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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
প্রথম অধ্যায়:
উৎপাদন

বিিীয় অধ্যায়:
উৎপাদতনি উপ িণ

বিক্ষাক্রম/পাঠ্যপুস্তত উবিবিি বিিনফল


















তৃিীয় অধ্যায়:
উৎপাদতনি মাত্রা




উৎপাদতনি ধািণা ব্যাখ্যা িতি পািতি
উৎপাদতনি গুরুত্ব ব্যাখ্যা িতি পািতি
উৎপাদতনি আওিা ব্যাখ্যা িতি পািতি
উৎপাদনিীলিা এিং এি গুরুত্ব ব্যাখ্যা িতি পািতি

বিষয়িস্তু
(পাঠ ও পাতঠি বিতিানাম)
 উৎপাদতনি ধািণা

প্রতয়াজনীয়
ক্লাস সংখ্যা
১

ক্লাতসি ক্রম
১ম



উৎপাদতনি গুরুত্ব

১

২য়



উৎপাদতনি আওিা

১

৩য়



উৎপাদনিীলিা এিং এি গুরুত্ব

১

৪থ ি

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
 ভূবম - ধািণা, বিবিষ্ট্য

১
১

৫ম
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

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

মন্তব্য

অধ্যায় ও অধ্যাতয়ি
বিতিানাম

বিক্ষাক্রম/পাঠ্যপুস্তত উবিবিি বিিনফল




সপ্তম অধ্যায়:
মান ব্যিস্থাপনা







দিম অধ্যায়:
কল আউট




ক্ষুদ্র ও মাঝাবি এন্টািপ্রাইজ এি গুরুত্ব ব্যাখ্যা িতি
পািতি
বৃহদায়িন এন্টািপ্রাইজ এি গুরুত্ব ব্যাখ্যা িতি পািতি
উৎপাদতনি াম্যমাত্রা এি ধািণা ব্যাখ্যা িতি পািতি

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

কল আউতটি ধািণা ব্যাখ্যা িতি পািতি
কল আউতটি গুরুত্ব ব্যাখ্যা িতি পািতি

বিষয়িস্তু
(পাঠ ও পাতঠি বিতিানাম)
 মাত্রা জবনি ব্যয় সংত াচ ধািণা

প্রতয়াজনীয়
ক্লাস সংখ্যা
১

 ÿz`ª I gvSvবি G›UvicÖvBR¸iæZ¡
 e„n`vqZb G›UvicÖvBR - ¸iæZ

২
১

১৪িম,
১৫িম
১৬িম

 Drcv`‡bi Kvg¨ gvÎv
 aviYv
 মান ব্যিস্থাপনা - ধািণা, গুরুত্ব

১

১৭িম

১

১৮িম



৩

১৯িম
২০িম
২১িম

১

২২িম

১

২৩িম

১

২৪িম

বনম্নমাতনি পণ্য উৎপাদনজবনি
িিচ/
Cost of Poor Quality
 বপ্রতিনিন স্ট
 এতপ্রইতজল স্ট
 ইন্টািনাল স্ট
 এক্সটান িাল কফইল্যযি স্ট
 ঐবিহাবস কপ্রক্ষাপটমান বনয়ন্ত্রণ (Quality
Control),
মান বনবিি িণ (Quality
Assurance), কটাটাল ক ায়াবলটি
ম্যাতনজম্যান্ট (Total Quality
Management)
পতণ্যি মান বনধ িািণ - স্থানীয় (কর্মন –
বিএসটিআই),
আন্তজিাবি (আইএসও)
 কল আউতটি ধািণা
 কল আউতটি গুরুত্ব

ক্লাতসি ক্রম
১৩িম

মন্তব্য

অধ্যায় ও অধ্যাতয়ি
বিতিানাম

বিক্ষাক্রম/পাঠ্যপুস্তত উবিবিি বিিনফল


কল আউতটি প্র ািতিদ িণ িনা িতি পািতি

বিষয়িস্তু
(পাঠ ও পাতঠি বিতিানাম)
 কল আউতটি প্র ািতিদ
 ফযাক্টবি কল আউট
( প্রতসস কল আউট, বফক্সড পবজিন কল
আউট, কপ্রাডাক্ট কল আউট)

প্রতয়াজনীয়
ক্লাস সংখ্যা
২

 সাবিিস কল আউট
( বিতটইল কল আউট, অবফস কল আউট,
ওয়াি হাউজ কল আউট)

২

সি িতমাট ক্লাস সংখ্যা=
gvbeÈb: eZ©gv‡b cÖPwjZ cÖkœ c‡Îi aviv I gvbeÈb AcwiewZ©Z _vK‡e|
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ক্লাতসি ক্রম
২৫িম
২৬িম

২৭িম
২৮িম

মন্তব্য

