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 নমুনা প্রশ্ন - ০১ 
 
জনাে রালজে একজন খুচরা ব্যেসাযী।  লতলন তার লিসাে রক্ষি একতরফা পদ্ধলত বমাতালেক সংরক্ষি কলরন। ২০১৯ সালির 
তার ব্যেসালয়র আলথবক অেস্থা লিি লনম্নরূপ:  

লেেরি ১  জানুযালর ২০১৯ 
টাকা 

৩১  লিলসম্বর ২০১৯ 
টাকা 

িালত নগদ ১,৫০০ ১,৪০০ 
ব্যাংক উদ্বৃত্ত ২,০০০(লে.) ১৪,৫০০ 
মজুদ পণ্য ৫,৫০০ ৫,০০০ 
প্রাপ্য লিসাে ১০,০০০ ১৫,৫০০ 
প্রাপ্য বনাট ৩,০০০ ৪,৫০০ 
প্রলদয লিসাে ৬,৫০০ ১৭,৫০০ 
প্রলদয বনাট ২,৫০০ ২,০০০ 
আসোেপত্র ১২,০০০ ১২,০০০ 
দািানলকাঠা ২৫,০০০ -- 

 
জনাে রালজে প্রলত মালস কারোর বথলক ৪০০ টাকা কলর নগদ এেং এককািীন ২,০০০ টাকার পণ্য উলত্তািন কলরন।লতলন 
ব্যলিগত তিলেি বথলক৪০,০০০ টাকা লদলয একটি যন্ত্রপালত েয কলরন।   প্রাপ্য লিসালের ২,৫০০ টাকা  আদাযলযাগ্য নয। 
অেলশষ্ট প্রাপ্য লিসালের ৫% িালর আমালদর পাওনা সলিলত রািলত িলে।  বনালেি বপ্রান এর উপর৫% িালর সুদ লিসাে করলত 
িলে।  
K) উলত্তািলনর বমাট পলরমাি ও উলত্তািলনর ওপর সুদ লনি বয কলরা। 
L) প্রারলিক মূিধন ৪৬,০০০  টাকা িলি ২০১৯  সালির ৩১ লিলসম্বর তালরলি সমাপ্ত েিলরর জন্য িাভ বিাকসান লেেরিী 

প্রস্তুত কলরা। 
M) ৩১ লিলসম্বর ২০১৯  তালরলি জনাে রালজলের আলথবক অেস্থার লেেরিী ততলর কলরা। 
 

১(ক) নং প্রলশ্নর উত্তর: 
উলত্তািলনর বমাট পলরমাি ও উলত্তািলনর ওপর সুদ লনি বয: 

লেেরি টাকা টাকা 
উলত্তািন:   
     নগদ (৪০০×১২) ৪ ,৮০০  
     পণ্য ২,০০০  

বমাট উলত্তািন =  ৬,৮০০ 
আমরা জালন, প্রলত মালস লনলদ বষ্ট পলরমাি টাকা উলত্তািন করলি উলত্তািলনর ওপর সুদ লনি বলয়র সূত্র িলিা-  

= মালসক উলত্তািন × সুলদর িার × 
১২

২
 

এিালন,  
মালসক উলত্তািন  - ৪০০ টাকা  
সুলদর িার  - ৫% 
সুতরাং জনাে রালজলের সুদ  

= ৪০০ টাকা  × ৫% × 
১২

২
 

= ১২০ টাকা 
 
বনাট: সাধারিত পণ্য উলত্তািলনর ওপর সুদ ধরা িয না। তাই শুধু নগদ উলত্তািন-এর উপর সুদ করা িলযলি।  
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১(ি) নং প্রলশ্নর উত্তর: 
জনাে রালজে 

 িাভ-লিাকসান লেেরিী 
২০১৯ সালির ৩১ লিলসম্বর তালরলি সমাপ্ত েিলরর জন্য 

লেেরি টাকা লেেরি টাকা 
প্রারলিক মূিধন ৪৬,০০০ সমাপনী মূিধন (গিনা-২) ৯৮,৪০০ 
অলতলরি মূিধন ৪০,০০০ বমাট উলত্তািন ৬,৮০০ 
অলিলিত অনাদাযী পাওনা ২,৫০০ উলত্তািলনর সুদ ১২০ 
নতুন অনাদাযী পাওনা সলিলত (গিনা-১) ৬৫০   
লনট মুনাফা (তেষলয়ক লেেরিীলত নীত) ১৬,১৭০   
 ১,০৫,৩২০  ১,০৫,৩২০ 

প্রাসলিক গিনাসমূি: 
১। অনাদায়ী পাওনা সলিলতর পলরমাি লনি বয়: 
    অনাদায়ী পাওনা সলিলত = (১৫,৫০০ -২,৫ ০০) টাকা × ৫% = ৬৫০ টাকা 
২। সমাপনী মূিধন লনি বয়: 

দায়সমূি টাকা সম্পদসমূি: টাকা 
প্রলদয লিসাে ১৭,৫০০ িালত নগদ ১,৪০০ 
প্রলদয বনাট ২,০০০ ব্যাংলক জমা ১৪,৫০০ 
মূিধন (পাথবলকযর পলরমাি) ৯৮,৪০০ মজুদ পণ্য ৫,০০০ 
  প্রাপ্য লিসাে ১৫,৫০০ 
  প্রাপ্য বনাট ৪,৫০০ 
  আসোেপত্র ১২,০০০ 
  দািানলকাঠা ২৫,০০০ 
  যন্ত্রপালত ৪০,০০০ 
 ১,১৭,৯০০  ১,১৭,৯০০ 

১(গ)নং প্রলশ্নর উত্তর 
জনাে রালজে 

আলথবক অেস্থার লেেরিী 
৩১ লিলসম্বর ২০১৯ তালরলি প্রস্তুতকৃত 

দায়সমূি টাকা টাকা সম্পলত্ত সমূি টাকা টাকা 
প্রলদয লিসাে  ১৭,৫০০ িালত নগদ  ১,৪০০ 
প্রলদয বনাট  ২,০০০ ব্যাংক উদ্বৃত্ত  ১৪,৫০০ 
প্রারলিক মূিধন ৪৬,০০০  মজুদ পণ্য  ৫,০০০ 
(+)  অলতলরি  মূিধন ৪০,০০০  প্রাপ্য লিসাে ১৫,৫০০  
 ৮৬,০০০   (-) অলিলিত অনাদায়ী পাওনা ২,৫০০  
(+) লনট মুনাফা ১৬,১৭০  (-) নতুন অনাদায়ী পাওনা সলিলত ৬৫০  
 ১,০২,১৭০    ১২,৩৫০ 
(-) বমাট উলত্তািন ৬,৮০০   প্রাপ্য বনাট  ৪,৫০০ 
 ৯৫,৩৭০  আসোেপত্র  ১২,০০০ 
(-) উলত্তািলনর সুদ ১২০ ৯৫,২৫০  দািানলকাঠা  ২৫,০০০ 
   যন্ত্রপালত  ৪০,০০০ 
  ১,১৪,৭৫০   ১,১৪,৭৫০ 
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নমুনা প্রশ্ন -০২ 
 
জনাে রায়িান একতরফা দালিিা পদ্ধলত অনুযাযী লিসাে সংরক্ষি কলরন। ২০১৯ সালি তার ব্যেসার আলথবক অেস্থা লিি 
লনম্নরূপ:  
 

লেেরি ৩১-১২-২০১৮  
টাকা 

৩১-১২-২০১৯  
টাকা 

িালত নগদ ৫০,০০০ ১,৬০,০০০ 
ব্যাংলক জমা ৫০,০০০ (লে.)১০,০০০ 
যন্ত্রপালত ৩০,০০০ - 
১০% লেলনলযাগ ৪০,০০০ ৪০,০০০ 
মজুদ পণ্য ২০,০০০ ৬৫,০০০ 
লেলেধ বদনাদার ৪০,০০০ ৬০,০০০ 
লেলেধ পাওনাদার ৫০,০০০ ৭৫,০০০ 
প্রলদয লেি ২৫,০০০ ৩৫,০০০ 

জনাে রায়িান কারোর বথলক প্রলত মালস ২,০০০ টাকা নগদ উলত্তািন কলরন। এিাডা লতলন কারোর বথলক ৫,০০০ টাকার 
পণ্য উলত্তািন কলরন, যা লিসােভুি িযলন। লতলন ০১-০৭-২০১৯ তালরলি কারোলরর  জন্য ২০,০০০ টাকা মূলের একটি 
বিলিভালর ভযান েয কলরন। এই বিলিভালর ভযান েলয়র জন্য ১৫,০০০ টাকা লতলন ব্যলিগত তিলেি বথলক সরেরাি 
কলরন।  
অন্যান্য তথ্য: 
১। বেতন েলকযা রলযলি৪,০০০ টাকা। 
২।  অলগ্রম  প্রদত্ত ভাডা ৫,০০০ টাকা। 
৩।  লেলেধ বদনাদালরর ৫,০০০ টাকা  আদাযলযাগ্য নয;  অেলশষ্ট দানা দানার উপর৫%  অনাদাযী পাওনা সলিলত ধায ব 
করলত িলে।  
৪।  যন্ত্রপালত ও বিলিভালর ভযালনর উপর১০%  িালর অেচয ধায ব করলত িয। 
ক)  যন্ত্রপালত ও বিলিভালর ভযালনর উপর িরলচর পলরমাি লনি বয কলরা। 
ি)  প্রারলিক  ও  সমাপনী মূিধন লনি বয কলরা। 
গ)  উপর্যবি তলথ্যর লভলত্তলত প্রলতষ্ঠান জন্য িাভ-লিাকসান লেেরিী প্রস্তুত কলরা। 
 

২(ক) নং প্রলশ্নর উত্তর 
 
যন্ত্রপালত ও বিলিভালর ভযালনর উপর অেচয লনি বয়: 
 
যন্ত্রপালতর অেচয:  
= যন্ত্রপালত প্রারলিক উদ্বৃত্ত × অেচলয়র িার 
= ৩০,০০০ টাকা × ১০%  
= ৩,০০০ টাকা 
 
বিলিভালর ভযালনর অেচয:  
=  বিলিভালর ভযালনর প্রারলিক উদ্বৃত্ত × অেচলয়র িার × ৬/১২ 
= ২০,০০০ টাকা × ১০%× ৬/১২  
= ১,০০০ টাকা  
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২(ি) নং প্রলশ্নর উত্তর 
প্রারলিক ও সমাপনী মূিধন লননবয়: 
 

লেেরি ৩১-১২-২০১৮ 
টাকা 

৩১-১২-২০১৯ 
টাকা 

সম্পদসমূি:   
িালত নগদ ৫০,০০০ ১,৬০,০০০ 
ব্যাংলক জমা ৫০,০০০ - 
যন্ত্রপালত  ৩০,০০০ ৩০,০০০ 
১০% লেলনলযাগ ৪০,০০০ ৪০,০০০ 
মজুদ পণ্য ২০,০০০ ৬৫,০০০ 
লেলেধ বদনাদার ৪০,০০০ ৬০,০০০ 
বিলিভালর ভযান - ২০,০০০ 

বমাট সম্পদ = ২,৩০,০০০ ৩,৭৫,০০০ 
োদ: দায়সমূি:   
ব্যাংক জমালতলরি - ১০,০০০ 
লেলেধ পাওনাদার ৫০,০০০ ৭৫,০০০ 
প্রলদয় লেি ২৫,০০০ ৩৫,০০০ 

বমাট দায় =  ৭৫,০০০ ১,২০,০০ 
মূিধন (পাথবলকযর পলরমাি) ১,৫৫,০০০ ২,৫৫,০০০ 

 
 

২(গ)নং প্রলশ্নর উত্তর 
 

জনাে রায়িান 
িাভ-লিাকসান লেেরিী 

২০১৯ সালির ৩১ লিলসম্বর তালরলি সমাপ্ত েিলরর জন্য 
 

লেেরি টাকা লেেরি টাকা 
প্রারলিক মূিধন ১,৫৫,০০০ সমাপনী মূিধন ২,৫৫,০০০ 
অলতলরি মূিধন ১৫,০০০ উলত্তািন:  
েলকয়া বেতন ৪,০০০     নগদ                       ২৪,০০০  
নতুন অনাদায়ী পাওনা ৫,০০০     পণ্য                          ৫,০০০  
নতুন অনাদায়ী পাওনা সলিলত ২,৭৫০  ২৯,০০০ 
যন্ত্রপালতর অেচয় ৩,০০০ লেলনলয়ালগর সুদ  ৪,০০০ 
বিলিভালর ভযালনর অেচয় ১,০০০ অলগ্রম ভাড়া ৫,০০০ 
লনট িাভ (তেষলয়ক লেবৃলতলত নীত) ১,০৭,২৫০   
 ২,৯৩,০০০  ২,৯৩,০০০ 
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নমুনা প্রশ্ন-০৩ 
জনাে শাওন তার লিসালের েই দুতরফা দালিিা পদ্ধলত বমাতালেক সংরক্ষি কলরন না। ২০১৯ সালির ১ জানুযালর তালরলি 
তার ব্যেসালযর মূিধন লিি ২,৫০,০০০ টাকা। ২০১৯ সালির ৩১ লিলসম্বর তালরলি তার ব্যেসালয়র আলথবক অেস্থা লিি 
লনম্নরূপ:  

লিসালের নাম টাকা 
 নগদ তিলেি ৭০,০০০ 
 প্রাপ্য লিসাে ২০,০০০ 
 মজুদ পণ্য ৪০,০০০ 
১৫% লেলনলযাগ ৬০,০০০ 
 যন্ত্রপালত ৫০,০০০ 
 আসোেপত্র ৪৫,০০০ 
 প্রলদয লিসাে ১০,০০০ 
 েলকযা বেতন ৫,০০০ 

 
জনাে শাওন সারা েির ধলর নগদ ১২,০০০ টাকা উলত্তািন কলরন। ১ জুিাই ২০১৯ তালরলি লতলন ব্যেসালয়র জন্য 
৪০,০০০ টাকা লদলয একটি বমাটর গালড েয কলরন,  যার অলধ বক টাকা ব্যলিগত তিলেি বথলক সরেরাি কলরন। 
অন্যান্য তথ্য: 
১।   ব্যেসালয়ক িরচ ২,০০০ টাকা েলকযা রলযলি । 
২।  লেলনলযালগর িয মালসর সুদ অনাদায়ী রলযলি। 
৩।  আসোেপলত্রর উপর ১০% এেং যন্ত্রপালতর উপর ৫% অেচয় ধরলত িলে। 
ক) সমাপনী মূিধলনর পলরমাি লনি বয কলরা। 
ি)  জনাে শাওলনর িাভ বিাকসান লেেরিী ততলর কলরা। 
গ) ৩১ লিলসম্বর ২০১৯ তালরলির  তার তেষলয়ক লেবৃলত প্রস্তুত কলরা । 
 

৩(ক) নং প্রলশ্নর উত্তর 
সমাপনী মূিধন লনি বয়: 
 

লেেরি টাকা টাকা 
সমাপনী সম্পদসমূি:   
নগদ তিলেি ৭০,০০০  
প্রাপ্য লিসাে ২০,০০০  
মজুদ পণ্য ৪০,০০০  
১৫%  লেলনলযাগ ৬০,০০০  
যন্ত্রপালত ৫০,০০০  
আসোেপত্র ৪৫,০০০  
বমাটরগালড ৪০,০০০  

বমাট=  ৩,২৫,০০০ 
োদ: সমাপনী দাযসমূি:   
প্রলদয লিসাে ১০,০০০  
েলকযা বেতন ৫,০০০  

বমাট=  ১৫,০০০ 
সমাপনী মূিধন  ৩,১০,০০০ 
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৩(ি) নং প্রলশ্নর উত্তর 

জনাে শাওন 
িাভ-বিাকসান লেেরিী 

২০১৯ সালির ৩১ লিলসম্বর তালরলি সমাপ্ত েিলরর 
 

লেেরি টাকা টাকা টাকা 
সমাপনী মূিধন  ৩,১০,০০০  
উলত্তািন  ১২,০০০  
লেলনলযালগর প্রাপ্য সুদ (৬০,০০০×১৫%×১/২)  ৪,৫০০  
   ৩,২৬,৫০০ 
োদ: প্রারলিক মূিধন  ২,৫০,০০০  
অলতলরি মূিধন (৪০,০০০×১/২)  ২০,০০০  
েলকযা ব্যেসালয়ক িরচ  ২,০০০  
অেচয সমূি:    
    আসোেপত্র (৪৫,০০০×১০%) ৪,৫০০   
    যন্ত্রপালত (৫০,০০০×৫%) ২,৫০০   
  ৭,০০০  
   ২,৭৯,০০০ 
লনট িাভ/আয় (তেষলয়ক লেবৃলতলত নীত)   ৪৭,৫০০ 

 
৩(গ) নং প্রলশ্নর উত্তর 

জনাে শাওন 
তেষলযক লেেরিী/আলথবক অেস্থার লেেরিী 
৩১ লিলসম্বর ২০১৯ তালরলি প্রস্তুতকৃত 

লেেরি টাকা টাকা 
নগদ তিলেি  ৭০,০০০ 
প্রাপ্য লিসাে  ২০,০০০ 
মজুদ পণ্য  ৪০,০০০ 
১৫% লেলনলযাগ  ৬০,০০০ 
লেলনলযালগর  প্রাপ্য সুদ  ৪,৫০০ 
আসোেপত্র ৪৫,০০০  
(-)  অেচয ৪,৫০০ ৪০,৫০০ 
যন্ত্রপালত ৫০,০০০  
(-)  অেচয ২,৫০০ ৪৭,৫০০ 
বমাটরগালড  ৪০,০০০ 

 বমাট সম্পলত্ত =  ৩,২২,৫০০ 
   
প্রলদয লিসাে  ১০,০০০ 
েলকযা বেতন  ৫,০০০ 
েলকযা ব্যেসাযী িরচ  ২,০০০ 
প্রারলিক মূিধন ২,৫০,০০০  
(+)  অলতলরি মূিধন ২০,০০০  

(+)  লনট মুনাফা ৪৭,৫০০  

(-)  উলত্তািন ১২,০০০  
  ৩,০৫,৫০০ 

বমাট দায ও মালিকানা স্বত্ব =  ৩,২২,৫০০ 



 
8 

নমুনা প্রশ্ন-০৪ 
লম. মান্নান একজন খুচরা ব্যেসায়ী। লতলন কারোলরর লিসাে েই দুতরফা দালিিা পদ্ধলত বমাতালেক সংরক্ষি কলরন না। ২০১৯ 
সালির ৩১ লিলসম্বর তালরলি তাাঁর কারোলরর আলথবক অেস্থা লিি লনম্নরূপ: 
 

দায়সমূি টাকা সম্পলত্তসমূি টাকা 
১০% ঋি ১,৪০,০০০ নগদ তিলেি ২০,০০০ 
প্রলদয় লিসাে ১,০০,০০০ মজুদ পণ্য ১,৪৫,০০০ 
েলকয়া মজুলর ১০,০০০ প্রাপ্য লিসাে ২,০০,০০০ 
মূিধন ৭,২০,০০০ অলগ্রম বেতন ১৫,০০০ 
  আসোেপত্র ১,৯০,০০০ 
  ইমারত ৪,০০,০০০ 
 ৯,৭০,০০০  ৯,৭০,০০০ 

 
২০১৯ সালির ৩১ লিলসম্বর কারোলরর সম্পদ ও দায় লিি লনম্নরূপ: 
প্রাপ্য লিসাে ১,৭০,০০০ টাকা; মজুদ পণ্য ১,৪০,০০০ টাকা; নগদ তিলেি ৪০,০০০ টাকা; প্রলদয় লিসাে ১,২০,০০০ 
টাকা; ব্যাংক জমালতলরি ২৫,০০০ টাকা।  
 
অন্যান্য তথ্যােলি: 
১। ২০১৯ সালির ৩০ জুন তালরলি ১০% ঋলির ৪০,০০০ টাকা পলরলশাধ করা িয়।  
২। লম. মান্নান লনজ প্রলয়াজলন প্রলত মালসর বশষ তালরলি ৩,০০০ টাকা িালর সারা েির নগদ উলত্তািন কলরন। ৩। মালিক 
তার ব্যলিগত তিলেি বথলক ১ জুিাই ২০১৯ তালরলি ১,২০,০০০ টাকা লদলয় কারোলরর জন্য একটি বিিভালর ভযান 
েয় কলরন।  
৪। মূিধন ও উলত্তািলনর ওপর ৫% িালর সুদ ধায ব করলত িলে।  
 
ক)  মূিধন ও উলত্তািলনর ওপর সুদ লনি বয কলরা। 
ি)  সমাপনী মূিধন ৮,১৫,০০০ টাকা ধলর কারোলরর লনট দায় ো ক্ষলত লনরূপি কলরা। 
গ)  ২০১৯ সালির ৩১ লিলসম্বর তালরলি তেষলয়ক লেবৃলত ততলর কলরা।  
 

৪(ক) নং প্রলশ্নর উত্তর 
মূিধন ও উলত্তািলনর সুলদর  পলরমাি লনি বয়: 
 

লেেরি টাকা টাকা 
মূিধলনর সুদ:   
    প্রারলিক মূিধন ( ৭,২০,০০০×৫%) ৩৬,০০০  
    অলতলরি মূিধন ( ১,২০,০০০×৫%×১/২) ৩,০০০  
  ৩৯,০০০ 
   
উলত্তািলনর সুদ:   
   উলত্তািলনর সুদ (৩,০০০×৫%×১১/২)  ৮২৫ 
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৪(ি) নং প্রলশ্নর উত্তর 
 

লম. মান্নান 
িাভ-লিাকসান লেেরিী 

২০১৯ সালির ৩১ লিলসম্বর তালরলি সমাপ্ত েিলরর জন্য 
 

লেেরি টাকা টাকা 
সমাপনী মূিধন ৮,১৫,০০০  
উলত্তািন ৩৬,০০০  
উলত্তািলনর সুদ ৮২৫  
  ৮,৫১,৮২৫ 
োদ: প্রারলিক মূিধন ৭,২০,০০০  
অলতলরি মূিধন ১,২০,০০০  
মূিধলনর সুদ ৩৯,০০০  
ঋলির সুদ (লনাট-১) ১২,০০০  
  ৮,৯১,০০০ 
লনট ক্ষলত (তেষলয়ক লেেরিীলত স্থানান্তলরত)  ৩৯,১৭৫ 

 
প্রাসলিক গিনা ও বনাট: 
 
১। ঋলির সুদ লনি বয়:  

লেেরি গিনা টাকা 
প্রারলিক ঋলির বজর ১,০০,০০০ × ১০%  ১০,০০০ 
ঋি পলরলশাধ ৪০,০০০×১০%×৬/১২ ২,০০০ 
  ১২,০০০ 

 
৪(গ) নং প্রলশ্নর উত্তর 

 
লম. মান্নান 

তেষলয়ক লেেরিী 
২০১৯ সালির ৩১ লিলসম্বর তালরলি প্রস্তুতকৃত 

 
লেেরি টাকা টাকা 

প্রাপ্য লিসাে ১,৭০,০০০  
মজুদ পণ্য ১,৪০,০০০  
নগদ তিলেি ৪০,০০০  
আসোেপত্র ১,৯০,০০০  
ইমারত ৪,০০,০০০  
বিলিভালর ভযান ১,২০,০০০  

বমাট সম্পদ =  ১০,৬০,০০০ 
প্রলদয় লেি  ১,২০,০০০ 
ব্যাংক জমালতলরি  ২৫,০০০ 
ঋলির েলকয়া সুদ  ১২,০০০ 
১০% ঋি (১,৪০,০০০-৪০,০০০)  ১,০০,০০০ 
   
প্রারলিক মূিধন ৭,২০,০০০  
(+) অলতলরি মূিধন ১,২০,০০০  
 ৮,৪০,০০০  
(+) মূিধলনর সুদ ৩৯,০০০  
 ৮,৭৯,০০০  
(-) লনট ক্ষলত ৩৯,১৭৫  
 ৮,৩৯,৮২৫  
(-) উলত্তািন (৩,০০০×১২) ৩৬,০০০  
 ৮,০৩,৮২৫  
(-) উলত্তািলনর সুদ ৮২৫  
  ৮,০৩,০০০ 

বমাট দায় ও মালিকানাস্বত্ব =  ১০,৬০,০০০ 
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নমুনা প্রশ্ন -০৫ 
জনাে কলরম একতরফা দালিিা পদ্ধলতলত লিসাে সংরক্ষি কলরন। নগদান েই লেলেষি কলর ২০১৯ সালির লনম্নলিলিত লিসাে 
তথ্যালদ প্রদলশবত িয: 
 

প্রালপ্তসমূি টাকা প্রদানসমূি টাকা 
প্রাপ্য লিসাে বথলক প্রালপ্ত ৫৫,০০০ ব্যাংক জমালতলরি (০১/০১/১৯) ৯,০০০ 
অলতলরি মূিধন  ১৫,০০০ প্রলদয় লিসােলক প্রদান ২৪,০০০ 
  সাধারি িরচ ১১,০০০ 
  উলত্তািন ৬,০০০ 
  ভাডা ১২,০০০  
  ব্যাংক জমা (৩১/১২/১৯) ৬,০০০ 
  নগদ জমা (৩১/১২/১৯) ২,০০০ 
 ৭০,০০০  ৭০,০০০ 

 
অন্যান্য তথ্য: 
 

লিসালের নাম ০১-০১-২০১৯ টাকা ৩১-১২-২০১৯ টাকা 
আসোেপত্র ১০,০০০ ১০,০০০ 
যন্ত্রপালত ২০,০০০ ২০,০০০ 
মজুদ পণ্য ২০,০০০ ২১,০০০ 
প্রাপ্য লিসাে ৫৫,০০০ ৭৫,০০০ 
প্রলদয় লিসাে ২০,০০০ ২৫,০০০ 

আসোেপত্র ও যন্ত্রপালতর উপর ১০% অেচয ধায ব কলরা এেং প্রাপ্য লিসালের উপর ৫% অনাদাযী পাওনা সলিলত ধায ব কলরা।  
ক)  প্রারলিক মূিধন লনি বয কলরা। 
ি)  ধালর লেেয ও ধালর েলয়র পলরমাি লনি বয কলরা। 
গ)  লনট িাভ ১৭,২৫০  টাকা ধলর আলথবক অেস্থার লেেরিী প্রস্তুত কলরা। 
 

৫(ক) নং প্রলশ্নর উত্তর 
প্রারলিক মূিধন লনি বয: 

লেেরি টাকা টাকা 
প্রারলিক সম্পদসমূি:   
আসোেপত্র ১০,০০০  
যন্ত্রপালত ২০,০০০  
মজুদ পণ্য ২০,০০০  
প্রাপ্য লিসাে ৫৫,০০০  

বমাট সম্পদ =  ১,০৫,০০০ 
োদ: প্রারলিক দাযসমূি    
প্রলদয লিসাে ২০,০০০  
ব্যাংক জমালতলরি ৯,০০০  

 বমাট দায় =  ২৯,০০০ 
 প্রারলিক মূিধন (পাথবলকযর পলরমাি) =  ৭৬,০০০ 
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৫(ি) নং প্রলশ্নর উত্তর 
ধালর লেেয ও ধালর েলয়র পলরমান লনি বয: 
 
বি.              প্রাপ্য লিসাে                বে. 

লেেরি টাকা লেেরি টাকা 
 ব্যালিন্স লে/লি ৫৫,০০০  নগদান লিসাে( প্রাপ্য লিসাে বথলক প্রাপ্ত) ৫৫,০০০ 
 ধালর লেেয( পাথবলকযর পলরমাি) ৭৫,০০০  ব্যালিন্স লস/লি ৭৫,০০০ 
 ১,৩০,০০০  ১,৩০,০০০ 

 
বি.        প্রলদয লিসাে               বে. 

লেেরি টাকা লেেরি টাকা 
 নগদান লিসাে(প্রলদয লিসাে বক প্রদান) ২৪,০০০ ব্যালিন্স লে/লি ২০,০০০ 
  ব্যালিন্স লস/লি ২৫,০০০ ধালর েয( পাথবলকযর পলরমাি) ২৯,০০০ 
 ৪৯,০০০  ৪৯,০০০ 

 
৫(গ) নং প্রলশ্নর উত্তর 

 
জনাে কলরম 

আলথবক অেস্থার লেেরিী 
৩১ লিলসম্বর ২০১৯ তালরলি প্রস্তুতকৃত  

 
লেেরি টাকা টাকা 

নগদ জমা  ২,০০০ 
ব্যাংলক জমা  ৬,০০০ 
মজুদ পণ্য  ২১,০০০ 
প্রাপ্য লিসাে ৭৫,০০০   
োদ: নতুন অনাদাযী পাওনা সলিলত ৩,৭৫০ ৭১,২৫০ 
   
আসোেপত্র ১০,০০০  
(-) অেচয ১,০০০ ৯,০০০ 
যন্ত্রপালত ২০,০০০  
(-)  অেচয ২,০০০ ১৮,০০০ 

বমাট সম্পদ =  ১,২৭,২৫০ 
দায়সমূি ও মালিকানা স্বত্ব:   
প্রলদয় লিসাে  ২৫,০০০ 
মালিকানা স্বত্ব:   
   
প্রারলিক মূিধন ৭৬,০০০  
(+) অলতলরি মূিধন ১৫,০০০  
 ৯১,০০০  
 ১৭,২৫০  
(+) লনট িাভ ১,০৮,২৫০  
 ৬,০০০  
(-) উলত্তািন  ১,০২,২৫০ 

বমাট দায ও মালিকানা স্বত্ব =  ১,২৭,২৫০ 
 
প্রাসলিক বনাট ও গিনাসমূি : 
 
১। প্রাপ্য লিসালের সমাপনী বজলরর উপর ৫% িালর অনাদায়ী পাওনা সলিলত ধায ব করা িলযলি। 
 
     নতুন অনাদাযী পাওনা সলিলত - ৭৫,০০০× ৫%  
    = ৩,৭৫০ টাকা 
 
২। আসোেপত্র ও  যন্ত্রপালতর প্রারলিক ও সমাপনী মূে একই।  অথবাৎ চিলত লিসােকালি বকান সম্পলত্ত েয - লেেয করা 
িযলন। ফলি সম্পলত্তর প্রারলিক মূলের উপর সম্পূি ব েিলরর অেচয় ধায ব করা িলযলি।   
 
    ক) আসোেপত্র - ১০,০০০ × ১০% = ১,০০০ টাকা  
    ি)  যন্ত্রপালত     - ২০,০০০ × ১০% = ২,০০০ টাকা 
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