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1.3 Qualities and Competencies Required For Sports Management 

পজিশনের খুব সংজ্ঞা অেুসানর, স্পার্ট স ম্যানেিাররা হনেে স্েতারা এবং কার্টকরভানব 

তানের কািগুজে সম্পােনের িেয স্েতানের অবশযই বযজিনের ববজশনযযর একটি জেজেটয স্সর্ 

থাকনত হনব। জকছু ববজশযয রন়েনছ র্া োেে-পােে ও চাষ করা র্া়ে; তনব অেযরা সহিাত। 

আপজে র্জে ক্রীডা পজরচােোর স্পশা়ে প্রনবনশর জবষ়েটি জবনবচো করনছে, তনব জকছুর্া সম়্ে 

জেে এবং আপোর বযজিগত বযজিনের ববজশযযগুজে কীভানব স্ম্নে তা স্েখনত একিে সফে 

ক্রীডা পজরচােনকর সানথ তানের তুেো করুে। 

সফে ক্রীডা পজরচােকনের 10 বযজিনের ববজশযয এখানে: 

1. কার্যকর যর্াগাযর্াগকারী -  
ক্রীডা পজরচােো স্পশা়ে, েেুট ান্ত জেজখত এবং স্ম্ৌজখক স্র্াগানর্ানগর েক্ষতা থাকা 

সম্ানোচো। এই েটুিই েক্ষতা র্া কন ার পজরশ্রনম্র ম্াধ্যনম্ উন্নত করা স্র্নত পানর; 

তনব, আপোর বাতট াটিনক সংনবেেশীে উপান়ে কার্টকরভানব বেনত সক্ষম্ হও়ো এম্ে 

একটি ববজশযয র্া আপজে িন্ম জেন়েনছে। 
 

2. ন্যার্য আচরণ –  

ক্লান়েন্ট এবং বযবসা়েী সহনর্াগীনের অবশযই জেখরচা়ে আচরণ করা উজচত। 
একিে সফে স্পার্ট স ম্যানেিারনক অবশযই সঠিক এবং ভুনের অর্ে ধ্ারণা 
জেন়ে ধ্ারাবাজহক জসদ্ধান্ত জেনত হনব। জবনরাধ্গুজে পজরচােো করার সম়্ে, 



তানক অবশযই একটি স্রিজুেউশে বতজর করনত হনব র্া েযা়েজবচার এবং 
েযা়েজবচার এবং সম্াে আচরনণর অেভূুজত স্ে়ে। 

3. সততা -  
একিে স্পার্ট স ম্যানেিানরর অবশযই কঠিে পজরজিজত স্ম্াকানবো করার সাহস 
থাকনত হনব, র্খে স্স বা স্স স্কােও ভুেনক জেনেটশ করনত পানর - তা শযাড 
বযবসান়ের চচট া স্হাক বা বযজিগত প্রজতকূে স্হাক। একই সনে, তানের অবশযই 
জেনির ত্রুটিগুজে স্বীকার করনত রাজি থাকনত হনব। 
 
েভুট াগযক্রনম্, স্পার্ট স ইন্ডাজি র্থার্থ জবচানরর অভানবর সানথ ছজডন়ে পনডনছ 
এবং স্পার্ট স ম্যানেিারনের অবশযই তানের স্ক্ষনের প্রজত এবং তানের 
স্কজর়োনরর িেয ক্ষজতকারক হনত পানর এম্ে স্কােও কেনের ইজেত এডানত 
একটি ইজতবাচক বেজতক প্রজতশ্রুজত থাকনত হনব। 
 

4. দক্ষতা এবং প্যাশন্ –  
এই েটুি ববজশযয এনক অপনরর সানথ হাত জম্জেন়ে র্া়ে। েক্ষতা জ্ঞাে এবং 
েক্ষতা অিট নের িেয একটি বযজিগত প্রজতশ্রুজত প্রেশটে িজডত। র্খে স্স বা 
স্স কািটি সম্পনকট  আগ্রহী হ়ে, তখে প্রজতটি েতুে কাি উত্সানহর সানথ 
স্ম্াকানবো করা হনব। ম্াস্টাজর স্কবে একটি বাধ্যবাধ্কতার পজরবনতট  
উপনভাগয হন়ে ওন । 
 

5. প্রার্যপ্রতা-  
একটি স্পার্ট স ম্যানেিার হও়ো একটি সম়্ে সাশ্র়েী এবং চাকজরর োজব। 
উপেনক্ষয, তানের জেিস্ব স্বানথটর আনগ তানের ক্লান়েনন্টর শুনভচ্ছানক অগ্রাহয 
করার িেয ম্যানেিানরর প্রন়োিে হনব। 
 



র্খে স্কােও ক্লান়েন্ট বা বযবসান়ের সহনর্াগী ম্যানেিারনক একটি জেজেটয কাি 
সম্পােে করনত বনে, তখে স্স িােনব স্র্ অেুনরাধ্টি বৃহত্তর ভানোর িেয বা 
স্বাথটপরতার িেয করা হনচ্ছ জকো। 
 

6. সংযবদন্শীলতা –  
সংনবেেশীেতা স্খাোনম্ো বীি। ক্রীডাজবেনের প্রজত সহােভূুজত থাকা একিনের 
সানথ কাি করা এনকবানর একটি গুরুেপূণট বযজিনের ববজশযয, র্জে আপজে 
ক্রীডা পজরচােক জহসানব সফে হনত চাে have খবু কম্পনক্ষ, আপোর ম্ুখটি 
কখে বন্ধ রাখনত হনব তা িাো উজচত। 
 
ক্রীডা জশনের জবষ়েগুজে দ্রুত গজতনত পজরবজতট ত হ়ে এবং একটি সফে ক্রীডা 
পজরচােকনক অবশযই উেী়েম্াে প্রবণতাগুজে দ্রুত ম্ূেযা়েে করনত এবং সংিা 
বা তানের স্র্ স্বতন্ত্র স্খনো়োনডর পনক্ষ কাি কনরে তানের কার্টকাজরতা এবং 
প্রন়োগনর্াগযতা জেধ্টারণ করনত হনব। 
 

7. দলবদ্ধভাযব সম্পাদদত কর্য. –  

তানের ম্ূে জবষ়েটিনত, স্খোধ্ুো প্রজতটি স্তনরর স্খোগুজে সম্পনকট । স্পার্ট স 

ম্যানেিানরর প্রাথজম্ক েক্ষয তানের পথৃক স্খনো়োডনের একটি েে জহসানব স্খেনত 

সহা়েতা করা। র্জেও তানের সবটো তানের ক্লান়েন্টনের সনবটাত্তম্ স্বানথটর কথা ম্াথা়ে 

রাখনত হনব, অযাথনের্রা র্জে সজিজেত েনের অংশ হ়ে তনব তানের স্সরা পজরনবশে 

করা হনব। 

 

স্পার্ট স ম্যানেিাররা জেনিরাই একটি েনের অংশ। তারা স্কােও সাধ্ারণ েনক্ষয 
স্পৌৌঁছানোর িেয স্কাচ, পেসর এবং প্রজশক্ষকনের সানথ জেজবডভানব কাি কনর: 

তানের ক্লান়েন্টনের িেয সনবটাত্তম্ কী তা স্পনত এবং তানের স্সরা পারফরম্যান্সটি খুৌঁনি 

স্বর করনত। 
 

8. দসদ্ধান্ত গ্রহণকারী –  



স্েতৃনের অথট প্রা়েশই জসদ্ধান্ত স্েও়ো। এটি স্কবে ক্রীডা পজরচােে ে়ে, সম্স্ত জশনে 

প্রন়োগ করা হ়ে। জবনশষত উচ্চ েশৃযম্াে অবিােগুজেনত, ক্রীডা পজরচােকনের অবশযই 

সঠিক জসদ্ধান্ত জেনত এবং তানের বন্দকুগুজেনত আর্নক থাকনত সক্ষম্ হনত হনব। 

 

প্রজতটি পজরচােকনক তানের স্খনো়োডনের সানথ কতর্া জশজথে বা কডা থাকনত চাে 

তা জসদ্ধান্ত জেনত সক্ষম্ হনত হনব এবং এখানেই উজিজখত সংনবেেশীেতাটি স্খেনত 

আনস। তারা কীভানব তানের কানছ স্পৌৌঁনছজছে তা জেজবটনশনষ, একিে স্পার্ট স 

ম্যানেিারনক অবশযই তানের স্কৌশে এবং জসদ্ধান্তগুজে বযাখযা করনত সক্ষম্ হনত হনব। 
 

9. দবশ্বাসযর্াগযতা –  
একিে স্পার্ট স ম্যানেিারনক অবশযই জেনির এবং তানের ক্লান়েন্টনের পাশাপাজশ 

স্কাচ, আজথটক পজরচােকনের এবং অেযােয বযজিনের সানথ তারা জেজবডভানব কাি 

করার ম্নধ্য জবশ্বানসর সম্পকট  গনড তুেনত এবং গনড তুেনত হনব। তানের স্গাপেী়ে 

তনথযর িেয তানের স্গাপেী়ে তথয অবশযই প্রকাশ করা উজচত ে়ে এবং তানের 

অবশযই তানের ক্লান়েন্টনের সনবটাত্তম্ স্বানথট কাি করনত হনব। 
 

10. ন্ম্রতা –  

স্শষ, তনব কম্ ে়ে, সফে ক্রীডা পজরচােকনের অবশযই েম্র হনত হনব। জবেীততা ছাডা 

আপজে স্কাথাও পানবে ো। অনেযর প্রজত শ্রদ্ধাশীে হনত সবটো ম্নে রাখনবে। জেনির 

েক্ষতা জেন়ে গবট করনবে ো। পজরবনতট , আপোর ফোফেগুজে আপোর িেয কথা 

বেুক। 

 

আপজে র্জে ক্রীডা পজরচােো়ে কযাজর়োর অিট ে করনত চাে তনব এম্ে স্কানসট 

ম্নোজেনবশ করুে র্া আপোনক আপোর প্রাকৃজতক প্রজতভা উন্নত করনত স্ে়ে। এটি 

আপোনক সাফনেযর পনথ রাখনব। 

 


