
বেপজা পােলিক স্কুি ও কলিজ চট্টগ্রাম 

লিসালেেজ্ঞান লিতীয়পত্র 

চতুর্ থ অধ্যায়: ব ৌর্মূিধনী বকাম্পালনর মূিধন 

 

নমুনা সৃজনশীি প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর (পাঠ পলরকল্পনা-১) 

 

নমুনা প্রশ্ন -০১  

(সমিালর বশয়ার ইস্যু সংক্রান্ত) 

 

িািদা লিলমলেড প্রলত বশয়ার ১০ োকা মূলের ২,০০,০০০ বশয়ালর লেভক্ত বমাে ২০,০০,০০০ োকার মূিধন লনলয় লনেলিত িয়। বকাম্পালন ইিার ৮০% 

বশয়ার জনসাধারলের কালে লেলক্রর উলেলে লেেরেপত্র ইস্যু কলর। ইস্যুকৃত বশয়ালর বচলয় ২০% অলতলরক্ত আলেদনপত্র পাওয়া  ায়। বকাম্পালন 

ইস্যুকৃত ১০০% বশয়ার জনসাধারলের লনকে  র্ারীলত লেলি কলর। বকাম্পালন তার অেলিখক আলরফীন এন্ড বকাম্পালনলক ২% কলমশন ব্াংলকর 

মাধ্যলম প্রদান কলর। 

ক)   আলেদনকৃত বশয়ার সংখ্যা ও আলেদনকৃত োকার পলরমাে লনে থয় কলরা। 

খ)   বকাম্পালনর েইলত প্রলয়াজনীয় জালেদা দালখিা বদখাও। 

গ)   বকাম্পালনর আলর্ থক অেস্থার লেেরেী প্রস্তুত কলরা। 

১(ক) নং প্রশ্ন উত্তর 

প্রশ্নমলত, 

আলেদনকৃত বশয়ার সংখ্যা  

= ইস্যুকৃত বশয়ার সংখ্যা + ২০% অলতলরক্ত আলেদন  

এখালন,  

ইস্যুকৃত বশয়ার সংখ্যা  = অনুলমালদত বশয়ার সংখ্যা × ৮০% = ২,০০,০০০ × ৮০% = ১,৬০,০০০    

এেং অলতলরক্ত আলেদন = ইস্যুকৃত বশয়ার সংখা  × ২০% = ১,৬০,০০০  × ২০% = ৩২,০০০ 

∴ আলেদনকৃত বশয়ার সংখ্যা = ১,৬০,০০০ + ৩২,০০০ = ১,৯২,০০০ 

 

আলেদনকৃত োকার পলরমাে  

= আলেদনকৃত বশয়ার সংখ্যা × প্রলত বশয়ালরর লেক্রয়মূে  

= ১,৯২,০০০ বশয়ার  × ১০ োকা = ১৯,২০,০০০ োকা   

 

১(খ) নং প্রশ্ন উত্তর  

 

িািদা লিলমলেড  

সাধারে জালেদা 

তালরখ লিসাে লশলরানাম ও ব্াখ্যা সূত্র বডলেে োকা বক্রলডে োকা 

 ব্াংক (১,৯২,০০০×১০)                                                              বড.  ১৯,২০,০০০  

       বশয়ার আলেদন (১,৯২,০০০×১০)                              বক্র   ১৯,২০,০০০ 

 (প্রলত বশয়ার ১০ োকা মূলের ১,৯২,০০০ বশয়ালরর আলেদনপত্র 

পাওয়া বগি।) 

   

 বশয়ার আলেদন   (১,৬০,০০০×১০)                                 বড.  ১৬,০০,০০০  

       বশয়ার মূিধন (১,৬০,০০০×১০)                               বক্র.   ১৬,০০,০০০ 

 (প্রলত বশয়ার ১০ োকা মূলের ১,৬০,০০০ বশয়ার আলেদনকারীলদর 

মলধ্য েরাে করা িলিা।) 

   

 বশয়ার আলেদন  (৩২,০০০×১০)                                      বড.  ৩,২০,০০০  

       ব্াংক (৩২,০০০×১০)                                                    বক্র   ৩,২০,০০০ 

 (প্রলত বশয়ার ১০ োকা মূলের ৩২,০০০ বশয়ালরর অলতলরক্ত 

আলেদনপলত্রর োকা বফরত বদয়া িলিা।) 

   

 অেলিখলকর কলমশন  (১৬,০০,০০০×২%)                         বড.  ৩২,০০০  

      ব্াংক  (১৬,০০,০০০×২%)                                               বক্র   ৩২,০০০ 

 (লেলিকৃত বশয়ার মূিধলনর ২% অেলিখলকর কলমশন ব্াংক কর্তথক 

পলরলশাধ করা িলিা।) 

   

 বমাে=  ৩৮,৭২,০০০ ৩৮,৭২,০০০ 

 



[লে:দ্র:   

1) পরীক্ষার  সময় উত্তরপলত্র “লিসাে লশলরানাম ও ব্াখ্যা” কিালম প্রদলশ থত োকার অংক গেনা  া িাি কালি লদলয় বদখালনা িলয়লে তা বিখার দরকার বনই। এটি শুধুমাত্র 

বতামালদর বোঝার স্যলেধালর্ থ এখালন বদখালনা িলয়লে।  

2) সময় র্াকলি পরীক্ষায় খাতায় জালেদার ব াগফি লিলখ সমালি বরখা বেলন লদলে। তলে এো আেলেক নয়।  

3) প্রশ্নপলত্র জালেদার ব্াখ্যা প্রদান করলত লনলেধ না করলি অেেই জালেদার ব্াখ্যা লদলত িলে। ব্াখ্যা োড়া সে বিনলদলনর সঠিক জালেদা িলিও বোড থ পরীক্ষায় পূে থ নাম্বার 

বদয়া িয় না। এই লেেয়টির প্রলত বখয়াি রাখলে।   

4) েতথমালন জালেদা দালখিায় বডলেে/লক্রলডে বিখা িয় না। জালেদায় লিসােলশলরানাম ও ব্াখ্যা কিালম প্রর্লম বডলেে লিসােখাত গুলি িয় তারপর লনলচ সামান্য ডালন বক্রলডে 

লিসােখাত গুলি বিখা িয়। তারপর সামান্য ডালন লেেরে লিখলত িয়। উচ্চ-মাধ্যলমক বেলেলত এই লনলদ থশনা পুলরাপুলর অনুসরে করার দরকার বনই। উপলরাক্ত জালেদার 

কাঠালমালত  আলম ব ভালে জালেদা দালখিা প্রদান কলরলে, বতামালদর বসভালে বিখার পরামশ থ লদলি।] 

 

১(গ) নং প্রশ্ন উত্তর  

িািদা লিলমলেড 

আলর্ থক অেস্থার লেেরেী 

..... সালির .... মাস তালরলখ প্রস্তুতকৃত 

লেেরে োকা োকা 

সম্পদসমূি   

চিলত সম্পদ,ঋে ও অলগ্রম:   

ব্াংক জমা  ১৫,৬৮,০০০ 

লেলেধ ব্য় (অসমলিত ব্য়):   

অেলিখলকর কলমশন  ৩২,০০০ 

বমাে সম্পদ=  ১৬,০০,০০০ 

বশয়ার মালিকলদর স্বত্ব ও দায়সমূি   

বশয়ার মূিধন:   

অনুলমালদত মূিধন: প্রলত বশয়ার ১০ োকা মূলের ২,০০,০০০ বশয়ার ২০,০০,০০০  

ইস্যুকৃত ও লেলিকৃত মূিধন: প্রলত বশয়ার ১০ োকা মূলের ১,৬০,০০০ বশয়ার ১৬,০০,০০০  

পলরলশালধত মূিধন: প্রলত বশয়ার ১০ োকা মূলের ১,৬০,০০০ বশয়ার  ১৬,০০,০০০ 

বশয়ার মালিকলদর স্বত্ব ও দায়সমূি=  ১৬,০০,০০০ 

 

Test your understanding  

(েলরশাি লশক্ষা বোড থ ২০১৯)  

 

[লপ্রয় লশক্ষার্ী, নমুনা প্রশ্ন -১ এেং এর নমুনা উত্তরটি বদলখ োরোর চচ থার কলরা। এটি পুলরাপুলর রি করার পর লনলচর সমস্যাটি লনলজ লনলজ সমাধালনর বচষ্টা কলরা:  

 

 মুনা লি. প্রলতটি ১০ োকা মূলের ৩,০০,০০০ বশয়ার লনলয় লনেলিত িয়। বকাম্পালন তন্মলধ্য ২,৬০,০০০ বশয়ার জনসাধারলের কালে ইস্যু কলর এেং ২,৫০,০০০ 

বশয়ার-এর আলেদনপত্র পায়। বশয়ারগুলিা  র্ারীলত েলিত িয়। বশয়ারসমূি জনসাধারলের কালে লেক্রলয়র িলক্ষু বকাম্পালন অেলিখলকর কলমশন োেদ ২০,০০০ 

োকা নগদ প্রদান করলত চুলক্তেদ্ধ িয়।  

ক)   অলেলিকৃত বশয়ার মূিধলনর পলরমাে লনে থয় কলরা। 

খ)   বকাম্পালনর েইলত জালেদা দালখিা বদখাও।   

গ)   বকাম্পালনর আলর্ থক অেস্থার লেেরেী প্রস্তুত কলরা। 

 

এোর উত্তর সংলকত বর্লক লমলিলয় নাও:  

(ক) অলেলিকৃত বশয়ার মূিধন = অনুলমালদত বশয়ার মূিধন - লেলিকৃত বশয়ার মূিধন = ৩০,০০,০০০ োকা - ২৫,০০,০০০ োকা = ৫,০০,০০০০ োকা। এখালন, 

অনুলমালদত বশয়ার মূিধন = অনুলমালদত বশয়ার সংখ্যা × প্রলত বশয়ালরর অলভলিত মূে = ৩,০০,০০০ বশয়ার × 10 োকা =৩০,০০,০০০ োকা এেং লেলিকৃত 

বশয়ার মূিধন = লেলিকৃত বশয়ার সংখ্যা × প্রলত বশয়ালরর অলভলিত মূে = ২,৫০,০০০ বশয়ার × 10 োকা = ২৫,০০,০০০ োকা ।  

 

(খ) খাতার একটি পূে থপৃষ্ঠায়  র্া র্ভালে জােলদার েক অংকন করলে। তারপর উক্ত েলক লনলচর জালেদা ৩টি লিখলত িলে। ব মন-  ১। বশয়ার আলেদলনর প্রাি 

োকা ২৫,০০,০০০ োকা িারা ব্াংক লিসাে বডলেে এেং বশয়ার আলেদন লিসাে বক্রলডে করলত িলে। ২। বশয়ার আলেদলনর োকা বশয়ার মূিধন লিসালে স্থানান্তলরর 

জন্য ২৫,০০,০০০ োকা বশয়ার আলেদন লিসাে বডলেে এেং বশয়ার মূিধন লিসােলক বক্রলডে করলত িলে। ৩। অেলিখলকর কলমশন ২০,০০০ োকা িারা অেলিখলকর 

কলমশন লিসাে বডলেে এেং ব্াংক লিসােলক বক্রলডে করলত িলে। জালেদায় প্রলতটি বিনলদলনর ব্াখ্যা লিখলত িলে।  

 

(গ) খাতার একটি পূে থপৃষ্ঠায় আলর্ থক অেস্থার লেেরেীর েক/কাঠালমা অংকন কলরা। উক্ত কাঠালমালত সম্পদ পালশ চিলত সম্পদ লশলরানালমর অধীলন ব্াংক জমা 

২৪,৮০,০০০ োকা এেং লেলেধ ব্য় লশলরানালমর অধীলন অেলিখলকর কলমশন নালম ২০,০০০ োকা বদখালত িলে। সম্পদ পালশর বমাে সমলষ্ট িলে ২৫,০০,০০০ 

োকা। বশয়ারলিাল্ডারলদর মালিকানা স্বত্ব ও দায় পালশ প্রদত্ত সমস্যায় শুধু বশয়ার মূিধনলক বেলেলেভাগ কলর বদখালত িলে। এখালন অনুলমালদত মূিধন ৩০,০০,০০০ 

োকা, ইস্যুকৃত মূিধন ২৬,০০,০০০ োকা এেং লেলিকৃত মূিধন ২৫,০০,০০০ োকা ইনারকিালম লিলখ োকার অংলকর লনলচ সমালি বরখা বেলন লদলে িলে । শুধুমাত্র 

আদায়কৃত বশয়ার মূিধন ২৫,০০,০০০ োকা আউোর কিালম বদখালত িলে। এই  সমস্যায় অন্য বকান দায় বনই। তাই বশয়ারলিাল্ডারলদর মালিকানাস্বত্ব ও বমাে 

দালয়র সমলষ্ট ২৫,০০,০০০ োকা পাওয়া  ালে।  া বমাে সম্পলত্তর ব াগফলির সমান। অর্ থাৎ আলর্ থক আেস্থার লেেরেীর উভয়পালশর সমলষ্ট ২৫,০০,০০০ োকা িলে।] 

 

 



নমুনা প্রশ্ন - ২ 

(অলধিালর বশয়ার ইস্যু সংক্রান্ত) 

 

বমািনা বকাম্পালন লি. প্রলতটি ৫০ োকা মূলের ২০,০০০ বশয়ালর লেভক্ত বমাে ১০,০০,০০০ োকার অনুলমালদত মূিধন লনলয় গঠিত। বকাম্পালন-এর 

১২,০০০ বশয়ার ১০% অলধিালর লেলক্রর উলেলে প্রচারপত্র লেলি কলর। বমাে ১৪,০০০ বশয়ালরর আলেদন পায়। ইস্যুকৃত বশয়ারগুলিা  র্ারীলত লেলি 

কলর এেং অলতলরক্ত আলেদলনর অর্ থ সংলিষ্ট আলেদনকারীলদর বফরত প্রদান কলর।  

ক)   অলেলিকৃত বশয়ার মূিধলনর পলরমাে লনে থয় কলরা। 

খ)   প্রলয়াজনীয় জালেদা দালখিা দাও।  

গ)   বমািনা বকাম্পালন লি.-এর আলর্ থক অেস্থার লেেরেী প্রস্তুত কলরা। 

 

২(ক) নং প্রশ্ন উত্তর 

অলেলিকৃত বশয়ার মূিধলের পলরমাে  

=  অনুলমালদত বশয়ার মূিধন - লেলিকৃত বশয়ার মূিধন   

এখালন, অনুলমালদত বশয়ার মূিধন   

= অনুলমালদত বশয়ার সংখ্যা × প্রলত বশয়ালরর অলভলিত মূে  

= ২০,০০০ বশয়ার × ৫০ োকা 

= ১০,০০,০০০ োকা  

এেং লেলিকৃত বশয়ার মূিধন 

= লেলিকৃত বশয়ার সংখ্য × প্রলত বশয়ালরর অলভলিত মূে  

= ১২, ০০০ বশয়ার × ৫০ োকা  

= ৬,০০,০০০ োকা 

 

∴ অলেিকৃত বশয়ার মূিধলনর পলরমাে   

= ১০, ০০, ০০০ োকা - ৬,০০,০০০ োকা 
=৪,০০,০০০ োকা। 

২(খ) নং প্রশ্ন উত্তর  

 

বমািানা বকাম্পালন লিলমলেড 

সাধারে জালেদা 

তালরখ লিসাে লশলরানাম ও ব্াখ্যা সূত্র বডলেে োকা বক্রলডে োকা 

 ব্াংক (১৪,০০০×৫৫)                                                              বড.  ৭,৭০,০০০  

       বশয়ার আলেদন (১৪,০০০×৫৫)                                 বক্র   ৭,৭০,০০০ 

 ( প্রলত বশয়ার ৫ োকা অলধিারসি ৫৫োকা মূলের ১৪,০০০ বশয়ালরর 

আলেদনপত্র পাওয়া বগি।) 

   

 বশয়ার আলেদন (১২,০০০×৫৫)                                       বড.  ৬,৬০,০০০  

       বশয়ার মূিধন (১২,০০০×৫০)                                     বক্র. 

      বশয়ার অলধিার  (১২,০০০×৫)                                 বক্র. 

  ৬,০০,০০০ 

৬০,০০০ 

 (লেলিকৃত ১২,০০০ বশয়ালরর োকা প্রলত বশয়ার ৫০ োকা কলর বশয়ার 

মূিধন লিসালে এেং প্রলত বশয়ার ৫োকা কলর বশয়ার অলধিার লিসালে 

স্থানান্তর করা িলিা।) 

   

 বশয়ার আলেদন (২,০০০×৫৫)                                        বড.  ১,১০,০০০  

       ব্াংক (২,০০০×৫৫)                                             বক্র   ১,১০,০০০ 

 (প্রলত বশয়ার ৫৫ োকা মূলের ২,০০০ বশয়ালরর অলতলরক্ত 

আলেদনপলত্রর োকা বফরত বদয়া িলিা।) 

   

 বমাে=  ১৫,৪০,০০০ ১৫,৪০,০০০ 

 

[লে:দ্র:   

5) পরীক্ষার  সময় উত্তরপলত্র “লিসাে লশলরানাম ও ব্াখ্যা” কিালম প্রদলশ থত োকার অংক গেনা  া িাি কালি লদলয় বদখালনা িলয়লে তা বিখার দরকার বনই। এটি শুধুমাত্র 

বতামালদর বোঝার স্যলেধালর্ থ এখালন বদখালনা িলয়লে।  

6) সময় র্াকলি পরীক্ষায় খাতায় জালেদার ব াগফি লিলখ সমালি বরখা বেলন লদলে। তলে এো আেলেক নয়।  

7) প্রশ্নপলত্র জালেদার ব্াখ্যা প্রদান করলত লনলেধ না করলি অেেই জালেদার ব্াখ্যা লদলত িলে। ব্াখ্যা োড়া সে বিনলদলনর সঠিক জালেদা িলিও বোড থ পরীক্ষায় পূে থ নাম্বার 

বদয়া িয় না। এই লেেয়টির প্রলত বখয়াি রাখলে।   

8) েতথমালন জালেদা দালখিায় বডলেে/লক্রলডে বিখা িয় না। জালেদায় লিসােলশলরানাম ও ব্াখ্যা কিালম প্রর্লম বডলেে লিসােখাত গুলি িয় তারপর লনলচ সামান্য ডালন বক্রলডে 

লিসােখাত গুলি বিখা িয়। তারপর সামান্য ডালন লেেরে লিখলত িয়। উচ্চ-মাধ্যলমক বেলেলত এই লনলদ থশনা পুলরাপুলর অনুসরে করার দরকার বনই। উপলরাক্ত জালেদার 

কাঠালমালত  আলম ব ভালে জালেদা দালখিা প্রদান কলরলে, বতামালদর বসভালে বিখার পরামশ থ লদলি।] 



২(গ) নং প্রশ্ন উত্তর  

বমািানা বকাম্পালন লিলমলেড 

আলর্ থক অেস্থার লেেরেী 

..... সালির .... মাস তালরলখ প্রস্তুতকৃত 

লেেরে োকা োকা 

সম্পদসমূি   

চিলত সম্পদ:   

ব্াংক জমা  ৬,৬০,০০০ 

বমাে সম্পদ=  ৬,৬০,০০০ 

বশয়ার মালিকলদর স্বত্ব ও দায়সমূি   

বশয়ার মূিধন:   

অনুলমালদত মূিধন: প্রলত বশয়ার ৫০ োকা মূলের ২০,০০০ বশয়ার ১০,০০,০০০  

ইস্যুকৃত ও লেলিকৃত মূিধন: প্রলত বশয়ার ৫০ োকা মূলের ১২,০০০ বশয়ার ৬,০০,০০০  

পলরলশালধত মূিধন: প্রলত বশয়ার ৫০ োকা মূলের ১২,০০০ বশয়ার 

সলিলত ও উিতৃ্ত: 

বশয়ার অলধিার 

 ৬,০০,০০০ 

 

৬০,০০০ 

বশয়ার মালিকলদর স্বত্ব ও দায়সমূি=  ৬,৬০,০০০ 

 

Test your understanding  

(লসলিে লশক্ষা বোড থ ২০১৯)   

 

[লপ্রয় লশক্ষার্ী, নমুনা প্রশ্ন -২ এেং এর নমুনা উত্তরটি োরোর চচ থার মাধ্যলম এটি বতামার পুলরাপুলর আয়লত্ব আনার পর লনলচর সমস্যাটি লনলজ লনলজ সমাধালনর 

বচষ্টা কলরা:  

 

মৃন্ময় বকাম্পালন লিলমলেড-এর অনুলমালদত মূিধন ৮,০০০ বশয়ার প্রলতটি ১০ োকা। বকাম্পালন অনুলমালদত মূিধলনর ৫০% বশয়ার ১০% অলধিালর মূিধন সংগ্রলির 

উলেলে োজালর োড়লিা। বকাম্পালন ইস্যুকৃত মূিধলনর অলতলরক্ত ২৫% বশয়ালরর আলেদন পায়। লকন্তু অলতলরক্ত আলেদলনর সম্পূে থ অর্ থ সংলিষ্ট আলেদনকারীলদর 

বফরত বদয়া িয়।  

ক)   বশয়ার লেলিসংক্রান্ত জালেদা দালখিা দাও।(ব্াখ্যালেিীন)  

খ)   ব্াংক লিসাে ও বশয়ার অলধিার লিসাে প্রস্তুত কলরা।  

গ)   বকাম্পালনর আলর্ থক অেস্থার লেেরেী প্রদশ থন কলরা। 

 

এোর উত্তর সংলকত বর্লক লমলিলয় নাও:   

✓ প্রলতটি বশয়ালরর লিলখত মূে ১০০ োকা। প্রলত বশয়ালর অলধিালরর পলরমাে= ১০০ োকা × ১০%=১০ োকা। প্রলত বশয়ালরর লেক্রয়মূে (১০০+১০)োকা = 

১১০ োকা।  

✓ অনুলমালদত বশয়ার সংখ্যা ৮,০০০। ইস্যুকৃত বশয়ার সংখ্যা= অনুলমালদত বশয়ার সংখ্যা × ৫০%  = ৮,০০০ × ৫০% = ৪,০০০।  

✓ আলেদনকৃত বশয়ার সংখ্যা= ইস্যুকৃত বশয়ার সংখ্যা + ইস্যুকৃত বশয়ার সংখ্যার ২৫% = ৪,০০০+ ৪,০০০ × ২৫%= ৪,০০০ + ১,০০০= ৫,০০০।   

✓ বফরতকৃত বশয়ার আলেদন সংখ্যা = (৫,০০০-৪,০০০) = ১,০০০।  

✓ বফরতকৃত অলর্ থর পলরমাে = বফরতকৃত বশয়ার আলেদন সংখ্যা × প্রলতটি বশয়ালরর লেক্রয়মূে = ১,০০০ ×১১০ োকা = ১,১০,০০০ োকা।  

✓ বমাে বশয়ার অলধিালরর পলরমাে  = লেলিকৃত বশয়ার সংখ্যা× বশয়ার প্রলত অলধিার = ৪,০০০ বশয়ার × ১০ োকা = ৪০,০০০ োকা। 

 

আমার লেশ্বাস, এই গেনাগুলি বর্লক বতামরা জােলদা, ব্াংক লিসাে, বশয়ার অেিার লিসাে ও আলর্ থক অেস্থার লেেরেী প্রস্তুত করার জন্য প্রলয়াজনীয় তথ্যগুলি বপলয়  ালে। ] 

 

 

নমুনা প্রশ্ন-০৩ 

(অলধিালর বশয়ার ইস্যু সংক্রান্ত) 

 

প্রগলত বেক্সোইিস লি: প্রলতটি ১০ োকা মূলের ৫,০০,০০০ বশয়ালর লেভক্ত ৫০,০০,০০০ োকা অনুলমালদত মূিধন লনলয় লনেলিত। বকাম্পালন 

অনুলমালদত বশয়ালরর ৬০% প্রলত বশয়ার ১০% অলধিালর জনসাধারলের লনকে লেক্রলয়র উলেলে পলত্রকায় লেজ্ঞলি প্রচার কলর। জনসাধারলের লনকে 

ইস্যুকৃত বশয়ার বচলয় ৫% বেলশ আলেদন পাওয়া  ায় এেং বকাম্পালনর পলরচািন প থদ তা  র্ারীলত েলিত কলর।  

জনসাধারলের লনকে ইস্যুকৃত বশয়ালরর ওপর বশয়ার প্রলত ০.৫০ োকা িালর অেলিখলকর কলমশন এেং ০.২৫ োকা িালর ব্াংক চাজথ ধা থ করা িলিা 

এেং তা ব্াংলকর মাধ্যলম পলরলশাধ করা িয়।   

K) অলতলরক্ত পলরলশালধত মূিধন (Additional Paid-In Capital)-এর পলরমাে লনে থয় কলরা। 

L) বকাম্পালনর েইলত বশয়ার ইস্যু সংক্রান্ত জালেদা দালখিা বদখাও। 

M) ব্াংক জমা ৩০,৬০,০০০ োকা ধলর বকাম্পালনর আলর্ থক অেস্থার লেেরেী ততলর। 

 



৩(ক) নং প্রশ্ন উত্তর 

অলতলরক্ত পলরলশালধত মূিধন - এর পলরমাে  

=  লেলিকৃত বশয়ার সংখ্যা × প্রলত বশয়ালরর অলধিার  

এখালন, লেলিকৃত বশয়ার সংখ্যা  

= অনুলমালদত বশয়ার সংখ্যা × ৬০%  

= ৫,০০,০০০ বশয়ার × ৬০%  

= ৩,০০,০০০ বশয়ার 

এেং প্রলত বশয়ালরর অলধিার 

= প্রলত বশয়ালরর অলভলিত মূে × 1০%  

= ১০ োকা × 1০%  

= ১ োকা 
 

∴ অলতলরক্ত পলরলশালধত মূিধলনর পলরমাে  = ৩, ০০, ০০০০ বশয়ার × ১ োকা = ৩,০০,০০০ োকা। 
 

[লনাে: আধুলনককালি “লশয়ার অলধিার” ও “লশয়ার অেিার” নালম বকান লিসাে বখািা িয় না। আলমলরকান লিসােলেজ্ঞানীরা “লশয়ার অলধিার” ও “লশয়ার অেিার” লিসাে-এর 

পলরেলতথ েতথমালন একটি মাত্র লিসাে “অলতলরক্ত পলরলশালধত মূিধন (Additional Paid-In Capital)” বখািার পরামশ থ লদলয়লেন। অলধিালর বশয়ার ইস্যু করা িলি বশয়ার 

অলধিালরর োকা িারা উক্ত লিসাে বক্রলডে এেং অেিালর বশয়ার ইস্যু করা িলি অেিালরর োকা িারা উক্ত লিসােলক বডলেে করা িয়। ] 

 

৩(খ) নং প্রশ্ন উত্তর  

[ সমস্যাটি সমাধালনর জন্য লনলচর গেনাসমূি সিায়ক িলে: 

✓ প্রলত বশয়ালরর লিলখত মূে ১০ োকা। প্রলত বশয়ালর অলধিালরর পলরমাে= ১০ োকা × ১০%=১ োকা। প্রলত বশয়ালরর লেক্রয়মূে (১০+১)োকা = ১১ োকা।  

✓ অনুলমালদত বশয়ার সংখ্যা ৫,০০,০০০। ইস্যুকৃত বশয়ার সংখ্যা= অনুলমালদত বশয়ার সংখ্যা × ৬০%  = ৫,০০,০০০ × ৬০% = ৩,০০,০০০।  

✓ আলেদনকৃত বশয়ার সংখ্যা = ইস্যুকৃত বশয়ার সংখ্যা+ ৫%অলতলরক্ত আলেদন= ৩,০০,০০০+ (৩,০০,০০০×৫%)= ৩,০০,০০০+ ১৫,০০০ = ৩,১৫,০০০।   

✓ আলেদনকৃত োকার পলরমাে= আলেদনকৃত বশয়ার সংখ্যা × প্রলত বশয়ালরর লেক্রয়মূে = ৩,১৫,০০০ বশয়ার ×১১ োকা = ৩৪,৬৫,০০০ োকা 

✓ বফরতকৃত বশয়ার আলেদন সংখ্যা = আলেদনকৃত বশয়ার সংখ্যা - ইস্যুকৃত বশয়ার সংখ্যা =৩,১৫,০০০ - ৩,০০,০০০ = ১৫,০০০।  

✓ বফরতকৃত অলর্ থর পলরমাে = বফরতকৃত বশয়ার আলেদন সংখ্যা × প্রলতটি বশয়ালরর লেক্রয়মূে = ১৫,০০০ ×১১ োকা = ১,১০,০০০ োকা।  

✓ বমাে বশয়ার অলধিালরর পলরমাে  = লেলিকৃত বশয়ার সংখ্যা× বশয়ার প্রলত অলধিার = ৩,০০,০০০ বশয়ার × ১ োকা = ৩,০০,০০০ োকা। 

✓ অেলিখলকর কলমশন = লেলিকৃত বশয়ার সংখ্যা× প্রলত বশয়ালরর কলমশন = ৩,০০,০০০ বশয়ার × ০. ৫০  োকা = ১,৫০,০০০ োকা। 

✓ ব্াংক চাজথ = লেলিকৃত বশয়ার সংখ্যা× প্রলত বশয়ালরর ব্াংক চাজথ = ৩,০০,০০০ বশয়ার × ০. ২৫  োকা = ৭৫,০০০ োকা।   

উপর্য থক্ত গেনাসমূি পরীক্ষার  সময় উত্তরপলত্র বদখালত িলে না।] 

 

প্রগলত বেক্সোইিস লিলমলেড 

সাধারে জালেদা 

তালরখ লিসাে লশলরানাম ও ব্াখ্যা সূত্র বডলেে োকা বক্রলডে োকা 

 ব্াংক (৩,১৫,০০০×11)                                                              বড.  ৩৪,৬৫,০০০  

       বশয়ার আলেদন (৩,১৫,০০০×11)                                বক্র   ৩৪,৬৫,০০০ 

 (প্রলত বশয়ার 1োকা অলধিারসি ১১ োকা মূলের ৩,১৫,০০০ 

বশয়ালরর আলেদনপত্র পাওয়া বগি।) 

   

 বশয়ার আলেদন (৩,০০,০০০×1১)                                    বড.  ৩৩,০০,০০০  

       বশয়ার মূিধন (৩,০০,০০০×1০)                                     বক্র. 

      বশয়ার অলধিার  (৩,০০,০০০×1)                                 বক্র. 

  ৩০,০০,০০০ 

৩,০০,০০০ 

 (লেলিকৃত ৩,০০,০০০ বশয়ালরর োকা প্রলত বশয়ার ১০ োকা কলর 

বশয়ার মূিধন লিসালে এেং প্রলত বশয়ার ১ োকা কলর বশয়ার অলধিার 

লিসালে স্থানান্তর করা িলিা।) 

   

 বশয়ার আলেদন (১৫,০০০×1১)                                       বড.  ১,৬৫,০০০  

       ব্াংক (১৫,০০০×1১)                                            বক্র   ১,৬৫,০০০ 

 (প্রলত বশয়ার ১১ োকা মূলের ১৫,০০০ বশয়ালরর অলতলরক্ত 

আলেদনপলত্রর োকা বফরত বদয়া িলিা।) 

   

 অেলিখলকর কলমশন (৩,০০,০০০×০.৫০)                        বড. 

প্রার্লমক খরচােলি (ব্াংক চাজথ) (৩,০০,০০০×০.২৫)         বড.                          

 ১,৬৫,০০০ 

৭৫,০০০ 

 

      ব্াংক  (৩,০০,০০০×০.৭৫)                                    বক্র   ২,২৫,০০০ 

 (লেলিকৃত ৩,০০,০০০ বশয়ালরর ওপর প্রলত বশয়ার ০.৫০ োকা কলর 

অেলিখলকর কলমশন এেং প্রলত বশয়ার ০.২৫ োকা কলর ব্াংক চাজথ 

ব্াংক লিসালের মাধ্যলম প্রদান করা িলিা।) 

   

 বমাে=  ৭১,৫৫,০০০ ৭১,৫৫,০০০ 

 



৩(গ) নং প্রশ্ন উত্তর  

প্রগলত বেক্সোইিস লিলমলেড 

আলর্ থক অেস্থার লেেরেী 

..... সালির .... মাস তালরলখ প্রস্তুতকৃত 

লেেরে োকা োকা 

সম্পদসমূি   

চিলত সম্পদ,ঋে ও অলগ্রম:   

ব্াংক জমা  ৩০,৬০,০০০ 

লেলেধ ব্য় (অসমলিত ব্য়):   

অেলিখলকর কলমশন 

প্রার্লমক খরচােলি(ব্াংক চাজথ) 

 ১,৬৫,০০০ 

৭৫,০০০ 

বমাে সম্পদ=  ৩৩,০০,০০০ 

বশয়ার মালিকলদর স্বত্ব ও দায়সমূি   

বশয়ার মূিধন:   

অনুলমালদত মূিধন: প্রলত বশয়ার ১০ োকা মূলের ৫,০০,০০০ বশয়ার ৫০,০০,০০০  

ইস্যুকৃত ও লেলিকৃত মূিধন: প্রলত বশয়ার ১০ োকা মূলের ৩,০০,০০০ বশয়ার ৩০,০০,০০০  

পলরলশালধত মূিধন: প্রলত বশয়ার ১০ োকা মূলের ৩,০০,০০০ বশয়ার 

সলিলত ও উিতৃ্ত: 

বশয়ার অলধিার 

 ৩০,০০,০০০ 

 

৩,০০,০০০ 

বশয়ার মালিকলদর স্বত্ব ও দায়সমূি=  ৩৩,০০,০০০ 

 

Test your understanding  

(রাজশািী, কুলমল্লা, চট্টগ্রাম ও েলরশাি লশক্ষা বোড থ ২০১৮)   

[ লপ্রয় লশক্ষার্ী, নমুনা প্রশ্ন -৩ এেং এর নমুনা উত্তরটি োরোর চচ থার মাধ্যলম এটি বতামার পুলরাপুলর আয়লত্ব আনার পর লনলচর সমস্যাটি লনলজ লনলজ সমাধালনর 

বচষ্টা কলরা: 

                                                                           

আশরাফ বকাম্পালন লি. প্রলতটি ১০ োকা মূলের ৮,০০,০০০ বশয়ালর লেভক্ত ৮০,০০,০০০ োকার অনুলমালদত মূিধন লনলয় গঠিত। বকাম্পালন উিার ৬,০০,০০০ 

বশয়ার ১০% অলধিালর লেক্রলয়র উলেলে প্রচারপত্র লেলি করলিা, বকাম্পালন বমাে ৭,০০,০০০ বশয়ালরর জন্য আলেদন বপি। অলতলরক্ত আলেদলনর অর্ থ বফরত 

বদওয়া িলিা। প্রলত বশয়ার ০.১০ োকা অেলিখলকর কলমশন ও ০.৬০ োকা কলর ব্াংক চাজথ ধা থ করা িলিা।   

ক)   অেলিখলকর কলমশন ও ব্াংক চালজথর বমাে পলরমাে লনে থয় কলরা।    

খ)   বকাম্পালনর েইলত প্রলয়াজনীয় জালেদা দালখিা বদখাও।     

গ)   ব্াংক জমা ৬৫,০৪,০০০ োকা ধলর আলর্ থক অেস্থার লেেরেী প্রস্তুত কলরা। 

 

এোর উত্তর সংলকত বর্লক লমলিলয় নাও:  

✓ প্রলতটি বশয়ালরর অলভলিত মূে ১০ োকা। প্রলত বশয়ালরর অলধিার = ১০ োকা × ১০%= ১ োকা। প্রলত বশয়ালরর লেক্রয়মূে (১০+১)োকা = ১১ োকা।  

✓ অনুলমালদত বশয়ার সংখ্যা ৮,০০,০০০। ইস্যুকৃত ও লেলিকৃত বশয়ার সংখ্যা = ৬,০০,০০০। আলেদনকৃত বশয়ার সংখ্যা= ৭,০০,০০০।  

✓ আলেদনকৃত অলর্ থর পলরমাে = আলেদনকৃত বশয়ার সংখ্যা × প্রলতটি বশয়ালরর লেক্রয়মূে = ৭,০০,০০০ ×১১ োকা = ৭৭,০০,০০০ োকা।  

✓ বফরতকৃত বশয়ার সংখ্যা = ৭,০০,০০০ - ৬,০০,০০০ = ১,০০,০০০।  

✓ বফরতকৃত অলর্ থর পলরমাে = বফরতকৃত বশয়ার আলেদন সংখ্যা × প্রলতটি বশয়ালরর লেক্রয়মূে = ১,০০,০০০ ×১১ োকা = ১১,০০,০০০ োকা।  

✓ বমাে বশয়ার অলধিালরর পলরমাে = লেলিকৃত বশয়ার সংখ্যা× বশয়ার প্রলত অলধিার =৬,০০,০০০ বশয়ার × ১ োকা = ৬,০০,০০০ োকা।  

✓ লেলিকৃত বশয়ার মূিধন = লেলিকৃত বশয়ার সংখ্যা × প্রলত বশয়ালরর অলভলিত মূে = ৬,০০,০০০ বশয়ার × ১০ োকা = ৬০,০০,০০০ োকা।  

✓ অেলিখলকর কলমশন = লেলিকৃত বশয়ার সংখ্যা × বশয়ার প্রলত ধা থকৃত কলমশন = ৬,০০,০০০ বশয়ার × ০. ১০ োকা = ৬০,০০০ োকা।  

✓ ব্াংক চাজথ = লেলিকৃত বশয়ার সংখ্যা × বশয়ার প্রলত ধা থকৃত ব্াংক চাজথ = ৬,০০,০০০ বশয়ার × ০. ০৬ োকা = ৩৬,০০০ োকা।  

আশা করলে, এই গেনাগুলি বদলখ বতামরা জােলদা ও আলর্ থক অেস্থার লেেরেী প্রস্তুত করার জন্য প্রলয়াজনীয় তথ্যগুলি বপলয়  ালে। ] 

 

নমুনা প্রশ্ন-০৪ 

(অেিালর বশয়ার ইস্যু সংক্রান্ত) 

 

বমৌলমতা লিিঃ প্রলতটি ১০ োকা মূলের ১,০০,০০০ বশয়ালর লেভক্ত ১০,০০,০০০ োকা অনুলমালদত মূিধলন লনেলিত িয়। বকাম্পালন ইিার অনুলমালদত 

মূিধলনর ৭৫% বশয়ার, প্রলত বশয়ার ১০% অেিালর জনসাধারলের লনকে লেক্রলয়র উলেলে ইস্যু কলর।  বকাম্পালন ইস্যুকৃত বশয়ালরর ৯০% আলেদন 

পায়। আলেদনকৃত বশয়ারগুলি  র্ারীলত লেলি করা িয়। বশয়ার প্রলত ০.৫০ োকা িালর ব্াংক চাজথ এেং ১ োকা িালর অেলিখলকর কলমশন ব্াংক 

কর্তথক পলরলশাধ করা িয়।  

ক)  বশয়ার প্রলত অেিার ও বমাে বশয়ার অেিালরর পলরমাে লনে থয় কলরা।  

খ)  বকাম্পালনর েইলত প্রলয়াজনীয়/লশয়ার ইস্যুসংক্রান্ত জালেদা দালখিা বদখাও। 

গ)  বকাম্পালনর আলর্ থক অেস্থার লেেরেী প্রস্তুত কলরা। 



৪(ক) নং প্রশ্ন উত্তর 

বশয়ার প্রলত অেিালরর পলরমাে  

= প্রলত বশয়ালরর অলভলিত মূে × 1০% = ১০ োকা × 1০% = ১ োকা 
 

বমাে বশয়ার অেিালরর পলরমাে 

=  লেলিকৃত বশয়ার সংখ্যা × প্রলত বশয়ালরর অেিার  

এখালন, লেলিকৃত বশয়ার সংখ্যা = অনুলমালদত বশয়ার সংখ্যা × ৭৫% = ১,০০,০০০ বশয়ার × ৭৫% = ৭৫,০০০ বশয়ার 

এেং, প্রলত বশয়ালরর অেিার ১ োকা  
 

∴  বমাে বশয়ার অেিালরর পলরমাে  = ৭৫, ০০০০ বশয়ার × ১ োকা = ৭৫,০০০ োকা। 

 

৪(খ) নং প্রশ্ন উত্তর  

 

বমৌলমতা লিলমলেড 

সাধারে জালেদা 

তালরখ লিসাে লশলরানাম ও ব্াখ্যা সূত্র বডলেে োকা বক্রলডে োকা 

 ব্াংক (৬৭,৫০০× ৯)                                                              বড.  ৬,০৭,৫০০  

       বশয়ার আলেদন (৬৭,৫০০× ৯)                                 বক্র   ৬,০৭,৫০০ 

 (প্রলত বশয়ার 1 োকা অেিার োলদ ৯ োকা মূলের ৬৭,৫০০ বশয়ালরর 

আলেদন পাওয়া বগি।) 

   

 বশয়ার আলেদন (৬৭,৫০০× ৯)                                       বড.  ৬,০৭,৫০০  

 বশয়ার অেিার  (৬৭,৫০০×1)                                         বড.  

      বশয়ার মূিধন (৬৭,৫০০×1০)                                     বক্র. 

 ৬৭,৫০০  

৬,৭৫,০০০ 

 (লেলিকৃত ৬৭,৫০০ বশয়ালরর োকা প্রলত বশয়ার ১০ োকা কলর বশয়ার 

মূিধন লিসালে এেং প্রলত বশয়ার ১ োকা কলর বশয়ার অেিার লিসালে 

স্থানান্তর করা িলিা।) 

   

 অেলিখলকর কলমশন (৬৭,৫০০× ১)                                বড. 

প্রার্লমক খরচােলি (ব্াংক চাজথ) (৬৭,৫০০×০.৫০)             বড.                          

 ৬৭,৫০০ 

৩৩,৭৫০ 

 

      ব্াংক  (৬৭,৫০০×১.৫০)                                       বক্র   ১,০১,২৫০ 

 (লেলিকৃত ৬৭,৫০০ বশয়ালরর ওপর প্রলত বশয়ার ১ োকা কলর 

অেলিখলকর কলমশন এেং প্রলত বশয়ার ০.৫০ োকা কলর ব্াংক চাজথ 

ব্াংক কর্তথক পলরলশাধ করা িলিা।) 

   

 বমাে=  ১৩,৮৩,৭৫০ ১৩,৮৩,৭৫০ 

 

৪(গ) নং প্রশ্ন উত্তর  

বমৌলমতা লিলমলেড 

আলর্ থক অেস্থার লেেরেী 

..... সালির .... মাস তালরলখ প্রস্তুতকৃত 

লেেরে োকা োকা 

সম্পদসমূি   

চিলত সম্পদ,ঋে ও অলগ্রম:   

ব্াংক জমা  ৫,০৬,২৫০ 

লেলেধ ব্য় (অসমলিত ব্য়):   

বশয়ার অেিার 

অেলিখলকর কলমশন 

প্রার্লমক খরচােলি(ব্াংক চাজথ) 

 ৬৭,৫০০ 

৬৭,৫০০ 

৩৩,৭৫০ 

বমাে সম্পদ=  ৬,৭৫,০০০ 

বশয়ার মালিকলদর স্বত্ব ও দায়সমূি   

বশয়ার মূিধন:   

অনুলমালদত মূিধন: প্রলত বশয়ার ১০ োকা মূলের ১,০০,০০০ বশয়ার ১০,০০,০০০  

ইস্যুকৃত মূিধন: প্রলত বশয়ার ১০ োকা মূলের ৭৫,০০০ বশয়ার ৭,৫০,০০০  

লেলিকৃত মূিধন: প্রলত বশয়ার ১০ োকা মূলের ৬৭,৫০০ বশয়ার ৬,৭৫,০০০  

পলরলশালধত মূিধন: প্রলত বশয়ার ১০ োকা মূলের ৬৭,৫০০ বশয়ার  ৬,৭৫,০০০ 

বশয়ার মালিকলদর স্বত্ব ও দায়সমূি=  ৬,৭৫,০০০ 

 



Test your understanding  

(ঢাকা,লদনাজপুর,  লশার ও লসলিে লশক্ষা বোড থ ২০১৮) 

[লপ্রয় লশক্ষার্ী, নমুনা প্রশ্ন -৪ এেং এর নমুনা উত্তরটি োরোর চচ থার মাধ্যলম এটি বতামার পুলরাপুলর আয়লত্ব আনার পর লনলচর সমস্যাটি লনলজ লনলজ সমাধালনর বচষ্টা 

কলরা:  

 

লিলপকা এন্ড বকাং লি. প্রলতটি বশয়ার ১০০ োকা মূলের ৫,০০০ বশয়ালর লেভক্ত। বকাম্পালন ১০% অেিালর ৩,০০০ বশয়ার জনসাধারলের মলধ্য লেক্রলয়র জন্য 

প্রচারপত্র ইস্যু বর। বকাম্পালন ৩,৫০০ বশয়ালরর জন্য আলেদন বপি।লনধ থালরত সংখ্যক বশয়ার  র্ারীলত লেলি করা িয় এেং অলতলরক্ত আলেদলনর োকা সংলিষ্ট 

আলেদনকারীলদর মলধ্য বফরত বদওয়া িয়।  

ক)   বশয়ার ইস্যু সংক্রান্ত জালেদা বদখাও (ব্াখ্যার প্রলয়াজন বনই)।  

খ)   বকাম্পালনর লিসাে েইলত ব্াংক লিসাে ও বশয়ার অেিার লিসাে প্রস্তুত কলরা।  

গ)   বকাম্পালনর আলর্ থক অেস্থার লেেরেী ততলর কলরা।  

 

এোর উত্তর সংলকত বর্লক লমলিলয় নাও:  

✓ প্রলতটি বশয়ালরর লিলখত মূে ১০০ োকা। প্রলত বশয়ালর অেিালরর পলরমাে (১০০× ১০%) = ১০ োকা। প্রলত বশয়ালরর লেক্রয়মূে (১০০-১০)োকা = ৯০ 

োকা।  

✓ অনুলমালদত বশয়ার সংখ্যা ৫,০০০। ইস্যুকৃত বশয়ার সংখ্যা ৩,০০০। ৩,৫০০ বশয়ালরর আলেদন পাওয়া বগি।  

✓ অলতলরক্ত বশয়ার আলেদন সংখ্যা = (৩,৫০০-৩,০০০) = ৫০০।  

✓ বফরতকৃত অলর্ থর পলরমাে = বফরতকৃত বশয়ার আলেদন সংখ্যা × প্রলতটি বশয়ালরর লেক্রয়মূে = ৫০০ × ৯০ োকা = ৪৫,০০০ োকা।  

✓ বমাে বশয়ার অেিার = লেলিকৃত বশয়ার সংখ্যা × বশয়ার প্রলত অেিার = ৩,০০০ বশয়ার × ১০ োকা = ৩০,০০০ োকা।  

✓ লেলিকৃত বশয়ার মূিধন= লেলিকৃত বশয়ার সংখ্যা × প্রলত বশয়ালরর অলভলিত মূে = ৩,০০০ বশয়ার × ১০০ োকা = ৩,০০,০০০ োকা।  

 

আমার লেশ্বাস, এই গেনাগুলি বর্লক বতামরা জােলদা, ব্াংক লিসাে, বশয়ার অেিার লিসাে ও আলর্ থক অেস্থার লেেরেী প্রস্তুত করার জন্য প্রলয়াজনীয় তথ্যগুলি বপলয়  ালে। ] 

 

Test your understanding  

(ঢাকা লশক্ষা বোড থ ২০১৯) 

 

[ মালফ লিলমলেড-এর অনুলমালদত মূিধন ১০,০০,০০০ োকা,  া প্রলতটি ১০০ োকা মূলের ১০,০০০ বশয়ালর লেভক্ত। বকাম্পালন ২% অেিালর ২,০০০ বশয়ার ইস্যুর 

উলেলে লেেরেপত্র লেলি কলর। বকাম্পালন বমাে ২,৫০০ বশয়ালরর আলেদন বপি। বকাম্পালন ২,০০০ বশয়ার আলেদনকারীলদর মলধ্য েিন করার লসদ্ধান্ত গ্রিে কলর।  

ক)   বশয়ার প্রলত অেিালরর পলরমাে এেং বমাে অিীক সম্পলত্তর পলরমাে লনে থয় কলরা। 

খ)   বকাম্পালনর লিসাে েইলত প্রলয়াজনীয় জালেদা দালখিা বদখাও। 

গ)   বকাম্পালনর লিসাে েইলত আলর্ থক অেস্থার লেেরেী প্রস্তুত কলরা।  

 

এোর উত্তর সংলকত বর্লক লমলিলয় নাও:  

✓ প্রলতটি বশয়ালরর অলভলিত মূে ১০০ োকা। প্রলত বশয়ালর অেিালরর পলরমাে (১০০× ২%) = ২ োকা। প্রলত বশয়ালরর লেক্রয়মূে (১০০-২)োকা = ৯৮ োকা। 

✓ অনুলমালদত বশয়ার সংখ্যা ১০,০০০। ইস্যুকৃত বশয়ার সংখ্যা ২,০০০। ২,৫০০ বশয়ালরর আলেদন পাওয়া বগি।  

✓ অলতলরক্ত বশয়ার আলেদন সংখ্যা = (২,৫০০-২,০০০) = ৫০০। 

✓ বশয়ার অেিার = লেলিকৃত বশয়ার সংখ্যা × বশয়ার প্রলত অেিার = ২,০০০ বশয়ার × ২ োকা = ৪,০০০ োকা।এটি অিীক সম্পলত্ত। অতএে, বমাে অিীক 

সম্পলত্তর পলরমাে ৪,০০০ োকা।  

 

আমার লেশ্বাস, এই গেনাগুলি বর্লক বতামরা জােলদা ও আলর্ থক অেস্থার লেেরেী প্রস্তুত করার জন্য প্রলয়াজনীয় তথ্যগুলি বপলয়  ালে। ] 

 

 

 

নমুনা প্রশ্ন-০৫ 

(অলধিালর লেলিকৃত বশয়ালরর মাধ্যলম সম্পলত্ত ক্রয় ও জনসাধারলের লনকে বশয়ার ইস্যু সংক্রান্ত) 

 

বমৌস্যলম বকাং লিলমলেড প্রলতটি ১০ োকা মূলের 1,০০,০০০ বশয়ালর লেভক্ত বমাে 1০,০০,০০০ োকা লনলয় লনেলিত িলিা। বকাম্পালন ইিার অনুলমালদত 

মূিধলনর ৫০,০০০ বশয়ার জনগলের লনকে ইস্যুর লসদ্ধান্ত গ্রিে কলর।  

২০১৯লি:  

জানু-৩১ জলম ক্রয় কলর উিার মূে োেদ প্রলত বশয়ার ১০% অলধিালর ২০,০০০ বশয়ার ইস্যু কলর। 

বফব্রু-০১ ৩০,০০০ বশয়ার, প্রলত বশয়ার ১০% অলধিালর ইস্যুর উলেলে পলত্রকায় লেজ্ঞাপন প্রদান কলর।  

মাচ থ-০১ ২৮,০০০ বশয়ালরর আলেদন পাওয়া বগি। 

মাচ থ-১৫ আলেদনকৃত বশয়ার  র্ারীলত লেলি করা িলিা।  

ক)   জলম ক্রয় োেদ অলধিালর পলরমাে লনে থয় কলরা। 

খ)   বকাম্পালনর লিসাে েইলত প্রলয়াজনীয় জালেদা দালখিা দাও(ব্াখ্যার প্রলয়াজন বনই)।  

গ)   বকাম্পালনর আলর্ থক অেস্থার লেেরেী প্রস্তুত কলরা। 

 



৫(ক) নং প্রশ্ন উত্তর 

জলম ক্রয় োেদ অলধিালরর পলরমাে  

=  জলম ক্রয় োেদ লেলিকৃত বশয়ার সংখ্যা × প্রলত বশয়ালরর অলধিার  

এখালন,  

জলম ক্রয় োেদ লেলিকৃত বশয়ার সংখ্যা ২০,০০০ 

এেং প্রলত বশয়ালরর অলধিার  

= প্রলত বশয়ালরর অলভলিত মূে × 1০%  

= ১০ োকা × 1০%  

= ১ োকা 

 

∴ জলম ক্রয় োেদ অলধিালর পলরমাে    

= ২০, ০০০০ বশয়ার × ১ োকা  

= ২০,০০০ োকা। 

৫(খ) নং প্রশ্ন উত্তর  

 

[ সমস্যাটি সমাধালনর জন্য লনলচর গেনাসমূি সিায়ক িলে: 

✓ প্রলত বশয়ালরর লিলখত মূে ১০ োকা। প্রলত বশয়ালর অলধিালরর পলরমাে= ১০ োকা × ১০%=১ োকা। প্রলত বশয়ালরর লেক্রয়মূে (১০+১)োকা = ১১ োকা।  

✓ অনুলমালদত বশয়ার সংখ্যা ১,০০,০০০।  

✓ অনুলমালদত বশয়ার মূিধন = অনুলমালদত বশয়ার সংখ্যা × প্রলত বশয়ালরর অলভলিত মূে = ১,০০,০০০ বশয়ার × ১০ োকা = ১০,০০,০০০ োকা 

✓ ইস্যুকৃত বশয়ার সংখ্যা= জলম ক্রলয়র লেলনমলয় বশয়ার ইস্যু + জনসাধারলের লনকে বশয়ার ইস্যু = ২০,০০০ + ৩০,০০০ = ৫০,০০০  

✓ ইস্যুকৃত বশয়ার মূিধন = ইস্যুকৃত বশয়ার সংখ্যা × প্রলত বশয়ালরর অলভলিত মূে =  ৫০,০০০ বশয়ার  × ১০ োকা = ৫,০০,০০০ োকা 

✓ লেলিকৃত বশয়ার সংখ্যা= জলম ক্রলয়র লেলনমলয় লেলি ২০,০০০ + জনসাধারলের লনকে লেলি ২৮,০০০ = ৪৮,০০০  

✓ লেলিকৃত বশয়ার মূিধন = লেলিকৃত বশয়ার সংখ্যা × প্রলত বশয়ালরর অলভলিত মূে = ৪৮,০০০ োকা × ১০ োকা = ৪,৮০,০০০ োকা 

✓ আলেদনকৃত বশয়ার সংখ্যা = ২৮,০০০।   

✓ আলেদনকৃত োকার পলরমাে= আলেদনকৃত বশয়ার সংখ্যা × প্রলত বশয়ালরর লেক্রয়মূে = ২৮,০০০ বশয়ার ×১১ োকা = ৩,০৮,০০০ োকা 

✓ বমাে বশয়ার অলধিালরর পলরমাে = লেলিকৃত বশয়ার সংখ্যা×  বশয়ার প্রলত অলধিার = (২০,০০০+২৮,০০০)লশয়ার × ১ োকা =  ৪৮,০০০× ১ োকা 
=৪৮,০০০ োকা। 

✓ জলমর ক্রয়মূে = লেলিকৃত বশয়ার সংখ্যা × প্রলত বশয়ালরর লেক্রয়মূে = ২০,০০০ বশয়ার × ১১ োকা =২,২০,০০০ োকা। 

    

উপর্য থক্ত গেনাসমূি পরীক্ষার  সময় উত্তরপলত্র বদখালত িলে না।] 

 

বমৌস্যলম বকাম্পালন লিলমলেড 

সাধারে জালেদা 

তালরখ লিসাে লশলরানাম ও ব্াখ্যা সূত্র বডলেে োকা বক্রলডে োকা 

২০১৯ লি: 

জানু-৩১ 

 

জলম (২০,০০০×11)                                                      বড. 

  

২,২০,০০০ 

 

       বশয়ার মূিধন (২০,০০০×1০)                                     বক্র.    ২,০০,০০০ 

       বশয়ার অলধিার (২০,০০০×1)                                     বক্র.   ২০,০০০ 

 ( জলম ক্রয় কলর উিার লেলনমলয় প্রলত বশয়ার ১ োকা অলধিারসি ১১ 

োকা মূলের ২০,০০০ বশয়ার ইস্যু করা িলিা।)   

   

মাচ থ-০১ ব্াংক (২৮,০০০×11)                                                              বড.  ৩,০৮,০০০  

       বশয়ার আলেদন (২৮,০০০×11)                                   বক্র   ৩,০৮,০০০ 

 (প্রলত বশয়ার 1োকা অলধিারসি ১১ োকা মূলের ২৮,০০০ বশয়ালরর 

আলেদনপত্র পাওয়া বগি।) 

   

মাচ থ-১৫ বশয়ার আলেদন (২৮,০০০×1১)                                         বড.  ৩,০৮,০০০  

       বশয়ার মূিধন (২৮,০০০×1০)                                      বক্র. 

      বশয়ার অলধিার  (২৮,০০০×1)                                    বক্র. 

  ২,৮০,০০০ 

২৮,০০০ 

 (লেলিকৃত ২৮,০০০ বশয়ালরর োকা প্রলত বশয়ার ১০ োকা কলর বশয়ার 

মূিধন লিসালে এেং প্রলত বশয়ার ১ োকা কলর বশয়ার অলধিার লিসালে 

স্থানান্তর করা িলিা।) 

   

 বমাে=  ৮,৩৬,০০০ ৮,৩৬,০০০ 

 

  



৫(গ) নং প্রশ্ন উত্তর  

বমৌস্যলম বকাম্পালন লিলমলেড 

আলর্ থক অেস্থার লেেরেী 

২০১৯ সালির ১৫/৩১মাচ থ তালরলখ প্রস্তুতকৃত 

লেেরে োকা োকা 

সম্পদসমূি   

স্থায়ী পলরসম্পদ:   

জলম/ভূলম   ২,২০,০০০ 

চিলত সম্পদ:   

ব্াংক জমা  ৩,০৮,০০০ 

বমাে সম্পদ=  ৫,২৮,০০০ 

বশয়ার মালিকলদর স্বত্ব ও দায়সমূি   

বশয়ার মূিধন:   

অনুলমালদত মূিধন: প্রলত বশয়ার ১০ োকা মূলের ১,০০,০০০ বশয়ার ১০,০০,০০০  

ইস্যুকৃত মূিধন: প্রলত বশয়ার ১০ োকা মূলের ৫০,০০০ বশয়ার ৫,০০,০০০  

লেলিকৃত মূিধন: প্রলত বশয়ার ১০ োকা মূলের ৪৮,০০০ বশয়ার ৪,৮০,০০০  

পলরলশালধত মূিধন: প্রলত বশয়ার ১০ োকা মূলের ৪৮,০০০ বশয়ার 

সলিলত ও উিতৃ্ত: 

বশয়ার অলধিার( ৪৮,০০০ বশয়ার × ১ োকা) 

 ৪,৮০,০০০ 

 

৪৮,০০০ 

বশয়ার মালিকলদর স্বত্ব ও দায়সমূি=  ৫,২৮০,০০০ 

 

Test your understanding  

(লদনাজপুর লশক্ষা বোড থ ২০১৯) 

 

[লপ্রয় লশক্ষার্ী, নমুনা প্রশ্ন -৫ এেং এর নমুনা উত্তরটি োরোর চচ থার মাধ্যলম এটি বতামার পুলরাপুলর আয়লত্ব আনার পর লনলচর সমস্যাটি লনলজ লনলজ সমাধালনর 

বচষ্টা কলরা:  

 

বতাফালেি বকাম্পালন লিলমলেড প্রলতটি ৮০ োকা মূলের ১০,০০০ বশয়ালর লেভক্ত ৮,০০,০০০ োকার অনুলমালদত মূিধন লনলয় গঠিত। বকাম্পালন উিার ১০% 

অলধিারসি ৩,০০০ বশয়ালরর লেলনমলয় ২,৬৪,০০০ োকা মূলের ভূলম ক্রয় কলর। পলরচািক প থদ অেলশষ্ট বশয়ার বর্লক ৫,০০০ বশয়ার ১০% অলধিালর ইস্যু কলর। 

বমাে ৫,৫০০ বশয়ালরর আলেদন পাওয়া বগি। বকাম্পালন  র্ারীলত ৫,০০০ বশয়ার আলেদনকারীলদর মলধ্য েিন কলর এেং অলতলরক্ত আলেদলনর অর্ থ বফরত বদয়া 

িলিা। 

ক)  অলধিালরর বমাে োকার পলরমাে লনে থয় কলরা। 

খ)   বকাম্পালনর লিসাে েইলত প্রলয়াজনীয় জালেদা দালখিা দাও(ব্াখ্যার প্রলয়াজন বনই)।  

গ)   ব্াংক জমা ৪,৪০,০০০ োকা ধলর বকাম্পালনর আলর্ থক অেস্থার লেেরেী প্রস্তুত কলরা।  

 

এোর উত্তর সংলকত বর্লক লমলিলয় নাও:   

✓ প্রলতটি বশয়ালরর লিলখত/অলভলিত মূে ৮০ োকা। প্রলত বশয়ালর অলধিালরর পলরমাে (৮০× ১০%) = ৮ োকা।প্রলত বশয়ালরর লেক্রয়মূে (৮০+৮)োকা = 

৮৮ োকা।  

✓ অনুলমালদত বশয়ার সংখ্যা ১০,০০০। ইস্যুকৃত বশয়ার সংখ্যা (৫,০০০+৩,০০০)=৮,০০০ ( ার মলধ্য ৩,০০০লশয়ার ভূলম ক্রলয়র জন্য প্রদান করা িয় এেং 

অেলশষ্ট ৫,০০০ বশয়ার জনগলের লনকে লেলক্রর উলেলে লেলি করা িয়)।  

✓ ৫,৫০০ বশয়ালরর আলেদন পাওয়া বগি। স্যতরাং অলতলরক্ত বশয়ার আলেদন সংখ্যা = (৫,৫০০-৫,০০০) = ৫০০।  

✓ বমাে বশয়ার অলধিার = লেলিকৃত বশয়ার সংখ্যা × বশয়ার প্রলত অলধিার = ৮,০০০ বশয়ার × ৮ োকা = ৬৪,০০০ োকা। 

 

আমার লেশ্বাস, এই গেনাগুলি বর্লক বতামরা জােলদা ও আলর্ থক অেস্থার লেেরেী প্রস্তুত করার জন্য প্রলয়াজনীয় তথ্যগুলি বপলয়  ালে।] 

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

লপ্রয় লশক্ষার্ী,  

লিসােলেজ্ঞান ২য়পলত্রর চতুর্ থ অধ্যায়:ল ৌর্ বকাম্পালনর মূিধন লিসাে বর্লক প্রলত েের বোড থ পরীক্ষায় একটি সৃজনশীি প্রশ্ন র্ালক। এখালন,  আলম 

বতামালদর অনুশীিন করার জন্য ৫টি নমুনা সৃজনশীি প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর লদলয়লে। এোড়াও প্রলতটি নমুনা প্রলশ্নর সালর্ ১/২টি কলর বোড থ পরীক্ষার 

প্রশ্নপত্র লনলজ অলজথত জ্ঞান  াচাই ও চচ থার জন্য উত্তরসংলকতসি সংর্যক্ত কলরলে ।  

বতামালদর প্রলত লনলদ থশনা িলি ,এখালন ব  ১০টি সৃজনশীি প্রশ্ন বদয়া িলয়লে অন্তত: এগুলি োরোর বুলঝ বুলঝ খাতায় করলে। এই ১০টি সমস্যা 

বতামালদর সম্পূে থ আয়লত্ব আসার পর তুলম চাইলি ২০১৭ ,২০১৮ ও ২০১৯ সালির লেলভন্ন লশক্ষা বোড থ পরীক্ষার এই অধ্যালয়র সমস্যাগুলিও চচ থা 

করলত পালরা। বকান সমস্যা-সমাধালন সমস্যা িলি সরাসলর আমার বমাোইি নম্বলর বফান কলর বজলন লনলে। সমস্যা লনলয় েলস র্াকলে না। 

বতামালদর প্রাক-লনে থাচলন পরীক্ষা ও লনে থাচলন পরীক্ষা এই অধ্যায় বর্লক অব্শই প্রশ্ন র্াকলে।  

ভালিা বর্লকা, ঘলর বর্লকা, স্যস্থ ও লনরাপলদ বর্লকা। ধন্যোদ।   

মুিম্মদ লজয়াউর রিমান, সিকারী অধ্যাপক (লিসােলেজ্ঞান) 

বেপজা পােলিক স্কুি ও কলিজ চট্টগ্রাম, বমাোইি # ০১৭১০-৯৩৫৩৫৬।       


