অথাৎ
� িকক-ইনৰ পৰা গ'ল কিৰব েনাৱািৰ।

িনয়ম 16: দ� গ'ল িকক

যিদ আ�মণকাৰী দেল গ'ল লাইন অিত�ম কৰাৰ আগেত েশষবাৰৰ
বােব বলেটা �শ কেৰ,
�
িডেফ��ং দলক এটা গ'ল িকক �দান কৰা হয়।
গ'ল িকক গ'ল এেলকাৰ িভতৰত িযেকােনা �ানৰ পৰা ল'ব পািৰ। িকছ�মান
ে��ত, গʼল ে�� আ� েপনাি� ে��ৰ অথ এেক
�
হ'ব পােৰ।

িনয়ম 17: দ� কণাৰ
� িকক

যিদ িডেফ��ং দেল গ'ল লাইন অিত�ম কৰাৰ আগেত বলেটা েশষ �শ �
কেৰ, আ�মণকাৰী দলেটাক এটা কণাৰ
� িকক �দান কৰা হয়।

েখলৰ পিৰৱিত�ত ফুটবল িনয়ম:4v4
িনয়ম 1: েখলৰ পথাৰ

��: 12-15 িমটাৰ
ৈদঘ�:� 20-25 িমটাৰ

িনয়ম 2: বল

বলৰ আকাৰ 3 বা 4 হ'ব পােৰ।

িনয়ম 3: েখলুৈৱসকল

6-7 জন েখলুৈৱ (4 জন আউটিফ� েখলুৈৱ + 2-3 িবক�)
�িত�াপন সীমাহীন আ� িযেকােনা �েপজত হ'ব পােৰ।

িনয়ম 4: েখলুৈৱৰ সঁজিু ল

িযেকােনা �ট� শ্বু আ� িশন গাড� বাধ�তামূলক।
দলৰ িকট ৰঙৰ দেৰ হ'ব লােগ। ৈবকি�কভােৱ, েযেন ৰঙৰ িববেবােৰা
ব�ৱহাৰ কিৰব পািৰ। িবপৰীত দেল িবিভ� ৰং িপি�ব লােগ

িনয়ম 5: েৰফাৰী

েখলৰ পিৰেৱশ আেমাদজনক, সুৰি�ত আ� িশ�ৰ ওপৰত মেনািনেৱশ
কিৰবৈল েগম অবজাভ�াৰ বা েখল পয�েব�ক
�
এজন ব�ৱহাৰ কিৰব পািৰ
। অন�ান� দািয়�েবাৰৰ িভতৰত আেছ সময় ৰখা, িনয়ম পালন কৰা,
আৰ� কৰা, ব� কৰা আ� েখল পুনৰাৰ� কৰা, ন�ৰ ৰখা আ� দুেয়াটা
দলৰ পৰা 'আটাইতৈক মূল�ৱান েখলুৈৱ'ৰ িবষেয় উে�খ কৰা।

িনয়ম 6: আন েমটচ িবষয়াসকল

�েয়াজন নাই

িনয়ম 7: েখলৰ ম�াদ

েখলৰ সময়: �িতেটাত 12 িমিনটৰ 2 টা অধাংশ
�
িবৰিতৰ সময়: 4 িমিনট

িনয়ম 8: েখল আৰ� আ� পুনৰাৰ�

িবেৰাধীসকল েক�ীয় িচ�ৰ পৰা কেমও 3 গজ দূৰত
থািকব লািগব

িনয়ম 9: বল েখলৰ িভতৰত আ� বািহৰত

আউট: বল েখলৰ বািহৰত থািকবৈল স�ূণ�েপ
�
সীমা অিত�ম কিৰব
লািগব।
ইন: বলেটা িপটছৰ িভতৰত লািথ মািৰব পািৰ।

িনয়ম 10: এখন েখলৰ ফলাফল িনধাৰণ
�
কৰা

েযিতয়া বলেটা গ'ল লাইনৰ ওপেৰেৰ, গ'লেপা�ৰ িভতৰত স�ূণ�েপ
�
পাৰ ৈহ যায় েতিতয়া এটা গ'ল কৰা হয়

িনয়ম 11: অফচাইড

অফচাইড নাই

িনয়ম 12: ফাউল আ� অসদাচৰণ

েখলৰ আইএফএিব/িফফা িনয়ম �েযাজ�। অৱেশ�, আিম েখলখন
ব�বাৰ ব� নকৰাৰ �িত িবেবচনা কৰা উিচত। িযমান স�ৱ,
িশ�সকলক েখিলবৈল িদয়ক।

িনয়ম 13: �ী িকক

সকেলা �ী িকক েপানপট�য়া। িবেৰাধীসকল কেমও 3 গজ দূৰত থািকব
লািগব।

িনয়ম 14: েপনাি� িকক

যিদ েৰফাৰী/েগম িবষয়াসকলই িবেবচনা কেৰ েয েপনাি� এেলকাৰ
িভতৰত ��তৰ ফাউল কৰা ৈহেছ েতেনহ'েল েপনাি� িকক এটা �দান
কৰা হয়।

িনয়ম 15: দ� িকক-ইন

েখল পুনৰাৰ� কিৰবৈল বলেটা িপটছৰ িভতৰত লািথ মািৰব পািৰ।
সকেলা িকক-ইন পেৰা� অথাৎ
� িকক-ইনৰ পৰা গ'ল কিৰব েনাৱািৰ।

িনয়ম 16: দ� গ'ল িকক

যিদ আ�মণকাৰী দেল গ'ল লাইন অিত�ম কৰাৰ আগেত েশষবাৰৰ
বােব বলেটা �শ কেৰ,
�
িডেফ��ং দলক এটা গ'ল িকক �দান কৰা হয়।
গ'ল িকক গ'ল এেলকাৰ িভতৰত িযেকােনা �ানৰ পৰা ল'ব পািৰ।
িকছ�মান ে��ত, গʼল ে�� আ� েপনাি� ে��ৰ অথ এেক
�
হ'ব পােৰ

িনয়ম 17: দ� কণাৰ
� িকক

যিদ িডেফ��ং দেল গ'ল লাইন অিত�ম কৰাৰ আগেত বলেটা েশষ
�শ কেৰ,
�
আ�মণকাৰী দলৈল এটা কণাৰ
� িকক �িতহত কৰা হয়।

েখলৰ পিৰৱিত�ত ফুটবল িনয়ম: 5v5
িনয়ম 1: েখলৰ পথাৰ

��: 20-25 িমটাৰ
ৈদঘ�:� 30-35 িমটাৰ

িনয়ম 2: বল

বলৰ আকাৰ 7 আ� 8 বছৰৰ তলৰ বােব 3 বা ৪ হ'ব পােৰ।
বলৰ আকাৰ 9 আ� 10 বছৰৰ তলৰ বােব ৪ হ'ব লািগব।

িনয়ম 3: েখলুৈৱসকল

7-8 জন েখলুৈৱ (5 জন আউটিফ� েখলুৈৱ + 2-3 িবক�)
�িত�াপন সীমাহীন আ� িযেকােনা �েপজত হ'ব পােৰ।

িনয়ম 4: েখলুৈৱৰ সঁজিু ল

িযেকােনা �ট� শ্বু আ� িশন গাড� বাধ�তামূলক।
দলৰ িকট ৰঙৰ দেৰ হ'ব লােগ। ৈবকি�কভােৱ, েযেন ৰঙৰ িববেবােৰা
ব�ৱহাৰ কিৰব পািৰ। িবপৰীত দেল িবিভ� ৰং িপি�ব লােগ

িনয়ম 5: েৰফাৰী

েখলৰ পিৰেৱশ আেমাদজনক, সুৰি�ত আ� িশ�ৰ ওপৰত মেনািনেৱশ
কিৰবৈল েগম অবজাভ�াৰ বা েখল পয�েব�ক
�
এজন ব�ৱহাৰ কিৰব পািৰ
। অন�ান� দািয়�েবাৰৰ িভতৰত আেছ সময় ৰখা, িনয়ম পালন কৰা,
আৰ� কৰা, ব� কৰা আ� েখল পুনৰাৰ� কৰা, ন�ৰ ৰখা আ� দুেয়াটা
দলৰ পৰা 'আটাইতৈক মূল�ৱান েখলুৈৱ'ৰ িবষেয় উে�খ কৰা।

িনয়ম 6: আন েমটচ িবষয়াসকল

�েয়াজন নাই

িনয়ম 7: েখলৰ ম�াদ

7 আ� 8 বছৰৰ তলৰ বােব:
েখলৰ সময়: �িতেটাত 12 িমিনটৰ 2 টা অধাংশ
�
িবৰিতৰ সময়: 4 িমিনট
9 আ� 10 বছৰৰ তলৰ বােব:
েখলৰ সময়: �িতেটাত 18 িমিনটৰ 2 টা অধাংশ
�
িবৰিতৰ সময়: 6 িমিনট

িনয়ম 8: েখল আৰ� আ� পুনৰাৰ�

িবেৰাধীসকল েক�ীয় িচ�ৰ পৰা কেমও ৪ গজ দূৰত থািকব লািগব।

িনয়ম 9: বল েখলৰ িভতৰত আ� বািহৰত

আউট: বল েখলৰ বািহৰত থািকবৈল স�ূণ�েপ
�
সীমা অিত�ম কিৰব
লািগব।
ইন: বলেটা িপটছৰ িভতৰত লািথ মািৰব পািৰ।

িনয়ম 10: এখন েখলৰ ফলাফল িনধাৰণ
�
কৰা

েযিতয়া বলেটা গ'ল লাইনৰ ওপেৰেৰ, গ'লেপা�ৰ িভতৰত স�ূণ�েপ
�
পাৰ ৈহ যায় েতিতয়া এটা গ'ল কৰা হয়

িনয়ম 11: অফচাইড

অফচাইড নাই

িনয়ম 12: ফাউল আ� অসদাচৰণ

7 আ� 8 বছৰৰ তলত: েখলৰ আইএফএিব/িফফা িনয়মসমূহ �েযাজ�।
অৱেশ�, আিম েখলখন ব�বাৰ ব� নকৰাৰ কথা িবেবচনা কৰা উিচত।
িযমান স�ৱ, িশ�সকলক েখিলবৈল িদয়ক। 9 আ� 10 বছৰৰ তলত:
আইএফএিব/িফফা িনয়ম �েযাজ� হয়। হালধীয়া আ� ৰঙা কাড� মুকিল
কৰা হয়। সাৱধানতাৰ বােব হালধীয়া কাড�। যিদ এজন েখলুৈৱেয় দুটা
হালধীয়া কাড� বা ৰঙা কাড� পায়, েতওঁ েলাক 2 িমিনটৰ বােব েখলৰ পৰা
বািহৰ হ'ব।

িনয়ম 13: �ী িকক

সকেলা �ী িকক েপানপট�য়া।

িনয়ম 14: েপনাি� িকক

যিদ েৰফাৰী/েগম িবষয়াসকলই িবেবচনা কেৰ েয েপনাি� এেলকাৰ
িভতৰত ��তৰ ফাউল কৰা ৈহেছ েতেনহ'েল েপনাি� িকক এটা �দান
কৰা হয়।

িনয়ম 15: দ� িকক-ইন

েখল পুনৰাৰ� কিৰবৈল বলেটা িপটছৰ িভতৰত লািথ মািৰব পািৰ।
সকেলা িকক-ইন পেৰা� অথাৎ
� িকক-ইনৰ পৰা গ'ল কিৰব েনাৱািৰ।

িনয়ম 16: দ� গ'ল িকক

যিদ আ�মণকাৰী দেল গ'ল লাইন অিত�ম কৰাৰ আগেত েশষবাৰৰ
বােব বলেটা �শ কেৰ,
�
িডেফ��ং দলক এটা গ'ল িকক �দান কৰা হয়।
গ'ল িকক গ'ল এেলকাৰ িভতৰত িযেকােনা �ানৰ পৰা ল'ব পািৰ।
িকছ�মান ে��ত, গʼল ে�� আ� েপনাি� ে��ৰ অথ এেক
�
হ'ব পােৰ

িনয়ম 17: দ� কণাৰ
� িকক

যিদ িডেফ��ং দেল গ'ল লাইন অিত�ম কৰাৰ আগেত বলেটা েশষ
�শ কেৰ,
�
আ�মণকাৰী দলেটাক এটা কণাৰ
� িকক �দান কৰা হয়।

েখলৰ পিৰৱিত�ত ফুটবল িনয়ম: 6v6
িনয়ম 1: েখলৰ পথাৰ

��: 25-30 িমটাৰ
ৈদঘ�:� 35-40 িমটাৰ

িনয়ম 2: বল

বলৰ আকাৰ 4 হ'ব লািগব।

িনয়ম 3: েখলুৈৱসকল

9-10 জন েখলুৈৱ (6 জন আউটিফ� েখলুৈৱ + 3-4 িবক�)
�িত�াপন সীমাহীন আ� িযেকােনা �’েপজত হ'ব পােৰ।

িনয়ম 4: েখলুৈৱৰ সঁজিু ল

িযেকােনা �ট� শ্বু আ� িশন গাড� বাধ�তামূলক। দলৰ িকট ৰঙৰ দেৰ
হ'ব লােগ। ৈবকি�কভােৱ, েযেন ৰঙৰ িববেবােৰা ব�ৱহাৰ কিৰব পািৰ।
িবপৰীত দেল িবিভ� ৰং িপি�ব লােগ

িনয়ম 5: েৰফাৰী

েখলৰ পিৰেৱশ আেমাদজনক, সুৰি�ত আ� িশ�ৰ ওপৰত মেনািনেৱশ
কিৰবৈল েগম অবজাভ�াৰ বা েখল পয�েব�ক
�
এজন ব�ৱহাৰ কিৰব পািৰ
। অন�ান� দািয়�েবাৰৰ িভতৰত আেছ সময় ৰখা, িনয়ম পালন কৰা,
আৰ� কৰা, ব� কৰা আ� েখল পুনৰাৰ� কৰা, ন�ৰ ৰখা আ� দুেয়াটা
দলৰ পৰা 'আটাইতৈক মূল�ৱান েখলুৈৱ'ৰ িবষেয় উে�খ কৰা।

িনয়ম 6: আন েমটচ িবষয়াসকল

�েয়াজন নাই

িনয়ম 7: েখলৰ ম�াদ

েখলৰ সময়: �িতেটাত 18 িমিনটৰ 2 টা অধাংশ
�
িবৰিতৰ সময়: 6 িমিনট

িনয়ম 8: েখল আৰ� আ� পুনৰাৰ�

িবেৰাধীসকল েক�ীয় িচ�ৰ পৰা কেমও 5 গজ দূৰত থািকব লািগব।

িনয়ম 9: বল েখলৰ িভতৰত আ� বািহৰত

আউট: বল েখলৰ বািহৰত থািকবৈল স�ূণ�েপ
�
সীমা অিত�ম কিৰব
লািগব।
ইন: বলেটা িপটছৰ িভতৰত লািথ মািৰব পািৰ।

িনয়ম 10: এখন েখলৰ ফলাফল িনধাৰণ
�
কৰা

েযিতয়া বলেটা গ'ল লাইনৰ ওপেৰেৰ, গ'লেপা�ৰ িভতৰত স�ূণ�েপ
�
পাৰ ৈহ যায় েতিতয়া এটা গ'ল কৰা হয়।

িনয়ম 11: অফচাইড

অফচাইড নাই

িনয়ম 12: ফাউল আ� অসদাচৰণ

েখলৰ আইএফএিব/িফফা িনয়ম �েযাজ�। অৱেশ�, আিম েখলখন
ব�বাৰ ব� নকৰাৰ �িত িবেবচনা কৰা উিচত। িযমান স�ৱ,
িশ�সকলক েখিলবৈল িদয়ক। হালধীয়া আ� ৰঙা কাড� মুকিল কৰা হয়
। সাৱধানতাৰ বােব হালধীয়া কাড�। যিদ এজন েখলুৈৱেয় দুটা হালধীয়া বা
ৰঙা কাড� পায়, েতওঁ েলাক 2 িমিনটৰ বােব েখলৰ পৰা বািহৰ হ'ব।

িনয়ম 13: �ী িকক

সকেলা �ী িকক েপানপট�য়া।

িনয়ম 14: েপনাি� িকক

যিদ েৰফাৰী/েগম িবষয়াসকলই িবেবচনা কেৰ েয েপনাি� এেলকাৰ
িভতৰত ���ৰ ফাউল কৰা ৈহেছ েতেনহ'েল েপনাি� িকক এটা �দান
কৰা হয়

িনয়ম 15: দ� িকক-ইন

েখল পুনৰাৰ� কিৰবৈল বলেটা িপটছৰ িভতৰত লািথ মািৰব পািৰ।
সকেলা িকক-ইন পেৰা� অথাৎ
� িকক-ইনৰ পৰা গ'ল কিৰব েনাৱািৰ।

িনয়ম 16: দ� গ'ল িকক

যিদ আ�মণকাৰী দেল গ'ল লাইন অিত�ম কৰাৰ আগেত েশষবাৰৰ
বােব বলেটা �শ কেৰ,
�
িডেফ��ং দলক এটা গ'ল িকক �দান কৰা হয়।
গ'ল িকক গ'ল এেলকাৰ িভতৰত িযেকােনা �ানৰ পৰা ল'ব পািৰ। িকছ�মান
ে��ত, গʼল ে�� আ� েপনাি� ে��ৰ অথ এেক
�
হ'ব পােৰ।

িনয়ম 17: দ� কণাৰ
� িকক

যিদ িডেফ��ং দেল গ'ল লাইন অিত�ম কৰাৰ আগেত বলেটা েশষ
�শ কেৰ,
�
আ�মণকাৰী দলেটাক এটা কণাৰ
� িকক �দান কৰা হয়।

েখলৰ পিৰৱিত�ত ফুটবল িনয়ম: 7v7(GK)
িনয়ম 1: েখলৰ পথাৰ

��: 30-35 িমটাৰ
ৈদঘ�:� 45-50 িমটাৰ

িনয়ম 2: বল

9 আ� 10 ৰ তলত: বলৰ আকাৰ 4 হ'ব লািগব।
11 আ� 12 বছৰৰ তলৰ: বলৰ আকাৰ 4 বা 5 হ'ব পােৰ।

িনয়ম 3: েখলুৈৱসকল

10-11 জন েখলুৈৱ (6 জন আউটিফ� েখলুৈৱ + গ'লৰ�ক + 3-4
িবক�) �িত�াপন সীমাহীন আ� িযেকােনা �েপজত হ'ব পােৰ

িনয়ম 4: েখলুৈৱৰ সঁজিু ল

িযেকােনা �ট� শ্বু আ� িশন গাড� বাধ�তামূলক। দলৰ িকট ৰঙৰ দেৰ
হ'ব লােগ। ৈবকি�কভােৱ, েযেন ৰঙৰ িববেবােৰা ব�ৱহাৰ কিৰব পািৰ।
িবপৰীত দলেটােৱ িবিভ� ৰং িপি�ব লােগ। গ'লিকপাৰসকলৰ বােব,
হাতেমাজাৰ পৰামশ িদয়া
�
হয় িক� বাধ�তামূলক নহয়।

িনয়ম 5: েৰফাৰী

েখলৰ পিৰেৱশ আেমাদজনক, সুৰি�ত আ� িশ�ৰ ওপৰত মেনািনেৱশ
কিৰবৈল েগম অবজাভ�াৰ বা েখল পয�েব�ক
�
এজন ব�ৱহাৰ কিৰব পািৰ
। অন�ান� দািয়�েবাৰৰ িভতৰত আেছ সময় ৰখা, িনয়ম পালন কৰা,
আৰ� কৰা, ব� কৰা আ� েখল পুনৰাৰ� কৰা, ন�ৰ ৰখা

িনয়ম 6: আন েমটচ িবষয়াসকল

আন েমটচ িবষয়াসকল ৈবকি�ক।

িনয়ম 7: েখলৰ ম�াদ

9 আ� 10 ৰ তলত:
েখলৰ সময়: �িতেটাত 18 িমিনটৰ 2 টা অধাংশ।
�
িবৰিতৰ সময়: 6 িমিনট
11 আ� 12 বছৰৰ তলৰ:
েখলৰ সময়: �িতেটাত 24 িমিনটৰ 2 টা অধাংশ।
�
িবৰিতৰ সময়: 8 িমিনট

িনয়ম 8: েখল আৰ� আ� পুনৰাৰ�

িবেৰাধীসকল েক�ীয় িচ�ৰ পৰা কেমও ৬ গজ দূৰত থািকব লািগব।

িনয়ম 9: বল েখলৰ িভতৰত আ� বািহৰত

আউট: বল েখলৰ বািহৰত থািকবৈল স�ূণ�েপ
�
সীমা অিত�ম কিৰব
লািগব।
ইন: বলেটা িপটছৰ িভতৰত েপলাই িদব লািগব।

িনয়ম 10: এখন েখলৰ ফলাফল িনধাৰণ
�
কৰা

েযিতয়া বলেটা গ'ল লাইনৰ ওপেৰেৰ, গ'লেপা�ৰ িভতৰত স�ূণ�েপ
�
পাৰ ৈহ যায় েতিতয়া এটা গ'ল কৰা হয়।

িনয়ম 11: অফচাইড

অফচাইড িনয়ম ৈবকি�ক

িনয়ম 12: ফাউল আ� অসদাচৰণ

েখলৰ আইএফএিব/িফফা িনয়ম �েযাজ�। হালধীয়া আ� ৰঙা কাড�
মুকিল কৰা হয়। সাৱধানতাৰ বােব হালধীয়া কাড�। যিদ এজন েখলুৈৱেয়
দুটা হালধীয়া বা ৰঙা কাড� পায়, েতওঁ েলাক 2 িমিনটৰ বােব েখলৰ পৰা
বািহৰ হ'ব।

িনয়ম 13: �ী িকক

9 আ� 10 বছৰৰ তলৰ: সকেলা �ী িকক েপানপট�য়া
11 আ� 12 বছৰৰ তলত: পেৰা� �ী িকক মুকিল কিৰব লািগব।

িনয়ম 14: েপনাি� িকক

যিদ েৰফাৰী/েগম িবষয়াসকলই িবেবচনা কেৰ েয েপনাি� এেলকাৰ
িভতৰত ��তৰ ফাউল কৰা ৈহেছ েতেনহ'েল েপনাি� িকক এটা �দান
কৰা হয়।

িনয়ম 15: ে�া-ইন

েখল পুনৰাৰ� কিৰবৈল বলেটা িপটছৰ িভতৰত েপলাই িদব লািগব।
েপানপট�য়া ে�া-ইনৰ �াৰা গ'ল কিৰব েনাৱািৰ।

িনয়ম 16: দ� গ'ল িকক

যিদ আ�মণকাৰী দেল গ'ল লাইন অিত�ম কৰাৰ আগেত েশষবাৰৰ
বােব বলেটা �শ কেৰ,
�
িডেফ��ং দলক এটা গ'ল িকক �দান কৰা হয়।
গ'ল িকক গ'ল এেলকাৰ িভতৰত িযেকােনা �ানৰ পৰা ল'ব পািৰ।
িকছ�মান ে��ত, গʼল ে�� আ� েপনাি� ে��ৰ অথ এেক
�
হ'ব পােৰ।

িনয়ম 17: দ� কণাৰ
� িকক

যিদ িডেফ��ং দেল গ'ল লাইন অিত�ম কৰাৰ আগেত বলেটা েশষ
�শ কেৰ,
�
আ�মণকাৰী দলেটাক এটা কণাৰ
� িকক �দান কৰা হয়।

েখলৰ পিৰৱিত�ত ফুটবল িনয়ম: 8v8(GK)
িনয়ম 1: েখলৰ পথাৰ

��: 35-45 িমটাৰ
ৈদঘ�:� 50-60 িমটাৰ

িনয়ম 2: বল

বলৰ আকাৰ 4 বা 5 হ'ব পােৰ।

িনয়ম 3: েখলুৈৱসকল

11-12 জন েখলুৈৱ (7 জন আউটিফ� েখলুৈৱ + গ'লৰ�ক + 3-4 িবক�)
�িত�াপন সীমাহীন আ� িযেকােনা �েপজত হ'ব পােৰ।

িনয়ম 4: েখলুৈৱৰ সঁজিু ল

িযেকােনা �ট� শ্বু আ� িশন গাড� বাধ�তামূলক। দলৰ িকট ৰঙৰ দেৰ হ'ব
লােগ। ৈবকি�কভােৱ, েযেন ৰঙৰ িববেবােৰা ব�ৱহাৰ কিৰব পািৰ। িবপৰীত
দলেটােৱ িবিভ� ৰং িপি�ব লােগ। গ'লিকপাৰসকলৰ বােব, হাতেমাজাৰ
পৰামশ িদয়া
�
হয় িক� বাধ�তামূলক নহয়।

িনয়ম 5: েৰফাৰী

েখলৰ পিৰেৱশ আেমাদজনক, সুৰি�ত আ� িশ�ৰ ওপৰত মেনািনেৱশ
কিৰবৈল েগম অবজাভ�াৰ বা েখল পয�েব�ক
�
এজন ব�ৱহাৰ কিৰব পািৰ।
অন�ান� দািয়�েবাৰৰ িভতৰত আেছ সময় ৰখা, িনয়ম পালন কৰা, আৰ�
কৰা, ব� কৰা আ� েখল পুনৰাৰ� কৰা, ন�ৰ ৰখা আ� দুেয়াটা দলৰ পৰা
'আটাইতৈক মূল�ৱান েখলুৈৱ'ৰ িবষেয় উে�খ কৰা।

িনয়ম 6: আন েমটচ িবষয়াসকল

আন েমটচ িবষয়াসকল ৈবকি�ক।

িনয়ম 7: েখলৰ ম�াদ

েখলৰ সময়: �িতেটাত 24 িমিনটৰ 2 টা অধাংশ
�
িবৰিতৰ সময়: 8 িমিনট

িনয়ম 8: েখল আৰ� আ� পুনৰাৰ�

িবেৰাধীসকল কেমও 7 গজ দূৰত থািকব লািগব

িনয়ম 9: বল েখলৰ িভতৰত আ� বািহৰত

আউট: বল েখলৰ বািহৰত থািকবৈল স�ূণ�েপ
�
সীমা অিত�ম কিৰব লািগব।
ইন: বলেটা িপটছৰ িভতৰত েপলাই িদব লািগব।

িনয়ম 10: এখন েখলৰ ফলাফল িনধাৰণ
�
কৰা

েযিতয়া বলেটােৱ গ'ল লাইনৰ ওপেৰেৰ, গ'লেপা�ৰ িভতৰত এখন েমটচৰ
ফলাফল স�ূণ�েপ
�
পাৰ কেৰ েতিতয়া এটা গ'ল কৰা হয়।

িনয়ম 11: অফচাইড

অফচাইড িনয়ম ৈবকি�ক।

িনয়ম 12: ফাউল আ� অসদাচৰণ

েখলৰ আইএফএিব/িফফা িনয়ম �েযাজ�। হালধীয়া আ� ৰঙা কাড� মুকিল
কৰা হয়। সাৱধানতাৰ বােব হালধীয়া কাড�। যিদ এজন েখলুৈৱেয় দুটা হালধীয়া
বা ৰঙা কাড� পায়, েতওঁ েলাক 2 িমিনটৰ বােব েখলৰ পৰা বািহৰ হ'ব।

িনয়ম 13: �ী িকক

েখলৰ আইএফএিব/িফফা িনয়ম �েযাজ�। �ী িকক েপানপট�য়া বা পেৰা�
হ'ব পােৰ।

িনয়ম 14: েপনাি� িকক

যিদ েৰফাৰী/েগম িবষয়াসকলই িবেবচনা কেৰ েয েপনাি� এেলকাৰ িভতৰত
��তৰ ফাউল কৰা ৈহেছ েতেনহ'েল েপনাি� িকক এটা �দান কৰা হয়।

িনয়ম 15: ে�া-ইন

েখল পুনৰাৰ� কিৰবৈল বলেটা িপটছৰ িভতৰত েপলাই িদব লািগব।
েপানপট�য়া ে�া-ইনৰ �াৰা গ'ল কিৰব েনাৱািৰ।

িনয়ম 16: দ� গ'ল িকক

যিদ আ�মণকাৰী দেল গ'ল লাইন অিত�ম কৰাৰ আগেত
েশষবাৰৰ বােব বলেটা �শ কেৰ,
�
িডেফ��ং দলক এটা গ'ল িকক
�দান কৰা হয়। গ'ল িকক গ'ল এেলকাৰ িভতৰত িযেকােনা �ানৰ
পৰা ল'ব পািৰ। িকছ�মান ে��ত, গʼল ে�� আ� েপনাি� ে��ৰ
অথ এেক
�
হ'ব পােৰ।

িনয়ম 17: দ� কণাৰ
� িকক

যিদ িডেফ��ং দেল গ'ল লাইন অিত�ম কৰাৰ আগেত বলেটা েশষ �শ �
কেৰ, আ�মণকাৰী দলেটাক এটা কণাৰ
� িকক �দান কৰা হয়।

েখলৰ পিৰৱিত�ত ফুটবল িনয়ম: 9v9(GK)
িনয়ম 1: েখলৰ পথাৰ

��: 45-50 িমটাৰ
ৈদঘ�:� 60-67 িমটাৰ

িনয়ম 2: বল

বলৰ আকাৰ 4 বা 5 হ'ব পােৰ।

িনয়ম 3: েখলুৈৱসকল

13-14 জন েখলুৈৱ (8 জন আউটিফ� েখলুৈৱ + গ'লৰ�ক + 4-5 িবক�)
�িত�াপন সীমাহীন আ� িযেকােনা �েপজত হ'ব পােৰ।

িনয়ম 4: েখলুৈৱৰ সঁজিু ল

িযেকােনা �ট� শ্বু আ� িশন গাড� বাধ�তামূলক।
দলৰ িকট ৰঙৰ দেৰ হ'ব লােগ। ৈবকি�কভােৱ, েযেন ৰঙৰ িববেবােৰা ব�ৱহাৰ
কিৰব পািৰ। িবপৰীত দলেটােৱ িবিভ� ৰং িপি�ব লােগ। গ'লিকপাৰসকলৰ বােব,
হাতেমাজাৰ পৰামশ িদয়া
�
হয় িক� বাধ�তামূলক নহয়।

িনয়ম 5: েৰফাৰী

েখলৰ পিৰেৱশ আেমাদজনক, সুৰি�ত আ� িশ�ৰ ওপৰত মেনািনেৱশ
কিৰবৈল েগম অবজাভ�াৰ বা েখল পয�েব�ক
�
এজন ব�ৱহাৰ কিৰব পািৰ।
অন�ান� দািয়�েবাৰৰ িভতৰত আেছ সময় ৰখা, িনয়ম পালন কৰা, আৰ�
কৰা, ব� কৰা আ� েখল পুনৰাৰ� কৰা, ন�ৰ ৰখা আ� দুেয়াটা দলৰ পৰা
'আটাইতৈক মূল�ৱান েখলুৈৱ'ৰ িবষেয় উে�খ কৰা।

িনয়ম 6: আন েমটচ িবষয়াসকল

আন েমটচ িবষয়াসকল ৈবকি�ক।

িনয়ম 7: েখলৰ ম�াদ

েখলৰ সময়: �িতেটাত 24 িমিনটৰ 2 টা অধাংশ
�
িবৰিতৰ সময়: 8 িমিনট

িনয়ম 8: েখল আৰ� আ� পুনৰাৰ�

িবেৰাধীসকল েক�ীয় িচ�ৰ পৰা কেমও 8 গজ দূৰত থািকব লািগব।

িনয়ম 9: বল েখলৰ িভতৰত আ�
বািহৰত

আউট: বল েখলৰ বািহৰত থািকবৈল স�ূণ�েপ
�
সীমা অিত�ম কিৰব লািগব।
ইন: বলেটা িপটছৰ িভতৰত েপলাই িদব লািগব।

িনয়ম 10: এখন েখলৰ ফলাফল িনধাৰণ
�
কৰা

েযিতয়া বলেটা গ'ল লাইনৰ ওপেৰেৰ, গ'লেপা�ৰ িভতৰত স�ূণ�েপ
�
পাৰ
ৈহ যায় েতিতয়া এটা গ'ল কৰা হয়

িনয়ম 11: অফচাইড

অফচাইড িনয়ম ৈবকি�ক।

িনয়ম 12: ফাউল আ� অসদাচৰণ

েখলৰ আইএফএিব/িফফা িনয়ম �েযাজ�। হালধীয়া আ� ৰঙা কাড� মুকিল
কৰা হয়। সাৱধানতাৰ বােব হালধীয়া কাড�। যিদ এজন েখলুৈৱেয় দুটা হালধীয়া
বা ৰঙা কাড� পায়, েতওঁ েলাক 2 িমিনটৰ বােব েখলৰ পৰা বািহৰ হ'ব।

িনয়ম 13: �ী িকক

েখলৰ আইএফএিব/িফফা িনয়ম �েযাজ�। �ী িকক েপানপট�য়া বা পেৰা�
হ'ব পােৰ।

িনয়ম 14: েপনাি� িকক

যিদ েৰফাৰী/েগম িবষয়াসকলই িবেবচনা কেৰ েয েপনাি� এেলকাৰ িভতৰত
��তৰ ফাউল কৰা ৈহেছ েতেনহ'েল েপনাি� িকক এটা �দান কৰা হয়।

িনয়ম 15: ে�া-ইন

েখল পুনৰাৰ� কিৰবৈল বলেটা িপটছৰ িভতৰত েপলাই িদব লািগব।
েপানপট�য়া ে�া-ইনৰ �াৰা গ'ল কিৰব েনাৱািৰ।

িনয়ম 16: দ� গ'ল িকক

যিদ আ�মণকাৰী দেল গ'ল লাইন অিত�ম কৰাৰ আগেত েশষবাৰৰ বােব
বলেটা �শ কেৰ,
�
িডেফ��ং দলক এটা গ'ল িকক �দান কৰা হয়। গ'ল িকক
গ'ল এেলকাৰ িভতৰত িযেকােনা �ানৰ পৰা ল'ব পািৰ।

িনয়ম 17: দ� কণাৰ
� িকক

যিদ িডেফ��ং দেল গ'ল লাইন অিত�ম কৰাৰ আগেত বলেটা েশষ�শ �
কেৰ, আ�মণকাৰী দলেটাক এটা কণাৰ
� িকক �দান কৰা হয়।

ফুটচাল

েখলৰ পিৰৱিত�ত ফুটচাল িনয়ম: 3v3
িনয়ম 1: েখলৰ পথাৰ

��: 10-12 িমটাৰ
ৈদঘ�:� 15-20 িমটাৰ

িনয়ম 2: বল

বলৰ আকাৰ 3 বা 4 হ'ব পােৰ।

িনয়ম 3: েখলুৈৱসকল

4-5 জন েখলুৈৱ (3 জন আউটিফ� েখলুৈৱ + 1-2 িবক�)
�িত�াপন সীমাহীন আ� িযেকােনা সময়েত হ'ব পােৰ।

িনয়ম 4: েখলুৈৱৰ সঁজিু ল

িযেকােনা �ট� শ্বু আ� িশন গাড� বাধ�তামূলক।
দলৰ িকট ৰঙৰ দেৰ হ'ব লােগ। ৈবকি�কভােৱ, েযেন ৰঙৰ িববেবােৰা
ব�ৱহাৰ কিৰব পািৰ। িবপৰীত দলেটােৱ িবিভ� ৰং িপি�ব লােগ।

িনয়ম 5: েৰফাৰী

েখলৰ পিৰেৱশ আেমাদজনক, সুৰি�ত আ� িশ�ৰ ওপৰত মেনািনেৱশ
কিৰবৈল েগম অবজাভ�াৰ বা েখল পয�েব�ক
�
এজন ব�ৱহাৰ কিৰব পািৰ।
অন�ান� দািয়�েবাৰৰ িভতৰত আেছ সময় ৰখা, িনয়ম পালন কৰা, আৰ�
কৰা, ব� কৰা আ� েখল পুনৰাৰ� কৰা, ন�ৰ ৰখা আ� দুেয়াটা দলৰ পৰা
'আটাইতৈক মূল�ৱান েখলুৈৱ' উে�খ কৰা।

িনয়ম 6: আন েমটচ িবষয়াসকল

�েয়াজন নাই

িনয়ম 7: েখলৰ ম�াদ

েখলৰ সময়: �িতেটাত 6 িমিনটৰ 4 চত� থাংশ
�
িবৰিতৰ সময়: 2 িমিনট
চলমান ঘড়ী: বল েখলৰ বািহৰত থািকেল সময় ব� নহয়।

িনয়ম 8: েখল আৰ� আ� পুনৰাৰ�

িবেৰাধীসকল েক�ীয় িচ�ৰ পৰা কেমও ২ গজ দূৰত থািকব লািগব।

িনয়ম 9: বল েখলৰ িভতৰত আ� বািহৰত

আউট: বল েখলৰ বািহৰত থািকবৈল স�ূণ�েপ
�
সীমা অিত�ম কিৰব
লািগব।
ইন: বলেটা িপটছৰ িভতৰত লািথ মািৰব পািৰ।

িনয়ম 10: এখন েখলৰ ফলাফল িনধাৰণ
�
কৰা

েযিতয়া বলেটা গ'ল লাইনৰ ওপেৰেৰ, গ'লেপা�ৰ িভতৰত স�ূণ�েপ
�
পাৰ
ৈহ যায় েতিতয়া এটা গ'ল কৰা হয়।

িনয়ম 11: অফচাইড

অফচাইড নাই

িনয়ম 12: ফাউল আ� অসদাচৰণ

েখলৰ িফফা িনয়ম �েযাজ�। অৱেশ�, আিম েখলখন ব�বাৰ ব�
নকৰাৰ �িত িবেবচনা কৰা উিচত। িযমান স�ৱ, িশ�সকলক েখিলবৈল
িদয়ক।

িনয়ম 13: �ী িকক

সকেলা �ী িকক েপানপট�য়া। িবেৰাধীসকল কেমও ২ গজ দূৰত থািকব
লািগব। �াইড েটেকলৰ অনুমিত নাই

িনয়ম 14: েপনাি� িকক

যিদ েৰফাৰী/েগম িবষয়াসকলই িবেবচনা কেৰ েয েপনাি�
এেলকাৰ িভতৰত ��তৰ ফাউল কৰা ৈহেছ েতেনহ'েল েপনাি�
িকক এটা �দান কৰা হয়।

িনয়ম 15: দ� িকক-ইন

েখল পুনৰাৰ� কিৰবৈল বলেটা িপটছৰ িভতৰত লািথ মািৰব পািৰ। সকেলা
িকক-ইন পেৰা� অথাৎ
� িকক-ইনৰ পৰা গ'ল কিৰব েনাৱািৰ।

িনয়ম 16: দ� গ'ল িকক

যিদ আ�মণকাৰী দেল গ'ল লাইন অিত�ম কৰাৰ আগেত েশষবাৰৰ বােব
বলেটা �শ কেৰ,
�
িডেফ��ং দলক এটা গ'ল িকক �দান কৰা হয়। গ'ল
িকক গ'ল এেলকাৰ িভতৰত িযেকােনা �ানৰ পৰা ল'ব পািৰ। িকছ�মান
ে��ত, গʼল ে�� আ� েপনাি� ে��ৰ অথ এেক
�
হ'ব পােৰ।

িনয়ম 17: দ� কণাৰ
� িকক

যিদ িডেফ��ং দেল গ'ল লাইন অিত�ম কৰাৰ আগেত বলেটা েশষ�শ �
কেৰ, আ�মণকাৰী দলেটাক এটা কণাৰ
� িকক �দান কৰা হয়।

েখলৰ পিৰৱিত�ত ফুটচাল িনয়ম: 4v4
িনয়ম 1: েখলৰ পথাৰ

��: 12-15 িমটাৰ
ৈদঘ�:� 20-25 িমটাৰ

িনয়ম 2: বল

এইেটা এটা ফুটচাল বল হ'ব লািগব আ� আকাৰ 3 বা 4 হ'ব পােৰ। আকাৰ 3
অনুেমািদত।

িনয়ম 3: েখলুৈৱসকল

6-7 জন েখলুৈৱ (4 জন আউটিফ� েখলুৈৱ + 2-3 িবক�)
�িত�াপন সীমাহীন আ� িযেকােনা সময়েত হ'ব পােৰ।

িনয়ম 4: েখলুৈৱৰ সঁজিু ল

িযেকােনা �ট� শ্বু আ� িশন গাড� বাধ�তামূলক। দলৰ িকট ৰঙৰ দেৰ হ'ব
লােগ। ৈবকি�কভােৱ, েযেন ৰঙৰ িববেবােৰা ব�ৱহাৰ কিৰব পািৰ। িবপৰীত
দলেটােৱ িবিভ� ৰং িপি�ব লােগ।

িনয়ম 5: েৰফাৰী

েখলৰ পিৰেৱশ আেমাদজনক, সুৰি�ত আ� িশ�ৰ ওপৰত মেনািনেৱশ
কিৰবৈল েগম অবজাভ�াৰ বা েখল পয�েব�ক
�
এজন ব�ৱহাৰ কিৰব পািৰ।
অন�ান� দািয়�েবাৰৰ িভতৰত আেছ সময় ৰখা, িনয়ম পালন কৰা, আৰ�
কৰা, ব� কৰা আ� েখল পুনৰাৰ� কৰা, ন�ৰ ৰখা আ� দুেয়াটা দলৰ পৰা
'আটাইতৈক মূল�ৱান েখলুৈৱ'ৰ িবষেয় উে�খ কৰা।

িনয়ম 6: আন েমটচ িবষয়াসকল

�েয়াজন নাই

িনয়ম 7: েখলৰ ম�াদ

7 বছৰৰ তলৰ আ� 8 বছৰৰ তলৰ:
েখলৰ সময়: �িতেটাত 12 িমিনটৰ 2 টা অধাংশ
�
িবৰিতৰ সময়: 4 িমিনট
9 বছৰৰ তলৰ আ� 10 বছৰৰ তলৰ:
েখলৰ সময়: �িতেটাত 15 িমিনটৰ 2 টা অধাংশ
�
িবৰিতৰ সময়: 5 িমিনট
েকােনা অিতিৰ� সময় নাই
চলমান ঘড়ী: বল েখলৰ বািহৰত থািকেল সময় ব� নহয়

িনয়ম 8: েখল আৰ� আ� পুনৰাৰ�

িবেৰাধীসকল েক�ীয় িচ�ৰ পৰা কেমও 3 গজ দূৰত থািকব লািগব।

িনয়ম 9: বল েখলৰ িভতৰত আ� বািহৰত

আউট: বল েখলৰ বািহৰত থািকবৈল স�ূণ�েপ
�
সীমা অিত�ম কিৰব লািগব।
ইন: বলেটা িপটচৰ িভতৰত লািথ মািৰব পািৰ

িনয়ম 10: এখন েখলৰ ফলাফল িনধাৰণ
�
কৰা

েযিতয়া বলেটা গ'ল লাইনৰ ওপেৰেৰ, গ'লেপা�ৰ িভতৰত স�ূণ�েপ
�
পাৰ
ৈহ যায় েতিতয়া এটা গ'ল কৰা হয়।

িনয়ম 11: অফচাইড

অফচাইড নাই

িনয়ম 12: ফাউল আ� অসদাচৰণ

েখলৰ িফফা িনয়ম �েযাজ�। অৱেশ�, আিম েখলখন ব�বাৰ ব�
নকৰাৰ �িত িবেবচনা কৰা উিচত। িযমান স�ৱ, িশ�সকলক
েখিলবৈল িদয়ক।

িনয়ম 13: �ী িকক

সকেলা �ী িকক েপানপট�য়া। িবেৰাধীসকল কেমও 3 গজ দূৰত থািকব
লািগব। �াইড েটেকলৰ অনুমিত নাই।

িনয়ম 14: েপনাি� িকক

যিদ েৰফাৰী/েগম িবষয়াসকলই িবেবচনা কেৰ েয েপনাি� এেলকাৰ িভতৰত
��তৰ ফাউল কৰা ৈহেছ েতেনহ'েল েপনাি� িকক এটা �দান কৰা হয়।

িনয়ম 15: দ� িকক-ইন

েখল পুনৰাৰ� কিৰবৈল বলেটা িপটছৰ িভতৰত লািথ মািৰব পািৰ। সকেলা
িকক-ইন পেৰা� অথাৎ
� িকক-ইনৰ পৰা গ'ল কিৰব েনাৱািৰ।

িনয়ম 16: দ� গ'ল িকক

যিদ আ�মণকাৰী দেল গ'ল লাইন অিত�ম কৰাৰ আগেত েশষবাৰৰ বােব
বলেটা �শ কেৰ,
�
িডেফ��ং দলক এটা গ'ল িকক �দান কৰা হয়। গ'ল
িকক গ'ল এেলকাৰ িভতৰত িযেকােনা �ানৰ পৰা ল'ব পািৰ। িকছ�মান
ে��ত, গʼল ে�� আ� েপনাি� ে��ৰ অথ এেক
�
হ'ব পােৰ।

িনয়ম 17: দ� কণাৰ
� িকক

যিদ িডেফ��ং দেল গ'ল লাইন অিত�ম কৰাৰ আগেত বলেটা েশষ �শ �
কেৰ, আ�মণকাৰী দলেটাক এটা কণাৰ
� িকক �দান কৰা হয়।

েখলৰ পিৰৱিত�ত ফুটচাল িনয়ম: 5v5(GK)
িনয়ম 1: েখলৰ পথাৰ

��: সবািধক
�
15 িমটাৰ
ৈদঘ�:� সবািধক
�
30 িমটাৰ

িনয়ম 2: বল

এইেটা এটা ফুটচাল বল হ'ব লািগব আ� আকাৰ 3 বা 4 হ'ব পােৰ। আকাৰ 3
অনুেমািদত

িনয়ম 3: েখলুৈৱসকল

8-9 জন েখলুৈৱ (4 জন আউটিফ� েখলুৈৱ + গ'লৰ�ক + 3-4 িবক�)
�িত�াপন সীমাহীন আ� িযেকােনা সময়েত হ'ব পােৰ।

িনয়ম 4: েখলুৈৱৰ সঁজিু ল

িযেকােনা �ট� শ্বু আ� িশন গাড� বাধ�তামূলক।
দলৰ িকট ৰঙৰ দেৰ হ'ব লােগ। ৈবকি�কভােৱ, েযেন ৰঙৰ িববেবােৰা
ব�ৱহাৰ কিৰব পািৰ। িবপৰীত দলেটােৱ িবিভ� ৰং িপি�ব লােগ।

িনয়ম 5: েৰফাৰী

েখলৰ পিৰেৱশ আেমাদজনক, সুৰি�ত আ� িশ�ৰ ওপৰত মেনািনেৱশ
কিৰবৈল েগম অবজাভ�াৰ বা েখল পয�েব�ক
�
এজন ব�ৱহাৰ কিৰব পািৰ।
অন�ান� দািয়�েবাৰৰ িভতৰত আেছ সময় ৰখা, িনয়ম পালন কৰা, আৰ�
কৰা, ব� কৰা আ� েখল পুনৰাৰ� কৰা, ন�ৰ ৰখা আ� দুেয়াটা দলৰ পৰা
'আটাইতৈক মূল�ৱান েখলুৈৱ'ৰ িবষেয় উে�খ কৰা।

িনয়ম 6: আন েমটচ িবষয়াসকল

আন েমটচ িবষয়াসকল ৈবকি�ক।

িনয়ম 7: েখলৰ ম�াদ

েখলৰ সময়: �িতেটাত 20 িমিনটৰ 2 টা অধাংশ
�
িবৰিতৰ সময়: 7 িমিনট
চলমান ঘড়ী: বল েখলৰ বািহৰত থািকেল সময় ব� নহয়

িনয়ম 8: েখল আৰ� আ� পুনৰাৰ�

�িত��ী েক�ীয় িচ�ৰ পৰা কেমও 4 গজ দূৰত থািকব লািগব।

িনয়ম 9: বল েখলৰ িভতৰত আ� বািহৰত

আউট: বল েখলৰ বািহৰত থািকবৈল স�ূণ�েপ
�
সীমা অিত�ম কিৰব লািগব।
ইন: বলেটা িপটছৰ িভতৰত লািথ মািৰব পািৰ।

িনয়ম 10: এখন েখলৰ ফলাফল িনধাৰণ
�
কৰা

েযিতয়া বলেটা গ'ল লাইনৰ ওপেৰেৰ, গ'লেপা�ৰ িভতৰত স�ূণ�েপ
�
পাৰ
ৈহ যায় েতিতয়া এটা গ'ল কৰা হয়।

িনয়ম 11: অফচাইড

অফচাইড নাই

িনয়ম 12: ফাউল আ� অসদাচৰণ

েখলৰ িফফা িনয়ম �েযাজ�। ফাউলেবাৰ েপানপট�য়া �ী িকক, েপনাি�
িকক বা পেৰা� �ী িকেকেৰ দ��ত কৰা হয়। অসদাচৰণক সাৱধানতা বা
ে�ৰণৰ �াৰা দ��ত কৰা হয়

িনয়ম 13: �ী িকক

েখলৰ িফফা িনয়ম �েযাজ�। �ী িককেবাৰ হয় েপানপট�য়া বা পেৰা�।
�িতেটা দলক �িতেটা অধাংশত
�
পাঁচটা েপানপট�য়া �ী িকক িদবৈল
অনুমিত িদয়া হ'ব। ষ� ফাউলত আ� তাৰ িপছত, িবপ� দলক 10 িমটাৰ
িকক �দান কৰা হয়। িডেফ��ং দলেটাক বল আ� গ'লৰ মাজত েকােনা
েখলুৈৱক (গ'লৰ�কৰ বািহেৰ ) অৱ�ান কিৰবৈল অনুমিত িদয়া নহয়।
িককেটা 10 িমটাৰ মাক�ৰ পৰা েলাৱা হ'ব পােৰ বা, যিদ ফাউলেটা 10
িমটাৰতৈক অিধক গ'লৰ ওচৰত কৰা হয়, ফাউল েহাৱা �ানৰ পৰা।

িনয়ম 14: েপনাি� িকক

িযেকােনা ফাউল কৰা দলৰ িব�ে� েপনাি� িকক �দান কৰা হয় যাৰ বােব
েপানপট�য়া �ী িকক �দান কৰা হয়, ইয়াৰ িনজৰ েপনাি� এেলকাৰ
িভতৰত আ� বলেটা েখিল থােকাঁেত। িকক েটকাৰৰ বািহেৰ আন
েখলুৈৱসকেল ঠাইখনৰ পৰা ৪ গজ দূৰত থািকব লািগব।

িনয়ম 15: দ� িকক-ইন

েখলুৈৱজনৰ িবপ�ক এটা িকক-ইন �দান কৰা হয় িযেয় েশষবাৰৰ বােব
বলেটা �শ কেৰ
�
েযিতয়া েগােটই বলেটােৱ �শ েৰখা
�
অিত�ম কেৰ, হয়
মা�টত বা বতাহত, বা হলৰ িচিলং �শ কেৰ।
�

িনয়ম 16: গ'ল ি�য়ােৰ�

যিদ আ�মণকাৰী দেল গ'ল লাইন অিত�ম কৰাৰ আগেত বলেটা েশষ
�শ কেৰ,
�
িডেফ��ং দলক এটা গ'ল ি�য়ােৰ� �দান কৰা হয়। বলেটা
েপনাি� এেলকাৰ িভতৰৰ িযেকােনা পই�ৰ পৰা িডেফ��ং দলৰ
গ'লৰ�েক দিলয়াই িদেয় আ� এেন কিৰবৈল সাজু েহাৱাৰ চািৰ েছেক�ৰ
িভতৰত

িনয়ম 17: দ� কণাৰ
� িকক

যিদ িডেফ��ং দেল গ'ল লাইন অিত�ম কৰাৰ আগেত বলেটা েশষ �শ �
কেৰ, আ�মণকাৰী দলেটাক এটা কণাৰ
� িকক �দান কৰা হয়। ইয়াক কণাৰ
�
আক�ৰ পৰা ল'ব লািগব আ� িকক েটা েনােলাৱাৈলেক �িতপ�কত�া কণাৰ
�
আক�ৰ পৰা 4 গজ দূৰত থািকব লািগব।

বীচ চকাৰ

েখলৰ পিৰৱিত�ত বীচ ছকাৰ িনয়ম: 3v3
িনয়ম 1: েখলৰ পথাৰ

েখলপথাৰখন বািলেৰ গ�ঠত হ'ব।
��: সবািধক
�
12 িমটাৰ
ৈদঘ�:� সবািধক
�
16 িমটাৰ
জিৰমনা এেলকােটা �িতেটা গ'ল লাইনৰ পৰা 4 িমটাৰ দূৰত ৰখা
শঙ্ কু/পতাকাৰ মাজত এটা কা�িনক েৰখাৰ �াৰা িনধাৰণ
� কৰা হয়

িনয়ম 2: বল

বায়ুৰ চাপ �াস েহাৱা ফুটবল এটা ব�ৱহাৰ কিৰব পািৰ।

িনয়ম 3: েখলুৈৱসকল

4-5 জন েখলুৈৱ (3 জন আউটিফ� েখলুৈৱ + 1-2 িবক�) �িত�াপন
সীমাহীন আ� িযেকােনা সময়েত হ'ব পােৰ।

িনয়ম 4: েখলুৈৱৰ সঁজিু ল

দলৰ িকট ৰঙৰ দেৰ হ'ব লােগ। ৈবকি�কভােৱ, েযেন ৰঙৰ িববেবােৰা
ব�ৱহাৰ কিৰব পািৰ। িবপৰীত দলেটােৱ িবিভ� ৰং িপি�ব লােগ। েজাতাৰ
অনুমিত নাই

িনয়ম 5: েৰফাৰী

েখলৰ পিৰেৱশ আেমাদজনক, সুৰি�ত আ� িশ�ৰ ওপৰত মেনািনেৱশ
কিৰবৈল েগম অবজাভ�াৰ বা েখল পয�েব�ক
�
এজন ব�ৱহাৰ কিৰব পািৰ।
অন�ান� দািয়�েবাৰৰ িভতৰত আেছ সময় ৰখা, িনয়ম পালন কৰা, আৰ�
কৰা, ব� কৰা আ� েখল পুনৰাৰ� কৰা, ন�ৰ ৰখা আ� দুেয়াটা দলৰ পৰা
'আটাইতৈক মূল�ৱান েখলুৈৱ'ৰ িবষেয় উে�খ কৰা

িনয়ম 6: আন েমটচ িবষয়াসকল

আন েমটচ িবষয়াসকল ৈবকি�ক।

িনয়ম 7: েখলৰ ম�াদ

6 বছৰৰ তলত:
েখলৰ সময়: �িতেটাত 3 িমিনটৰ 3 টা ম�াদ।
অ�ৰালৰ সময়: 1 িমিনট
7 বছৰৰ তলত:
েখলৰ সময়: �িতেটাত 4 িমিনটৰ 3 টা ম�াদ।
অ�ৰালৰ সময়: 1 িমিনট
চলমান ঘড়ী: বল েখলৰ বািহৰত থািকেল ঘড়ী ব� নহয়

িনয়ম 8: েখল আৰ� আ� পুনৰাৰ�

�িতপ� েক�ীয় িচ�ৰ পৰা কেমও 2 গজ দূৰত থািকব লািগব

িনয়ম 9: বল েখলৰ িভতৰত আ� বািহৰত

েখলৰ িফফা িনয়ম �েযাজ�

িনয়ম 10: এখন েখলৰ ফলাফল িনধাৰণ
�
কৰা

েখলৰ িফফা িনয়ম �েযাজ�।
এখন েমটচ দলৰ বােব জয়/পৰাজয়/�'ত সমা� হ'ব পােৰ।

িনয়ম 11: অফচাইড

অফচাইড নাই

িনয়ম 12: ফাউল আ� অসদাচৰণ

েখলৰ িফফা িনয়ম �েযাজ�

িনয়ম 13: �ী িকক

যিদ এটা িডেফ��ং দেল েতওঁ েলাকৰ িনজৰ অধাংশত
�
ফাউল কেৰ, সকেলা
েখলুৈৱেয় �ী িকক েনােলাৱাৈলেক বলৰ িপছফােল থািকব লািগব। যিদ
িবপ�ৰ অধাংশত
�
ফাউল কৰা হয়, সকেলা েখলুৈৱেয় �ী-িকক
েনােলাৱাৈলেক বলৰ পৰা কেমও 2 গজ দূৰত থািকব লািগব আ� জুইৰ
শাৰীত িথয় হ'ব েনাৱােৰ। েখলুৈৱ এজনৰ ফাউলৰ ে��ত, �ী িককেটা
ফাউল কৰা েখলুৈৱেয় ল'ব লািগব, যিদেহ আঘাত �া� নহয়।

িনয়ম 14: েপনাি� িকক

যিদ এজন েখলুৈৱেয় েপনাি� এেলকাৰ িভতৰত �ী-িকক অপৰাধ কেৰ
েতেনহ'েল েপনাি� িকক �দান কৰা হয়। িকক েটকাৰৰ বািহেৰ আন
েখলুৈৱসকেল েপনাি� �টৰ পৰা 2 গজ দূৰত আ� িপছফােল থািকব লািগব।

িনয়ম 15: িকক-ইন/ে�া-ইন

েখলুৈৱজনৰ িবপ�ক এটা িকক-ইন/ে�া-ইন �দান কৰা হয় িযেয় েশষবাৰৰ
বােব বলেটা �শ কেৰ
�
েযিতয়া েগােটই বলেটােৱ �শ েৰখা
�
অিত�ম কেৰ।
েখলখন িকক-ইন বা ে�া-ইনৰ �াৰা পুনৰাৰ� কিৰব পািৰ।

িনয়ম 16: দ� গ'ল িকক

যিদ আ�মণকাৰী দেল গ'ল লাইন অিত�ম কৰাৰ আগেত েশষবাৰৰ বােব
বলেটা �শ কেৰ,
�
িডেফ��ং দলক এটা গ'ল িকক �দান কৰা হয়। গ'ল
িকক গ'ল এেলকাৰ িভতৰত িযেকােনা �ানৰ পৰা ল'ব পািৰ। িকছ�মান
ে��ত, গʼল ে�� আ� েপনাি� ে��ৰ অথ এেক
�
হ'ব পােৰ।

িনয়ম 17: দ� কণাৰ
� িকক

যিদ িডেফ��ং দেল গ'ল লাইন অিত�ম কৰাৰ আগেত বলেটা েশষ �শ কেৰ,
�
আ�মণকাৰী দলেটাক এটা কণাৰ
� িকক �দান কৰা হয়।

েখলৰ পিৰৱিত�ত বীচ ছকাৰ িনয়ম: 4V4
িনয়ম 1: েখলৰ পথাৰ

েখলপথাৰখন বািলেৰ গ�ঠত হ'ব।
��: সবািধক
�
15 িমটাৰ
ৈদঘ�:� সবািধক
�
20 িমটাৰ
েপনাি� ে��েটা �িতেটা গ'ল লাইনৰ পৰা 5 িমটাৰ দূৰত ৰখা শঙ্ কু/ে�গৰ
মাজত এটা কা�িনক েৰখাৰ �াৰা সং�ািয়ত কৰা হয়

িনয়ম 2: বল

বায়ুৰ চাপ �াস েহাৱা ফুটবল এটা ব�ৱহাৰ কিৰব পািৰ।

িনয়ম 3: েখলুৈৱসকল

6-7 জন েখলুৈৱ (4 জন আউটিফ� েখলুৈৱ + 2-3 িবক�)
�িত�াপন সীমাহীন আ� িযেকােনা সময়েত হ'ব পােৰ।

িনয়ম 4: েখলুৈৱৰ সঁজিু ল

দলৰ িকট ৰঙৰ দেৰ হ'ব লােগ। ৈবকি�কভােৱ, েযেন ৰঙৰ িববেবােৰা
ব�ৱহাৰ কিৰব পািৰ। িবপৰীত দলেটােৱ িবিভ� ৰং িপি�ব লােগ। েজাতাৰ
অনুমিত নাই

িনয়ম 5: েৰফাৰী

েখলৰ পিৰেৱশ আেমাদজনক, সুৰি�ত আ� িশ�ৰ ওপৰত মেনািনেৱশ
কিৰবৈল েগম অবজাভ�াৰ বা েখল পয�েব�ক
�
এজন ব�ৱহাৰ কিৰব পািৰ।
অন�ান� দািয়�েবাৰৰ িভতৰত আেছ সময় ৰখা, িনয়ম পালন কৰা, আৰ�
কৰা, ব� কৰা আ� েখল পুনৰাৰ� কৰা, ন�ৰ ৰখা আ� দুেয়াটা দলৰ পৰা
'আটাইতৈক মূল�ৱান েখলুৈৱ'ৰ িবষেয় উে�খ কৰা।

িনয়ম 6: আন েমটচ িবষয়াসকল

আন েমটচ িবষয়াসকল ৈবকি�ক।

িনয়ম 7: েখলৰ ম�াদ

7 আ� 8 ৰ তলত:
েখলৰ সময়: �িতেটাত 4 িমিনটৰ 3 টা ম�াদ।
অ�ৰালৰ সময়: 1 িমিনট
9 আ� 10 ৰ তলত:
েখলৰ সময়: �িতেটাত 5 িমিনটৰ 3 টা ম�াদ।
অ�ৰালৰ সময়: 2 িমিনট
চলমান ঘড়ী: বল েখলৰ বািহৰত থািকেল ঘড়ী ব� নহয়

িনয়ম 8: েখল আৰ� আ� পুনৰাৰ�

�িত��ী েক�ীয় িচ�ৰ পৰা কেমও 3 গজ দূৰত থািকব লািগব।

িনয়ম 9: বল েখলৰ িভতৰত আ� বািহৰত

েখলৰ িফফা িনয়ম �েযাজ�

িনয়ম 10: এখন েখলৰ ফলাফল িনধাৰণ
�
কৰা

েখলৰ িফফা িনয়ম �েযাজ�।
এখন েমটচ দলৰ বােব জয়/পৰাজয়/�'ত সমা� হ'ব পােৰ।

িনয়ম 11: অফচাইড

অফচাইড নাই

িনয়ম 12: ফাউল আ� অসদাচৰণ

েখলৰ িফফা িনয়ম �েযাজ�

িনয়ম 13: �ী িকক

যিদ এটা িডেফ��ং দেল েতওঁ েলাকৰ িনজৰ অধাংশত
�
ফাউল কেৰ, সকেলা
েখলুৈৱেয় �ী িকক েনােলাৱাৈলেক বলৰ িপছফােল থািকব লািগব। যিদ
িবপ�ৰ অধাংশত
�
ফাউল কৰা হয়, সকেলা েখলুৈৱেয় �ী-িকক
েনােলাৱাৈলেক বলৰ পৰা কেমও 3 গজ দূৰত থািকব লািগব আ� জুইৰ
শাৰীত িথয় হ'ব েনাৱােৰ। েখলুৈৱ এজনৰ ফাউলৰ ে��ত, �ী িককেটা
ফাউল কৰা েখলুৈৱেয় ল'ব লািগব, যিদেহ আঘাত �া� নহয়।

িনয়ম 14: েপনাি� িকক

যিদ এজন েখলুৈৱেয় েপনাি� এেলকাৰ িভতৰত �ী-িকক অপৰাধ কেৰ
েতেনহ'েল েপনাি� িকক �দান কৰা হয়। িকক েটকাৰৰ বািহেৰ আন
েখলুৈৱসকেল েপনাি� �টৰ পৰা 3 গজ দূৰত আ� িপছফােল থািকব লািগব।

িনয়ম 15: িকক-ইন/ে�া-ইন

েখলুৈৱজনৰ িবপ�ক এটা িকক-ইন/ে�া-ইন �দান কৰা হয় িযেয় েশষবাৰৰ
বােব বলেটা �শ কেৰ
�
েযিতয়া েগােটই বলেটােৱ �শ েৰখা
�
অিত�ম কেৰ।
েখলখন িকক-ইন বা ে�া-ইনৰ �াৰা পুনৰাৰ� কিৰব পািৰ।

িনয়ম 16: দ� গ'ল িকক

যিদ আ�মণকাৰী দেল গ'ল লাইন অিত�ম কৰাৰ আগেত েশষবাৰৰ বােব
বলেটা �শ কেৰ,
�
িডেফ��ং দলক এটা গ'ল িকক �দান কৰা হয়। গ'ল
িকক গ'ল এেলকাৰ িভতৰত িযেকােনা �ানৰ পৰা ল'ব পািৰ। িকছ�মান
ে��ত, গʼল ে�� আ� েপনাি� ে��ৰ অথ এেক
�
হ'ব পােৰ।

িনয়ম 17: দ� কণাৰ
� িকক

যিদ িডেফ��ং দেল গ'ল লাইন অিত�ম কৰাৰ আগেত বলেটা েশষ�শ �
কেৰ, আ�মণকাৰী দলেটাক এটা কণাৰ
� িকক �দান কৰা হয়।

েখলৰ পিৰৱিত�ত বীচ ছকাৰ িনয়ম: 5V5(GK)
িনয়ম 1: েখলৰ পথাৰ

েখলপথাৰখন বািলেৰ গ�ঠত হ'ব।
��: সবািধক
�
18 িমটাৰ
ৈদঘ�:� সবািধক
�
24 িমটাৰ
েপনাি� ে��েটা �িতেটা গ'ল লাইনৰ পৰা 6 িমটাৰ দূৰত ৰখা
শঙ্ কু/ে�গৰ মাজত এটা কা�িনক েৰখাৰ �াৰা সং�ািয়ত কৰা হয়

িনয়ম 2: বল

বায়ুৰ চাপ �াস েহাৱা ফুটবল এটা ব�ৱহাৰ কিৰব পািৰ।

িনয়ম 3: েখলুৈৱসকল

8-9 জন েখলুৈৱ (4 জন আউটিফ� েখলুৈৱ + গ'লৰ�ক + 3-4
িবক�) �িত�াপন সীমাহীন আ� িযেকােনা সময়েত হ'ব পােৰ।

িনয়ম 4: েখলুৈৱৰ সঁজিু ল

দলৰ িকট ৰঙৰ দেৰ হ'ব লােগ। ৈবকি�কভােৱ, েযেন ৰঙৰ িববেবােৰা
ব�ৱহাৰ কিৰব পািৰ। িবেৰাধী দেল িবিভ� ৰং িপি�ব লােগ। েজাতাৰ
অনুমিত নাই

িনয়ম 5: েৰফাৰী

েখলৰ পিৰেৱশ আেমাদজনক, সুৰি�ত আ� িশ�ৰ ওপৰত মেনািনেৱশ
কিৰবৈল েগম অবজাভ�াৰ বা েখল পয�েব�ক
�
এজন ব�ৱহাৰ কিৰব পািৰ।
অন�ান� দািয়�েবাৰৰ িভতৰত আেছ সময় ৰখা, িনয়ম পালন কৰা, আৰ�
কৰা, ব� কৰা আ� েখল পুনৰাৰ� কৰা, ন�ৰ ৰখা আ� দুেয়াটা দলৰ পৰা
'আটাইতৈক মূল�ৱান েখলুৈৱ'ৰ িবষেয় উে�খ কৰা।

িনয়ম 6: আন েমটচ িবষয়াসকল

আন েমটচ িবষয়াসকল ৈবকি�ক।

িনয়ম 7: েখলৰ ম�াদ

9 আ� 10 ৰ তলত:
েখলৰ সময়: �িতেটাত 5 িমিনটৰ 3 টা ম�াদ।
অ�ৰালৰ সময়: 2 িমিনট
11 আ� 12 বছৰৰ তলৰ:
েখলৰ সময়: �িতেটাত 6 িমিনটৰ 3 টা ম�াদ।
অ�ৰালৰ সময়: 2 িমিনট
চলমান ঘড়ী: বল েখলৰ বািহৰত থািকেল ঘড়ী ব� নহয়

িনয়ম 8: েখল আৰ� আ� পুনৰাৰ�

�িত��ী েক�ীয় িচ�ৰ পৰা কেমও 4 গজ দূৰত থািকব লািগব।

িনয়ম 9: বল েখলৰ িভতৰত আ� বািহৰত

েখলৰ িফফা িনয়ম �েযাজ�

িনয়ম 10: এখন েখলৰ ফলাফল িনধাৰণ
� কৰা

েখলৰ িফফা িনয়ম �েযাজ�।
এখন েমটচ দলৰ বােব জয়/পৰাজয়/�'ত সমা� হ'ব পােৰ।

িনয়ম 11: অফচাইড

অফচাইড নাই

িনয়ম 12: ফাউল আ� অসদাচৰণ

েখলৰ িফফা িনয়ম �েযাজ�

িনয়ম 13: �ী িকক

যিদ এটা িডেফ��ং দেল েতওঁ েলাকৰ িনজৰ অধাংশত
�
ফাউল কেৰ, সকেলা
েখলুৈৱেয় �ী িকক েনােলাৱাৈলেক বলৰ িপছফােল থািকব লািগব। যিদ
িবপ�ৰ অধাংশত
�
ফাউল কৰা হয়, সকেলা েখলুৈৱেয় �ী-িকক
েনােলাৱাৈলেক বলৰ পৰা কেমও 4 গজ দূৰত থািকব লািগব আ� জুইৰ
শাৰীত িথয় হ'ব েনাৱােৰ।
েখলুৈৱ এজনৰ ফাউলৰ ে��ত, �ী িককেটা ফাউল কৰা েখলুৈৱেয় ল'ব
লািগব, যিদেহ আঘাত �া� নহয়।

িনয়ম 14: েপনাি� িকক

যিদ এজন েখলুৈৱেয় েপনাি� এেলকাৰ িভতৰত �ী-িকক অপৰাধ কেৰ
েতেনহ'েল েপনাি� িকক �দান কৰা হয়। িকক েটকাৰৰ বািহেৰ আন
েখলুৈৱসকেল েপনাি� �টৰ পৰা ৪ গজ দূৰত আ� িপছফােল থািকব লািগব।

িনয়ম 15: িকক-ইন/ে�া-ইন

েখলুৈৱজনৰ িবপ�ক এটা িকক-ইন/ে�া-ইন �দান কৰা হয় িযেয় েশষবাৰৰ
বােব বলেটা �শ কেৰ
�
েযিতয়া েগােটই বলেটােৱ �শ েৰখা
�
অিত�ম কেৰ।
েখলখন িকক-ইন বা ে�া-ইনৰ �াৰা পুনৰাৰ� কিৰব পািৰ।

িনয়ম 16: গ'ল ি�য়ােৰ�

যিদ আ�মণকাৰী দেল গ'ল লাইন অিত�ম কৰাৰ আগেত বলেটা েশষ�শ �
কেৰ, িডেফ��ং দলক এটা গ'ল ি�য়ােৰ� �দান কৰা হয়। বলেটা েপনাি�
এেলকাৰ িভতৰৰ িযেকােনা পই�ৰ পৰা িডেফ��ং দলৰ গ'লৰ�েক দিলয়াই
িদেয় আ� এেন কিৰবৈল সাজু েহাৱাৰ চািৰ েছেক�ৰ িভতৰত এেন কৰা হয়।

িনয়ম 17: দ� কণাৰ
� িকক

যিদ িডেফ��ং দেল গ'ল লাইন অিত�ম কৰাৰ আগেত বলেটা েশষ�শ �
কেৰ, আ�মণকাৰী দলেটাক এটা কণাৰ
� িকক �দান কৰা হয়

পিৰিশ� ক

লীগ ৰ ওজন পই� আ� ত� লনা

x1.5
x1.5
x1.25
x1.25
x1.0
x1.0
x2.0
x5.0
x5.0
x50

U 7 েখলুৈৱৰ সংখ�া

U 8 েখলুৈৱৰ সংখ�া

U 9 েখলুৈৱৰ সংখ�া

U 10 েখলুৈৱৰ সংখ�া

U 11 েখলুৈৱৰ সংখ�া

U 12 েখলুৈৱৰ সংখ�া

েছাৱালীৰ সংখ�া

প�ীভ�� ই
�মাণপ� �িশ�ক1

�ান মূল�ায়ন2

সামা�জক মাধ�মৰ ব�ৱহাৰ3
-

হয়

86

10

11

0

0

80

64

48

0

0

336

লীগ এ

1308

50

430

50

22

0

0

100

80

72

0

0

504

পই�সমূহ

-

হয়

96

5

25

157

0

100

0

68

0

0

168

লীগ িব

1241

50

480

25

50

157

0

125

0

102

0

0

252

পই�সমূহ

1: এ�েটাত েতওঁ েলাকৰ �িশ�ক প�ীয়ন আইিডৰ ৈসেত প�ীয়ন কৰা দলৰ েমেনজাৰৰ মুঠ সংখ�া
2: এ.আই.এফ.এফ. �িতিনিধ এজনৰ �াৰা মূল�ায়ন কৰা হ'ব
3: ছ'িচেয়ল িমিডয়াত �াসি�ক েপা� িদয়াৰ সময়ত "#goldenbabyleague" ব�ৱহাৰ।

-

x1.5

U 6 েখলুৈৱৰ সংখ�া

েৰ�টংসমূহ

x1.5

মুঠ েখলসমূহ

ওজন

-

নহয়

54

20

38

0

0

112

0

82

0

68

324

লীগ িচ

1297

0

270

100

76

0

0

140

0

123

0

102

486

পই�সমূহ

লীগেবাৰেকেনদেৰ ত� লনা কৰা হ'ব আ� �ান িদয়া হ'ব তাৰ ওজন আ� উদাহৰণ েবাৰ িন�িলিখত েবাৰ িদয়া ৈহেছ

�ান মূল�ায়ন

িবষয়সমূহ

�াচলসমূহ

ফুটবল িপটচ

েখলৰ মানদ� অনুসিৰ িপটচৰ আকাৰ েনিক? (হয়/নহয়) যিদ
'নহয়' , অনু�হ কিৰ িবৱৰণ িদয়ক।

3

িপটচেটা স�ঠকভােৱ িচি�ত কৰা ৈহেছ েনিক?
(হয়/নহয়) যিদ 'নহয়' , অনু�হ কিৰ ম�ব�েবাৰ ভাগ বতৰা কৰক।

3

েখলৰ িনেদ� শনা অনুসিৰ গ'লেপা�ৰ মা�া 3 েনিক?
(হয়/নহয়) যিদ 'নহয়' , অনু�হ কিৰ ম�ব�েবাৰ ভাগ বতৰা
কৰক।

2

িপটছত েখলােটা িকমান সুৰি�ত তাৰ মূল�া�ন কৰক?

ওজন

5
13

সঁজিু ল

যিদ েখলেবাৰৰ বােব উপযু� সংখ�ক বল ব�ৱহাৰ কৰা
হয় েতেনহ'েল মূল�া�ন কিৰব?

2

েখলৰ িনেদ� শনা অনুসিৰ ফুটবলৰ আকাৰ হয় েনিক, যিদ
'নহয়' , অনু�হ কিৰ মতামত ভাগ বতৰা কৰক।

3

দলেবােৰ জািচ�ৰ ৰং েবেলগ েবেলগ (বা িবব, যিদ ৰং
এেক হয়) িপি�েছেন?

2

েখলুৈৱসকেল েখলৰ মানদ�ৰ িনয়ম ৪ অনুসিৰ
স�ূণ িকট
�
(�ট� , জািচ� , েজাতা, ি�ন গাড� , �িকংছ)
িপি�েছেন?

2
9

সুিবধাসমূহ

ে�ডৰ ব�ৱ�া আেছেন, েখলুৈৱ, �িশ�ক, আ�
েৰফাৰীৰ বােব? (িবেশষৈক চৰম বতৰৰ পথাৰত)

2

েখলুৈৱ, �িশ�ক, আ� েৰফাৰীৰ বােব েকােনা িনিদ� �
‘িব�ামৰ ঠাইʼ আেছেন?

2

পথাৰত ‘েখাৱা পানীʼৰ ব�ৱ�া আেছেন?

6
10

িচিকৎসা

ফুটবল েখলপথাৰৰ ওচৰত, �াথিমক িচিকৎসাৰ িকটৰ
ব�ৱ�া আেছেন?

6

েমটচেবাৰৰ সময়ত িফ�জঅʼেথৰািপ�/ডা�ৰ উপি�ত
আেছেন?

5

লীগ অপােৰটেৰ জ�ৰীকালীন েযাগােযাগৰ তথ� (এ�ুেল�,
িচিকৎসালয়, িচিকৎসক) �ানত �দশন� কিৰেছেন?

2
13

েশৗচাগাৰ

েখলা-ধূলা েচৗহদৰ ওচৰত েশৗচাগাৰৰ ব�ৱ�া আেছেন?

5

পু�ষ-মিহলাৰ বােব সুকীয়াৈক েশৗচাগাৰ আেছেন?

4

েশৗচাগাৰেবাৰ পিৰ�াৰ কিৰ ৰখা ৈহেছেন?

4

েশৗচাগাৰেবাৰত ‘েবাৱা পানীʼ আেছ েন?

4
17

েৰফাৰীসকল

উপযু� সংখ�ক েৰফাৰী িনযু�� িদয়া ৈহেছেন?

3

েৰফাৰী সকল স�ঠক িকটত আেছ েন?

2

েখলৰ িনধািৰত
�
মানদ� অনুসিৰ েৰফাৰী কৰা ৈহেছ
েন?

2
7

ে���ং

সভা�লীত িকবা ধৰণৰ ে���ং কৰা ৈহেছ েন?
এ.আই.এফ.এফ. আ� েগাে�ন েববী লীগ ে���ং ব�ৱহাৰ
কৰা ৈহেছেন?

2
2
4

িশ� সুৰ�া

আেপানাৰ পযেব�ণৰ
�
সময়ত িশ�সকলৰ বােব ফুটবল
ইিতবাচক আ� মজাৰ অিভ�তা আিছল েন?

4

েখলৰ সময়ত িশ�সকেল সুৰ�া সঁজিু ল
িপি�েছেন?

3

িশ�সকলক তদাৰক কিৰবৈল উপযু� সংখ�ক �া�বয়� েলাক
আেছেন? �া�বয়�সকলৰ িভতৰত আেছ িপতৃ-মাতৃ , �িশ�ক,
ে��ােসৱক আিদ।

3

েখলুৈৱসকলক ে�ৰণা িদবৈল �া�বয়�সকেল ইিতবাচক আ�
উৎসাহজনক ভাষা/আচৰণ ব�ৱহাৰ কিৰিছল েন?

4

েকৱল অনুেমািদত েলােকেহ িশ�ৰ আ� ফুটবলৰ ৈসেত জিড়ত
ফেটা ত� িলেছ েন?

3
17

সানিমহিল

েমটচ গাইডলাইন অনুসিৰ লীগ আেয়াজন আ� পিৰচািলত ৈহেছ
েন?

5

যিদ েছাৱালীেয় েখিল আেছ েতে� েতওঁ েলাকক েখলাৰ বােব
পযা�
� সময় িদয়া ৈহেছেন?

5
10

মুঠ

100

���পূণ স�ক�
�
সমূহ
সবভাৰতীয়
�
ফুটবল েফডােৰচন
babyleagues@the-aiff.com
সদস� সং�াসমূহ
www.the-aiff.com/state-associations

