
বেপজা পােলিক স্কুি ও কলিজ চট্টগ্রাম 

পাঠ পলিকল্পনা - ০5 

লিসালেেজ্ঞান লিতীয়পত্র 

পঞ্চম অধ্যায়: ব ৌথ মূিধনী বকাম্পালনি আলথ িক লেেিণী    

 

ক্লাস - ০১ 

সময়: ৪৫ লমলনট 

 

আলিাচয সূলচ:  

 

 ব ৌথ মূিধনী বকাম্পালনি আলথ িক লেেিণীি ধািণা  

 ব ৌথ মূিধন বকাম্পালনি আলথ িক লেেিণী প্রস্তুলতি উলেশ্য ও প্রলয়াজনীয়তা  

 আলথ িক লেেিণীি লেলিন্ন অংশ 

 

লশখনফি (Learning Outcome):  

 

 ব ৌথ মূিধনী বকাম্পালনি আলথ িক লেেিণী কী তা েিলত পািলে।   

 আলথ িক লেেিণী প্রস্তুলতি উলেশ্য েণ িনা কিলত পািলে। 

 আলথ িক লেেিণী প্রস্তুলতি প্রলয়াজনীয়তা ব্যাখ্যা কিলত পািলে। 

 আলথ িক লেেিণীি লেলিন্ন অংশগুলিি নাম েিলত পািলে। 

 

নমুনা প্রশ্ন :    

 

 সাধািণ েহুলনে িাচলন প্রশ্ন: 
প্রশ্ন: প্রলতষ্ঠালনি/কািোলিি সামলগ্রক আলথ িক ফিাফি ও আলথ িক অেস্থা জানাি জন্য প্রস্তুত কিা িয় -  

ক) আলথ িক লেেিণী    খ) আলথ িক অেস্থাি লেেিণী     গ) সংিলিত আয় লেেিণী    ঘ) লেশদ আয় লেেিণী                                                                           

উত্তি: (ক) 

প্রশ্ন: আলথ িক লেেিণী কত সমলয়ি জন্য ততলি কিা িয়?  

ক) ব  বকান উপযুক্ত সমলয়ি জন্য  খ) ১ েছলিি জন্য     গ) ৬ মালসি জন্য    ঘ) ১ মালসি জন্য                                                                          

উত্তি: (ক) 

প্রশ্ন: আলথ িক লেেিণী প্রস্তুত কিা িয় ১৯৯৪ সালিি বকাম্পালন আইলনি কত ধািা অনু ায়ী?  

ক) ১৭৫      খ) ১৮০     গ) ১৮৩      ঘ) ১৯০                                                                         

উত্তি: (গ) 

প্রশ্ন: ১৯৯৪ সালিি বকাম্পালন আইন অনু ায়ী আলথ িক লেেিণীি উপাদান কয়টি?  

ক) দুইটি     খ) লতনটি    গ) চািটি      ঘ) পাঁচটি                                                                         

উত্তি: (ক) 

প্রশ্ন: আন্তজিালতক লিসােমান-১(IAS-01) অনু ায়ী আলথ িক লেেিণী কয়টি অংলশ প্রস্তুত কিা িয়?  

ক) লতনটি      খ) চািটি     গ) পাঁচটি     ঘ) ছয়টি                                                                            

উত্তি: (গ) 

প্রশ্ন: বকানটি আলথ িক লেেিণীি অংশ?  

ক) লেশদ আয় লেেিণী   খ) ব্যাংক সমন্বয় লেেিণী    গ) প্রালি ও প্রদান লেেিণী   ঘ) সমলন্বত বিওয়ালমি                                                                         

উত্তি: (ক) 

প্রশ্ন: লনলচি বকানটি আলথ িক লেেিণীি অংশ নয়?  

ক) লেশদ আয় লেেিণী   খ) সংিলিত আয় লেেিণী    গ) আলথ িক অেস্থাি লেেিণী   ঘ) ঋণ পলিলশাধ লেেিণী                                                                         

উত্তি: (ঘ) 

 

 েহুপদী সমালিসূচক েহুলনে িাচলন প্রশ্ন: 
প্রশ্ন: লিসােলেজ্ঞালনি অন্যতম একটি গুরুত্বপূণ ি শাখা িলে আলথ িক লিসােলেজ্ঞান। তলে এলিলত্র লেলিন্ন প্রকাি আইন ও লেলধ-লনলেধ পািন কিলত িয়। 

আলথ িক লিসােলেজ্ঞালনি বিলত্র অনুসিণ কিলত িয়-  

i. বকাম্পালন আইন        

ii. আয়কি আইন      

iii. IAS      

লনলচি বকানটি সঠিক? 

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

উত্তি: (ঘ)    

 



প্রশ্ন: আলথ িক লেেিণী অংশ িলে - 

i. লেশদ আয় লেেিণী       

ii. মালিকানা স্বত্ব লেেিণী      
iii. আলথ িক অেস্থাি লেেিণী     

লনলচি বকানটি সঠিক? 

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

উত্তি: (ঘ)    

প্রশ্ন: আলথ িক লেেিণী  প্রস্তুলতি উলেশ্য িলিা - 

i. লিসােকালিি আলথ িক ফিাফি লনণ িয়       

ii. লিসােকালিি আলথ িক অেস্থা সম্পলকি অেগত িওয়া       

iii. সংলিষ্ট পিলক তথ্য সিেিাি কিা      

লনলচি বকানটি সঠিক? 

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

উত্তি: (ঘ)    

 

লেলশে পিামশ ি/মন্তব্য: 

 

 আলিাচয লেেলয়ি উপি সাধািণত েহুলনে িাচলন প্রশ্ন িলয় থালক। লেগত ২০১৭, ২০১৮ ও ২০১৯ সালিি লেলিন্ন লশিা বোলড িি প্রশ্নগুলিি ওপি 

িালিািালে প্রস্তুলত লনলে। 

 আলিাচয লেেলয়ি উপি বকান সৃজনশীি প্রশ্ন িলে না।  

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

 

বেপজা পােলিক স্কুি ও কলিজ চট্টগ্রাম 

পাঠ পলিকল্পনা - ০৫ 

লিসালেেজ্ঞান লিতীয়পত্র 

পঞ্চম অধ্যায়: ব ৌথ মূিধনী বকাম্পালনি আলথ িক লেেিণী   

 

ক্লাস-০২ 

সময়: ৪৫ লমলনট 

 

আলিাচয সূলচ:  

 

 লেশদ আয় লেেিণী ও এি প্রস্তুত প্রণািী  

 

লশখনফি (Learning Outcome):  

 

 লেশদ আয় লেেিণী কী তা েণ িনা কিলত পািলে।   

 লেশদ আয় লেেিণী লেলিন্ন ছলক প্রস্তুত কিলত পািলে।  

 

নমুনা প্রশ্ন :    

 

 সাধািণ েহুলনে িাচলন প্রশ্ন: 
 

প্রশ্ন: লনলচি বকানটিি মাধ্যলম প্রকৃত আয় জানা  ায়?   

ক) লেশদ আয় লেেিণী    খ) নগদ প্রোি লেেিণী   গ) আলথ িক অেস্থাি লেেিণী   ঘ) িলিত আয় লেেিণী                                                                           

উত্তি: (ক) 

প্রশ্ন: সাধািণত কয়টি পদ্ধলতলত লেশদ আয় লেেিণী প্রস্তুত কিা  ায়?   

ক) এক      খ) দুই      গ) লতন       ঘ) চাি                                                                             

উত্তি: (খ) 

প্রশ্ন: বসোমূিক প্রলতষ্ঠালন সাধািণত কয়ধালপ লেশদ আয় লেেিণী প্রস্তুত কিা উলচত?   

ক) এক      খ) দুই      গ) লতন       ঘ) চাি                                                                             

উত্তি: (ক) 

প্রশ্ন: আয় লেেিণী বথলক সে িলশে প্রাি ফিাফি বকানটি?   

ক) বমাট িাি ো িলত   খ)লনট িাি ো িলত    গ) বমাট আয়      ঘ) লনট আয়                                                                            

উত্তি: (খ) 

প্রশ্ন: আয় লেেিণীি বেলডট বজি ব্যেসায় প্রলতষ্ঠালনি কী লিলসলে গণ্য িয়?   

ক) বমাট আয়/িাি/মুনাফা   খ)লমাট িলত     গ) লনট আয়/িাি/মুনাফা  ঘ) লনট িলত                                                                            

উত্তি: (গ) 



প্রশ্ন: লেেয়ল াগ্য পলণ্যি ব্যয় বথলক সমাপনী মজুদ পণ্য োদ লদলি কী পাওয়া  ায়? 

ক) প্রািলিক মজুদ      খ) লনট েয়     গ) লনট লেেয়                    ঘ) লেলেত পলণ্যি ব্যয়  

ত্তি: (ঘ) 

প্রশ্ন: লেেয় বথলক লেলেত পলণ্যি ব্যয় োদ লদলি আমিা কী পাে?/লনট লেেয় – লেলেত পলণ্যি ব্যয়=? 

ক) বমাট আয়/মুনাফা/িাি     খ) পলিচািন আয়/মুনাফা/িাি  গ) লনট আয়/মুনাফা/িাি            ঘ) অপলিচািন আয়  

উত্তি: (ক) 

প্রশ্ন: েলয়ি পলিমাণ লনণ িলয় লেেয়ল াগ্য পলণ্যি ব্যয় বথলক বকানটি লেলয়াগ কিলত িয়? 

ক) বমাট আয়/মুনাফা/িাি    খ) লনট আয়/মুনাফা/িাি   গ) প্রািলিক মজুদ                 ঘ) সমাপন মজুদ  

উত্তি: (গ) 

প্রশ্ন: একই অথ িলোধক নয় বকানটি? 

ক) েয় পলিেিন/আন্ত: পলিেিন খ) আন্ত: বফিত/লেেয় বফিত  গ) বদনাদাি/প্রাপ্য লিসাে                   ঘ) কলমশন/োট্টা     

উত্তি: (ঘ) 

প্রশ্ন: ব  সকি খিচ ব্যেসালয়ক কািলণ সংঘটিত িয় না তালক বকান ব্যয় েলি? 

ক) লেলেত পলণ্যি ব্যয়     খ) পলিচািন ব্যয়     গ) অপলিচািন ব্যয়                   ঘ) পণ্য ব্যয়   

উত্তি: (গ) 

প্রশ্ন: বকানটি পলিচািন আয়?   

ক) পণ্য লেেয়     খ) আসোেপত্র লেেয়   গ) সুদ আয়      ঘ) কলমশন আয়                                                                            

উত্তি: (ক) 

প্রশ্ন: পলিচািন ব্যয় কী?  

ক) সকি প্রকাি প্রতযি ব্যয়    

খ) সকি প্রকাি পলিাি ব্যয়     

গ) পণ্য উৎপাদন সংোন্ত  ােতীয় ব্যয়   

ঘ) তিলেি সংগ্রি ব্যয়                                                                           

উত্তি: (খ) 

প্রশ্ন: অপলিচািন ব্যয় বকানটি?   

ক) লেমা/িাড়া/অলফস খিচ  খ) শুল্ক/লেদুযৎ/লেজ্ঞাপন খিচ   গ) কু-ঋণ/ সম্পলত্তি অেলিাপন ঘ) ব্যাংক চাজি/সুদ খিচ                                                                           

উত্তি: (ঘ) 

প্রশ্ন: আয়কি  লদ োধ্যতামূিক লদলত িয় তািলি এটি িলে বকাম্পালনি -   

ক) প্রতযি খিচ     খ) পলিাি খিচ     গ) অপলিচািন খিচ     ঘ) লেিলিত খিচ                                                                            

উত্তি: (খ) 

প্রশ্ন: নতুন আয়কি প্রলিশন/সলঞ্চলত বকাথায় বদখালত িয়?    

ক) শুধু আয় লেেিণীলত    

খ) আয় লেেিণী ও আলথ িক অেস্থাি লেেিণী  

গ) শুধু আলথ িক অেস্থাি লেেিণী   

ঘ) িলিত আয় লেেিণীলত                                                                             

উত্তি: (খ) 

প্রশ্ন: অেচয় বকান ধিলণি ব্যয়?    

ক) অনগদ      খ) দৃশ্যমান      গ) নগদ       ঘ) প্রলদয়/েলকয়া                                                                             

উত্তি: (ক) 

প্রশ্ন: লনলচি বকানটি একটি লিলমলটড বকাম্পালনি আয় লেেিণীি উপাদানও নয়, খিচও নয়?   

ক) ঋলণি সুদ     খ) িিযাংশ       গ) নগি শুল্ক       ঘ) সুনাম অেলিাপন                                                                             

উত্তি: (খ) 

প্রশ্ন: ১৫% িযাটসি পণ্য েয় ৬০,৫০০ টাকা, েয় বফিত ৩,০০০ টাকা িলি েয় োেদ প্রদত্ত িযালটি পলিমাণ কত িলে?   

ক) ৭,০০০ টাকা    খ) ৭,৫০০ টাকা    গ) ৮,৬২৫ টাকা     ঘ) ৯,০৭৫ টাকা                                                                             

উত্তি: (খ) 

প্রশ্ন: লেেয় ১,২০,০০০ টাকা, বমাট আয় ৪০,০০০ টাকা, লেেয় বফিত ৮০০ টাকা, লেেয় োট্টা ৪০০ টাকা, লনট আয় ২৬,০০০ টাকা, লনট লেেয় কত 

িলে?   

ক) ৯৮,৮০০ টাকা    খ) ১,০১,২০০ টাকা   গ) ১,১৮,৮০০ টাকা    ঘ) ১,১৯,২০০ টাকা                                                                             

উত্তি: (গ) 

প্রশ্ন:  লদ লেেলয়ি ওপি মুনাফা িাি ২০% িয়, উৎপাদন ব্যয় িয় ১,৬০,০০০ টাকা এেং বমাট ব্যয় িয় ২,৪০,০০০ টাকা, তখন লেেলয়ি পলিমাণ 

কত িলে?   

ক) ২,০০,০০০ টাকা   খ) ২,৭৫,০০০ টাকা   গ) ৩,০০,০০০ টাকা    ঘ) ৩,২০,০০০ টাকা                                                                             

উত্তি: (গ) 

 



প্রশ্ন: ৬% িালি ৩ মালসি লেলনলয়ালগি েলকয়া সুদ আয় ৩০০ টাকা িলি লেলনলয়ালগি পলিমাণ কত?   

ক) ৩,৬০০ টাকা    খ) ৭,২০০ টাকা    গ) ১৪,৪০০ টাকা     ঘ) ২০,০০০ টাকা                                                                             

উত্তি: (ঘ) 

প্রশ্ন: কিপূে ি িালিি ওপি ১০% িালি কি প্রদান কিা িয়। কি প্রদালনি পিেতী লনট িাি ৯,০০০ টাকা িলি কলিি পলিমাণ কত িলে?   

ক) ৮১৮ টাকা    খ) ৯০০ টাকা    গ) ৯০৯ টাকা     ঘ) ১,০০০ টাকা                                                                             

উত্তি: (ঘ) 

প্রশ্ন: বকান পলণ্যি মুনাফাি িাি লেেয়মূলেি ওপি ২০% িয়। বসলিলত্র ঐ পলণ্যি েয়মূে অথো উৎপাদন ব্যলয়ি ওপি মুনাফাি িাি কত িলে?   

ক) ২০%     খ) ২৫%    গ) ৩৩.৩৩%      ঘ) ৫০%                                                                              

উত্তি: (গ) 

 

 েহুপদী সমালিসূচক েহুলনে িাচলন প্রশ্ন: 
 

প্রশ্ন: অপলিচািন আয় িলিা - 

i. সুদ আয়/লেলনলয়ালগি সুদ    

ii. কলমশন আয়/কলমশন প্রালি   

iii. লশিানলেশ বসিালম   

লনলচি বকানটি সঠিক? 

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

উত্তি: (ঘ)      

  

প্রশ্ন: মুনাফালেিীন পণ্য লেেয় োদ লদলত িয় - 

i. েয় বথলক      

ii. লেেয় বথলক   
iii. সমাপনী মজুদ পণ্য বথলক   
লনলচি বকানটি সঠিক? 

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

উত্তি: (ক)        

প্রশ্ন: মুনাফালেিীন লেেলয়ি ফলি কািোলিি - 

i. লেলেত পলণ্যি ব্যয় হ্রাস পায়   

ii. পলিচািন আয় হ্রাস পায়   

iii. মূিধনী আয় হ্রাস পায়   

লনলচি বকানটি সঠিক? 

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

উত্তি: (ক)        

প্রশ্ন: লেলেত পলণ্যি ব্যয় লনণ িলয়ি সূত্রটি িলে  - 

i. লনট লেেয় - বমাট আয়/ লনট লেেয় + বমাট িলত    

ii. লনট লেেয় - প্রািলিক মজুদ - লনট েয়     
iii. প্রািলিক মজুদ + লনট েয় + েয় সংোন্ত খিচ - সমাপনী মজুদ    
লনলচি বকানটি সঠিক? 

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

উত্তি: (খ)        

প্রশ্ন: লেলেত পলণ্যি ব্যয় েিলত বুঝায় - 

i. প্রািলিক মজুদ + েয় + মজুলি + েয় পলিেিন - সমাপনী মজুদ     

ii. েয় + প্রািলিক মজুদ + েয় পলিেিন - মজুলি - সমাপনী মজুদ   
iii. লেেয় - বমাট িাি/আয়/মুনাফা     

লনলচি বকানটি সঠিক? 

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

উত্তি: (খ)        

প্রশ্ন: প্রািলিক মজুদ পলণ্যি মূে বেলশ বদখালনাি প্রিাে িলি - 

i. লেলেত পলণ্যি ব্যয় বেলশ িলে      

ii. লনট আয়/মনুাফা/িাি কম িলে      

iii. চিলত দালয়ি পলিমাণ বেলশ িলে    
লনলচি বকানটি সঠিক? 

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

উত্তি: (ক)    



প্রশ্ন: সমাপনী মজুদ পলণ্যি মূে বৃলদ্ধি ফলি - 

i. বমাট আয়/িাি/মুনাফা বৃলদ্ধ পালে      

ii. লেলেত পলণ্যি ব্যয় হ্রাস পালে      
iii. লনট েয় বৃলদ্ধ পালে     
লনলচি বকানটি সঠিক? 

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

উত্তি: (ক)    

প্রশ্ন: সমাপনী মজুদ মূোয়লনি পি  লদ পণ্য আগুলন লেনষ্ট িয় এেং লেমা বকাম্পালন বকান িলতপূিণ লদলত অস্বীকৃলত জানায় তলে আলথ িক লেেিণীলত 

এি ব্যেিাি িলে - 

i. লেলেত পলণ্যি ব্যয় লনণ িলয় লেলয়াগ      

ii. সমাপনী মজুদ পণ্য বথলক লেলয়াগ      
iii. আয় লেেিণীলত অস্বািালেক িলত লিলসলে লেলয়াগ     

লনলচি বকানটি সঠিক? 

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

উত্তি: (ঘ)    

প্রশ্ন: অেচয় খিচ ব্যেসায় প্রলতষ্ঠালনি - 

i. সম্পলত্ত বৃলদ্ধ কলি        

ii. ব্যয় বৃলদ্ধ কলি       
iii. সম্পদ হ্রাস কলি       

লনলচি বকানটি সঠিক? 

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

উত্তি: (গ)    

প্রশ্ন: অেলিাপনল াগ্য খিচ িলিা - 

i. সাধািণ খিচ       

ii. লেিলিত খিচ      
iii. প্রাথলমক খিচ      
লনলচি বকানটি সঠিক? 

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

উত্তি: (গ)    

প্রশ্ন: লনট আয়/িাি/মুনাফাি ফলি - 

i. মালিকানা স্বত্ব বৃলদ্ধ পায়       

ii. সম্পদ বৃলদ্ধ পায়      

iii. মালিকানা স্বত্ব অলপিেলতিত থালক       
লনলচি বকানটি সঠিক? 

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

উত্তি: (ক)    

প্রশ্ন: প্রচুি মুনাফা স্বলেও নগদ ঘাটলতি কািণ িলিা - 

i. ধালি লেেয় বেলশ        

ii. প্রলদয় লিসালেি পলিমাণ বৃলদ্ধ      
iii. মজুদ পলণ্যি পলিমাণ বৃলদ্ধ       
লনলচি বকানটি সঠিক? 

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

উত্তি: (খ)    

 

 অলিন্ন তথ্যলিলত্তক েহুলনে িাচলন প্রশ্ন: 

 

উেীপকটি পলড়া এেং পিেতী ২টি প্রলশ্নি উত্তি দাও:  

একটি  বকাম্পালনি প্রািলিক মজুদ ৫০,০০০ টাকা, পণ্য েয় ১,৫০,০০০ টাকা, সমাপনী মজুদ ৬০,০০০ টাকা, মজুলি ১০,০০০ টাকা এেং বমাট িাি 

লেলেত পলণ্যি ব্যলয়ি ২০%।  

প্রশ্ন: লেলেত পলণ্যি ব্যয় কত? 

ক) ১,৩০,০০০ টাকা    খ) ১,৪০,০০০ টাকা     গ) ১,৫০,০০০ টাকা   ঘ) ১,৭০,০০০ টাকা                                                                            

উত্তি: (গ) 

প্রশ্ন: বমাট লেেলয়ি পলিমাণ কত? 

ক) ১,২০,০০০ টাকা    খ) ১,৫০,০০০ টাকা     গ) ১,৭৫,০০০ টাকা   ঘ) ১,৮০,০০০ টাকা                                                                            



উত্তি: (ঘ) 

 

উেীপকটি পলড়া এেং পিেতী ২টি প্রলশ্নি উত্তি দাও:  

পিা লি:-এি ৩১ লডলসিি ২০১৯ সালিি তথ্যসমূি লনম্নরূপ:  

নগদ লেেয় ২,৫০,০০০ টাকা, োকীলত লেেয় ৩০,০০০ টাকা, লেেয় োট্টা ২০,০০০ টাকা এেং বমাট িাি ৫০,০০০ টাকা।  

প্রশ্ন: মুনাফাি শতকিা িাি কত? 

ক) ১৬.৬৭%        খ) ১৯.২৩%       গ) ২০.০০%    ঘ) ২৫.০০%                                                                             

উত্তি: (খ) 

প্রশ্ন: লেেলয়ি পলিমাণ ৩,০০,০০০ টাকা িলি -  

i. বমাট িাি বৃলদ্ধ পালে         

ii. লেলেত পলণ্যি ব্যয় বৃলদ্ধ পালে      
iii. মালিকানা স্বত্ব বৃলদ্ধ পালে       
লনলচি বকানটি সঠিক? 

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

উত্তি: (ঘ)    

 

উেীপকটি পলড়া এেং পিেতী ২টি প্রলশ্নি উত্তি দাও:  

একটি  প্রলতষ্ঠালনি ২০১৯ সালিি লেেলয়ি পলিমাণ লছি ৫০,০০০ টাকা( াি ২০% ধালি), েলয়ি পলিমাণ ৪০,৮০০ টাকা, েিন খিচ ৪,২০০ টাকা, 

প্রািলিক মজুদ ৪,০০০ টাকা ও সমাপনী মজুদ ৬,০০০ টাকা।  

প্রশ্ন: লেলেত পলণ্যি ব্যলয়ি পলিমাণ কত? 

ক) ৩৪,৮০০ টাকা       খ) ৩৮,৮০০ টাকা     গ) ৩৯,০০০ টাকা   ঘ) ৪৩,০০০ টাকা                                                                            

উত্তি: (ঘ) 

প্রশ্ন:  লদ সমাপনী মজুদ পলণ্যি মূে ৮,০০০ টাকা িয়, তািলি কািোলিি আলথ িক অেস্থায় কী প্রিাে পড়লে? 

ক)  বমাট আয়/মুনাফা/িাি হ্রাস পালে  

খ)  বমাট আয়/মুনাফা/িাি বৃলদ্ধ পালে  

গ)  লনট আয়/মুনাফা/িাি হ্রাস পালে  

ঘ) দায় বৃলদ্ধ পালে                                                                          

উত্তি: (খ) 

                                           

লেলশে পিামশ ি/মন্তব্য: 

 আলিাচয লেেলয়ি উপি েহুলনে িাচলন ও সৃজনশীি উিয় ধিলণি প্রশ্ন িলয় থালক। লেগত ২০১৭, ২০১৮ ও ২০১৯ সালিি লেলিন্ন লশিা বোলড িি েহু 

লনে িাচলন প্রশ্নগুলিি ওপি িালিািালে প্রস্তুলত লনলে। 

 পিেতীলত ব্যেিালিক সমস্যা সমাধান ক্লালস সৃজনশীি প্রশ্ন ও সমাধান লনলয় লেস্তালিত আলিাচনা কিা িলে।   

 

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

 

বেপজা পােলিক স্কুি ও কলিজ চট্টগ্রাম 

পাঠ পলিকল্পনা - ০3 

লিসালেেজ্ঞান লিতীয়পত্র 

পঞ্চম অধ্যায়: ব ৌথ মূিধনী বকাম্পালনি আলথ িক লেেিণী   

 

ক্লাস-০৩ 

সময়: ৪৫ লমলনট 

 

আলিাচয সূলচ:  

 

 মালিকানা স্বলত্বি পলিেতিন লেেিণী এেং এি প্রস্তুত প্রণািী   

 সংিলিত আয় লেেিণী এেং এি প্রস্তুত প্রণািী 

 

লশখনফি (Learning Outcome):  

 

 মালিকানা স্বলত্বি পলিেতিন লেেিণী কী তা েিলত পািলে। 

 মালিকানা স্বলত্বি পলিেতিন লেেিণী  প্রস্তুত কিলত পািলে। 

 সংিলিত আয় লেেিণী কী তা েিলত পািলে।  

 সংিলিত আয় লেেিণী প্রস্তুত কিলত পািলে।  



নমুনা প্রশ্ন :    

 

 সাধািণ েহুলনে িাচলন প্রশ্ন: 
 

প্রশ্ন: িলিত আয় লেেিণীি মূি উলেশ্য কী? 

ক)  মুনাফা লনণ িয়      খ) আয়কি েন্টন    গ) িিযাংশ েন্টন     ঘ) তিলেি েন্টন                                                                              

উত্তি: (গ) 

প্রশ্ন: সংিলিত আয় লেেিণীি পলিেলতি বকানটি প্রস্তুত কিা  ায়? 

ক)  নগদ প্রোি লেেিণী   খ) মালিকানা স্বত্ব লেেিণী   গ) আলথ িক অেস্থাি লেেিণী    ঘ) লেশদ আয় লেেিণী                                                                             

উত্তি: (খ) 

প্রশ্ন: বঘালেত িিযাংশ একটি - 

ক)  চিলত সম্পদ    খ) চিলত দায়    গ) স্থায়ী সম্পদ    ঘ) দীঘ িলময়ালদ দায়                                                                             

উত্তি: (খ) 

প্রশ্ন: লনলচি বকান দফাটি মূিধন সলঞ্চলত লিসালে স্থানান্তি কিা িয়?  

ক)  লনট মুনাফা      খ) লনেন্ধনপূে ি মুনাফা   গ) আয়কি সলঞ্চলত     ঘ) সাধািণ সলঞ্চলত                                                                               

উত্তি: (ক) 

প্রশ্ন: লনলচি বকানটি সংিলিত আয় লেেিণীলত অন্তর্ভ িক্ত িলে না? 

ক)  সাধািণ সলঞ্চলত তিলেলি স্থানান্তি   খ) অদােী িিযাংশ অেলিাপন  গ) অন্তে িতীকািীন িিযাংশ   ঘ) বশয়াি অলধিাি                                                                              

উত্তি: (ঘ) 

প্রশ্ন: সবুজ সাথী লি:-এি ২০১৯ সালিি জানুয়ালি ১ ও লডলসিি ৩১ তালিলখ সংিলিত আলয়ি বেলডট উিৃত্ত লছি  থােলম ১,২০,০০০ টাকা ও 

১,৩৫,০০০ টাকা। ২০১৯ সালিি লনট মুনাফাি পলিমাণ ৩৫,০০০ টাকা িলি পলিলশালধত িিযাংলশি পলিমাণ কত লছি? 

ক) ১৫,০০০ টাকা       খ) ২০,০০০ টাকা      গ) ৩৫,০০০ টাকা   ঘ) ৫০,০০০ টাকা                                                                            

উত্তি: (খ) 

 

 েহুপদী সমালিসূচক েহুলনে িাচলন প্রশ্ন: 
 

প্রশ্ন: অদােীকৃত িিযাংশ োলতি িলে - 

i. বকাম্পালনি সাধািণ সিায় বঘালেত িলি       

ii. বশয়াি মালিকলদি পাওনা পলিলশাধ কলি      
iii. পুনিায় মুনাফাি সালথ ব াগ কলি      
লনলচি বকানটি সঠিক? 

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

উত্তি: (খ)    

প্রশ্ন: সংিলিত আয় লেেিণীলত বদখালনা িয় - 

i. প্রস্তালেত িিযাংশ       

ii. িিযাংশ প্রালি      
iii. সাধািণ সলঞ্চলত তিলেলি স্থানান্তি      
লনলচি বকানটি সঠিক? 

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

উত্তি: (খ)    

প্রশ্ন: ব ৌথ মূিধনী বকাম্পালনলত মালিকানা স্বলত্বি অংশ িলে - 

i. বশয়াি মূিধন        

ii. সলঞ্চলত ও উিৃত্ত       
iii. সংিলিত আয়       

লনলচি বকানটি সঠিক? 

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

উত্তি: (ঘ)    

  

 অলিন্ন তথ্যলিলত্তক েহুলনে িাচলন প্রশ্ন: 

 

উেীপকটি পলড়া এেং পিেতী ২টি প্রলশ্নি উত্তি দাও:  

বশয়াি মূিধন ৪,৫০,০০০ টাকা, প্রািলিক িলিত আয় ২৫,০০০ টাকা, আয়কি প্রদান ১৫,০০০ টাকা ও অন্তে িতীকািীন িিযাংশ ২০,০০০ টাকা। 

বকাম্পালন লনট িাি ১,১৫,০০০ টাকা এেং বশয়াি মূিধলনি ১০% িিযাংশ বঘােণা কিা িলয়লছ।   

প্রশ্ন: প্রস্তালেত িিযাংশ কত? 

ক) ২০,০০০ টাকা       খ) ২৫,০০০ টাকা      গ) ৪৫,০০০ টাকা   ঘ) ৬০,০০০ টাকা                                                                            

উত্তি: (গ) 



প্রশ্ন: সমাপনী সংিলিত আলয়ি উিৃত্ত কত? 

ক)  ৩৫,০০০ টাকা   খ)  ৬০,০০০ টাকা   গ)  ৭৫,০০০ টাকা     ঘ)  ৮০,০০০ টাকা                                                                           

উত্তি: (খ) 

 

লেলশে পিামশ ি/মন্তব্য: 

 আলিাচয লেেলয়ি ওপি সাধািণত সৃজনশীি প্রশ্ন িয়। সৃজনশীি প্রশ্ন লনলয় ব্যেিালিক সমস্যা সমাধালনি সময় লেস্তালিত আলিাচনা কিা িলে। 

 অলিাচয লেেলয়ি ওপি েহুলনে িাচলন প্রশ্নও িয়। অতএে, উলেলখত েহুলনে িাচলন প্রশ্নগুলিা অেশ্যই লশলখ লনলে। এছাড়া লেগত ২০১৭, ২০১৮ ও 

২০১৯ সালিি লেলিন্ন লশিা বোলড িি প্রশ্নগুলিি ওপিও িালিািালে প্রস্তুলত লনলে। 
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বেপজা পােলিক স্কুি ও কলিজ চট্টগ্রাম 

পাঠ পলিকল্পনা - ০৫ 

লিসালেেজ্ঞান লিতীয়পত্র 

পঞ্চম অধ্যায়: ব ৌথ মূিধনী বকাম্পালনি আলথ িক লেেিণী   

 

ক্লাস-০৪ 

সময়: ৪৫ লমলনট 

 

আলিাচয সূলচ:  

 আলথ িক অেস্থাি লেেিণী এেং এি প্রস্তুত প্রণািী  

 

লশখনফি (Learning Outcome):  

 আলথ িক অেস্থাি লেেিণী কী তা েিলত পািলে। 

 আলথ িক অেস্থাি লেেিণী উপাদানসমূি সনাক্ত ও েণ িনা কিলত পািলে। 

 সম্পলদি বেলণলেিাগ কিলত পািলে। 

 দায় ও বশয়াি মূিধলনি বেলণলেিাগ কিলত পািলে। 

 লেলিন্ন ছলক আলথ িক লেেিণী প্রস্তুত কিলত পািলে।   

 

 সাধািণ েহুলনে িাচলন প্রশ্ন: 
 

প্রশ্ন: বকান লেেিণী বথলক ব্যেসালয়ি আলথ িক অেস্থা জানা  ায়? 

ক)  আলথ িক অেস্থাি লেেিণী     খ) মালিকানা স্বত্ব লেেিণী   গ) নগদ প্রোি লেেিণী   ঘ) লেশদ আয় লেেিণী                                                                               

উত্তি: (ক) 

প্রশ্ন: প্রলতষ্ঠালনি সালে িক আলথ িক লচত্র জানা  ায় বকানটিি মাধ্যলম? 

ক)  নগদ প্রোি লেেিণী   খ) িলিত আয় লেেিণী   গ) আলথ িক অেস্থাি লেেিণী     ঘ) লেশদ আয় লেেিণী                                                                               

উত্তি: (গ) 

প্রশ্ন: লিসােলেজ্ঞালনি বকান নীলত অনু ায়ী আলথ িক অেস্থাি লেেিণী প্রস্তুত কিা িয়?  

ক)  ঐলতিালসক মূে ধািণা   খ) আলথ িক মূে ধািণা   গ) চিমান প্রলতষ্ঠান ধািণা   ঘ) লিসােকাি ধািণা                                                                              

উত্তি: (ঘ) 

প্রশ্ন: আলথ িক অেস্থাি লেেিণী েছলি কত োি ততলি কিা ?  

ক)  এক       খ) দুই      গ) লতন        ঘ) চাি                                                                                

উত্তি: (ক) 

প্রশ্ন: তফলসি ১১ এি ১ম খলে বকানটি প্রস্তুলতি লনলদ িশ আলছ?  

ক) লেশদ আয় লেেিণী      খ) মালিকানা স্বত্ব লেেিণী   গ) নগদ প্রোি লেেিণী   ঘ) আলথ িক অেস্থাি লেেিণী                                                                               

উত্তি: (ক) 

প্রশ্ন: লনলচি বকানটি কাল্পলনক সম্পদ? 

ক)  সুনাম     খ) বেডমাকি     গ) কলপিাইট       ঘ) ঋণপলত্রি অেিাি                                                                               

উত্তি: (ঘ) 

 

 েহুপদী সমালিসূচক েহুলনে িাচলন প্রশ্ন: 
 

প্রশ্ন: আলথ িক অেস্থাি লেেিণী িলে - 

i. একটি লেেিণী       

ii. একটি তালিকা        
iii. একটি লিসাে     

    



লনলচি বকানটি সঠিক? 

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

উত্তি: (খ)    

প্রশ্ন: বেডমাকি িলে ব্যেসালয়ি - 

i. স্থায়ী সম্পদ       

ii. অস্পশিনীয় সম্পদ       

iii. অিীক/র্ভয়া/কাল্পলনক সম্পদ       

লনলচি বকানটি সঠিক? 

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

উত্তি: (খ)    

প্রশ্ন: অসমলন্বত ব্যয় িলিা - 

i. লেিলিত লেজ্ঞাপন       

ii. বশয়াি োট্টা/অেিাি       
iii. অেলিখলকি কলমশন/দস্তুালি       
লনলচি বকানটি সঠিক? 

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

উত্তি: (ঘ)    

    

 অলিন্ন তথ্যলিলত্তক েহুলনে িাচলন প্রশ্ন: 

 

উেীপকটি পলড়া এেং পিেতী ২টি প্রলশ্নি উত্তি দাও:  

লিলশতা বকাম্পালন লিলমলটড ২০ টাকা মূলেি ৫০,০০০ বশয়ালি লনেলন্ধত। বকাম্পালন তাি মলধ্য ৮,৫০০ বশয়াি ২,৭৫,০০০ টাকায় একটি দািানলকাঠা 

ও ১,৮০,০০০ টাকাি ভূলমি লেলনমলয় ইসুয কলি। এছাড়াও ৫,০০০ বশয়াি সমমূলে ইসুয কলি নগদ অথ ি গ্রিণ কলি।  

প্রশ্ন: েছি বশলে বকাম্পালনি পলিলশালধত মূিধন কত িলে? 

ক) ২,৭০,০০০ টাকা      খ) ৪,৫৫,০০০ টাকা     গ) ৫,৫৫,০০০ টাকা   ঘ) ১০,০০,০০০ টাকা                                                                            

উত্তি: (ক) 

প্রশ্ন: বকাম্পালনি আলথ িক অেস্থাি লেেিণীি সম্পদ পালশি ব াগফি কত িলে? 

ক) ২,৭০,০০০ টাকা      খ) ২,৮৫,০০০ টাকা     গ) ৫,৫৫,০০০ টাকা   ঘ) ১০,০০,০০০ টাকা                                                                            

উত্তি: (গ) 

 

লেলশে পিামশ ি/মন্তব্য: 

 আলিাচয লেেলয়ি ওপি সাধািণত সৃজনশীি প্রশ্ন িয়। সৃজনশীি প্রশ্ন লনলয় ব্যেিালিক সমস্যা সমাধালনি সময় লেস্তালিত আলিাচনা কিা িলে। 

 অলিাচয লেেলয়ি ওপি েহুলনে িাচলন প্রশ্নও িয়। অতএে, উলেলখত েহুলনে িাচলন প্রশ্নগুলিা অেশ্যই লশলখ লনলে। এছাড়া লেগত ২০১৭, ২০১৮ ও 

২০১৯ সালিি লেলিন্ন লশিা বোলড িি প্রশ্নগুলিি ওপিও িালিািালে প্রস্তুলত লনলে। 
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বেপজা পােলিক স্কুি ও কলিজ চট্টগ্রাম 

পাঠ পলিকল্পনা - ০৫ 

লিসালেেজ্ঞান লিতীয়পত্র 

পঞ্চম অধ্যায়: ব ৌথ মূিধনী বকাম্পালনি আলথ িক লেেিণী 

 

ক্লাস-০৫ 

সময়: ৪৫ লমলনট 

 

আলিাচয সূলচ:  

 

 আলথ িক লেেিণীি গুরুত্বপূণ ি দফাসমূি : 

প্রাথলমক খিচােলি, দায়গ্রািলকি/অেলিখলকি কলমশন/দস্তুলি, বশয়াি ও ঋণপলত্রি অেিাি/োট্টা, বশয়াি অলধিাি/লপ্রলময়াম, িিযাংশ, প্রস্তালেত 

িিযাংশ, অন্তে িতীকািীন িিযাংশ, অদােীকৃত িিযাংশ, সাধািণ সলঞ্চলত, িিযাংশ সমতাকিণ তিলেি, দায় পলিলশালধি প্রলতপূিক তিলেি 

ইতযালদ।    

 

লশখনফি (Learning Outcome):  

 আলথ িক লেেিণীি গুরুত্বপূণ ি দফাসমূি কী তা েণ িনা ও সনাক্ত কিলত পািলে।  

 আলথ িক লেেিণীি গুরুত্বপূণ ি দফাসমূি লিসাের্ভক্ত কিাি প্রলেয়া েণ িনা কিলত পািলে। 

 আলথ িক লেেিণীি গুরুত্বপূণ ি দফাসমূি আলথ িক অেস্থাি লেেিণীলত লিলপেদ্ধ কিলত পািলে।   



নমুনা প্রশ্ন :    

 

 সাধািণ েহুলনে িাচলন প্রশ্ন: 
 

প্রশ্ন: বকাম্পালনি িিযাংলশি ব  অংশ এখনও বকউ দালে কলিলন, তালক েলি - 

ক)  প্রস্তালেত িিযাংশ       খ) বঘালেত িিযাংশ   গ) অন্তে িতীকািীন িিযাংশ   ঘ) দালেিীন িিযাংশ                                                                               

উত্তি: (ঘ) 

প্রশ্ন: লিসাে েছলিি বশলে িিযাংশ বঘােণা কিা িলি বকাম্পালনি আলথ িক অেস্থাি লেেিণীলত কী প্রিাে পলড়?  

ক)  বমাট দায় কলম  ায়    খ) বমাট সম্পদ কলম  ায়     গ) সংিলিত আয় কলম  ায়    ঘ) লনট মুনাফা কলম  ায়                                                                                

উত্তি: (গ) 

প্রশ্ন: বকান লেেিণীলত সম্পদ, দায় ও মালিকানা স্বত্ব লিসােভূক্ত কিা িয়?  

ক) লেশদ আয় লেেিণী      খ) মালিকানা স্বত্ব লেেিণী   গ) নগদ প্রোি লেেিণী   ঘ) আলথ িক অেস্থাি লেেিণী                                                                               

উত্তি: (ঘ) 

 

 েহুপদী সমালিসূচক েহুলনে িাচলন প্রশ্ন: 
 

প্রশ্ন: অিীক সম্পদ িলিা - 

i. বশয়াি অলধিাি        

ii. প্রাথলমক খিচ       
iii. অেলিখলকি দস্তুলি/কলমশন       
লনলচি বকানটি সঠিক? 

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

উত্তি: (গ)    

প্রশ্ন: বকাম্পালন আইন, ১৯৯৪ অনু ায়ী বশয়াি অলধিালিি অথ ি ব্যেিাি কিা  ায়  - 

i. অিীক সম্পলত্ত অেলিাপলনি কালজ        

ii. বোনাস বশয়াি লেলিকিলণি কালজ       
iii. বকান সাধািণ ো লেলশে তিলেি সৃলষ্ট কিাি কালজ       
লনলচি বকানটি সঠিক? 

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

উত্তি: (ক)    

    

 অলিন্ন তথ্যলিলত্তক েহুলনে িাচলন প্রশ্ন: 

 

উেীপকটি পলড়া এেং পিেতী ২টি প্রলশ্নি উত্তি দাও:  

সনম লিলমলটড-এি বিওয়ালমলি সুনাম ১,০০,০০০ টাকা এেং বশয়াি অলধিাি ৮০,০০০ টাকা বদয়া আলছ। সমন্বলয় েিা িলয়লছ বশয়াি অলধিাি 

সুনালমি সালথ সমন্বয়পূে িক অেলিাপন কিলত িলে 

প্রশ্ন: আলথ িক অেস্থাি লেেিণীলত এি প্রিাে কী িলে? 

ক) চিলত সম্পদ ৮০,০০০ টাকা কমলে        

খ) স্থায়ী সম্পদ ৮০,০০০ টাকা কমলে       

গ) দীঘ িলময়ালদ দায় ৮০,০০০ টাকা কমলে    

ঘ) সলঞ্চলত ৮০,০০০ টাকা োড়লে                                                                            

উত্তি: (খ) 

প্রশ্ন: সুনালমি টাকা বশয়াি অলধিাি িািা অেলিাপলনি পি অেলশষ্ট সুনালমি টাকা চিলত েছলিি মুনাফা িািা অেলুি কিলি -  

i. পলিচািন ব্যয় ২০,০০০ টাকা বৃলদ্ধ পালে         

ii. লনট মুনাফা ২০,০০০ টাকা কমলে       
iii. সম্পদ ও দায় উিয় পালশ ২০,০০০ টাকা কমলে        

লনলচি বকানটি সঠিক? 

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

উত্তি: (ঘ)    

 

লেলশে পিামশ ি/মন্তব্য: 

 আলিাচয লেেলয়ি ওপি সাধািণত সৃজনশীি প্রশ্ন িয়। সৃজনশীি প্রশ্ন লনলয় ব্যেিালিক সমস্যা সমাধালনি সময় লেস্তালিত আলিাচনা কিা িলে। 

 অলিাচয লেেলয়ি ওপি েহুলনে িাচলন প্রশ্নও িয়। অতএে, উলেলখত েহুলনে িাচলন প্রশ্নগুলিা অেশ্যই লশলখ লনলে। এছাড়া লেগত ২০১৭, ২০১৮ ও 

২০১৯ সালিি লেলিন্ন লশিা বোলড িি প্রশ্নগুলিি ওপিও িালিািালে প্রস্তুলত লনলে। 
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বেপজা পােলিক স্কুি ও কলিজ চট্টগ্রাম 

পাঠ পলিকল্পনা - ০৫ 

লিসালেেজ্ঞান লিতীয়পত্র 

পঞ্চম অধ্যায়: ব ৌথ মূিধনী বকাম্পালনি আলথ িক লেেিণী   

 

ক্লাস-০৬ 

সময়: ৪৫ লমলনট 

 

আলিাচয সূলচ:  

 

 ব ৌথমূিধনী বকাম্পালনি আলথ িক লেেিণী প্রস্তুত সংোন্ত ব্যেিালিক সমস্যাি সমাধান (লসোদানকািী প্রলতষ্ঠান) 

 

লশখনফি (Learning Outcome):  

 

  একধাপ লেলশষ্ট লেশদ আয় লেেিণী, সংিলিত আয় লেেিণী ও আলথ িক অেস্থাি লেেিণী প্রস্তুত কিলত পািলে।  

 

নমুনা প্রশ্ন:  

 

নিচের ররওয়ানিলটি জিতা পনরবহি নলনিচেড-এর ২০১৯ সাচলর ৩১ নডচসম্বর তানরচে ররওয়ানিল ও অনতনরক্ত তথ্যাবনল নিচে রেয়া হচলা :    

 

নহসাচবর িাি রডনবে োকা রেনডে োকা 

বশয়াি মূিধন ( প্রলতটি ১০ টাকা মূলেি ৯০,০০০ সাধািণ বশয়াি) পূণ ি পলিলশালধত  ৯,০০,০০০ 

বসো আয়  ৭,৫০,০০০ 

অনুপালজিত বসো আয়  ৬০,০০০ 

িলিত আয়  ১,২০,০০০ 

পুলিভূত অেচয়:    

     বমাটি গালড়  ৬০,০০০ 

     অলফস সিিাম  ২০,০০০ 

প্রলদয় মজুলি  ৮০,০০০ 

অলফস সাপ্লাইজ ১,৮০,০০০  

বমাটি গালড় ৮,০০,০০০  

অলফস সিিাম ৪,০০,০০০  

বস্পয়াি পাটস ি ৩,০০,০০০  

১২% লেলনলয়াগ(০১/০৭/২০১৮) ২,০০,০০০  

উপল াগ খিচ ১০,০০০  

অলগ্রম লেমা ৮০,০০০  

আয়কি ও আয়কি বফিত ২০,০০০ ১,০০০ 

দালেিীন িিযাংশ  ৯,০০০ 

িিযাংশ প্রদান ১০,০০০  

বমাট= ২০,০০,০০০ ২০,০০,০০০ 

সিন্বয়সমূহ: 

(a) রেয়ার পােস স ১,৬০,০০০ োকা ও অনিস সাপ্লাইজ ১,০০,০০০ োকা েলনত বছর ব্যবহার করা হচয়চছ। (b) েছি বশলে অনিি নবিার পনরিাণ ৩০,০০০ োকা। 

(c) অনুপানজসত রসবা আয় 4০,০০০ োকা অলজিত িলয়লছ। (d) বমাটি গালড় ও অলফস সরঞ্জাচির বানষ সক ১০% অবেয় ধার্ স করা আবশ্যক। (e)  রেয়ার মূলধচির 

ওপর ৫% হাচর লভ্াাংে র াষণা করা হয়। (f) আয়কলিি জন্য ২৫,০০০ টাকা সলঞ্চলত িাখলত হচব। (g) লনট িালিি ১০% সাধািণ সলঞ্চলত তিলেলি স্থানান্তি 

কিলত িলে।  (h) িিযাংশ সমতাকিণ তিলেলি ৫,০০০ টাকা এেং কম িচািীলদি িলেষ্যৎ তিলেলি ২,০০০ টাকা স্থানান্তি কিলত িলে।  

কিনীয়সমূি:  

K) নবেে আয় নববরণী প্রস্তুত কচরা।  

L) সাংরনিত আয় নববরণী প্রস্তুত কচরা।   

M) আনথ সক অবস্থার নববরণী প্রস্তুত কচরা।    

অলতলিক্ত কিণীয়: 

(i) চিলত েছলিি বসো আলয়ি পলিমাণ লনণ িয় কলিা।, (ii)  চিলত েছলিি লেমা খিলচি পলিমাণ লনণ িয় কলিা।,(iii) চিলত েছলিি বমাট অেচয় খিলচি পলিমাণ 

লনণ িয় কলিা। (iv) বঘালেত িিযাংলশি পলিমাণ লনণ িয় কলিা।  

 

লেলশে পিামশ ি/মন্তব্য: 

 এই অধ্যায় বথলক প্রাক-লনে িাচলন, লনে িাচলন ও বোড পিীিায় ২ সৃজনশীি থাকলে। এেং এই দুটিি উত্তি কিা োধ্যতামূিক।  অতএে,  লেলিন্ন 
লশিা বোলড িি ২০১৭, ২০১৮ ও ২০১৯ সালিি প্রশ্নগুলিি ওপি িালিািালে প্রস্তুলত লনলে। 

 ব্যেিালিক সমস্যা লনলয়ও েহুলনে িাচলন প্রশ্নও িয়। অতএে, লেগত ২০১৭, ২০১৮ ও ২০১৯ সালিি লেলিন্ন লশিা বোলড িি প্রশ্নগুলিি ওপিও 

িালিািালে প্রস্তুলত লনলে। 
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বেপজা পােলিক স্কুি ও কলিজ চট্টগ্রাম 

পাঠ পলিকল্পনা - ০৫ 

লিসালেেজ্ঞান লিতীয়পত্র 

পঞ্চম অধ্যায়: ব ৌথ মূিধনী বকাম্পালনি আলথ িক লেেিণী   

 

ক্লাস-০৭ 

সময়: ৪৫ লমলনট 

 

আলিাচয সূলচ:  

 

 ব ৌথমূিধনী বকাম্পালনি আলথ িক লেেিণী প্রস্তুত সংোন্ত ব্যেিালিক সমস্যাি সমাধান (েয়-লেেয়কািী প্রলতষ্ঠান) 

 

লশখনফি (Learning Outcome):  

 

 েহুধাপ লেলশষ্ট আয় লেেিণী, সংিলিত আয় লেেিণী ও আলথ িক অেস্থাি লেেিণী প্রস্তুত কিলত পািলে।  

 

নমুনা প্রশ্ন:  

 

নবদ্যাসাগর রকাম্পানি নলনিচেড-এর ২০১৯ সাচলর ৩১ নডচসম্বর তানরচের প্রস্তুতকৃত ররওয়ানিল নিচে রেয়া হচলা: 

নববরণ রডনবে োকা রেনডে োকা 

বশয়াি মূিধন(প্রলতটি ১০ টাকা মূলেি ৫০,০০০ বশয়াি)  ৫,০০,০০০ 

প্রািলিক মজুদ ৪০,০০০  

েয় ও লেেয় ১,৫০,০০০ ৩,৪০,০০০ 

অলফস সিিাম ২,১৫,০০০  

১২% লেলনলয়াগ (০১/০১/২০১৯) ১,৫০,০০০  

প্রাপ্য লিসাে ও প্রলদয় লিসাে ৫০,০০০ ১৫,০০০ 

শুল্ক খিচ (আমদালন) ১৯,৫০০  

আসোেপত্র ১,৪০,০০০  

বেতন খিচ ২৩,০০০  

লেমা খিচ (৩১/০৩/২০২০) ৩,০০০  

আয়কি ও আয়কি সলঞ্চলত  ৩০,০০০ ২৫,০০০ 

অন্তে িতীকািীন িিযাংশ ৩০,০০০  

অনাদায়ী পাওনা ও অনাদায়ী পাওনা সলঞ্চলত ৫০০ ১,০০০ 

সলঞ্চলত তিলেি  ৩৫,০০০ 

সংিলিত আয় (০১/০১/২০১৯)  ৮৪,০০০ 

দায় গ্রািলকি কলমশন ৩০,০০০  

নগদ ও ব্যাংক জমা ১,১৯,০০০  

 ১০,০০,০০০ ১০,০০,০০০ 

অন্যান্য তথ্যানে: 

(১)   ধাচর নবেয় ১,০০০ োকা, র্া নহসাবভুক্ত হয়নি।  (২)   সিাপিী িজুে পণ্য ৫৫,০০০ োকা।  (৩)   প্রাপ্য নহসাচবর ১,০০০ োকা অবচলাপি করচত হচব। 

অবনেষ্ট প্রাপ্য নহসাচবর ওপর ৩% অিাোয়ী পাওিা সনিনত ততনর কচরা। (৪)   দায় গ্রািলকি কলমশন ৫০% অেলিাপন কিলত িলে। (৫)   সলঞ্চলত তিলেি ৬০,০০০ 

টাকায় উন্নীত কিলত িলে। (৬)   অন্তে িতীকািীন িিযাংশসি ১০% িিযাংশ বঘােণা কিা িলয়লছ। (৭)  আয়কি সলঞ্চলত োেদ ১০,০০০ টাকা িাখলত িলে।  

কিণীয়সমূি: 

(ক)   নবেে আয় নববরণী প্রস্তুত কচরা।   

(ে)   সাংরনিত আয় নববরণী প্রস্তুত কচরা।   

(গ)   আনথ সক অবস্থার নববরণী প্রস্তুত কচরা।  

অলতলিক্ত কিণীয়:  

(i) চিলত েছলিি লনট লেেলয়ি পলিমাণ লনণ িয় কলিা, (ii) লেলেত পলণ্যি ব্যয় লনণ িয় কলিা, (iii) অনাদায়ী পাওনা খিলচি পলিমাণ লনণ িয় কলিা, (iv) েছি বশলে 

লনট প্রাপ্য লিসালেি পলিমাণ লনণ িয় কলিা, (v) প্রলদয় িিযাংলশি পলিমাণ লনণ িয় কলিা,   

োড়ীি কাজ : 

লদনাজপুি ২০১৯ (সজীে বকাম্পালন লি:)  এেং কুলমো ২০১৯ (িালশদ লি.)  

 

লেলশে পিামশ ি/মন্তব্য: 

 এই অধ্যায় বথলক প্রাক-লনে িাচলন, লনে িাচলন ও বোড পিীিায় ২টি সৃজনশীি প্রশ্ন থাকলে এেং এই দুইটিি প্রলশ্নি উত্তি কিা োধ্যতামূিক।  অতএে,  

লেলিন্ন লশিা বোলড িি ২০১৭, ২০১৮ ও ২০১৯ সালিি প্রশ্নগুলিি ওপি িালিািালে প্রস্তুলত লনলে। 

 ব্যেিালিক সমস্যা লনলয়ও েহুলনে িাচলন প্রশ্নও িয়। অতএে, লেগত ২০১৭, ২০১৮ ও ২০১৯ সালিি লেলিন্ন লশিা বোলড িি প্রশ্নগুলিি ওপিও 

িালিািালে প্রস্তুলত লনলে। 

<><><><><><><><><><> 
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পাঠ পলিকল্পনা - ০৫ 

লিসালেেজ্ঞান লিতীয়পত্র 

পঞ্চম অধ্যায়: ব ৌথ মূিধনী বকাম্পালনি আলথ িক লেেিণী   

 

ক্লাস-০৮ 

সময়: ৪৫ লমলনট 

 

আলিাচয সূলচ:  

 

 ব ৌথমূিধনী বকাম্পালনি আলথ িক লেেিণী প্রস্তুত সংোন্ত ব্যেিালিক সমস্যাি সমাধান (েয়-লেেয়কািী প্রলতষ্ঠান) 

 

লশখনফি (Learning Outcome):  

 

 েহুধাপ লেলশষ্ট আয় লেেিণী, সংিলিত আয় লেেিণী ও আলথ িক অেস্থাি লেেিণী প্রস্তুত কিলত পািলে।  

 

নমুনা প্রশ্ন:  

 

সনজব রকাম্পানি নলনিচেড-এর অনুচিানেত মূলধি ১২,০০,০০০ োকা র্া প্রনতটি ১০ োকা মূচের ১,২০,০০০ রেয়াচর নবভক্ত। ২০১৯ সাচলর ৩১ নডচসম্বর তানরচের প্রস্তুতকৃত 

ররওয়ানিল নিচে রেয়া হচলা: 

নববরণ রডনবে োকা রেনডে োকা 

ইসুযকৃত ও তিেকৃত মূিধন( ৮০,০০০ বশয়াি)  ৮,০০,০০০ 

েয় ( ১৫% িযাটসি)  ৪,৬০,০০০  

লেেয় ( ১৫% িযাটসি)   ৯,২০,০০০ 

বশয়াি অলধিাি  ৮০,০০০ 

১০% লেলনলয়াগ ৫,০০,০০০  

দািানলকাঠা ৫,৫০,০০০  

ইজািা সম্পলত্ত ( ১০ েছি) ১,৫০,০০০  

সাধািণ সলঞ্চলত  ৯০,০০০ 

৮% ঋণপত্র  ১,০০,০০০ 

মজুলি খিচ (১০ মাস) ১,৬০,০০০  

অন্তে িতীকািীন িিযাংশ(০১/০৭/২০১৯) ৬৫,০০০  

প্রাপ্য লিসাে ও প্রলদয় লিসাে ১,১০,০০০ ৬০,০০০ 

সুনাম ১,২০,০০০  

িযাট চিলত লিসাে ৮২,০০০  

মজুদ পণ্য (০১-০১-২০১৯) ৭৫,০০০  

দালেিীন িিযাংশ  ১০,০০০ 

আয়কি ও আয়কি সলঞ্চলত ২০,০০০ ২৫,০০০ 

িলিত আলয়ি বজি (০১-০১-২০১৯)  ২,১৫,০০০ 

লেজ্ঞাপন খিচ ৮,০০০  

 ২৩,০০,০০০ ২৩,০০,০০০ 

অন্যান্য তথ্যানে: 

(১)   সিাপিী িজুে পণ্য মূোয়ি করা হচয়চছ ১,৯০,০০০ োকা। উক্ত িজুচের িচে ১০,০০০ োকা মূচের আগুচি নবিষ্ট পণ্য অন্তর্ভ সক্ত আচছ। নবিা রকাম্পানি ৬,০০০ োকা 

িনতপূরণ নেচত সম্মত হচয়চছ। (২) লেনামূলে খলিোলদি মলধ্য পণ্য লেতিণ ১০,০০০ টাকা লিসােভূক্ত িয়লন। বমাট লেজ্ঞাপন খিলচি এক-তৃতীয়াংশ অেলিাপন কিলত িলে। (৩) 

মুনাফালেিীন লেেয় ২০,০০০ টাকা। (৪) নবেয় অথবা রিরত নভনিচত ২০,০০০ োকার পণ্য রপ্রনরত হচয়নছল র্া রিরত রেয়ার সিয় এেিও অনতোন্ত হয়নি। (৫)  রেয়ার অনধহার 

সুিাচির সাচথ সিন্বয়পূব সক অবচলাপি করচত হচব। (৬)  আয়কি সলঞ্চলত ৫,০০০ টাকা বৃলদ্ধ কিলত িলে। (৭)   সাধারণ সনিনত তহনবচল ৪০,০০০ োকা স্থািান্তর করচত হচব।  (৮)   

বশয়াি প্রলত ১ টাকা িিযাংশ বঘােণা কিলত িলে।  

কিণীয়সমূি: 

(ক)   নবেে আয় নববরণী প্রস্তুত কচরা।  (ে)   িানলকািা স্বত্ব নববরণী প্রস্তুত কচরা। (গ)   সাংরনিত আয় নববরণী প্রস্তুত কচরা।  ( )   আনথ সক অবস্থার নববরণী প্রস্তুত কচরা।  

অলতলিক্ত কিণীয়:  

(i) ভ্াে চিলত  লিসাে প্রস্তুত কলিা, (ii) লনট েলয়ি পলিমাণ লনণ িয় কলিা, (iii) আগুলণ লেনষ্ট পণ্য োেদ লিসােভূক্ত িলতি পলিমাণ লনণ িয় কলিা। (iv) চিলত েছলিি লেজ্ঞাপন 

োেদ খিলচি পলিমাণ লনণ িয় কলিা, (v) লনটেয়সি প্রতযি ব্যলয়ি পলিমাণ লনণ িয় কলিা।    

 

লেলশে পিামশ ি/মন্তব্য: 

 এই অধ্যায় বথলক প্রাক-লনে িাচলন, লনে িাচলন ও বোড পিীিায় ২টি সৃজনশীি প্রশ্ন থাকলে এেং এই দুইটিি প্রলশ্নি উত্তি কিা োধ্যতামূিক।  অতএে,  

লেলিন্ন লশিা বোলড িি ২০১৭, ২০১৮ ও ২০১৯ সালিি প্রশ্নগুলিি ওপি িালিািালে প্রস্তুলত লনলে। 

 ব্যেিালিক সমস্যা লনলয়ও েহুলনে িাচলন প্রশ্নও িয়। অতএে, লেগত ২০১৭, ২০১৮ ও ২০১৯ সালিি লেলিন্ন লশিা বোলড িি প্রশ্নগুলিি ওপিও 

িালিািালে প্রস্তুলত লনলে। 

<><><><><><><><><><>  বকান সমস্যা সমাধালন সমস্যা িলি ব াগাল াগ কি:  

মুিম্মদ লজয়াউি িিমান 

সিকািী অধ্যাপক(লিসােলেজ্ঞান), বমাোইি# ০১৭১০-৯৩৫৩৫৬ 

বেপজা পােলিক স্কুি ও কলিজ চট্টগ্রাম। 


