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MANAGEMENT OF SPORTS AND PHYSICAL EDUCATION  
 

1.1 Meaning, definition, concept of sports management  

 

Meaning  

Sports management - খেলাধুলা পরিচালনাি সাথে পরিকল্পনা বা সংগঠন, পরিচালনা, 
রনয়ন্ত্রণ, বাথেট, খনতৃত্ব এবং মূলযায়ন সম্পরকি ত এমন খকানও সংস্থাি সাথে ের়িত খে খকানও 

সংস্থা বা রবভাথগি প্রসথে োি প্রােরমক পণয বা পরিথেবা খেলাধলুা বা শািীরিক কােিকলাথপি 

সাথে সম্পরকি ত.  
সাম্প্ররতক বছিগুরলথত, ক্রী়িা বযবস্থাপনাি খেলাধলুাি বযবসাথয়ি রিকগুরল সম্পথকি  
রশক্ষা এবং বৃরিি খক্ষত্র রিসাথব আত্মপ্রকাশ কথিথছ। এটি এমন একটি রিরি 
খপ্রািাম িথয়থছ ো অথনথক তাথিি কযারিয়াি উপথভাথগি চূ়িান্ত উপায় রিসাথব 
রবথবচনা কথি 
 
Definition  
“খেলাধলুায় পরিচালন গরতশীল অরধিিণ এবং সংস্থাগুরলি রমশন বাস্তবায়থনি েনয 
প্রথয়ােনীয় সংস্থাগুরলি সমন্বয় রিসাথব স্বীকৃত িথত পাথি, োি মাধযথম পরিচালকিা 
তাথিি েনয রসদ্ধান্ত এবং িারয়ত্ব খনন” 

-Retar 
"খেলাধুলা পরিচালনা িটুি খক্ষথত্রি মথধয একটি সংথোগকািী খসতু এবং খপাটি স 
মযাথনেথমন্ট ি'ল" বহু-রবভাগীয় খক্ষত্র ো ক্রী়িা রশল্প ও পরিচালনা সমরন্বত কথি” 

-Lussier 

 

 

"বযবস্থাপনা ি'ল েনগণ এবং সংস্থান বযবিাথিি লক্ষযগুরল রনধিািণ ও সম্পািন কিাি েনয 
পরিকল্পনা, সংগঠিত, বাস্তবায়ন এবং রনয়ন্ত্রথণি একটি প্ররক্রয়া” " 



- George Terry 

"মযাথনেথমন্ট ি'ল প্ররক্রয়া োি মাধযথম বযবস্থাপকগণ সমরন্বত ও সিথোরগতামলূক মানরবক 

প্রথচষ্টাি মাধযথম পরিচালকিা উথেশযমলূক সংস্থাগুরল ততরি, পরিচালনা, পরিচালনা এবং 
পরিচালনা কথিন” " 

- Mc Farland 

 

 

Concept of Sports Management  
খকানও ক্রী়িা খপ্রািাথমি সাফলয বা বযেিতা কীভাথব এটি পরিকল্পনা কিা িয়, কােিকি কিা 

িয়, মূলযায়ন কিা িয় এবং সংথশাধন কথি তাি উপি রনভি ি কথি। খকানও কমিসূচী সবিিা সব 

োয়গায় সাফথলযি আশ্বাস খিওয়া োয় না এমনরক এটি দ্বািা কােিকি কিা িথলও 

রতন খমস খেমন উপকিণ সংস্থান, েনশরি এবং বযবহৃত পদ্ধরত। (Materials 

resources, Manpower and Method used.)অন্তবিতী পরিবতি নশীল এবং অভযন্তিীণ 

পাশাপারশ বরিিাগত কািণগুরল খপ্রািাথমি ফলাফলথক আন্তরিকভাথব প্রভারবত কথি। 

 

ক্রী়িা বযবস্থাপনা আমাথিি সংসৃ্করতি একটি অরবথেিয অে এবং অবসিকালীন পরিথেবা 
োথতি এক অতুলনীয় অংশ। ক্রী়িা পরিচালনথক "পরিকল্পনাি সাথে সম্পরকি ত খকানও 

িক্ষতাি সংরমশ্রণ রিসাথব রচরিত কিা খেথত পাথি, সংগঠিত কিা, রনয়ন্ত্রণ কিা, বাথেট 

কিা, খনতৃথত্বি খপ্রক্ষাপথট খনতৃস্থানীয় এবং মলূযায়ন কিা, োি প্রােরমক পণয খেলাধুলা এবং 

/ অেবা শািীরিক কােিকলাথপি সাথে সম্পরকি ত"। লাভেনক নয় এমন সম্প্রিায়রভরিক 

খস্বোথসবী সরমরতগুরল, প্রাথিরশক এবং োতীয় সংস্থা পাশাপারশ প্রাইথভট এবং বারণরেযক 

(লাথভি েনয) োত সি আনুষ্ঠারনক সংস্থাগুরলি একটি রবসৃ্তত খক্ষত্র দ্বািা ক্রী়িা সংগঠিত, 

প্রচারিত এবং পরিচারলত িয়। খস্বোথসবীিা খেলাধুলাি রবতিণ বযবস্থাি একটি অপরিিােি 
অংশ এবং অথনকগুরল ভূরমকা পালন কথি (খেমন, খবািি  / করমটিি অবস্থান, খকারচং, 

কমিকতি া)। 


