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ইউফিট-১:
অর্ থায়ন ও
ব্যবসায় অর্ থায়ন

২০২১ সালের জানুয়াফর মালস জিাব আরাি এ টি ব্বসায়
স্থাপি লরি। জিাব আরািল অত্যন্ত সাবধািত্ার সালে
অে থায়ি রলত্ হয়। অে থায়লির ী ী িীফত্সমূহ জিাব
আরািল মমলি চেলত্ হলব ব্াখ্যা রুি।
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ইউফিট-১:
অর্ থায়ন ও
ব্যবসায় অর্ থায়ন

জিাব ফরমল “ ” মেইফর িাম থ আফে থ ব্বস্থাপ
ফহলসলব ফিলয়াগ প্রদাি লর। এ জি আফে থ ব্বস্থাপ
ফহলসলব ত্াল ী ী দাফয়ত্ব পােি রলত্ হলব ও ী ী
থ
ার্াবেী
সম্পন্ন রলত্ হলব ত্া উদাহরণ সহ ালর
আলোচিা রুি।
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ইউফিট-৩: অর্র্ থর
সময়মূল্য

২০২০ সালে আপফি এ টি ফজফিস মর্ দালম ফ লিফিলেি
২০২১ সালে আপফি ঐ ফজফিস এ ই দালম ফ িলত্ পালরি
িা। সমলয়র সালে সালে অলে থর মূলের পফরবত্থি হয়।
অে থায়লি সময়মূলের গুরুত্ব উদাহরণ সহ ালর আলোচিা
রুি।
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ইউফিট-৫:
মুেধিী আয়-ব্য়
প্রাক্কেি

জিাব মত্ৌফ র “খ” ফেফমলটে এর এ জি আফে থ
ব্বস্থাপ । ফত্ফি এ টি িতুি প্র লে ফবফিলয়ালগর ফচন্তা
ভাবিা রলিি। উক্ত প্র লের প্রােফম ফবফিলয়াগ ৫০,০০০
টা া এবাং ভগ্নাবলেষ মূে ১০,০০০ টা া। প্র লের মময়াদ
৫ বির। উক্ত প্র ে হলত্ অবচয় ও রপূব থ মুিািা বাবদ
প্রফত্বির ১৫,০০০ টা া পাওয়া র্ালব। উক্ত প্র লের গড়
মুিািার হার ফিণ থয় রুি। ম াম্পাফির ব্বস্থাপিা র্তথপক্ষ
র্তথ সব থফিম্ন গড় মুিািার হার ১০% হলে প্র েটি ী
গ্রহণ রা উফচত্?
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ইউফিট-৭:
মেয়ার, বন্ড ও
ফেলবঞ্চার

ধরুি, আপফি “গ” ম াম্পাফি ফেফমলটে এর এ জি
সাধারি মেয়ারলহাল্ডার। এ জি সাধারি মেয়ার মহাল্ডার
ফহলসলব আপফি ী ী ববফেলযযর অফধ ারী হলবি এবাং ী
ী সুফবধা ও অসুফবধা মভাগ রলবি ত্া আলোচিা রুি।
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ইউফিট-৯:
ব্যাাংক াং ব্যবসায়
ও তার ধরন

সম্প্রফত্ “ঘ” ব্াাং ত্ার ব্বসাফয় ার্ থক্রম শুরু লর।
ব্বসায় পফরচােিার মক্ষলে “ঘ” ব্াাং ল ী ী মমৌফে
িীফত্মাো অনুসরণ রলত্ হলব আলোচিা রুি।
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ইউফিট-১০:
বাকিকযি ব্যাাং
ও তার পকরকিকত

অন্যান্য ব্াাংল র মত্ বাফণফজয ব্াাংল র ও আয়-ব্লয়র
ফ ছু উৎস রলয়লি। ম াি ম াি খাত্ মেল বাফণফজয ব্াাং
আয় লর োল এবাং ম াি ম াি খালত্ খরচ ফিব থাহ লর
োল ত্া ব্াখ্যা রুি।
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ইউফিট-১১:
ব্যাাংর্ র আমানত

ধরুি, আপিার বাসার পালে এ টি ব্াাং আলি। আপফি
ঐ ব্াাংল এ টি ফহসাব খুলেলত্ চালেি। আপফি ঐ ব্াাংল
ফ ভালব ফহসাব খুেলবি বণ থিা রুি।
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(র্মাোঃ ওমর ফারু ভূঁইয়া)
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