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(২টি প্রশ্ন থাকলে। ২টি প্রলশ্নই উত্তর লিলত িলে।) 

 

পঞ্চম অধ্যায়: ব ৌথ মূিধনী বকাম্পালনর আলথ বক লেেরণী 

 

[ সাধারণত: উদ্দীপক লিসালে ক্রয়-লেক্রয়কারী/উৎপািনকারী বকাম্পালনর  ২টি অথো, ১টি ক্রয়-লেক্রয়কারী/উৎপািনকারী 

বকাম্পালনর  ও ১টি বসোধমী ও বপশাজােীলির বকাম্পালনর সমাপ্ত লিসােকালির জন্য প্রস্তুতকৃত বরওয়ালমি ও অলতলরক্ত তথ্যােলি 

(সমন্বয় সম্পলকবত) বিয়া থাকলে।]  

 

 ২ নম্বলরর উপল াগী প্রশ্ন: 

ক্রয়-লেক্রয়কারী/সাধারণ ব্যেসায় প্রলতষ্ঠালনর বেলত্র: 

 লনট ক্রলয়র পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 

 লনট লেক্রলয়র পলরমাণ লনণ বয় কলরা 

 ক্রয়কৃত পলের ব্যয় লনণ বয় কলরা। 

 লেলক্রত পলের ব্যলয়র পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 

 চিলত েছলর ব্যেহৃত মলনিালরর পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 

 চিলত েছলরর লেজ্ঞাপন োোি খরলচর পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 

 লেিলম্বত লেজ্ঞাপলনর পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 

 আগুলন লেনষ্ট মজুি োেি কত টাকার েলত লিসােভুক্ত কলরালত িলে? 

  ন্ত্রপালতর খরচ/ সরঞ্জাম ও কিকব্জার/  ন্ত্রপালত ও িািানলকাঠার ওপর অেচলয়র পলরমাণ  লনণ বয় কলরা। ।  

 চািালন কারোলর বপ্রলরত পলের মুনাফা/েলতর পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 

 লেক্রয় অথো বফরত শলতব বপ্রলরত পলের ক্রয়মূল্য লনণ বয় কলরা। 

 নতুন অনািায়ী পাওনা সলঞ্চলত লনণ বয় কলরা। 

 অনািায়ী পাওনা সলঞ্চলত োেি আয় লেেরণীলত কত চাজব করা িলে তা লনণ বয় কলরা। 

 সমাপনী চিলত সম্পলত্তর বমাট পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 

 প্রাপ্য লিসালের লনট সমাপনী উিতৃ্ত ও অনািায়ী পাওনা সলঞ্চলত গণনাসি লনণ বয় কলরা। 

 ইজারা সম্পলত্তর প্রারলিক মূল্য লনণ বয় কলরা। 

 সংরলেত আয় লেেরণী প্রস্তুত কলরা। 

 লনট িাভ ...... টাকা ধলর পলরচািনা মুনাফা/েলত লনণ বয় কলরা। 

 বকাম্পালনর বমাট মুনাফা লনণ বয় কলরা। 

 ভযাট চিলত লিসালের উিলৃত্তর পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 

 প্রলিয় ভাড়ার পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 

 প্রস্তালেত/ল ালিত িভযাংশ লনণ বয় কলরা। 

 প্রলিয় িভযাংলশর পলরমাণ লনণ বয় কলরা।  

 ইস্যযকৃত বশয়ালরর সংখ্যা লনণ বয় কলরা। 

 

বসোধমী ও বপশাজীলেলির প্রলতষ্ঠালনর বেলত্র: 

 অনুপালজবত বসো আয় লনণ বয় কলরা। 

 বমাট বসো আলয়র পলরমাণ লনণ বয় কলরা।   

 লনট বসো আলয়র পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 



 

 ৪ নম্বলরর উপল াগী প্রশ্ন : 

 

ক্রয়-লেক্রয়কারী/সাধারণ ব্যেসায় প্রলতষ্ঠালনর বেলত্র: 

 লেলক্রত পলের ব্যয় লনণ বয় কলরা। 

 বমাট পলরচািন ব্যয় লনণ বয় কলরা। 

 পলরচািন খরচ ও অপলরচািন খরলচর বমাট পলরমাণ লনণ বয় কলরা।  

 লেশি আয় লেেরণী প্রস্তুত কলরা।/সমাপ্ত েছলরর জন্য আয় লেেরণী প্রস্তুত কলরা। 

 লেশি আয় লেেরণীর মাধ্যলম বমাট মুনাফা লনণ বয় কলরা। 

  লথাপযুক্ত ছলক বমাট িাভ লনণ বয় কলরা। 

 চিলত েছলরর বমাট মুনাফা/েলতর পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 

  লথাপযুক্ত ছলক বকাম্পালনর লনট মুনাফা লনণ বয় কলরা।  

 লেলক্রত দ্রলব্যর ব্যয় .......... টাকা ধলর আয় লেেরণী প্রস্তুত কলরা। 

 বমাট িাভ ....... টাকা ধলর আয় লেেরণী ততলর কলরা। 

 বমাট মুনাফা ....... টাকা ধলর বকাম্পালনর লনট মুনাফা/েলতর পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 

 বকাম্পালনর সংরলেত আয় লেেরণী প্রস্তুত কলরা। 

 লনট িাভ ........  টাকা িলি রলেত/সংরলেত আয় লেেরণী ততলর কলরা। 

 আয়কলরা সমন্বলয়র পর লনট িালভর বজর ......... টাকা ধলর সংরলেত আয় লেেরণী প্রস্তুত কলরা। 

 লনট িাভ .......... টাকা ধলর মালিকানাস্বত্ব লেেরণী ততলর কলরা। 

 েৎসলরর বশলি সংরলেত আলয়র বজর ......... টাকা িলি বকাম্পালনর বশয়ারলিাল্ডারলির মালিকানাস্বত্ব লেেরণী প্রস্তুত 

কলরা। 

 বকাম্পালনর লিলতপত্র / আলথ বক অেিার লেেরণী প্রস্তুত কলরা। 

 সংরলেত আয় লেেরণীর উিতৃ্ত ........... টাকা ধলর আলথ বক অেিার লেেরণী প্রস্তুত কলরা। 

 আলথ বক অেিার লেেরণী িায় ও মালিকানা স্বত্ব পার্শ্ব ছক আকালর প্রিশ বন কলরা। 

 সংরলেত মুনাফা .......... টাকা ধলর আলথ বক অেিার লেেরণীর িায় ও মালিকানা স্বত্ব উপিাপন কলরা। 

 রলেত আয় লেেরণীর উিতৃ্ত ........ টাকা ধলর আলথ বক অেিার লেেরণীর মূিধন ও িায় পালর্শ্ব প্রিশ বন করা। 

 

বসোধমী ও বপশাজীলেলির প্রলতষ্ঠালনর বেলত্র: 

 আয় লেেরণী প্রস্তুত কলরা। 

 লনট বসো আয় ........টাকা ধালর লনট আয়/েলতর পলরমাণ লনন বয় কলরা। 

 সংরলেত আয় লেেরণীর উিতৃ্ত ........... টাকা ধলর আলথ বক অেিার লেেরণী প্রস্তুত কলরা। 

 

ক্রয়-লেক্রয়কারী/সাধারণ ব্যেসায় প্রলতষ্ঠান এেং বসোধমী ও বপশাজীলেলির প্রলতষ্ঠালনর বেলত্র: 

 বকাম্পালনর বমাট সম্পলির পলরমাণ লনণ বয় কলরা।/ সম্পলত্তর বেলণলেন্যাস কলর বমাট সম্পলত্তর পলরমাণ লনণ বয় কলরা। /আলথ বক 

অেিার লেেরণীর ছলক বমাট সম্পলির পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 

 বকাম্পালনর আলথ বক অেিার লেেরণীলত সম্পিসমূলির অেিান বিখাও।/ / আলথ বক অেিার লেেরণীর সম্পিসমূি উপিাপন 

কলরা।/আলথ বক অেিার লেেরণীর সম্পি পার্শ্ব ছক আকালর প্রিশ বন কলরা। 

 বকাম্পালনর লনট চিলত মূিধন লনণ বয় কলরা। 

 বকাম্পালনর বমাট িায়ী সম্পি ও বমাট চিলত িায় লনণ বয় কলরা। 

 বকাম্পালনর বমাট সম্পি এেং বমাট চিলত িায়-এর পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 

 

 

 

 

 

 



খ-লেভাগ 

(নয়টি প্রশ্ন থাকলে। ব  বকান পাঁচটি প্রলশ্নর উত্তর লিলত িলে।) 

 

প্রথম অধ্যায়: অব্যেসায়ী প্রলতষ্ঠালনর লিসাে  

প্রালপ্ত ও প্রিান লিসাে প্রস্তুত সংক্রান্ত  : 

 

[ সাধারণত: উদ্দীপক লিসালে লেলভন্ন ক্লাে ো বসোধমী অমুনাফালভাগী অব্যেসায়ী প্রলতষ্ঠালনর সমাপ্ত লিসােকালির মুনাফা ও 

মূিধন জাতীয় প্রালপ্ত ও প্রিানসমূি ও অলতলরক্ত তথ্যােলি বিয়া থাকলে।  ]  

 

 ২ নম্বলরর উপল াগী প্রশ্ন: 

 চাঁিা োেি চিলত েছলরর আয় লনণ বয় কলরা। 

 চিলত েছলরর ক্লালের অনািায়ী/েলকয়া চাঁিার পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 

 মুনাফা জাতীয় প্রালপ্ত পলরমাণ লনণ বয় কর। 

 মূিধন জাতীয় প্রালপ্ত পলরমাণ লনণ বয় কর। 

 মূিধন জাতীয় আলয়র পলরমাণ লনণ বয় কলরা।   

 মূিধন জাতীয় ব্যলয়র পলরমাণ লনণ বয় কলরা।   
 

 ৪ নম্বলরর উপল াগী প্রশ্ন: 

 প্রালপ্ত ও প্রিান লিসাে প্রস্তুত কলরা।/প্রালপ্ত ও প্রিান লিসাে প্রস্তুত কলর ক্লালের সমাপনী নগি তিলেলির পলরমাণ লনণ বয় কর। 

 আয়-ব্যয় লিসাে/আয়-ব্যয় লেেরণী প্রস্তুত কলরা/ক্লালের ব্যয়ালতলরক্ত আয় অথো আয়ালতলরক্ত ব্যয় লনণ বয় কর। 

 মুনাফা জাতীয় আলয়র পলরমাণ লনণ বয় কলরা।  

 মুনাফা জাতীয় খরলচর পলরমাণ লনণ বয় কর। 

 আয়-ব্যয় লিসাে প্রস্তুত কলর ক্লালের বমাট ব্যলয়র পলরমাণ লনণ বয় কর। 

 

প্রালপ্ত ও প্রিান লিসাে কলর বিয়া থাকলি : 

 

[ সাধারণত: উদ্দীপক লিসালে লেলভন্ন ক্লাে ো বসোধমী অমুনাফালভাগী অব্যেসায়ী প্রলতষ্ঠালনর সমাপ্ত লিসােকালির প্রালপ্ত ও প্রিান 

লিসাে/লেেরণী, অলতলরক্ত তথ্যােলি লিলসলে উক্ত ক্লালের প্রারলিক সম্পলত্তসমূি, িায়সমূি ও প্রলয়াজনীয় সমন্বয়সমূি বিয়া 

থাকলে।]  

 

 ২ নম্বলরর উপল াগী প্রশ্ন: 

 প্রারলিক মূিধন তিলেলির পলরমাণ লনণ বয় কর। 

 চিলত সালির বমাট চাঁিার পলরমাণ লনণ বয় কর।  

 চিলত েছলরর চাঁিার পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 

 চাঁিা োেি চিলত েছলরর আয় লনণ বয় কলরা। 

 চিলত েছলরর ক্লালের অনািায়ী/েলকয়া চাঁিার পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 

 েছর বশলি লনট িায়ী সম্পলির পলরমাণ লনণ বয় কর। 

 সমাপনী িায় লনণ বয় কলরা।  

 চিলত েছলর সমাপনী তালরলখ বৃলত্ত তিলেলির বজর লনণ বয় কর। 

 আপ্যায়ন ব্যয় োেি িাভ ো েলতর পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 

 বভাগ্য পে িলত আলয়র পলরমাণ লনণ বয় কর। 

 খাদ্যদ্রব্য ও পানীয় োেি চিলত েছলরর মুনাফা/িাভ ো েলতর পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 

 বমাট বেতলনর পলরমাণ লনণ বয় কর। 

 মুনাফা জাতীয় প্রালপ্ত পলরমাণ লনণ বয় কর। 

 মূিধন জাতীয় আলয়র িফাসমূলির পলরমাণসি লিখ।  

 সমাপনী চিলত সম্পলত্ত ও চিলত িায় লনণ বয় কর। 

 



 ৪ নম্বলরর উপল াগী প্রশ্ন: 

 েছলরর বশি তালরলখ ক্লালের নগি তিলেলির পলরমাণ লনণ বয় কর। 

 আসোেপত্র ও েইপলত্রর উপর ধা বকৃত অেচলয়র পলরমাণ খসড়াসি বিখাও।   

 প্রারলিক মূিধন তিলেি লনণ বয় কর।/মূিধন তিলেি লনণ বয় কর। 

 প্রারলিক সম্পলত্ত ও িালয়র পাথ বকয লনণ বয় কলরা। 

 আয়-ব্যয় লিসাে/আয়-ব্যয় লেেরণী প্রস্তুত কলরা/ক্লালের ব্যয়ালতলরক্ত আয় অথো আয়ালতলরক্ত ব্যয় লনণ বয় কর। 

 চিলত েছলরর সমাপ্ত েছলরর জন্য ক্লালের আয়-ব্যয় লিসালের আয় পালর্শ্বর সমলষ্ট লনণ বয় কর। 

 সমাপ্ত েছলরর জন্য আয়-ব্যয় লিসাে প্রস্তুত কলর ক্লালের বমাট ব্যলয়র পলরমাণ লনণ বয় কর।/সমাপ্ত েছলরর বমাট ব্যলয়র পলরমাণ 

লনণ বয় কর। 

 মুনাফা জাতীয় খরলচর পলরমাণ লনণ বয় কর।/সমাপ্ত েছলরর বমাট মুনাফা জাতীয় ব্যলয়র পলরমাণ লনণ বয় কর। 

 ক্লালের উিতবপত্র/আলথ বক অেিার লেেরণী প্রস্তুত কর। 

 চিলত েছলরর বশি তালরখ ক্লালের বমাট সম্পলির পলরমাণ লনণ বয় কর।/ক্লালের বমাট সম্পলির পলরমাণ লনণ বয় কর।/ 

উিতবপলত্রর সম্পি পালশর িফাসমূলির ব াগফি লনণ বয় কর। 

 প্রারলিক মূিধন তিলেি ...... টাকা ধলর উিতবপত্র প্রস্তুত কর।  

 ব্যয়ালতলরক্ত আয় ...... টাকা িলি ক্লালের আলথ বক অেিার লেেরণী ততলর কর। 

 ব্যয়ালতলরক্ত আয় .......টাকা এেং প্রারলিক মূিধন তিলেি ........ টাকা ধলর সমাপনী িায় ও মূিধন তিলেলির পলরমাণ 

লনণ বয় কলরা। 

 ব্যয়ালতলরক্ত আয় ...... টাকা এেং প্রারলিক মূিধন তিলেি ........ টাকা ধলর উিতবপত্র  প্রস্তুত কর। 

 

 

লিতীয় অধ্যায়: অংশীিালর ব্যেসালয়র লিসাে  

 

সাধারণ সমস্যা: 

[ সাধারণত: উদ্দীপক লিসালে অংশীিালর কারোলরর অংশীিারলির মূিধন লিসাে, চিলত লিসাে, ঋণ লিসাে এর প্রারলিক বজর, 

লিসােকালি অংশীিারলির উলত্তািলনর পলরমান, অংশীিারলির িাভ-েলত েন্টলনর িার, বেতন, কলমশন, মূিধলনর স্যি, 

উলত্তািলনর স্যি ইতযালি সম্পলকবত চুলক্তপলত্রর ধারা এেং সমাপ্ত েছলরর কারোলরর লনট িাভ/েলত বিয়া থাকলে।] 

 

 ২ নম্বলরর উপল াগী প্রশ্ন: 

 এক জন/দুই জন অংশীিালরর উলত্তািলনর স্যি লনণ বয় কলরা। 

 এক জন/দুই জন অংশীিালরর নগি উলত্তািলনর স্যি লনন বয় কলরা।  

 অংশীিারলির বমাট উলত্তািলনর পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 

 এক জন/দুই জন অংশীিালরর মূিধলনর স্যি লনণ বয় কলরা।   

 এক জন/দুই জন অংশীিালরর ঋলণর স্যি লনণ বয় কলরা।   

 এক জন/দুই জন অংশীিালরর ঋণ লিসাে ততলর কলরা।   

 ঋলণর স্যলির জালেিা িালখিা িাও। 

 অংশীিারলির মূিধন লিসাে প্রস্তুত কলরা। 
 

 ৪ নম্বলরর উপল াগী প্রশ্ন: 

 অংশীিারলির িাভ-লিাকসান েন্টন/আেন্টন লিসাে প্রস্তুত কলরা।  

 অংশীিারলির িাভ-লিাকসান েন্টন/আেন্টন  বমাট ব্যয় এেং বমাট আলয়র পলরমাণ লনণ বয় কলরা।   

 এক জন/দুই জন /সকি অংশীিালরর লনট িালে লনণ বয় কলরা।  

 এক জন/দুই জন /সকি অংশীিালরর িায়ী পদ্ধলতলত মূিধন লিসাে প্রস্তুত কলরা।(েন্টনল াগ্য মূনাফা .... টাকা ধলর) 

 এক জন/দুই জন /সকি অংশীিালরর পলরেতবনশীি পদ্ধলতলত মূিধন লিসাে প্রস্তুত কলরা।(েন্টনল াগ্য মূনাফা .... টাকা ধলর) 

 এক জন/দুই জন /সকি অংশীিালরর চিলত লিসাে প্রস্তুত কলরা।(েন্টনল াগ্য মূনাফা .... টাকা ধলর) 

 মূিধলনর স্যি, মুনাফা/েলত অংশ, বেতস ও উলত্তািলনর স্যলির জালেিা িালখিা িাও।  
 



 

ভুি-সংলশাধনী/সমন্বয় সংক্রান্ত : 

[ সাধারণত: উদ্দীপক লিসালে অংশীিালর কারোলরর চুলক্তপলত্রর কলয়কটি ধারা সমন্বলয়র অংশীিারলির সমাপনী মূিধন লিসাে 

বজর বিয়া থালক। এছাড়া লিসােকালি অংশীিারলির উলত্তািলনর পলরমান, অংশীিারলির িাভ-েলত েন্টলনর িার, োলি বক বেতন,  

মূিধন ও উলত্তািলনর ওপর স্যলির িার, েন্টনল াগ্য লনট িাভ/েলত ইতযালি সম্পলকবত তথ্যালি এেং সমাপ্ত েছলরর কারোলরর 

বমাট মূিধলনর পলরমাণ এেং উক্ত মূিধন অংশীিারগণ বকান িালর রাখলত ইচ্ছুক তাও বিয়া থাকলে।] 

 

 ২ নম্বলরর উপল াগী প্রশ্ন: 

 এক জন/দুই জন /সকি অংশীিালরর প্রারলিক মূিধন লনণ বয় কলরা। 
 

 ৪ নম্বলরর উপল াগী প্রশ্ন: 

 অংশীিারলির সমলন্বত িাভ-েলত লিসাে/লেেরণী প্রস্তুত কলরা। 
 এক জন/দুই জন /সকি অংশীিালরর সমলন্বত মূিধন লিসাে ততলর কলরা। 

 

তৃতীয় অধ্যায়: নগি প্রোি লেেরণী 

 

[ সাধারণত: উদ্দীপক লিসালে বকাম্পালনর তুিনামূিক আলথ বক অেিার লেেরণী, আয় লেেরণী ও অলতলরক্ত তথ্যােলি বিয়া 

থাকলে। অথো, লনট আয়, বকাম্পালনর পলরচািন কা বক্রম, লেলনলয়াগ কা বক্রম ও অথ বসংিান কা বক্রম সম্পলকবত তথ্যােলি বিয়া 

থাকলে। ] 

 

 ২ নম্বলরর উপল াগী প্রশ্ন: 

 নগি প্রোি লেেরণীলত অন্তভু বক্ত িলে না এমন অনগি কা বক্রলমর টাকার পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 

 অনগি বিনলিলনর সমলষ্ট লনণ বয় কলরা।/অনগি কা বক্রলমর টাকার পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 

 চিলত েছলরর  ন্ত্রপালত/আসোেপলত্রর অেচয় লনণ বয় কলরা। 

 চিলত সম্পি ও চিলত িালয়র তুিনামূিক হ্রাস-বৃলদ্ধ বিখাও।  

  ন্ত্রপালত ক্রয় োেি নগি েলি: প্রোলির পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 

 লেলক্রত সরঞ্জাম োেি নগি আন্ত:প্রোলির পলরমাণ লনণ বয় কলরা 

 আসোেপত্র/ভূলমর লেক্রয়জলনত িাভ/েলতর পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 

 লেলনলয়াগ কা বক্রম বথলক লনট নগি প্রোি লনণ বয় কলরা। 

 অথ বায়ন কা বক্রম বথলক লনট নগি প্রোলির পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 

 কত টাকায় ভূলম লেক্রয় করা িলয়লছ? 

 চিলত েছলরর লনট আয়/েলত লনণ বয় কলরা। 

 

 ৪ নম্বলরর উপল াগী প্রশ্ন: 

 চিলত সম্পি ও চিলত িালয়র হ্রাস-বৃলদ্ধর পলরমাণ লনণ বয় কলরা।   

 পলরচািন খরচ ও আয়কলরাোেি নগি েলি:প্রোলির পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 

 চিলত েছলর  ন্ত্রপালত ক্রয় োেি নগি েলি: প্রোলির পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 

 লনট আয় ..... টাকা ধলর পলরচািন কা বক্রলমর মাধ্যলম নগি প্রোলির  পলরমাণ লনণ বয় কলরা।  

 পলরাে পদ্ধলতলত পলরচািন কা বক্রম িলত নগি প্রোলির  পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 

 লেলনলয়াগ কা বক্রম বথলক লনট নগি প্রোি লনণ বয় কলরা। 

 অথ বসংিান কা বক্রম বথলক লনট নগি প্রোি লনণ বয় কলরা। 

 লেলনলয়াগ ও অথ বসংিান কা বক্রম িলত লনট নগি প্রোলির পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 

 পলরাে পদ্ধলতলত নগি প্রোি লেেরণী প্রস্তুত কলরা। 

 পলরচািন কা বক্রম বথলক লনট নগি প্রোি ..... টাকা ধলর নগি প্রোি লেেরণী প্রস্তুত কলরা। 

 নগি প্রোি লেেরণী প্রস্তুত কলর নগি তিলেলির সমাপনী উিতৃ্ত লনণ বয় কলরা 
 

 



চতুথ ব অধ্যায়: ব ৌথমূিধনী বকাম্পালনর মূিধন  
 

[ সাধারণত: উদ্দীপক লিসালে বকাম্পালনর অনুলমালিত মূিধন, প্রলত বশয়ালরর অলভলিত মূল্য, বশয়ার প্রলত অলধিার, বশয়ার প্রলত 

অেিার, ইস্যযকৃত বশয়ার সংখ্যা, আলেিনকৃত বশয়ার সংখ্যা, বফরতকৃত বশয়ার সংখ্যা, লেলিকৃত বশয়ার সংখ্যা, বশয়ালরর মাধ্যলম 

সম্পলত্ত ক্রয় , অেলিখলকর কলমশন, ব্যাংক চাজব ইতযালি সম্পলকবত তথ্যােলি বিয়া থাকলে।] 

 

 ২ নম্বলরর উপল াগী প্রশ্ন: 

 আলেিনকৃত বশয়ালরর সংখ্যা ও লেলিকৃত বশয়ালরর সংখ্যা লনণ বয় কলরা। 

 বফরতকৃত বশয়ার আলেিলনর অলথ বর পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 

 বশয়ার প্রলত অেিার ও বমাট বশয়ার অেিালরর পলরমাণ লনণ বয় কলরা।  

 বশয়ার প্রলত অলধিার ও বমাট বশয়ার অলধিালরর পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 

 অেলিখলকর কলমশন ও ব্যাংক চালজবর পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 

 বমাট অিীক সম্পলত্তর পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 

 অলেলিকৃত বশয়ার মূিধলনর পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 

 িািান ক্রয় োেি অলধিালরর পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 

 বশয়ার ইস্যয/লেলি সংক্রান্ত জালেিা িালখিা িাও।(ব্যাখ্যার প্রলয়াজন বনই) 

 

 ৪ নম্বলরর উপল াগী প্রশ্ন: 

 বকাম্পালনর ব্যাংক লিসাে  ও বশয়ার অেিার লিসাে প্রস্তুত কলরা। 

 বকাম্পালনর ব্যাংক লিসাে  ও বশয়ার অলধিার লিসাে প্রস্তুত কলরা। 

 বকাম্পালনর েইলত প্রলয়াজনীয়/লশয়ার ইস্যযসংক্রান্ত জালেিা িালখিা বিখাও। 

 ব্যাংক জমা ..... টাকা ধলর বকাম্পালনর আলথ বক অেিার লেেরণী/লিলতপত্র প্রস্তুত কলরা। 

 

 

 ষ্ঠ অধ্যায়: আলথ বক লেেরণী লেলেিণ  
 

[ সাধারণত: উদ্দীপক লিসালে আলথ বক অেিার লেেরণী ও অলতলরক্ত তথ্যােলি বিয়া থাকলে। অথো, প্রলতষ্ঠালনর চিলত সম্পি, 

চিলত িায়, িায়ী সম্পি , িী বলময়ালি িায়, বশয়ার মূিধন, সংরলেত আয়, সাধারণ সলঞ্চলত, লেক্রয়, বমাট আয়, লনট আয় ইতযালি 

সম্পলকবত তথ্য বিয়া থাকলে। অথো, দুটি বকাম্পালনর আয়-লেেরণী, আলথ বক অেিার লেেরণী ও সমন্বয় সম্পলকবত তথ্যােলি বিয়া 

থাকলে। ] 

 

 ২ নম্বলরর উপল াগী প্রশ্ন: 

 কা বকরী মূিধলনর পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 

 লেলনলয়ালজত মূিধন লনণ বয় কলরা। 

 বমাট মুনাফার পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 

 চিলত সম্পলত্তর পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 

 অিীক সম্পলির পলরমাণ লনণ বয় কর। 

 লেলক্রত পলের ব্যয় লনণ বয় কলরা। 

 চিলত অনুপাত লনণ বয় কলরা। 

 মজুি আেতবন অনুপাত লনণ বয় কলরা। 

 

 ৪ নম্বলরর উপল াগী প্রশ্ন: 

 চিলত অনুপাত লনণ বয় কলরা এেং আলথ বক সচ্ছিতা সম্পলকব মন্তব্য কলরা। 

 ত্বলরত/অলি পরীো অনুপাত লনণ বয় কলরা এেং আলথ বক সচ্ছিতা সম্পলকব মন্তব্য কলরা। 

 কা বকরী মূিধন অনুপাত লনণ বয় কলরা। 

 িায় মালিকানা অনুপাত লনণ বয় কলরা এেং মন্তব্য িাও। 

 চিলত িায় পলরলশালধর েমতা  াচাইলয়র জন্য দুটি অনুপাত লনণ বয় কলরা। 



 মজুি আে বতন অনুপাত লনণ বয় কলরা এেং মন্তব্য িাও। 

 বিনািার/প্রাপ্য লিসাে আেতবন অনুপাত লনণ বয় কলরা এেং মন্তব্য িাও। 

 পাওনািার/প্রাপ্য লিসাে আেতবন অনুপাত লনণ বয় কলরা এেং মন্তব্য িাও। 

 মূিধলনর/লেলনলয়ালজত মূিধন আেতবন িার/অনুপাত লনণ বয় কর। 

 বমাট িাভ অনুপাত লনণ বয় কলরা এেং মন্তব্য িাও। 

 লনট মুনাফা অনুপাত লনণ বয় কলরা এেং মন্তব্য িাও। 

 লেলনলয়ালজত মূিধন অনুপাত লনণ বয় কলরা। 

 লেলনলয়ালজত মূিধন আয়/উপাজবন িার/অনুপাত লনণ বয় কর। 

 মুনাফা অজবন েমতা  াচাইলয়র জন্য দুটি অনুপাত লনণ বয় কলরা। 

 দুটি প্রলতষ্ঠালনর লনট িাভ অনুপাত লনণ বয়পূে বক বকান প্রলতষ্ঠানটি অলধক িাভজনক তা ব্যাখ্যা কলরা। 

 

সপ্তম অধ্যায়: উৎপািন ব্যয় লিসাে 

 

ব্যয় লেেরণী প্রস্তুত সম্পলকবত: 

[ সাধারণত: উদ্দীপক লিসালে বকান উৎপািনকারী প্রলতষ্ঠালনর উৎপািন সংক্রান্ত প্রতযে খরচসমূি, কাচাঁমাি, চিলত কা ব ও 

ততলর পলের প্রারলিক ও সমাপনী মজুি, কারখানা উপলরখরচ, অলফস ও প্রশাসলনক উপলরখরচ ও লেক্রয় উপলরখরচ সংক্রান্ত 

তথ্যােলি বিয়া থাকলে।] 

 

 ২ নম্বলরর উপল াগী প্রশ্ন: 

 ব্যেহৃত কাঁচামালির ব্যয় লনণ বয় কলরা। 

 মুখ্য ব্যলয়র পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 

 রুপান্তর ব্যলয়র পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 

 োলণলজযক খরলচর পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 

 উৎপালিত একলকর পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 
 

 ৪ নম্বলরর উপল াগী প্রশ্ন: 

 ব্যেহৃত প্রতযে কাঁচামালির ব্যয় লনণ বয় কলরা।  

 একক প্রলত উৎপািন ব্যয় লনণ বয় কলরা। 

 উৎপািন ব্যয় লেেরণী প্রস্তুত কলরা।  

 লেলক্রত পলের ব্যয় লনণ বয় কলরা।  

 ততলর পলের সমাপনী মজুলির মূল্য লনণ বয় কলরা। 

 আয় লেেরণী প্রস্তুত কলরা। 

 বকাম্পালনর লনট িাভ লনণ বয় কলরা। 

 লনট িাভ এেং লেক্রলয়র ওপর লনট িালভর িার লনণ বয় কলরা। 

 আয় লেেরণী প্রস্তুত কলরা এেং লনট িাভ অনুপাত লনণ বয় কলরা। 

 

িরপত্র/লটন্ডার লেেরণী প্রস্তুত সম্পলকবত: 

[ সাধারণত: উদ্দীপক লিসালে বকান উৎপািনকারী প্রলতষ্ঠালনর ইলতাপূলে ব সম্পালিত বকান কালজর উৎপািন সংক্রান্ত তথ্যােলি 

এেং নতুন একটি কালজর জন্য প্রলয়াজনীয় প্রতযে কাচাঁমাি ও প্রতযে মজুলর পলরমাণ বিয়া থালক। এছাড়া কারখানা উপলরখরচ, 

অলফস ও প্রশালসনক উপলরখরচ, লেক্রয় ও েন্টন উপলরখর এেং মুনাফার িার সংক্রান্ত তথ্যােলি বিয়া থাকলে।] 

 

 ২ নম্বলরর উপল াগী প্রশ্ন: 

 বমাট প্রতযে ব্যয় লনণ বয় কলরা। 

 মুখ্য ব্যলয়র পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 

 উৎপালিত  পলের একলকর পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 

 লেক্রলয়র উপর িালভর িার লনণ বয় কলরা। 

 প্রতযে মজুলরর ওপর কারখানা উপলরব্যলয়র শতকরা িার লনণ বয় কলরা।  



 

 ৪ নম্বলরর উপল াগী প্রশ্ন: 

 উৎপািন ব্যয় লেেরণী ততলর কলরা। 

 কারখানা ব্যলয়র ওপর প্রশাসলনক উপলরব্যলয়র শতকরা িার লনণ বয় কলরা। 

 কাঁচামালির ব্যয় ...% এেং মজুলর ....% িালর বৃলদ্ধ কলর উৎপািন ব্যলয়র পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 

 লেশি আয় লেেরণী লনণ বয়পূে বক লনট মুনাফা লনণ বয় কলরা।  

 লেক্রলয়র উপর ...% িাভ করলত চাইলি প্রলতটি পে কী িলর লেক্রয় করলত িলে? লনণ বয় কলরা।  

 িরপলত্রর মূল্য লনধ বারণ কলরা। 

 বটন্ডালরর মূল্য লনণ বয় কলরা  লি কাঁচামাি ..... টাকা ও মজুলর ব্যয় ..... টাকা এেং মুনাফার িার লেক্রয়মূলল্যর ওপর ....% 

িয়। 

 বকাম্পালন একটি িরপলত্রর মূল্য লনধ বারণ করলত চায়, ব খালন কাঁচামাি ..... টাকা এেং মজুলর ...... টাকা, প্রতযে মজুলরর 

ওপর কারখানা উপলরব্যলয়র শতকরা িার এেং কারখানা উপলরব্যলয়র উপর অলফস উপলরব্যয় এর শতকরা িালরর আলিালক 

িরপত্র কারখানা উপলরব্যয় ও অলফস উপলরব্যয় লনধ বারণ করলত িলে। লেক্রয়মূলল্যর ওপর ....% িালর মুনাফা ধলর িরপলত্রর 

মূল্য লনধ বারণ কলরা। 

 

বেতন ও মজুলর  সম্পলকবত: 

[ সাধারণত: উদ্দীপক লিসালে বকাম্পালনর কম বকতা, কম বচালর ো েলমলকর বেতন ো মজুলর সংক্রান্ত তথ্যােলি বিয়া থাকলে।] 

 

 ২ নম্বলরর উপল াগী প্রশ্ন: 

 কমকতবা/ কম বচালর/েলমলক মূি বেতন/মজুলর লনণ বয় কলরা।  

 লেনা বেতলন ছুটি োেি কতবলনর টাকার পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 

 বমাট মিা ব ভাতার পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 

 ওভারটাইলমর টাকার পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 

 েলমকলির ওভারটাইম মজুলরর পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 

 প্রলভলেন্ট ফালন্ড জমার পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 
 

 ৪ নম্বলরর উপল াগী প্রশ্ন: 

 কম বকতা/কম বচারী/েলমকলির  বমাট উপাজবন/ মজুলর/লেতন লনণ বয় কলরা।  

 কম বকতা/কম বচারী/েলমকলির বমাট কতবলনর পলরমাণ লনণ বয় কলরা।  

 কম বকতা/কম বচারী/েলমকলির লনট বেতন/মজুলর/পলরলশালধর পলরমাণ লনণ বয় কলরা।  

 কম বকতা/কম বচারী/েলমকলির বমাট কতবন ও লনট প্রলিয় বেতন/মজুলর/পলরলশালধর পলরমাণ লনণ বয় কলরা।  

 বেতন লেেরণী ততলর কলরা। 

 মজুলর/লেতন সংক্রান্ত প্রলয়াজনীয় জালেিা িালখিা িাও। 
 

অষ্টম অধ্যায়: মজুি পলের লিসােরেণ পদ্ধলত  

 

[ সাধারণত: উদ্দীপক লিসালে উৎপািনকারী প্রলতষ্ঠালনর কাঁচামালির প্রারলিক উিতৃ্ত, ক্রয়/আগমন ও ইস্যয/লেক্রয়/লনগ বমন, 

কারখানা বথলক বফরত, সরেরািকারীলক বফরত,  াটলত/ উিতৃ্ত, সমাপনী উিতৃ্ত ইতযালি সংক্রান্ত তথ্যােলি বিয়া থাকলে।] 

 

 ২ নম্বলরর উপল াগী প্রশ্ন: 

 বমাট ক্রলয়র পলরমাণ লনণ বয় কর। 

 বমাট ক্রলয়র পলরমাণ (একক ও টাকায়) লনণ বয় কর।/লমাট ক্রয়কৃত মালির পলরমাণ ও মূল্য লনণ বয় কলরা।  

 বমাট প্রালপ্তর পলরমাণ লনণ বয় কলরা(বকলজ ও টাকায়)। 

 বমাট লেক্রলয়র পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 

 বমাট ইস্যযকৃত কাঁচামালির পলরমাণ লনণ বয় কলরা।  

 সমাপলন মজুি পলের পলরমাণ (একক) লনণ বয় কলরা।/মাস বশলি কাঁচামাি মজুলির পলরমাণ (একক) লনণ বয় কলরা।  

 সমাপনী মজুি পলের মূল্য লনণ বয় কলরা। /ভারযুক্ত গড় পদ্ধলতলত সমাপলন মজুি পলের মূল্য লনণ বয় কলরা।  



 সমাপনী মজুি একলকর পলরমাণ ও মূল্য লনণ বয় কলরা। 

 লেনষ্ট পলের পলরমাণ লনণ বয় কলরা।   

  াটলত একলকর পলরমাণ লনণ বয় কলরা।  

  াটলত অথো, উিতৃ্ত মালির পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 

 আয় লেেরণী ততলর কলর বমাট মুনাফা লনণ বয় কলরা।  

 

 ৪ নম্বলরর উপল াগী প্রশ্ন: 

 ক্রয়সংক্রান্ত সাধারণ জালেিা ও সমাপনী মজুি সংক্রান্ত সমন্বয় জালেিা বিখাও।  

 ইস্যযকৃত মালির লনট পলরমাণ(একক) ও সমাপনী মজুলির পলরমাণ(একক) লনণ বয় কলরা। 

 লেক্রয়ল াগ্য পলের ব্যয় লনণ বয় কলরা। 

 ভারযুক্ত গড় ব্যয় পদ্ধলতলত লেক্রয়ল াগ্য পলের ব্যয় লনণ বয় কলরা। 

 লেলক্রত পলের ব্যয় লনণ বয় কর।  

 FIFO পদ্ধলতলত লেলক্রত পলের ব্যয় লনণ বয় কলরা।  

 পলরর মাি আলগ ছাড়  পদ্ধলতলত ১৫ ও ১৮ তালরলখ বফরত পলের মূল্য কত টাকা?  

 FIFO পদ্ধলতলত মাি খলতয়ান প্রস্তুত কলরা।  

 আলগর মাি আলগ ছাড়/আলগ আসলি আলগ  ালে পদ্ধলতলত মাি খলতয়ান প্রস্তুত কলরা।  

 ১, ৪, ৮ ও ২৬ তালরলখর তথ্য ব্যেিার কলর FIFO পদ্ধলতলত মাি খলতয়ান প্রস্তুত কর। 

 LIFO পদ্ধলতলত মাি খলতয়ান ততলর কলরা।  

 ১, ৪, ৭, ৯ ও ১৪ তালরলখর িফাগুলিার সািালে LIFO পদ্ধলতলত মাি খলতয়ান প্রস্তুত কলরা।  

 LIFO পদ্ধলতলত জুন ১৫ ও ৩০ তালরলখর লেলক্রত পলের ব্যলয়র পলরমাণ লনণ বয় কলরা।  

 ভারযুক্ত গড় পদ্ধলতলত মজুি মালির খলতয়ান প্রস্তুত কর। 

 ১, ৪, ২০ ও ২৫ তালরলখর তথ্য ব্যেিার কলর ভারযুক্ত গড় পদ্ধলতলত মাি খলতয়ান প্রস্তুত কর। 

 ভারযুক্ত গড় পদ্ধলতলত সমাপনী মজুি মালির মূল্য লনণ বয় কলরা। 

 

নেম অধ্যায়: ব্যয় ও ব্যলয়র বেলণলেভাগ  

 

[ সাধারণত: উদ্দীপক লিসালে বকান উৎপািনকারী প্রলতষ্ঠালনর উৎপািন সংক্রান্ত প্রতযে খরচসমূি, কাচাঁমাি, চিলত কা ব ও 

ততলর পলের প্রারলিক ও সমাপনী মজুি, কারখানা উপলরখরচ, অলফস ও প্রশাসলনক উপলরখরচ ও লেক্রয় উপলরখরচ সংক্রান্ত 

তথ্যােলি বিয়া থাকলে। অথো, বকান উৎপািনকারী প্রলতষ্ঠালনর একটি ো দুটি কা বমাত্রায়/স্তলর উৎপািন সংক্রান্ত ব্যয়সমূলির 

প্রলতটি একলক ও টাকায় বিয়া থাকলে। এছাড়াও উপলরব্যয়সমূলির  বকানটির কত % পলরেতবনশীি ও কত% িায়ী ো 

উপলরব্যয়সমূলির বকানটি পলরেতবনশীি ও বকানটি িায়ী তা বিয়া থাকলে। অথো, বকান উৎপািনকারী প্রলতষ্ঠালনর উৎপািন 

সংক্রান্ত ব্যয়সমূলির তথ্যােলি বিয়া থাকলে। এছাড়াও বকান িায়ী সম্পলত্তর ক্রলয়র তালরখসি ক্রয়মূল্য, ভিােলশি মূল্য এেং 

লিসােকালির বশিলিন উক্ত িায়ী সম্পলত্তর পুস্তকমূল্য বিয়া থাকলে।  ]  

 

 ২ নম্বলরর উপল াগী প্রশ্ন: 

 মুখ্য ব্যলয়র পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 

 আধা-পলরেতবনশীি ব্যলয়র পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 

 িায়ী সম্পি এর পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 

 কািীন ব্যলয়র পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 

 বমলশলনর লনমলিত ব্যয় লনণ বয় কলরা। 

 সর্ বোচ্চ উৎপোদন ক্ষমতো একরক ননর্ বয় কর ো। 

 

 ৪ নম্বলরর উপল াগী প্রশ্ন: 

 প্রতযে খরচ এর পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 

 লেলক্রত পলের ব্যলয়র পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 

 িায়ী ব্যলয়র পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 



 সমাপ্ত েছলরর জন্য প্রলতষ্ঠালনর আয় লেেরণী প্রস্তুত কর। 

 পলরেতবনশীি ব্যয় ও লির ব্যয় প্রিশ বনপূে বক বমাট ব্যয় লনণ বয় কলরা। 

 বমাট কারখানার উপলরব্যয় লনণ বয় কলরা এেং বমাট ব্যলয়র ওপর কারখানা উপলরব্যলয়র শতকরা িার কত? 

 কািীন ব্যয় এর পলরমাণ লনণ বয় কলরা এেং বমাট ব্যয় ........ টাকা ধলর বমাট ব্যলয়র ওপর পে ব্যলয়র শতকরা িার লনণ বয় 
কর। 

 পে ব্যয় ও কািীন ব্যলয়র পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 

 বমাট কািীন ব্যলয়র পলরমাণ লনণ বয় কলরা ও পে ব্যলয়র উপর কািীন ব্যলয়র শতকরা িার লনণ বয় কলরা। 

 লনয়ন্ত্রণল াগ্য ব্যলয়র পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 

 সলে বাচ্চ েমতায় উৎপািন োড়ালি অনুলমত বমাট ব্যয় লনণ বয় কলরা।  

 বকাম্পালন সরিররলখক পদ্ধলতলত ১০% িালর অেচয় ধা ব কলর থালক এেং চার েছর পলর বমলশনটির ভিােলশি মূল্য িলে 

.......... টাকা। চার েছর পলর বমলশনটির লনমলিত ব্যয় লনণ বয় কলরা। 

 

িশম অধ্যায়: ব্যেিাপনার লিসােলেজ্ঞান পলরলচলত   

ব্যয়-পলরমাণ-মুনাফা সম্পকব  

 [ সাধারণত: উদ্দীপক লিসালে – বমাট লেক্রলয়র পলরমাণ একলক, একক প্রলত লেক্রয় মূল্য, একক প্রলত পলরেতবনশীি ব্যয় ও 

বমাট িায়ী ব্যয় সংক্রান্ত তথ্যােলি বিয়া থাকলে। অথো, বমাট লেক্রলয়র পলরমাণ টাকায়, একক প্রলত লেক্রয় মূল্য, বমাট  

পলরেতবনশীি ব্যয় ও বমাট িায়ী ব্যয় সংক্রান্ত তথ্যােলি বিয়া থাকলে। অথো, বমাট লেক্রলয়র পলরমাণ টাকায়, একক প্রলত লেক্রয় 

মূল্য, পলরেতবনশীি ব্যয় লেক্রলয়র % ও বমাট িায়ী ব্যয় সংক্রান্ত তথ্যােলি বিয়া থাকলে। অথো, উৎপািন ও লেক্রলয়র পলরমাণ 

একলক, একক প্রলত লেক্রয় মূল্য ও পলরেতবনশীি ব্যয় এেং বমাট িায়ী ব্যয় সংক্রান্ত তথ্যােলি বিয়া থাকলে। অথো, উৎপািন ও 

লেক্রলয়র পলরমাণ একলক ও টাকায়, বমাট পলরেতবনশীি ব্যয় এেং বমাট িায়ী ব্যয় সংক্রান্ত তথ্যােলি বিয়া থাকলে। অথো, 

উৎপািন ও লেক্রলয়র পলরমাণ একলক ও টাকায়, একক প্রলত লেক্রয় মূল্য, বমাট পলরেতবনশীি ব্যয় এেং বমাট িায়ী ব্যয় সংক্রান্ত 

তথ্যােলি বিয়া থাকলে। অথো, উৎপািন ও লেক্রলয়র পলরমাণ একলক, একক প্রলত প্রতযে কাঁচামাি, একক প্রলত প্রতযে মজুলর, 

একক প্রলত কারখানা উপলরব্যয় এেং বমাট িায়ী ব্যয় সংক্রান্ত তথ্যােলি বিয়া থাকলে। অথো, উৎপািন ও লেক্রলয়র পলরমাণ 

একলক ও টাকায়, একক প্রলত লেক্রয় মূল্য বিয়া থালক। এছাড়া লেলক্রত পলের ব্যয়, প্রশাসলনক উপলরব্যয় ও লেক্রয় উপলরব্যয় 

টাকায় বিয়া থাকলে এেং উিার কত % পলরেতবনশীি ব্যয় এেং কত% িায়ী ব্যয় সংক্রান্ত তাও বিয়া থাকলে। অথো, লেক্রয় 

টাকায় এেং ২/৩টি অনুপাত (কলিলেউশন মালজবন অনুপাত, লনরাপত্তা প্রান্ত অনুপাত, মুনাফা অনুপাত ইতযালি) সংক্রান্ত তথ্যােলি 

বিয়া থাকলে। অথো, দুটি লিসােকালির লেক্রয় ও মুনাফা/েলতর পলরমাণ টাকায় বিয়া থাকলে।]  

 

 ২ নম্বলরর উপল াগী প্রশ্ন: 

 একক প্রলত কলিলেউশন মালজবন/ িত্তাংশ /অনুিান প্রান্ত/ লনণ বয় কর। 

 কলিলেউশন মালজবলনর পলরমাণ লনণ বয় কর। 

 কলিলেউশন মালজবন/িত্তাংশ/ অনুিান প্রান্ত/ মুনাফা পলরমাণ অনুপাত লনণ বয় কর। 

 পলরেতবনশীি/ বমাট পলরেতবনশীি ব্যলয়র পলরমাণ লনণ বয় কর। 

 সমলচ্ছি লেন্দু(একলক) লনণ বয় কর।/ সমলচ্ছি লেক্রলয়র পলরমাণ একলক লনণ বয় কর। 

 সমলচ্ছি লেন্দু (টাকায়) লনণ বয় কলরা। 
 

 ৪ নম্বলরর উপল াগী প্রশ্ন: 

 কলিলেউশন মালজবন ও কলিলেউশন মালজবন অনুপাত লনণ বয় কর। 

 সমলচ্ছি লেন্দু একক ও টাকায় লনণ বয় কর।/কত একক পে এেং কত টাকার পে লেক্রয় করলি বকান িাভ ো েলত িলে 
না লনণ বয় কলরা। 

 আয় লেেরণীর মাধ্যলম সমলচ্ছি লেন্দু প্রমাণ কলরা।  

 লনরাপত্তা প্রান্ত একক এেং লনরাপত্তা মালজবন/ প্রান্ত টাকায় লনণ বয় কলরা।  

 লনরাপত্তা প্রান্ত ও লনরাপত্তা প্রান্ত অনুপাত লনণ বয় কলরা। 

 লনরাপত্তা প্রান্ত লনন বয় কলরাও লচলত্রর সািালে বিখাও। 

 লনট িাভ/মুনাফার পলরমাণ লনণ বয় কর।/মুনাফা লনণ বয় কলরা  খন লেক্রয় ......... একক িয়। 

 িায়ী ব্যলয়র পলরমাণ লনণ বয় কর। 



 সমলচ্ছি কা বস্তলর বকাম্পালনর বমাট ব্যয় তালিকা প্রস্তুত কলরা। 

 মালসক লেক্রয় .......... একক ও একক প্রলত পলরেতবনশীি ব্যয় ...... টাকা িলি একলক ও টাকায় লনরাপত্তা প্রান্ত লনণ বয় 
কলরা। 

 প্রতযালশত লেক্রয় .......... একক ধলর লনরাপত্তা প্রান্ত একক এেং লনট মুনাফা লনণ বয় কর। 

 লেক্রয় ........ টাকা িলি, মুনাফা ও পলরেতবনশীি ব্যলয়র পলরমাণ লনণ বয় কর। 

 ......... একক লেক্রয় করলি মুনাফা কত িলে?    

 ......... টাকা মুনাফা করলত চাইলি বকাম্পালনলক কত একক লেক্রয় করলত িলে?   

 করপূে ব আয় .......... টাকা অজবন করলত কত একক দ্রব্য লেলক্র করলত িলে?  

 েছলর .......... টাকা মুনাফা অজবন করলত বকাম্পালনর বমাট লেক্রয় একক ও লেক্রয় টাকার পলরমাণ লনণ বয় কর। 

 ........ একক লেক্রয় কলর ............ টাকা িাভ করলত চাইলি একক প্রলত লেক্রয়মূল্য কত টাকায় লনধ বারণ করলত িলে? 

  লি লির ব্যয় ........... টাকা বৃলদ্ধ পায় তলে সমলচ্ছি লেক্রয় টাকায় লনণ বয় কর। 

  লি পলরেতবনশীি ব্যয় ...% বৃলদ্ধ পায় তলে সমলচ্ছি লেন্দু আলগর চাইলত কত % োড়লে অথো কমলে? 

  লি পলরেতবনশীি ব্যয় ...% বৃলদ্ধ পায় তািলি সমলচ্ছি লেন্দু(টাকায়) পূলে বর বচলয় কত হ্রাস ো বৃলদ্ধ পালে? 

  লি লেক্রয় মূল্য একক প্রলত ...% কমালনা িয় এেং লেক্রলয়র পলরমাণ .......... একক িয় তলে সমলচ্ছি লেক্রয় ও মুনাফা 

লনণ বয় কলরা। 
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