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বেপজা পােলিক সু্কি ও কলিজ চট্টগ্রাম 

পাঠ পনরকল্পিা - ০৭ 

নিিার্নর্জ্ঞাি ১মপত্র 

৮ম অধ্যায়:  দৃশ্যমাি ও অদৃশ্যমাি িম্পলদর নিিার্ 

ক্লাি- ০১ 
 

সময় : ৪৫ লমলনট 

আলিাচয সূলচ: 
 দৃশ্যমাি ও অদৃশ্যমাি স্থায়ী  িম্পলদর ধ্ারিা  

 দৃশ্যমাি ও অদৃশ্যমাি স্থায়ী  িম্পলদর বর্নশ্ষ্ট্য 

 দৃশ্যমাি ও অদৃশ্যমাি স্থায়ী  িম্পলদর প্রকারলেদ 

 

লিখনফি (learning outcome) 
 দৃশ্যমাি স্থায়ী িম্পদ কী তা র্েলত পারলর্। 

 অদৃশ্যমাি স্থায়ী িম্পদ কী তা র্েলত পারলর্। 

 দৃশ্যমাি ও অদৃশ্যমাি স্থায়ী িম্পলদর বর্নশ্ষ্ট্য র্ি বিা করলত পারলর্। 

 দৃশ্যমাি ও অদৃশ্যমাি স্থায়ী িম্পলদর প্রকারলেদ র্ি বিা করলত পারলর্। 

 দৃশ্যমাি ও অদৃশ্যমাি স্থায়ী িম্পলদর মলধ্য  পাথ বকয র্ি বিা করলত পারলর্। 

 

নমুনা প্রশ্ন: 

সাধ্ারণ েহলুনে বাচনী প্রশ্ন 
প্রশ্ন: মূেধ্ি জাতীয় র্যয় এর মাধ্যলম কী অর্জবত িয়? 

ক) িম্পদ                                                   

খ) দায় 

গ) র্যয়  

ঘ) মানেকািা স্বত্ব 

উত্তর: (ক) 

প্রশ্ন: শ্রকািটি দৃশ্যমাি স্থায়ী িম্পনত্ত? 

ক) িুিাম 

খ) শ্রপলিন্ট 

গ) গ্রন্থস্বত্ব 

ঘ) দাোিলকাঠা 

উত্তর: (ঘ) 

প্রশ্ন: নিলচর শ্রকািটি অেীক িম্পনত্ত? 

ক) প্রাপয নিিার্ 

খ) নর্েনিত নর্জ্ঞাপি 

গ) অনগ্রম খরচ 

ঘ) র্যাাংলক িগদ 

উত্তর: (খ) 

প্রশ্ন: IAS-16 স্থায়ী িম্পদলক কী িালম অনেনিত করা িয়? 

ক) Asset and Property 

খ)  Plant and Machinery 

গ)  Land and Building 

ঘ)  Property, Plant and Machinery 

উত্তর: (ঘ) 
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প্রশ্ন: র্যর্িালয়র শ্রকাি ধ্রলির িম্পলদর উপর অর্চয় ধ্ার্ ব করা িয়? 

ক) চেনত িম্পদ 

খ) স্থায়ী িম্পদ 

গ) অদৃশ্যমাি/ অস্পশ্ বিীয় িম্পদ 

ঘ) কাল্পনিক/অেীক/েুয়া িম্পদ 

উত্তর: (খ) 

লেলিষ বনাট: িাধ্ারিত: দৃশ্যমাি স্থায়ী র্া স্থার্র িম্পনত্তর উপর ’অর্চয়', অদৃশ্যমাি ও অেীক িম্পনত্তর 

উপর 'অর্লোপি' এর্াং প্রাকৃনতক িম্পলদর উপর 'নিিঃলশ্ষকরি' ধ্ার্ ব করা িয়। 

প্রশ্ন: অর্লোপি ধ্ার্ ব করা িয় শ্রকািটির উপর? 

ক)  েূনম 

খ)  দাোিলকাঠা 

গ)  র্ন্ত্রপানত 

ঘ)  গ্রন্থস্বত্ব/কনপরাইি 

উত্তর: (ঘ) 

প্রশ্ন: শ্ূিযকরি/নিিঃলশ্ষকরি ধ্ার্ ব করা িয় শ্রকািটির উপর? 

ক)  প্রাকৃনতক িম্পদ 

খ)  দৃশ্যমাি স্থায়ী িম্পদ  

গ)  অদৃশ্যমাি স্থায়ী িম্পদ 

ঘ)  কাল্পনিক/অেীক/েুয়া িম্পদ 

উত্তর: (ক) 

 

েহপুদী সমালিসূচক েহলুনে বাচনী প্রশ্ন 
 

প্রশ্ন: স্থায়ী িম্পদ িলত পালর- 

i).  দৃশ্যমাি ও স্পশ্ বিীয় 

ii).  অদৃশ্যমাি ও অস্পশ্ বিীয় 

iii). অদৃশ্যমাি ও অর্াস্তর্ 

নিলচর শ্রকািটি িটঠক? 

ক) i ও ii 

খ) i ও iii 

গ) ii ও iii 

ঘ) i, ii ও iii 

উত্তর: (ঘ) 
 

প্রশ্ন: অর্চয়লর্াগয স্থায়ী িম্পনত্ত িলো- 

i).  েূনম 

ii).   দাোিলকাঠা 

iii). কেকব্জা ও র্ন্ত্রপানত 

নিলচর শ্রকািটি িটঠক? 

ক) i ও ii 

খ) i ও iii 

গ) ii ও iii 

ঘ) i, ii ও iii 

উত্তর: (গ) 

লেলিষ বনাট: েূনম র্যতীত িকে দৃশ্যমাি স্থায়ী িম্পলদর উপর অর্চয় ধ্ার্ ব করা িয়। অতএর্, েূনম র্যতীত 

িকে দৃশ্যমাি স্থায়ী িম্পনত্ত অর্চয়লর্াগয। 
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প্রশ্ন: স্থায়ী িম্পদ িলো- 

i).  েূনম ও দাোিলকাঠা 

ii).  নর্নিলয়াগ ও র্যাাংক জমা 

iii). কেকব্জা ও র্ন্ত্রপানত 

নিলচর শ্রকািটি িটঠক? 

ক) i ও ii 

খ) i ও iii 

গ) ii ও iii 

ঘ) i, ii ও iii 

উত্তর: (খ) 

 

অলিন্ন তথ্যলিলিক েহলুনে বাচনী প্রশ্ন: 
উদ্দীপকটি পল া এর্াং পরর্তী দুটি প্রলশ্নর উত্তর দাও: 

জিার্ পুষ্প ২০,০০,০০০ িাকায় একটি শ্রমনশ্ি আমদানি কলরি।নতনি ২,০০,০০০ িাকা শুল্ক ও ডকচাজব 

পনরলশ্াধ্ কলরি এর্াং িাংস্থাপি র্ার্দ ৫০,০০০ িাকা র্যয় কলরি। ৫(পাাঁচ) র্ছর আয়ুষ্কাে শ্রশ্লষ শ্রমনশ্িটির 

েগ্নার্লশ্ষ মূেয ১,০০,০০০  িাকা অিুমাি করা িয়। 

প্রশ্ন: শ্রমনশ্িটির মূেয নিিালর্ র্ইলয় কত িাকা শ্রেখা িলর্? 

ক)  ১৮,৫০,০০০ িাকা 

খ)  ২০,০০,০০০ িাকা 

গ)   ২১,৫০,০০০ িাকা 

ঘ)   ২২,৫০,০০০ িাকা 

উত্তর: (ঘ) 

প্রশ্ন: উদ্দীপলক র্নি বত ডকচাজব ও শুল্ক শ্রকাি ধ্রলির র্যয়? 

ক)   মূেধ্িানয়ত 

খ)   মুিাফা জাতীয় 

গ)   মূেধ্ি জাতীয় 

ঘ)   নর্েনিত মুিাফা জাতীয় 

উত্তর: (গ) 
 

নর্: দ্র: নপ্রয় নশ্ক্ষাথী, আলোচয নর্ষলয়র উপর শ্রর্াডব পরীক্ষায় শ্রকাি িৃজিশ্ীে প্রশ্ন িয় িা। তলর্ প্রায় প্রনতর্ছর 

র্িুনির্ বাচনি প্রশ্ন থালক। আনম এখালি নশ্ক্ষালর্ালডবর কলয়কটি র্িুনির্ বাচনি প্রশ্ন িুমিা নিিালর্ নদলয়নছ। শ্রতামরা 

২০১৭ শ্রথলক ২০১৯ পর্ বন্ত িকে নশ্ক্ষালর্ালডবর র্িুনির্ বাচনি প্রলশ্নর উপর োলোোলর্ প্রস্তুনত নিলর্। 

 

বেপজা পােলিক সু্কি ও কলিজ চট্টগ্রাম 

পাঠ পনরকল্পিা - ০৭ 

নিিার্নর্জ্ঞাি ১মপত্র 

৮ম অধ্যায়:  দৃশ্যমাি ও অদৃশ্যমাি িম্পলদর নিিার্ 

ক্লাি- ০২ 
 

সময় : ৪৫ লমলনট 

আলিাচয সূলচ: 

 স্থায়ী িম্পদ মূেযায়লির িীনতমাো 

 স্থায়ী িম্পদ নিিার্েূক্তকরি  প্রর্িয়া 

 

লিখনফি (learning outcome) 

 স্থায়ী িম্পনত্তর মূেযায়লির িীনতমাো  কী তা র্েলত পারলর্। 
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 স্থায়ী িম্পনত্ত মূেযায়লি র্যর্হৃত /প্রলয়াগকৃত নিিার্িীনতমাো গুলো  র্ি বিা করলত পারলর্ । 

 স্থায়ী িম্পদ নিিার্েুক্তকরি প্রর্িয়া  িম্পলকব র্েলত পারলর্। 

 নিিালর্র র্ইলত স্থায়ী িম্পদ নিিার্েুক্ত করলত পারলর্। 
 

নমুনা প্রশ্ন: 

সাধ্ারণ েহলুনে বাচনী প্রশ্ন 
 

প্রশ্ন: স্থায়ী িম্পলদর মূেয আিুমানিক আয়ুস্কালের মলধ্য  র্ুর্ক্তিঙ্গত নেনত্তলত র্ন্টি করার পদ্ধনতলক কী র্ো 

িয়? 

ক) অর্চয় 

খ) অর্লোপি 

গ) নিিঃলশ্ষকরি 

ঘ) প্রনেশ্ি 

উত্তর: (ক) 

প্রশ্ন: নিিার্নর্জ্ঞালির শ্রকাি িীনত অিুিালর স্থায়ী িম্পদ নেনপর্দ্ধ করা িয়? 

ক) পূি ব প্রকাশ্ 

খ) িামঞ্জিযতার 

গ) রক্ষিশ্ীেতা 

ঘ) ঐনতিানিক র্যয় 

উত্তর: (ঘ) 

প্রশ্ন: নিিার্নর্জ্ঞালির শ্রকাি িীনত/প্রথা/ধ্ারিা অিুিালর স্থায়ী িম্পলদর িয়মূেয শ্রথলক অর্চয় র্াদ নদলয় 

শ্রদখালিা িয় ? 

ক) িয়মূেয িীনত 

খ) িামঞ্জিযতার িীনত 

গ) রক্ষিশ্ীেতা প্রথা 

ঘ) চেমাি প্রনতষ্ঠাি ধ্ারিা 

উত্তর: (ঘ) 

প্রশ্ন: শ্রকাি িীনত/প্রথা/ধ্ারিা অিুর্ায়ী অর্চয়লক খরচ নিলিলর্ গিয করা িয় ? 

ক) িয়মূেয িীনত 

খ) িামঞ্জিযতার িীনত 

গ) নমেকরি িীনত 

ঘ) চেমাি প্রনতষ্ঠাি ধ্ারিা 

উত্তর: (গ) 

প্রশ্ন: নম.  আরমাি ২,০০,০০০ িাকায় একটি শ্রমনশ্ি িয় কলরি।নতনি শ্রমনশ্িটির পনরর্িি র্ার্দ ৫,০০০ 

িাকা ও িাংস্থাপি র্যয় র্ার্দ ১০,০০০  িাকা  র্যয় নির্ বাি কলরি। র্ানষ বক শ্রমরামত খরলচর পনরমাি 

১২,০০০  িাকা।নম. িুমি শ্রমনশ্লির িয়মূলেযর িালথ কত িাকা শ্রর্াগ করলর্ি? 

ক) ৫,০০০ িাকা 

খ) ১০,০০০ িাকা 

গ) ১৫,০০০ িাকা 

ঘ) ২৭,০০০ িাকা 

উত্তর: (গ) 
 

েহপুদী সমালিসূচক েহলুনে বাচনী প্রশ্ন 
প্রশ্ন: স্থায়ী িম্পলদর মূেয নিধ্ বারলির অিুিৃত িীনতমাো িলো- 

i).  ঐনতিানিক মূেয িীনত 

ii). রক্ষিশ্ীেতার িীমার্দ্ধতা 

iii). িয়মূেয িীনত 
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নিলচর শ্রকািটি িটঠক? 

ক) i ও ii 

খ) i ও iii 

গ) ii ও iii 

ঘ) i, ii ও iii 

উত্তর: (খ) 

প্রশ্ন: েূনমর অজবিমূেয নিধ্ বারলি িয়মূলেযর িালথ শ্রর্াগ করা িয়- 

i). শ্ররর্জলেশ্ি খরচ 

ii). উনকলের নফি 

iii). েূনম দাোলের কনমশ্ি 

নিলচর শ্রকািটি িটঠক? 

ক) i ও ii 

খ) i ও iii 

গ) ii ও iii 

ঘ) i, ii ও iii 

উত্তর: (ঘ) 
 

অলিন্ন তথ্যলিলিক েহলুনে বাচনী প্রশ্ন: 
 
নিলচর উদ্দীপকটি পল া এর্াং পরর্তী দুটি প্রলশ্নর উত্তর দাও: 

জিার্ শ্রিৌলরি ২০২০ িালের ১ জািুয়ানর তানরলখ ৮০,০০০ িাকায় একটি শ্রমনশ্ি িয় কলরি। উক্ত শ্রমনশ্লির 

িাংস্থাপি র্যয় ২০,০০০ িাকা।লমনশ্লির অর্চলয়র িার ১০%। 

প্রশ্ন: জিার্ শ্রিৌলরি কতৃবক িগলদ শ্রমনশ্ি িয় ও িাংস্থাপি র্যলয়র নেনপর্দ্ধ করলে- 

i). শ্রমনশ্ি নিিার্ শ্রডনর্ি 

ii). িাংস্থাপি র্যয় নিিার্ শ্রডনর্ি 

iii). িগদাি নিিার্ শ্রিনডি 

নিলচর শ্রকািটি িটঠক? 

ক) i ও ii 

খ) i ও iii 

গ) ii ও iii 

ঘ) i, ii ও iii 

উত্তর: (খ) 

প্রশ্ন: ২০২০ িালে শ্রমনশ্লির অর্চয় কত িাকা? 

ক) ২,০০০ িাকা 

খ) ৬,০০০ িাকা 

গ) ৮,০০০ িাকা 

ঘ) ১০,০০০ িাকা 

উত্তর: (ঘ) 

নিলচর উদ্দীপকটি পল া এর্াং পরর্তী দুটি প্রলশ্নর উত্তর দাও: 

তািানিি একটি শ্রমাির গান  ৫০,০০০ িাকায় িয় কলরি। র্তবমালি গান টির িমলর্ার্জত অর্চলয়র উদ্র্তৃ্ত 

২০,০০০ িাকা। নতনি গান টি ৩৬,০০০ িাকায় নর্র্ি কলরি। 

প্রশ্ন: গান  নর্িয় জনিত োে র্া ক্ষনতর পনরমাি কত? 

ক)  ক্ষনত ২০,০০০ িাকা 

খ)  ক্ষনত ১৪,০০০ িাকা 

গ)  োে ৬,০০০ িাকা 

ঘ)  োে ৩৬,০০০ িাকা 

উত্তর: (গ) 
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প্রশ্ন: গান টি নর্িয়জনিত োে র্া ক্ষনতর জালর্দায় শ্রিনডি িলর্- 

i). শ্রমািরগান  নিিার্ 

ii). িমলর্ার্জত অর্চয় নিিার্ 

iii). শ্রমািরগান  নর্িয়জনিত োে নিিার্ 

নিলচর শ্রকািটি িটঠক? 

ক) i ও ii 

খ) i ও iii 

গ) ii ও iii 

ঘ) i, ii ও iii 

উত্তর: (খ) 
 

নর্: দ্র: (১) নপ্রয় নশ্ক্ষাথী, আলোচয নর্ষলয়র উপর শ্রর্াডব পরীক্ষায় প্রায় প্রনতর্ছর িৃজিশ্ীে ও  র্িুনির্ বাচনি প্রশ্ন 

থালক। তলর্ মালে মালে িৃজিশ্ীে প্রশ্ন িা থাকলেও র্িুনির্ বাচনি প্রশ্ন থালক। আনম এখালি নর্নেন্ন নশ্ক্ষালর্ালডবর 

গুরুত্বপূি ব নকছু  র্িুনির্ বাচনি প্রশ্ন িুমিা নিিালর্ নদলয়নছ। শ্রতামরা ২০১৭ শ্রথলক ২০১৯ পর্ বন্ত িকে 

নশ্ক্ষালর্ালডবর ির্ র্িুনির্ বাচনি প্রলশ্নর উপর োলোোলর্ প্রস্তুনত নিলর্। (২) িৃজিশ্ীে  প্রলশ্নর িমুিা এখালি 

শ্রদয়া িয়নি। নর্গত ২০১৭ শ্রথলক ২০১৯পর্ বন্ত ির্ নশ্ক্ষা শ্রর্ালডবর িৃজিশ্ীে প্রশ্ন গুলো োলোোলর্ অিুশ্ীেি 

করলত িলর্। 
 

বেপজা পােলিক সু্কি ও কলিজ চট্টগ্রাম 

পাঠ পনরকল্পিা - ০৭ 

নিিার্নর্জ্ঞাি ১মপত্র 

৮ম অধ্যায়:  দৃশ্যমাি ও অদৃশ্যমাি িম্পলদর নিিার্ 

ক্লাি- ০৩ 
 

সময় : ৪৫ লমলনট 

আলিাচয সূলচ: 

 অর্চলয়র ধ্ারিা 

 অর্চয় ধ্ালর্ বর কারি 

 অর্চয় ধ্ালর্ বর নর্লর্চয নর্ষয় িমূি 

 অর্চয় নিিার্েুক্ত করার পদ্ধনত িমূি 
 

লিখনফি (learning outcome) 
 অর্চয় কী তা র্েলত পারলর্। 

 অর্চয় ধ্ালর্ বর কারি র্ি বিা করলত পারলর্। 

 অর্চয় ধ্ালর্ বর নর্লর্চয নর্ষয় িমূি র্ি বিা করলত পারলর্। 

 অর্চয় নিিার্ করার নর্নেন্ন পদ্ধনত িমূলির িাম উলেখ করলত পারলর্। 

 নর্নেন্ন পদ্ধনতলত অর্চয় নিি বয় ও নিিার্েুক্ত করলত পারলর্। 
 

নমুনা প্রশ্ন: 

সাধ্ারণ েহলুনে বাচলন প্রশ্ন 

প্রশ্ন: Depreciation শ্ব্দটি শ্রকাি শ্ব্দ িলত উৎপনত্ত িলয়লছ? 

ক)  Depretum 

খ)  Deptium 

গ)  Depretium 

ঘ) Depcitium 

উত্তর: (গ) 
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প্রশ্ন: িাধ্ারিত শ্রকাি িম্পলদর অর্চয় িয় িা? 

ক) েূনম 

খ)  দাোিলকাঠা 

গ)  র্ন্ত্রপানত 

ঘ)  শ্রমািরগান  

উত্তর: (ক) 

প্রশ্ন: কন্ট্রা িম্পদ শ্রকািটি? 

ক) িুিাম 

খ)  শ্রপলিন্ট  

গ)  পুর্ঞ্জেূত অর্চয় 

ঘ)  অনফি িরঞ্জাম 

উত্তর: (গ) 

প্রশ্ন: 'পুর্ঞ্জেূত অর্চয়'/'িমলর্ার্জত অর্চয়'' শ্রকাি ধ্রলির নিিার্? 

ক) িম্পদ 

খ)  প্রনত/কন্ট্রা/নর্পরীত িম্পদ/িম্পনত্ত  

গ)  দায় 

ঘ)  মানেকািা স্বত্ব 

উত্তর: (খ) 

প্রশ্ন: অর্চয় শ্রকাি ধ্রলির প্রর্িয়া? 

ক)  মূেযায়ি 

খ)  িয়মূেয র্ন্টি 

গ)  িগদ জমাকরি 

ঘ) মূেয নর্লেষি 

উত্তর: (খ) 

প্রশ্ন: অর্চয় শ্রকািটি হ্রাি কলর? 

ক) দায় 

খ)  িালত িগদ  

গ)  র্যাাংলক িগদ 

ঘ)  মূেধ্ি 

উত্তর: (ঘ) 

প্রশ্ন: পুস্তকমূেয পাওয়া র্ায়- 

ক) িয়মূেয - মুিাফা 

খ) িয়মূেয - পুর্ঞ্জেূত অর্চয় 

গ) িয়মূেয - েগ্নার্লশ্ষ মূেয 

ঘ) িয়মূেয+ িাংস্থাপি র্যয় 

উত্তর: (খ) 

প্রশ্ন: স্থায়ী িম্পদ পুস্তকমূলেযর অনধ্ক মূলেয নর্র্ি করলে কী িলর্? 

ক) মুিাফা/োে 

খ) ক্ষনত 

গ) খরচ 

ঘ) আয় 

উত্তর: (ক) 

প্রশ্ন: শ্রকাি পদ্ধনতলত প্রনত র্ছর িমাি পনরমাি অথ ব অর্চয় নিলিলর্ ধ্ার্ ব করা িয় ? 

ক) িরেররনখক পদ্ধনত 

খ) িমহ্রািমাি শ্রজর পদ্ধনত 

গ) উৎপাদলির পদ্ধনত 

ঘ) র্ষ ব িাংখযা িমটষ্ট্ পদ্ধনত 
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উত্তর: (ক) 

প্রশ্ন: অর্চয় ধ্ালর্ বর শ্রক্ষলত্র শ্রকাি পদ্ধনতলত ির্ বানধ্ক র্যর্হৃত িয়? 

ক) িরেররনখক পদ্ধনত 

খ) পুিিঃস্থাপি র্যয় পদ্ধনত  

গ) পুিিঃ মূেযায়ি পদ্ধনত 

ঘ) র্ানষ বক িমনকর্স্ত পদ্ধনত 

উত্তর: (ক) 

প্রশ্ন: িম্পনত্তর েগ্নার্লশ্ষ মূেয িা থাকলে শ্রকাি পদ্ধনতলত অর্চয় ধ্ার্ ব করলে আয়ুষ্কাে শ্রশ্লষ িম্পনত্তর মূেয 

শ্ূিয িয় িা? 

ক) িরেররনখক পদ্ধনতলত 

খ) িমহ্রািমাি শ্রজর পদ্ধনতলত 

গ) উৎপাদলি শ্রকাি পদ্ধনতলত 

ঘ) র্ষ বা িাংখযা িমটষ্ট্ পদ্ধনতলত 

উত্তর: (খ) 

প্রশ্ন: পূর্ বর্তী র্ছলরর তুেিায় পরর্তী র্ছলর অর্চয় এর পনরমাি হ্রাি পায় শ্রকাি পদ্ধনতলত? 

ক) িরেররনখক পদ্ধনতলত 

খ) িমহ্রািমাি শ্রজর পদ্ধনতলত 

গ) উৎপাদলি শ্রকাি পদ্ধনতলত 

ঘ) র্ষ বা িাংখযা িমটষ্ট্ পদ্ধনতলত 

উত্তর: (খ) 

প্রশ্ন: একটি িম্পলদর আয়ুষ্কাে ১০ র্ছর িলে, উক্ত িম্পলদর িরেররনখক পদ্ধনতলত অর্চলয়র িার কত িলর্? 

ক) ১০% 

খ) ১২% 

গ) ১২.৫% 

ঘ) ১৬% 

উত্তর: (ক) 

প্রশ্ন: জিার্ আদিাি কারর্ালর র্যর্িালরর ২০,০০০ িাকার আির্ার্পত্র িয় কলরি। র্ানষ বক অর্চয় ১,০০০ 

িাকা িলে অর্চলয়র িার কত? 

ক) ৪% 

খ) ৫% 

গ) ৮% 

ঘ) ১০% 

উত্তর: (খ) 

প্রশ্ন: একটি র্লন্ত্রর িয় মেূয ৩,২০,০০০ িাকা।িমহ্রািমাি শ্রজর পদ্ধনতলত ২৫% িালর অর্চয় ধ্ার্ ব করা িলে 

দুই র্ছর শ্রশ্লষ িম্পনত্তর র্ইমূেয কত িলর্? 

ক) ১,২০,০০০ িাকা 

খ) ১,৬০,০০০ িাকা 

গ) ১,৮০,০০০ িাকা 

ঘ) ২,২৪,০০০ িাকা 

উত্তর: (গ) 

প্রশ্ন: শ্রমঘিা শ্রকাম্পানি একটি শ্রমনশ্ি ৯৫,০০০ িাকায় িয় কলর। র্ার িাংস্থাপি শ্রদয় ১০,০০০ িাকা এর্াং 

েগ্নার্লশ্ষ মূেয ৫,০০০ িাকা। শ্রমনশ্িটির আিুমানিক আয়ুষ্কাে ১০ র্ছর িলে িরেররনখক পদ্ধনতলত র্ানষ বক 

অর্চলয়র কত? 

ক) ১০,৫০০ িাকা 

খ) ১০,০০০ িাকা 

গ) ৯,৫০০ িাকা 

ঘ) ৯,০০০ িাকা 



 
10 

উত্তর: (খ) 

প্রশ্ন: একজি র্যর্িায়ী ৬০,০০০ িাকা মূলেযর একটি শ্রমনশ্ি িয় কলরি। শ্রমনশ্িটির পনরর্িি ও িাংস্থাপি 

র্যয় র্থািলম ৫,০০০ িাকা ও ৩,০০০ িাকা। র্ছর শ্রশ্লষ শ্রমনশ্ি এর উপর ১০% িালর অর্চয় ধ্ার্ ব করা িলো। 

শ্রমনশ্িটির একটি ত্রুটি শ্রদখা শ্রদওয়ায় ৭২,০০০ িাকায় নর্র্ি করা িলো। মুিাফা জাতীয় র্যয় এর পনরমাি 

কত? 

ক) ৬,০০০ িাকা 

খ) ৬,৫০০ িাকা 

গ) ৬,৮০০ িাকা 

ঘ) ৮,০০০ িাকা 

উত্তর: (গ) 
 

েহপুদী সমালিসূচক েহলুনে বাচলন প্রশ্ন 
 

প্রশ্ন: আধ্ুনিক নিিার্নর্জ্ঞালি অর্চয় শ্রক র্ো িয়- 

i).  এক ধ্রলির র্ন্টি প্রর্িয়া ও মূেধ্লির নিিঃলশ্নষত অাংশ্ 

ii). শ্রির্া শ্রোলগর র্তবমাি মূেয ও মূেধ্ি িাংরক্ষলির জিয প্রলয়াজিীয় িাংস্থাি 

iii). তিনর্লের উৎি 

নিলচর শ্রকািটি িটঠক? 

ক) i ও ii 

খ) i ও iii 

গ) ii ও iii 

ঘ) i, ii ও iii 

উত্তর: (ঘ) 

প্রশ্ন: অর্চয় ধ্ালর্ বর উলদ্দশ্য িলো- 

i).  র্যয় র্ন্টি করা 

ii). প্রকৃত োে-ক্ষনত নিি বয় 

iii). িটঠক কর দায় নিি বয় 

নিলচর শ্রকািটি িটঠক? 

ক) i ও ii 

খ) i ও iii 

গ) ii ও iii 

ঘ) i, ii ও iii 

উত্তর: (ঘ) 

প্রশ্ন: অর্চয় ধ্ালর্ বর কারি- 

i).  িামঞ্জলিযর িীনত 

ii). কর িােয় 

iii). িম্পনত্তর প্রনতস্থাপি 

নিলচর শ্রকািটি িটঠক? 

ক) i ও ii 

খ) i ও iii 

গ) ii ও iii 

ঘ) i, ii ও iii 

উত্তর: (গ) 

প্রশ্ন: অর্চয় ধ্ার্ ব করা িয়- 

i).  স্থায়ী িম্পনত্তর ওপর 

ii). চেনত িম্পনত্তর ওপর 

iii). অস্পশ্ বিীয় িম্পনত্ত ওপর 
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নিলচর শ্রকািটি িটঠক? 

ক) i ও ii 

খ) i ও iii 

গ) ii ও iii 

ঘ) i, ii ও iii 

উত্তর: (খ) 

প্রশ্ন: অনতনরক্ত অর্চয় ধ্ার্ ব করা িলে- 

i). িম্পনত্ত কম শ্রদখালিা িয় 

ii). মানেকািা স্বত্ব কম শ্রদখালিা িয় 

iii). আয় শ্রর্নশ্ শ্রদখালিা িয় 

নিলচর শ্রকািটি িটঠক? 

ক) i ও ii 

খ) i ও iii 

গ) ii ও iii 

ঘ) i, ii ও iii 

উত্তর: (ক) 

প্রশ্ন: অর্চয় নিধ্ বারলির নর্লর্চয নর্ষয় িলো- 

i).  িম্পনত্তর শ্রমাি িয়মেূয 

ii). িম্পনত্তর র্াজারমূেয 

iii). িম্পনত্তর েগ্নার্লশ্ষ মূেয 

নিলচর শ্রকািটি িটঠক? 

ক) i ও ii 

খ) i ও iii 

গ) ii ও iii 

ঘ) i, ii ও iii 

উত্তর: (খ) 

প্রশ্ন: নস্থর নকর্স্ত/িরেররনখক পদ্ধনতলত অর্চয় ধ্ার্ ব করার শ্রক্ষলত্র নর্লর্চিা করা িয় - 

i).  িম্পনত্তর  িয়মূেয 

ii). িম্পনত্তর পুস্তকমূেয 

iii). িম্পনত্তর আিুমানিক েগ্নার্লশ্ষ মূেয 

নিলচর শ্রকািটি িটঠক? 

ক) i ও ii 

খ) i ও iii 

গ) ii ও iii 

ঘ) i, ii ও iii 

উত্তর: (খ) 

প্রশ্ন: একটি স্থায়ী িম্পনত্তর আয়ুষ্কাে ১০র্ছলরর স্থলে ৮ র্ছর িলে - 

i).  অর্চলয়র িার শ্রর্ল  র্ালর্ 

ii). নিি োে হ্রাি পালর্ 

iii). কর দায় র্রৃ্দ্ধ পালর্ 

নিলচর শ্রকািটি িটঠক? 

ক) i ও ii 

খ) i ও iii 

গ) ii ও iii 

ঘ) i, ii ও iii 

উত্তর: (ক) 
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অলিন্ন তথ্যলিলিক েহ ুলনে বাচলন প্রশ্ন  
 
নিলচর উদ্দীপকটি প  এর্াং পরর্তী ৩টি প্রলশ্নর উত্তর দাও: 

জামলশ্দ নেনমলিড ১ জািুয়ানর ২০২০ তানরলখ ২,০০,০০০ িাকা একটি শ্রমনশ্ি িয় কলর। শ্রমনশ্লির িাংস্থাপি 

র্যয় ১০,০০০ িাকা এর্াং পনরর্িি খরচ ১৫,০০০ িাকা। শ্রমনশ্িটির আিুমানিক আয়ুষ্কাে ১০ র্ছর।আয়ুষ্কাে 

শ্রশ্লষ শ্রমনশ্িটির েগ্নার্লশ্ষ মূেয িলর্ ২০,০০০ িাকা 

 

প্রশ্ন: শ্রমনশ্িটির িয়মূেয কত? 

ক)  ২,০০,০০০ িাকা 

খ)  ২,০৫,০০০ িাকা 

গ)  ২,২৫,০০০ িাকা 

ঘ)  ২,৪৫,০০০ িাকা 

উত্তর: (গ) 

উির সংলকত: শ্রমনশ্লির িয়মূেয 

=শ্রমনশ্লির িয়মূেয+ িাংস্থাপি র্যয় + পনরর্িি খরচ 

=২,০০,০০০ িাকা+১০,০০০ িাকা+১৫,০০০ িাকা 

=২,২৫,০০০ িাকা। 

প্রশ্ন: অর্চয় নিি বলয়র শ্রকাি পদ্ধনতলত েগ্নার্লশ্ষ মূেয নর্লর্চিায় আিা িয় িা? 

ক) িরেররনখক পদ্ধনত 

খ)  িমহ্রািমাি শ্রজর পদ্ধনত 

গ)  উৎপাদি একক পদ্ধনত 

ঘ)  র্ষ বা িাংখযা িমটষ্ট্ পদ্ধনত 

উত্তর: (খ) 

প্রশ্ন: িরেররনখক পদ্ধনতলত শ্রমনশ্িটির র্ানষ বক অর্চলয়র পনরমাি কত? 

ক)  ২০,০০০ িাকা 

খ)  ২০,৫০০ িাকা 

গ)  ২২,৫০০ িাকা 

ঘ)  ২৪,৫০০ িাকা 

উত্তর: (খ) 

 

নিলচর উদ্দীপকটি পল া এর্াং পরর্তী ২টি প্রলশ্নর উত্তর দাও: 

রনফক এন্টারপ্রাইজ ,২০২০ িালের ১ জািুয়ানর তানরলখ ১,৯০,০০০ িাকায় একটি শ্রমনশ্ি িয় কলর। 

শ্রমনশ্িটির িাংস্থাপি র্যয়১০,০০০ িাকা। র্ানষ বক ১০% িালর িমহ্রািমাি শ্রজর পদ্ধনতলত অর্চয় ধ্ার্ ব করা 

িয়। 

প্রশ্ন: ২০২০ িালের অর্চলয়র পনরমাি  কত? 

ক) ১,০০০ িাকা 

খ) ১৮,০০০ িাকা 

গ) ১৯,০০০ িাকা 

ঘ) ২০,০০০ িাকা 

উত্তর: (ঘ) 

প্রশ্ন: নতি র্ছর পর শ্রমনশ্িটির পুস্তকমূেয কত িলর্? 

ক) ১,৪০,০০০ িাকা 

খ) ১,৪৫,৮০০ িাকা 

গ) ১,৮০,০০০ িাকা 

ঘ) ২,০০,০০০ িাকা 

উত্তর: (খ) 
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নিলচর উদ্দীপকটি পল া এর্াং পরর্তী ২টি প্রলশ্নর উত্তর দাও: 

একতা নেনমলিলডর শ্রমনশ্ি িলয়র তথযার্নে নছে নিম্নরূপ: 

১ জািুয়ানর, ২০১৮:          ১১,০০,০০০  িাকা 

৩০ জিু, ২০১৮:                  ৭০,০০০  িাকা 

৩১ মাচব, ২০২০:                  ৯০,০০০  িাকা 

২০১৮ িালের জিু ৩০ তানরলখ শ্রর্ শ্রমনশ্ি িয় করা িলয়নছে তা ১ জেুাই ২০১৯ তানরলখ ৬০,০০০ িাকায় 

নর্র্ি করা িয়। নস্থরনকর্স্ত পদ্ধনতলত ১০% অর্চয় ধ্ার্ ব করা িলো। 
 

প্রশ্ন: ৩১ নডলিির, ২০১৮ তানরলখ শ্রমাি অর্চলয়র পনরমাি  কত িলর্? 

ক) ৮,৫০০ িাকা 

খ) ১০,০০০ িাকা 

গ) ১৩,৫০০ িাকা 

ঘ) ১৭,০০০ িাকা 

উত্তর: (গ) 

প্রশ্ন: ১ জেুাই, ২০১৯ তানরলখ শ্রমনশ্ি নর্িয় র্ার্দ কত িাকা োে র্া ক্ষনত িলয়লছ? 

ক) ক্ষনত ১০,০০০ িাকা 

খ) ক্ষনত ৩,০০০ িাকা 

গ) োে ৫০০ িাকা 

ঘ) োে ৬,৫০০ িাকা 

উত্তর: (খ) 

 

উদ্দীপকটি পল া এর্াং পরর্তী দুটি প্রলশ্নর উত্তর দাও: 

একটি শ্রমনশ্লির িয়মূেয ৭৫,০০০ িাকা এর্াং আিুমানিক আয়ুষ্কাে ৫ র্ছর। 

প্রশ্ন: শ্রমনশ্িটির র্ষ ব িাংখযার িমটষ্ট্ কত? 

ক)  ৫ 

খ) ৯ 

গ) ১৫ 

ঘ) ২০ 

উত্তর: (গ) 

প্রশ্ন: র্ষ ব িাংখযার িমটষ্ট্ পদ্ধনতলত ৪থ ব র্ছলরর অর্চয় কত?  

ক) ৫,০০০ িাকা 

খ) ১০,০০০ িাকা 

গ) ১৫,০০০ িাকা 

ঘ) ২০,০০০ িাকা 

উত্তর: (খ) 

 

উদ্দীপকটি পল া এর্াং পরর্তী দুটি প্রলশ্নর উত্তর দাও:  

বমত্রী নেনমলিড ১এনপ্রে ২০২০ িালে ২,৫০,০০০ িাকায় একটি শ্রমনশ্ি িয় কলর এর্াং র্িি খরচ ২৫,০০০ 

িাকা প্রদাি কলর। র্ন্ত্রপানতর আয়ুষ্কাে ৮ র্ছর এর্াং র্ন্ত্রপানতর েগ্নার্লশ্ষ মেূয ৩০,০০০ িাকা। প্রনতর্ছর ৩১ 

নডলিির তানরলখ নিিার্ র্ন্ধ করা িয়। 
 

প্রশ্ন : ২০২০ িালে িমহ্রািমাি শ্রজর পদ্ধনতলত অর্চলয়র শ্রর্াগয র্ন্ত্রপানতর মূেয কত? 

ক)১,৯৫,০০০ িাকা 

খ) ২,৩০,০০০ িাকা 

গ) ২,৩৫,০০০ িাকা 

ঘ) ২,৬০,০০০ িাকা 

উত্তর: (ঘ) 
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প্রশ্ন: িরেররনখক পদ্ধনতলত ২০২০ িালের র্ন্ত্রপানতর অর্চয় খরচ কত? 

ক) ১৯,২১৯ িাকা 

খ) ২১,৫৬৩ িাকা 

গ) ২২,০৩১ িাকা 

ঘ) ২৪,৩৭৫ িাকা 

উত্তর: (খ) 
 

নর্: দ্র: (১) নপ্রয় নশ্ক্ষাথী, আলোচয নর্ষলয়র উপর শ্রর্াডব পরীক্ষায় প্রায় প্রনতর্ছর িৃজিশ্ীে ও  র্িুনির্ বাচনি প্রশ্ন 

থালক। তলর্ মালে মালে িৃজিশ্ীে প্রশ্ন িা থাকলেও র্িুনির্ বাচনি প্রশ্ন থালক। আনম এখালি নর্নেন্ন নশ্ক্ষালর্ালডবর 

গুরুত্বপূি ব নকছু  র্িুনির্ বাচনি প্রশ্ন িুমিা নিিালর্ নদলয়নছ। শ্রতামরা ২০১৭ শ্রথলক ২০১৯ পর্ বন্ত িকে 

নশ্ক্ষালর্ালডবর ির্ র্িুনির্ বাচনি প্রলশ্নর উপর োলোোলর্ প্রস্তুনত নিলর্। (২) িৃজিশ্ীে  প্রলশ্নর িমুিা এখালি 

শ্রদয়া িয়নি। নর্গত ২০১৭ শ্রথলক ২০১৯পর্ বন্ত ির্ নশ্ক্ষা শ্রর্ালডবর িৃজিশ্ীে প্রশ্ন গুলো োলোোলর্ অিুশ্ীেি 

করলত িলর্। 
 

বেপজা পােলিক সু্কি ও কলিজ চট্টগ্রাম 

পাঠ পনরকল্পিা - ০৭ 

নিিার্নর্জ্ঞাি ১মপত্র 

৮ম অধ্যায়:  দৃশ্যমাি ও অদৃশ্যমাি িম্পলদর নিিার্ 

ক্লাি- ০৪ 
 

সময় : ৪৫ লমলনট 

আলিাচয সূলচ: 

 নর্নেন্ন প্রকার প্রাকৃনতক িম্পদ ও অদৃশ্যমাি িম্পলদর ধ্ারিা 

 নর্নেন্ন প্রকার প্রাকৃনতক িম্পদ ও অদৃশ্যমাি িম্পলদর মূেযায়ি পদ্ধনত 
 

লিখনফি (learning outcome) 
 প্রাকৃনতক িম্পদ   কী তা র্েলত পারলর্। 

 নর্নেন্ন প্রাকৃনতক িম্পদ িম্পলকব র্ি বিা করলত পারলর্। 

 নর্নেন্ন প্রকার প্রাকৃনতক িম্পদ ও অদৃশ্যমাি িম্পদ মূেযায়ি করলত পারলর্। 

 

নমুনা প্রশ্ন: 

সাধ্ারণ েহলুনে বাচলন প্রশ্ন 
 
প্রশ্ন: একটি িম্পনত্তর শ্রমাি িয় মূেয ও পুর্ঞ্জেূত অর্চয় এর পাথ বকযলক কী র্ো িয়? 

ক) পুস্তক/র্ই/র্নিমূেয 

খ) প্রকৃত মূেয 

গ) নর্িয়/র্াজার মূেয 

ঘ) েগ্নার্লশ্ষ মূেয 

উত্তর: (ক) 

 

প্রশ্ন: নিলচর শ্রকািটি অস্পশ্ বিীয় িম্পনত্ত? 

ক) অনগ্রম নর্মা 

খ) শ্রেডমাকব ও শ্রপলিন্ট 

গ) খনিজ িম্পদ 

ঘ) েূনম ও দাোিলকাঠা 

উত্তর: (খ) 
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প্রশ্ন: নিলচর শ্রকািটি প্লান্ট িম্পনত্ত? 

ক) প্রাপয নিিার্ 

খ) প্রাপয শ্রিািি 

গ) মজদু পিয 

ঘ) িরঞ্জাম 

উত্তর: (ঘ) 
 

প্রশ্ন: খনিজ িম্পলদর অর্লোপলির িমর্ শ্রকাি পদ্ধনত প্রলর্াজয? 

ক) পুিিঃ মূেযায়ি পদ্ধনত 

খ)শ্ূিযকরি/নিিঃলশ্ষকরি পদ্ধনত 

গ) উৎপাদি একক পদ্ধনত 

ঘ) নিাংনকাং ফান্ড পদ্ধনত 

উত্তর: (খ) 
 

েহপুদী সমালিসূচক েহলুনে বাচলন প্রশ্ন 
 
প্রশ্ন: প্রাকৃনতক িম্পদ িলো- 

i). ইজারা িম্পনত্ত 

ii). কয়ো খনি 

iii). প্রাকৃনতক গযাি 

নিলচর শ্রকািটি িটঠক? 

ক) i ও ii 

খ) i ও iii 

গ) ii ও iii 

ঘ) i, ii ও iii 

উত্তর: (গ) 
 

প্রশ্ন : অদৃশ্যমাি িম্পদিমূি - 

i). র্াস্তর্ অর্স্তত্ব শ্রিই 

ii). শ্রির্া িরর্রাি র্া আয় উপাজবলি অর্দাি রালখ 

iii). দীঘ বলময়াদী স্থায়ী িম্পদ 

নিলচর শ্রকািটি িটঠক? 

ক) i ও ii 

খ) i ও iii 

গ) ii ও iii 

ঘ) i, ii ও iii 

উত্তর: (ঘ) 
 

প্রশ্ন: প্রাকৃনতক িম্পলদর মূেয নিি বয় অন্তেুবক্ত িয়- 

i). অজবি র্যয় 

ii). অিুিন্ধাি র্যয় 

iii). উন্নয়ি ও পুিিঃ নিম বাি র্যয় 

নিলচর শ্রকািটি িটঠক? 

ক) i ও ii 

খ) i ও iii 

গ) ii ও iii 

ঘ) i, ii ও iii 

উত্তর: (ঘ) 
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অলিন্ন তথ্য লিলিক েহলুনে বাচলন প্রশ্ন: 
নিলচর উদ্দীপকটি পল া এর্াং পরর্তী ২টি প্রলশ্নর উত্তর দাও: 

একটি কয়ো খনিলত ১০,০০,০০,০০০ িি কয়ো উৎপাদি এর জিয ৫০,০০,০০,০০০ িাকা নর্নিলয়াগ করা 

িলো। প্রথম র্ছর ১৮,০০,০০০ িি কয়ো উলত্তােি করা িলো। 

 

প্রশ্ন: িি প্রনত কয়ো উলত্তােলির ক্ষনয়ষু্ণ খরচ কত? 

ক) ৪ িাকা 

খ) ৫ িাকা 

গ) ৬ িাকা 

ঘ) ৭ িাকা 

উত্তর: (খ) 

 

প্রশ্ন:  প্রথম র্ছলরর ক্ষনয়ষু্ণ খরচ কত? 

ক) ৭০,০০,০০০ িাকা 

খ) ৮০,০০,০০০ িাকা 

গ) ৯০,০০,০০০ িাকা 

ঘ) ১,১০,০০,০০০ িাকা 

উত্তর: (গ) 
 
<><><><><><><><><><><><><><> 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

িুনপ্রয় নশ্ক্ষাথী, 

নিিার্নর্জ্ঞাি প্রথমপলত্রর ৮ম অধ্যায় : দৃশ্যমাি ও অদৃশ্যমাি িম্পলদর নিিার্ শ্রথলক প্রায় প্রনত র্ছরই 

শ্রর্াডব পরীক্ষায় ২/৩টি র্িুনির্ বাচনি ও ১টি িৃজিশ্ীে প্রশ্ন থালক। এখালি, আনম নর্নেন্ন নশ্ক্ষালর্ালডবর নর্গত 

৪র্ছলরর প্রলশ্নর আলোলক নকছুগুরুত্বপূি ব র্িুনির্ বাচনি িমুিা প্রশ্ন, প্রশ্নগুনের উত্তর এর্াং র্যর্িানরক িমিযার 

শ্রক্ষলত্র ইাংনগত নশ্লরািালম গিিা কলর নদলয়নছ। শ্রতামালদর প্রনত নিলদবশ্ িলে, এই িমুিা প্রশ্ন ও উত্তরগুনে 

র্ারর্ার চচবা করলর্। অন্তত এই র্িুনির্ বাচনি প্রশ্নগুনে ির্ নশ্লখ নিলর্। 

এই অধ্যায় শ্রথলক পাঠ পনরকল্পিা অাংলশ্ শ্রকাি িজৃিশ্ীে প্রশ্ন শ্রতামালদর চচবার জিয িাংর্ুক্ত করা িয়নি। 

কারি এই অধ্যায় শ্রথলক ৫টি িমুিা প্রশ্ন ও িমুিা উত্তর নিলয় আোদা একটি শ্রেকচার নশ্ি শ্রদয়া িলয়লছ। 
 

োলো শ্রথলকা, ঘলর শ্রথলকা, িুস্থ ও নিরাপলদ শ্রথলকা। 

ধ্িযর্াদ। 
 


