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ক) PPP এর পূর্ডরূপ ফলখ।

খ) তারলয  ন্াম মুন্ািা ন্ীফতফি  যাখযা কর।

গ) ফম. শাহেদ বকান্ ধরহন্র অর্ডায়ন্ কহরহেন্?  যাখযা কর।

ঘ)  াফি ফন্মডাহর্ ফম. সাহেহদর  যাাংক বর্হক ঋর্ গ্রের্ কতিা ব ৌফিক  হল তুফম মহন্ কর? মতামত দাও।

৩। ফম. শাহেদ একজন্ কু্ষদ্র  য সায়ী। ন্তুন্  াফি ফন্মডাহর্র জন্য ফতফন্ আত্নীয়-স্বজন্ ও  নু্ধ- ান্ধ বর্হক ফকেু

অর্ড ধার কহরন্। ফকন্তু তা ফদহয়  াফি ফন্মডার্ করা সম্ভ েহে ন্া। তাই ফতফন্ অ ফশষ্ট প্রহয়াজন্ীয় অর্ড ৮.৫%

োহর একফি  যাাংক বর্হক ঋর্ বন্ন্। [সকল ব ার্ড ‘১৮]

ক) PPP এর পূর্ডরূপ ফলখ।
PPP এর পূর্ডরূপ েল public private partnership.

খ) তারলয  ন্াম মুন্ািা ন্ীফতফি  যাখযা কর।
তারলয ও মুন্ািার মহধয ভারসাময রক্ষাকারী ন্ীফতফি েহলা তারলয  ন্াম মুন্ািা ন্ীফত।
ন্গদ অর্ড ও মুন্ািার মহধয ফ পরীত সম্পকড ফ দযমান্। ন্গদ অর্ড ব ফশ রাখহল ফ ফন্হয়াগ কম েয় িহল মুন্ািা
কহম  ায়। অপরফদহক মুন্ািা  ৃফির প্রতযাশায় ব ফশ ফ ফন্হয়াগ করা েহল তারলয  াহি, ন্গদ িাকার ঘািফত বদখা
বদয়। তাই উি ন্ীফত অনু্ ায়ী ন্গদ অর্ড এ াং ফ ফন্হয়াহগর মহধয ভারসাময রক্ষা কহর ফ ফন্হয়াগ ফসিান্ত গ্রের্
করা েয়।

অর্ডায়ন্ ও  য সায় অর্ডায়ন্

ALL BOARD 2018

উত্তর
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গ) ফম. শাহেদ বকান্ ধরহন্র অর্ডায়ন্ কহরহেন্?  যাখযা কর।

উদ্দীপহক ফম. শাহেদ পাফর াফরক অর্ডায়ন্ কহরহেন্।

পাফর াফরক অর্ডায়হন্র বক্ষহে পফর াহরর উৎস ও পফরমার্ ফন্ধডারর্ কহর বস আহয় কীভাহ  যয় করহল

পফর াহরর সদসযহদর স ডাঙ্গীন্ মঙ্গল েয় তা ফন্ধডারর্ করা েয়। এহক্ষহে পফর াহরর প্রহয়াজন্ীয় অসাংখয  যহয়র

মহধয অগ্রাফধকাহরর ফভফিহত অফধক গুরুত্বপূর্ড  যয় গুহলা পূরর্ করা েয় এ াং ঘািফত র্াকহল বস অর্ড ফ ফভন্ন

উৎস বর্হক সাংস্থান্ করা েয়।

উদ্দীপহক জন্া শাহেদ একজন্ কু্ষদ্র  য সায়ী। ফতফন্  াফি ফন্মডাহর্র জন্য আত্মীয়-স্বজন্ ও  নু্ধ- ান্ধ বর্হক

ফকেু অর্ড ধার কহরন্। উি অর্ড দ্বারা  াফি ফন্মডার্ করা সম্ভ েহে ন্া ফ ধায় অ ফশষ্ট প্রহয়াজন্ীয় অর্ড  যাাংক

বর্হক ঋর্ গ্রেহর্র মাধযহম সাংস্থান্ কহরন্। ফতফন্ ফন্হজর এ াং পফর াহরর সদসযহদর সুফ ধার জন্য গৃে ফন্মডাহর্র

ফসিান্ত ফন্হয়হেন্ এ াং  র্া র্ অর্ডায়ন্ প্রফিয়ার মাধযহম ঘািফত অর্ড ব াগান্ ফদহয়হেন্। সুতরাাং  লা  ায়, ফম.

শাহেহদর অর্ডায়হন্র ধরন্ েহলা পাফর াফরক অর্ডায়ন্।
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ঘ)  াফি ফন্মডাহর্ ফম. সাহেহদর  যাাংক বর্হক ঋর্ গ্রের্ কতিা ব ৌফিক  হল তুফম মহন্ কর? মতামত দাও।

 াফি ফন্মডাহর্ ফমস্টার শাহেহদর  যাাংক বর্হক ঋর্ গ্রের্ সম্পন্ন ব ৌফিক  হল আফম মহন্ কফর।
পাফর াফরক অর্ডায়হন্র বক্ষহে পফর াহরর আহয়র উৎস ও পফরমার্ ফন্ধডারর্ কহর বস কীভাহ  যয় করহল
পফর াহরর সদসযহদর স ডাঙ্গীর্ মঙ্গল েয় তা ফন্ধডারর্ করা েয়। পফর াহরর বক্ষহে দদন্ফিন্  যয় অস্থায়ীভাহ 
সাংঘফিত েহত পাহর। স্থায়ী  যয়  ি অাংহকর  যয় ফ ধায় পাফর াফরক অর্ডায়হন্র মাধযহম  ফদ ঘািফত বদখা বদয়
বসহক্ষহে ফ কল্প  য স্থা গ্রের্ করা ব হত পাহর।
উদ্দীপহক বদখা  ায় ফমস্টার শাহেদ ন্তুন্  াফি ফন্মডাহর্র জন্য আত্মীয়-স্বজন্ ও  নু্ধ- ান্ধ বর্হক ফকেু অর্ড ধার
কহরন্। ফকন্তু বসই অর্ড  াফি ফন্মডাহর্র জন্য প ডাপ্ত ন্া েওয়ায় অ ফশষ্ট প্রহয়াজন্ীয় অর্ড ৮.৫% োহর একফি
 যাাংক বর্হক ঋর্ বন্য়।
পফর াহরর আয়  ফদ দদন্ফিন্  যয় ও প্রহয়াজহন্ স্থায়ী  যয়  েহন্ অপ ডাপ্ত েয় বসহক্ষহে পফর াহরর  াইহর অর্ডাৎ
 নু্ধ- ান্ধ , আত্মীয়-স্বজন্,  যাাংক  া ফ ফভন্ন আফর্ডক প্রফতষ্ঠান্ বর্হক ঋর্ গ্রেহর্র মাধযহম বসই অর্ড সাংস্থান্  া
ঘািফত বমাকাহ লা করা ব হত পাহর। জন্া সাহেদ  ফদ সমূ্পর্ড ফন্হজর অর্ডায়হন্ তার  াফি করার ফসিান্ত
ফন্হতন্ তােহল েয়হতা অহর্ডর অভাহ তার  াফি ফন্মডার্ সম্ভ েহতা ন্া। ব হেতু এহক্ষহে তার অহর্ডর সীমা িতা
ফেল ফকন্তু  যাাংক ঋহর্র মাধযহম এ ধরহন্র সীমা িতা প্রায় পুহরাপুফর হ্রাস পায়। সুতরাাং পফরহশহে  লা  ায় ব ,
 াফি ফন্মডাহর্র জন্য  যাাংক বর্হক ঋর্ গ্রের্ সমূ্পর্ড ব ৌফিক  হল আফম মহন্ কফর।
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২। ফম. বরজাউল ৫  ের পর ১,০০,০০০ িাকা পাওয়ার আশায়  তডমাহন্ ফকেু িাকা  যাাংহক জফমহয় রাখহত

চান্। জন্তা  যাাংক তাহক  াফেডক ১০% োহর সুদ প্রদাহন্র প্রস্তা ফদহয়হে এ াং র্াচ- াাংলা  যাাংক তাহক ৯%

োর মাফসক চি ৃফির প্রস্তা ফদহয়হে। [সকল ব ার্ড ‘১৮]

ক) EAR এর পূর্ডরূপ বলখ।

খ)  াট্টাকরর্ প্রফিয়া কী?  যাখযা কর।

গ) ৫  ের পর ১,০০,০০০ িাকা পাওয়ার জন্য ফম. বরজাউলহক জন্তা  যাাংহক কত িাকা জমা ফদহত েহ ?

ঘ) বকান্  যাাংহক িাকা জমা রাখহল জন্া বরজাউল অফধকতর লাভ ান্ েহ ন্? ফসিান্ত দাও।

ক) EAR এর পূর্ডরূপ বলখ।

EAR এর পূর্ডরূপ েহলা Effective Annual Rate.

 তডমাহন্ পাওয়া আর ভফ েযহত পাওয়া একই পফরমার্ অর্ড সমান্ মূলয  েন্ কহর ন্া। এ কারহর্ ভফ েযহত ব 

অর্ড পাওয়া  াহ তা  তডমান্ মূলয রূপান্তর কহর আফর্ডক ফসিান্ত ফন্হত েয়। একারহর্ই  াট্টাকরর্ প্রফিয়ায়

ভফ েযৎ মূলয বর্হক  তডমান্ মূলয ফন্র্ডয় করা েয়।

খ)  াট্টাকরর্ প্রফিয়া কী?  যাখযা কর।

অহর্ডর  তডমান্ মূলয ফন্র্ডয় করার প্রফিয়াহক  াট্টাকরর্ প্রফিয়া  হল।

উির
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পাাঁচ  ের পর ১ লখ িাকা বপহত ফম. বরজাউলহক  তডমাহন্ জন্তা  যাাংহক জমা রাখহত েহ -
আমরা জাফন্,

 তডমান্ মূলয (PV) = 𝐹𝑉

১+𝑖 𝑛

=
১,০০,০০০
১+ ০. ১০ ৫

=
১,০০,০০০
১.৬১০৫১

এখাহন্,

ভফ েযৎ মূলয, (FV) = ১,০০,০০০ িাকা

বময়াদকাল (n) = ৫  ের

সুহদর োর (i) = ১০%  া ০.১০

 তডমান্ মূলয, PV =?  

গ) ৫  ের পর ১,০০,০০০ িাকা পাওয়ার জন্য ফম. বরজাউলহক জন্তা  যাাংহক কত িাকা জমা ফদহত েহ ?

= ৬২,০৯২ িাকা প্রায়
সুতরাাং, পাাঁচ  ের পর ফম. বরজাউল ১,০০,০০০ িাকা বপহত চাইহল তাহক  তডমাহন্ জন্তা  যাাংহক ৬২,০৯২
িাকা (প্রায়) জমা রাখহত েহ ।
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পাাঁচ  ের পর ১,০০,০০০ িাকা বপহত ফম. বরজাউলহক  তডমাহন্ র্াচ  াাংলা  যাাংহক জমা রাখহত েহ -

PV = 𝐹𝑉

১+ 𝑖

𝑚

𝑛×𝑚

=
১,০০,০০০

১+ ০. ০৯
১২

৫×১২

=
১,০০,০০০
১.০০৭৫ ৬০

= ৬৩,৮৭০ িাকা প্রায়

বদওয়া আহে,

ভফ েযৎ মূলয, FV= ১,০০,০০০ িাকা

সুহদর োর, I= ৯%  া ০.০৯

বময়াদ, n= ৫  ের

চি ৃফির সাংখযা, m= ১২ [∵ মাফসক চি ৃফি]

 তডমান্ মূলয, PV=?

ঘ) বকান্  যাাংহক িাকা জমা রাখহল জন্া বরজাউল অফধকতর লাভ ান্ েহ ন্? ফসিান্ত দাও।
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সুতরাাং, পাাঁচ  ের পর ১,০০,০০০ িাকা বপহত র্াচ  াাংলা  যাাংক-এ  তডমাহন্ জমা রাখহত েহ ৬৩,৮৭০ িাকা

(প্রায়)। ফ কল্প প্রস্তাহ জন্তা  যাাংক- এ  তডমাহন্ জমা রাখহত েহ ৬২,০৯২ িাকা (প্রায়) (গ ন্াং বর্হক প্রাপ্ত)।

অর্ডাৎ ভফ েযহত সমপফরমার্ িাকা বপহত জন্তা  যাাংহক কম িাকা জমা রাখহত েহ । তাই ফম. বরজাউহলর জন্য

জন্তা  যাাংক-এ িাকা জমা রাখা ব ফশ লাভজন্ক েহ ।
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ক) কর সমন্বয়কৃত ঋর্ মূলধন্  যহয়র সূেফি বলহখা।

খ) মূলধন্  যয়  লহত কী ব াঝায়?

গ) আলাউল বকাম্পাফন্ ফল.-এর অগ্রাফধকার বশয়াহরর  যয় ফন্র্ডয় কহরা।

ঘ) আলাউল বকাম্পাফন্  ফদ প্রফতফি বশয়ার ফলফখত মূহলয ফ িয় করহত পাহর তােহল উি বকাম্পাফন্র বশয়ার

 যহয় ফক বকাহন্া পার্ডকয েহ ? ফসিান্ত দাও।

২। আলাউল বকাম্পাফন্ ফল. ১০ শতাাংশ অগ্রাফধকার বশয়ার ইসুয কহর। প্রফতফি বশয়াহরর ফলফখত মূলয ১,২০০

িাকা এ াং প্রফতফি বশয়ার ফ ফি বর্হক প্রাপ্ত অর্ড ১,০০০ িাকা। [সকল ব ার্ড ’১৮]

কর সমন্বয় কৃত ঋর্ মূলধহন্র  যহয়র সূেফি েল - করপূ ড ঋর্ মূলধন্  যয় × (১ - কর োর)।

ক) কর সমন্বয়কৃত ঋর্ মূলধন্  যহয়র সূেফি বলহখা।

খ) মূলধন্  যয়  লহত কী ব াঝায়?

একফি প্রফতষ্ঠান্ ফ ফভন্ন ধরহন্র মূলধন্  যয় র্াকহত পাহর ব মন্  যাাংক বর্হক মূলধহন্র বজাগান্ বদয়া েহল

 যাাংহকর সুদ আ ার বশয়ার ফ িহয়র মাধযহম মূলধহন্র বজাগান্ বদয়া েহল বশয়ার মাফলকহদর প্রতযাফশত

লভযাাংশ মূলধন্  যয় ফেহসহ ফ হ ফচত েহ ।

ফ ফন্হয়াগকারীহদর প্রতযাফশত নূ্যন্তম আহয়র োরহক মূলধন্  যয়  লা েয়।

মূলধন্  যয় 

উির

7
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গ) আলাউল বকাম্পাফন্ ফল.-এর অগ্রাফধকার বশয়াহরর  যয় ফন্র্ডয় কহরা।

আলাউল বকাম্পাফন্ ফল. এর অগ্রাফধকার বশয়াহরর  যয় ফন্র্ডয় করা েহলাোঃ

এখাহন্,

বশয়ার মাফলকহদর লভযাাংশ = (১,২০০× ১০%) = ১২০ িাকা

বশয়ার ফ ফি বর্হক প্রাপ্ত অর্ড = ১,০০০ িাকা

আমরা জাফন্,

অগ্রাফধকার বশয়াহরর  যয় = বশয়ার মাফলকহদরপ্রতযাফশতলভযাাংশ
বশয়ার ফ ফি বর্হকপ্রাপ্তঅর্ড

× ১০০ = ১২০
১,০০০ × ১০০ = ১২%

সুতরাাং আলাউল বকাম্পাফন্ ফল এর অগ্রাফধকার বশয়াহরর  যয় ১২%।

8
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ঘ) আলাউল বকাম্পাফন্  ফদ প্রফতফি বশয়ার ফলফখত মূহলয ফ িয় করহত পাহর তােহল উি বকাম্পাফন্র বশয়ার

 যহয় ফক বকাহন্া পার্ডকয েহ ? ফসিান্ত দাও।

আলাউল বকাম্পাফন্  ফদ প্রফতফি বশয়ার ফলফখত মূহলয ফ িয় করহত পাহর তােহল বশয়ার ফ ফি বর্হক প্রাপ্ত অর্ড

েহ ফ িয়মূলয = ফলফখত মূলয = ১,২০০ িাকা।

এখাহন্,

বশয়ার মাফলকহদর লভযাাংশ = (১,২০০× ১০%) = ১২০ িাকা

∴ অগ্রাফধকার বশয়াহরর  যয় =
বশয়ার মাফলকহদরপ্রতযাফশতলভযাাংশ

বশয়ার ফ ফি বর্হকপ্রাপ্তঅর্ড
× ১০০ =

১২০
১,২০০ × ১০০ = ১০%

এখাহন্ লক্ষর্ীয় ব ,  খন্ ফ িয়মূলয ১,০০০ িাকা তখন্ অগ্রাফধকার বশয়াহরর  যয় ১২% (গ ন্াং বর্হক প্রাপ্ত)

আ ার  ফদ প্রফতফি বশয়ার ফলফখত মূহলয ফ িয় করহত পাহর তখন্ অগ্রাফধকার বশয়াহরর  যয় েহ ১০%।

এহক্ষহে অগ্রাফধকার বশয়াহরর  যয় (১২%-১০%)=২% হ্রাস পাহ । সুতরাাং আলাউল বকাম্পাফন্  ফদ প্রফতফি

বশয়ার ফলফখত মূহলয ফ িয় করহত পাহর তােহল উি বকাম্পাফন্র বশয়ার  যহয় পার্ডকয েহ  হল আফম মহন্

কফর।

9
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ক)  াাংলাহদহশ কয়ফি স্টক এক্সহচঞ্জ রহয়হে? 

খ) বশয়াহরর রূপান্তরহ াগযতা  লহত কী ব াঝায়? 

গ) উদ্দীপহকর ‘ক’ ন্ামক বশয়ারফি বকান্ ধরহন্র?  র্ডন্া কহরা।

ঘ) উদ্দীপহকর ‘খ’ ন্ামক বশয়াহর ফ ফন্হয়াগ অফধক ঝুাঁফকপূর্ড- তুফম ফক এ  াহকযর সাহর্ একমত?  ুফি দাও।

১। জন্া আফজজ একজন্ সু্কল ফশক্ষক। একফদন্ ফ দযালহয় পাঠদান্ করার সময় একজন্ ফশক্ষার্ডী বশয়াহরর

ফ ফভন্ন ধরন্ সম্পহকড প্রশ্ন করহল ফতফন্ ‘ক’ ও ‘খ’ ন্ামক ফন্ম্নফলফখত দুই ধরহন্র বশয়ার সম্পহকড আহলাচন্া

করহলন্

বশয়ার ক: এই ধরহন্র বশয়াহর ফ ফন্হয়াগ বর্হক ফন্ফদডষ্ট োহর লভযাাংশ পাওয়া  ায়।

বশয়ার ‘খ’: এই ধরহন্র বশয়াহর ফ ফন্হয়াগ বর্হক প্রচুর আহয়র সম্ভা ন্া র্াকহলও, এফি এফকি ঝুাঁফকপূর্ড

ফ ফন্হয়াগ। [সকল ব ার্ড ’১৮]

 াাংলাহদশ ২ফি স্টক এক্সহচঞ্জ রহয়হে।

ক)  াাংলাহদহশ কয়ফি স্টক এক্সহচঞ্জ রহয়হে?

খ) বশয়াহরর রূপান্তরহ াগযতা  লহত কী ব াঝায়?

বকাম্পাফন্ অহন্ক সময় বকাম্পাফন্ ফ ফন্হয়াগকারীহদর কাহে রূপান্তরহ াগয বশয়ার ফ ফি কহর। ফ ফন্হয়াগকারীরা

ফন্ফদডষ্ট শতড পূরর্ কহর তাহদর এই সকল ফ ফন্হয়াগহক সাধারন্ বশয়াহর রূপান্তর করার সুহ াগ পায়। অহন্ক

বক্ষহে অগ্রাফধকার বশয়ার একফি ফন্ফদডষ্ট সময় পর সাধারন্ বশয়াহর রূপান্তর করার ফ কল্প সুহ াগ র্াহক এ

ধরহন্র রূপান্তর প্রফিয়াহক বশয়াহরর রূপান্তরহ াগযতা  লা েয়।

একফি ফন্ফদডষ্ট সময় পর ফ ফন্হয়াগহক সাধারন্ বশয়াহর রূপান্তর করার সুহ াগ র্াকহল এহক বশয়াহরর রূপান্তর

ব াগযতা  হল।
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গ) উদ্দীপহকর ‘ক’ ন্ামক বশয়ারফি বকান্ ধরহন্র?  র্ডন্া কহরা।

উদ্দীপহকর 'ক' ন্ামক বশয়ারফি েল অগ্রাফধকার বশয়ার।

ব  বশয়াহরর মাফলকগর্ লভযাাংশ প্রাফপ্ত ও মূলধন্ প্রতযা তডহন্র অন্যান্য বশয়ার মাফলকগহর্র অগ্রাফধকার পায় 

তাহক অগ্রাফধকার বশয়ার  হল। এ ধরহন্র বশয়াহর ফ ফন্হয়াগ কহর এর মাফলকগর্ ফন্ফদডষ্ট োহর লভযাাংশ পায় এ 

ধরহন্র ফ ফন্হয়াগ বর্হক প্রাপ্ত আয় ঝুাঁফকমুি।

উদ্দীপহকর জন্া  আফজজ তার ফশক্ষার্ডীহদর বশয়াহরর ফ ফভন্ন ধরন্ সম্পহকড প্রহশ্নর উিহর বকান্ ন্ামক 

বশয়াহরর বক্ষহে উহেখ কহরন্ এই ধরহন্র বশয়াহর ফ ফন্হয়াগ বর্হক ফন্ফদডষ্ট োহর লভযাাংশ পাওয়া  ায়। সুতরাাং 

এর বর্হক ফন্ফিত কহর  লা  ায় উদ্দীপহক ‘ক’ ন্ামক বশয়ারফি েল অগ্রাফধকার বশয়ার।

ঘ) উদ্দীপহকর ‘খ’ ন্ামক বশয়াহর ফ ফন্হয়াগ অফধক ঝুাঁফকপূর্ড- তুফম ফক এ  াহকযর সাহর্ একমত?  ুফি দাও।

উদ্দীপহকর খরচ বশয়াহর ফ ফন্হয়াগ অফধক ঝুাঁফকপূর্ড এ  াহকযর সাহর্ আফম পুহরাপুফর একমত।

ব বশয়াহরর মাফলক গন্ অফধকার দাফয়ত্ব ও কতডহ যর ফ ফভন্ন ফদক ফ চাহর অফধক সুফ ধা ও ম ডাদা বভাগ

করহলও লভযাাংশ  ণ্টহন্ ও বকাম্পাফন্র মূলধন্ প্রতযা তডহন্ অগ্রাফধকার পায় ন্া তাহকই সাধারর্ বশয়ার  হল।

উদ্দীপহক উহেখয বশয়ার খ-এর ফ ফন্হয়াগ বর্হক প্রচুর সম্ভা ন্া রহয়হে তহ ফ ফন্হয়াগকারীহদর জন্য এফি

একফি ঝুাঁফকপূর্ড ফ ফন্হয়াগ অর্ডাৎ দ ফশষ্টয ফ চার এফশয়ার একফি সাধারর্ বশয়ার।

সাধারর্ বশয়ার ইসুযকারী বকাম্পাফন্র স সময় বশয়ার মাফলকহদর লভযাাংশ ফদহত  াধয র্াহক ন্া। প ডাপ্ত মুন্ািা

করহত ন্া পারহল বকাম্পাফন্র বশয়ার মাফলকহদর বকান্ লভযাাংশ বদয় ন্া।
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ক) বকান্ শতাব্দীহত কাগফজ মুদ্রার প্রচলন্ শুরু েয়?

খ) ই- যাাংফকাং কী?  যাখযা কহরা।

গ) উদ্দীপহকর প্রাচীন্কাহল  য হৃত প্রর্াফির সমসযাগুহলা  যাখযা কহরা।

ঘ) ‘মুদ্রা োিা ব মন্  যাাংক চলহত পাহর ন্া, বতমফন্  যাাংক োিা মুদ্রার  য োর সীফমত’ -  াকযফির আহলাহক

মুদ্রা ও  যাাংহকর সম্পকড ফ হেের্ কহরা।

১। প্রাচীন্কাহল মানু্হের চাফেদা ফেল খু সীফমত। তখন্ মানু্ে একফি দ্র য ফদহয় আহরকফি দ্র য গ্রের্ করত।

পর তডীহত উি প্রর্ার ফ ফভন্ন সমসযার কারহর্ মুদ্রার আফ ভডা েয়। মুদ্রা প্রচলহন্র পরপরই  যাাংক  য স্থার

প্রহয়াজন্ীয়তা বদখা বদয়। মুদ্রা োিা ব মন্  যাাংক চলহত পাহরন্া, বতমফন্  যাাংক োিা মুদ্রার  য োর সীফমত।

[সকল ব ার্ড ’১৮]

ক) বকান্ শতাব্দীহত কাগফজ মুদ্রার প্রচলন্ শুরু েয়?

ঊন্ফ াংশ শতাব্দীহত কাগফজ মুদ্রার প্রচলন্ শুরু েয়।

খ) ই- যাাংফকাং কী?  যাখযা কহরা।

ই- যাাংফকাং এর পূর্ডরূপ েল ইহলকট্রফন্ক  যাাংফকাং। ই- যাাংফকাং এর সাোহ য অফত দ্রুত, ফন্ভুডল ও ফ সৃ্ততভাহ 

 যাাংফকাং কাজ পফরচালন্া করা  ায়। এহক্ষহে অর্ড উহিালন্, অর্ড স্থান্ান্তর,তর্য সাংগ্রে,সাংরক্ষর্

,প্রদান্,ব াগাহ াগ ইতযাফদ কাজ ইহলকট্রফন্ক পিফতহত সম্পাফদত েয়।

কফম্পউিার প্র ুফির মাধযহম  যাাংফকাং সুফ ধা প্রদাহন্র আধুফন্ক বকৌশলই েহলা ই- যাাংফকাং  া ইহলকট্রফন্ক

 যাাংফকাং।

উির
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গ) উদ্দীপহকর প্রাচীন্কাহল  য হৃত প্রর্াফির সমসযাগুহলা  যাখযা কহরা।

উদ্দীপহক প্রাচীন্কাহলর ফ ফন্ময় প্রর্া সম্পহকড ধারর্া বদয়া েহয়হে। তখন্কার মানু্ে ফন্হজহদর মহধয দ্র য

ফ ফন্ময় কহর জী ন্- াপন্ করত এ াং তাহদর চাফেদাও ফেল খু সীফমত। ফকন্তু ফভন্ন ফভন্ন দ্রহ যর মহধয সমতা

ন্া র্াকায় স প্রহয়াজন্ বমিাহন্া সম্ভ েহতা ন্া। সমতা  লহত মূহলযর পফরমাপ করা সাংিান্ত সমসযাহক

ব াঝাহন্া েহয়হে  া এই প্রর্ার প্রধান্ সমসযা। উদােরর্স্বরূপ ১ বকফজ চাহলর ফ ফন্মহয় অন্য বকান্ শসয

কতিুকু ফ ফন্ময়হ াগয তা ফন্ধডারন্ করা সমসযা ফেল। অন্যফদহক পচন্শীল দ্রহ যর সমসযাও অন্যতম েহয়

দাাঁফিহয়ফেল। এসকল কারহর্ই এ প্রর্াফি ফ লুপ্ত েহয়  ায়।

উদ্দীপহক উহেখয প্রাচীন্কাহল  য হৃত প্রর্াফি েল ফ ফন্ময় প্রর্া।

ফ ফন্ময় প্রর্া  লহত 'দ্রহ যর ফ ফন্ময় দ্র য' অর্ডাৎ পরস্পহরর মহধয প্রহয়াজন্ অফতফরি দ্র যাফদ ফ ফন্মহয়র

মাধযহম ফন্হজহদর চাফেদা ফন্ ডাে করার প্রর্াহক ব াঝায়। প্রাচীন্কাহল মানু্ে এভাহ বলন্হদন্ করত। তহ এই

প্রর্ার ফকেু অসুফ ধার কারহর্ তা ফ লুপ্ত েহয়  ায়।
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ঘ) ‘মুদ্রা োিা ব মন্  যাাংক চলহত পাহর ন্া, বতমফন্  যাাংক োিা মুদ্রার  য োর সীফমত’-  াকযফির আহলাহক

মুদ্রা ও  যাাংহক সম্পকড ফ হেের্ কহরা।

 যাাংক  য স্থা প্র তডহন্র প্রর্ম বর্হক আজ প ডন্ত  যাাংক মুদ্রাহকই তার  য সাহয়র প্রধান্ উপাদান্ ফেহসহ 

 য োর কহর আসহে। তাই মুদ্রাও  যাাংক একফি অন্যফির সেহ াগী ফেহসহ কাজ করহে।

মুদ্রা োিা ব মন্  যাাংক চলহত পাহর ন্া বতমফন্  যাাংক োিাও মুদ্রা  য োর সীফমত- এ  াকযফি বর্হক মুদ্রা ও

 যাাংহকর মহধয ফন্ফ ি ও ঘফন্ষ্ঠ সম্পহকডর ফ েহয় ধারর্া পাওয়া  ায়।
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উদ্দীপহক উহেখয ফ ফন্ময় প্রর্ার ফ লুফপ্তর পহরই মুদ্রার আফ ভডা েয়।এ াং মুদ্রা প্রচলহন্র পরপরই  যাাংক

 য স্থার প্রহয়াজন্ীয়তা এ াং মুদ্রাও  যাাংহকর মহধয এক ধরহন্র সম্পকড বক ফন্হদডশ করা েহয়হে। মুদ্রা োিা

ব মন্  যাাংক চলহত পাহর ন্া, বতমফন্  যাাংক োিা মুদ্রার  য োর সীফমত।

প্রকৃতপহক্ষ মুদ্রা তর্া অর্ডহক বকন্দ্র কহরই  যাাংক তার  য সাফয়ক কা ডিম পফরচালন্া কহর র্াহক। মানু্হের

কাহে র্াকা প্রহয়াজহন্র অফতফরি অর্ড সঞ্চয় ফেহসহ সাংগ্রহের মাধযহম  যাাংক আমান্হতর সৃফষ্ট কহর  ার

ফ ফন্মহয় সঞ্চয়কারী ফন্ফদডষ্ট পফরমার্ মুন্ািা বপহয় র্াহক। এই আমান্ত ঋর্গ্রেীতাহক ঋর্ ফেহসহ  ফধডত সুদ

প্রদাহন্র মাধযহম  যাাংক তার  য সাফয়ক মুন্ািা লাভ কহর র্াহক। সুতরাাং এর বর্হক  লা  ায় মুদ্রা ও  যাাংক

পুহরাপুফর এহক অহন্যর পফরপূরক।

14



ফিন্যান্স – সকল ব ার্ড ২০১৮

ক)  যাাংফকাং  য সাহয় ফলপ্ত  যফিহক কী  হল?

খ) বকান্  যাাংকহক ঋহর্র বশে আশ্রয়স্থল  লা েয়?  যাখযা কহরা।

গ) জন্া রেমাহন্র  যাাংক ফেসাহ র ধরর্  র্ডন্া কহরা।

ঘ)  যাাংহক ফেসা বখালার ফ হ চয ফ েয়গুহলা ফন্হয় ফচন্তাভা ন্া করা জন্া রেমাহন্র জন্য কতিুকু  ুফি ুি?

মূলযায়ন্ কহরা।

২। জন্া রেমান্ একজন্ ফন্ফদডষ্ট আহয়র চাকফরজী ী। ফতফন্ তার অফজডত আহয়র স িাকা খরচ ন্া কহর প্রফত

মাহস ফকেু িাকা সঞ্চয় কহরন্। ফতফন্ উি সঞ্চয়কৃত অর্ড ফন্রাপহদ জমা রাখার উহদ্দহশয একফি  যাাংক ফেসা 

বখালার ফসিান্ত বন্ন্।  যাাংক ফেসা বখালার পর সহ ডাচ্চ সুফ ধা বভাগ করার উহদ্দহশয ফতফন্  যাাংহক ফেসা 

বখালার ফ হ চয ফ েয়গুহলা ফন্হয়ও ফচন্তাভা ন্া করহেন্। [সকল ব ার্ড ‘১৮]

ক)  যাাংফকাং  য সাহয় ফলপ্ত  যফিহক কী  হল?

 যাাংফকাং  য সাহয় ফলপ্ত  যফিহক  যাাংকার  হল।

খ) বকান্  যাাংকহক ঋহর্র বশে আশ্রয়স্থল  লা েয়?  যাখযা কহরা।

বকন্দ্রীয়  যাাংকহক ঋহর্র বশে আশ্রয়স্থল  লা েয়।

অহন্ক সময়  াফর্ফজযক  যাাংকসমূে তারলয সাংকহি পহি বকাহন্া কাে বর্হকই প্রহয়াজন্ীয় আমান্ত  া ঋর্

সাংগ্রে করহত পাহর ন্া। গ্রােকহদর চাফেদা পূরহর্  যর্ড েয়। তখন্ বকন্দ্রীয়  যাাংক মুদ্রা াজা অফভভা ক ও

বদহশর অর্ডন্ীফতর সহ ডাচ্চ দাফয়ত্বশীল প্রফতষ্ঠান্ ফেল  যাাংকসমূেহক ঋর্ সর রাহে এফগহয় আহস।

উির
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গ) জন্া রেমাহন্র  যাাংক ফেসাহ র ধরর্  র্ডন্া কহরা।

ব ফেসাহ র মাধযহম প্রফতফদন্  া সপ্তাহে  ত ার খুফশ িাকা জমা রাখা  ায়, ফকন্তু সপ্তাহে দুই ার  া ফন্য়ম

অনু্ ায়ী িাকা উহিালন্ করা  ায় তাহক সঞ্চয়ী ফেসা  হল। সাধারর্ত অ য সায়ী ফন্ফদডষ্ট আহয়র জন্গর্ সহয়র

উহদ্দহশয এ ফেসা খুহল র্াহক। এ ফেসাহ র ফ পরীহত  যাাংক বর্ফ ি কার্ডও ইসুয কহর র্াহক।

জন্া রেমাহন্র  যাাংক ফেসাহ র ধরর্ েহলা সঞ্চয়ী ফেসা ।

উদ্দীপহকর জন্া রেমান্ একজন্ চাকফরজী ী। তার আহয়র পফরমার্ ফন্ফদডষ্ট। জন্া রেমান্ তার অফজডত

আহয়র স িাকা খরচ কহরন্ ন্া। প্রফতমাহস ফকেু িাকা সঞ্চয় কহরন্। এহক্ষহে জন্া রেমান্  যাাংহক সঞ্চয়ী

ফেসা বখাহলন্। কারর্ ফতফন্ তার খরহচর অফতফরি অাংশ সঞ্চয় কহরন্। সঞ্চয়ী ফেসাহ িাকা জমাদাহন্র

বক্ষহে বকাহন্া  াধা-ফন্হেধ বন্ই। তাই জন্া রেমান্ ব হকাহন্া পফরমার্ িাকা সঞহয়র সুহ াগ পাহ ন্।
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ঘ)  যাাংহক ফেসা বখালার ফ হ চয ফ েয়গুহলা ফন্হয় ফচন্তাভা ন্া করা জন্া রেমাহন্র জন্য কতিুকু  ুফি ুি?

মূলযায়ন্ কহরা।

 তডমান্ বপ্রক্ষাপহি একজন্ গ্রােক শুধু অর্ড জমা ও উহিালহন্র উহদ্দহশয  যাাংহক ফেসা খুহলন্ ন্া। পাশাপাফশ

 যাাংহকর  হুমুখী বস া, ঋর্ সুফ ধা, জমার ওপর সুদ,  যাাংক চাজড, ইহলকট্রফন্ক  যাাংফকাং বস া ইতযাফদ ফ েয়।

ফ হ চন্া কহর  যাাংহক ফেসা বখালার  যাপাহর ফসিান্ত বন্ন্।

উদ্দীপহকর জন্া রেমাহন্র ফেসা বখালার ফ হ চয ফ েয়গুহলা ফন্হয় ফচন্তাভা ন্া করা অহ ৌফিক।

উদ্দীপহকর জন্া রেমান্ একজন্ ফন্ফদডষ্ট আহয়র চাকফরজী ী ফতফন্ তার প্রফত মাহসর আয় বর্হক ফকেু িাকা

সঞ্চয় কহরন্। এই িাকা ফন্রাপহদ সঞ্চয় করহত ফতফন্  যাাংহক একফি সঞ্চয়ী ফেসা বখাহলন্। তহ  যাাংক

ফেসা বখালার পর সহ ডাচ্চ সুফ ধা পাওয়ার উহদ্দহশয ফতফন্ ফেসা বখালার ফ হ চয ফ েয় ফন্হয় ফচন্তাভা ন্া

করহেন্।
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 যাাংহক ফেসা বখালার ফ হ চয ফ েয়গুহলা জন্া রেমাহন্র ফেসা বখালার আহগ ফ হ চন্া করা উফচত ফেল।

িহল ফতফন্  যাাংহকর অ স্থান্, দক্ষতা ও শাখার সাংখযা ফ হ চন্ায় রাখহত পারহতন্। এোিাও সঞ্চহয়র ওপর

 যাাংহকর প্রদি সুহদর োর, ই- যাাংফকাংসে ন্ান্ান্ বস া ফ হ চন্া কহর সহ ডাচ্চ সুফ ধা বদয় এমন্  যাাংক ফন্ ডাচন্

করহত পারহতন্। আর এই ধরহন্র ফ েয়গুহলা গ্রােকগর্  যাাংক ফেসা বখালার আহগ ফন্ফিত েন্। তাই  লা

 ায়, জন্া রেমাহন্র জন্য ফেসা বখালার পর এস ফ েয় ফন্হয় ফচন্তা করা  ুফি ুি ন্য়।
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গ) জন্া আলীর স্বাক্ষরকৃত বচকফি বকান্ ধরহন্র বচক ফেল?  র্ডন্া কহরা।

ব বচহকর িাকা  যাাংক বচহকর  ােকহক ন্গহদ পফরহশাধ কহর তাহক  ােক বচক  হল।  ােক বচক

উপস্থাপন্কারীহক  যাাংক ন্গদ অর্ড ফদহত  াধয র্াহক। তাই এই ধরহন্র বচহকর ফন্রাপিা কম।

উদ্দীপহকর জন্া আলী একজন্ ফ ফশষ্ট  য সায়ী।  যাাংক বর্হক িাকা ওঠাহন্ার উহদ্দহশয ফতফন্ একফি বচহক

স্বাক্ষর কহরন্। তহ ভুল শত বচকফি তার বিফ হলর ড্রয়াহর বরহখ  াইহর  ান্। তার  াফির চাকর বচকফি

বপহয় ফন্ফদডষ্ট  যাাংহক জমা বদয়।  যাাংক সাহর্ সাহর্ উি বচহকর িাকা পফরহশাধ কহর। সাধারর্ত  ােক বচহকর

বক্ষহে বচক  যাাংহক জমা করা মােই  যাাংক তা ন্গদ পফরহশাহধ  াধয র্াহক। সুতরাাং, জন্া আলীর স্বাক্ষর

করা বচকফি  ােক বচক েওয়াহতই  যাাংক তার চাকরহক তা পফরহশাধ কহরহে।

জন্া আলীর স্বাক্ষরকৃত বচকফি েহলা  ােক বচক।
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ঘ) জন্া আলীর বচহকর মাধযহম বলন্হদহন্র বক্ষহে ফন্রাপিার জন্য বকান্ ধরহন্র বচক সহ ডািম  হল তুফম

মহন্ কহরা?  ুফি দাও।

দাগকািা বচহকর অর্ড  যাাংক ন্গহদ পফরহশাধ কহর ন্া।  যাাংক ফেসাহ বচক জমা বদওয়ার মাধযহম এই বচহকর

িাকা উহিালন্ করহত েয়। বলন্হদহন্র বক্ষহে এই ধরহন্র বচক অহপক্ষাকৃত ব ফশ ফন্রাপদ।

উদ্দীপহকর জন্া আলী তার স্বাক্ষরকৃত একফি বচক ভুল শত বিফ হলর ড্রয়াহর বরহখ  াইহর  ান্।  াফির

চাকর বচকফি ফন্হয়  যাাংহক জমা বদয়।  যাাংক বচহকর িাকা জন্া আলীর চাকরহক ন্গহদ ফদহয় বদয়। এহক্ষহে

জন্া আলী  ােক বচক দতফর করায় এই ধরহন্র ক্ষফতর মুহখামুখী েন্। তহ পর তডীহত বচহকর মাধযহম

বলন্হদহন্র বক্ষহে ফতফন্ ফন্রাপিার কর্া ফচন্তা করহেন্।

জন্া আলীর বচহকর মাধযহম বলন্হদহন্র বক্ষহে ফন্রাপিার জন্য দাগকািা বচক সহ ডািম েহ  হল আফম মহন্

কফর।
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জন্া আলী বচহকর মাধযহম ভফ েযৎ বলন্হদহন্র বক্ষহে দাগকািা বচক  য োর করহত পাহরন্। তার পূহ ডর

দতফর করা বচকফি  ফদ দাগকািা বচক েহতা তহ ফতফন্ আফর্ডকভাহ ক্ষফতগ্রস্ত েহতন্ ন্া। কারর্ বসহক্ষহে উি

বচকফি ফন্ফদডষ্ট প্রাপহকর  যাাংক ফেসাহ র মাধযহম জমা ফদহত েহতা। আর  যাাংক এই বচহকর িাকা ফেসাহ র

মাধযহমই পফরহশাধ করত। িহল বচহকর প্রাপক োিা এর অর্ড অন্য বকউ ওঠাহত পারহতা ন্া। এই ফ েয়ফিহক

ফ হ চন্া কহর জন্া আলীর উফচৎ বচহকর মাধযহম বলন্হদহন্র বক্ষহে দাগকািা বচক  য োর করা।
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ক) ফ ফন্হয়াগ ফসিান্ত কী?

খ) বকান্ ধরহন্র প্রফতষ্ঠাহন্র বক্ষহে  যফিগত সম্পফি দ্বারা দায় পফরহশাধ করহত েয়?  যাখযা কর।

গ) জন্া বসাহেহলর  য সাহয় অর্ডায়হন্র বকান্ ন্ীফত অনু্সরর্ করা েহয়হে?  যাখযা কর। 

ঘ) জন্া রুহ হলর  য সাফয়ক কা ডিহমর আহলাহক কার াফর অর্ডায়হন্র গুরুত্ব ফ হেের্ কর।

১। জন্া বসাহেল ও রুহ ল দুইজন্ রর্-ফসহমন্ট  য সায়ী। জন্া বসাহেল  য সাহয়র ফ গত  েহরর আয়

 য োর কহর রর্-ফসহমহন্টর পাশাপাফশ বেউফিন্ ও ফসহমন্ট ফসহির  য সায় শুরু কহরন্। অপরফদহক, জন্া 

রুহ হলর  য স্থাপন্া ফ েয়ক জ্ঞান্ ও উপ ুি আফর্ডক পফরকল্পন্ার অভাহ ফতফন্ তার  য সাহয়র অফজডত

মুন্ািার স িুকু প্রফতষ্ঠাহন্ পুন্োঃফ ফন্হয়াগ ন্া কহর পফর াহরর বভাগ-ফ লাসী পর্যদ্র য িহয়র জন্য খরচ কহর।

[রাজশােী ব ার্ড ‘১৮]

ক) ফ ফন্হয়াগ ফসিান্ত কী?
প্রফতষ্ঠাহন্র সাংগ্রে করা তেফ ল বকান্ বকান্ খাহত  যয় করা েহ বস ফ েহয় ফসিান্ত বন্ওয়াই
েহলা ফ ফন্হয়াগ ফসিান্ত।

খ) বকান্ ধরহন্র প্রফতষ্ঠাহন্র বক্ষহে  যফিগত সম্পফি দ্বারা দায় পফরহশাধ করহত েয়?  যাখযা কর ।
একমাফলকান্া প্রফতষ্ঠাহন্র বক্ষহে  যফিগত সম্পফি দ্বারা দায় পফরহশাধ করহত েয়।
ব  য সায় একক  যফি মাফলকান্ায় গফঠত ও লাহভর উহদ্দহশয পফরচাফলত েয় তাহক একমাফলকান্া  য সায়
 হল। এ ধরহন্র  য সায় মাফলক একজন্ েওয়ায়  য সায় সমস্ত ঝুাঁফক মাফলকহক একাই  েন্ করহত েয় এ াং
 য সায় ব সকল মুন্ািা েয় সকল মুন্ািাও মাফলক একাই বভাগ কহর। মাফলহকর সমস্ত ঝুাঁফক তাহকই  েন্
করহত েওয়ার িহল প্রহয়াজহন্ দায় পফরহশাহধ তার  যফিগত সম্পফিও আওতাভুি।

উির
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গ) জন্া বসাহেহলর  য সাহয় অর্ডায়হন্র বকান্ ন্ীফত অনু্সরর্ করা েহয়হে?  যাখযা কর।

উদ্দীপহক  ফর্ডত জন্া বসাহেহলর  য সায় বক্ষহে অর্ডায়ন্ এর “দ ফচোয়ন্ ও ঝুাঁফক  ন্টন্ ন্ীফত” অনু্সরর্ করা

েহয়হে।

অর্ডায়ন্ এর “দ ফচোয়ন্ ও ঝুাঁফক  ন্টন্ ন্ীফত” অনু্সাহর একফি খাহত ফ ফন্হয়াগ ন্া কহর একাফধক খাহত

ফ ফন্হয়াগ করা েয়। তেফ ল ফ ফন্হয়াহগর বক্ষহে কার াহর পর্য  া বস া  তদূর সম্ভ দ ফচেযপূর্ড েহল

কার াহরর ঝুাঁফক  ফন্টত েয় ও একই সাহর্ ঝুাঁফক হ্রাস পায়।

উদ্দীপহক জন্া বসাহেল রর্ ফসহমহন্টর  য সায়ী ে ার পহরও  য সাহয়র ফ গত  েহরর আয়  য োর কহর রর্

ফসহমন্ট এর পাশাপাফশ বেউফিন্ ও ফসহমহন্টর  য সায় শুরু কহরন্। এহক্ষহে তার ফ ফন্হয়াগ ব াগয তেফ ল রর্-

ফসহমহন্টর  য সায় ফ ফন্হয়াগ ন্া কহর বেউফিন্ ও ফসহমন্ট ফশহল্প  য োর করার মাধযহম পহর্যর দ ফচোয়ন্ ঘহি

এ াং এর িলপ্রসূহত  ফদ একফি  য সাহয়র পহর্যর ক্ষফত েয় তহ অন্যান্য পহর্যর ফ ফি দ্বারা বস ক্ষফত পুফেহয়

বন্য়া সম্ভ । তাই স হশহে  লা  ায় জন্া বসাহেহলর  য সাহয়র বক্ষহে অর্ডায়হন্র “দ ফচোয়ন্ ও ঝুাঁফক  ন্টন্

ন্ীফত” অনু্সরর্ করা েহয়হে।
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উদ্দীপহক জন্া রুহ হলর  য সায়ী কা ডিহম কার াফর অর্ডায়হন্র গুরুত্ব অপফরসীম।

একজন্  য সায়ীর কাফিত মুন্ািা অজডন্ করহত ব সকল জ্ঞান্ দরকার তার বভতহর অন্যতম েহলা অর্ডায়ন্

ফ েয়ক জ্ঞান্। এই অর্ডায়ন্ ফ েয়ক জ্ঞান্ র্াকহল সেহজই পফরকল্পন্ামাফিক প্রহয়াজন্ীয় পফরমার্ অর্ড সাংরক্ষর্

কহর তার সফঠক ফ ফন্হয়াহগর মাধযহম  য সায় পফরচালন্া ও কাফিত মুন্ািা অজডন্ করা  ায়। এহক্ষহে

প্রাফতষ্ঠাফন্ক ফশক্ষার বর্হক ব ফশ প্রহয়াজন্ েয় অর্ডায়ন্ ফ েয়ক সরাসফর জ্ঞান্।

উদ্দীপহকর জন্া রুহ ল এর বক্ষহে পফরলফক্ষত েয়  য সার বক্ষহে তার আফর্ডক পফরকল্পন্া ও  য স্থাপন্া

ফ েয়ক জ্ঞাহন্র ঘািফত রহয়হে। ফতফন্ রর্ ফসহমহন্টর  য সা এর অফজডত সকল মুন্ািা পুন্োঃফ ফন্হয়াগ ন্া কহর

পফর াহরর বভাগফ লাসী পর্যদ্র য িহয়র জন্য খরচ কহরন্।  ার িহল ফতফন্ অফতফরি মুন্ািা প্রাফপ্ত বর্হক

 ফঞ্চত েন্।

উদ্দীপহকর জন্া রুহ ল  য সাহয়র অফজডত মুন্ািা পুন্রায় লাভজন্ক খাহত ফ ফন্হয়াহগর মাধযহম একফদহক

ব মন্ অফধক মুন্ািা লাভ করহত পারহতন্ অপরফদহক  য সাহয়র দ ফচোয়ন্ আন্হত পারহতন্। এর মাধযহম

তার অর্ডায়ন্  য স্থাপন্াফ েয়ক জ্ঞাহন্র অনু্পফস্থফত পফরলফক্ষত েয়। সুতরাাং পফরহশহে  লা  ায় জন্া রুহ হলর

 য সায়ী কা ডিহম কার াফর অর্ডায়হন্র গুরুত্ব অন্স্বীকা ড।

গ) জন্া বসাহেহলর  য সাহয় অর্ডায়হন্র বকান্ ন্ীফত অনু্সরর্ করা েহয়হে?  যাখযা কর।
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২। জন্া  া ুল  াতায়াত  য স্থার উন্নফতর কর্া ফচন্তা কহর ধান্ ফ ফির পাশাপাফশ চাল ও মাে ফ ফির

 য সায় চালু কহরন্। সম্প্রফত চাহলর চাফেদা  ৃফি পাওয়ায় ফতফন্ স জমাহন্া িাকা ফদহয় চাল িয় কহর গুদাহম

জমা রাহখন্। এ কারহর্ ফতফন্ গত মাহস কমডচারীহদর ব তন্ ফদহত পাহরন্ফন্। ফতফন্ আশা কহরফেহলন্ চাল

ফ ফি কহর সামহন্র মাহস স ব তন্ পফরহশাধ করহ ন্। ফকন্তু সম্প্রফত চাহলর মূলয কহম  াওয়ায় ব তন্

প্রদাহন্ ফতফন্ ফচন্তায় পহিন্। [ ফরশাল ব ার্ড ‘১৯]

ক) আন্তজডাফতক অর্ডায়ন্ ফক?

খ) সু্কল ফ তহকডর জন্য বকান্ ধরহন্র অর্ডায়ন্ প্রহয়াজন্?  যাখযা কর।

গ) জন্া  া ুল বকান্ ধরহন্র অর্ডায়হন্র িহল  য সা সম্প্রসারহর্র ফসিান্ত ফন্হলন্?  যাখযা কর।

ঘ) অর্ডায়হন্র ন্ীফতমালার আহলাহক জন্া  া ুহলর কা ডিহমর ব ৌফিকতা মূলযায়ন্ কর।

অর্ডায়ন্ ও  য সায় অর্ডায়ন্

BARISAL 2018

ক) আন্তজডাফতক অর্ডায়ন্ ফক?
আন্তজডাফতক অর্ডায়ন্  লহত আমদাফন্ ও রপ্তাফন্ খাতগুহলা ফন্হয় ফ চার-ফ হেের্ এ াং এ সাংিান্ত ঘািফত ফকভাহ 
 য স্থাপন্া করা  ায় ইতযাফদ ফন্হয় আহলাচন্াহক ব াঝায়।

খ) সু্কল ফ তহকডর জন্য বকান্ ধরহন্র অর্ডায়ন্ প্রহয়াজন্?  যাখযা কর।
সু্কল ফ তহকডর জন্য অ য সায়ী প্রফতষ্ঠাহন্র অর্ডায়ন্ প্রহয়াজন্।
সমাহজ এমন্ ফকেু প্রফতষ্ঠান্  া সাংস্থা র্াহক  া মান্ কলযাহর্  া দফরদ্র,  ফঞ্চত মানু্হের বস ায় ফন্হয়াফজত।
এগুহলাহক অ য সায়ী প্রফতষ্ঠান্  লা েয়। সু্কল ফ তকড প্রফতহ াফগতা ফশক্ষার্ডীহদর কলযার্ এর উহদ্দহশয করা েয়।
তাই এর জন্য অনু্দান্  া এ জাতীয় অর্ডায়ন্ দরকার  া অ য সায়ী প্রফতষ্ঠান্ ফেহসহ ফ হ ফচত েহ ।

উির
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গ) জন্া  া ুল বকান্ ধরহন্র অর্ডায়হন্র িহল  য সা সম্প্রসারহর্র ফসিান্ত ফন্হলন্?  যাখযা কর।

উদ্দীপহক জন্া  া ুল সরকাফর অর্ডায়ন্ এর িহল  য সা সম্প্রসারহর্র ফসিান্ত ফন্হয়হেন্।
ব অর্ডায়হন্ বদহশর সাফ ডক উন্নয়হন্র খাতসমূহের  যয় ও এ সকল  যয় ফন্রূপর্ করার জন্য আহয়র উৎস সমূে
ফন্হয় আহলাচন্া করা েয় তাহক সরকাফর অর্ডায়ন্  হল। সরকাফর অর্ডায়হন্ আহয়র আহগ  যহয়র খাতগুহলা
ফন্রূপর্ করা েয়। কারর্ সরকাফর অর্ডায়ন্ এর মূল লক্ষয েহলা জন্কলযার্।
উদ্দীপহক জন্া  া ুল একজন্ ধান্  য সায়ী। সম্প্রফত  াতায়াত  য স্থার উন্নফতর কর্া ফচন্তা কহর ধান্ ফ ফির
পাশাপাফশ  য সায় সম্প্রসারহর্র ফচন্তা কহরন্। মূলত বদহশর সাফ ডক উন্নয়হন্র জন্য রাস্তাঘাি, বসতু, ফিজ,
কালভািড প্রভৃফত সরকাফর অর্ডায়হন্ করা েহয় র্াহক এ াং এই সকল প্রকহল্পর বক্ষহে আহগ  যয় ফন্রূপর্ করা েয়
এ াং পহর আহয়র উৎস ফচফিত করা েয়। তাই  লা  ায়  াতায়াত  য স্থার উন্নয়ন্ তর্া সরকাফর অর্ডায়ন্ এর
কারহর্ জন্া  া ুল  য সায় সম্প্রসারহর্র ফসিান্ত বন্ন্।
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ঘ) অর্ডায়হন্র ন্ীফতমালার আহলাহক জন্া  া ুহলর কা ডিহমর ব ৌফিকতা মূলযায়ন্ কর।

অর্ডায়হন্র তারলয ও মুন্ািা ন্ীফতর আহলাহক জন্া  া ুল এর কা ডিম ব ৌফিক ন্য়।

তারলয ও মুন্ািা ন্ীফত  লহত তারলয ও মুন্ািার মহধয উপ ুি ভারসাময  জায় রাখাহক  ুঝায়। ন্গদ অর্ড ও

মুন্ািার মহধয ফ পরীত সম্পকড ফ দযমান্। এ ন্ীফত অনু্সাহর  য সাহয়র চলফত  যয়  েহন্র জন্য ফন্ফদডষ্ট পফরমার্

তারলয  া ন্গদ অর্ড োহত বরহখ অ ফশষ্ট অর্ড মুন্ািার উহদ্দহশয ফ ফন্হয়াগ করহত েয়।

উদ্দীপহক জন্া  া ুল চাহলর চাফেদা  ৃফি পাওয়ায় স জমাহন্া িাকা ফদহয় চাল িয় কহর গুদাহম জমা রাহখন্।

এ কারহর্ ফতফন্ কমডচারীহদর ব তন্ ফদহত পাহরন্ফন্ অর্ডাৎ ফতফন্ তার চলফত  যয় ফন্রূপহর্র সক্ষমতা োরান্।

জন্া  া ুল  ফদ ফন্ফদডষ্ট পফরমার্ তারলয  া ন্গদ অর্ড চলফত  যয়  েহন্র জন্য ফন্হজর কাহে বরহখ অ ফশষ্ট অর্ড

ফ ফন্হয়াগ করহতা তােহল এ ধরহন্র সমসযার সমু্মখীন্ েহতা ন্া। স িাকা একসাহর্ ফ ফন্হয়াগ করার কারহর্

তারলয ও মুন্ািার মহধয ভারসাময  জায় রাখা সম্ভ েয়ফন্। এরই িলপ্রসূহত  য সাহয়র সুষু্ঠ পফরচালন্া  যােত

েহে। তাই তারলয ও মুন্ািা ন্ীফত অনু্সাহর আফর্ডক  য স্থাপন্া করহত ন্া পারায়  লা  ায় জন্া  া ুহলর

কা ডিম ব ৌফিক ন্য়।
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ক) ফ লফিত বশয়ার কী?

খ) ফ ফন্হয়াহগর বকান্ োফতয়ারফি স ডাফধক ঝুাঁফকপূর্ড?  যাখযা কহরা।

গ) উদ্দীপহকর রফ ন্ বকান্ ধরহন্র বশয়াহরর মাফলক? আহলাচন্া কহরা।

ঘ) স্কয়ার বকাম্পাফন্র জন্য চলফত  েহর বকান্ ধরহন্র লভযাাংশ ন্ীফত উপ ুি?  ুফিসে মতামত দাও।

২। শাওন্ ও রফ ন্ স্কয়ার বকাম্পাফন্র মাফলক। রফ ন্ তার মুন্ািার অাংশ ফন্ফিত ন্য় বজহন্ও বকাম্পাফন্র

সাধারর্ সভায় অাংশগ্রের্ কহর র্াহকন্। শাওহন্র মুন্ািার অাংশ ফন্ফিত। বকাম্পাফন্র  াফেডক সভায় ন্তুন্

একফি লাভজন্ক  য সায় শুরু করার ফসিান্ত বন্ওয়া েয়। এজন্য প্রচুর মূলধহন্র প্রহয়াজন্ েয়।  াজাহর ঋর্

প্রাফপ্ত অপ্রতুল ফকন্তু বস  ের স্কয়ার বকাম্পাফন্ প্রচুর লাভ কহরহে,  া গত  েহরর তুলন্ায় ফতন্গুর্। সাধারর্

সভায় বকউ বকউ লাহভর কর্া  হলন্। আ ার বকউ বকউ বকাম্পাফন্র সুন্াহমর ফদহক ন্জর বদওয়ার কর্া

 হলন্। তাহদর মহত মুন্ািার পফরমার্ েঠাৎ কহর কমাহন্া ফঠক েহ ন্া। [ ফরশাল ব ার্ড ’১৮]

ক) ফ লফিত বশয়ার কী?

খ) ফ ফন্হয়াহগর বকান্ োফতয়ারফি স ডাফধক ঝুাঁফকপূর্ড?  যাখযা কহরা।

বকাম্পাফন্র সাধারর্ বশয়ার মাফলকহদর স সময় লভযাাংশ ফদহত  াধয র্াহক ন্া। বকান্  ের বকাম্পাফন্ প ডাপ্ত

মুন্ািা করহত ন্া পারহল এই বশয়ার মাফলকহদর বকান্ লভযাাংশ বদয়া েয় ন্া। আ ার বকাম্পাফন্র

অ সায়ন্কাহল সম্পফি ফ ফি বর্হক প্রাপ্ত অর্ড দ্বারা অন্যান্যহদর দাফ বমিাহন্ার পর বকান্ অ ফশষ্ট অর্ড ন্া

র্াকহল সাধারর্ বশয়ার মাফলকরা তাহদর ফ ফন্হয়াগকৃত অহর্ডর পফর হতড ফকেুই ন্া পাওয়ার আশঙ্কা র্াহক।

ব বশয়ার িয় করহল বশয়ার মাফলকগর্ অন্যান্য সকল প্রকার বশয়ার মাফলকহদর লভযাাংশ কতডহন্র পর

আনু্পাফতক োহর লভযাাংশ পায় তাহক ফ লফিত বশয়ার  হল।

সাধারর্ বশয়াহর ফ ফন্হয়াগ স হচহয় ব ফশ ঝুাঁফকপূর্ড।

বশয়ার  ন্ড ও ফর্হ ঞ্চার

BARISAL 2018

উির
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গ) উদ্দীপহকর রফ ন্ বকান্ ধরহন্র বশয়াহরর মাফলক? আহলাচন্া কহরা।

উদ্দীপহকর রফ ন্ স্কয়ার বকাম্পাফন্র মাফলক।বকাম্পাফন্হত তার মুন্ািার অাংশ ফন্ফিত ন্য় ফকন্তু ফতফন্

বকাম্পাফন্র সাধারর্ সভায় অাংশগ্রের্ কহর র্াহকন্। অর্ডাৎ রফ ন্ ব বশয়াহর ফ ফন্হয়াগ কহরন্ উি বশয়াহরর

আয় ফন্ফদডষ্ট ন্য় তহ বভািাফধকার র্াকায় ফতফন্ বকাম্পাফন্র সাধারর্ সভায় অাংশগ্রের্ ও মতপ্রকাহশর সুহ াগ

পান্ তাই ফন্োঃসহিহে  লা  ায় রফ ন্ সাধারর্ বশয়াহরর মাফলক।

উদ্দীপহকর রফ ন্ সাধারর্ বশয়াহরর মাফলক।

সাধারর্ বশয়াহরর আহয়র োর ফন্ফদডষ্ট ন্া র্াকায় অহন্ক ব ফশ ঝুাঁফকও  েন্ করহত েয়।
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ঘ) স্কয়ার বকাম্পাফন্র জন্য চলফত  েহর বকান্ ধরহন্র লভযাাংশ ন্ীফত উপ ুি?  ুফিসে মতামত দাও।

ব স বকাম্পাফন্র আয় ফস্থফতশীল  া ফন্য়ফমত ন্য় বসস বকাম্পাফন্র জন্য ফস্থর লভযাাংহশর সাহর্ অফতফরি

লভযাাংশ ন্ীফত একফি আদশড ন্ীফত। এ ন্ীফতর আওতায় বকাম্পাফন্র প্রফত ের একফি নূ্যন্তম ফস্থফতশীল লভযাাংশ

ও বসই সাহর্ অফতফরি লভযাাংশ বদয়া েয়।

স্কয়ার বকাম্পাফন্র জন্য চলফত  েহর ফস্থর লভযাাংহশর সাহর্ অফতফরি লভযাাংশ ন্ীফত উপ ুি েহ ।

উদ্দীপহকর স্কয়ার বকাম্পাফন্ এ  ের প্রচুর লাভ কহরহে  া গত  েহরর তুলন্ায় ফতন্গুর্ এ বর্হক ব াঝা  ায়

প্রফতষ্ঠান্ফির আয় ফস্থফতশীল ন্য় এ ধরহন্র প্রফতষ্ঠাহন্র জন্য ফস্থফতশীল লভযাাংহশর সাহর্ অফতফরি লভযাাংশ ন্ীফত

অফধক  ুফি ুি।

লভযাাংশ প্রদাহন্র সাহর্ প্রফতফি বকাম্পাফন্র সুন্াম জফিত র্াহক। এ কারহর্ স্কয়ার বকাম্পাফন্ ফস্থর লভযাাংহশর

সাহর্ অফতফরি লভযাাংশ ন্ীফত গ্রের্ করহল সমসযার সমাধান্ করহত পারহ । এ বক্ষহে নূ্যন্তম লভযাাংহশর

সাহর্ অফতফরি লভযাাংশ বদওয়া েহ । এর িলািল স্বরূপ বশয়ার মাফলকহদর আয়  ৃফি পাহ এ াং বকাম্পাফন্র

সুন্ামও অকু্ষন্ন র্াকহ । তাই  লা  ায় স্কয়ার বকাম্পাফন্র জন্য চলফত  েহর লভযাাংহশর সাহর্ অফতফরি লভযাাংশ

ন্ীফত অনু্সরর্ করা উফচত।


