লীগ পিরচালনা
িনেদ�িশকা 2022-23

মুখব�
সবভারতীয়
�
ফুটবল েফডােরশন (এআইএফএফ) অত�� আনে�র সাহেত
েগাে�র েবিব লীেগর তৃতীয় সং�রণ উপ�াপন করেছ, 2022-23 মরসুেমর জন�।
েগাে�ন েবিব লীেগর 2�ট সাফল�ময় বেষর� পের, েকািভেডর �ভাব �� হয়।
আমরা আমােদর লীগ পিরচালকেদর আেবগ, সহনশীলতা ও উদ�ম স�েক� জািন,
যারা এই সময়কাল জুেড় বা�ােদর িবিভ�ভােব ব�� েরেখেছ আর এখন েযেহত�
অিতমারী েশষ হেয় যাওয়ার পিরি�িত ৈতির হেয়েছ, আমরা আপনােদর আম�ণ
জানা�� যােত েগাে�ন েবিব লীেগর মাধ�েম বা�ােদর মােঠ িফিরেয় এেন ফুটবল,
ফুটসাল এবং/অথবা বীচ সকার েখলা েশখা ও উপেভােগর পাশাপািশ নত� ন ব�ু
বানােত সাহায� করা যায়।
এই িনেদ� িশকা ভারতীয় ফুটবেলর েসই সম� অংশীদারেদর ল�� কের বানােনা
হেয়েছ যারা ফুটবেলর মাধ�েম বা�ােদর সংযু� করেত চান এবং এক�ট িভ�তা
আনেত চান, তারা �াব, অ�াকােডিম, �ুল হেত পােরন অথবা েবসরকাির সং�া,
বাবা-মা, েকাচ বা ফুটবল ফ�ান, েয েকউই হেত পােরন! েদেশর েযেকান �ােন,
েযেকান ব��� এআইএফএফ েগাে�ন েবিব লীেগর আেয়াজন করেত পােরন।
িল�, ধম ,� অথৈনিতক
�
অব�া অথবা জািতগত উৎস িনিবেশেষ,
�
এই লীগ বা�ােদর
�ানীয় সমােজ �ত��ভােব ফুটবলেক ত� েল ধরেত চায়।
আমােদর লীগ পিরচালকেদর মতামেতর িভি�েত, এই মরসুেমর আেয়াজন
সং�া� িনেদ� িশকা আরও সহজ ও নমনীয় বানােনা হেয়েছ। এর �ধান উে�শ� হল
এক িনরাপদ, আন�দায়ক, মজা ভরপুর ও উ�মােনর ফুটবল অিভ�তা �দান
করা এবং আমরা আশা করিছ েয এই িনেদ� িশকা আপনােক এই�কার েখলার
পিরেবশ গেড় ত� লেত সাহায� করেব।
আমােদর কােছ আপনার ��, মতামত ও কািহনীর ��� অপিরসীম আর েস�িল
জানােত পােরন এখােন- babyleagues@the-aiff.com
নত� ন মরসুেমর জন� আপনােদর �ভকামনা জানাই। আসুন , সবাই িমেল ভারতীয়
ফুটবলেক একসােথ এিগেয় িনেয় যাই।
�টম েগাে�ন েবিব লীগ

সূচীপ�
• ভূ িমকা
• েগাে�ন েবিব লীগ অনু��ত করার উপেযািগতা
• েগাে�ন েবিব লীেগর িবভাগসমূহ
• 1:1 (ওয়ান অল) ভত� ি� ক
• ম�াচ ফরম�াট (ফুটবল)
• ম�াচ ফরম�াট (ফুটসাল)
• ম�াচ ফরম�াট (বীচ সকার)
• পেয়� িসে�ম
• ম�ােচর িদেন িপেচর ব�ব�া
• বাে�টবল েকােট� ফুটসাল
• বীচ সকার – েখলার মাঠ
• িপচ িনেদ� িশকা
• িচিকৎসার আেয়াজন
• ফুটবেলর এক�ট সফল িদেনর জন� পাঁচ�ট মূলনীিত
• বা�ােদর সুরি�ত রাখা
• আচরণিবিধ
• েজলা চ�া��য়নিশপ
• লীগ পিরচালকেদর �ান িনণয়�
• েখলার মানদ� – ফুটবল
• েখলার মানদ� – ফুটসাল
• েখলার মানদ� – বীচ সকার
• পিরিশ� A
• �ান মূল�ায়ন
• ���পূণ েযাগােযােগর
�
তথ�

ভূ িমকা
এআইএফএফ েগাে�ন েবিব লীগ হল েখেলায়াড়েদর িবকােশর জন� সবভারতীয়
�
ফুটবল েফডােরশন আেয়া�জত এক�ট �ক� েযখােন অনু� � 6 েথেক অনু� � 12
বছেরর িশ�রা অংশ েনয়। এই �কে�র ল�� হল েদেশর �িত�ট িশ�েক ফুটবল
েখলার এক�ট ��াটফম �দান
�
করা। এর িবিভ� উে�শ��িল হল:
• বা�ােদর েখলার পিরেবশ �দান করা
• যুব ফুটবেলর জন� �াথিমক পিরকাঠােমা গঠন করা
• ফুটবল সং�ৃিত গেড় েতালা
• দীঘকালীন
�
সংেযাগ ও েখেলায়াড়েদর িবকাশ
• মজা, িশ�া ও ব�ুে�র পিরেবশ ৈতির করা
• সবার জন� ফুটবল
এই ল�� অজ�ন করার জন� এআইএফএফ সদস� সিমিতর সহায়তায় বা�ােদর
সমাজ ও এলাকায় েগাে�ন েবিব লীেগর আেয়াজন করার জন� ব��� ও
সং�া�িলেক �ীকৃত ও �মতা�দান করেত হেব।
েগাে�ন েবিব লীগ আেয়াজেনর জন� আেবদন করা খুবই সহজ। �ত�ািশত লীগ
পিরচালক েগাে�ন েবিব লীগ েমাবাইল অ�াি�েকশন ডাউনেলাড কের অ�ােপর
মাধ�েম অনুেমাদেনর আেবদন জানােত পারেবন। এআইএফএফ সদস� সিমিত
েথেক অনুেমাদন পাওয়ার পের, এই িনেদ� িশকা অনুযায়ী পিরচালক ‘�ীকৃতʼ
েগাে�ন েবিব লীগ িনবাহ
� করেত পারেবন।
েমাবাইল অ�ােপ লীগ পিরচালেকর সম� তথ� �দান ও এআইএফএেফর অনুেরাধ
করা সম� ���য়া স�� করার পেরই েগাে�ন েবিব লীগ আেয়াজন করার �ীকৃিত
েদওয়া হেব।

েগাে�ন েবিব
লীগ অনু��ত
করার
উপেযািগতা

• পিরচালনা ও আেয়াজন করা সহজ
• ব�য়সাধ�
• িশ�েদর জন� বয়স ও িবকােশর পে� উপযু� েখলার
ব�ব�া
• িশ�, বাবা-মা ও েকাচেদর আকষন� করার জন� িবেশষ
মেডল
• অ�ােপর মাধ�েম লীগ ব�ব�াপনার িনেদ� শ
• �াথিমক পিরকাঠােমার চািহদা
• েযেকান ব��� বা সং�া �ারা িনবাহ
� করা যােব
• সবভারতীয়
�
ফুটবল েফডােরশন ও তােদর সদস�
সিমিতর �ীকৃিত

েগাে�ন েবিব
লীেগর িবভাগসমূহ
বয়ঃেগা��

1

2

3

এক�ট বয়ঃেগা��র দলসমূহ

8

8

8

দল �িত ম�ােচর নূ�নতম সংখ�া

7

14

21

লীগ পিরচালক এই মরসুেম আেয়াজন করেত চাওয়া েগাে�ন েবিব লীেগর িবভাগ
েবেছ িনেত পারেবন।
েসই অনুযায়ী তােদর লীগ �ীকৃত হেব।
1 �ার েগাে�ন েবিব লীগ:
নত� ন েগাে�ন েবিব লীগ পিরচালকেদর জন� উপযু�
2 �ার েগাে�ন েবিব লীগ:
• অিভ� লীগ পিরচালকেদর উপযু� যারা আরও েবশী িশ� ও বয়ঃেগা��েক
েযাগদান করােত পারেব।
• এআইএফএফ �ীকৃত অ�াকােডিম�িলর ে�ে� অ�াকােডিম �ীকৃিত পেয়ে�র
জন� এই মানদ��িল পূরণ করেত হেব।
3 �ার েগাে�ন েবিব লীগ:
• েসই সম� �াব ও অ�াকােডিমর জন� আদশ যারা
�
�ানীয় েখেলায়াড়েদর জন� এক
দীঘেময়াদী
�
উ�য়নমূলক পথ গেড় ত� লেত চান।
• �াব লাইেস��ংেয়র জন� ই��য়ান সুপার লীগ ও আই-লীেগর �াব�িলেক এই
মানদ��িল পূরণ করেত হেব।

1:1 (ওয়ান অল) ভত� ি� ক
িফফা, এএফিস ও এআইএফএফ মিহলােদর ফুটবেলর িবকােশ সদা িনেয়া�জত
থােক, যার মেধ� থােক মিহলা েখেলায়াড়, েকাচ, েরফাির, ভেলি�য়ার ও লীডারেদর
অংশ�হণ বৃ�� করা। আমরা চাইব ফুটবেল সম� িলে�র মানুষ সমানভােব
অংশ�হণ ে�ন এবং মােঠ েছেল ও েমেয়েদর অনুপাত সমান অথাৎ
� 1:1 অনুপাত
থােক। এই ল�� অজ�েনর জন�, িফফা উইেমনস েডেভলপেম� ে�া�াম ফাে�র
মাধ�েম এআইএফএফ 1:1 (ওয়ান অল) ভত� ি� ক �দান কের। এই ভত� ি� কর সােথ
সম� লীগ পিরচালকেদর েগাে�ন েবিব লীেগ েমেয়েদর অংশ�হণ সবািধক
�
রাখার
জন� উদ্বু� করা হয়।
এই ভত� ি� কর জন� েযাগ�তালাভ করেত লীেগ মিহলা েখেলায়াড়েদর অংশ�হণ
অ�তপে� 50% রাখেত হেব।
লীগ পিরচালকরা �ধুমা� েমেয়েদর জেন� লীগ আেয়াজেনর েকাথাও িচ�া করেত
পােরন।
এই ভত� ি� ক িতন�ট লীগ িবভাগ িমিলেয় 49�ট লীগ অপােরটরেক েদওয়া হেব
িন�িলিখত�েপ:

িবভাগ

লীগ সংখ�া

ভত� ি� কর পিরমাণ

1 �ার

28

₹25,000

2 �ার

14

₹50,000

3 �ার

7

₹1,00,000

�িত�ট িবভােগ যিদ আরও েবশী েযাগ�তাস�� লীগ থােক, তাহেল এই িনেদ� িশকার
পিরিশ� A অনুযায়ী েসরা লীগ�িলেক েবেছ েনওয়া হেব। েগাে�ন েবিব লীগ
মরসুেমর েশেষ এই ভত� ি� ক েদওয়া হেব।

(েগালিকপার সহ)

েগাল েপাে�র সবািধক
�
ৈদঘ�-��
�

(েগালিকপার ছাড়া)

–

1.82x1.22m

না

েগালিকপার

েগাল েপাে�র সবািধক
�
ৈদঘ�-��
�

3

�িত স�ােহ সবািধক
�
ম�ােচর িদন

3 অথবা 4

ফুটবেলর আকার
2

2 িমিনট

িবরিতর সময়

�িত িদন সবািধক
�
ম�াচ সংখ�া

4x4 িমিনট

-

-

–

1.82x1.22m

না

3

2

3 অথবা 4

4 িমিনট

2x12 িমিনট

-

-

-

5v5

-

–

4v4

3v3

–

িম�

U8

–

1.82x1.22m

না

3

2

3 অথবা 4

4 িমিনট

2x12 িমিনট

-

-

-

5v5

–

4v4

2016 অথবা 2017 2015 অথবা 2016

িম�

U7

3v3

ম�ােচর সময়

েখলার ফরম�াট

2017 অথবা 2018

িম�

পছ�সই িল�

বয়েসর মানদ� (জে�র বছর)

U6

বয়ঃেগা��
িম�

U10

5x2m

1.82x1.22m

এর জন�

�ধুমা� 7v7

3

2

4

6 িমিনট

2x18 িমিনট

-

7 v 7 (GK)

6v6

5v5

–

4v4

5x2m

1.82x1.22m

এর জন�

�ধুমা� 7v7

3

2

4

6 িমিনট

2x18 িমিনট

-

7 v 7 (GK)

6v6

5 v 5 (GK)

–

4v4

2014 অথবা 2015 2013 অথবা 2014

িম�

U9

ম�াচ ফরম�াট | ফুটবল
িম�

U12

6x2m

–

হ�াঁ

3

2

4 অথবা 5

8 িমিনট

2x24 িমিনট

8 v 8 (GK)

7 v 7 (GK)

-

5 v 5 (GK)

–
–

6x2m

–

হ�াঁ

3

2

4 অথবা 5

8 িমিনট

2x24 িমিনট

8 v 8 (GK)

7 v 7 (GK)

-

5 v 5 (GK)

–
–

2012 অথবা 2013 2011 অথবা 2012

িম�

U11

–

েগাল েপাে�র সবািধক
�
ৈদঘ�-��
�
(েগালিকপার সহ)

িম�

U8

–

1.82x1.22m

না

3

2

3 অথবা 4

4 িমিনট

2x12 িমিনট

3v3
4v4
–

–

1.82x1.22m

না

3

2

3 অথবা 4

4 িমিনট

2x12 িমিনট

–
4v4
–

2016 অথবা 2017 2015 অথবা 2016

িম�

U7
িম�

U10

3x2m

1.82x1.22m

�ধুমা� 5v5
�ধুমা�

3

2

3 অথবা 4

5 িমিনট

2x15 িমিনট

–
4v4
5 v 5 (GK)

3x2m

1.82x1.22m

�ধুমা� 5v5
�ধুমা�

3

2

3 অথবা 4

5 িমিনট

2x15 িমিনট

–
4v4
5 v 5 (GK)

2014 অথবা 2015 2013 অথবা 2014

িম�

U9

3x2m

–

হ�াঁ

3

2

3 অথবা 4

7 িমিনট

2x20 িমিনট

–
–
5 v 5 (GK)

2012 অথবা 2013

িম�

U11

িম�

U12

ফুটসাল েখলা হয় কম লাফােত পারা ফুটসাল বল িদেয়। বা�ােদর জন� 3 নং সাইজ সুপািরশ করা হয় তেব 4 নং ফুটসাল বল িদেয়ও েখলা যােব।

3x2m

–

হ�াঁ

3

2

3 অথবা 4

7 িমিনট

2x20 িমিনট

–
–
5 v 5 (GK)

2011 অথবা 2012

ফুটসাল সমান, মসৃণ ও ঘষা না খাওয়া তেলর উপের ঘেরর িভতের ও বাইের, উভয় জায়গােতই েখলা যােব। েগাে�ন েবিব লীেগর জন� কৃ��ম
মােঠও েখলা যােব।

1.82x1.22m

না

েগালিকপার

েগাল েপাে�র সবািধক
�
ৈদঘ�-��
�
(েগালিকপার ছাড়া)

3

�িত স�ােহ সবািধক
�
ম�ােচর িদন

3 অথবা 4

ফুটবেলর আকার
2

2 িমিনট

িবরিতর সময়

�িত িদন সবািধক
�
ম�াচ সংখ�া

4x6 িমিনট

3v3
–
–

ম�ােচর সময়

েখলার ফরম�াট

2017 অথবা 2018

িম�

পছ�সই িল�

বয়েসর মানদ� (জে�র বছর)

U6

বয়ঃেগা��

ম�চ ফরম�াট | ফুটসাল

িম�

U8

–

1.82x1.22m

না

3

2

3 অথবা 4

1 িমিনট

3x4 িমিনট

3v3
4v4
–

–

1.82x1.22m

না

3

2

3 অথবা 4

1 িমিনট

3x4 িমিনট

–
4v4
–

2016 অথবা 2017 2015 অথবা 2016

িম�

U7
িম�

U10

4x2m

1.82x1.22m

�ধুমা� 5v5
�ধুমা�

3

2

4

2 িমিনট

3x5 িমিনট

–
4v4
5 v 5 (GK)

4x2m

1.82x1.22m

�ধুমা� 5v5
�ধুমা�

3

2

4

2 িমিনট

3x5 িমিনট

–
4v4
5 v 5 (GK)

2014 অথবা 2015 2013 অথবা 2014

িম�

U9
িম�

4x2m

–

হ�াঁ

3

2

4 অথবা 5

2 িমিনট

3x6 িমিনট

–
–
5 v 5 (GK)

বীচ সকার সাধারণত েকান জলাশেয়র কােছ েখলা হয়, সুতরাং বড়েদর ত�াবধান ছাড়া বা�ারা যােত জেল নামেত না পাের েসইজন�
লীগ অপােরটরেক অবশ�ই একজন ব��� িনযু� করেত হেব।

বীচ সকার এক�ট সাধারণ ফুটবল িদেয়ই েখলা যােব, যার বায়ু চাপ সাধারণ ফুটবল মােনর েথেক 0.2 এ�টএম কম হেব।

U11

2012 অথবা 2013

• বীচ সকার খািল পােয় বািলর উপের েখলা হয়, সুতরাং বািল খুব েবশী �� হওয়া যােব না আর নুিড়, শামুেকর েখালস বা এমন অন�
েকান �জিনষ এর মেধ� থাকা যােব না যার কারেণ আঘাত লাগেত পাের।

–

েগাল েপাে�র সবািধক
�
ৈদঘ�-��
�
(েগালিকপার সহ)

না

েগালিকপার

1.82x1.22m

3

�িত স�ােহ সবািধক
�
ম�ােচর িদন

েগাল েপাে�র সবািধক
�
ৈদঘ�-��
�
(েগালিকপার ছাড়া)

2

�িত িদন সবািধক
�
ম�াচ সংখ�া

3 অথবা 4

1 িমিনট

িবরিতর সময়

ফুটবেলর আকার

3x3 িমিনট

3v3
–
–

ম�ােচর সময়

েখলার ফরম�াট

2017 অথবা 2018

িম�

পছ�সই িল�

বয়েসর মানদ� (জে�র বছর)

U6

বয়ঃেগা��

ম�াচ ফরম�াট | বীচ সকার

4x2m

–

হ�াঁ

3

2

4 অথবা 5

2 িমিনট

3x6 িমিনট

–
–
5 v 5 (GK)

2011 অথবা 2012

িম�

U12

পেয়� িসে�ম
েগাে�ন েবিব লীেগর পেয়� িসে�েম হার, � ও �জেতর
ে�ে� যথা�েম িচরাচিরত 0,1,3 পেয়ে�র বদেল 1,2,3
পেয়� �দান করা হেব।
এই পিরবত�ন ঘটােনা হেয়েছ েগাে�ন েবিব লীেগ
অংশ�হণকারী সম� দল ও েখেলায়াড়েদর সমাদর করার
উে�েশ�, সুতরাং এক�ট �টম েখলায় েহের েগেলও
অংশ�হণ করার জন� 1 পেয়� লাভ করেব।
েরফাির বা লীগ পিরচালক �ারা েখলার আপেডট
জানােনার পের, এই পেয়� �য়ং��য়ভােব েগাে�ন েবিব
লীেগর েমাবাইল অ�াি�েকশেন �দিশত� হেব

ম�ােচর িদেন
িপেচর ব�ব�া
উদাহরণ��প:

বাে�টবল েকােট�
ফুটসাল

েগাে�ন েবিব লীেগর জন�, মািক�ংেয়র েকান বড় পিরবত�ন না ঘ�টেয়ই
এক�ট বাে�টবল েকােট� ফুটসাল েখলা যােব।

েপনাি� �ট

েস�ার সােক�ল

সাবি��টউশন লাইন

েপনাি� এিরয়া

বীচ সকার
েখলার মাঠ

িপেচর িনেদ�িশকা

তল ও বেলর �কারসমূহ :

�াকৃিতক ঘাস

কৃ��ম েমেঝ

কােঠর েমেঝ

কৃ��ম িপচ

কং��েটর েমেঝ

বািলময় উপিরতল

• েখলার �ান সুরি�ত থাকেব ও ভােলাভােব র�ণােব�ণ করা হেব

• উপিরতল েযন সমান হয়

• ফুটসাল ছাড়া অন�ান� ে�ে� েগাল েপা��িলেক যথাযথভােব সুর�াদায়ক বানােত
হেব যােত এ�িল িনরাপদ হয় এবং েকানভােব নেড় িদেয় বা�ােদর আহত না কের।

• েখেলায়াড় ও দশকেদর
�
জন� পযা�
� পানীয় জল থাকেব

• সম� িলে�র মানুেষর জন� সুিনধািরত
�
েশৗচালয় থাকেব

• েখলার মােঠ পির�ার মািক�ং থাকেব

• লীগ সং�া� ��া��ং ও �চার বা�ােদর জন� আকষনীয়
�
হেব। এআইএফএফ ও
েগাে�ন েবিব লীগ ��া��ং ব�বহার করেত সুপািরশ করা হে�।

• সে��/ রােতর ম�ােচর ে�ে�, পযা�
� আেলার ব�ব�া করেত হেব

• সুপািরশ: েরফািরর কােছ যথাযথ ইউিনফম িকট
�
ও �ইসল থাকেব

• দশকেদর
�
�ান শ�ু, দিড় ও অন�ান� েযেকান েবড়ার মাধ�েম িনিদ� � রাখেত হেব। বা�া
ও �টম ম�ােনজারেদর জন� আলাদা কের রাখা �ােন েকান দশকেক
�
(বা বাবা-মা)
ঢ�কেত েদওয়া হেব না।

িচিকৎসার আেয়াজন
• েখলার �ােন এক�ট এমােজ��� ফা��-এড িকট রাখেত হেব। েসখােন অ�তপে� একজন
ব��� উপি�ত থাকেবন, িযিন ফা��-এড ও �াথিমক লাইফ সােপাট� েদওয়ার জন�
�িশ�ণ�া� হেবন।
• েখলার �ােন একজন িফ�জও/ ডা�ার উপি�ত রাখার পরামশ েদওয়া
�
হে�

• েখয়াল রাখেবন েয অ�া�ুেল�, ডা�ার, িনকটবত� হাসপাতােলর এমােজ��� েটিলেফান
ন�র, �ঠকানা ও িদকিনেদ� শ েযন হােতর কােছ থােক। লীগ ��র আেগ এই তথ��িল �টম
ম�ােনজারেদর জািনেয় িদেত হেব। েখলার জায়গায় এই ন�র�িলেক মানুেষর েচােখর
সামেন রাখেত হেব।

• জলপােনর িবরিত রাখেত হেব (িকছ� সময় ছাড়া ছাড়া অ� কের জলপােন উ�ু� করেত
হেব)। জেলর আদশ পিরমাণ:
�
�িত 15-20 িমিনট ছাড়া ছাড়া 200 িমিল। েখেলায়াড় ও
ে��ােসবীেদর জন� জল উপল� রাখেত হেব।
• েখলার আেগ েখেলায়াড়েদর ওয়াম আপ
�
করােত হেব

• সবার সুর�ার জন� লীগ পিরচালকেদর েসই িদেনর আবহাওয়ার অব�া েযমন তাপ,
ঝড়-বৃ��/ ব�পাত ইত�ািদর কথা মাথায় রাখেত হেব।

ফুটবেলর এক�ট
সফল িদেনর জন�
পাঁচ�ট মূলনীিত

সুর�ার অনুভূিত
বা�ােদর শারীিরক ও মানিসক �িত েথেক সুরি�ত রাখেত হেব। বা�া
িনরাপদ েবাধ না করেল খুিশ েবাধও করেব না এবং েখলা েথেক েকান
আন�ই পােব না।

অভ�িথত� হওয়ার অনুভূিত
বা�ার বয়স, িল�, �মতা/ অ�মতা, আকার, সং�ৃিত বা ভাষা িনিবেশেষ
�
তােক
�াগত জানােত হেব। ফুটবেলর পিরেবেশ েকান �কার ৈবষম� েদখােনা যােব না।

“ভােলা েখেলায়াড়” হওয়ার
অনুভূিত

�েত�ক বা�ার মেধ� ভােলা েখলেত স�ম হওয়ার েবাধ ৈতির করেত হেব।
েসইজন�, বা�া সবসময় উদ্বু� করেত হেব, খারােপর েথেক তার ভােলা
িদক�িলর উপের েজার িদেত হেব।

ব�ুে�র অনুভূিত
বা�ােদর িনেজেদর �টম ও অন�ান� �টেমর েখেলায়াড়েদর মেধ� ব�ু� গেড়
েতালার পিরেবশ ৈতির ও উ�ত করেত হেব। বড়রাও উদাহরণ ৈতির কের
েদখােত পাের।

���পূণ হওয়ার
�
অনুভূিত
বা�ােদর সৃজনশীল হেত ও মেনর ভাব ���েপ �কাশ করেত উদ্বু� করেত
হেব।

বা�ােদর
সুরি�ত রাখা
েগাে�ন েবিব লীেগ অংশ�হণ করা সম� বা�ােদর এক
মজাদার ও িনরাপদ পিরেবশ িদেত সবভারতীয়
�
ফুটবল
েফডােরশন দৃঢ়�িত�। সম� বা�ােদর িনরাপ�া ও ম�ল
হল সবেথেক ���পূণ।� ফুটবল েখলার সময় বা�ােদর
েযেকান �কার �িতর হাত েথেক র�া করা এবং তােদর
এক ইিতবাচক অিভ�তা �দান করা, সমেবতভােব
বড়েদর দািয়�। ফুটবল বা�া সহ সকেলর জীবেন এক
শ��শালী ও ইিতবাচক �ভাব েফেল আর েস�ট
বা�বায়েনর জন� স�ঠক পিরেবশ ও সং�ৃিত �দােনর
দরকার হয়। বা�ােদর সুরি�ত রাখার দািয়� সম�
�া�বয়ে�র উপর বত�ায়, যথা:
• বাবা-মা ও অিভভাবক
• েকাচ, �টম ম�ােনজার, ও �টেমর অন�ান� কম� সদস�
• লীগ পিরচালক ও কম� সদস�
• ম�ােচর আিধকািরকগণ
• �নসর ও পাট� নার
• ে��ােসবী
• ফ�ান
সুরি�ত রাখার অথ �হল সম� বা�ােক �িতর হাত েথেক
িনরাপদ রাখা িন��ত করেত যথাযথ পদে�প �হণ করা।
মােন ঝু ঁ িক নু�নতম রাখেত ও বা�ােদর সােথ অন�ায় হওয়া
আটকােত স��য়ভােব স�াব� সবিকছ� করা।
বা�ােদর সুরি�ত রাখার িবষেয় আরও জানেত চাইেল,
আমরা তী�ভােব সুপািরশ জানা�� েয আপিন িফফা
গািড�য়ানস েসফগািড�ং এেসনিশয়ালস েকাস�ট
� স�ূণ �
ক�ন- https://safeguardinginsport.fifa.com/

আচরণ িবিধ
আচরণ িবিধ হল বা�া ও বড়েদর জন� আচরণ ও মেনাভাব সং�া� িনেদ� িশকা
যা লীগ পিরচালক সবাইেক পালন করেত বলেবন। উে�খ করার জন� আমরা
কেয়ক�ট আচরণ িবিধ জানা��, তেব এ�ট স�ূণ বা
� চূ ড়া� নয়। আপনার
সমােজ িক িক �েয়াগ করা যােব, েসই অনুসাের এই িবিধ�িল পিরবত�ন ক�ন
বা আরও েযাগ ক�ন। পিরচালকেদর লীেগর আেগ পিরিচিত িম�টং ডাকেতও
উদ্বু� করা হে� েযখােন বা�া, বাবা-মা, েকাচ, েরফািররা অংশ�হণ করেবন,
লীেগর জন� তােদর িনজ� িবিধ স�েক� আেলাচনা করেবন, স�ত হেবন ও
িনধারন
�
করেবন।

িশ�েদর িবিধ

আিম:
• আন� পাওয়ার জন� েখলব এবং খুিশ হব
• একজন ভােলা সহ-েখেলায়াড় হব
• অপর প�েক স�ান েদব এবং েখলা ��র আেগ ও েশষ হওয়ার পের তােদর
অিভবাদন জানাব
• েখলার িনয়ম িশখব ও েস�িলেক স�ান েদব
• েরফাির ও েকাচেদর িস�া� েমেন েনব
• ন�ায়স�ত েখলা েখলব
• েজতার পের ন� থাকব এবং হােরর পের িবনীত থাকব
• েখলেত আসব িনেজর েকাচ, বাবা-মা বা অিভভাবেকর সােথ
• আিম বা েকান বা�া অসু� বা আহত হেল আমার েকাচ, বাবা-মা বা
অিভভাবকেদর জানাব
• আিম বা েকান বা�া েকান িবষেয় খুিশ না হেল বা িনরাপদ েবাধ না করেল আমার
েকাচ, বাবা-মা বা অিভভাবকেদর তা জানাব

অিভভাবকেদর িবিধ

েকাচ | বাবা-মা | ে��ােসবী | জিড়ত সম� �া�বয়�
আিম
• বা�ােক িনেজর আনে�র জন� েখলেত উ�ু� করব।
• �েচ�া ও অংশ�হেণর জন� �শংসা করব, ফলাফেলর জন� নয়।
• েকান ভ�ল করার জন� বা ম�াচ েহের যাওয়ার জন� কখনই বা�ােক বকাঝকা করব
না।
• েখলার িনয়মেক স�ান জানােনার জন� বা�ােক উ�ু� করব।
• েখলার ফলাফল যাই েহাক না েকন, উভয় দলেক উ�ু� করব ও অিভন�ন জানাব।
• েকাচ ও েরফািরেদর িস�া�েক স�ান জানাব এবং বা�ােদরও েসটা করেত বলব।
• বা�ােক েজার করা বা বাধ� করার বদেল উ�ু� করব।
• েখলেত আসা বা�ােদর েকান অসুখ বা আঘাত স�েক� সেচতন থাকব
• ফুটবল েথেক সম� অন�ায় দূর করেত সাহায� করব এবং বা�ােদর জন� এক
িনরাপদ ও ইিতবাচক পিরেবশ �দােন সহায়তা করব।
• ে��ােসবী, েকাচ, সংগঠক ও আিধকািরকেদর কােজ সাহায� করব ও উ�ু� করব
এবং তােদর কখনই সমােলাচনা করব না বা িন�ৎসাহ করব না।
• বা�ােদর েরাল মেডল হওয়ার েচ�া করব এবং তােদর জন� দৃ�া� ৈতির করব।

েরফািরর িবিধ
আিম:
• েখয়াল রাখব েয বা�ােদর ম�ােচ েরফািরর কাজ করা আর বড়েদর ম�ােচ
েরফািরর কাজ করা স�ূণ আলাদা
�
ব�াপার।
• ম�ােচর আেগ ও পের বা�ােদর ও েকাচেদর এেক অপরেক অিভবাদন জানােত
বলব
• সম� পিরি�িতেত ন�ায়স�ত েখলা সুিন��ত করব।
• িনয়ম ল�েনর ে�ে� সংগিতপূণ ,� ব�িন� ও ন� থাকব।
• িনয়ম ল�ন হেল েসই িবষেয় ব�াখা করব ও ধারণা পির�ার কের বু�ঝেয় েদব,
িবেশষ কের বা�ােদর কােছ।
• অত�িধক বাধা েদব না এবং বা�ােদর িনেজর মত েখলেত েদব।
• ��টর বদেল েখলার ��িরেটর উপর েজার েদব।
• বা�া বা বড়েদর অনুপযু� ভাষার ব�বহার সহ� করব না।
• বা�ােদর আঘাত ও অন�ায় েথেক সুরি�ত রাখব।
• এক ইিতবাচক ও আন�ময় মেনাভাব বজাল� রাখব।

েজলা চ�া��য়নিশপ
• 5 বা তার েবশী েগাে�ন েবিব লীগ আেয়াজন করা েযেকান েজলা
িডি�� চ�া��য়নিশপ ে�অফ রাউে� যাওয়ার েযাগ�তালাভ করেবন।
• লীগ পিরচালকরা �িত�ট েগাে�ন েবিব লীেগর েখেলায়াড়েদর েবেছ
েনেবন এবং িনজ িনজ েগাে�ন েবিব লীগ �টম উপ�াপন করেবন।
• এই চ�া��য়নিশপ অনু� 8,
� অনু� 10
� ও অনু� 12
� বয়েসর িবভােগ
েখলােনা হেব।
• এর ফেল অ�াকােডিম ও �ােবর �াউটরা ইয়ুথ লীেগর জন� েখেলায়াড়
েবেছ েনওয়ার সুেযাগ পােবন।
• �িত�ট বয়স িবভােগর িবজয়ীরা েজলা চ�া��য়ন েঘািষত হেবন!

লীগ পিরচালকেদর
�ান িনণয়�
েগাে�ন েবিব লীেগর 1 �ার, 2 �ার ও 3 �ার, �িত�ট িবভােগর লীগ
পিরচালকরা িন�িলিখত িবচায িবষয়
�
অনুযায়ী �ান লাভ করেবন এবং
�ীকৃত হেবন। আরও তথ� জানেত পিরিশ� A েদখুন :
• সম� বয়ঃেগা��েত েখলা ম�ােচর েমাট সংখ�া
• কমবয়সী েখেলায়াড়েদর অংশ�হেণর অনুপাত
• েমেয়েদর অংশ�হণ
• নিথব� ই সা�ট� িফেকট সহ েকােচর সংখ�া
• একজন এআইএফএফ �িতিনিধ �ারা েখলার �ােনর মূল�ায়ন
• েসাশ�াল িমিডয়ার ব�বহার

েখলার মানদ�

ফুটবল

েখলার পিরবিত�ত ফুটবল িনয়ম: 3v3
িনয়ম 1: েখলার মাঠ

��: 10-12 িমটার
ৈদঘ�:� 15-20 িমটার

িনয়ম 2: বল

বেলর আকার 3 বা 4 হেত পাের।

িনয়ম 3: েখেলায়াড়

4-5 জন েখেলায়াড় (3 জন আউটিফ� েখেলায়াড় + 1-2 জন িবক�
েখেলায়াড়)
েখেলায়াড় বদল যতবার খুিশ করা যােব এবং েযেকান সময় করা যােব।

িনয়ম 4: েখেলায়াড়েদর সর�াম

েযেকান ে�াট� স জুেতা ও িশন গাড� বাধ�তামূলক।
�টম িকট সমান রেঙর হেব। নাহেল, একই রেঙর িবব ব�বহার করা
েযেত পাের। িবপ� দলেক অন� রঙ ব�বহার করেত হেব।

িনয়ম 5: েরফাির

েখলার পিরেবশ মজাদার, িনরাপদ রাখেত ও বা�ােদর উপর নজর রাখার
জন� একজন �ীড়া পযেব�কেক
�
রাখা েযেত পাের। অন�ান� দািয়ে�র মেধ�
থাকেব সমেয়র িহসাব রাখা, িনয়ম মানা হে� িকনা েদখা, েখলা �� করা,
থািমেয় েদওয়া ও আবার �� করা, ে�ােরর িহসাব রাখা এবং উভয় দেলর
‘সবেথেক মূল�বান েখেলায়াড়ʼ-েক িচি�ত করা।

িনয়ম 6: ম�ােচর অন�ান� কমকত�
� া

�েয়াজন হেব না

িনয়ম 7: েখলার সময়কাল

েখলার সময়কাল: 6 িমিনট কের 4�ট েকায়াট� ার
িবরিতর সময়কাল: 2 িমিনট

িনয়ম 8: েখলা �� ও িবরিতর পের ��র
সময়

�িতপ�েক েস�ার মাক� েথেক অ�তপে� 2 গজ
দূের থাকেত হেব।

িনয়ম 9: েখলার সময় বল িভতের ও বল
বাইের

মােঠর বাইের: েখলার মােঠর লাইন স�ূণ�েপ
�
পার হেয় বল
েবিরেয় েযেত হেব।
মােঠর িভতের: বল িকক েমের িপেচ েঢাকােনা যােব।

িনয়ম 10: ম�ােচর পিরণিত িনধারন
�
করা

বল েগালেপাে�র িভতের, েগাল লাইন স�ূণ�েপ
�
পার হেল
েগাল হেয়েছ বলা হেব।

িনয়ম 11: অফসাইড

েকান অফসাইড েনই

িনয়ম 12: ফাউল ও অসদাচরণ

েখলার আইএফএিব/িফফা িনয়ম �যু� হেব। তেব, েচ�া করেত হেব যােত
েখলা খুব েবশী বার থািমেয় না েদওয়া হয়। বা�ােদর যতটা েবশী স�ব েখলেত
িদেত হেব।

িনয়ম 13: ি� িকক

সম� ি� িকক ডাইের� হেব। িবেরাধী প�েক অ�তপে� 2 গজ
দূের থাকেত হেব।

িনয়ম 14: েপনাি� িকক

েরফাির / �ীড়া কমকত�
� া যিদ মেন কেরন েয েপনাি� এিরয়ার
মেধ� েকান ��তর ফাউল হেয়েছ তাহেল এক�ট েপনাি� িকক
মারেত েদওয়া হেব।

িনয়ম 15: িকক-ইন

েখলা আবার �� করার জন� বল িকক কের িপেচ েঢাকােত হেব।
সম� িকক-ইন ইনডাইের� হেব, অথাৎ
� িকক-ইন েথেক েকান
েগাল হেব না।

িনয়ম 16: েগাল িকক

বল েগাল লাইন পার হওয়ার আেগ আ�মণকারী �টম েশষ বল �শ করেল,
�
�িতর�াকারী �টমেক এক�ট েগাল িকক মারেত েদওয়া হেব।
েগাল িকক েগাল এিরয়ার েযেকান �ান েথেক মারা যােব। অেনক ে�ে�, েগাল
এিরয়া ও েপনাি� এিরয়া একই জায়গা েবাঝােব।

িনয়ম 17: কনার
� িকক

েগাল লাইন পার হওয়ার আেগ যিদ �িতর�াকারী �টম েশেষ বল �শ কের,
�
তাহেল আ�মণকারী দলেক এক�ট কনার
� িকক মারেত েদওয়া হেব।

েখলার পিরবিত�ত ফুটবল িনয়ম: 4v4
িনয়ম 1: েখলার মাঠ

��: 12-15 িমটার
ৈদঘ�:� 20-25 িমটার

িনয়ম 2: বল

বেলর আকার হেব 3 বা 4।

িনয়ম 3: েখেলায়াড়

6-7 জন েখেলায়াড় (4 জন আউটিফ� েখেলায়াড় + 2-3 জন িবক� েখেলায়াড়)
েখেলায়াড় যতবার ই�া বদল করা যােব এবং েখলা েথেম থাকা েযেকান সময় তা
করা যােব।

িনয়ম 4: েখেলায়াড়েদর সর�াম

েযেকান ে�াট� স জুেতা ও িশন গাড� বাধ�তামূলক।
�টম িকট সমান রেঙর হেব। নাহেল, একই রেঙর িবব ব�বহার করা েযেত পাের।
িবপ� দলেক অন� রঙ ব�বহার করেত হেব।

িনয়ম 5: েরফাির

েখলার পিরেবশ মজাদার, িনরাপদ রাখেত ও বা�ােদর উপর নজর রাখার জন�
একজন �ীড়া পযেব�কেক
�
রাখা েযেত পাের। অন�ান� দািয়ে�র মেধ� থাকেব
সমেয়র িহসাব রাখা, িনয়ম মানা হে� িকনা েদখা, েখলা �� করা, থািমেয়
েদওয়া ও আবার �� করা, ে�ােরর িহসাব রাখা এবং উভয় দেলর ‘সবেথেক
মূল�বান েখেলায়াড়’-েক িচি�ত করা।

িনয়ম 6: ম�ােচর অন�ান� কমকত�
� া

�েয়াজন হেব না

িনয়ম 7: েখলার সময়কাল

েখলার সময়কাল: 12 িমিনট কের 2�ট ভাগ
িবরিতর সময়কাল: 4 িমিনট

িনয়ম 8: েখলা �� ও িবরিতর পের ��র
সময়

�িতপ�েদর েস�ার মাক� েথেক অ�তপে�
3 গজ দূের থাকেত হেব

িনয়ম 9: েখলার সময় বল িভতের ও বল
বাইের

মােঠর বাইের: েখলার মােঠর লাইন স�ূণ�েপ
�
পার হেয় বল েবিরেয়
েযেত হেব।
মােঠর িভতের: বল িকক েমের িপেচ েঢাকােনা যােব।

িনয়ম 10: ম�ােচর পিরণিত িনধারন
�
করা

বল েগালেপাে�র িভতের, েগাল লাইন স�ূণ�েপ
�
পার হেল েগাল হেয়েছ
বলা হেব।

িনয়ম 11: অফসাইড

েকান অফসাইড েনই

িনয়ম 12: ফাউল ও অসদাচরণ

েখলার আইএফএিব/িফফা িনয়ম �যু� হেব। তেব, েচ�া করেত হেব যােত
েখলা খুব েবশী বার থািমেয় না েদওয়া হয়। বা�ােদর যতটা েবশী স�ব েখলেত
িদেত হেব।

িনয়ম 13: ি� িকক

সম� ি� িকক ডাইের� হেব। িবেরাধী প�েক অ�তপে� 3 গজ দূের থাকেত
হেব।

িনয়ম 14: েপনাি� িকক

েরফাির / �ীড়া কমকত�
� া যিদ মেন কেরন েয েপনাি� এিরয়ার মেধ� েকান
��তর ফাউল হেয়েছ তাহেল এক�ট েপনাি� িকক মারেত েদওয়া হেব।

িনয়ম 15: িকক-ইন

েখলা আবার �� করার জন� বল িকক কের িপেচ েঢাকােত হেব। সম�
িকক-ইন ইনডাইের� হেব, অথাৎ
� িকক-ইন েথেক েকান েগাল হেব না।

িনয়ম 16: েগাল িকক

বল েগাল লাইন পার হওয়ার আেগ আ�মণকারী �টম েশষ বল �শ করেল,
�
�িতর�াকারী �টমেক এক�ট েগাল িকক মারেত েদওয়া হেব।
েগাল িকক েগাল এিরয়ার েযেকান �ান েথেক মারা যােব। অেনক ে�ে�, েগাল
এিরয়া ও েপনাি� এিরয়া একই জায়গা েবাঝােব।

িনয়ম 17: কনার
� িকক

েগাল লাইন পার হওয়ার আেগ যিদ �িতর�াকারী �টম েশেষ বল �শ কের,
�
তাহেল আ�মণকারী দলেক এক�ট কনার
� িকক মারেত েদওয়া হেব।

েখলার পিরবিত�ত ফুটবল িনয়ম: 5v5
িনয়ম 1: েখলার মাঠ

��: 20-25 িমটার
ৈদঘ�:� 30-35 িমটার

িনয়ম 2: বল

অনু� 7
� ও 8 এর ে�ে� বেলর আকার 3 বা 4 হেব।
অনু� 9
� ও 10 এর ে�ে� বেলর আকার অবশ�ই 4 হেব।

িনয়ম 3: েখেলায়াড়

7-8 জন েখেলায়াড় (5 জন আউটিফ� েখেলায়াড় + 2-3 জন িবক�)
যতবার ই�া েখেলায়াড় বদল করা যােব এবং েখলা েথেম থাকা েযেকান সময়
তা করা যােব।

িনয়ম 4: েখেলায়াড়েদর সর�াম

েযেকান ে�াট� স জুেতা ও িশন গাড� বাধ�তামূলক।
�টম িকট সমান রেঙর হেব। নাহেল, একই রেঙর িবব ব�বহার করা েযেত পাের।
িবপ� দলেক অন� রঙ ব�বহার করেত হেব।

িনয়ম 5: েরফাির

েখলার পিরেবশ মজাদার, িনরাপদ রাখেত ও বা�ােদর উপর নজর রাখার জন�
একজন �ীড়া পযেব�কেক
�
রাখা েযেত পাের। অন�ান� দািয়ে�র মেধ� থাকেব
সমেয়র িহসাব রাখা, িনয়ম মানা হে� িকনা েদখা, েখলা �� করা, থািমেয়
েদওয়া ও আবার �� করা, ে�ােরর িহসাব রাখা এবং উভয় দেলর ‘সবেথেক
মূল�বান েখেলায়াড়’-েক িচি�ত করা।

িনয়ম 6: ম�ােচর অন�ান� কমকত�
� া

�েয়াজন হেব না

িনয়ম 7: েখলার সময়কাল

অনু� 7
� ও 8 এর জন�:
ম�ােচর সময়কাল: 12 িমিনট কের 2�ট ভােগ
িবরিতর সময়কাল: 4 িমিনট
অনু� 9
� ও 10 এর জন�:
ম�ােচর সময়কাল: 18 িমিনট কের 2�ট ভাগ
িবরিতর সময়কাল: 6 িমিনট

িনয়ম 8: েখলা �� ও িবরিতর পের ��র
সময়

�িতপ�েদর েস�ার মাক� েথেক অ�তপে� 4 গজ
দূের থাকেত হেব

িনয়ম 9: েখলার সময় বল িভতের ও বল
বাইের

মােঠর বাইের: েখলার মােঠর লাইন স�ূণ�েপ
�
পার হেয় বল েবিরেয় েযেত হেব।
মােঠর িভতের: বল িকক েমের িপেচ েঢাকােনা যােব।

িনয়ম 10: ম�ােচর পিরণিত িনধারন
�
করা

বল েগালেপাে�র িভতের, েগাল লাইন স�ূণ�েপ
�
পার হেল েগাল
হেয়েছ বলা হেব।

িনয়ম 11: অফসাইড

েকান অফসাইড েনই

িনয়ম 12: ফাউল ও অসদাচরণ

অনু� 7
� ও 8 এর ে�ে�: েখলার আইএফএিব/িফফা িনয়ম �যু� হেব। তেব,
েচ�া করেত হেব যােত েখলা খুব েবশী বার থািমেয় না েদওয়া হয়। বা�ােদর
যতটা েবশী স�ব েখলেত িদেত হেব। অনু� 9
� ও 10 এর ে�ে�: েখলার
আইএফএিব/িফফা িনয়ম �যু� হেব। হলুদ কাড� ও লাল কােড�র সােথ পিরচয়
করােত হেব। হলুদ কাড� সাবধান করার জন�। একজন েখেলায়াড় যিদ দু�ট হলুদ
কাড� বা এক�ট লাল কাড� েদেখ, তারা 2 িমিনেটর জন� েখলার বাইের থাকেব।

িনয়ম 13: ি� িকক

সম� ি� িকক ডাইের� হেব।

িনয়ম 14: েপনাি� িকক

েরফাির / �ীড়া কমকত�
� া যিদ মেন কেরন েয েপনাি� এিরয়ার
মেধ� েকান ��তর ফাউল হেয়েছ তাহেল এক�ট েপনাি� িকক
মারেত েদওয়া হেব।

িনয়ম 15: িকক-ইন

েখলা আবার �� করার জন� বল িকক কের িপেচ েঢাকােত হেব। সম�
িকক-ইন ইনডাইের� হেব, অথাৎ
� িকক-ইন েথেক েকান েগাল হেব না।

িনয়ম 16: েগাল িকক

বল েগাল লাইন পার হওয়ার আেগ আ�মণকারী �টম েশষ বল �শ করেল,
�
�িতর�াকারী �টমেক এক�ট েগাল িকক মারেত েদওয়া হেব।
েগাল িকক েগাল এিরয়ার েযেকান �ান েথেক মারা যােব। অেনক ে�ে�, েগাল
এিরয়া ও েপনাি� এিরয়া একই জায়গা েবাঝােব।

িনয়ম 17: কনার
� িকক

েগাল লাইন পার হওয়ার আেগ যিদ �িতর�াকারী �টম েশেষ বল �শ কের,
�
তাহেল আ�মণকারী দলেক এক�ট কনার
� িকক মারেত েদওয়া হেব।

েখলার পিরবিত�ত ফুটবল িনয়ম: 6v6
িনয়ম 1: েখলার মাঠ

��: 25-30 িমটার
ৈদঘ�:� 35-40 িমটার

িনয়ম 2: বল

বেলর আকার 4 হেত হেব।

িনয়ম 3: েখেলায়াড়

9-10 জন েখেলায়াড় (6 জন আউটিফ� েখেলায়াড় + 3-4 জন িবক� েখেলায়াড়)
েখেলায়াড় যতবার ই�া বদলােনা যােব এবং েখলা েথেম থাকা েযেকান সময় তা করা
যােব।

িনয়ম 4: েখেলায়াড়েদর সর�াম

েযেকান ে�াট� স জুেতা ও িশন গাড� বাধ�তামূলক। �টম িকট সমান রেঙর হেব।
নাহেল, একই রেঙর িবব ব�বহার করা েযেত পাের। িবপ� দলেক অন� রঙ
ব�বহার করেত হেব।

িনয়ম 5: েরফাির

েখলার পিরেবশ মজাদার, িনরাপদ রাখেত ও বা�ােদর উপর নজর রাখার জন�
একজন �ীড়া পযেব�কেক
�
রাখা েযেত পাের। অন�ান� দািয়ে�র মেধ� থাকেব
সমেয়র িহসাব রাখা, িনয়ম মানা হে� িকনা েদখা, েখলা �� করা, থািমেয়
েদওয়া ও আবার �� করা, ে�ােরর িহসাব রাখা এবং উভয় দেলর ‘সবেথেক
মূল�বান েখেলায়াড়’-েক িচি�ত করা।

িনয়ম 6: ম�ােচর অন�ান� কমকত�
� া

�েয়াজন হেব না

িনয়ম 7: েখলার সময়কাল

ম�ােচর সময়কাল: 18 িমিনট কের 2�ট ভাগ।
িবরিতর সময়কাল: 6 িমিনট

িনয়ম 8: েখলা �� ও িবরিতর পের ��র
সময়

�িতপ�েদর েস�ার মাক� েথেক অ�তপে� 5 গজ
দূের থাকেত হেব।

িনয়ম 9: েখলার সময় বল িভতের ও বল
বাইের

মােঠর বাইের: েখলার মােঠর লাইন স�ূণ�েপ
�
পার হেয় বল
েবিরেয় েযেত হেব।
মােঠর িভতের: বল িকক েমের িপেচ েঢাকােনা যােব।

িনয়ম 10: ম�ােচর পিরণিত িনধারন
�
করা

বল েগালেপাে�র িভতের, েগাল লাইন স�ূণ�েপ
�
পার হেল েগাল
হেয়েছ বলা হেব।

িনয়ম 11: অফসাইড

েকান অফসাইড েনই

িনয়ম 12: ফাউল ও অসদাচরণ

েখলার আইএফএিব/িফফা িনয়ম �যু� হেব। তেব, েচ�া করেত হেব যােত
েখলা খুব েবশী বার থািমেয় না েদওয়া হয়। বা�ােদর যতটা েবশী স�ব েখলেত
িদেত হেব। হলুদ কাড� ও লাল কােড�র সােথ পিরচয় করােত হেব। হলুদ কাড�
সাবধান করার জন�। একজন েখেলায়াড় যিদ দু�ট হলুদ কাড� বা এক�ট লাল
কাড� েদেখ, তারা 2 িমিনেটর জন� েখলার বাইের থাকেব।

িনয়ম 13: ি� িকক

সম� ি� িকক ডাইের� হেব।

িনয়ম 14: েপনাি� িকক

েরফাির / �ীড়া কমকত�
� া যিদ মেন কেরন েয েপনাি� এিরয়ার মেধ� েকান
��তর ফাউল হেয়েছ তাহেল এক�ট েপনাি� িকক মারেত েদওয়া হেব।

িনয়ম 15: িকক-ইন

েখলা আবার �� করার জন� বল িকক কের িপেচ েঢাকােত হেব। সম�
িকক-ইন ইনডাইের� হেব, অথাৎ
� িকক-ইন েথেক েকান েগাল হেব না।

িনয়ম 16: েগাল িকক

বল েগাল লাইন পার হওয়ার আেগ আ�মণকারী �টম েশষ বল �শ করেল,
�
�িতর�াকারী �টমেক এক�ট েগাল িকক মারেত েদওয়া হেব। েগাল িকক েগাল
এিরয়ার েযেকান �ান েথেক মারা যােব। অেনক ে�ে�, েগাল এিরয়া ও েপনাি�
এিরয়া একই জায়গা েবাঝােব।

িনয়ম 17: কনার
� িকক

েগাল লাইন পার হওয়ার আেগ যিদ �িতর�াকারী �টম েশেষ বল �শ কের,
�
তাহেল আ�মণকারী দলেক এক�ট কনার
� িকক মারেত েদওয়া হেব।

েখলার পিরবিত�ত ফুটবল িনয়ম: 7v7(GK)
িনয়ম 1: েখলার মাঠ

��: 30-35 িমটার
ৈদঘ�:� 45-50 িমটার

িনয়ম 2: বল

অনু� 9
� ও 10: বেলর আকার অবশ�ই 4 হেব।
অনু� 11
� ও 12: বেলর আকার 4 অথবা 5 হেব।

িনয়ম 3: েখেলায়াড়

10-11 জন েখেলায়াড় (6 জন আউটিফ� েখেলায়াড় + েগালিকপার + 3-4
জন িবক� েখেলায়াড়) যতবার ই�া েখেলায়াড় বদল করা যােব এবং েখলা
েথেম থাকা েযেকান সময় তা করা যােব

িনয়ম 4: েখেলায়াড়েদর সর�াম

েযেকান ে�াট� স জুেতা ও িশন গাড� বাধ�তামূলক। �টম িকট সমান রেঙর হেব।
নাহেল, একই রেঙর িবব ব�বহার করা েযেত পাের। িবপ� দলেক অন� রঙ
ব�বহার করেত হেব। েগালিকপারেদর জন� �াভেসর সুপািরশ করা হে� তেব
তা বাধ�তামূলক নয়।

িনয়ম 5: েরফাির

েখলার পিরেবশ মজাদার, িনরাপদ রাখেত ও বা�ােদর উপর নজর রাখার জন�
একজন �ীড়া পযেব�কেক
�
রাখা েযেত পাের। অন�ান� দািয়ে�র মেধ� থাকেব
সমেয়র িহসাব রাখা, িনয়ম মানা হে� িকনা েদখা, েখলা �� করা, থািমেয়
েদওয়া ও আবার �� করা, ে�ােরর িহসাব রাখা এবং উভয় দেলর ‘সবেথেক
মূল�বান েখেলায়াড়’-েক িচি�ত করা।

িনয়ম 6: ম�ােচর অন�ান� কমকত�
� া

অন�ান� �ীড়া কমকত�
� ার থাকা বাধ�তামূলক নয়।

িনয়ম 7: েখলার সময়কাল

অনু� 9
� ও 10:
েখলার সময়: 18 িমিনট কের 2�ট ভাগ।
িবরিতর সময়কাল: 6 িমিনট
অনু� 11
� ও 12:
ম�ােচর সময়কাল: 24 িমিনট কের 2�ট ভাগ।
িবরিতর সময়কাল: 8 িমিনট

িনয়ম 8: েখলা �� ও িবরিতর পের ��র সময়

�িতপ�েদর েস�ার মাক� েথেক অ�তপে� 6 গজ দূের থাকেত হেব।

িনয়ম 9: েখলার সময় বল িভতের ও বল
বাইের

মােঠর বাইের: েখলার মােঠর লাইন স�ূণ�েপ
�
পার হেয় বল েবিরেয় েযেত
হেব।
মােঠর িভতের: বল িকক েমের িপেচ েঢাকােনা যােব।

িনয়ম 10: ম�ােচর পিরণিত িনধারন
�
করা

বল েগালেপাে�র িভতের, েগাল লাইন স�ূণ�েপ
�
পার হেল েগাল হেয়েছ বলা
হেব।

িনয়ম 11: অফসাইড

অফসাইড িনয়ম বাধ�তামূলক নয়

িনয়ম 12: ফাউল ও অসদাচরণ

েখলার আইএফএিব/িফফা িনয়ম �যু� হেব। হলুদ কাড� ও লাল কােড�র সােথ
পিরচয় করােত হেব। হলুদ কাড� সাবধান করার জন�। একজন েখেলায়াড় যিদ
দু�ট হলুদ কাড� বা এক�ট লাল কাড� েদেখ, তারা 2 িমিনেটর জন� েখলার বাইের
থাকেব।

িনয়ম 13: ি� িকক

অনু� 9
� ও 10: সম� ি� িকক ডাইের� হেব
অনু� 11
� ও 12: ইনডাইের� ি� িকেকর সােথ পিরচয় করােত হেব।

িনয়ম 14: েপনাি� িকক

েরফাির / �ীড়া কমকত�
� া যিদ মেন কেরন েয েপনাি� এিরয়ার মেধ� েকান
��তর ফাউল হেয়েছ তাহেল এক�ট েপনাি� িকক মারেত েদওয়া হেব।

িনয়ম 15: ে�া-ইন

েখলা আবার �� করার জন� বল িকক কের িপেচ েঢাকােত হেব। ডাইের�
ে�া-ইেন েকান েগাল হেব না।

িনয়ম 16: েগাল িকক

বল েগাল লাইন পার হওয়ার আেগ আ�মণকারী �টম েশষ বল �শ করেল,
�
�িতর�াকারী �টমেক এক�ট েগাল িকক মারেত েদওয়া হেব। েগাল িকক েগাল
এিরয়ার েযেকান �ান েথেক মারা যােব। অেনক ে�ে�, েগাল এিরয়া ও েপনাি�
এিরয়া একই জায়গা েবাঝােব।

িনয়ম 17: কনার
� িকক

েগাল লাইন পার হওয়ার আেগ যিদ �িতর�াকারী �টম েশেষ বল �শ কের,
�
তাহেল আ�মণকারী দলেক এক�ট কনার
� িকক মারেত েদওয়া হেব।

েখলার পিরবিত�ত ফুটবল িনয়ম: 8v8(GK)
িনয়ম 1: েখলার মাঠ

��: 35-45 িমটার
ৈদঘ�:� 50-60 িমটার

িনয়ম 2: বল

বেলর আকার 4 বা 5 হেব।

িনয়ম 3: েখেলায়াড়

11-12 জন েখেলায়াড় (7 জন আউটিফ� েখেলায়াড় + েগালিকপার + 3-4 জন
িবক� েখেলায়াড়)
যতবার ই�া েখেলায়াড় বদল করা যােব এবং েখলা েথেম থাকা েযেকান সময় তা
করা যােব।

িনয়ম 4: েখেলায়াড়েদর সর�াম

েযেকান ে�াট� স জুেতা ও িশন গাড� বাধ�তামূলক। �টম িকট সমান রেঙর হেব।
নাহেল, একই রেঙর িবব ব�বহার করা েযেত পাের। িবপ� দলেক অন� রঙ ব�বহার
করেত হেব। েগালিকপারেদর জন� �াভেসর সুপািরশ করা হে� তেব তা
বাধ�তামূলক নয়।

িনয়ম 5: েরফাির

েখলার পিরেবশ মজাদার, িনরাপদ রাখেত ও বা�ােদর উপর নজর রাখার জন�
একজন �ীড়া পযেব�কেক
�
রাখা েযেত পাের। অন�ান� দািয়ে�র মেধ� থাকেব
সমেয়র িহসাব রাখা, িনয়ম মানা হে� িকনা েদখা, েখলা �� করা, থািমেয় েদওয়া
ও আবার �� করা, ে�ােরর িহসাব রাখা এবং উভয় দেলর ‘সবেথেক মূল�বান
েখেলায়াড়’-েক িচি�ত করা।

িনয়ম 6: ম�ােচর অন�ান� কমকত�
� া

অন�ান� �ীড়া কমকত�
� ার থাকা বাধ�তামূলক নয়।

িনয়ম 7: েখলার সময়কাল

ম�ােচর সময়কাল: 24 িমিনট কের 2�ট ভাগ
িবরিতর সময়কাল: 8 িমিনট

িনয়ম 8: েখলা �� ও িবরিতর পের ��র
সময়

�িতপ�েদর েস�ার মাক� েথেক অ�তপে� 7 গজ দূের থাকেত হেব।

িনয়ম 9: েখলার সময় বল িভতের ও বল
বাইের

মােঠর বাইের: েখলার মােঠর লাইন স�ূণ�েপ
�
পার হেয় বল েবিরেয় েযেত হেব।
মােঠর িভতের: বল িকক েমের িপেচ েঢাকােনা যােব।

িনয়ম 10: ম�ােচর পিরণিত িনধারন
�
করা

বল েগালেপাে�র িভতের, েগাল লাইন স�ূণ�েপ
�
পার হেল
েগাল হেয়েছ বলা হেব।

িনয়ম 11: অফসাইড

অফসাইড িনয়ম বাধ�তামূলক নয়

িনয়ম 12: ফাউল ও অসদাচরণ

েখলার আইএফএিব/িফফা িনয়ম �যু� হেব। হলুদ কাড� ও লাল কােড�র সােথ
পিরচয় করােত হেব। হলুদ কাড� সাবধান করার জন�। একজন েখেলায়াড় যিদ দু�ট
হলুদ কাড� বা এক�ট লাল কাড� েদেখ, তারা 2 িমিনেটর জন� েখলার বাইের থাকেব।

িনয়ম 13: ি� িকক

েখলার আইএফএিব/িফফা িনয়ম �যু� হেব। ি� িকক ডাইের� অথবা
ইনডাইের�, উভয়ই হেত পাের।

িনয়ম 14: েপনাি� িকক

েরফাির / �ীড়া কমকত�
� া যিদ মেন কেরন েয েপনাি� এিরয়ার মেধ� েকান
��তর ফাউল হেয়েছ তাহেল এক�ট েপনাি� িকক মারেত েদওয়া হেব।

িনয়ম 15: ে�া-ইন

েখলা আবার �� করার জন� বল িকক কের িপেচ েঢাকােত হেব। ডাইের�
ে�া-ইেন েকান েগাল হেব না।

িনয়ম 16: েগাল িকক

বল েগাল লাইন পার হওয়ার আেগ আ�মণকারী �টম েশষ বল �শ �
করেল, �িতর�াকারী �টমেক এক�ট েগাল িকক মারেত েদওয়া হেব। েগাল
িকক েগাল এিরয়ার েযেকান �ান েথেক মারা যােব। অেনক ে�ে�, েগাল
এিরয়া ও েপনাি� এিরয়া একই জায়গা েবাঝােব।

িনয়ম 17: কনার
� িকক

েগাল লাইন পার হওয়ার আেগ যিদ �িতর�াকারী �টম েশেষ বল �শ কের,
�
তাহেল
আ�মণকারী দলেক এক�ট কনার
� িকক মারেত েদওয়া হেব।

েখলার পিরবিত�ত ফুটবল িনয়ম: 9v9(GK)
িনয়ম 1: েখলার মাঠ

��: 45-50 িমটার
ৈদঘ�:� 60-67 িমটার

িনয়ম 2: বল

বেলর আকার 4 বা 5 হেত পাের।

িনয়ম 3: েখেলায়াড়

13-14 জন েখেলায়াড় (8 জন আউটিফ� েখেলায়াড় + েগালিকপার + 4-5 জন
িবক� েখেলায়াড়)
যতবার ই�া েখেলায়াড় বদল করা যােব এবং েখলা েথেম থাকা েযেকান সময় তা
করা যােব।

িনয়ম 4: েখেলায়াড়েদর সর�াম

েযেকান ে�াট� স জুেতা ও িশন গাড� বাধ�তামূলক।
�টম িকট সমান রেঙর হেব। নাহেল, একই রেঙর িবব ব�বহার করা েযেত পাের। িবপ�
দলেক অন� রঙ ব�বহার করেত হেব। েগালিকপারেদর জন� �াভেসর সুপািরশ করা
হে� তেব তা বাধ�তামূলক নয়।

িনয়ম 5: েরফাির

েখলার পিরেবশ মজাদার, িনরাপদ রাখেত ও বা�ােদর উপর নজর রাখার জন�
একজন �ীড়া পযেব�কেক
�
রাখা েযেত পাের। অন�ান� দািয়ে�র মেধ� থাকেব
সমেয়র িহসাব রাখা, িনয়ম মানা হে� িকনা েদখা, েখলা �� করা, থািমেয় েদওয়া
ও আবার �� করা, ে�ােরর িহসাব রাখা এবং উভয় দেলর ‘সবেথেক মূল�বান
েখেলায়াড়’-েক িচি�ত করা।

িনয়ম 6: ম�ােচর অন�ান� কমকত�
� া

অন�ান� �ীড়া কমকত�
� ার থাকা বাধ�তামূলক নয়।

িনয়ম 7: েখলার সময়কাল

ম�ােচর সময়কাল: 24 িমিনট কের 2�ট ভাগ
িবরিতর সময়কাল: 8 িমিনট

িনয়ম 8: েখলা �� ও িবরিতর পের ��র
সময়

�িতপ�েদর েস�ার মাক� েথেক অ�তপে� 8 গজ দূের থাকেত হেব।

িনয়ম 9: েখলার সময় বল িভতের ও বল
বাইের

মােঠর বাইের: েখলার মােঠর লাইন স�ূণ�েপ
�
পার হেয় বল েবিরেয় েযেত হেব।
মােঠর িভতের: বল িকক েমের িপেচ েঢাকােনা যােব।

িনয়ম 10: ম�ােচর পিরণিত িনধারন
�
করা

বল েগালেপাে�র িভতের, েগাল লাইন স�ূণ�েপ
�
পার হেল েগাল হেয়েছ বলা
হেব।

িনয়ম 11: অফসাইড

েকান অফসাইড েনই

িনয়ম 12: ফাউল ও অসদাচরণ

েখলার আইএফএিব/িফফা িনয়ম �যু� হেব। হলুদ কাড� ও লাল কােড�র সােথ পিরচয়
করােত হেব। হলুদ কাড� সাবধান করার জন�। একজন েখেলায়াড় যিদ দু�ট হলুদ কাড�
বা এক�ট লাল কাড� েদেখ, তারা 2 িমিনেটর জন� েখলার বাইের থাকেব।

িনয়ম 13: ি� িকক

েখলার আইএফএিব/িফফা িনয়ম �যু� হেব। ি� িকক ডাইের� অথবা
ইনডাইের�, উভয়ই হেত পাের।

িনয়ম 14: েপনাি� িকক

েরফাির / �ীড়া কমকত�
� া যিদ মেন কেরন েয েপনাি� এিরয়ার মেধ� েকান ��তর
ফাউল হেয়েছ তাহেল এক�ট েপনাি� িকক মারেত েদওয়া হেব।

িনয়ম 15: ে�া-ইন

েখলা আবার �� করার জন� বল িকক কের িপেচ েঢাকােত হেব। ডাইের� ে�া-ইেন
েকান েগাল হেব না।

িনয়ম 16: েগাল িকক

বল েগাল লাইন পার হওয়ার আেগ আ�মণকারী �টম েশষ বল �শ করেল,
�
�িতর�াকারী �টমেক এক�ট েগাল িকক মারেত েদওয়া হেব। েগাল িকক েগাল
এিরয়ার েযেকান �ান েথেক মারা যােব।

িনয়ম 17: কনার
� িকক

েগাল লাইন পার হওয়ার আেগ যিদ �িতর�াকারী �টম েশেষ বল �শ কের,
�
তাহেল আ�মণকারী দলেক এক�ট কনার
� িকক মারেত েদওয়া হেব।

ফুটসাল

ফুটসাল েখলার পিরবিত�ত িনয়ম: 3v3
িনয়ম 1: েখলার মাঠ

��: 10-12 িমটার
ৈদঘ�:� 15-20 িমটার

িনয়ম 2: বল

বেলর আকার 3 বা 4 হেত পাের।

িনয়ম 3: েখেলায়াড়

4-5 জন েখেলায়াড় (3 জন আউটিফ� েখেলায়াড় + 1-2 জন িবক� েখেলায়াড়)
যতবার ই�া েখেলায়াড় বদল করা যােব এবং েযেকান সময় তা করা যােব।

িনয়ম 4: েখেলায়াড়েদর সর�াম

েযেকান ে�াট� স জুেতা ও িশন গাড� বাধ�তামূলক।
�টম িকট সমান রেঙর হেব। নাহেল, একই রেঙর িবব ব�বহার করা েযেত পাের।
িবপ� দলেক অন� রঙ ব�বহার করেত হেব।

িনয়ম 5: েরফাির

েখলার পিরেবশ মজাদার, িনরাপদ রাখেত ও বা�ােদর উপর নজর রাখার জন�
একজন �ীড়া পযেব�কেক
�
রাখা েযেত পাের। অন�ান� দািয়ে�র মেধ� থাকেব
সমেয়র িহসাব রাখা, িনয়ম মানা হে� িকনা েদখা, েখলা �� করা, থািমেয় েদওয়া ও
আবার �� করা, ে�ােরর িহসাব রাখা এবং উভয় দেলর ‘সবেথেক মূল�বান
েখেলায়াড়’-েক িচি�ত করা।

িনয়ম 6: ম�ােচর অন�ান� কমকত�
� া

�েয়াজন েনই

িনয়ম 7: েখলার সময়কাল

েখলার সময়কাল: 6 িমিনট কের 4�ট েকায়াট� ার
িবরিতর সময়কাল: 2 িমিনট
ঘিড় চলেত থাকেব: বল েখলার মােঠর বাইের চেল েগেলও সময় থামেব না।

িনয়ম 8: েখলা �� ও িবরিতর পের ��র
সময়

�িতপ�েক েস�ার মাক� েথেক অ�তপে� 2 গজ
দূের থাকেত হেব।

িনয়ম 9: েখলার সময় বল িভতের ও বল
বাইের

মােঠর বাইের: েখলার মােঠর লাইন স�ূণ�েপ
�
পার হেয় বল েবিরেয় েযেত হেব।
মােঠর িভতের: বল িকক েমের িপেচ েঢাকােনা যােব।

িনয়ম 10: ম�ােচর পিরণিত িনধারন
�
করা

বল েগালেপাে�র িভতের, েগাল লাইন স�ূণ�েপ
�
পার হেল েগাল হেয়েছ বলা
হেব।

িনয়ম 11: অফসাইড

েকান অফসাইড েনই

িনয়ম 12: ফাউল ও অসদাচরণ

েখলার আইএফএিব/িফফা িনয়ম �যু� হেব। তেব, েচ�া করেত হেব যােত
েখলা খুব েবশী বার থািমেয় না েদওয়া হয়। বা�ােদর যতটা েবশী স�ব েখলেত
িদেত হেব।

িনয়ম 13: ি� িকক

সম� ি� িকক ডাইের� হেব। িবেরাধী প�েক অ�তপে� 2 গজ দূের থাকেত
হেব।

িনয়ম 14: েপনাি� িকক

েরফাির / �ীড়া কমকত�
� া যিদ মেন কেরন েয েপনাি� এিরয়ার মেধ�
েকান ��তর ফাউল হেয়েছ তাহেল এক�ট েপনাি� িকক মারেত েদওয়া
হেব।

িনয়ম 15: িকক-ইন

েখলা আবার �� করার জন� বল িকক কের িপেচ েঢাকােত হেব।
সম� িকক-ইন ইনডাইের� হেব, অথাৎ
� িকক-ইন েথেক েকান েগাল হেব না।

িনয়ম 16: েগাল িকক

বল েগাল লাইন পার হওয়ার আেগ আ�মণকারী �টম েশষ বল �শ করেল,
�
�িতর�াকারী �টমেক এক�ট েগাল িকক মারেত েদওয়া হেব। েগাল িকক েগাল
এিরয়ার েযেকান �ান েথেক মারা যােব। অেনক ে�ে�, েগাল এিরয়া ও েপনাি�
এিরয়া একই জায়গা েবাঝােব।

িনয়ম 17: কনার
� িকক

েগাল লাইন পার হওয়ার আেগ যিদ �িতর�াকারী �টম েশেষ বল �শ কের,
�
তাহেল
আ�মণকারী দলেক এক�ট কনার
� িকক মারেত েদওয়া হেব।

ফুটসাল েখলার পিরবিত�ত িনয়ম: 4v4
িনয়ম 1: েখলার মাঠ

��: 12-15 িমটার
ৈদঘ�:� 20-25 িমটার

িনয়ম 2: বল

অবশ�ই এক�ট ফুটসাল বল হেত হেব এবং আকার 3 বা 4 হেত পাের। 3 নং বেলর
সুপািরশ করা হে�।

িনয়ম 3: েখেলায়াড়

6-7 জন েখেলায়াড় (4 জন আউটিফ� েখেলায়াড় + 2-3 জন িবক� েখেলায়াড়)
যতবার ই�া েখেলায়াড় বদল করা যােব এবং েযেকান সময় তা করা যােব।

িনয়ম 4: েখেলায়াড়েদর সর�াম

েযেকান ে�াট� স জুেতা ও িশন গাড� বাধ�তামূলক। �টম িকট সমান রেঙর হেব।
নাহেল, একই রেঙর িবব ব�বহার করা েযেত পাের। িবপ� দলেক অন� রঙ ব�বহার
করেত হেব।

িনয়ম 5: েরফাির

েখলার পিরেবশ মজাদার, িনরাপদ রাখেত ও বা�ােদর উপর নজর রাখার জন�
একজন �ীড়া পযেব�কেক
�
রাখা েযেত পাের। অন�ান� দািয়ে�র মেধ� থাকেব
সমেয়র িহসাব রাখা, িনয়ম মানা হে� িকনা েদখা, েখলা �� করা, থািমেয় েদওয়া
ও আবার �� করা, ে�ােরর িহসাব রাখা এবং উভয় দেলর ‘সবেথেক মূল�বান
েখেলায়াড়’-েক িচি�ত করা।

িনয়ম 6: ম�ােচর অন�ান� কমকত�
� া

�েয়াজন েনই

িনয়ম 7: েখলার সময়কাল

অনু� 7
� ও অনু� 8:
�
েখলার সময়কাল: 12 িমিনট কের 2�ট ভাগ
িবরিতর সময়কাল: 4 িমিনট
অনু� 9
� ও অনু�r� 10:
েখলার সময়কাল: 15 িমিনট কের 2�ট ভাগ
িবরিতর সময়কাল: 5 িমিনট
েকান অিতির� সময় েদওয়া হেব না
ঘিড় চলেত থাকেব: বল েখলার মােঠর বাইের চেল েগেলও সময় থামােনা হেব না

িনয়ম 8: েখলা �� ও িবরিতর পের ��র
সময়

�িতপ�েদর েস�ার মাক� েথেক অ�তপে� 3 গজ দূের থাকেত হেব।

িনয়ম 9: েখলার সময় বল িভতের ও বল
বাইের

মােঠর বাইের: েখলার মােঠর লাইন স�ূণ�েপ
�
পার হেয় বল েবিরেয় েযেত হেব।
মােঠর িভতের: বল িকক েমের িপেচ েঢাকােনা যােব।

িনয়ম 10: ম�ােচর পিরণিত িনধারন
�
করা

বল েগালেপাে�র িভতের, েগাল লাইন স�ূণ�েপ
�
পার হেল েগাল হেয়েছ বলা
হেব।

িনয়ম 11: অফসাইড

েকান অফসাইড েনই

িনয়ম 12: ফাউল ও অসদাচরণ

েখলার আইএফএিব/িফফা িনয়ম �যু� হেব। তেব, েচ�া করেত হেব যােত েখলা
খুব েবশী বার থািমেয় না েদওয়া হয়। বা�ােদর যতটা েবশী স�ব েখলেত িদেত
হেব।

িনয়ম 13: ি� িকক

সম� ি� িকক ডাইের� হেব। �িতপ�েদর অ�তপে� 3 গজ দূের থাকেত হেব।
�াইড ট�াকল করা যােব না।

িনয়ম 14: েপনাি� িকক

েরফাির / �ীড়া কমকত�
� া যিদ মেন কেরন েয েপনাি� এিরয়ার মেধ� েকান
��তর ফাউল হেয়েছ তাহেল এক�ট েপনাি� িকক মারেত েদওয়া হেব।

িনয়ম 15: িকক-ইন

েখলা আবার �� করার জন� বল িকক কের িপেচ েঢাকােত হেব। সম� িকক-ইন
ইনডাইের� হেব, অথাৎ
� িকক-ইন েথেক েকান েগাল হেব না।

িনয়ম 16: েগাল িকক

বল েগাল লাইন পার হওয়ার আেগ আ�মণকারী �টম েশষ বল �শ করেল,
�
�িতর�াকারী �টমেক এক�ট েগাল িকক মারেত েদওয়া হেব। েগাল িকক েগাল
এিরয়ার েযেকান �ান েথেক মারা যােব। অেনক ে�ে�, েগাল এিরয়া ও েপনাি�
এিরয়া একই জায়গা েবাঝােব।

িনয়ম 17: কনার
� িকক

েগাল লাইন পার হওয়ার আেগ যিদ �িতর�াকারী �টম েশেষ বল �শ কের,
�
তাহেল
আ�মণকারী দলেক এক�ট কনার
� িকক মারেত েদওয়া হেব।

ফুটসাল েখলার পিরবিত�ত িনয়ম: 5v5(GK)
িনয়ম 1: েখলার মাঠ

��: সবািধক
�
15 িমটার
ৈদঘ�:� সবািধক
�
30 িমটার

িনয়ম 2: বল

অবশ�ই এক�ট ফুটসাল বল হেত হেব এবং আকার 3 বা 4 হেত পাের। 3 নং বেলর
সুপািরশ করা হে�

িনয়ম 3: েখেলায়াড়

8-9 জন েখেলায়াড় (4 জন আউটিফ� েখেলায়াড় + েগালিকপার + 3-4 জন
িবক� েখেলায়াড়)
যতবার ই�া েখেলায়াড় বদল করা যােব এবং েখলা েথেম থাকা েযেকান সময় তা
করা যােব।

িনয়ম 4: েখেলায়াড়েদর সর�াম

েযেকান ে�াট� স জুেতা ও িশন গাড� বাধ�তামূলক।
�টম িকট সমান রেঙর হেব। নাহেল, একই রেঙর িবব ব�বহার করা েযেত পাের।
িবপ� দলেক অন� রঙ ব�বহার করেত হেব।

িনয়ম 5: েরফাির

েখলার পিরেবশ মজাদার, িনরাপদ রাখেত ও বা�ােদর উপর নজর রাখার জন�
একজন �ীড়া পযেব�কেক
�
রাখা েযেত পাের। অন�ান� দািয়ে�র মেধ� থাকেব
সমেয়র িহসাব রাখা, িনয়ম মানা হে� িকনা েদখা, েখলা �� করা, থািমেয় েদওয়া
ও আবার �� করা, ে�ােরর িহসাব রাখা এবং উভয় দেলর ‘সবেথেক মূল�বান
েখেলায়াড়ʼ-েক িচি�ত করা।

িনয়ম 6: ম�ােচর অন�ান� কমকত�
� া

অন�ান� �ীড়া কমকত�
� ার উপি�িত বাধ�তামূলক নয়।

িনয়ম 7: েখলার সময়কাল

ম�ােচর সময়কাল: 20 িমিনট কের 2�ট ভাগ
িবরিতর সময়কাল: 7 িমিনট
ঘিড় চলেত থাকেব: বল মােঠর বাইের চেল েগেলও সময় থামােনা হেব না।

িনয়ম 8: েখলা �� ও িবরিতর পের ��র
সময়

�িতপ�েদর েস�ার মাক� েথেক অ�তপে� 4 গজ দূের থাকেত হেব।

িনয়ম 9: েখলার সময় বল িভতের ও বল
বাইের

মােঠর বাইের: েখলার মােঠর লাইন স�ূণ�েপ
�
পার হেয় বল েবিরেয় েযেত হেব।
মােঠর িভতের: বল িকক েমের িপেচ েঢাকােনা যােব।

িনয়ম 10: ম�ােচর পিরণিত িনধারন
�
করা

বল েগালেপাে�র িভতের, েগাল লাইন স�ূণ�েপ
�
পার হেল েগাল হেয়েছ বলা
হেব।

িনয়ম 11: অফসাইড

েকান অফসাইড েনই

িনয়ম 12: ফাউল ও অসদাচরণ

েখলার আইএফএিব/িফফা িনয়ম �যু� হেব। ফাউেলর শা�� িহসােব এক�ট
ডাইের� ি� িকক, েপনাি� িকক বা ইনডাইের� ি� িকক মারেত েদওয়া হেব।
অসদাচরেণর ে�ে� সাবধান করা হেব অথবা মােঠর বাইের পাঠােনা হেব।

িনয়ম 13: ি� িকক

েখলায় িফফার িনয়ম �যু� হেব। ি� িকক হয় ডাইের� অথবা ইনডাইের� হেব।
�েত�ক দলেক �িত অেধ পাঁ
� চ�ট ডাইের� ি� িকক মারেত েদওয়া হেব। ষ� ও
তার পরবত� ফাউল�িলর ে�ে� �িতপ�েক 10 িমটােরর িকক মারেত েদওয়া
হেব। �িতর�াকারী দলেক বল ও েগােলর মাঝখােন েকান েখেলায়াড় (েগালিকপার
ছাড়া) রাখেত েদওয়া হেব না। িকক 10 িমটার দূর েথেক মারা যােব অথবা ফাউল
যিদ েগােলর আরও কাছ েথেক করা হেয় থােক তাহেল 10 িমটােরর কম দূরে�,
েযখােন ফাউল করা হেয়েছ েসই জায়গা েথেক িকক মারা যােব।

িনয়ম 14: েপনাি� িকক

এমন ফাউল যার জন� ডাইের� ি� িকেকর শা�� েদওয়া যায়, েখলা চলাকালীন
েতমন ফাউল করেল েসই দেলর িব�ে� িনেজেদর েপনাি� এিরয়া েথেক এক�ট
েপনাি� িকক মারেত েদওয়া হেব। িকক মারা েখেলায়াড় ছাড়া বািকরা এই �ান
েথেক 4 গজ দূের থাকেব।

িনয়ম 15: িকক-ইন

পুেরা বল�ট মা�ট িদেয় বা বাতােস েভেস থাকা অব�ায় টাচ লাইন পার হেয় েগেল
অথবা হেলর িসিলং �শ করেল,
�
বল �শ করা
�
�িতপে�র েশষ েখেলায়াড় এক�ট
িকক-ইন পােবন।

িনয়ম 16: েগাল ি�য়াের�

বল েগাল লাইন পার হওয়ার আেগ আ�মণকারী �টম েশষ বল �শ করেল,
�
�িতর�াকারী দলেক েগাল ি�য়াের� েদওয়া হেব। েরিড হওয়ার চার েসেকে�র
মেধ� �িতর�াকারী দেলর েগালিকপার েপনাি� এিরয়ার েযেকান �ান েথেক বল
ছ�ঁড়েবন।

িনয়ম 17: কনার
� িকক

েগাল লাইন পার হওয়ার আেগ যিদ �িতর�াকারী দল েশেষ বল �শ কের,
�
তাহেল
আ�মণকারী দলেক এক�ট কনার
� িকক মারেত েদওয়া হেব। এ�ট অবশ�ই কনার
�
আক� েথেক মারেত হেব এবং িকক মারা পয�
� �িতপ�রা কনার
� আক� েথেক 4
গজ দূের থাকেবন।

বীচ সকার

বীচ সকার েখলার পিরবিত�ত িনয়ম: 3v3
িনয়ম 1: েখলার মাঠ

েখলার মাঠ বািল িদেয় ৈতির করেত হেব।
��: সবািধক
�
12 িমটার
ৈদঘ�:� সবািধক
�
16 িমটার
�িত�ট েগাল লাইন েথেক 4 িমটার দূের েকান/ ��াগ বিসেয় এক�ট কা�িনক েরখা
�ারা েপনাি� এিরয়ােক েবাঝােত হেব

িনয়ম 2: বল

বায়ু চাপ কিমেয় এক�ট ফুটবল ব�বহার করা যােব।

িনয়ম 3: েখেলায়াড়

4-5 জন েখেলায়াড় (3 জন আউটিফ� েখেলায়াড় + 1-2 জন িবক� েখেলায়াড়)
যতবার ই�া েখেলায়াড় বদল করা যােব এবং েযেকান সময় তা করা যােব।

িনয়ম 4: েখেলায়াড়েদর সর�াম

�টম িকট সমান রেঙর হেব। নাহেল, একই রেঙর িবব ব�বহার করা েযেত পাের।
িবপ� দলেক অন� রঙ ব�বহার করেত হেব। জুেতা পরা যােব না

িনয়ম 5: েরফাির

েখলার পিরেবশ মজাদার, িনরাপদ রাখেত ও বা�ােদর উপর নজর রাখার জন�
একজন �ীড়া পযেব�কেক
�
রাখা েযেত পাের। অন�ান� দািয়ে�র মেধ� থাকেব
সমেয়র িহসাব রাখা, িনয়ম মানা হে� িকনা েদখা, েখলা �� করা, থািমেয় েদওয়া
ও আবার �� করা, ে�ােরর িহসাব রাখা এবং উভয় দেলর ‘সবেথেক মূল�বান
েখেলায়াড়’-েক িচি�ত করা।

িনয়ম 6: ম�ােচর অন�ান� কমকত�
� া

অন�ান� �ীড়া কমকত�
� া বাধ�তামূলক নয়।

িনয়ম 7: েখলার সময়কাল

অনু� 6:
�
েখলার সময়কাল: 3 িমিনট কের 3�ট ভাগ।
িবরিতর সময়কাল: 1 িমিনট
অনু� 7:
�
েখলার সময়কাল: 4 িমিনট কের 3�ট ভাগ।
িবরিতর সময়কাল: 1 িমিনট
ঘিড় চলেত থাকেব: বল মােঠর বাইের চেল েগেলও সময় থামেব না

িনয়ম 8: েখলা �� ও িবরিতর পের ��র
সময়

িবেরাধী প� েস�ার মাক� েথেক অ�তপে� 2 গজ দূের থাকেব

িনয়ম 9: েখলার সময় বল িভতের ও বল
বাইের

েখলার িফফা িনয়ম �যু� হেব।

িনয়ম 10: ম�ােচর পিরণিত িনধারন
�
করা

েখলার িফফা িনয়ম �যু� হেব।
েখলার েশেষ দল �জতেব/ হারেব/ � হেব।

িনয়ম 11: অফসাইড

েকান অফসাইড েনই

িনয়ম 12: ফাউল ও অসদাচরণ

েখলার িফফা িনয়ম �যু� হেব।

িনয়ম 13: ি� িকক

�িতর�াকারী দল িনেজেদর অেধ েকান
�
ফাউল করেল, ি� িকক মারা পয�
� সম�
েখেলায়াড়েক বেলর িপছেন থাকেত হেব। �িতপে�র অেধ ফাউল
�
হেল, ি� িকক
েনওয়া পয�
� সম� েখেলায়াড়েদর বল েথেক অ�তপে� 2 গজ দূের থাকেত হেব
এবং লাইন অফ ফায়াের দাঁড়ােত পারেব না। েখেলায়াড়েদর সােথ হওয়া ফাউেলর
ে�ে�, ফাউল সহ� করা েখেলায়াড় আহত না হেল ি� িকক মারেবন।

িনয়ম 14: েপনাি� িকক

েকান েখেলায়াড় েপনাি� এিরয়ার মেধ� েথেক ি�-িকক স�িক�ত অন�ায় করেল
এক�ট েপনাি� িকক মারেত েদওয়া হেব। িকক মারা েখেলায়াড় ছাড়া অন�ান�রা
বল েথেক 2 গজ দূের এবং েপনাি� েনওয়ার �ােনর িপছেন থাকেবন।

িনয়ম 15: িকক-ইন/ ে�া-ইন

পুেরা বল�ট টাচ লাইন পার হেয় েগেল েশষবার বল �শ করা
�
েখেলায়ােড়র িবপ�
দল এক�ট িকক-ইন/ ে�া-ইন পােবন। িকক-ইন বা ে�া-ইন িদেয় েখলা আবার
�� করা যােব।

িনয়ম 16: েগাল িকক

বল েগাল লাইন পার হওয়ার আেগ আ�মণকারী �টম েশষ বল �শ করেল,
�
�িতর�াকারী �টমেক এক�ট েগাল িকক মারেত েদওয়া হেব। েগাল িকক েগাল
এিরয়ার েযেকান �ান েথেক মারা যােব। অেনক ে�ে�, েগাল এিরয়া ও েপনাি�
এিরয়া একই জায়গা েবাঝােব।

িনয়ম 17: কনার
� িকক

েগাল লাইন পার হওয়ার আেগ যিদ �িতর�াকারী �টম েশেষ বল �শ কের,
�
তাহেল আ�মণকারী দলেক এক�ট কনার
� িকক মারেত েদওয়া হেব।

বীচ সকার েখলার পিরবিত�ত িনয়ম: 4V4
িনয়ম 1: েখলার মাঠ

েখলার মাঠ বািল িদেয় ৈতির করেত হেব।
��: সবািধক
�
15 িমটার
ৈদঘ�:� সবািধক
�
20 িমটার
�িত�ট েগাল লাইন েথেক 5 িমটার দূের েকান/ ��াগ বিসেয় এক�ট কা�িনক েরখা
�ারা েপনাি� এিরয়ােক েবাঝােত হেব

িনয়ম 2: বল

বায়ু চাপ কিমেয় এক�ট ফুটবল ব�বহার করা যােব।

িনয়ম 3: েখেলায়াড়

6-7 জন েখেলায়াড় (4 জন আউটিফ� েখেলায়াড় + 2-3 জন িবক� েখেলায়াড়)
যতবার ই�া েখেলায়াড় বদল করা যােব এবং েযেকান সময় তা করা যােব।

িনয়ম 4: েখেলায়াড়েদর সর�াম

�টম িকট সমান রেঙর হেব। নাহেল, একই রেঙর িবব ব�বহার করা
েযেত পাের। িবপ� দলেক অন� রঙ ব�বহার করেত হেব। জুেতা পরা
যােব না

িনয়ম 5: েরফাির

েখলার পিরেবশ মজাদার, িনরাপদ রাখেত ও বা�ােদর উপর নজর রাখার জন�
একজন �ীড়া পযেব�কেক
�
রাখা েযেত পাের। অন�ান� দািয়ে�র মেধ� থাকেব
সমেয়র িহসাব রাখা, িনয়ম মানা হে� িকনা েদখা, েখলা �� করা, থািমেয় েদওয়া ও
আবার �� করা, ে�ােরর িহসাব রাখা এবং উভয় দেলর ‘সবেথেক মূল�বান
েখেলায়াড়’-েক িচি�ত করা।

িনয়ম 6: ম�ােচর অন�ান� কমকত�
� া

অন�ান� �ীড়া কমকত�
� া বাধ�তামূলক নয়।

িনয়ম 7: েখলার সময়কাল

অনু� 7
� ও 8:
েখলার সময়কাল: 4 িমিনট কের 3�ট ভাগ।
িবরিতর সময়কাল: 1 িমিনট
অনু� 9
� ও 10:
েখলার সময়কাল: 5 িমিনট কের 3�ট ভাগ।
িবরিতর সময়কাল: 2 িমিনট
ঘিড় চলেত থাকেব: বল মােঠর বাইের চেল েগেলও সময় থামেব না

িনয়ম 8: েখলা �� ও িবরিতর পের ��র
সময়

িবেরাধী প� েস�ার মাক� েথেক অ�তপে� 3 গজ দূের থাকেব

িনয়ম 9: েখলার সময় বল িভতের ও বল বাইের

েখলার িফফা িনয়ম �যু� হেব।

িনয়ম 10: ম�ােচর পিরণিত িনধারন
�
করা

েখলার িফফা িনয়ম �যু� হেব।
েখলার েশেষ দল �জতেব/ হারেব/ � হেব।

িনয়ম 11: অফসাইড

েকান অফসাইড েনই

িনয়ম 12: ফাউল ও অসদাচরণ

েখলার িফফা িনয়ম �যু� হেব।

িনয়ম 13: ি� িকক

�িতর�াকারী দল িনেজেদর অেধ েকান
�
ফাউল করেল, ি� িকক মারা পয�
� সম�
েখেলায়াড়েক বেলর িপছেন থাকেত হেব। �িতপে�র অেধ ফাউল
�
হেল, ি� িকক
েনওয়া পয�
� সম� েখেলায়াড়েদর বল েথেক অ�তপে� 3 গজ দূের থাকেত হেব
এবং লাইন অফ ফায়াের দাঁড়ােত পারেব না। েখেলায়াড়েদর সােথ হওয়া ফাউেলর
ে�ে�, ফাউল সহ� করা েখেলায়াড় আহত না হেল ি� িকক মারেবন।

িনয়ম 14: েপনাি� িকক

েকান েখেলায়াড় েপনাি� এিরয়ার মেধ� েথেক ি�-িকক স�িক�ত অন�ায় করেল
এক�ট েপনাি� িকক মারেত েদওয়া হেব। িকক মারা েখেলায়াড় ছাড়া অন�ান�রা
বল েথেক 3 গজ দূের এবং েপনাি� েনওয়ার �ােনর িপছেন থাকেবন।

িনয়ম 15: িকক-ইন/ ে�া-ইন

পুেরা বল�ট টাচ লাইন পার হেয় েগেল েশষবার বল �শ করা
�
েখেলায়ােড়র িবপ�
দল এক�ট িকক-ইন/ ে�া-ইন পােবন। িকক-ইন বা ে�া-ইন িদেয় েখলা আবার
�� করা যােব।

িনয়ম 16: েগাল িকক

বল েগাল লাইন পার হওয়ার আেগ আ�মণকারী �টম েশষ বল �শ করেল,
�
�িতর�াকারী �টমেক এক�ট েগাল িকক মারেত েদওয়া হেব। েগাল িকক েগাল
এিরয়ার েযেকান �ান েথেক মারা যােব। অেনক ে�ে�, েগাল এিরয়া ও েপনাি�
এিরয়া একই জায়গা েবাঝােব।

িনয়ম 17: কনার
� িকক

েগাল লাইন পার হওয়ার আেগ যিদ �িতর�াকারী �টম েশেষ বল �শ কের,
�
তাহেল
আ�মণকারী দলেক এক�ট কনার
� িকক মারেত েদওয়া হেব।

বীচ সকার েখলার পিরবিত�ত িনয়ম: 5V5(GK)
িনয়ম 1: েখলার মাঠ

েখলার মাঠ বািল িদেয় ৈতির করেত হেব।
��: সবািধক
�
18 িমটার
ৈদঘ�:� সবািধক
�
24 িমটার
�িত�ট েগাল লাইন েথেক 6 িমটার দূের েকান/ ��াগ বিসেয় এক�ট কা�িনক
েরখা �ারা েপনাি� এিরয়ােক েবাঝােত হেব

িনয়ম 2: বল

বায়ু চাপ কিমেয় এক�ট ফুটবল ব�বহার করা যােব।

িনয়ম 3: েখেলায়াড়

8-9 জন েখেলায়াড় (4 জন আউটিফ� েখেলায়াড় + েগালিকপার + 3-4 জন
িবক� েখেলায়াড়)
যতবার ই�া েখেলায়াড় বদল করা যােব এবং েযেকান সময় তা করা যােব।

িনয়ম 4: েখেলায়াড়েদর সর�াম

�টম িকট সমান রেঙর হেব। নাহেল, একই রেঙর িবব ব�বহার করা েযেত পাের।
িবপ� দলেক অন� রঙ ব�বহার করেত হেব। জুেতা পরা যােব না

িনয়ম 5: েরফাির

েখলার পিরেবশ মজাদার, িনরাপদ রাখেত ও বা�ােদর উপর নজর রাখার জন�
একজন �ীড়া পযেব�কেক
�
রাখা েযেত পাের। অন�ান� দািয়ে�র মেধ� থাকেব
সমেয়র িহসাব রাখা, িনয়ম মানা হে� িকনা েদখা, েখলা �� করা, থািমেয় েদওয়া
ও আবার �� করা, ে�ােরর িহসাব রাখা এবং উভয় দেলর ‘সবেথেক মূল�বান
েখেলায়াড়’-েক িচি�ত করা।

িনয়ম 6: ম�ােচর অন�ান� কমকত�
� া

অন�ান� �ীড়া কমকত�
� া বাধ�তামূলক নয়।

িনয়ম 7: েখলার সময়কাল

অনু� 9
� ও 10:
েখলার সময়কাল: 5 িমিনট কের 3�ট ভাগ।
িবরিতর সময়কাল: 2 িমিনট
অনু� 11
� ও 12:
েখলার সময়কাল: 6 িমিনট কের 3�ট ভাগ।
িবরিতর সময়কাল: 2 িমিনট
ঘিড় চলেত থাকেব: বল মােঠর বাইের চেল েগেলও সময় থামেব না

িনয়ম 8: েখলা �� ও িবরিতর পের ��র
সময়

িবেরাধী প� েস�ার মাক� েথেক অ�তপে� 4 গজ দূের থাকেব

িনয়ম 9: েখলার সময় বল িভতের ও বল বাইের

েখলার িফফা িনয়ম �যু� হেব।

িনয়ম 10: ম�ােচর পিরণিত িনধারন
�
করা

েখলার িফফা িনয়ম �যু� হেব।
েখলার েশেষ দল �জতেব/ হারেব/ � হেব।

িনয়ম 11: অফসাইড

েকান অফসাইড েনই

িনয়ম 12: ফাউল ও অসদাচরণ

েখলার িফফা িনয়ম �যু� হেব।

িনয়ম 13: ি� িকক

�িতর�াকারী দল িনেজেদর অেধ েকান
�
ফাউল করেল, ি� িকক মারা পয�
� সম�
েখেলায়াড়েক বেলর িপছেন থাকেত হেব। �িতপে�র অেধ ফাউল
�
হেল, ি� িকক
েনওয়া পয�
� সম� েখেলায়াড়েদর বল েথেক অ�তপে� 4 গজ দূের থাকেত হেব
এবং লাইন অফ ফায়াের দাঁড়ােত পারেব না। েখেলায়াড়েদর সােথ হওয়া ফাউেলর
ে�ে�, ফাউল সহ� করা েখেলায়াড় আহত না হেল ি� িকক মারেবন।

িনয়ম 14: েপনাি� িকক

েকান েখেলায়াড় েপনাি� এিরয়ার মেধ� েথেক ি�-িকক স�িক�ত অন�ায় করেল
এক�ট েপনাি� িকক মারেত েদওয়া হেব। িকক মারা েখেলায়াড় ছাড়া অন�ান�রা
বল েথেক 4 গজ দূের এবং েপনাি� েনওয়ার �ােনর িপছেন থাকেবন।

িনয়ম 15: িকক-ইন/ ে�া-ইন

পুেরা বল�ট টাচ লাইন পার হেয় েগেল েশষবার বল �শ করা
�
েখেলায়ােড়র িবপ�
দল এক�ট িকক-ইন/ ে�া-ইন পােবন। িকক-ইন বা ে�া-ইন িদেয় েখলা আবার ��
করা যােব।

িনয়ম 16: েগাল ি�য়াের�

বল েগাল লাইন পার হওয়ার আেগ আ�মণকারী �টম েশষ বল �শ করেল,
�
�িতর�াকারী �টমেক এক�ট েগাল ি�য়াের� েদওয়া হেব। েরিড হওয়ার চার
েসেকে�র মেধ� �িতর�াকারী দেলর েগালিকপার েপনাি� এিরয়ার েযেকান �ান
েথেক বল ছ�ঁড়েবন।

িনয়ম 17: কনার
� িকক

েগাল লাইন পার হওয়ার আেগ যিদ �িতর�াকারী �টম েশেষ বল �শ কের,
�
তাহেল আ�মণকারী দলেক এক�ট কনার
� িকক মারেত েদওয়া হেব।

পিরিশ� A

লীগ ওেয়েটজ পেয়� ও ত� লনা

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

অনু� 7
� েখেলায়াড়েদর সংখ�া

অনু� 8
� েখেলায়াড়েদর সংখ�া

অনু� 9
� েখেলায়াড়েদর সংখ�া

অনু� 10
� েখেলায়াড়েদর সংখ�া

অনু� 11
� েখেলায়াড়েদর সংখ�া

অনু� 12
� েখেলায়াড়েদর সংখ�া

েমেয়েদর সংখ�া

ের�জ�াড� E
সা�ট� িফেকট েকাচ1

�ান মূল�ায়ন2

েসাশ�াল িমিডয়ার ব�বহার3
-

হ�াঁ

86

10

11

0

0

80

64

48

0

0

336

লীগ A

1308

50

430

50

22

0

0

100

80

72

0

0

504

পেয়�

-

হ�াঁ

96

5

25

157

0

100

0

68

0

0

168

লীগ B

1241

50

480

25

50

157

0

125

0

102

0

0

252

পেয়�

1: েকাচ ের�জে�শন আইিড সহ অ�ােপ ের�জ�ার করা �টম ম�ােনজােরর েমাট সংখ�া
2: মূল�ায়ন করেবন একজন এআইএফএফ �িতিনিধ
3: েসাশ�াল িমিডয়ায় এই িবষেয় েপা� করার সময় "#goldenbabyleague" ব�বহার করা।

-

x1.5

অনু� 6
� েখেলায়াড়েদর সংখ�া

ের�টং

x1.5

েমাট ম�াচ

মান

-

না

54

20

38

0

0

112

0

82

0

68

324

লীগ C

1297

0

270

100

76

0

0

140

0

123

0

102

486

পেয়�

লীগ�িলর ত� লনা কীভােব করা হেব এবং �ান কীভােব িনধারন
�
করা হেব েসই মান ও উদাহরণ�িল নীেচ েদওয়া হল

�ান মূল�ায়ন

িবষয়

িবচায ে��
�

মান

ফুটবল িপচ

িপেচর আকার িক েখলার মানদে�র সমান?
(হ�াঁ/না) ‘না’ হেল, অনু�হ কের িব�ািরত তথ� জানান।

3

িপচেক যথাযথভােব িচি�ত করা হেয়েছ?
(হ�াঁ/না) ‘না’ হেল, অনু�হ কের উে�খ ক�ন।

3

েগালেপাে�র ৈদঘ�-��
�
িক ম�ােচর িনেদ� িশকা 3
অনুযায়ী রেয়েছ? (হ�াঁ/না) ‘না’ হেল, অনু�হ কের
উে�খ ক�ন।

2

এই িপেচ েখলা কতটা িনরাপদ বেল মেন হেয়েছ েরট িদন।

5
13

সর�াম

ম�ােচ যথাযথ বেলর ন�র ব�বহার করা হেয়েছ
িকনা েরট িদন।

2

ফুটবেলর আকার িক ম�ােচর িনেদ� িশকা অনুযায়ী হেয়েছ,
‘না’ হেল অনু�হ কের উে�খ ক�ন।

3

দল�িল িক আলাদা আলাদা রেঙর জািস পেরেছ
�
(অথবা িবব ব�বহার করেল, রঙ িক একই িছল)?

2

েখলার মানদে�র 4 নং িনয়ম অনুযায়ী, েখেলায়ােড়রা
স�ূণ িকট
�
(শট� স, জািস, � জুেতা, িশন গাড�, �িকং)
পেরিছল?

2
9

সুিবধা

েখেলায়াড়, েকাচ ও েরফািরেদর জন� েশেডর
ব�ব�া আেছ? (িবেশষ কের কেঠার আবহাওয়ার
ে�ে�)

2

েখেলায়াড়, েকাচ ও েরফািরেদর জন� ‘িব�ােমর
জায়গা’ আেছ?

2

মােঠ ‘পানীয় জল’-এর ব�ব�া আেছ?

6
10

িচিকৎসা

ফুটবল িপেচর কােছ ফা��-এড িকেটর
ব�ব�া আেছ?

6

ম�াচ চলাকালীন েকান িফ�জওেথরািপ�/ ডা�ার
উপি�ত আেছন?

5

লীগ পিরচালক েখলার জায়গায় আপদকালীন েযাগােযােগর
তথ� (অ�া�ুেল�, হাসপাতাল, ডা�ার) সবার েচােখর সামেন
েরেখেছন?

2
13

েশৗচালয়

েখলার �ােনর কাছাকািছ েশৗচালেয়র
ব�ব�া আেছ?

5

পু�ষ ও মিহলােদর জন� আলাদা েশৗচালেয়র ব�ব�া আেছ?

4

েশৗচালয়�িল িক পির�ার-পির��?

4

বাথ�েম ‘জেলর কল’ আেছ?

4
17

েরফাির

যথাযথ সংখ�ায় েরফািরেদর িনযু� করা হেয়েছ িক?

3

েরফাির যথাযথ িকট পেরেছন?

2

েরফাির িক েখলার মানদ� অনুযায়ী িনেজর
কাজ করেছন?

2
7

��া��ং

েখলার আসের েকান ধরেণর ��া��ং করা হেয়েছ?

2

এআইএফএফ ও েগাে�ন েবিব লীেগর ��া��ং ব�বহার
করা হেয়েছ?

2
4

বা�ােদর

আপনার পযেব�েন
�
থাকাকালীন বা�ােদর জন� ফুটবল
েখলা িক ইিতবাচক ও মজাদার অিভ�তা িছল?সুর�া

4

েখলা চলাকালীন বা�ারা সুর�াদায়ক
সর�াম পেরিছল?

3

বা�ােদর ত�াবধােন রাখার জন� পযা�
� সংখ�ক
�া�বয়� ব��� িছেলন? �া�বয়� বলেত বাবা-মা,
েকাচ, ে��ােসবী ইত�ািদ েবাঝায়।

3

েখেলায়াড়েদর উদ্বু� করার জন� বড়রা ইিতবাচক ও
উৎসাহদায়ক ভাষা/ আচরণ �কাশ কেরেছন?

4

বা�ােদর ফেটা �ধুমা� অনুেমািদত ব���রাই িনেয়েছন
েতা এবং েস�িল ফুটবল সং�া�ই িছল েতা?

3
17

িবিবধ

লীগ�ট েখলার িনেদ� িশকা অনুযায়ী আেয়া�জত ও
পিরচািলত হেয়েছ িক?

5

েমেয়রা েখলেল, তােদর যেথ� েখলার সময়
েদওয়া হেয়েছ িক?

5
10

েমাট

100

���পূণ েযাগােযােগর
�
তথ�
সব ভারতীয়
�
ফুটবল েফডােরশন
babyleagues@the-aiff.com
সদস� সিমিত
www.the-aiff.com/state-associations

