
বেপজা পােলিক স্কুি ও কলিজ চট্টগ্রাম 

পাঠ পলিকল্পনা - ০3 

লিসালেেজ্ঞান লিতীয়পত্র 

যষ্ঠ অধ্যায়: আলথ িক লেেিণী লেলেষণ   

 

ক্লাস - ০১ 

সময়: ৪৫ লমলনট 

 

আলিাচয সূলচ:  

 

 আলথ িক লেেিণী লেলেষলণি ধািণা ও এি প্রলয়াজনীয়তা 

 আলথ িক লেেিণী লেলেষলণি বকৌশি ো িালতয়াি 

 

লশখনফি (Learning Outcome):  

 

 আলথ িক লেেিণী কী তা এেং আলথ িক লেেিণীগুলিি নাম েিলত পািলে।   

 আলথ িক লেেিণী লেলেষণ কী তা েণ িনা কিলত পািলে। 

 আলথ িক লেেিণী লেলেষলণি প্রলয়াজনীয়তা ব্যাখ্যা কিলত পািলে। 

 আলথ িক লেেিণী লেলেষলণি বকৌশিগুলি কী কী েণ িনা কিলত পািলে। 

 

নমুনা প্রশ্ন :    

 

 সাধািণ েহুলনে িাচলন প্রশ্ন: 

প্রশ্ন: প্রলতষ্ঠালনি আলথ িক ফিাফি ও আলথ িক অেস্থা প্রকাশ পায় লনলচি বকানটিি মাধ্যলম? 

ক) আলথ িক লেেিণী    খ) আয় লেেিণী      গ) আলথ িক অেস্থাি লেেিণী   ঘ) নগদ প্রোি লেেিণী                                                                         

উত্তি: (ক) 

প্রশ্ন: আলথ িক লেেিণী লেলেষলণি অন্যতম প্রধান উলেশ্য বকানটি? 

ক) তািল্য যাচাই কিা   খ) মূিধন ব্যেিাি ক্ষমতা যাচাই গ) মুনাফা অজিন ক্ষমতা যাচাই  ঘ) লেলনলয়াগ লসদ্ধান্ত গ্রিণ                                                                         

উত্তি: (গ) 

প্রশ্ন: বশয়ািলিাল্ডািগণ ব্যেসা বথলক অজিন কলি - 

ক) সুদ      খ) মুনাফা      গ) িভযাংশ    ঘ) আয়                                                                           

উত্তি: (গ) 

প্রশ্ন: আলথ িক লেেিণী লেলেষলণি েহুি ব্যেহৃত বকৌশি/িালতয়াি কয়টি? 

ক) দুই       খ) লতন      গ) চাি       ঘ) পাঁচ                                                                           

উত্তি: (খ) 

 

 েহুপদী সমালিসূচক েহুলনে িাচলন প্রশ্ন: 

প্রশ্ন: আলথ িক লেেিণী লেলেষলণি উলেশ্য িলিা - 

i. কি লনধ িািলণ সিায়তা       

ii. ঋণদাতালদি লসদ্ধান্ত গ্রিলণ সািায্য     

iii. ব্যেসালয়ি োলজট ও পলিকল্পনা প্রণয়ন     

লনলচি বকানটি সঠিক? 

ক) i ও ii     খ) i ও iii    গ) ii ও iii    ঘ) i, ii ও iii     

উত্তি: (গ)    

প্রশ্ন: আলথ িক লেেিণী লেলেষলণি বকৌশি/িালতয়ািসমূি িলিা - 

i. অনুভূলমক লেলেষণ (Horizontal Analysis)      

ii. উিম্ব লেলেষণ (Vertical Analysis)     

iii. অনুপাত লেলেষণ (Ratio  Analysis)    

লনলচি বকানটি সঠিক? 

ক) i ও ii     খ) i ও iii    গ) ii ও iii    ঘ) i, ii ও iii     

উত্তি: (ঘ)    

 

লেলশষ পিামশ ি/মন্তব্য: 

 

 আলিাচয লেষলয়ি উপি সাধািণত েহুলনে িাচলন প্রশ্ন িলয় থালক। লেগত লতনেছলিি লেলভন্ন লশক্ষা বোলড িি প্রশ্নগুলিি ওপি ভালিাভালে প্রস্তুলত লনলে। 

 আলিাচয লেষলয়ি উপি বকান সৃজনশীি প্রশ্ন িলে না।  



বেপজা পােলিক স্কুি ও কলিজ চট্টগ্রাম 

পাঠ পলিকল্পনা - ০3 

লিসালেেজ্ঞান লিতীয়পত্র 

যষ্ঠ অধ্যায়: আলথ িক লেেিণী লেলেষণ   

 

ক্লাস-০২ 

সময়: ৪৫ লমলনট 

 

আলিাচয সূলচ:  

 

 অনুপাত লেলেষলণি ধািণা ও উলেশ্য  

 অনুপাত লেলেষলণি গুরুত্ব ও সমীেদ্ধতা  

 অনুপালতি বেলণলেভাগ 

 

লশখনফি (Learning Outcome):  

 

 অনুপাত ও অনুপাত লেলেষণ কী তা েণ িনা কিলত পািলে।   

 অনুপাত লেলেষলণি উলেশ্য ও গুরুত্ব েণ িনা কিলত পািলে।  

 অনুপাত লেলেষলণি সীমােদ্ধতা ব্যাখ্যা কিলত পািলে। 

 উৎলসি লভলত্তলত অনুপাতলক বেলণলেভাগ কিলত পািলে। 

 উলেলশ্যি লভলত্তলত অনুপাতলক বেলণলেভাগ কিলত পািলে।  

 

নমুনা প্রশ্ন :    

 

 সাধািণ েহুলনে িাচলন প্রশ্ন: 

 

প্রশ্ন: পািষ্পলিক তুিনালযাগ্য দুটি ঘটনাি সংখ্যাত্নক প্রকাশলক কী েলি?   

ক) অনুপাত    খ) সংলেষণ     গ) লিসাে      ঘ) মুনাফা                                                                            

উত্তি: (ক) 

প্রশ্ন: অনুপাত িলিা দুটি িালশি -  

ক) বযাগফি    খ)লেলয়াগফি    গ) গুণফি     ঘ) ভাগফি                                                                           

উত্তি: (ঘ) 

প্রশ্ন: উৎলসি লভলত্তলত অনুপাতসমূিলক কয়ভালগ ভাগ কিা িয়?   

ক) দুই      খ) লতন      গ) চাি       ঘ) পাঁচ                                                                             

উত্তি: (খ) 

প্রশ্ন: উলেলশ্যি লভলত্তলত অনুপাতসমূিলক কয়ভালগ ভাগ কিা িয়?   

ক) দুই      খ) লতন      গ) চাি       ঘ) পাঁচ                                                                             

উত্তি: (গ) 

প্রশ্ন: লনলচি বকানটি আয় লেেিণী লভলত্তক অনুপাত? 

ক) চিলত অনুপাত      খ) দায় মালিকানা অনুপাত   গ) মূিধন অেতিন অনুপাত                  ঘ) লনট িাভ অনুপাত  

উত্তি: (ঘ) 

প্রশ্ন: আলথ িক অেস্থাি লেেিণী লভলত্তক অনুপাত বকানটি? 

ক) চিলত অনুপাত      খ) প্রাপ্য লিসাে আেতিন অনুপাত  গ) মজুদ অেতিন অনুপাত                  ঘ) বমাট িাভ অনুপাত  

উত্তি: (ক) 

প্রশ্ন: লনলচি বকানটি লমে অনুপাত? 

ক) চিলত অনুপাত      খ) প্রাপ্য লিসাে আেতিন অনুপাত  গ) মূিধন লগয়ালিং অনুপাত                ঘ) মালিকানা অনুপাত  

উত্তি: (খ) 

প্রশ্ন: স্বল্পলময়ালদ/চিলত দায় লমটালনাি ক্ষমতা বকান অনুপালতি িািা লনণ িয় কিা িয়? 

ক) চিলত অনুপাত      খ) দায় মালিকানা অনুপাত   গ) মূিধন অেতিন অনুপাত                  ঘ) লনট িাভ অনুপাত  

উত্তি: (ক) 

প্রশ্ন: বমাট িাভ অনুপাত িািা যাচাই কিা িয় প্রলতষ্ঠালনি -   

ক) আলথ িক সচ্ছিতা   খ) মুনাফা অজিন ক্ষমতা  গ) ঋণ পলিলশালধি ক্ষমতা    ঘ) ব্যেস্থাপকীয় দক্ষতাত                                                                            

উত্তি: (খ) 

প্রশ্ন: লনলচি বকানটি সচ্ছিতা অনুপাত? 

ক) চিলত অনুপাত    খ) চিলত মূিধন অনুপাত   গ) দায়-মালিকানা অনুপাত   ঘ) বমাট িাভ অনুপাত                                                                            

উত্তি: (গ) 



প্রশ্ন: উপাজিন ক্ষমতা অনুপাত বকানটি?   

ক) চিলত অনুপাত    খ) প্রাপ্য লিসালেি আেতিন অনুপাত গ) লনট আয় অনুপাত    ঘ) তািল্য অনুপাত                                                                            

উত্তি: (গ) 

প্রশ্ন: বকানটি তািল্য অনুপাত?   

ক) অলি পিীক্ষা অনুপাত   খ) বমাট মুনাফা অুনপাত   গ) দায়-মালিকানা অনুপাত    ঘ) মজুদ আেতিন অনুপাত                                                                            

উত্তি: (ক) 

 েহুপদী সমালিসূচক েহুলনে িাচলন প্রশ্ন: 

 

প্রশ্ন: অনুপাতলক প্রকাশ কিা িয়- 

i. শতকিায়   

ii. ভিাংলশ    

iii. পূণ ি সংখ্যায়   

লনলচি বকানটি সঠিক? 

ক) i ও ii     খ) i ও iii    গ) ii ও iii    ঘ) i, ii ও iii     

উত্তি: (ঘ)       

প্রশ্ন: অনুপাত লেলেষলণি উলেশ্য িলিা - 

i. প্রলতষ্ঠালনি মুনাফা অজিলনি ক্ষমতা যাচাই কিা    

ii. প্রলতষ্ঠালনি লেলভন্ন বক্ষলত্র দক্ষতা যাচাই কিা   

iii. লেগত েছলিি সালথ চিলত েছলিি তুিনামূিক লেলেষণ কিা  

লনলচি বকানটি সঠিক? 

ক) i ও ii     খ) i ও iii    গ) ii ও iii    ঘ) i, ii ও iii     

উত্তি: (ঘ)        

প্রশ্ন: অনুপাত লেলেষণ ব্যেিাি কিা িয় - 

i. ব্যেসালয়ি আলথ িক অেস্থা যাচাইলয়ি জন্য   

ii. ব্যেস্থাপনাি দক্ষতা ও অদক্ষতা পলিমালপি জন্য   

iii. ব্যেসালয়ি তািল্য পলিমালপি জন্য  

লনলচি বকানটি সঠিক? 

ক) i ও ii     খ) i ও iii    গ) ii ও iii   ঘ) i, ii ও iii     

উত্তি: (ঘ)        

প্রশ্ন: অনুপাত লেলেষলণি মাধ্যলম যাচাই কিা িয় কািোলিি  - 

i. দক্ষতা    

ii. সচ্ছিতা    

iii. িাভজনকতা   

লনলচি বকানটি সঠিক? 

ক) i ও ii     খ) i ও iii    গ) ii ও iii   ঘ) i, ii ও iii     

উত্তি: (ঘ)        

প্রশ্ন: আলথ িক অেস্থাি লেেিণী লেষয়ক অনুপাত িলিা - 

i. দায়-মালিকানা অনুপাত     

ii. মালিকানা-লমাট সম্পলত্ত অনুপাত    

iii. মূিধন লগয়ালিং অনুপাত     

লনলচি বকানটি সঠিক? 

ক) i ও ii     খ) i ও iii    গ) ii ও iii   ঘ) i, ii ও iii     

উত্তি: (ঘ)        

প্রশ্ন: মুনাফা অজিন ক্ষমতা অনুপাত িলিা - 

i. বমাট িাভ অনুপাত      

ii. লেলনলয়ালজত মূিধলনি আয় অনুপাত     

iii. প্রাপ্য লিসাে আেতিন অনুপাত    

লনলচি বকানটি সঠিক? 

ক) i ও ii     খ) i ও iii    গ) ii ও iii    ঘ) i, ii ও iii     

উত্তি: (ক)    

                                                       

লেলশষ পিামশ ি/মন্তব্য: 

 আলিাচয লেষলয়ি উপি সাধািণত েহুলনে িাচলন প্রশ্নও িলয় থালক। লেগত ২০১৭, ২০১৮ ও ২০১৯ সালিি লেলভন্ন লশক্ষা বোলড িি প্রশ্নগুলিি ওপি 

ভালিাভালে প্রস্তুলত লনলে। 

 আলিাচয লেষলয়ি উপি বকান সৃজনশীি প্রশ্ন িলে না।  



বেপজা পােলিক স্কুি ও কলিজ চট্টগ্রাম 

পাঠ পলিকল্পনা - ০3 

লিসালেেজ্ঞান লিতীয়পত্র 

যষ্ঠ অধ্যায়: আলথ িক লেেিণী লেলেষণ   

 

ক্লাস-০৩ 

সময়: ৪৫ লমলনট 

 

আলিাচয সূলচ:  

 

 স্বল্পলময়ালদ ঋণ পলিলশাধ ক্ষমতা যাচাইলয়ি অনুপাত/তািল্য অনুপাতসমূি  

 আলথ িক সচ্ছিতাি অনুপাতসমূি  

 িাভ উপাজিন ক্ষমতাি অনুপাতসমূি  

 ব্যেস্থাপনাি দক্ষতা যাচাইলয়ি অনুপাতসমূি 

 

লশখনফি (Learning Outcome):  

 

 স্বল্পলময়ালদ/চিলত দায়/ঋণ পলিলশাধ ক্ষমতা যাচাই কী কী অনুপাত সািালয্য কিা িয় তা লনণ িয় কিলত ও েিলত পািলে। 

 আলথ িক সচ্ছিতা যাচাই কী কী অনুপাত সািালয্য কিা িয় তা লনণ িয় কিলত ও েিলত পািলে।  

 িাভ অজিন/উপাজিন ক্ষমতা যাচাই কী কী অনুপাত সািালয্য কিা িয় তা লনণ িয় কিলত ও েিলত পািলে। 

 ব্যেস্থাপকীয় দক্ষতা যাচাই কী কী অনুপাত সািালয্য কিা িয় তা লনণ িয় কিলত ও েিলত পািলে। 

 উলেলখত লেলভন্ন অনুপাত লনণ িলয়ি সূত্র এেং প্রলত অনুপালতি আদশ ি মান কত তা েিলত পািলে। 

 

নমুনা প্রশ্ন :    

 

 সাধািণ েহুলনে িাচলন প্রশ্ন: 

 

প্রশ্ন: বকান ব্যেসা প্রলতষ্ঠালনি সলে িাচ্চ/সে িালপক্ষা তিি সম্পদ বকানটি? 

ক)  নগদ উিৃত্ত     খ) প্রাপ্য লিসাে   গ) মজুদ পণ্য    ঘ) প্রাপ্য বনাটস্                                                                             

উত্তি: (ক) 

প্রশ্ন: লনলচি বকানটি চিলত সম্পদ? 

ক)  লেিলম্বত লেজ্ঞাপন  খ) প্রাপ্য লিসাে/প্রাপ্য বনাটস্  গ) সুনাম/লেডমাকি   ঘ) বশয়াি অেিাি                                                                             

উত্তি: (খ) 

প্রশ্ন: লনলচি বকানটি ত্বলিত সম্পদ নয়? 

ক)  নগদ/ব্যাংক জমা   খ) প্রাপ্য লিসাে   গ) অলগ্রম খিচ/প্রাপ্য আয়/মজুদ পণ্য  ঘ) প্রাপ্য বনাটস্                                                                             

উত্তি: (গ) 

প্রশ্ন: চিলত সম্পদ - মজুদ পণ্য+ অলগ্রম খিচ = ? 

ক)  তিি/ত্বলিত সম্পদ    খ) অিীক সম্পদ    গ) অস্পশিনীয় সম্পদ    ঘ) স্থায়ী সম্পদ                                                                              

উত্তি: (ক) 

প্রশ্ন: লনলচি বকানটি চিলত দায়? 

ক)  প্রলদয় বনাট/অনুপালজিত আয়    খ) ঋণপত্র/েন্ধকী ঋণ   গ) বশয়াি অলধিাি     ঘ) বশয়াি মূিধন                                                                             

উত্তি: (ক) 

প্রশ্ন: লনলচি বকানটি অিীক সম্পলত্ত? 

ক)  সুনাম       খ) প্যালটন্ট     গ) বেডমাকি     ঘ) বশয়াি োট্টা                                                                             

উত্তি: (গ) 

প্রশ্ন: দীঘ িলময়ালদ দায় ও মালিকানা তিলেলিি সমলিলক কী েলি? 

ক)  মূিধন তিলেি      খ) লেলনলয়ালজত তিলেি   গ) দীঘ িলময়ালদ তিলেি    ঘ) ঋণকৃত তিলেি                                                                             

উত্তি: (খ) 

প্রশ্ন: চিলত মূিধন/কায িকিী মূিধন লনণ িলয়ি সঠিক সূত্র বকানটি? 

ক)  বমাট সম্পদ - বমাট দায়    খ) বমাট সম্পদ - চিলত দায়   গ) চিলত সম্পদ - বমাট দায়   ঘ) চিলত সম্পদ - চিলত দায়                                                                             

উত্তি: (ঘ) 

প্রশ্ন: লেলিত পলণ্যি ব্যয়লক গড় মজুদ লদলয় ভাগ কিলি বকান অনুপাতটি লনণীত িয়? 

ক)  মজুদ আেতিন       খ) প্রাপ্য লিসাে আেতিন    গ) প্রলদয় লিসাে আেতিন    ঘ) মূিধন আেতিন                                                                             

উত্তি: (ক) 

 



প্রশ্ন: চিলত অনুপালতি আদশ িমান কত? 

ক) ১ : ২       খ) ১ : ১       গ) ২ : ১      ঘ) ৩ : ১                                                                            

উত্তি: (গ) 

প্রশ্ন: অলিপিীক্ষা অনুপালতি আদশ িমান কত? 

ক) ১ : ২       খ) ১: ১       গ) ১.৭৫: ১     ঘ) ২ : ১                                                                            

উত্তি: (খ) 

প্রশ্ন: প্রাপ্য লিসাে আেতিন অনুপালতি আদশ িমান কত? 

ক) ৬-১২ োি/১-২ মাস    খ) ৪-৬ োি/২-৩মাস  গ) ২-৩ োি/৪-৬মাস   ঘ) ১-২ োি/৬-১২মাস                                                                            

উত্তি: (খ) 

প্রশ্ন: চিলত অনুপাত-এি আদশ িমান ২:১ েিলত বোঝায় - 

ক) প্রলত ১ টাকা দালয়ি লেপিীলত ২ টাকাি সম্পদ       খ) প্রলত ২ টাকা দালয়ি লেপিীলত ১ টাকাি সম্পদ     

গ) প্রলত ১ টাকা আলয়ি লেপিীলত ২ টাকাি ব্যয়    ঘ) প্রলত ২ টাকা আলয়ি লেপিীলত ১ টাকাি ব্যয়                                                                             

উত্তি: (খ) 

প্রশ্ন: চিলত সম্পদ ২০ িক্ষ টাকা এেং চিলত দায় ১০ িক্ষ টাকা িলি চিলত অনুপাত কত? 

ক)  ১ : ২       খ) ১ : ১    গ) ১.৫ : ১   ঘ) ২ : ১                                                                            

উত্তি: (ঘ) 

প্রশ্ন: চিলত সম্পদ ২,১৬,০০০ টাকা এেং চিলত অনুপাত ৩ : ১ । চিলত দায় কত? 

ক)  ৫৪,০০০ টাকা      খ) ৭২,০০০ টাকা     গ) ১,০৮,০০০ টাকা    ঘ) ২,১৬,০০০ টাকা                                                                            

উত্তি: (খ) 

প্রশ্ন: যলদ চিলত/কায িকিী মূিধন ৮৬,০০০ টাকা এেং চিলত অনুপাত ৫ : ৩ িয় তলে চিলত সম্পদ কত? 

ক)  ৬৩,০০০ টাকা      খ) ২,১৫, ০০০ টাকা    গ) ২,৫৮,০০০ টাকা    ঘ) ৪,৩০,০০০ টাকা                                                                            

উত্তি: (খ) 

প্রশ্ন: দীঘ িলময়ালদ দায় ২০,০০০ টাকা, চিলত সম্পদ ২৫,০০০ টাকা এেং চিলত অনুপাত ৫ : ২। বমাট দায় কত? 

ক)  ২০,০০০ টাকা      খ) ২৫,০০০ টাকা     গ) ৩০,০০০ টাকা     ঘ) ৪৫,০০০ টাকা                                                                            

উত্তি: (গ) 

প্রশ্ন: চিলত অনুপাত ২:১, ত্বলিত অনুপাত ২.৫:১ ও চিলত সম্পদ ১,০০,০০০ টাকা  িলি ব্যাংক জমালতলিক্ত কত? 

ক)  ১০,০০০ টাকা      খ) ৪০,০০০ টাকা     গ) ৫০,০০০ টাকা     ঘ) ৬০,০০০ টাকা                                                                            

উত্তি: (ক) 

 

 েহুপদী সমালিসূচক েহুলনে িাচলন প্রশ্ন: 

 

প্রশ্ন: ত্বলিত/তািল্য সম্পলত্ত িলিা - 

i. নগদ তিলেি/িালত নগদ      

ii. অলগ্রম খিচ/মজুদ পণ্য     

iii. প্রাপ্য লিসাে     

লনলচি বকানটি সঠিক? 

ক) i ও ii     খ) i ও iii    গ) ii ও iii    ঘ) i, ii ও iii     

উত্তি: (খ)    

প্রশ্ন: ত্বলিত/তািল্য সম্পলত্তি অংশ নয় - 

i. নগদ তিলেি      

ii. অলগ্রম খিচ     

iii. মজুদ পণ্য     

লনলচি বকানটি সঠিক? 

ক) i ও ii     খ) i ও iii    গ) ii ও iii    ঘ) i, ii ও iii     

উত্তি: (গ)    

প্রশ্ন: চিলত দায় িলিা - 

i. আয়কি প্রলভশন/সলিলত       

ii. প্রলদয়/েলকয়া খিচ      

iii. অনুপালজিত/অলগ্রম আয়     

লনলচি বকানটি সঠিক? 

ক) i ও ii     খ) i ও iii    গ) ii ও iii    ঘ) i, ii ও iii     

উত্তি: (ঘ)    

 

 



প্রশ্ন: চিলত/কায িকিী মূিধন লনণ িলয় প্রলয়াজন  - 

i. চিলত সম্পদ      

ii. চিলত দায়      

iii. দীঘ িলময়াদী দায়    

লনলচি বকানটি সঠিক? 

ক) i ও ii     খ) i ও iii    গ) ii ও iii   ঘ) i, ii ও iii     

উত্তি: (ক)     

প্রশ্ন: লেলনলয়ালজত মূিধন লনণ িলয়ি অন্তর্ভ িক্ত িলে  - 

i. বশয়াি মূিধন       

ii. সাধািণ সলিলত       

iii. প্রলদয় লিসাে/লনাটস্     

লনলচি বকানটি সঠিক? 

ক) i ও ii     খ) i ও iii    গ) ii ও iii   ঘ) i, ii ও iii     

উত্তি: (ক)        

    

 অলভন্ন তথ্যলভলত্তক েহুলনে িাচলন প্রশ্ন: 

 

উেীপকটি পলড়া এেং পিেতী ৩টি প্রলশ্নি উত্তি দাও:  

একটি আলথ িক অেস্থাি লেেিণীি দফাসমূি লনম্নরূপ: 

মজুদ পণ্য ৬০,০০০ টাকা; িালত নগদ ৩০,০০০ টাকা; আসোেপত্র ৫০,০০০ টাকা; প্রাপ্য লিসাে ২৫,০০০ টাকা; প্রলদয় লিসাে ৩০,০০০ টাকা;অলফস 

সিঞ্জাম ৮০,০০০ টাকা; ব্যাংক জমালতলিক্ত ২০,০০০ টাকা; ব্যাংক ঋণ ৭৫,০০০ টাকা; প্রলদয় বনাট ২০,০০০ টাকা এেং অনুপালজিত আয় ২০,০০০ 

টাকা।  

প্রশ্ন: চিলত সম্পলদি পলিমাণ কত? 

ক) ৯০,০০০ টাকা       খ) ১,১৫,০০০ টাকা     গ) ১,৬৫,০০০ টাকা   ঘ) ২,৪৫,০০০ টাকা                                                                            

উত্তি: (খ) 

প্রশ্ন: চিলত দালয়ি পলিমাণ কত? 

ক)  ৩০,০০০ টাকা   খ)  ৫০,০০০ টাকা   গ)  ৭০,০০০ টাকা    ঘ)  ৯০,০০০ টাকা                                                                           

উত্তি: (ঘ) 

প্রশ্ন: চিলত মূিধলনি পলিমাণ কত? 

ক)  ২৫,০০০ টাকা   খ)  ৮০,০০০ টাকা   গ)  ১,৫৫,০০০ টাকা    ঘ)  ১,৬৫,০০০ টাকা                                                                           

উত্তি: (ক) 

উেীপকটি পলড়া এেং পিেতী ৪টি প্রলশ্নি উত্তি দাও:  

আলমনা লি.-এি প্রািলিক মজুদ পণ্য ২৪,০০০ টাকা; সমাপনী মজুদ পণ্য ৩০,০০০ টাকা; নগদ তিলেি ৫২,০০০ টাকা; ঋণপত্র ৩৩,০০০ টাকা; প্রাপ্য 

লিসাে ৮০,০০০ টাকা; প্রলদয় লিসাে ৪৮,০০০ টাকা; নগদ লেিয় ১২,০০০ টাকা; লনট লেিয় ১,৬২,০০০ টাকা এেং লেলিত পলণ্যি ব্যয় ১,৩৫,০০০ 

টাকা।  

প্রশ্ন: চিলত অনুপাত কত? 

ক) ২ : ১        খ) ২.৩০ : ১      গ) ৩.৩৮ : ১   ঘ) ৩.৮৮ : ১                                                                           

উত্তি: (গ) 

প্রশ্ন: ত্বলিত অনুপাত কত? 

ক) ২ : ১        খ) ২.৩ : ১      গ) ২.৫ : ১   ঘ) ২.৭৫ : ১                                                                           

উত্তি: (ঘ) 

প্রশ্ন: মজুদ আেতিন অনুপাত কত? 

ক) ৩ োি/গুণ       খ) ৫ োি/গুণ      গ) ৫.৪ োি/গুণ   ঘ) ৬ োি/গুণ                                                                           

উত্তি: (খ) 

প্রশ্ন: প্রািলিক প্রাপ্য লিসাে ৭০,০০০ টাকা িলি প্রাপ্য লিসালেি আেতিন অনুপাত কত? 

ক) ২ োি/গুণ       খ) ২.০৩ োি/গুণ      গ) ২.১৪ োি/গুণ   ঘ) ২.৩১ োি/গুণ                                                                           

উত্তি: (ক) 

 

লেলশষ পিামশ ি/মন্তব্য: 

 আলিাচয লেষলয়ি ওপি সাধািণত সৃজনশীি প্রশ্ন িয়। সৃজনশীি প্রশ্ন লনলয় ব্যেিালিক সমস্যা সমাধালনি সময় লেস্তালিত আলিাচনা কিা িলে। 

 অলিাচয লেষলয়ি ওপি েহুলনে িাচলন প্রশ্নও িয়। অতএে, উলেলখত েহুলনে িাচলন প্রশ্নগুলিা অেশ্যই লশলখ লনলে। এছাড়া লেগত ২০১৭, ২০১৮ ও 

২০১৯ সালিি লেলভন্ন লশক্ষা বোলড িি প্রশ্নগুলিি ওপিও ভালিাভালে প্রস্তুলত লনলে। 

<><><><><><><><><><><><><> 

  



বেপজা পােলিক স্কুি ও কলিজ চট্টগ্রাম 

পাঠ পলিকল্পনা - ০3 

লিসালেেজ্ঞান লিতীয়পত্র 

যষ্ঠ অধ্যায়: আলথ িক লেেিণী লেলেষণ   

 

ক্লাস-০৪ 

সময়: ৪৫ লমলনট 

 

আলিাচয সূলচ:  

 অনুপাত লেলেষণ সংিান্ত ব্যেিালিক সমস্যাি সমাধান  

 

লশখনফি (Learning Outcome):  

 তািল্য অনুপাত, আলথ িক সচ্ছিতাি অনুপাত, উপাজিন ক্ষমতাি অনুপাত ও পলিচািন দক্ষতা যাচাইলয়ি অনুপাত লনণ িয় কিলত পািলে। 

 লনণীত মালনি লভলত্তলত লেলভন্ন অনুপাত সম্পলকি মতামত/মন্তব্য কিলত পািলে।   

 

নমুনা প্রশ্ন :    

আবরাজ লিলিটেড এর ২০১৯ সাটির ৩১ লডটসম্বর তালরটে আলথ িক অবস্থার লববরণী লিটে প্রদত্ত হটিাোঃ 

মূিধি ও দায়সমূহ োকা সম্পদসমূহ োকা 

প্রটদয় লহসাব ১,৯০,০০০ িগদ তহলবি ১,৪৫,০০০ 

প্রটদয় নিাে ৭৮,০০০ আসবাবপত্র ২,৩০,০০০ 

ব্াাংক জিালতলরক্ত ৬৫,০০০ অবটিেটকর দস্তুলর ৩৫,০০০ 

বটকয়া িজুলর ২৩,০০০ নিাের গালি ৪,৫৮,০০০ 

িাভ-ক্ষলত লহসাটবর উদৃ্বত্ত ৭৫,০০০ িজুদপণ্য ৭০,০০০ 

১২% লডটবঞ্চার  ২,৯০,০০০ প্রাপ্য লহসাব ২,২৫,০০০ 

সলঞ্চলত তহলবি ৮৪,৫০০ প্রাথলিক েরচাবলি ৪২,৫০০ 

মূিধি সলঞ্চলত ৫০,০০০   

সাধারণ নেয়ার মূিধি ৩,৫০,০০০   

 ১২,০৫,৫০০  ১২,০৫,৫০০ 

অন্যান্য তথ্যোঃ 

নিাে লবক্রয় ৯,০০,০০০ োকা, যার িটে ৬০% ধাটর লবক্রয়। লবলক্রত পটণ্যর ব্য় ৫,৩০,০০০ োকা এবাং পলরচািি ব্য় ৪২,০০০ োকা। নকাম্পালি ২৫% হাটর আয়কর প্রদাি 

কটর থাটক। 

K) স্থায়ী সম্পদ, অিীক সম্পদ, চিলত সম্পদ, ত্বলরত সম্পদ, নিাে সম্পদ, লিে সম্পদ, চিলত দায়, ত্বলিত দায়, দীঘ িলময়ালদ দায়, বমাট েলি িদায়, বশয়াি মালিকানা তিলেি, 

কায িকরী মূিধি ও লবলিটয়ালজত মূিধি লিণ িয় কটরা।  

L) চিলত অনুপাত, ত্বলরত অনুপাত ও কায িকরী মূিধি অনুপাত লিণ িয় কটরা। 

M) দায়-িালিকাি অনুপাত, দায়-নিাে সম্পলত্ত অনুপাত, িালিকািা-নিাে সম্পলত্ত অনুপাত, মূিধি লগয়ালরাং অনুপাত লিণ িয় কটরা।  

N) নিাে মুিাফা অনুপাত, পলরচািি মুিাফা অনুপাত, লিে মুিাফা অনুপাত ও লবলিটয়ালজত মূিধি আয় অনুপাত লিণ িয় কটরা।  

O) িজুদ আবতিি অনুপাত, প্রাপ্য লহসাটবর আবতিি অনুপাত, কায িকরী মূিধি অনুপাত, নিাে সম্পলত্ত আবতিি অনুপাত ও লবলিটয়ালজ মূিধি আবতিি অনুপাত লিণ িয় কর। 

 

োড়ীি কাজ : 

রুলহ নকাম্পালি লি.-এর ২০১৯ সাটির ৩১ লডটসম্বর তালরটের আলথ িক অবস্থার লববরণী ও অন্যান্য তথ্যালদ লিি লিেরূপোঃ 

লেেিণ োকা লেেিণ টাকা 

নেয়ার মূিধি  ২,৩৫,০০০  সুনাম  ২,০০,০০০   

সাধািণ সলিলত ৯০,০০০ দািািটকাঠা  ১,৫০,০০০ 

সংিলক্ষত আয় ৮০,০০০ িজুদ পণ্য(৩১/১২/২০১৯)  ৩,০০,০০০ 

১০% ঋণপত্র  ২,০০,০০০ হাটত িগদ, ৬০,০০০ 

১২% ব্যাংক ঋণ  ১,০০,০০০ প্রাপ্য লহসাব  ২,৪০,০০০ 

প্রটদয় লহসাব  ২,৪০,০০০ প্রাপ্য নিাে  ৩০,০০০ 

প্রটদয় নিাে  ১৫,০০০ প্রাথলমক খিচােলি  ৩০,০০০ 

ব্াাংক জিালতলরক্ত  ৬০,০০০ অেলিখলকি দস্তুলি  ১০,০০০ 

 ১০,২০,০০০  ১০,২০,০০০ 

অলতলরক্ত তথ্যালদ:  

প্রারলিক িজুদ পণ্য ২,৪০,০০০ োকা, সারা বিটরর নিাে লবক্রয় (৮০% ধাটর) ৪,৫০,০০০ োকা এবাং লিে মুিাফা নিাে ব্টয়র ২০%। 

করণীয়:  

(১) চিলত সম্পদ, ত্বলরত সম্পদ, স্থায়ী সম্পদ, নিাে সম্পদ, চিলত দায়, ত্বলরত দায়, নিাে বলহ িদায়, চিলত মূিধি, লবলিটয়ালজত মূিধি, ধাটর লবক্রয় ও লিে মুিাফা লিণ িয় কটরা। 

(২) চিলত অনুপাত, ত্বলরত অনুপাত ও চিলত মূিধি অনুপাত, দায়-িালিকািা অনুপাত, লিে মুিাফা অনুপাত, লবলিটয়ালজত মূিধটির আয় অনুপাত, িজুদ আবতিি অনুপাত ও 

প্রাপ্য লহসাটবর আবতিি অনুপাত লিণ িয় কটরা এবাং িন্তব্ দাও।  

 

লেলশষ পিামশ ি/মন্তব্য: 

 

 এই অধ্যায় বথলক প্রাক-লনে িাচলন, লনে িাচলন ও বোড পিীক্ষায় কমপলক্ষ ১টি সৃজনশীি থাকলে। অতএে,  লেলভন্ন লশক্ষা বোলড িি ২০১৭, ২০১৮ ও 

২০১৯ সালিি প্রশ্নগুলিি ওপি ভালিাভালে প্রস্তুলত লনলে। 

<><><><><><><><><><><><><><> 



বেপজা পােলিক স্কুি ও কলিজ চট্টগ্রাম 

পাঠ পলিকল্পনা - ০3 

লিসালেেজ্ঞান লিতীয়পত্র 

যষ্ঠ অধ্যায়: আলথ িক লেেিণী লেলেষণ   

 

ক্লাস-০৫ 

সময়: ৪৫ লমলনট 

 

আলিাচয সূলচ:  

 

 অনুপাত লেলেষণ সংিান্ত ব্যেিালিক সমস্যাি সমাধান  

 

লশখনফি (Learning Outcome):  

 তািল্য অনুপাত, আলথ িক সচ্ছিতাি অনুপাত, উপাজিন ক্ষমতাি অনুপাত ও পলিচািন দক্ষতা যাচাইলয়ি অনুপাত লনণ িয় কিলত পািলে। 

 লনণীত মালনি লভলত্তলত লেলভন্ন অনুপাত সম্পলকি মতামত/মন্তব্য কিলত পািলে।   

 

নমুনা প্রশ্ন :    

 

সামমুন লিলমলটড-এি তথ্যালদ লনলচ বদয়া িলিা: 

লেেিণ টাকা 

বশয়াি মূিধন ৫,০০,০০০ 

িলক্ষত/সংিলক্ষত আয় ২,০০,০০০ 

১০% ঋণপত্র/লডলেিাি/েন্ড ৩,০০,০০০ 

বমাট মুনাফা/আয় ১,০০,০০০ 

লনট মুনাফা/আয় ৭০,০০০ 

লেিয় ১০,২৫,০০০ 

দািানলকাঠা ৮,০০,০০০ 

চিলত সম্পদ ৮০,০০০ 

চিলত দায় ৫৫,০০০ 

ব্যাংক জমালতলিক্ত ২০,০০০ 

অলতলিক্ত তথ্যালদ:  

i. প্রািলিক ও সমাপনী মজুদ পণ্য লছি যথািলম ২৩,০০০ টাকা ও ২৫,০০০ টাকা।  

ii. প্রািলিক ও সমাপনী প্রাপ্য লিসাে লছি যথািলম ১০,০০০ টাকা ও ১৪,০০০ টাকা।  

iii. বকাম্পালনি লেিলয়ি ৮০% োকীলত সংঘটিত িলয়লছি।  

কিণীয়:  

K) চিলত সম্পদ, লেলিত পলণ্যি ব্যয়, লেলনলয়ালজত মূিধন লনণ িয় কলিা। 

L) চিলত অনুপাত, ত্বলিত অনুপাত, চিলত/কায িকিী মূিধন অনুপাত লনণ িয় কলিা। 

M) দায়-লমাট সম্পলত্ত অনুপাত, মালিকানা -লমাট সম্পলত্ত অনুপাত ও দায়-মালিকানা অনুপাত লনণ িয় কলিা।  

N) বমাট মুনাফা অনুপাত, লনট মুনাফা অনুপাত, লেলনলয়ালজত মূিধলনি আয় অনুপাতলনণ িয় কলিা।  

O) মজুদ আেতিন অনুপাত, প্রাপ্য লিসাে আেতিন অনুপাত, কায িকিী মূিধন আেতিন অনুপাত ও লেলনলয়ালজত মূিধন আেতিন অনুপাত লনণ িয় কলিা। 

 

োড়ীি কাজ : 

 

আলদো লিলমলটড-এি ২০১৯ সালিি আলথ িক অেস্থাি লেেিণী িলত লনলচ বদয়া িলিা: 

সাধািণ বশয়াি মূিধন ৭,০০,০০০ টাকা , ১২% অগ্রালধকাি বশয়াি মূিধন ৩,০০,০০০ টাকা, সংিলক্ষত আয় ২,০০,০০০ টাকা, ১৫% লডলেিাি ২,৫০,০০০ টাকা, কিোদ লনট 

মুনাফা ১,০০,০০০ টাকা, লেিয় ১০,২৫,০০০ টাকা, সুনাম ১,৫০,০০০ টাকা, অলফস সিঞ্জাম ৩,৫০,০০০ টাকা, ভূলম ও দািানলকাঠা ১০,০০,০০০ টাকা, চিলত সম্পদ ১,০০,০০০ 

টাকা, চিলত দায় ৭৫,০০০ টাকা, ব্যাংক জমালতলিক্ত ২০,০০০ টাকা 

অলতলিক্ত তথ্যালদ:  

প্রািলিক ও সমাপনী মজুদ পণ্য লছি যথািলম ২০,০০০ টাকা ও ৩০,০০০ টাকা। বকাম্পালনি লেিলয়ি ২৫% িালভ পণ্য লেিয় কলি থালক। লেিলয়ি ৮০% োকীলত সংঘটিত 

িয়।  

কিণীয়:  

K) ধালি লেিয়, বমাট মুনাফা, লেলিত পলণ্যি ব্যয়, চিলত সম্পদ, দৃশ্যমান স্থায়ী সম্পদ ও লেলনলয়ালজত মূিধন লনণ িয় কলিা। 

L) চিলত অনুপাত, ত্বলিত অনুপাত, চিলত/কায িকিী মূিধন অনুপাত লনণ িয় কলিা। 

M) দায়-লমাট সম্পলত্ত অনুপাত, মালিকানা -লমাট সম্পলত্ত অনুপাত ও দায়-মালিকানা অনুপাত লনণ িয় কলিা।  

N) বমাট মুনাফা অনুপাত, লনট মুনাফা অনুপাত, লেলনলয়ালজত মূিধলনি আয় অনুপাতলনণ িয় কলিা।  

O) মজুদ আেতিন অনুপাত, কায িকিী মূিধন আেতিন অনুপাত ও লেলনলয়ালজত মূিধন আেতিন অনুপাত লনণ িয় কলিা। 

 

 

লেলশষ পিামশ ি/মন্তব্য: 

 

 ২০১৭, ২০১৮ ও ২০১৯ সালিি লেলভন্ন লশক্ষা বোলড িি প্রশ্নগুলিি ওপি ভালিাভালে প্রস্তুলত লনলে। 

<><><><<><><><><><><><> 



বেপজা পােলিক স্কুি ও কলিজ চট্টগ্রাম 

পাঠ পলিকল্পনা - ০3 

লিসালেেজ্ঞান লিতীয়পত্র 

যষ্ঠ অধ্যায়: আলথ িক লেেিণী লেলেষণ   

 

ক্লাস-০৬ 

সময়: ৪৫ লমলনট 

 

আলিাচয সূলচ:  

 

 অনুপাত লেলেষণ সংিান্ত ব্যেিালিক সমস্যাি সমাধান  

 

লশখনফি (Learning Outcome):  

 

 লেলভন্ন অনুপাত লনণ িয় কিলত পািলে। 

 লনণীত মালনি লভলত্তলত লেলভন্ন অনুপাত সম্পলকি মতামত/মন্তব্য কিলত পািলে।   

 লনণীত মালনি লভলত্তলত লেলনলয়াগ লসদ্ধান্ত গ্রিণ কিলত পািলে।   

 

নমুনা প্রশ্ন:  

 

জিাব কািাি ও জিাব জািাি -এর ব্বসাটয় ২০১৯ সাটির লহসাব বই নথটক লিটচর তথ্য প্রদত্ত হটিা: 

লববরণ কািাি নেডাস ি (োকা) জািাি নেডাস ি (োকা) 

সুনাম ১২,০০,০০০ ১৪,০০,০০০ 

লনট আয় ৬,৪০,০০০ ৪,৮০,০০০ 

প্রলদয় লিসাে ৪,৮০,০০০ ৩,২০,০০০ 

প্রাপ্য লিসাে ১,২০,০০০ ১,৬০,০০০ 

ব্যাংক জমালতলিক্ত ১,৬০,০০০ ৪,৮০,০০০ 

লনট লেিয় ৪০,০০,০০০ ৩২,০০,০০০ 

লেলনলয়ালজত মূিধন ৪৮,০০,০০০ ৬৪,০০,০০০ 

নগদ ও ব্যাংলক জমা ৮,৪০,০০০ ১১,৮৪,০০০ 

মজুদ পণ্য ৮০,০০০ ৯৬,০০০ 

 

ক) কািাি ও জািাি নেড িাটসর চিলত সম্পদ, চিলত দায় ও চিলত মূিধটির পলরিাণ লিণ িয় কটরা । 

ে) কািাি ও জািাি নেড িাটসর চিলত অনুপাত, ত্বলরত অনুপাত, কায িকরী মূিধি অনুপাত ও িজুদ আবতিি অনুপাত লিণ িয় কটরা । 

গ) লিে আয় অনুপাত ও লবলিটয়ালজত মূিধি আয় অনুপাত লিণ িয় কটরা এবাং িন্তব্ কটরা নক অলধক িাভজিক ব্বসায় কটর? 

 

োড়ীি কাজ : 

 

সুলি ও লিলি একই ধরটণর ব্বসাটয় লিটয়ালজত। ২০১৯ সাটির ৩১ লডটসম্বর তালরটে তাটদর আলথ িক লববরণী লিেরূপ: 

আয় লববরণী 

লববরণ সুলি (োকা) লিলি (োকা) 

লবক্রয়(৭৫% িগটদ) ৯,০০,০০০ ৩,০০,০০০ 

লবলক্রত পটণ্যর ব্য় ৭,০০,০০০ ২,২০,০০০ 

নিাে আয় ২,০০,০০০ ৮০,০০০ 

েরচ ১,২০,০০০ ৪০,০০০ 

লিে আয় ৮০,০০০ ৪০,০০০ 

 

২০১৯ সাটি সুলি ও লিলি-এর ব্বসাটয়র গি িজুদ পণ্য এর ক্রয়মূল্য লিি যথাক্রটি ৭০,০০০ োকা ও ২০,০০০ োকা। 

ক) ধাটর লবক্রটয়র পলরিাণ লিণ িয় কটরা । 

ে) নিাে আয় অনুপাত ও লিে আয় অনুপাত লিণ িয় কটরা । 

গ) িজুদ আবতিি হার লিণ িয় কটরা এবাং িন্তব্ কটরা নক অলধক িাভজিক ব্বসায় কটর? 

 

লেলশষ পিামশ ি/মন্তব্য: 

 

 লেলভন্ন লশক্ষা বোলড িি ২০১৭, ২০১৮ ও ২০১৯ সালিি সৃজনশীি প্রশ্নগুলিি ওপি ভালিাভালে প্রস্তুলত লনলে। 
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