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(২টি প্রশ্ন থাকলে। ২টি প্রলশ্নই উত্তর লিলে িলে।) 

 

নেম অধ্যায়: আলথ বক লেেরণী 

 

[ সাধারণে: উদ্দীপক লিসালে ক্রয়-লেক্রয়কারী ব্যেসায় প্রলেষ্ঠালনর ২টি অথো, ১টি ক্রয়-লেক্রয়কারী ব্যেসায় প্রলেষ্ঠান ও ১টি 

বসোধমী ও বপশাজােীলির প্রলেষ্ঠালনর সমাপ্ত লিসােকালির জন্য প্রস্তুেকৃে  বরওয়ালমি ও অলেলরক্ত েথ্যােলি (সমন্বয় 

সম্পলকবে) বিয়া থাকলে।]  

 

 ২ নম্বলরর উপল াগী প্রশ্ন: 

ক্রয়-লেক্রয়কারী/সাধারণ ব্যেসায় প্রলেষ্ঠালনর বেলত্র: 

 উলত্তািলনর পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 
 প্রাপ্য লিসালের লনট আিায়ল াগ্য টাকার পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 

 অনািায়ী পাওনা/লিনার পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 
 নতুন অনািায়ী পাওনা সলিলে/প্রলভশলনর পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 
 চিলে েছলরর লেজ্ঞাপন খরলচর পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 
 লেিলম্বে লেজ্ঞাপলনর পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 
 বমলশন/ ন্ত্রপালে/অলিস সরঞ্জালমর অেচলয়র পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 
 স্থায়ী সম্পলত্তর অেচয় লনণ বয় কলরা। 

 বমাট আয়/মুনািা লনণ বয় কলরা। 

 ক্রয় ও মজুলর ব্যেীে প্রেযে খরলচর পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 
 প্রেযে ব্যলয়র পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 
 অপলরচািন খরলচর পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 
 অপলরচািন আয় এেং ব্যলয়র পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 

 লনট লেক্রয়মূল্য লনণ বয় কলরা। 

 লনট ক্রয় ও লনট লেক্রলয়র পলরমাণ গণনাসি লনণ বয় কলরা। 
 চিলে েছলরর সাপ্লাইজ খরলচর পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 

 মলনিালর খরচলর পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 
 পলরচািন ব্যয় লনণ বয় কলরা। 
 লেলক্রে পলের ব্যয় লনণ বয় কলরা। 
 লেক্রয়ল াগ্য পলের ব্যয় লনণ বয় কলরা। 

 সমলন্বে ক্রলয়র পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 
 লনট ক্রলয়র পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 
 লেলনলয়ালগর প্রাপ্য সুি লনণ বয় কলরা। 

 ঋলণর সুি লনণ বয় কলরা। 
 ঋলণর েলকয়া/প্রলিয় সুি লনণ বয় কলরা। 
 মূিধন ও উলত্তািলনর ওপর ১০% িালর সুি লনণ বয় কলরা। 

 ভযাট চিলে লিসাে প্রস্তুে কলরা। 
 ক্রয় ভযালটর পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 
 লেক্রলয়র ওপর ভযাট/লেক্রয় ভযাট লনণ বয় কলরা। 
 অপলরলশালধে/েলকয়া/প্রলিয় বেেলনর পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 



 েছর বশলে চিলে িালয়র পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 
 ইজারা সম্পলত্তর অজবন ব্যয় লনণ বয় কলরা। 

 চািালন কারোলর বপ্রলরে পলের িাভ ো েলে লনণ বয় কলরা। 
 

বসোধমী ও বপশাজীলেলির প্রলেষ্ঠালনর বেলত্র: 

 বমাট বসো আয় গণনাসি লনণ বয় কলরা। 

 লনট বসো আলয়র পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 

 

 ৪ নম্বলরর উপল াগী প্রশ্ন : 

 

ক্রয়-লেক্রয়কারী/সাধারণ ব্যেসায় প্রলেষ্ঠালনর বেলত্র: 

 ---- সালির ৩১লিলসম্বর সমাপ্ত েছলরর আয় লেেরণী তেলর কলরা। 

 --- সালির ৩১ লিলসম্বর োলরলখ সমাপ্ত অধ ব-েছলরর জন্য আয় লেেরণী তেলর কলরা। 

 েছর বশলে আয় লেেরণী তেলর কলরা। 

 ---- সালির ৩০ জুন সমাপ্ত েছলরর আয় লেেরণী তেলর কলরা। 

 লেলক্রে পলের ব্যলয়র পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 
 ---- সালির ৩১ লিলসম্বর োলরলখ সমাপ্ত েছলরর বমাট িালভর পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 

 বমাট িাভ ..... টাকা ধলর লনট িাভ ো লনট েলের পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 
 বমাট মুনািা ........ টাকা ধলর লনট মুনািা লনণ বয় কলরা। 
 বমাট পলরচািন ব্যয় লনণ বয় কলরা। 
 েছর বশলে বমাট িাভ/েলে লনণ বয় কলরা। 
 --- সালির ৩১ লিলসম্বর োলরলখর আলথ বক অেস্থার লেেরণী প্রস্তুে কলরা। 

 েছর বশলে একটি বেলণেদ্ধ আলথ বক অেস্থার লেেরণী তেলর কলরা। 

 লনট আয়/মুনািা ..... টাকা ধলর আলথ বক অেস্থার লেেরণী তেলর কলরা। 

 

বসোধমী ও বপশাজীলেলির প্রলেষ্ঠালনর বেলত্র: 

 আয় লেেরণী প্রস্তুে কলরা। 

 লনট বসো আয় ........টাকা ধালর লনট আয়/েলের পলরমাণ লনন বয় কলরা। 

 লনট আয় ........, টাকা ধালর আলথ বক অেস্থার লেেরণী তেলর কলরা। 

 

ক্রয়-লেক্রয়কারী/সাধারণ ব্যেসায় প্রলেষ্ঠান এেং বসোধমী ও বপশাজীলেলির প্রলেষ্ঠালনর বেলত্র: 

 ---- সালির ৩১ লিলসম্বর োলরলখর বমাট সম্পলির/সম্পলত্তর পলরমাণ বিখাও/লনণ বয় কলরা। 

 আলথ বক অেস্থার লেেরণীর সম্পলির লিক প্রিশ বন কলরা। 

 ---- সালি ৩১ লিলসম্বর োলরলখ বমাট িালয়র পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 

 ---- সালির ৩০ জুন োলরলখর চিলে সম্পি ও চিলে িালয়র পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 

 চিলে সম্পি ও চিলে িালয়র পাথ বকয লনণ বয় কলরা। 

 প্রলেষ্ঠালনর কা বকরী মূিধলনর পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 

 মালিকানাস্বত্ব ও বমাট িালয়র পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 

 মালিকানাস্বত্ব ও চিলে সম্পলির পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 

 

 

 

 

 

 

 

 



খ-লেভাগ 

(নয়টি প্রশ্ন থাকলে। ব  বকান পাঁচটি প্রলশ্নর উত্তর লিলে িলে।) 

 

প্রথম অধ্যায়: লিসােলেজ্ঞান পলরলচলে 

 

[ সাধারণে: উদ্দীপক লিসালে ক্রয়-লেক্রয়কারী ব্যেসায় প্রলেষ্ঠান অথো, বসোধমী ও বপশাজােীলির প্রলেষ্ঠালনর ব্যেসালয়ক 

কা বক্রম আরম্ভ / লিসােকালির শুরুলে লেলভন্ন লিসালের উদ্বতৃ্ত সম্পলকবে েথ্যােলি এেং ঐ মালস সংঘটিে কলেপয় ঘটনা/লিনলিন 

বিয়া থাকলে।] 

 

 ২ নম্বলরর উপল াগী প্রশ্ন: 

ক্রয়-লেক্রয়কারী/সাধারণ ব্যেসায় প্রলেষ্ঠান এেং বসোধমী ও বপশাজীলেলির প্রলেষ্ঠালনর বেলত্র: 

 প্রারলম্ভক মূিধন লনণ বয় কলরা। 

 বিনলিন নয় এমন ঘটনার পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 

 ব  সে ঘটনা ব্যেসালয়ক বিনলিন নয়, োলরখ উলেখপূে বক উিালির সমলি লনণ বয় কলরা। 

 ব  সকি ঘটনা বিনলিন নয় এমন ঘটনার বমাট টাকার পলরমাণ গণনাসি লনণ বয় কলরা। 
 

 ৪ নম্বলরর উপল াগী প্রশ্ন: 

ক্রয়-লেক্রয়কারী/সাধারণ ব্যেসায় প্রলেষ্ঠান এেং বসোধমী ও বপশাজীলেলির প্রলেষ্ঠালনর বেলত্র: 

 ..... োলরলখর বিনলিনগুলিার লিসালের বেলণলেভাগ বিখাও। 

 ব  সে ঘটনা বিনলিন, বসগুলিার লিসােখাে উলেখপূে বক আধুলনক পদ্ধলেলে বেলণলেন্যাস কলর বিখাও। 

 ..... োলরলখর বিনলিনগুলিার সালথ জলিে লিসােসমূলির আধুলনক পদ্ধলেলে বেলণলেভাগ বিখাও। 

 ..... োলরলখর বিনলিনগুলিার বেলণলেভাগসি লিসােখাে লনণ বয় কলরা। 

 লেেরণী/লটবুিার ছলকর মাধ্যলম লিসাে সমীকলরালণ বিনলিলনর প্রভাে বিখাও। 

 উপর্য বক্ত েলথ্যর লভলত্তলে মালস বশলে মালিকানাস্বলের পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 

 উপর্য বক্ত বিনলিলনর লভলত্তলে . . . সমাপ্ত মালসর আয় লেেরণী প্রস্তুে কলরা। 

 

লদ্বেীয় অধ্যায়: লিসালের েইসমূি 

 

জালেিা: 

[সাধারণে: উদ্দীপক লিসালে ক্রয়-লেক্রয়কারী ব্যেসায় প্রলেষ্ঠান অথো, বসোধমী ও বপশাজােীলির প্রলেষ্ঠালনর ব্যেসালয়ক 

কা বক্রম আরম্ভ / লিসােকালির শুরুলে লেলভন্ন লিসালের উদ্বতৃ্ত সম্পলকবে েথ্যােলি এেং ঐ মালস সংঘটিে কলেপয় ঘটনা/লিনলিন 

বিয়া থাকলে।] 

 

২ নম্বলরর উপল াগী প্রশ্ন: 

ক্রয়-লেক্রয়কারী/সাধারণ ব্যেসায় প্রলেষ্ঠান এেং বসোধমী ও বপশাজীলেলির প্রলেষ্ঠালনর বেলত্র: 

 প্রারলম্ভক জালেিা িালখিা িাও। 

 উপর্য বক্ত বিনলিনগুলিা জালেিাভুক্ত কলরা। 

 .... োলরলখর বিনলিনটি/লিনলিনসমূলির লভলত্তলে একটি বিলেট বনাট প্রস্তুে কলরা। 

 .... োলরলখর বিনলিনটি/লিনলিনসমূি অেিম্বন কলর একটি চািান তেলর কলরা। 

 লেক্রয় জালেিা েইলে বিখা িলে না এমন বিনলিনগুলিার জালেিা িালখিা িাও। 

 বমাট কারোলর োট্টার পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 
 

 ৪ নম্বলরর উপল াগী প্রশ্ন: 

ক্রয়-লেক্রয়কারী/সাধারণ ব্যেসায় প্রলেষ্ঠান এেং বসোধমী ও বপশাজীলেলির প্রলেষ্ঠালনর বেলত্র: 

 ব  সে ঘটনা ব্যেসালয়ক বিনলিন, উিা লিসােভুক্ত করার জন্য প্রলয়াজনীয় জালেিা িালখিা িাও। 

 উপর্য বক্ত েলথ্যর লভলত্তলে একটি লেক্রয় জালেিা প্রস্তুে কলরা। 

 ... োলরলখর বিনলিন দ্বারা একটি ক্রয় জালেিা প্রস্তুে কলরা। 



 

নগিান েই: 

[ সাধারণে: উদ্দীপক লিসালে ক্রয়-লেক্রয়কারী ব্যেসায় প্রলেষ্ঠান অথো, বসোধমী ও বপশাজােীলির প্রলেষ্ঠালনর ব্যেসালয়ক 

কা বক্রম আরম্ভ / লিসােকালির শুরুলে নগিান ও ব্যাংক লিসালের উদ্বতৃ্ত সম্পলকবে েথ্যােলি এেং ঐ মালস সংঘটিে কলেপয় 

নগি ও ব্যাংক সংক্রান্ত বিনলিন বিয়া থাকলে।] 

 

 ২ নম্বলরর উপল াগী প্রশ্ন: 

ক্রয়-লেক্রয়কারী/সাধারণ ব্যেসায় প্রলেষ্ঠালনর বেলত্র: 

 ব  সমস্ত িিা নগিান েইলে লিলপেদ্ধ িলে না োর বমাট পলরমাণ লনণ বয় কলরা।/নগিান েইলে অন্তভুক্ত িলে না এমন িিাগুলিার পলরমাণ 

লনণ বয় কলরা। 

 ব  বিনলিনগুলিা নগিান েইলে অন্তভু বক্ত িলে না োলির জালেিা িালখিা িাও। 

 উপলরউক্ত েথ্য িলে বমাট নগি প্রিালনর পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 

 নগি প্রিত্ত োট্টার পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 

 ব্যাংক িলে বমাট উলত্তািলনর পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 

 

 ৪ নম্বলরর উপল াগী প্রশ্ন: 

ক্রয়-লেক্রয়কারী/সাধারণ ব্যেসায় প্রলেষ্ঠালনর বেলত্র: 

 ...... োলরলখ বিনলিলনর/উপর্য বক্ত েথ্যােলির আলিালক একটি একঘরা নগিান েই প্রস্তুে কলরা। 

 ...... োলরলখ বিনলিন লনলয়/উপর্য বক্ত েলথ্যর লভলত্তলে একটি দুইঘরা নগিান েই প্রস্তুে কলরা। 

 ...... োলরলখ বিনলিলনর আলিালক/উপর্য বক্ত েলথ্যর লভলত্তলে একটি লেনঘরা নগিান েই প্রস্তুে কলরা। 

 ...... োলরলখ বিনলিলনর আলিালক উপর্যক্ত ঘর লেলশি একটি নগিান েই প্রস্তুে কলরা। 

 ...... োলরলখ বিনলিন দ্বারা /উপর্য বক্ত েথ্য িলে একটি নগি প্রালপ্ত জালেিা তেলর কলরা। 

 .... োলরলখর বিনলিন দ্বারা নগি প্রিান জালেিা প্রস্তুে কলরা। 

 

খলেয়ান: 

[ সাধারণে: উদ্দীপক লিসালে ক্রয়-লেক্রয়কারী ব্যেসায় প্রলেষ্ঠান অথো, বসোধমী ও বপশাজােীলির প্রলেষ্ঠালনর ব্যেসালয়ক 

কা বক্রম আরম্ভ / লিসােকালির শুরুলে লেলভন্ন লিসালের উদ্বতৃ্ত সম্পলকবে েথ্যােলি এেং ঐ মালস সংঘটিে কলেপয় ঘটনা/লিনলিন 

বিয়া থাকলে।] 

 

২ নম্বলরর উপল াগী প্রশ্ন: 

ক্রয়-লেক্রয়কারী/সাধারণ ব্যেসায় প্রলেষ্ঠালনর বেলত্র: 

 ... মালসর বমাট ক্রলয়র পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 

 ... মালসর লনট ক্রলয়র পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 

 ... মালসর বশলে বমাট প্রলিয় লিসালের পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 

 .... মালসর বশলে বমাট ভযালটর পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 

 

বসোধমী ও বপশাজীলেলির প্রলেষ্ঠালনর বেলত্র: 

 ... মালসর বমাট বসো আলয়র পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 

 

 ৪ নম্বলরর উপল াগী প্রশ্ন: 

ক্রয়-লেক্রয়কারী/সাধারণ ব্যেসায় প্রলেষ্ঠালনর বেলত্র: 

 টি-ছলক/চিমান বজর ছলক লিসাে প্রস্তুে কলরা: ক্রয় লিসাে, লেক্রয় লিসাে, নগিান লিসাে, ব্যাংক লিসাে, প্রাপ্য লিসাে , মূিধন লিসাে, 

উলত্তািন লিসাে 

 উপর্যক্ত েলথ্যর লভলত্তলে ...... এর লেক্রয় সংলিি িিাগুলিা সাধারণ ও সিকারী খলেয়ালন স্থানান্তর কলরা। 

 ক্রয় জালেিা সংলিি খলেয়ান ( সাধারণ ও সিকারী) লিসাে তেলর কলরা। 

 

বসোধমী ও বপশাজীলেলির প্রলেষ্ঠালনর বেলত্র: 

 টি-ছলক/চিমান বজর ছলক লিসাে তেলর কলরা: নগিান লিসাে, ব্যাংক লিসাে, মূিধন লিসাে, উলত্তািন লিসাো এেং বসো আয় লিসাে 

 

 

 



তৃেীয় অধ্যায়: ব্যাংক সমন্বয় লেেরণী 
 

[ সাধারণে: উদ্দীপক লিসালে ক্রয়-লেক্রয়কারী ব্যেসায় প্রলেষ্ঠান অথো, বসোধমী ও বপশাজােীলির প্রলেষ্ঠালনর বকান মালসর 

বশে োলরলখ নগিান েই এেং/অথো, ব্যাংক লেেরণী অনুসালর ব্যাংক জমার উদ্বলৃত্তর পলরমাণ সম্পলকবে েথ্যােলি এেং ঐ 

উদ্বতৃ্তদ্বলয়র গরলমি/অলমলির কারণসমূি বিয়া থাকলে।] 

 

 ২ নম্বলরর উপল াগী প্রশ্ন: 

 ব্যাংক লেেরণীলে বিখা িয়লন এরূপ বিনলিলনর োলিকা ও পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 

 নগিান েইলে /আমানেকারীর েইলে বিখা িয়লন এরূপ িিা/লিনলিলনর বমাট পলরমাণ/সমলি লনণ বয় কলরা। 

 ইসুযকৃে বচক ব্যাংলক উপস্থালপে িয়লন এর পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 

 ব্যাংক কতৃবক বিলেটকৃে টাকার পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 

 ব্যাংক কতৃবক অপলরলশালধে বচলকর পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 

 ব্যাংক কতৃবক অনািায়ী বচলকর পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 

 লেি আিায় ও োট্টাকলরাণ োেি ব্যয়কৃে বমাট টাকার পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 

 

 ৪ নম্বলরর উপল াগী প্রশ্ন: 

 ..... নং িিাসমূলির/ নগিান েইলে বিখা িয়লন এরূপ বিনলিনসমূলি/আমানেকারীর েইলে জালেিা িালখিা িাও। 

 ব্যাংক লেেরণীলে বিখা িলয়লছ লকন্তু নগিান েইলে বিখা িয়লন এমন বিনলিনগুলির জালেিা িালখিা বিখাও। 

 উপর্য বক্ত েলথ্যর লভলত্তলে একটি ব্যাংক সমন্বয় লেেরণী প্রস্তুে কলরা। 

 প্রচলিে/একক বজর পদ্ধলেলে একটি ব্যাংক সমন্বয় লেেরণী তেলর কলরা। 

 উভয় বজর সংলশাধন পদ্ধলেলে একটি ব্যাংক সমন্বয় লেেরণী তেলর কলরা। 
 

চতুথ ব অধ্যায়: বরওয়ালমি 

 

[ সাধারণে: উদ্দীপক লিসালে ক্রয়-লেক্রয়কারী ব্যেসায় প্রলেষ্ঠান অথো, বসোধমী ও বপশাজােীলির প্রলেষ্ঠালনর খলেয়ান বথলক 

লেলভন্ন লিসালের উদ্বলৃত্তর পলরমাণ (লিসােকালির বশে োলরলখর এেং শুরুর োলরলখর) সম্পলকবে েথ্যােলি বিয়া থাকলে।] 

 

 ২ নম্বলরর উপল াগী প্রশ্ন: 

 ব  সমস্ত িিা বরওয়ালমলি অন্তভু বক্ত িলে না োর পলরমাণ লনণ বয় কলরা।/ল  সে উদ্বতৃ্ত বরওয়ালমলি  ালে না োর পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 

 মুনািাজােীয় আয়গুলিার সমলি লনণ বয় কলরা। 

 অস্পশবনীয় সম্পলির পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 

 চিলে িালয়র পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 

 সমলন্বে ক্রলয়র পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 

 

 ৪ নম্বলরর উপল াগী প্রশ্ন: 

 লেলক্রে পলের ব্যয় লনণ বয় কলরা। 

 মুনািাজােীয় আয় ও ব্যলয়র মলধ্য পাথ বকয লনণ বয় কলরা। 

 মুনািাজােীয় ব্যয় ও চিলে িালয়র পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 

 চিলে সম্পি ও চিলে িালয়র পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 

 চিলে সম্পি ও চিলে িালয়র পাথ বকয লনণ বয় কলরা।/লনট চিলে মূিধন লনণ বয় কলরা। 

 স্থায়ী সম্পি ও চিলে িায় লনণ বয় কলরা। 

 বমাট সম্পলত্ত ও বমাট িালয়র পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 

 উপর্য বক্ত েলথ্যর আলিালক অস্পশবনীয় সম্পলত্ত ও পলরাে আলয়র পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 

 উপলরক্ত খলেয়ান উদ্বতৃ্তগুলিা লনলয় একটি বরওয়ালমি তেলর কলরা। 

 উপর্য বক্ত খলেয়ান উদ্বতৃ্ত লনলয় একটি বরওয়ালমি তেলর কলর নগি েিলেলির পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 

 প্রস্তুেকৃে বরওয়ালমলির লিসােসমূলির লভলত্তলে প্রলেষ্ঠানটির মুনািা /েলে লনণ বয় কলরা। 

 সমলন্বে ক্রয়লক অন্তভু বক্ত কলর বরওয়ালমি প্রস্তুে কলরা। 

 

 

 

 



 ষ্ঠ অধ্যায়: প্রাপ্য সমূলির লিসােরেণ 

 

[ সাধারণে: উদ্দীপক লিসালে ক্রয়-লেক্রয়কারী ব্যেসায় প্রলেষ্ঠান অথো, বসোধমী ও বপশাজােীলির প্রলেষ্ঠালনর এক ো একালধক 

লিসােকালির লিলখে অনািায়ী পাওনা, পুরােন অনািায়ী পাওনা সলিলে, প্রাপ্য লিসালের সমাপনী বজর, অলিলখে অনািায়ী 

পাওনা ও অলেশি প্রাপ্য লিসালের উপর ধা বকৃে নতুন অনািায়ী পাওনা সলিলের িার সম্পলকবে েথ্যােলি বিয়া থাকলে। অথো, 

লিসােকালির প্রারলম্ভক োলরলখ অনািায়ী অনািায়ী পাওনা সলিলে ও প্রাপ্য লিসালের উদ্বলৃত্তর পলরমাণ , সম্পূণ ব লিসােকালির 

ধালর লেক্রয়, প্রাপ্য লিসাে বথলক আিায়কৃে টাকার পলরমাণ, অেলিাপনকৃে অনািায়ী পাওনা পলরমাণ ও প্রাপ্য লিসালের ওপর 

ধা বকৃে নতুন অনািায়ী পাওনা সলিলে পলরমাণ ইেযালি সম্পলকবে েথ্যােলি বিয়া থাকলে।] 

 

 ২ নম্বলরর উপল াগী প্রশ্ন: 

 কু-ঋণ/অনািায়ী বিনা/অনািায়ী পাওনা/অনািায়ল াগ্য খরলচর পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 

 নতুন অনািায়ী পাওনা সলিলের পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 

 

 ৪ নম্বলরর উপল াগী প্রশ্ন: 

 উপর্য বক্ত েথ্যােলি লিসােভুক্ত করার জন্য প্রলয়াজনীয় জালেিা িালখিা িাও। 

 অনািায়ী পাওনা লিসাে ও অনািায়ী পাওনা সলিলে/প্রলভশনলিসাে তেলর কলরা। 

 আয় লেেরণী ও আলথ বক অেস্থার লেেরণীলে উপর্য বক্ত েথ্য/প্রাপ্য লিসােসংক্রান্ত িিাসমূি প্রিশ বন কলরা। 

 

সপ্তম অধ্যায়: কা বপত্র 

 

[ সাধারণে: উদ্দীপক লিসালে ক্রয়-লেক্রয়কারী ব্যেসায় প্রলেষ্ঠান অথো, বসোধমী ও বপশাজােীলির প্রলেষ্ঠালনর সমাপ্ত 

লিসােকালির জন্য প্রস্তুেকৃে একটি বরওয়ালমি ও অলেলরক্ত েথ্যােলি (সমন্বয় সম্পলকবে) বিয়া থাকলে।] 

 

 ২ নম্বলরর উপল াগী প্রশ্ন: 

ক্রয়-লেক্রয়কারী/সাধারণ ব্যেসায় প্রলেষ্ঠালনর বেলত্র: 

 লেিলম্বে লেজ্ঞাপলনর পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 

 চিলে েছলরর মলনিালর খরলচর পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 

 বরওয়ালমলি েলণ বে বমাট চিলে সম্পলির পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 

 প্রলয়াজনীয় লেপরীে িালখিা িাও। 

  ন্ত্রপালের সমাপনী মূল্য লনণ বয় কলরা। 

 েলকয়া সুলির পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 

 আসোেপলত্রর অেচয় এেং লনট আসোেপলত্রর পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 

 চিলে েছলরর লেমা খরচ ও ভািা খরচ গণনাসি লনণ বয় কলরা। 

 

বসোধমী ও বপশাজীলেলির প্রলেষ্ঠালনর বেলত্র: 

 বমাট বসো আলয়র পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 

 

 ৪ নম্বলরর উপল াগী প্রশ্ন: 

ক্রয়-লেক্রয়কারী/সাধারণ ব্যেসায় প্রলেষ্ঠান এেং বসোধমী ও বপশাজীলেলির প্রলেষ্ঠালনর বেলত্র: 

 প্রলয়াজনীয় সমন্বয় িালখিা িাও। 

 সমলন্বে বরওয়ালমি/৬ ঘর লেলশলি কা বপত্র (সমন্বয় ও সমলন্বে বরওয়ালমি প বন্ত) তেলর কলরা। 

 উপলরউক্ত েলথ্যর লভলত্তলে একটি ৮ঘর লেলশলি কা বপত্র (সমন্বয় কিাম ব্যেীে) তেলর কলরা। 

 ১০ ঘর লেলশি কা বপত্র প্রস্তুে কলরা। 

 

অিম অধ্যায়: দৃিমান ও অদৃিমান সম্পলত্তর লিসােরেণ 

 

[ সাধারণে: উদ্দীপক লিসালে ক্রয়-লেক্রয়কারী ব্যেসায় প্রলেষ্ঠান অথো, বসোধমী ও বপশাজােীলির প্রলেষ্ঠালনর ব্যেিারল াগ্য 

স্থায়ী সম্পলত্ত( বমলশন, আসোেপত্র ইেযালি) লেলভন্ন োলরলখ ক্রয় ও লেক্রয়, অেচয় লিসােভুক্ত করার পদ্ধলে, অেচয় ধা ব করার 

পদ্ধলে এেং প্রলেষ্ঠালনর লিসােকালির বশে োলরখ সম্পলকবে েথ্যােলি বিয়া থাকলে।] 

 



 ২ নম্বলরর উপল াগী প্রশ্ন: 

 …. এে অেচয়ল াগ্য মূল্য লনণ বয় কলরা। 

 ক্রয়/আমিানীকৃে …….. এর ক্রয়মূল্য লনণ বয় কলরা 

 অেচলয়র িার ও প্রথম েছলরর অেচলয়র পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 

 সরি তরলখক পদ্ধলেলে বমলশলনর োলে বক অেচলয়র পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 

 ক্রমহ্রাসমান বজর পদ্ধলেলে ১ম দুই েছলরর অেচয় লনণ বয় কলরা। 

 প্রথম দুই েছলরর অেচয় োলিকা প্রস্তুে কলরা। 

 বমলশন আনয়ন ও ক্রলয়র জালেিা িালখিা িাও।(ব্যাখ্যা প্রলয়াজন নাই) 

 লেলক্রে বমলশলনর িাভ ো েলের পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 

 

 ৪ নম্বলরর উপল াগী প্রশ্ন: 

 সরি তরলখক পদ্ধলেলে প্রথম দুই েছলরর অেচয় লনণ বয় কলরা। 

 উপর্য বক্ত েথ্যােলি লিসােভুক্ত করার জন্য/প্রথম দুই েছলরর জালেিা িালখিা িাও। 

 ১ম দুই েছলরর পুলঞ্জভূে অেচয় লিসাে প্রস্তুে কলরা। 

 ১ম দুই েছলরর বমলশন লিসাে, আসোেপত্র লিসাে ও অেচয় লিসাে প্রস্তুে কলরা। 

 ১ম দুই েছলরর কিকব্জা লিসাে ও পুলঞ্জভূে অেচয় লিসাে তেলর কলরা। 

 আয় লেেরণী ও আলথ বক অেস্থার লেেরণীলে উপর্যক্ত েথ্য/সম্পলত্ত সংক্রান্ত িিাসমূি প্রিশ বন কলরা। 

 প্রলেষ্ঠালনর লিসােরেক ভুিক্রলম ক্রমহ্রাসমান বজর পদ্ধলের পলরেলেব সরি তরলখক পদ্ধলেলে অেচয় ধা ব কলরালি লনট আয় কে টাকা 

কম ো বেলশ িলে? 

 

িশম অধ্যায়: এক েরিা িালখিা লিসাে 

 

[ সাধারণে: উদ্দীপক লিসালে ক্রয়-লেক্রয়কারী ব্যেসায় প্রলেষ্ঠান অথো, বসোধমী ও বপশাজােীলির প্রলেষ্ঠালনরলিসােকালির শুরু 

ও বশে োলরলখর সম্পলত্ত ও িায় সম্পলকবে েথ্যােলি, সম্পূণ ব লিসােকালি মালিক কতৃবক উলত্তািন, অলেলরক্ত মূিধন সরেরাি, 

লেদ্যমান ও নতুন স্থায়ী সম্পলত্ত ক্রয়- লেক্রয়, িীঘ বলময়ািী ঋণ গ্রিণ ও পলরলশাধ এেং অন্যান্য সমন্বয় সংক্রান্ত েথ্যােলি বিয়া 

থাকলে।]  

 

 ২ নম্বলরর উপল াগী প্রশ্ন: 

 প্রারলম্ভক মূিধন লনণ বয় কলরা। 

 সমাপনী মূিধলনর পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 

  ন্ত্রপালে ও বিলিভালর ভযালনর ওপর অেচলয়র পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 

 উলত্তািলনর বমাট পলরমাণ ও উলত্তািলনর ওপর সুি লনণ বয় কলরা। 

 মূিধন ও উলত্তািলনর ওপর সুি লনণ বয় কলরা। 

 লেলনলয়ালগর সুি এেং ব্যাংক ঋলণর সুি লনণ বয় কলরা। 

 

 ৪ নম্বলরর উপল াগী প্রশ্ন: 

 প্রারলম্ভক ও সমাপনী মূিধন লনণ বয় কলরা। 

 ধালর ক্রয় এেং ধালর লেক্রয় -এর পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 

 উপর্য বক্ত েলথ্যর লভলত্তলে প্রলেষ্ঠালনর িাভ বিাকসান/েলে লেেরণী/লেবৃলে তেলর কলরা। 

 সমাপনী মূিধন ........ টাকা ধলর কারোলরর লনট আয় ো েলে লনরূপণ কলরা। 

 প্রারলম্ভক মূিধন .... টাকা ও সমাপনী মূিধন .... টাকা িলি প্রলেষ্ঠালনর িাভ বিাকসান/েলে লেেরণী/লেবৃলে তেলর কলরা। 

 উপর্য বক্ত েলথ্যর লভলত্তলে প্রলেষ্ঠালনর তেেলয়ক লেবৃলে/লেেয় লেেরণী/আলথ বক অেস্থার লেেরণী প্রস্তুে কলরা। 

 লনট িাভ ........ টাকা িলি তেেলয়ক লেবৃলে/লেেয় লেেরণী/আলথ বক অেস্থার লেেরণী প্রস্তুে কলরা। 

 

 

অনুশীিন পাঠ লদ্বেীয় পে ব আগামী ১৬ এলপ্রি ২০২০ লিস্টালে প্রকালশে িলে। 
 

  

 

 

 

 


