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ক োভিড-১৯ পভিভিভিতি ২০২১ সালের এসএসভস পিীক্ষোি পুনভব িন্যোসকৃত পোঠ্যসূভি

ভবষয়: ভিসোবভবজ্ঞোন
অধ্যোয় ও অধ্যোতয়ি
ভিতিোনোম
প্রথম অধ্যোয়:
ভিসোবভবজ্ঞোন
পভিভিভি

পোঠ্যপুস্তত উভিভিি ভিিনফল










ভিিীয় অধ্যোয়:
কলনতরন








অধ্যোয় ও অধ্যোতয়ি
ভিতিোনোম
তৃিীয় অধ্যোয় :

হিসোবভবজ্ঞোতনি ধোিণো বণ িনো িতি পোিব।
ভিসোবভবজ্ঞোতনি উতেশ্য বণ িনো িতি পোিব।
ভিসোবভবজ্ঞোতনি প্রতয়োজনীয়িো ও গুরুত্ব ব্যোখ্যো িতি পোিব।
ভিসোবভবজ্ঞোতনি উৎপভি ও ক্রমভব োি ব্যোখ্যো িতি পোিব।
ভিসোব িতেি ব্যবিোি োিীতরি িনো্ত  িতি পোিব।
মূল্যতবোধ ও জবোবভরভিিো সৃভিতি ভিসোবভবজ্ঞোতনি ভূভম ো ভবতেষণ
িতি পোিব।
সমোজ ও পভিতবতিি সোতথ ভিসোবব্যবিোি সম্প ি বণ িনো িতি পোিব।
দরনভিন, ব্যভ্ত গি, পোভিবোভি ও প্রোভিষ্ঠোভন মিকালের ভিসোব
িোিতি আগ্রিী িব।
কলনতরতনি ধোিণো ব্যোখ্যো িতি পোিব।
কলনতরতনি প্রকৃভি িনো্ত  িতি পোিব।
ভিসোব সমী িণ ভবতেষণ িতি পোিব।
ভিসোব সমী িতণ ব্যবসোভয় কলনতরতনি প্রিোব ব্যোখ্যো িতি পোিব।
ব্যবসোয় প্রভিষ্ঠোতনি কলনতরতনি উৎস রভললোভর িোভল ো দিভি তি
বণ িনো িতি পোিব।
কলনতরতনি সমথ িতন প্রতয়োজনীয় রভললোভর যথোযথিোতব প্রস্তুি িতি
পোিব।
পোঠ্যপুস্তত উভিভিি ভিিনফল

 কলনতরতনি দিি স্বত্বো নীভি ব্যোখ্যো িতি পোিব।

ভবষয়বস্তু

মন্তব্য








সম্পূণ ি অধ্যোয়







সম্পূণ ি অধ্যোয়
কলনতরতনি ধোিণো।
কলনতরতনি প্রকৃভি বো দবভিিয।
কলনতরন ভিভিি িণ।
ভিসোব সমী িণ।
ব্যবসোভয় কলনতরতনি উৎস এবং এিদ্সংক্রোন্ত রভললপত্রোভর।

হিসোবভবজ্ঞোতনি ধোিণো।
ভিসোবভবজ্ঞোতনি উতেশ্য ও প্রতয়োজনীয়িো।
ভিসোবভবজ্ঞোতনি উৎপভি ও ক্রমভব োি।
ভিসোব িতেি ব্যবিোি োিী।
সমোজ ও পভিতবতিি সোতথ ভিসোবব্যবিোি সম্প ি।
মূল্যতবোধ সৃভিতি ও জবোবভরভি প্রভক্রয়োয় ভিসোবভবজ্ঞোতনি
ভূভম ো।
 জবোবভরভিিোয় ভিসোবভবজ্ঞোন।

ভবষয়বস্তু

 দুিিফো রোভিলো পদ্ধভিি ধোিণো

মন্তব্য
সম্পূণ ি অধ্যোয়
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দুিিফো রোভিলো
পদ্ধহত

িতুথ ি অধ্যোয়:
মূলধন ও মুনোফো
জোিীয় কলনতরন

 দুিিফো রোভিলো পদ্ধভিি ধোিণো ও দবভিিয বণ িনো িতি পোিব।
 দুিিফো রোভিলো পদ্ধভিি সুভবধোসমূি ব্যোখ্যো িতি পোিব।
 কলনতরতন জভিি দুটি পক্ষ অথ িোৎ কডভবট ও কক্রভডট পক্ষ
িনো্ত /ভিভিি িতি পোিব।
 ভিসোবিতক্রি ভবভিন্ন ধোপ ব্যোখ্যো িতি পোিব।
 কলনতরতনি জন্য উপযু্ত  ভিসোতবি বই ভিভিি িতি পোিব।
 এ িিফো রোভিলোি ধোিণো ভনতয় ব্যবসোতয়ি মুনোফো ভনণ িয় িতি
পোিব।
 মূলধন ও মুনোফো জোিীয় কলনতরতনি ধোিণো বণ িনো িতি পোিব।
 মূলধন ও মুনোফো জোিীয় কলনতরতনি পোথ ি য ভনরূপণ িতি পোিব।
 মূলধন ও মুনোফো জোিীয় কলনতরতনি পোথ ি য িতণি প্রতয়োজনীয়িো
বুঝতি পোিব।
 লোি-ক্ষভি পভিমোপ এবং আভথ ি ভববিণী প্রস্তুি োতল মূলধন ও
মুনোফো জোিীয় কলনতরনসমূি যথোযথিোতব প্রতয়োগ িতি পোিব।



















ষষ্ঠ অধ্যোয়:
জোতবরো

অধ্যোয় ও অধ্যোতয়ি
ভিতিোনোম
সিম অধ্যোয়:

 প্রোিভি ভলিন ভিতসতব জোতবরোি ধোিণো ও গুরুত্ব ব্যোখ্যো িতি
পোিব।
 জোতবরোি কেভণভবিোগ িতি পোিব।
 কলনতরতনি সোধোিণ জোতবরো রোভিলো প্ররোন িতি পোিব।
 িোলোতনি ভিভিতি ক্রয় ও ভবক্রয় জোতবরো, কডভবট কনোতটি ভিভিতি ক্রয়
কফিি জোতবরো এবং কক্রভডট কনোতটি ভিভিতি ভবক্রয় কফিি জোতবরো
প্রস্তুি িতি পোিব।

পোঠ্যপুস্তত উভিভিি ভিিনফল

 পো ো বই ভিতসতব িভিয়োতনি ধোিণো ও গুরুত্ব ব্যোখ্যো িতি পোিব।







দুিিফো রোভিলো ভিসোব পদ্ধভিি মূলনীভি বো দবভিিয
দুিিফো রোভিলো পদ্ধভিি সুভবধোসমূি
কডভবট কক্রভডট ভনণ িতয়ি ভনয়মোবভল
দুিিফো রোভিলো পদ্ধভিতি িভক্ষি ভিসোতবি বই
ভিসোব িক্র
ভিসোতবি ধোিোবোভি িো িক্ষো পদ্ধভি
এ িিফো রোভিলো পদ্ধভি
মূলধন ও মুনোফো জোিীয় কলনতরতনি ধোিণো।
মূলধন জোিীয় প্রোভি ও আয়।
মূলধন জোিীয় ব্যয়।
মুনোফো জোিীয় প্রোভি ও আয়।
মুনোফো জোিীয় প্ররোন/ব্যয়।
মূলধন ও মুনোফো জোিীয় কলনতরন পোথ ি য িতণি
প্রতয়োজনীয়িো।
মূলধন ও মুনোফো জোিীয় কলনতরতনি প্রিোব।
ভবলভিি মুনোফো জোিীয় ব্যয়।
মূলধন ও মুনোফো জোিীয় ভিসোতবি িোভল ো।
জোতবরোি ধোিণো
জোতবরোি গুরুত্ব
জোতবরোি কেভণভবিোগ
সোধোিণ জোতবরো রোভিলো প্ররোতন ভবতবিয ভবষয়
বোট্টো ও বোট্টোি প্র োিতির

ভবষয়বস্তু

 িভিয়োতনি ধোিণো ও দবভিিয

সম্পূণ ি অধ্যোয়

সম্পূণ ি অধ্যোয়
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িভিয়োন

 িভিয়োতনি কেভণভবিোগ িতি পোিব।
 জোতবরো ও িভিয়োতনি পোথ ি য ভনরূপণ িতি পোিব।
 ‘T’ ও ‘িলমোন কজি’ ছত ভিসোব প্রস্তুি তি ভিসোতবি কজি ভনণ িয়
িতি পোিব।
 ভবভিন্ন ধিতনি িভিয়োতনি কডভবট ও কক্রভডট কজতিি িোৎপয ি ভবতেষণ
িতি পোিব।

অিম অধ্যোয়:
নগরোন বই

 নগর প্রোভি জোতবরো ও নগর প্ররোন জোতবরো প্রস্তুি িতি পোিব।
 নগর বোট্টো ভলভপবদ্ধ িতি পোিব।
 ভিসোতবি উিৃি ভরতয় যথোযথ ছত কিওয়োভমল প্রস্তুি তি ভিসোতবি
গোভণভি ভনভুিিিো পিীক্ষো িতি পোিব।
 ভিসোব ভলিতনি ভুলগুতলোি মতধ্য ক োন ভুলগুতলো কিওয়োভমতলি গিভমল
ঘটোতব এবং ক োন ভুলগুতলো গিভমল ঘটোতব নো, িো িনো্ত  িতি
পোিব।
 অভনভিি ভিসোতবি প্রতয়োজনীয়িো ব্যোখ্যো িতি পোিব।
 অভনভিি ভিসোব খুতল সোমভয় িোতব কিওয়োভমতলি উিয় ভর
কমলোতি পোিব।

নবম অধ্যোয়:
কিওয়োভমল
















িভিয়োতনি গুরুত্ব
জোতবরো ও িভিয়োতনি পোথ ি য
িভিয়োনভু্ত  িণ বো কপোভটং
ভিসোতবি কজি টোনো বো ব্যোতলভসং
সোধোিণ জোতবরো িতি িভিয়োন প্রস্তুি িণ
সোধোিণ িভিয়োন
সি োিী িভিয়োন
ভবতিষ জোতবরো ও সংভেি িভিয়োন প্রস্তুি
ভবক্রয় জোতবরো ও সংভেি িভিয়োন
ক্রয় কফিি জোতবরো ও সংভেি িভিয়োন
ভবক্রয় কফিি জোতবরো ও সংভেি িভিয়োন
িভিয়োন উিৃি িোিো গোভণভি শুদ্ধিো যোিোই
নগর প্রোভি জোতবরো
নগর প্ররোন জোতবরো








কিওয়োভমতলি ধোিণো
উতেশ্য
কিওয়োভমতল নমুনো ছ
কিওয়োভমল প্রস্তুি প্রণোভল
কিওয়োভমল প্রস্তুি িতণ ভবতবিয ভবষয়সমূি
িভিয়োতনি কডভবট উিৃি ও কক্রভডট উিৃি কিওয়োভমতলি অন্তিভুভ্ত 
িতণি মোধ্যতম কিওয়োভমল প্রস্তুি িণ
কিওয়োভমতল কয সমস্ত ভুল ধিো পতি
কিওয়োভমতল কয সমস্ত ভুল ধিো পতি নো
পভিতিতষ বলো যোয় উভিভিি িোি ধিতনি ভুল থো ো সতেও
কিওয়োভমল ভমতল যোতব ভ ন্তু কিওয়োভমতল ভুল কথত যোতব।
অশুদ্ধ কিওয়োভমল শুদ্ধ িোি উপোয়
অভনভিি ভিসোব







অধ্যোয় ও অধ্যোতয়ি
ভিতিোনোম

পোঠ্যপুস্তত উভিভিি ভিিনফল

ভবষয়বস্তু

আংভি
অধ্যোয়
সম্পূণ ি অধ্যোয়
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রিম অধ্যোয়:
আভথ ি ভববিণী

 মূলধন ও মুনোফো জোিীয় কলনতরতনি পোথ ি য এবং আভথ ি ভববিণী
প্রস্তুি িতণ এই পোথ িত যি প্রতয়োগ িতি পোিব।
 ভবির আয় ভববিণী প্রস্তুি িতি পোিব এবং িো কথত লোি-ক্ষভি
ব্যোখ্যো িতি পোিব।
 আভথ ি অবিোি ভববিণী প্রস্তুি িতি পোিব এবং এ কথত িোয়ী ও
িলভি সম্পর এবং রীঘ িতময়োভর ও িলভি রোতয়ি মতধ্য পোথ ি য িতি
পোিব।
 নগর ও পণ্য উতিোলন, নতুন মূলধন, ভনট লোি/ক্ষভি ীিোতব মূলধন
ভিসোতব পভিবিিন আতন িো বুঝতি পোিব।
 কুঋণ এবং সতিিজন কুঋণ সভিভিি প্রতয়োজনীয়িো উপলভি তি
ভিসোবভূ্ত  িতি পোিব।
 সম্পরসমূতিি অবিতয়ি অথ,ি উতেশ্য ও প্রতয়োজনীয়িো বুতঝ এি
ভিসোব িোিতি পোিব এবং আভথ ি ভববিণীতি এি প্রতয়োগ করিোতি
পোিব।
 ব্যবসোতয়ি আভথ ি অবিোি মূল্যোয়তনি প্রতয়োজনীয়িো ব্যোখ্যো িতি
পোিব এবং মূল্যোয়তনি জন্য ভিসোবসংক্রোন্ত অনুপোতিি অথ ি বুঝতি
পোিব।
 ভিসোবসংক্রোন্ত অনুপোি কযমন ভবক্রতয়ি সোতথ ভনট মুনোফোি িোি,
মূলধতনি সোতথ ভনট মুনোফোি িোি এবং িলভি সম্পর এবং িলভি
রোতয়ি অনুপোি ভনণ িয় ও ভবতেষণ িতি পোিব।
 ভবির আয় ভববিণী এবং দুই বছতিি গুরুত্বপূণ ি ভিসোতবি অঙ্কগুতলো
পোিোপোভি কিতি তুলনো িতি পোিব এবং আভথ ি অবিোি পভিবিিন
বুঝতি পোিব।















আভথ ি ভববিণী
ভবির আয় ভববিণী
ভবির আয় ভববিণীি উতেশ্য
ভবির আয় ভববিণী প্রস্তুি(তসবো প্ররোন োিী ব্যবসোয়)
ভবির আয় ভববিণী প্রস্তুি( পণ্য ক্রয়-ভবক্রয় োিী ব্যবসোয়)
আভথ ি অবিোি ভববিণী
আভথ ি অবিোি ভববিণীি প্রস্তুি প্রণোভল
সম্পর ও রোতয়ি কেভণভবিোতগি প্রতয়োজনীয়িো
আভথ ি ভববিণী প্রস্তুি িতণ ভিসোবভবজ্ঞোতনি নীভিমোলোি
প্রতয়োগ
আভথ ি ভববিণী প্রস্তুি িতণ ভবতবিয সমন্বয়সমূি
ব্যবসোতয়ি আভথ ি অবিোি মূল্যোয়ন
মুনোফোি িোি
িলভি রোয় পভিতিোধ ক্ষমিো

সম্পূণ ি অধ্যোয়

হি. দ্র: স্বল্প সমতয়ি মতধ্য যোতি ভিক্ষোথীিো হিখনফে অর্জলনর মাধ্যলম পিীক্ষোি জন্য প্রস্তুভি ভনতি পোতি কস ভবতবিনোয় কমোট ১২টি অধ্যোয় কথত ৮ টি অধ্যোয় সম্পূণ ি এবং ১টি অধ্যোতয়ি
আংভি ভবষয়বস্তু অন্তভূি্ত  িোি সুপোভিি িো িতলো।
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