ক োভিড ১৯ কেভিতে ২০২২ সোতের এইচএসভস পরীিোর
ি
পুনভবন্যোসকৃে
পোঠ্যসূভচ

ভবষয়: ব্যবসোয় সংগঠন ও ব্যবস্থোপনো
পত্র: েথম
ভবষয় ক োড: 277

ক োভিড ১৯ কেভিতে ২০২২ সোতের এইচএসভস পরীিোর পুনভব িন্যোসকৃে পোঠ্যসূভচ
ভবষয়: ব্যবসোয় সংগঠন ও ব্যবস্থোপনো
অধ্যোয় ও
অধ্যোতয়র
ভিতরোনোম
েথম
অধ্যোয়:
ব্যবসোতয়র
কমৌভে
ধোরর্ো

ভবষয়বস্তু
(পোঠ ও পোতঠর ভিতরোনোম)

েতয়োজনীয়
ক্লোস সংখ্যো
১
3




ব্যবসোতয়র ধোরর্ো
ব্যবসোতয়র আওেো
 ভিতের ববভিষ্ট্য ও ে োরতিদ
 বোভর্তজযর ববভিষ্ট্য ও ে োরতিদ
 েেযি কসবোর ববভিষ্ট্য ও
ে োরতিদ
বোংেোতদতির ব্যবসোতয়র আওেো ভহতসতব
ভিে, বোভর্জয ও েেযি কসবোর সমস্যো ও
সম্ভোবনো
সোমোভজ ব্যবসোতয়র ধোরর্ো
ব্যবসোতয়র োর্ িোবভে

ভিিোক্রম / পোঠ্যপুস্তত উভিভিে ভিিনফে
ব্যবসোতয়র ধোরর্ো ব্যোখ্যো রতে পোরতব;
ভিতের ববভিষ্ট্য ও ে োরতিদ বর্ িনো রতে পোরতব;
বোভর্তজযর ববভিষ্ট্য ও ে োরতিদ বর্ িনো রতে পোরতব;
েেযি কসবোর ববভিষ্ট্য ও ে োরতিদ বর্ িনো রতে
পোরতব;
ভিে, বোভর্জয ও েেযি কসবোর মতধ্য পোথ ি য ভনর্ িয়
রতে পোরতব;
বোংেোতদতির ব্যবসোতয়র আওেো ভহতসতব ভিে,
বোভর্জয ও েেযি কসবোর সমস্যো ও সম্ভোবনো ভবতেষর্
রতে পোরতব;
সোমোভজ ব্যবসোতয়র ধোরর্ো ব্যোখ্যো রতে পোরতব;
ব্যবসোতয়র োর্ িোবভে ব্যোখ্যো রতে পোরতব;
ব্যবসোতয়র গুরুত্ব ভবতেষর্ রতে পোরতব;
অথ িননভে উন্নয়তন ব্যবসোতয়র অবদোন ভবতেষর্
রতে পোরতব;
জীভব ো অজিতনর উপোয় ভহতসতব ব্যবসোয় ভবতেষর্
রতে পোরতব ।








ব্যবসোতয়র গুরুত্ব
অথ িননভে উন্নয়তন ব্যবসোতয়র অবদোন
জীভব ো অজিতনর উপোয় ভহতসতব ব্যবসোয়

১
১

1. ব্যবসোয় পভরতবতির ধোরর্ো ব্যোখ্যো রতে পোরতব;
2. ব্যবসোয় পভরতবতির ভবভিন্ন উপোদোন ব্যোখ্যো রতে
পোরতব;
3. ব্যবসোতয়র উপর পভরতবতির উপোদোনগুতেোর েিোব
ভবতেষর্ রতে পোরতব;
4. ব্যবসোয় পভরতবতির উপোদোনগুতেোর মতধ্য ক োনগুতেো
বোংেোতদতি অনুকূে বো েভেকূে েো ভচভিে রতে
পোরতব;
5. বোংেোতদতি ব্যবসোতয়র পভরতবি উন্নয়তনর পতথ
সমস্যোগুতেো িনোক্ত রতে পোরতব;
6. বোংেোতদতি ব্যবসোতয়র পভরতবি উন্নয়তনর পতথ
ভবদ্যমোন সমস্যোগুতেো দূর রোর উপোয় ভচভিে রতে




ব্যবসোয় পভরতবতির ধোরর্ো
ব্যবসোয় পভরতবতির উপোদোন
 েোকৃভে পভরতবি
 অথ িননভে পভরতবি
 সোমোভজ পভরতবি
 সোংস্কৃভে পভরতবি
 রোজননভে পভরতবি
 ধমীয় পভরতবি
 আইনগে পভরতবি
 েযুভক্তগে পভরতবি
ব্যবসোতয়র উপর পভরতবতির
উপোদোনগুতেোর েিোব

১
3

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

ভিেীয়
অধ্যোয়:
ব্যবসোয়
পভরতবি

পত্র: েথম (ব্যবসোয় পভরভচভে) ভবষয় ক োড: ২৭৭ পূর্ ি নম্বর: ১০০ েত্ত্বীয় নম্বর: ১০০ ব্যোবহোভর নম্বর: ০০





২
১

ক্লোতসর ক্রম
১ম
২য় - ৪থ ি
৫ম ও ৬ষ্ঠ
৭ম

১
৮ম
১
2

৯ম
১০ম ও ১১ি
১২ি
১৩ি
১৪ি
১৫ি - ১৭ি

১

১৮ি

মন্তব্য

অধ্যোয় ও
অধ্যোতয়র
ভিতরোনোম

ভিিোক্রম / পোঠ্যপুস্তত উভিভিে ভিিনফে
পোরতব ।





তৃেীয়
1. মোভে োনোর ভিভিতে ব্যবসোতয়র ধোরর্ো ব্যোখ্যো রতে
অধ্যোয়:
পোরতব;
এ মোভে োনো 2. এ মোভে োনো ব্যবসোতয়র ববভিষ্ট্য বর্ িনো রতে
ব্যবসোয়
পোরতব;
3. এ মোভে োনো ব্যবসোতয়র গুরুত্ব ভবতেষর্ রতে
পোরতব;
4. এ মোভে োনো ব্যবসোতয়র উপযুক্ত কিত্রগুতেো ভচভিে
রতে পোরতব;
5. বৃহদোয়েন ব্যবসোতয়র পোিোপোভি এ মোভে োনো
ব্যবসোয় টিত থো োর োরর্গুতেো ভবতেষর্ রতে
পোরতব ।
1. অংিীদোভর ব্যবসোতয়র ববভিষ্ট্য ব্যোখ্যো রতে পোরতব;
চতুথ ি অধ্যোয়: 2. অংিীদোভর ব্যবসোতয়র সুভবধো ও সীমোবদ্ধেো ব্যোখ্যো
অংিীদোভর
রতে পোরতব;
ব্যবসোয়
3. অংিীদোভর ব্যবসোতয়র ে োরতিদ বর্ িনো রতে
পোরতব;
4. অংিীদোভর ব্যবসোতয়র গঠন ের্োভে বর্ িনো রতে
পোরতব;
5. অংিীদোভর ব্যবসোতয়র চুভক্তপতত্রর নমুনো ও ভবষয়বস্তু
বর্ িনো রতে পোরতব;
6. অংিীদোভর ব্যবসোতয়র ভনবন্ধন পদ্ধভে এবং ভনবন্ধন নো
রোর পভরর্োম ব্যোখ্যো রতে পোরতব;
7. অংিীদোরতদর ধরন ব্যোখ্যো রতে পোরতব;
8. অংিীদোরতদর কর্োগ্যেোগুতেো বর্ িনো রতে পোরতব;
9. অংিীদোভর ব্যবসোতয়র ভবতেোপসোধন েভক্রয়ো বর্ িনো
রতে পোরতব;
10. বোংেোতদতি অংিীদোভর ব্যবসোতয়র বেিমোন অবস্থো
ভবতেষর্ রতে পোরতব ।









ভবষয়বস্তু
(পোঠ ও পোতঠর ভিতরোনোম)

েতয়োজনীয়
ক্লোস সংখ্যো

বোংেোতদতি ব্যবসোতয়র পভরতবি
বোংেোতদতি ব্যবসোতয়র পভরতবি উন্নয়তনর
সমস্যো
বোংেোতদতি ব্যবসোতয়র পভরতবি উন্নয়তনর
সমস্যো সমোধোতনর উপোয়
মোভে োনোর ভিভিতে ব্যবসোতয়র ধোরর্ো
এ মোভে োনো ব্যবসোয়:
 ববভিষ্ট্য
 গুরুত্ব
 উপযুক্ত কিত্র
 বৃহদোয়েন ব্যবসোতয়র পোিোপোভি
টিত থো োর োরর্

১
১

ক্লোতসর ক্রম
১৯ি
২০ি

১
২

২১ি
২২ি ও ২৩ি

২
২৪ি ও ২৫ি

অংিীদোভর ব্যবসোয়:
 ববভিষ্ট্য
সুভবধো ও সীমোবদ্ধেো

2

অংিীদোভর ব্যবসোতয়র ে োরতিদ
গঠন ের্োভে
 চুভক্তপত্র: নমুনো ও ভবষয়বস্তু
 ভনবন্ধন পদ্ধভে ও ভনবন্ধন নো রোর
পভরর্োম

2

2

২৬ি ও ২৭ি
২৮ি ও ২৯ি
৩০ি ও ৩১ি

3
৩২ি - ৩৪ি




অংিীদোরতদর ধরন
অংিীদোরতদর কর্োগ্যেো

2




ভবতেোপসোধন েভক্রয়ো
বোংেোতদতি অংিীদোভর ব্যবসোতয়র বেিমোন
অবস্থোন

2

৩৫ি ও ৩৬ি

৩৭ি ও ৩৮ি

মন্তব্য

অধ্যোয় ও
অধ্যোতয়র
ভিতরোনোম
পঞ্চম
অধ্যোয়:
কর্ৌথমূেধনী
ব্যবসোয়
(আংভি )

ষষ্ঠ অধ্যোয় :

ভবষয়বস্তু
(পোঠ ও পোতঠর ভিতরোনোম)

ভিিোক্রম / পোঠ্যপুস্তত উভিভিে ভিিনফে
1. ক োম্পোভন সংগঠতনর ধোরর্ো ব্যোখ্যো রতে পোরতব;
2. ক োম্পোভন সংগঠতনর ববভিষ্ট্যগুতেো বর্ িনো রতে
পোরতব;
3. ক োম্পোভন সংগঠতনর গুরুত্ব ভবতেষর্ রতে পোরতব;
4. ক োম্পোভন সংগঠতনর সুভবধো ও সীমোবদ্ধেো বর্ িনো
রতে পোরতব;
5. ক োম্পোভন সংগঠতনর ে োরতিদ বর্ িনো রতে পোরতব;
6. ক োম্পোভন সংগঠতনর গঠন েভক্রয়ো বর্ িনো রতে
পোরতব;
7. পভরতমেবতন্ধর ধোরর্ো, ভবষয়বস্তু ও নমুনো বর্ িনো
রতে পোরতব;
8. পভরতমেবতন্ধর গুরুত্ব ব্যোখ্যো রতে পোরতব;
9. পভরতমে ভনয়মোবভের ধোরর্ো ও ভবষয়বস্তু ব্যোখ্যো
রতে পোরতব;
10. পভরতমেবন্ধ ও পভরতমে ভনয়মোবভের পোথ ি য বর্ িনো
রতে পোরতব;
11. ভববরর্পতত্রর ভবষয়বস্তুগুতেো উতিি রতে পোরতব;
12. ক োম্পোভন ভনবন্ধনপতত্রর নমুনো বর্ িনো রতে পোরতব;
13. োর্ িোরতম্ভর অনুমভেপতত্রর গুরুত্ব ব্যোখ্যো রতে
পোরতব;
14. পোবভে ভে. ও েোইতিট ভে. ক োম্পোনির পোথ ি য
িনোক্ত রতে পোরতব;
15. ক োম্পোভনর মূেধন সংগ্রতহর উৎসগুতেো উতিি রতে
পোরতব;
16. কিয়োতরর ধোরর্ো এবং ে োরতিদ বর্ িনো রতে
পোরতব;
17. ঋর্পতত্রর ধোরর্ো এবং ে োরতিদ বর্ িনো রতে
পোরতব;
18. কিয়োর ও ঋর্পতত্রর পোথ ি য িনোক্ত রতে পোরতব;
19. ক োম্পোভন সংগঠতনর ভবতেোপ সোধন পদ্ধভে ব্যোখ্যো
রতে পোরতব ।
1. সমবোয় সভমভের ধোরর্ো ও ইভেহোস বর্ িনো রতে
পোরতব;













েতয়োজনীয়
ক্লোস সংখ্যো

কর্ৌথমূেধনী ব্যবসোতয়র ধোরর্ো
ক োম্পোভন সংগঠন:
 ধোরর্ো
 ববভিষ্ট্য
 গুরুত্ব
 সুভবধো ও সীমোবদ্ধেো
ক োম্পোভনর কেভর্ভবিোগ

2

ক্লোতসর ক্রম
৩৯ি ও ৪০ি

2

৪১ি ও ৪২ি

2

৪৩ি ও ৪৪ি

ক োম্পোভন সংগঠতনর গঠন ের্োভে
 স্মোর ভেভপ/পভরতমেবন্ধ: ধোরর্ো,
ভবষয়বস্তু, গুরুত্ব ও নমুনো
 স্মোর ভেভপর পভরবেিন
 সংঘভবভধ/পভরতমে ভনয়মোবভে:
ধোরর্ো ও ভবষয়বস্তু
 ভববরর্পত্র: ধোরর্ো ও ভবষয়বস্তু,
 ভববরর্পতত্রর ভব ে ভববৃভে
 ক োম্পোভন ভনবন্ধনপত্র: ধোরর্ো ও
নমুনো
 োর্ িোরতম্ভর অনুমভেপত্র
 পভরচোে তদর কর্োগ্যেোসূচ
কিয়োর
 ন্যযনেম মূেধন

2
2

৪৫ি ও ৪৬ি
৪৭ি ও ৪৮ি

পোবভে ভে. ও েোইতিট ভে. ক োম্পোনির
পোথ ি য
ক োম্পোভনর মূেধন
 সংগ্রতহর উৎস
 কিয়োর ও এর ে োরতিদ
 ঋর্পত্র ও এর ে োরতিদ
ক োম্পোভন সংগঠতনর ভবতেোপ সোধন
সমবোয় সভমভের ধোরর্ো ও ইভেহোস

1

2
৪৯েম ও ৫০েম

৫১েম

2
৫২েম ও ৫৩েম
1
১
1

৫৪েম
৫৫েম
৫৬েম

মন্তব্য

অধ্যোয় ও
অধ্যোতয়র
ভিতরোনোম
সমবোয়
সভমভে

ভবষয়বস্তু
(পোঠ ও পোতঠর ভিতরোনোম)

ভিিোক্রম / পোঠ্যপুস্তত উভিভিে ভিিনফে
সমবোয় সভমভের ববভিষ্ট্য ব্যোখ্যো রতে পোরতব;
সমবোয় সভমভের নীভেমোেো ব্যোখ্যো রতে পোরতব;
সমবোয় সভমভের গঠন ের্োভে ব্যোখ্যো রতে পোরতব;
সমবোয় সভমভের ে োরতিদ বর্ িনো রতে পোরতব;
বোংেোতদতির আথ ি-সোমোভজ উন্নয়তন সমবোয়
সভমভের অবদোন মূল্যোয়ন রতে পোরতব;
7. সমবোতয়র উন্নয়তন বোড ি ও সমবোয় এ োতডভমর
োর্ িক্রম ও অবদোন ভবতেষর্ রতে পোরতব;
8. বোংেোতদতি সমবোয় ভব োতি ভবরোজমোন সমস্যোগুতেো
ভচভিে রতে পোরতব;
9. বোংেোতদতির সমবোয় আতদোেতনর সমস্যো দূরী রতর্র
উপোয়গুতেো ভবতেষর্ রতে পোরতব;
2.
3.
4.
5.
6.

10. সমবোতয়র মোধ্যতম সফে হবোর োভহভন পতে
অনুেোভর্ে হতব।
1. ব্যবসোভয় মূল্যতবোধ ও বনভে েোর ধোরর্ো ব্যোখ্যো
িোদি অধ্যোয়:
রতে পোরতব;
ব্যবসোয়
2. ব্যবসোভয় মূল্যতবোধ ও বনভে েোর েতয়োজনীয়েো
ব্যোখ্যো রতে পোরতব;
বনভে েো ও
সোমোভজ
3. ব্যবসোতয়র সোমোভজ দোয়বদ্ধেোর ধোরর্ো ব্যোখ্যো
দোয়বদ্ধেো
রতে পোরতব;
4. ব্যবসোতয়র সোমোভজ দোয়বদ্ধেোর গুরুত্ব ভবতেষর্
রতে পোরতব;
5. সোমোভজ দোয়বদ্ধেোর কিত্রগুতেো ভচভিে রতে
পোরতব;
6. ব্যবসোভয় োরতর্ পভরতবি দূষতর্র েিোব ভবতেষর্
রতে পোরতব;
7. পভরতবি সংরিতর্ বভর্ সভমভে/ব্যবসোয়
সংগঠনসমূতহর দোভয়ত্ব ভবতেষর্ রতে পোরতব;
8. সোমোভজ দোয়বদ্ধেোর অংি ভহতসতব ভবভিন্ন ব্যবসোয়
েভেষ্ঠোতনর গৃহীে োর্ িক্রম ভবতেষর্ রতে পোরতব;
9. িোদ্য সংরিতর্ কর্ স ে রোসোয়ভন ব্যবহোর হয়
কসগুতেোর িভে র ভদ িনোক্ত রতে পোরতব;
10. রোসোয়ভনত র ব্যবহোতরর মোধ্যতম উৎপোভদে িোতদ্যর




















েতয়োজনীয়
ক্লোস সংখ্যো

ক্লোতসর ক্রম

সমবোয় সভমভের ববভিষ্ট্য
সমবোয় সভমভের নীভেমোেো
সমবোয় সভমভের গঠন ের্োভে
সমবোয় সভমভের ে োরতিদ
বোংেোতদতির আথ ি-সোমোভজ উন্নয়তন সমবোয়
সভমভের অবদোন
সমবোয় সভমভের উন্নয়তন বোংেোতদি পিী
উন্নয়ন কবোড ি (বোড ি) ও সমবোয় এ োতডভমর
অবদোন
বোংেোতদতি সমবোয় ভব োতি সমস্যো
বোংেোতদতির সমবোতয়র সমস্যো দূরী রতর্র
উপোয়
সমবোতয়র মোধ্যতম সফে হবোর োভহভন

2
2
1
3
1

৫৭েম ও ৫৮েম
৫৯েম ও ৬০েম
৬১েম
৬২েম - ৬৪েম
৬৫েম

1

৬৬েম

1

৬৭েম

ব্যবসোভয় মূল্যতবোধ ও বনভে েোর ধোরর্ো
ব্যবসোভয় মূল্যতবোধ ও বনভে েোর
েতয়োজনীয়েো
ব্যবসোতয়র সোমোভজ দোয়বদ্ধেোর ধোরর্ো
ব্যবসোতয়র সোমোভজ দোয়বদ্ধেোর গুরুত্ব
ব্যবসোতয়র সোমোভজ দোভয়ত্ব পোেতনর
কিত্রসমূহ
পভরতবি সংরির্ ও ব্যবসোয়
 ব্যবসোভয় োরতর্ পভরতবি দূষতর্র
েিোব
 পভরতবি সংরিতর্ বভর্
সভমভে/ব্যবসোয় সংগঠনসমূতহর
দোভয়ত্ব
সোমোভজ দোয়বদ্ধেোর অংি ভহতসতব ভবভিন্ন
ব্যবসোয় েভেষ্ঠোতনর গৃহীে োর্ িক্রম
ি সোম্প্রভে
ব্যবসোভয় বনভে েো সম্পভ ে
ভবষয়োবভে
 িোদ্য সংরিতর্ ভবভিন্ন রোসোয়ভন

2

৬৮েম ও ৬৯েম

2

৭০েম ও ৭১েম

2

৭২েম ও ৭৩েম

১

৭৪েম

মন্তব্য

অধ্যোয় ও
অধ্যোতয়র
ভিতরোনোম

ভিিোক্রম / পোঠ্যপুস্তত উভিভিে ভিিনফে
িভে র ভদ গুতেো বর্ িনো রতে পোরতব;
11. িভে োর পভেভথন উৎপোদন ও ব্যবহোতরর িভে র
ভদ গুতেো িনোক্ত রতে পোরতব;
12. িোদ্য উৎপোদন ও সংরিতর্ রোসোয়ভনত র ব্যবহোতর
ি ো ও রর্ীয় ভদ গুতেো ভচভিে রতে পোরতব ।
সে ে

মোন বণ্টন: েশ্নপতত্রর ধোরো ও মোন বণ্টন অপভরবভেিে থো তব ।

ভবষয়বস্তু
(পোঠ ও পোতঠর ভিতরোনোম)
ব্যবহোতরর কুফে
 িোদ্য উৎপোদন বৃভদ্ধতে রোসোয়ভন
ব্যবহোতরর কুফে
 িভে োর পভেভথন উৎপোদন ও
ব্যবহোতরর কুফে
 িোদ্য উৎপোদন ও সংরিতর্
ি োও
রোসোয়ভন ব্যবহোতর সে ে
রর্ীয়
সব িতমোট

েতয়োজনীয়
ক্লোস সংখ্যো

ক্লোতসর ক্রম

১

৭৫েম

75

মন্তব্য

