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নমুনা প্রশ্ন - ০১ 
[ঢাকা লশক্ষা বোর্ব ২০১৯] 

তারা, ঝরা ও লিরা একটি অংশীদালর কারোলরর ৩ জন অংশীদার। তারা কারোলরর িাভ-লিাকসান ২:২:১ অনুপালত েন্টন 
কলর বনয়। ১ জানুয়ালর ২০১৯ তালরলে তালদর মূিধন লিি যথাক্রলম ৬০,০০০ টাকা, ৫০,০০০ টাকা ও ৩০,০০০ টাকা। 
তারা মূিধন ও উলত্তািলনর উপর ৫% িালর সুদ ধায ব লসদ্ধান্ত বনয়। তারা সােবক্ষলিক দালয়ত্ব পািলনর জন্য মালসক ৩,০০০ 
টাকা বেতন পালে।উক্ত েিলর তারা, ঝরা ও িীরার উলত্তািলনর পলরমাি লিি যথাক্রলম  ৯,০০০ টাকা, ৬,০০০ টাকা ও 
৩,০০০ টাকা। 
উপর্যবক্ত সমন্বয়সাধলনর পূলেব ৩১লর্লসম্বর ২০১৯ তালরলে কারোলরর নীট মুনাফার পলরমাি দাাঁডায় ৬৫,০৫০ টাকা। 
ক। অংশীদারলদর উলত্তািলনর সুদ লনি বয় কলরা। 
ে। অংশীদারলদর িাভ বিাকসান আেন্টন লিসাে প্রস্তুত কলরা। 
গ। অংশীদারলদর মূিধন লিসাে প্রস্তুত কলরা। 

১(ক) নং প্রলশ্নর উত্তর: 
অংশীদারলদর উলত্তািলনর সুদ এর পলরমাি লনি বয়: 

লেেরি টাকা 
 তারা (৯,০০০× ৫%×৬/১২) ২২৫.০০ 
 ঝরা (৬,০০০×৫%×৬/১২) ১৫০.০০ 
 লিরা (৩,০০০×৫%×৬/১২) ৭৫.০০ 

বমাট = ৪৫০.০০ 
 

১(ে) নং প্রলশ্নর উত্তর: 
তারা ঝরা ও লিরা 

 িাভ বিাকসান আেন্টন লিসাে 
২০১৯ সালির ৩১ লর্লসম্বর তালরলে সমাপ্ত েিলরর জন্য  

বর্.                                                                 বক্র.  
লেেরি টাকা লেেরি টাকা 

অংশীদারলদর মূিধন লিসাে            
(মূিধলনর সুদ) 

  িাভ বিাকসান লিসাে (লনট িাভ) ৬৫,০৫০ 

তারা (৬০,০০০×৫%)     ৩,০০০         অংশীদারলদর মূিধন লিসাে (উলত্তািলনর সুদ)  
ঝরা (৫০,০০০×৫%)      ২,৫০০  তারা                                                 ২২৫  
লিরা (৩০,০০০×৫%)      ১,৫০০  ঝরা                                                  ১৫০  
 ৭,০০০ লিরা                                                    ৭৫  
তারার মূিধন লিসাে 
(লেতন)(৩,০০০×১২) 

৩৬,০০০  ৪৫০ 

অংশীদারলদর মূিধন লিসাে         
(মুনাফার অংশ) 

   

তারা (২২,৫০০×২/৫)    ৯,০০০    
ঝরা  (২২,৫০০×২/৫)   ৯,০০০    

লিরা  (২২,৫০০×১/৫)   ৪,৫০০    
 ২২,৫০০   
 ৬৫,৫০০  ৬৫,৫০০ 

 
প্রলয়াজনীয় গিনা ও কায বটীকা:  
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১। মূিধলনর সুদ লনি বয়:  
তারা- (৬০,০০০×৫%)=৩,০০০ টাকা 
ঝরা-(৫০,০০০×৫%)=২,৫০০ টাকা 
লিরা-(৩০,০০০×৫%)=১,৫০০ টাকা 
১। েন্টনলযাগ্য মুনাফা েন্টন 
িাভ-ক্ষলত েন্টন অনুপাত- তারা: ঝরা: লিরা = ২:২:১ 
েন্টনলযাগ্য মুনাফা- ২২,৫০০ টাকা। 
তারা- (২২,৫০০×২/৫)=৯,০০০ টাকা 
ঝরা-(২২,৫০০×২/৫)=৯,০০০ টাকা 
লিরা-(২২,৫০০×১/৫)=৪,৫০০ টাকা 

১(গ)নং প্রলশ্নর উত্তর 
তারা, ঝরা ও লিরা 

অংশীদারলদর মূিধন লিসাে 
বর্.                 বত্র. 
তালরে লেেরি তারা(টাকা) ঝরা(টাকা) লিরা(টাকা) তালরে লেেরি তারা(টাকা) ঝরা(টাকা) লিরা(টাকা) 
২০১৯     ২০১৯     
লর্লস-৩১ উলত্তািন ৯,০০০ ৬,০০০ ৩,০০০ জানু-০১ ব্যালিন্স লে/লর্ ৬০,০০০ ৫০,০০০ ৩০,০০০ 
লর্লস-৩১ িাভ-লিাকসান 

আেন্টন লিসাে 
   লর্লস-৩১ িাভ-লিাকসান 

আেন্টন লিসাে 
   

 -উলত্তািলনর সুদ ২২৫ ১৫০ ৭৫  - মূিধলনর সুদ ৩,০০০ ২,৫০০ ১,৫০০ 
লর্লস-৩১ ব্যালিন্স লস/লর্ ৯৮,৭৭৫ ৫৫,৩৫০ ৩২,৯২৫  -বেতন ৩৬,০০০   
      -মুনাফার অংশ ৯,০০০ ৯,০০০ ৪,৫০০ 
  ১,০৮,০০০ ৬১,৫০০ ৩৬,০০০   ১,০৮,০০০ ৬১,৫০০ ৩৬,০০০ 
     ২০২০     
     জানু-০১ ব্যালিন্স লে/লর্ ৯৮,৭৭৫ ৫৫,৩৫০ ৩২,৯২৫ 
          

 

নমুনা প্রশ্ন -০২ 
[যলশার লশক্ষা বোর্ব ২০১৯] 

আঞ্জুমান, তানলজম ও সুমাইয়া 'পাওয়ার এন্টারপ্রাইজ'- এর ৩জন অংশীদার, যারা মূিধন অনুপাত এ ব্যেসায় িাভ বিাকসান 
েন্টন কলর বনয়। ২০১৯ সালির ১ জানুয়ালর তালরলে তালদর মূিধন লিলসলে উিৃত্ত লিি: আঞ্জুমান ১,৫০,০০০ টাকা 
তানলজম ১,০০,০০০ টাকা এেং সুমাইয়া ৫০,০০০ টাকা।সােবক্ষলিক দালয়ত্ব পািলনর জন্য সুমাইয়া মালসক ২,০০০টাকা 
পালেন, যা লতলন লিসাে কাি বশলষও উঠিলয় বনন লন। মূিধন ও উলত্তািলনর উপর োলষ বক ৫% িালর সুদ ধায ব করলত িলে। 
পণ্য উলত্তািন এর উপর ধায ব িলে না।আঞ্জুমান, তানলজম ও সুমাইয়া মুনাফার প্রতযাশায় সারােির যথাক্রলম২০,০০০ টাকা, 
১৫,০০০ টাকা এেং ৫,০০০ টাকা উলত্তািন কলর, যার উপর১,০০০ টাকা, ৬০০ টাকা এেং ৪০০ টাকা সুদ ধায ব করা 
িলয়লি। সুমাইয়া এিাডাও প্রলতষ্ঠান বথলক ১,০০০ টাকার পণ্য উলত্তািন কলরলি যা পণ্য উলত্তািন লশলরানালম লিসােভুক্ত 
িলয়লি।তানলজম েিলরর মাঝামালঝ সমলয় ২৫,০০০ টাকা কারোলর ঋি লিলসলে আনয়ন কলর। চুলক্তর শতব অনুযায়ী 
অংশীদারলদর বয বকান সুদ, বেতন ও কলমশন সমন্বয় পরেতী মুনাফার ওপর আঞ্জুমান ৩% িালর কলমশন পালে। বেতন বর্লেট 
করার পর এেং অন্যান্য সমন্বয় সাধলনর পূলেব ২০১৯ সালির ৩১ লর্লসম্বর তালরলে সমাপ্ত েিলরর কারোলরর 
মুনাফা১,৪০,০০০ টাকায় উপনীত িয়। 
 
ক। তানলজম এর ঋলির সুলদর পলরমাি লনি বয় কলরা। 
ে। অংশীদারলদর িাভ বিাকসান আেন্টন লিসাে প্রস্তুত কলরা। 
গ। পলরেতবনশীি মূিধন পদ্ধলতলত মূিধন লিসাে প্রস্তুত কলরা। 
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২(ক) নং প্রলশ্নর উত্তর 

তানলজম-এর ঋলির সুলদর পলরমাি লনি বয়: 
ঋলির সুদ  
= ২৫,০০০×৬%×৬/১২  
= ৭৫০ টাকা 
 
টীকা: তানলজম কর্তবক প্রদত্ত ঋলির উপর সুলদর িার চুলক্তপলত্রর উলেে না থাকায় োংিালদশ প্রলযাজয ১৯৩২ সালির ভারতীয় 
অংশীদালর আইলনর লেধান অনুসালর ৬% িালর সুদ লিসােভুক্ত করা িলয়লি। 
 

২(ে) নং প্রলশ্নর উত্তর  
পাওয়ার এন্টারপ্রাইজ  

 িাভ বিাকসান আেন্টন লিসাে 
২০১৯ সালির ৩১ লর্লসম্বর তালরলে সমাপ্ত েিলরর জন্য  

বর্.                                                               বক্র.  
লেেরি টাকা লেেরি টাকা 

অংশীদারলদর মূিধন লিসাে  
(মূিধলনর সুদ) 

  িাভ বিাকসান লিসাে (লনট িাভ) ১,৪০,০০০ 

আনজুম (১,৫০,০০০×৫%) ৭,৫০০ অংশীদারলদর মূিধন লিসাে (উলত্তািলনর সুদ)  
তানলজম (১,০০,০০০×৫%) ৫,০০০ আনজুম ১,০০০ 
সুমাইয়া(৫০,০০০×৫%) ২,৫০০  তানলজম ৬০০ 
তানলজলমর ঋি লিসাে (ঋলির সুদ) ৭৫০ সুমাইয়া  
আঞ্জুম এর মূিধন লিসাে (কলমশন) ৩,৬৭৭    
অংশীদারলদর মূিধন লিসাে  
(মুনাফার অংশ) 

   

আনজুম (১,২২,৫৭৩×৩/৬) ৬১,২৮৬   
তানলজম (১,২২,৫৭৩×২/৬) ৪০,৮৫৮   
 সুমাইয়া (১,২২,৫৭৩×১/৬) ২০,৪২৯   
 ১,৪২,০০০  ১,৪২,০০০ 
 
প্রলয়াজনীয় গিনা ও কায বটীকা:  
১। অংশীদারলদর মুনাফা েণ্টলনর অনুপাত লনি বয় 
আনজুম : তানলজম : সুমাইয়া  
= ১,৫০,০০০ : ১,০০,০০০ : ৫০,০০০  
= ৩:২:১  
 
২। আনজুলমর কলমশন লনি বয়: 
চুলক্ত অনুযায়ী বযলকালনা সুদ, বেতন ও কলমশন সমন্বয় পরেতী মুনাফার ওপর আনজুম ৩%  কলমশন পালেন। 
সুদ ও বেতন সমন্বয় পরেতী লনট মুনাফা = ১,৪২,০০০ টাকা ১৫,০০০ টাকা-৭৫০টাকা= ১,২৬,২৫০ টাকা 
অতএে, আনজুলমর কলমশন- (১,২৬,২৫০ টাকা ×৩/১০৩)=৩,৬৭৭ টাকা (প্রায়) 
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২(গ)নং প্রলশ্নর উত্তর 
তারা, ঝরা ও লিরা 

অংশীদারলদর মূিধন লিসাে 
বর্.         বত্র. 
তালরে লেেরি আনজুম 

টাকা 
তানলজন 

টাকা 
সুমাইয়া 
টাকা 

তালরে লেেরি আনজুম 
টাকা 

তানলজন 
টাকা 

সুমাইয়া 
টাকা 

২০১৯     ২০১৯     
লর্লস-৩১ উলত্তািন লিসাে ২০,০০০ ১৫,০০০ ৫,০০০ জানু-০১ ব্যালিন্স লে/লর্ ১,৫০,০০০ ১,০০,০০০ ৫০,০০০ 
লর্লস-৩১ ক্রয় লেক্রয় লিসাে  

-পণ্য উলত্তািন 
   

১,২০০ 
লর্লস-৩১ িাভ-লিাকসান লিসাে 

(লেতন) 
  ২৪,০০০ 

লর্লস-৩১ িাভ-লিাকসান আেন্টন  
লিসাে 

   লর্লস-৩১ িাভ-লিাকসান 
আেন্টন লিসাে 

   

 - উলত্তািলনর সুদ ১.০০০ ৬০০ ৪০০  - মূিধলনর সুদ ৭,৫০০ ৫,০০০ ২,৫০০ 
লর্লস-৩১ ব্যালিন্স লস/লর্ ২,০১,৪৬৩ ১,৩০,২৫৮ ৯০,৩২৯  - কলমশন ৩,৬৭৭০   
      - মুনাফার অংশ ৬১,২৮৬ ৪০,৮৫৮ ২০,৪২৯ 
  ২,২২,৪৬৩ ১,৪৫,৮৫৮ ৯৬,৯২৯   ২,২২,৪৬৩ ১,৪৫,৮৫৮ ৯৬,৯২৯ 
     ২০২০     
     জানু-০১ ব্যালিন্স লে/লর্ ২,০১,৪৬৩ ১,৩০,২৫৮ ৯০,৩২৯ 

 

নমুনা প্রশ্ন - ০৩ 
[কুলমো লশক্ষা বোর্ব২০১৭] 

২০১৯ সালির ১ জানুয়ালর তালরলে বসৌরভ ও লরফাত যথাক্রলম ৬০,০০০ টাকা ও ৪০,০০০ টাকা লনলয় ব্যেসা শুরু কলর। 
অংশীদারী চুলক্তপলত্রর লেষয়েস্তুলত লনলনাক্ত ধারা সলিলেলশত লিি: 
a) বসৌরভ মালসক ১,২০০ টাকা এেং লরফাত মালসক ৯০০ টাকা বেতন পালে। 
b) তারা মূিধলনর ওপর োলসক ১২% িালর সুদ পালে। 
c) লরফাত লনট িালভর উপর ৫% কলমশন পালে।লনট িাভ বথলক অংশীদারলদর বেতন ও মূিধলনর সুদ চাজব করার পর তলে 

কলমশন চাজব করার পূলেব এ কলমশন ধায ব করলত িলে। 
d) সারা েির ধলর বসৌরভ ও লরফাত যথাক্রলম ৮,০০০ টাকা ও ৬,০০০ টাকা উলত্তািন কলর। এিাডাও বসৌরভ ১,০০০ 

টাকার পণ্য উলত্তািন কলর। 
e) লরফাত ০১-১০-২০১৯ তালরলে কারোলর ২০,০০০ টাকা অলতলরক্ত মূিধন লিলসলে আনয়ন কলর। 
f) তারা স্থায়ী মূিধন পদ্ধলত লিসাে সংরক্ষি করলত সম্মত িয়। 
উপলরালেলেত সমন্বয় সাধলনর পূলেব ২০১৯ সালির ৩১ লর্লসম্বর তালরলে সমাপ্ত েিলরর কারোলরর মুনাফা লিি ২,০০,০০০ 
টাকা। 
ক। অংশীদারলদর মূিধন লিসাে ততলর কলরা। 
ে। িাভ বিাকসান আেন্টন লিসাে প্রস্তুত কলরা। 
গ। অংশীদারলদর চিলত লিসাে প্রস্তুত কলরা। 

৩(ক) নং প্রলশ্নর উত্তর: 
বসৌরভ  ও ও লরফাত 

 অংশীদারলদর মূিধন লিসাে 
 বর্লেট        বক্রলর্ট 

তালরে লেেরি বসৌরভ টাকা লসফাত  টাকা তালরে লেেরি বসৌরভ টাকা লরফাত টাকা 

২০১৯     ২০১৯    
 লর্লজ-৩১  ব্যালিন্স লস/লর্ ৬০,০০০ ৬০,০০০ জানু-০১   নগদান ৬০,০০০ ৪০,০০০ 
    অলটা-০১  নগদান  ২০,০০০ 
  ৬০,০০০ ৬০,০০০   ৬০,০০০ ৬০,০০০ 
    ২০২০    
    জানু-০১  ব্যালিন্স লে/লর্ ৬০,০০০ ৬০,০০০ 
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৩(ে) নং প্রলশ্নর উত্তর: 
বসৌরভ ও  লরফাত 

 িাভ বিাকসান আেন্টন লিসাে 

২০১৯ সালির ৩১ লর্লসম্বর তালরলে সমাপ্ত েিলরর জন্য  
বর্.  বক্র.    

লেেরি টাকা লেেরি টাকা 
অংশীদারলদর চিলত লিসাে   
(মূিধলনর সুদ) 

  িাভ বিাকসান লিসাে (লনট িাভ) ২,০০,০০০ 

বসৌরভ ৭,২০০  বসৌরলভর চিলত লিসাে ( পণ্য উলত্তািন) ১,০০০  
লরফাত ৫,৪০০    

লরফালতর চিলত লিসাে (কলমশন) ৮,১৬০     

অংশীদারলদর চিলত লিসাে বেতন)    

বসৌরভ (১,২০০×১২)) ১৪,৪০০   

লরফাত (৯০০×১২) ১০,৮০০    

অংশীদারলদর চিলত লিসাে  
(মুনাফার অংশ) 

   

বসৌরভ ৭৭,৫২০   

লরফাত ৭৭,৫২০    

 ২,০১,০০০  ২,০১,০০০ 
 
প্রলয়াজনীয় গিনা ও কায বটীকা:  
 
১। অংশীদারলদর মূিধন লনি বয়: 
 বসৌরভ-৬০,০০০×১২%=৭,২ ০০টাকা 
 লরফাত-(৪০ ,০০০×১২%) + (২০,০০০×১২%×৩/১২)=৫,৪০০ টাকা 
 
২।  লরফালতর কলমশন লনি বয়: 
মূিধলনর সুদ ও বেতন সমন্বয় পরেতী লনট মুনাফা  
= (২,০০,০০০+১,০০০) টাকা - (১২,৬০০+২৫,২০০)টাকা 
= ১,৬৩,২০০ টাকা 
অতএে, লরফালতর  কলমশন- (১,৬৩,২০০ টাকা ×৫%)=৮,১৬০ টাকা 
 
৩। অংশীদারলদর মুনাফা েণ্টলনর অনুপাত লনি বয় 

চুলক্তপলত্র অংশীদারলদর মলধ্য মুনাফা েণ্টলনর িার উলেে না থাকায় োংিালদলশর প্রচলিত ভারতীয়  অংশীদালর আইন 
১৯৩২  এর লেধান অনুসালর সমান িালর িাভ-ক্ষলত েন্টন করা িলয়লি। 

েন্টনলযাগ্য মুনাফা১,৫৫,০৪০  টাকা,  বসৌরভ ও  লরফাত- এর মলধ্য সমানভালে অথবাৎ ৭৭,৫২০ টাকা িালর েন্টন করা 
িলয়লি। 
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৩(গ)নং প্রলশ্নর উত্তর 
বসৌরভ ও লরফাত 

অংশীদারলদর চিলত  লিসাে 
বর্.       বত্র. 

তালরে লেেরি বসৌরভ টাকা লরফাত টাকা তালরে লেেরি বসৌরভ টাকা লরফাত টাকা 
২০১৯    ২০১৯    
লর্লস-৩১ উলত্তািন লিসাে ৮,০০০ ৬,০০০ লর্লস-৩১ িাভ-লিাকসান 

আেন্টন লিসাে 
  

লর্লস-৩১ িাভ-লিাকসান আেন্টন 
লিসাে 

   - মূিধলনর সুদ ৭,২০০ ৫,৪০০ 

 -পণ্য উলত্তািন ১,০০০   - কলমশন  ৮,১৬০ 
লর্লস-৩১ ব্যালিন্স লস/লর্ ৯০,১২০ ৯৫,৮৮০  - বেতন ১৪,৪০০ ১০,৮০০ 
     - মুনাফার অংশ ৭৭,৫২০ ৭৭,৫২০ 
  ৯৯,১২০ ১,০১,৮৮০   ৯৯,১২০ ১,০১,৮৮০ 
    ২০২০    
    জানু-০১ ব্যালিন্স লে/লর্ ৯০,১২০ ৯৫,৮৮০ 
 

নমুনা প্রশ্ন-০৪ 
[চট্টগ্রামলশক্ষা বোর্ব ২০১৯] 

সালকে,তালমম ও বসৌম্য একটি অংশীদালর কারোলরর ৩ জন অংশীদার। তারা কারোলরর িাভ-লিাকসান যথাক্রলম ৩:২:১ 
অনুপালত েন্টন কলর বনয়। ২০১৯ সালির ১জানুয়ালর তালরলে তালদর মূিধন লিি শালকে ৫০,০০০ টাকা, তালমম ৩০,০০০ 
টাকা এেং  বসৌম্য২০,০০০ টাকা। সালকে প্রলতমালস ৯০০ বেতন গ্রিি কলর। মূিধন ও উলত্তািলনর উপর োলষ বক ৫% 
আিালর সুদ ধায ব করার লসদ্ধান্ত িয়। তালমম ১ জুিাই তালরলে ৭,০০০ টাকা এেং বসৌম্য ১ অলটাের তালরলে ৪,০০০ কাকা 
ব্যেসায়ী বথলক নগদ উলত্তািন কলর। এিাডা সালকে ব্যেসা বথলক ৩,০০০ টাকা মূলের পণ্য উলত্তািন কলর।শালকলের 
বেতন বদেীর করার পর অন্যান্য সমন্বয় সাধন করার পূলেব ২০১৯ সালির ৩১ লর্লসম্বর তালরলে সমাপ্ত েিলরর কারোলরর 
িাভ ১৬,৭৬৫ টাকায় উপনীত িয়। 
ক। নগদ উলত্তািলনর সুদ লনি বয় কলরা। 
ে। িাভ-লিাকসান েন্টন লিসাে প্রস্তুত কলরা। 
গ। প্রলতষ্ঠান সালকে ও বসৌলম্যর লনট দালে লনি বয় কলরা। 
 

৪(ক) নং প্রলশ্নর উত্তর 
নগদ উলত্তািলনর সুদ লনি বয়: 

লেেরি টাকা 
 তালমলমর উলত্তািলনর সুদ (৭,০০০×৫%×৬/১২) ১৭৫ 

বসৌলমর  উলত্তািলনর সুদ (৪,০০০×৫%×৬/১২) ৫০ 

বমাট =  ২২৫ 
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৪(ে) নং প্রলশ্নর উত্তর 
সালকে, তালমম ও বসৌম্য 

 িাভ বিাকসান আেন্টন লিসাে 

২০১৯ সালির ৩১ লর্লসম্বর তালরলে সমাপ্ত েিলরর জন্য  
বর্.   বক্র.  

লেেরি টাকা লেেরি টাকা 
অংশীদারলদর মূিধন লিসাে  
(মূিধলনর সুদ) 

 িাভ বিাকসান লিসাে (লনট িাভ) ১৬,৭৬৫ 

সালকে (,৫০,০০০×৫%) ২,৫০০ অংশীদারলদর মূিধন লিসাে  
(উলত্তািলনর সুদ) 

 

তালমম  (৩০,০০০×৫%) ১,৫০০ তালমম ১৭৫ 

 বসৌম্য (২০,০০০×৫%) ১,০০০ বসৌম্য ৫০ 
অংশীদারলদর মূিধন লিসাে  
(মুনাফার অংশ) 

 সালকলের মূিধন লিসাে (পণ্য উলত্তািন)  

সালকে (১৪,৯৯০×৩/৬) ৭,৪৯৫   

তালমম (১৪,৯৯০×২/৬) ৪,৯৯৭   

বসৌম্য  (১৪,৯৯০×১/৬) ২,৪৯৮   

 ১৯,৯৯০  ১৯,৯৯০ 
 

৫(গ) নং প্রলশ্নর উত্তর 
অংশীদারলদর মূিধন লিসাে 

বর্.       বত্র. 
তালরে লেেরি সালকে   

টাকা 
বসৌম্য 
টাকা 

তালরে লেেরি সালকে   
টাকা 

বসৌম্য 
 টাকা 

২০১৯    ২০১৯    
লর্লস-৩১ উলত্তািন লিসাে  ৪,০০০ জানু-০১ ব্যালিন্স লে/লর্ ৫০,০০০ ২০,০০০ 
লর্লস-৩১ িাভ-লিাকসান আেন্টন 

লিসাে 
  লর্লস-৩১ িাভ-লিাকসান আেন্টন 

লিসাে 
  

 - পণ্য উলত্তািন ৩,০০০   - মূিধলনর সুদ ২,৫০০ ১,০০০ 
 - উলত্তািলনর সুদ  ৫০  - মুনাফার অংশ ৭,৪৯৫ ২,৪৯৮ 
লর্লস-৩১ ব্যালিন্স লস/লর্ ৫৬,৯৯৫ ১৯,৪৪৮     
  ৫৯,৯৯৫ ২৩,৪৯৮   ৫৯,৯৯৫ ২৩,৪৯৮ 
    ২০২০    
    জানু-০১ ব্যালিন্স লে/লর্ ৫৬,৯৯৫ ১৯,৪৪৮ 

 
 

নমুনা প্রশ্ন -০৫ 
[লসলিট লশক্ষা বোর্ব ২০১৯] 

োেলু, িােলু ও র্ােলু একটি অংশীদালর ব্যেসায় লতনজন অংশীদালর। তারা যথাক্রলম ৩:২:১  অনুপালত িাভ-ক্ষলত েন্টন 
কলর। ২০১৯ সালি তালদর উলত্তািন বেতন ও মুনাফা সমন্বয় এরপর মূিধলনর উিৃত্ত লিি যথাক্রলম ১,৮৬,০০০ টাকা, 
১,৭৮,০০০ টাকা ও ১,৩৬,০০০ টাকা। োেলুর মালসক বেতন লিি ১৮,০০০ টাকা। অংশীদারলদর উলত্তািলনর পলরমাি 
লিি যথাক্রলম ৫২,০০০ টাকা, ২২,০০০ টাকা ও ১৪,০০০ টাকা। োেলুর বেতন োদ বদয়ার পর লকন্তু মূিধলনর সুদ ধায ব 
করার পূলেব কারোলরর মুনাফার পলরমাি লিি ১,৮০,০০০ টাকা। অংশীদালর চুলক্ত অনুযায়ী মূিধলনর ওপর ৫% িালর সুদ 
ধায ব করার কথা থাকলিও বসটি করা িয়লন। 
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ক। অংশীদারলদর প্রারলিক মূিধন লনি বয় কলরা। 
ে। অংশীদারলদর সমলন্বত িাভ-ক্ষলত লেেরিী ততলর কলরা। 
গ। অংশীদারলদর সমলন্বত মূিধন লেেরিী ততলর কলরা। 

৫(ক) নং প্রলশ্নর উত্তর 
অংশীদারলদর প্রারলিক মূিধন লনি বয়: 

লেেরি োেলু টাকা িােলু টাকা র্ােলু টাকা 
সমাপনী মূিধন (উলত্তািন, বেতন ও মুনাফা সমন্বয় এরপর) ১,৮৬,০০০ ১,৭৮,০০০ ১,৩৬,০০০ 
োদ: বেতন ১৮,০০০   
 ১,৬৮,০০০ ১,৭৮,০০০ ১,৩৬,০০০ 

বযাগ: উলত্তািন ৫২,০০০ ২২,০০০ ১৪,০০০ 

 ২,২০,০০০ ২,০০,০০০ ১,৫০,০০০ 
োদ: মুনাফার অংশ ৯০, ০০০ ৬০,০০০ ৩০,০০০ 

প্রারলিক মূিধন  ১,৩০,০০০ ১,৪০,০০০  ১,২০,০০০ 

৫(ে) নং প্রলশ্নর উত্তর 
োেলু, িােলু ও র্ােলু 

সমলন্বত িাভ-লিাকসান লেেরিী 
 ২০১৯ সালির ৩১ লর্লসম্বর তালরলে সমথব েিলরর জন্য 

লেেরি টাকা টাকা 
অসমলন্বত আয়সমূি:   -- -- 
োদ: অসমলন্বত ব্যয়সমূি   

অংশীদারলদর সমলন্বত মূিধন লেেরিী (মূিধলনর সুদ)   

োেলু (১,৩০,০০০×৫%) ৬,৫০০  

িােলু (১,৪০,০০০×৫%) ৭,০০০  

র্ােলু (১,২০,০০০×৫%) ৬,০০০  

েন্টনলযাগ্য ক্ষলতর পলরমাি   ১৯,৫০০ 

অংশীদারলদর সমলন্বত মূিধন লেেরিী (সমন্বয় জলনত ক্ষলত)   

োেলু (১৯,৫০০×৩/৬) ৯,৭৫০  

িােলু (১৯,৫০০×২/৬) ৬,৫০০  

র্ােলু (১৯,৫০০×১/৬) ৩,২৫০  
  ১৯,৫০০ 

৫(গ) নং প্রলশ্নর উত্তর 
োেলু, িােলু ও র্ােলু 

অংশীদারলদর সমলন্বত মূিধন লেেরিী 
তালরে লেেরি োেলু টাকা িােলু টাকা র্ােলু টাকা 

 ২০১৯     

লর্লস-৩১ উিৃত্ত ১,৮৬,০০০ ১,৭৮,০০০ ১,৩৬,০০০ 
লর্লস-৩১ সমলন্বত িাভ-ক্ষলত লেেরিী    
  - মূিধলনর সুদ ৬,৫০০ ৭,০০০ ৬,০০০ 
  ১,৯২,৫০০ ১,৮৫,০০০ ১,৪২,০০০ 
লর্লস-৩১ সমলন্বত িাভ-ক্ষলত লেেরিী    
 - সমন্বয় জলনত ক্ষলত ৯,৭৫০ ৬,৫০০ ৩,২৫০ 
লর্লস-৩১ উিৃত্ত ১,৮২,৭৫০ ১,৭৮ ,৫০০ ১,৩৮,৭৫০ 
 


