
বেপজা পােলিক স্কুি ও কলিজ চট্টগ্রাম 

পাঠ পলিকল্পনা - ০2 
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যষ্ঠ অধ্যায়: প্রাপ্য লিসােসমূলিি লিসােিক্ষণ  

 

ক্লাস-০১ 

সময়: ৪৫ লমলনট 

 

আলিাচয সূলচ:  

 

 প্রাপ্য লিসােসমূলিি ধািণা 

 প্রাপ্য লিসােসমূলিি প্রকািলেদ 

 

লিখনফি (Learning Outcome):  

 

 প্রাপ্যসমূি কী তা েণ ণনা কিলত পািলে।   

 লেলেন্ন ধিলণি প্রাপ্য লিসােসমূি লচলিত কিলত পািলে। 

 প্রাপ্য লিসাে ও প্রাপ্য বনাট-এি মধ্যকাি পাথ ণকয লনরূপণ কিলত পািলে।   

 কািোলি প্রাপ্যলিসাে ও অকািোিী/অন্যান্য প্রাপ্যলিসাে -এি মধ্যকাি পাথ ণকয লনরূপণ কিলত পািলে।   

 

নমুনা প্রশ্ন :    

 

 সাধািণ েহুলনে ণাচলন প্রশ্ন: 

প্রশ্ন: প্রাপ্য লিসালেি মূি উৎস বকানটি? 

ক) পণ্য ক্রয়    খ) ধালি লেক্রয়     গ) অনাদায়ী পাওনা   ঘ) োড়া প্রদান                                                                           

উত্তি: (খ) 

প্রশ্ন: প্রাপ্য লিসাে ব্যেসালয়ি বকান ধিলণি সম্পদ?  

ক) অদৃশ্যমান/অস্পিণনীয়  খ) ভুয়া/কাল্পলনক/অিীক  গ) স্থায়ী      ঘ) তিি/চিলত                                                                           

উত্তি: (ঘ) 

 েহুপদী সমালিসূচক েহুলনে ণাচলন প্রশ্ন: 

প্রশ্ন: প্রাপ্য লিসাে বৃলি পায়/সৃলি িয়- 

i. ধালি পণ্য লেক্রলয়ি ফলি   

ii. ধালি বসো প্রদালনি ফলি  

iii. অথ ণ ধাি বদয়াি ফলি /প্রাপ্য সুদ িলত 

লনলচি বকানটি সঠিক? 

ক) i ও ii     খ) i ও iii    গ) ii ও iii   ঘ) i, ii ও iii     

উত্তি: (ক)        

প্রশ্ন: প্রাপ্য লিসালেি লেকল্প লিসাে িলে- 

i. পুস্তক ঋণ লিসাে   

ii. বদনাদাি লিসাে  

iii. ক্রয় খলতয়ান বজি 

লনলচি বকানটি সঠিক? 

ক) i ও ii     খ) i ও iii    গ) ii ও iii    ঘ) i, ii ও iii     

উত্তি: (ক)        

প্রশ্ন: ব্যেসালয়ক প্রাপ্যসমূি িলে- 

i. প্রাপ্য লিসাে   

ii. প্রাপ্য বনাট   

iii. প্রাপ্য সুদ  

লনলচি বকানটি সঠিক? 

ক) i ও ii     খ) i ও iii    গ) ii ও iii    ঘ) i, ii ও iii     

উত্তি: (ক)       

 

 

  



 অলেন্ন তথ্যলেলত্তক েহুলনে ণাচলন প্রশ্ন: 

 

লনলচি অনুলেদটি পলড় লনলচি প্রশ্ন ২টিি উত্তি দাও:  

 

১ মাচ ণ, ২০২০ তালিলখ আলিফ ৪/২০, এন/৩০ িলতণ আলিলফি লনকট ২৫,০০০ টাকাি পণ্য লেক্রয় কলি। আলিফ ১০ মাচ ণ তালিলখ ৫,০০০ টাকাি পণ্য 

বফিত বদয় এেং ১৫ মাচ ণ তালিলখ আলিলফি পাওনা পলিলিাধ কলি। 

প্রশ্ন: আলিলফি পলিলিালধত অলথ ণি পলিমাণ কত? 

ক)   ১৯,০০০ টাকা  খ)   ১৯,২০০ টাকা    গ)   ২০,০০০ টাকা  ঘ)  ২৫,০০০ টাকা                                                                            

উত্তি: (খ) 

প্রশ্ন: উলেলখত এন/৩০-এি তাৎপয ণ কী?  

ক) ৩০তম লদলন মূল্য পলিলিাধ কিলত িলে     খ) ৩০তম পলিও মূল্য পলিলিাধ কিা যালে   

গ) ৩০তম লদলনি মলধ্য প্রকৃত মূল্য পলিলিাধ কিলত িলে   ঘ) ৩০তম লদন পয ণন্ত লনলদ ণি োট্টাি সুলেধা পাওয়া যালে     

উত্তি: (গ)                                                                    

 

লেলিষ পিামি ণ/মন্তব্য: 

 

 আলিাচয লেষলয়ি উপি সাধািণত েহুলনে ণাচলন প্রশ্ন িলয় থালক। লেগত লতনেছলিি লেলেন্ন লিক্ষা বোলড ণি প্রশ্নগুলিি ওপি োলিাোলে প্রস্তুলত লনলে। 

 আলিাচয লেষলয়ি উপি বকান সৃজনিীি প্রশ্ন িলে না।  

 

বেপজা পােলিক স্কুি ও কলিজ চট্টগ্রাম 

পাঠ পলিকল্পনা - ০2 

লিসালেেজ্ঞান প্রথমপত্র 

যষ্ঠ অধ্যায়: প্রাপ্য লিসােসমূলিি লিসােিক্ষণ  

 

ক্লাস-০2 

সময়: ৪৫ লমলনট 

 

আলিাচয সূলচ:  

 

 অনাদায়ী পাওনা ও অনাদায়ী পাওনা সলিলত/প্রলেিন 

 অনাদায়ী পাওনা ও অনাদায়ী পাওনা সলিলত/প্রলেিন এি লিসােিক্ষণ 

 

 লিখনফি (Learning Outcome):  

 অনাদায়ী পাওনা কী েণ ণনা কিলত পািলে। 

 অনাদায়ী ও সলেিজনক পাওনা সলিলত কী তা ব্যাখ্যা কিলত পািলে। 

 সলেিজনক পাওনালক অনাদায়ী পাওনা লিসালে সমন্বয় কিলত পািলে। 

 সলেিজনক পাওনা সলিলতলক সমন্বয়পূে ণক প্রাপ্য লিসাে, অনাদায়ী পাওনা লিসাে, অনাদায়ী পাওনা সলিলত লিসাে ততলি কিলত পািলে 

 

নমুনা প্রশ্ন :    

 

 সাধািণ েহুলনে ণাচলন প্রশ্ন: 

প্রশ্ন: প্রাপ্য লিসালেি বয অথ ণ আদায় িওয়াি সম্ভােনা নয়, তালক কী েলি? 

ক) অনাদায়ী পাওনা    খ) লেক্রয় োট্টা     গ) অনাদায়ী পাওনা  সলিলত  ঘ) োট্টা সলিলত                                                                           

উত্তি: (ক) 

প্রশ্ন: লিসােলেজ্ঞালন অনাদায়ী পাওনা লিসােভুক্ত কিাি কয়টি পিলত আলছ? 

ক) দুই       খ) চাি       গ) ছয়     ঘ) আট                                                                           

উত্তি: (ক) 

প্রশ্ন: অনাদায়ী পাওনা ও অনাদায়ী পাওনা সলিলত লিসােভুক্ত কিাি পিলতগুলি কী? 

ক) প্রতযক্ষ পিলত ও পলিাক্ষ পিলত     খ) প্রতযক্ষ/সিাসলি অেলিাপন পিলত ও সলিলত/োতা পিলত   

গ) প্রতযক্ষ ও অলেিত পিলত       ঘ) পলিাক্ষ ও কাল্পলনক পিলত                                                                            

উত্তি: (খ) 

প্রশ্ন: সিাসলি অেলিাপন পিলতলত প্রাপ্য লিসাে বকান মূলল্য প্রদি ণন কিা িয়?  

ক) বমাট মূল্য    খ) আদায়লযাগ্য মূল্য   গ) পাওনা মূল্য    ঘ) বদনা মূল্য                                                                           

উত্তি: (খ) 

 



প্রশ্ন: সলেিজনক বদনা/পাওনা সলিলতি প্রকৃলত কীরূপ?  

ক) ক্ষলত/লনট ক্ষলত    খ) মুনাফাি েন্টন     গ) সলিলত/সাধািণ সলিলত   ঘ) লেপিীত সম্পলত্ত                                                                          

উত্তি: (ঘ) 

 েহুপদী সমালিসূচক েহুলনে ণাচলন প্রশ্ন: 

প্রশ্ন: অনাদায়ী পাওনা সলিলত িলিা - 

i. সম্ভাব্য ক্ষলত/অনুলমত খিচ     

ii. েলেষ্যত ব্যেস্থা    

iii. প্রলত/লেপিীত সম্পলত্ত   

লনলচি বকানটি সঠিক? 

ক) i ও ii     খ) i ও iii    গ) ii ও iii    ঘ) i, ii ও iii     

উত্তি: (ঘ)    

প্রশ্ন: েলেষ্যত ব্যেস্থা সৃলি কিা িয় - 

i. সম্পলত্ত প্রলতস্থাপলনি জন্য    

ii. দায় পলিলিালধি জন্য    

iii. চিলত মূিধন বৃলিি জন্য    

লনলচি বকানটি সঠিক? 

ক) i ও ii     খ) i ও iii    গ) ii ও iii   ঘ) i, ii ও iii     

উত্তি: (ক)        

                                                             

 অলেন্ন তথ্যলেলত্তক েহুলনে ণাচলন প্রশ্ন: 

 

উদ্দীপকটি পলড়া এেং পিেতী ২টি প্রলশ্নি উত্তি দাও:  

প্রািলম্ভক প্রাপ্য লিসাে ৫০,০০০ টাকা, সমাপনী প্রাপ্য লিসাে ৮০,০০০ টাকা, অলিলখত অনাদায়ী পাওনা ২,০০০ টাকা, প্রাপ্য লিসালেি ওপি ৫% িালি 

অনাদায়ী ও সলেিজনক পাওনা সলিলত িাখলত িলে।  

 

প্রশ্ন: নতুন অনাদায়ী ও সলেিজনক পাওনা সলিলতি পলিমাণ কত? 

ক) ২,৪০০ টাকা    খ) ২,৫০০ টাকা    গ) ৩,৯০০ টাকা    ঘ)  ৪,০০০ টাকা                                                                            

উত্তি: (গ) 

প্রশ্ন: েছি বিলষ লনট প্রাপ্য লিসাে কত? 

ক)  ৪৫,৫০০ টাকা   খ)  ৪৫,৬০০ টাকা   গ)  ৭৪,০০০ টাকা     ঘ)  ৭৪,১০০ টাকা                                                                           

উত্তি: (ঘ) 

 

উদ্দীপকটি পলড়া এেং পিেতী ২টি প্রলশ্নি উত্তি দাও:  

বিওয়ালমি(আংলিক) 

৩১ লডলসম্বি, ২০১৯ 

লিসালেি বডলেট টাকা বক্রলডট টাকা 

প্রাপ্য লিসাে ১,২০,০০০  

অনাদায়ী পাওনা    ১৫,০০০  

অনাদায়ী পাওনা সলিলত       ১২,০০০ 

সমন্বয়: অলিলখত লেক্রয় ৮০,০০০ টাকা। েছি বিলষ বমাট অনাদায়ী পাওনাি পলিমাণ িলে ১৭,০০০ টাকা। 

 

প্রশ্ন: যলদ প্রাপ্য লিসালেি ওপি ১০% অনাদায়ী পাওনা সলিলত িাখা িয় তািলি চিলত েছলিি অনাদায়ী বকাম্পালন গঠলনি প্রাথলমক খিচােলি কত? 

ক)  ১৬,৮০০ টাকা    খ)  ১৮,০০০ টাকা     গ)  ১৮,৩০০ টাকা    ঘ)  ১৯,৮০০ টাকা                                                                           

উত্তি: (ঘ) 

প্রশ্ন: যলদ অেলিি প্রাপ্য লিসালেি ওপি ৫% োট্টা সলিলত িাখা িয়, তািলি োট্টা সলিলতি পলিমাণ কত িলে? 

ক)  ৫,৩১০ টাকা    খ)  ৮,২৩৫ টাকা      গ)  ৮,৩২৫ টাকা    ঘ)  ৮,৯১০ টাকা  

উত্তি: (ক)                                                                    

 

লেলিষ পিামি ণ/মন্তব্য: 

 

 আলিাচয লেষলয়ি ওপি সৃজনিীি প্রশ্ন িয়। সৃজনিীি প্রশ্ন লনলয় ব্যেিালিক সমস্যা সমাধালনি সময় লেস্তালিত আলিাচনা কিা িলে। 

 তলে আলিাচয লেষলয়ি উপি েহুলনে ণাচলন প্রশ্নও িলয় থালক। লেগত ২০১৭, ২০১৮ ও ২০১৯ সালিি লেলেন্ন লিক্ষা বোলড ণি প্রশ্নগুলিি ওপি 

োলিাোলে প্রস্তুলত লনলে। 

<><><><><><><><><><><><><><> 
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ক্লাস-০৩ 

সময়: ৪৫ লমলনট 

 

আলিাচয সূলচ:  

 

 অনাদায়ী পাওনা আদালয়ি লিসােিক্ষণ 

 প্রাপ্য বনাট ও প্রস্তুতকিণ 

 প্রাপ্য বনাট লেক্রয় 

 

লিখনফি (Learning Outcome):  

 

 অেলিাপনকৃত অনাদায়ী পাওনা আদায় কী তা েণ ণনা কিলত পািলে। 

 অেলিাপনকৃত অনাদায়ী পাওনা আদায় লিসােভুক্ত কিলত পািলে। 

 প্রাপ্য বনাট কী তা েণ ণনা কিলত পািলে। 

 প্রাপ্য বনাট প্রস্তুত কিলত পািলে। 

 প্রাপ্য বনাট প্রস্তুত ও প্রাপ্য বনাট লেক্রলয়ি দালখিা লিসালেি েইলত লিলপেি কিলত পািলে। 

 

নমুনা প্রশ্ন :    

 সাধািণ েহুলনে ণাচলন প্রশ্ন: 

প্রশ্ন: বকানটি োট্টা কিা যায়? 

ক) বচক       খ) বডলেট কাড ণ      গ) বপ-অড ণাি    ঘ) প্রলতশ্রুলত পত্র                                                                           

উত্তি: (ঘ) 

প্রশ্ন: ০১ মাচ ণ, ২০২০ তালিলখ ৯০ লদন বময়ালদ প্রলদয় বনালট স্বীকৃলত বদয়া িলিা। বনাটটিি বময়াদপূলতণি তালিখ  িলে?  

ক) ২৯ বম       খ) ৩০ বম      গ) ৩১ বম    ঘ) ২ জুন                                                                            

উত্তি: (খ) 

 েহুপদী সমালিসূচক েহুলনে ণাচলন প্রশ্ন: 

প্রশ্ন: অেলিাপনকৃত অনাদায়ী পাওনা আদায় - 

i. প্রলতষ্ঠালনি সম্পদ বৃলি কলি     

ii. প্রলতষ্ঠালনি মালিকানা স্বত্ব বৃলি কলি    

iii. প্রলতষ্ঠালনি আয় বৃলি কলি    

লনলচি বকানটি সঠিক? 

ক) i ও ii     খ) i ও iii    গ) ii ও iii    ঘ) i, ii ও iii     

উত্তি: (ঘ)    

প্রশ্ন: অনাদায়ী পাওনা আদায় িলি - 

i. প্রাপ্য লিসাে বডলেটট কিলত িলে     

ii. অনাদায়ী পাওনা সলিলত লিসাে বক্রলডট কিলত িলে     

iii. নগদান লিসাে বডলেট কিলত িলে    

লনলচি বকানটি সঠিক? 

ক) i ও ii     খ) i ও iii    গ) ii ও iii   ঘ) i, ii ও iii     

উত্তি: (ঘ)        

 অলেন্ন তথ্যলেলত্তক েহুলনে ণাচলন প্রশ্ন: 

উদ্দীপকটি পলড়া এেং পিেতী ২টি প্রলশ্নি উত্তি দাও:  

লম. কলেি লম. আসালদি লনকট িলত ২০২০ সালিি ১ মাচ ণ তালিলখ ৩ মাস বময়ালদ ১৫,০০০ টাকাি একটি লেলি স্বীকৃলত বপলিন। লম. কলিম ঐ লদনই 

লেিটি ১২% সুলদ ব্যাংক বথলক োট্টা কলি লনলিন।  

প্রশ্ন: লেলিি বময়াদ পূলতণ লদেস বকানটি? 

ক) ১ জুন, ২০২০       খ) ২ জুন, ২০২০      গ) ৩ জুন, ২০২০   ঘ) ৪ জুন, ২০২০                                                                            

উত্তি: (ক) 

প্রশ্ন: লেলিি োট্টাি পলিমাণ কত? 

ক)  ৪৫০ টাকা   খ)  ৬০০ টাকা   গ)  ৯০০ টাকা     ঘ)  ১,৮০০ টাকা                                                                           

উত্তি: (ঘ) 



লেলিষ পিামি ণ/মন্তব্য: 

 আলিাচয লেষলয়ি ওপি সাধািণত সৃজনিীি প্রশ্ন িয়। সৃজনিীি প্রশ্ন লনলয় ব্যেিালিক সমস্যা সমাধালনি সময় লেস্তালিত আলিাচনা কিা িলে। 

 অলিাচয লেষলয়ি ওপি েহুলনে ণাচলন প্রশ্নও িয়। অতএে, লেগত ২০১৭, ২০১৮ ও ২০১৯ সালিি লেলেন্ন লিক্ষা বোলড ণি প্রশ্নগুলিি ওপি োলিাোলে 

প্রস্তুলত লনলে। 
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পাঠ পলিকল্পনা - ০2 
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যষ্ঠ অধ্যায়: প্রাপ্য লিসােসমূলিি লিসােিক্ষণ  

 

ক্লাস-০৪ 

সময়: ৪৫ লমলনট 

 

আলিাচয সূলচ:  

 

 অনাদায়ী পাওনা ও অনাদায়ী পাওনা সলিলত সংক্রান্ত ব্যেিালিক সমস্যাি সমাধান  

 

লিখনফি (Learning Outcome):  

 অনাদায়ী পাওনা ও অনাদায়ী পাওনা সলিলত সংক্রান্ত বিনলদলনি জালেদা দালখিা প্রদান কিলত পািলে।   

 অনাদায়ী পাওনা লিসাে,  অনাদায়ী পাওনা সলিলত লিসাে ও প্রাপ্য লিসাে প্রস্তুত কিলত পািলে।   

 লেিদ আয় লেেিণীলত অনাদায়ী পাওনা ও অনাদায়ী পাওনা সলিলত সংক্রান্ত বিনলদন প্রদি ণন কিলত পািলে। 

 আলথ ণক অেস্থাি লেেিণীলত অনাদায়ী পাওনা ও অনাদায়ী পাওনা সলিলত সংক্রান্ত বিনলদন উপস্থাপন কিলত পািলে।  

 

নমুনা প্রশ্ন :    

 

২০১৯ সালিি ১ জানুয়ালি তালিলখ রুপািী লিলমলটড-এি অনাদায়ী পাওনা সলিলতি পলিমাণ লছি ১,৫০০ টাকা। ৩১ লডলসম্বি ২০১৯ তালিলখ প্রাপ্য 

লিসালেি উদ্বৃত্ত ৪১,৫০০ টাকা। অেলিাপনকৃত অনাদায়ী পাওনাি পলিমাণ ২,৫০০ টাকা এেং অলিলখত অনাদায়ী পাওনা ২,০০০ টাকা। প্রাপ্য লিসালেি 

ওপি ১০% অনাদায়ী পাওনা সলিলত িাখলত িলে।    

 

২ নম্বলিি উপলযাগী প্রশ্ন: 

 বমাট অনাদায়ী পাওনাি পলিমাণ লনণ ণয় কলিা। 

 নতুন অনাদায়ী পাওনা সলিলতি পলিমাণ লনণ ণয় কলিা। 

 চাজণলযাগ্য অনাদায়ী পাওনা/অনাদায়লযাগ্য/ অনাদায়ী পাওনা খিলচি পলিমাণ লনণ ণয় কলিা। 

 

 ৪ নম্বলিি উপলযাগী প্রশ্ন: 

 

 অনাদায়ী পাওনা লিসাে ও অনাদায়ী পাওনা সলিলত লিসাে প্রস্তুত কলিা। 

 উপর্য ণক্ত বিনলদলনি প্রলয়াজনীয় জালেদা দালখিা বদখাও। 

 লেিদ আয় লেেিণীলত অনাদায়ী পাওনা ও অনাদায়ী পাওনা সলিলত কীোলে প্রদলি ণত িলে তা বদখাও  

 অনাদায়ী পাওনা ও অনাদায়ী পাওনা সলিলত আলথ ণক অেস্থাি লেেিণীলত কীোলে প্রদলি ণত িলত তা বদখাও।   

 

োড়ীি কাজ : 

যমুনা লিলমলটড-এি লিসাে েই িলত লনলচি তথ্যােলি বতামালক বদয়া িলিা: 

২০১৯ সালিি ১ জানুয়ালি তালিলখ অনাদায়ী পাওনা সলিলতি উদৃ্বত্ত ২,৫০০ টাকা।  

চিলত েছলি অসমলন্বত অনাদায়ী পাওনাি পলিমাণ ২,৮০০ টাকা। ৩১ লডলসম্বি তালিলখ প্রাপ্য লিসালেি বজি লছি ৫০,০০০ টাকা। েলেষ্যৎ ব্যেস্থাি অংি লিলসলে প্রাপ্য লিসালেি 

বজলিি ওপি ১০% িালি অনাদায়ী পাওনা সলিলত িাখাি লসিান্ত গৃিীত িয়।    

কিণীয়:  

(১) নতুন অনাদায়ী পাওনা সলিলতি পলিমাণ লনণ ণয় কলিা।(২) চাজণলযাগ্য অনাদায়ী পাওনা/অনাদায়লযাগ্য/ অনাদায়ী পাওনা খিলচি পলিমাণ লনণ ণয় কলিা।(৩) উপর্য ণক্ত বিনলদলনি 

প্রলয়াজনীয় জালেদা দালখিা বদখাও।(৪) অনাদায়ী পাওনা লিসাে ও অনাদায়ী পাওনা সলিলত লিসাে প্রস্তুত কলিা।(৫) লেিদ আয় লেেিণীলত অনাদায়ী পাওনা ও অনাদায়ী পাওনা 

সলিলত কীোলে প্রদলি ণত িলে তা বদখাও এেং (৬) অনাদায়ী পাওনা ও অনাদায়ী পাওনা সলিলত আলথ ণক অেস্থাি লেেিণীলত কীোলে প্রদলি ণত িলত তা বদখাও।   

 

লেলিষ পিামি ণ/মন্তব্য: 

 

 ২০১৭, ২০১৮ ও ২০১৯ সালিি লেলেন্ন লিক্ষা বোলড ণি প্রশ্নগুলিি ওপি োলিাোলে প্রস্তুলত লনলে। 

 

<><><><><><><><><><><><><><> 
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ক্লাস-০৫ 

সময়: ৪৫ লমলনট 

 

আলিাচয সূলচ:  

 

 ধালি লেক্রয়, অনাদায়ী পাওনা, অনাদায়ী পাওনা আদায়, অনাদায়ী পাওনা সলিলত ও প্রাপ্য লিসাে সংক্রান্ত ব্যেিালিক সমস্যাি সমাধান  

 

লিখনফি (Learning Outcome):  

 অনাদায়ী পাওনা ও অনাদায়ী পাওনা সলিলত সংক্রান্ত বিনলদলনি জালেদা দালখিা প্রদান কিলত পািলে।   

 অনাদায়ী পাওনা লিসাে,  অনাদায়ী পাওনা সলিলত লিসাে ও প্রাপ্য লিসাে প্রস্তুত কিলত পািলে।   

 লেিদ আয় লেেিণীলত অনাদায়ী পাওনা ও অনাদায়ী পাওনা সলিলত সংক্রান্ত বিনলদন প্রদি ণন কিলত পািলে। 

 আলথ ণক অেস্থাি লেেিণীলত অনাদায়ী পাওনা ও অনাদায়ী পাওনা সলিলত সংক্রান্ত বিনলদন উপস্থাপন কিলত পািলে।  

 

নমুনা প্রশ্ন :    

 

২০১৯ সালিি ৩১ লডলসম্বি তালিলখি বমসাস ণ তালিি ব্রাদালস ণি আলথ ণক অেস্থাি লেেিণীলত প্রাপ্য লিসালেি পলিমাণ ২,০০,০০০ টাকা এেং অনাদায়ী 

পাওনা সলিলত লছি ১২,০০০ টাকা। ২০২০ সালি প্রাপ্য লিসাে সম্পলকণত লনম্নলিলখত বিনলদনগুলিা সম্পালদত িয়: 

1) ধালি লেক্রয় ৫,০০,০০০ টাকা। 

2) প্রাপ্য লিসাে আদায় িলিা ২,৫০,০০০ টাকা। 

3) অনাদায়ী পাওনা অেলিাপন কিা িলিা ৮,০০০ টাকা। 

4) ইলতাপূলে ণ অেলিাপনকৃত অনাদায়ী পাওনা আদায় িলিা ৫,০০০ টাকা। 

বমসাস ণ তালিি ব্রাদালসি অনাদায়ী পাওনাি জন্য প্রাপ্য লিসালেি ওপি ৫% িালি অনাদায়ী পাওনা প্রলেিন িাখাি লসিান্ত গ্রিণ কলি। 

 

২ নম্বলিি উপলযাগী প্রশ্ন: 

 ২০২০ সালিি ৩১ লডলসম্বি তালিলখ প্রাপ্য লিসালেি নগদ আদায়লযাগ্য মূল্য লনণ ণয় কলিা। 

 নতুন অনাদায়ী পাওনা সলিলতি পলিমাণ লনণ ণয় কলিা। 

 চাজণলযাগ্য অনাদায়ী পাওনা/অনাদায়লযাগ্য/ অনাদায়ী পাওনা খিলচি পলিমাণ লনণ ণয় কলিা। 

 

 ৪ নম্বলিি উপলযাগী প্রশ্ন: 

 

 অনাদায়ী পাওনা লিসাে, অনাদায়ী পাওনা সলিলত  ও প্রাপ্য লিসাে প্রস্তুত কলিা। 

 উপর্য ণক্ত বিনলদলনি প্রলয়াজনীয় জালেদা দালখিা বদখাও। 

 লেিদ আয় লেেিণীলত অনাদায়ী পাওনা ও অনাদায়ী পাওনা সলিলত কীোলে প্রদলি ণত িলে তা বদখাও  

 অনাদায়ী পাওনা ও অনাদায়ী পাওনা সলিলত আলথ ণক অেস্থাি লেেিণীলত কীোলে প্রদলি ণত িলত তা বদখাও।   

 

োড়ীি কাজ : 

২০১৯ সালিি ৩১ লডলসম্বি তালিলখ নাজমুি ব্রাদালস ণি আলথ ণক অেস্থাি লেেিণীলত প্রাপ্য লিসাে ৩,০০,০০০ টাকা, যা বথলক ১৮,০০০ টাকা অনাদায়ী পাওনা প্রলেিন োদ লদলয় 

বদখালনা িলয়লছি। ২০২০ সালি প্রাপ্য লিসাে সম্পলকণত লনলচি বিনলদনগুলিা সম্পালদত িয়: 

a) ধালি লেক্রয় ৭,৫০,০০০ টাকা। 

b) প্রাপ্য লিসাে আদায় িলিা ৩,৭৫,০০০ টাকা। 

c) অনাদায়ী পাওনা অেলিাপন কিা িলিা ১২,০০০ টাকা। 

d) ইলতাপূলে ণ অেলিাপনকৃত অনাদায়ী পাওনা আদায় িলিা ৭,৫০০ টাকা। 

অলতলিক্ত তথ্যােলি:  

বমাট অনাদায়ী পাওনা ১৫,০০০ টাকা। অনাদায়ী পাওনা প্রলেিন ২২,৫০০ টাকায় উন্নীত কিলত িলে। 

কিণীয়:  

(১) নতুন/অলিলখত অনাদায়ী পাওনা পলিমাণ লনণ ণয় কলিা। (২) চাজণলযাগ্য অনাদায়ী পাওনা/অনাদায়লযাগ্য/ অনাদায়ী পাওনা খিলচি পলিমাণ লনণ ণয় কলিা।(৩) উপর্য ণক্ত বিনলদলনি 

প্রলয়াজনীয় জালেদা দালখিা বদখাও।(৪) অনাদায়ী পাওনা সলিলত লিসাে ও প্রাপ্য লিসাে প্রস্তুত কলিা।(৫) অনাদায়ী পাওনা ও অনাদায়ী পাওনা সলিলত লেিদ আয় লেেিণী ও আলথ ণক 

অেস্থাি লেেিণীলত কীোলে প্রদলি ণত িলত তা বদখাও।   

 

লেলিষ পিামি ণ/মন্তব্য: 

 

 ২০১৭, ২০১৮ ও ২০১৯ সালিি লেলেন্ন লিক্ষা বোলড ণি প্রশ্নগুলিি ওপি োলিাোলে প্রস্তুলত লনলে। 

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



বেপজা পােলিক স্কুি ও কলিজ চট্টগ্রাম 

পাঠ পলিকল্পনা - ০2 

লিসালেেজ্ঞান প্রথমপত্র 

যষ্ঠ অধ্যায়: প্রাপ্য লিসােসমূলিি লিসােিক্ষণ  

 

ক্লাস-০৬ 

সময়: ৪৫ লমলনট 

 

আলিাচয সূলচ:  

 

 প্রাপ্য বনাট প্রস্তুত ও প্রাপ্য বনাট লেক্রয় সংক্রান্ত ব্যেিালিক সমস্যাি সমাধান   

 

লিখনফি (Learning Outcome):  

 

 প্রাপ্য বনালটি বময়াদ পূলতণি তালিখ গণনা কিলত পািলে। 

 প্রাপ্য বনাট সংক্রান্ত লিসােভুক্ত কিাি প্রলয়াজনীয় জালেদা দালখিা প্রদান কিলত পািলে।   

 প্রাপ্য বনাট ও প্রাপ্য লিসাে প্রস্তুত কিলত পািলে।   

 প্রাপ্য বনাট ও প্রাপ্য লিসাে সংক্রান্ত বিনলদন লেিদ আয় লেেিণী ও আলথ ণক অেস্থাি লেেিণীলত উপস্থাপন কিলত পািলে।  

 

নমুনা প্রশ্ন:  

 

মালি এন্ড বকাং -এি  লিসােকাি অধ ণেছিালন্ত সমাি। ২০১৯ সালিি ১ জুিাই তালিলখ মালি এন্ড বকাং -এি প্রাপ্য লিসালেি ব্যালিন্স লছি ১,০০,০০০ 

টাকা। উক্ত অধ ণেছলিি লনে ণালচত বিনলদন লনলম্ন বদয়া িলিা:   

জুিা-০১ িাজু এন্ড বকাং-এি লনকট িলত ২০,০০০ টাকাি, ৪ মাস বময়ালদ, একটি প্রাপ্য বনাট পাওয়া বগি যাি সুলদি িাি ১২%। 

নলে-০১ িাজু এন্ড বকাং-এি প্রাপ্য বনালটি টাকা সুদসি পাওয়া বগি। 

নলে-০১ জালিলদি লনকট ৩০,০০০ টাকাি পণ্য লেক্রয় কলি ৯০ লদন বময়ালদ একটি প্রাপ্য বনাট পাওয়া বগি যাি সুলদি িাি ১০%। 

লডলস-৩১ জালিলদি প্রাপ্য বনাটটিি ওপি সুদ প্রাপ্য িলিা।  

 

কিণীয়:  

 িাজু এন্ড বকাং এি প্রাপ্য বনাটটিি বময়াদ পূলতণি তালিখ লনণ ণয় কলিা। 

 জালিলদি প্রাপ্য বনাটটিি বময়াদ পূলতণি লদন লনণ ণয় কলিা। 

 মালি এন্ড বকাং-এি সুদ োেদ আয় লনণ ণয় কলিা। 

 প্রলয়াজনীয় জালেদা দালখিা বদখাও। 

 প্রাপ্য বনাট ও প্রাপ্য লিসাে প্রস্তুত কলিা।  

 লেিদ আয় লেেিণী ও আলথ ণক অেস্থাি লেেিণীলত উপর্যক্ত বিনলদন কীোলে প্রদলি ণত িলে তা বদখাও।  

 

োড়ীি কাজ : 

 

লনলচ েলণ ণত তথ্যেলি নাইমুি এন্টািপ্রাইলজি লিসাে েই িলত বনয়া িলয়লছ –  

    লিসালেি নাম                        ৩১ লডলসম্বি ২০১৮ ৩১ লডলসম্বি ২০১৯ 

অনাদায়ী পাওনা সলিলত(০১/০১/১৮)   ১২,০০০ টাকা              -- 

লিলখত অনাদায়ী পাওনা      ৬,০০০ টাকা              -- 

অলিলখত অনাদায়ী পাওনা     ১০,৫০০ টাকা         ৫,৪০০ টাকা 

অনাদায়ী পাওনা সলিলত িাখলত িলে           ২.৫%             ৫% 

প্রাপ্য লিসাে                ২,২৬,৫০০ টাকা    ১,৫৫,৪০০ টাকা 

কিণীয়:  

1) বমাট অনাদায়ী পাওনা পলিমাণ লনণ ণয় কলিা।  

2) চাজণলযাগ্য অনাদায়ী পাওনা/অনাদায়লযাগ্য/ অনাদায়ী পাওনা খিলচি পলিমাণ লনণ ণয় কলিা। 

3) উপর্য ণক্ত বিনলদলনি প্রলয়াজনীয় জালেদা দালখিা বদখাও। 

4) অনাদায়ী পাওনা সলিলত লিসাে ও প্রাপ্য লিসাে প্রস্তুত কলিা। 

5) অনাদায়ী পাওনা ও অনাদায়ী পাওনা সলিলত লেিদ আয় লেেিণী ও আলথ ণক অেস্থাি লেেিণীলত কীোলে প্রদলি ণত িলত তা বদখাও।   

 

লেলিষ পিামি ণ/মন্তব্য: 

 

 লেলেন্ন লিক্ষা বোলড ণি প্রশ্নগুলিি ওপি োলিাোলে প্রস্তুলত লনলে। 
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