
 

ক োভবড ১৯ কেভিতে ২০২3 োতরয এইচএভ যীিোয 

পুনভফ িন্যোকৃে োঠ্যসূভচ 

 

 

ভফলয়: ব্যফোয় ংগঠন ও ব্যফস্থোনো 

ত্র: েথভ 

ভফলয় ক োড: 277 

 

 

  



ক োভবড ১৯ কেভিতে ২০২3 োতরয এইচএভ যীিোয পুনভফ িন্যোকৃে োঠ্যসূভচ 

ভফলয়: ব্যফোয় ংগঠন ও ব্যফস্থোনো     ত্র: েথভ (ব্যফোয় ভযভচভে)    ভফলয় ক োড: ২৭৭  পূর্ ি নম্বয: ১০০    েত্ত্বীয় নম্বয: ১০০   ব্যোফোভয  নম্বয: ০০ 

অধ্যোয় ও 

অধ্যোতয়য  

ভতযোনোভ 

ভিোক্রভ / োঠ্যপুস্তত  উভিভিে ভিনপর 
ভফলয়ফস্তু 

(োঠ ও োতঠয ভতযোনোভ) 

েতয়োজনীয় 

ক্লো ংখ্যো 
ক্লোতয ক্রভ ভন্তব্য 

 

 েথভ 

অধ্যোয়: 

ব্যফোতয়য 

কভৌভর  

ধোযর্ো 

 

1. ব্যফোতয়য ধোযর্ো ব্যোখ্যো  যতে োযতফ; 
2. ভতেয বফভষ্ট্য ও ে োযতবদ ফর্ িনো  যতে োযতফ; 
3. ফোভর্তজযয বফভষ্ট্য ও ে োযতবদ ফর্ িনো  যতে োযতফ; 
4. েেযি কফোয বফভষ্ট্য ও ে োযতবদ ফর্ িনো  যতে 

োযতফ; 

5. ভে, ফোভর্জয ও েেযি কফোয ভতধ্য োথ ি য ভনর্ িয় 

 যতে োযতফ; 

6. ফোংরোতদতয ব্যফোতয়য আওেো ভততফ ভে, 
ফোভর্জয ও েেযি কফোয ভস্যো ও ম্ভোফনো ভফতেলর্ 

 যতে োযতফ; 

7. োভোভজ  ব্যফোতয়য ধোযর্ো ব্যোখ্যো  যতে োযতফ; 
8. ব্যফোতয়য  োম িোফভর ব্যোখ্যো  যতে োযতফ; 
9. ব্যফোতয়য গুরুত্ব ভফতেলর্  যতে োযতফ; 
10. অথ িননভে  উন্নয়তন ব্যফোতয়য অফদোন ভফতেলর্ 

 যতে োযতফ; 

11. জীভফ ো অজিতনয উোয় ভততফ ব্যফোয় ভফতেলর্ 
 যতে োযতফ ।  

 

 ব্যফোতয়য ধোযর্ো ১ ১ভ  

 ব্যফোতয়য আওেো 

 ভতেয বফভষ্ট্য ও ে োযতবদ 

3 
২য় - ৪থ ি 

 

 ফোভর্তজযয বফভষ্ট্য ও ে োযতবদ ২ ৫ভ ও ৬ষ্ঠ  

 েেযি কফোয বফভষ্ট্য ও 
ে োযতবদ 

১ 
৭ভ 

 

 ফোংরোতদতয ব্যফোতয়য আওেো ভততফ 

ভে, ফোভর্জয ও েেযি কফোয ভস্যো ও 

ম্ভোফনো  

১ 

৮ভ 

 

 োভোভজ  ব্যফোতয়য ধোযর্ো  ১ ৯ভ  

 ব্যফোতয়য  োম িোফভর  

 

2 
১০ভ ও ১১ 

 

 ব্যফোতয়য গুরুত্ব ১ ১২  

 অথ িননভে  উন্নয়তন ব্যফোতয়য অফদোন 

 জীভফ ো অজিতনয উোয় ভততফ ব্যফোয় 

১ 

১৩ 

 

 

ভিেীয় 

অধ্যোয়: 

ব্যফোয় 

ভযতফ  

 

 

1. ব্যফোয় ভযতফতয ধোযর্ো ব্যোখ্যো  যতে োযতফ; 
2. ব্যফোয় ভযতফতয ভফভবন্ন উোদোন ব্যোখ্যো  যতে 

োযতফ; 

3. ব্যফোতয়য উয ভযতফতয উোদোনগুতরোয েবোফ 
ভফতেলর্  যতে োযতফ; 

4. ব্যফোয় ভযতফতয উোদোনগুতরোয ভতধ্য ক োনগুতরো 
ফোংরোতদত অনুকূর ফো েভেকূর েো ভচভিে  যতে 

োযতফ; 

5. ফোংরোতদত ব্যফোতয়য ভযতফ উন্নয়তনয তথ 
ভস্যোগুতরো নোক্ত  যতে োযতফ; 

6. ফোংরোতদত ব্যফোতয়য ভযতফ উন্নয়তনয তথ 
ভফদ্যভোন ভস্যোগুতরো দূয  যোয উোয় ভচভিে  যতে 

 ব্যফোয় ভযতফতয ধোযর্ো  ১ ১৪  

 ব্যফোয় ভযতফতয উোদোন 

 েোকৃভে  ভযতফ 

 অথ িননভে  ভযতফ 

 োভোভজ  ভযতফ 

 োংস্কৃভে  ভযতফ 

 যোজননভে  ভযতফ 

 ধভীয় ভযতফ 

 আইনগে ভযতফ 

 েযুভক্তগে ভযতফ 

3 

১৫ - ১৭ 

 

 

 

 

 

 

 ব্যফোতয়য উয ভযতফতয 

উোদোনগুতরোয েবোফ 

১ 
১৮ 

 



অধ্যোয় ও 

অধ্যোতয়য  

ভতযোনোভ 

ভিোক্রভ / োঠ্যপুস্তত  উভিভিে ভিনপর 
ভফলয়ফস্তু 

(োঠ ও োতঠয ভতযোনোভ) 

েতয়োজনীয় 

ক্লো ংখ্যো 
ক্লোতয ক্রভ ভন্তব্য 

োযতফ ।  

 

 ফোংরোতদত ব্যফোতয়য ভযতফ ১ ১৯  

 ফোংরোতদত ব্যফোতয়য ভযতফ উন্নয়তনয 

ভস্যো 

 ফোংরোতদত ব্যফোতয়য ভযতফ উন্নয়তনয 

ভস্যো ভোধোতনয উোয় 

১ 

২০ 

 

তৃেীয় 

অধ্যোয়: 

এ ভোভর োনো 

ব্যফোয় 

1. ভোভর োনোয ভবভিতে ব্যফোতয়য ধোযর্ো ব্যোখ্যো  যতে 
োযতফ; 

2. এ ভোভর োনো ব্যফোতয়য বফভষ্ট্য ফর্ িনো  যতে 
োযতফ; 

3. এ ভোভর োনো ব্যফোতয়য গুরুত্ব ভফতেলর্  যতে 
োযতফ; 

4. এ ভোভর োনো ব্যফোতয়য উযুক্ত কিত্রগুতরো ভচভিে 
 যতে োযতফ; 

5. বৃদোয়েন ব্যফোতয়য োোোভ এ ভোভর োনো 
ব্যফোয় টিত  থো োয  োযর্গুতরো ভফতেলর্  যতে 

োযতফ । 

 ভোভর োনোয ভবভিতে ব্যফোতয়য ধোযর্ো ১ ২১  

  এ ভোভর োনো ব্যফোয়: 

 বফভষ্ট্য 

 গুরুত্ব 

২ 

২২ ও ২৩ 

 

 উযুক্ত কিত্র 

 বৃদোয়েন ব্যফোতয়য োোোভ 
টিত  থো োর  োযর্ 

২ 

২৪ ও ২৫ 

 

 

  

চতুথ ি অধ্যোয়: 

অংীদোভয 

ব্যফোয় 

 

 

 

 

 

1. অংীদোভয ব্যফোতয়য বফভষ্ট্য ব্যোখ্যো  যতে োযতফ; 
2. অংীদোভয ব্যফোতয়য সুভফধো ও ীভোফদ্ধেো ব্যোখ্যো 

 যতে োযতফ; 

3. অংীদোভয ব্যফোতয়য ে োযতবদ ফর্ িনো  যতে 
োযতফ; 

4. অংীদোভয ব্যফোতয়য গঠন ের্োভর ফর্ িনো  যতে 
োযতফ; 

5. অংীদোভয ব্যফোতয়য চুভক্ততত্রয নমুনো ও ভফলয়ফস্তু 
ফর্ িনো  যতে োযতফ; 

6. অংীদোভয ব্যফোতয়য ভনফন্ধন দ্ধভে এফং ভনফন্ধন নো 
 যোয ভযর্োভ ব্যোখ্যো  যতে োযতফ; 

7. অংীদোযতদয ধযন ব্যোখ্যো  যতে োযতফ; 
8. অংীদোযতদয কমোগ্যেোগুতরো ফর্ িনো  যতে োযতফ; 
9. অংীদোভয ব্যফোতয়য ভফতরোোধন েভক্রয়ো ফর্ িনো 

 যতে োযতফ; 

10. ফোংরোতদত অংীদোভয ব্যফোতয়য ফেিভোন অফস্থো 
ভফতেলর্  যতে োযতফ ।  

 অংীদোভয ব্যফোয়: 

 বফভষ্ট্য 

2 
২৬ ও ২৭ 

 

 সুভফধো ও ীভোফদ্ধেো 

 

2 
২৮ ও ২৯ 

 

 অংীদোভয ব্যফোতয়য ে োযতবদ 2 ৩০ ও ৩১  

 গঠন ের্োভর  

 চুভক্তত্র: নমুনো ও ভফলয়ফস্তু 

 ভনফন্ধন দ্ধভে ও ভনফন্ধন নো  যোয 
ভযর্োভ 

 

 

3 

৩২ - ৩৪ 

 

 অংীদোযতদয ধযন 

 অংীদোযতদয কমোগ্যেো 

 

2 

৩৫ ও ৩৬ 

 

 ভফতরোোধন েভক্রয়ো 

 ফোংরোতদত অংীদোভয ব্যফোতয়য ফেিভোন 

অফস্থোন 

2 

৩৭ ও ৩৮ 

 

 

 

 



অধ্যোয় ও 

অধ্যোতয়য  

ভতযোনোভ 

ভিোক্রভ / োঠ্যপুস্তত  উভিভিে ভিনপর 
ভফলয়ফস্তু 

(োঠ ও োতঠয ভতযোনোভ) 

েতয়োজনীয় 

ক্লো ংখ্যো 
ক্লোতয ক্রভ ভন্তব্য 

 

ঞ্চভ 

অধ্যোয়: 

কমৌথমূরধনী 

ব্যফোয় 

(আংভ )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ক োম্পোভন ংগঠতনয ধোযর্ো ব্যোখ্যো  যতে োযতফ; 
2. ক োম্পোভন ংগঠতনয বফভষ্ট্যগুতরো ফর্ িনো  যতে 

োযতফ; 

3. ক োম্পোভন ংগঠতনয গুরুত্ব ভফতেলর্  যতে োযতফ; 
4. ক োম্পোভন ংগঠতনয সুভফধো ও ীভোফদ্ধেো ফর্ িনো 

 যতে োযতফ; 

5. ক োম্পোভন ংগঠতনয ে োযতবদ ফর্ িনো  যতে োযতফ; 
6. ক োম্পোভন ংগঠতনয গঠন েভক্রয়ো ফর্ িনো  যতে 

োযতফ; 

7. ভযতভরফতন্ধয ধোযর্ো, ভফলয়ফস্তু ও নমুনো ফর্ িনো 

 যতে োযতফ; 

8. ভযতভরফতন্ধয গুরুত্ব ব্যোখ্যো  যতে োযতফ; 
9. ভযতভর ভনয়ভোফভরয ধোযর্ো ও ভফলয়ফস্তু ব্যোখ্যো 

 যতে োযতফ; 

10. ভযতভরফন্ধ ও ভযতভর ভনয়ভোফভরয োথ ি য ফর্ িনো 
 যতে োযতফ; 

11. ভফফযর্তত্রয ভফলয়ফস্তুগুতরো উতিি  যতে োযতফ; 
12. ক োম্পোভন ভনফন্ধনতত্রয নমুনো ফর্ িনো  যতে োযতফ; 
13.  োম িোযতম্ভয অনুভভেতত্রয গুরুত্ব ব্যোখ্যো  যতে 

োযতফ; 

14. োফভর  ভর. ও েোইতবট ভর. ক োম্পোনিয োথ ি য 

নোক্ত  যতে োযতফ; 

15. ক োম্পোভনয মূরধন ংগ্রতয উৎগুতরো উতিি  যতে 
োযতফ; 

16. কয়োতযয ধোযর্ো এফং ে োযতবদ ফর্ িনো  যতে 
োযতফ; 

17. ঋর্তত্রয ধোযর্ো এফং ে োযতবদ ফর্ িনো  যতে 
োযতফ; 

18. কয়োয ও ঋর্তত্রয োথ ি য নোক্ত  যতে োযতফ; 
19. ক োম্পোভন ংগঠতনয ভফতরো োধন দ্ধভে ব্যোখ্যো 

 যতে োযতফ ।  

 কমৌথমূরধনী ব্যফোতয়য ধোযর্ো 

 ক োম্পোভন ংগঠন: 

 ধোযর্ো 

 বফভষ্ট্য 

2  

৩৯ ও ৪০ 

 

 

 গুরুত্ব 

 সুভফধো ও ীভোফদ্ধেো 

2 ৪১ ও ৪২ 

 

 

 ক োম্পোভনয কেভর্ভফবোগ 

 

2 ৪৩ ও ৪৪  

 ক োম্পোভন ংগঠতনয গঠন ের্োভর  2 ৪৫ ও ৪৬  

 স্মোয ভরভ/ভযতভরফন্ধ: ধোযর্ো, 

ভফলয়ফস্তু, গুরুত্ব ও নমুনো 

 স্মোয ভরভয ভযফেিন 

2 ৪৭ ও ৪৮  

 ংঘভফভধ/ভযতভর ভনয়ভোফভর: 
ধোযর্ো ও ভফলয়ফস্তু 

 ভফফযর্ত্র: ধোযর্ো ও ভফলয়ফস্তু, 

 ভফফযর্তত্রয ভফ ে ভফবৃভে 

 ক োম্পোভন ভনফন্ধনত্র: ধোযর্ো ও 
নমুনো 

  োম িোযতম্ভয অনুভভেত্র 

 ভযচোর তদয কমোগ্যেোসূচ  
কয়োয 

 ন্যযনেভ মূরধন 
 

2 

 

 

 

৪৯েভ ও ৫০েভ 

 

 োফভর  ভর. ও েোইতবট ভর. ক োম্পোনিয 

োথ ি য 

1 ৫১েভ  

 ক োম্পোভনয মূরধন 

 ংগ্রতয উৎ 

 কয়োয ও এয ে োযতবদ 

2  

৫২েভ ও ৫৩েভ 

 

 ঋর্ত্র ও এয ে োযতবদ 1 ৫৪েভ  

 ক োম্পোভন ংগঠতনয ভফতরো োধন  ১ ৫৫েভ  

 

লষ্ঠ অধ্যোয় : 

1. ভফোয় ভভভেয ধোযর্ো ও ইভেো ফর্ িনো  যতে 
োযতফ; 

 ভফোয় ভভভেয ধোযর্ো ও ইভেো 

 

1 ৫৬েভ  



অধ্যোয় ও 

অধ্যোতয়য  

ভতযোনোভ 

ভিোক্রভ / োঠ্যপুস্তত  উভিভিে ভিনপর 
ভফলয়ফস্তু 

(োঠ ও োতঠয ভতযোনোভ) 

েতয়োজনীয় 

ক্লো ংখ্যো 
ক্লোতয ক্রভ ভন্তব্য 

ভফোয় 

ভভভে 

2. ভফোয় ভভভেয বফভষ্ট্য ব্যোখ্যো  যতে োযতফ; 
3. ভফোয় ভভভেয নীভেভোরো ব্যোখ্যো  যতে োযতফ; 

4. ভফোয় ভভভেয গঠন ের্োভর ব্যোখ্যো  যতে োযতফ; 
5. ভফোয় ভভভেয ে োযতবদ ফর্ িনো  যতে োযতফ; 
6. ফোংরোতদতয আথ ি-োভোভজ  উন্নয়তন ভফোয় 

ভভভেয অফদোন মূল্যোয়ন  যতে োযতফ; 

7. ভফোতয়য উন্নয়তন ফোড ি ও ভফোয় এ োতডভভয 
 োম িক্রভ ও অফদোন ভফতেলর্  যতে োযতফ; 

8. ফোংরোতদত ভফোয় ভফ োত ভফযোজভোন ভস্যোগুতরো 
ভচভিে  যতে োযতফ; 

9. ফোংরোতদতয ভফোয় আতদোরতনয ভস্যো দূযী যতর্য 
উোয়গুতরো ভফতেলর্  যতে োযতফ; 

 

10. ভফোতয়য ভোধ্যতভ পর ফোয  োভ   তে 

অনুেোভর্ে তফ।  

 ভফোয় ভভভেয বফভষ্ট্য 2 ৫৭েভ ও ৫৮েভ  

 ভফোয় ভভভেয নীভেভোরো 2 ৫৯েভ ও ৬০েভ  

 ভফোয় ভভভেয গঠন ের্োভর  1 ৬১েভ  

 ভফোয় ভভভেয ে োযতবদ 3 ৬২েভ - ৬৪েভ  

 ফোংরোতদতয আথ ি-োভোভজ  উন্নয়তন ভফোয় 

ভভভেয অফদোন 

1 ৬৫েভ  

 ভফোয় ভভভেয উন্নয়তন ফোংরোতদ িী 

উন্নয়ন কফোড ি (ফোড ি) ও ভফোয় এ োতডভভয 

অফদোন 

1 ৬৬েভ  

 ফোংরোতদত ভফোয় ভফ োত ভস্যো 

 ফোংরোতদতয ভফোতয়য ভস্যো দূযী যতর্য 

উোয় 

 ভফোতয়য ভোধ্যতভ পর ফোয  োভভন 

1 ৬৭েভ  

 

িোদ অধ্যোয়: 

ব্যফোয় 

বনভে েো ও 

োভোভজ  

দোয়ফদ্ধেো 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ব্যফোভয়  মূল্যতফোধ ও বনভে েোয ধোযর্ো ব্যোখ্যো 
 যতে োযতফ; 

2. ব্যফোভয়  মূল্যতফোধ ও বনভে েোয েতয়োজনীয়েো 
ব্যোখ্যো  যতে োযতফ; 

3. ব্যফোতয়য োভোভজ  দোয়ফদ্ধেোয ধোযর্ো ব্যোখ্যো 
 যতে োযতফ; 

4. ব্যফোতয়য োভোভজ  দোয়ফদ্ধেোয গুরুত্ব ভফতেলর্ 
 যতে োযতফ; 

5. োভোভজ  দোয়ফদ্ধেোয কিত্রগুতরো ভচভিে  যতে 
োযতফ; 

6. ব্যফোভয়   োযতর্ ভযতফ দূলতর্য েবোফ ভফতেলর্ 
 যতে োযতফ; 

7. ভযতফ ংযিতর্ ফভর্  ভভভে/ব্যফোয় 
ংগঠনমূতয দোভয়ত্ব ভফতেলর্  যতে োযতফ; 

8. োভোভজ  দোয়ফদ্ধেোয অং ভততফ ভফভবন্ন ব্যফোয় 
েভেষ্ঠোতনয গৃীে  োম িক্রভ ভফতেলর্  যতে োযতফ; 

9. িোদ্য ংযিতর্ কম  র যোোয়ভন  ব্যফোয য় 
কগুতরোয িভে য ভদ  নোক্ত  যতে োযতফ; 

10. যোোয়ভনত য ব্যফোতযয ভোধ্যতভ উৎোভদে িোতদ্যয 

 ব্যফোভয়  মূল্যতফোধ ও বনভে েোয ধোযর্ো 

 ব্যফোভয়  মূল্যতফোধ ও বনভে েোয 

েতয়োজনীয়েো 

2 ৬৮েভ ও ৬৯েভ  

 ব্যফোতয়য োভোভজ  দোয়ফদ্ধেোয ধোযর্ো 

 ব্যফোতয়য োভোভজ  দোয়ফদ্ধেোয গুরুত্ব 

 ব্যফোতয়য োভোভজ  দোভয়ত্ব োরতনয 

কিত্রমূ 

2 ৭০েভ ও ৭১েভ 

 

 

 ভযতফ ংযির্ ও ব্যফোয় 

 ব্যফোভয়   োযতর্ ভযতফ দূলতর্য 
েবোফ 

 ভযতফ ংযিতর্ ফভর্  

ভভভে/ব্যফোয় ংগঠনমূতয 

দোভয়ত্ব 

 োভোভজ  দোয়ফদ্ধেোয অং ভততফ ভফভবন্ন 

ব্যফোয় েভেষ্ঠোতনয গৃীে  োম িক্রভ 

2 ৭২েভ ও ৭৩েভ 

 

 

 ব্যফোভয়  বনভে েো ম্পভ িে োম্প্রভে  

ভফলয়োফভর   

 িোদ্য ংযিতর্ ভফভবন্ন যোোয়ভন  

১ ৭৪েভ 

 

 



অধ্যোয় ও 

অধ্যোতয়য  

ভতযোনোভ 

ভিোক্রভ / োঠ্যপুস্তত  উভিভিে ভিনপর 
ভফলয়ফস্তু 

(োঠ ও োতঠয ভতযোনোভ) 

েতয়োজনীয় 

ক্লো ংখ্যো 
ক্লোতয ক্রভ ভন্তব্য 

 িভে য ভদ গুতরো ফর্ িনো  যতে োযতফ; 

11. িভে োয  ভরভথন উৎোদন ও ব্যফোতযয িভে য 
ভদ গুতরো নোক্ত  যতে োযতফ; 

12. িোদ্য উৎোদন ও ংযিতর্ যোোয়ভনত য ব্যফোতয 
ে িেো ও  যর্ীয় ভদ গুতরো ভচভিে  যতে োযতফ । 

ব্যফোতযয কুপর 

 িোদ্য উৎোদন বৃভদ্ধতে যোোয়ভন  
ব্যফোতযয কুপর 

 িভে োয  ভরভথন উৎোদন ও 
ব্যফোতযয কুপর 

 িোদ্য উৎোদন ও ংযিতর্ 
যোোয়ভন  ব্যফোতয ে িেো ও 

 যর্ীয় 

 

১ 

 

৭৫েভ 

 

ফ িতভোট 75  

ভোন ফণ্টন: েশ্নতত্রয ধোযো ও ভোন ফণ্টন অভযফভেিে থো তফ ।  


