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নমুনা প্রশ্ন - ০১ 

[রাজশাহী লশক্ষালোর্ ব ২০১৯] 

 

মলিক বকাম্পালন ২০১৮  সালির ১ অলটাের ১,৮০,০০০ টাকা লেলয় একটি নতুন বমলশন ক্রয় কলর। বমলশনটির আয়়ুষ্কাি অনুমান 

করা হয় ৫ েছর। আয়ুস্কাি বশলষ বমলশনটির ভগ্নােলশষ মূল্য অনুমান করা হয় ২০,৫০০ টাকা। প্রলিষ্ঠানটি ৩১ লর্লসম্বর িালরলে 

লহসাে েছর বশষ কলর। 

 

K) সরিররলেক পদ্ধলিলি মলিক বকাম্পালনর বমলশলনর ২০১৮ সালির অেচলয়র পলরমাি লনি বয় কলরা। 

L) মলিক বকাম্পালনর েইলি ২০১৮ সালির ৩১ লর্লসম্বর িালরলে প্রলয়াজনীয় জালেো োলেিা োও। (ব্যাখ্যার প্রলযা়জন বনই)। 

M) প্রথম েছর বশলষ মলিক বকাম্পালনর লহসাে েইলি বমলশন লহসাে ও অেচয় লহসাে প্রস্তুি কলরা। 

 

১(ক) নং প্রলশ্নর উত্তর 

 

সরিররলেক পদ্ধলিলি মলিক বকাম্পালনর বমলশলনর ২০১৮ সালির অেচলয়র পলরমাি লনি বয়:  

 

সরিররলেক পদ্ধলিলি োলষ বক অেচয় 

= সম্পলত্তর অেচয়লযাগ্য মূল্য ÷ সম্পলত্তর আয়়ুস্কাি 

এোলন,  

সম্পলত্তর অেচয়লযাগ্য মূল্য 

= সম্পলত্ত বমাট ক্রয়মূল্য - ভগ্নােলশষ মূি 

= ১,৮০,০০০ টাকা - ২০,৫০০ টাকা 

= ১,৫৯,৫০০ টাকা 

এেং সম্পলত্তর আয়়ুষ্কাি ৫ েছর 

 

∴ সরিররলেক পদ্ধলিলি সম্পলত্তর োলষ বক অেচয় 

= ১,৫৯,৫০০ টাকা ÷ ৫ েছর 

= ৩১,৯০০ টাকা 

অিএে, ২০১৮ সালির অেচলয়র পলরমাি হলে 

= ৩১,৯০০ টাকা ÷ ১২ মাস ×৩ মাস 

= ৭,৯৭৫ টাকা। 

 

লেলশষ বনাট:  

✓ সরিররলেক পদ্ধলিলি সম্পলত্তর অেচয়লযাগ্য মূলল্যর ওপর অেচয় লনি বয় করা হয়।   

✓ সম্পলত্ত বমাট অজবনব্যয় বথলক সম্পলত্ত আনুমালনক ভগ্নােলশষ মূল্য োে লেলি সম্পলত্তর অেচয়লযাগ্য মূল্য পাওয়া যায়। 

✓ সম্পলত্তর অেচয়লযাগ্য মূল্যলক সম্পলত্তর আনুমালনক আয়ুস্কাি দ্বারা ভাগ কলর অথো, অেচলয়র শিকরা হার দ্বারা গুি কলর 

সম্পলত্তর োলষ বক অেচয় লনি বয় করা হয়। 

✓ সাধারিি: সম্পলত্তর ব্যেহালরর ওপর লভলত্ত কলর অেচয় েরচ লহসােভুক্ত করা হয়। প্রশ্নপত্র অনুসালর বমলশনটি ২০১৮ সালির 

১ অলটাের িালরলে ক্রয় করা হলয়লছ। অথ বাৎ, বমলশনটি ২০১৮ সালি মাত্র ৩মাস ব্যেহার করা হলয়লছ। িাই বমলশলনর ওপর 

৩ মালসর অেচয় লনি বয় করা হলয়লছ।  

✓ বমলশলনর োলষ বক অেচয় ৩১,৯০০ টাকালক ১২ মাস দ্বারা ভাগ কলর ৩মাস দ্বারা গুি কলর ২০১৮ সালির অেচয় েরচ ৭,৯৭৫ 

টাকা লনি বয় করা হলয়লছ।  
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১(ে) নং প্রলশ্নর উত্তর 

মলিক বকাম্পালন 

সাধারি জালেো 

িালরে লহসাে লশলরানাম ও ব্যাখ্যা সূত্র বর্লেট টাকা বক্রলর্ট টাকা 

২০১৮ লি.       

অলটা-০১ বমলশন বর্.  ১,৮০,০০০  

  নগোন বক্র.   ১,৮০,০০০ 

লর্লস-৩১ অেচয় েরচ বর্.  ৭,৯৭৫  

  পুঞ্জীভূি অেচয়-লমলশন বক্র.   ৭,৯৭৫ 

লর্লস-৩১ আয় লেেরিী বর্.  ৭,৯৭৫  

  অেচয় েরচ বক্র.   ৭,৯৭৫ 

 বমাট=  ১,৯৫,৯৫০ ১,৯৫,৯৫০ 

 

১(গ) নং প্রলশ্নর উত্তর 

     বমলশন লহসাে                                     লহসাে বকার্ নং:……. 

িালরে লহসাে লশলরানাম সূত্র বর্লেট 

টাকা 

বক্রলর্ট  

টাকা 

বর্লেট বজর  

টাকা 

বক্রলর্ট বজর 

 টাকা 

২০১৮ লি.       

অলটা-০১ নগোন  ১,৮০,০০০ - ১,৮০,০০০ - 

অেচয় েরচ লহসাে                                  লহসাে বকার্ নং:……. 

িালরে লহসাে লশলরানাম সূত্র বর্লেট 

টাকা 

বক্রলর্ট  

টাকা 

বর্লেট বজর  

টাকা 

বক্রলর্ট বজর 

 টাকা 

২০১৮ লি.       

লর্লস-৩১ পুঞ্জীভূি অেচয়-লমলশন  ৭,৯৭৫ - ৭,৯৭৫ - 

লর্লস-৩১ আয় লেেরিী   ৭,৯৭৫ - - 

 

নমুনা প্রশ্ন - ০২ 

[চট্টগ্রাম লশক্ষালোর্ ব-২০১৯] 

বমঘনা এন্টারপ্রাইজ ২০১৮ সালির ১ জানুয়ালর িালরলে ৫,০০,০০০ টাকা মূলল্যর একটি কিকব্জা ক্রয় কলর। ১ জুিাই ২০১৮ 

িালরলে ২,৫০,০০০ টাকা মূলল্যর আরও একটি কিকব্জা ক্রয় কলর। নতুন ক্রীি কিকব্জাটির জন্য েহন েরচ োেে ২০,০০০ টাকা 

এেং সংস্থাপন ব্যয় োেে ৩০,০০০ টাকা লনে বাহ হয়। প্রলিষ্ঠানটি কিকব্জার উপর ১০% হালর অেচয় ধায ব করার লসদ্ধান্ত গ্রহি 

কলর। প্রলি েছর 31 লর্লসম্বর লহসাে কাি বশষ হয়। 

K) বমঘনা এন্টারপ্রাইলজর ব্যেসালয় ২০১৮ সালির কিকব্জা আনয়ন ও ক্রয়-এর জালেো োলেিা োও। (ব্যাখ্যার প্রলয়াজন বনই)। 

L) সরিররলেক পদ্ধলিলি ২০১৮ ও ২০১৯ সালির অেচয় লনি বয় কলরা। 

M) ২০১৮ ও ২০১৯ সালির জন্য কিকাব্জা লহসাে ও অেচয় সলিলি লহসাে বেোও। 

 

২(ক) নং প্রলশ্নর উত্তর 

বমঘনা এন্টারপ্রাইজ 

সাধারি জালেো 

িালরে লহসাে লশলরানাম ও ব্যাখ্যা সূত্র বর্লেট টাকা বক্রলর্ট টাকা 

২০১৮ লি.       

জানু-০১ কিকব্জা  বর্.  ৫,০০,০০০  

  নগোন বক্র.   ৫,০০,০০০ 

জুিা-০১ কিকব্জা (২,৫০,০০০+২০,০০০+৩০,০০০) বর্.  ৩,০০,০০০  

  নগোন  বক্র.   ৩,০০,০০০ 

 বমাট=  ৮,০০,০০০ ৮,০০,০০০ 
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২(ে) নং প্রলশ্নর উত্তর 

সরিররলেক পদ্ধলিলি অেচয় েরলচর পলরমাি 

= সম্পলত্তর অেচয়লযাগ্য মূল্য × অেচলয়র শিকরা হার ×
ব্যব্হৃত মাস

১২ মাস
 

 

সাি ১ম কিকব্জা ২য় কিকব্জা বমাট অেচয় 

২০১৮ ৫,০০,০০০ টাকা × ১০% 

=৫০,০০০ টাকা 

৩,০০,০০০ টাকা ×১০%×
৬

১২
 

=১৫,০০০ টাকা 

= ৫০,০০০ টাকা +১৫,০০০ টাকা 

= ৬৫,০০০ টাকা 

২০১৯ ৫,০০,০০০ টাকা × ১০% 

=৫০,০০০ টাকা 

৩,০০,০০০ টাকা ×১০% 

=৩০,০০০ টাকা 

= ৫০,০০০ টাকা +৩০,০০০ টাকা 

= ৮৫,০০০ টাকা 

 

লেলশষ বনাট:  

✓ ২০১৮ সালির ১ জানুয়ালর িালরলে ক্রীি কিকব্জাটিলক ১ম কিকব্জা এেং ১ জুিাই িালরলে ক্রীি কিকব্জাটিলক ২য় কিকব্জা 

লহসালে লচলিি করা হলয়লছ। 

✓ ২০১৮ সালি ১ম কিকব্জাটি সম্পূি ব েছর ব্যেহার করা হলয়লছ লকন্তু ২য় কিকব্জাটি ৬মাস ব্যেহার করা হলয়লছ। িাই ১ম 

কিকব্জার ওপর সম্পূি ব েছলরর এেং ২য় কিকব্জার ওপর ৬মালসর অেচয় লনি বয় করা হলয়লছ। ১ম ও ২য় কিকব্জার অেচয় 

েরচ বযাগ কলর ২০১৮ সালির বমাট অেচয় েরচ লনি বয় করা হলয়লছ। 

✓ ২০১৯ সালি উভয় কিকব্জাই সম্পূি ব েছর ব্যেহার করা হলয়লছ। িাই ২০১৯ সালি উভয় কিকব্জার ওপ সম্পূি ব েছলরর অেচয় 

লনি বয় করা হলয়লছ। ১ম ও ২য় কিকব্জার অেচয় েরচ বযাগ কলর ২০১৯ সালির বমাট অেচয় েরচ লনি বয় করা হলয়লছ। 

 

 

২(গ) নং প্রলশ্নর উত্তর 

 

েলিয়ান েই  

     কিকব্জা লহসাে                                     লহসাে বকার্ নং:……. 

িালরে লহসাে লশলরানাম সূত্র 
বর্লেট 

টাকা 

বক্রলর্ট 

টাকা 

বর্লেট বজর 

টাকা 

বক্রলর্ট বজর 

টাকা 

২০১৮ লি.       

জানু-০১ নগোন  ৫,০০,০০০ - ৫,০০,০০০ - 

জুিা-০১ নগোন  ৩,০০,০০০ - ৮,০০,০০০ - 

 

অেচয় সলিলি লহসাে                                  লহসাে বকার্ নং:……. 

িালরে লহসাে লশলরানাম সূত্র 
বর্লেট 

টাকা 

বক্রলর্ট 

টাকা 

বর্লেট বজর 

টাকা 

বক্রলর্ট বজর 

টাকা 

২০১৮ লি.       

লর্লস-৩১ অেচয় েরচ  - ৬৫,০০০  - ৬৫,০০০  

২০১৯ লি.       

লর্লস-৩১ অেচয় েরচ  - ৮৫,০০০ - ১,৪৫,০০০ 

 

লেলশষ বনাট:  

✓ “অেচয় সলিলি লহসাে”- এর ব্যেহার আধুলনক লহসােলেজ্ঞালন বনই েিলিই চলি। েিবমালন “অেচয় সলিলি লহসাে”-এর 

পলরেলিব “পুলঞ্জভূি অেচয় লহসাে” ো “ক্রমলযালজি অেচয় লহসাে” বোিা হয় । এটি একটি কণ্ট্রা/লেপরীি/প্রলি সম্পে 

লহসাে। প্রলি েছর প্রলিষ্ঠালনর আলথ বক অেস্থার লেেরিীলি সংলিষ্ট সম্পে বথলক এটির সমাপনী বজর োে লেলয় বেোলি হয়। 
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নমুনা প্রশ্ন-০৩ 

[ঢাকা লশক্ষালোর্ ব ২০১৯] 

 

শামীম এন্টারপ্রাইজ ২০১৫ সালির ১ জানুয়ালর িালরলে ৪,০০,০০০ টাকা মূলল্যর একটি বমলশন ক্রয় কলর। বমলশনটির েহন ব্যয় 

এেং সংস্থাপন ব্যয় যথাক্রলম ১০,০০০ টাকা এেং ২০,০০০ টাকা লছি। বমলশনটির অনুলমি আয়ুষ্কাি ৫ েছর এেং ভগ্নােলশষ 

মূল্য ৪০,০০০ টাকা। বমলশনটির উপর ক্রমহ্রাসমান বজর পদ্ধলিলি অেচয় ধায ব করার লসদ্ধান্ত গৃহীি হয়। 

K) অেচলয়র হার ও প্রথম েছলরর অেচলয়র পলরমাি লনি বয় কলরা। 

L) প্রথম দুই েছলরর জন্য পুঞ্জীভূি অেচয় লহসাে প্রস্তুি কলরা। 

M) প্রথম দুই েছলরর জন্য বমলশন লহসাে ও অেচয় লহসাে প্রস্তুি কলরা। 

 

৩(ক) নং প্রলশ্নর উত্তর 

অেচলয়র হার ও প্রথম েছলরর অেচলয়র পলরমাি লনি বয়:   

 

অেচলয়র হার: 

ক্রমহ্রাসমান বজর পদ্ধলিলি অেচলয়র হার 

= সরিররলেক পদ্ধলির অেচলয়র হার × ২  

= 
১

সম্পত্তির আয়ুস্কাল 
× ১০০× ২  

= 
১

৫ ব্ছর  
× ১০০× ২ 

= ০.২০ × ১০০× ২ 

= ৪০% 

প্রথম েছলরর অেচলয়র পলরমাি: 

= সম্পলত্তর বমাট অজবন ব্যয় × অেচলয়র শিকরা হার 

=(লমলশলনর ক্রয়মূল্য + েহন েরচ + সংস্থাপন ব্যয়) × অেচলয়র শিকরা হার 

=(৪,০০,০০০ টাকা + ১০,০০০ টাকা + ২০,০০০ টাকা) × ৪০%  

= ৪,৩০,০০০ টাকা  × ৪০% 

= ১,৭২,০০০ টাকা । 

 

লেলশষ বনাট :  

✓ ক্রমহ্রাসমান বজর পদ্ধলিলি অেচয় লনি বয় করার জন্য অেশ্যই অেচলয়র হার জানা েরকার। কারি ক্রমহ্রাসমান বজর পদ্ধলিলি লনম্নলিলেিভালে 

সম্পলত্তর বমাট অজবন ব্যয়/ প্রারলিক পুস্তকমূলল্যলক অেচলয়র হার দ্বারা গুি কলর ো প্রারলিক পুস্তক মূল্য বথলক ভগ্নােলশষ মূল্য োে লেলয় অেচয় 

লনি বয় করা হয়। সম্পলত্ত ক্রলয়র – 

➢ ১ম েছর বশলষ োলষ বক অেচয় = সম্পলত্তর বমাট অজবনব্যয় × অেচলয়র শিকরা হার 

➢ ২য় বথলক (n-1)িম পয বন্ত োলষ বক অেচয় = সম্পলত্তর পুস্তকমূল্য × অেচলয়র শিকরা হার 

➢ সম্পলত্তর জীেনকালির বশষিম েছলর োলষ বক অেচয় = সম্পলত্তর পুস্তকমূল্য - ভগ্নােলশষমূল্য  

✓ উলিখ্য বয, ক্রমহ্রাসমান বজর পদ্ধলিলি অেচয় লনি বয় করার প্রথলম েছলর সম্পলত্তর ভগ্নােলশষমূল্য লেলেচনায় আনা হয়না।েরং সম্পলত্তর 

জীেনকালির বশষিম েছলর লেলেচনায় আনা হয়।  

✓ অেচলয়র শিকরা হার প্রশ্নপলত্র বেয়া না থাকলি এটি লনম্নলিলেি পদ্ধলি অনুসরি কলর লনি বয় কলর লনলি হয়।  

➢ প্রথলম সরিরিলেক পদ্ধলির অেচলয়র হার লনি বয় কলর থালক ২ দ্বারা গুি করলি ক্রমহ্রাসমান বজর পদ্ধলির অেচলয়র হার পাওয়া যালে। 

১০০লক সম্পলত্তর কায বকরী আয়ুস্কাি দ্বারা ভাগ করলি সরিররলেক পদ্ধলির অেচলয়র হার পাওয়া যায়।উক্ত হারলক ২দ্বারা গুি করলি 

ক্রমহ্রাসমান বজর পদ্ধলির অেচলয়র হার পাওয়া যালে। আলম ব্যলক্তগিভালে উচ্চমাধ্যলমক বেলির লশক্ষাথীলের এই পদ্ধলি অনুসরি কলর 

ক্রমহ্রাসমান বজর পদ্ধলির অেচলয়র হার লনলি বয়র পরামশ ব লেলয় থালক।  

➢ এছাড়াও লনলচর সূত্র প্রলয়াগ কলরও ক্রমহ্রাসমান বজর পদ্ধলির অেচলয়র হার লনি বয় করা যায়। ক্রমহ্রাসমান বজর পদ্ধলিলি অেচলয়র হার = 

[১- √
ভগ্নাবশেষমূল্য

সম্পত্তির মমাট অর্জ ন বযয়

N
] × ১০০। আলম ব্যলক্তগিভালে উচ্চমাধ্যলমক বেলির লশক্ষাথীলের এই সূত্র প্রলয়াগকলর ক্রমহ্রাসমান বজর পদ্ধলিলি 

অেচলয়র হার লনি বলয় লনরূৎসালহি কলর। িলে এই সূত্র প্রলয়াগকলর ক্রমহ্রাসমান বজর পদ্ধলির অেচলয়র হার লনি বয় করলিও লশক্ষাথী পূি ব 

নাম্বার পালে। 
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৩(ে) নং প্রলশ্নর উত্তর 

িালমম এন্টারপ্রাইজ 

েলিয়ান েই  

পূঞ্জীভুি অেচয় লহসাে                                  লহসাে বকার্ নং:……. 

িালরে লেেরি 
জা: 

পৃ: 

বর্লেট 

টাকা 

বক্রলর্ট 

টাকা 

বর্লেট বজর 

টাকা 

বক্রলর্ট বজর 

টাকা 

২০১৫ লি.       

লর্লস-৩১ অেচয় লহসাে   - ১,৭২,০০০  - ১,৭২,০০০  

২০১৬ লি.       

লর্লস-৩১ অেচয় লহসাে  - ১,০৩,২০০ - ২,৭৫,২০০ 

 

#অেচয় েরচ লনি বয়: 

২০১৫ সাি :  ৪,৩০,০০০ টাকা × ৪০%                            = ১,৭২,০০০ টাকা 

২০১৬ সাি:  (৪,৩০,০০০ টাকা - ১,৭২,০০০ টাকা ) × ৪০%  = ১,০৩,২০০ টাকা 

 

৩(গ) নং প্রলশ্নর উত্তর 

িালমম এন্টারপ্রাইজ 

েলিয়ান েই  

বমলশন লহসাে                                     লহসাে বকার্ নং:……. 

িালরে লেেরি  
জা. 

পৃ. 

বর্লেট 

টাকা 

বক্রলর্ট 

টাকা 

বর্লেট বজর 

টাকা 

বক্রলর্ট বজর 

টাকা 

২০১৫ লি.       

জানু-০১ নগোন লহসাে  ৪,৩০,০০০ - ৪,৩০,০০০ - 

২০১৬ লি.       

 

অেচয় লহসাে                                  লহসাে বকার্ নং:……. 

িালরে লেেরি  
জা. 

পৃ. 

বর্লেট 

টাকা 

বক্রলর্ট 

টাকা 

বর্লেট বজর 

টাকা 

বক্রলর্ট বজর 

টাকা 

২০১৫ লি.       

লর্লস-৩১ পুঞ্জীভূি অেচয় লহসাে -লমলশন  ১,৭২,০০০ - ১,৭২,০০০ - 

লর্লস-৩১ আয় লেেরিী   ১,৭২,০০০ - - 

২০১৬ লি.       

লর্লস-৩১ পুঞ্জীভূি অেচয় লহসাে -লমলশন  ১,০৩,২০০ - ১,০৩,২০০ - 

লর্লস-৩১ আয় লেেরিী   ১,০৩,২০০ - - 

 

 

নমুনা প্রশ্ন-০৪ 

[কুলমিা লশক্ষা বোর্ ব ২০১৯] 

 

োংিালেশ লিলমলটর্ ২০১৫ সালির ১ জুিাই িালরলে ১০,০০,০০০ টাকা মূলল্যর একটি যন্ত্রপালি আমোলন কলর। এটির আমোলন 

শুল্ক, েহন েরচ ও সংস্থাপন ব্যয় োেে যথাক্রলম ১,৪০,০০০ টাকা, ৬০,০০০ টাকা ও ১,০০,০০০ টাকা ব্যয় কলর। যন্ত্রটির 

আনুমালনক আয়ুস্কাি ১০েছর এেং ভগ্নােলশষ মূল্য ১,০০,০০ টাকা। প্রলি েছর ৩১ লর্লসম্বর িালরলে লহসাে কাি বশষ হয়। 

বকাম্পালন ক্রমহ্রাসমান বজর পদ্ধলিলি োলষ বক ২০% হালর অেচয় ধালয বর লসদ্ধান্ত গ্রহি কলর। 

K) যন্ত্রটির অেচয়লযাগ্য মূল্য লনি বয় কলরা। 

L) ২০১৫ ও ২০১৬ সালির জন্য প্রলয়াজনীয় জালেো োও। 

M) ২০১৭ এেং ২০১৮ সালির ৩১ লর্লসম্বর িালরলের আলথ বক অেস্থার লেেরিীলি যন্ত্রপালি লহসাে প্রেশ বন কলরা।  
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৪(ক) প্রলশ্নর উত্তর 

যন্ত্রটির অেচয়লযাগ্য মূল্য লনি বয়: 

লেেরি টাকা টাকা 

যন্ত্রপালির ক্রয়মূল্য  ১০,০০,০০০ 

বযাগ্: আনুসলিক ব্যয়   

আমোলন শুল্ক ১,৪০,০০০  

েহন েরচ ৬০,০০০  

সংস্থাপন ব্যয় ১,০০,০০০ ৩,০০,০০০ 

যন্ত্রপালির বমাট মূল্য  ১৩,০০,০০০ 

োে: ভগ্নােলশষ মূল্য  ১,০০,০০০ 

অেচয়লযাগ্য মূল্য  ১২,০০,০০০ 

 

৪(ে) নং প্রলশ্নর উত্তর 

োংিালেশ লিলমলটর্ 

সাধারি জালেো 

িালরে লহসাে লশলরানাম ও ব্যাখ্যা সূত্র বর্লেট টাকা বক্রলর্ট টাকা 

২০১৫ লি.       

জুিা-০১ যন্ত্রপালি  বর্.  ১৩,০০,০০০  

  ব্যাংক  বক্র.   ১৩,০০,০০০ 

 (যন্ত্রপালির মূল্য, আমোলন শুল্ক, েহন েরচ ও সংস্থাপন ব্যয় 

লহসােভূক্ত করা হলিা) 

 
  

লর্লস-৩১ অেচয় েরচ বর্.  ১,৩০,০০০  

  পুঞ্জীভূি অেচয়-যন্ত্রপালি  বক্র.   ১,৩০,০০ 

 (যন্ত্রপালির অেচয় লহসােভূক্ত করা হলিা।)    

লর্লস-৩১ আয় লেেরিী বর্.  ১,৩০,০০০  

  অেচয় েরচ বক্র.   ১,৩০,০০ 

 (অেচয় েরচ লহসাে েন্ধ করা হলিা।)    

২০১৬ লি.     

লর্লস-৩১ অেচয় েরচ বর্.  ২,৩৪,০০০  

  পুঞ্জীভূি অেচয়-যন্ত্রপালি  বক্র.   ২,৩৪,০০০ 

 (যন্ত্রপালির অেচয় লহসােভূক্ত করা হলিা।)    

লর্লস-৩১ আয় লেেরিী বর্.  ২,৩৪,০০০  

  অেচয় েরচ বক্র.   ২,৩৪,০০০ 

 (অেচয় েরচ লহসাে েন্ধ করা হলিা।)    

 বমাট=   ২০,২৮,০০০ ২০,২৮,০০০ 

 

#অেচয় গিনা সারিী 

সাি 
ক্রয়মূল্য/প্রা. 

পুস্তকমূল্য 
হার গিনা অেচয় 

পুঞ্জীভূি 

অেচয় 

সমাপনী 

পুস্তকমূল্য 

২০১৫ ১৩,০০,০০০ ২০% ১৩,০০,০০০× ২০% ×
৬

১২
 ১,৩০,০০০ ১,৩০,০০০ ১১,৭০,০০০ 

২০১৬ ১১,৭০,০০০ ২০% ১১,৭০,০০০× ২০% ২,৩৪,০০০ ৩,৬৪,০০০ ৯,৩৬,০০০ 

২০১৭ ৯,৩৬,০০০ ২০% ৯,৩৬,০০০× ২০% ১,৮৭,২০০ ৫,৫১,২০০ ৭,৪৮,৮০০ 

২০১৮ ৭,৪৮,৮০০ ২০% ৭,৪৮,৮০০× ২০% ১,৪৯,৭৬০ ৭,০০,৯৬০ ৫,৯৯,০৪০ 
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৪(গ) নং প্রলশ্নর উত্তর 

োংিালেশ লিলমলটর্ 

আলথ বক অেস্থার লেেরিী(আংলশক) 

৩১ লর্লসম্বর ২০১৭ িালরলে প্রস্তুিকৃি 

লেেরি টাকা টাকা 

স্থায়ী সম্পে:   

যন্ত্রপালি ১৩,০০,০০০  

োে: পুঞ্জীভূি অেচয় ৫,৫১,২০০  

  ৭,৪৮,৮০০ 

 

োংিালেশ লিলমলটর্ 

আলথ বক অেস্থার লেেরিী(আংলশক) 

৩১ লর্লসম্বর ২০১৮ িালরলে প্রস্তুিকৃি 

লেেরি টাকা টাকা 

স্থায়ী সম্পে:   

যন্ত্রপালি ১৩,০০,০০০  

োে: পুঞ্জীভূি অেচয় ৭,০০,৯৬০  

  ৫,৯৯,০৪০ 

 

 

 

নমুনা প্রশ্ন-০৫ 

[লসলিট লশক্ষা বোর্ ব ২০১৯] 

 

এলপক্স বকাম্পালন ২০১৭ সালির ১ জানুয়লর, ১ এলপ্রি এেং ২০১৮ সালির ১ জুন িালরলে ৩টি বমলশন যথাক্রলম ১,০০,০০০ টাকা, 

১,৫০,০০০ টাকা এেং ৫০,০০০ টাকায় ক্রয় কলর। প্রলিযক বমলশলনর আয়়ুষ্কাি ১০ েছর এেং ভগ্নােলশষ মূল্য যথাক্রলম ২০,০০০ 

টাকা, ১০,০০০ টাকা এেং ৫,০০০ টাকা। ২০১৮ সালির ১ জানুয়ালর িালরলে প্রথম বমলশনটি ৯০,০০০ টাকায় লেলক্র করা হয়। 

প্রলিষ্ঠানটি  সরিররলেক পদ্ধলিলি অেচয় ধায ব কলর। প্রলিষ্ঠানটি লহসালের েই প্রলিযক েছর ৩১ লর্লসম্বর িালরলে  েন্ধ কলর। 

K) লেলক্রি বমলশলনর মুনাফা ো ক্ষলির পলরমাি লনি বয় কলরা। 

L) ২০১৮ সালির জন্য প্রলয়াজনীয় জালেো োলেিা োও। 

M) ২০১৭ ও ২০১৮ সালির বমলশন লহসাে প্রস্তুি কলরা। 

 

৫(ক) নং প্রলশ্নর উত্তর 

লেলক্রি বমলশলনর িাভ/ক্ষলি লনি বয়:  

লেেরি টাকা টাকা 

বমলশন লেক্রয়  ৯০,০০০ 

োদ্: পুস্তকমূল্য   

       বমলশন ক্রয় ১,০০,০০০  

       োে: পুঞ্জীভূি অেচয় ১২,০০০  

  ৮৮.০০০ 

বমলশন লেক্রয়জলনি িাভ  ২,০০০ 

 

লেলশষ বনাট:  

✓ স্থায়ী সম্পলত্ত লেক্রয় করলি কেনও িাভ হয়, কেনও ক্ষলি হয় আোর কেনও িাভ/ক্ষলি লকছুই হয় না। সাধারিি স্থায়ী 

সম্পলত্তর লেক্রয়মূল্য ও স্থায়ী সম্পলত্ত লেক্রয় িালরলে পুস্তকমূল্য তুিনা কলর এটি লনি বয় করা হয়।  
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✓ যলে লেক্রয় িালরলে স্থায়ী সম্পলত্তর- 

➢ লেক্রয়মূল্য > পুস্তকমূল্য= লেক্রয় জলনি িাভ/মুনাফা 

➢ লেক্রয়মূল্য< পুস্তকমূল্য = লেক্রয় জলনি ক্ষলি/লিাকসান 

➢ লেক্রয়মূল্য=পুস্তকমূল্য= লেক্রয়জলনি িাভ/ক্ষলি শুন্য 

✓ সাধারিি সম্পলত্ত বমাট অজবনব্যয় বথলক সম্পলত্ত লেক্রলয়র িালরে পয বন্ত সম্পলত্তর উপর ধায বকৃি বমাট অেচয় ো পুঞ্জীভূি 

অেচয় োে লেলি লেক্রলয়র িালরলে সম্পলত্তর পুস্তকমূল্য পাওয়া যায়। 

✓ স্থায়ী সম্পলত্ত লেক্রয়জলনি িাভ/মুনাফালক মূিধন জািীয় আয় েিা হয়। 

✓ স্থায়ী সম্পলত্ত লেক্রয়জলনি ক্ষলিলক মূিধজািীয় ক্ষলি েিা হয়।   

 

৫(ে) নং প্রলশ্নর উত্তর 

এলপক্স বকাম্পালন 

সাধারি জালেো 

 

িালরে লহসাে লশলরানাম ও ব্যাখ্যা সূত্র বর্লেট টাকা বক্রলর্ট টাকা 

২০১৮ লি:     

জানু-০১ বমলশন                                                               বর্.  ৫০,০০০  

          নগোন                                                     বক্র.   ৫০,০০০ 

 (নগলে বমলশন ক্রয় করা হলিা।)    

জুিা-০১ অেচয় েরচ                                                         বর্.  ৪,০০০  

         পুঞ্জীভুি অেচয়                                            বক্র.   ৪,০০০ 

 (লেলক্রি বমলশলনর অেচয় লহসােভুক্ত করা হলিা।)    

জুিা-০১ নগোন                                                               বর্.  ৯০,০০০  

 পুঞ্জীভূি অেচয়                                                    বর্.  ১২,০০০  

         বমলশন                                                       বক্র.   ১,০০,০০০ 

         বমলশন লেক্রয়জলনি িাভ                                 বক্র.   ২,০০০ 

 (পুরািন বমলশন লেক্রয় করা হলিা।)    

লর্লস-৩১ অেচয় েরচ                                                        বর্.  ১৬,৬২৫  

      পুঞ্জীভুি অেচয়                                               বক্র.   ১৬,৬২৫ 

 (অেচয় লহসােভুক্ত করা হলিা।)    

লর্লস-৩১ আয় লেেরিী                                                     বর্.     ২০,৬২৫  

          অেচয় েরচ                                             বক্র.   ২০,৬২৫ 

 (অেচয় েরচ েন্ধ করা হলিা।)    

লর্লস-৩১ বমলশন লেক্রয়জলনি িাভ                                      বর্.  ২,০০০  

           আয় লেেরিী                                          বক্র.   ২,০০০ 

 (লমলশন লেক্রয়জলনি িাভ েন্ধ করা হলিা।)    

 বমাট=  ১,৯৫,২৫০ ১,৯৫,২৫০ 

লেলশষ বনাট:  

✓ সাধারি জালেোয় ব্যাখ্যা প্রোন োধ্যিামূিক। লকন্তু পরীক্ষার প্রশ্নপলত্র ব্যাখ্যা প্রোলনর প্রলয়াজন বনই উলিে থাকলি ব্যাখ্য 

প্রোন করার েরকার নাই। 

✓ সাধারি জালেোর বযাগফি লনি বয় কলর বেোলনা লহসােলেজ্ঞালনর একটি প্রচলিি প্রথা। পরীক্ষায় সময় না থাকলি বযাগফি 

লনি বয় কলরা বেোলনা েরকার বনই। 

✓ আধুলনক লনয়লম জালেো োলেিা প্রোলনর সময় বর্লেট বক্রলর্ট উলিে করার লনয়ম বনই। লকন্তু উচ্চমাধ্যলমক স্তলরর 

লশক্ষাথীলের আলম ব্যলক্তগিভালে বর্লেট বক্রলর্ট উলিে কলর জালেো োলেিা প্রোলনর পরামশ ব লেলয় থালক।  বকননা অলনক 

সময় লশক্ষাথীলের পরীক্ষার োিার জালেো োলেিা বেলে বুঝা যায় না বকানটি বর্লেট এেং বকানটি বক্রলর্ট করা হলয়লছ। 

এলি নাম্বার কম পাওয়ার ঝুঁলক থালক।  
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৫(গ) নং প্রলশ্নর উত্তর 

এলপক্স বকাম্পালন 

 

বমলশন লহসাে                                         সাে বকার্ নং:……. 

িালরে লেেরি সূত্র 
বর্লেট 

টাকা 

বক্রলর্ট 

টাকা 

বর্লেট বজর 

টাকা 

বক্রলর্ট বজর 

টাকা 

২০১৭ লি.       

জানু-০১ নগোন  ১,০০,০০০ - ১,০০,০০০ - 

এলপ্র-০১ নগোন  ১,৫০,০০০ - ২,৫০,০০০ - 

২০১৮ লি.       

জুন-০১ নগোন  ৫০,০০০ - ৩,০০,০০০ - 

জুিা-০১ নগোন   ৮৮,০০০ ২,১২,০০০  

জুিা-০১ পুঞ্জীভূি অেচয়   ১২,০০০ ২,০০,০০০  

 

লেলশষ বনাট: 

✓ েলিয়ান লহসাে টি-ছক ো চিমান বজর ছলক করা যায়। আলম উচ্চ-মাধলমক স্তলরর লশক্ষাথীলের পরীক্ষার প্রশ্নপলত্র বকান 

ছলক লহসাে করলি হলে বসটা উলিে না থাকলি চিমান বজর ছলক করার পরামশ ব লেলয় থালক। এলি সময় কম িালগ।  

✓ উলিখ্য বয, বকান লশক্ষাথী টি-ছলকও লহসাে করলিও পূি ব নাম্বার পালে। টি-ছলক লহসাে করলি োড়লি লকছু কাজ করলি হয়। 

বয কাজগুলি না করলি পরীক্ষায় নাম্বার কম পাওয়ার ঝুঁলক বেলড় যায়।  

 

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


