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বেপজা পােলিক স্কুি ও কলিজ, চট্টগ্রাম ইলপলজড 
পাঠ পলরকল্পিা - ০৬ 
লিিােলেজ্ঞাি ২য়পত্র 

৭ম অধ্যায়: উৎপাদি ব্যয় লিিাে 
ক্লাি- ০১ 

 
িময় : ৪৫ লমলিট 
আলিাচয সূলচ: 
● উৎপাদি ব্যয় লিিালের ধারিা 
● উৎপাদি ব্যয় লিিালের উলেশ্য ও গুরুত্ব 
● উৎপাদি ব্যয় লিিাে ও আলথবক লিিাে এর পাথবকয 
● উৎপাদি ব্যয় লিিাে চক্র 

 
লশখিফি (Learning outcome) 
● উৎপাদি ব্যয় লিিাে কী তা েিলত পারলে। 
● উৎপাদি ব্যয় লিিাে এর উলেশ্য েি বিা করলত পারলে। 
● উৎপাদি ব্যয় লিিাে এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করলত পারলে। 
● উৎপাদি ব্যয় লিিাে ও আলথবক লিিাে এর পাথবকয েি বিা করলত পারলে। 
● উৎপাদি ব্যয় লিিাে চলক্রর ধাপ গুলিা েিলত পারলে। 

 
িমুিা প্রশ্ন: 
িাধারি েহুলিেবাচিী প্রশ্ন 
 
প্রশ্ন: উৎপাদি ব্যয় লিিাে এর প্রধাি দুটি উলেশ্য িলিা- 
ক) ব্যয় লিধ বারি ও ব্যয় লিয়ন্ত্রি                 
খ) একক প্রলত ব্যয় লিধ বারি ও িাভ-ক্ষলত লিধ বারি 
গ) লেক্রয় মূল্য লিধ বারি ও তথ্য িরেরাি                                                                                                                                                       
 ঘ) তথ্য িরেরাি ও ব্যয় লিধ বারি 
উত্তর: (ক) 
 
প্রশ্ন: উৎপাদি ব্যয় লিিাে এর মূি উলেশ্য িলিা- 
ক) ব্যয় লিি বয়                                                 
 খ) ব্যয় লিয়ন্ত্রি  
গ) মুিাফা লিি বয়       
  ঘ) লেক্রয় মূল্য লিি বয় 
উত্তর: (ক) 
 
প্রশ্ন: উৎপাদি ব্যয় লিিােলেজ্ঞাি এর মুখ্য উলেশ্য কী? 
ক) ব্যয় লিধ বারি ও লিয়ন্ত্রি      
খ)  ব্যয় বেিীলেন্যািকরি 
গ)  ব্যয় লিলপেদ্ধকরি       
ঘ)  ব্যয় লিরীক্ষাকরি 
উত্তর: (ক) 
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প্রশ্ন: FOB এর পূি বরূপ বকািটি? 
ক)  Free on Bill     
  খ)  Free on  Board 
গ)  Free on Boat      
 ঘ)  Fees on Board 
উত্তর: (খ) 
 
প্রশ্ন: বকািটি উৎপাদি ব্যয় লিিাে চলক্রর ধাপ? 
ক)  আলথবক বিিলদি লিলপেদ্ধকরি     
খ) ব্যয় লিলপেদ্ধকরি 
গ) বিিলদি বেিীলেন্যািকরি     
ঘ) লিিালের গালিলতক শুদ্ধতা যাচাইকরুি 
উত্তর:  (খ) 
 
েহুপদী িমালিসূচক েহুলিেবাচিী প্রশ্ন 
প্রশ্ন: উৎপাদি ব্যয় লিিােলেজ্ঞাি এর মূি উলেশ্য- 
 i).  ব্যয় লিধ বারি 
ii).  লিিােলেজ্ঞাি িীলত লেলেষি 
iii).  ব্যয় লিয়ন্ত্রি 
লিলচর বকািটি িঠিক? 
ক) i ও ii        
খ) i ও iii 
গ) ii ও iii      
  ঘ) i, ii ও iii 
উত্তর: (খ) 
 
প্রশ্ন: উৎপাদি ব্যয় লিিােলেজ্ঞালির  উলেশ্য িলিা- 
i).  ব্যয় লিি বয় 
ii).   ব্যয় হ্রাি 
iii).  ব্যয় লিয়ন্ত্রি 
লিলচর বকািটি িঠিক? 
ক) i ও ii       
 খ) i ও iii 
গ) ii ও iii      
  ঘ) i, ii ও iii 
উত্তর: (ঘ) 
 
লে: দ্র: লপ্রয় লশক্ষাথী, আলিাচয লেষলয়র উপর বোডব পরীক্ষায় বকাি সৃজিশীি প্রশ্ন িয় িা। তলে প্রায় প্রলতেছর েহুলিেবাচলি প্রশ্ন 
থালক। আলম এখালি লশক্ষালোলডবর কলয়কটি েহুলিেবাচলি প্রশ্ন নুমিা লিিালে লদলয়লছ। বতামরা ২০১৭ বথলক ২০১৯ পয বন্ত 
িকি লশক্ষালোলডবর েহুলিেবাচলি প্রলশ্নর উপর ভালিাভালে প্রস্তুলত লিলে। 
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বেপজা পােলিক স্কুি ও কলিজ, চট্টগ্রাম ইলপলজড 
পাঠ পলরকল্পিা - ০৬ 
লিিােলেজ্ঞাি ২য়পত্র 

৭ম অধ্যায়: উৎপাদি ব্যয় লিিাে 
ক্লাি- ০২ 

 
িময় : ৪৫ লমলিট 
আলিাচয সূলচ: 
● উৎপাদি ব্যলয়র উপাদািিমূি 
● উৎপাদি ব্যয় লেেরিীর ধারিা ও প্রস্তুত প্রিালি 

 
লশখিফি (learning outcome) 
● উৎপাদি ব্যলয়র উপাদাি িমূি কী কী তা েিলত পারলে। 
● উৎপাদি ব্যয় লেেরিী প্রস্তুলতর উলেশ্য েি বিা করলত পারলে। 
● উৎপাদি ব্যয় লেেরিী প্রস্তুলতর লেলভন্ন পদ্ধলত িম্পলকব  েিলত পারলে। 
● উৎপাদি ব্যয় লেেরিী প্রস্তুত করলত পারলে করলত। 

 
িমুিা প্রশ্ন: 
িাধারি েহুলিেবাচিী প্রশ্ন 
প্রশ্ন: লিলচর বকািটি ব্যয়? 
ক) অলফি ভাডা        
খ) যন্ত্রপালত ক্রয় 
গ) উপলযাগ খরচ       
 ঘ) লেক্রয় খরচ 
উত্তর: (খ) 
লেলশষ বিাট: বকাি িম্পদ অজবি, পণ্য উৎপাদি ক্রয় ো বিো গ্রিলির জন্য বয পলরমাি মূল্য বদয়া করা িয় তালক ব্যয় েলি। 
অন্যভালে েিা যায়, বকাি েস্তু ো িামগ্রী লিজ মালিকািায় আিলত উক্ত েস্তু ো িামগ্রীর জন্য বয আলথবক মূল্য 
পলরলশাধ/পলরতযাগ করলত িয় তালক ব্যয় েলি। 
 
প্রশ্ন: উৎপাদি ব্যয় লিিালের িকি প্রতযক্ষ ব্যয়-এর িমলিলক কী েলি? 
ক) মুখ্য ব্যয়      
 খ) কারখািা ব্যয় 
গ) উৎপাদি ব্যয়      
 ঘ) উৎপাদি উপলরব্যয় 
উত্তর: (ক) 
 
প্রশ্ন: মুখ্য ব্যয়-এর উপাদাি বকািটি? 
ক) বেতি        
খ) অেচয় 
গ) প্রতযক্ষ খরচ       
 ঘ) পলরাক্ষ কাাঁচামাি 
উত্তর: (গ) 
লেলশষ বিাট: বযিে ব্যয় পণ্য উৎপাদলির িালথ িরািলর জলডত থালক তালক মুখ্য ব্যয় েলি। মুখ্য ব্যয়-এর উপাদাি িলিা 
প্রতযক্ষ কাাঁচামাি, প্রতযক্ষ মজুলর ো েম ও অন্যান্য প্রতযক্ষ খরচ। 
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প্রশ্ন:  পলণ্যর িকশা ব্যয় কী ধরলির ব্যয়? 
ক) প্রতযক্ষ ব্যয়       
 খ) কারখািা উপলরব্যয় 
গ) প্রশািলিক উপলরব্যয়     
  ঘ) লেক্রয় উপলরব্যয় 
উত্তর: (ক) 
 
প্রশ্ন: কারখািার যন্ত্রপালতর অেচয় বকাি ধরলির খরচ? 
ক) প্রতযক্ষ খরচ        
খ) লেক্রয় খরচ 
গ) প্রশািলিক খরচ     
 ঘ) কারখািা উপলরখরচ 
উত্তর: (ঘ) 
 
প্রশ্ন: 'পলণ্যর িমুিা লেতরি' বকাি ধরলির উপলরব্যয়? 
ক) লেক্রয়        
খ) কারখািা 
গ) প্রশািলিক        
ঘ) পলরেতবিশীি 
উত্তর: ( ক) 
লেলশষ বিাট: পলণ্যর প্রচার- প্রিার, চালিদা সৃলি ও লেতরলির জন্য বযিে ব্যয় করা িয় তালক লেক্রয় উপলর ব্যয় েলি। 
উদািরি: পলণ্যর িমুিা লেতরি, লেজ্ঞাপি খরচ, লেক্রয় কমীর বেতি, লেক্রয় পলরেিি, বমাডকীকরি ো প্যালকিং খরচ ইতযালদ। 
 
প্রশ্ন: রূপান্তর ব্যয় লিি বল়ের সূত্র বকািটি? 
ক) প্রতযক্ষ েম+ উৎপাদি উপলরব্যয়     
খ) প্রতযক্ষ কাাঁচামাি + প্রতযক্ষ েম 
গ) প্রতযক্ষ কাাঁচামাি+প্রতযক্ষ েম+প্রতযক্ষ খরচ    
ঘ) উৎপাদি উপলরব্যয়+ প্রশািলিক উপলরব্যয় 
উত্তর: (ক) 
লেলশষ বিাট:  রূপান্তর ব্যয় িি প্রতযক্ষ মজুলর ও উৎপাদি উপলরব্যলয়র বযাগফি। রূপান্তর  ব্যলয়র মাধ্যলম প্রতযক্ষ কাাঁচামািলক  
ততলর পলণ্য রূপান্তর করা িয়। 
 
প্রশ্ন: মুখ্য ব্যয় + কারখািা উপলরব্যয় =? 
ক) রূপান্তর ব্যয়      
  খ) কারখািা ব্যয় 
গ) বমাট ব্যয়        
ঘ) লেলক্রত পলণ্যর ব্যয় 
উত্তর: (খ) 
 
প্রশ্ন: বকাি ব্যয়টি মুখ্য ব্যয় ও রূপান্তর ব্যয়? 
ক) কাাঁচামালির ব্যয়      
 খ) প্রতযক্ষ েম ব্যয় 
গ) কারখািা উপলরব্যয়     
 ঘ) প্রশািলিক উপলরব্যয় 
উত্তর: (খ) 
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প্রশ্ন: শম্পা বকাম্পালির প্রারলিক মজুদ, িমাপিী মজুদ ও লেক্রল়ের পলরমাি যলদ যথাক্রলম ৬,০০০ একক, ১৪,০০০ একক 
ও ২৫,০০০ একক িয়, তলে উৎপাদলির পলরমাি কত? 
ক) ৫,০০০ একক       
খ) ১৭,০০০ একক 
গ) ৩৩,০০০ একক       
ঘ) ৪৫,০০০ একক 
উত্তর: (গ) 
ইিংলগত: উৎপাদি একক  
= লেক্রয় একক+ িমাপিী একক - প্রারলিক একক  
= ২৫,০০০একক + ১৪,০০০ একক - ৬,০০০ একক  
= ৩৩,০০০ একক। 
 
প্রশ্ন: প্রারলিক কাাঁচামাি ৮০,০০০টাকা, িমাপিী কাাঁচামাি ৭০,০০০ টাকা, কাাঁচামাি ক্রয় ৪,৫০,০০০টাকা, ক্রয় পলরেিি 
১০,০০০ টাকা, লেক্রয় পলরেিি ১৫,০০০ টাকা িলি, ব্যেহৃত কাাঁচামালির ব্যয় কত? 
ক) ৪,৫০,০০০ টাকা     
 খ) ৪,৬০,০০০টাকা 
গ) ৪,৭০,০০০ টাকা      
 ঘ) ৪,৮৫,০০০ টাকা 
উত্তর: (গ) 
ইিংলগত: ব্যেহৃত কাাঁচামাি  
= প্রারলিক কাাঁচামাি + কাাঁচামাি ক্রয় + ক্রয় পলরেিি - িমাপিী কাাঁচামাি  
= ৮০,০০০ টাকা + ৪,৫০,০০০ টাকা + ১০,০০০টাকা - ৭০,০০০ টাকা  
= ৪,৭০,০০০টাকা। 
 
প্রশ্ন: প্রারলিক মজুদ পণ্য ২৫০একক, িমাপিী মজুদ পণ্য ১৫০একক এেিং িারা েছর উৎপালদত পণ্য ৪০০একক। পণ্য 
লেক্রল়ের মাধ্যলম িারা েছলরর মুিাফা ১২,০০০টাকা। একক প্রলত বমাট মুিাফা কত? 
ক) ১৫ টাকা      
 খ) ২৪ টাকা 
গ) ৩০ টাকা        
ঘ) ৪০ টাকা 
উত্তর: (খ) 
ইিংলগত: বমাট লেক্রয় একক  
= প্রারলিক মজুদ + উৎপাদি - িমাপিী মজুদ  
= ২৫০ একক + ৪০০ একক - ১৫০ একক  
= ৫০০ একক।  
∴একক প্রলত মুিাফা =১২,০০০টাকা ÷ ৫০০একক = ২৪টাকা 
 
প্রশ্ন একটি পলণ্যর কাাঁচামালির ব্যয় ৪০,০০০ টাকা, প্রতযক্ষ মজুলর ৩২,০০০ টাকা, লেক্রয় উপলরব্যয় ১২,০০০ টাকা এেিং 
রূপান্তর ব্যয় ৮০,০০০ টাকা। পণ্যটির উৎপাদি উপলরব্যয় কত? 
ক) ৪৪,০০০ টাকা       
খ) ৪৮,০০০ টাকা 
গ) ৫২,০০০ টাকা     
  ঘ) ৬০,০০০ টাকা 
উত্তর: (খ) 
ইিংলগত: উৎপাদি উপলরব্যয় = রূপান্তর ব্যয় - প্রতযক্ষ মজুলর = ৮০,০০০ টাকা - ৩২,০০০ টাকা = ৪৮,০০০ টাকা। 
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প্রশ্ন: লেক্রল়ের উপর মুিাফার িার ২০% িলি, লেলক্রত পলণ্যর ব্যয় এর উপর শতকরা িার কত? 
ক) ৩৩.৩৩%        
খ) ২৫% 
গ) ২০%      
 ঘ) ১৬.৬৭% 
উত্তর: (খ) 
ইিংলগত: মলিকলর, লেক্রয়মূল্য ১০০ টাকা িলি মুিাফা ২০ টাকা। অতএে, লেলক্রত পলণ্যর ব্যয় িলে ৮০ টাকা। 
∴লেলক্রত পলণ্যর ব্যয় শতকরা িার = মুিাফা ÷ লেলক্রত পলণ্যর ব্যয় × ১০০  
= ২০÷৮০×১০০ = ২৫% 
 

প্রশ্ন: বকাি পলণ্যর ক্রয়মূল্য ৮০ টাকা।লেক্রয় মূল্য লেক্রয় মূলল্যর ৩০০% িলি িালভর পলরমাি কত? 
ক) ১৬০ টাকা       
 খ) ২২০ টাকা 
গ) ২৪০ টাকা        
ঘ) ৩০০ টাকা 
উত্তর: (ক) 
ইিংলগত: লেক্রয়মূল্য=৮০×৩০০%=২৪০টাকা। 
∴িাভ = লেক্রয়মূল্য- ক্রয়মূল্য = ২৪০ টাকা - ৮০ টাকা =১৬০ টাকা। 
 

প্রশ্ন: ক্রয়মূলল্যর উপর মুিাফার িার ১৩%। মুিাফার পলরমাি ২৬,০০০ টাকা িলি লেক্রয়মূল্য কত? 
ক) ১,৪৮,০০০ টাকা      
 খ) ১,৭৪,০০০ টাকা 
গ) ২,০০,০০০ টাকা       
ঘ) ২,২৬,০০০ টাকা 
উত্তর: (ঘ) 
ইিংলগত: মলিকলর, ক্রয়মূল্য ১০০ টাকা িলি মুিাফা ১৩ টাকা। অতএে, লেক্রয়মূল্য ১১৩ টাকা।  
∴লেক্রয়মূল্য = ২৬,০০০÷১৩×১১৩  
= ২,২৬,০০০ টাকা। 
 

েহুপদী িমালিসূচক েহুলিেবাচিী প্রশ্ন 
প্রশ্ন: প্রতযক্ষ ব্যয় এর উদািরি- 
i).  কারখািা ভাডা 
ii). েলিিঃপলরেিি 
iii). আন্তিঃপলরেিি 
লিলচর বকািটি িঠিক? 
ক) i ও ii        
খ) i ও iii 
গ) ii ও iii        
ঘ) i, ii ও iii 
উত্তর: (খ) 
 

প্রশ্ন: রূপান্তর ব্যয় এর উপাদাি িলিা- 
i). প্রতযক্ষ কাাঁচামাি 
ii). প্রতযক্ষ েম 
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iii). কারখািা উপলরব্যয় 
লিলচর বকািটি িঠিক? 
ক) i ও ii       
 খ) i ও iii 
গ) ii ও iii        
ঘ) i, ii ও iii 
উত্তর: (গ) 
 

প্রশ্ন: পলরাক্ষ কাাঁচামাি, পলরাক্ষ মজুলর, কারখািার লেদুযৎ ব্যয় ও লেক্রয় লেলি খরচ িি- 
i). লেক্রয় উপলরব্যয় 
ii). কারখািা উপলরব্যয় 
iii). বমাট উপলরব্যয় 
লিলচর বকািটি িঠিক? 
ক) i ও ii       
 খ) i ও iii 
গ) ii ও iii        
ঘ) i, ii ও iii 
উত্তর: (ক) 
 
প্রশ্ন: কারখািা উপলর ব্যয় িলিা- 
i). পলণ্যর িকশার ব্যয় 
ii). কারখািার গ্যাি ও পালির ব্যয় 
iii). কারখািার বমরামত ও রক্ষিালেক্ষি ব্যয় 
লিলচর বকািটি িঠিক? 
ক) i ও ii       
 খ) i ও iii 
গ) ii ও iii      
  ঘ) i, ii ও iii 
উত্তর: (গ) 
 
প্রশ্ন: লেলক্রত পলণ্যর ব্যয় েিলত বোঝায়- 
i). প্রারলিক মজুদ+ ক্রয়+ মজুলর+ ক্রয় পলরেিি- িমাপিী মজুদ 
ii). ক্রয়+ প্রারলিক মজুদ+ ক্রয় পলরেিি- মজুলর- িমাপিী মজুদ 
iii). লেক্রয়- বমাট িাভ 
লিলচর বকািটি িঠিক? 
ক) i ও ii        
খ) i ও iii 
গ) ii ও iii        
ঘ) i, ii ও iii 
উত্তর: (ক) 
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প্রশ্ন: উৎপাদি খরলচর অন্তর্ভবক্ত িলে িা- 
i). উৎপাদি ব্যেস্থাপিা বেতি 
ii). লেক্রয়কমীর বেতি 
iii). লিিাে রক্ষক এর বেতি 
লিলচর বকািটি িঠিক? 
ক) i ও ii      
  খ) i ও iii 
গ) ii ও iii       
 ঘ) i, ii ও iii 
উত্তর: (গ) 
 
অলভন্ন তথ্যলভলত্তক েহুলিেবাচিী প্রশ্ন: 
লিলচর উেীপকটি পলডা এেিং পরেতী দুটি প্রলশ্নর উত্তর দাও: 
জিতা বমনুলফকচালরিং বকাম্পালি এর প্রারলিক কাাঁচামাি, ব্যেহৃত কাাঁচামালির ব্যয় ও িমাপিী কাাঁচামাি লছি যথাক্রলম 
১২,০০০ টাকা, ৯০,০০০ টাকা এেিং ১৫,০০০ টাকা।এছাডাও বকাম্পালির প্রতযক্ষ খরচ ও কারখািা ভাডা লছি যথাক্রলম 
২০,০০০ টাকা ও ১৮,০০০ টাকা। 
প্রশ্ন: কাাঁচামাি ক্রয় এর পলরমাি কত? 
ক) ৮৭,০০০ টাকা      
খ) ৯৩,০০০ টাকা 
গ) ১,১০,০০০ টাকা       
ঘ) ১,১৭,০০০ টাকা 
উত্তর: (খ) 
ইিংলগত: কাাঁচামাি ক্রয়  
= ব্যেহৃত কাাঁচামাি + িমাপিী কাাঁচামাি - প্রারলিক কাাঁচামাি = ৯০,০০০ টাকা + ১৫,০০০টাকা - ১২,০০০ টাকা  
= ৯৩,০০০ টাকা। 
 
প্রশ্ন: বমাট উৎপাদলির পলরমাি কত? 
ক) ১,১০,০০০ টাকা       
খ) ১,২৫,০০০ টাকা 
গ) ১,২৮,০০০ টাকা       
ঘ) ১,৩১,০০০ টাকা 
উত্তর: (গ) 
ইিংলগত: বমাট উৎপাদি ব্যয় = ব্যেহৃত কাাঁচামাি + প্রতযক্ষ খরচ + কারখািা ভাডা  
= ৯০,০০০ টাকা + ২০,০০০টাকা + ১৮,০০০টাকা = ১,২৮,০০০ টাকা 
 
লিলচর উেীপকটি পলডা এেিং পরেতী দুটি প্রলশ্নর উত্তর দাও: 
লিলি  লিলমলটড-এর ২০১৯ িালির লকছু খরচােলি লিলচ বদয়া িলিা: কাাঁচামাি৩,০০,০০০ টাকা, প্রতযক্ষ েম ১,৫০,০০০ 
টাকা, কারখািা উপলরব্যয় ৫০,০০০ টাকা, অলফি দািালির অেচয় ৪০,০০০ টাকা।   
প্রশ্ন: উৎপাদাি ব্যলয়র পলরমাি কত? 
ক)  ৫,৪০,০০০ টাকা       
খ)  ৫,০০,০০০ টাকা 
গ)  ৪,৫০,০০০ টাকা      
 ঘ)  ৩,০০,০০০ টাকা 
উত্তর: (খ) 
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ইিংলগত: উৎপাদি ব্যয় = প্রতযক্ষ কাাঁচামাি+ প্রতযক্ষ েম+ কারখািা উপলরব্যয় 
= ৩,০০,০০০ টাকা+ ১,৫০,০০০ টাকা+ ৫০,০০০ টাকা 
= ৫,০০,০০০ টাকা। 
 

প্রশ্ন: যলদ যন্ত্রপালতর অেচয় ১০,০০০ টাকা ধরা িয়, তািলি- 
i).  উৎপাদি ব্যয় ১০,০০০ টাকা বৃলদ্ধ পালে 
ii). বমাট কািালন্তক ব্যয় ১০,০০০ টাকা িলে 
iii). বমাট পলরেতবিশীি ব্যয় অপলরেলতবত থাকলে 
লিলচর বকািটি িঠিক? 
ক) i ও ii        
খ) i ও iii 
গ) ii ও iii        
ঘ) i, ii ও iii 
উত্তর: (খ) 
 

লে: দ্র: (১) লপ্রয় লশক্ষাথী, আলিাচয লেষলয়র উপর বোডব পরীক্ষায় প্রায় প্রলতেছর সৃজিশীি ও  েহুলিেবাচলি প্রশ্ন থালক। তলে 
মালঝ মালঝ সৃজিশীি প্রশ্ন িা থাকলিও েহুলিেবাচলি প্রশ্ন থালক। আলম এখালি লেলভন্ন লশক্ষালোলডবর গুরুত্বপূি ব লকছু  েহুলিেবাচলি 
প্রশ্ন নুমিা লিিালে লদলয়লছ। বতামরা ২০১৭ বথলক ২০১৯ পয বন্ত িকি লশক্ষালোলডবর িে েহুলিেবাচলি প্রলশ্নর উপর ভালিাভালে 
প্রস্তুলত লিলে। 
(২) সৃজিশীি  প্রলশ্নর িমুিা এখালি বদয়া িয়লি। লেগত ২০১৭ বথলক ২০১৯পয বন্ত িে লশক্ষা বোলডবর সৃজিশীি প্রশ্ন গুলিা 
ভালিাভালে অনুশীিি করলত িলে। 

 
বেপজা পােলিক স্কুি ও কলিজ, চট্টগ্রাম ইলপলজড 

পাঠ পলরকল্পিা - ০৬ 
লিিােলেজ্ঞাি ২য়পত্র 

৭ম অধ্যায়: উৎপাদি ব্যয় লিিাে 
ক্লাি- ০৩ 

 

িময় : ৪৫ লমলিট 
আলিাচয সূলচ: 
● দরপত্র লেেরিীর ধারিা ও প্রস্তুত প্রিালি 

 

লশখিফি (learning outcome) 
● দরপত্র ব্যয় লেেরিী কী েিলত পারলে। 
● দরপত্র ব্যয় লেেরিী প্রস্তুত করলত পারলে। 

 

িমুিা প্রশ্ন: 
িাধারি েহুলিেবাচলি প্রশ্ন 
প্রশ্ন: দরপত্র বক প্রস্তুত কলরি? 
ক)  বক্রতা      
  খ)  বভাক্তা  
গ)  পাইকার        
ঘ) িরেরািকারী 
উত্তর: (ঘ) 
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প্রশ্ন: বকাি দরপলত্রর বক্ষলত্র বকাি লিলদ বি একটি প্রলতষ্ঠাি দরপত্র উপস্থাপি কলর? 
ক)  একক দরপত্র       
খ)  উন্মুক্ত দরপত্র 
গ)  িীলমত দরপত্র     
  ঘ) আন্তজবালতক দরপত্র 
উত্তর: (ক) 
 

প্রশ্ন: দরপত্র ব্যয় লেেরিী প্রস্তুত করার জন্য প্রথলম বকািটি প্রস্তুত করলত িয়? 
ক)  আয় লেেরিী       
 খ)  িগদ প্রোি লেেরিী 
গ)  লেশদ আয় লেেরিী       
ঘ)  উৎপাদি ব্যয় লেেরিী 
উত্তর: (ঘ) 
 

েহুপদী িমালিসূচক েহুলিেবাচলি প্রশ্ন 
প্রশ্ন: দরপত্র ব্যয় লেেরিী প্রস্তুত কলর- 
i).  বিোগ্রিীতা  
ii). ঠিকাদার  
iii). পণ্য িরেরািকারী 
লিলচর বকািটি িঠিক? 
ক) i ও ii        
খ) i ও iii 
গ) ii ও iii       
 ঘ) i, ii ও iii 
উত্তর: (গ) 
 

প্রশ্ন: দরপলত্রর লেজ্ঞলি বদয়া িয়- 
i).  পলত্রকায়       
ii). বটলিলভশলি 
iii). ইন্টারলিলট 
লিলচর বকািটি িঠিক? 
ক) i ও ii        
খ) i ও iii 
গ) ii ও iii      
  ঘ) i, ii ও iii 
উত্তর: (খ) 
 

অলভন্ন তথ্যলভলত্তক েহু লিেবাচলি প্রশ্ন  
লিলচর উেীপকটি পড় এেিং পরেতী ৩টি প্রলশ্নর উত্তর দাও: 
জিতা লি: এর ২০২০ িালির জানুয়ালর মালির উৎপাদি খরচ িিংক্রান্ত তথ্যােলি লিলচর তালিকায় উপস্থাপি করা িলিা: 

লেেরি টাকা 
প্রতযক্ষ কাাঁচামাি ৭০,০০০ 
প্রতযক্ষ েম ৩০,০০০ 
কারখািা উপলরব্যয় ১৮,০০০ 
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প্রশািলিক উপলরব্যয় ১৫,০০০ 
বফব্রুয়ালর মালি প্রলতষ্ঠািটি একটি পণ্য িরেরাি আলদলশর জন্য প্রতযক্ষ কাাঁচামাি ও প্রতযক্ষ েম ব্যয় োেদ ব্যয় লিিাে কলরলছ 
যথাক্রলম ১২,০০০ টাকা ও ৮,০০০ টাকা। 
প্রশ্ন: প্রতযক্ষ মজুলরর ওপর কারখািা উপলরব্যলয়র শতকরা িার কত? 
ক)  ৫০%        
খ)  ৫৫% 
গ)  ৬০%       
 ঘ)  ৬৫% 
উত্তর: (গ) 
 

প্রশ্ন: কারখািা ব্যলয়র ওপর প্রশািলিক উপলরব্যলয়র শতকরা িার কত? 
ক)  ১০%       
 খ)  ১২% 
গ)  ১২.৭১%       
 ঘ)  ২০% 
উত্তর: (গ) 
 
প্রশ্ন: ২০২০ িালির বফব্রুয়ালর মালি উৎপালদত পলণ্যর বমাট ব্যয় কত? 
ক)  ২৪,৮০০ টাকা       
খ) ২৭,২৮০ টাকা 
গ)  ২৭,৯৫২ টাকা      
 ঘ) ২৮,৪৪০ টাকা 
উত্তর: (গ) 
 

লিলচর উেীপকটি পলডা এেিং পরেতী ২টি প্রলশ্নর উত্তর দাও: 
লেেরি টাকা 

প্রতযক্ষ কাাঁচামাি ১,৪০,০০০ 
প্রতযক্ষ মজুলর ১,০৮,০০০ 
কারখািা উপলরব্যয় ৩২,৪০০ 
অলফি ও প্রশািলিক উপলরব্যয় ২৮,০৪০ 
উপলরউক্ত তলথ্যর লভলত্তলত প্রলতষ্ঠািটি একটি প্রলতষ্ঠালি পণ্য িরেরাি করলত কাাঁচামাি ও মজুলর োেদ ব্যয় লিলিলে ধরা িল়েলছ 
১৪,০০০ টাকা ও ১২,০০০ টাকা এেিং বমাট ব্যয়-এর উপর মুিাফার িার ২৫%। 
 

প্রশ্ন: মজুলরর উপর কারখািা উপলরব্যয়-এর শতকরা িার কত? 
ক) ৩৫%       
 খ) ৩০% 
গ) ২৫%       
 ঘ) ২০% 
উত্তর: (খ) 
 

প্রশ্ন কারখািা ব্যয়-এর উপর অলফি ও প্রশািলিক উপলরব্যলয়র শতকরা িার কত? 
ক) ৮%         
খ) ১০% 
গ) ১২%       
 ঘ) ১৫% 
উত্তর: (খ) 
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বেপজা পােলিক স্কুি ও কলিজ, চট্টগ্রাম ইলপলজড 
পাঠ পলরকল্পিা - ০৬ 
লিিােলেজ্ঞাি ২য়পত্র 

৭ম অধ্যায়: উৎপাদি ব্যয় লিিাে 
ক্লাি- ০৪ 

 

িময় : ৪৫ লমলিট 
আলিাচয সূলচ: 
● বেতি ও মজুলর ধারিা  
● বেতি ও মজুলরর উপাদািিমূি 
● বেতি ও মজুলর লেেরিী প্রস্তুতকরি পদ্ধলত 
● বেতি ও মজুলর লিিােরক্ষি পদ্ধলত 

 

লশখিফি (learning outcome) 
● বেতি ও মজুলর  কী তা েিলত পারলে। 
● বেতি ও মজুলরর উপাদািিমূি েি বিা করলত পারলে। 
● বেতি লেেরিী প্রস্তুত করলত পারলে। 
● মজুলর লেেরিী প্রস্তুত করলত পারলে। 
● মজুলর ও বেতি িিংক্রান্ত বিিলদি লিিাের্ভক্ত করার জন্য প্রল়োজিীয় জালেদা দালখিা প্রদাি করলত পারলে। 

 
িমুিা প্রশ্ন: 
িাধারি েহুলিেবাচলি প্রশ্ন 
প্রশ্ন: োিংিালদলশর েম আইি অনুযা়েী িািালিক লিধ বালরত কায বিময়- 
ক) ৪০ ঘন্টা                                                                                                                                                                                                                                                                                                         খ) ৪৪ ঘন্টা 
গ) ৪৮ ঘন্টা                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ঘ) ৫৬ ঘন্টা 
উত্তর: (গ) 
প্রশ্ন: েলমকলদর প্রদাি করা িয়- 
ক) মজুলর                                                                খ) বেতি 
গ) কলমশি                                                              ঘ) িম্মালি ভাতা 
উত্তর: (ক) 
প্রশ্ন: শারীলরক পলরেলমর লেলিমল়ে প্রলদয় অথব বক েিা িয়- 
ক) বেতি                                                               খ) মজুলর 
গ) বোিাি                                                               ঘ) মিাঘ ব ভাতা 
উত্তর: (খ) 
প্রশ্ন: কালজ অনুপ্রালিত ও আগ্রিী করার জন্য মালিকপক্ষ যখি কমীলদর োডলত আলথবক সুলেধা প্রদাি কলর তখি তালক কী 
েলি? 
ক) িম্মািী                                                             খ) বোিাি 
গ) ওভারটাইম ভাতা                                                   ঘ) মিাঘ ব ভাতা 
উত্তর: (খ) 
প্রশ্ন: তদলিক কত ঘন্টা কাজ করলি একজি েলমক ওভারটাইম মজুলর পালে? 
ক) ৬ ঘন্টা                                                             খ) ৭ ঘন্টা 
গ) ৮ ঘন্টা       
 ঘ) ৯ ঘন্টা 
উত্তর: (ঘ) 
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প্রশ্ন: বমাট উপাজবলির প্রধাি অিংশ বকািটি? 
ক) মূি বেতি ো মজুলর                                              খ) ওভারটাইম 
গ) লচলকৎিা ভাতা                                                      ঘ) োলড ভাডা ভাতা 
উত্তর: (ক) 
প্রশ্ন: দ্রব্যমূল্য বৃলদ্ধর িালথ তাি বমিালিার জন্য কী প্রদাি করা িয়? 
ক)  বেতি                                                         খ) মজুলর 
গ) মিাঘ ব ভাতা                                                         ঘ) পলরপূরক সুলেধা 
উত্তর: (গ) 
প্রশ্ন: লিল়োগকতবা কমীলদর পলক্ষ বয িকি ব্যয় েিি কলরি তার মূল্যলক কী েলি? 
ক) বোিাি                                                           খ) আনুলতালষক 
গ) আলথবক সুলেধা                                                      ঘ) পলরপূরক সুলেধা 
উত্তর: (ঘ) 
প্রশ্ন: পলরপূরক সুলেধা বকািটি? 
ক) ওভারটাইম                                                     খ) টিলফি ভাতা 
গ) লচলকৎিা সুলেধা                                                   ঘ) ছুটির লদলির বেতি 
উত্তর: (গ) 
প্রশ্ন: েলমক-কম বচারীলদর অিালথবক সুলেধা বকািটি? 
ক) উৎিে ভাতা                                                  খ) টিলফি ভাতা 
গ) মিাঘ ব ভাতা                                                       ঘ) লেলিাদলির ব্যেস্থা 
উত্তর: (ঘ) 
প্রশ্ন: লিলচর বকািটি বেতলির পলরপূরক সুলেধা? 
ক) ভর্তবলক                                                            খ) বোিাি 
গ) ওভারটাইম                                                        ঘ) অেির ভাতা 
উত্তর: (ক) 
প্রশ্ন: লিলচর বকািটি আলথবক সুলেধার অন্তর্ভবক্ত িয়? 
ক) বোিাি                                                        খ) মিাঘ ব ভাতা 
গ) লচলকৎিা সুলেধা                                                 ঘ) োলডভাডা ভাতা 
উত্তর: (গ) 
প্রশ্ন: প্রলভলডন্ট ফালে কমীর দাি মূি বেতলির ১০%, লিল়োগকতবার দাি ৫% িলি কতবলির লদলক মূি বেতলির শতকরা কত 
টাকা লিখলত িলে? 
ক) ৫%                                                          খ) ৬% 
গ) ১০%                                                            ঘ) ১৫% 
উত্তর: (ঘ) 
প্রশ্ন: একজি কম বচারী এলপ্রি মালির মূি বেতি ৯,০০০ টাকা। লেিা বেতলি ছুটি বভাগ কলরি ১০ লদি। ছুটি বভাগ োেদ 
কত টাকা কতবি করলত িলে? 
ক) ১,৫০০ টাকা                                                  খ) ২,০০০ টাকা 
গ) ২৫০০ টাকা                                                     ঘ) ৩,০০০ টাকা 
উত্তর: (ঘ) 
ইিংলগত: ছুটি োেদ কতবি=৯,০০০÷৩০×১০ টাকা=৩,০০০ টাকা। 
 

প্রশ্ন একটি উৎপাদিকারী প্রলতষ্ঠাি উৎপাদলির প্রমাি িময় প্রলত একক ২০ লমলিট এেিং স্বাভালেক মজুলরর িার প্রলত ঘন্টা ১২ 
টাকা িলি একক প্রলত মজুলরর িার কত?                   
ক) ৪ টাকা                                                                  খ) ৬ টাকা 
গ) ৮ টাকা                                                                    ঘ) ১০ টাকা 
উত্তর: ( ক) 



 
15 

ইিংলগত: এক ঘন্টায় উৎপাদি িলে= ৬০÷২০ একক = ৩ একক ∴একক  প্রলত মজুলর=১২÷৩ টাকা = ৪টাকা। 
 

েহুপদী িমালিসূচক েহুলিেবাচলি প্রশ্ন 
 
প্রশ্ন: বমাট মজুলর িলত কতবি করা িয়- 
i). প্রলভলডন্ট ফালে লিল়োগকতবার দাি 
ii). প্রলভলডন্ট ফালে কলরলমর দাি 
iii). কল্যাি তিলেলি কমীর গাি 
লিলচর বকািটি িঠিক? 
ক) i ও ii                                                                     খ) i ও iii 
গ) ii ও iii                                                                    ঘ) i, ii ও iii 
উত্তর: (ঘ) 
প্রশ্ন : েলমক-কম বচারীলদর মজনু লিি বল়ের পদ্ধলত িলিা- 
i). ঘন্টা িার 
ii). কায ব িার 
iii). লমে িার 
লিলচর বকািটি িঠিক? 
ক) i ও ii                                                                    খ) i ও iii 
গ) ii ও iii                                                                  ঘ) i, ii ও iii 
উত্তর: (ঘ) 
প্রশ্ন: বেতি পূরক িলিা- 
i). োলড ভাডা ভাতা       
ii). টিলফি ভাতা 
iii). লেলিল়োগ ভাতা 
লিলচর বকািটি িঠিক? 
ক) i ও ii                                                                    খ) i ও iii 
গ) ii ও iii                                                                   ঘ) i, ii ও iii 
উত্তর: (ক) 
প্রশ্ন: বেতি পূরক িলিা- 
i). জীেিযাত্রার ব্যয় বৃলদ্ধ করার জন্য 
ii). মুদ্রাস্ফীলতর জন্য 
iii). দ্রব্যমূল্য বৃলদ্ধর জন্য 
লিলচর বকািটি িঠিক? 
ক) i ও ii                                                                    খ) i ও iii 
গ) ii ও iii                                                                    ঘ) i, ii ও iii 
উত্তর: (ঘ) 
প্রশ্ন: বেতি লেেরিীর উপাদািিমূলির মলধ্য কতবি িলিা- 
i). বোিাি 
ii). ভলেষ্য তিলেি 
iii) কল্যাি তিলেি 
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লিলচর বকািটি িঠিক? 
ক) i ও ii                                                                                                                                              খ) i ও iii 
গ) ii ও iii                                                                 ঘ) i, ii ও iii 
উত্তর: (গ) 
 
অলভন্ন তথ্য লভলত্তক েহুলিেবাচলি প্রশ্ন: 
লিলচর উেীপকটি পলডা এেিং পরেতী দুটি প্রলশ্নর উত্তর দাও: 
স্কয়ার ওয়াকব শলপ ৪৮ ঘণ্টার িিাি অনুিরি করা িয়। উক্ত উৎপাদি প্রলতষ্ঠাি বথলক লিলচর তথ্যগুলিা পাওয়া বগি- 
উৎপাদলির প্রমাি িময় ১৫ লমলিট প্রলত একক।স্বাভালেক েমিার ১০ টাকা প্রলত ঘন্টা। 
প্রশ্ন: কারখািা আইি অনুিালর প্রমাি িময় কত? 
ক) তদলিক ৮ ঘণ্টা                                                                                                                                                                           খ) তদলিক ৯ ঘণ্টা 
গ) তদলিক ১০ ঘণ্টা                                                    ঘ) িািালিক ৫৬ ঘণ্টা 
উত্তর: (ক)                              
প্রশ্ন িিালি স্বাভালেক উৎপাদলির পলরমাি কত? 
ক) ১৯২ একক                                                       খ) ২০০ একক 
গ) ৪৮০ একক                                                        ঘ) ৭২০ একক 
উত্তর: (ক) 
 
লিলচর উেীপকটি পলডা এেিং পরেতী দুটি প্রলশ্নর উত্তর দাও: 
একটি উৎপাদিকারী প্রলতষ্ঠালির িিালি ৪৮ ঘন্টা অনুিরি করা িয়। উক্ত প্রলতষ্ঠালির তথ্যােিী লিলচ প্রদাি করা িলিা: 
প্রলত একক উৎপাদলির প্রমাি িময় ৫(পাাঁচ) লমলিট। ঘণ্টাপ্রলত মজুলর ৯ টাকা। 
প্রশ্ন: িািালিক প্রমাি উৎপাদলির পলরমাি কত? 
ক) ১৯২ একক                                                      খ) ২৪০ একক 
গ) ৪৩২ একক                                                       ঘ) ৫৭৬ একক 
উত্তর: (ঘ) 
ইিংলগত: িািালিক প্রমাি উৎপাদি =িািালিক প্রমাি উৎপাদি িময়×ঘণ্টা প্রলত প্রমাি উৎপাদি 
এখালি, ঘণ্টা প্রলত প্রমাি উৎপাদি=৬০ লমলিট÷৫লমলিট =১২ একক। 
∴িািালিক উৎপাদি  = ৪৮ ঘন্টা×১২ একক =৫৭৬ একক। 
প্রশ্ন: প্রলত একলকর মজুলর কত? 
ক) ০.৫৬ টাকা                                                       খ) ০.৭৫টাকা 
গ) ১.৩৩ টাকা                                                        ঘ) ১.৮০ টাকা 
উত্তর: (খ) 
ইিংলগত: প্রলত একলকর মজুলর = ৯ টাকা÷১২ একক=০.৭৫ টাকা 

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

লপ্রয় লশক্ষাথী, 
লিিােলেজ্ঞাি লিতীয়পলত্রর ৭ম অধ্যায় : উৎপাদি ব্যয় লিিাে প্রায় প্রলত েছরই বোডব পরীক্ষায় ৩/৪টি েহুলিেবাচলি ও ২/১টি 
সৃজিশীি প্রশ্ন থালক। এখালি, আলম লেলভন্ন লশক্ষালোলডবর লেগত ৪েছলরর প্রলশ্নর আলিালক লকছুগুরুত্বপূি ব েহুলিেবাচলি িমুিা 
প্রশ্ন, প্রশ্নগুলির উত্তর এেিং ব্যেিালরক িমস্যার বক্ষলত্র ইিংলগত লশলরািালম গিিা কলর লদলয়লছ। বতামালদর প্রলত লিলদ বশ িলে, 

এই িমুিা প্রশ্ন ও উত্তরগুলি োরোর চচ বা করলে। অন্তত এই েহুলিেবাচলি প্রশ্নগুলি িে লশলখ লিলে।  
এই অধ্যায় বথলক পাঠ পলরকল্পিা অিংলশ বকাি সৃজিশীি প্রশ্ন বতামালদর চচ বার জন্য িিংযুক্ত করা িয়লি। কারি এই অধ্যায় 

বথলক ৫টি িমুিা প্রশ্ন ও িমুিা উত্তর লিলয় আিাদা একটি বিকচার লশট বদয়া িলয়লছ।  
 

ভালিা বথলকা, ঘলর বথলকা, সুস্থ ও লিরাপলদ বথলকা।  ধন্যোদ। 
 


