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বেপজা পােলিক স্কুি ও কলিজ চট্টগ্রাম 
 
 
 
 
 

পেব - ০৫ 
সৃজনশীি নমুনা প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর 
(পাঠ পলরকল্পনা - ০৫ অনুসালর) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

আলিাচয লেষয়: 
ব ৌথমূিধনী বকাম্পালনর আলথবক লেেরণী 

লিসােলেজ্ঞান লিতীয়পত্র 
একাদশ/িাদশ বেলণ 
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নমুনা প্রশ্ন -০১ 
(বসোধমী প্রলতষ্ঠান) 

জনতা এলজলি লিলমলেড এর ২০১৯ সালির ৩১ লডলসম্বর তালরলের বরওযালমি লনলচ বদযা িি: 
জনতা এলজলি লিলমলেড 

বরওয়ালমি 
৩১ লডলসম্বর ,২০১৯ লি. 

লিসালের নাম বডলেে বজর োকা বেলডে বজর োকা 
বসো আয   ৭,৫০,০০০ 
বশযার মূিধন (প্রলতটি ১০ োকা মূলের ৯০,০০০ সাধারণ বশযার) পূণ ব পলরলশালধত   ৯,০০,০০০ 
অনুপালজবত বসো আয   ৬০,০০০ 
প্রলদয মজুলর   ৮০,০০০ 
অলিস সাপ্লাইজ  ১,৮০,০০০  
বমােরগাল়ি  ৮,০০,০০০  
অলিস সরঞ্জাম  ৪,০০,০০০  
পুলঞ্জভূত অেচয-বমােরগাল়ি   ৬০,০০০ 
পুলঞ্জভূত অেচয-অলিস সরঞ্জাম   ২০,০০০ 
বেযার পাে বস  ৩,০০,০০০  
উপল াগ েরচ  ১০,০০০  
আযকর  ২০,০০০  
অলগ্রম লেমা  ৮০,০০০  
১২% লেলনলয়াগ (০১-০৭-২০১৮)  ২,০০,০০০  
রলিত আয়   ১,২০,০০০ 
বমাে =  ১৯,৯০,০০০  ১৯,৯০,০০০ 

সমন্বয সমুি: 
1) বেযার পাে বস ১,৬০,০০০ োকা ও অলিস সাপ্লাইজ ১,০০,০০০ োকা চিলত েছর ব্যেিার করা িলযলছ। 
2) েছর বশলষ অলগ্রম লেমা পলরমাণ ৩০,০০০ োকা। 
3) অনুপালজবত বসো আয ৪০,০০০ োকা অলজবত িলযলছ। 
4) বমােরগাল়ি ও অলিস সরঞ্জাম- এর োলষ বক ১০% অেচয ধা ব করা আেশ্যক। 
5) বশযার মূিধলনর উপর ৫% িালর িভযাাংশ ব াষণা করা িয়।  
6) আযকলরর জন্য ২৫,০০০ োকা সলিলতর ব্যেস্থা কলরা 
K) ২ ও ৩ নাং সমন্বয দিা দুটির জন্য সমন্বয দালেিা দাও। 
L) ৩১ লডলসম্বর ২০১৯ তালরলে সমাপ্ত েছলরর জন্য বকাম্পালনর আয লেেরণী প্রস্তুত কলরা। 
M) ৩১ লডলসম্বর ২০১৯ তালরলে সমাপ্ত েছলরর জন্য বকাম্পালনর রলিত আয লেেরণী প্রস্তুত কলরা। 
 

১(ক) নাং প্রলশ্নর উত্তর : 
জনতা এলজলি লিলমলেড 

সাধারণ জালেদা (সমন্বয় দালেিা) 

তালরে লিসাে লশলরানাম ও ব্যাখ্যা সূত্র বডলেে োকা বেলডে োকা 

২০১৯ লি: 
লডলস-৩১ 

 
(২) লেমা েরচ                                                                       বড. 
         অলগ্রম লেমা                                                                  বে. 
(লেমা েরচ সমন্বয় করা িলিা।) 

 
 

৫০,০০০ 
 

৫০,০০০ 

লডলস-৩১ (৩) অনুপালজবত বসো                                                              বড. 
         বসো আয়                                                               বে. 
(অলজবত বসো আয় সমন্বয় করা িলিা।) 

 
৪০,০০০  

৪০,০০০ 

 
বমাে = 

 
৯০,০০০ ৯০,০০০ 
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১(ে) নাং প্রলশ্নর উত্তর : 
জনতা এলজলি লিলমলেড 
লেশদ আয় লেেরণী 

২০১৯ সালির ৩১ লডলসম্বর তালরলে সমাপ্ত েছলরর 
লেেরণ োকা োকা োকা 

আয়সমূি:    
বসো আয় ৭,৫০,০০০   
ব াগ: অলজবত বসো আয় ৪০,০০০ ৭,৯০,০০০  
লেলনলয়ালগর সুদ (২,০০,০০০ x ১২%)  ২৪,০০০  

বমাে আয় =   ৮,১৪,০০০ 
োদ: েরচসমূি     
উপল াগ েরচ  ১০,০০০  
বেয়ার পাে বস েরচ  ১,৬০,০০০  
অলিস সাপ্লাইজ েরচ  ১,০০,০০০  
লেমা েরচ (৮০,০০০-৩০,০০০)  ৫০,০০০  
অেচয়সমূি:    
বমােরগালি (৮,০০,০০০x১০%) ৮০,০০০   

অলিস সরঞ্জাম(৪,০০,০০০x১০%) ৪০,০০০ ১,২০,০০০  
বমাে েরচ =   ৪,৪০,০০০ 

করপূেব লনে আয়   ৩,৭৪,০০০ 
োদ: আয়কর সলিলত   ২৫,০০০ 

করোদ লনে আয় =   ৩,৪৯,০০০ 
 

১(গ) নাং প্রলশ্নর উত্তর : 
জনতা এলজলি লিলমলেড 
রলিত আয় লেেরণী 

২০১৯ সালির ৩১ লডলসম্বর তালরলে সমাপ্ত েছলরর 
লেেরণ োকা োকা 

প্রারলিক বজর (০১-০১-২০১৯লি.)  ১,২০,০০০  
ব াগ: করোদ লনে আয় (চিলত েছর)  ৩,৪৯,০০০  
  ৪,৬৯,০০০ 
োদ: েন্টনসমূি   
আয়কর ২০,০০০  
ব ালষত িভযাাংশ ৪৫,০০০  
  ৬৫,০০০ 
সমাপনী বজর (৩১-১২-২০১৯লি.)  ৪,০৪,০০০ 

 
নমুনা প্রশ্ন -০২ 

(েয়-লেেয়কারী প্রলতষ্ঠান: কািীন মজুদ পদ্ধলত) 
সানলজদা লিলমলেড-এর ২০২০ সালির ৩০ জুন তালরলে প্রস্তুতকৃত বরওয়ালমি লনলচ প্রদত্ত িলিা:  

সানলজদা লিলমলেড 
বরওয়ালমি 

৩০ জুন, ২০২০ 
লিসালের নাম বডলেে োকা বেলডে োকা 

বশয়ার মূিধন (প্রলতটি ১০ োকা মূলের ৫০,০০০ বশয়ার)  ৫,০০,০০০ 
প্রারলিক মজুদ ৪০,০০০  
েয় ও লেেয় ১,৫০,০০০ ৩,৫০,০০০ 
অলিস সরঞ্জাম ২,০০,০০০  
১২% লেলনলয়াগ (০১-০৭-২০১৯ লি.) ১,৫০,০০০  
প্রাপ্য লিসাে ও প্রলদয় লিসাে ৫০,০০০ ২০,০০০ 
আমদালন শুল্ক ২০,০০০  
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আসোেপত্র ১,৩০,০০০  
বেতন েরচ ২৩,০০০  
লেমা েরচ ( ৩০-০৯-২০২০ প বন্ত) ৩,০০০  
আয়কর ৩০,০০০  
অন্তবেতীকািীন িভযাাংশ ৩০,০০০  
অনাদায়ী পাওনা সলিলত  ১,০০০ 
সাংরলিত আয় (০১-০৭-২০১৯ লি.)  ৮৪,০০০ 
নগদ ও ব্যাাংক ১,২৯,০০০  
 ৯,৫৫,০০০ ৯,৫৫,০০০ 
সমন্বয সমূি 
1) ধালর লেেয ১,০০০ োকা,  া লিসােভুক্ত িযলন। 
2) সমাপনী মজুদ পণ্য ৫৫,০০০ োকা। 
3) প্রাপ্য লিসালের  ১,০০০ োকা অেলিাপন কলরা। অেলশষ্ট প্রাপ্য লিসালের উপর ৩% অনাদাযী পাওনা সলিলত ততলর কলরা। 
K) লেলেত পলণ্যর ব্যয লনণ বয কলরা। 
L) বমাে আয ১,৬৬,০০০ োকা ধলর লনলয আয ো িলতর পলরমাণ লনণ বয কলরা। 
M) বকাম্পালনর আলথবক অেস্থার লেেরণী সম্পদ পাশ বদোও। 
 

২(ক) নাং প্রশ্ন উত্তর 
লেলেত পলণ্যর ব্যয় লনণ বয়: 

লেেরণ োকা 
প্রারলিক মজুদ ৪০,০০০ 
ব াগ: লনে েয় ১,৫০,০০০ 
ব াগ: আমদালন শুল্ক ২০,০০০ 
লেেয়ল াগ্য পলণ্যর ব্যয়  ২,১০,০০০ 
োদ: সমাপনী মজুদ ৫৫,০০০ 
লেলেত পলণ্যর ব্যয় ১,৫৫,০০০ 

 
২(ে) নাং প্রশ্ন উত্তর 
সানলজদা লিলমলেড 

লেশদ আয় লেেরণী (আাংলশক) 
২০২০ সালির ৩০ জুন তালরলে সমাপ্ত েছলরর 

লেেরণ োকা োকা োকা 
বমাে আয় ( বদয়া আলছ)   ১,৬৬,০০০ 
োদ: পলরচািন েরচ    
বেতন েরচ  ২৩,০০০  
লেমা েরচ ৩,০০০   
োদ: অলগ্রম ( ৩,০০০÷ ১২×৩) ৭৫০ ২,২৫০  
অলিলেত অনাদায়ী পাওনা ১,০০০   
ব াগ: নতুন অনাদায়ী পাওনা সলিলত [(৫০,০০০+১,০০০-১,০০০) × ৩%] ১,৫০০   
োদ: পুরাতন অনাদায়ী পাওনা সলিলত ১,০০০ ১,৫০০  
   ২৬,৭৫০ 
পলরচািন আয়   ১,৩৯,২৫০ 
ব াগ: অন্যান্য আয়    
সুদ আয় (১,৫০,০০০× ১২%)   ১৮,০০০ 
করপূেব লনেআয়/লনে আয়   ১,৫৭,২৫০ 

 
লেলশষ বনাে:  
লেলনলয়ালগর সুদলক সুদ আয় লিসালে বিো িলয়লছ। লেলনলয়ালগর ওপর ১২% িালর এক েছলরর সুদ প্রাপ্য আলছ।  া লেশদ আয় লেেরণীলত 
অন্যান্য আয় লিসালে এোং আলথবক অেস্থার লেেরণীলত চিলত সম্পদ লশলরানালম প্রাপ্য সুদ নালম বদোলনা িলয়লছ। 
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২(গ) নাং প্রশ্ন উত্তর 
সানলজদা লিলমলেড 

আলথবক অেস্থার লেেরণী (আাংলশক) 
৩০ জুন, ২০২০ তালরলে প্রস্তুতকৃত 

লেেরণ োকা োকা োকা 
স্থায়ী পলরসম্পদ:    
অলিস সরঞ্জাম  ২,০০,০০০  
আসোেপত্র  ১,৩০,০০০ ৩,৩০,০০০ 
দী বলময়ালদ লেলনলয়াগ:    
১২% লেলনলয়াগ (০১-০৭-২০১৯)   ১,৫০,০০০ 
চিলত সম্পদ, ঋণ ও অলগ্রম:    
প্রাপ্য লিসাে ৫০,০০০   
ব াগ: অলিলেত লেেয় ১,০০০   
োদ: অলিলেত অনাদায়ী পাওনা ১,০০০   
োদ: নতুন অনাদায়ী পাওনা সলিলত ১,৫০০ ৪৮,৫০০  
সমাপনী মজুদ  ৫৫,০০০  
অলগ্রম লেমা  ৭৫০  
প্রাপ্য সুদ আয়  ১৮,০০০  
নগদ ও ব্যাাংক জমা  ১,২৯,০০০  
   ২,৫১,২৫০ 
লেলেধ ব্যয় (অসমলন্বত েরচ)   - 

বমাে সম্পলত্ত =   ৭,৩১,২৫০ 
 

নমুনা প্রশ্ন -০৩ 
(েয়-লেেয়কারী প্রলতষ্ঠান: কািীন মজুদ পদ্ধলত) 

োো বকাম্পালন লিলমলেড অনুলমালদত মূিধন ৯,০০,০০০ োকা।   া প্রলতটি ১০০ োকা মূলের ৯,০০০ বশযালর লেভক্ত। ২০১৯ সালির ৩১ 
লডলসম্বর তালরলে সমাপ্ত েছলর  বকাম্পালনর প্রস্তুতকৃত  বরওয়ালমি লনলচ বদযা িলিা: 

লিসালের নাম বডলেে োকা বেলডে োকা 
বশযার মূিধন (৬,০০০ বশযার)  ৬,০০,০০০ 
লনে আয় (৩১-১২-২০১৯)  ১,০৫, ০০০ 
আসোেপত্র ১,৩৫,০০০  
সাধারণ সলিলত  ১,১২,০০০ 
দািানলকাঠা ২,৮৯,৫০০  
আযকর ২২,৫০০  
আয়কর  সলিলত  ১ ৮,০০০ 
সাংরলিত আয লেেরণী উিৃত্ত(০১-০১-২০১৯)  ১,২০, ০০০ 
অন্তেবতীকািীন িভযাাংশ(০১-০৭-২০১৯) ২২,৫০০  
প্রাপ্য লিসাে ২৫,০০০  
প্রলদয লিসাে  ৬০,০০০ 
প্রাপ্য বনাে ৫০,০০০  
ব্যাাংক জমা ১,৩৬,৫০০  
নগদ তিলেি ২,৭৭,৫০০  
সমাপনী মজুদ ৫৭,০০০  

বমাে = ১০,১৫ ,৫০০ ১০,১৫,৫০০ 
সমন্বয সমূি 
1) বশযার মূিধলনর উপর ৬.২৫%  িভযাাংশ প্রস্তাে করা িলযলছ 
2) লনে িালভর ১৫,০০০ োকা সাধারণ সলিলত তিলেলি এোং ১২,০০০ োকা কম বচারী কোণ তিলেলি স্থানান্তর করলত িলে। 
3) বনামালনর লনকে বদনা ৭,৫০০ োকা প্রাপ্য লিসালের অন্তভুবক্ত; অপরলদলক তার পাওনা ৯,০০০ োকা প্রলদয় লিসালের মলধ্য অন্তভুবক্ত আলছ। 
K) লেেলযর উপর িালভর িার ৭% িলি লেেলযর পলরমাণ লনণ বয কলরা। 
L) সমাপ্ত লিসােকালি বকাম্পালনর সাংরলিত আয লেেরণী প্রস্তুত কলরা। 
M) ২০১৯  সালির ৩১ লডলসম্বর তালরলে বশযারলিাল্ডারলদর মালিকানা স্বত্ব ও দায সমূি বদোও।  
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৩(ক) নাং প্রশ্ন উত্তর 
 লেেলযর উপর লনে িালভর িার ৭% ধলর লেেলযর পলরমাণ লনণ বয:  

 লেেয  =  
নিট লাভ

নিট লাভভর হার
× ১০০   

 এোলন,  লনে িাভ ১,০৫,০০০ োকা এোং লেেলয়র ওপর লনে িালভর িার ৭% 

 লেেয় = ১,০৫,০০০

৭
× ১০০ =  ১৫,০০,০০০ োকা 

 
৩(ে) নাং প্রশ্ন উত্তর 

োো বকাম্পালন লিলমলেড 
সাংরলিত আয লেেরণী 

২০১৯ সালির ৩১ লডলসম্বর তালরলে সমাপ্ত েছলরর 
লেেরণ োকা োকা োকা 

প্রারলিক বজর (০১-০১-২০১৯)  ১,২০,০০০   
ব াগ : লনে আয (চিলত েছর)  ১,০৫,০০০  
   ২,২৫,০০০ 
োদ: েন্টনসমূি    
আয়কর ২২,৫০০   
োদ: আযকর সলিলত ১৮ ,০০০ ৪,৫০০০  
অন্তেবতীকািীন িভযাাংশ  ২২,৫০০  
ব ালষত িভযাাংশ (৬,০০,০০০ x ৬.২৫%)  ৩৭,৫০০  
সাধারণ সলিলত তিলেি স্থানান্তর  ১৫,০০০  
কম বচারী কোণ তিলেি স্থানান্তর  ১২,০০০  
   ৯১,৫০০ 
সমাপনী উিৃত্ত ো বজর (৩১-১২-২০১৯)   ১,৩৩,৫০০ 

 
৩(গ) নাং প্রশ্ন উত্তর 

োো বকাম্পালন লিলমলেড 
আলথবক অেস্থা লেেরণী ( আাংলশক) 

৩১  লডলসম্বর, ২০১৯  তালরলে প্রস্তুতকৃত 
লেেরণ োকা োকা োকা 

বশযার মূিধন:    
অনুলমালদত মূিধন:  প্রলতটি ১০০ োকা কলর ৯,০০০লশযার   ৯,০০,০০০ 

ইসুযকৃত ও লেলিকৃত মূিধন: প্রলতটি ১০০ োকা কলর ৬,০০০লশযার    ৬,০০,০০০ 

পলরলশালধত মূিধন:  প্রলতটি ১০০ োকা কলর ৬,০০০লশযার    ৬,০০,০০০ 

সলিলত ও   উিৃত্ত:    
সাধারণ সলিলত ১,১২,৫০০   
ব াগ: নতুন স্থানান্তর ১৫,০০০   
  ১,২৭,৫০০  
সাংরলিত আয উিৃত্ত   ১,৩৩,৫০০  
   ২,৬১,০০০ 
চিলত দায ও প্রলভশন:    
প্রলদয লিসাে ৬০,০০০   
োদ:  প্রাপ্য লিসাে সমন্বয ৭,৫০০ ৫২,৫০০  
ব ালষত িভযাাংশ  ৩৭,৫০০  
কম বচারী কোণ তিলেি  ১২,০০০  
   ১, ০২,০০০ 
বশযারলিাল্ডারলদর  স্বত্ব ও বমাে দায   ৯,৬৩,০০০ 
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নমুনা প্রশ্ন -০৪ 
(েয়-লেেয়কারী প্রলতষ্ঠান: কািীন মজুদ পদ্ধলত) 

সাইমন বকাম্পালন লিলমলেলডর অনুলমালদত মূিধন ১০,০০,০০০ োকা।  অনুলমালদত মূিধলনর প্রলতটি ১০০ োকা মূলের ১০,০০০ বশ ালর  
লেভক্ত। ২০১৯ সালির ৩১ লডলসম্বর তালরলে বকাম্পালনর বরওযালমি লছি লনম্নরূপ: 

লিসালের নাম বডলেে োকা বেলডে োকা 
বশযার মূিধন ( ৬,২৫০ বশয়ার  ইসুযকৃত ও লেলিকৃত)  ৬,২৫,০০০ 

১২%  ঋণপত্র  ১,০০,০০০ 
কিকব্জা ও  ন্ত্রপালত ২,৬০,০০০  
আসোেপত্র ৮৪,০০০  
প্রারলিক মজুদ ৭৫,০০০  
েয ও লেেয ২,৫০,০০০ ৫,৮০,০০০ 
বিরত ১০,০০০ ১৫,০০০ 
মজুলর েরচ ৩০,০০০  
বেতন েরচ ৬০,০০০  
ভা়িা েরচ ৪৮,০০০  
সুদ েরচ ৭,০০০  
লেজ্ঞাপন েরচ ৩২,০০০  
অনাদাযী পাওনা ১২,০০০  
অনাদাযী পাওনা সলিলত  ৯,০০০ 
প্রাপ্য লিসাে ও   প্রলদয লিসাে ১,১০,০০০ ৫০,০০০ 
েলিিঃপলরেিন ১১,০০০  
ভূলম ও দািানলকাঠা ৩,০০,০০০  
১৪% লেলনলযাগ ৯০,০০০  

বমাে =  ১৩,৭৯,০০০ ১৩,৭৯,০০০ 
সমন্বযসমূি: 
1) সমাপনী মজুদ পণ্য মূোযন করা িলযলছ ১,৮০,০০০ োকা। ার মলধ্য অব্যেহৃত মলনিালর ৪,০০০ োকা অন্তভুবক্ত আলছ। 
2) মালসক ভা়িা প্রদালনর িার ৩,০০০ োকা। 

3) লেজ্ঞাপলনর উলেলশ্য লেনামূলে ৪,০০০ োকার পণ্য লেতরণ করা িলযলছ, লকন্তু ইিা লিসালের েইলত বিো িযলন।  বমাে লেজ্ঞাপলনর 
১

৪
 

অাংশ অেলিাপন করলত িলে। 
4) অনাদাযী পাওনা সলিলত আরও ৩,০০০ োকা িারা বৃলদ্ধ করলত িলে। 
5) কিকব্জা ও  ন্ত্রপালতর উপর ৫%,  ভূলম ও দািানলকাঠা উপর ৪% এোং আসোেপলত্রর উপর ১০% অেচয ধা ব করলত িলে। 
K) লেলেত পলণ্যর ব্যয লনণ বয কলরা। 
L) বমাে আলযর ৪,১৪,০০০ োকা ধলর বকাম্পালনর লনে আয ো িলত লনণ বয কলরা। 
M) ২০১৯ সালির ৩১ লডলসম্বর তালরলে সাইমন বকাম্পালন লিলমলেড এর বমাে সম্পলদর পলরমাণ লনণ বয কলরা। 
 

৪(ক) নাং প্রলশ্নর উত্তর 
লেলেত পলণ্যর ব্যয লনণ বয: 

লেেরণ োকা োকা 
প্রারলিক মজুদ  ৭৫,০০০ 
েয ২,৫০,০০০  
োদ: বিরত ১৫,০০০  
োদ:  লেনামূলে পণ্য লেতরণ ৮,০০০  
লনে েয   ২,২৭,০০০ 
মজুলর েরচ  ৩০,০০০ 

লেেযল াগ্য পলণ্যর ব্যয =  ৩,৩২,০০০  
োদ: সমাপনী মজুদ ১,৮০,০০০  
      (-) অব্যেহৃত মলনিালর ৪,০০০  
  ১,৭৬,০০০ 

লেলেত পলণ্যর ব্যয =  ১,৫৬,০০০ 
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৪(ে) নাং  প্রলশ্নর উত্তর 
সাইমন বকাম্পালন  লিলমলেড 
লেশদ আয লেেরণী (আাংলশক) 

২০১৯ সালির ৩১ লডলসম্বর তালরলে সমাপ্ত েছলরর 
 

লেেরণ োকা োকা োকা 
বমাে আয (বদয়া আলছ)   ৪,১৪ ,০০০ 
োদ: পলরচািন  েরচ    
বেতন েরচ  ৬০,০০০  
ভা়িা েরচ ৪৮,০০০   
োদ: অলগ্রম ১২,০০০   
োদ: অব্যেহৃত মলনিালর ৪,০০০   
  ৩২,০০০  
লেজ্ঞাপন েরচ ৩২,০০০   
ব াগ:  পণ্য লেতরণ ৮,০০০   

োদ: লেিলম্বত (৪০,০০০×৩

৪
) ৩০,০০০   

  ১০,০০০  
অনাদাযী পাওনা ১২,০০০   
ব াগ: নতুন অনাদাযী পাওনা সলিলত ১২,০০০   
োদ:  পুরাতন অনাদাযী পাওনা সলিলত ৯,০০০   
  ১৫,০০০  
েলিিঃপলরেিন  ১১,০০০  
অেচয সমূি:    
কিকব্জা ও  ন্ত্রপালত ১৩,০০০   
ভূলম ও দািানলকাঠা ১২,০০০   
আসোেপত্র ৮,৪০০   
  ৩৩,৪০০  
   ১,৬১,৪০০ 
পলরচািন আয   ২,৫২,৬০০ 
ব াগ: অন্যান্য আয ও মুনািা   ১২,৬০০ 
সুদ আয (৯০,০০০× ১৪%)   ২,৬৫,২০০ 
োদ:  অন্যান্য েরচ/ িলত    
সুদ েরচ  ৭,০০০  
ব াগ: প্রলদয সুদ (১,০০,০০×১২% - ৭,০০০)   ৫,০০০  
   ১২,০০০ 

লনে আয =   ২,৫৩,২০০ 
লেলশষ বনাে:   
(১) সমাপনী মজুদ পলণ্যর মলধ্য  অব্যেহৃত মলনিালর অন্তভুবক্ত আলছ। লকন্তু বরওয়ালমলি  মলনিালর লিসালের উিতৃ্ত বনই। তাই ভা়িা েরচ এর 
মলধ্য  অব্যেহৃত মলনিালর অন্তভুবক্ত আলছ মলন কলর োদ লদলয বদোলনা িলযলছ।  
(২) লেলনলয়ালগর সুদলক ‘সুদ আয়’ লিসালে লিসােভুক্ত করা িলয়লছ। লেলনলয়ালগর সুদ ১ েছলরর প্রাপ্য িলয়লছ লকন্তু পাওয়া  ায়লন। তাই লেশদ 
আয় লেেরণীলত অন্যান্য আয় লিসালে এোং প্রাপ্য সুদ আলথবক অেস্থার লেেরণীলত চিলত সম্পদ লশলরানালম বদোলনা িলয়লছ।  
(৩) ঋণপলত্রর সুদলক ‘সুদ েরচ’ লিসালে লিসােভুক্ত করা িলয়লছ। ঋণপলত্রর ওপর ১ েছলরর সুদ োেদ বমাে সুদ েরলচর পলরমাণ ১২,০০০ 
োকা। লকন্তু বরওয়ালমলি বদো  ালে, সুদ েরচ োেদ ৭,০০০ োকা পলরলশাধ করা িলয়লছ । অতএে, ঋণপলত্রর প্রলদয় সুদ এর পলরমাণ িলিা 
(১২,০০০- ৭,০০০) োকা ো ৫,০০০ োকা।  া একোর আয় লেেরণীলত প্রলদয় সুদ নালম সুদ েরলচর সালথ ব াগ করা িলয়লছ। এোং আর 
একোর আলথবক অেস্থার লেেরণীলত চিলত দায় লিসালে বদোলত িলে।  
(৩) ভািা প্রদালনর মালসক িার ৩,০০০ োকা। অতএে, োলষ বক ভািা েরলচর পলরমাণ ৩৬,০০০ োকা। লকন্তু বরওয়ালমলি ভািা োেদ প্রদান 
করা িলয়লছ ৪৮,০০০ োকা। অতএে, অলগ্রম ভািার পলরমাণ (৪৮,০০০ োকা – ৩৬,০০০ োকা) ো ১২,০০০ োকা।  া, লেশদ আয় 
লেেরণীলত ভািা বথলক একোর অলগ্রম ভািা নালম োদ লদলয় বদোলনা িলয়লছ। আর একোর আলথবক অেস্থার লেেরণীলত চিলত সম্পদ 
লশলরানালমর অধীলন অলগ্রম ভািা নালম বদোলনা িলয়লছ।  
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৪(গ)  নাং প্রলশ্নর উত্তর 
সাইমন বকাম্পালন লিলমলেড 

আলথবক অেস্থার লেেরণী (আাংলশক) 
৩১ লডলসম্বর ২০১৯ তালরলে প্রস্তুতকৃত 

লেেরণ োকা োকা োকা 
স্থাযী সম্পদ:    
কিকব্জা ও  ন্ত্রপালত ২,৬০,০০০   
োদ: পুলঞ্জভূত অেচয ১৩,০০০   
  ২,৪৭,০০০  
আসোেপত্র ৮৪,০০০   
োদ:  পুলঞ্জভূত অেচয ৮,৪০০   
  ৭৫,৬০০  
ভূলম ও  দািানলকাঠা ৩,০০,০০০   

োদ:  পুলঞ্জভূত অেচয ১২,০০০   
  ২,৮৮,০০০  
   ৬,১০,০০০ 
দী বলমযাদী লেলনলযাগ:    
১৪%  লেলনলযাগ   ৯০,০০০ 
চিলত সম্পদ, ঋণ ও অলগ্রম:    
প্রাপ্য সুদ  ১২,৬০০   
অলগ্রম ভা়িা  ১২,০০০  
অব্যেহৃত মলনিালর  ৪,০০০  
সমাপনী মজুদ (১,৮০,০০০-৪,০০০)  ১,৭৬,০০০  
প্রাপ্য লিসাে ১,১০,০০০   
োদ:  নতুন অনাদাযী পাওনা সলিলত ১২,০০০   
  ৯৮,০০০  
লেলেধ ব্যয় (অসমলন্বত েরচ) :   ৩,০২,৬০০ 
লেিলম্বত লেজ্ঞাপন   ৩০,০০০ 

বমাে সম্পলত্ত =   ১০,৩৩,২০০ 
 

নমুনা প্রশ্ন -০৫ 
(েয়-লেেয়কারী প্রলতষ্ঠান: কািীন মজুদ পদ্ধলত) 

 
আগমনী লিলমলেড -এর অনুলমালদত মূিধন ২৫,০০,০০০ োকা। অনুলমালদত মূিধন প্রলতটি১০  োকা মূলের ২,৫০,০০০ বশযালর লেভক্ত । 

বরওযালমি 
৩১  লডলসম্বর, ২০১৯ 

লিসালের নাম বডলেে োকা বেলডে োকা 
বশযার মূিধন  ১০,০০,০০০ 
১২% ঋণপত্র (০১-০৯-২০১৯)  ১,০০,০০০ 
ইজারা সম্পলত্ত(১০ েছর) ১,০০,০০০   
আযকর ৩০,০০০  
অন্তেবতীকািীন িভযাাংশ ২০,০০০   
প্রারলিক মজুদ ১,২০,০০০  
েয ও লেেয ৪,০৭,০০০ ৭,২৭,০০০ 
মজুলর েরচ ১,২০,০০০  
বশযার অলধিার  ৯০,০০০ 
বেতন েরচ  ১,৬৫,০০০  
কিকব্জা ও  ন্ত্রপালত ৪,৪০,০০০  
আযকর সলিলত  ২০,০০০ 
সলিলত তিলেি  ৭৫,০০০ 
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প্রাপ্য লিসাে ও প্রলদয লিসাে ৩,০০,০০০ ৫০,০০০ 
ব্যাাংক জমার উিৃত্ত ১,৯০,০০০  
সুনাম ১,২০,০০০  
দায গ্রািলকর কলমশন  ৬০,০০০  
সাংরলিত আয(০১-০১-২০১৯)  ১০,০০০ 

বমাে =  ২০, ৭২,০০০ ২০,৭২,০০০ 
অন্যান্য তথ্য: 
1) সমাপনী মজুদ পলণ্যর মূে ১,৬০,০০০ োকা,  ার মলধ্য আগুলন লেনষ্ট পণ্য ৫,০০০ োকা অন্তভুবক্ত আলছ। 
2) অন্তেবতীকািীন িভযাাংশসি ১০% িভযাাংশ ব াষণা করলত িলে। 
3) সলিলত তিলেি ৯০,০০০ োকায উন্নীত করলত িলে। 
4) দায গ্রািলকর কলমশন ৫০% অেলিাপন করলত িলে। 
K) প্রলদয িভযাাংলশর পলরমাণ লনণ বয কলরা। 
L) বমাে মুনািা ো িলতর পলরমাণ লনণ বয কলরা 
M) লনে মুনািা  ২,৮০,০০০ োকা ধলর ২০১৯  সালির ৩১ লডলসম্বর তালরলে সমাপ্ত েছলরর জন্য বকাম্পালনর মালিকানা স্বত্ব লেেরণী প্রস্তুত 

কলরা 
৫(ক) নাং প্রলশ্নর উত্তর 

প্রলদয িভযাাংলশর পলরমাণ লনণ বয: 
  

লেেরণ োকা 
ব ালষত িভযাাংশ (১০,০০,০০০× ১০%)  ১,০০,০০০ 
োদ:  অন্তেবতীকািীন িভযাাংশ  প্রদান   ২০,০০০ 

প্রলদয় িভযাাংশ     ৮০,০০০ 

৫(ে) নাং  প্রলশ্নর উত্তর 
আগমনী বকাম্পালন লিলমলেড 
লেশদ আয লেেরণী আাংলশক 

২০১৯ সালির ৩১ লডলসম্বর তালরলে সমাপ্ত েছলরর 
লেেরণ োকা োকা োকা 

লেেয   ৭,২৭,০০০ 
োদ:  লেলেত পলণ্যর ব্যয:     
প্রারলিক মজুদ  ১,২০,০০০  
েয ৪,০৭,০০০   
োদ: আগুলণ পণ্য লেনষ্ট ৫,০০০   
  ৪,০২,০০০  
মজুলর েরচ  ১,২০,০০০   
লেেয ব াগ্য পলণ্যর ব্যয  ৬,৪২,০০০  
োদ: সমাপনী মজুদ  ১,৬০,০০০   
(-) আগুলণ লেনষ্ট পণ্য ৫,০০০   
  ১,৫৫,০০০  
লেলেত পলণ্যর ব্যয়   ৪,৮৭,০০০ 

বমাে মুনািা =   ২,৪০,০০০ 
 
লেলশষ বনাে:  
(১) আগুলণ পণ্য লেনষ্ট ৫,০০০ োকা, সমাপনী মজুদ পলণ্যর মলধ্য অন্তভুবক্ত আলছ। আগুলণ পণ্য লেনষ্ট িলি সমন্বয় জালেদায় ‘লেলেধ িলত’ বডলেে 
এোং ‘েয়’ বেলডে করা িয়। বসই জন্য লেশদ আয় লেেরণীলত  ‘েয়’ বথলক ‘লনে েয়’ লনণ বয় করার সময় ‘আগুলণ লেনষ্ট পণ্য ৫,০০০ োকা’ 
োদ বদয়া িলয়লছ। পুনরায়  ‘লেশদ আয় লেেরণী’-বত ‘অন্যান্য েরচ/িলত’ লশলরানালমর  লিসালে ;লেলেধ িলত ৫,০০০ োকা’ বদোলত িলে। উলেখ্য 
ব , ব লিতু আগুলণ লেনষ্ট পণ্য সমাপনী মজুদ ১,৬০,০০০ োকার অন্তভুবক্ত তাই সমাপনী মজুদ পণ্য-এর সঠিক মূে লনরূপণ করার জন্য এটি 
সমাপনী মজুদ পণ্য বথলক োদ লদলয় বদোলনা িলয়লছ। অথবাৎ, একোর ‘লেশদ আয় লেেরণী’-বত আর একোর ‘আলথবক অেস্থার লেেরণী’বত সমাপনী 
মজুদ পণ্য ১,৬০,০০০ োকা বথলক আগুলণ পণ্য লেনষ্ট ৫,০০০ োকা োদ লদলয় সমাপনী মজুদ পলণ্যর সঠিক/প্রকৃত মূে ১,৫৫,০০০ োকা 
বদোলত িলে।       
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৫(গ) নাং প্রলশ্নর উত্তর 
আগমনী বকাম্পালন লিলমলেড 

মালিকানা স্বত্ব লেেরণী 
২০১৯ সালির ৩১ লডলসম্বর তালরলে সমাপ্ত েছলরর 

লেেরণ বশযার মূিধন বশয়ার অলধিার সলিলত তিলেি সাংরলিত আয সেবলমাে 
প্রারলিক বজর (০১-০১-২০১৯) ১০,০০,০০০ ৯০,০০০ ৭৫,০০০ ১০,০০০ ১১,৭৫,০০০ 
লনে মুনািা (বদযা আলছ)    ২,৮০,০০০ ২,৮ ০,০০০ 
আয়কর    (৩০,০০০) (৩০,০০০) 
আযকর সলিলত    ২০,০০০ ২০,০০০ 
অন্তেবতীকািীন িভযাাংশ    (২০,০০০) (২০,০০০) 
প্রলদয িভযাাংশ    (৮০,০০০) (৮০,০০০ ) 
সলিলত তিলেি স্থানান্তর   ১৫,০০০ (১৫,০০ ০) - 
সমাপনী বজর (৩১-১২-২০১৯) ১০,০০,০০০ ৯০,০০০ ৯০,০০০ ১,৬৫,০০০ ১৩,৪৫,০০০ 

 
 

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

 
লপ্রয় লশিাথী, 

লিসােলেজ্ঞান লিতীয়পলত্রর ৫ম অধ্যায় : ব ৌথমূিধনী বকাম্পালনর আলথবক লেেরণী বথলক োধ্যতামূিক ২টি প্রলশ্নর উত্তর 

লদলত িয়। িলি প্রলত েছরই বোডব পরীিায় এই অধ্যায় বথলক সৃজনশীি প্রশ্ন থালক।  এোলন, আলম ৫ টি সৃজনশীি নমুনা 

প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর লদলয়লছ। প্রায় সেকটি  প্রশ্ন বোডব পরীিার প্রশ্নপত্রলক সামান্য পলরেতবন কলর নমুনা প্রশ্ন লিসালে ব্যেিার 

করা িলয়লছ। প্রকৃতপলি ৫টি সৃজনশীি প্রলশ্নর মাধ্যলম লেশাি এই অধ্যালয়র সে দরকারী সমন্বয় বতামালদর সামলন আনা 

সিে িয়লন। তারপরও বতামালদর প্রলত লনলদ বশ িলে, এই নমুনা প্রশ্ন ও উত্তরগুলি োরোর চচ বা করলে। এগুলি ভালিাভালে 

আয়ত্ব করার পর লেলভন্ন লশিা বোলডবর ২০১৭. ২০১৮ ও ২০১৯ সালির প্রশ্নগুলিও লনলজ লনলজ সমাধান করলে। 

কালরা বকান সমস্যা থাকলি লনলচর বমাোইি নম্বলর বিান কলর সমস্যার সমাধান বজলন বনলে। 

 

প্রাক্-লনেবাচলন পরীিা ও লনেবাচলন পরীিায় অেশ্যই এই অধ্যায় বথলক ২টি প্রশ্ন থাকলে। প্রশ্ন ২টির উত্তর করা 

োধ্যতামূিক। আমার লেশ্বাস, বতামরা লনশ্চয় এই অধ্যালয়র গুরুত্ব অনুধােণ করলছ বপলরলছা।    

 

ভালিা বথলকা,  লর বথলকা, সুস্থ ও লনরাপলদ বথলকা।  ধন্যোদ। 
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