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নমুনা প্রশ্ন -০১ 

 

একতা ককাম্পানি নিনিটেড-এর ২০১৯ সাটির ৩১ নডটসম্বর তানরটের সম্পদ, দায় ও অন্যান্য তথ্য নিটে কদয়া হটিা: 

বশয়ার মূিধন ৩,০০০ টাকা 

প্রলদয় লিসাে ৪,৮০০ টাকা 

প্রলদয় বনাট ৩০০ টাকা 

ব্াাংক জমালতলরক্ত ১,২০০ টাকা 

মজুদ পণ্য ১২,০০০ টাকা 

প্রাপ্য লিসাে ৪,৮০০ টাকা 

ব্াাংলক নগদ ১,৫০০ টাকা 

প্রাপ্য বনাট ৬০০ টাকা 

সারা েছলরর বমাট লেক্রয় ৬০,০০০ টাকা ( ৮০% োকীলত)। লনট মুনাফা বমাট ব্লয়র ২০%।  

ক)   েিনত মূিধটির পনরিাণ নিণ ণয় কটরা। 

ে)   েিনত অনুপাত ও ত্বনরত অনুপাত নিণ ণয় কটরা। 

গ)   নিে মুিাফা অনুপাত ও  মুজদ আবতণি অনুপাত কটরা। 

 

১(ক) নাং প্রশ্ন উত্তর 

েিনত মূিধটির পনরিাণ নিণ ণয়: 

সূত্র ও মান লনণ বয় গণনাকার্ ব  

চিলত মূিধন  

= চিলত সম্পদ - চিলত দায় 

= ১৮,৯০০ টাকা - ৬,৩০০ টাকা 

= ১২,৬০০ টাকা 

প্রদত্ত সমস্যায়,  

চিলত সম্পদ  

= মজুদ পণ্য + প্রাপ্য লিসাে + ব্াাংলক নগদ + প্রাপ্য বনাট 

= ১২,০০০ টাকা + ৪,৮০০ টাকা + ১,৫০০ টাকা + ৬০০ টাকা 

= ১৮,৯০০ টাকা  

চিলত দায় 

= প্রলদয় লিসাে + প্রলদয় বনাট + ব্াাংক জমালতলরক্ত 

= ৪,৮০০ টাকা + ৩০০ টাকা + ১,২০০ টাকা 

= ৬,৩০০ টাকা 

লেলশষ বনাট : ‘চিলত মূিধন’-বক ‘কার্ বকরী মূিধন’ও েিা িয়।  

 

১(খ) নাং প্রশ্ন উত্তর 

(১) েিনত অনুপাত নিণ ণয়: 

 সূত্র ও িাি নিণ ণয়  গণিাকার্ ণ ও েীকা 

েিনত অনুপাত 

=
েিনত সম্পদ

েিনত দায়
 

=
১৮, ৯০০

৬, ৩০০
 

= ৩ : ১ 

প্রদত্ত সমস্যায়,  

গণনা ১(ক) অনুসালর - 

চিলত সম্পদ ১৮,৯০০ টাকা  

এোংচিলত দায় ৬,৩০০ টাকা 

 

(২) ত্বনরত অনুপাত নিণ ণয়: 

সূত্র ও িাি নিণ ণয় গণিাকার্ ণ ও েীকা 

ত্বনরত অনুপাত 

=
ত্বনরত সম্পদ

েিনত দায়
 

=  
৬, ৯০০

৬, ৩০০
 

= ১. ১০ ∶ ১ (প্রায়) 

প্রদত্ত সমস্যায়  

ত্বলরত সম্পদ 

= চিলত সম্পদ - মজুদ পণ্য  

= ১৮,৯০০ টাকা - ১২,০০০ টাকা 

= ৬,৯০০ টাকা 

এোং চিলত দায় ৬,৩০০ টাকা 

লেলশষ বনাট:  

ত্বলরত সম্পদলক তরি/তারল্য/দ্রুত সম্পদও েিা িয়। সাধারণত চিলত সম্পলদ অন্তর্ভ বক্ত বর্ সকি সম্পদ দ্রুত নগদ টাকায় রূপান্তর করা র্ায় না বসগুলি 

োদ লদলি ত্বলরত সম্পদ পাওয়া র্ায়। সমাপনী মজুদ পণ্য, অলগ্রম খরচ সমূি, অনাদায়ী আয়সমূি ও অব্েহৃত মলনিালর/সাপ্লাইজ ইতযালদ চিলত সম্পদ 

দ্রুত নগদ টাকায় রূপান্তর করা র্ায় না লেধায় এটি ত্বলরত সম্পদ লনণ বলয়র সময় লেলেচনায় আনা িয় না।   
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১(গ) নাং প্রশ্ন উত্তর 

নিে মুিাফা অনুপাত নিণ ণয়: 

সূত্র ও িাি নিণ ণয় গণিাকার্ ণ ও েীকা 

লনট মুনাফা অনুপাত 

=  
নিে মুিাফা  

নিে নবক্রয় 
× ১০০ 

=  
১০,০০০ োকা

৬০,০০০ োকা
 × ১০০ 

= ১৬.৬৭% (প্রায়) 

এখালন, লনট লেক্রয় ৬০,০০০ টাকা 

এোং লনট মুনাফা = বমাট ব্য় × 
২০

১০০
  

= ৫০,০০০ টাকা× 
২০

১০০
  

=১০,০০০ টাকা 

 

মুজদ আবতণি অনুপাত নিণ ণয়: 

সূত্র ও িাি নিণ ণয় গণিাকার্ ণ ও েীকা 

িজুদ আবতণি অনুপাত 

=  
নবক্রীত পটের ব্যয় 

গড় িজুদ পে
 

=  
৫০, ০০০ োকা

১২, ০০০ োকা
 

= ৪. ১৭ গুণ(প্রায়) 

প্রশ্নিটত, নিে মুিাফা কিাে ব্যটয়র ২০% 

িটিকনর, কিাে ব্যয় ১০০ োকা।   

নিে মুিাফা ২০ োকা হটি নবক্রয়মূল্য ১২০ োকা 

নবনক্রত পটের ব্যয় 

= নবক্রয়× 
১০০

১২০
 = ৬০,০০০ টাকা × 

১০০

১২০
 =৫০,০০০ টাকা 

সিাপিী িজুদ ১২,০০০ োকা। 

েীকা: গড় িজুদ নিণ ণয় করা সম্ভব িয় নবধায় নবনক্রত পটের ব্যয় ও সিাপিী িজুদ পটের 

নিনিটত িজুদ আবতণি অনুপাত নিণ ণয় করা হটয়টে। 

 

নমুনা প্রশ্ন -০২ 

 

সাইমুন বকাম্পালন লিলমলটড-এর ২০১৯ সালির ৩১ লডলসম্বর তালরলখর আলথ বক অেস্থার লেেরণী ও অন্যান্য তথ্যালদ লনলচ বদয়া িলিা: 

লিসালের নাম টাকা 

সম্পলত্তসমূি:  

স্থায়ী সম্পদ ১,৬০,০০০ 

চিলত সম্পদ (মজুদ পণ্য ৭,০০০ টাকা ও অলগ্রম খরচ ৫০০ টাকাসি) ৮০,০০০ 

প্রাথলমক খরচােলি ২,৪০০ 

 ২,৪২,৪০০ 

মূিধন ও দায়সমূি:  

বশয়ার মূিধন ১,৪০,০০০ 

সাংরলিত আয়  ৩৫,৯০০ 

১০% ঋণপত্র ৩৫,০০০ 

চিলত দায় ৩১,৫০০ 

 ২,৪২,৪০০ 

অন্যান্য তথ্যােলি:  

৩১লডলসম্বর তালরলখ ব্াাংক জমালতলরক্ত পলরমাণ লছি ২,৫০০ টাকা র্া চিলত দালয়র অন্তর্ভ বক্ত রলয়লছ। চিলত েছলরর বমাট মুনাফা ১৮,০০০ টাকা, 

লনট মুনাফা ৯,০০০ টাকা এোং লনট লেক্রয় ৭২,০০০ টাকা। 

 

ক)  লেলক্রত পলণ্যর ব্য় লনণ বয় কলরা। 

খ)   ত্বলরত সম্পদ ও কার্ বকরী মূিধন লনণ বয় কলরা।  

গ)   লেলনলয়ালজত মূিধলনর আয় অনুপাত ও দায় মালিকানা অনুপাত লনণ বয় কলরা। 

 

২(ক) নাং প্রশ্ন উত্তর 

নবনক্রত পটের ব্যয় নিণ ণয়: 

সূত্র ও মান লনণ বয় গণনাকার্ ব  

লেলক্রত পলণ্যর ব্য়   

= লনট লেক্রয় - বমাট মুনাফা  

= ৭২,০০০ টাকা - ১৮,০০০ টাকা 

= ৫৪,০০০ টাকা 

বদয়া আলছ,  

লনট লেক্রয় ৭২,০০০ টাকা  

এোং  

বমাট মুনাফা ১৮,০০০ টাকা 
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লেলশষ বনাট :  

লপ্রয় লশিাথী, লেলক্রত পলণ্যর ব্য় লনণ বয় করার সময় একালধক সূত্র ব্েিার করা িয়। আসলি, সমস্যা বদলখ ঠিক করলত িলে, বকান সূত্রটি ব্েিার 

কলর এটি লনণ বয় করা র্ালে। লেলক্রত পলণ্যর ব্য় লনণ বলয়র অন্যান্য সূত্রগুলি িলিা লনম্নরূপ:  

(i) লেলক্রত পলণ্যর ব্য় = লনট লেক্রয় + বমাট িলত  (ii) লেলক্রত পলণ্যর ব্য় = প্রারলিক মজুদ + লনট ক্রয় + ক্রয় সাংক্রান্ত প্রতযি খরচ - সমাপনী 

মজুদ  (iii) লেলক্রত পলণ্যর ব্য় = লেক্রয়লর্াগ্য পলণ্যর ব্য় - সমাপনী মজুদ (iv) লেলক্রত পলণ্যর ব্য় = সমলিত ক্রয় + ক্রয় সাংক্রান্ত প্রতযি খরচ 

(v) লেলক্রত পলণ্যর ব্য় =  লনট লেক্রয়  × লেক্রলয়র ওপর লেলক্রত পলণ্যর ব্লয়র িার ইতযালদ। 

 

২(খ) নাং প্রশ্ন উত্তর 

ত্বনরত সম্পদ নিণ ণয়: 

সূত্র ও মান লনণ বয় গণনাকার্ ব  

ত্বলরত সম্পদ   

= চিলত সম্পদ - (সমাপনী মজুদ পণ্য + অলগ্রম খরচ) 

= ৮০,০০০ টাকা - (৭,০০০+৫০০) টাকা 

= ৮০,০০০ টাকা - ৭,৫০০ টাকা 

= ৭২,৫০০ টাকা 

বদয়া আলছ,  

চিলত সম্পদ ৮০,০০০ টাকা  

মজুদ পণ্য ৭,০০০ টাকা 

অলগ্রম খরচ ৫০০ টাকা 

কার্ ণকরী মূিধি নিণ ণয়: 

সূত্র ও মান লনণ বয় গণনাকার্ ব  

কার্ বকরী মূিধন লনণ বয়    

= চিলত সম্পদ - চিলত দায়   

= ৮০,০০০ টাকা - ৩১,৫০০ টাকা 

= ৪৮,৫০০ টাকা 

বদয়া আলছ,  

চিলত সম্পদ ৮০,০০০ টাকা   

এোং  

চিলত দায় ৩১,৫০০ টাকা 

লে: দ্র: চিলত সম্পদ ৮০,০০০ টাকা বথলক মজুদ পণ্য ৭,০০০ টাকা ও অলগ্রম খরচ ৫০০ টাকা োদ লদলত িলে না। কারণ এগুলি চিলত সম্পদ। অন্যলদলক, 

চিলত দায়৩১,৫০০ টাকা বথলক ব্াাংক জমালতলরক্ত ২,৫০০ টাকা োদ লদলত িলে না। কারণ এটি চিলত দায়। 

   

২(গ) নাং প্রশ্ন উত্তর 

 

লেলনলয়ালজত মূিধলনর আয় অনুপাত লনণ বয়:  

সূত্র ও মান লনণ বয় গণনাকার্ ব  

লেলনলয়ালজত মূিধলনর আয় অনুপাত   

= 
নিট মুিাফা 

নিনিয় ানিত মূলধি
× ১০০ 

= 
৯,০০০ টাকা 

২,০৮,৫০০ টাকা
× ১০০ 

= ৪.৩২% (প্রায়)  

বদয়া আলছ, লনট মুনাফা ৯,০০০ টাকা   

এোং লেলনলয়ালজত মূিধন  

= বমাট সম্পলত্ত - অিীক সম্পলত্ত - চিলত দায় 

= ২,৪২,৪০০ টাকা - ২,৪০০ টাকা - ৩১,৫০০ টাকা 

= ২,০৮,৫০০ টাকা 

 

লেলশষ বনাট :  

লপ্রয় লশিাথী, লেলনলয়ালজত মূিধন লনণ বয় করার সময় একালধক সূত্র ব্েিার করা িয়। আসলি, সমস্যা বদলখ ঠিক করলত িলে, বকান সূত্রটি ব্েিার 

কলর এটি লনণ বয় করা র্ালে। লেলনলয়ালজত মূিধন লনণ বলয়র অন্যান্য সূত্রগুলি িলিা লনম্নরূপ: 

(i) লেলনলয়ালজত মূিধন = বমাট সম্পলত্ত ো, মালিকানাস্বত্ব ও বমাট দায় (ii) লেলনলয়ালজত মূিধন = লনট সম্পলত্ত - চিলত দায় (iii) লেলনলয়ালজত 

মূিধন = লনট সম্পলত্ত - দীর্ বলময়ালদ লেলনলয়াগ - চিলত দায় (iv) লেলনলয়ালজত মূিধন = বশয়ার মূিধন + সাধারণ সলিলত + বশয়ার অলধিার + 

মূিধন সলিলত + সাংরলিত আয় - অিীক সম্পলত্ত  এোং (v) লেলনলয়ালজত মূিধন = মালিকানাস্বত্ব ও বমাট দায় - চিলত দায় -অিীক সম্পলত্ত  

ইতযালদ।  উলেখ্য বর্, উপলরর সমস্যা সমাধালন ব্েহৃত সূত্রটিসি প্রথম ৩টি সূত্র সম্পলদর লিলত্তলত এোং পলরর ২টি সূত্র দালয়র লিলত্তলত লেলনলয়ালজত 

মূিধন লনণ বয় করার বিলত্র ব্েিার করা িয়। 

 

দায় মালিকানা অনুপাত লনণ বয়:  

সূত্র ও মান লনণ বয় গণনাকার্ ব  

দায় মালিকানা অনুপাত   

= 
মমাট িনহি দা  

মে ার মানলকািা তহনিল
 

= 
৬৬,৫০০ টাকা 

১,৭৫,৯০০ টাকা
 

= ০.৩৮ : ১ (প্রায়) 

এখালন, বমাট েলি বদায়  

= দীর্ বলময়ালদ দায় + চিলত দায় [দীর্ বলময়ালদ দায়= ১০%ঋণপত্র] 

= ৩৫,০০০ টাকা + ৩১,৫০০ টাকা  

= ৬৬,৫০০ টাকা 

এোং বশয়ার মালিকানা তিলেি  

= বশয়ার মূিধন + সাংরলিত আয়  

= ১,৪০,০০০ টাকা + ৩৫,৯০০ টাকা  

= ১,৭৫,৯০০ টাকা 
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নমুনা প্রশ্ন -০৩ 

সুরঞ্জিা নিনিটেড - এর আনথ ণক অবস্থার নববরণী নিটে কদয়া হিঃ 

মূিধি ও দায়সমূহ োকা সম্পনি ও পনরসম্পদ োকা 

কেয়ার মূিধি 

১০% বন্ড  

প্রটদয় নহসাব   

প্রটদয় কিাে  

আয়কর প্রনিেি  

সাধারণ সনিনত  

রলিত আয় 

৫০,০০০ 

৩০,০০০ 

১৬,০০০ 

৮,০০০ 

৩,০০০ 

৯,০০০ 

৪,০০০ 

সুিাি 

ভূনি ও দািাি-টকাঠা 

আসবাবপত্র 

িজুদ পে 

৮% নবনিটয়াগ (স্বল্পটিয়াদী) 

প্রাপ্য নহসাব  

ব্যাাংটক িগদ 

২০,০০০ 

৫০,০০০ 

১০,০০০ 

১২,০০০ 

৫,০০০ 

১৫,০০০ 

৮,০০০ 

১,২০,০০০ ১,২০,০০০ 

  

(ক) স্থায়ী সম্পনির পনরিাণ নিণ ণয় কর। 

(ে) েিনত অনুপাত ও ত্বনরত অনুপাত নিণ ণয় কর।  

(গ) দায়-িানিকািা অনুপাত ও িানিকািা - কিাে সম্পনি অনুপাত নিণ ণয় কর।  

৩(ক) নাং প্রশ্ন উত্তর 

 

স্থায়ী সম্পনির পনরিাণ নিণ ণয়:  

সূত্র ও িাি নিণ ণয়  গণিা কার্ ণ 

স্থায়ী সম্পনি  

= সুিাি + ভূনি ও দািািটকাঠা + আসবাবপত্র 

= ২০,০০০ োকা+ ৫০,০০০ োকা + ১০,০০০ োকা 

= ৮০,০০০ োকা। 

প্রশ্নিটত, 

সুিাি ২০,০০০ োকা 

ভূনি ও দািািটকাঠা ৫০,০০০ োকা এবাং 

আসবাবপত্র ১০,০০০ োকা। 

 

৩(খ) নাং প্রশ্ন উত্তর 

েিনত অনুপাত নিণ ণয়:   

সূত্র ও অনুপাত নিণ ণয় গণিা কার্ ণ ও েীকা 

েিনত অনুপাত  

=
 চলনত সম্পদ

চলনত দা 
 

= 
৪০,০০০ টাকা

২৭,০০০ টাকা
 

= ১.৪৮ : ১ (প্রায়) 

এোটি, েিনত সম্পদ:  

=িজুদ পে + প্রাপ্য নহসাব + ব্যাাংটক িগদ+ ৮% নবনিটয়াগ  

= ১২,০০০ োকা + ১৫,০০০ োকা + ৮,০০০ োকা + ৫,০০০ োকা 

= ৪০,০০০ োকা এবাং  

েিনত দায় = প্রটদয় নহসাব + প্রটদয় কিাে + আয়কর প্রনিেি  

= ১৬,০০০ োকা + ৮,০০০ োকা + ৩,০০০ োকা  

= ২৭,০০০ োকা 

ত্বনরত অনুপাত নিণ ণয়:  

সূত্র ও অনুপাত নিণ ণয় গণিা কার্ ণ ও েীকা 

ত্বনরত অনুপাত  

=
ত্বনরত সম্পদ

চলনত দা 
 

= 
২৮,০০০ টাকা

২৭,০০০ টাকা
 

= ১.০৪ : ১ (প্রায়) 

 

এোটি, 

ত্বনরত সম্পদ:  

=েিনত সম্পদ - িজুদ পে 

= ৪০,০০০ োকা - ১২,০০০ োকা 

= ২৮,০০০ োকা  

েিনত দায় = ২৭,০০০ োকা 

৩(গ) নাং প্রশ্ন উত্তর 

দায়-িানিকািা অনুপাত নিণ ণয়:   

সূত্র ও অনুপাত নিণ ণয় গণিা কার্ ণ ও েীকা 

দায়-িানিকািা অনুপাত  

=
মমাট িনহি দা  

মে ার মানলকািা তহনিল 
 

= 
৩২,০০০ টাকা

৪৩,০০০ টাকা
 

= ০.৭৪ : ১ (প্রায়) 

 

এোটি, কিাে বনহদ ণায়: 

= েিনত দায় + দীর্ ণটিয়াদী দায় (১০% বন্ড) 

= ২৭,০০০ োকা + ৫,০০০ োকা = ৩২,০০০ োকা 

কেয়ার িানিকািা তহনবি: 

= কেয়ার মূিধি + সাধারণ সনিনত+ রনিত আয়  - সুিাি   

= ৫০,০০০ োকা + ৯,০০০ োকা + ৪,০০০ োকা - ২০,০০০ োকা  

= ৪৩,০০০ োকা    
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লেলশষ বনাট:  

সুনামলক মূল্যায়লনর মাধ্যলম সৃলি করা িলয়লছ মলনকলর  অথ বাৎ মূল্যিীন ো অিীক সম্পদ লেলেচনা কলর মালিকানা তিলেি বথলক োদ বদয়া িলয়লছ। সুনালমর মূল্য 

আলছ মলনকলর সমস্যাটি সমাধান করা র্ালে। বসইলিলত্র এটি বমাট সম্পদ বথলক অিীক সম্পদ লিসালে োদ বদয়া র্ালে না।  

 

িানিকািা - কিাে সম্পনি অনুপাত নিণ ণয়:   

সূত্র ও অনুপাত নিণ ণয় গণিা কার্ ণ ও েীকা 

িানিকািা -টিাে সম্পনি অনুপাত  

= 
মে ার মানলকািা তহনিল  

নিট সম্পনি  
 

= 
৪৩,০০০ টাকা

১,০০,০০০ টাকা
 

= ০.৪৩ : ১  

এোটি, 

নিে সম্পনি = কিাে সম্পনি - সুিাি 

= ১,২০,০০০ োকা - ২০,০০০ োকা 

= ১,০০,০০০ োকা 

এবাং  

কেয়ার িানিকািা তহনবি ৪৩,০০০ োকা    

 

নমুনা প্রশ্ন -০৪ 

আনাজ লিলমলটড এর ২০১৯ সালির ৩১ লডলসম্বর তালরলখর আলথ বক অেস্থার লেেরণী লনলচ বদওয়া িলিা:  

সম্পদসমূি টাকা 

আসোেপত্র ৪৬,০০০ 

বমাটর গালি ৯১,৫০০ 

মজুদ পণ্য ১৪,০০০ 

প্রাপ্য লিসাে ৪৫,০০০ 

নগদ তিলেি ২৯,০০০ 

অেলিখলকর দস্তুলর ৭,০০০ 

প্রাথলমক খরচােলি ৮,৫০০ 

বমাট = ২,৪১,০০০ 

মূিধন ও দায়সমূি  

ব্াাংক জমালতলরক্ত ১৩,০০০ 

েলকয়া মজুলর ৪,৫০০ 

প্রলদয় লিসাে ৩৮,০০০ 

প্রলদয় বনাট ১৫,৬০০ 

১২% লডলেিার  ৫৮,০০০ 

সাংরলিত আয়  ১৫,০০০ 

সলিলত তিলেি ১৬,৯০০ 

অলতলরক্ত পলরলশালধত মূিধন  ১০,০০০ 

বশয়ার মূিধন ৭০,০০০ 

বমাট = ২,৪১,০০০ 

অন্যান্য তথ্য:  

বমাট লেক্রয় ১,৮০,০০০ টাকা, র্ার মলধ্য ৬০% ধালর লেক্রয়। লেলক্রত পলণ্যর ব্য় ১,০৬,০০০ টাকা এোং পলরচািন খরচ ৮,৪০০ টাকা। বকাম্পালন 

৩০% িালর আয়কর প্রদান কলর থালক।  

ক)   অিীক সম্পলদর পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 

খ)   বমাট মুনাফা অনুপাত ও লনট মুনাফা অনুপাত লনণ বয় কলরা। 

গ)   কার্ বকরী মূিধন আেতবন অনুপাত ও লেলনলয়ালজত মূিধন আেতবন অনুপাত লনণ বয় কলরা। 

 

৪(ক) নাং প্রশ্ন উত্তর 

অিীক সম্পটদর পনরিাণ নিণ ণয়: 

সূত্র ও মান লনণ বয় গণনাকার্ ব  

অিীক সম্পদ    

= অেলিখলকর দস্তুলর + প্রাথলমক খরচােলি  

= ৭,০০০ টাকা + ৮,৫০০ টাকা 

= ১৫,৫০০ টাকা 

প্রশ্নমলত,  

অেলিখলকর দস্তুলর ৭,০০০ টাকা  

প্রাথলমক খরচােলি ৮,৫০০ টাকা 

লেলশষ বনাট:  

অিীক সম্পদলক ‘অোস্তে সম্পদ’, ‘কাল্পলনক সম্পদ’ ও  ‘ভূয়া সম্পদ’ ইতযালদ লেলিন্ন নালম অলিলিত করা িয়। বকাম্পালন আলথ বক অেস্থার লেেরণীলত 

অসমিয়কৃত ব্য়/লেলেধ ব্য় লশলরানালমর অধীলন র্া েলস তার সেই অিীক সম্পদ। অিীক সম্পদ অদৃশ্যমান ও মূল্যিীন িলয় থালক। অথ বাৎ এই 
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জাতীয় সম্পদগুলি ধরা, বছোঁয়া ো বদখাও র্ায় না এোং োজারমূল্যও বনই। বর্মন: প্রাথলমক খরচােলি, অেলিখলকর কলমশন/দস্তুলর, বশয়ার ও ঋণপলত্রর 

অেিার, লেিলম্বত লেজ্ঞাপন, কালরগলর জ্ঞান/বটকলনকযাি বনা-িাউ, োজার গলেষণা ব্য় ইতযালদ। 

 

৪(খ) নাং প্রশ্ন উত্তর 

কিাে মুিাফা অনুপাত নিণ ণয়: 

সূত্র ও মান লনণ বয় গণনাকার্ ব  

বমাট মুনাফা অনুপাত     

=  
কিাে মুিাফা  

নিে নবক্রয় 
× ১০০ 

=  
৭৪,০০০ োকা

১,৮০,০০০ োকা
 × ১০০ 

= ৪১.১১% (প্রায়) 

প্রশ্নমলত,  

লনট লেক্রয় ১,৮০,০০০ টাকা এোং  

বমাট মুনাফা  

= লনট লেক্রয় -  লেলক্রত পলণ্যর ব্য়  

= ১,৮০,০০০ টাকা - ১,০৬,০০০ টাকা  

= ৭৪,০০০ টাকা 

 

নিে মুিাফা অনুপাত নিণ ণয়: 

সূত্র ও িাি নিণ ণয় গণিাকার্ ণ ও েীকা 

লনট মুনাফা অনুপাত 

=  
করবাদ নিে মুিাফা  

নিে নবক্রয় 
 × ১০০ 

=  
৪৫,৯২০ োকা

১,৮০,০০০ োকা
 × ১০০ 

= ২৫.৫১% (প্রায়) 

এখালন,  

লনট লেক্রয় ১,৮০,০০০ টাকা 

করপূে ব লনট মুনাফা  

= বমাট মুনাফা - পলরচািন খরচ   

= ৭৪,০০০ টাকা - ৮,৪০০ টাকা = ৬৫,৬০০ টাকা 

করোদ লনট মুনাফা = করপূে ব লনট মুনাফা - আয়কর প্রলিশন 

= ৬৫,৬০০ টাকা - (৬৫,৬০০× ৩০%) টাকা  

= ৬৫,৬০০ টাকা - ১৯,৬৮০ টাকা  

= ৪৫,৯২০ টাকা 

 

৪(গ) নাং প্রশ্ন উত্তর 

 

কার্ বকরী মূিধন আেতবন অনুপাত লনণ বয়:  

সূত্র ও িাি নিণ ণয় গণিাকার্ ণ ও েীকা 

কার্ বকরী মূিধন আেতবন অনুপাত 

=  
কার্ ণকরী মূিধি    

নিে নবক্রয় 
 

=  
১৬, ৯০০ োকা

১, ৮০, ০০০ োকা
 

= ০.০৯ গুণ/োর (প্রায়) 

এখালন,  

কার্ বকরী মূিধন = চিলত সম্পদ - চিলত দায়  

= (নগদ তিলেি + প্রাপ্য লিসাে+ মজুদ পণ্য) - ( ব্াাংক জমালতলরক্ত + েলকয়া খরচ+ প্রলদয় বনাট+ প্রলদয় লিসাে)  

= (২৯,০০০+ ৪৫,০০০+ ১৪,০০০) টাকা - (১৩,০০০+ ৪,৫০০+ ১৫,৬০০+ ৩৮,০০০) টাকা 

= ৮৮,০০০ টাকা  - ৭১,১০০ টাকা 

= ১৬,৯০০ টাকা 

এোং লনট লেক্রয় ১,৮০,০০০ টাকা। 

 

লেলনলয়ালজত মূিধন আেতবন অনুপাত লনণ বয়:  

সূত্র ও িাি নিণ ণয় গণিাকার্ ণ ও েীকা 

লেলনলয়ালজত মূিধন আেতবন অনুপাত 

=  
নবনিটয়ানজত মূিধি   

নিে নবক্রয় 
 

=  
১, ৫৪, ৪০০ োকা

১, ৮০, ০০০ োকা
 

= ০.৮৬ গুণ/োর (প্রায়) 

এখালন,  

লনট লেক্রয় ১,৮০,০০০ টাকা এোং  

লেলনলয়ালজত মূিধন  

= বশয়ার মূিধন + অলতলরক্ত পলরলশালধত মূিধন + সাধারণ সলিলত + সাংরলিত আয় + ১০% লডলেিার - অিীক সম্পদ   

= ৭০,০০০ টাকা+ ১০,০০০টাকা +১৬,৯০০টাকা +১৫,০০০টাকা+৫৮,০০০ টাকা - ১৫,৫০০ টাকা 

= ১,৬৯,৯০০ টাকা - ১৫,৫০০ টাকা  

= ১,৫৪,৪০০ টাকা 

 

লেলশষ বনাট:  

আলগই উলেখ করা িলয়লছ, লেলনলয়ালজত মূিধন সম্পলদর লিলত্তলত ো দালয়র লিলত্তলত লনণ বয় করা র্ায়। উপলরাক্ত গণনাকালর্ ব দালয়র লিলত্তলত 

লেলনলয়ালজত মূিধন লনণ বয় করা িলয়লছ। সম্পলদর লিলত্তলত লেলনলয়ালজত মূিধন লনণ বয় করা িলিও একই উত্তর িলে। আমরা জালন, লেলনলয়ালজত মূিধন 

= বমাট সম্পদ - অিীক সম্পদ - চিলত দায় =  ২,৪১,০০  টাকা - ১৫,৫০০ টাকা - ৭১,১০০ টাকা = ২,৪১,০০ টাকা- ৮৬,৬০০ টাকা = ১,৫৪,৪০০ 

টাকা।  
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নমুনা প্রশ্ন -০৫ 

 

জিতা ককাম্পানি নিনিটেড-এর ২০১৯ সাটির ৩১ নডটসম্বর তানরটের কনতপয় আনথ ণক তথ্যাবনি নিটে কদয়া হটিা: 

নববরণ োকা 

িজুদ পে ৯,৩০,০০০ 

ব্যাাংক জিানতনরক্ত ১,০০,০০০ 

েিনত সম্পদ ১৬,০০,০০০ 

েিনত দায় ৯,০০,০০০ 

নিে নবক্রয় ৭০,২৫,০০০ 

কিাে মুিাফা  ১২,০০,০০০ 

নিে মুিাফা ৬,৫০,০০০ 

(ক)  িজুদ আবতণি অনুপাত নিণ ণয় কর। 

(ে)  কিাে মুিাফা অনুপাত এবাং নিে মুিাফা অনুপাত নিণ ণয় কর এবাং িন্তব্য নিে। 

(গ)  কার্ ণকরী মূিধি ও কার্ ণকরী মূিধি অনুপাত নিণ ণয় কর এবাং কার্ ণকরী মূিধি অনুপাটতর উপর িন্তব্য কর। 

 

৫(ক) নাং প্রশ্ন উত্তর 

 

িজুদ আবতণি অনুপাত নিণ ণয়:  

সূত্র ও অনুপাত নিণ ণয় গণিা কার্ ণ ও েীকা 

িজুদ আবতণি অনুপাত 

= 
নবনক্রত পটের ব্যয়

গড় িজুদ পে
 

= 
৫৮,২৫,০০০

৯,৩০,০০০
 

= ৬.২৬ োর (প্রায়) 

এোটি,নবনক্রত পটের ব্যয়  

= নবক্রয় - কিাে িাি  

= (৭০,২৫,০০০ - ১২,০০,০০০) োকা  

= ৫৮,২৫,০০০ োকা 

এবাং িজুদ পে ৯,৩০,০০০ োকা। 

েীকা: গড় িজুদ পে নিণ ণয় সম্ভব িয় নবধায় নবনক্রত পটের ব্যয় এবাং 

সিাপিী িজুদ পটের নিনিটত িজুদ আবতণি অনুপাত নিণ ণয় করা 

হটয়টে। 

 

৫(খ) নাং প্রশ্ন উত্তর 

 

কিাে িাি অনুপাত নিণ ণয় কর এবাং িন্তব্য:  

সূত্র ও িাি নিণ ণয় গণিা কার্ ণ ও েীকা 

কিাে মুিাফা অনুপাত 

= 
কিাে মুিাফা  

নিে নবক্রয় 
× ১০০ 

= 
১২,০০,০০০

৭০,২৫,০০০
× ১০০ 

= ১৭.০৮% (প্রায়) 

এোটি, 

কিাে মুিাফা ১২,০০,০০০ োকা এবাং  

নিে নবক্রয় ৭০,২৫,০০০ োকা  

 

িন্তব্য: কিাে মুিাফা অনুপাটতর আদে ণ িাি সাধারণত ২০%-৩০% ধরা হয় এবাং এটিটত্র নিণীত িাি ১৭.০৮%। র্া আদে ণিাটির সািান্য কি। 

অতএব, ককাম্পানির কিাে মুিাফা অনুপাত সটন্তাষজিক িয়। 

 

নিে িাি অনুপাত নিণ ণয় কর এবাং িন্তব্য:  

সূত্র ও িাি নিণ ণয় গণিা কার্ ণ ও েীকা 

নিে মুিাফা অনুপাত 

= 
নিে মুিাফা  

নিে নবক্রয় 
× ১০০ 

= 
৬,৫০,০০০

৭০,২৫,০০০
× ১০০ 

= ৯.২৫% (প্রায়) 

এোটি, 

নিে মুিাফা ৬,৫০,০০০ োকা  

এবাং  

নিে নবক্রয় ৭০,২৫,০০০ োকা 

 

িন্তব্য: নিে মুিাফা অনুপাটতর আদে ণ িাি সাধারণত ৫%-১০% ধরা হয়। এটিটত্র নিণীত িাি ৯.২৫% এবাং এটি আদে ণিাটির সিাি। অতএব,  

ককাম্পানির নিে মুিাফা অনুপাত সটন্তাষজিক। 
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৫(গ) নাং প্রশ্ন উত্তর 

 

কার্ ণকরী মূিধি  নিণ ণয়:  

সূত্র ও িাি নিণ ণয় গণিা কার্ ণ ও েীকা 

কার্ ণকরী মূিধি 

= েিনত সম্পদ - েিনত দায় 

= (১৬,০০,০০০ - ৯,০০,০০০) োকা 

= ৭,০০,০০০ োকা 

এোটি, 

েিনত সম্পদ ১৬,০০,০০০ োকা এবাং  

েিনত দায় ৯,০০,০০০ োকা  

েীকা: ধটর কিয়া হটয়টে েিনত সম্পটদর িটে িজুদ পে এবাং েিনত 

দাটয়র িটে ব্যাাংক জিানতনরক্ত অন্তর্ভ ণক্ত রটয়টে। 

 

কার্ ণকরী মূিধি অনুপাত নিণ ণয় এবাং অনুপাটতর উপর িন্তব্য: 

সূত্র ও িাি নিণ ণয় গণিা কার্ ণ  

কার্ ণকরী মূিধি অনুপাত 

= 
কার্ ণকরী মূিধি  

েিনত দায়  
 

= 
৭,০০,০০০

৯,০০,০০০
 

= ০.৭৮: ১ (প্রায়) 

এোটি, 

কার্ ণকরী মূিধি ৭,০০,০০০ োকা এবাং  

েিনত দায় ৯,০০,০০০ োকা  

 

িন্তব্য:   

কার্ ণকরী মূিধি অনুপাটতর আদে ণ হার ১: ১।   এটিটত্র নিণীত িাি ০.৭৮: ১। র্া আদে ণিাটির সািান্য কি। অতএব, ককাম্পানিটক কার্ ণকরী মূিধি 

দ্বারা েিনত দায় পনরটোটধ সিি বিা র্ায় িা। 
 

নমুনা প্রশ্ন -০৬ 

 

কণ ণফুনি ককাম্পানি নি: এর ২০২০ সাটির ৩০ জুি তানরটে সিাপ্ত বেটরর আনথ ণক নববরণী কথটক কতািাটক নিটের উপাি সরবরাহ করা কহিা: 

িজুদ পে (০১/০৭/২০১৯নি:) ১৫,০০০ োকা 

ব্যাাংক জিানতনরক্ত (০১/০৭/২০১৯ নি:) ৬,০০০ োকা 

িজুদ পে (৩০/০৬/২০২০ নি:) ৩০,০০০ োকা 

প্রাপ্য নহসাব  ২৪,০০০ োকা 

প্রটদয় নহসাব  ২৪,০০০ োকা 

নহসাবকাটির কিাে নবক্রয় (৫০% বাকীটত) ৪,৫০,০০০ োকা 

কিাে মুিাফা  ১,৫০,০০০ োকা 

করবাদ নিে মুিাফা (আয়কটরর হার ২৫%) ৯০,০০০ োকা 

ক) নিে ক্রটয়র পনরিাণ নিণ ণয় কটরা। 

ে) মুিাফা উপাজণি িিতা নবষয়ক ২টি অনুপাত নিণ ণয় কটরা। 

গ) উপর্য ণক্ত  তটথ্যর নিনিটত ২০২০ সাটির ৩০ জুি তানরটে সিাপ্ত বেটরর নবেদ আয় নববরণী প্রস্তুত কটরা।  

 

৬(ক) নাং প্রশ্ন উত্তর 

 

নিে ক্রটয়র পনরিাণ নিণ ণয়:  

সূত্র ও িাি নিণ ণয় গণিা কার্ ণ  

নিে ক্রয়  

= (নিে নবক্রয় + সিাপিী িজুদ) - (টিাে মুিাফা+প্রারনম্ভক িজুদ) 

= (৪,৫০,০০০+৩০,০০০) টাকা - (১,৫০,০০০+১৫,০০০) টাকা 

= ৪,৮০,০০০ োকা - ১,৬৫,০০০ োকা 

= ৩,১৫,০০০ োকা 

কদয়া আটে, 

প্রারনম্ভক িজুদ  ১৫,০০০ োকা 

সিাপিী িজুদ৩০,০০০ োকা 

কিাে মুিাফা ১,৫০,০০০ োকা 

নিে নবক্রয় ৪,৫০,০০০ োকা 

 

লেলশষ বনাট: লপ্রয় লশিাথী আমরা জালন, প্রারলিক মজুলদর সালথ লনট ক্রয় বর্াগ প্রাপ্ত বর্াগফি বথলক সমাপনী মজুদ োদ লদলি লেলক্রত পলণ্যর ব্য় 

পাওয়া র্ায়। এই সূত্রটি ব্েিার কলর আমরা লনট ক্রয় লনণ বয় কলরলছ।   

 

৬(খ) নাং প্রশ্ন উত্তর 

 

কিাে মুিাফা অনুপাত এবাং নিে মুিাফা অনুপাটতর িােটি প্রনতষ্ঠাটির মুিাফা উপাজণি িিতা সম্পটকণ জািা র্ায়। নিটে অনুপাত দুটি নিণ ণয় কটর 

কদোটিা হটিা: 
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বমাট মুনাফা অনুপাত লনণ বয়:  

সূত্র ও িাি নিণ ণয় গণিা কার্ ণ  

কিাে মুিাফা অনুপাত   

=
কিাে মুিাফা 

নিে নবক্রয়
× ১০০ 

=
১, ৫০, ০০০

৪, ৫০, ০০০
× ১০০ 

= ৩৩. ৩৩%(প্রায়) 

কদয়া আটে, 

কিাে মুিাফা ১,৫০,০০০ োকা 

এবাং  

নিে নবক্রয় ৪,৫০,০০০ োকা 

 

 

লনট মুনাফা অনুপাত লনণ বয়:  

সূত্র ও িাি নিণ ণয় গণিা কার্ ণ  

নিে মুিাফা অনুপাত   

=
করবাদ নিে মুিাফা 

নিে নবক্রয়
× ১০০ 

=
৯০, ০০০

৪, ৫০, ০০০
× ১০০ 

= ২০% 

কদয়া আটে, 

করবাদ নিে মুিাফা ৯০,০০০ োকা 

এবাং  

নিে নবক্রয় ৪,৫০,০০০ োকা 

 

 

৬(গ) নাং প্রশ্ন উত্তর 

কণ ণফুনি ককাম্পানি নি: 

৩০ জুি ২০২০ তানরটে সিাপ্ত বেটরর  

নবেদ আয় নববরণী 

নববরণ োকা 

নবক্রয় ৪,৫০,০০০ 

বাদ: নবনক্রত পটের ব্যয়  ৩,০০,০০০ 

কিাে িাি ১,৫০,০০০ 

বাদ: পনরোিি ব্যয় ৩০,০০০ 

পনরোিি মুিাফা/সুদ ও করপূব ণ নিে মুিাফা  ১,২০,০০০ 

বাদ: আয়কর প্রনিেি (৯০,০০০×
২৫

৭৫
) ৩০,০০০ 

করবাদ নিে মুিাফা  ৯০,০০০ 

 

েীকা ও গণিা কার্ ণ: 

1) নবনক্রত পটের ব্যয় = নবক্রয় - কিাে মুিাফা = ৪,৫০,০০০ োকা - ১,৫০,০০০ োকা = ৩,০০,০০০ োকা 

2) আয়কর প্রনিেি নিণ ণয়: প্রশ্নিটত, আয়কটরর হার ২৫% এবাং করবাদ নিে মুিাফা ৯০,০০০ োকা। সরবরাহকৃত নহসাব উপাি হটত ঋটণর সুদ 

বাবদ ককাি ব্যয় প্রনতষ্ঠাি প্রদাি কটরটে নকিা তা স্পষ্ট িয়। কর্টহতু এ সম্পনকণত ককাি তথ্য কিই তাই ধটর কিয়া হটয়টে প্রনতষ্ঠািটির ঋটণর সুদ 

বাবদ ককাি ব্যয় কিই। ফটি, করবাদ নিে মুিাফা ৯০,০০০ োকা হটব করপূব ণ নিে মুিাফার ৭৫%। তাই কারবাদ নিে মুিাফাটক ৭৫ দ্বারা িাগ 

এবাং ২৫ দ্বারা গুণ কটর আয়কর প্রনিেি নিণ ণয় করা হটয়টে। 

3) করপূব ণ নিে মুিাফা নিণ ণয়: করবাদ নিে মুিাফার সাটথ আয়কর প্রনিেি কর্াগ কটর করপূব ণ নিে মুিাফা নিণ ণয় করা হটয়টে।  

4) পনরোিিা ব্যয় নিণ ণয়: কিাে মুিাফা কথটক করপূব ণ নিে মুিাফা বাদ নদটয় পনরোিি ব্যয় নিণ ণয় করা হটয়টে। 

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

 

লপ্রয় লশিাথী,  

লিসােলেজ্ঞান লিতীয়পলত্রর র্ষ্ঠ অধ্যায় : আলথ বক লেেরণী লেলেষণ বথলক প্রায় প্রলত েছরই বোড ব পরীিায় সৃজনশীি ও েহুলনে বাচলন প্রশ্ন থালক।  এখালন, 

আলম ৬টি সৃজনশীি নমুনা প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর লদলয়লছ। বতামালদর প্রলত লনলদ বশ িলে, এই নমুনা প্রশ্ন ও উত্তরগুলি োরোর চচ বা করলে। আলম প্রলতটি 

প্রলশ্নর সালথ সমাধান লনলদ বশনা লদলয়লছ। না বুঝলি বসগুলি মলনালর্াগ লদলয় পিলে।  আমার লেশ্বাস, এলত তুলম বতামার সমস্যার সমাধান বপলয় র্ালে। 

তারপরও কালরা বকান সমস্যা থাকলি লনলচর বমাোইি নম্বলর বফান কলর সমস্যার সমাধান বজলন বনলে। সমস্যা লনলয় েলস থাকলে না।  

প্রাক্-লনে বাচলন পরীিা ও লনে বাচলন পরীিায় অেশ্যই এই অধ্যায় বথলক প্রশ্ন থাকলে। এখালন আলম বর্ ৬টি নমুনা প্রশ্ন ও উত্তর সাংযুক্ত কলরলছ বসগুলি 

িালিািালে আয়ত্ব করার পর বতামরা লেলিন্ন লশিা বোলড বর ২০১৭. ২০১৮ ও ২০১৯ সালির প্রশ্নগুলিও লনলজ লনলজ সমাধান করলে। 
 

িালিা বথলকা, র্লর বথলকা, সুস্থ ও লনরাপলদ বথলকা।  ধন্যোদ।  

 
 

মুিম্মদ লজয়াউর রিমান, সিকারী অধ্যাপক (লিসােলেজ্ঞান) 

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


