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বেপজা পােলিক স্কুি ও কলিজ চট্টগ্রাম 
 
 
 
 
 

পেব - ০৬ 
সৃজনশীি নমুনা প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর 
(পাঠ পলরকল্পনা - ০৬ অনুসালর) 
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নমুনা প্রশ্ন -০১ 
[ঢাকা লশক্ষালোর্ব ২০১৯] 

উেবানা লিলমলের্ এর উৎপাদন ব্যয় সম্পলকব ত তথ্যােলি লনম্নরূপ: 
লেেরি োকা 

কাাঁচামালির মজুদ (০১-০১-২০১৮) ৭৫,০০০ 
কাাঁচামালির মজুদ (৩১-১২-২০১৮) ৯০,০০০ 
ততলর পলের মজুদ (০১-০১-২০১৮) ৮০,০০০ 
ততলর পলের মজুদ (৩১-১২-২০১৮) ৯০,০০০ 
কাাঁচামাি ক্রয় ৭,৫০,০০০ 
প্রতযক্ষ মজুলর ৫,৬৫,০০০ 
পলরাক্ষ কাাঁচামাি ২৫,০০০ 
পলরাক্ষ কাাঁচামাি ৪৫,০০০ 
কারখানার উপলরখরচ ৯০,০০০ 
অলিস ও প্রশাসলনক ১,২০,০০০ 
লেক্রয় ও লেেরি খরচ ৬০,০০০ 
লেক্রয়মূল্য ১৯,৩০,০০০ 
ক।  ব্যেহৃত কাাঁচামালির ব্যয় লনি বয় কলরা। 
খ।  লেলক্রত পলের ব্যয় লনি বয় কলরা। 
গ।  আয় লেেরিী প্রস্তুত কলরা। 

 
১(ক) নং প্রলশ্নর উত্তর 

ব্যেহৃত কাাঁচামালির ব্যয় লনি বয়: 
লেেরি োকা 

কাাঁচামালির প্রারলিক মজুদ ৭৫,০০০ 
ব াগ: কাাঁচামাি ক্রয় ৭,৫০,০০০ 
 ৮,২৫,০০০ 
োদ: কাাঁচামালির সমাপনী মজুদ ৯০,০০০ 
ব্যেহৃত কাাঁচামালির ব্যয় ৭,৩৫,০০০ 

 
১(খ) নং প্রলশ্নর উত্তর 
উেবানা আনলিলমলের্ 
উৎপাদন ব্যয় লেেরিী 

২০১৮ সালির ৩১ লর্লসম্বর তালরলখ সমাপ্ত েছলরর জন্য 
লেেরি োকা 

ব্যেহৃত কাাঁচামালির ব্যয় ৭,৩৫,০০০ 
ব াগ: প্রতযক্ষ মজুলর ৫,৬৫,০০০ 

মুখ্য ব্যয় ১৩,০০,০০০ 
ব াগ: কারখানা উপলরব্যয় ৯০,০০০ 

উৎপাদন ব্যয় ১৩,৯০,০০০ 
ব াগ: ততলর পলের প্রারলিক মজুদ ৮০,০০০ 
 ১৪,৭০,০০০ 
োদ: ততলর পলের সমাপনী মজুদ ৯০,০০০ 

লেলক্রত পলের ব্যয় ১৩,৮০,০০০ 
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লেলশষ বনাে: কারখানা উপলর ব্যয় িলিা পলরাক্ষ কাাঁচামাি পলরাক্ষ মজুলর কারখানায় ব্যেহৃত লেলিন্ন দ্রব্যালদ োেদ খরলচর 
সমলি। প্রশ্নপলত্র, কারখানা উপলরব্যয় ৯০,০০০ োকা বদওয়া আলছ। এছাডা পলরাক্ষ কাাঁচামাি ২৫,০০০ োকা এেং পলরাক্ষ 
মজুলর ৪৫,০০০ োকা বদয়া আলছ।ল লিতু পলরাক্ষ কাাঁচামাি, পলরাক্ষ মজুলর, ও কারখানা উপলর ব্যলয়র অংশ এ কারলি ধরা 
িলিা উক্ত খরচগুলিা অন্তর্ভবক্ত কলর কারখানা উপলর খরচ ৯০,০০০ োকা বদয়া িলয়লছ। 
 

১(গ) নং প্রলশ্নর উত্তর 
উেবানা লিলমলের্ 

লেশদ আয় লেেরিী 
২০১৮ সালির ৩১লর্লসম্বর তালরলখ সমাপ্ত েছলরর জন্য 
লেেরি োকা োকা 

লেক্রয় মূল্য  ১৯,৩০,০০০ 
োদ:  লেলক্রত পলের ব্যয়  ১৩,৮০,০০০ 

বমাে মুনািা  ৫,৫০,০০০ 
োদ:  পলরচািনা ব্যয়   
অলিস ও প্রশাসলনক খরচ ১,২০,০০০  
লেক্রয় ও লেতরি খরচ ৬০,০০০  
  ১,৮০,০০০ 

লনে মুনািা  ৩,৭০,০০০ 
 

নমুনা প্রশ্ন-০২ 
[লসলিে লশক্ষা বোর্ব ২০১৯] 

 
নীিাঞ্জনা লিলমলের্ চিলত েছর ৭৫,০০০ একক পে ২৬ োকা দলর লেলক্র করলছ। তালদর ব্যয় লেেরিী প বালিাচনা কলর 
লনলচর তথ্যগুলিা পাওয়া বগি: 
 

ততলর পলের প্রারলিক মজুদ ৫,০০০ একক। একক প্রলত ব্যয় ১৪.২০ োকা। 
ততলর পলের সমাপনী মজুদ ১০,০০০ একক। 
েম ব্যয় একক প্রলত ১০ োকা। 
কারখানা উপলর ব্যয় েম ব্যয় এর ৮০%। 
অলিস ও প্রশাসলনক ব্যয় উৎপাদনব্যলয়র১০%। 
লেক্রয় ও লেজ্ঞাপন ব্যয় কারখানা উপলরব্যলয়র ১৫%। 

 
ক) উৎপালদত একলকর পলরমাি লনি বয় কলরা। 
খ) ততলর পলের সমাপনী মজুদ পলের মূল্য লনি বয় কলরা। 
গ) লনে িাি এেং লেক্রলয়র উপর লনে িালির িার লনি বয় কলরা 
 

২(ক) নং প্রলশ্নর উত্তর 
উৎপালদত একলকর পলরমাি লনি বয়: 

লেেরি পলরমাি (একক) 
লেক্রয় ৭৫,০০০ 
(+) সমাপনী মজুদ ১০,০০০ 
 ৮৫,০০০ 
(-) প্রারলিক মজুদ ৫,০০০ 
উৎপালদত একলকর পলরমাি ৮০,০০০ 
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২(খ) নং প্রলশ্নর উত্তর 
ততলর পলের সমাপনী মজুদ পলের মূল্য লনি বয়: 
ততলর পলের সমাপনী মজুদ 
= উৎপাদন ব্যয় ÷ উৎপাদন একক × সমাপনী মজুদ একক 
এখালন, ততলর পলের উৎপাদন ব্যয়  

লেেরি োকা 
কাাঁচামাি (৮০,০০০×১০) ৮,০০,০০০ 
(+) েম ব্যয় (৮০,০০০×৬) ৪,৮০,০০০ 

মুখ্য ব্যয় ১২,৮০,০০০ 
(+) কারখানা উপলর ব্যয়(৪,৮০,০০০×৮০%) ৩,৮৪,০০০ 

উৎপাদন ব্যয় ১৬,৬৪,০০০ 
 
উৎপালদত পলের পলরমাি - ৮০,০০০ একক 
এেং সমাপনী মজুদ পলের পলরমাি - ১০,০০০ একক 
অতএে, ততলর পলের মজুদ পলের মূল্য 
= ১৬,৬৪,০০০ োকা  ÷ ৮০,০০০  োকা × ১০,০০০ োকা 
= ২,০৮,০০০ োকা 
 

২(গ) নং প্রলশ্নর উত্তর 
নীিাঞ্জনা লিলমলের্ 
লেশদ আয় লেেরিী 

লেেরি োকা োকা 
লেক্রয় (৭৫,০০০×২৬)  ১৯,৫০,০০০ 
(-) লেলক্রত পলের ব্যয়:   
উৎপাদন ব্যয় ১৬,৬৪,০০০  
(+) ততলর পলের প্রারলিক মজুদ ৭১,০০০  
 ১৭,৩৫,০০০  
(-) ততলর পলের সমাপনী মজুদ ২,০৮,০০০  
  ১৫,২৭,০০০ 

বমাে মুনািা  ৪,২৩,০০০ 
(-) পলরচািনা ব্যয়:   
অলিস ও প্রশাসলনক ব্যয় (১৬,৬৪,০০০×১০%) ১,৬৬,৪০০  

লেক্রয় ও লেজ্ঞাপন ব্যয় (৩,৮৪,০০০×১৫%) ৫৭,৬০০  
  ২,২৪,০০০ 

লনে মুনািা  ১,৯৯,০০০ 
 
লেক্রলয়র উপর লনে িালির শতকরা িার 
= লনে িাি ÷ লনে লেক্রয় × ১০০ 
= ১,৯৯,০০০ োকা ÷ ১৯,৫০,০০০ োকা × ১০০ 
= ১০.২১% 
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নমুনা প্রশ্ন-০৩ 
[কুলমল্লা লশক্ষা বোর্ব ২০১৯] 

িজলুি িক লিলমলেলর্র উৎপাদন সংক্রান্ত তথ্য লনলচ বদয়া িি: 
লেেরি োকা 

ব্যেহৃত কাাঁচামাি ৯০,০০০ 
মজুলর ৫০,০০০ 
কারখানা উপলরব্যয় ৩০,০০০ 
প্রশাসলনক উপলরব্যয় ১০,০০০ 
উলল্ললখত তলথ্যর লিলত্তলত বক দরপত্র মূল্য লনধ বারি করলত িলে  ার জন্য কাাঁচামাি ব্যয় ৮,০০০ োকা, মজুলর ৫,০০০ োকা 
এেং বমাে ব্যলয়র উপর ৩০%  মুনািা করা িলে। 
ক) লেক্রলয়র উপর িালির  িার লনি বয় কলরা। 
খ) উৎপাদন ব্যয় লেেরিী ততলর কলরা। 
গ) দরপত্র মূল্য লনধ বারি কলরা। 

৩(ক) নং প্রলশ্নর উত্তর 
লেক্রলয়র উপর িালির শতকরা িার লনি বয়: 
মলনকলর,  
বমাে ব্যয় ১০০ োকা িলি মুনািা/িাি ৩০ োকা। 
লেক্রয়মূল্য িলে (১০০ + ৩০) োকা = ১৩০ োকা। 
অতএে, লেক্রলয়র উপর িালির শতকরা িার 
= মুনািা ÷ লেক্রয় মূল্য ×১০০ 
=৩০ ÷ ১৩০× ১০০ 
=২৩.০৮% 

৩(খ) নং প্রলশ্নর উত্তর 
িজলুি িক লিলমলের্ 
উৎপাদন ব্যয় লেেরিী 

লেেরি োকা 
ব্যেহৃত কাাঁচামাি ৯০,০০০ 
ব াগ : মজুলর ৫০,০০০ 

মুখ্য ব্যয় ১,৪০,০০০ 
ব াগ: কারখানা উপলরব্যয় ৩০,০০০ 

উৎপাদন ব্যয় ১,৭০,০০০ 
৩(গ) নং প্রলশ্নর উত্তর 
িজলুি িক লিলমলের্ 

দরপত্র লেেরিী 
লেেরি োকা 

কাাঁচামাি   ৮,০০০ 
(+) মজুলর   ৫,০০০ 

                                                                          মুখ্য ব্যয়   ১৩,০০০ 
(+) কারখানা  উপলরব্যয়(৫,০০০×৬০%)  ৩,০০০ 

                                                                     উৎপাদন ব্যয়   ১৬,০০০ 
(+) প্রশাসলনক উপলরব্যয় (১৬,০০০×৫.৮৮%) ৯৪১ 

                                                                         বমাে ব্যয়   ১৬,৯৪১ 
(+) মুনািা (১৬,৯৪১×৩০%)   ৫,০৮২ 

                                                                    দরপলত্রর মূল্য   ২২,০২৩ 
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প্রলয়াজনীয় গিনাসমূি: 
১। প্রতযক্ষ মজুলরর উপর কারখানা উপলরব্যয় শতকরা িার 
= কারখানা উপলরব্যয় ÷ প্রতযক্ষ মজুলর × ১০০ 
= ৩০,০০০ োকা ÷ ৫০,০০০ োকা × ১০০ 
= ৬০% 
২। উৎপাদন ব্যয় এর উপর প্রশাসলনক উপলর ব্যলয়র শতকরা িার 
= প্রশাসলনক উপলরব্যয় ÷ উৎপাদন ব্যয় × ১০০ 
= ১০,০০০ োকা ÷ ১,৭০,০০০ োকা × ১০০ 
= ৫.৮৮%(প্রায়) 
 

নমুনা প্রশ্ন-০৪ 
[লসলিে লশক্ষালোর্ব ২০১৯] 

একটি উৎপাদনকারী প্রলতষ্ঠান েলমলকরা প্রলতলদন আে ঘন্টা কাজ কলর। শুক্রোর ছুটির লদন। স্বািালেক মজুলরর িার ঘন্টা প্রলত 
১৫ োকা। ওিারোইম মজুলর স্বািালেক িালরর লিগুি। েলমলকরা মিাঘ ব িাতা োেদ স্বািালেক মজুলরর ১০%,  াতায়াত িাতা 
োেদ ১৫%, এেং োসস্থান িাতা োেদ ৫০% িাতা পায়। েলমলকরা স্বািালেক মজুলরর ১০% িলেষ্য তিলেলি জমা বদয়। লনলচ 
এক সপ্তালি ৩ জন েলমলকর প্রকৃত কম বঘন্টা বদয়া িলিা: 

রাম           ৫০ ঘন্টা 
রলিম  ৬০ ঘন্টা 
জয়ন   ৭২ ঘন্টা 

ক) ওিারোইম োেদ বক কত মজুলর পালে লনি বয় কলরা। 
খ) েলমকলদর মজুলরর পলরমাি কত লনি বয় কলরা। 
গ) েলমকলদর বনে মজুলরর পলরমাি কত লনি বয় কলরা। 
 

৪(ক) প্রলশ্নর উত্তর 
ওিারোইম মজুলরর পলরমাি লনি বয়: 
সাপ্তালিক প্রমাি কম বঘন্টা  
= ৮ ঘন্টা × ৬ লদন 
= ৪৮ ঘন্টা 
আমরা জালন, 
ওিারোইম মজুলর  
= ওিারোইম কম বঘন্টা × ওিারোইম মজুলরর িার 
এখালন, ওিারোইম কম বঘন্টা = প্রকৃত কম বঘন্টা-প্রমাি কম বঘন্টা 
েলমকলদর ওিারোইম কম বঘন্টা 
রাম = ৫০ ঘন্টা - ৪৮ ঘন্টা =২ ঘন্টা 
রলিম = ৬০ ঘন্টা - ৪৮ ঘন্টা =১২ ঘন্টা 
জন = ৭২ ঘন্টা - ৪৮ ঘন্টা =২৪ ঘন্টা 
 
এেং ওিারোইম মজুলরর িার = স্বািালেক মজুলরর িার × ২ 
= ১৫ × ২ োকা 
= ৩০ োকা 
অতএে, েলমকলদর ওিারোইম মজুলর 
রাম - ২ ঘন্টা × ৩০ োকা = ৬০ োকা 
রলিম - ১২ ঘন্টা × ৩০ োকা = ৩৬০ োকা 
জন - ২৪ ঘন্টা × ৩০ োকা = ৭২০ োকা 
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৪(খ) নং প্রলশ্নর উত্তর 
েলমকলদর বমাে মজুলর লনি বয়: 

লেেরি রাম োকা রলিম োকা জন োকা 
মূি মজুলর (৪৮ ঘন্টা × ১৫ োকা) ৭২০ ৭২০ ৭২০ 
ওিারোইম মজুলর ৬০ ৩৬০ ৭২০ 
মিাঘ ব িাতা (৭২০ × ২০%) ৭২ ৭২ ৭২ 
 াতায়াত িাতা (৭২০ × ১৫%) ১০৮ ১০৮ ১০৮ 
োসস্থান িাতা (৭২০ × ৫০%) ৩৬০ ৩৬০ ৩৬০ 

বমাে মজুলর ১,৩২০ ১,৬২০ ১,৯৮০ 
 

৪(গ) নং প্রলশ্নর উত্তর 
েলমকলদর লনে মজুলর লনি বয়: 

লেেরি রাম োকা রলিম োকা জন োকা 
বমাে মজুলর ১,৩২০ ১,৬২০ ১,৯৮০ 
(-) কতবন সমূি:    
    িলেষ্যৎ তিলেি (৭২০ × ১০%) ৭২ ৭২ ৭২ 

লনে মজুলর ১,২৪৮ ১,৫৪৮ ১,৯০৮ 
 

 
নমুনা প্রশ্ন-০৫ 

[রাজশািী লশক্ষালোর্ব-২০১৯] 
তাসলিমা ও মাধুরী লরলম বের্াস ব এর দুজন কমী। ২০১৯ সালির জুন মালস তালদর বেতন সম্পলকব ত তথ্যােলি  লনম্নরূপ: 

লেেরি তাসলিমা মাধুরী 
মূি বেতন ৮,০০০ োকা ১০,০০০ োকা 
মিাঘ ব িাতা ২০% ২০% 
োসস্থান িাতা ৫০% ৫০% 
 াতায়াত িাতা (মালসক) ৮০০ োকা ১,০০০ োকা 
ওিারোইম (ঘন্টা) ২২ ঘন্টা ২৮ ঘন্টা 
িলেষ্য তিলেি কতবন ১০% ১০% 
সামালজক লনরাপত্তা তিলেলি কতবন ৩% ৩% 
অলগ্রম বেতন োেদ কতবন - ৬০০ োকা 
স্বািালেক কম বঘন্টা ২০০ ঘন্টা ২০০ ঘন্টা 
ওিারোইলমর মজুলর স্বািালেক মজুলর িার লিগুি বদয়া িয়   
ক) মাধুরীর ওিারোইলমর োকার পলরমাি লনি বয় কলরা। 
খ) কমীিলয়র বমাে বেতন লনি বয় কলরা। 
গ) প্রলয়াজনীয় জালেদা দালখিা দাও,। 

 
৫(ক) নং প্রলশ্নর উত্তর 

মাধুরীর ওিারোইলমর পলরমাি লনি বয়: 
ওিারোইম মজুলর 
= ওিারোইম ঘন্টা × ওিারোইম মজুলরর িার 
= ২৮ ঘন্টা ×  (১০,০০০ োকা ÷ ২০০ ঘন্টা) × ২ 
= ২৮ ঘন্টা × ৫০ োকা × ২ 
= ২,৮০০ োকা। 
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৫(খ) নং প্রলশ্নর উত্তর 
কমীলদর বমাে বেতন লনি বয়: 

লেেরি তাসলিমা মাধুরী সেবলমাে 
মূি বেতন ৮,০০০ ১০,০০০ ১৮,০০০ 
মিাঘ ব িাতা ১,৬০০ ২,০০০ ৩,৬০০ 
োসস্থান িাতা ৪,০০০ ৫,০০০ ৯,০০০ 
 াতায়াত িাতা ৮০০ ১,০০০ ১,৮০০ 
ওিারোইম মজুলর ১,৭৬০ ২,৮০০ ৪,৫৬০ 
বমাে বেতন ১৬,১৬০ ২০,৮০০ ৩৬৯৬০ 
প্রলয়াজনীয় গিনাসমূি: 
১। মিাঘ ব িাতা লনি বয়: 
মিাঘ ব িাতা = মূি বেতন × মিাঘ ব িাতার শতকরা িার 
     তাসলিমা - ৮,০০০ োকা × ২০% =১,৬০০ োকা 
     মাধুরী - ১০,০০০ োকা ×  ২০% =২,০০০ োকা 
২। োসস্থান িাতা লনি বয়: 
োসস্থান িাতা = মূি বেতন × োসস্থান িাতার শতকরা িার 
     তাসলিমা - ৮,০০০ োকা × ৫০% = ৪,০০০ োকা 
     মাধুরী - ১০,০০০ োকা × ৫০% = ৫,০০০ োকা 
৩। ওিারোইম মজুলর লনি বয়: 
আমরা জালন, ওিারোইম মজুলর 
= ওিারোইম ঘন্টা × ওিারোইম মজুলরর িার 
    তাসলিমা - ২২ ঘন্টা ×  (৮,০০০/২০০) ×  ২ = ১,৭৬০ োকা 
    মাধুরী - ২৮ ঘন্টা × (১০,,০০০/২০০) × ২ = ২,৮০০ োকা 
 

৫(গ) নং প্রলশ্নর উত্তর 
লরলম বের্াস ব 

সাধারি জালেদা 
তালরখ লিসাে লশলরানালম ব্যাখ্যা সূত্র বর্লেে োকা বক্রলর্ে োকা 
২০২০ লি.     
জুন -৩০ বেতন খরচ                                                 বর্.  ৩৬,৯৬০  
      প্রলদয় বেতন                                          বক্র.   ৩৬,৯৬০ 
 (জুন মালসর অনুলমালদত বেতন লিসাের্ভক্ত করা িলিা।)    
জুন-৩০ প্রলদয় বেতন                                                বর্.  ৩৬,৯৬০  
      প্রলদয় িাউচার                                         বক্র.   ৩৪,০২০ 
      িলেষ্য তিলেি                                        বক্র.   ১,৮০০ 
      অলগ্রম বেতন                                          বক্র.   ৬০০ 
      সামালজক লনরাপত্তা তিলেি                          বক্র.   ৫৪০ 
 (লনে বেতন ও কতবন সমূি লিসাের্ভক্ত করা িলিা।)    
জুন-৩০ প্রলদয় িাউচার                                              বর্.  ৩৪,০২০  
      নগদান                                                বক্র.   ৩৪,০২০ 
 (লনে বেতন প্রদান করা িলিা।)                             
  বমাে=  ১,০৭,৯৪০ ১,০৭,৯৪০ 

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

 


