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1.2 The purpose of Scope of Sports Management  

Purpose  

এটি বেশ সহজ, েছরেে পে েছে ধরে ক্রীড়া শশল্প েযেস়ার়েে েয়াকগ্র়াউরেে ব ়ারকে়া ে়া আেও 

স়াধ়ােণভ়ারে অ্য়াথর টরেে দ্ব়াে়া পশেচ়াশ ত হর়েশছ । ক্রীড়া পশেচ়া ন একটি আেও শেরশষ বেত্র বেখ়ারন 

অ্থথনীশত এেং ক্রীড়া শশরল্প শেরশষীকেরণে জনয একীভূত হ়ে.  

বখ ়াধু ়াে জগতটি খুে জটি  এেং এটি খুে প্রভ়ােশ়া ী। ধ়াে়াে়াশহক স়াফ য সেেে়াহ কে়াে জনয আপন়াে 

বখ ়াধু ়া এেং েযেস়ার়েে েেত়া এেং জ্ঞ়ান থ়াক়া ব ়ারকে প্রর়ে়াজন। বখ ়াধ ু়াে পশেচ়া ন়া েযতীত ফুটে  

বথরক শুরু করে এরপ়ারটথ  বে বক়ানও বখ ়া আপশন বেখরত চ়ান ত়া আন়াশড, অ্সংগঠিত এেং এটি বকে  

শেরন়ােন হরে। 

বপ়াটথ স ম্য়ারনজরম্ন্ট অ্নুসেণ কে়া আপন়ারক একটি শেরশষ েেত়া বসট ততশে কেরত সহ়া়েত়া করে ে়া ক্রীড়া 

ইরক়াশসরেরম্ে েৃশিে সুশেধ়াথথ কেরত প়ারে। অ্তযন্ত অ্সংগঠিত হও়ে়াে ক়ােরণ, শশল্পটিরক উে়াহেণস্বরূপ 

বনতৃত্ব বেও়ে়াে জনয শচন্ত়াশেে এেং উরেয়াক্ত়ারেে প্রর়ে়াজন। 

Scope  

অ্ঞ্চ গুশ ে বেরত্র বপ়াটথ স ম্য়ারনজরম্রন্টে সুরে়াগ খুে শেসৃ্তত। শ়ােীশেক শশে়াে অ্ন্তশনথশহত উরেশয হ'  

ব ়ারকে়া কীভ়ারে স্ব়াস্থ্যকে, শফট এেং শশক্তশ়া ী হরত প়ারে ত়া শশশেত কে়া। শ়ােীশেক শশে়া এেং বখ ়াধু ়াে 

প্রধ়ান বেত্রগুশ  শেস্ত়াশেতভ়ারে আর ়াচন়া কে়া হর়েরছ: 

1. পার স্ারেল।- ক্রীড়া পশেচ়া ন়াে কম্ীরেে বেরত্র অ্ন্তভুথ ক্ত শক্র়ে়াক ়াপগুশ : 
• ম্য়ান প়াও়ে়াে প্রর়ে়াজনী়েত়া 
• শনর়ে়াগ ও শনেথ়াচন 

• উন্ন়েন এেং স্থ়্াপন়া 
•  প্রশশেণ 



•  পেথরেেণ 

• আচেণগত শনেীে়া 
•  অ্ংশগ্রহণ 

•  জনসংরে়াগ 

2. কার্সক্রম-  একটি স়াউে বপ্র়াগ্র়াম্ বক়ানও সংস্থ়্াে স়াফর যে ম্ূ  চ়াশেক়াঠি। বপ্র়াগ্র়াশম্ং এে অ্ন্তভুথ ক্ত 

শক্র়ে়াক ়াপগুশ  শনম্নরূপ: 

• প্রশশেরণে সম়্েসচূী 
• প়াঠ্যক্রম্ এেং অ্ধয়েরনে বক়াসথ সংরশ়াধন 

• শশে়াথী ে়া অ্ংশগ্রহণক়ােীরেে শনর়ে়াগ 

• বপ্র়াগ্র়ারম্রম্ে শচত্র এেং খয়াশত েজ়া়ে ে়াখ়া এেং উন্নশত কে়া। 

• অ্নয়ানয বপ্র়াগ্র়ারম্ে স়ারথ সম্ন্ব়ে 

•  েয ও উরেশয অ্জথ রনে বেরত্র ম্ূ য়া়েন। 

3. অর্সায়ে-  আশথথক পশেচ়া ন়া়ে শনম্নশ শখত শক্র়ে়াক ়াপ অ্ন্তভুথ ক্ত: 

• তহশের ে উত্স। 

• তহশে  েে়াে। 

• ে়ারজট পশেকল্পন়া। 

• েীর্থ এেং স্বল্প বম়্ে়ােী  েযগুশ । 

• পশেকল্পন়াে ম্ূ  কথ়া। 

• শনরেথ শশক়া 

• েয়ে শন়েন্ত্রণ েযেস্থ়্া। 

• শনেীে়া এেং অ্য়াক়াউন্ট। 

4. উপকরণ: স়াম্গ্রীগুশ  ম্য়ারনজরম্ন্ট সেঞ্জ়াম্ এেং উপকেণগুশ ে স়ারথ সম্পশকথ ত। এটি শনম্নশ শখত 

অ্ন্তভুথ ক্ত করে। 

• উরেশয এেং শক্র়ে়াক ়ারপে বেরত্র সেঞ্জ়াম্গুশ ে প্রর়ে়াজন। 

• নীশত, নীশত ও পিশত ক্র়ে কে়া। 

• সেঞ্জ়াম্ শনেথ়াচন কে়া 
• সেঞ্জ়াম্ েত্ন এেং েেণ়ারেেণ 

• সংেেণ কে়া (ে়াশডে শভতরে এেং ে়াইরে) 

• সুেে়া পশেচ়া ন়া কে়া 

• ইসুয এেং ত়াশ ক়া। 

• বেশজে়াে েেণ়ারেেণ। 

• পশেেতথ ন। 

• সেঞ্জ়াম্ ও উপকেরণে ম়্ান়া়েন ও আধশুনকীকেণ 



• শনষ্পশি পিশত 

5. কমসক্ষমতা- প়ােফেম্য়ান্স ম্য়ারনজরম্ন্ট শনম্নশ শখতগুশ ে স়ারথ আর ়াচন়া করে 

• ক্রীড়া প্রশতরে়াশগত়া 
• প্রস্তুশত এেং অ্ংশগ্রহণ 

• প্র়াগরন়াশেকস এেং শনেথ়াচনী ড়া়ে়াগনশেক্স 

• প়ােফেম্য়ান্স গশতশী ত়া এেং ম্ূ য়া়েন 

• ম্রন়ারে়াগ-গশতশী ত়া এেং ক্রীড়া 
• শশেক / বক়াচ এেং অ্য়াথর টরেে জনয তনশতক ম়্ানেণ্ড 

• প়ােফেম্য়ান্স বেকডথ  েেণ়ারেেণ 

• সম্ম়ান বে়া  / েঙ পেুষ্ক়াে বে়াডথ  
• পুেষ্ক়াে-পুেষ্ক়াে বেকডথ  

6. দপ্তর- অ্শফস পশেচ়া ন়া অ্শফস অ্শফস পশেচ়া ন়াে বম্ৌশ ক প্রশক্র়ে়াগুশ  বেম্ন: 

• অ্শফস প্রশ়াসন 

• অ্শফস কম্ী 
• স়াম়্াশজক সম্পকথ  
• অ্শফরসে বেকডথ , বেশজে়াে এেং ফ়াই গুশ ে ে়াফ এেং পশেচ়া ন়া শচঠিপরত্রে 

েেণ়ারেেণ। 

7. অবকাঠারমা- শনম্নশ শখতগুশ ে স়ারথ সম্পশকথ ত অ্েক়াঠ়্ারম়্া পশেচ়া ন়া 
• বেশফল্ড ইশঞ্জশন়ে়াশেং 
• বেশসক ধ়ােণ়া এেং পশেকল্পন়া 

• বখ ়াে ম়্াঠ্ শনম্থ়াণ, েেণ়ারেেণ এেং েেণ়ারেেণ। 

• র্রেে শভতরে হ , শজম্রনশস়ে়াম্, সুইশম্ং পু , কয়ারম্পে স়াইট ইতয়াশে 

• পশেক়াঠ়্ারম়্াে জনয সুেে়া, সেুে়া এেং স্ব়াস্থ্য শেরেচন়া 

• সুশেধ়াশেে েহুম্ুখী েযেহ়াে। 

• ক্রীড়া অ্েক়াঠ়্ারম়্া শনম্থ়াণ এেং েযেহ়ারেে ভশেষযত পিশত 

• জনস়াধ়ােরণে জনয সশুেধ়া 

 


