
বেপজা পােলিক স্কুি ও কলিজ চট্টগ্রাম 

পাঠ পলিকল্পনা - ০4 

লিসালেেজ্ঞান প্রথমপত্র 

সপ্তম অধ্যায়: কার্ যপত্র   

 

ক্লাস - ০১ 

সময়: ৪৫ লমলনট 

 

আলিাচয সূলচ:  

 

 মূিধন ও মুনাফা জাতীয় আয়-ব্যলয়ি ধািণা  

 নগদলিলিক ও েলকয়ালিলিক লিসােলেজ্ঞান 

 

লিখনফি (Learning Outcome):  

 

 মূিধন জাতীয় আয় ও ব্যয় কী তা েণ যনা কিলত পািলে।   

 মুনাফা জাতীয় আয় ও ব্যয় কী তা েণ যনা কিলত পািলে।   

 মূিধন ও মুনাফা জাতীয় আয় ও ব্যয় িনাক্ত কিলত পািলে।   

 নগদলিলিক ও েলকয়ালিলিক লিসােিক্ষলণি পাথ যকয লনরূপণ কিলত পািলে। 

 

নমুনা প্রশ্ন :    

 

 সাধািণ েহুলনে যাচলন প্রশ্ন: 

 

প্রশ্ন: মুনাফা জাতীয় আয় বকানটি?  

ক) পণ্য ক্রয়      খ) পণ্য লেক্রয়      গ) সম্পলি লেক্রয়    ঘ) মজুলি                                                                            

উিি: (খ) 

প্রশ্ন: লনলচি বকানটি মুনাফা জাতীয় ব্যয়?   

ক) সুদ খিচ      খ)  প্রাথলমক খিচােলি   গ) লেিলিত লেজ্ঞাপন   ঘ) বিয়াি অেিাি                                                                             

উিি: (খ) 

প্রশ্ন: বকানটি মূিধন জাতীয় প্রালপ্ত?  

ক) পুিাতন আসোেপত্র লেক্রয়   খ) নগদ লেক্রয়      গ) কলমিন প্রালপ্ত    ঘ) িাড়া প্রালপ্ত                                                                            

উিি: (ক) 

প্রশ্ন: বকানটি মূিধনজাতীয় ব্যয়?  

ক) ইজািা সম্পলি অেলিাপন  খ) পণ্য ক্রয়      গ) আসোেপত্র  ক্রয়   ঘ) সুনাম অেলিাপন                                                                          

উিি: (গ) 

প্রশ্ন: মূিধনজাতীয় ব্যয় বকানটি?  

ক) বেতন খিচ      খ) পণ্য ক্রয়      গ) সম্পলি ক্রয়    ঘ) প্রািলিক মজুদ                                                                           

উিি: (গ) 

প্রশ্ন: র্ন্ত্রপালতি আধুলনকীকিণ খিচ কী জাতীয় বিনলদন? 

ক) মূিধন জাতীয় ব্যয়   খ) মুনাফা জাতীয় ব্যয়   গ) লেিলিত মুনাফা জাতীয় ব্যয়  ঘ) বপৌন:পুলনক ব্যয়                                                                         

উিি: (ক) 

প্রশ্ন: দািানলকাঠাি সম্প্রসািণ বকান জাতীয় ব্যয়? 

ক) পলিেতযনিীি      খ) লেিলিত মুনাফা জাতীয়    গ)  মুনাফা জাতীয়     ঘ) মূিধন জাতীয়                                                                           

উিি: (ঘ) 

প্রশ্ন: বেদ্যযলতক সংস্থাপন ব্যয় বকান জাতীয় ব্যয়?  

ক) মূিধন জাতীয়     খ) মুনাফা জাতীয় ব্যয়   গ) লেিলিত মুনাফা জাতীয়   ঘ) পলিেতযনিীি                                                                          

উিি: (ক)    

প্রশ্ন: বময়াদ অনুিীণ য লেজ্ঞাপন বকান ধিলণি ব্যয়? 

ক) মূিধন জাতীয়     খ) মুনাফা জাতীয়     গ) লেিলিত মুনাফা জাতীয়    ঘ) বপৌন:লপৌলণক                                                                          

উিি: (গ) 

প্রশ্ন: লেিলিত লেজ্ঞাপন খিচ ব্যেসালয় একটি - 

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

উিি: (গ) 

 



প্রশ্ন: লম. অলনক একজন ব্যেসায়ী। লতলন পুন:লেক্রলয়ি উলেলশ্য লকছুসংখ্যক নতুন বমলিন ক্রয় কলিন। এটি বকান ধিলণি ব্যয়? 

ক) মূিধন জাতীয়     খ) মুনাফা জাতীয়     গ) লেিলিত মুনাফা জাতীয়    ঘ) মূিধনালয়ত                                                                          

উিি: (ক) 

প্রশ্ন:  বমাট প্রাপ্ত কলমিন ৫,০০০ টাকাি মলধ্য ২,০০০ টাকা পিেতী লিসাে েছলিি িলি চিলত লিসাে েছলিি মুনাফা জাতীয় আলয়ি পলিমাণ কত? 

ক) ২,০০০ টাকা    খ) ৩,০০০ টাকা    গ) ৫,০০০ টাকা    ঘ) ৭,০০০ টাকা                                                                         

উিি: (খ) 

প্রশ্ন:  পণ্য লেক্রয় ৫,০০০ টাকাি । র্াি মলধ্য ৩,০০০ টাকা োকীলত িলি নগদলিলিক পদ্ধলতলত লেক্রয় লিসাে-এ কত টাকা লিলপেদ্ধ কিলত িলে? 

ক) ২,০০০ টাকা    খ) ৩,০০০ টাকা    গ) ৫,০০০ টাকা    ঘ) ৭,০০০ টাকা                                                                         

উিি: (ক) 

 

 েহুপদী সমালপ্তসূচক েহুলনে যাচলন প্রশ্ন: 

প্রশ্ন: মূিধন জাতীয় খিচ িলিা - 

i. র্ন্ত্রপালত ক্রয়        

ii. র্ন্ত্রপালতি সংস্থাপন ব্যয়       

iii. র্ন্ত্রপালত বমিামত ব্যয়     

লনলচি বকানটি সঠিক? 

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

উিি: (ক)    

প্রশ্ন: লেিলিত খিলচি উদািিণ িলিা - 

i. প্রাথলমক খিচ       

ii. লেিলিত লেজ্ঞাপন খিচ      

iii. নতুন পলণ্যি গলেষণা ও উন্নয়ন খিচ     

লনলচি বকানটি সঠিক? 

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

উিি: (ঘ)    

প্রশ্ন: ঋণপলত্রি সুদ একটি মুনাফা জাতীয় ব্যয় কািণ - 

i. সুদ প্রলত েছি লদলত িয়       

ii. এি ফি দীঘ যস্থায়ী নয়       

iii. ইিা কািোলিি লনট আয় হ্রাস কলি      

লনলচি বকানটি সঠিক? 

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

উিি: (ঘ)    

প্রশ্ন: েলকয়ালিলিক লিসাে ব্যেস্থায় বর্ বিনলদন অন্তভু যক্ত কিা িয় তা িলিা - 

i. নগদ বিনলদন        

ii. অলগ্রম বিনলদন        

iii. েলকয়া বিনলদন      

লনলচি বকানটি সঠিক? 

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

উিি: (ঘ)    

প্রশ্ন: নগদলিলিক লিসাে ব্যেস্থায় লিলপেদ্ধ িয় - 

i. নগদ প্রালপ্ত সংক্রান্ত বিনলদন         

ii. নগদ প্রদান সংক্রান্ত বিনলদন      

iii. েলকয়া ও অ-নগদ সংক্রান্ত বিনলদন       

লনলচি বকানটি সঠিক? 

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

উিি: (ক)    

 

 অলিন্ন তথ্যলিলিক েহুলনে যাচলন প্রশ্ন: 

 

উেীপকটি পলড়া এেং পিেতী ২টি প্রলশ্নি উিি দাও:  

লম. কামাি একজন আসোেপত্র ব্যেসায়ী। লতলন লেক্রলয়ি উলেলশ্য ৫,০০০ টাকাি আসোেপত্র ক্রয় কলিন এেং ৫০০ টাকা পলিেিন খিচ প্রদান 

কলিন। 

প্রশ্ন: আসোেপত্র ক্রলয়ি ঘটনাটি বকান ধিলণি ব্যয়? 

ক) মুনাফা জাতীয় ব্যয়    খ) মূিধন জাতীয় ব্যয়     গ) পলিচািন ব্যয়    ঘ) স্থায়ী ব্যয়                                                                            

উিি: (খ) 



প্রশ্ন: লম. কামালিি বমাট মূিধন জাতীয় ব্যলয়ি পলিমাণ কত? 

ক) ৫০০ টাকা    খ) ৪,৫০০ টাকা    গ) ৫,০০০ টাকা    ঘ) ৫,৫০০ টাকা                                                                         

উিি: (ঘ) 

 

উেীপকটি পলড়া এেং পিেতী ২টি প্রলশ্নি উিি দাও:  

লম. িালফদ ব্যেসালয় ব্যেিালিি জন্য একটি বমাটিগালড় ক্রয় কলিন। গালড়টিি ক্রয়মূল্য ৫,০০,০০০ টাকা। এি বমিামত ব্যয় ২০,০০০ টাকা। ক্রলয়ি 

তালিলখ বমাটিগালড়টি চালু কিাি জন্য ২,০০০ টাকা বমিামত োেদ খিচ িয়। মালসক পলিচািন ব্যয় ১০,০০০ টাকা।  

 

প্রশ্ন: লম. িালফলদি োলষ যক মুনাফা জাতীয় ব্যয় কত? 

ক) ১০,০০০ টাকা    খ) ২০,০০০ টাকা    গ) ১,২০,০০০ টাকা   ঘ) ১,৪০,০০০ টাকা                                                                         

উিি: (ঘ) 

প্রশ্ন: লম. িালফলদি মূিধন জাতীয় ব্যয় কত? 

ক) ১০,০০০ টাকা    খ) ২০,০০০ টাকা    গ) ৫,০০,০০০ টাকা   ঘ) ৫,০২,০০০ টাকা                                                                         

উিি: (ঘ) 

 

লেলিষ পিামি য/মন্তব্য: 

 আলিাচয লেষলয়ি উপি সাধািণত েহুলনে যাচলন প্রশ্ন িলয় থালক। লেগত লতনেছলিি লেলিন্ন লিক্ষা বোলড যি প্রশ্নগুলিি ওপি িালিািালে প্রস্তুলত 

লনলে। 

 আলিাচয লেষলয়ি উপি বকান সৃজনিীি প্রশ্ন িলে না।  

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

 

বেপজা পােলিক স্কুি ও কলিজ চট্টগ্রাম 

পাঠ পলিকল্পনা - ০4 

লিসালেেজ্ঞান প্রথমপত্র 

সপ্তম অধ্যায়: কার্ যপত্র   

 

ক্লাস-০২ 

সময়: ৪৫ লমলনট 

 

আলিাচয সূলচ:  

 

 সমন্বয় দালখিাি ধািণা   

 সমন্বয় দালখিাি প্রলয়াজনীয়তা 

 সমন্বয় দালখিাি প্রকািলিদ  

 সমন্বয় জালেদা দালখিা    

 

লিখনফি (Learning Outcome):  

 

 সমন্বয় দালখিা কী তা েিলত পািলে। 

 সমন্বয় দালখিাি প্রলয়াজনীয়তা/গুরুত্ব েণ যনা কিলত পািলে। 

 লেলিন্ন প্রকাি সমন্বয় দালখিা কী তা েণ যনা পািলে। 

 লিসালেি েইলত র্থার্থিালে সমন্বয় দালখিা লিলপেদ্ধ কিলত পািলে। 

 

নমুনা প্রশ্ন :    

 

 সাধািণ েহুলনে যাচলন প্রশ্ন: 

 

প্রশ্ন: েলকয়া ও অলগ্রমসমূি লিলপেদ্ধ কিাি জন্য লনলচি বকান দালখিা বদয়া িয়?   

ক) সমন্বয় দালখিা     খ) সমাপনী দালখিা   গ) লেপিীত দালখিা   ঘ) স্থানান্তি দালখিা                                                                             

উিি: (ক) 

প্রশ্ন: অেচয় লিসােভুক্ত কিাি জন্য বকান জালেদা বদয়া িয়?   

ক) সমাপনী দালখিা   খ) সমন্বয় দালখিা     গ) লেপিীত দালখিা   ঘ) স্থানান্তি দালখিা                                                                             

উিি: (খ) 

প্রশ্ন: অলগ্রম খিচ সমন্বয় িলি -   

ক) খিচ হ্রাস ও সম্পদ বৃলদ্ধ পায়       

খ) সম্পদ বৃলদ্ধ ও খিচ বৃলদ্ধ পায়    



গ) সম্পদ বৃলদ্ধ ও দায় বৃলদ্ধ পায়       

ঘ) খিচ বৃলদ্ধ ও সম্পদ হ্রাস পায়                                                                              

উিি: (ঘ) 

প্রশ্ন: অলগ্রম লেমা উিীণ য িলয়লছ এি জন্য সমন্বয় দালখিায় বক্রলডট িলে বকানটি?   

ক) লেমা লিসাে    খ) অলগ্রম লেমা লিসাে  গ) জীেন লেমা লিসাে ঘ) অলি লেমা লিসাে                                                                              

উিি: (খ) 

প্রশ্ন: ক্রয়কৃত পণ্য লেজ্ঞাপলনি উলেলশ্য লেনামূলল্য লেতিণ কিা িলি তাি জন্য সমন্বয় জালেদা িলে বকানটি?    

ক) লেজ্ঞাপন লিসাে বডলেট , নগদান লিসাে বক্রলডট     

খ) ক্রয় লিসাে বডলেট , লেজ্ঞাপন লিসাে বক্রলডট   

গ) লেজ্ঞাপন লিসাে বডলেট , লেিলিত লেজ্ঞানপন লিসাে বক্রলডট   

ঘ) লেজ্ঞাপন লিসাে বডলেট , ক্রয় লিসাে বক্রলডট                                                                              

উিি: (ঘ) 

 

 েহুপদী সমালপ্তসূচক েহুলনে যাচলন প্রশ্ন: 

 

প্রশ্ন: েলকয়া খিচ সমন্বয় কিাি জন্য জালেদা না লদলি - 

i. মুনাফা বেলি বদখালনা িলে   

ii. খিচ কম বদখালনা িলে    

iii. মুনাফা কম বদখালনা িলে    

লনলচি বকানটি সঠিক? 

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

উিি: (ক)  

প্রশ্ন: অব্যেহৃত সাপ্লাইজ সমন্বয় কিা িয় - 

i. সাপ্লাইজ বথলক োদ লদলয়   

ii. সাপ্লাইলজি সালথ বর্াগ কলি   

iii. চিলত সম্পদ লিসালে প্রদি যন কলি     

লনলচি বকানটি সঠিক? 

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

উিি: (খ)  

     

 অলিন্ন তথ্যলিলিক েহুলনে যাচলন প্রশ্ন: 

 

উেীপকটি পলড়া এেং পিেতী ২টি প্রলশ্নি উিি দাও:  

জনাে ইমন ২০১৯ সালি প্রচালিি উলেলশ্য ৬,০০০ টাকাি পণ্য লেতিণ কলিন র্া লিসােভুক্ত িয়লন। বিওয়ালমলি উক্ত েছলিি লেজ্ঞাপন খিচ লছি 

২৪,০০০ টাকা।  

প্রশ্ন: প্রচালিি উলেলশ্য পণ্য লেতিণ লিসােভুক্তকিলণি সমন্বয় দালখিায় ‘লেজ্ঞাপন লিসাে’লক কত টাকা দ্বািা বডলেট কিা িলে? 

ক) ৬,০০০ টাকা       খ) ১৮,০০০ টাকা      গ) ২৪,০০০ টাকা   ঘ) ৩০,০০০ টাকা                                                                            

উিি: (ক) 

প্রশ্ন: লেজ্ঞাপন খিলচি এক-তৃতীয়াংি লেিলিত কিা িলি, সমন্বয় দালখিায় ‘লেজ্ঞাপন লিসাে’লক কত টাকা দ্বািা বক্রলডট কিা িলে? 

ক) ৬,০০০ টাকা       খ) ১০,০০০ টাকা      গ) ২০,০০০ টাকা   ঘ) ৩০,০০০ টাকা                                                                            

উিি: (খ) 

 

উেীপকটি পলড়া এেং পিেতী ২টি প্রলশ্নি উিি দাও:  

জনাে আদনালনি ২০১৯ সালিি লেজ্ঞাপন খিচ লছি ৫০,০০০ টাকা। লতলন ২০,০০০ টাকাি পণ্য লেনামূলল্য লেতিণ কলিন র্া লিসােভুক্ত িয়লন।  

প্রশ্ন: বমাট লেজ্ঞাপন খিলচি এক-চতুথ যাংি লেিলিত কিা িলি, লেিলিত লেজ্ঞাপন খিলচি পলিমাণ কত িলে? 

ক) ১২,৫০০ টাকা       খ) ১৭,৫০০ টাকা      গ) ৩৭,৫০০ টাকা   ঘ) ৫২,৫০০ টাকা                                                                            

উিি: (খ) 

প্রশ্ন: বমাট লেজ্ঞাপন খিলচি লতন-চতুথ যাংি লেিলিত কিা িলি, লেিলিত লেজ্ঞাপন খিলচি পলিমাণ কত িলে? 

ক) ১২,৫০০ টাকা       খ) ১৭,৫০০ টাকা      গ) ৩৭,৫০০ টাকা   ঘ) ৫২,৫০০ টাকা                                                                            

উিি: (ঘ) 

                                                       

লেলিষ পিামি য/মন্তব্য: 

 আলিাচয লেষলয়ি উপি সাধািণত েহুলনে যাচলন প্রশ্নও িলয় থালক। লেগত ২০১৭, ২০১৮ ও ২০১৯ সালিি লেলিন্ন লিক্ষা বোলড যি প্রশ্নগুলিি ওপি 

িালিািালে প্রস্তুলত লনলে। 

 আলিাচয লেষলয়ি উপি সৃজনিীি প্রশ্নও থালক। র্া ব্যেিালিক সমস্য সমাধালনি সময় লেস্তালিত আলিাচনা কিা িলে ।  

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



বেপজা পােলিক স্কুি ও কলিজ চট্টগ্রাম 

পাঠ পলিকল্পনা - ০4 

লিসালেেজ্ঞান প্রথমপত্র 

সপ্তম অধ্যায়: কার্ যপত্র   

 

ক্লাস-০৩ 

সময়: ৪৫ লমলনট 

 

আলিাচয সূলচ:  

 

 সমাপনী দালখিা   

 লেপিীত দালখিা  

 

লিখনফি (Learning Outcome):  

 

 লিসালেি েইলত র্থার্থিালে সমাপনী দালখিা লিলপেদ্ধ কিলত পািলে। 

 লিসালেি েইলত র্থার্থিালে লেপিীত দালখিা লিলপেদ্ধ কিলত পািলে। 

 সমন্বয় দালখিা, সমাপনী দালখিা ও লেপিীত দালখিাি মলধ্য পাথ যকয েিলত পািলে। 

 

নমুনা প্রশ্ন :    

 

 সাধািণ েহুলনে যাচলন প্রশ্ন: 

প্রশ্ন: লেপিীত জালেদা দালখিা কখন প্রদান কিা িয়?   

ক) লেগত লিসােকালিি বিলষ       

খ) চিলত লিসােকালিি শুরুলত     

গ) চিলত লিসােকালিি বিলষ         

ঘ) পিেতী লিসােকালিি শুরুলত                                                                              

উিি: (ঘ) 

প্রশ্ন: বর্ দালখিাি দ্বািা নালমক লিসােসমূি েন্ধ কিা িয় তালক কী েলি?   

ক) সমন্বয় দালখিা     খ) সমাপনী দালখিা   গ) লেপিীত দালখিা   ঘ) স্থানান্তি দালখিা                                                                             

উিি: (গ) 

প্রশ্ন: লনলচি বকান সমন্বয় দফাটিি লেপিীত দালখিা প্রদান কিা র্ায় না?   

ক) অনাদায়ী পাওনা প্রলিিন   খ) প্রলদয় খিচ     গ) প্রাপ্য আয়     ঘ) অনুপালজযত আয়                                                                             

উিি: (ক) 

প্রশ্ন: সমাপনী দালখিাি উলেশ্য কী?   

ক) সকি সম্পদ লিসাে েন্ধ কিা  খ) সকি দায় লিসাে েন্ধ কিা  গ) সকি আয়-ব্যয় লিসাে েন্ধ কিা    ঘ) সকি লিসাে েন্ধ কিা                                                                            

উিি: (গ) 

প্রশ্ন: সমাপনী জালেদা দালখিাি পি বকান লিসালেি বজি শূণ্য িলে?   

ক) প্রলদয় বেতন     খ) অলগ্রম িাড়া     গ) লেমা খিচ      ঘ) পুলিভূত অেচয়                                                                            

উিি: (গ) 

 

 েহুপদী সমালপ্তসূচক েহুলনে যাচলন প্রশ্ন: 

প্রশ্ন: লেপিীত দালখিাি জন্য প্রলর্াজয  - 

i. প্রাপ্য বসো আয়    

ii. প্রলদয় মজুলি    

iii. সিিালমি অেচয়     

লনলচি বকানটি সঠিক? 

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

উিি: (ক)  

প্রশ্ন: সমাপনী দালখিা দ্বািা  - 

i. নালমক লিসাে েন্ধ কিা িয়    

ii. উলিািনলক মূিধলন স্থানান্তি কিা িয়    

iii. চিলত েলছিি লিসাে বখািা িয়     

লনলচি বকানটি সঠিক? 

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

উিি: (ক)  



 অলিন্ন তথ্যলিলিক েহুলনে যাচলন প্রশ্ন: 

 

উেীপকটি পলড়া এেং পিেতী ২টি প্রলশ্নি উিি দাও:  

জনাে লিফাত তাি ব্যেসালয়ি পূে যেতী লিসােকালিি েলকয়া ও অলগ্রম আয়-ব্যয়সমূলিি লিসােভুলক্তি জন্য লিসােকালিি শুরুলত এক প্রকাি জালেদা 

দালখিা ব্যেিাি কলিন। লতলন েলি এরুপ দালখিাি সালথ সমন্বয় দালখিা ছাড়া অন্য বকান দালখিা সম্পকয বনই।  

প্রশ্ন: লিফাত েছলিি শুরুলত বকান ধিলণি জালেদা দালখিা ব্যেিাি কলিন? 

ক) সমন্বয় দালখিা     খ) সমাপনী দালখিা   গ) লেপিীত দালখিা   ঘ) স্থানান্তি দালখিা                                                                             

উিি: (গ) 

প্রশ্ন: লিফাত লনলচি বকান ধিলণি লিসালেি জন্য েছলিি শুরুলত উক্ত দালখিা ব্যেিাি কলিন?  

ক) অনাদায়ী পাওনা প্রলিিন   খ) প্রলদয় খিচ     গ) সুনাম অেলিাপন    ঘ) অনুপালজযত আয়                                                                             

উিি: (খ) 

 

                                                       

লেলিষ পিামি য/মন্তব্য: 

 আলিাচয লেষলয়ি উপি সাধািণত েহুলনে যাচলন প্রশ্নও িলয় থালক। লেগত ২০১৭, ২০১৮ ও ২০১৯ সালিি লেলিন্ন লিক্ষা বোলড যি প্রশ্নগুলিি ওপি 

িালিািালে প্রস্তুলত লনলে। 

 আলিাচয লেষলয়ি উপি সৃজনিীি প্রশ্নও থালক। র্া ব্যেিালিক সমস্য সমাধালনি সময় লেস্তালিত আলিাচনা কিা িলে ।  

 

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

বেপজা পােলিক স্কুি ও কলিজ চট্টগ্রাম 

পাঠ পলিকল্পনা - ০4 

লিসালেেজ্ঞান প্রথমপত্র 

সপ্তম অধ্যায়: কার্ যপত্র   

 

ক্লাস-০৪ 

সময়: ৪৫ লমলনট 

 

আলিাচয সূলচ:  

 

 কার্ যপত্র ও এি বেলিষ্ট্য  

 কার্ যপলত্রি উলেশ্য 

 কার্ যপলত্রি প্রকািলিদ 

 কার্ যপলত্রি উপাদান 

 কার্ যপত্র প্রস্তুতকিণ    

 

লিখনফি (Learning Outcome):  

 

 কার্ যপত্র কী তা েণ যনা কিলত পািলে। 

 কার্ যপত্র প্রস্তুলতি উলেশ্য েণ যনা কিলত পািলে।  

 কার্ যপলত্রি প্রকািলিদ েিলত পািলে। 

 কার্ যপলত্রি উপদানসমূি কী কী তা েণ যনা কিলত পািলে। 

 কার্ যপত্র প্রস্তুলতি ধাপগুলি েণ যণা কিলত পািলে। 

 ৮/১০/১২ ঘিলেলিষ্ট্ কার্ যপত্র প্রস্তুত কিলত পািলে।    

 

নমুনা প্রশ্ন :    

 

 সাধািণ েহুলনে যাচলন প্রশ্ন: 

প্রশ্ন: কার্ যপত্র িলিা এক ধিলণি -  

ক)  জালেদা     খ) খলতয়ান    গ) খসড়া কাজ       ঘ) আলথ যক লেেিণী                                                                              

উিি: (গ) 

প্রশ্ন: লনলচি বকানটি প্রস্তুতকিণ লিসাে চলক্রি ঐলিক কাজ?  

ক)  জালেদা     খ) খলতয়ান    গ) কার্ যপত্র      ঘ) বিওয়ালমি                                                                              

উিি: (গ) 

প্রশ্ন: লনলচি বকানটিলক সিকািী লেেিণী েিা িয়?  

ক)  কার্ যপত্র    খ) খলতয়ান    গ) আয় লেেিণী     ঘ) বিওয়ালমি                                                                              

উিি: (ক) 

 



প্রশ্ন: লনলচি বকানটি লিসালেি েইলত না লিলখ পৃথক কাগলজ প্রস্তুত কিা িয়?  

ক)  জালেদা     খ) কার্ যপত্র    গ) খলতয়ান      ঘ) আলথ যক লেেিণী                                                                              

উিি: (খ) 

প্রশ্ন: আলথ যক লেেিণী প্রস্তুলতি Road Map বকানটিলক েিা িয়?  

ক)  আয় লেেিণী       খ) খলতয়ান    গ) কার্ যপত্র     ঘ) বিওয়ালমি                                                                              

উিি: (গ) 

প্রশ্ন: আলথ যক লেেিণীি চূড়ান্ত রূপ বদয়াি পূলে য বকানটি বতলি কিা িয়? 

ক)  জালেদা      খ) খলতয়ান    গ) বিওয়ালমি     ঘ) কার্ যপত্র                                                                              

উিি: (ঘ) 

প্রশ্ন: কার্ যপত্র প্রস্তুলত ধাপ সাধািণত কয়টি? 

ক)  দ্যই      খ) লতন      গ) চাি       ঘ) পাঁচ                                                                               

উিি: (ঘ) 

প্রশ্ন: ৮ ঘিলেলিষ্ট্ কার্ যপলত্র লনলচি বকান লিলিানামটিি প্রলয়াজন বনই? 

ক)  সমন্বয়     খ) আলথ যক অেস্থাি লেেিণী  গ) লেিদ আয় লেেিণী   ঘ) সমলন্বত বিওয়ালমি  

উিি: (ঘ) 

প্রশ্ন: কার্ যপলত্র লনট ক্ষলতলক বকান লদলক বদখালনা িয়? 

ক)  লেিদ আয়  লেেিণী বডলেট ও আলথ যক অেস্থাি লেেিণীি বডলেট লদলক   

খ) লেিদ আয়  লেেিণী বক্রলডট ও আলথ যক অেস্থাি লেেিণীি বক্রলডট লদলক   

গ) লেিদ আয়  লেেিণী বক্রলডট ও আলথ যক অেস্থাি লেেিণীি বডলেট লদলক 

ঘ) লেিদ আয়  লেেিণী বডলেট ও আলথ যক অেস্থাি লেেিণীি বক্রলডট লদলক   

উিি: (গ) 

 

 েহুপদী সমালপ্তসূচক েহুলনে যাচলন প্রশ্ন: 

প্রশ্ন: কার্ যপত্র িলত পালি - 

i. ৮ কিাম লেলিষ্ট্   

ii. ১০ কিাম লেলিষ্ট্  

iii. ১২ কিাম লেলিষ্ট্  

লনলচি বকানটি সঠিক? 

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

উিি: (ঘ)  

প্রশ্ন: কার্ যপত্র পলত্রি উপাদান িলি - 

i. সমলন্বত বিওয়ালমি   

ii. লেিদ আয় লেেিণী 

iii. আলথ যক অেস্থাি লেেিণী 

লনলচি বকানটি সঠিক? 

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

উিি: (ঘ)  

প্রশ্ন: ১০ ঘিা কার্ যপলত্রি বর্ কিামগুলিা বনয়া িয় না - 

i. মালিকানা স্বত্ব লেেিণী    

ii. লেিদ আয় লেেিণী 

iii. সংিলক্ষত আয় লেেিণী 

লনলচি বকানটি সঠিক? 

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

উিি: (খ)  

    

 অলিন্ন তথ্যলিলিক েহুলনে যাচলন প্রশ্ন: 

 

উেীপকটি পলড়া এেং পিেতী ২টি প্রলশ্নি উিি দাও:  

কার্ যপলত্রি বিওয়ালমলি বেতন ২৫,০০০ টাকা। সমন্বলয় েলকয়া বেতন ৫,০০০ টাকা। 

প্রশ্ন: ১০ঘিা কার্ যপলত্র ‘সমলন্বত বিওয়ালমি’ কিালম বেতন কত বদখালত িলে? 

ক) ৫,০০০ টাকা       খ) ২০,০০০ টাকা      গ) ২৫,০০০ টাকা   ঘ) ৩০,০০০ টাকা                                                                            

উিি: (ঘ) 

 

 



প্রশ্ন: ১০ঘিা কার্ যপলত্র েলকয়া বেতন বকাথায় বদখালত িলে? 

ক) সমন্বয়, লেিদ আয় লেেিণী ও আলথ যক অেস্থাি লেেিণীলত      

খ) সমন্বয়, সমলন্বত বিওয়ালমি ও লেিদ আয় লেেিণীলত    

গ) সমলন্বত বিওয়ালমি, লেিদ আয় লেেিণী ও আলথ যক অেস্থাি লেেিণীলত  

ঘ) সমন্বয়, সমলন্বত বিওয়ালমি ও আলথ যক অেস্থাি লেেিণীলত                                                                            

উিি: (ঘ) 

 

লেলিষ পিামি য/মন্তব্য: 

 অলিাচয লেষলয়ি ওপি সাধািণত েহুলনে যাচলন প্রশ্ন িয়। অতএে, উলেলখত েহুলনে যাচলন প্রশ্নগুলিা অেশ্যই লিলখ লনলে। এছাড়া লেগত ২০১৭, 

২০১৮ ও ২০১৯ সালিি লেলিন্ন লিক্ষা বোলড যি প্রশ্নগুলিি ওপিও িালিািালে প্রস্তুলত লনলে।  

 আলিাচয লেষলয়ি ওপি সৃজনিীি প্রশ্নও িয়। সৃজনিীি প্রশ্ন লনলয় ব্যেিালিক সমস্যা সমাধালনি সময় লেস্তালিত আলিাচনা কিা িলে। 
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বেপজা পােলিক স্কুি ও কলিজ চট্টগ্রাম 

পাঠ পলিকল্পনা - ০4 

লিসালেেজ্ঞান প্রথমপত্র 

সপ্তম অধ্যায়: কার্ যপত্র   

 

ক্লাস-০৫ 

সময়: ৪৫ লমলনট 

 

আলিাচয সূলচ:  

 কার্ যপত্র প্রস্তুত সংক্রান্ত  ব্যেিালিক সমস্যাি সমাধান(লসোদানকািী/লপিাজীেী প্রলতষ্ঠান)  

 

লিখনফি (Learning Outcome):  

 

 মুনাফা ও মূিধন জাতীয় আয়-ব্যয় িনাক্ত কলি কার্ যপত্র প্রস্তুত কিলত পািলে। 

 

নমুনা প্রশ্ন :    

নিচের ররওয়ানিলটি রিাহীনি এন্টারপ্রাইজ এর নহসাব বই হচে রিয়া হচয়চে:    

রিাহীনি এন্টারপ্রাইজ 

৩১ নিচসম্বর ২০১৯ নিস্টাব্দ 

ররওয়ানিল 

নহসাচবর িাি রিনবট টাকা রেনিট টাকা 

অনিি ভাড়া (২০% নবেয় সংোন্ত) ২০,০০০  

প্রাপ্য নহসাব ৩০,০০০  

অনিস সরঞ্জাি ১,২০,০০০  

সাপ্লাইজ খিচ ১০,০০০  

উচতালি - রিাহীনি ২৫,০০০  

অলগ্রম লেমা  ১২,০০০  

রবেি িরে (৮০% অনিস সংোন্ত) ২৮,০০০  

অনিস িরে ১৫,০০০  

প্রচেয় নহসাব  ৩০,০০০ 

মূলধি - রিাহীনি  ১,০০,০০০ 

রসবা আয়  ১,৩০,০০০ 

বমাট= ২,৬০,০০০ ২,৬০,০০০ 

 

সিন্বয়সমূহ: 

a) রবেি িরে অপনরচ ানধে রচয়চে ৮,০০০ টাকা।  

b) অনিি ভাড়ার ১২,০০০ টাকা রিয়াে উতীর্ ণ হচয়চে।  

c) অনুপানজণে রসবা আয় ১০,০০০ টাকা রসবা আচয়র অন্তর্ভ ণক্ত রচয়চে।  

d) অনিস সরঞ্জাচির ওপর ১০% হাচর অবেয় ধরচে হচব। 

 

 



কিনীয়সমূি:  

K) নবেয় িরচের পনরিার্ নির্ ণয় কর। 

L) প্রচয়াজিীয় সিন্বয় োনিলা োও।  

M) প্রচয়াজিীয় নবপরীে োনিলা োও।  

N) উপযুক্ত ঘর নবন ষ্ট একটি কার্ ণপত্র (Worksheet) প্রস্তুে কর।   

 

োড়ীি কাজ : 

নবজয় ট্রাচভল্স-এর ৩১ নিচসম্বর ২০১৯ সাচল প্রস্তুেকৃে ররওয়ানিল নিচে রেয়া হচলা: 

নবজয় ট্রাচভল্স 

৩১ নিচসম্বর ২০১৯ নিস্টাব্দ 

সমলন্বত বিওয়ালমি 

নববরর্ 
অসিনন্বে ররওয়ানিল সিনন্বে ররওয়ানিল 

রিনবট টাকা রেনিট টাকা রিনবট টাকা রেনিট টাকা 

হাচে িগে ২,৫০,০০০  ২,৫০,০০  

অনিি নবিা  ৩৬,০০০  ৯,০০০  

আসবাবপত্র ১,৪০,০০০  ১,৪০,০০০  

পুনঞ্জভূে অবেয়-আসবাবপত্র  ১৬,০০০  ৩০,০০০ 

অনুপানজণে রসবা     ১০,০০০ 

প্রচেয় ভাড়া    ৮,০০০ 

মূলধি  ১,৫০,০০০  ১,৫০,০০০ 

রসবা আয়  ৩,০০,০০০  ২,৯০,০০০ 

ভাড়া িরে ৪০,০০০  ৪৮,০০০  

নবিা িরে   ২৭,০০০  

অবেয় িরে   ১৪,০০০  

 ৪,৬৬,০০০ ৪,৬৬,০০০ ৪,৮৮,০০০ ৪,৮৮,০০০ 

ক)  প্রচয়াজিীয় নবপরীে োনিলা রেিাও।    

ি)   প্রচয়াজিীয় সিন্বয় োনিলা রেিাও । 

গ)   ১০ ঘর নবন ষ্ট একটি কার্ ণপত্র প্রস্তুে কর। 

 

লেলিষ পিামি য/মন্তব্য: 

 

 এই অধ্যায় বথলক প্রাক-লনে যাচলন, লনে যাচলন ও বোড পিীক্ষায় কমপলক্ষ ১টি সৃজনিীি থাকলে। অতএে,  লেলিন্ন লিক্ষা বোলড যি ২০১৭, ২০১৮ ও 

২০১৯ সালিি প্রশ্নগুলিি ওপি িালিািালে প্রস্তুলত লনলে। 

 ব্যেিালিক সমস্যা লনলয়ও েহুলনে যাচলন প্রশ্ন িয়। অতএে, লেগত ২০১৭, ২০১৮ ও ২০১৯ সালিি লেলিন্ন লিক্ষা বোলড যি প্রশ্নগুলিি ওপিও 

িালিািালে প্রস্তুলত লনলে। 
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বেপজা পােলিক স্কুি ও কলিজ চট্টগ্রাম 

পাঠ পলিকল্পনা - ০4 

লিসালেেজ্ঞান প্রথমপত্র 

সপ্তম অধ্যায়: কার্ যপত্র   

 

ক্লাস-০৬ 

সময়: ৪৫ লমলনট 

 

আলিাচয সূলচ:  

 

 কার্ যপত্র প্রস্তুত সংক্রান্ত  ব্যেিালিক সমস্যাি সমাধান (ক্রয়-লেক্রয়কািী ব্যেসায় প্রলতষ্ঠান)  

 

লিখনফি (Learning Outcome):  

 

 মুনাফা ও মূিধন জাতীয় আয়-ব্যয় িনাক্ত কলি কার্ যপত্র প্রস্তুত কিলত পািলে। 

 

  



নমুনা প্রশ্ন :    

নবদ্যাসাগর রট্রিাস ণ-এর ২০১৯ সাচলর ৩১ নিচসম্বর োনরচির প্রস্তুেকৃে ররওয়ানিল নিচে রেয়া হচলা: 

নববরর্ রিনবট টাকা রেনিট টাকা 

অনিি নবিা ২০,০০০  

রেিাোর ২১,০০০  

খুেরা র্ন্ত্াং  ১৫,০০০  

িজুে পণ্য ২২,০০০  

আসবাবপত্র ৩০,০০০  

পাওিাোর  ১৭,০০০ 

মূলধি  ৭০,০০০ 

নবেয়  ১,২৮,০০০ 

নবনেে পচণ্যর ব্যয় ৮৩,০০০  

রবেি ২৪,০০০  

 ২,১৫,০০০ ২,১৫,০০০ 

অন্যান্য েথ্যানে: 

(১)   অনিি নবিার ১২,০০০ টাকা রিয়াে উতীর্ ণ হচয়চে।  

(২)   রবেি বাবে ৪,৮০০ টাকা বচকয়া রচয়চে।  

(৩)   আসবাবপত্র ও খুেরা র্ন্ত্াংচ র ওপর ১০% হাচর অবেয় ধরচে হচব। 

 

কিণীয়সমূি: 

ক)   নবেয়চর্াগ্য পচণ্যর ব্যয় নির্ ণয় কর। 

ি)   উপযু ণক্ত েচথ্যর নভনতচে সিন্বয় োনিলা োও।  

গ)   উপযু ণক্ত েচথ্যর নভনতচে ৬ ঘরনবন ষ্ট কার্ ণপত্র (সিনন্বে ররওয়ানিল পর্ ণন্ত) প্রস্তুে কর। 

 

োড়ীি কাজ : 

একো এন্টারপ্রাইজ-এর ২০১৯ সাচলর ৩১ নিচসম্বর োনরচির ররওয়ানিল নিম্নরূপ: 

নববরর্ রিনবট টাকা রেনিট টাকা 

হাচে িগে ১৭,০০০  

প্রাপ্য নহসাব ৮,০০০  

আসবাবপত্র ৩০,০০০  

প্রািলিক মজুদ  ১০,০০০  

১০% প্রচেয় রিাট   ১৫,০০০ 

মূলধি  ৫০,০০০ 

নবেয়  ৬০,০০০ 

েয় ২৫,০০০  

রবেি ১৫,০০০  

অনিস ভাড়া ২০,০০০  

 ১,২৫,০০০ ১,২৫,০০০ 

অন্যান্য েথ্যানে: 

(১)   ধাচর নবেয় ৬,২৫০ টাকা, র্া নহসাবর্ভক্ত হয়নি।   

(২)   বচকয়া রবেি ৫,০০০ টাকা।  

(৩) দুই িাচসর অনিস ভাড়া বচকয়া রচয়চে। 

(৪) সিাপিী িজুে পণ্য ৭,৫০০ টাকা।  

কিণীয়সমূি:  

ক)   উপযু ণক্ত সিন্বয়গুচলার সিন্বয় োনিলা োও। 

ি)   উপযু ণক্ত েচথ্যর নভনতচে ১০ ঘরনবন ষ্ট কার্ ণপত্র প্রস্তুে কর। 

গ)   উপযু ণক্ত েচথ্যর প্রচয়াজিীয় সিাপিী োনিলা োও।  

 

লেলিষ পিামি য/মন্তব্য: 

 এই অধ্যায় বথলক প্রাক-লনে যাচলন, লনে যাচলন ও বোড পিীক্ষায় কমপলক্ষ ১টি সৃজনিীি থাকলে। অতএে,  লেলিন্ন লিক্ষা বোলড যি ২০১৭, ২০১৮ ও 

২০১৯ সালিি প্রশ্নগুলিি ওপি িালিািালে প্রস্তুলত লনলে। 

 ব্যেিালিক সমস্য লনলয়ও েহুলনে যাচলন প্রশ্নও িয়। অতএে, লেগত ২০১৭, ২০১৮ ও ২০১৯ সালিি লেলিন্ন লিক্ষা বোলড যি প্রশ্নগুলিি ওপিও 

িালিািালে প্রস্তুলত লনলে। 

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


