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নমুনা প্রশ্ন -০১ 

(বসোধমী প্রলিষ্ঠান) 

 

ডা. রালজন সালিি -এর ৩১মাচ ব ২০২০ সালির প্রথম ত্রত্রমালসক বরওয়ালমি লনলচ বদয়া িলিা: 

ডা. রালজন সালিি    

বরওয়ালমি 

মাচ ব ৩১, ২০২০ 

লিসালের নাম  সূত্র বডলেট বজর টাকা বেলডট বজর টাকা 

মূিধন - ডা. রালজন   ৪০,০০০ 

বসো আয়   ৬৬,০০০ 

অনুপালজবি বসো     ৯,০০০ 

উলত্তািন - ডা. রালজন  ৩,০০০  

নগদান   ২০,০০০  

প্রাপ্য লিসাে  ১৫,০০০  

সাপ্লাইজ  ১০,০০০  

বেিন খরচ  ১৫,০০০  

অলগ্রম লেমা  ৮,০০০  

বসো সরঞ্জাম   ৪৪,০০০  

  ১,১৫,০০০ ১,১৫,০০০ 

অন্যান্য িথ্য: 

1) ৩১ মাচ ব িালরলখ অনুত্তীি ব লেমার পলরমাি ২,০০০ টাকা। 

2) অব্যেহৃি সাপ্লাইলজর পলরমাি ২,৫০০ টাকা। 

3) অনুপালজবি বসো আলয়র এক-তৃিীয়াাংশ অলজবি িলয়লে। 

4) প্রাপ্য বসো আয় ১,০০০ টাকা।  

K) বমাট বসো আলয়র পলরমাি লনি বয় কলরা। 

L) প্রলয়াজনীয় সমন্বয় দালখিা দাও।  

M) সমলন্বি বরওয়ালমি ত্রিলর কলরা। 

 

১(ক) নাং প্রশ্ন উত্তর 

 

বমাট বসো আলয়র পলরমাি লনি বয়: 

লেেরি পলরমাি (টাকা) 

বসো আয় ৬৬,০০০ 

বর্াগ: অনুপালজবি বসোর অলজবি অাংশ (৯,০০০ টাকা ×
১

৩
 অাংশ) ৩,০০০ 

 ৬৯,০০০ 

বর্াগ: প্রাপ্য বসো আয় ১,০০০ 

বমাট বসো আয় ৭০,০০০ 

 

১(খ) নাং প্রশ্ন উত্তর 

 

ডা. রালজন সালিি   

সাধারি জালেদা (সমন্বয় দালখিা) 

 

িালরখ লিসাে লশলরানাম ও ব্যাখ্যা সূত্র বডলেট টাকা বেলডট টাকা 

২০২০ লি:       

মাচ ব-৩১ (১) লেমা খরচ ( ৮,০০০ টাকা - ২,০০০ টাকা)  বড.  ৬,০০০  

  অলগ্রম লেমা বে.   ৬,০০০ 

 (লেমা খরচ সমন্বয় করা িলিা।)    

মাচ ব-৩১ (২) সাপ্লাইজ খরচ (১০,০০০ টাকা - ২,৫০০ টাকা) বড.  ৭,৫০০  

  সাপ্লাইজ  বে.   ৭,৫০০ 

 (সাপ্লাইজ খরচ সমন্বয় করা িলিা।)    
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মাচ ব-৩১ (৩) অনুপালজবি বসো  (৯,০০০ টাকা ×
১

৩
 অাংশ) বড.  ৩,০০০  

  বসো আয়  বে.   ৩,০০০ 

 (অলজবি বসো আয় সমন্বয় করা িলিা।)    

মাচ ব-৩১ (৪)  প্রাপ্য লিসাে   বড.  ১,০০০  

  বসো আয়  বে.   ১,০০০ 

 (প্রাপ্য বসো আয় সমন্বয় করা িলিা।)    

 বমাট =  ১৭,৫০০ ১৭,৫০০ 

 

১(গ) নাং প্রশ্ন উত্তর 

ডা. রালজন সালিি  

কার্ বপত্র (৬ঘর লেলশষ্ট ) 

২০২০ সালির ৩১ মাচ ব িালরলখ সমাপ্ত ৩ মালসর জন্য  

েম 

নাং 
লিসাে লশলরানাম 

বরওয়ালমি সমন্বয় সমলন্বি বরওয়ালমি 

বডলেট টাকা বেলডট টাকা বডলেট টাকা বেলডট টাকা বডলেট টাকা বেলডট টাকা 

০১. মূিধন - ডা. রালজন  ৪০,০০০    ৪০,০০০ 

০২. বসো আয়  ৬৬,০০০  ৪,০০০  ৭০,০০০ 

০৩. অনুপালজবি বসো    ৯,০০০ ৩,০০০   ৬,০০০ 

০৪. উলত্তািন - ডা. রালজন ৩,০০০    ৩,০০০  

০৫. নগদান  ২০,০০০    ২০,০০০  

০৬. প্রাপ্য লিসাে ১৫,০০০  ১,০০০  ১৬,০০০  

০৭. সাপ্লাইজ ১০,০০০   ৭,৫০০ ২,৫০০  

০৮. বেিন খরচ ১৫,০০০    ১৫,০০০  

০৯. অলগ্রম লেমা ৮,০০০   ৬,০০০ ২,০০০  

১০. বসো সরঞ্জাম  ৪৪,০০০    ৪৪,০০০  

  ১,১৫,০০০ ১,১৫,০০০     

১১. লেমা খরচ   ৬,০০০  ৬,০০০  

১২. সাপ্লাইজ খরচ   ৭,৫০০  ৭,৫০০  

    ১৭,৫০০ ১৭,৫০০ ১,১৬,০০০ ১,১৬,০০০ 

 

নমুনা প্রশ্ন -০২ 

(বসোধমী প্রলিষ্ঠান) 

 

প্রলকৌশিী ইশলিয়াক আিলমদ ১ জানুয়ালর ২০১৯ িালরখ একটি বসো ফাম ব চালু কলরন। ৩১ লডলসম্বর ২০১৯ িালরলখ কলিপয় খলিয়ান লিসালের 

উদ্বৃত্ত লেি লনম্নরূপ: 

লিসালের নাম  সূত্র বডলেট বজর টাকা বেলডট বজর টাকা 

বসো আয়   ৩,৫০,০০০ 

সাপ্লাইজ খরচ  ৩০,০০০  

বেিন খরচ  ৬০,০০০  

লেমা খরচ   ৯০,০০০  

আসোেপত্র  ৩,০০,০০০  

বসো সরঞ্জাম   ৫,২০,০০০  

প্রলদয় লিসাে     ৭০,০০০ 

অনলজবি বসো    ১,৮০,০০০ 

মূিধন   ৪,০০,০০০ 

  ১০,০০,০০০ ১০,০০,০০০ 

সমন্বয়সমূি:  

1) অব্যহৃি সাপ্লাইলজর পলরমাি ৪,০০০ টাকা।   

2) বসো সরঞ্জালমর ওপর মালসক ৪,৫০০ টাকা িালর অেচয় ধার্ ব করা িয়।  

3) লেমা খরলচর ১/৩ অাংলশর বময়াদ অনুত্তীি ব রলয়লে।   

4) অনলজবি বসোর ১,০০,০০০ টাকা অলজবি িলয়লে।  

5) দুই মালসর বেিন খরচ অপলরলশালধি রলয়লে।  
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K) ৩১ লডলসম্বর ২০১৯ িালরলখ বসো সরঞ্জালমর সমাপনী মূল্য লনি বয় কলরা। 

L) উপর্য বক্ত িলথ্যর লিলত্তলি প্রলয়াজনীয় সমন্বয় দালখিা বদখাও।  

M) দশ ঘরালেলশষ্ট কার্ বপত্র প্রস্তুি কলরা। 

 

২(ক) নাং প্রশ্ন উত্তর 

বসো সরঞ্জালমর সমাপনী মূল্য লনি বয়:  

লেেরি পলরমাি (টাকা) 

বসো সরঞ্জাম ৫,২০,০০০ 

োদ: পুলঞ্জভূি অেচয় ( ৪,৫০০×১২) ৫৪,০০০ 

বসো সরঞ্জালমর সমাপনী মূল্য ৪,৬৬,০০০ 

 

২(খ) নাং প্রশ্ন উত্তর 

  প্রলকৌশিী ইশলিয়াক আিলমদ    

সাধারি জালেদা (সমন্বয় দালখিা) 

িালরখ লিসাে লশলরানাম ও ব্যাখ্যা সূত্র বডলেট টাকা বেলডট টাকা 

২০১৯ লি:       

লডলস-৩১ (১) সাপ্লাইজ   বড.  ৪,০০০  

  সাপ্লাইজ খরচ  বে.   ৪,০০০ 

 (অব্যেহৃি সাপ্লাইলজর মূল্য সমন্বয় করা িলিা।)    

লডলস-৩১ (২) অেচয় খরচ - বসো সরঞ্জাম (৪,৫০০ টাকা × ১২ মাস) বড.  ৫৪,০০০  

  পুলঞ্জভূি অেচয় - বসো সরঞ্জাম   বে.   ৫৪,০০০ 

 (বসো সরঞ্জালমর অেচয় খরচ সমন্বয় করা িলিা।)    

লডলস-৩১ (৩) অলগ্রম লেমা (৯০,০০০ টাকা ×
১

৩
 অাংশ) বড.  ৩০,০০০  

  লেমা খরচ  বে.   ৩০,০০০ 

 (অলগ্রম লেমা সমন্বয় করা িলিা।)    

লডলস-৩১ (৪)  অনলজবি বসো    বড.  ১,০০,০০০  

  বসো আয়  বে.   ১,০০,০০০ 

 (অলজবি বসো সমন্বয় করা িলিা।)    

লডলস-৩১ (৫) বেিন খরচ (৬০,০০০ টাকা ÷ ১০ মাস × ২ মাস) বড.  ১২,০০০  

  প্রলদয় বেিন   বে.   ১২,০০০ 

 (প্রলদয় বেিন সমন্বয় করা িলিা।)    

 বমাট =  ২,০০,০০০ ২,০০,০০০ 

 

২(গ) নাং প্রশ্ন উত্তর 

প্রলকৌশিী ইশলিয়াক আিলমদ  

কার্ বপত্র (১০ ঘর লেলশষ্ট)  

২০১৯ সালির ৩১ লডলসম্বর িালরলখ সমাপ্ত েেলরর 

েম 

নাং 
লিসাে লশলরানাম 

বরওয়ালমি সমন্বয় সমলন্বি বরওয়ালমি লেশদ আয় লেেরিী আলথবক অেস্থার লেেরিী 

বডলেট টাকা বেলডট টাকা বডলেট টাকা বেলডট টাকা বডলেট টাকা বেলডট টাকা বডলেট টাকা বেলডট টাকা বডলেট টাকা বেলডট টাকা 

০১. বসো আয়  ৩,৫০,০০০  ১,০০,০০০  ৪,৫০,০০০  ৪,৫০,০০০    

০২. সাপ্লাইজ খরচ ৩০,০০০   ৪,০০০ ২৬,০০০  ২৬,০০০    

০৩. বেিন খরচ ৬০,০০০  ১২,০০০  ৭২,০০০  ৭২,০০০    

০৪. লেমা খরচ  ৯০,০০০   ৩০,০০০ ৬০,০০০  ৬০,০০০    

০৫. আসোেপত্র ৩,০০,০০০    ৩,০০,০০০    ৩,০০,০০০  

০৬. বসো সরঞ্জাম  ৫,২০,০০০    ৫,২০,০০০    ৫,২০,০০০  

০৭. প্রলদয় লিসাে    ৭০,০০০    ৭০,০০০    ৭০,০০০ 

০৮. অনলজবি বসো   ১,৮০,০০০ ১,০০,০০০   ৮০,০০০    ৮০,০০০ 

০৯. মূিধন  ৪,০০,০০০    ৪,০০,০০০    ৪,০০,০০০ 

  ১০,০০,০০০ ১০,০০,০০০         

১০. সাপ্লাইজ   ৪,০০০  ৪,০০০    ৪,০০০  

১১. অেচয় খরচ-বসো সরঞ্জাম   ৫৪,০০০  ৫৪,০০০  ৫৪,০০০    

১২. পুঞ্জীভূি অেচয়-বসো সরঞ্জাম    ৫৪,০০০  ৫৪,০০০    ৫৪,০০০ 

১৩. অলগ্রম লেমা   ৩০,০০০  ৩০,০০০    ৩০,০০০  

১৪. প্রলদয় বেিন    ১২,০০০  ১২,০০০    ১২,০০০ 

১৫. লনট আয়       ২,৩৮,০০০   ২,৩৮,০০০ 

    ২,০০,০০০ ২,০০,০০০ ১০,৬৬,০০০ ১০,৬৬,০০০ ৪,৫০,০০০ ৪,৫০,০০০ ৮,৫৪,০০০ ৮,৫৪,০০০ 



 

 

5 

নমুনা প্রশ্ন -০৩ 

(বসোধমী প্রলিষ্ঠান) 

 

লমস লদশা ২০২০ সালির ১ জানুয়ালর িালরলখ “লদশা সালিবলসাং” নালম ব্যেসায় শুরু কলরন। ৩০ জুন িালরলখ সমন্বলয়র আলগ িার প্রলিষ্ঠালনর 

বরওয়ালমিটি লনলচ প্রদত্ত িলিা: 

লদশা সালিবলসাং    

বরওয়ালমি 

৩০ জুন, ২০২০ 

লিসালের নাম  সূত্র বডলেট বজর টাকা বেলডট বজর টাকা 

নগদ  ৯৫,০০০  

প্রাপ্য লিসাে  ২৫,০০০  

সাপ্লাইজ  ১৭,০০০  

লেমা খরচ  ৪৮,০০০  

অলফস সরঞ্জাম  ১,২৪,০০০  

১২% প্রলদয় বনাট   ১,১০,০০০ 

লমস লদশার মূিধন   ২,০০,০০০ 

লমস লদশার উলত্তািন  ৪০,০০০  

বসো আয়   ৯০,০০০ 

অলগ্রম বেিন   ৩০,০০০  

িাড়া খরচ  ১৮,০০০  

সুদ খরচ  ৩,০০০  

  ৪,০০,০০০ ৪,০০,০০০ 

অন্যান্য িথ্য:  

1) লিসােকাি বশলষ ১০,০০০ টাকার সাপ্লাইজ মজুদ আলে।  

2) লেমা খরচ প্রলি মালস ৪,০০০ টাকা কলর অলিোন্ত িলয়লে।   

3) বসো আলয়র ২০% এখনও অনুপালজবি রলয়লে।   

4) অলগ্রম বেিলনর ১৫,০০০ টাকা বময়াদ উত্তীি িলয়লে। 

5) ৬ মাস বময়ালদ প্রলদয় বনাটটি ১ মাচ ব ২০২০ িালরলখ ইসুয করা িলয়লে। 

 

K) প্রলদয় সুলদর পলরমাি লনি বয় কলরা। 

L) উপর্য বক্ত ১ -৪ নাং পর্ বন্ত সমন্বয়গুলিার সমন্বয় দালখিা দাও।  

M) উপর্য বক্ত িলথ্যর লিলত্তলি ১০ ঘরলেলশষ্ট একটি কার্ বপত্র প্রস্তুি কলরা।  

 

৩(ক) নাং প্রশ্ন উত্তর 

প্রলদয় সুলদর পলরমাি লনি বয়: 

লেেরি পলরমাি (টাকা) 

প্রলদয় বনালটর সুদ (১,১০,০০০× ১২%×
৪

১২
) ৪,৪০০ 

োদ: সুদ খরচ  ৩,০০০ 

প্রলদয় সুদ পলরমাি  ১,৪০০ 

 

৩(খ) নাং প্রশ্ন উত্তর 

 

  লদশা সালি বলসাং     

সাধারি জালেদা (সমন্বয় দালখিা) 

িালরখ লিসাে লশলরানাম ও ব্যাখ্যা সূত্র বডলেট টাকা বেলডট টাকা 

২০২০ লি:       

জুন-৩০ (১) সাপ্লাইজ খরচ (১৭,০০০ টাকা -১০,০০০ টাকা)  বড.  ৭,০০০  

  সাপ্লাইজ   বে.   ৭,০০০ 

 (সাপ্লাইজ খরচ সমন্বয় করা িলিা।)    

জুন-৩০ (২) অলগ্রম লেমা [৪৮,০০০ টাকা - (৪,০০০ × ৬ মাস)] বড.  ২৪,০০০  

  লেমা খরচ    বে.   ২৪,০০০ 

 (অলগ্রম লেমা সমন্বয় করা িলিা।)    
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জুন-৩০ (৩) বসো আয় (৯০,০০০ টাকা × ২০%) বড.  ১৮,০০০  

  অনুপালজবি বসো   বে.   ১৮,০০০ 

 (অনুপালজবি বসোর মূল্য সমন্বয় করা িলিা।)    

জুন-৩০ (৪)  বেিন খরচ     বড.  ১৫,০০০  

  অলগ্রম বেিন   বে.   ১৫,০০০ 

 (বেিন খরচ সমন্বয় করা িলিা।)    

 বমাট =  ৬৪,০০০ ৬৪,০০০ 

 

৩(গ) নাং প্রশ্ন উত্তর 

লদশা সালিবলসাং   

কার্ বপত্র (১০ ঘর লেলশষ্ট)  

২০২০ সালির ৩০ জুন িালরলখ সমাপ্ত অধ ব-েেলরর 

েম 

নাং 
লিসাে লশলরানাম 

বরওয়ালমি সমন্বয় সমলন্বি বরওয়ালমি লেশদ আয় লেেরিী আলথবক অেস্থার লেেরিী 

বডলেট টাকা বেলডট টাকা বডলেট টাকা বেলডট টাকা বডলেট টাকা বেলডট টাকা বডলেট টাকা বেলডট টাকা বডলেট টাকা বেলডট টাকা 

০১. নগদ ৯৫,০০০    ৯৫,০০০    ৯৫,০০০  

০২. প্রাপ্য লিসাে ২৫,০০০    ২৫,০০০    ২৫,০০০  

০৩. সাপ্লাইজ ১৭,০০০   ৭,০০০ ১০,০০০    ১০,০০০  

০৪. লেমা খরচ ৪৮,০০০   ২৪,০০০ ২৪,০০০  ২৪,০০০    

০৫. অলফস সরঞ্জাম ১,২৪,০০০    ১,২৪,০০০    ১,২৪,০০০  

০৬. ১২% প্রলদয় বনাট  ১,১০,০০০    ১,১০,০০০    ১,১০,০০০ 

০৭. লমস লদশার মূিধন  ২,০০,০০০    ২,০০,০০০    ২,০০,০০০ 

০৮. লমস লদশার উলত্তািন ৪০,০০০    ৪০,০০০    ৪০,০০০  

০৯. বসো আয়  ৯০,০০০ ১৮,০০০   ৭২,০০০  ৭২,০০০   

১০. অলগ্রম বেিন  ৩০,০০০   ১৫,০০০ ১৫,০০০    ১৫,০০০  

১১. িাড়া খরচ ১৮,০০০    ১৮,০০০  ১৮,০০০    

১২. সুদ খরচ ৩,০০০  ১,৪০০  ৪,৪০০  ৪,৪০০    

  ৪,০০,০০০ ৪,০০,০০০         

১৩. সাপ্লাইজ খরচ   ৭,০০০  ৭,০০০  ৭,০০০    

১৪. অলগ্রম লেমা   ২৪,০০০  ২৪,০০০    ২৪,০০০  

১৫. অনুপালজবি বসো    ১৮,০০০  ১৮,০০০    ১৮,০০০ 

১৬. বেিন খরচ   ১৫,০০০  ১৫,০০০  ১৫,০০০    

১৭. প্রলদয় সুদ    ১,৪০০  ১,৪০০    ১,৪০০ 

১৮.  লনট আয়       ৩,৬০০   ৩,৬০০ 

    ৬৫,৪০০ ৬৫,৪০০ ৪,০১,৪০০ ৪,০১,৪০০ ৭২,০০০ ৭২,০০০ ৩,৩৩,০০০ ৩,৩৩,০০০ 

 

নমুনা প্রশ্ন -০৪ 

(েয়-লেেয়কারী প্রলিষ্ঠান: কািীন পদ্ধলি: সমাপনী মজুদ পণ্য বনই/১০ঘরা কার্ বপত্র) 

 

িালমদ বেডাস ব-এর ২০২০ সালির ৩০ জুন িালরলখ সমাপ্ত েেলর প্রস্তুিকৃি বরওয়ালমি লনলচ প্রদত্ত িলিা:  

িালমদ বেডাস ব 

বরওয়ালমি 

৩০ জুন ২০২০  

লিসালের নাম  বডলেট টাকা বেলডট টাকা 

মূিধন  ১,০০,০০০ 

েয় ৪৫,০০০  

বেিন খরচ ১৫,০০০  

প্রাপ্য লিসাে ৪০,০০০  

লেেয়  ৯০,০০০ 

কলমশন আয়   ১০,০০০ 

আসোেপত্র ৯১,০০০  

অলগ্রম িাড়া ৯,০০০  

 ২,০০,০০০ ২,০০,০০০ 

অন্যান্য িথ্য:  

a. লিসােকাি বশলষ প্রলদয় বেিলনর পলরমাি লেি ৩,০০০ টাকা।  

b. অলগ্রম িাড়া মালসক ৬০০ টাকা িালর লন:বশষ িলয়লে।  
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c. ধালর পণ্য েয় ৩,০০০ টাকা লিসােভুক্ত করা িয়লন।  

d. স্থায়ী সম্পলত্তর ওপর ১০% িালর অেচয় ধার্ ব করলি িলে।   

K) প্রলয়াজনীয় লেপরীি দালখিা দাও।  

L) প্রলয়াজনীয় সমন্বয় দালখিা দাও।  

M) ১০ ঘর লেলশষ্ট কার্ বপত্র প্রস্তুি কলরা।  

৪(ক) নাং প্রশ্ন উত্তর 

িালমদ বেডাস ব   

সাধারি জালেদা (লেপরীি দালখিা) 

িালরখ লিসাে লশলরানাম ও ব্যাখ্যা সূত্র বডলেট টাকা বেলডট টাকা 

২০২০ লি:       

জুন-৩০ প্রলদয় বেিন  বড.  ৩,০০০  

  বেিন খরচ  বে.   ৩,০০০ 

 (প্রলদয় বেিলনর লেপরীি দালখিা বদওয়া িলিা।)    

জুন-৩০ প্রলদয় লিসাে  বড.  ৩,০০০  

  েয় লিসাে বে.   ৩,০০০ 

 (ধালর েলয়র লেপরীি দালখিা বদওয়া িলিা।)    

 বমাট =  ৬,০০০ ৬,০০০ 

 

৪(খ) নাং প্রশ্ন উত্তর 

িালমদ বেডাস ব 

সাধারি জালেদা (সমন্বয় দালখিা) 

িালরখ লিসাে লশলরানাম ও ব্যাখ্যা সূত্র বডলেট টাকা বেলডট টাকা 

২০২০ লি:       

জুন-৩০ (a) বেিন খরচ   বড.  ৩,০০০  

  প্রলদয় বেিন  বে.   ২,৪০০ 

 (প্রলদয় বেিন সমন্বয় করা িলিা।)    

জুন-৩০ (b) িাড়া খরচ (৬০০ টাকা × ১২ মাস) বড.  ৭,২০০  

  অলগ্রম িাড়া  বে.   ৭,২০০ 

 (অলগ্রম িাড়ার বময়াদ উত্তীি অাংশ সমন্বয় করা িলিা।)    

জুন-৩০ (c) েয়   বড.  ৩,০০০  

  প্রলদয় লিসাে  বে.   ৩,০০০ 

 (ধালর েয় লিসােভুক্ত করা িলিা।)    

জুন-৩০ (d) অেচয় খরচ - আসোেপত্র (৯১,০০০ টাকা × ১০%) বড.  ৯,১০০  

  পুঞ্জীভূি অেচয়-আসোেপত্র বে.   ৯,১০০ 

 (আসোেপলত্রর অেচয় সমন্বয় করা িলিা।)    

 বমাট =  ২২,৩০০ ২২,৩০০ 

 

৪(গ) নাং প্রশ্ন উত্তর 

িালমদ বটডাসব  

কার্ বপত্র (১০ ঘর লেলশষ্ট)  

২০২০ সালির ৩০ জুন িালরলখ সমাপ্ত েেলরর 

 

েম 

নাং 
লিসাে লশলরানাম 

বরওয়ালমি সমন্বয় সমলন্বি বরওয়ালমি লেশদ আয় লেেরিী আলথবক অেস্থার লেেরিী 

বডলেট টাকা বেলডট টাকা বডলেট টাকা বেলডট টাকা বডলেট টাকা বেলডট টাকা বডলেট টাকা বেলডট টাকা বডলেট টাকা বেলডট টাকা 

০১. মূিধন  ১,০০,০০০    ১,০০,০০০    ১,০০,০০০ 

০২. েয় ৪৫,০০০  ৩,০০০  ৪৮,০০০  ৪৮,০০০    

০৩. বেিন খরচ ১৫,০০০  ৩,০০০  ১৮,০০০  ১৮,০০০    

০৪. প্রাপ্য লিসাে ৪০,০০০    ৪০,০০০    ৪০,০০০  

০৫. লেেয়  ৯০,০০০    ৯০,০০০  ৯০,০০০   

০৬. কলমশন আয়   ১০,০০০    ১০,০০০  ১০,০০০   

০৭. আসোেপত্র ৯১,০০০    ৯১,০০০    ৯১,০০০  

০৮. অলগ্রম িাড়া ৯,০০০   ৭,২০০ ১,৮০০    ১,৮০০  

  ২,০০,০০০ ২,০০,০০০         

০৯. প্রলদয় বেিন    ৩,০০০  ৩,০০০    ৩,০০০ 
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১০. িাড়া খরচ   ৭,২০০  ৭,২০০  ৭,২০০    

১১. প্রলদয় লিসাে    ৩,০০০  ৩,০০০    ৩,০০০ 

১২. অেচয় খরচ-আসোেপত্র   ৯,১০০  ৯,১০০  ৯,১০০    

১৩. পুলঞ্জভূি অেচয়-আসোেপত্র    ৯,১০০  ৯,১০০    ৯,১০০ 

১৪. লনট আয়       ১৭,৭০০   ১৭,৭০০ 

    ২২,৩০০ ২২,৩০০ ২,১৫,১০০ ২,১৫,১০০ ১,০০,০০০ ১,০০,০০০ ১,৩২,৮০০ ১,৩২,৮০০ 

 

নমুনা প্রশ্ন -০৫ 

(েয়-লেেয়কারী প্রলিষ্ঠান: কািীন পদ্ধলি: প্রারলিক ও সমাপনী মজুদ আলে/১০ঘরা কার্ বপত্র) 

শফিক এন্টারপ্রাইজ-এর ২০২০ সালের ৩০ জুন তাফরলের ররওয়াফিে ফনলে সরবরাহ করা হলো: 

লিসালের নাম বডলেট বজর টাকা বেলডট বজর টাকা 

প্রারলিক মজুদ ৮,০০০  

উলত্তািন-লশ. শলফক ৫,০০০  

অলফস সরঞ্জাম ৬৪,৮০০  

িাড়া খরচ ৩,২০০  

মুজলর খরচ ২০,০০০  

েয় ৩৮,০০০  

ব্যাাংলক নগদ    ৬,০০০  

মূিধন-লম. শলফক     ৮০,০০০ 

প্রলদয় লিসাে  ৭,০০০ 

লেেয়  ৫৮,০০০ 

 ১,৪৫,০০০ ১,৪৫,০০০ 

অলিলরক্ত িথ্য: 

(১)   সমাপনী মজুদ পণ্য ২,৪০০ টাকা। 

(২)   অলগ্রম মজুলর ৮০০ টাকা।  

(৩)   প্রলদয় িাড়া খরচ ২০০ টাকা।  

(৪)   অলফস সরঞ্জাম এর ওপর ১০% িালর অেচয় ধার্ ব কলরা। 

ক)   ফবফিত পলের ব্যয় ফনর্ ণয় কলরা।  

ে)   সিন্বয় দাফেোসমূহ রদোও।   

গ)   ১০ ঘরফবফশষ্ট একটি কার্ ণপত্র প্রস্তুত কলরা।  

৫(ক) নাং প্রশ্ন উত্তর 

লেলেি পলণ্যর ব্যয় লনি বয় : 

লেেরি টাকা টাকা 

প্রারলিক মজুদ   ৮,০০০ 

েয়  ৩৮,০০০ 

মজুলর খরচ ২০,০০০  

োদ: অলগ্রম  ৮০০ ১৯,২০০ 

লেেয়লর্াগ্য পলণ্যর ব্যয়  ৬৫,২০০ 

োদ: সমাপনী মজুদ   ২,৪০০ 

লেলেি পলণ্যর ব্যয়  ৩১,৪০০ 

 

৫(খ) নাং প্রশ্ন উত্তর 

শলফক এন্টারপ্রাইজ  

সাধারি জালেদা (সমন্বয় দালখিা) 

িালরখ লিসাে লশলরানাম ও ব্যাখ্যা সূত্র বডলেট টাকা বেলডট টাকা 

২০২০ লি:       

জুন-৩০ (১) সমাপনী মজুদ  বড.  ২,৪০০  

  েয়  বে.   ২,৪০০ 

 (সমাপনী মজুলদর মূল্য সমন্বয় করা িলিা।)    

জুন-৩০ (২) অলগ্রম মজুলর বড.  ৮০০  

  মজুলর খরচ বে.   ৮০০ 

 (অলগ্রম মজুলর সমন্বয় করা িলিা।)    
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জুন-৩০ (৩) িাড়া খরচ  বড.  ২০০  

  প্রলদয় িাড়া বে.   ২০০ 

 (প্রলদয় িাড়া সমন্বয় করা িলিা।)    

জুন-৩০ (৪)  অেচয় খরচ - অলফস সরঞ্জাম  বড.  ৬,৪৮০  

  পুঞ্জীভূি অেচয়-অলফস সরঞ্জাম বে.   ৬,৪৮০ 

 (অলফস সরঞ্জালমর অেচয় সমন্বয় করা িলিা।)    

 বমাট =  ৯,৮৮০ ৯,৮৮০ 

 

৫(গ) নাং প্রশ্ন উত্তর 

শলফক এন্টারপ্রাইজ 

কার্ বপত্র (১০ ঘর লেলশষ্ট)  

২০২০ সালির ৩০ জুন িালরলখ সমাপ্ত েেলরর 

েম 

নাং 
লিসাে লশলরানাম 

বরওয়ালমি সমন্বয় সমলন্বি বরওয়ালমি লেশদ আয় লেেরিী আলথবক অেস্থার লেেরিী 

বডলেট টাকা বেলডট টাকা বডলেট টাকা বেলডট টাকা বডলেট টাকা বেলডট টাকা বডলেট টাকা বেলডট টাকা বডলেট টাকা বেলডট টাকা 

০১. প্রারলিক মজুদ ৮,০০০    ৮,০০০  ৮,০০০    

০২. উলত্তািন-লশ. শলফক ৫,০০০    ৫,০০০    ৫,০০০  

০৩. অলফস সরঞ্জাম ৬৪,৮০০    ৬৪,৮০০    ৬৪,৮০০  

০৪. িাড়া খরচ ৩,২০০  ২০০  ৩,৪০০  ৩,৪০০    

০৫. মুজলর খরচ ২০,০০০   ৮০০ ১৯,২০০  ১৯,২০০    

০৬. েয় ৩৮,০০০   ২,৪০০ ৩৫,৬০০  ৩৫,৬০০    

০৭. ব্যাাংলক নগদ    ৬,০০০    ৬,০০০    ৬,০০০  

০৮. মূিধন-লম. শলফক     ৮০,০০০    ৮০,০০০    ৮০,০০০ 

০৯. প্রলদয় লিসাে  ৭,০০০    ৭,০০০    ৭,০০০ 

১০. লেেয়  ৫৮,০০০    ৫৮,০০০  ৫৮,০০০   

  ১,৪৫,০০০ ১,৪৫,০০০         

১১. সমাপনী মজুদ   ২,৪০০  ২,৪০০    ২,৪০০  

১২. অলগ্রম মজুলর   ৮০০  ৮০০    ৮০০  

১৩. প্রলদয় িাড়া    ২০০  ২০০    ২০০ 

১৪. অেচয় খরচ - অলফস সরঞ্জাম   ৬,৪৮০  ৬,৪৮০  ৬,৪৮০    

১৫. পুঞ্জীভুি অেচয় - অলফস সরঞ্জাম    ৬,৪৮০  ৬,৪৮০    ৬,৪৮০ 

১৬. লনট ক্ষলি         ১৪,৬৮০ ১৪,৬৮০  

    ৯,৮৮০ ৯,৮৮০ ১,৫১,৬৮০ ১,৫১,৬৮০ ৭২,৬৮০ ৭২,৬৮০ ৯৩,৬৮০ ৯৩,৬৮০ 

 

নমুনা প্রশ্ন -০৬ 

(েয়-লেেয়কারী প্রলিষ্ঠান: লনিয মজুদ পদ্ধলি) 

 

জলিি এন্টারপ্রাইজ গালম বন্টস সামগ্রী েয়-লেেলয়র ব্যেসালয় লনলয়ালজি। ২০১৯ সালির ৩১ লডলসম্বর িালরলখ প্রস্তুিকৃি বরওয়ালমিটি লনলচ বদয়া 

িলিা:  

বড.   বে. 

লিসালের নাম  বডলেট টাকা  বেলডট টাকা 

নগদ  ৬১,০০০ লম. জলিলির মূিধন ২,৭৯,০০০ 

প্রাপ্য লিসাে ৯০,০০০ লেেয় ৩,৫৮,০০০ 

সমাপনী মজুদ  ৪৫,০০০ প্রলদয় লিসাে ৩০,০০০ 

আসোেপত্র ২,০০,০০০ পুঞ্জীভূি অেচয়-আসোেপত্র ৩৩,০০০ 

আন্ত: বফরি ৫,০০০   

লেলেি পলণ্যর ব্যয় ২,২০,০০০   

বেিন খরচ ৩৩,০০০   

িাড়া খরচ ২১,০০০   

উপলর্াগ খরচ  ৫,০০০   

লেজ্ঞাপন খরচ ২০,০০০   

 ৭,০০,০০০  ৭,০০,০০০ 

 

অন্যান্য িথ্য:  

1) ধালর লেেয় ৫,০০০ টাকা (েয়মূল্য ৪,০০০ টাকা) লিসােভুক্ত করা িয়লন।  

2) সরি ত্ররলখক পদ্ধলিলি স্থায়ী সম্পলত্তর ওপর ৫
১

২
% িালর অেচয় ধার্ ব করলি িলে।  
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3) লেজ্ঞাপন খরচলক ৪টি আলথ বক েেলরর মলধ্য সমানিালে সমন্বয় করলি িলে।  

4) প্রাপ্য লিসাে-এর ৫% িালর অনাদায়ী পাওনা প্রলিশন সাংরক্ষি কলরা।  

K) লেিলম্বি লেজ্ঞাপন খরচ লনি বয় কলরা। 

L) প্রলয়াজনীয় সমন্বয় জালেদা দালখিা বদখাও।   

M) জলিি এন্টারপ্রাইজ-এর ৬(েয়) ঘরলেলশষ্ট কার্ বপত্র প্রস্তুি কলরা। ( সমন্বয় ও সমলন্বি বরওয়ালমি পর্ বন্ত) 

 

 

৬(ক) নাং প্রশ্ন উত্তর 

লেিলম্বি লেজ্ঞাপন খরচ লনি বয়: 

বদওয়া আলে,  

লেজ্ঞাপন খরচ ২০,০০০ টাকা এোং  

লেজ্ঞাপন খরচ ৪টি আলথ বক েেলরর সমানিালে সমন্বয় করলি িলে।  

অথ বাৎ বমাট লেজ্ঞাপন খরলচর 
১

৪
 অাংশ চিলি েেলরর লেজ্ঞাপন খরচ এোং োকী 

৩

৪
 অাংশ লেিলম্বি লেজ্ঞাপন খরচ। 

অিএে, লেিলম্বি লেজ্ঞাপন খরচ  

= বমাট লেজ্ঞাপন খরচ × 
৩

৪
 অাংশ  

= ২০,০০০ টাকা × 
৩

৪
 অাংশ  

= ১৫,০০০ টাকা।  

 

৬(খ) নাং প্রশ্ন উত্তর 

জলিি এন্টারপ্রাইজ  

সাধারি জালেদা (সমন্বয় দালখিা) 

িালরখ লিসাে লশলরানাম ও ব্যাখ্যা সূত্র বডলেট টাকা বেলডট টাকা 

২০১৯ লি:       

লডলস-৩১ (১) প্রাপ্য লিসাে   বড.  ৫,০০০  

  লেেয়  বে.   ৫,০০০ 

 (অলিলখি ধালর লেেয় লিসােভুক্ত করা িলিা।)    

লডলস-৩১ (১) লেলেি পলণ্যর ব্যয়  বড.  ৪,০০০  

  মজুদ পণ্য  বে.   ৪,০০০ 

 (অলিলখি ধালর লেেলয়র েয়মূল্য সমন্বয় করা িলিা।)    

লডলস-৩১ (২) অেচয় খরচ -আসোেপত্র (২,০০,০০০× ৫
১

২
%) বড.  ১১,০০০  

  পুঞ্জীভূি অেচয়- আসোেপত্র বে.   ১১,০০০ 

 (আসোেপলত্রর অেচয় সমন্বয় করা িলিা।)    

লডলস-৩১ (৩)  লেিলম্বি লেজ্ঞাপন    বড.  ১৫,০০০  

  লেজ্ঞাপন খরচ  বে.   ১৫,০০০ 

 (লেিলম্বি লেজ্ঞাপন সমন্বয় করা িলিা।)    

লডলস-৩১ (৪) অনাদায়ী পাওনা খরচ [(৯০,০০০+৫,০০০)× ৫%] বড.  ৪,৭৫০  

  অনাদায়ী পাওনা প্রলিশন  বে.   ৪,৭৫০ 

 (অনাদায়ী পাওনা প্রলিশন লিসােভুক্ত করা িলিা।)    

 বমাট =  ৩৯,৭৫০ ৩৯,৭৫০ 

 

৬(গ) নাং প্রশ্ন উত্তর 

জলিি এন্টারপ্রাইজ 

কার্ বপত্র (৬ঘর লেলশষ্ট ) 

২০১৯ সালির ৩১ লডলসম্বর িালরলখ সমাপ্ত েেলরর 

 

েম 

নাং 
লিসাে লশলরানাম 

বরওয়ালমি সমন্বয় সমলন্বি বরওয়ালমি 

বডলেট টাকা বেলডট টাকা বডলেট টাকা বেলডট টাকা বডলেট টাকা বেলডট টাকা 

০১. নগদ  ৬১,০০০    ৬১,০০০  

০২. প্রাপ্য লিসাে ৯০,০০০  ৫,০০০  ৯৫,০০০  

০৩. সমাপনী মজুদ  ৪৫,০০০   ৪,০০০ ৪১,০০০  
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০৪. আসোেপত্র ২,০০,০০০    ২,০০,০০০  

০৫. আন্ত: বফরি ৫,০০০    ৫,০০০  

০৬. লেলেি পলণ্যর ব্যয় ২,২০,০০০  ৪,০০০  ২,২৪,০০০  

০৭. বেিন খরচ ৩৩,০০০    ৩৩,০০০  

০৮. িাড়া খরচ ২১,০০০    ২১,০০০  

০৯. উপলর্াগ খরচ  ৫,০০০    ৫,০০০  

১০. লেজ্ঞাপন খরচ ২০,০০০   ১৫,০০০ ৫,০০০  

১১. লম. জলিলির মূিধন  ২,৭৯,০০০    ২,৭৯,০০০ 
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লপ্রয় লশক্ষাথী,  

 

লিসােলেজ্ঞান প্রথমপলত্রর ৭ম অধ্যায় : কার্ বপত্র বথলক প্রায় প্রলি েেরই বোড ব পরীক্ষায় সৃজনশীি ও েহুলনে বাচলন প্রশ্ন থালক।  এখালন, আলম ৬টি 

সৃজনশীি নমুনা প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর লদলয়লে। বিামালদর প্রলি লনলদ বশ িলে, এই নমুনা প্রশ্ন ও উত্তরগুলি োরোর চচ বা করলে। কালরা বকান সমস্যা 

থাকলি লনলচর বমাোইি নম্বলর বফান কলর সমস্যার সমাধান বজলন বনলে।  

 

প্রাক্-লনে বাচলন পরীক্ষা ও লনে বাচলন পরীক্ষায় অেশ্যই এই অধ্যায় বথলক প্রশ্ন থাকলে। এখালন আলম বর্ ৬টি নমুনা প্রশ্ন ও উত্তর সাংর্যক্ত কলরলে বসগুলি 

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

 

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

 

 

মুিম্মদ লজয়াউর রিমান,  

সিকারী অধ্যাপক (লিসােলেজ্ঞান) 

বেপজা পােলিক স্কুি ও কলিজ চট্টগ্রাম 

বমাোইি # ০১৭১০-৯৩৫৩৫৬। 


