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বেপজা পােলিক স্কুি ও কলিজ চট্টগ্রাম 
পাঠ পলরকল্পিা - ১০ 

লিিােলেজ্ঞাি ২য়পত্র 
১ম অধ্যায়:  অংশীদালর ব্যেিালয়র  লিিাে 

ক্লাি- ০১ 
 
িময় : ৪৫ লমলিট 
আল োচ্য বিষয়/বিষয়িস্তু: 

• অংশীদোবি ব্যিসোলয়ি ধোিণো  
• অংশীদোবি ব্যিসোলয়ি বিবশষ্ট্য 
• অংশীদোবি ব্যিসোলয়ি অপবিহোর্ য উপোদোনসমূহ  
• অংশীদোবি ব্যিসোলয়ি চুবিপত্র 

বশখনফ : 
✓অংশীদোবি ব্যিসোয় কী তো ি লত পোিলি। 

✓অংশীদোবি ব্যিসোলয়ি বিবশষ্ট্যসমূহ িণ যনো কিলত পোিলি। 

✓অংশীদোবি ব্যিসোলয়ি উলেশ্যসমূহ কী কী তো ি লত পোিলি । 

✓অংশীদোবি ব্যিসোলয়ি অপবিহোর্ য উপোদোনসমূহ কী কী তো ি লত পোিলি । 

✓অংশীদোবি ব্যিসোলয়ি চুবিপত্র কী তো ি লত পোিলি । 

✓অংশীদোবি ব্যিসোলয়ি চুবিপলত্র কী কী বিষয় উলেখ থোলক  তো ি লত পোিলি । 
নমুনো প্রশ্ন 
সোধোিণ িহুবনিযোচ্বন প্রশ্ন 
প্রশ্ন: িোং োলদলশ অংশীদোবি ব্যিসোয় পবিচ্োব ত হয় কত সোল ি আইন দ্বোিো? 
ক)  ১৯১৩  
খ)  ১৯৩২ 
গ)  ১৯৯১ 
ঘ)  ১৯৯৪ 
উত্তি: খ 
প্রশ্ন: ভোিতীয় অংশীদোবি আইন -   
ক)  ১৯১৩  
খ)  ১৯৩২ 
গ)  ১৯৫৬ 
ঘ)  ১৯৯৪ 
উত্তি: খ 
প্রশ্ন: অংশীদোবি ব্যিসোয় পবিচ্ো নো কলি কক? 
ক)  অংশীদোি 
খ)  ব্যিস্থোপক 
গ)  পবিচ্ো ক 
ঘ)  পবিচ্ো নো পর্ যদ 
উত্তি: ক 
প্রশ্ন: অংশীদোবি ব্যিসোলয়ি দোয়-লদনো- 
ক)  সসীম  
খ)  অসীম 
গ)  মূ ধন দ্বোিো সীমোিদ্ধ  
ঘ)   োভ-ক্ষবত অংশ দ্বোিো সীমোিদ্ধ 
উত্তি: খ 
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বিলশষ কনোট: অংশীদোবি ব্যিসোলয়ি প্রধোন অসুবিধো হল ো অসীম দোয়। এটিলক অংশীদোবি কোিিোলিি উন্নয়লনি প্রধোন অন্তিোয়ও ি ো হয়। কোিণ অংশীদোবি কোিিোলি অংশীদোিলদি 
দোয় তোি বিবনলয়োবিত মূ ধলনি মলে সীমোিদ্ধ থোলক নো। এটিলক অসীম দোয় ি ো হয়।   

প্রশ্ন: বনলচ্ি ককোনটিি আইনগত পৃথক ও স্বোধীন সত্তো কনই? 
ক)  অংশীদোবি কোিিোি 
খ)  সমিোয় সবমবত 
গ) কর্ৌথ মূ ধনী ককোম্পোবন  
ঘ)  িোষ্ট্রীয় কোিিোি   
উত্তি: ক 
প্রশ্ন: সোধোিণ িো ব্যোংবক অংশীদোবি ব্যিসোলয়ি সিযবনম্ন সদস্য সংখ্য কত?  
ক)  ২ িন  
খ)  ৭ িন 
গ)  ১০ িন  
ঘ)  ২০ িন   
উত্তি: ক 
প্রশ্ন: ব্যোংবকং অংশীদোবি ব্যিসোলয়ি সলিোর্চ্য সদস্য সংখ্য কত?  
ক)  ২ িন  
খ)  ৭ িন 
গ)  ১০ িন  
ঘ)  ২০ িন   
উত্তি: গ 
প্রশ্ন: সোধোিণ অংশীদোবি ব্যিসোলয়ি সলিোর্চ্য সদস্য সংখ্য কত?  
ক)  ২ িন  
খ)  ৭ িন 
গ)  ১০ িন  
ঘ)  ২০ িন   
উত্তি: ঘ 
বিলশষ কনোট: অংশীদোবি ব্যিসোলয়ি সিযবনম্ন সদস্য সংখ্যো ২িন এিং সলিোর্চ্য সদস্য সংখ্যো ব্যোংবকং ব্যিসোলয়ি কক্ষলত্র ১০ িন ও সোধোিণ ব্যিসোলয়ি কক্ষলত্র ২০িন।  

প্রশ্ন: ককোনটি  অংশীদোবি ব্যিসোলয়ি মূ  বভবত্ত?  
ক)  চুবিপত্র  
খ)  বনিন্ধনপত্র 
গ)  অনুমবতপত্র  
ঘ)  কেড  োইলসন্স    
উত্তি: ক 
িহুপদী সমোবিসূচ্ক িহুবনিযোচ্বন প্রশ্ন 
প্রশ্ন: অংশীদোবি ব্যিসোলয়ি মূ  বিবশষ্ট্য হল ো-  
i.  চুবি 
ii. অসীম দোয় 
iii. একোবধক সদস্য  
বনলচ্ি ককোনটি সঠিক? 
ক) i ও ii 
খ) i ও iii 
গ) ii ও iii 
ঘ) i, ii ও iii 
উত্তি: ঘ 
প্রশ্ন: অংশীদোবি চুবি হলত পোলি -  
i.  কমৌবখক  
ii. ব বখত ও অবনিবন্ধত 
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iii. ব বখত ও বনিবন্ধত   
বনলচ্ি ককোনটি সঠিক? 
ক) i ও ii 
খ) i ও iii 
গ) ii ও iii 
ঘ) i, ii ও iii 
উত্তি: ঘ 
বিলশষ কনোট: অংশীদোিলদি মলে চুবি দুই ভোলি হলত পোলি। র্থো: (১) কমৌবখক ও (২) ব বখত। ব বখত চুবিলক চুবিপত্র িল । চুবিপত্র আিোি দুই প্রকোি হলত পোলি। র্থো: 
(১) অবনিবন্ধত ও (২) বনিবন্ধত। অতএি ি ো র্োয়, চুবি ৩ প্রকোি। র্থো: (ক) কমৌবখক চুবি, (খ) অবনিবন্ধত চুবি এিং (গ) বনিবন্ধত চুবি।  

<><><><> 
লিয় লশক্ষার্থী, আলিাচয লেষলয়র উপর বোর্ব পরীক্ষায় বকাি সৃজিশীি িশ্ন িয় িা। তলে িায় িলতেছর েহুলিেবাচলি িশ্ন র্থালক। আলম এখালি লশক্ষালোলর্বর কলয়কটি 

েহুলিেবাচলি িশ্ন নুমিা লিিালে লদলয়লছ। বতামরা ২০১৭ বর্থলক ২০১৯ পর্ বন্ত িকি লশক্ষালোলর্বর েহুলিেবাচলি িলশ্নর উপর ভালিাভালে িস্তুলত লিলে। 
 

বেপজা পােলিক স্কুি ও কলিজ চট্টগ্রাম 
পাঠ পলরকল্পিা - ১০ 

লিিােলেজ্ঞাি ২য়পত্র 
১ম অধ্যায়:  অংশীদালর ব্যেিালয়র  লিিাে 

ক্লাি- ০২ 
 
িময় : ৪৫ লমলিট 
আল োচ্য বিষয়/বিষয়িস্তু: 
• চুবিি অিতযমোলন প্রলর্োিয অংশীদোবি আইলনি বিধোন    
• অংশীদোবি ব্যিসোলয়ি বনিন্ধন কিো িো বনিন্ধন নো কিোি পবিণোম   
• অংশীদোি ব্যিসোলয়ি বহসোিিক্ষণ 
• অংশীদোবি ব্যিসোলয়ি গুরুত্বপূণ য দফোসমূহ 
বশখনফ : 
✓চুবিি অিতযমোলন প্রলর্োিয অংশীদোবি আইলনি বিধোনসমূহ কী তো িণ যনো কিলত পোিলি।  

✓অংশীদোবি ব্যিসোলয়ি বনিন্ধন কিো নো কিোি পবিণোম সম্পলকয  িণ যনো কিলত পোিলি।  

✓অংশীদোবি ব্যিসোলয়ি বহসোিিক্ষণ কীভোলি কিো হয় তো িণ যনো কিলত পোিলি। 

✓অংশীদোবি ব্যিসোলয়ি গুরুত্বপূণ য দফোসমূহ বহসোিভুি কিোি পদ্ধবত িণ যনো কিলত পোিলি। 
নমুনো প্রশ্ন 
সোধোিণ িহুবনিযোচ্বন প্রশ্ন 
প্রশ্ন: চুবিি অিতযমোলন অংশীদোবি কোিিোলিি অংশীদোিলদি মূ ধন িন্টন কিো হয়- 
ক) সমোন অনুপোলত 
খ) কর্োগ্যতো অনুপোলত 
গ) মূ ধন অনুপোলত 
ঘ) পবিচ্ো নোয় কম যদক্ষতো অনুপোলত 
উত্তি: ক 
বিলশষ কনোট: অংশীদোবি চুবিপলত্র উলেখ নো থোলক, িোং োলদলশ প্রচ্ব ত ১৯৩২ সোল ি ভোিতীয় অংশীদোবি আইলনি বিধোনোনুসোলি অংশীদোিলদি মলে সমহোলি  োভ-ক্ষবত 
িবন্টত হয়।  

প্রশ্ন: চুবিি অিতযমোলন অংশীদোি কর্তযক কোিিোলি সিিিোহকৃত ঋলণি ওপি কত হোলি সুদ ধিলত হয়?  
ক) ০%  
খ) ৫%  
গ) ৬%  
ঘ) ১০% 
উত্তি: গ 
বিলশষ কনোট: চুবি অিতযমোলন ১৯৩২ সোল ি ভোিতীয় অংশীদোবি আইন অনুসোলি অংশীদোি কর্তযক প্রদত্ত ঋলণি ওপি ৬% হোলি সুদ ধোর্ য কিলত হয়।  
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প্রশ্ন: ককোনরূপ চুবিি অিতযমোলন অংশীদোিগণ কর্তযক কোিিোলি সিিিোহকৃত মূ ধলনি ওপি সুলদি কক্ষলত্র বনলচ্ি ককোনটি প্রলর্োিয হলি?   
ক) ককোন সুদ প্রলদয় হলি নো  
খ) ৬% হোলি সুদ ধিলত হলি 
গ) মুনোফো অনুপোলত সুদ ধোর্ য কিলত হলি 
ঘ) মূ ধন অনুপোলত সুদ ধোর্ য কিলত হলি 
উত্তি: ক 
বিলশষ কনোট: অংশীদোবি চুবিপলত্র উলেখ নো থোলক, িোং োলদলশ প্রচ্ব ত ১৯৩২ সোল ি ভোিতীয় অংশীদোবি আইলনি বিধোনোনুসোলি ককোন অংশীদোি কোিিোি কথলক কিতন, 
কবমশন, মূ ধলনি সুদ দোবি কিলত পোিলি নো এিং কোিিোিলক উলত্তো লনি সুদ প্রদোন কিলত হলি নো।  
প্রশ্ন: চুবিলত উলেখ নো থোকল  ২িন অংশীদোলিি মলে  োভ-ক্ষবত িন্টলনি হোি হলি? 
ক) ১:৩ 
খ) ১:২ 
গ) ১:১ 
ঘ) ২:১ 
উত্তি: গ 
প্রশ্ন: অংশীদোবি ব্যিসোলয়ি বনিন্ধন ি লত কী কিোঝোয়? 
ক)  চুবিি বনিন্ধন 
খ)  চুবিপলত্রি বনিন্ধন 
গ)  অংশীদোিলদি বনিন্ধন 
ঘ) অংশীদোবি ব্যিসোলয়ি অিস্থোন স্থোল ি বনিন্ধন 
উত্তি: খ 
প্রশ্ন: অংশীদোিগণ প্রলতযক মোলসি প্রথম তোবিলখ একটি বনবদ যষ্ট্ পবিমোলণ অথয উলত্তো ন কিল  কমোট উলত্তো লনি ওপি কত সমলয়ি সুদ ধিলত হলি? 
ক)  ৩.৫ 
খ)  ৫.৫ 
গ)  ৬ 
ঘ)  ৬.৫  
উত্তি: ঘ 
প্রশ্ন: অংশীদোিগণ প্রলতযক মোলস/ প্রলতযক মোলসি মোঝোমোবঝ/১৫ তোবিলখ একটি বনবদ যষ্ট্ পবিমোলণ অথয উলত্তো ন কিল  কমোট উলত্তো লনি ওপি কত 
সমলয়ি সুদ ধিলত হলি? 

ক)   

খ)  

গ)   

ঘ)    
উত্তি: গ 
প্রশ্ন: অংশীদোিগণ প্রলতযক কশষ তোবিলখ একটি বনবদ যষ্ট্ পবিমোলণ অথয উলত্তো ন কিল  কমোট উলত্তো লনি ওপি কত সমলয়ি সুদ ধিলত হলি? 

ক)   

খ)  

গ)   

ঘ)    
উত্তি: খ 
প্রশ্ন: একটি অংশীদোবি কোিিোলি ‘ক’, ‘খ’ ও ‘গ’ বতনিন অংশীদোি। তোলদি মুনোফো িন্টলনি অনুপোত ১/২, ১/৩ ও ১/৬। িন্টনলর্োগ্য মুনোফো 
৯০,০০০ টোকো হল  ‘খ -এি মুনোফোি পবিমোণ কত? 
ক)  ১৫,০০০ টোকো 
খ)  ৩০,০০০ টোকো 
গ)  ৪৫,০০০ টোকো 
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ঘ)  ৬০,০০০ টোকো 
উত্তি: খ 

উত্তি সংলকত: খ এি মুনোফোি অংশ - ৯০,০০০ টোকো = ৩০,০০০ টোকো। 
িহুপদী সমোবিসূচ্ক িহুবনিযোচ্বন প্রশ্ন 
প্রশ্ন: চুবিপলত্রি অিতযমোলন - 
i. অংশীদোিলদি মলে সমহোলি  োভ-ক্ষবত িবন্টত হলি 
ii. মূ ধন ও উলত্তো লনি ওপি সুদ ধিো  হলি 
iii. প্রদত্ত ঋলণি ওপি ৬% হোলি সুদ ধিো হলি  
বনলচ্ি ককোনটি সঠিক? 
ক) i ও ii 
খ) i ও iii 
গ) ii ও iii 
ঘ) i, ii ও iii 
উত্তি: খ 
প্রশ্ন: অংশীদোি কর্তযক কোিিোলি সিিিোহকৃত ঋলণি ওপি সুদ  - 
i.  োভ-ল োকসোন অিন্টন বহসোলি কদখোলনো হয় 
ii. অংশীদোিলদি ঋণ বহসোলি কদখোলনো হয়  
iii. অংশীদোিলদি মূ ধন/ চ্ বত বহসোলি কদখোলনো হয়  
বনলচ্ি ককোনটি সঠিক? 
ক) i ও ii 
খ) i ও iii 
গ) ii ও iii 
ঘ) i, ii ও iii 
উত্তি: ক 
অবভন্ন তথ্যবভবত্তক িহুবনিযোচ্বন প্রশ্ন 
বনলচ্ি উেীপকটি পল ো এিং পিিতী দুটি প্রলশ্নি উত্তি দোও: 
চ্োাঁদ, সূর্ য ও তোিো একটি অংশীদোবি কোিিোলিি ৩ িন অংশীদোি। অংশীদোবি চুবি অনুসোলি প্রলতযক অংশীদোি প্রবত মোলসি কশলষ ৫% হোলি সুলদ 
২,০০০ টোকো কলি উলত্তো ন কলি। 
প্রশ্ন: গড় বনয়লম সুদ ধিো হল  সূলর্ যি উলত্তো লনি উপি সুলদি পবিমোণ কত হলি? 
ক)  ৩০০ টোকো 
খ)  ৫৫০ টোকো 
গ)  ৬০০ টোকো 
ঘ)  ৬৫০ টোকো 
উত্তি: খ 
প্রশ্ন: সক  অংশীদোলিি উলত্তো লনি উপি কমোট কেবডটকৃত সুলদি পবিমোণ কত হলি? 
ক)  ৯০০ টোকো 
খ)  ১,৬৫০ টোকো 
গ)  ১,৮০০ টোকো 
ঘ)  ১,৯৫০ টোকো 
উত্তি: খ 

<><><><><><><><> 
বপ্রয় বশক্ষোথী, 

আল োচ্য বিষলয়ি উপি কিোডয পিীক্ষোয় প্রোয় প্রবতিছি সৃিনশী  ও িহুবনিযোচ্বন প্রশ্ন থোলক। আবম এখোলন বিবভন্ন বশক্ষোলিোলডযি গুরুত্বপূণ য 
বকছু িহুবনিযোচ্বন প্রশ্ন নুমনো বহসোলি বদলয়বছ।  

কতোমিো ২০১৭ কথলক ২০১৯ পর্ যন্ত সক  বশক্ষোলিোলডযি সি িহুবনিযোচ্বন প্রলশ্নি উপি ভোল োভোলি প্রস্তুবত বনলি। 
সৃিনশী   প্রলশ্নি নমুনো এখোলন কদয়ো হয়বন। বিগত ২০১৭ কথলক ২০১৯পর্ যন্ত সি বশক্ষো কিোলডযি সৃিনশী  প্রশ্ন গুল ো ভোল োভোলি অনুশী ন 

কিলত হলি। 
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বেপজা পােলিক স্কুি ও কলিজ চট্টগ্রাম 
পাঠ পলরকল্পিা - ১০ 

লিিােলেজ্ঞাি ২য়পত্র 
১ম অধ্যায়:  অংশীদালর ব্যেিালয়র  লিিাে 

ক্লাি- ০৩ 
িময় : ৪৫ লমলিট 
আল োচ্য বিষয়/বিষয়িস্তু: 
• অংশীদোিলদি মূ ধন বহসোলিি ধোিণো 
বশখনফ : 
✓ অংশীদোিলদি মূ ধন বহসোি কী তো ি লত পোিলি। 

✓ অংশীদোিলদি মূ ধন বহসোি সংিক্ষণ পদ্ধবত িণ যনো কিলত পোিলি। 

✓ স্থোয়ী মূ ধন পদ্ধবতলত অংশীদোিলদি মূ ধন বহসোি ও অংশীদোিলদি চ্ বত বহসোি প্রস্তুত কিলত পোিলি। 

✓ পবিিতযনশী  মূ ধন পদ্ধবতলত অংশীদোিলদি মূ ধন বহসোি ও উলত্তো ন বহসোি প্রস্তুত কিলত পোিলি। 
নমুনো প্রশ্ন 
সোধোিণ িহুবনিযোচ্বন প্রশ্ন 
প্রশ্ন: ককোন মূ ধন-এি উপি সুদ ধোর্ য কিো হয়?   
ক) প্রোিবিক মূ ধন 
খ) সমোপনী মূ ধন 
গ) কোর্ যকিী মূ ধন 
ঘ) বিবনলয়োবিত মূ ধন 
উত্তি: ক 
প্রশ্ন: মূ ধন বহসোি বহসোিভুি কিোি পদ্ধবত কয়টি?   
ক) একটি 
খ) দুইটি 
গ) বতনটি 
ঘ) চ্োিটি 
উত্তি: খ 
প্রশ্ন: ককোন পদ্ধবতলত অংশীদোিলদি মূ ধন বহসোি ও চ্ বত বহসোি নোলম ২টি পৃথক বহসোলি মূ ধন বহসোি িোখো হয়?   
ক) পবিিতযনশী  মূ ধন পদ্ধবত 
খ) স্থোয়ী মূ ধন পদ্ধবত 
গ) সমবিত মূ ধন পদ্ধবত 
ঘ) সোধোিণ মূ ধন পদ্ধবত 
উত্তি: খ 
প্রশ্ন: ককোন পদ্ধবতলত অংশীদোিলদি প্রোিবিক মূ ধন বস্থি িোখো হয়?   
ক) পবিিতযনশী  মূ ধন পদ্ধবত 
খ) স্থোয়ী মূ ধন পদ্ধবত 
গ) সমবিত মূ ধন পদ্ধবত 
ঘ) সোধোিণ মূ ধন পদ্ধবত 
উত্তি: খ 
প্রশ্ন: সোধোিণত বনলচ্ি ককোনটিি উপি উলত্তো লনি সুদ বনণ যয় কিো হয়?  
ক) পণ্য উলত্তো ন 
খ) নগদ উলত্তো ন 
গ) উলত্তোব ত টোকো দ্বোিো সম্পবত্ত েয় 
ঘ) বিেয় মূলে পণ্য উলত্তো ন 
উত্তি: খ 
প্রশ্ন: অংশীদোিলদি চ্ বত বহসোলিি কডবিট উদ্বৃত্ত কী প্রকোশ কলি?   
ক) দোয় 
খ) আয় 
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গ) খিচ্ 
ঘ) সম্পদ 
উত্তি: ঘ 
প্রশ্ন: অংশীদোিলদি চ্ বত বহসোলিি কেবডট উদ্বৃত্ত প্রবতষ্ঠোন কী প্রকোশ কলি?   
ক) দোয় 
খ) আয় 
গ) খিচ্ 
ঘ) সম্পদ 
উত্তি: ক 
বিলশষ কনোট: স্থোয়ী মূ ধন পদ্ধবতলত 'মূ ধন বহসোি' এিং 'চ্ বত বহসোি'- নোলম দুটি বহসোলিি মোেলম অংশীদোিলদি মূ ধন বহসোি সংিক্ষণ কিো হয়। মূ ধন বহলসলি অংশীদোিলদি 
কোিিোলি বিবনলয়োগকৃত টোকোি বহসোি এিং কোিিোি হলত অংশীদোিলদি অন্যোন্য দোবিসমূহ চ্ বত বহসোলিি মোেলম বহসোি কিকডয কিো হলয় থোলক। তোই 'অংশীদোিলদি চ্ বত 
বহসোি'-এি কডবিট কিি/উদ্বৃত্ত সম্পদ এিং কেবডট কিি/উদ্বৃত্ত দোয় প্রকোশ কলি। 

িহুপদী সমোবিসূচ্ক িহুবনিযোচ্বন প্রশ্ন 
প্রশ্ন: অংশীদোিলদি মূ ধলনি সুদ চ্োিয  কিো  - 
i.   ঐবিক 
ii.  িোেতোমূ ক 
iii. চুবিি উপি বনভযিশী  
বনলচ্ি ককোনটি সঠিক? 
ক) i  
খ) ii 
গ) iii 
ঘ) i, ii ও iii 
উত্তি: গ 
প্রশ্ন: অংশীদোিলদি মূ ধন বহসোি প্রস্তুলতি পদ্ধবত হল ো  - 
i.   স্থোয়ী মূ ধন পদ্ধবত 
ii.  সমবিত মূ ধন পদ্ধবত 
iii. পবিিতযনশী  মূ ধন পদ্ধবত 
বনলচ্ি ককোনটি সঠিক? 
ক) i ও ii 
খ) i ও iii 
গ) ii ও iii 
ঘ) i, ii ও iii 
উত্তি: খ 
প্রশ্ন: স্থোয়ী মূ ধন পদ্ধবতলত বতবি কিলত হয় - 
i.    োভ ক োকসোন আিন্টন বহসোি 
ii.  অংশীদোিলদি চ্ বত বহসোি 
iii. অংশীদোিলদি মূ ধন বহসোি 
বনলচ্ি ককোনটি সঠিক? 
ক) i ও ii 
খ) i ও iii 
গ) ii ও iii 
ঘ) i, ii ও iii 
উত্তি: ঘ 
প্রশ্ন: পবিিতযনশী  মূ ধন পদ্ধবতলত বতবি কিলত হয় - 
i.   অংশীদোিলদি মূ ধন বহসোি 
ii.  অংশীদোিলদি চ্ বত বহসোি 
iii.  োভ- ক োকসোন িন্টন বহসোি 
বনলচ্ি ককোনটি সঠিক? 
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ক) i ও ii 
খ) i ও iii 
গ) ii ও iii 
ঘ) i, ii ও iii 
উত্তি: খ 
প্রশ্ন: অংশীদোিলদি চ্ বত বহসোলিি কিি হলত পোলি - 
i.   কডবিট 
ii.  কেবডট 
iii. শূন্য 
বনলচ্ি ককোনটি সঠিক? 
ক) i ও ii 
খ) i ও iii 
গ) ii ও iii 
ঘ) i, ii ও iii 
উত্তি: ঘ 
প্রশ্ন: অংশীদোিলদি চ্ বত বহসোলিি অন্তভুযি থোলক - 
i.   অবতবিি মূ ধন 
ii.  মূ ধলনি সুদ ও উলত্তো লনি সুদ 
iii. িবন্টত মুনোফো 
বনলচ্ি ককোনটি সঠিক? 
ক) i ও ii 
খ) i ও iii 
গ) ii ও iii 
ঘ) i, ii ও iii 
উত্তি: গ 
প্রশ্ন: কিতন চ্োিয  কিোি পূলিয অংশীদোবি কোিিোলিি মুনোফোি কদয়ো হয় থোকল  এিং উি অংশীদোি কিতন নগদ গ্রহণ নো কিল  পবিিতযনশী  
মূ ধন পদ্ধবতলত কদখোলত হলি - 
i.    োভ ক োকসোন িন্টন বহসোলিি কডবিট বদলক 
ii.  অংশীদোিলদি মূ ধন বহলসলিি কেবডট বদলক 
iii. অংশীদোিলদি চ্ বত বহসোলিি কেবডট বদলক 
বনলচ্ি ককোনটি সঠিক? 
ক) i ও ii 
খ) i ও iii 
গ) ii ও iii 
ঘ) i, ii ও iii 
উত্তি: ক 
প্রশ্ন: উলত্তো লনি সুদ পবিিতযনশী  মূ ধন পদ্ধবতলত কদখোলত হলি - 
i.    োভ ক োকসোন আিন্টন বহলসলি কেবডট বদলক 
ii.  অংশীদোিলদি মূ ধন বহলসলিি কডবিট বদলক 
iii. অংশীদোিলদি চ্ বত বহসোলিি কডবিট বদলক 
বনলচ্ি ককোনটি সঠিক? 
ক) i ও ii 
খ) i ও iii 
গ) ii ও iii 
ঘ) i, ii ও iii 
উত্তি: ক 
 



 
10 

বেপজা পােলিক স্কুি ও কলিজ চট্টগ্রাম 
পাঠ পলরকল্পিা - ১০ 

লিিােলেজ্ঞাি ২য়পত্র 
১ম অধ্যায়:  অংশীদালর ব্যেিালয়র  লিিাে 

ক্লাি- ০৪ 
 
িময় : ৪৫ লমলিট 
আল োচ্য বিষয়/বিষয়িস্তু: 
•  োভ ক োকসোন িন্টন বহসোি/বিিিণীি ধোিণো  
•  োভ ক োকসোন িন্টন বহসোি/বিিিণীি প্রস্তুত প্রণো ী 
বশখনফ : 
✓ োভ ক োকসোন িন্টন বহসোি/বিিিণী কী তো ি লত পোিলি। 

✓ োভ ক োকসোন িন্টন বহসোি/বিিিণীলত কী কী দফো অন্তভুযি হলি তো ি লত পোিলি। 

✓ োভ ক োকসোন িন্টন বহসোি/বিিিণী প্রস্তুত কিলত পোিলি। 
নমুনো প্রশ্ন 
সোধোিণ িহুবনিযোচ্বন প্রশ্ন 
প্রশ্ন:  োভ ক োকসোন আিন্টন বহসোি বতবি কিো হয়- 
ক)  োভ-ক্ষবত বনণ যলয়ি িন্য 
খ) অবিযত মুনোফো িন্টলনি িন্য 
গ) অংশীদোিলদি দোবি বনণ যলয়ি িন্য 
ঘ) আবথযক অিস্থো িোনোি িন্য 
উত্তি: খ 
প্রশ্ন:  োভ ক োকসোন আিন্টন বহসোলিি কডবিট বদলক কদখোলনো হয়- 
ক) উলত্তো লনি সুদ 
খ) পণ্য উলত্তো ন 
গ) মূ ধলনি সুদ 
ঘ) িন্টনলর্োগ্য ক্ষবত 
উত্তি: গ 
প্রশ্ন:  োভ ক োকসোন আিন্টন বহসোলিি কেবডট বদলক কদখোলনো হয়- 
ক) অংশীদোিলদি কিতন 
খ) অংশীদোিলদি কবমশন 
গ) মূ ধলনি সুদ 
ঘ) িন্টনলর্োগ্য ক্ষবত 
উত্তি: ঘ 
প্রশ্ন:  োভ ক োকসোন আিন্টন বহসোলিি কেবডট উদ্বৃত্ত িো কিি কী প্রকোশ কলি? 
ক) বনট মুনোফো 
খ) বনট ক্ষবত 
গ) িন্টনলর্োগ্য মুনোফো 
ঘ) িন্টনলর্োগ্য ক্ষবত 
উত্তি: গ 
প্রশ্ন:  োভ ক োকসোন আিন্টন বহসোলিি কডবিট উদ্বৃত্ত িো কিি কী প্রকোশ কলি? 
ক) বনট মুনোফো 
খ) বনট ক্ষবত 
গ) িন্টনলর্োগ্য মুনোফো 
ঘ) িন্টনলর্োগ্য ক্ষবত 
উত্তি: ঘ 
প্রশ্ন:  োভ ক োকসোন আিন্টন বহসোলিি শূন্য উদ্বৃত্ত িো কিি কী প্রকোশ কলি? 
ক) বনট মুনোফোি পবিমোণ 
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খ) িন্টনলর্োগ্য ক্ষবতি পবিমোণ 
গ) িন্টনলর্োগ্য মুনোফোি পবিমোণ 
ঘ) িন্টনলর্োগ্য  োভ-ক্ষবতি পবিমোণ শূন্য 
উত্তি: ঘ 
প্রশ্ন: স্থোয়ী মূ ধন পদ্ধবতলত  োভ ক োকসোন আিন্টন বহসোি-এি উদ্বৃত্ত/কিি স্থোনোন্তি কিো হয়- 
ক) অংশীদোিলদি মূ ধন বহসোলি 
খ) অংশীদোিলদি চ্ বত বহসোলি 
গ) অংশীদোিলদি ঋন বহসোলি 
ঘ) অংশীদোিলদি উলত্তো ন বহসোলি 
উত্তি: খ 
প্রশ্ন: পবিিতযনশী  মূ ধন পদ্ধবতলত  োভ-ক্ষবত িন্টন বহসোি-এি উদৃ্বত্ত/কিি স্থোনোন্তি কিো হয়- 
ক) অংশীদোিলদি মূ ধন বহসোলি 
খ) অংশীদোিলদি চ্ বত বহসোলি 
গ) অংশীদোিলদি ঋন বহসোলি 
ঘ) অংশীদোিলদি উলত্তো ন বহসোলি 
উত্তি: ক 
প্রশ্ন: অংশীদোি কর্তযক প্রদত্ত ঋলণি সুদ কদখোলনো হয়- 
ক) অংশীদোিলদি মূ ধন বহসোলি 
খ) অংশীদোিলদি চ্ বত বহসোলি 
গ) অংশীদোিলদি ঋন বহসোলি 
ঘ) অংশীদোিলদি উলত্তো ন বহসোলি 
উত্তি: গ 
িহুপদী সমোবিসূচ্ক িহুবনিযোচ্বন প্রশ্ন 
প্রশ্ন:  োভ-ক োকসোন িন্টন বহসোি-এি উদ্বৃত্ত/কিি হলত পোলি- 
i.   কডবিট 
ii.  কেবডট 
iii. শূন্য 
বনলচ্ি ককোনটি সঠিক? 
ক) i ও ii 
খ) i ও iii 
গ) ii ও iii 
ঘ) i, ii ও iii 
উত্তি: ঘ 
প্রশ্ন:  োভ ক োকসোন আিন্টন বহসোি- এি কডবিট বদলক অন্তভুযি কিো হয়- 
i.   অংশীদোিলদি কিতন 
ii.  অংশীদোিলদি মূ ধলনি সুদ 
iii. অংশীদোিলদি উলত্তো লনি সুদ 
বনলচ্ি ককোনটি সঠিক? 
ক) i ও ii 
খ) i ও iii 
গ) ii ও iii 
ঘ) i, ii ও iii 
উত্তি: ক 
প্রশ্ন:  োভ-ক্ষবত িন্টন বহসোলিি কেবডট বদলক অন্তভুযি কিো হয়- 
i.   কবমশন 
ii.  পণ্য উলত্তো ন 
iii.  উলত্তো লনি সুদ 
বনলচ্ি ককোনটি সঠিক? 
ক) i ও ii 
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খ) i ও iii 
গ) ii ও iii 
ঘ) i, ii ও iii 
উত্তি: গ 
অবভন্ন তথ্যবভবত্তক িহুবনিযোচ্বন প্রশ্ন 
বনলচ্ি উেীপকটি পল ো এিং পিিতী দুটি প্রলশ্নি উত্তি দোও: 
একটি অংশীদোবি কোিিোলিি ৩িন অংশীদোি। তোলদি  োভ ক োকসোন িন্টন অনুপোত ২:২:১। িছলিি শুরুলত কমোট মূ ধলনি পবিমোণ বছ  
১,৫০,০০০ টোকো। প্রলতযক অংশীদোি প্রবত মোলসি শুরুলত ১,০০০ টোকো কলি উলত্তো ন কলি। মূ ধন ও উলত্তো লনি সুলদি হোি ৫%।মূ ধন ও 
উলত্তো লনি সুদ বহসোি বহসোিভুিকিলণি পূলিযি বনট  োভ দোাঁ োয় ৫৭,৫২৫ টোকো। 
প্রশ্ন: অংশীদোিলদি উলত্তো লনি কমোট সুলদি পবিমোণ কত ? 
ক।৮২৫ টোকো 
খ। ৯০০ টোকো 
গ। ৯৭৫ টোকো 
ঘ। ১,০০০ টোকো 
উত্তি: গ 
প্রশ্ন: অংশীদোবি কোিিোলিি িন্টনলর্োগ্য মুনোফোি পবিমোণ কত ? 
ক।৫০,০২০ টোকো 
খ। ৫১,০০০ টোকো 
গ। ৫৬,৫৫০ টোকো 
ঘ। ৫৮,৫০০ টোকো 
উত্তি: খ 
বনলচ্ি উেীপকটি পল ো এিং পিিতী দুটি প্রলশ্নি উত্তি দোও: 
X, Y ও Z একটি অংশীদোবি ব্যিসোয় বতনিন অংশীদোি। তোলদি মুনোফো িণ্টলনি অনুপোত ৩:২:১ এিং িন্টনলর্োগ্য মুনোফো ১,২০,০০০ টোকো। 
X ও Z, Y-কক এই মলম য বনশ্চয়তো প্রদোন কলি কর্, Y- এি  োলভি অংশ ৫০,০০০ টোকোি কম হলি নো। 
প্রশ্ন: X এি মুনোফোি পবিমোণ কত? 
ক। ১০,০০০ টোকো 
খ। ৫০,০০০ টোকো 
গ। ৫২,৫০০ টোকো 
ঘ। ৬০,০০০ টোকো 
উত্তি: গ 
প্রশ্ন: বনশ্চয়তো অনুসোলি অংশীদোি Y 
i. X-এি বনকট কথলক অবতবিি মুনোফো পোলি ৭,৫০০ টোকো 
ii. Z-এি বনকট কথলক অবতবিি মুনোফো পোলি ২,৫০০ টোকো 
iii. ঘোটবত মুনোফো X ও Z র্থোেলম ৩/৪:১/৪ অনুপোলত প্রদোন কিলি 
বনলচ্ি ককোনটি সঠিক? 
ক) i ও ii 
খ) i ও iii 
গ) ii ও iii 
ঘ) i, ii ও iii 
উত্তি: ঘ 

<><><><><><><><><> 
বপ্রয় বশক্ষোথী,  

আল োচ্য বিষলয়ি উপি কিোডয পিীক্ষোয় প্রোয় প্রবতিছি সৃিনশী  ও িহুবনিযোচ্বন প্রশ্ন থোলক। আবম এখোলন বিবভন্ন বশক্ষোলিোলডযি গুরুত্বপূণ য 
বকছু িহুবনিযোচ্বন প্রশ্ন নুমনো বহসোলি বদলয়বছ।  

কতোমিো ২০১৭ কথলক ২০১৯ পর্ যন্ত সক  বশক্ষোলিোলডযি সি িহুবনিযোচ্বন প্রলশ্নি উপি ভোল োভোলি প্রস্তুবত বনলি। 
সৃিনশী  প্রলশ্নি নমুনো এখোলন কদয়ো হয়বন। বিগত ২০১৭ কথলক ২০১৯পর্ যন্ত সি বশক্ষো কিোলডযি সৃিনশী  প্রশ্ন গুল ো ভোল োভোলি অনুশী ন 

কিলত হলি। উলেখ্য কর্, এই অেোয় কথলক প্রোয় প্রবতিছিই ১টি সৃিনশী  প্রশ্ন থোলক।  
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বেপজা পােলিক স্কুি ও কলিজ চট্টগ্রাম 
পাঠ পলরকল্পিা - ১০ 

লিিােলেজ্ঞাি ২য়পত্র 
১ম অধ্যায়:  অংশীদালর ব্যেিালয়র  লিিাে 

ক্লাি- ০৫ 
 
িময় : ৪৫ লমলিট 
আল োচ্য বিষয়/বিষয়িস্তু: 
• সমবিত  োভ ক োকসোন িন্টন  বহসোি/বিিিণীি ধোিণো ও  প্রস্তুত প্রণো ী 
• অংশীদোিলদি সমবিত মূ ধন  বহসোি/বিিিণীি ধোিণো ও  প্রস্তুত প্রণো ী 

 
বশখনফ : 
✓সমবিত  োভ ক োকসোন িন্টন বহসোি/বিিিণী কী তো ি লত পোিলি। 

✓সমবিত  োভ ক োকসোন িন্টন বহসোি/বিিিণীলত কী কী দফো অন্তভুযি হলি তো ি লত পোিলি। 

✓সমবিত  োভ ক োকসোন িন্টন বহসোি/বিিিণী  প্রস্তুত কিলত পোিলি। 

✓প্রোিবিক মূ ধন বনণ যয় কিলত পোিলি। 

✓অংশীদোিলদি সমবিত মূ ধন  বহসোি/বিিিণী কী তো ি লত পোিলি।  

✓অংশীদোিলদি সমবিত মূ ধন  বহসোি/বিিিণী প্রস্তুত কিলত পোিলি।  
 
নমুনো প্রশ্ন 
সোধোিণ িহুবনিযোচ্বন প্রশ্ন 
প্রশ্ন: বনলচ্ি ককোন বহসোলিি িোদপ ো ক নলদন সমিয় কিোি িন্য সমবিত  োভ-ল োকসোন বহসোি বতবি কিো হয়? 
ক) অংশীদোিলদি চ্ বত বহসোি 
খ) অংশীদোিলদি মূ ধন বহসোি 
গ)  োভ ক োকসোন আিন্টন বহসোি 
ঘ) অংশীদোিলদি ঋণ বহসোি 
উত্তি: গ 
প্রশ্ন: কোমোলনো ক োটোস কোিিোলিি মুনোফো২:১ অনুপোলত িন্টন কলি থোলক। িছি কশলষ তোলদি মূ ধলনি কিি বছ   র্থোেলম ১,০০,০০০ টোকো 
ও ১,৮০,০০০ টোকো। কোমো  ও ক োটোলসি প্রোিবিক মূ ধলনি পবিমোণ কত বছ ? 
ক) ৮৪,০০০ টোকো ও ১,৭২,০০০ টোকো 
খ) ১,০৮,০০০ টোকো ও ১,৯৬,০০০ টোকো 
গ) ১,১৬,০০০ টোকো ও ১,৮৮,০০০ টোকো 
ঘ) ১,২৪,০০০ টোকো ও ২,০৪,০০০ টোকো 
উত্তি: ক 
 
িহুপদী সমোবিসূচ্ক িহুবনিযোচ্বন প্রশ্ন 
প্রশ্ন:  োভ-ল োকসোন সমিয় বহসোলি- 
i.    োভ-ল োকসোন িন্টন বহলসলি অন্তভুযবিলত িোদপ ো দফো ককোলনো সমিয় ঘটোলনো হয় 
ii.   োভ ক োকসোন আিন্টন বহসোি এি ভু  ত্রুটি সংলশোধন কিো হয় 
iii. িন্টনলর্োগ্য মুনোফো বনণ যয় কিো হয় 
বনলচ্ি ককোনটি সঠিক? 
ক) i ও ii 
খ) i ও iii 
গ) ii ও iii 
ঘ) i, ii ও iii 
উত্তি: ক 
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প্রশ্ন: সমবিত মূ ধন বহসোি হল ো- 
i.   অংশীদোিলদি মূ ধন বহসোলিি কিি সমিয়কোিী বহসোি 
ii.   োভ-ল োকসোন সমিয় বহসোলিি দফোসমূহ সমিয় কিোি বহসোি 
iii. িন্টনলর্োগ্য মুনোফোি পবিমোণ বনণ যয়কোিী বহসোি 
বনলচ্ি ককোনটি সঠিক? 
ক) i ও ii 
খ) i ও iii 
গ) ii ও iii 
ঘ) i, ii ও iii 
উত্তি: ক 
অবভন্ন তথ্যবভবত্তক িহুবনিযোচ্বন প্রশ্ন 
বনলচ্ি উেীপকটি পল ো এিং পিিতী দুটি প্রলশ্নি উত্তি দোও: 
কোব , খোতো ও ক ম তোলদি  োভ-ল োকসোন িন্টন অনুপোত ৩:২:১-এ মূ ধন সংগ্রহ কিোি বসদ্ধোন্ত কনয়। তোলদি কমোট মূ ধন হলি ১,৫০,০০০ 
টোকো। সমবিত মূ ধন বহসোি কিোি পি কদখো কগ  কর্, কোব ি মূ ধন কিবশ, খোতো ও ক লমি মূ ধন কম। 
প্রশ্ন: খোতোি মূ ধলনি সমোপনী উদ্বৃলত্তি পবিমোণ কত? 
ক।৩৭,৫০০ টোকো 
খ। ৫০,০০০ টোকো 
গ। ৬২,৫০০ টোকো 
ঘ। ১,২০,০০০ টোকো 
উত্তি: খ 
প্রশ্ন: ককোন অংশীদোি অবতবিি নগদ অথয তুল  বনলত পোিলি? 
ক। কোব  
খ। খোতো 
গ। ক ম 
ঘ। খোতো ও ক ম 
উত্তি: ক 
প্রশ্ন: নগদ ঘোটবত অথয ব্যিসোয়ী আনয়ন কিলি- 
i.   কোব  
ii.  খোতো 
iii. ক ম 
বনলচ্ি ককোনটি সঠিক? 
ক) i ও ii 
খ) i ও iii 
গ) ii ও iii 
ঘ) i, ii ও iii 
উত্তি: গ 

<><><><><><><><><> 
সুলিয় লশক্ষার্থী, 

লিিােলেজ্ঞাি লিতীয়পলত্রর ২য় অধ্যায় : অংশীদোবি ব্যিসোলয়ি লিিাে বর্থলক িায় িলত েছরই বোর্ব পরীক্ষায় ২/৩টি 
েহুলিেবাচলি ও ১টি সৃজিশীি িশ্ন র্থালক। এখালি, আলম লেলভন্ন লশক্ষালোলর্বর লেগত ৪ েছলরর িলশ্নর আলিালক লকছু 

গুরুত্বপূি ব েহুলিেবাচলি িমুিা িশ্ন, িশ্নগুলির উত্তর এেং ব্যেিালরক িমস্যার বক্ষলত্র উত্তর িংলকত লশলরািালম গিিা কলর 
লদলয়লছ। বতামালদর িলত লিলদ বশ িলে, এই িমুিা িশ্ন ও উত্তরগুলি োরোর চচ বা করলে। অন্তত এই েহুলিেবাচলি িশ্নগুলি িে 

লশলখ লিলে। 
এই অধ্যায় বর্থলক পাঠ পলরকল্পিা অংলশ বকাি সৃজিশীি িশ্ন বতামালদর চচ বার জন্য িংযুক্ত করা িয়লি। কারি এই অধ্যায় 

বর্থলক ৫টি িমুিা িশ্ন ও িমুিা উত্তর লিলয় আিাদা একটি বিকচার লশট বদয়া িলয়লছ। 
 

ভালিা বর্থলকা, ঘলর বর্থলকা, সুস্থ ও লিরাপলদ বর্থলকা। 
পড়ালশািা িালর্থই র্থালকা। ধন্যোদ। 


