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Chapter-01: Introduction to communication 
The word communication has been derived from latin word communis which means common. Communication 
is the process of exchanging information between two or more parties. In this process one party transmits 
message by using a medium and another party receives the message. Business communication is a special 
branch of general communication when communication takes place between two or more parties concerning 
business affairs it is known as business communication. Business communication starts with the transmission of 
information related to business and ends with the feedback from the receiver. The steps of communication 
process are developing idea, encoding, selecting media, transmitting message, receiving message, decoding and 
response. Effecting communication is sending the right message, which is correctly received and understood by 
the receiver. Feedback is the return message or response from the receiver to the sender. 7C’s of communication 
are clarity, completeness, correctness, conciseness, concreteness, consideration and courtesy. The important 
elements of business communications are sender, encoding, message, media or channel, receiver, decoding, 
noise and feedback. Communication model is a symbolic representation of a communication process. is known 
as communication model. When information or message exchange between two parties or two directions 
(sender and receiver) is called two-way communication. 
 

অ ায় -১: যাগােযােগর চনা 
যাগােযাগ শ  লািতন শ  কিমিনস থেক উ ূত হেয়েছ যার অথ সাধারণ। যাগােযাগ হ'ল ই বা তেতািধক পে র মে  ত  আদান দােনর 
ি য়া। এই ি য়ােত এক  প  এক  মা ম বহার কের বাতা রণ কের এবং অ  প  বাতা  হণ কের। বসািয়ক যাগােযাগ হল সাধারণ 
যাগােযােগর এক  িবেশষ শাখা যখন বসািয়ক িবষয় িল স িকত  বা তেতািধক পে র মে  যাগােযাগ হয় তখন এ  বসািয়ক যাগােযাগ 

িহসােব পিরিচত। বসািয়ক যাগােযাগ বসােয়র সােথ স িকত ত  স ােরর সােথ  হয় এবং িরিসভােরর িতি য়া িদেয ় শষ হয।় 
যাগােযােগর ি য়া িলর পদে প িল ধারণা িবকাশ, এনেকািডং, িমিডয়া িনরাচন, বাতা রণ, বাতা হণ, িডেকািডং এবং িতি য়া তির কের। 

কা কর যাগােযাগ  স ক বাতা রণ করেছ, যা স কভােব হণকারী হণ কেরেছ এবং বােঝ। িতি য়া হ'ল রেকর কােছ রেকর বাতা বা 
িতি য়া যাগােযােগর 7িস' তা, স ণতা, যথাথতা, সংি তা, িনিবডত়া, িবেবচনা এবং সৗজ । বসািয়ক যাগােযােগর ণ উপাদান হ'ল 
রক, এনেকািডং, বাতা, িমিডয়া বা চ ােনল, িরিসভার, িডেকািডং, শ  এবং িতি যা়। যাগােযােগর মেডল এক  যাগােযাগ ি য়ার তীকী 

উপ াপনা। যাগােযাগ মেডল িহসােব পিরিচত। যখন  প  বা  িদেকর ( রক এবং াপক) মে  ত  বা বাতা িবিনময ়হয় তখন ি - খী 
যাগােযাগ বলা হয়। 

Chapter-02: Types of Communication 
Communication is an exchange facts, ideas, opinions or emotions by two or more persons. There are many 
types of communication occurs in our practical life. It depends on organizational pattern, parties of 
organization, involved number of workers, pattern of activities etc. Based on parties, communication can be of 
two types: internal and external. When information is exchanged among the employees within the organization, 
it is called internal communication. External communication is the process of exchanging information with the 
people of various external or outside parties of the organization. Communication mainly takes the form of 
formal and informal. Communication by using the formal official channel can be termed as formal 
communication. It is consists of downward, upward and horizontal communication. Communication without 
using formal channel is known as informal communication. The message that is encoded and transmitted in 
written form is known as written communication. When a message is exchanged between the parties orally it is 
called oral communication. Transmission of message to many people at a time is called mass communication. 
The communication between the peers is called horizontal communication. Communication happening between 
two or more persons having different level, rank or designation can be defined as vertical communication. 
Upward communication refers the flow of information from the lower level to the higher level. And downward 
communication is the flow of information from higher level to lower level.  
 

অ ায় -২: যাগােযােগর কার 
যাগােযাগ হল  বা তেতািধক ি র ারা িবিনময় করা ত , ধারণা, মতামত বা আেবগ। আমােদর বহািরক জীবেন িবিভ  ধরেণর যাগােযাগ 

ঘেট থােক। এ  সাংগঠিনক াটান, সং ার দল িল, জিড়ত সং ক কমী, কমকাে র াটান ইত ািদর উপর িনভর কের পািটর িভি েত, যাগােযাগ 
 ধরেণর হেত পাের: অভ রীণ এবং বািহ ক। সং ার মে  কমীেদর মে  ত  আদান দান করা হয়, এ  অভ রীণ যাগােযাগ বলা হয়। বািহ ক 

যাগােযাগ হ'ল সং ার িবিভ  বািহ ক বা বাইেরর দেলর লােকর সােথ ত  আদান- দােনর ি য়া। যাগােযাগ লত থাগত এবং অনা ািনক প 



নয়। আ ািনক অিফিসয়াল চ ােনল বহার কের যাগােযাগেক আ ািনক যাগােযাগ বলা যেত পাের। এ  িন খী, উ খী এবং অ িমক 
যাগােযাগ সমি ত। আ ািনক চ ােনল বহার না কের যাগােযাগেক অনা ািনক যাগােযাগ িহসােব পিরিচত। িলিখত আকাের এনেকাড করা এবং 

রণ করা বাতা  িলিখত যাগােযাগ িহসােব পিরিচত। পে র মে  যখন কানও বাতা েখর িবিনময ়হয় তখন তােক মৗিখক যাগােযাগ বলা হয়। 
একসােথ অেনক লােকর কােছ বাতা রণেক গণেযাগােযাগ বলা হয়। সমবয়সীেদর মে  যাগােযাগেক অ িমক যাগােযাগ বলা হয়। 'জন বা তার 
বিশ ি র মে  িবিভ  েরর, র ◌্যা  বা পদিব  ি র মে  ঘেট যাওয়া যাগােযাগ েক উ  যাগােযাগ িহসােব সং ািয়ত করা যেত পাের। 

উ গামী যাগােযাগ িন  েরর থেক উ  েরর তে র বাহেক বাঝায়। এবং িন গামী যাগােযাগ হ'ল উ  র থেক িন  েরর তে র বাহ। 
 

Chapter-3: Major media of written communication 
Media or channel is the means or ways of transmitting the message from sender to the receiver. When messages 
transmitted in written form then it can be stated as written communication. A letter is a written message that is 
sent to someone by other through post or mail. The letter which one exchanged among businessman in 
connection with business affairs are called business letters. The basic purpose of any business letter is to convey 
information regarding business activities. When letters are written on official matters then it is known as official 
letter. Memorandum is popularly known as memo. Memorandum or memo is a short form of letters written 
inside the business. Effective writing wins the heart of the parties. It is necessary for various purpose. 
Generally, there are five steps which a writer should follow in order to accomplish his purpose. These five steps 
are planning, writing, revising, editing and preparing the final draft. A report is an organized statement of facts 
related to a particular subject prepared after an investigation is made and presented to the interested persons. 
The letter that is written by maintaining officially recognized rules, regulations and formalities is called formal 
letter. 

অ ায ়-৩: িলিখত যাগােযােগর ধান মা ম 
িমিডয়া বা চ ােনল হ'ল বাতা রক থেক রেকর কােছ রণ করার উপায ়বা উপায়। িলিখত আকাের যখন বাতা রণ করা হয় তখন তা িলিখত 
যাগােযাগ িহসােব বলা যেত পাের। এক  িচ  এক  িলিখত বাতা যা অ  কাউেক পা  বা মইেলর মা েম রণ করা হয়। বসািয়ক িবষেয় য 

িচ  বসায়ীে◌র মে  িবিনময় হেয়িছল তােক বসািয়ক িচ  বলা হয়। য কানও বসােয়র িচ র ল উে  বসািযক় ি য়াকলাপ স িকত 
ত  সরবরাহ করা। সরকারী িবষেয ়যখন িচ  লখা হয় তখন এ  সরকারী িচ  িহসােব পিরিচত। ারকিলিপ মেমা নােম পিরিচত। ারকিলিপ বা 
মেমা হ'ল বসােয়র অভ ের লখা িচ র এক  সংি  প। কা করী লখা দল িলর মন জয ়কের। এ  িবিভ  েযা়জেন েয়াজনীয়। সাধারণত, 
াচ  পদে প রেয়েছ যা একজন লখেকর িনেজর উে  স াদেনর জ  অ সরণ করা উিচত। এই াচ  পদে প ডা়  খসড়া  পিরক না, রচনা, 

সংেশাধন, স াদনা এবং তকরণ। এক  িতেবদন হ'ল তদে র পের ত করা এবং আ হী ি েদর কােছ উপ াপেনর পের িনিদ  িবষয় 
স িকত তে র এক  সংগ ত িব িত। সরকারী ী ত িনয়ম, িবিধিবিধ এবং আ ািনকতা বজায় রেখ য িচ  লখা হয় তােক ফমাল লটার 
বেল। 

Chapter-4: Major Media of oral communication 
Oral communication is the process of communication which is sent by the sender through the word of mouth. It 
is the most pervasive forms of communication. Oral communication is generally more preferred, as compared to 
written communication. It takes the form of speech and listening. Speech means talking, expressing, explaining 
or narrating on a specific matter or subject in front of a group of people. The media or channels used at present 
for oral communication may be classed into two broad categories such as non-mechanical and mechanical. 
Mechanical channels are Telephone, Radio, Television, Microphone etc. Non mechanical channels includes 
speech, face to face conversation, interviews, group discussions, meetings etc. Face to face conversation is an 
informal discussion through spoken, words on a particular issue among the people to exchanges their views 
freely and fairly with each other. The word interview means view between or sight between. It is an organized 
or planed conversation with a specific purpose involving two or more people. Group discussion is a popular 
method of oral communication. A meeting is an assembly of two or more persons for reaching a decision 
through discussion. Telephone plays a vital role in communication when the two persons stay in different places 
they communicate with each other by telephone. Television is also the indirect media of oral communication. 
Video conferencing is a kind of teleconferencing communication where people staying in different locations 
and participate in face to face group meeting or group discussion through the help of electronic video camera 
technology .  

অ ায ়-4: মৗিখক যাগােযােগর ধান মা ম 
মৗিখক যাগােযাগ হ'ল যাগােযােগর ি য়া যা রেকর মা েম েখর শ  ারা রণ করা হয়। এ  যাগােযােগর সরািধক িব ত প। িলিখত 
যাগােযােগর লনায ় মৗিখক যাগােযাগেক সাধারণত বিশ পছ  করা হয়। এ  ব ৃতা এবং শানার প নয়। ব ৃতা বলেত কানও েপর সামেন 

িনিদ  িবষয ় বা িবষয ় িনেয় কথা বলা, কাশ করা, া া করা বা িববরণ দওযা়। মৗিখক যাগােযােগর জ  বতমােন ব ত িমিডয়া বা 
চ ােনল িলেক নন-যাি ক এবং যাি েকর মেতা  িব ত িবভােগ িবভ  করা যেত পাের। যাি ক চ ােনল িল হ'ল টিলেফান, রিডও, টিলিভশন, 
মাইে ােফান ইত ািদ নন যাি ক চ ােনল িলর মে  ব ৃতা, েখা িখ কেথাপকথন, সা া কার, গা ী আেলাচনা, সভা ইত ািদ অ  থােক 
কেথাপকথেনর েখা িখ কেথাপকথেনর মা েম এক  অনা ািনক আেলাচনা হয ়মা েষর মে  এক  িনিদ  িবষেয় কথার মা েম এেক অপেরর 
সােথ িনখরচায় ও ুভােব তােদর মতামত িবিনময ়করেত। সা া কার শে র অথ হ'ল ম বতী দশন বা এর মে  দশন এ  এক  সংগ ত বা 



ানড কেথাপকথন যা িনিদ  বা  বা তেতািধক লােকর সােথ জিড়ত এক  িনিদ  উে ে  প আেলাচনা মৗিখক যাগােযােগর এক  জনি য় 
প িত। আেলাচনার মা েম িস াে  ৗছােনার জ  এক  সভা  বা তেতািধক ি র সমােবশ হয়। টিলেফান যাগােযােগ ণ িমকা পালন 
কের যখন 'জন ি  টিলেফােন এেক অপেরর সােথ যাগােযাগ কের িবিভ  ােন থােক। টিলিভশনও মৗিখক যাগােযােগর অ ত  িমিডয়া। 
িভিডও কনফােরি ং হ'ল এক কার টিলকনফােরি ং যাগােযাগ যখােন লােকরা িবিভ  ােন অব ান কের এবং ব িতন িভিডও ক ােমরা 

ি র সহায়তায ় প িম ং বা প আেলাচনায ়অংশ নয়। 

Chapter-5: Non-Verbal communication 
Messages or information's are exchanged through words is called verbal communication. Non verbal 
communication is the process of exchanging information between two or more persons through gesture, facial 
expression, eye contact, proximity, touching etc and without using any spoken or written words. Non verbal 
communication is any information that is communicated without using words. Non verbal communication 
absolutely essential in traffic signs and signals because there must be instant response from the drivers or 
pedestrians’. Eye contact means looking someone directly in the eye. A facial expression is one or more 
motions or positions of the muscles in the skin of face. When information or messages exchanges between two 
or more person with absence of sound is called silent communication. Visual communication is a 
communication where the ideas and information can be read or viewed through the means of visual aid. Graphic 
and visual aids refers to the designs, drawings or pictures that are used specially in the production of books, 
magazine reports etc. Audio-Visual communication takes place by using both sound and pictures. It is based on 
both audio and visual communication. Symbols are important media of non verbal communication. Body 
language refers to the movements of different parts of the body. Gesture is a conscious and deliberate body 
movement to convey a specific message.  

অ ায ়-5: অ- মৗিখক যাগােযাগ 
বাতা িল বা ত িলর শে র মা েম িবিনময় হয ়তােক মৗিখক যাগােযাগ বেল। শ হীন যাগােযাগ হ'ল অ ভি , েখর ভাব, চােখর যাগােযাগ, 
সাি , শ ইত ািদর মা েম এবং কানও ক  বা িলিখত শ  বহার না কেরই 'জন বা আরও বিশ ি র মে  ত  আদান দােনর ি যা়। 
শ হীন যাগােযাগ এমন কানও ত  যা শ  বহার না কেরই যাগােযাগ করা হয়। ািফক ল ণ এবং িসগ ােলর ে  অ মৗিখক যাগােযাগ 
এেকবাের েয়াজনীয ়কারণ কারণ াইভার বা পথচারীেদর তা িণক িতি যা় অব ই উপি ত থাকেত হেব। চােখর যাগােযােগর অথ কাউেক 
সরাসির চােখ দেখ। েখর েক পশী িলর এক বা একািধক গিত বা অব ান িল এক  েখর অিভ ি । যখন শ  বা অ পি িতর সােথ 'জন বা 
আরও বিশ ি র মে  ত  বা বাতা িবিনময় হয় তখন তােক নীরব যাগােযাগ বলা হয়। িভ যা়ল যাগােযাগ হ'ল এমন এক  যাগােযাগ যা 
িভ য়াল এইেডর মা েম ধারণা িল এবং ত িল পডা় বা দখা যায়। ািফক এবং িভ য়াল এইডস বলেত বাঝায় য নকশা িল, কা িল বা ছিব 
যা বইেয়র উ পাদন, াগািজন িরেপাট ইত ািদেত িবেশষভােব ব ত হয ়ইত ািদ শ  এবং ছিব উভযই় বহার কের অিডও-িভ যা়ল যাগােযাগ 
হয়। এ  উভয় অিডও এবং িভ যা়ল যাগােযােগর উপর িভি  কের। তীক িল মৗিখক যাগােযােগর ণ িমিডয়া। দেহর ভাষা বলেত দেহর 
িবিভ  অংেশর চলােফরা বাঝায়। অ ভি  এক  িনিদ  বাতা দওয়ার জ  সেচতন এবং ই া ত দহ আে ালন। 

 

Chapter-6: Internal communication 
The communication among the members of the same organization is called internal communication. The main 
purpose of internal communication is to ensure smooth functioning of the organizational activities. Internal 
communication may be two types. Vertical and horizontal communication. The method and language of internal 
communication must be simple and less expensive. The integrity of the organization must be followed at the 
time of internal communication. The receiver should give attention to the information received as quickly as 
possible. Grapevine is an informal unofficial and personal communication channel or system that takes place 
within the organization as a result of rumor and gossip. Organizational communication is a process in which 
information is exchanged among the individuals and the collective groups at the organization to achieve the 
organizational goals. A small group indicate three of fifteen members, interacting and inter dependent, who 
come together to achieve particular goals. Formal communication is the flow of information that is dictated by 
the organization’s official structure. When members of an organization communicates with outsiders of the 
organization then it is called external communication. 

অ ায ়-6: অভ রীণ যাগােযাগ 
একই সং ার সদ েদর মে  যাগােযাগেক অভ রীণ যাগােযাগ বেল। অভ রীণ যাগােযােগর ল উে  সাংগঠিনক কা েমর ু পিরচালনা 
িনি ত করা। অভ রীণ যাগােযাগ  ধরেণর হেত পাের। উ  এবং অ িমক যাগােযাগ। অভ রীণ যাগােযােগর প িত এবং ভাষা অব ই সহজ 
এবং কম য়ব ল হেত হেব। অভ রীণ যাগােযােগর সময় সং ার অখ তা অ সরণ করেত হেব। হীতার যত তাড়াতািড় া  ত িলেত মেনােযাগ 
দওযা় উিচত। পিভন এক অনা ািনক বসরকারী এবং ি গত যাগােযােগর চ ােনল বা িসে ম যা জব এবং গিসেপর ফল প সংগঠেনর মে  
ান নয়। সাংগঠিনক যাগােযাগ হ'ল এমন এক  ি য়া যার মে  সাংগঠিনক ল  অজেনর জ  সং ায় ি  এবং সি িলত গা ী িলর মে  

ত  আদান দান করা হয়। এক  ছাট গা ী পেনেরা সদে র মে  িতনজনেক িনেদশ কের, ই ারঅ া  কের এবং আ ঃিনভর হয,় যারা িনিদ  
ল  অজেন একি ত হয়। আ ািনক যাগােযাগ হ'ল ত  বাহ যা সং ার অিফিসয়াল কাঠােমা ারা িনধািরত হয়। যখন কানও সং ার সদ রা 
সংগঠেনর বিহরাগতেদর সােথ যাগােযাগ কের তখন তােক বািহ ক যাগােযাগ বলা হয।় 


