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নমুনা প্রশ্ন - ০১ 
 [েলরশাি লশক্ষা বোর্ব ২০১৭] 

 

নে জাগরি ক্লাে এর ৩১ লর্লসম্বর ২০১৯ িালরলে প্রস্তুিকৃি প্রালি ও প্রদান লিসাে ও অন্যান্য িথ্য লনলচ সলিলেলশি িলিা: 
নে জাগরি ক্লাে 

প্রালি ও প্রদান লিসাে 
৩১ লর্লসম্বর ২০১৯ 

প্রালিসমূি টাকা প্রদানসমূি টাকা 
নগদ িিলেি ১০,০০০ বেিন ও ভািালদ ৩৬,০০০ 
অনুদান ২০,০০০ বেদ্যযলিক েরচ ৮,০০০ 

চাাঁদা (৮০%)  ৮০,০০০ বেদ্যযলিক সংস্থাপন ব্যয় ৪৫,০০০ 

োদ্যদ্রব্য ও পানীয় লেক্রয় ৬০,০০০ ভাডা ব্যয় (৪/৫ অংশ) ২০,০০০ 
পুরািন আসোেপত্র লেক্রয়  
(০১-০১-২০১৯ িালরলে পুস্তকমূল্য ৪,৫০০ 
টাকা) 

৫,০০০ আসোেপত্র ক্রয় ২০,০০০ 

লেলচত্রানুষ্ঠালনর টিলকট লেক্রয় ৪০,০০০ প্রধানমন্ত্রীর ত্রাি িিলেলি দান ২০,০০০ 
  োদ্যদ্রব্য ও পানীয় ক্রয় ৪০,০০০ 
  লেলচত্রানুষ্ঠালনর ব্যয় ১৮,০০০ 
  সমাপনী নগদ িিলেি ৮,০০০ 
 ২,১৫,০০০  ২,১৫,০০০ 

সমন্বয়সমুি: 
১। ১ জানুয়ালর ২০১৯ িালরলে ক্লালের দায় ও সম্পলত্তরসমূি লিি: দািান ২,৪০,০০০ টাকা, আসোেপত্র ৫০,০০০ টাকা, 
দলরদ্র কল্যাি িিলেি ৩০,০০০ টাকা। 
২। োদ্যদ্রব্য ও পানীয় মজুদ লিি:৩১-১২-২০১৮ িালরলে ৮,০০০ টাকা এেং ৩১-১২-২০১৯ িালরলে ১৫,০০০ টাকা, 
োদ্যদ্রব্য োেদ ৫,০০০ টাকা এেলনা অপলরলশালধি রলয়লি।  
৩। আসোেপলত্রর উপর ১০% অেচয় ধার্ ব করা। পুরািন আসোেপত্র লেক্রয় ও নতুন আসোেপত্র ক্রয় ০১-০৭-২০১৯ 
িালরলে সম্পি িয়। 
৪। ব্যয়ালিলরক্ত আলয়র অধবাংশ দলরদ্র কল্যাি িিলেলির স্থানান্তর কলরা। 
ক) োদ্যদ্রব্য ও পানীয় োবুর চিলি েিলরর মুনাফা/ ক্ষলির পলরমাি লনি বয় কলরা। 

ে) লর্লসম্বর ৩১,২০১৯  িালরলে সমাি েিলরর জন্য ক্লালের আয় ব্যয় লেেরিী প্রস্তুি কলরা। 
গ) েির বশলষ ক্লালের আলথবক অেস্থার লেেরিী প্রস্তুি কলরা। 

১(ক) নং প্রলশ্নর উত্তর: 
োদ্যদ্রব্য ও পানীয় োবুর চিলি েিলরর মুনাফা/ ক্ষলির পলরমাি লনি বয়: 

লেেরি টাকা টাকা 
ক) োদ্যসামগ্রী ও পানীয় লেক্রয়  ৬০,০০০ 

ে)  োদ্যসামগ্রী ও পানীয় োেদ ব্যয়:   

      প্রারলিক োদ্যসামগ্রী ও পানীয় ৮,০০০  

      বর্াগ: নগলদ ক্রয় ৪০,০০০  

 ৪৮,০০০  

      বর্াগ: োকীলি ক্রয় ৫,০০০  

 ৫৩,০০০  

      োদ: সমাপনী োদ্যসামগ্রী ও পানীয় ১৫,০০০  

  ৩৮,০০০ 
গ) োদ্যসামগ্রী ও পানীয় োেদ মুনাফা (ক-ে)  ২২,০০০ 
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১(ে) নং প্রলশ্নর উত্তর: 
নেজাগরি ক্লাে 

আয়-ব্যয় লেেরিী 
২০১৯ সালির ৩১ লর্লসম্বর িালরলে সমাি েিলরর জন্য 

লেেরি টাকা টাকা টাকা 
আয়সমূি:    

চাাঁদা (৮০%) ৮০,০০০   

বর্াগ: েলকয়া (২০%) (গিনা-০১) ২০,০০০   
  ১,০০,০০০  

োদ্যদ্রব্য ও পানীয় লেক্রয় িলি মুনাফা  ২২,০০০  

আসোেপত্র লেক্রয়জলনি মুনাফা(গিনা-২)  ৭২৫  

লেলচত্রানুষ্ঠালনর টিলকট লেক্রয়  ৪০,০০০  

বমাট আয়   ১,৬২,৭২৫ 
োদ: ব্যয়সমূি    

বেিন ও ভািালদ  ৩৬,০০০  

বেদ্যযলিক েরচ  ৮,০০০  

ভাড়া(৪/৫অংশ) ২০,০০০   

বর্াগ: েলকয়া(১/৫অংশ) ৫,০০০   
  ২৫,০০০  

লেলচত্রানুষ্ঠালন ব্যয়  ১৮,০০০  

আসোেপলত্রর অেচয়(গিনা-৩)  ৫,৭৭৫  

বমাট ব্যয়   ৯২,৭৭৫ 
ব্যয়ালিলরলক্ত আয়   ৬৯,৯৫০ 

 
প্রাসলিক গিনাসমূি: 
১। েলকয়া চাাঁদার পলরমাি লনি বয়: 
প্রাি চাাঁদার ৮০% পাওয়া লগলয়লি।  অিএে, ১০০% - ৮০% ো, ২০% েলকয়া রলয়লি। প্রাি চাাঁদার ৮০% র্লদ 
৮০,০০০ টাকা িয় িািলি ২০% িলে ২০,০০০ টাকা। 
 
২। আসোেপত্র লেক্রয়জলনি মুনাফা লনি বয়: 

লেেরি টাকা 
পুরািন আসোেপত্র লেক্রয় ৫,০০০ 
োদ: পুস্তকমূল্য (৪,৫০০-২২৫) ৪,২৭৫ 
আসোেপত্র লেক্রয়জলনি মুনাফা ৭২৫ 

 

৩। আসোেপলত্রর অেচয় লনি বয়:  
লেেরি িার গিনা অেচয় 

আসোেপলত্রর প্রারলিক উিৃত্ত ৫০,০০০ টাকা ১০% ৫০,০০০×১০%×৬/১২ ২,৫০০ 
অলেলক্রি আসোেপত্র (৫০,০০০-৪,৫০০) ো, ৪৫,৫০০ টাকা ১০% ৪৫,৫০০×১০%×৬/১২ ২,২৭৫ 
নতুন ক্রীি আসোেপত্র ২০,০০০ টাকা ১০% ২০,০০০×১০%×৬/১২ ১,০০০ 

বমাট অেচয় =   ৫,৭৭৫ 
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১(গ)নং প্রলশ্নর উত্তর 
নে জাগরি ক্লাে  

আলথবক অেস্থার লেেরিী 
৩১ লর্লসম্বর ২০১৯ িালরলে প্রস্তুিকৃি 

লেেরি টাকা টাকা 
সম্পদসমূি:   

নগদ িিলেি  ৮,০০০ 
প্রাপ্য চাাঁদা (২০%)  ২০,০০০ 
োদ্য সামগ্রী মজুদ  ১৫,০০০ 
দািানলকাঠা  ২,৪০,০০০ 
আসোেপত্র ৫০,০০০  

বর্াগ: নতুন ক্রয় ২০,০০০  
 ৭০,০০০  

োদ: লেক্রয় (পুস্তকমূল্য) ৪,২৭৫  
 ৬৫,৭২৫  

োদ: অেচয় ৫,৭৭৫  
  ৫৯,৯৫০ 
বেদ্যযলিক সংস্থাপন ব্যয়  ৪৫,০০০ 

বমাট সম্পদ =  ৩,৮৭,৯৫০ 
দায় ও মূিধন িিলেি:   

েলকয়া ভাড়া (১/৫ অংশ)  ৫,০০০ 
েলকয়া োদ্যসামগ্রী ও পানীয়  ৫,০০০ 
দলরদ্র কল্যাি িিলেি ৩০,০০০  

োদ: প্রধানমন্ত্রীর ত্রাি িিলেলি দান ২০,০০০  
 ১০,০০০  

বর্াগ: ব্যয়ালিলরক্ত আলয়র অধবাংশ ৩৪,৯৭৫  
  ৪৪,৯৭৫ 
মূিধন িিলেি (গিনা-০৪) ২,৭৮,০০০  

বর্াগ: ব্যয়ালিলরক্ত আলয়র অধবাংশ ৩৪,৯৭৫  

বর্াগ: অনুদান ২০,০০০  
  ৩,৩২,৯৭৫ 

বমাট দায় ও মূিধন িিলেি =  ৩,৮৭,৯৫০ 
প্রাসলিক গিনা-০৪ 
প্রারলিক মূিধন িিলেি লনি বয়: 

লেেরি টাকা টাকা 
ক) প্রারলিক সম্পদসমূি:   

      নগদ িিলেি ১০,০০০  

      দািানলকাঠা ২,৪০,০০০  

      আসোেপত্র ৫০,০০০  

      োদ্যসামগ্রী ও পানীয় মজুদ ৮,০০০ ৩,০৮,০০০ 

ে)  প্রারলিক দায়সমূি:   

      দলরদ্র কল্যাি িিলেি  ৩০,০০০ 

গ)  প্রারলিক মূিধন িিলেি (ক-ে)  ২,৭৮,০০০ 
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নমুনা প্রশ্ন - ০২ 
[র্লশার লশক্ষা বোর্ব ২০১৯] 

২০১৯সালির ৩১ লর্লসম্বর িালরলে সমাি েিলরর জন্য প্রশালন্ত যুে উিয়ন ক্লাে এর প্রালি ও প্রদান লিসাে লনলচ বদওয়া 
িলিা: 

প্রশালন্ত যুে উিয়ন ক্লাে 
প্রালি ও প্রদান লিসাে 

৩১ লর্লসম্বর ২০১৯ সমাি েিলরর জন্য 
প্রালিসমূি টাকা প্রদানসমূি টাকা 

নগদ উিৃত্ত(০১-০১-১৯) ১,০০,০০০ ভাড়া প্রদান ১০,০০০ 
চাাঁদা ১,৯০,০০০ বেিন ২০,০০০ 
অনুদান ৬০,০০০ অলফস েরচ ২৫,০০০ 
উইিকৃি ধনলদৌিি ৫০,০০০ বৃলত্ত প্রদান ৩০,০০০ 
আজীেন সলভযর চাাঁদা ১২,০০০ িালি নগদ(৩১-১২-১৯) ৪,৬৭,০০০ 
বৃলত্ত িিলেলি প্রালি ১,০০,০০০   

প্রািন বথলক আয় ৪০,০০০   
 ৫,৫২,০০০  ৫,৫২,০০০ 
 
অন্যান্য িথ্য: 
১। অনুদালনর অধবাংশ িারা দ্যলর্ বাগ সািায্য বিা িলেই এেং অেলশষ্ট অংশ িারা ক্লালের সদস্যলদর জন্য একটি কল্যাি িিলেি 
বিলর করলি িলে। 
২। প্রদত্ত বেিলনর ২,০০০ টাকা লেগি েিলরর; পক্ষান্তলর চিলি েিলরর বেিন ৩,০০০ টাকা অপলরলশালধি রলয়লি। 
৩। চিলি েিলর আমালদর চাাঁদার পলরমাি ৬,০০০ টাকা এেং লেগি েিলরর অলগ্রম প্রাি চাাঁদা ৫,০০০ টাকা, র্া ২০১৯ 
সালির জন্য প্রলর্াজয। 
৪। ১ জানুয়ালর ২০১৯ িালরলে ভূলম ও দািানলকাঠা লিসালের  উিৃত্ত লিি ২,৪০,০০০ টাকা, আসোেপলত্রর উিৃত্ত 
লিি৫২,০০০ টাকা, ১০% লেলনলয়াগ লিি ৬,০০,০০০ টাকা। 
ক) চাাঁদা োেদ চিলি েিলরর আয় লনি বয় কলরা। 
ে) প্রারলিক মূিধন িিলেি লনি বয় কলরা। 
গ) ব্যয়ালিলরক্ত আয় ১,২০,০০০ টাকা এেং প্রারলিক মূিধন িিলেি ৯,৩০,০০০ টাকা ধলর সমাপনী মূিধন িিলেি এর 
পলরমাি লনি বয় কলরা। 
 

২(ক) নং প্রলশ্নর উত্তর 
 

চাাঁদা োেদ চিলি েিলরর আয় লনি বয়: 
 

লেেরি টাকা 
চাাঁদা প্রালি ১,৯০,০০০ 
বর্াগ: চিলি েলকয়া ৬,০০০ 
 ১,৯৬,০০০ 
বর্াগ: লেগি অলগ্রম ৫,০০০ 
 ২,০১,০০০ 
োদ: চিলি অলগ্রম ১০,০০০ 

চাাঁদ্ োেদ আয় = ১,৯১,০০ 
লেলশষ বনাট: চিলি লিসােকালির অনাদায়ী চাাঁদালক ‘চিলি েলকয়া’, চিলি লিসােকালির চাাঁদা পূেবেিী লিসােকালি অলগ্রম গ্রিি করলি ‘লেগি 
অলগ্রম’, চিলি লিসােকালি পরেিী লিসােকালির চাাঁদা অলগ্রম গ্রিি করলি ‘চিলি অলগ্রম’ এেং লেগি লিসােকালির েলকয়া/অনাদায়ী চাাঁদা চিলি 
লিসােকালি আদায় করলি ‘লেগি েলকয়া’ নালম লচলিি কলর আলম সমস্যা সমাধান কলরলি। আলম লশক্ষাথীলক এটি অনুসরি করলি পরামশব লদে।  
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২(ে) নং প্রলশ্নর উত্তর 
 

প্রারলিক মূিধন িিলেি লননবয়: 
 

লেেরি টাকা টাকা 
প্রারলিক সম্পদসমূি:   

   নগদ িিলেি ১,০০,০০০  

   ভূলম ও দািানলকাঠা ২,৪০,০০০  

   আসোেপত্র ৫২,০০০  

   ১০% লেলনলয়াগ ৬,০০,০০০  

বমাট প্রারলিক সম্পদ =  ৯,৯২,০০০ 
োদ: প্রারলিক দায়সমূি:   

   অলগ্রম চাাঁদা ৫,০০০  

   েলকয়া বেিন ২,০০০  

বমাট প্রারলিক দায় =  (৭,০০০) 
প্রারলিক মূিধন িিলেি =  ৯,৮৫,০০০ 

 
 

২(গ)নং প্রলশ্নর উত্তর 
 
সমাপনী দায় ও মূিধন িিলেি লনি বয়: 
 

লেেরি টাকা টাকা 
দায়সমূি:   

   অলগ্রম চাাঁদা  ১০,০০০ 
   েলকয়া বেিন  ৩,০০০ 
   দূলর্াগ ব সািায্য িিলেি (৬০,০০০×১/২)  ৩০,০০০ 
   কল্যাি িিলেি (৬০,০০০×১/২)  ৩০,০০০ 

   বৃলত্ত িিলেলি প্রালি  ১,০০,০০০  

   োদ: বৃলত্ত প্রদান ৩০,০০০  
  ৭০,০০০ 
প্রারলিক মূিধন িিলেি (বদয়া আলি) ৯,৩০,০০০  

   বর্াগ: ব্যয়ালিলরক্ত আয় (বদয়া আলি) ১,২০,০০০  
 ১০,৫০,০০০  

   বর্াগ: উইিকৃি ধনলদৌিি ৫০,০০০  
 ১১,০০,০০০  

   বর্াগ: আজীেন সলভযর চাাঁদা ১২,০০০  
  ১১,১২,০০০ 

বমাট দায় ও মূিধন িিলেি =  ১২,৫৫,০০০ 
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নমুনা প্রশ্ন - ০৩ 
[ঢাকা লশক্ষা বোর্ব ২০১৯] 

লরলয়ি ক্লালের ২০১৯ সালির ৩১লর্লসম্বর িালরলের প্রালি ও প্রদান লিসাে লনম্নরূপ: 
প্রালিসমূি টাকা প্রদানসমূি টাকা 

উিৃত্ত ৭,৫০০ মজুলর ১২,০০০ 
চাাঁদা:    ২০১৮ ২,৫০০ বেিন ১৮,০০০ 

          ২০১৯ ৪৬,০০০ বেশনালর ৫,০০০ 

          ২০২০ ৩,৫০০ লেলনলয়াগ ২৫,০০০ 

অনুদান (৪০% মুনাফা জািীয়) ৩০,০০০ বেিার সরঞ্জাম ক্রয় ১০,০০০ 
আজীেন সদস্য চাাঁদা ১৫,০০০ লেলেধ েরচ ৫,০০০ 
লেলনলয়ালগর সুদ ২,৫০০ ভাডা ৩২,০০০ 
বেিা বথলক আয় ১৪,০০০ উিৃত্ত ১৪,০০০ 
 ১,২১,০০০  ১,২১,০০০ 

২০১৯ সালির ১ জানুয়ালর লরলয়ি ক্লালের সম্পদ সমূি লনম্নরূপ: 
লেলনলয়াগ ২৫,০০০ টাকা; দািানলকাঠা ৭৫,০০০ টাকা এেং আসোেপত্র ২৫,০০০ টাকা। 
অন্যান্য িথ্য: 
১। োলষ বক প্রাপ্য চাাঁদার পলরমাি ৫০,০০০টাকা। 
২। প্রদত্ত বেিলনর ৫,০০০ টাকা লেগি েিলরর এেং এ েিলরর বেিন ৬,০০০ টাকা েলকয়া রলয়লি। 
৩। আসোেপলত্রর অেচয় ১০% ধরলি িলে। 
ক) প্রারলিক মূিধন িিলেলির পলরমাি লনি বয় কলরা 
ে) ২০১৯ সালির ৩১ লর্লসম্বর িালরলে সমাি েিলরর আয় ব্যয় লিসাে প্রস্তুি কলরা। 
গ) ৩১ লর্লসম্বর ২০১৯ িালরলের আলথবক অেস্থার লেেরিী প্রস্তুি কলরা। 
 

৩(ক) নং প্রলশ্নর উত্তর 
প্রারলিক মূিধন িিলেি লনি বয়: 

লেেরি টাকা 
ক) প্রারলিক সম্পদসমূি:  

     নগদ িিলেি ৭,৫০০ 
     লেলনলয়াগ ২৫,০০০ 
     দািানলকাঠা ৭৫,০০০ 
     আসোেপত্র ২৫,০০০ 
     অনাদায়ী চাাঁদা ২,৫০০ 
 ১,৩৫,০০০ 
ে)  প্রারলিক দায়সমূি:  

     লেগি েলকয়া বেিন ৫,০০০ 
গ)  প্রারলিক মূিধন িিলেি (ক-ে) ১,৩০,০০০ 
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৩(ে) নং প্রলশ্নর উত্তর 
লরলয়ি ক্লাে 

আয়-ব্যয় লিসাে 
২০১৯ সালির ৩১ লর্লসম্বর িালরলে সমাি েিলরর 

বর্.   বক্র. 
ব্যয়সমূি টাকা আয়সমূি টাকা 

মজুলর ১২,০০০ চাাঁদা                               ৪৬,০০০  

বেিন                         ১৮,০০০  বর্াগ:  চিলি েলকয়া               ৪,০০০  

োদ: লেগি েলকয়া             ৫,০০০   ৫০,০০০ 
বর্াগ: চিলি েলকয়া           ৬,০০০  অনুদান (মুনাফা জািীয় অংশ) ১২,০০০ 
 ১৯,০০০ বেিা বথলক আয় ১৪,০০০ 
বেশনালর ৫,০০০ লেলনলয়ালগর সুদ ২,৫০০ 
লেলেধ েরচ ৫,০০০   

ভাডা ৩২,০০০   

আসোেপলত্রর অেচয় ২,৫০০   

ব্যয়ালিলরক্ত আয় (মূিধন িিলেি স্থানান্তলরি) ৩,০০০   
 ৭৮,৫০০  ৭৮,৫০০ 

৩(গ) নং প্রলশ্নর উত্তর 
লরলয়ি ক্লাে 

আলথবক অেস্থার লেেরিী 
৩১ লর্লসম্বর ২০১৯ িালরলে প্রস্তুিকৃি 

লেেরি টাকা টাকা 
সম্পদসমূি:   

   নগদ িিলেি  ১৪,০০০ 
   অনাদায়ী চাাঁদা  ৪,০০০ 
   লেলনলয়াগ ২৫,০০০  

   বর্াগ: নতুন ত্রয় ২৫,০০০  
  ৫০,০০০ 
   দািানলকাঠা  ৭৫,০০০ 
   আসোেপত্র ২৫,০০০  

   োদ: অেচয় ২,৫০০  
  ২২,৫০০ 
   বেিার সরঞ্জাম  ১০,০০০ 

বমাট সম্পদ =  ১,৭৫,৫০০ 
দায়সমূি ও মূিধন িিলেি   

   অলগ্রম চাাঁদা  ৩,৫০০ 
   েলকয়া বেিন  ৬,০০০ 
   প্রারলিক মূিধন িিলেি ১,৩০,০০০  

   বর্াগ: ব্যয়ালিলরক্ত আয় ৩,০০০  

   বর্াগ: অনুদান (৩০,০০০×৬০%) ১৮,০০০  

   বর্াগ: আজীেন সদলস্যর চাাঁদা ১৫,০০০  
  ১,৬৬,০০০ 

বমাট দায় ও মূিধন িিলেি =  ১,৭৫,৫০০ 
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নমুনা প্রশ্ন-০৪ 
 [রাজশািী লশক্ষা বোর্ব ২০১৯] 

সৃজনী স্মৃলি সংঘ ২০১৯ সালির ৩১ লর্লসম্বর িালরলে সমাি েিলরর জন্য লনেবালচি প্রালি ও প্রদান লিসাে প্রস্তুি কলর: 
 

সৃজনী স্মৃলি সংঘ 
বর্লেট                                                  প্রালি ও প্রদান লিসাে                                    বক্রলর্ট 

প্রালিসমূি টাকা প্রদানসমূি টাকা 
নগদ ও ব্যাংক উিৃত্ত ২৩,০০০ বেিন ৬,০০০ 

চাাঁদা:        ২০১৮ ২,০০০ িাপা ও মলনিালর ১,৫০০ 

              ২০১৯ ৩০,০০০ সাধারন েরচােলি ৪,৮০০ 

              ২০২০ ১,০০০ বটলিলফান েরচ ১,০০০ 

লেলনলয়ালগর সুদ ৩,০০০ আসোেপত্র ক্রয় (০১-০৭-১৯) ৮,০০০ 
উইিকৃি সম্পদ ১৫,০০০ দান-েয়রাি ১৬,০০০ 
অনুদান প্রালি ১০,০০০ ভাডা ১৪,০০০ 
লেলেধ প্রালি ১,০০০ নগদ ও ব্যাংক উিৃত্ত ৩৩,৭০০ 
 ৮৫,০০০  ৮৫,০০০ 

অন্যান্য িথ্যােলি: 
১। ১  জানুয়ালর, ২০১৯ িালরলে ক্লালের অন্যান্য সম্পলত্ত লিি: দািানলকাঠা ১,০০,০০০ টাকা; আসোেপত্র২০,০০০ 
টাকা এেং ১০% লেলনলয়াগ ৪০,০০০ টাকা। 
২। বেিলনর ১,০০০  টাকা লেগি েিলরর জন্য পলরলশাধ করা িলয়লি লকন্তু চিলি েিলরর বেিন ২,০০০ টাকা এেলনা 
অপলরলশালধি আলি। 
৩। িাপাও মলনিালর েরচ ৫০০ টাকা েলকয়া আলি, লকন্তু সাধারন েরচােলি ৮০০ টাকা অলগ্রম প্রদান করা িলয়লি। 

৪। চিলি েিলরর চাাঁদা এেলনা ৪,০০০ টাকা আদায় িয়লন।  

৫। দািান বকাঠার ওপর0৫% এেং আসোেপলত্রর উপর ১০% অেচয় ধার্ ব কলরা। 
ক) েির বশলষ লনট স্থায়ী সম্পলদর পলরমাি লনি বয় কলরা। 
ে) প্রারলিক মূিধন িিলেি লনি বয় কলরা। 
গ) ২০১৯ সালির ৩১ লর্লসম্বর িালরলে সমাি েিলরর বমাট ব্যলয়র পলরমাি লনি বয় কলরা। 
 

৪(ক) নং প্রলশ্নর উত্তর 
েির বশলষ লনট স্থায়ী সম্পলদর পলরমাি লনি বয়: 
 

লেেরি টাকা টাকা 
দািানলকাঠ ১,০০,০০০  

োদ: অেচয় েরচ (১,০০,০০০×৫%) ৫,০০০  
  ৯৫,০০০ 
আসোেপত্র ২০,০০০  

বর্াগ: নতুন ত্রয় ৮,০০০  
 ২৮,০০০  

োদ: অেচয় েরচ   

[২০,০০০×১০%+ ৮,০০০×১০%×৬/১২] ২,৪০০  
  ২৫,৬০০ 

লনট স্থায়ী সম্পদ =  ১,২০,৬০০ 
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৪(ে) নং প্রলশ্নর উত্তর 

প্রারলিক মূিধন লনি বয়:  
 

লেেরি টাকা টাকা 
প্রারলিক সম্পদসমূি:   

     নগদ িিলেি ও ব্যংক জমা ২৩,০০০  

     অনাদায়ী চাাঁদা ২,০০০  

     দািানলকাঠা ১,০০,০০০  

     আসোেপত্র ২০,০০০  

     ১০% লেলনলয়াগ  ৪০,০০০  

  ১,৮৫,০০০ 
োদ: প্রারলিক দায়সমূি:   

      েলকয়া বেিন  ১,০০০ 

প্রারলিক মূিধন িিলেি  ১,৮৪,০০০ 
 

৪(গ) নং প্রলশ্নর উত্তর 
সৃজন স্মৃলি সংঘ 

আয়-ব্যয় লেেরিী (আংলশক) 
২০১৯ সালির ৩১ লর্লসম্বর িালরলে সমাি েিলরর 

লেেরি টাকা টাকা 
বেিন ৬,০০০  

োদ: লেগি েলকয়া ১,০০০  
 ৫,০০০  

বর্াগ : চিলি েলকয়া ২,০০০  
  ৭,০০০ 
িাপা ও মলনিালর ১,৫০০  

বর্াগ: চিলি েলকয়া ৫০০  
  ২,০০০ 
সাধারি েরচােলি ৪,৮০০  

োদ: চিলি অলগ্রম  ৮০০  

  ৪,০০০ 
বটলিলফান েরচ  ১,০০০ 
দান েয়রাি  ১৬,০০০ 
ভাড়া  ১৪,০০০ 
অেচয়সমূি:   

   দািানলকাঠা ৫,০০০  

   আসোেপত্র ২,৪০০  

  ৭,৪০০ 
বমাট ব্যয় =  ৫১,৪০০ 
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নমুনা প্রশ্ন - ০৫ 
[লসলিট লশক্ষা বোর্ব ২০১৯] 

সালয়ম স্মৃলি  ক্লাে 
প্রালি ও প্রদান লিসাে 

৩১ লর্লসম্বর ২০১৯ িালরলে সমাি েিলরর 
প্রালিসমূি টাকা প্রদানসমূি টাকা 

প্রারলিক নগদ উিৃত্ত ৯,৫০০ বেিন ১৮,০০০ 
চাাঁদা ৪১,০০০ আপ্যায়ন োেদ ব্যয় ১৬,৫০০ 
আপ্যায়ন বথলক প্রালি ৩৭,৩০০ মলনিালর ব্যয় ১,৫০০ 
েকৃি ধন-বদৌিি ১১,২০০ লেলিয়ার্ব বটলেি ক্রয় (০১-০৭-১৯) ১৭,০০০ 
অনুদান ২০,০০০ আসোেপত্র ক্রয় (৩০-০৬-২০১৯) ২০,০০০ 
পুরািন আসোেপত্র লেক্রয়  
(ক্রয়মূল্য ৬,০০০টাকা) 

৫,৫০০ প্রািি রক্ষলকর মজুলর ৬,৫০০ 

  প্রািি উিয়ন ২৫,০০০ 
  েই ক্রয় ১০,০০০ 
  সমাপনী নগদ উিৃত্ত ১০,৫০০ 
 ১,২৫,০০০  ১,২৫,০০০ 

 
ক্লালের প্রারলিক সম্পলত্ত সমূি লনম্নরূপ: 
লেলিয়ার্ব বটলেি ৩০,০০০ টাকা,আসোেপত্র ২৫,০০০ টাকা, আপ্যায়লনর জন্য োদ্য সামগ্রী ৫,৩০০ টাকা,  অনাদায়ী চাাঁদা 
২,৮০০টাকা। 

অন্যান্য িথ্য:  
আপ্যায়লনর জন্য োদ্য সামগ্রী োেদ ১,৩০০ টাকা েলকয়া আলি।চিলি েিলরর চাাঁদা ২,১০০ টাকা অনাদায়ী আলি। স্থায়ী 
সম্পলত্তর উপর ১০%অেচয় ধার্ ব করলি িলে। 
ক) আপ্যায়ন োেদ িাভ ো ক্ষলির পলরমাি লনি বয় কলরা। 
ে) প্রারলিক মূিধন িিলেি এর পলরমাি লনি বয় কলরা। 
গ) চিলি েিলরর আয় ব্যয় লিসাে প্রস্তুি কলরা। 
 

৫(ক) নং প্রলশ্নর উত্তর 
 
আপ্যায়ন োেদ িাভ ো ক্ষলির পলরমাি লনি বয়: 

লেেরি টাকা টাকা 
আপ্যায়ন বথলক বথলক প্রালি  ৩৭,৩০০ 
োদ: আপ্যায়ন োেদ ব্যয়   

      আপ্যায়ন োেদ ব্যয় ১৬,৫০০  

      বর্াগ: প্রারলিক োদ্য সামগ্রী মজুদ ৫,৩০০  

 ২১,৮০০  

      োদ: সমাপনী োদ্য সামগ্রী মজুদ ১,৩০০  

  ২৩,১০০ 
আপ্যায়ন োেদ িালভর পলরমাি   ১৪,২০০ 
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৫(ে) নং প্রলশ্নর উত্তর 
প্রারলিক মূিধন িিলেি লনি বয়: 

লেেরি টাকা টাকা 
প্রারলিক সম্পদসমূি:   

    নগদ িিলেি ৯,৫০০  

    লেলিয়ার্ব বটলেি ৩০,০০০  

    আসোেপত্র ২৫,০০০  

    আপ্যায়লনর জন্য োদ্যসামগ্রী মজুদ ৫,৩০০  

    অনাদায়ী চাাঁদা ২,৮০০  
  ৭২,৬০০ 
োদ: প্রারলিক দায় সমূি  ০ 
প্রারলিক মূিধন িিলেি   ৭২,৬০০ 

 
৫(গ) নং প্রলশ্নর উত্তর 

সালয়ম স্মৃলি সংঘ 
আয়-ব্যয় লিসাে 

বর্লেট   ২০১৯ সালির ৩১ লর্লসম্বর িালরলে সমাি েিলরর                    বক্রলর্ট 
ব্যয়সমূি টাকা আয়সমূি টাকা 

বেিন ১৮,০০০ চাাঁদা                                    ৪১,৫০০  

মলনিালর ১,৫০০ োদ: লেগি েলকয়া            (২,৮০০)  

প্রািিরক্ষলকর মজুলর ৬,৫০০ বর্াগ:  চিলি েলকয়া            ২,১০০  

অেচয় সমূি:   ৪০,৮০০ 
     লেলিয়ার্ব বটলেি ৩,৮৫০ আপ্যায়ন বথলক মুনাফা ১৪,২০০ 
     আসোেপত্র ২,৯০০   

     েই ১,০০০   

পুরািন আসোেপত্র লেক্রয়জলনি ক্ষলি ৫০০   

ব্যয়ালিলরক্ত আয় (মূিধন িিলেলি স্থানান্তলরি) ২০,৭৫০   
 ৫৫,০০০  ৫৫,০০০ 
প্রাসলিক গিনাসমূি: 
১। অেচয়সমূি: 
    লেলিয়ার্ব বটলেি  - (৩০,০০০ × ১০%) + (১৭,০০০× ১০× ৬/১২) = ৩,৮৫০ টাকা  
    আসোেপত্র- (২৫,০০০-৬,০০০) ×১০% + (২০,০০০ × ১০%×৬/১২) = ২,৯০০ টাকা 

✓ বনাট: পুরািন আসোেপত্র লেক্রলয়র িালরে উলেে না থাকায় েিলরর শুরুলি লেক্রয় করা িলয়লি মলন কলর লেলক্রি 
আসোেপলত্রর উপর অেচয় ধার্ ব করা িয়লন।  

    েইপত্র- (১০,০০০×১০%) = ১,০০০ টাকা 
✓ বনাট: েইপলত্রর ক্রলয়র িালরে উলেে না থাকায় সমাপনী উিৃলত্তর ওপর ১০% হারে ১ েিলরর অেচয় ধরা িলয়লি। 

২।  আসোেপত্র লেক্রয়জলনি ক্ষলি-   
         = আসোেপলত্রর লেক্রয়মূল্য - আসোেপলত্রর পুস্তকমূল্য 
   = ৫,৫০০ টাকা - ৬,০০০ টাকা 
   = ৫০০ টাকা।  
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