
†KvwfW 19 cwiw¯’wZ‡Z 2021 mv‡ji GBPGmwm cixÿvi  

cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wPi ZvwjKv 

µ: bs welqmg~n welq †KvW 

1.  evsjv 1g cÎ 101 

2.  evsjv 2q cÎ 102 

3.  Bs‡iwR 1g cÎ 107 

4.  Bs‡iwR 2q cÎ  108 

5.  Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³ 275 

6.  c`v_© weÁvb 1g cÎ 174 

7.  c`v_© weÁvb 2q cÎ 175 

8.  imvqb 1g cÎ 176 

9.  imvqb 2q cÎ 177 

10.  Rxe weÁvb 1g cÎ 178 

11.  Rxe weÁvb 2q cÎ 179 

12.  D”PZi MwYZ 1g cÎ 265 

13.  D”PZi MwYZ 2q cÎ 266 

14.  BwZnvm 1g cÎ 304 

15.  BwZnvm 2q cÎ 305 

16.  Bmjv‡gi BwZnvm I ms¯‹…wZ 1g cÎ 267 

17.  Bmjv‡gi BwZnvm I ms¯‹…wZ 2q cÎ 268 

18.  †cŠibxwZ I mykvmb 1g cÎ 269 

19.  †cŠibxwZ I mykvmb 2q cÎ 270 

20.  A_©bxwZ 1g cÎ 109 

21.  A_©bxwZ 2q cÎ 110 

22.  hyw³we`¨v 1g cÎ 121 

23.  hyw³we`¨v 2q cÎ 122 

24.  mgvR weÁvb 1g cÎ 117 

25.  mgvR weÁvb 2q cÎ 118 

26.  mgvR Kg© 1g cÎ 271 



µ: bs welqmg~n welq †KvW 

27.  mgvR Kg© 2q cÎ 272 

28.  f~‡Mvj 1g cÎ 125 

29.  f~‡Mvj 2q cÎ 126 

30.  e¨emvq msMVb I e¨e ’̄vcbv 1g cÎ 277 

31.  e¨emvq msMVb I e¨e ’̄vcbv 2q cÎ 278 

32.  wnmve weÁvb 1g cÎ 253 

33.  wnmve weÁvb 2q cÎ 254 

34.  wdbvÝ, e¨vswKs I exgv 1g cÎ 292 

35.  wdbvÝ, e¨vswKs I exgv 2q cÎ 293 

36.  Drcv`b e¨e ’̄vcbv I wecYb 1g cÎ 286 

37.  Drcv`b e¨e ’̄vcbv I wecYb 2q cÎ 287 

38.  Bmjvg wkÿv 1g cÎ 249 

39.  Bmjvg wkÿv 2q cÎ 250 

40.  wkïi weKvk 1g cÎ 298 

41.  wkïi weKvk 2q cÎ 299 

42.  Lv`¨ I cywó 1g cÎ  

43.  Lv`¨ I cywó 2q cÎ  

44.  M„n e¨e ’̄vcbv I cvwievwiK Rxeb 1g cÎ 282 

45.  M„n e¨e ’̄vcbv I cvwievwiK Rxeb 2q cÎ 283 

46.  K…wlwkÿv 1g cÎ 240 

47.  K…wlwkÿv 2q cÎ 241 

48.  g‡bvweÁvb 1g cÎ 123 

49.  g‡bvweÁvb 2q cÎ 124 

50.  cwimsL¨vb 1g cÎ 129 

51.  cwimsL¨vb 2q cÎ 130 

52.  g„wËKv weÁvb 1g cÎ 288 

53.  g„wËKv weÁvb 2q cÎ 289 

54.  Mvn©¯’¨ weÁvb 1g cÎ 273 

55.  Mvn©¯’¨ weÁvb 2q cÎ 274 

56.  Pviæ I KviæKjv 1g cÎ 225 



µ: bs welqmg~n welq †KvW 

57.  Pviæ I KviæKjv 2q cÎ 226 

58.  wkíKjv I e ¿̄ cwi”Q` 1g cÎ 284 

59.  wkíKjv I e ¿̄ cwi”Q` 2q cÎ 285 

 



 

 

 

 †KvwfW 19 cwiw¯’wZ‡Z 2021 mv‡ji GBPGmwm cixÿvi 

cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP 

 

 

 

welq: evsjv 

cÎ: cÖ_g 

welq †KvW: 101 

  



†KvwfW 19 cwiw ’̄wZ‡Z 2021 mv‡ji GBPGmwm cixÿvi cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP 

 welq: evsjv (প্রথম cÎ)    welq †KvW: 101   c~Y© b¤̂i: 100  ZË¡xq b¤̂i: 100          e¨venvwiK b¤̂i: 00 

 

†KvwfW - 19 gnvgvwii Kvi‡Y `xN©w`b a‡i †`‡ki wkÿv cªwZôv‡b mivmwi †k ÖwY Kvh©µg eÜ _vKvq wkÿv_©x‡`i wkLb-NvUwZ we‡ePbv K‡i GBPGmwm ch©v‡q evsjv wefv‡Mi evsjv 1g 

c‡Îi wm‡jevm cwigvR©b K‡i cybwe©b¨vm Kivi mycvwik Kiv n‡jv- 

Aa¨vq I 

Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

wkÿvµ‡g DwjøwLZ wkLbdj welqe ‘̄ 

(cvV I cv‡Vi 

wk‡ivbvg) 

cÖ‡qvRbxq K¬vm msL¨v K¬v‡mi µg  gšÍe¨ 

M`¨ 

 

1. bvix cyiæ‡li mgAwaKvi I mggh©v`vi f~wgKv e¨³ Ki‡Z 

cvi‡e| 

2. AvPiY, Kv‡R I K_vq bvix-cyiæ‡li mgvbvwaKv‡ii cÖwZ 

BwZevPK g‡bvfve cÖ`k©b Ki‡e| 

3. bvix wkÿv I bvixi ÿgZvq‡bi Zvrch© e¨vL¨v Ki‡Z 

cvi‡e| 

4. my‡hvM I mnvqZv cÖ`v‡bi gva¨‡g bvix wkÿv I ÿgZvq‡b 

BwZevPK g‡bvfve cÖ`k©b Ki‡e| 

AcwiwPZv 03 1g-3q  

M`¨ 

 

1. b¨vq-Ab¨vq wePvi K‡i b¨vq‡ev‡ai c‡ÿ gZvgZ e¨³ 

Ki‡Z cvi‡e| b¨vh¨ wm×v‡šÍi c‡ÿ Ae¯’vb MÖnY Ki‡e| 

2. PwiÎ MV‡b mr ¸Yvewji f~wgKv we‡kølY Ki‡Z cvi‡e| 

3. KvR I AvPi‡Yi gva¨‡g mr ¸Ymg~‡ni weKvk mvab Ki‡e| 

Avgvi c_ 03 4_©-6ô  

M`¨ 1. fvlv Av‡›`vj‡bi †PZbvq †`k‡cÖg I RvZxqZv‡eva mgybœZ 

ivLvi ¸iæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e| 

evqvbœi w`b¸‡jv 03 7g-9g  

M`¨ 1. gyw³hy‡×i †PZbvi Av‡jv‡K †`k I RvwZi cÖwZ gg‡Z¡i 

¸iæZ¡ e¨³ Ki‡Z cvi‡e| 

†iBb‡KvU 03 10g-12k  

M`¨ 

 

 

 

 

 

 

1. cwVZ welq‡K †hŠw³Kfv‡e we‡kølY Ki‡Z cvi‡e|  

2. cvi¤úh© iÿv K‡i welqe ‘̄ eY©bv Ki‡Z cvi‡e| 

3. Zzjbv I wePvi K‡i wb‡Ri AwfgZ cÖKvk Ki‡Z cvi‡e| 

 

 

 

†bK‡jm 03 13k-15k  

 

 

 



Aa¨vq I 

Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

wkÿvµ‡g DwjøwLZ wkLbdj welqe ‘̄ 

(cvV I cv‡Vi 

wk‡ivbvg) 

cÖ‡qvRbxq K¬vm msL¨v K¬v‡mi µg  gšÍe¨ 

KweZv 1. RvwZ, ag©, eY©, †MvÎ, †ckv, ÿz`ª b„‡Mvôx wbwe©‡k‡l mKj 

gvby‡li cÖwZ mggh©v`vi g‡bvfve e¨³ Ki‡Z cvi‡e| 

2. Kv‡R I AvPi‡Y mKj gvby‡li cÖwZ kÖ×v cÖ`k©b Ki‡e| 

HKZvb 03 16k-18k  

KweZv 1. RvwZ, ag©, eY©, †MvÎ, †ckv, ÿz`ª b„‡Mvôx wbwe©‡k‡l mKj 

gvby‡li cÖwZ mggh©v`vi g‡bvfve e¨³ Ki‡Z cvi‡e| 

2. Kv‡R I AvPi‡Y mKj gvby‡li cÖwZ kÖ×v cÖ`k©b Ki‡e| 

mvg¨ev`x 02 19k-20k  

KweZv 1. wbav©wiZ cvV Abyaveb K‡i Zvi welqe ‘̄ ev gg©e¯‘ cÖKvk 

Ki‡Z cvi‡e| 

2. cvV¨m~wPfz³ mvwnZ¨ cvV K‡i wb‡Ri Abyf~wZ e¨³ Ki‡Z 

cvi‡e| 

Zvnv‡iB c‡o 

g‡b 

02 21k-22k  

KweZv 1. gvbweK g~j¨‡ev‡ai ¸iæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e †mB A¯¿ 02 23k-24k  

KweZv 1. fvlv Av‡›`vj‡bi †PZbvq †`k‡cÖg I RvZxqZv‡eva mgybœZ 

ivLvi ¸iæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e| 

2. †`kvZ¥‡ev‡ai Dcv`vb wn‡m‡e gvZ…fvlv PP©vi f~wgKv m¤ú‡K© 

Av‡jvKcvZ Ki‡Z cvi‡e| 

†deªæqvwi 1969 03 25k-27k  

সহপাঠ  

উপন্যাস 1. e¨w³ I mvgvwRK Rxe‡bi Kj¨vYv‡_© bxwZ‡ev‡ai 

cÖ‡qvRbxqZv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e|  

2.  Kv‡R I e¨env‡i bxwZ‡ev‡ai cÖKvk NUv‡Z cvi‡e|  

3. b¨vq-Ab¨vq wePvi K‡i b¨vq‡ev‡ai c‡ÿ gZvgZ e¨³ 

Ki‡Z cvi‡e|  

4. b¨vh¨ wm×v‡šÍi c‡ÿ Ae¯’vb MÖnY Ki‡e|  

লাল সালু 09 28k-36k  

ন্াটক 5. e¨w³ I mvgvwRK Rxe‡bi Kj¨vYv‡_© bxwZ‡ev‡ai 

cÖ‡qvRbxqZv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e|  

6.  Kv‡R I e¨env‡i bxwZ‡ev‡ai cÖKvk NUv‡Z cvi‡e|  

7. b¨vq-Ab¨vq wePvi K‡i b¨vq‡ev‡ai c‡ÿ gZvgZ e¨³ 

Ki‡Z cvi‡e|  

8. b¨vh¨ wm×v‡šÍi c‡ÿ Ae¯’vb MÖnY Ki‡e|  

wmivRD‡ÏŠjv 06 37k-42k  

  me©‡gvU 42   

we. ª̀. cÖ‡kœi aviv I  gvbeÈb AcwiewZ©Z _vK‡e| 



 

 †KvwfW 19 cwiw¯’wZ‡Z 2021 mv‡ji GBPGmwm cixÿvi 

cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP 

 

 

 

welq: evsjv 

cÎ: wØZxq 

welq †KvW: 102 

  



†KvwfW 19 cwiw ’̄wZ‡Z 2021 mv‡ji GBPGmwm cixÿvi cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP 

 welq: evsjv (wØZxq cÎ)    welq †KvW: 102   c~Y© b¤̂i: 100  ZË¡xq b¤̂i: 100          e¨venvwiK b¤̂i: 00 

Aa¨vq I 

Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

wkÿvµ‡g DwjøwLZ wkLbdj welqe ‘̄ 

(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg) 

cÖ‡qvRbxq 

K¬vm msL¨v 

K¬v‡mi µg  gšÍe¨ 

e¨vKiY  1. cÖwgZ evsjv D”Pvi‡Yi wbqg¸‡jv D‡jøL Ki‡Z cvi‡e| 

2.  cÖwgZ D”Pvi‡Y †h †Kv‡bv iPbv (M`¨ I KweZv) cvV Ki‡Z cvi‡e|  

evsjv D”Pvi‡Yi wbqg: 

K. A-aŸwbi D”PviY, G aŸwbi D”PviY 

L. k‡ãi D”PviY 

06 1g-6ô  

1. cÖwgZ evsjv evbv‡bi wbqg¸‡jv D‡jøL Ki‡Z cvi‡e| 

2. †h †Kv‡bv †jLvq cÖwgZ evsjv evbv‡bi wbqg¸‡jv cÖ‡qvM Ki‡Z cvi‡e|  

 

evsjv evbv‡bi wbqg: 

K. evsjv GKv‡Wwgi cÖYxZ cÖwgZ evsjv 

evbv‡bi wbqg 

L. ï× evbvb 

04 7g-10g  

1. evsjv kã I evK¨ ï×fv‡e cÖ‡qvM Ki‡Z cvi‡e| evsjv fvlvi e¨vKiwYK kã†kÖwY: 

K. e¨vKiwYK kã†kÖwYi †kÖwYwefvM I 

wµqvc‡`i †kÖwYwefvM 

L. e¨vKiwYK kã†kÖwY wb‡ ©̀kKiY 

05 11k-15k  

1. evsjv kã I evK¨ ï×fv‡e cÖ‡qvM Ki‡Z cvi‡e| evsjv kã MVb: (DcmM©, mgvm) 

K. Dcm‡M©i msÁv, †kÖwYwefvM I 

cÖ‡qvRbxqZv 

L. e¨vmevK¨mn mgvm wbY©q 

06 16k-21k  

1. evsjv kã I evK¨ ï×fv‡e cÖ‡qvM Ki‡Z cvi‡e| evK¨ZË¡:  

K. evK¨, mv_©K ev‡K¨i ˆewkó¨mg~n, 

ev‡K¨i †kÖwYwefvM 

L. evK¨všÍi 

04 21k-25k  

1. evsjv kã I evK¨ ï×fv‡e cÖ‡qvM Ki‡Z cvi‡e|  evsjv fvlvi AccÖ‡qvM I ï× cÖ‡qvM 03 26k-28k  

wbwg©wZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. cÖkvmwbK, `vßwiK I wewfbœ we`¨vmswkøó cÖ‡qvRbxq cwifvlv e¨envi Ki‡Z 

cvi‡e| 

2. mnR Bs‡iwR‡Z †jLv Aby‡”Q` evsjvq Abyev` Ki‡Z cvi‡e| 

 cvwifvwlK kã Ges Abyev` 02 29k-30k  

1. e¨envwiK Rxe‡b fvlv wkÿvi cÖ‡qvRbxqZvi wewfbœ w`K eY©bv Ki‡Z cvi‡e|  

2. wPwVcÎ, `wjj-` Í̄v‡eR, ¯§viKwjwc, PvKwii `iLv Í̄, cÖwZ‡e`b, mvims‡ÿc, 

e³…Zv BZ¨vw` wjL‡Z cvi‡e| 

 w`bwjwc wjLb I cÖwZ‡e`b iPbv 04 31k- 34k  

1. wPwVcÎ, `wjj-` Í̄v‡eR, ¯§viKwjwc, PvKwii `iLv Í̄, cÖwZ‡e`b, mvims‡ÿc, 

e³…Zv BZ¨vw` wjL‡Z cvi‡e| 

‰e`y¨wZb wPwV I Av‡e`b cÎ 02 35k-36k  

1. wPwVcÎ, `wjj-` Í̄v‡eR, ¯§viKwjwc, PvKwii `iLv Í̄, cÖwZ‡e`b, mvims‡ÿc,  mvivsk I fvem¤úªviY 02 37k-38k  



Aa¨vq I 

Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

wkÿvµ‡g DwjøwLZ wkLbdj welqe ‘̄ 

(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg) 

cÖ‡qvRbxq 

K¬vm msL¨v 

K¬v‡mi µg  gšÍe¨ 

 e³…Zv BZ¨vw` wjL‡Z cvi‡e| 

1. wPwVcÎ, `wjj-` Í̄v‡eR, ¯§viKwjwc, PvKwii `iLv Í̄, cÖwZ‡e`b, mvims‡ÿc, 

e³…Zv BZ¨vw` wjL‡Z cvi‡e| 

msjvc I Ly‡` Mí iPbv 02 39k-40k  

1. wewfbœ cÖvmw½K wel‡q cÖeÜ iPbv Ki‡Z cvi‡e|  

 

cÖeÜ-wbeÜ wjLb, welqmg~n:  

 ‰bwZKZv I g~j¨‡eva 

 weÁvb I cÖhyw³ 

 RvZxq †PZbv 

 wkí I A_©bxwZ  

 mv¤úªwZK welq 

02 41k-42k  

 

  me©‡gvU 42   

 

evsjv wØZxq cÎ 

welq †KvW: 102 

gvb-eÈb: †gvU b¤^i  = 100 

e¨vKiY : 30 b¤^i wefvRb 

evsjv D”Pvi‡Yi wbqg 5 

evsjv evbv‡bi wbqg 5 

evsjv fvlvi e¨vKiwYK kã†kÖwY  5 

evsjv kã MVb:  DcmM I mgvm 5 

evK¨ZË¡ 5 

evsjv fvlvi AccÖ‡qvM I ï× cÖ‡qvM 5 

wbwg©wZ: 70 b¤^i  

cvwifvwlK kã †_‡K 1wU I Abyev` †_‡K 1wU †gvU 2wU cÖkœ _vK‡e| 1wU cÖ‡kœi DËi w`‡Z n‡e| 10 

w`bwjwc wjLb †_‡K 1wU I cÖwZ‡e`b iPbv †_‡K 1wU †gvU 2wU cÖkœ _vK‡e| 1wU cÖ‡kœi DËi w`‡Z n‡e|  10 
‰e`y¨wZb wPwV †_‡K 1wU I Av‡e`b cÎ †_‡K 1wU †gvU 2wU cÖkœ _vK‡e| 1wU cÖ‡kœi DËi w`‡Z n‡e| 10 
mvivsk †_‡K 1wU I fvem¤úªviY †_‡K 1wU †gvU 2wU cÖkœ _vK‡e| 1wU cÖ‡kœi DËi w`‡Z n‡e| 10 
msjvc †_‡K 1wU I Ly‡` Mí iPbv †_‡K 1wU †gvU 2wU cÖkœ _vK‡e| 1wU cÖ‡kœi DËi w`‡Z n‡e| 10 
cÖeÜ-wbeÜ iPbv: 5wU wU weKí _vK‡e: 1wU iPbv wjL‡Z n‡e|  20 

 



 

Rearranged Syllabus for HSC Considering Covid 19 
Situation for the year 2021 

 
 

Subject : English 

Paper I 

                                           Subject code – 107 
 

 

 

 

 

 

 

 



Rearranging Syllabus  ( Recommended ) For HSC 

Considering COVID 19 Pandemic Situation for the year  

Subject : English 

Paper I 

                                                                          Subject code – 107 

 
Unit 
Title 

Lesson 

 
Learning outcome 

Mentioned in the Curriculum 

 
Topic 

Lesson  No and Lesson Title 

 
No of classes 
required 

 
Serial of class 

 
Comment 

Unit One: 
People and 
Institutions 

Making 
History 

 
 

 Follow lectures and take 
notes 

 Read and understand,  
authentic text 

 Narrate events and incident 
in logical sequence 

 Listening for specific 
information 

L-1 :The Unforgettable History 2 1st and 2nd  
L – 2: Nelson Mandela from 

Apartheid Fighter to President 
2 3rd and 4th  

L-3 : Two Women 1 5th  

   Unit: Two 
Greatest 
Scientific 

Achievements 
 

 Describe a process (writing) 
 Surf the net  
 Participate in conversation 

 

L- 1: Some of the Greatest 
Scientific Achievements 

of the Last 50 years 

2 6th and 7th  

L – 2: Science and Technology 
Against an Age-old Disease 

2     8th and 9th  

L – 3: Scientific Breakthroughs 
We are waiting for -I 

1 10th  

L – 4: Scientific Breakthroughs 
We are waiting for -II 

2 11th and 12th  

Unit- Three : 
Dreams 

 

 Read, understand, interpret, 
critically appreciate poems 

 Participate in conversation 
and debate 

Lesson 1: What is a Dream 2 13th and 14th  

Lesson – 2: Dream Poems 1 15th 

Lesson – 3: I have a Dream 2 16th and 17th 

Unit-Four:  Carry out study/survey, L- 1: How your Brain Negotiates 1 18th  



 
Unit 
Title 

Lesson 

 
Learning outcome 

Mentioned in the Curriculum 

 
Topic 

Lesson  No and Lesson Title 

 
No of classes 
required 

 
Serial of class 

 
Comment 

Traffic 
Education 

 

 Write reports and present 
the findings orally. Write 
argumentative essay 

Traffic 

L-2: Traffic Capital of the World 2 19th  and 20th 

L- 3:The Traffic Police 1        21st 
L-4: From Fiillipos Fylakto’s “ 

My Brother, The Traffic 
Policemen” 

1 22nd 

Unit-Five: 
Food 
Adulteration 
 

 Read , tell and analyze 
stories Participate in 
conversation  

 Ask for and suggestion and 
opinion 

 (Reading Writing Speaking 
and Listening) 

Lesson -1: Food Adulteration 
Reaches New Height 

2 23rd and 24th  

Lesson – 2: Eating Habit and 
Hazards 

 

3 25th , 26th and 
27th 

Unit-Seven: 
Human 
Relationship 
 

 Writing skill 
 Follow and give instruction 

and respond accordingly in 
social situation 

 Speak read and write 
English accurately in all 
aspects of communication 

Lesson- 1: Etiquette and 
Manners 

2  28th and 29th  

Lesson 2: Love and Friendship 2 30th and 31st 

Lesson – 3: Photograph 2 32nd  and 33rd 

Unit-Twelve: 
Environment 
and Nature 

 

 Carry out survey and 
present findings  in writing 
(writing and speaking) 

Lesson -1: Water, Water Every 
where  

. . . 

2 34th and 35th  

Lesson – 2: The Hakaluki Haor 2 36th and 37th 
Lesson – 3: The Giant Panda 

 
2 38th and 39th 

Lesson – 4: Threats to Tigers of 
Mangrove Forest 

2 40th and 41st 

Lesson – 5: Kuakata: Daughter 
of the Sea 

1 42nd 



 
Unit 
Title 

Lesson 

 
Learning outcome 

Mentioned in the Curriculum 

 
Topic 

Lesson  No and Lesson Title 

 
No of classes 
required 

 
Serial of class 

 
Comment 

Total Class        42 
 

Marks Distribution for HSC English 1st paper 

 for the year 2021 

Subject Code - 107 

Part 1: Seen comprehension (55 marks) 

Passage-01  
1. A. Choose the correct word/phrase………………           1×10=10 marks 
    B. Question Answer ……………………………….          3×5=15 marks 
 

2. Cloze test with clues …………………………           1×10= 10 marks 
3. Cloze test without clues ……………………           1×10=10 marks 

4. Rearranging          10 marks 
REPORT THIS AD 

Part ll: Guided Writing (45 Marks)       

6. Writing paragraph             15  marks 
7. Story Writing                    15 marks 
8. Informal letter                                                   15 marks 

 
 

    



Rearranged Syllabus for HSC Considering Covid 19 
Situation for the year 2021 

 

 
Subject English 

Paper II 

Subject Code 108 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rearranged Syllabus for HSC Considering Covid 19 Situation 

for the year 2021 

Subject English 

Paper II 

Subject Code 108 

 

Title  Learning outcome Content No. of 
classes 
required 

Serial No. 
of classes 

Comment 

Sentence Describe a process (speaking, writing) 
narrate incidents and events in a logical 
sequence (speaking & writing) 
 

Modifier 6 1-2  

Sentence Connectors 3-4 

Punctuation 
 

5-6 

Word 
formation 

speak, read, and write English accurately in 
all aspects of communication. (speaking, 
reading & writing) 

Synonym and Antonyms 2 7-8  

The Phrases speak, read, and write English accurately in 
all aspects of communication. (speaking, 
reading & writing) 

 Noun Phrase,  
 Prepositional 

phrase,  
 Verb phrase,  

2 9  

 Adjective Phrase,  
 Infinitive Phrase 

10 

 The Clause speak, read, and write English accurately in 
all aspects of communication. (speaking, 
reading & writing) read, understand and 
follow authentic texts and signs i.e. 
instructions, directions, signposts and 

 Main clause,  
 Subordinate clause,  
 Coordinate clause,  
 Noun clause,  
 Adjective clause 

4 11-14  



Title  Learning outcome Content No. of 
classes 
required 

Serial No. 
of classes 

Comment 

notices (reading, listening)   Adverbial clause 
Use of 
Nouns 

speak, read, and write English accurately in 
all aspects of communication. (speaking, 
reading & writing) 

 Countable, 
Uncountable nouns 

 Abstract noun 
  Common noun 

1 15  

Use of 
Preposition 

speak, read, and write English accurately in 
all aspects of communication. (speaking, 
reading & writing) 

Preposition  
 

2 16-17  

Subject -
verb 
Agreement 

speak, read, and write English accurately in 
all aspects of communication. (speaking, 
reading & writing) 

 
Right forms of verbs  
 

3 18-20  

Study of 
verbs 
 
 

speak, read, and write English accurately in 
all aspects of communication. (speaking, 
reading & writing) 

 Regular and 
irregular verbs 

 Be verbs 

 
3 

21  

 Finite verbs, non-
finite verbs 

 Transitive and 
intransitive verbs 

22 

 Infinitives, gerund, 
participles  

 Modals 

23 

  Use of 
Tenses 

speak, read, and write English accurately in 
all aspects of communication. (speaking, 
reading & writing) 

Present tenses 
 

3 24  

Past tense 25 
Future Tense 26 

Adverb and 
Adverbials 
 

speak, read, and write English accurately in 
all aspects of communication. (speaking, 
reading & writing) 

All adverbs and adverbials 1 27  

Direct and 
Indirect 
Speech 

speak, read, and write English accurately in 
all aspects of communication. (speaking, 
reading & writing) read, understand and 

Narration changes 
 

2 28-29  



Title  Learning outcome Content No. of 
classes 
required 

Serial No. 
of classes 

Comment 

Special Uses follow authentic texts and signs i.e. 
instructions, directions, signposts and 
notices (reading, listening) 

Composition 
 

 write formal, informal, academic, 
professional and other genres of 
texts e.g. descriptive, narrative, 
argumentative (writing)  

 

Mechanics of writings: 
topic selection, 
brainstorming, outlining, 
writing topic sentence, 
developing ideas, 
maintaining cohesion, 
coherence, writing 
conclusions etc. 

1 30  

Formal letter writing  2 31-32 

writing paragraphs 
(paragraph writing by 
listing,  

2 33-34 

writing paragraphs 
narration,) 

2 35-36 

writing paragraphs 
(comparison and contrast) 

2 37-38 

writing paragraphs (cause 
and effect) 

2 39-40 

 Revision and Practice  2 41-42  
                                                                                                      Total Class= 42 
 

 

 

 

 



Marks Distribution for HSC English 2nd paper 

for the year 2021 

Subject Code - 108 

Part-A: Grammar (60 marks) 

01. Gap filling activities without clues (for prepositions)     0.5×14=7 

02. Gap filling activities with clues (special uses: was born, have to/has to 

Would rather, had better, let alone, as soon as, what’s…like, 

What does…look like, introductory ‘there’ or ‘it’)     0.5×16=8 

    03. Completing sentences (with clauses/ phrases)         7×1= 7  

04. Use of verbs (right form of verbs and subject-verb agreement as per context)   0.5×14=7 

05. Narrative style (direct to indirect and vice versa)         5 

06. Use of modifiers          0.5×10=5 

07. Use of sentence connectors        0.5×14=7 

08. Use of synonym and antonym        0.5×14=7 

09. Punctuation          0.5×14=7 

Part-B: Composition (40 marks) 

10. Formal letter writing         10  

11. Writing paragraph (by listing/ description) within 200 words    15 

12. Writing paragraph (comparison and contrast,/ cause and effect) within 200 words. 15 

      



 

Ô†KvwfW 19Õ cwiw¯’wZ‡Z 2021 mv‡ji GBPGmwm cixÿvi 

cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP 

 

 

 

welq: Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³ 

welq †KvW: 275 

  



†KvwfW 19 cwiw ’̄wZ‡Z 2021 mv‡ji GBPGmwm cixÿvi cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP 

welq: Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³   welq †KvW: 275  c~Y© b¤^i: 100  ZË¡xq b¤^i: 75       e¨venvwiK b¤̂i: 25 

Aa¨vq I Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 
cvV¨cy Í̄‡K DwjøwLZ wkLbdj 

welqe ‘̄ 

(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg) 

cÖ‡qvRbxq 

K¬vm msL¨v 
K¬v‡mi µg gšÍe¨ 

cÖ_g Aa¨vq : Z_¨ 

I †hvMv‡hvM cÖhyw³ 

: wek¦ I evsjv‡`k 

1.wek¦MÖv‡gi aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e 

2. wek¦MÖvg aviYv mswkøó cÖavb Dcv`vb¸wj 

e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e 

3. wek¦MÖvg cÖwZôvq Z_¨ I †hvMv‡hvM 

cÖhyw³i Ae`vb g~j¨vqb Ki‡Z cvi‡e 

4. fvPz©qvj wi‡qwjwUi aviYv we‡kølY Ki‡Z 

cvi‡e 

5. cÖvZ¨wnK Rxe‡b fvP©yqvj wi‡qwjwUi cÖfve 

g~j¨vqb Ki‡Z cvi‡e 

6. Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖh yw³i mv¤úªwZK 

cÖeYZv we‡kølY Ki‡Z cvi‡e 

7. Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³i e¨env‡i 

ˆbwZKZv eRvq ivLvi ¸iæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z 

cvi‡e 

8. mgvR Rxe‡b Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³i 

cÖfve g~j¨vqb Ki‡Z cvi‡e 

9. A_©‰bwZK Dbœq‡b Z_¨ I †hvMv‡hvM 

cÖhyw³i f~wgKv we‡kølY Ki‡Z cvi‡e 

10. g~j¨‡eva eRvq †i‡L Z_¨ I †hvMv‡hvM 

cÖhyw³ e¨env‡i DØy× n‡e 

 

 

 wek¦MÖv‡gi aviYv (Concept of Global Village) 

o †hvMv‡hvM 

o Kg©ms ’̄vb 

o wkÿv 

o wPwKrmv 

o M‡elYv 

o Awdm 

o evm ’̄vb 

o e¨emvÑevwYR¨ 

o msev` 

o we‡bv`b I mvgvwRK †hvMv‡hvM 

o mvs¯‹…wZK wewbgq 

1 1g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fvP©yqvj wi‡qwjwU (Virtual Reality) 

o cÖvZ¨wnK Rxe‡b fvP©yqvj wi‡qwjwUi cÖfve 1 2q 

Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³i mv¤úªwZK cÖeYZv 

(Contemporary trends of ICT) 
o AvwU©wdwmqvj BbwUwj‡RÝ (Artificial Intelligence) 

o †iv‡evwUKm (Robotics) 

o µv‡qvmvR©vwi (Cryosurgery) 

o gnvKvk Awfhvb (Space Exploration) 

o AvBwmwU wbf©i Drcv`b e¨e¯’v (ICT dependent Production) 

o cÖwZiÿv (Defense) 

1 3q 

o ev‡qv‡gwUª· (Biometrics) 

o ev‡qvBbdig¨vwU· (Bioinformatics) 

o †R‡bwUK BwÄwbqvwis (Genetic Engineering) 

o b¨v‡bv †UK‡bvjwR (Nanotechnology)
1 4_© 



Aa¨vq I Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 
cvV¨cy Í̄‡K DwjøwLZ wkLbdj 

welqe ‘̄ 

(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg) 

cÖ‡qvRbxq 

K¬vm msL¨v 
K¬v‡mi µg gšÍe¨ 

 Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³ e¨env‡i ˆbwZKZv 

 mgvR Rxe‡b Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³i cÖfve 

 Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³ Ges A_©‰bwZK Dbœqb 

1 5g 

wØZxq Aa¨vq : 

KwgDwb‡Kkb 

wm‡÷gm I 

†bUIqvwK©s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. KwgDwb‡Kkb wm‡÷‡gi aviYv eY©bv 

Ki‡Z cvi‡e  

2. †WUv KwgDwb‡Kk‡bi aviYv e¨vL¨v Ki‡Z 

cvi‡e 

3. †WUv KwgDwb‡Kkb cÖwµqv we‡kølY Ki‡Z 

cvi‡e 

4. †WUv UªvÝwgkb †gv‡Wi †kÖwYweb¨vm Ki‡Z 

cvi‡e 

5. †WUv KwgDwb‡Kkb gva¨gmg~‡ni g‡a¨ 

Zzjbv Ki‡Z cvi‡e 

6. †WUv KwgDwb‡Kk‡b AcwUK¨vj 

dvBev‡ii ¸iæZ¡ we‡kølY Ki‡Z cvi‡e  

7. Iq¨vi‡jm KwgDwb‡Kk‡bi wewfbœ 

gva¨gmg~n wPwýZ Ki‡Z cvi‡e  

8. wewfbœ cÖR‡b¥i †gvevBj †dv‡bi 

†WUvKwgDwb‡Kkb c×wZi g‡a¨ Zzjbv 

Ki‡Z cvi‡e 

9. Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³i wewfbœ †ÿ‡Î 

Iq¨vi‡jm KwgDwb‡Kk‡bi cÖ‡qvRbxqZv 

g~j¨vqb Ki‡Z cvi‡e  

10. †bUIqv‡K©i aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e 

11. †bUIqv‡K©i ¸iæZ¡ we‡kølY Ki‡Z cvi‡e 

12. wewfbœ ai‡bi †bUIqv‡K©i Kvh©vewj 

we‡kølY Ki‡Z cvi‡e 

13. †bUIqvK© U‡cvjwR e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e 

14. K¬vDW Kw¤úDwUsGi aviYv e¨vL¨v Ki‡Z 

  KwgDwb‡Kkb wm‡÷g (Communication system)  
o KwgDwb‡Kkb wm‡÷‡gi aviYv  

o †WUv KwgDwb‡Kk‡bi aviYv  

o e¨vÛ DBW&_& (Band width) 

1 6ô 

 

o †WUv UªvÝwgkb †g_W (Data transmission method)  1 7g 

o †WUv UªvÝwgkb †gvW (Data transmission mode)  
   †WUv KwgDwb‡Kkb gva¨g (Medium of data 

communication)  
1 8g 

 Zvi gva¨g (Wired)  
o †Kv-Gw·qvj (Co-axial)  
o UzB‡÷W †cqvi (Twisted pair)  
o AcwUK¨vj dvBevi (Optical fiber) 

1 9g 

 Zviwenxb gva¨g (Wireless)  
o †iwWI I‡qf (Radio wave)  
o gvB‡µvI‡qf (Microwave)  
o Iq¨vi‡jm KwgDwb‡Kkb wm‡÷g (Wireless 

communication System)  
o Iq¨vi‡jm KwgDwb‡Kk‡bi cÖ‡qvRbxqZv 

1 10g 

o    eøy-Uz_ (Bluetooth)  
o    IqvB-dvB (Wi-fi)  
o    IqvB-g¨v· (Wi-Max) 

1 11 Zg 

 †gvevBj †hvMv‡hvM (Mobile communication)  
o wewfbœ cªR‡b¥i †gvevBj 

1 12 Zg 



Aa¨vq I Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 
cvV¨cy Í̄‡K DwjøwLZ wkLbdj 

welqe ‘̄ 

(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg) 

cÖ‡qvRbxq 

K¬vm msL¨v 
K¬v‡mi µg gšÍe¨ 

 

 

 

 

cvi‡e  

15. K¬vDW Kw¤úDwUsGi myweav e¨vL¨v Ki‡Z 

cvi‡e 

 Kw¤úDUvi †bUIqvwK©s (Computer Networking)  
o †bUIqv‡K©i aviYv (Concept of network)  
o †bUIqv‡K©i D‡Ïk¨ (Objectives of network)  
o †bUIqv‡K©i cÖKvi‡f` (Types of network)  

1 13 Zg 

 †bUIqvK© wWfvBm (Network Devices)  
o g‡Wg, nve, ivDUvi, †MUI‡q, myBP, NIC  

 †bUIqv‡K©i KvR (Functions of network) 
1 14 Zg 

 †bUIqvK© U‡cvjwR (Network topology)  
 K¬vDW Kw¤úDwUs (Cloud computing)Gi aviYv  

 K¬vDW Kw¤úDwUs Gi myweav 

1 15 Zg 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z…Zxq Aa¨vq : msL¨v 

c×wZI wWwRUvj 

wWfvBm 

 

1.msL¨v Avwe®‹v‡ii BwZnvm eY©bv Ki‡Z 

cvi‡e 

2. msL¨v c×wZi aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e 

3. msL¨v c×wZi cÖKvi‡f` eY©bv Ki‡Z 

cvi‡e  

4. wewfbœ ai‡bi msL¨v c×wZi AvšÍtm¤úK© 

wbY©q Ki‡Z cvi‡e 

5. evBbvwi †hvM we‡qvM m¤úbœ Ki‡Z cvi‡e   

6. wPýhy³ msL¨vi aviYv e¨vL¨v Ki‡Z 

cvi‡e  

7. 2 Gi cwic~iK wbY©q Ki‡Z cvi‡e  

8. †Kv‡Wi aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e 

9. wewfbœ cÖKvi †Kv‡Wi Zzjbv Ki‡Z cvi‡e 

 msL¨v Avwe®‹v‡ii BwZnvm (History of inventing 
Numbers)  

1 16 Zg 
 

AvswkK 

  msL¨v c×wZ (Number System)  
o cÖKvi‡f` (Classification of Number System)  

1 17 Zg 

 iƒcvšÍi (Conversion of Numbers) 3 18Zg, 19 Zg, 20Zg 

 evBbvwi †hvM we‡qvM (Addition and Subtraction in 
Binary System)  

1 21 Zg 

 wPýhy³ msL¨v (Signed Numbers)  1 22 Zg 

 2Gi cwic~iK (2’s Complement)  1 23 Zg 

 †KvW (Code) 
o †Kv‡Wi aviYv (Concept of Code) 
o BCD, EBCDIC, Alphanumeric code, ASCII, 
Unicode 1 24 Zg 



Aa¨vq I Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 
cvV¨cy Í̄‡K DwjøwLZ wkLbdj 

welqe ‘̄ 

(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg) 

cÖ‡qvRbxq 

K¬vm msL¨v 
K¬v‡mi µg gšÍe¨ 

PZz_© Aa¨vq : I‡qe 

wWRvBb cwiwPwZ 

Ges HTML 

1. I‡qe wWRvB‡bi aviYv e¨vL¨v Ki‡Z 

cvi‡e 

2. I‡qe mvB‡Ui KvVv‡gv eY©bv Ki‡Z cvi‡e 

3. GBPwUGgGj Gi aviYv e¨vL¨v Ki‡Z 

cvi‡e 

e¨venvwiK 

4. GBPwUGgGj e¨envi K‡i I‡qe †cBR 

wWRvBb Ki‡Z cvi‡e 

5. I‡qe mvBU cvewjk Ki‡Z cvi‡e|  

I‡qe wWRvB‡bi aviYv (Concept of web page design) 1 25 Zg  

 I‡qe mvB‡Ui KvVv‡gv (Web site structure) 1 26 Zg 

HTML Gi †gŠwjK welqmg~n HTML basics 
o HTML Gi aviYv (Concept of HTML)

o HTML Gi myweav (Advantages of HTML) 
1 27 Zg 

 HTML U¨vM I wmb‡U· cwiwPwZ (Introduction toHTML Tags 
& HTML Syntax) 

2 28 Zg- 29 Zg 

o HTML bKkv I KvVv‡gv †j-AvDU 1 30 Zg 

o dig¨vwUs (Formatting) 1 31 Zg 

o HTML G dig¨vwUs U¨v‡Mi e¨envi 1 32 Zg e¨venvwiK 

o  c¨vivMÖvd, †nwWs, Kvjvi Ges web¨v‡mi e¨envi 
1 33 Zg 

e¨venvwiK 

o  I‡qe †cBR G ey‡jU Ges bv¤^vwis wj÷ Gi e¨envi 
1 34 Zg 

e¨venvwiK 

o nvBcviwj¼ (Hyperlinks) 1 35 Zg  

o wPÎ †hvM Kiv (e¨vbvimn) 1 36 Zg 

o I‡qe †cBR G Qwe ms‡hvRb Ges Hyperlink Gi e¨envi 1 37 Zg e¨venvwiK 

o  †Uwej (Tables) 1 38 Zg  

o HTML G Table ˆZwiKiY Ges WvUv cÖ‡ek 
1 39 Zg 

e¨venvwiK 

o HTML G †d«‡gi e¨envi 
1 40 Zg 

e¨venvwiK 

 I‡qe cvewjwks Gi aviYv 1 41 Zg  

   I‡qe †cBR wWRvBwbs (Designing web page) 

 I‡qe mvBU cvewjwks (Publishing a web site) 
1 42 Zg 

e¨venvwiK 

  me©‡gvU 42  

 

 



 

e¨venvwiK 

1. HTML G dig¨vwUs U¨v‡Mi e¨envi 

2. c¨vivMÖvd, †nwWs, Kvjvi Ges web¨v‡mi e¨envi 

3. I‡qe †cBR G ey‡jU Ges bv¤^vwis wj÷ Gi e¨envi 

4. I‡qe †cBR G Qwe ms‡hvRb Ges Hyperlink Gi e¨envi 

5. HTML G Table ˆZwiKiY Ges WvUv cÖ‡ek 

6. HTML G †d«‡gi e¨envi 

7. I‡qe cvewjwks Gi aviYv 

ZË¡xq K¬v‡mi mv‡_ mv‡_ DwjøwLZ mg‡qi g‡a¨ 

e¨venvwiK KvRwU Ki‡Z n‡e| 

 

gvbeÈb: eZ©gv‡b cÖPwjZ cÖ‡kœi aviv I gvbeÈb AcwieZ©xZ _vK‡e| 

 



 

 

 

†KvwfW 19 cwiw¯’wZ‡Z 2021 mv‡ji GmGmwm cixÿvi 

cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP 

 

 

 

welq: wnmveweÁvb 1g cÎ 

welq †KvW: 253 

 

 

 

 



ক োভিড ১৯ পভিভিভিতি সোতেি GBPএসভস পিীক্ষোি প yনভব িন্যোসকৃি পোঠ্যসূভি 

   welq: wnmveweÁvb 1g cÎ                                      welq †KvW: 253                                    c~Y© b¤^i: 100  

Aa¨vq I 

Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

cvV¨cy Í̄‡K DwjøwLZ wkLbdj welqe ‘̄ 

(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg) 

cÖ‡qvRbxq 

K¬vm 

msL¨v 

K¬v‡mi µg gšÍe¨ 

wØZxq 

Aa¨vq: 

wnmv‡ei 

eBmg~n 

1.`yÕZidv `vwLjv c×wZ e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e| 

2.wnmv‡ei †WweU-†µwWU wbY©q Ki‡Z cvi‡e| 

3.wnmveP‡µi avcmg~‡ni ¸iæZ¡ ‡evS‡Z cvi‡e| 

4.wnmv‡ei cÖv_wgK eBmg~‡ni cÖKvi‡f` eY©bv Ki‡Z cvi‡e| 

5.†jb‡`‡b e¨eüZ wewfbœ cÖKvi `wj‡ji e¨envi Rvb‡Z cvi‡e| 

6.wnmv‡ei cvKv eB LwZqvb m¤ú‡K© Rvb‡Z cvi‡e| 

7.LwZqv‡bi †Ri wbY©q Ki‡Z cvi‡e| 

8.bM`vb eB, bM` cÖvwß eB I bM` cÖ`vb eB Ges eûNiv bM`vb 

eB m¤ú‡K© Rvb‡Z cvi‡e| 

 

 `yZidv `vwLjv c×wZi aviYv 

 wnmv‡ei †WweU I †K&ªwWU wbY©‡qi wbqgvewj(wnmv‡ei 

†kÖwYwfwËKI mgxKiY wfwËK) 

 

1 

 

1g  

 

 wnmve mgxKiY cÖ ‘̄ZKiY 2 2q I 3q 

  wnmvePK&ª 

 wnmv‡ei cÖv_wgK eB‡qi aviYv I ‡kÖwYwefvM 

 Kvievwi evÆv I bM` evÆvi aviYv 

1 4_© 

 wewfbœ cÖKvi Rv‡e`vi aviYv I Rv‡e`v 

cÖ ‘̄ZKiY(bM`vb eB I cÖK…Z Rv‡e`v) 

1 5g 

  wZbNiv I AMÖ`Ë wbq‡g LyPiv bM`vb eB 1 6ô 

 bM` cÖvwß I bM` cÖ`vb Rv‡e`v cÖ ‘̄ZKiY 1 7g 

 wnmv‡ei P~ovšÍ eB ev LwZqv‡bi aviYv 

 LwZqvbf~³KiY I wnmv‡ei DØ„Ë wbY©q| 

 

 

1 8g 

Z…Zxq 

Aa¨vq: 

e¨vsK 

mgš̂q 

weeiYx  

1. bM`vb eB I e¨vsK wnmv‡ei DØ„‡Ëi cv_©‡K¨i KviY D`NvUb 

Ki‡Z cvi‡e| 

2. e¨vsK mgb¦q weeiYx cÖ¯‘Z Ki‡Z cvi‡e| 

3. bM` A‡_©i ¯”̂QZv wbwðZKiY  Ki‡Z cvi‡e| 

 

 e¨vsK mgš̂q weeiYxi aviYv I D‡Ïk¨ 1 9g  

 bM`vb eB I e¨vsK weeiYxi DØ„‡Ëi g‡a¨ Miwg‡ji 

KviY 

1    10g 

 cÖPwjZ  c×wZ‡Z e¨vsK mgšq̂ weeiYx cÖ ‘̄ZKiY| 

 

 

 

2 11Zg I 

12Zg 



Aa¨vq I 

Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

cvV¨cy Í̄‡K DwjøwLZ wkLbdj welqe ‘̄ 

(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg) 

cÖ‡qvRbxq 

K¬vm 

msL¨v 

K¬v‡mi µg gšÍe¨ 

PZz_© Aa¨vq: 

‡iIqvwgj 

1.†iIqvwg‡ji ˆewkó¨ Rvb‡Z cvi‡e 

2.†iIqvwg‡ji D‡Ïk¨ ej‡Z cvi‡e | 

3.Mowgj ev AwbwðZ wnmve Gi Kvh©KvwiZv I cÖ‡qvM Ki‡Z cvi‡e| 

4.†iIqvwgj wg‡j hvIqv m‡Ë¡I wnmv‡ei eB‡q †h fyj-µwU †_‡K 

hvq, Zv Rvb‡Z cvi‡e| 

5.Aïw× ms‡kva‡bi c×wZ Rvb‡Z cvi‡e| 

6.KwZcq fyj I wewfbœ ch©v‡q ms‡kvabx `vwLjv wnmvefy³ Ki‡Z cvi‡e| 

 ‡iIqvwg‡ji aviYv I ˆewkó¨ 1 13Zg  

 wnmv‡e Aïw× I Aïw×i †kªwYwefvM 1 14Zg  

 AwbwðZ wnmve I Aïw× ms‡kvab `vwLjv; 

 

 

 

 

2 15Zg I 

16Zg 

Aóg 

Aa¨vq: 

`„k¨gvb 

m¤ú‡`i 

wnmveiÿY  

 

1. ¯’vqx m¤ú‡`i g~j¨vqb Ki‡Z cvi‡e| 

2. AePq av‡h©i KviY e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e| 

3. AePq av‡h©i c×wZ eY©bv Ki‡Z cvi‡e| 

4. m¤úwË wnmve, AePq wnmve I cywÄf~Z AePq wnmve h_vh_ 

c×wZ Abyhvqx cÖ¯‘Z Ki‡Z cvi‡e|  

5. ¯’vqx m¤úwË weµqRwbZ jvf/ÿwZ wbiƒcY Ki‡Z cvi‡e| 

 ¯’vqx m¤ú‡`i aviYv 

 ¯’vqx m¤ú‡`i g~j¨vqb 

 AePq av‡h©i we‡eP¨ welq 

 

1 

 

17Zg 

 

 AePq av‡h©i I wnmvefz³Ki‡Yi c×wZ (µgnªvmgvb 

†Ri c×wZ wnmveiÿY mij ˆiwLK/w¯’i wKw Í̄ c×wZ 

wnmveiÿY) 

2 18Zg I 

19Zg 

 ¯’vqx m¤úwË µq I weµq msµvšÍ †jb‡`b 

wnmvefz³KiY Ki‡Z cvi‡e| 

1 20Zg 

beg Aa¨vq: 

Avw_©K 

weeiYx 

 

1. wewfbœ cÖKvi Avw_©K weeiYx e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e| 

2.Avw_©K weeiYxi ¸iyZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e| 

3.wek` Avq weeiYx cÖ ‘̄Z K‡i †gvU gybvdv, cwiPvjb gybvdv I bxU 

gybvdv wbY©q Ki‡Z cvi‡e| 

4.gvwjKvbv ¯^Z¡ weeiYx ˆZwi K‡i e¨emv‡qi m¤ú‡`i Dci gvwj‡Ki †gvU 

`vwe wbiƒcY Ki‡Z cvi‡e| 

5.†kªwY Abyhvqx m¤ú` I `v‡qi avivevwnKZv  iÿv K‡i Avw_©K Ae ’̄vi 

weeiYx ˆZwi Ki‡Z cvi‡e| 

 Avw_©K weeiYx I Gi wewfbœ Ask 

 wek` Avq weeiYx I Gi cÖ ‘̄Z cÖYvwj (‡mev cÖ`vbKvix 

cÖwZôv‡bi Rb¨ GKavcI  cY¨ K&ªq-weK&ªqKvix 

cÖwZôv‡bi Rb¨ eûavc wewkó) 

 

1 

 

21Zg 

 

 gvwjKvbv ¯^Z¡ weeiYx I Gi cÖ ‘̄Z cÖYvwj,¯’vqx m¤ú`, 

wewb‡qvM, PjwZ m¤ú`, `xN©‡gqvw` I PjwZ `v‡qi 

cwiwPwZ 

1 22Zg 

 Avw_©K Ae¯’vi weeiYx I Gi cÖ ‘̄Z cÖYvwj 2 23Zg I 

24Zg 

 cÖ‡qvRbxq mgš̂qmvab K‡i Avw_©K weeiYx cÖ ‘̄ZKiY| 4 25Zg †_‡K 

28Zg 



me©‡gvU        28 

 

gvbeÈb: eZ©gv‡b cÖPwjZ cÖkœ c‡Îi aviv I gvbeÈb AcwiewZ©Z _vK‡e| 

 

 

 



 

 

†KvwfW 19 cwiw¯’wZ‡Z 2021 mv‡ji GBPGmwm cixÿvi 

cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP 

 

 

 

welq: wnmveweÁvb  

cÎ: wØZxq  

welq †KvW: 25৪ 

 

 

 

 



 

         ক োভিড-১৯ পভিভিভিতি ২০২১ সোতেি GBPএসভস পিীক্ষোি প yনভব িন্যোসকৃি পোঠ্যসূভি 

   welq: wnmveweÁvb ২য় cÎ                                      welq †KvW: 25৪                                   c~Y© b¤^i: 100  

Aa¨vq I 

Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

cvV¨cy Í̄‡K DwjøwLZ wkLbdj welqe ‘̄ 

(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg) 

cÖ‡qvRbxq 

K¬vm 

msL¨v 

K¬v‡mi 

µg 

gšÍe¨ 

wØZxq 

Aa¨vq : 

Askx`vwi 

e¨emv‡qi 

wnmve  

 

1.Askx`vwi e¨emv‡qi Dcv`vbmg~‡ni e¨vL¨v w`‡Z  cvi‡e | 

2.Askx`vwi Pzw³i AeZ©gv‡b Askx`vwi e¨emv‡qi 

AwggvswmZ welqmg~n wb¯úwË Ki‡Z cvi‡e | 

3.jvf †jvKmvb e›Ub wnmve ‰Zwi K‡i Askx`vi‡`i gybvdvi 

Ask wbY©q Ki‡Z cvi‡e | 

4.Askx`vi‡`i g~jab wnmve I Askx`vi‡`i PjwZ wnmve 

cÖ ‘̄Z Ki‡Z cvi‡e| 

 

 Askx`vwi e¨emvq Ges Gi ˆewkó¨ 

 Askx`vwi e¨emv‡qi Dcv`vbmg~n 

 Pzw³i Abycw¯’wZ‡Z Askx`vwi e¨emv‡qi  wnmveiÿ‡Yi 

wbqgvewj 

 

1 

 

1g  

 

 Askx`vwi e¨emv‡qi jvf-ÿwZ Ave›Ub wnmve 4 2q †_‡K 

5g 

 ¯’vqx I cwieZ©bkxj c×wZ‡Z Askx`vi‡`i g~jab wnmve 

cÖ¯ÍyZKiY 

4 6ô †_‡K 

9g 

 Askx`v‡ii PjwZ wnmve cÖ¯‘ZKiY| 

 

3 10g 

†_‡K 

12Zg 

PZz_© Aa¨vq 

: †hŠ_ 

g~jabx 

†Kv¤úvwbi 

g~jab  

 

1. †hŠ_ g~jabx †Kv¤úvwbi ˆewkó¨ e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e|  

2. †hŠ_ g~jabx †Kv¤úvwbi   ‡kqvi  Ges ó‡Ki ga¨Kvi 

cv_©K¨ wbiycY Ki‡Z cvi‡e & 

3. mgnvi,  Awanvi I Aenv‡i ‡kqvi Bm~¨ I  G‡`i 

wnmveiÿY Ki‡Z cvi‡e| 

 

 †hŠ_ g~jabx †Kv¤úvwb I Gi ˆewkó¨ 

 †kqvi I ÷K 

 

1 

 

13Zg 

 

 †kqv‡ii †kªwYwefvM 

 †kqvi I ÷K Gi cv_©K¨ 

1 14Zg 

 

 mgvnvi, Awanvi I Aenv‡i †kqvi Bmy¨| 

 

4 15Zg 

†_‡K 

18Zg 



 

 

 

 

 

 

 

 
    

Aa¨vq I 

Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

cvV¨cy Í̄‡K DwjøwLZ wkLbdj welqe ‘̄ 

(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg) 

cÖ‡qvRbxq 

K¬vm 

msL¨v 

K¬v‡mi 

µg 

gšÍe¨ 

cÂg Aa¨vq 

:†hŠ_ 

g~jabx  

†Kv¤úvwbi 

Avw_©K 

weeiYx 

1.‡hŠ_ g~jabx †Kv¤úvwbi Avw_©K weeiYxi ¸iæZ¡ Dcjwä 

Ki‡Z cvi‡e| 

2.‡hŠ_ g~jabx †Kv¤úvwbi mKj Avw_©K weeiYx 

AvBbm¤§Z KvVv‡gv Abyhvqx ˆZwi Ki‡Z cvi‡e| 

 †hŠ_ g~jawb †Kv¤úvwbi Avw_©K weeiYx 

 †Kv¤úvwbi Avw_©K weeiYx cÖ¯Íy‡Zi D‡Ïk¨ I cÖ‡qvRbxqZv 

 

1 

 

19Zg  

 

 †Kv¤úvwbi wek` Avq weeiYx  I Gi cÖ¯‘Z cÖYvjx (eûavc) 2 20Zg I 

21Zg 

 †Kv¤úvwbi gvwjKvbv ¯^Z¡ weeiYx I Gi cÖ¯‘Z cÖYvjx 2 22Zg I 

23Zg 

 †Kv¤úvwbi Avw_©K Ae¯’vi weeiYx I Gi cÖ¯‘Z cÖYvjx 2 24Zg I 

25Zg 

 cÖ‡qvRbxq mgš^q mvab K‡i †Kv¤úvwbi Avw_©K weeiYx 

cÖ¯‘ZKiY| 

5 26Zg 

†_‡K 

30Zg 

ló Aa¨vq:  

Avw_©K 

weeiYx 

we‡kølY 

 

1. Avw_©K weeiYx we‡køl‡bi ¸iæZ¡ Abyaveb Ki‡Z 

cvi‡e| 

2. cÖwZôv‡bi Avw_©K weeiYx we‡køl‡Yi gva¨‡g AZxZ , 

eZ©gvb I fwel¨r Avw_©K Ae¯’vi MwZ cÖK…wZ g~j¨vqb K‡i 

gZvgZ cÖ`vb Ki‡Z cvi‡e  | 

 

 Avw_©K weeiYx we‡kølY I Gi cÖ‡qvRbxqZv 

 AbycvZ we‡kølY 

 

1 

 

31Zg  

 

 ¯^í‡gqvw` FY cwi‡kva ÿgZv/Zvi‡j¨i AbycvZmg~n 2 32Zg I 

33Zg  

 gybvdv AR©©b ÿgZvi AbycvZmg~n 2 34Zg I 

35Zg 

 m”QjZvi AbycvZmg~n| 1 36Zg 



Aóg 

Aa¨vq: 

gRy` c‡Y¨i 

wnmveiÿY 

c×wZ 

 

1. gRy` cY¨ g~j¨vq‡bi ¸iyZ¡ Abyaveb Ki‡Z cvi‡e| 

2. gRy` cY¨i g~j¨vq‡bi c×wZ AbymiY K‡i gRy` 

c‡Y¨i g~j¨ wba©viY Ki‡Z cvi‡e| 

  

 

 gRy` cY¨ 

 gRy` cY¨ g~j¨vq‡bi ¸iæZ¡ I cÖ‡qvRbxqZv 

 gRy` cY¨ g~j¨vqb c×wZ 

 

1 

 

 

37Zg  

 

 Av‡M Avm‡j Av‡M hv‡e (FIFO) I fvihy³ Mo 

(Weighted Average) c×wZ‡Z gRy` cY¨ g~j¨vqb| 

 

5 38Zg  

†_‡K 

42Zg 

me©‡gvU  42 

 

 

 

gvbeÈb: eZ©gv‡b cÖPwjZ cÖkœ c‡Îi aviv I gvbeÈb AcwiewZ©Z _vK‡e| 

 



 

†KvwfW 19 cwiw¯’wZ‡Z 2021 mv‡ji GBPGmwm cixÿvi 

cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP 

 

 

 

welq: e¨emvq msMVb I e¨e¯’vcbv 

cÎ: cÖ_g 

 welq †KvW: 277 

 

 

 

 

 

 

 



ক োভিড ১৯ পভিভিভিতি ২০২১ সোতেি উচ্চ মোধ্যভম  পিীক্ষোি পুনভব িন্যোসকৃি পোঠ্যসূভি 

ভবষয়: ব্যবসোয় সংগঠন ও ব্যবিোপনো প্রথম পত্র (ব্যবসোয় পভিভিভি)  ক োড: ২৭৭    পূর্ ি নম্বি: ১০০ 

অধ্যোয় ও 

অধ্যোতয়ি  

ভিতিোনোম 

ভিক্ষোক্রতম/পোঠ্যপুস্তত  উভিভিি ভিিনফে ভবষয়বস্তু 

(পোঠ ও পোতঠি ভিতিোনোম) 

প্রতয়োজনীয় 

ক্লোস সংখ্যো 

ক্লোতসি 

ক্রম 

মন্তব্য 

 

 প্রথম 

অধ্যোয়: 

ব্যবসোতয়ি 

কমৌভে  

ধোির্ো 

 

1. ব্যবসোতয়ি ধোির্ো ব্যোখ্যো  িতি পোিতব 

2. ভিতেি ববভিষ্ট্য ও প্র োিতিদ বর্ িনো  িতি পোিতব 
 

 

 ব্যবসোতয়ি ধোির্ো 

 ব্যবসোতয়ি আওিো 

 ভিতেি ববভিষ্ট্য ও প্র োিতিদ 

 

১ 

 

১ম  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 বোভর্তজযি ববভিষ্ট্য ও প্র োিতিদ 

 প্রিযক্ষ কসবোি ববভিষ্ট্য ও প্র োিতিদ 

 

১ ২য় 

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 ৩য় 

 

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 ি 

 



অধ্যোয় ও 

অধ্যোতয়ি  

ভিতিোনোম 

ভিক্ষোক্রতম/পোঠ্যপুস্তত  উভিভিি ভিিনফে ভবষয়বস্তু 

(পোঠ ও পোতঠি ভিতিোনোম) 

প্রতয়োজনীয় 

ক্লোস সংখ্যো 

ক্লোতসি 

ক্রম 

মন্তব্য 

 

ভিিীয় 

অধ্যোয়: 

ব্যবসোয় 

পভিতবি  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

১ 

 

৫ম  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

১  

 

৬ষ্ঠ  

 

 

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 

 

১  ৭ম 

 

 

 

 



অধ্যোয় ও 

অধ্যোতয়ি  

ভিতিোনোম 

ভিক্ষোক্রতম/পোঠ্যপুস্তত  উভিভিি ভিিনফে ভবষয়বস্তু 

(পোঠ ও পোতঠি ভিতিোনোম) 

প্রতয়োজনীয় 

ক্লোস সংখ্যো 

ক্লোতসি 

ক্রম 

মন্তব্য 

 

তৃিীয় 

অধ্যোয়: 

এ মোভে োনো 

ব্যবসোয় 

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 

 

১ 

 

৮ম 

 

 

4. এ মোভে োনো ব্যবসোতয়ি উপযুি কক্ষত্রগুতেো ভিভিি 

 িতি পোিতব 

5. বৃিদোয়িন ব্যবসোতয়ি পোিোপোভি এ মোভে োনো ব্যবসোয় 
টিত  থো োি  োির্গুতেো ভবতেষর্  িতি পোিতব 

 উপযুি কক্ষত্র 

 

 বৃিদোয়িন ব্যবসোতয়ি পোিোপোভি টিত  
থো োি  োির্ 

 

 

১ ৯ম 

  

িতুথ ি অধ্যোয়: 

অংিীদোভি 

ব্যবসোয় 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. অংিীদোভি ব্যবসোতয়ি ববভিষ্ট্য ব্যোখ্যো  িতি পোিতব 

2. অংিীদোভি ব্যবসোতয়ি সুভবধো ও সীমোবদ্ধিো ব্যোখ্যো 
 িতি পোিতব 

 অংিীদোভি ব্যবসোয়: 

 ববভিষ্ট্য 
 সুভবধো ও সীমোবদ্ধিো 

 

 

১ 
১০ম 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. অংিীদোভি ব্যবসোতয়ি প্র োিতিদ বর্ িনো  িতি পোিতব  অংিীদোভি ব্যবসোতয়ি প্র োিতিদ ১ ১১ িম 

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 

 

১২ িম 

 

7. অংিীদোিতদি ধিন ব্যোখ্যো  িতি পোিতব 

8. অংিীদোিতদি কর্োগ্যিোগুতেো বর্ িনো  িতি পোিতব 
 

 অংিীদোিতদি ধিন 

 অংিীদোিতদি কর্োগ্যিো 

 

 

১ 
১৩ িম 

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  

 

১৪ িম 

 



অধ্যোয় ও 

অধ্যোতয়ি  

ভিতিোনোম 

ভিক্ষোক্রতম/পোঠ্যপুস্তত  উভিভিি ভিিনফে ভবষয়বস্তু 

(পোঠ ও পোতঠি ভিতিোনোম) 

প্রতয়োজনীয় 

ক্লোস সংখ্যো 

ক্লোতসি 

ক্রম 

মন্তব্য 

 

 

পঞ্চম 

অধ্যোয়: 

কর্ৌথমূেধনী 

ব্যবসোয় 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

১ 

 

১৫ িম 

 

 

আংভি   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ক োম্পোভন সংগঠতনি গুরুত্ব ভবতেষর্  িতি পোিতব 

4. ক োম্পোভন সংগঠতনি সুভবধো ও সীমোবদ্ধিো বর্ িনো  িতি 

পোিতব 

 

 গুরুত্ব 

 সুভবধো ও সীমোবদ্ধিো 
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 

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 

 

১ 

 

১৯ িম 

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 

 

 ভববির্পত্র: ধোির্ো ও ভবষয়বস্তু, 

 ভববির্পতত্রি ভব ে ভববৃভি 

 

১ 

 

২০ িম 

 

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 

 

১ 

 

২১ িম 



অধ্যোয় ও 

অধ্যোতয়ি  

ভিতিোনোম 

ভিক্ষোক্রতম/পোঠ্যপুস্তত  উভিভিি ভিিনফে ভবষয়বস্তু 

(পোঠ ও পোতঠি ভিতিোনোম) 

প্রতয়োজনীয় 

ক্লোস সংখ্যো 

ক্লোতসি 

ক্রম 

মন্তব্য 

 

 

 

 

 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 

 

১ 

 

২২ িম 

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  

 

 

১ 

 

২৩ িম 

 

িোদি অধ্যোয়: 

ব্যবসোয় 

বনভি িো ও 

সোমোভজ  

দোয়বদ্ধিো 

1. ব্যবসোভয়  মূল্যতবোধ ও বনভি িোি ধোির্ো ব্যোখ্যো  িতি 

পোিতব 

2. ব্যবসোভয়  মূল্যতবোধ ও বনভি িোি প্রতয়োজনীয়িো ব্যোখ্যো 
 িতি পোিতব 

 ব্যবসোভয়  মূল্যতবোধ ও বনভি িোি ধোির্ো 

 

 ব্যবসোভয়  মূল্যতবোধ ও বনভি িোি প্রতয়োজনীয়িো 

 

 

১ 

 

২৪ িম 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ব্যবসোতয়ি সোমোভজ  দোয়বদ্ধিোি ধোির্ো ব্যোখ্যো  িতি 
পোিতব 

4. ব্যবসোতয়ি সোমোভজ  দোয়বদ্ধিোি গুরুত্ব ভবতেষর্  িতি 

পোিতব 

5. সোমোভজ  দোয়বদ্ধিোি কক্ষত্রগুতেো ভিভিি  িতি পোিতব 

 

 ব্যবসোতয়ি সোমোভজ  দোয়বদ্ধিোি ধোির্ো 

 

 ব্যবসোতয়ি সোমোভজ  দোয়বদ্ধিোি গুরুত্ব 

 ব্যবসোতয়ি সোমোভজ  দোভয়ত্ব পোেতনি কক্ষত্র সমূি  

 

১ 

 

২৫ িম 

 

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 

 পভিতবি সংিক্ষর্ ও ব্যবসোয় 

 ব্যবসোভয়   োিতর্ পভিতবি দূষতর্ি 
প্রিোব 

 পভিতবি সংিক্ষতর্ বভর্  
সভমভি/ব্যবসোয় সংগঠনসমুতিি দোভয়ত্ব 

 সোমোভজ  দোয়বদ্ধিোি অংি ভিতসতব ভবভিন্ন 

 

১ 

 

২৬ িম 

 



অধ্যোয় ও 

অধ্যোতয়ি  

ভিতিোনোম 

ভিক্ষোক্রতম/পোঠ্যপুস্তত  উভিভিি ভিিনফে ভবষয়বস্তু 

(পোঠ ও পোতঠি ভিতিোনোম) 

প্রতয়োজনীয় 

ক্লোস সংখ্যো 

ক্লোতসি 

ক্রম 

মন্তব্য 

 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 

 ব্যবসোভয়  বনভি িো সম্পভ িি সোম্প্রভি  

ভবষয়োবেী  

 িোদ্য সংিক্ষতর্ ভবভিন্ন িোসোয়ভন  
ব্যবিোতিি কুফে 

 িোদ্য উৎপোদন বৃভদ্ধতি িোসোয়ভন  
ব্যবিোতিি কুফে 

 

১ 

 

২৭ িম 

 

11. ক্ষভি োি  পভেভথন উৎপোদন ও ব্যবিোতিি ক্ষভি ি 
ভদ গুতেো সনোি  িতি পোিতব 

12. িোদ্য উৎপোদন ও সংিক্ষতর্ িোসোয়ভনত ি ব্যবিোতি 
সি িিো ও  ির্ীয় ভদ গুতেো ভিভিি  িতি পোিতব 

 ক্ষভি োি  পভেভথন উৎপোদন ও 
ব্যবিোতিি কুফে 

 িোদ্য উৎপোদন ও সংিক্ষতর্ িোসোয়ভনত ি 
ব্যবিোতি সি িিো ও  ির্ীয় 

 

১ 

 

২৮ িম 

সব িতমোট      ২৮ 
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ক োভিড-১৯ পভিভিভিতি ২০২১ সোতেি উচ্চ মোধ্যভম  পিীক্ষোি পুনভব িন্যোসকৃি পোঠ্যসূভি 

ভবষয়: ব্যবসোয় সংগঠন ও ব্যবিোপনো ভিিীয় পত্র (ব্যবিোপনো)   ক োড: ২৭৮    পূর্ ি নম্বি: ১০০ 

অধ্যোয় ও 

অধ্যোতয়ি  

ভিতিোনোম 

ভিক্ষোক্রতম/পোঠ্যপুস্তত  উভিভিি ভিিনফে ভবষয়বস্তু 

(পোঠ ও পোতঠি ভিতিোনোম) 

প্রতয়োজনীয় 

ক্লোস সংখ্যো 

ক্লোতসি 

ক্রম 

মন্তব্য 

প্রথম অধ্যোয়: 

ব্যবিোপনোি 

ধোির্ো 

 

 

 

 

 

 

 

1. ব্যবিোপনোি ধোির্ো ব্যোখ্যো  িতি পোিতব 

2. ব্যবিোপনোি উৎপভি ও ক্রমভব োি বর্ িনো  িতি পোিতব 
 ব্যবিোপনোি ধোির্ো 

 ব্যবিোপনোি উৎপভি ও ক্রমভব োি 

 

১ 

১ম  

 

 

 

 

 

 

 

3. ব্যবিোপনোি গুরুত্ব ভবতেষর্  িতি পোিতব  ব্যবিোপনোি গুরুত্ব ১ ২য় 

4. ব্যবিোপনোি  োর্ িোবভে ব্যোখ্যো  িতি পোিতব 

5. ব্যবিোপনো িক্র বর্ িনো  িতি পোিতব 
 ব্যবিোপনোি  োর্ িোবভে 

 ব্যবিোপনো িক্র 

 

১ 

 

৩য় 

6. ব্যবিোপনোি আওিো িনোক্ত  িতি পোিতব  ব্যবিোপনোি আওিো ১ ৪থ ি 

7. ব্যবিোপনোি ভবভিন্ন স্তি ব্যোখ্যো  িতি পোিতব  ব্যবিোপনোি ভবভিন্ন স্তি ১ ৫ম 

8. কপিো ভিতসতব ব্যবিোপনোি অবিোন ভবতেষর্  িতি পোিতব 

9. ব্যবিোপনোি সোব িজনীনিো ভবতেষর্  িতি পোিতব 
 ব্যবিোপনো ভ  এ টি কপিো? 

 ব্যবিোপনোি সোব িজনীনিো 

১ ৬ষ্ঠ 

ভিিীয় 

অধ্যোয়: 

ব্যবিোপনো 

নীভি 

1. ব্যবিোপনোি নীভিি ধোির্ো ব্যোখ্যো  িতি পোিতব 

1. ব্যবিোপনোি নীভি বো আদি িসমূি বর্ িনো  িতি পোিতব 

 ব্যবিোপনো নীভিি ধোির্ো 

 ব্যবিোপনোি কমৌভে  নীভি বো আদি িসমূি 

 

২ 

৭ম 

৮ম 

 

আংভি  

 

 

2. আদি ি ব্যবিোপত ি দক্ষিো  আদি ি ব্যবিোপত ি দক্ষিো ১ ৯ম 

তৃিীয় 

অধ্যোয়: 

পভি ল্পনো 

প্রর্য়ন ও 

ভসদ্ধোন্ত গ্রির্ 

1. পভি ল্পনোি ধোির্ো ব্যোখ্যো  িতি পোিতব 

2. আদি ি পভি ল্পনোি ববভিষ্ট্য ভিভিি  িতি পোিতব 

 পভি ল্পনোি ধোির্ো 

 পভি ল্পনোি ববভিষ্ট্য 

 

১ 

 

১০ম 

 

আংভি  

 

 

3. পভি ল্পনোি েক্ষযসমূি ব্যোখ্যো  িতি পোিতব 

4. উতেশ্য ও পভি ল্পনোি মতধ্য সম্প ি ভবতেষর্  িতি পোিতব 

 পভি ল্পনোি েক্ষয 

 উতেশ্য ও পভি ল্পনো 

 

১ 

 

১১ িম 



অধ্যোয় ও 

অধ্যোতয়ি  

ভিতিোনোম 

ভিক্ষোক্রতম/পোঠ্যপুস্তত  উভিভিি ভিিনফে ভবষয়বস্তু 

(পোঠ ও পোতঠি ভিতিোনোম) 

প্রতয়োজনীয় 

ক্লোস সংখ্যো 

ক্লোতসি 

ক্রম 

মন্তব্য 

 

 

 

 

 

 

5. পভি ল্পনো প্রর্য়তনি ধোপসমূি ভবতেষর্  িতি পোিতব  পভি ল্পনো প্রর্য়তনি ধোপ ১ ১২ িম  

 

 

 

 

6. পভি ল্পনোি প্র োিতিদ ব্যোখ্যো  িতি পোিতব 

7. এ োথ ি  ও িোয়ী পভি ল্পনোি পোথ ি য ভিভিি  িতি পোিতব 
 পভি ল্পনোি প্র োিতিদ 

 

 

২ 

১৩ িম 

১৪ িম  

8. পভি ল্পনোি গুরুত্ব ভবতেষর্  িতি পোিতব  পভি ল্পনোি গুরুত্ব ১ ১৫ িম 

9. উিম পভি ল্পনোি ববভিষ্ট্যগুতেো ব্যোখ্যো  িতি পোিতব  উিম পভি ল্পনোি ববভিষ্ট্য ১ ১৬ িম 

িতুথ ি অধ্যোয়: 

সংগঠিি ির্ 

 

 

 

 

 

1. সংগঠিি ির্ ও সংগঠতনি ধোির্ো ব্যোখ্যো  িতি পোিতব 

2. আদি ি সংগঠতনি ববভিষ্ট্যগুতেো ব্যোখ্যো  িতি পোিতব 
  সংগঠিি ির্ ও সংগঠতনি ধোির্ো 

 আদি ি সংগঠতনি ববভিষ্ট্য 

১ 

 

১৭ িম  

 

 

 

 

 

 

 

3. সংগঠিি ির্ ও সংগঠতনি গুরুত্ব ভবতেষর্  িতি পোিতব  সংগঠিি ির্ ও সংগঠতনি গুরুত্ব ১ ১৮ িম 

4. উিম সংগঠতনি নীভিমোেো বর্ িনো  িতি পোিতব  সংগঠতনি নীভিমোেো ১ ১৯ িম 

5. সংগঠন  োঠোতমোি ধোির্ো ব্যোখ্যো  িতি পোিতব 
6. ভবভিন্ন প্র োি সংগঠন  োঠোতমোি ধোির্ো ব্যোখ্যো  িতি পোিতব 

7. সিেরিভি , সিেরিভি  ও পদি,  োর্ িভিভি ,  ভমটি ও 

কমভিক্স সংগঠতনি ধোির্ো, ববভিষ্ট্য এবং সুভবধো ও সীমোবদ্ধিো 

ব্যোখ্যো  িতি পোিতব। 

 সংগঠন  োঠোতমোি ধোির্ো 

 সংগঠন  োঠোতমোি প্র োিতিদ  

৪ ২০ িম 

২১ িম 

২২ িম 

২৩ িম 

8. সংগঠন  োঠোতমো প্রর্য়তনি ভবতবিয ভবষয়গুতেো ব্যোখ্যো  িতি 
পোিতব 

 সংগঠন  োঠোতমো প্রর্য়তনি ভবতবিয ভবষয় ১ ২৪ িম 

 

পঞ্চম 

অধ্যোয়: 

 মীসংিোন 

1.  মীসংিোন ও মোনব সম্পতদি ধোির্ো ব্যোখ্যো  িতি পোিতব 

2.  মীসংিোন ও মোনব সম্পদ ব্যবিোপনো সম্প ি ব্যোখ্যো  িতি 
পোিতব 

  মীসংিোন ও মোনব সম্পতদি ধোির্ো 

 

১ ২৫ িম  

 

 

 

3.  মী সংগ্রতিি উপোয়গুতেো বেতি পোিতব   মী সংগ্রি ২ ২৬ িম 

২৭ িম 



অধ্যোয় ও 

অধ্যোতয়ি  

ভিতিোনোম 

ভিক্ষোক্রতম/পোঠ্যপুস্তত  উভিভিি ভিিনফে ভবষয়বস্তু 

(পোঠ ও পোতঠি ভিতিোনোম) 

প্রতয়োজনীয় 

ক্লোস সংখ্যো 

ক্লোতসি 

ক্রম 

মন্তব্য 

 

 

 

 

 

 

4.  মী ভনব িোিতনি পদ্ধভিগুতেো ব্যোখ্যো  িতি পোিতব 

5.  মী সংগ্রি ও  মী ভনব িোিতনি মতধ্য পোথ ি য ভনর্ িয়  িতি 
পোিতব 

  মী ভনব িোিন পদ্ধভি ২ ২৮ িম 

২৯ িম 

 

 

 

 

6.  মী ভনতয়োতগি উপোয় ও প্রভিক্ষতর্ি পদ্ধভি ও গুরুত্ব ব্যোখ্যো 
 িতি পোিতব 

  মী ভনতয়োগ ও প্রভিক্ষর্ ৩ ৩০ িম 

৩১ িম 

৩২ িম 

 

ষষ্ঠ অধ্যোয়: 

কনতৃত্ব 

 

 

 

 

 

 

 

1. কনতৃতত্বি ধোির্ো ব্যোখ্যো  িতি পোিতব 

2. কনতৃতত্বি গুরুত্ব ভবতেষর্  িতি পোিতব 
 

 কনতৃতত্বি ধোির্ো 

 কনতৃতত্বি গুরুত্ব 

১  ৩৩ িম  

আংভি   

 

 

 

 

 

3. কনতৃতত্বি প্র োিতিদ ব্যোখ্যো  িতি পোিতব 

4. ভবভিন্ন কনতৃতত্বি মতধ্য তুেনোমূে  ভবতেষর্  িতি পোিতব 

 কনতৃতত্বি প্র োিতিদ ২ ৩৪ িম 

৩৫ িম 

5. আদি ি কনিোি গুর্োবভে ভবতেষর্  িতি পোিতব  আদি ি কনিোি গুর্োবভে ১ ৩৬ িম 

6. কনিোি  োর্ িোবভে িনোক্ত  িতি পোিতব 
 

 কনিোি  োর্ িোবভে ১ ৩৭ িম 

7. কনতৃতত্বি ভব োতি ভবিোজমোন সমস্যোগুতেো ভিভিি  িতি পোিতব 

8. কনতৃতত্বি ভব োতি ভবিোজমোন সমস্যো দূিী িতর্ি উপোয় ভিভিি 
 িতি পোিতব 

 কনতৃতত্বি ভব োতি সমস্যো ও দূিী িতর্ি 

উপোয় 

১ ৩৮ িম 

দিম অধ্যোয়: 

ভনয়ন্ত্রর্ 

 

1. ভনয়ন্ত্রতর্ি ধোির্ো ব্যোখ্যো  িতি পোিতব 

2. ভনয়ন্ত্রতর্ি ববভিষ্ট্যগুতেো ভবতেষর্  িতি পোিতব 

 ভনয়ন্ত্রতর্ি ধোির্ো 

 ভনয়ন্ত্রতর্ি ববভিষ্ট্য 

১ ৩৯ িম  

আংভি   

3. ভনয়ন্ত্রতর্ি গুরুত্ব ব্যোখ্যো  িতি পোিতব  ভনয়ন্ত্রতর্ি গুরুত্ব ১ ৪০ িম 



অধ্যোয় ও 

অধ্যোতয়ি  

ভিতিোনোম 

ভিক্ষোক্রতম/পোঠ্যপুস্তত  উভিভিি ভিিনফে ভবষয়বস্তু 

(পোঠ ও পোতঠি ভিতিোনোম) 

প্রতয়োজনীয় 

ক্লোস সংখ্যো 

ক্লোতসি 

ক্রম 

মন্তব্য 

 4. ভনয়ন্ত্রতর্ি পদতক্ষপসমূি বর্ িনো  িতি পোিতব  ভনয়ন্ত্রতর্ি পদতক্ষপ ১ ৪১ িম 

5. ভনয়ন্ত্রতর্ি নীভিমোেো ব্যোখ্যো  িতি পোিতব  ভনয়ন্ত্রতর্ি নীভিমোেো ১ ৪২ িম  

সব িতমোট      ৪২  

 

gvbeÈb: eZ©gv‡b cÖPwjZ cÖkœ c‡Îi aviv I gvbeÈb AcwiewZ©Z _vK‡e| 

 

 



 

†KvwfW 19 cwiw¯’wZ‡Z 2021 mv‡ji GBPGmwm cixÿvi 

cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP 

 

 

 

welq: Drcv`b e¨e¯’vcbv I wecYb 

                            cÎ:  wØZxq (wecYb) 

                            welq †KvW: ২৮৭ 
 

 

 

 



†KvwfW 19 cwiw ’̄wZ‡Z 2021 mv‡ji GBPGmwm cixÿvi cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP 

 বিষয়: উৎপাদন ব্যিস্থাপনা ও বিপণন (বিতীয় পত্র)         বিষয় ক াড: ২৮৬   তত্ত্বীয় নম্বর: ১০০    ব্যািহাবর  নম্বর: ০0 

Aa¨vq I 

Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

বিক্ষাক্রম/পাঠ্যপুস্তক  উবিবিত বিিনফল 

welqe ‘̄ 

(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg) 

cÖ‡qvRbxq 

K¬vm msL¨v 

K¬v‡mi µg  

gšÍe¨ 

 

 

cÖ_g Aa¨vqt 

wecYb cwiwPwZ 

 wecY‡bi aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e 

 wecY‡bi µgweKvk e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e 

 wecY‡bi ˆewkó¨¸‡jv wPwýZ Ki‡Z cvi‡e 

 evRvi I wecY‡bi g‡a¨ cv_©K¨ e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e 

 weµq I wecY‡bi g‡a¨ cv_©K¨ e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e 

   wecY‡bi aviYv  3 1g, ২য়, ৩য়  

 wecY‡bi µgweKvk ২ ৪র্ থ, ৫ম 

 wecY‡bi ˆewkó¨ ১ ৬ষ্ঠ 

 বাজার, ববক্রয় ও ববপণন ১ ৭ম 

 

 

 

 

তৃতীয় Aa¨vqt 

ববপণন 

কার্ থাববি 

 

 

 wecYb Kvhv©ewji aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e 

 wecYb Kvhv©ewj †hgb µq, weµq, cwienb, 

¸`vgRvZKiY, cÖwgZKiY, chv©wqZKiY, †gvoKxKiY Gi 

aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e 

 cY¨ wecY‡b µq I weµ‡qi ¸iæZ¡ we‡kølY Ki‡Z cvi‡e 

 cY¨ wecY‡b cwien‡bi ¸iæZ¡ we‡kølY Ki‡Z cvi‡e 

 cY¨ wecY‡b ¸`vgRvZKi‡Yi ¸iæZ¡ we‡kølY Ki‡Z cvi‡e 

 cY¨ wecY‡b cÖwgZKi‡Yi cÖ‡qRbxqZv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e 

 cY¨ wecY‡b chv©wqZKi‡Yi ¸iæZ¡ we‡kølY Ki‡Z cvi‡e 

 cÖwgZKiY I chv©wqZKi‡Yi g‡a¨ cv_©K¨ e¨vL¨v Ki‡Z 

cvi‡e 

 

 wecYb Kvhv©ewji aviYv  ১ 

 

৮ম  

 wecYb Kvhv©ewj ২ ৯ম, ১০ম 

 

 

 µq 

  weµq 

 

১ ১১তম 

 cwienb 

 ¸`vgRvZKiY 

১ 1২তম 

 cÖwgZKiY 

  chv©wqZKiY 

১ ১৩তম 

 

 

 

 evRvi aviYv I ‰ewkó¨ †kÖwY wefvM e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e 

 evRv‡ii †kÖwY wefvM eY©bv Ki‡Z cvi‡e 

 †fv³v evRv‡ii ˆewkó¨ e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e 

 evRv‡ii aviYv I ‰ewkó¨  ১ 

 

১৪তম  

 evRvi †kÖwY wefvM  

 

১ ১৫তম 



Aa¨vq I 

Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

বিক্ষাক্রম/পাঠ্যপুস্তক  উবিবিত বিিনফল 

welqe ‘̄ 

(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg) 

cÖ‡qvRbxq 

K¬vm msL¨v 

K¬v‡mi µg  

gšÍe¨ 

 

PZz_© Aa¨vqt  

evRvi 

wefw³KiY I 

wecYb wgkÖY 

 wkí evRv‡ii ˆewkó¨ e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e 

 evRvi wefw³Ki‡Yi aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e 

 evRvi wefw³Ki‡Yi wfwË we‡kølY Ki‡Z cvi‡e 

 Kvh©Ki evRvi wefw³Ki‡Yi we‡eP¨ welq e¨vL¨v Ki‡Z 

cvi‡e 

 wecYb wgkÖ‡Yi aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e 

  wecYb wgkÖ‡Yi Dcv`vb¸‡jv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e 

 †fv³v evRvi 

 

১ ১৬তম 

 wkí evRvi ১ ১৭তম 

 evRvi wefw³Ki‡Yi 

aviYv 

 

১ ১৮তম 

 evRvi wefw³Ki‡Yi wfwË ৩ ১৯তম 

২০তম 

২১তম 

 Kvh©Ki evRvi 

wefw³Ki‡Yi we‡eP¨ 

welq  

 

১ ২২তম 

 wecYb wgkÖ‡Yi aviYv ১ ২৩তম 

 wecYb wgkÖ‡Yi Dcv`vb ২ ২৪তম 

২৫তম 

 

 

 

 

 

 c‡Y¨i aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e 

 c‡Y¨i †kÖwYwefvM eY©bv Ki‡Z cvi‡e 

 c‡Y¨i †kÖwYwefv‡Mi wfwË¸‡jv we‡kølY Ki‡Z cvi‡e 

 ‡fvM¨ c‡Y¨i aviYv, ˆewkó¨ I cÖKvi‡f` eY©bv Ki‡Z 

cvi‡e 

 wkí c‡Y¨i aviYv, ˆewkó¨ I cÖKvi‡f` eY©bv Ki‡Z cvi‡e 

 wkí I †fvM¨ c‡Y¨i g‡a¨ cv_©K¨ e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e 

 c‡Y¨i aviYv  ১ ২৬তম  

 c‡Y¨i ‡kÖwYwefvM ১ ২৭তম 

 ‡fvM¨ cY¨ 3 ২৮তম  

২৯তম 

৩০তম 

 wkí cY¨  ২ ৩১তম 

৩২তম 

 †fvM¨c‡Y¨i wecY‡b we‡eP¨ 

welq 

১ ৩৩তম 



Aa¨vq I 

Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

বিক্ষাক্রম/পাঠ্যপুস্তক  উবিবিত বিিনফল 

welqe ‘̄ 

(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg) 

cÖ‡qvRbxq 

K¬vm msL¨v 

K¬v‡mi µg  

gšÍe¨ 

cÂg Aa¨vqt  

cY¨ I c‡Y¨i 

g~j¨ wbav©iY 

 †fvM¨c‡Y¨i wecY‡b we‡eP¨ welq¸‡jv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e 

 wkí c‡Y¨i wecY‡b we‡eP¨ welq¸‡jv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e 

 c‡Y¨i Rxeb P‡µi aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e 

 c‡Y¨i Rxeb P‡µi Í̄imgyn we‡kølY Ki‡Z cvi‡e 

 c‡Y¨i g~j¨ wbav©i‡Yi aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e 

 c‡Y¨i g~j¨ wbav©i‡Yi D‡Ïk¨ e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e 

 c‡Y¨i g~j¨ wbav©iY c×wZ we‡kølY Ki‡Z cvi‡e 

 c‡Y¨i g~j¨ wbav©i‡Y cÖfve we¯ÍviKvwi Dcv`vb¸‡jv eY©bv Ki‡Z 

cvi‡e 

 পণ্যের মূল্য হ্রাস/ডিসকাউন্ট ও রিবেট পদ্ধতি 

ব্যাখ্যা করতে পারবে। 

 wkíc‡Y¨i wecY‡b we‡eP¨ 

welq 

১ ৩৪তম  

 পণ্যের জীবন চক্র ও পণ্যের 

জীবন চণ্যক্রর স্তর 

২ ৩৫তম 

৩৬তম 

 c‡Y¨i g~j¨ wbav©i‡Yi 

aviYv 

১ ৩৭তম 

 c‡Y¨i g~j¨ wbav©i‡Yi 

D‡Ïk¨  

১ ৩৮তম 

 c‡Y¨i g~j¨ wbav©iY c×wZ ২ ৩৯তম 

৪০তম 

 c‡Y¨i g~j¨ wbav©i‡Y cÖfve 

we Í̄viKvwi Dcv`vb 

১ ৪১তম 

 পণ্যের মূল্য 

হ্রাস/ডিসকাউন্ট ও 

রিবেট 

1 42তম  

 me©‡gvU=      42  
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বিষয়: উৎপাদন ব্যিস্থাপনা ও বিপণন 

পত্র: প্রথম (উৎপাদন ব্যিস্থাপনা) 

বিষয় ক াড: ২৮৬ 

 

 



                         

ক াবিড ১৯ পবিবস্থবিতি ২০২১ এইচএসবস পিীক্ষাি পুনবি িন্যাসকৃি পাঠ্যসূবচ                                    

বিষয়: উৎপাদন ব্যিস্থাপনা ও বিপণন (প্রথম পত্র)         বিষয় ক াড: ২৮৬   িত্ত্বীয় নম্বি: ১০০    ব্যািহাবি  নম্বি: ০0 

অধ্যায় ও অধ্যাতয়ি 

বিতিানাম 
বিক্ষাক্রম/পাঠ্যপুস্তত  উবিবিি বিিনফল 

বিষয়িস্তু 

(পাঠ ও পাতঠি বিতিানাম) 

প্রতয়াজনীয় 

ক্লাস সংখ্যা 
ক্লাতসি ক্রম মন্তব্য 

প্রথম অধ্যায়: 

উৎপাদন 

 উৎপাদতনি ধািণা ব্যাখ্যা  িতি পািতি 

 উৎপাদতনি গুরুত্ব ব্যাখ্যা  িতি পািতি 

 উৎপাদতনি আওিা ব্যাখ্যা  িতি পািতি 

 উৎপাদনিীলিা এিং এি গুরুত্ব ব্যাখ্যা  িতি পািতি 

 উৎপাদতনি ধািণা ১ ১ম  

 উৎপাদতনি গুরুত্ব ১ ২য় 

 উৎপাদতনি আওিা ১ ৩য় 

 উৎপাদনিীলিা এিং এি গুরুত্ব ১ ৪থ ি 

বিিীয় অধ্যায়: 

উৎপাদতনি উপ িণ 

 উৎপাদতনি উপ িতণি ধািণা ব্যাখ্যা  িতি পািতি 

 উৎপাদতনি উপ িণ বহসাতি ভূবমি ধািণা ব্যাখ্যা  িতি 

পািতি 

 ভূবমি বিবিষ্ট্য ব্যাখ্যা  িতি পািতি 

 শ্রতমি ধািণা ব্যাখ্যা  িতি পািতি 

 শ্রতমি বিবিষ্ট্য ব্যাখ্যা  িতি পািতি 

 শ্রতমি প্র ািতিদ িণ িনা  িতি পািতি 

 শ্রমবিিাতেি সুবিধা-অসুবিধা িণ িনা  িতি পািতি 

 মূলধতনি ধািণা ব্যাখ্যা  িতি পািতি 

 মূলধতনি বিবিষ্ট্য ব্যাখ্যা  িতি পািতি 

 মূলধন েঠতনি ধািণা িণ িনা  িতি পািতি 

 মূলধন েঠতনি পষ িায়গুতলা বিতেষণ  িতি পািতি 

 সংেঠতনি ধািণা ব্যাখ্যা  িতি পািতি 

 সংেঠতনি বিবিষ্ট্য ব্যাখ্যা  িতি পািতি 

 

 উৎপাদতনি উপ িতণি ধািণা ১ ৫ম  

 ভূবম -   ধািণা,  বিবিষ্ট্য ১ ৬ষ্ঠ 

 শ্রম -   ধািণা,  বিবিষ্ট্য ১ ৭ম 

 প্র ািতিদ/শ্রমবিিাে 

 শ্রমবিিাতেি সুবিধা-অসুবিধা 
১ ৮ম 

 মূলধন – ধািণা,  বিবিষ্ট্য ১ ৯ম 

 মূলধন েঠন 
 মূলধন েঠতনি পর্ িায় 

১ ১০ম 

 সংেঠন – ধািণা,  বিবিষ্ট্য ১ ১১িম 

 

তৃিীয় অধ্যায়: 

উৎপাদতনি মাত্রা 

 উৎপাদতনি মাত্রাি ধািণা ব্যাখ্যা  িতি পািতি 

 উৎপাদতনি মাত্রাি গুরুত্ব ব্যাখ্যা  িতি পািতি মাত্রা 

জবনি ব্যয় সংত াচ ধািণা বিতেষণ  িতি পািতি 

 Drcv`‡bi gvÎv 

 aviYv  

 ¸iæZ¡  

১ ১২িম  



অধ্যায় ও অধ্যাতয়ি 

বিতিানাম 
বিক্ষাক্রম/পাঠ্যপুস্তত  উবিবিি বিিনফল 

বিষয়িস্তু 

(পাঠ ও পাতঠি বিতিানাম) 

প্রতয়াজনীয় 

ক্লাস সংখ্যা 
ক্লাতসি ক্রম মন্তব্য 

 ক্ষুদ্র ও মাঝাবি এন্টািপ্রাইজ এি গুরুত্ব ব্যাখ্যা  িতি 

পািতি 

 বৃহদায়িন এন্টািপ্রাইজ এি গুরুত্ব ব্যাখ্যা  িতি পািতি 

 উৎপাদতনি  াম্যমাত্রা এি ধািণা ব্যাখ্যা  িতি পািতি 

 মাত্রা জবনি ব্যয় সংত াচ ধািণা ১ ১৩িম 

 ÿz ª̀ I gvSvবি G›UvicÖvBR- 

¸iæZ¡ 

২ ১৪িম, 

১৫িম 

 e„n`vqZb G›UvicÖvBR - ¸iæZ ১ ১৬িম 

 Drcv`‡bi Kvg¨ gvÎv  

 aviYv 

১ ১৭িম 

 

সপ্তম অধ্যায়: 

মান ব্যিস্থাপনা 

 মান ব্যিস্থাপনাি ধািণা ব্যাখ্যা  িতি পািতি 

 মান ব্যিস্থাপনাি গুরুত্ব ব্যাখ্যা  িতি পািতি 

 বনম্নমাতনি পণ্য উৎপাদনজবনি িিচ এি ধািণা ব্যাখ্যা 

 িতি পািতি 

 মান ব্যিস্থাপনায় - মান বনয়ন্ত্রণ, মান বনবিি িণ, 

কটাটাল ক ায়াবলটি  ম্যাতনজম্যান্ট এি ঐবিহাবস  

কপ্রক্ষাপট িণ িনা  িতি পািতি 

 পতণ্যি মান বনধ িািতণ স্থানীয় ও আন্তজিাবি  সংস্থাি 

ভূবম া বিতেষণ  িতি পািতি 

 

 

 মান ব্যিস্থাপনা -  ধািণা,  গুরুত্ব ১ ১৮িম  

 বনম্নমাতনি পণ্য উৎপাদনজবনি 

িিচ/ 

              Cost of Poor Quality 
 বপ্রতিনিন  স্ট  
 এতপ্রইতজল  স্ট  
 ইন্টািনাল  স্ট  
 এক্সটান িাল কফইল্যযি  স্ট  

৩ ১৯িম 

২০িম 

২১িম 

 ঐবিহাবস  কপ্রক্ষাপট-  
       মান বনয়ন্ত্রণ (Quality   
       Control), 
       মান বনবিি িণ (Quality      
       Assurance), কটাটাল ক ায়াবলটি     

      ম্যাতনজম্যান্ট (Total Quality  
            Management) 

 

১ 

 

 

২২িম 

পতণ্যি মান বনধ িািণ  -      স্থানীয় (কর্মন – 

বিএসটিআই),       আন্তজিাবি  (আইএসও) 

১ ২৩িম 

দিম অধ্যায়: 

কল আউট 

 কল আউতটি ধািণা ব্যাখ্যা  িতি পািতি 

 কল আউতটি গুরুত্ব ব্যাখ্যা  িতি পািতি 

 কল আউতটি ধািণা 

 কল আউতটি গুরুত্ব 

১ ২৪িম  



অধ্যায় ও অধ্যাতয়ি 

বিতিানাম 
বিক্ষাক্রম/পাঠ্যপুস্তত  উবিবিি বিিনফল 

বিষয়িস্তু 

(পাঠ ও পাতঠি বিতিানাম) 

প্রতয়াজনীয় 

ক্লাস সংখ্যা 
ক্লাতসি ক্রম মন্তব্য 

 কল আউতটি প্র ািতিদ িণ িনা  িতি পািতি  কল আউতটি প্র ািতিদ 

 ফযাক্টবি কল আউট 
( প্রতসস কল আউট, বফক্সড পবজিন কল 

আউট, কপ্রাডাক্ট কল আউট) 

২ ২৫িম 

২৬িম 

 সাবি িস কল আউট 
( বিতটইল কল আউট, অবফস কল আউট, 

ওয়াি হাউজ কল আউট) 

২ ২৭িম 

২৮িম 

                                                                                                                      সি িতমাট ক্লাস সংখ্যা=       28 
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