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ক োভিড ১৯ পভিভিভিতি ২০২১ সোতেি উচ্চ মোধ্যভম পিীক্ষোি পুনভব িন্যোসকৃি পোঠ্যসূভি
ভবষয়: ব্যবসোয় সংগঠন ও ব্যবিোপনো প্রথম পত্র (ব্যবসোয় পভিভিভি)
অধ্যোয় ও
অধ্যোতয়ি
ভিতিোনোম

প্রথম
অধ্যোয়:
ব্যবসোতয়ি
কমৌভে
ধোির্ো

ভিক্ষোক্রতম/পোঠ্যপুস্তত উভিভিি ভিিনফে

ভবষয়বস্তু
(পোঠ ও পোতঠি ভিতিোনোম)

1. ব্যবসোতয়ি ধোির্ো ব্যোখ্যো িতি পোিতব
2. ভিতেি ববভিষ্ট্য ও প্র োিতিদ বর্ িনো িতি পোিতব




3. বোভর্তজযি ববভিষ্ট্য ও প্র োিতিদ বর্ িনো িতি পোিতব
4. প্রিযক্ষ কসবোি ববভিষ্ট্য ও প্র োিতিদ বর্ িনো িতি পোিতব
5. ভিে, বোভর্জয ও প্রিযক্ষ কসবোি মতধ্য পোথ ি য ভনর্ িয়
িতি পোিতব

পূর্ ি নম্বি: ১০০

ক োড: ২৭৭

ব্যবসোতয়ি ধোির্ো
ব্যবসোতয়ি আওিো
 ভিতেি ববভিষ্ট্য ও প্র োিতিদ
 বোভর্তজযি ববভিষ্ট্য ও প্র োিতিদ
 প্রিযক্ষ কসবোি ববভিষ্ট্য ও প্র োিতিদ

প্রতয়োজনীয়
ক্লোস সংখ্যো

ক্লোতসি
ক্রম

১

১ম

১

২য়

৩য়

6. বোংেোতদতিি ব্যবসোতয়ি আওিো ভিতসতব ভিে, বোভর্জয ও 
প্রিযক্ষ কসবোি সমস্যো ও সম্ভোবনো ভবতেষর্ িতি পোিতব
7. সোমোভজ ব্যবসোয় ধোির্ো ব্যোখ্যো িতি পোিতব

8. ব্যবসোতয়ি োর্ িোবভে ব্যোখ্যো িতি পোিতব


বোংেোতদতিি ব্যবসোতয়ি আওিো ভিতসতব ভিে,
বোভর্জয ও প্রিযক্ষ কসবোি সমস্যো ও সম্ভোবনো
সোমোভজ ব্যবসোয় ধোির্ো
ব্যবসোতয়ি োর্ িোবভে

১

9. ব্যবসোতয়ি গুরুত্ব ভবতেষর্ িতি পোিতব
10. অথ িননভি উন্নয়তন ব্যবসোতয়ি অবদোন ভবতেষর্ িতি
পোিতব
11. জীভব ো অজিতনি উপোয় ভিতসতব ব্যবসোয় ভবতেষর্ িতি
পোিতব

ব্যবসোতয়ি গুরুত্ব
অথ িননভি উন্নয়তন ব্যবসোতয়ি অবদোন
জীভব ো অজিতনি উপোয় ভিতসতব ব্যবসোয়

১





৪থ ি

মন্তব্য

অধ্যোয় ও
অধ্যোতয়ি
ভিতিোনোম

ভিিীয়
অধ্যোয়:
ব্যবসোয়
পভিতবি

ভিক্ষোক্রতম/পোঠ্যপুস্তত উভিভিি ভিিনফে

ভবষয়বস্তু
(পোঠ ও পোতঠি ভিতিোনোম)

1. ব্যবসোয় পভিতবতিি ধোির্ো ব্যোখ্যো িতি পোিতব
2. ব্যবসোয় পভিতবতিি ভবভিন্ন উপোদোন ব্যোখ্যো িতি
পোিতব




ব্যবসোয় পভিতবতিি ধোির্ো
ব্যবসোয় পভিতবতিি উপোদোন
 প্রোকৃভি পভিতবি
 অথ িননভি পভিতবি
 সোমোভজ পভিতবি
 সোংস্কৃভি পভিতবি
 িোজননভি পভিতবি
 ধমীয় পভিতবি
 আইনগি পভিতবি
 প্রযুভিগি পভিতবি

3. ব্যবসোতয়ি উপি পভিতবতিি উপোদোনগুতেোি প্রিোব
ভবতেষর্ িতি পোিতব
4. ব্যবসোয় পভিতবতিি উপোদোনগুতেোি মতধ্য ক োনগুতেো
বোংেোতদতি অনুকূে বো প্রভিকূে িো ভিভিি িতি
পোিতব



ব্যবসোতয়ি উপি পভিতবতিি উপোদোনগুতেোি
প্রিোব
বোংেোতদতি ব্যবসোতয়ি পভিতবি

5. বোংেোতদতি ব্যবসোতয়ি পভিতবি উন্নয়তনি পতথ
সমস্যোগুতেো িনোি িতি পোিতব
6. বোংেোতদতি ব্যবসোতয়ি পভিতবি উন্নয়তনি পতথ ভবদ্যমোন
সমস্যোগুতেো দুি িোি উপোয় ভিভিি িতি পোিতব






বোংেোতদতি ব্যবসোতয়ি পভিতবি উন্নয়তনি সমস্যো
বোংেোতদতি ব্যবসোতয়ি পভিতবি উন্নয়তনি সমস্যো
সমোধোতনি উপোয়

প্রতয়োজনীয়
ক্লোস সংখ্যো

ক্লোতসি
ক্রম

১

৫ম

১

৬ষ্ঠ

১

৭ম

মন্তব্য

অধ্যোয় ও
অধ্যোতয়ি
ভিতিোনোম

তৃিীয়
অধ্যোয়:
এ মোভে োনো
ব্যবসোয়

িতুথ ি অধ্যোয়:
অংিীদোভি
ব্যবসোয়

ভিক্ষোক্রতম/পোঠ্যপুস্তত উভিভিি ভিিনফে

ভবষয়বস্তু
(পোঠ ও পোতঠি ভিতিোনোম)

1. মোভে োনোি ভিভিতি ব্যবসোতয়ি ধোির্ো ব্যোখ্যো িতি
পোিতব
2. এ মোভে োনো ব্যবসোতয়ি ববভিষ্ট্য বর্ িনো িতি পোিতব
3. এ মোভে োনো ব্যবসোতয়ি গুরুত্ব ভবতেষর্ িতি পোিতব




মোভে োনোি ভিভিতি ব্যবসোতয়ি ধোির্ো
এ মোভে োনো ব্যবসোয়:
 ববভিষ্ট্য
 গুরুত্ব

প্রতয়োজনীয়
ক্লোস সংখ্যো

ক্লোতসি
ক্রম

১

৮ম

১

৯ম

১

১০ম

১১ িম

 উপযুি কক্ষত্র

4. এ মোভে োনো ব্যবসোতয়ি উপযুি কক্ষত্রগুতেো ভিভিি
িতি পোিতব
5. বৃিদোয়িন ব্যবসোতয়ি পোিোপোভি এ মোভে োনো ব্যবসোয়
টিত থো োি োির্গুতেো ভবতেষর্ িতি পোিতব

 বৃিদোয়িন ব্যবসোতয়ি পোিোপোভি টিত
থো োি োির্

1. অংিীদোভি ব্যবসোতয়ি ববভিষ্ট্য ব্যোখ্যো িতি পোিতব
2. অংিীদোভি ব্যবসোতয়ি সুভবধো ও সীমোবদ্ধিো ব্যোখ্যো
িতি পোিতব




অংিীদোভি ব্যবসোয়:
 ববভিষ্ট্য
সুভবধো ও সীমোবদ্ধিো

3. অংিীদোভি ব্যবসোতয়ি প্র োিতিদ বর্ িনো িতি পোিতব



অংিীদোভি ব্যবসোতয়ি প্র োিতিদ

১

4. অংিীদোভি ব্যবসোতয়ি গঠন প্রর্োেী বর্ িনো িতি পোিতব
5. অংিীদোভি ব্যবসোতয়ি চুভিপতত্রি নমুনো ও ভবষয়বস্তু
বর্ িনো িতি পোিতব
6. অংিীদোভি ব্যবসোতয়ি ভনবন্ধন পদ্ধভি এবং ভনবন্ধন নো
িোি পভির্োম ব্যোখ্যো িতি পোিতব



গঠন প্রর্োেী
 চুভিপত্র: নমুনো ও ভবষয়বস্তু
 ভনবন্ধন পদ্ধভি ও ভনবন্ধন নো িোি
পভির্োম

১

7. অংিীদোিতদি ধিন ব্যোখ্যো িতি পোিতব
8. অংিীদোিতদি কর্োগ্যিোগুতেো বর্ িনো িতি পোিতব




অংিীদোিতদি ধিন
অংিীদোিতদি কর্োগ্যিো

১

9. অংিীদোভি ব্যবসোতয়ি ভবতেোপসোধন প্রভক্রয়ো বর্ িনো িতি
পোিতব
10. বোংেোতদতি অংিীদোভি ব্যবসোতয়ি বিিমোন অবিো
ভবতেষর্ িতি পোিতব




ভবতেোপসোধন প্রভক্রয়ো
বোংেোতদতি অংিীদোভি ব্যবসোতয়ি বিিমোন অবিোন

১

১২ িম

১৩ িম

১৪ িম

মন্তব্য

অধ্যোয় ও
অধ্যোতয়ি
ভিতিোনোম

পঞ্চম
অধ্যোয়:
কর্ৌথমূেধনী
ব্যবসোয়

ভিক্ষোক্রতম/পোঠ্যপুস্তত উভিভিি ভিিনফে

ভবষয়বস্তু
(পোঠ ও পোতঠি ভিতিোনোম)

1. ক োম্পোভন সংগঠতনি ধোির্ো ব্যোখ্যো িতি পোিতব
2. ক োম্পোভন সংগঠতনি ববভিষ্ট্যগুতেো বর্ িনো িতি পোিতব




কর্ৌথমূেধনী ব্যবসোতয়ি ধোির্ো
ক োম্পোভন সংগঠন:
 ধোির্ো
 ববভিষ্ট্য
 গুরুত্ব
 সুভবধো ও সীমোবদ্ধিো

3. ক োম্পোভন সংগঠতনি গুরুত্ব ভবতেষর্ িতি পোিতব
4. ক োম্পোভন সংগঠতনি সুভবধো ও সীমোবদ্ধিো বর্ িনো িতি
পোিতব

প্রতয়োজনীয়
ক্লোস সংখ্যো

ক্লোতসি
ক্রম

মন্তব্য

১

১৫ িম

আংভি

১

১৬ িম

5. ক োম্পোভন সংগঠতনি প্র োিতিদ বর্ িনো িতি পোিতব



ক োম্পোভনি কেভর্ভবিোগ

১

১৭ িম

6. ক োম্পোভন সংগঠতনি গঠন প্রভক্রয়ো বর্ িনো িতি পোিতব



ক োম্পোভন সংগঠতনি গঠন প্রর্োেী

১

১৮ িম

১

১৯ িম

১

২০ িম

১

২১ িম

7. পভিতমেবতন্ধি ধোির্ো, ভবষয়বস্তু ও নমুনো বর্ িনো িতি
পোিতব
8. পভিতমেবতন্ধি গুরুত্ব ব্যোখ্যো িতি পোিতব

 স্মোি ভেভপ/পভিতমেবন্ধ: ধোির্ো,
ভবষয়বস্তু, গুরুত্ব ও নমুনো
 স্মোি ভেভপি পভিবিিন

9. পভিতমে ভনয়মোবভেি ধোির্ো ও ভবষয়বস্তু ব্যোখ্যো িতি
পোিতব
10. পভিতমেবন্ধ ও পভিতমে ভনয়মোবভেি পোথ ি য বর্ িনো
িতি পোিতব
11. ভববির্পতত্রি ভবষয়বস্তুগুতেো উতিি িতি পোিতব

 সংঘভবভধ/পভিতমে ভনয়মোবভে: ধোির্ো ও
ভবষয়বস্তু

12. ক োম্পোভন ভনবন্ধনপতত্রি নমুনো বর্ িনো িতি পোিতব
13. োর্ িোিতম্ভি অনুমভিপতত্রি গুরুত্ব ব্যোখ্যো িতি পোিতব
14. পোবভে ভেিঃ ও প্রোইতিট ভেিঃ ক োম্পোনীি পোথ ি য িনোি
িতি পোিতব

 ক োম্পোভন ভনবন্ধনপত্র: ধোির্ো ও নমুনো
 োর্ িোিতম্ভি অনুমভিপত্র
 পভিিোে তদি কর্োগ্যিোসূি কিয়োি
 ন্যযনিম মূেধন

 ভববির্পত্র: ধোির্ো ও ভবষয়বস্তু,
 ভববির্পতত্রি ভব ে ভববৃভি

অধ্যোয় ও
অধ্যোতয়ি
ভিতিোনোম

ভিক্ষোক্রতম/পোঠ্যপুস্তত উভিভিি ভিিনফে

ভবষয়বস্তু
(পোঠ ও পোতঠি ভিতিোনোম)


পোবভে ভেিঃ ও প্রোইতিট ভেিঃ ক োম্পোনীি পোথ ি য

15. ক োম্পোভনি মূেধন সংগ্রতিি উৎসগুতেো উতিি িতি
পোিতব
16. কিয়োি এি ধোির্ো এবং প্র োিতিদ বর্ িনো িতি পোিতব



ক োম্পোভনি মূেধন
 সংগ্রতিি উৎস
 কিয়োি ও এি প্র োিতিদ

17. ঋর্পত্র এি ধোির্ো এবং প্র োিতিদ বর্ িনো িতি পোিতব
18. কিয়োি ও ঋর্পতত্রি পোথ ি য িনোি িতি পোিতব
19. ক োম্পোভন সংগঠতনি ভবতেোপ সোধন পদ্ধভি ব্যোখ্যো িতি
পোিতব




ঋর্পত্র ও এি প্র োিতিদ
ক োম্পোভন সংগঠতনি ভবতেোপ সোধন

1. ব্যবসোভয় মূল্যতবোধ ও বনভি িোি ধোির্ো ব্যোখ্যো িতি
পোিতব
িোদি অধ্যোয়:
2. ব্যবসোভয় মূল্যতবোধ ও বনভি িোি প্রতয়োজনীয়িো ব্যোখ্যো
ব্যবসোয়
িতি পোিতব
বনভি িো ও
সোমোভজ
3. ব্যবসোতয়ি সোমোভজ দোয়বদ্ধিোি ধোির্ো ব্যোখ্যো িতি
দোয়বদ্ধিো
পোিতব
4. ব্যবসোতয়ি সোমোভজ দোয়বদ্ধিোি গুরুত্ব ভবতেষর্ িতি
পোিতব
5. সোমোভজ দোয়বদ্ধিোি কক্ষত্রগুতেো ভিভিি িতি পোিতব



ব্যবসোভয় মূল্যতবোধ ও বনভি িোি ধোির্ো



ব্যবসোভয় মূল্যতবোধ ও বনভি িোি প্রতয়োজনীয়িো



ব্যবসোতয়ি সোমোভজ দোয়বদ্ধিোি ধোির্ো




ব্যবসোতয়ি সোমোভজ দোয়বদ্ধিোি গুরুত্ব
ব্যবসোতয়ি সোমোভজ দোভয়ত্ব পোেতনি কক্ষত্র সমূি



পভিতবি সংিক্ষর্ ও ব্যবসোয়
 ব্যবসোভয় োিতর্ পভিতবি দূষতর্ি
প্রিোব
 পভিতবি সংিক্ষতর্ বভর্
সভমভি/ব্যবসোয় সংগঠনসমুতিি দোভয়ত্ব
সোমোভজ দোয়বদ্ধিোি অংি ভিতসতব ভবভিন্ন

6. ব্যবসোভয় োিতর্ পভিতবি দূষতর্ি প্রিোব ভবতেষর্
িতি পোিতব
7. পভিতবি সংিক্ষতর্ বভর্ সভমভি/ব্যবসোয়
সংগঠনসমুতিি দোভয়ত্ব ভবতেষর্ িতি পোিতব
8. সোমোভজ দোয়বদ্ধিোি অংি ভিতসতব ভবভিন্ন ব্যবসোয়
প্রভিষ্ঠোতনি গৃিীি োর্ িক্রম ভবতেষর্ িতি পোিতব



প্রতয়োজনীয়
ক্লোস সংখ্যো

ক্লোতসি
ক্রম

১

২২ িম

১

২৩ িম

১

২৪ িম

১

২৫ িম

১

২৬ িম

মন্তব্য

অধ্যোয় ও
অধ্যোতয়ি
ভিতিোনোম

ভিক্ষোক্রতম/পোঠ্যপুস্তত উভিভিি ভিিনফে

ভবষয়বস্তু

প্রতয়োজনীয়
ক্লোস সংখ্যো

ক্লোতসি
ক্রম

১

২৭ িম

 ক্ষভি োি পভেভথন উৎপোদন ও
ব্যবিোতিি কুফে
 িোদ্য উৎপোদন ও সংিক্ষতর্ িোসোয়ভনত ি
ি ো ও ির্ীয়
ব্যবিোতি সি ি

১

২৮ িম

সব িতমোট

২৮

(পোঠ ও পোতঠি ভিতিোনোম)
ব্যবসোয় প্রভিষ্ঠোতনি গৃিীি োর্ িক্রম
9. িোদ্য সংিক্ষতর্ কর্ স ে িোসোয়ভন ব্যবিোি িয়
কসগুতেোি ক্ষভি ি ভদ িনোি িতি পোিতব
10. িোসোয়ভনত ি ব্যবিোতিি মোধ্যতম উৎপোভদি িোতদ্যি
ক্ষভি ি ভদ গুতেো বর্ িনো িতি পোিতব



ি সোম্প্রভি
ব্যবসোভয় বনভি িো সম্পভ ি
ভবষয়োবেী
 িোদ্য সংিক্ষতর্ ভবভিন্ন িোসোয়ভন
ব্যবিোতিি কুফে
 িোদ্য উৎপোদন বৃভদ্ধতি িোসোয়ভন
ব্যবিোতিি কুফে

11. ক্ষভি োি পভেভথন উৎপোদন ও ব্যবিোতিি ক্ষভি ি
ভদ গুতেো সনোি িতি পোিতব
12. িোদ্য উৎপোদন ও সংিক্ষতর্ িোসোয়ভনত ি ব্যবিোতি
ি ো ও ির্ীয় ভদ গুতেো ভিভিি িতি পোিতব
সি ি
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মন্তব্য

