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বেপজা পােলিক স্কুি ও কলিজ চট্টগ্রাম 
পাঠ পলরকল্পিা - ০৯ 
লিিােলেজ্ঞাি ১মপত্র 

১০ম অধ্যায় : এক তরফা দালিিা পদ্ধলত  
ক্লাি- ০১ 

 

িময় : ৪৫ লমলিট 
আলিাচয সূলচ: 

• এক তরফা দালিিা পদ্ধলতর ধারিা  
• এক তরফা দালিিা পদ্ধলতর বেলশষ্ট্য 
• এক তরফা দালিিা পদ্ধলতর সুলেধা ও অসুলেধা 

লশিিফি:  
• একতরফা দালিিা পদ্ধলতর কী তা েিলত পারলে। 
• একতরফা দালিিা পদ্ধলতর বেলশষ্ট্যিমূি েি বিা করলত পারলে। 
• একতরফা দালিিা পদ্ধলতর সুলেধািমূি কী কী তা েি বিা করলত পারলে। 
• একতরফা দালিিা পদ্ধলতর অসুলেধািমূি কী কী তা েি বিা করলত পারলে। 
• একতরফা দালিিা ও দু’তরফা দালিিা পদ্ধলতর মলধ্য পার্বকয েি বিা করলত পারলে। 

 

িমুিা প্রশ্ন: 
িাধারি েহুলিেবাচিী প্রশ্ন 
প্রশ্ন: একতরফা দালিিা পদ্ধলতর প্রলয়াগ বক্ষত্র বকার্ায়?  
ক)   রাষ্ট্রীয় কারোলর  
ি)    অংশীদালর কারোলর  
গ)    ব ৌর্ মূিধিী কারোলর  
ঘ)    ক্ষুদ্রায়তয়লির একমালিকািা কারোলর  
উত্তর: ঘ 
প্রশ্নঃ একতরফা দালিিা পদ্ধলতর িেবালধক প্রলয়াগলক্ষত্র লিলচর বকািটি?  
ক)    একমালিকািা ব্যেিায়                      
ি)    অংশীদারি ব্যবসায় 
গ)    িমোয় ব্যেিায় 
ঘ)    রাষ্ট্রীয় ব্যেিায় 
উত্তর: ক 
প্রশ্ন: একতরফা দালিিা পদ্ধলতলত বকাি বকাি লিিাে িংরক্ষি করা িয়?  
ক)    িগদাি ও ব্যলিোচক লিিাে   
ি)     আয়-ব্যয়োচক ও িম্পলত্তোচক লিিাে  
গ)     আয়-ব্যয়োচক লিিাে 
ঘ)     িম্পলত্তোচক লিিাে  
উত্তর: ক 
প্রশ্ন: একতরফা দালিিা পদ্ধলতলত লিলচর বকাি লিিােটি রািা িয় িা?  
ক)    িগদাি লিিাে   
ি)     আয়-ব্যয়োচক লিিাে  
গ)     ব্যলিোচক লিিাে 
ঘ)     িম্পলত্তোচক লিিাে  
উত্তর: ি 
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প্রশ্ন: বকাি পদ্ধলতলত লিিাে িংরক্ষলি বকাি সুলিলদ বষ্ট্ িীলত অনুসৃত িয় িা?   
ক)    আধুরিক পদ্ধরি  
ি)    ববজ্ঞারিক পদ্ধরি 
গ)    একতরফা দালিিা পদ্ধলত  
ঘ)    দু’তরফা দালিিা পদ্দলত  
উত্তর: গ 
 

েহুপদী িমালিসূচক েহুলিেবাচিী প্রশ্ন 
প্রশ্ন: একতরফা দালিিা পদ্ধলত প্রকৃতপলক্ষ - 
i.    অসম্পূর্ ণ রিসাব পদ্ধরি  
ii.   অববজ্ঞারিক লিিাে পদ্ধলত  
iii.  লেিদদদিি একটি অংশ রেখি পদ্ধরি  
লিলচর বকািটি িঠিক? 
ক)  i ও ii 
ি)   i ও iii 
গ)   ii ও iii 
ঘ)   i, ii ও iii 
উত্তর: ক 
প্রশ্ন: একতরফা দালিিা পদ্ধলত িেবজিস্বীকৃত িয়। কারি এ পদ্ধলতলত- 
i.    িারমক রিসাব সংিক্ষর্ কিা িয় িা  
ii.   সম্পরিবাচক রিসাব আংরশকভাদব িাখা িয় 
iii.  ব্যরিবাচক রিসাব পরিপূর্ ণ িাখা িয় িা  
লিলচর বকািটি িঠিক? 
ক)  i ও ii 
ি)   i ও iii 
গ)   ii ও iii 
ঘ)   i, ii ও iii 
উত্তর: ক 
প্রশ্ন: একতরফা দালিিা পদ্ধলত ব্যেিালরর কারি- 
i.    কম ব্যয়বহুে   
ii.   মুিাফা রির্ ণািদর্ অরর্ক রিভণিদ াগ্য  
iii.  রিসাবশাদে কম জ্ঞািসম্পন্ন লোদকি ব্যবিাি  
লিলচর বকািটি িঠিক? 
ক)  i ও ii 
ি)   i ও iii 
গ)   ii ও iii 
ঘ)   i, ii ও iii 
উত্তর: ি 
প্রশ্ন: একতরফা দালিিা পদ্ধলতলত লিিাে িংরক্ষি করা িলি - 
i.    সঠিক োভ-ক্ষরি রির্ ণয় কিা  ায় িা    
ii.   সঠিক আরথণক অবস্থা জািা  ায় িা   
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iii.  শ্রম ও অদথণি সাশ্রয় কিা  ায় িা   
লিলচর বকািটি িঠিক? 
ক)  i ও ii 
ি)   i ও iii 
গ)   ii ও iii 
ঘ)   i, ii ও iii 
উত্তর: ক 
প্রশ্ন: একতরফা দালিিা পদ্ধলতলত অিম্ভে - 
i.    সঠিকভাদব আরথণক অবস্থা রির্ ণয় কিা    
ii.   সঠিকভাদব গারর্রিক শুদ্ধিা  াচাই কিা   
iii.  শ্রম ও ব্যয় সাশ্রয় কিা  
লিলচর বকািটি িঠিক? 
ক)  i ও ii 
ি)   i ও iii 
গ)   ii ও iii 
ঘ)   i, ii ও iii 
উত্তর: ক 
 

অলিন্ন তথ্যলিলত্তক েহুলিেবাচিী প্রশ্ন: 
লিলচর উদ্দীপকটি পল া এেং পরেতী দুটি প্রলশ্নর উত্তর দাও: 
জিাে মামুি একজি ব্যেিায়ী। লতলি তার লিিাে  র্া র্ পদ্ধলতলত রালিি িা। লতলি কারোলর ১,০০,০০০ টাকা লেলিলয়াগ 
কলরি, তার মূিধি স্বল্পতার জন্য ব্যেিা পলরচািিা করা অিম্ভে।  
প্রশ্ন: জিাে মামুি বকাি পদ্ধলতলত লিিাে রালিি? 
ক)   লমে দালিিা  
ি)    প্রারলম্ভক দালিিা  
গ)    একতরফা দালিিা  
ঘ)    দুতরফা দালিিা  
উত্তর: গ 
প্রশ্ন: উদ্দীপলকর আলিালক জিাে মামুলির করিীয়-  
i.     সঠিক পদ্ধরিদি রিসাব িাখা   
ii.    বন্ধুি রিট লথদক পিামশণ লিওয়া  
iii.   ব্যাংক লথদক স্বল্পদময়ারদ ঋর্ লিওয়া   
লিলচর বকািটি িঠিক? 
ক)   i ও ii 
ি)    i ও iii 
গ)    ii ও iii 
ঘ)    i, ii ও iii 
উত্তর: ি 
 
লপ্রয় লশক্ষার্ী, আলিাচয লেষলয়র উপর বোর্ব পরীক্ষায় বকাি সৃজিশীি প্রশ্ন িয় িা। তলে প্রায় প্রলতেছর েহুলিেবাচলি প্রশ্ন র্ালক। 
আলম এিালি লশক্ষালোলর্বর কলয়কটি েহুলিেবাচলি প্রশ্ন নুমিা লিিালে লদলয়লছ। বতামরা ২০১৭ বর্লক ২০১৯ প বন্ত িকি 
লশক্ষালোলর্বর েহুলিেবাচলি প্রলশ্নর উপর িালিািালে প্রস্তুলত লিলে। 
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বেপজা পােলিক স্কুি ও কলিজ চট্টগ্রাম 
পাঠ পলরকল্পিা - ০৯ 
লিিােলেজ্ঞাি ১মপত্র 

১০ম অধ্যায়:  একতরফা দালিিা পদ্ধলত  
ক্লাি- ০২ 

 
িময় : ৪৫ লমলিট 
আলিাচয সূলচ: 

• একিিফা দারখো পদ্ধরিদি োভ-দোকসাি রববির্ী প্রস্তুদিি রিয়মাবেী    
 
লশিিফি  

• একতরফা দালিিা পদ্ধলতলত কী কী আলর্বক লেেরিী প্রস্তুত করা িয় তা েিলত পারলে। 
• একতরফা দালিিা পদ্ধলতলত কীিালে িাি-ক্ষলত লিি বয় করা িয় তা েি বিা করলত পারলে।  
• িাি-লিাকিাি লেেরিী কী তা েিলত পারলে। 
• িাি-লিাকিাি লেেরিীলত কী কী দফা অন্তর্ভবি িলে তা েিলত পারলে। 
• িাি-লিাকিাি লেেরিী প্রস্তুত করলত পারলে। 

িমুিা প্রশ্ন: 
সার্াির্ বহুরিবণাচিী প্রশ্ন 
প্রশ্ন: লকাি মূের্দিি ওপি সুদ র্িা িয়? 
ক)  প্রািরিক মূের্ি 

খ)   সমাপিী মূের্ি 

গ)   কা ণকিী মূের্ি 

ঘ)   রবরিদয়ারজি মূের্ি 
উিি: ক 
প্রশ্ন: একিিফা দারখো পদ্ধরিদি োভ লোকসাি রির্ ণদয়ি সূত্র লকািটি? 
ক) প্রািরিক মূের্ি - সমাপিী মূের্ি 
খ) প্রািরিক মূের্ি + উদিােি - সমাপিী মূের্ি 
গ) (সমাপিী মূের্ি + উদিােি ) - ( প্রািরিক মূের্ি + মূের্দিি সুদ) 
ঘ) (প্রািরিক মূের্ি + উদিােি ) - ( সমাপিী মূের্ি + পরিচােিা ব্যয়) 
উিি: গ 

প্রশ্ন:  একিিফা দারখো পদ্ধরিদি োভ-ক্ষরি রির্ ণয় কিা িয় রকদসি রভরিদি? 
ক)  আয়-ব্যদয়ি রভরিদি 
খ) মূের্দিি রভরিদি 
গ) সম্পরিি রভরিদি 
ঘ) দাদয়ি রভরিদি 
উিি : খ 
প্রশ্ন: একিিফা দারখো পদ্ধরিদি রকভাদব োভ-ক্ষরি রির্ ণয় কিা িয়? 
ক) লমাট আয় লথদক লমাট ব্যয় বাদ লদয়া িয়  
খ) রিট আয় লথদক রিট ব্যয় বাদ লদয়া িয় 
গ) সমাপিী মূের্ি লথদক প্রািরিক মূের্ি বাদ লদয়া িয় 
ঘ) লমাট সম্পদ লথদক লমাট দায় বাদ লদয়া িয় 
উিি: গ 
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প্রশ্ন: একিিফা দারখো পদ্ধরিদি রিট োভ বা ক্ষরি রির্ ণয় কিাি জন্য রিদচি লকািটি প্রস্তুি কিা িয়? 
ক) োভ-দোকসাি রববির্ী 
খ) ববষরয়ক রববির্ী 
গ) মারেকািা স্বত্ব রববির্ী 
ঘ) োভ লোকসাি আবন্টি রববির্ী 
উিি:  ক 
প্রশ্ন: প্রদিেক মাদসি প্রথম িারিদখ উদিােি কিদে কি মাদসি (বছদিি) সুদ র্িদি িদব? 
ক)  ২.৫  
খ) ৫.৫ 
খ) ৬ 
ঘ) ৬.৫ 
উিি: ঘ 

প্রশ্ন: প্রদিেক মাদসি মাঝামারঝ/১৫ িারিদখ/প্রদিেক মাদস উদিােি কিদে কি মাদসি(বছদিি)  সুদ র্িদি িদব? 
ক)  ২.৫  
খ) ৫.৫ 
গ) ৬ 
ঘ) ৬.৫ 
উিি: গ 

প্রশ্ন: প্রদিেক মাদসি লশষ িারিদখ উদিােি কিদেই কি মাদসি(বছদিি)  সুদ র্িদি িদব? 
ক)  ২.৫  
খ) ৫.৫ 
গ) ৬ 
ঘ) ৬.৫ 

উিি: খ  
প্রশ্ন: প্রািরিক মূের্ি ৭০,০০০ টাকা, সমাপিী মূের্ি ৯০,০০০ টাকা িদে োভ-ক্ষরিি পরিমার্ কি? 
ক)  ক্ষরি ১,৬০,০০০ টাকা  
খ) ক্ষরি ২০,০০০ টাকা 
গ) োভ ২০,০০০ টাকা 
ঘ) োভ ১,৬০,০০০ টাকা 
উিি: খ  
 
বহুপদী সমারিসূচক বহুরিবণাচিী প্রশ্ন 
প্রশ্ন: োভ-দোকসাি রববির্ীি বামপাদশ লদখাদিা িয়- 
i.     প্রািরিক মূের্ি ও অরিরিি মূের্ি 

ii.    অরিম আয় ও বদকয়া খিচসমূি 

iii.  সমাপিী মূের্ি ও উদিােি 
রিদচি লকািটি সঠিক? 
ক)   i ও ii 
খ)    i ও iii 
গ)    ii ও iii 
ঘ)    i, ii ও iii 
উিি: ক 
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প্রশ্ন: োভ-দোকসাি রববির্ীি ডািপাদশ লদখাদিা িয়- 
i.     প্রািরিক মূের্ি ও অরিরিি মূের্ি 

ii.    অরিম খিচ ও বদকয়া আয়সমূি 

iii.  সমাপিী মূের্ি ও রিট উদিােি 
রিদচি লকািটি সঠিক? 
ক)   i ও ii 
খ)    i ও iii 
গ)    ii ও iii 
ঘ)    i, ii ও iii 
উিি: গ  
প্রশ্ন: োভ-দোকসাি রববির্ীদি সমন্বয় কিদি িয় 

i.     অরিরিি মূের্ি আিয়ি 

ii.    পণ্য উদিােি 

iii.  অিাদায়ী পাওিা সরিরি 
রিদচি লকািটি সঠিক? 
ক)   i ও ii 
খ)    i ও iii 
গ)    ii ও iii 
ঘ)    i, ii ও iii 
উিি: ঘ 

 
অরভন্ন িথ্যরভরিক বহুরিবণাচিী প্রশ্ন: 
উদ্দীপকটি পদ া এবং পিবিী দুটি প্রদশ্নি উিি দাও: 
জিাব িারসম একজি ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। রিরি রিসাদবি সঠিক পদ্ধরি অনুসিি কদিি িা । িাি ব্যবসায় পাদিা রিমন্ত্রর্ রছে 
৬০,০০০ টাকা। রিরি উি বছদি২৫,০০০ টাকা অরিরিি মূের্ি রবরিদয়াগ কদিরছদেি। উি বছদি রিরি প্ররি মাদসি 
লশদষ ব্যবসায়ী লথদক২,০০০ টাকা কদি লছদ  টিউশি রফ পরিদশার্  কদিি। উি বছদি িাাঁি ব্যবসারয়ক োদভি পরিমার্ 
৩,০০০ টাকা। 
 
প্রশ্ন ব্যবসায়ী সমাপিী মূের্দিি পরিমার্ কি? 
ক)  ৭৯,০০০ টাকা  
খ)  ৮৯,০০০ টাকা 
গ)  ৯১,০০০ টাকা 
ঘ) ১,৩৯,০০০ টাকা 
উিি: গ  

প্রশ্ন:   উদিােদিি উপি১০% িাদি সুদ র্া ণ কিা িদে উদিােদিি সুদদি পরিমার্ কি? 
ক)  ১,১০০ টাকা  
খ)  ১,২০০ টাকা 
গ)  ১,৩০০ টাকা 
ঘ) ২,৪০০ টাকা 
উিি: ক  
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রব: দ্র: (১) রপ্রয় রশক্ষাথী, আদোচে রবষদয়ি উপি লবাডণ পিীক্ষায় প্রায় প্ররিবছি সৃজিশীে ও বহুরিবণাচরি প্রশ্ন থাদক। আরম 
এখাদি রবরভন্ন রশক্ষাদবাদডণি গুরুত্বপূর্ ণ রকছু বহুরিবণাচরি প্রশ্ন নুমিা রিসাদব রদদয়রছ। লিামিা ২০১৭ লথদক ২০১৯ প ণন্ত সকে 
রশক্ষাদবাদডণি সব বহুরিবণাচরি প্রদশ্নি উপি ভাদোভাদব প্রস্তুরি রিদব। 
(২) সৃজিশীে প্রদশ্নি িমুিা এখাদি লদয়া িয়রি। রবগি ২০১৭ লথদক ২০১৯প ণন্ত সব রশক্ষা লবাদডণি সৃজিশীে প্রশ্ন গুদো 
ভাদোভাদব অনুশীেি কিদি িদব। 
 

বেপজা পােলিক স্কুি ও কলিজ চট্টগ্রাম 
পাঠ পলরকল্পিা - ০৯ 
লিিােলেজ্ঞাি ১মপত্র 

১০ম অধ্যায়: একিিফা দারখো পদ্ধরি  
ক্লাি- ০৩ 

 
সময় : ৪৫ রমরিট 
আদোচে সূরচ: 

•  একিিফা দারখো পদ্ধরিদি ববষরয়ক রববির্ী প্রস্তুদিি রিয়ম 
 

রশখিফে (learning outcome) 
• একিিফা দারখো পদ্ধরিদি কীভাদব আরথণক অবস্থা রির্ ণয় কিা িয় িা বর্ ণিা কিদি পািদব।  
• ববষরয়ক রববির্ী/রববৃরি কী িা বেদি পািদব। 
• ববষরয়ক রববৃরি/রববির্ীদি কী কী দফা অন্তর্ভণি িদব িা বেদি পািদব। 
• ববষরয়ক রববৃরি/রববির্ী প্রস্তুি কিদি পািদব। 

 
িমুিা প্রশ্ন: 
সার্াির্ বহুরিবণাচরি প্রশ্ন 
প্রশ্ন:  একিিফা দারখো পদ্ধরিদি ব্যবসাদয়ি আরথণক অবস্থা জািদি রিদচি লকািটি প্রস্তুি কিা িয়? 
ক)  োভ লোকসাি রিসাব  
খ)  আয় রববির্ী 
গ)   রবষয়/ ববষরয়ক রববির্ী 
ঘ)   আরথণক অবস্থাি রববির্ী 
উিি: গ 
প্রশ্ন:  বদকয়া খিদচি জন্য রিদচি লকাি রিসাবগুদো প্রভারবি িদব? 
ক)  আয় ও দায়  
খ)  ব্যয় ও দায় 
গ)   ব্যয় ও সম্পদ  
ঘ)   সম্পদ ও দায়  
উিি: খ 
প্রশ্ন: উদিােদিি উপি সুদ র্া ণ কিা িা িদে আরথণক রববির্ীদি রক প্রভাব প দব? 
ক)  রিট আয় হ্রাস পাদব 
খ)   রিট ক্ষরি বৃরদ্ধ পাদব 
গ)   মূের্ি বৃরদ্ধ পাদব   
ঘ)   দায় বৃরদ্ধ পাদব 
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উিি: ক 
 
বহুপদী সমারিসূচক বহুরিবণাচরি প্রশ্ন 
প্রশ্ন: ববষরয়ক রববির্ী প্রস্তুি কিা িয়- 
i.     আরথণক ফোফে রির্ ণদয়ি  জন্য 
ii.    সম্পদ, দায় ও মারেকািা স্বদত্বি পরিমার্ রির্ ণদয়ি জন্য  
iii.   আরথণক অবস্থা রির্ ণদয়ি জন্য   
রিদচি লকািটি সঠিক? 
ক)   i ও ii 
খ)    i ও iii 
গ)    ii ও iii 
ঘ)    i, ii ও iii 
উিি: গ 
 
প্রশ্ন: একিিফা দারখো পদ্ধরিদি ববষরয়ক রববির্ীদি আদস- 
i.     প্রািরিক মূের্ি ও অরিরিি মূের্ি 
ii.    চেরি বছদিি অরিম আয় ও বদকয়া খিচসমূি 
iii.   মূের্দিি সুদ ও রিট োভ/ক্ষরি  
রিদচি লকািটি সঠিক? 
ক)   i ও ii 
খ)    i ও iii 
গ)    ii ও iii 
ঘ)    i, ii ও iii 
উিি: ঘ 
 
অরভন্ন িথ্যরভরিক বহু রিবণাচরি প্রশ্ন  
উদ্দীপকটি পদ া এবং পিবিী দুটি প্রদশ্নি উিি দাও: 
জিাব  রমল্টদিি ব্যবসাদয়ি প্রািরিক মূের্ি ১,৫০,০০০ টাকা,   উদিােি ১০,০০০ টাকা, রবরিি পদণ্যি ব্যয় 
১,৫০,০০০ টাকা  এবং রবিয় ২,৫০,০০০ টাকা।  এই বছি িাি রিট োভ িদয়দছ ৬০,০০০ টাকা।  
 
প্রশ্ন:  জিাব রমল্টদিি ব্যবসাদয়ি মারেকািাি স্বদত্বি পরিমার্ কি? 
ক)  ১,৫০,০০০ টাকা  
খ)  ১,৮০,০০০ টাকা 
গ)  ২,০০,০০০ টাকা 
ঘ)  ২,১০,০০০ টাকা 
উিি: গ 
প্রশ্ন:  রবরিি পদণ্যি ব্যয় ১০% কম িদে ব্যবসাদয়ি আরথণক রববির্ীদি প্রভাব পড়দব-   
i.      রিট োভ বৃরদ্ধ পাদব 
ii.     রিট োভ হ্রাস পাদব 
iii.    মারেকািা স্বত্ব বৃরদ্ধ পাদব 
রিদচি লকািটি সঠিক? 
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ক)   i ও ii 
খ)    i ও iii 
গ)    ii ও iii 
ঘ)    i, ii ও iii 
উিি: গ 
 
লে: দ্র:  (১) লপ্রয় লশক্ষার্ী, আলিাচয লেষলয়র উপর বোর্ব পরীক্ষায় প্রায় প্রলতেছর সৃজিশীি ও  েহুলিেবাচলি প্রশ্ন র্ালক। আলম 
এিালি লেলিন্ন লশক্ষালোলর্বর গুরুত্বপূি ব লকছু  েহুলিেবাচলি প্রশ্ন নুমিা লিিালে লদলয়লছ। বতামরা ২০১৭ বর্লক ২০১৯ প বন্ত 
িকি লশক্ষালোলর্বর িে েহুলিেবাচলি প্রলশ্নর উপর িালিািালে প্রস্তুলত লিলে। (২) সৃজিশীি  প্রলশ্নর িমুিা এিালি বদয়া িয়লি। 
লেগত ২০১৭ বর্লক ২০১৯প বন্ত িে লশক্ষা বোলর্বর সৃজিশীি প্রশ্ন গুলিা িালিািালে অনুশীিি করলত িলে।উলেখ্য ব , এই 
অধ্যায় বর্লক প্রলতেছর ১টি সৃজিশীি প্রশ্ন র্াকলেই।  
 

বেপজা পােলিক স্কুি ও কলিজ চট্টগ্রাম 
পাঠ পলরকল্পিা - ০৯ 
লিিােলেজ্ঞাি ১মপত্র 

১০ম অধ্যায়: একিিফা দারখো পদ্ধরি 
ক্লাি- ০৪ 

 
সময় : ৪৫ রমরিট 
আদোচে সূরচ: 

• একিিফা দারখো পদ্ধরিদি িরক্ষি রিসাব দু’িিফা দারখোয় রূপান্তি 
 

রশখিফে (learning outcome) 
• একিিফা দারখো পদ্ধরিদি িরক্ষি রিসাব দু’িিফা দারখোয় রূপান্তি  কী িা বেদি পািদব। 
• একিিফা দারখো পদ্ধরিদি িরক্ষি রিসাব দু’িিফা দারখোয় রূপান্তি প্ররিয়া বর্ ণিা কিদি পািদব। 
• একিিফা দারখো পদ্ধরিদি িরক্ষি রিসাব দু’িিফা দারখোয় রূপান্তি কিদি পািদব। 

 
িমুিা প্রশ্ন: 
সার্াির্ বহুরিবণাচরি প্রশ্ন 
প্রশ্ন: একটি প্ররিষ্ঠাদি জানুয়ারি মাদসি শুরুদিই প্রদদয় রিসাব ২,৯১০ টাকা ও  মাদসি লশদষি ৩,৪০০ টাকা।  উি মাদস 
প্রদদয় রিসাবদক ৫,৬২৫ টাকা পরিদশার্ কিা িয়। জানুয়ারি মাদস র্াদি িদয়ি পরিমাপ কি? 
ক)   ৪৯০ টাকা 
খ)   ৫,১৩৫ টাকা  
গ)   ৫,৬২৫ টাকা 
ঘ)   ৬,১১৫ টাকা 
উিি: ঘ 
উিি সংদকি:  
র্াদি িদ ি পরিমার্  = প্রদদয় রিসাবদক পরিদশার্ +  সমাপিী প্রদদয় রিসাব - প্রািরিক প্রদদয় রিসাব - 
= ৫,৬২৫ টাকা+ ৩,৪০০ টাকা - ২,৯১০ টাকা - 
=  ৯,০২৫ টাকা - ২,৯১০ টাকা 
= ৬,১১৫ টাকা।  
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প্রশ্ন: প্রদদয়  রিসাদবি প্রািরিক ও সমাপিী লজি  থািদম ২০,০০০ টাকা ও ২২,০০০ টাকা। র্াদি  িদয়ি পরিমাি 
৭০,০০০ টাকা। প্রদদয় রিসাবদক িগদ পরিদশার্ এি পরিমার্ কি? 
ক)   ২৬,০০০ টাকা 
খ)   ৬৮,০০০ টাকা  
গ)   ৭২,০০০ টাকা 
ঘ)   ১,১২,০০০ টাকা 
উিি: খ 
উিি সংদকি:  
প্রদদয় রিসাবদক িগদ পরিদশার্ = প্রািরিক প্রদদয় রিসাব + র্াদি িয়- সমাপিী প্রদদয় রিসাব 
= ২০,০০০ টাকা+৭০,০০০ টাকা-২২,০০০ টাকা 
=  ৯০,০০০ টাকা -২২,০০০ টাকা 
= ৬৮,০০০ টাকা। 
 
প্রশ্ন: সািরজদা লেরডং এি ২০১৯ সাদেি ১ জানুয়ারি িারিদখ প্রাপ্য লিাট ৬০,০০০ টাকা, সািা বছদিি প্রাপ্য লিাট িদি িগদ 
প্রারি ১,৫০,০০০ টাকা। ২০১৯ সাদেি ৩১ রডদসম্বি িারিদখ প্রাপ্য লিাট রছে ৭৫,০০০ টাকা। চেরি রিসাব কাদেি  প্রাপ্য 
রিসাব িদি কি টাকা প্রাপ্য লিাট িির্ কিা িদয়দছ? 
ক)   ৭৫,০০০ টাকা 
খ)   ১,৩৫,০০০ টাকা  
গ)   ১,৬৫,০০০ টাকা 
ঘ)   ২,৮৫,০০০ টাকা 
উিি: গ 
 
বহুপদী সমারিসূচক বহুরিবণাচরি প্রশ্ন 
প্রশ্ন: একিিফা দারখো পদ্ধরিদক দুিিফা দারখো পদ্ধরিদি রূপান্তদিি সময় প্রদদয় লিাট রিসাব ও প্রদদয়  রিসাব িদি রিরূপর্ 
কিা িয়- 
i.    িগদ িদয়ি পরিমার্  
ii.    প্রদদয় লিাট এ স্বীকৃরিি পরিমার্  
iii.   র্াদি িদয়ি পরিমাি  
রিদচি লকািটি সঠিক? 
ক)   i ও  ii 
খ)   i ও  iii 
গ)   ii ও  iii 
ঘ)   i, ii ও  iii 
উিি: গ 
 
অরভন্ন িথ্য রভরিক বহুরিবণাচরি প্রশ্ন: 
রিদচি উদ্দীপকটি প  এবং পিবিীদি প্রদশ্নি উিি দাও: 
জিাব শিীদ িাি ব্যবসাদয়ি রিসাব  থর থ পদ্ধরিদি  সংিক্ষর্ কদিি িা। ২০১৯ সাদেি িাি  প্রািরিক ও সমাপিী মূের্ি 
রছে  থািদম ৩,০০,০০০ টাকা ও ৫,০০,০০০ টাকা। উি বছদিি রিরি িগদ ২০,০০০ টাকা এবং ১০,০০০ টাকাি 
পণ্য উদিােি কদিি।ওই বছি রিরি ব্যবসাদয় ৬০,০০০ টাকা অরিরিি মূের্ি সিবিাি কদি। 
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প্রশ্ন:  ২০১৯  সাদেি জিাব শিীদদি রিট োদভি পরিমার্ কি? 
ক)   ৯০,০০০ টাকা 
খ)   ১,৪০,০০০ টাকা  
গ)   ১,৭০,০০০ টাকা 
ঘ)   ২,৩০,০০০ টাকা 
উিি: গ 
প্রশ্ন:  বছি লশদষ কি টাকাি সাদথ রিট োভ ও উদিােি সমন্বয় কিদি িদব? 
ক)   ৩,০০,০০০ টাকা 
খ)   ৩,৩০,০০০ টাকা  
গ)   ৫,০০,০০০ টাকা 
ঘ)   ৫,৩০,০০০ টাকা 
উিি: ক 
 

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

 
 

সুলপ্রয় লশক্ষার্ী, 
লিিােলেজ্ঞাি প্রথমপলত্রর ১০ম অধ্যায় : একিিফা দারখো পদ্ধরি বর্লক প্রায় প্রলত েছরই বোর্ব পরীক্ষায় 
২/৩টি েহুলিেবাচলি ও ১টি সৃজিশীি প্রশ্ন র্ালক। এিালি, আলম লেলিন্ন লশক্ষালোলর্বর লেগত ৪েছলরর প্রলশ্নর 
আলিালক লকছুগুরুত্বপূি ব েহুলিেবাচলি িমুিা প্রশ্ন, প্রশ্নগুলির উত্তর এেং ব্যেিালরক িমস্যার বক্ষলত্র উত্তর 
িংলকত লশলরািালম গিিা কলর লদলয়লছ। বতামালদর প্রলত লিলদ বশ িলে, এই িমুিা প্রশ্ন ও উত্তরগুলি োরোর 

চচ বা করলে। অন্তত এই েহুলিেবাচলি প্রশ্নগুলি িে লশলি লিলে। 
এই অধ্যায় বর্লক পাঠ পলরকল্পিা অংলশ বকাি সৃজিশীি প্রশ্ন বতামালদর চচ বার জন্য িংযুি করা িয়লি। 
কারি এই অধ্যায় বর্লক ৫টি িমুিা প্রশ্ন ও িমুিা উত্তর লিলয় আিাদা একটি বিকচার লশট বদয়া িলয়লছ। 

 
িালিা বর্লকা, ঘলর বর্লকা, সুস্থ ও লিরাপলদ বর্লকা। 

ধন্যোদ। 
 


