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নমুনা প্রশ্ন -০১ 

(প্রত্যক্ষ অেলিাপন - প্রাপ্য লিসালের ওপর শত্করা - সনাত্ন পদ্ধলত্) 
 

২০১9 সালির ১ জানুয়ালর ত্ালরলে আগমনী লিলমলেড-এর অনাদায়ী পাওনা প্রলিশলনর পলরমাণ লিি ৩,০০০ োকা। ৩১ লডলসম্বর ২০১৯ ত্ালরলে প্রাপ্য 

লিসালের উদ্বৃত্ত ৬৩,০০০ োকা। অেলিাপনকৃত্ অনাদায়ী পাওনার পলরমাণ ৫,০০০ োকা এেং অলিলেত্ অনাদায়ী পাওনা ৩,০০০ োকা। প্রাপ্য লিসালের 

ওপর ১০% অনাদায়ী পাওনা প্রলিশন রােলত্ িলে। 

ক)   নতুন অনাদায়ী পাওনা প্রলিশলনর পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 

ে)   প্রলয়াজনীয় জালেদা দালেিা দাও।  

গ)   অনাদায়ী পাওনা লিসাে ও অনাদায়ী পাওনা প্রলিশন লিসাে তত্লর কলরা।   
 

১(ক) নং প্রশ্ন উত্তর 

নতুন অনাদায়ী পাওনা প্রলিশলনর পলরমাণ লনণ বয়:  

লেেরণ োকা 

প্রাপ্য লিসাে  ৬৩,০০০ 

োদ: অলিলেত্ অনাদায়ী পাওনা ৩,০০০ 

সমলিত্ প্রাপ্য লিসাে ৬০,০০০ 
 

নতুন অনাদায়ী পাওনা প্রলিশন  

= সমলিত্ প্রাপ্য লিসাে × অনাদায়ী পাওনা প্রলিশলনর িার 

= ৬০,০০০ োকা × ১০% 

= ৬,০০০ োকা। 

লেলশষ বনাে: নতুন অনাদায়ী পাওনা প্রলিশন লনণ বয় করার কাজটি আমরা ২টি ধালপ করলো। প্রথম ধালপ প্রাপ্য লিসাে বথলক অলিলেত্ অনাদায়ী পাওনা োদ লদলয় সমলিত্ প্রাপ্য 

লিসাে লনণ বয় করলো। লদ্বত্ীয় ধালপ সমলিত্ প্রাপ্য লিসােলক অনাদায়ী পাওনা প্রলিশলনর িার দ্বারা গুণ কলর নতুন অনাদায়ী পাওনা প্রলিশন লনন বয় করলো। উলেখ্য বে, লিলেত্ 

অনাদায়ী পাওনা প্রাপ্য লিসাে বথলক োদ বদয়া আলি লেধায় এটি আর োদ লদলত্ িলে না।  

 

১(ে) নং প্রশ্ন উত্তর 

আগমনী লিলমলেড  

জালেদা দালেিা  

ত্ালরে লেেরণ  ে.পৃ. বডলেে োকা বেলডে োকা 

২০১৯ লি: 

লডলস-৩১ 

 

অনাদায়ী পাওনা লিসাে   

 

বড. 

  

৩,০০০ 

 

  প্রাপ্য লিসাে বে.   ৩,০০০ 

 (অলিলেত্ অনাদায়ী পাওনা লিসােভুক্ত করা িলিা।)    

লডলস-৩১ অনাদায়ী পাওনা প্রলিশন লিসাে  বড.  ৮,০০০  

  অনাদায়ী পাওনা লিসাে   বে.   ৮,০০০ 

 (বমাে অনাদায়ী পাওনা, অনাদায়ী পাওনা প্রলিশন লিসালে স্থানান্তর করা।)    

লডলস-৩১ লেশদ আয় লেেরণী( ৫,০০০+৩,০০০+৬,০০০-৩,০০০) বড.  ১১,০০০  

  অনাদায়ী পাওনা প্রলিশন লিসাে  বে.   ১১,০০০ 

 (পুরাত্ন অনাদায়ী পাওনা প্রলিশলনর পলরমাণ কম থাকায় লেশদ আয় 

লেেরণীলত্ স্থানান্তর করা িলিা। ) 

   

 বমাে=   ২২,০০০ ২২,০০০ 

       

লেলশষ বনাে:   

প্রত্যক্ষ অেলিাপন পদ্ধলত্লত্ প্রলত্ লিসােকালি অনাদায়ী পাওনা ও অনাদায়ী পাওনা প্রলিশন লিসােভুক্ত করার জন্য ৩/৪টি জালেদা দালেিা প্রদান করলত্ িয়। েথা:  

(১) অলিলেত্ অনাদায়ী পাওনা লিসােভুক্ত করা জন্য। (২) অনাদায়ী পাওনা লিসাে (লেশদ আয় লেেরণী ো অনাদায়ী পাওনা প্রলিশন লিসালে স্থানান্তর কলর) েন্ধ করার জন্য। এেং 

(৩) অনাদায়ী পাওনা প্রলিশন লিসাে-এর সমলিত্ ঘােলত্ ো উদ্বতৃ্ত লেশদ আয় লেেরণীর সালথ সমিয় করার জন্য।  

জালেদা দালেিা প্রদালনর জন্য কাজো আলরা সিলজ িাগলে েলদ তুলম লনলচর লেস্তালরত্ েণ বনাটি পল া -  

(১)  অলিলেত্ অনাদায়ী পাওনা লিসােভুক্ত করার জন্য ‘অনাদায়ী পাওনা লিসাে’-বক বডলেে এেং ‘প্রাপ্য লিসাে’-বক বেলডে করলত্ িয়। েলদ ‘অলিলেত্ অনাদায়ী পাওনা’ না থালক 

ত্ািলি এই জালেদা দালেি প্রদান করলত্ িয় না। উলেখ্য বে, লিলেত্/অেলিাপনকৃত্/লিসােভুক্ত অনাদায়ী পাওনা লনলয় বকান জালেদা দালেিা প্রদান করলত্ িলে না। ত্াই প্রদত্ত 

সমস্যায় শুধুমাত্র ‘অলিলেত্ অনাদায়ী পাওনা ৩,০০০ োকা’ লিসােভুক্ত করার জন্য জালেদা দালেিা প্রদান করা িলয়লি। লকন্তু অেলিাপনকৃত্ অনাদায়ী পাওনা ৫,০০০ োকা লিসােভুক্ত 

করা আলি লেধায় এটি লনলয় পুনরায় বকান জালেদা দালেিা প্রদান করা িয়লন।   

(২) অনাদায়ী পাওনা একটি নালমক লিসাে। ত্াই প্রলত্ লিসােকাি বশলষ এটি েন্ধ করলত্ িয়। প্রশ্নপলত্র অনাদায়ী পাওনা প্রলিশন লিসালের প্রারলিক বজর থাকলি  অনাদায়ী পাওনার 

বমাে বজর অনাদায়ী পাওনা প্রলিশন লিসালে স্থানান্তর কলর েন্ধ করলত্ িয়। অন্যথায়,  অনাদায়ী পাওনার বমাে বজর সরাসলর লেশদ আয় লেেরণীলত্ স্থানান্তর কলর েন্ধ করলত্ িয়। 

প্রদত্ত সমস্যায়, পুরাত্ন অনাদায়ী পাওনা প্রলিশলনর বজর আলি। ত্াই লিলেত্/অেলিাপনকৃত্ অনাদায়ী পাওনা ৫,০০০ োকার সালথ অলিলেত্ অনাদায়ী পাওনা ৩,০০০ োকা বোগ 

কলর প্রাপ্ত বমাে অনাদায়ী পাওনা ৮,০০০ োকা অনাদায়ী পাওনা প্রলিশন লিসালে স্থানান্তর কলর েন্ধ করা িলয়লি। এজন্য ৮,০০০ োকা  দ্বারা ‘অনাদায়ী পাওনা প্রলিশন লিসাে’-বক 

বডলেে  এেং ‘অনাদায়ী পাওনা লিসাে’-বক বেলডে করা িলয়লি।   

(৩)  চিলত্ েির ‘অনাদায়ী পাওনা’ োেদ লেশদ আয় লেেরণীলত্ কত্োকা েরচ ো আয় লিসালে বদোলত্ িলে ত্া লনণ বয় করার জন্য আমরা দুই ধালপ কাজ করলো। প্রথম ধালপ 

বমাে অনাদায়ী পাওনার সালথ নতুন অনাদায়ী পাওনা প্রলিশন বোগ কলর চিলত্ ও পরেত্ী লিসােসলনর জন্য সে বলমাে কত্োকা প্রলয়াজন বসটির পলরমাণ লনণ বয় করলো। লদ্বত্ীয় ধালপ 
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ক)    চিলত্ েিলরর বমাে অনাদায়ী পাওনার পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 

ে)    চিলত্ েিলরর অনাদায়ী পাওনা েরলচর পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 

গ)    েির বশলষ প্রাপ্য লিসালের নগদ আদায়লোগ্য মূল্য লনণ বয় কলরা। 

 

উত্তর সংলকত্: 

(ক)   বমাে অনাদায়ী পাওনা = লিলেত্ অনাদায়ী পাওনা + অলিলেত্ অনাদায়ী পাওনা 

= ৫,০০০ োকা + ৩,০০০ োকা = ৮,০০০ োকা। 

(ে)   অনাদায়ী পাওনা েরচ = বমাে অনাদায়ী পাওনা + নতুন অনাদায়ী পাওনা প্রলিশন - পুরাত্ন অনাদায়ী পাওনা প্রলিশন 

= ৮,০০০ োকা + ৬,০০০ োকা - ৩,০০০ োকা = ১১,০০০ োকা। 

(গ)  প্রাপ্য লিসালের নগদ আদায়লোগ্য মূল্য = প্রাপ্য লিসালের সমাপনী বজর - অলিলেত্ অনাদায়ী পাওনা - নতুন অনাদায়ী পাওনা প্রলিশন 

= ৬৩,০০০ োকা - ৩,০০০ োকা - ৬,০০০ োকা = ৫৪,০০০ োকা। 

 

প্রলয়াজনীয় সে বলমাে োকা বথলক পুরাত্ন অনাদায়ী পাওনা প্রলিশন োদ লদলয় চিলত্ েিলরর অনাদায়ী পাওনা োেদ েরচ ো আয় লনণ বয় করলো।  প্রথম ধাপ: লিলেত্/অেলিাপনকৃত্ 

অনাদায়ী পাওনা ৫,০০০ োকার সালথ অলিলেত্ অনাদায়ী পাওনা ৩,০০০ োকা বোগ কলর বমাে অনাদায়ী পাওনা ৮,০০০ োকা লনণ বয় করলত্ িলে। বমাে অনাদায়ী পাওনা ৮,০০০ 

োকার সালথ নতুন অনাদায়ী পাওনা প্রলিশন ৬,০০০ োকা বোগ করলি চিলত্ ও পরেত্ী লিসােসলনর জন্য এ োলত্ বে সে বলমাে ১৪,০০০ োকা প্রলোজনীয় ত্া পাওয়া োলে। লদ্বত্ীয় 

ধাপ: এই োলত্ সে বলমাে প্রলয়াজনীয় োকা ১৪,০০০ োকা বথলক পুরাত্ন অনাদায়ী পাওনা প্রলিশন ৩,০০০ োকা োদ লদলি চিলত্ লিসােসলনর অনাদায়ী পাওনা োেদ েরচ লিসালে 

আয় লেেরণীলত্ প্রদলশ বত্ োকার পলরমাণ ১১,০০০ োকা পাওয়া োলে। এজন্য ১১,০০০ োকা দ্বারা ‘লেশদ আয় লেেরণী’-বক বডলেে এেং ‘অনাদায়ী পাওনা প্রলিশন লিসাে’-বক 

বেলডে করা িলয়লি। উলেখ্য বে, েলদ কেলনা পুরাত্ন অনাদায়ী পাওনা প্রলিশন বেলশ িয় ত্ািলি েত্ োকা বেলশ থালক ত্ত্ োকা চিলত্ লিসােসলন অনাদায়ী পাওনা োেদ আয় 

লিসালে লেশদ আয় লেেরণীলত্ পলরচািন েরলচর অধীলন ঋণাত্নক দফা লিসালে বদোলত্ িলে। 

 

১(গ) নং প্রশ্ন উত্তর 

 

অনাদায়ী পাওনা লিসাে                         লিসালের বকাড নং ……… 

ত্ালরে লিসাে লশলরানাম সূত্র বডলেে োকা বেলডে োকা বডলেে বজর োকা বেলডে বজর োকা 

২০১৯ লি:       

লডলস-৩১ প্রাপ্য লিসাে   - - ৫,০০০ - 

লডলস-৩১ প্রাপ্য লিসাে  ৩,০০০ - ৮,০০০ - 

লডলস-৩১ অনাদায়ী পাওনা প্রলিশন লিসাে   ৮,০০০ - - 

 

অনাদায়ী পাওনা প্রলিশন লিসাে                  লিসালের বকাড নং ……… 

ত্ালরে লিসাে লশলরানাম সূত্র বডলেে োকা বেলডে োকা বডলেে বজর োকা বেলডে বজর োকা 

২০১৯ লি:       

জানু-০১ প্রারলিক ব্যালিন্স     - ৩,০০০ 

লডলস-৩১ অনাদায়ী পাওনা লিসাে  ৮,০০০ - ৫,০০০ - 

লডলস-৩১  লেশদ আয় লেেরণী  - ১১,০০০ - ৬,০০০ 

 

উদ্দীপকটি অেিম্বলন আলরা লকছু ২ নম্বর উপলোগী প্রশ্ন িলত্ পালর: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 উদ্দীপকটি অেিম্বলন আলরা ১টি ৪ নম্বর উপলোগী প্রশ্ন িলত্ পালর: 

 ক)   লেশদ আয় লেেরণী ও আলথ বক অেস্থার লেেরণীলত্ প্রাপ্য লিসাে সংোন্ত দফা প্রদশ বন কলরা।   

১(ক) নং প্রশ্ন উত্তর 

আগমনী লিলমলেড  

লেশদ আয় লেেরণী (আংলশক) 

২০১৯ সালির ৩১ লডলসম্বর ত্ালরলে সমাপ্ত েিলরর 

লেেরণ োকা োকা 

পলরচািন েরচ: 

লিলেত্ অনাদায়ী পাওনা  

 

৫,০০০ 

 

বোগ: অলিলেত্ অনাদায়ী পাওনা ৩,০০০  

 ৮,০০০  

বোগ: নতুন অনাদায়ী পাওনা প্রলিশন ৬,০০০  

 ১৪,০০০  

োদ: পুরাত্ন অনাদায়ী পাওনা প্রলিশন ৩,০০০  

  ১১,০০০ 
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আগমনী লিলমলেড  

আলথ বক অেস্থার লেেরণী (আংলশক) 

২০১৯ সালির ৩১ লডলসম্বর ত্ালরলের  

লেেরণ োকা োকা 

চিলত্ সম্পদ: 

প্রাপ্য লিসাে 

 

৬৩,০০০ 

 

োদ: অলিলেত্ অনাদায়ী পাওনা ৩,০০০  

 ৬০,০০০  

োদ: নতুন অনাদায়ী পাওনা প্রলিশন ৬,০০০  

  ৫৪,০০০ 
 

নমুনা প্রশ্ন - ০২ 

(প্রলিশন - প্রাপ্য লিসালের ওপর শত্করা িার - আধুলনক পদ্ধলত্) 
 

সুমন বেডাস ব-এর ৩১ লডলসম্বর, ২০১৯ ত্ালরলের প্রাপ্য লিসাে সংলিষ্ট ত্থ্যােলি লনম্নরূপ: 

প্রাপ্য লিসাে ২,০০,০০০ োকা 

অনাদায়ী পাওনা  ১৫,০০০ োকা 

অনাদায়ী পাওনা প্রলিশন (বেলডে)  ৭,৭৫০ োকা 

প্রাপ্য লিসালের আরও ৫,০০০ োকা অনাদায়ী পাওনা লিসালে লিসােভূক্ত করলত্ িলে। অেলশষ্ট প্রাপ্য লিসালের ওপর ৫% িালর অনাদায়ী পাওনা প্রলিশন 

সৃলষ্ট করলত্ িলে।  

ক)   অনাদায়লোগ্য েরলচর পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 

ে)   প্রলয়াজনীয় জালেদা দালেিা দাও। 

গ)   লেশদ আয় লেেরণী ও আলথ বক অেস্থার লেেরণীলত্ প্রাপ্য লিসাে সংোন্ত দফা প্রদশ বন কলরা।   
 

২(ক) নং প্রশ্ন উত্তর 

অনাদায়লোগ্য েরলচর পলরমাণ লনণ বয়: 

লেেরণ োকা োকা 

পুরাত্ন অনাদায়ী পাওনা প্রলিশন (বেলডে বজর) ৭,৭৫০  

োদ: অলিলেত্ অনাদায়ী পাওনা  ৫,০০০  

পুরাত্ন অনাদায়ী পাওনা প্রলিশন লিসালে বেলডে বজর ২,৭৫০  

নতুন অনাদায়ী পাওনা প্রলিশন [(২,০০,০০০ - ৫,০০০)×৫%]  ৯,৭৫০  

অনাদায়লোগ্য েরচ (৯,৭৫০ োকা - ২,৭৫০ োকা)=  ৭,০০০ 
 

লেলশষ বনাে:  প্রলিশন/িাত্া পদ্ধলত্লত্ ‘অনাদায়ী পাওনা’ লিসােভুক্ত করার জন্য ‘অনাদায়ী পাওনা প্রলিশন লিসাে’ বডলেে এেং ‘প্রাপ্য লিসাে’ বেলডে করা িয়। ফলি ৩১ লডলসম্বর 

ত্ালরলের ‘প্রাপ্য লিসাে’ ও ‘অনাদায়ী পাওনা প্রলিশন’ বথলক অনাদায়ী পাওনা ১৫,০০০ োকা োদ বদয়া আলি। লকন্তু ‘অলিলেত্ অনাদায়ী পাওনা’ লিসােভুক্ত করার জন্য ৩১ লডলসম্বর 

ত্ালরলের ‘প্রাপ্য লিসাে’ ও ‘অনাদায়ী পাওনা প্রলিশন’ বথলক উক্ত অলিলেত্ অনাদায়ী পাওনা ৫,০০০ োকা োদ লদলত্ িলে। উক্ত োকা োদ বদয়ার পর বদো োলে বে, পুরাত্ন 

অনাদায়ী পাওনা প্রলিশলনর আলরা ২,৭৫০ োকা বেলডে উদ্বৃত্ত আলি। অত্এে, নতুন অনাদায়ী পাওনা প্রলিশন ৯,৭৫০ োকা বথলক পুরাত্ন অনাদায়ী পাওনা প্রলিশলনর বেলডে উদ্বৃত্ত 

২,৭৫০ োকা োদ লদলি চিলত্ েিলরর ‘অনাদায়ী পাওনা েরচ’ ো ‘অনাদায়লোগ্য েরলচর পলরমাণ’ পাওয়া োলে। 
 

২(ে) নং প্রশ্ন উত্তর 

সুমন বেডাস ব 

সাধারণ জালেদা 

ত্ালরে লিসাে লশলরানাম ও ব্যাখ্যা  সূত্র বডলেে োকা বেলডে োকা 

২০১৯ লি: 

লডলস-৩১ 

 

অনাদায়ী পাওনা প্রলিশন  

 

বড. 

  

৫,০০০ 

 

  প্রাপ্য লিসাে বে.   ৫,০০০ 

 (অলিলেত্ অনাদায়ী পাওনা লিসােভুক্ত করা িলিা।)    

লডলস-৩১ অনাদায়ী পাওনা েরচ বড.  ৭,০০০  

  অনাদায়ী পাওনা প্রলিশন  বে.   ৭,০০০ 

 (চিলত্ েিলরর অনাদায়ী পাওনা েরচ সমিয় করা িলিা।)    

লডলস-৩১ লেশদ আয় লেেরণী বড.  ৭,০০০  

  অনাদায়ী পাওনা েরচ বে.   ৭,০০০ 

 (অনাদায়ী পাওনা েরচ লিসাে েন্ধ করা িলিা। )    

 বমাে=   ১৯,০০০ ১৯,০০০ 
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লেলশষ বনাে:   

প্রলিশন/িাত্া পদ্ধলত্লত্ প্রলত্ লিসােকালি অনাদায়ী পাওনা ও অনাদায়ী পাওনা প্রলিশন লিসােভুক্ত করার জন্য ৩/৪টি জালেদা দালেিা প্রদান করলত্ িয়। েথা:  

(১) অলিলেত্ অনাদায়ী পাওনা লিসােভুক্ত করা জন্য।  

(২) চিলত্ েিলরর অনাদায়ী পাওনা েরচ সমিয় করার জন্য। এেং  

(৩) অনাদায়ী পাওনা েরচ েন্ধ করার জন্য।  

জালেদা দালেিা প্রদালনর জন্য কাজো আলরা সিলজ িাগলে েলদ তুলম লনলচর লেস্তালরত্ েণ বনাটি পল া -  

(১)  অলিলেত্ অনাদায়ী পাওনা লিসােভুক্ত করার জন্য ‘অনাদায়ী পাওনা প্রলিশন লিসাে’-বক বডলেে এেং ‘প্রাপ্য লিসাে’-বক বেলডে করলত্ িয়। েলদ ‘অলিলেত্ অনাদায়ী পাওনা’ 

না থালক ত্ািলি এই জালেদা দালেি প্রদান করলত্ িয় না। উলেখ্য বে, লিলেত্/অেলিাপনকৃত্/লিসােভুক্ত অনাদায়ী পাওনা লনলয় বকান জালেদা দালেিা প্রদান করলত্ িলে না। ত্াই 

প্রদত্ত সমস্যায় শুধুমাত্র ‘অলিলেত্ অনাদায়ী পাওনা ৫,০০০ োকা’ লিসােভুক্ত করার জন্য জালেদা দালেিা প্রদান করা িলয়লি। লকন্তু অেলিাপনকৃত্ অনাদায়ী পাওনা লিসােভুক্ত করা 

আলি লেধায় এটি লনলয় পুনরায় বকান জালেদা দালেিা প্রদান করা িয়লন।   

(২)  ‘অনাদায়ী পাওনা েরচ’ লনণ বয় করার জন্য আমরা দুই ধালপ কাজ করলো। প্রথম ধালপ বমাে অনাদায়ী পাওনার সালথ পুরাত্ন অনাদায়ী পাওনা প্রলিশন সমিয় করার পর এটির  

উদ্বৃত্ত ো ঘােলত্র পলরমাণ লনণ বয় করলো। লদ্বত্ীয় ধালপ নতুন অনাদায়ী পাওনা প্রলিশলনর সালথ পুরাত্ন অনাদায়ী পাওনা প্রলিশলনর উদ্বৃত্ত ো ঘােলত্ সমিয় কলর চিলত্ েিলরর 

অনাদায়ী পাওনা েরচ লনণ বয় করলো।   

প্রথম ধাপ: লিলেত্ ও অলিলেত্ অনাদায়ী পাওনা বোগ কলর বমাে অনাদায়ী পাওনার পলরমাণ লনণ বয় করলত্ িলে। পুরাত্ন অনাদায়ী পাওনা প্রলিশন বথলক বমাে অনাদায়ী পাওনা োদ 

লদলত্ িলে। োদ বদয়ার পর পুরাত্ন অনাদায়ী পাওনা প্রলিশলনর শূণ্য ো, বডলেে (ঘােলত্) ো, বেলডে (অলত্লরক্ত ) উদ্বৃত্ত থাকলত্ পালর।  

লদ্বত্ীয় ধাপ: নতুন অনাদায়ী পাওনা প্রলিশলনর সালথ পুরাত্ন অনাদায়ী পাওনা প্রলিশলনর উদ্বৃত্ত সমিয় কলর অনাদায়ী পাওনা েরচ লনণ বয় করলত্ িলে। এোলন লত্নো লেকল্প অেস্থা 

পাওয়া বেলত্ পালর।  

(ক) েলদ পুরাত্ন অনাদায়ী পাওনা প্রলিশলনর বজর শুণ্য িয় ত্ািলি নতুন অনাদায়ী পাওনা প্রলিশনই িলে চিলত্ েিলরর ‘অনাদায়ী পাওনা েরচ’।  

(ে) েলদ পুরাত্ন অনাদায়ী পাওনা প্রলিশলনর বডলেে বজর থালক ত্ািলি ত্া নতুন অনাদায়ী পাওনা প্রলিশলনর সালথ বোগ কলর চিলত্ েিলরর ‘অনাদায়ী পাওনা েরচ’ পাওয়া োলে। 

(গ) আর েলদ পুরাত্ন অনাদায়ী পাওনা প্রলিশলনর বেলডে বজর থালক ত্ািলি ত্া নতুন অনাদায়ী পাওনা প্রলিশন বথলক োদ লদলি চিলত্ েিলরর ‘অনাদায়ী পাওনা েরচ’ পাওয়া 

োলে।  

প্রদত্ত সমস্যায় পুরাত্ন অনাদায়ী পাওনা প্রলিশলনর ২,৭৫০ োকা বেলডে উদ্বৃত্ত আলি। ত্াই ত্া নতুন অনাদায়ী পাওনা প্রলিশন ৯,৭৫০ োকা বথলক োদ লদলয় অনাদায়ী পাওনা েরচ 

৭,০০০ োকা লনণ বয় করা িলয়লি।  

(৩) চিলত্ েিলরর ‘অনাদায়ী পাওনা েরচ’ েন্ধ করার জন্য একটি সমাপনী জালেদা দালেিা প্রদান করলত্ িলে। প্রদত্ত সমস্যায় অনাদায়ী পাওনা েরচ েন্ধ করার জন্য ৭,০০০ োকা  

দ্বারা ‘লেশদ আয় লেেরণী’-বক বডলেে  এেং ‘অনাদায়ী পাওনা েরচ’-বক বেলডে করলত্ িলে।  

 

২(গ) নং প্রশ্ন উত্তর 

সুমন বেডাস ব 

লেশদ আয় লেেরণী (আংলশক) 

২০১৯ সালির ৩১ লডলসম্বর ত্ালরলে সমাপ্ত েিলরর 

লেেরণ োকা োকা 

পলরচািন েরচ: 

অনাদায়ী পাওনা েরচ 

 

৭,০০০ 

 

 

সুমন বেডাস ব 

আলথ বক অেস্থার লেেরণী (আংলশক) 

২০১৯ সালির ৩১ লডলসম্বর ত্ালরলের  

লেেরণ োকা োকা 

চিলত্ সম্পদ: 

প্রাপ্য লিসাে 

 

২,০০,০০০ 

 

োদ: অলিলেত্ অনাদায়ী পাওনা ৫,০০০  

 ১,৯৫,০০০  

োদ: নতুন অনাদায়ী পাওনা প্রলিশন ৯,৭৫০  

  ১,৮৫,২৫০ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

উদ্দীপকটি অবলম্বনে আন ো ককছু ২ েম্ব  উপন োগী প্রশ্ন হনে পোন :  

ক)    অেোদোয়ী পোওেো প্রকিশে কহসোনব  সমোপেী জে  কের্ ণয় কন ো।  

খ)    চলকে বছন   জমোট অেোদোয়ী পোওেো  পক মোর্ কের্ ণয় কন ো। 

গ)    বছ  জশনে প্রোপ্য কহসোনব  েগদ আদোয়ন োগ্য মূল্য কের্ ণয় কন ো। 

ঘ)    অেোদোয়ী পোওেো প্রকিশে কহসোনব  প্রো কিক জে  কের্ ণয় কন ো। 

উত্ত  সংনকে:  

(ক)   অেোদোয়ী পোওেো প্রকিশে কহসোনব  সমোপেী জে  = সমকিে প্রোপ্য কহসোব × অেোদোয়ী পোওেো প্রকিশনে  শেক ো হো   

       = (২,০০,০০০-৫,০০০) × ৫% = ৯,৭৫০ টোকো। 

(খ)   জমোট অেোদোয়ী পোওেো = কলকখে অেোদোয়ী পোওেো + অকলকখে অেোদোয়ী পোওেো  

       = ১৫,০০০ টোকো + ৫,০০০ টোকো = ২০,০০০ টোকো।   

(গ)   প্রোপ্য কহসোনব  কেট আদোয়ন োগ্য মূল্য = প্রোপ্য কহসোনব  সমোপেী জে  - অকলকখে অেোদোয়ী পোওেো - েতুে অেোদোয়ী পোওেো প্রকিশে  

       = ২,০০,০০০ টোকো - ৫,০০০ টোকো - ৯,৭৫০ টোকো = ৫৪,০০০ টোকো। 

(ঘ)   অেোদোয়ী পোওেো প্রকিশে কহসোনব  প্রো কিক জে  = অেোদোয়ী পোওেো প্রকিশে কহসোনব  সমকিে জে  + অবনলোপেকৃে অেোদোয়ী পোওেো  

        = ৭,৭৫০ টোকো + ১৫,০০০ টোকো = ২২,৭৫০ টোকো  ] 
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নমুনা প্রশ্ন -০৩ 

(প্রত্যক্ষ অেলিাপন - প্রাপ্য লিসালের ওপর শত্করা িার - সনাত্ন পদ্ধলত্) 

 

জনত্া বকাম্পালন লিলমলেড-এর প্রাপ্য লিসাে সংোন্ত ত্থ্যােলি লনম্নরূপ: 

লিসালের নাম োকা 

অনাদায়ী পাওনা প্রলিশন (০১-০১-২০১৯)  ৩০,০০০ 

প্রাপ্য লিসাে (০১-০১-২০১৯) ১,২৯,০০০ 

অনাদায়ী বদনা লিসােভূক্ত িলয়লি ১২,০০০ 

অনাদায়ী বদনা লিসােভূক্ত করলত্ িলে  ৯,০০০ 

চিলত্ েিলরর োলকলত্ লেেয়  ১,৮০,০০০ 

প্রাপ্য লিসালের ওপর ১০% িালর অনাদায়ী পাওনা প্রলিশন রাোর লসদ্ধান্ত গ্রিণ করা িয়।   

ক)   অনাদায়ী পাওনা প্রলিশন লিসালের সমাপনী বজর লনণ বয় কলরা। 

ে)   অনাদায়ী পাওনা ও অনাদায়ী পাওনা প্রলিশন সংোন্ত জালেদা লিে। 

গ)   উপর্য বক্ত ত্থ্যগুলি বকাম্পালন আলথ বক লেেরণীলত্ কীিালে প্রদলশ বত্ িলে ত্া বদোও 

 

৩(ক) নং প্রশ্ন উত্তর 

অনাদায়ী পাওনা প্রলিশন লিসালের সমাপনী বজর লনণ বয়:  

লেেরণ োকা 

প্রাপ্য লিসাে (০১-০১-২০১৯) ১,২৯,০০০ 

বোগ: ধালর লেেয় ১,৮০,০০০ 

 ৩,০৯,০০০ 

োদ: বমাে অনাদায়ী পাওনা ( ১২,০০০+ ৯,০০০) ২১,০০০ 

প্রাপ্য লিসাে (৩১-১২-২০১৯) ২,৮৮,০০০ 
 

∴ অনাদায়ী পাওনা প্রলিশন লিসালের সমাপনী বজর 

= প্রাপ্য লিসালের সমাপনী বজর × অনাদায়ী পাওনা প্রলিশলনর শত্করা িার 

= ২,৮৮,০০০× ১০% 

= ২৮,৮০০ োকা 

লেলশষ বনাে:  

• প্রশ্নপলত্র, প্রাপ্য লিসালের প্রারলিক বজর বদয়া থাকলি সে বপ্রথম এটির সমাপনী বজর লনণ বয় কলর লনলত্ িলে। প্রাপ্য লিসালের প্রারলিক বজলরর সালথ প্রাপ্য লিসালের পলরমাণ বৃলদ্ধ 

কলর এমন দফাগুলি বোগ করলত্ িলে এেং প্রাপ্য লিসালের পলরমাণলক হ্রাস কলর এমন দফাগুলি োদ লদলত্ িলে। এলত্ বে বজর পাওয়া োলে ত্া িলে প্রাপ্য লিসালে  সমাপনী 

বজর।  

• প্রদত্ত সমস্যায় প্রাপ্য লিসালের প্রারলিক উদ্বৃত্ত ১,২৯,০০ োকার সালথ প্রাপ্য লিসালের বৃলদ্ধকারক একমাত্র দফা ধালর লেেয় ১,৮০,০০০ োকা বোগ করলত্ িলে। প্রাপ্ত বোগফি 

৩,০৯,০০০ োকা বথলক প্রাপ্য লিসালের হ্রাসকারক ২টি দফা লিসােভুক্ত অনাদায়ী বদনা ১২,০০০ োকা এেং অলিসােভুক্ত অনাদায়ী বদনা ৯,০০০ োকা োদ লদলত্ িলে। প্রাপ্ত 

লেলয়াগফি ২,৮৮,০০০ োকাই প্রাপ্য লিসালের সমাপনী বজর।  

• প্রাপ্য লিসালের সমাপনী বজর ২,৮৮,০০০ োকালক অনাদায়ী পাওনা প্রলিশলনর িার ১০% দ্বারা গুণ করলি প্রাপ্ত ২৮,৮০০ োকাই িলিা অনাদায়ী পাওনা প্রলিশন লিসালের 

সমাপনী বজর ো নতুন অনাদায়ী পাওনা প্রলিশন। 

৩(ে) নং প্রশ্ন উত্তর 

জনত্া বকাম্পালন লিলমলেড  

জালেদা দালেিা  

ত্ালরে লেেরণ  ে.পৃ. বডলেে োকা বেলডে োকা 

২০১৯ লি: 

লডলস-৩১ 

 

অনাদায়ী বদনা লিসাে   

 

বড. 

  

৯,০০০ 

 

  প্রাপ্য লিসাে বে.   ৯,০০০ 

 (অলিলেত্ অনাদায়ী বদনা লিসােভুক্ত করা িলিা।)    

লডলস-৩১ অনাদায়ী পাওনা প্রলিশন লিসাে  বড.  ২১,০০০  

  অনাদায়ী বদনা লিসাে   বে.   ২১,০০০ 

 (বমাে অনাদায়ী পাওনা, অনাদায়ী পাওনা প্রলিশন লিসালে স্থানান্তর করা।)    

লডলস-৩১ লেশদ আয় লেেরণী( ১২,০০০+৯,০০০+২৮,৮০০-৩০,০০০) বড.  ১৯,৮০০  

  অনাদায়ী পাওনা প্রলিশন লিসাে  বে.   ১৯,৮০০ 

 (পুরাত্ন অনাদায়ী পাওনা প্রলিশলনর পলরমাণ কম থাকায় লেশদ আয় 

লেেরণীলত্ স্থানান্তর করা িলিা। ) 

   

 বমাে=   ৪৯,৮০০ ৪৯,৮০০ 
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৩(গ) নং প্রশ্ন উত্তর 

জনত্া বকাম্পালন লিলমলেড  

লেশদ আয় লেেরণী (আংলশক) 

২০১৯ সালির ৩১ লডলসম্বর ত্ালরলে সমাপ্ত েিলরর 

লেেরণ োকা োকা 

পলরচািন েরচ: 

লিলেত্ অনাদায়ী বদনা   

 

১২,০০০ 

 

বোগ: অলিলেত্ অনাদায়ী বদনা  ৯,০০০  

 ২১,০০০  

বোগ: নতুন অনাদায়ী পাওনা প্রলিশন ২৮,৮০০  

 ৪৯,৮০০  

োদ: পুরাত্ন অনাদায়ী পাওনা প্রলিশন ৩০,০০০  

  ১৯,৮০০ 
 

লেলশষ বনাে:  

েলদ সনাত্ন লনয়লম সমস্যা সমাধান করা িয় ত্ািলি লেশদ আয় লেেরণীলত্ লিলেত্ অনাদায়ী অনাদায়ী পাওনা, অলিলেত্ অনাদায়ী পাওনা, নতুন অনাদায়ী পাওনা প্রলিশন ও পুরাত্ন 

অনাদায়ী পাওনা প্রলিশন উপলর েলণ বত্ লনয়লম প্রদশ বন করলত্ িলে। পলরচািন েরচ লশলরানালমর অধীলন শুধু লনে অনাদায়ী পাওনা েরচ ১৯,৮০০ োকা বদোলনা োলে না। আধুলনক 

লনয়লম সমস্যা সমাধালনর বক্ষলত্র বসিালে বিোর প্রচিন আলি। এই কথাটি লেলশষিালে মলন রােলে।  

 

জনত্া বকাম্পালন লিলমলেড 

আলথ বক অেস্থার লেেরণী (আংলশক) 

২০১৯ সালির ৩১ লডলসম্বর ত্ালরলের  

লেেরণ োকা োকা 

চিলত্ সম্পদ: 

প্রাপ্য লিসাে( ১,২৯,০০০+১,৮০,০০০- ১২,০০০) 

 

২,৯৭,০০০ 

 

োদ: অলিলেত্ অনাদায়ী পাওনা ৯,০০০  

 ২,৮৮,০০০  

োদ: নতুন অনাদায়ী পাওনা প্রলিশন ২৮,৮৫০  

  ২,৫৯,১৫০ 

 

উদ্দীপকটির লিলত্তলত্ অলত্লরক্ত লকছু ২ নম্বর উপলোগী প্রশ্ন: 

ক)   বমাে অনাদায়ী পাওনার পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 

ে)   চিলত্ েিলরর অনাদায়ী পাওনা েরলচর পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 

গ)   েিলর বশলষ প্রাপ্য লিসালের নগদ আদায়লোগ্য মূল্য লনণ বয় কলরা।  

 

উদ্দীপকটির লিলত্তলত্ অলত্লরক্ত লকছু ৪ নম্বর উপলোগী প্রশ্ন িলত্ পালর: 

ক)   উপর্যক্ত ত্লথ্যর লিলত্তলত্ বকাম্পালনর েইলত্ প্রলয়াজনী জালেদা দালেিা দাও।  

ে)   উপর্যক্ত ত্লথ্যর লিলত্তলত্ অনাদায়ী পাওনা লিসাে ও অনাদায়ী পাওনা প্রলিশন লিসাে প্রস্তুত্ কলরা।  

গ)   উপর্যক্ত ত্লথ্যর লিলত্তলত্ প্রাপ্য লিসাে ও লেেয় লিসাে প্রস্তুত্ কলরা। 

 

বনাে: আমার লেশ্বাস বত্ামরা প্রশ্নগুলির উত্তর লনলজ লনলজ করলত্ পারলে। সমস্যা িলি আলগর সমাধানগুলি বদলে লনলে। ত্ারপরও সমস্যা িলি আমার সালথ বফালন বোগালোগ কলর সমাধান বজলন লনলে। 

 

নমুনা প্রশ্ন -০৪ 

(প্রলিশন - প্রাপ্য লিসালের ওপর শত্করা িার - সনাত্ন পদ্ধলত্) 

 

২০১৮ সালির ৩১ লডলসম্বর ত্ালরলে একত্া বকাম্পালন লিলমলেড-এর আলথ বক অেস্থার লেেরণীলত্ প্রাপ্য লিসালের পলরমাণ ৩,০০,০০০ োকা এেং 

অনাদায়ী পাওনা সলিলত্ লিি ১৮,০০০ োকা। ২০১৯ সালি প্রাপ্য লিসাে সম্পলকবত্ লনম্নলিলেত্ বিনলদনসমূি সম্পালদত্ িয়: 

1. ধালর লেেয় ৭,৫০,০০০ োকা । 

2. প্রাপ্য লিসাে আদায় িলিা ৩,৭৫,০০০ োকা।  

3. অনাদায়ী পাওনা অেলিাপন করা িলিা ১২,০০০ োকা।  

4. ইলত্াপূলে ব অেলিাপনকৃত্ অনাদায়ী পাওনা আদায় িলিা ৭,৫০০ োকা। 

ক)   ২০১৮ সালির ৩১ লডলসম্বর ত্ালরলে প্রাপ্য লিসালের নগদ আদায়লোগ্য মূল্য লনরূপণ কলরা। 

ে)   উপর্য বক্ত ৪টি বিনলদলনর জালেদা দাও।  

গ)   প্রাপ্য লিসাে  ও অনাদায়ী পাওনা সলিলত্ লিসাে তত্লর কলর ২০১৯ সালির ৩১ লডলসম্বর ত্ালরলের বজর লনণ বয় কলরা।   
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৪(ক) নং প্রশ্ন উত্তর 

২০১৮ সালির ৩১ লডলসম্বর ত্ালরলে প্রাপ্য লিসালের নগদ আদায়লোগ্য মূল্য লনরূপণ: 

লেেরণ োকা 

প্রাপ্য লিসাে (৩১-১২-২০১৮) ৩,০০,০০০ 

োদ: নতুন অনাদায়ী পাওনা প্রলিশন (২০১৮) ১৮,০০০ 

নগদ আদায়লোগ্য মূল্য ২,৮২,০০০ 
 

৪(ে) নং প্রশ্ন উত্তর 

জনত্া বকাম্পালন লিলমলেড  

জালেদা দালেিা  

ত্ালরে লেেরণ  ে.পৃ. বডলেে োকা বেলডে োকা 

(েলমক নং) 

০১। 

 

প্রাপ্য লিসাে    

 

বড. 

  

৭,৫০,০০০ 

 

  লেেয় লিসাে বে.   ৭,৫০,০০০ 

 (অলিলেত্ ধালর লেেয় লিসােভুক্ত করা িলিা।)    

০২। নগদান লিসাে  বড.  ৩,৭৫,০০০  

  প্রাপ্য লিসাে   বে.   ৩,৭৫,০০০ 

 (নগলদ প্রাপ্য লিসাে বথলক আদায় লিসােভুক্ত করা িলিা।)    

০৩। অনাদায়ী পাওনা লিসাে বড.  ১২,০০০  

         প্রাপ্য লিসাে                                                              বে.   ১২,০০০ 

 (অলিলেত্ অনাদায়ী পাওনা লিসােভুক্ত করা িলিা।)    

০৪।  প্রাপ্য লিসাে                                                                       বড.  ৭,৫০০  

        অনাদায়ী পাওনা প্রলিশন                                      বে.   ৭,৫০০ 

 (পূলে ব অেলিাপনকৃত্ অনাদায়ী পাওনা োলত্ি করা িলিা।)     

০৪। নগদান লিসাে  বড.  ৭,৫০০  

  প্রাপ্য লিসাে  বে.   ৭,৫০০ 

 (নগলদ পূলে ব অেলিাপনকৃত্ অনাদায়ী পাওনা আদায় িলিা।     

 বমাে=   ১১,৫২,০০০ ১১,৫২,০০০ 

       
 

৪(গ) নং প্রশ্ন উত্তর 

 

প্রাপ্য লিসাে                               লিসালের বকাড নং ……… 

ত্ালরে লিসাে লশলরানাম সূত্র বডলেে োকা বেলডে োকা বডলেে বজর োকা বেলডে বজর োকা 

২০১৯ লি:       

জানু - ০১ প্রারলিক বজর  - - ৩,০০,০০০ - 

লডলস -৩১ লেেয় লিসাে  ৭,৫০,০০০ - ১০,৫০,০০০ - 

লডলস -৩১ নগদান লিসাে  - ৩,৭৫,০০০ ৬,৭৫,০০০ - 

লডলস -৩১ অনাদায়ী পাওনা লিসাে  - ১২,০০০ ৬,৬৩,০০০ - 

লডলস -৩১ অনাদায়ী পাওনা প্রলিশন লিসাে  ৭,৫০০ - ৬,৭০,৫০০ - 

লডলস -৩১ নগদান লিসাে  - ৭,৫০০ ৬,৬৩,০০০ - 

 

অনাদায়ী পাওনা প্রলিশন লিসাে                  লিসালের বকাড নং ……… 

ত্ালরে লিসাে লশলরানাম সূত্র বডলেে োকা বেলডে োকা বডলেে বজর োকা বেলডে বজর োকা 

২০১৯ লি:       

জানু-০১ প্রারলিক ব্যালিন্স   - - - ১৮,০০০ 

লডলস-৩১ অনাদায়ী পাওনা লিসাে  ১২,০০০ - - ৬,০০০ 

লডলস-৩১ প্রাপ্য লিসাে  - ৭,৫০০ - ১৩,৫০০ 

       

 

উদ্দীপকটির লিলত্তলত্ অলত্লরক্ত লকছু ২ নম্বর উপলোগী প্রশ্ন: 

ক)   চিলত্ েিলরর অনাদায়ী পাওনা েরলচর পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 

ে)   েিলর বশলষ প্রাপ্য লিসালের নগদ আদায়লোগ্য মূল্য লনণ বয় কলরা। 

গ)   বকাম্পালনর েইলত্ অনাদায়ী পাওনা আদায় সংোন্ত জালেদা দালেিা দাও।   
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উদ্দীপকটির লিলত্তলত্ অলত্লরক্ত লকছু ৪ নম্বর উপলোগী প্রশ্ন িলত্ পালর: 

ক)   উপর্যক্ত ত্লথ্যর লিলত্তলত্ T-িলক  অনাদায়ী পাওনা লিসাে ও লেেয় লিসাে প্রস্তুত্ কলরা। 

ে)   বকাম্পালনর আলথ বক লেেরণীলত্ প্রাপ্য লিসাে সংোন্ত দফাসমূি প্রদশ বন কলরা।  

 

বনাে: আমার লেশ্বাস বত্ামরা প্রশ্নগুলির উত্তর লনলজ লনলজ করলত্ পারলে। সমস্যা িলি আলগর সমাধানগুলি বদলে লনলে। ত্ারপরও সমস্যা িলি আমার সালথ বফালন বোগালোগ কলর সমাধান বজলন লনলে। 

 

নমুনা প্রশ্ন -০৫ 

(প্রলিশন - প্রাপ্য লিসালের ওপর শত্করা িার - সনাত্ন পদ্ধলত্ ) 

লনলচ েলণ বত্ ত্থ্যােলি লসনলথয়া এন্টারপ্রাইজ-এর লিসােেই বথলক বনয়া িলয়লি- 

লেেরণ ৩১-১২-২০১8 ৩১-১২-২০১9 

প্রাপ্য লিসাে 1,৪৭,০০০ োকা 1,৮৮,০০০ োকা 

অনাদায়ী পাওনা প্রলিশন (০১-০১-২০১৮) ২৭,০০০ োকা - 

লিলেত্ অনাদায়ী পাওনা 5,০০০ োকা ৭,৬০০ োকা 

অলিলেত্ অনাদায়ী পাওনা 7,০০০ োকা ৮,০০০ োকা 

অনাদায়ী পাওনা প্রলিশন রােলত্ িলে 10% ৮% 

ক)   চাজবলোগ্য অনাদায়ী পাওনা লনণ বয় কলরা। 

ে)   অনাদায়ী পাওনা লিসাে ও অনাদায়ী পাওনা সলিলত্ লিসাে প্রস্তুত্ কলরা। 

গ)   আলথ বক অেস্থার লেেরণীলত্ প্রাপ্য লিসাে লিসাে কীিালে প্রদলশ বত্ িলে ত্া বদোও।  

 

৫(ক) নং প্রশ্ন উত্তর 

চাজবলোগ্য অনাদায়ী পাওনা লনণ বয়:  

লেেরণ ৩১-১২-২০১৮ (োকা) ৩১-১২-২০১৮ (োকা) 

লিলেত্ অনাদায়ী পাওনা ৫,০০০ ৭,৬০০ 

বোগ: অলিলেত্ অনাদায়ী পাওনা ৭,০০০ ৮,০০০ 

বমাে অনাদায়ী পাওনা  ১২,০০০ ১৫,৬০০ 

বোগ: নতুন অনাদায়ী পাওনা প্রলিশন ১৪,০০০ ১৪,৪০০ 

 ২৬,০০০ ৩০,০০০ 

োদ: পুরাত্ন অনাদায়ী পাওনা প্রলিশন ২৭,০০০ ১৪,০০০ 

চাজবলোগ্য অনাদায়ী পাওনা = (১,০০০) ১৬,০০০ 

 

গণনা: নতুন অনাদায়ী পাওনা প্রলিশন 

লেেরণ ২০১৮ (োকা) ২০১৯(োকা) 

প্রাপ্য লিসাে ১,৪৭,০০০ ১,৮৮,০০০ 

োদ: অলিলেত্ অনাদায়ী পাওনা ৭,০০০ ৮,০০০ 

সমলিত্ প্রাপ্য লিসাে ১,৪০,০০০ ১,৮০,০০০ 

অনাদায়ী পাওনার শত্করা িার ১০% ৮% 

∴ নতুন অনাদায়ী পাওনা প্রলিশন ১,৪০,০০০ ×১০% 

= ১৪,০০০ োকা 

১,৮০,০০০ ×৮% 

= ১৪.৪০০ োকা 

 

৫(ে) নং প্রশ্ন উত্তর 

অনাদায়ী পাওনা লিসাে                         লিসালের বকাড নং ……… 

ত্ালরে লিসাে লশলরানাম সূত্র বডলেে োকা বেলডে োকা বডলেে বজর োকা বেলডে বজর োকা 

২০১৮ লি:       

লডলস-৩১ প্রাপ্য লিসাে (লিলেত্)  - - ৫,০০০ - 

লডলস-৩১ প্রাপ্য লিসাে(অলিলেত্)  ৭,০০০ - ১২,০০০ - 

 অনাদায়ী পাওনা প্রলিশন লিসাে  - ১২,০০০ - - 

২০১৯ লি:       

লডলস-৩১ প্রাপ্য লিসাে (লিলেত্)  - - ৭,৬০০ - 

লডলস-৩১ প্রাপ্য লিসাে(অলিলেত্)  ৮,০০০ - ১৫,৬০০ - 

লডলস-৩১ অনাদায়ী পাওনা প্রলিশন লিসাে  - ১৫,৬০০ - - 
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অনাদায়ী পাওনা প্রলিশন লিসাে                  লিসালের বকাড নং ……… 

ত্ালরে লিসাে লশলরানাম সূত্র বডলেে োকা বেলডে োকা বডলেে বজর োকা বেলডে বজর োকা 

২০১৮ লি:       

জানু-০১ প্রারলিক ব্যালিন্স   - - - ২৭,০০০ 

লডলস-৩১ অনাদায়ী পাওনা লিসাে  ১২,০০০ - - ১৫,০০০ 

লডলস-৩১ লেশদ আয় লেেরণী  ১,০০০ - - ১৪,০০০ 

২০১৯ লি:       

লডলস-৩১ অনাদায়ী পাওনা লিসাে  ১৫,৬০০ - ১,৬০০ - 

লডলস-৩১ লেশদ আয় লেেরণী  - ১৬,০০০ - ১৪,৪০০ 

       

 

৫(গ) নং প্রশ্ন উত্তর 

লসনলথয়া এন্টারপ্রাইজ  

আলথ বক অেস্থার লেেরণী (আংলশক) 

২০১৮ সালির ৩১ লডলসম্বর ত্ালরলের  

লেেরণ োকা োকা 

চিলত্ সম্পদ: 

প্রাপ্য লিসাে 

 

১,৪৭,০০০ 

 

োদ: অলিলেত্ অনাদায়ী পাওনা ৭,০০০  

 ১,৪০,০০০  

োদ: নতুন অনাদায়ী পাওনা প্রলিশন ১৪,০০০  

  ১,২৬,০০০ 

 

লসনলথয়া এন্টারপ্রাইজ  

আলথ বক অেস্থার লেেরণী (আংলশক) 

২০১৯ সালির ৩১ লডলসম্বর ত্ালরলের  

লেেরণ োকা োকা 

চিলত্ সম্পদ: 

প্রাপ্য লিসাে 

 

১,৮৮,০০০ 

 

োদ: অলিলেত্ অনাদায়ী পাওনা ৮,০০০  

 ১,৮০,০০০  

োদ: নতুন অনাদায়ী পাওনা প্রলিশন ১৪,৪০০  

  ১,৬৫,৬০০ 

 

নমুনা প্রশ্ন -০৬ 

(প্রলিশন - লেেলয়র ওপর শত্করা িার - আধুলনক পদ্ধলত্ ) 

                                  

নালির বেডাস ব-এর ২০১৯  সালি প্রাপ্য লিসাে সংোন্ত ত্থ্যালদ লনলচ বদয়া িলিা: 

প্রলত্ষ্ঠালনর লনে ধালর লেেলয়র ওপর ৫% িালর অনাদায়ী পাওনা প্রলিশন ব্যেস্থা কলর। 
 

ক) অনাদায়ী পাওনা েরলচর পলরমাণ লনণ বয় কলরা। 

ে) বিনলদনগুলিার প্রলয়াজনীয় জালেদা দালেিা বদোও। 

গ) আলথ বক লেেরণীলত্ উপর্য বক্ত দফাসমূি প্রদশ বন কলরা। 

প্রাপ্য লিসাে (০১/০১/২০১৯)  ৮০,০০০ োকা 

অনাদায়ী পাওনা প্রলিশন (০১/০১/২০১৯) ৫,৫০০ োকা 

লনে ধালর লেেয়  ১,২০,০০০ োকা 

প্রাপ্য লিসাে বথলক আদায় ২০,০০০ োকা 

অনাদায়ী পাওনা অেলিাপন ৫,০০০ োকা 
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৬(ক) নং প্রশ্ন উত্তর 

অনাদায়ী পাওনা েরলচর পলরমাণ লনণ বয় : 

অনাদায়ী পাওনা েরচ  

= লনে ধালর লেেয় × ৫%  

= ১,২০,০০০ োকা × ৫%  

= ৬,০০০ োকা 

 

লেলশষ বনাে:  

• লেেলয়র ওপর শত্করা িার পদ্ধলত্লত্ লনে ধালর লেেয়লক অনাদায়ী পাওনা প্রলিশলনর শত্করা িার দ্বারা গুণ কলর চিলত্ েিলরর অনাদায়ী পাওনা েরচ লনণ বয় করা িয়। 

উলেখ্য বে, এই পদ্ধলত্লত্ চিলত্ েিলরর অনাদায়ী পাওনা েরচ লনণ বলয়র সময় লিলেত্ অনাদায়ী পাওনা ও অলিলেত্ অনাদায়ী পাওনা লেলেচনায় আনা িয় না। প্রদত্ত সমস্যায়, 

লনে ধালর লেেয় ১,২০,০০০ োকালক অনাদায়ী পাওনা প্রলিশলনর িার ৫% দ্বারা গুণ কলর প্রাপ্ত ৬,০০০ োকালক চিলত্ েিলরর অনাদায়ী পাওনা েরচ গণ্য করা িলয়লি। এলক্ষলত্র 

অেলিাপনকৃত্ অনাদায়ী পাওনা ৫,০০০ োকা লেলেচনায় আনা িয়লন।   

• এই পদ্ধলত্লত্ আসলি চিলত্ েিলরর অনাদায়ী পাওনা েরচ সরাসালর পাওয়া োয়। লকন্তু অনাদায়ী পাওনা প্রলিশলনর সমাপনী বজর লনণ বয় কলর লনলত্ িয়। প্রথলম অনাদায়ী 

পাওনা প্রলিশলনর প্রারলিক বজলরর সালথ চিলত্ েিলরর অনাদায়ী পাওনা েরচ বোগ কলর লনলত্ িয়। ত্ারপর প্রাপ্ত ফিাফি বথলক চিলত্ েিলরর ধাে বকৃত্ বমাে (লিলেত্ ও 

অলিলেত্) অনাদায়ী পাওনা োদ লদলি অনাদায়ী পাওনা প্রলিশলনর সমাপনী বজর পাওয়া োয়। প্রদত্ত সমস্যায়, অনাদায়ী পাওনা প্রলিশলনর প্রারলিক বজর ৫,৫০০ োকার সালথ 

চিলত্ েিলরর অনাদায়ী পাওনা েরচ ৬,০০০ োকা বোগ কলর প্রাপ্ত ১১,৫০০ োকা বথলক অেলিাপকৃত্ অনাদায়ী পাওনা ৫,০০০ োকা োদ লদলি অনাদায়ী পাওনা প্রলিশলন 

সমাপনী বজর ৬,৫০০ োকা পাওয়া োলে। ো আলথ বক অেস্থার লেেরণীলত্ প্রাপ্য লিসাে বথলক নতুন অনাদায়ী পাওনা প্রলিশন নালম োদ লদলয় বদোলত্ িলে।      

  

৬(ে) নং প্রশ্ন উত্তর 

নালির বেডাস ব   

সাধারণ জালেদা  

ত্ালরে লিসাে লশলরানাম ও ব্যাখ্যা   সূত্র বডলেে োকা বেলডে োকা 

২০১৯ লি: 

লডলস-৩১ 

 

প্রাপ্য লিসাে   

 

বড. 

  

১,২০,০০০ 

 

  লেেয় লিসাে বে.   ১,২০,০০০ 

 (অলিলেত্ ধালর লেেয় লিসােভুক্ত করা িলিা।)    

লডলস-৩১ নগদান   বড.  ২০,০০০  

  প্রাপ্য লিসাে   বে.   ২০,০০০ 

 (অনাদায়ী পাওনা েরচ লিসােভুক্ত করা িলিা।)    

লডলস-৩১ অনাদায়ী পাওনা প্রলিশন  বড.  ৫,০০০  

  প্রাপ্য লিসাে বে.   ৫,০০০ 

 (অেলিাপনকৃত্ অনাদায়ী পাওনা লিসােভুক্ত করা িলিা।)    

লডলস-৩১ অনাদায়ী পাওনা েরচ বড.  ৬,০০০  

  অনাদায়ী পাওনা প্রলিশন বে.   ৬,০০০ 

 (অনাদায়ী পাওনা েরচ লিসােভুক্ত করা িলিা।)    

লডলস-৩১ লেশদ আয় লেেরণী বড.  ৬,০০০  

  অনাদায়ী পাওনা েরচ   বে.   ৬,০০০ 

 (অনাদায়ী পাওনা েরচ লিসাে েন্ধ করা িলিা।)    

 বমাে=   ১,৫৭,০০০ ১,৫৭,০০০ 

       

 

৬(গ) নং প্রশ্ন উত্তর 

 আলথ বক লেেরণীলত্ উপস্থাপন: 

নালির বেডাস ব 

লেশদ আয় লেেরণী (আংলশক) 

….. ত্ালরলে সমাপ্ত েিলরর জন্য 

 

লেেরণ োকা োকা োকা 

পলরচািন ব্যয় 

অনাদায়ী পাওনা েরচ 

  

৬,০০০ 

    

লেলশষ বনাে: লেেলয়র ওপর শত্করা িার পদ্ধলত্লত্ অনাদায়ী পাওনা েরচ লেশদ আয় লেেরণীলত্ পলরচািন েরচ-এর অধীলন অনাদায়ী পাওনা েরচ নালম সরাসলর বদোলনা িয়। 

উলেখ্য বে, প্রাপ্য লিসালের ওপর শত্করা িার পদ্ধলত্র ন্যায় এই পদ্ধলত্লত্ লিলেত্ অনাদায়ী পাওনা, অলিলেত্ অনাদায়ী পাওনা, নতুন অনাদায়ী পাওনা প্রলিশন ও পুরাত্ন অনাদায়ী 

পাওনা প্রলিশন ইত্যালদ সমিয় কলর অনাদায়ী পাওনা েরচ লনন বয় কলর বদোলনা োয় না। 
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নালির বেডাস ব 

আলথ বক অেস্থার লেেরণী(আংলশক) 

….. ত্ালরলে প্রস্তুত্কৃত্ 

 

লেেরণ োকা োকা োকা 

চিলত্ সম্পদ:       

প্রাপ্য লিসাে (৮০,০০০+১,২০,০০০-২০,০০০-৫,০০০) ১,৭৫,০০০     

োদ: নতুন অনাদায়ী পাওনা প্রলিশন (৫,৫০০+৬,০০০-৫,০০০) ৬,৫০০     

    ১,৬৮,৫০০   

লেলশষ বনাে:  

সাধারণত্ আলথ বক অেস্থার লেেরণীলত্ প্রাপ্য লিসাে বথলক অলিলেত্ অনাদায়ী পাওনা এেং নতুন অনাদায়ী পাওনা প্রলিশন োদ লদলয় বদোলনা িয়। প্রদত্ত সমস্যায় অলিলেত্ অনাদায়ী 

পাওনা না থাকায় শুধুমাত্র নতুন অনাদায়ী পাওনা প্রলিশন োদ লদলয় বদোলনা িলয়লি।  

 

২ নম্বর উপলোগী অলত্লরক্ত প্রশ্ন ও উত্তর:  

১। নতুন অনাদায়ী পাওনা প্রলিশন/অনাদায়ী পাওনা সলিলত্ লিসালের সমাপনী বজর লনণ বয় কলরা। 

 

 অনাদায়ী পাওনা সলিলত্ লিসালের সমাপনী বজর লনণ বয় : 

লেেরণ োকা 

প্রারলিক বজর ৫,৫০০ 

বোগ: অনাদায়ী পাওনা েরচ ৬,০০০ 

োদ: অনাদায়ী পাওনা অেলিাপন ৫,০০০ 

নতুন অনাদায়ী পাওনা প্রলিশন/অনাদায়ী পাওনা প্রলিশন-এর সমাপনী বজর= ৬,৫০০ 

লেলশষ বনাে:  

o অনাদায়ী পাওনা প্রলিশলনর প্রারলিক বজরলক পুরাত্ন অনাদায়ী পাওনা প্রলিশন, অনাদায়ী পাওনা প্রলিশলনর সমাপনী বজরলক নতুন অনাদায়ী পাওনা প্রলিশন, 

অেলিাপনকৃত্/লিসােভুক্ত অনাদায়ী পাওনালক লিলেত্ অনাদায়ী পাওনা এেং অলিসােভুক্ত/নতুন কলর ধাে বকৃত্ অনাদায়ী পাওনালক অলিলেত্/নতুন অনাদায়ী পাওনা েিা িয়। 

   

o লেেয়-এর ওপর শত্করা িার পদ্ধলত্লত্  লনে ধালর লেেলয়র ওপর অনাদায়ী পাওনা প্রলিশলনর শত্করা িার প্রলয়াগ কলর সরাসলর চিলত্ েিলরর অনাদায়ী পাওনা েরচ পাওয়া 

োয় এেং নতুন অনাদায়ী পাওনা প্রলিশন লনণ বয় করা িয় পুরাত্ন অনাদায়ী পাওনা প্রলিশন, লিলেত্ অনাদায়ী পাওনা, অলিলেত্ অনাদায়ী পাওনা ও চিলত্ েিলরর অনাদায়ী 

পাওনা েরচ সমিয় কলর । অথ বাৎ এই পদ্ধলত্লত্ নতুন অনাদায়ী পাওনা প্রলিশন = পুরাত্ন অনাদায়ী পাওনা প্রলিশন + চিলত্ েিলরর অনাদায়ী পাওনা েরচ - বমাে (লিলেত্ 

+ অলিলেত্) অনাদায়ী পাওনা । 

 

o প্রাপ্য লিসাে-এর ওপর শত্করা িার পদ্ধলত্লত্ প্রাপ্য লিসালের ওপর অনাদায়ী পাওনা প্রলিশলনর শত্করা িার প্রলয়াগ কলর সরাসলর নতুন অনাদায়ী পাওনা প্রলিশন পাওয়া 

োয় এেং চিলত্ েিলরর অনাদায়ী পাওনা েরচ লনণ বয় করা িয় লিলেত্ অনাদায়ী পাওনা, অলিলেত্ অনাদায়ী পাওনা, নতুন অনাদায়ী পাওনা প্রলিশন ও পুরাত্ন অনাদায়ী 

পাওনা প্রলিশন সমিয় কলর। অথ বাৎ এই পদ্ধলত্লত্ অনাদায়ী পাওনা েরচ = লিলেত্ অনাদায়ী পাওনা + অলিলেত্ অনাদায়ী পাওনা + নতুন অনাদায়ী পাওনা প্রলিশন - পুরাত্ন 

অনাদায়ী পাওনা প্রলিশন। 

 

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

লপ্রয় লশক্ষাথী,  

লিসােলেজ্ঞান প্রথমপলত্রর েষ্ঠ অধ্যায় : প্রাপ্য লিসােসমূিলর লিসােরক্ষণ বথলক প্রায় প্রলত্ েিরই বোড ব পরীক্ষায় সৃজনশীি ও েহুলনে বাচলন প্রশ্ন থালক।  

এোলন, আলম ৬টি সৃজনশীি নমুনা প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর লদলয়লি। প্রায় প্রলত্টি নমুনা প্রলশ্নর সালথ লনলদ বষ্ট ৩টি প্রশ্ন িা াও সংলিষ্ট উদ্দীপক বথলক 

অলত্লরক্ত কী কী প্রশ্ন থাকলত্ পালর বসগুলি উলেে কলরলি এেং বসগুলি সমাধালনর ইংলগত্ বদয়া িলয়লি।  বত্ামালদর প্রলত্ লনলদ বশ িলে, এই নমুনা 

প্রশ্ন ও উত্তরগুলি োরোর চচ বা করলে। আলম প্রলত্টি প্রলশ্নর সালথ সমাধান লনলদ বশনা লদলয়লি। না বুঝলি বসগুলি মলনালোগ লদলয় প লে।  আমার 

লেশ্বাস, এলত্ তুলম বত্ামার সমস্যার সমাধান বপলয় োলে । ত্ারপরও কালরা বকান সমস্যা থাকলি লনলচর বমাোইি নম্বলর বফান কলর সমস্যার 

সমাধান বজলন বনলে। সমস্যা লনলয় েলস থাকলে না।  

প্রাক্-লনে বাচলন পরীক্ষা ও লনে বাচলন পরীক্ষায় অেশ্যই এই অধ্যায় বথলক প্রশ্ন থাকলে।  এোলন আলম বে ৬টি নমুনা প্রশ্ন ও উত্তর সংর্যক্ত কলরলি বসগুলি 

িালিািালে আয়ত্ব করার পর বত্ামরা লেলিন্ন লশক্ষা বোলড বর ২০১৭. ২০১৮ ও ২০১৯ সালির প্রশ্নগুলিও লনলজ লনলজ সমাধান করলে। 
 

িালিা বথলক, ঘলর বথলকা, সুস্থ ও লনরাপলদ বথালকা।  ধন্যোদ।  
 

মুিম্মদ লজয়াউর রিমান, সিকারী অধ্যাপক (লিসােলেজ্ঞান) 

বমাোইি # ০১৭১০-৯৩৫৩৫৬, বেপজা পােলিক স্কুি ও কলিজ চট্টগ্রাম।  


