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হিসাব হবজ্ঞান – ঢাকা ববার্ড – ২০১৬

Dhaka BOARD

উত্তর

ক. মাহিক কর্ত ডক উত্ত্তািত্নর পহরমাণ হনণডয় কত্রা।

খ. ৮ জুিাই ২০১৪ র্াহরত্খর বিনত্েন অবিম্বত্ন জনর্া এন্টারপ্রাইজ এর একহি চািান প্রস্তুতর্ কত্রা।

গ. জনর্া এন্টারপ্রাইত্জর জুিাই ২,৪, ১৭,২২ র্াহরত্খর বিনত্েনগুত্িা সাধারণ জাত্বোয় হিহপবদ্ধ কত্রা।

খুিনার জনর্া এন্টারপ্রাইজ ২০১৪ সাত্ির জুিাই মাত্সর বিনত্েনগুত্িা হনম্নরূপঃ

জুিাই ১ মাহিক বযবসার প্রত্য়াজত্ন নগে ১,৮০,০০০ িাকা এবং আসবাবপত্র বাবে ৮০,০০০ িাকা আনয়ন 
করত্িন।

জুিাই ২ অহিত্সর জনয কাগজ-কিম ও হপন ক্রয় ২৪০০ িাকা।

জুিাই ৪ রাত্সত্ের হনকি িত্র্ বচত্কর মাধযত্ম ৩০,০০০ িাকা পণয ক্রয়।

জুিাই ৮ বকাম্পানীগত্ের রায়িান বের্াসড এর হনকি প্রহর্ বস্তা র্াি ১৫৬০ িাকা েত্র ৩০ বস্তা র্াি 
হবক্রয়। শর্ড ২/৭, হনি ৩০ চািান নং ১১৪০, বযবসাহয়ক বাট্টা ৬%।

জুিাই ১৭ রায়িান বের্াত্সডর হনকি িত্র্ বচক প্রাহি ৫,০০০ িাকা।

জুিাই ২২ মাহিক হনজ প্রত্য়াজত্ন ৭০ িাকা বকহজ েত্র ১০ বকহজ র্াি হনত্য় বগি। [ঢাকা ববার্ড ‘১৬]

ক. মাহিক কর্ত ডক উত্ত্তািত্নর পহরমাণ হনণডয় কত্রা।

মাহিক কর্ত ডক উত্ত্তািত্নর পহরমাণ হনণডয়ঃ
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র্াহরখ হববরণ িাকা িাকা

জুিাই 
২২ 

মাহিক কর্ত ডক বযবসায় বেত্ক র্াি উত্ত্তািন (৭০×
১০)

৭০০
৭০০

খ. ৮ জুিাই ২০১৪ র্াহরত্খর বিনত্েন অবিম্বত্ন জনর্া এন্টারপ্রাইজ এর একহি চািান প্রস্তুতর্ কত্রা।

৮ জুিাই ২০১৪ র্াহরত্খর বিনত্েত্নর হিহত্তত্র্ চািানহি প্রস্তুতর্ করা িত্িাঃ

জনর্া এন্টারপ্রাইজ 
খুিনা

র্াহরখ: জুিাই ৮ ,২০১৪
চািান নং : ১১৪০
প্রাপত্কর নাম : রায়িান বের্াসড
হিকানা: বকাম্পানীগে
সূত্র: ……………..

ক্রহমক
নং হববরণ ের 

(িাকা) পহরমান িাকার
পহরমান

র্াি হবক্রয়
বাে: বযবসাহয়ক বাট্টা (৬%)

১ ,৫৬০ ৩০ ৪৬,৮০০
(২,৮০৮)

৪৩, ৯৯২

িাকা (কোয়): বর্র্াহিশ িাজার নয়শর্ হবরানব্বই িাকা মাত্র।
হবক্রয় শর্ড: ২/৭ , হনি ৩০
হব: দ্র: িুি-ত্রুহি সংত্শাধন ব াগয।

হবত্ক্রর্ার স্বাক্ষর

০১
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র্াহরখ হিসাত্বর নাম ও বযাখযা খ: পত: বর্হবি িাকা বক্রহর্ি িাকা

২০১৫
জানু ৪

ক্রয় হিসাব বর্হবি
নগোন হিসাব বক্রহর্ি

(নগত্ে পণয ক্রয় করা িত্িা)
১৫,০০০ ১৫,০০০

জানু ১২
মহনিাহর হিসাব বর্হবি
নগোন হিসাব বক্রহর্ি

(নগত্ে মহনিাহর ক্রয় করা িত্িা)
২২,০০০ ২২,০০০

জানু ১৮ 
অনাোয়ী পাওনা সহিহর্ হিসাব বর্হবি
বেনাোর হিসাব বক্রহর্ি

(অনাোয়ী পাওনা হিসাবিুক্ত করা িত্িা)
৫,০০০ ৫,০০০

জানু ২৮
নগোন হিসাব বর্হবি
বেনাোর (রাহি) হিসাব            বক্রহর্ি

(রাহির কাছ বেত্ক পাওয়া বগি)
১০,০০০ ১০,০০০

বমাি ৫২,০০০ ৫২,০০০

গ. জনর্া এন্টারপ্রাইত্জর জুিাই ২,৪, ১৭,২২ র্াহরত্খর বিনত্েনগুত্িা সাধারণ জাত্বোয় হিহপবদ্ধ কত্রা।

জনর্া এন্টারপ্রাইজ
সাধারণ জাত্বো 
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উত্তর

ক. ব  সকি বিনত্েন নগোন বইত্য়র অন্তিুডক্ত িত্ব না বসগুত্িার জাত্বো োহখিা োও।

খ. উপ ুক্ত বিনত্েত্নর হিহত্তত্র্ নগে প্রোন জাত্বো প্রস্তুতর্ কত্রা।

গ. উপ ুক্ত বিনত্েনগুত্িা দ্বারা একহি উপ ুক্ত নগোন বই প্রস্তুতর্ কত্রা। 

২০১২ সাত্ির জুন মাত্স রহিম-এর বযবসাত্য় হনত্ম্নাক্ত বিনত্েনগুত্িা সংঘহির্ িয়ঃ

জুিাই ১ নগে উদ্বতত্ত ২০,০০০ িাকা এবং বযাংক জমা ১৫,০০০ িাকা।

জুিাই ৩ রহিম হনজ প্রত্য়াজত্ন বযবসায় িত্র্ উত্ত্তািন কত্রন ২,০০০ িাকা।

জুিাই ৫ শাহিন িত্র্ পণয ক্রয় ৮,০০০ িাকা।

জুিাই ৮ বযাংক িত্র্ উত্ত্তািন ১০,০০০ িাকা।

জুিাই ১৫ ববর্ন প্রোন ৪,০০০ িাকা।

জুিাই ২৫ আহসি িত্র্ ২,৯০০ িাকা পাওয়া বগি এবং র্াত্ক ১০০ িাকা বাট্টা বেয়া িত্িা।

ক. ব  সকি বিনত্েন নগোন বইত্য়র অন্তিুডক্ত িত্ব না বসগুত্িার জাত্বো োহখিা োও।

ব সকি বিনত্েন নগোন বইত্য়র অন্তিুডক্ত িত্ব না বসগুত্িার জাত্বো হনম্নরুপঃ

জুিাই ২৬ িাডা প্রোন ৫,০০০ িাকা।

জুিাই ২৭ কহরত্মর হনকি হবক্রয় ৫,০০০ িাকা।

জুিাই ২৮ িাসান ব্রাোসড-এর পাওনা ৪,০০০ িাকার পূণড হনষ্পহত্তত্র্ ৩,৯০০ িাকা প্রোন করা িত্িা।
[ঢাকা ববার্ড ‘১৬]
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র্াহরখ বচক
নম্বর

বর্হবি
হিসাব খার্

সুত্র ক্রয়
বর্হবি
(িাকা)

পাওনাোর
বর্হবি
(িাকা)

অনযানয
হিসাব
বর্হবি
(িাকা)

প্রাি বাট্টা
বক্রহর্ি
(িাকা)

নগে
বক্রহর্ি
(িাকা)

২০১২
জুিাই
৩

উত্ত্তািন ২,০০০ ২,০০০

জুিাই
১৫

ববর্ন ৪,০০০ ৪,০০০

জুিাই
২৬

িাডা ৫,০০০ ৫,০০০

জুিাই
২৮

িাসান
ব্রাোসড

৪,০০০ ১০০ ৩,৯০০

৪,০০০ ১১,০০০ ১০০ ১৪,৯০০

র্াহরখ হিসাত্বর নাম ও বযাখযা খ: পত: বর্হবি িাকা বক্রহর্ি িাকা

২০১২
জুিাই ৫

ক্রয় হিসাব বর্হবি
পাওনাোর (শাহিন হিসাব)         বক্রহর্ি

(বাহকত্র্ পণয হবক্রয় করা িত্িা)
৮,০০০ ৮,০০০

জানু ১২
বেনাোর হিসাব বর্হবি
হবক্রয় হিসাব বক্রহর্ি

(ধাত্র পণয হবক্রয় করা িত্িা)
৫,০০০ ৫,০০০

বমাি ১৩,০০০ ১৩,০০০

খ. উপ ুক্ত বিনত্েত্নর হিহত্তত্র্ নগে প্রোন জাত্বো প্রস্তুতর্ কত্রা।
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গ. উপ ুক্ত বিনত্েনগুত্িা দ্বারা একহি উপ ুক্ত নগোন বই প্রস্তুতর্ কত্রা। 

রহিম
হর্ন ঘরা নগোন বই

বর্হবি বক্রহর্ি

র্াহরখ প্রাহি িাঃ
নং

খঃ
পতঃ

প্রেত্ত
বাট্টা নগে িাকা বযাংক িাকা

২০১৫
জুন ১
জুন ৮
জুন ২৫

বযাত্িন্স হব\হর্
বযাংক হিসাব (ক)
আহসি হিসাব ১০০

২০,০০০
১০,০০০
২,৯০০

১৫,০০০

১০০ ৩২,৯০০ ১৫, ০০০

১৮,০০০ ৫,০০০আগস্ট ১ বযাত্িন্স হব/হর্

র্াহরখ প্রোন িাঃ
নং

খঃ
পতঃ

প্রাি
বাট্টা নগে িাকা বযাংক িাকা

২০১৫
জুিাই ৩
জুিাই ৮
জুিাই ১৫
জুিাই ২৬
জুিাই ২৮
জুিাই ৩১

উত্ত্তািন হিসাব
নগোন হিসাব (ক)
ববর্ন হিসাব
িাডা হিসাব
িাসান ব্রাোসড হিসাব
বযাত্িন্স হস/হর্

১০০

২,০০০

৪,০০০
৫,০০০
৩,৯০০
১৮,০০০

১০,০০০

৫,০০০

১০০ ৩২,৯০০ ১৫, ০০০

বর্হবি বক্রহর্ি
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উত্তর

ক. ২২ র্াহরত্খর বিনত্েত্নর বর্হবি িাউচার প্রস্তুতর্ কত্রা।

খ. ১ র্াহরত্খর বিনত্েত্নর বেহণহবিাগ কারণসি হিহপবদ্ধ কত্রা।

গ. ৪, ১২, ১৮ ও ২৮ র্াহরত্খর বিনত্েনগুত্িাত্ক সাধারণ জাত্বোয় হিহপবদ্ধ কত্রা।

জনাব মাসুে ২০১৫ সাত্ির ১ জানুয়াহর ৫৫,০০০ িাকা নগে, ১৫,০০০িাকার আসবাবপত্র এবং ৩০,০০০ 
িাকা ঋণ হনত্য় বযবসায় আরম্ভ কত্রন। উক্তমাত্স র্ার অনযানয বিনত্েন হনম্নরূপঃ

জানুয়াহর ৪ পণয ক্রয় করা িত্িা ১৫,০০০ িাকা।

জানুয়াহর ১২ রাহির হনকি পণয হবক্রয় ২২,০০০ িাকা ।

জানুয়াহর ১৮ অনাোয়ী পাওনা বিখা িত্িা ৫,০০০ িাকা।

জানুয়াহর ২২ কমডচারীত্ক ববর্ন বেয়া িত্িা ১২,০০০ িাকা। 

জানুয়াহর ২৭ অহিত্সর জনয বযাংক বেত্ক উত্ত্তািন ৮,০০০ িাকা।

জানুয়াহর ২৮ রাহি বেত্ক নগে প্রাহি ১০,০০০ িাকা। [চট্টগ্রাম ববার্ড ‘১৬] 

ক. ২২ র্াহরত্খর বিনত্েত্নর বর্হবি িাউচার প্রস্তুতর্ কত্রা।

২২ র্াহরত্খর বিনত্েন অবিম্বত্ন বর্হবি িাউচারহি হনত্ছ বেওয়া িত্িাঃ

Chittagong BOARD
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.

র্াহরখ সংহিষ্ট হিসাব হিসাত্বর বেহণ কারন

২০১৫
জানু ১ নগোন হিসাব সম্পে হিসাব সম্পে বতহদ্ধ

আসবাবপত্র হিসাব সম্পে হিসাব সম্পে বতহদ্ধ

ঋণ হিসাব োয় হিসাব োয় বতহদ্ধ

মূিধন হিসাব মাহিকানা সত্ত্ব হিসাব মাহিকানা সত্ত্ব বতহদ্ধ

জনাব মামুন
র্াহরখঃ ২২ জানুয়াহর ২০১৫

গ্রািত্কর নামঃ …………… 

হিকানাঃ ……………

বর্হবি িাউচার নম্বরঃ ………

হিসাব খাত্র্র নামঃ ববর্ন
ক্র. নং খরত্চর হববরন িাকা

১. ববর্ন প্রোন
১২,০০০
১২,০০০

িাকা(কোয়): বাত্রা িাজার মাত্র।

কযাহশয়াত্রর সাক্ষর হিসাবরক্ষত্কর সাক্ষর বযবস্থাপত্কর সাক্ষর গ্রিীর্ার সাক্ষর

খ. ১ র্াহরত্খর বিনত্েত্নর বেহণহবিাগ কারণসি হিহপবদ্ধ কত্রা।

১ র্াহরত্খর বিনত্েত্নর বেহণহবিাগ কারনসি হনত্চ বেওয়া িত্িাঃ
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র্াহরখ হিসাত্বর নাম ও বযাখযা খ: পত: বর্হবি িাকা বক্রহর্ি িাকা

২০১৫
জানু ৪

ক্রয় হিসাব বর্হবি
নগোন হিসাব বক্রহর্ি

(নগত্ে পণয ক্রয় করা িত্িা)
১৫,০০০ ১৫,০০০

জানু ১২
মহনিাহর হিসাব বর্হবি
নগোন হিসাব বক্রহর্ি

(নগত্ে মহনিাহর ক্রয় করা িত্িা)
২২,০০০ ২২,০০০

জানু ১৮ 
অনাোয়ী পাওনা সহিহর্ হিসাব বর্হবি
বেনাোর হিসাব বক্রহর্ি

(অনাোয়ী পাওনা হিসাবিুক্ত করা িত্িা)
৫,০০০ ৫,০০০

জানু ২৮
নগোন হিসাব বর্হবি
বেনাোর (রাহি) হিসাব            বক্রহর্ি

(রাহির কাছ বেত্ক পাওয়া বগি)
১০,০০০ ১০,০০০

বমাি ৫২,০০০ ৫২,০০০

গ. ৪, ১২, ১৮ ও ২৮ র্াহরত্খর বিনত্েনগুত্িাত্ক সাধারণ জাত্বোয় হিহপবদ্ধ কত্রা।

জনাব মাসুে
সাধারন জাত্বো
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র্াহরখ হববরণ িাকা িাকা
২০১৫
জুিাই ১
জুিাই ৩০

প্রারহম্ভক মূিধন [২,০০,০০০ × ১০,০০,০০০]
বােঃ বযবসায় বেত্ক উত্ত্তািন ১২,০০,০০০

(১২,০০০)

জুিাই ৩১ ব াগঃ অহর্হরক্ত মূিধন (বযহক্তগর্ অেড দ্বারা ববর্ন পহরত্শাধ) ১১,৮৮,০০০
৩০,০০০

জুিাই ৩১ বােঃ ববর্ন খরচ ১২,১৮,০০০
(৩০,০০০)

মাহিকানা সত্ত্ব ১১,৮৮,০০০

উত্তর

ক. জনাব আিীর মাহিকানা স্বত্ের পহরমাণ হনণডয় কত্রা।

খ. হিসাত্বর T ছক বযবিার কত্র উক্ত বযবসাত্য়র নগোন হিসাব ও মূিধন হিসাব প্রস্তুতর্ কত্রা।

গ. চিমান বজর ছত্ক আসবাবপত্র হিসাব ও  ন্ত্রপাহর্ হিসাত্বর উদ্বতত্ত হনণডয় কত্রা। 

জনাব আিী নগে ২,০০,০০০ িাকা ও ১০,০০,০০০ িাকার  ন্ত্রপাহর্ হনত্য় ২০১৫ সাত্ির ১ জুিাই বযবসায় 
শুরু কত্রনঃ

জুিাই ১০ খহরদ্দারগত্ণর বসার জনয ২৫,০০০ িাকার বসািা ক্রয়।

জুিাই ২০ বমসাসড মািহর্ বস্টাসড বেত্ক নরু্ন  ন্ত্রপাহর্ ক্রয় ৬০,০০০ িাকা।

জুিাই ২৮ বচয়ার-বিহবি ক্রয় ২৫,০০০ িাকা।

জুিাই ৩০ জনাব আিী বযবসায় বেত্ক নগে উত্ত্তািন কত্রন ১২,০০০ িাকা।

জুিাই ৩১ জনাব আিী বযহক্তগর্ িাকা দ্বারা কমডচারীত্ের ববর্ন পহরত্শাধ কত্রন ৩০,০০০ িাকা।
[রাজশািী ববার্ড ‘১৬]

ক. জনাব আিীর মাহিকানা স্বত্ের পহরমাণ হনণডয় কত্রা।

জনাব মাহিকানা স্বে পহরমাণ হনণডয়ঃ

Rajshahi BOARD
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খ. হিসাত্বর T ছক বযবিার কত্র উক্ত বযবসাত্য়র নগোন হিসাব ও মূিধন হিসাব প্রস্তুতর্ কত্রা।

জনাব আিী
খহর্য়ান বই (T ছক)

নগোন হিসাব

র্াহরখ হববরণ জা.পত. িাকা র্াহরখ হববরণ জা.পত. িাকা
২০১৫
জুিাই
১

মূিধন হিসাব ২,০০,০০০
২০১৫
জুিাই
১০ আসবাবপত্র হিসাব ২৫,০০০

জুিাই
২৮

আসবাবপত্র হিসাব ২৫,০০০

জুিাই
৩০

উত্ত্তািন হিসাব ১২,০০০

জুিাই
৩১

বযাত্িন্স হস/হর্ ১,৩৮,০০০
২,০০,০০০ ২,০০,০০০

আগস্ট
১

বযাত্িন্স হব/হর্ ১,৩৮,০০০

র্াহরখ হববরণ জা.পত. িাকা র্াহরখ হববরণ জা.পত. িাকা

২০১
৫

জুিাই
৩১

বযাত্িন্স হস/হর্ ১২,৩০,০০০
২০১৫
জুিাই
১

জুিাই
১

জুিাই
৩১

নগোন হিসাব
 ন্ত্রপাহর্ হিসাব
ববর্ন হিসাব

২,০০,০০০
১০,০০,০০০
৩০,০০০

১২,৩০,০০০

১২,৩০,০০০ আগস্ট
১

বযাত্িন্স হব/হর্ ১২,৩০,০০০

মূিধন
হিসাব

বর্হবি বক্রহর্ি

বর্হবি বক্রহর্ি
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র্াহরখ হববরণ জাঃপতঃ বর্হবি িাকা বক্রহর্ি
িাকা

বজর
বর্হবি বক্রহর্ি

২০১৫
জুিাই ১
জুিাই ২০

মূিধন হিসাব
প্রত্েয় হিসাব (বমসাসড
মািহর্ বস্টাসড)

১০,০০,০০০
৬০,০০০

১০,০০,০০০
১০,৬০,০০০

র্াহরখ হববরণ জাঃপতঃ বর্হবি িাকা বক্রহর্ি িাকা
বজর

বর্হবি বক্রহর্ি
২০১৫

জুিাই ১০
জুিাই ২৮

নগোন হিসাব
নগোন হিসাব

২৫,০০০
২৫,০০০

২৫,০০০
৫০,০০০

গ. চিমান বজর ছত্ক আসবাবপত্র হিসাব ও  ন্ত্রপাহর্ হিসাত্বর উদ্বতত্ত হনণডয় কত্রা।

জনাব আিী
খহর্য়ান বই (চিমান বজর ছক)

আসবাবপত্র হিসাব

 ন্ত্রপাহর্
হিসাব

হিসাত্বর বকার্ নং:….

হিসাত্বর বকার্ নং:….
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উত্তর

ক. জনাব বহশত্রর ব  সকি উদ্বতত্তগুত্িা বরওয়াহমত্ি অন্তিুডক্ত িত্ব না পহরমাণ কর্?

খ. উপ ুক্ত উদ্বতত্তগুত্িা দ্বারা জনাব বহশত্রর বযবসাত্য়র বরওয়াহমি প্রস্তুতর্ কত্রা।

গ. জনাব বহশত্রর মূিধন জার্ীয় বযয় ও মুনািা জার্ীয় বযয় হনণডয় কত্রা।

জনাব বহশত্রর ২০১৫ সাত্ির ৩১ হর্ত্সম্বর র্াহরত্খর খহর্য়ান উদ্বতত্তগুত্িা হনম্নরুপঃ [রাজশািী ববার্ড ১৬]

ক. জনাব বহশত্রর ব সকি উদ্বতত্তগুত্িা বরওয়াহমত্ি অন্তিুডক্ত িত্ব না পহরমাণ কর্?

জনাব বহশত্রর ব সকি উদ্বতত্তগুত্িা বরওয়াহমত্ি অন্তিুডক্ত িত্ব না পহরমাণ হনণডয়ঃ

হিসাত্বর নাম িাকা হিসাত্বর নাম িাকা
মূিধন
উত্ত্তািন
প্রাপয হবি
প্রত্েয় হিসাব
সাধারন সহিহর্
নগে র্িহবি (১-১-২০১৫)
মজুে পণয (১-১-২০১৫)
অনাোয়ী পাওনা
অনাোয়ী পাওনা সহিহর্

১,৫০,০০০
৫০,০০০
৩০,০০০
২৫,০০০
৫,০০০
৬,০০০
৪০,০০০
৫,০০০
৩,০০০

োিানত্কািা
বেনাোর
পাওনাোর
ববর্ন
হশক্ষানহবশ বসিাহম
বযাংক জমাহর্হরক্ত
নগে র্িহবি (৩১-১২-২০১৫)
হবমা
মজুে পণয (৩১-১২-২০১৫)

৪৫,০০০
৩০,০০০
৩৫,০০০
৫,০০০
৩,০০০
২,০০০
১০,০০০
৮,০০০
৩৫,০০০

হববরণ িাকা িাকা

নগে র্িহবি (১-১-২০১৫)
মজুে পণয (৩১-১২-১৫)

বমাি

৬,০০০
৩৫,০০০

৪১,০০০
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খ. উপ ুক্ত উদ্বতত্তগুত্িা দ্বারা জনাব বহশত্রর বযবসাত্য়র বরওয়াহমি প্রস্তুতর্ কত্রা।

জনাব রহশে
বরওয়াহমি

৩১ হর্ত্সম্বর ২০১৫

ক্রহমক নং হিসাত্বর হশত্রানাম খঃপতঃ বর্হবি (িাকা) বক্রহর্ি
(িাকা)

১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫
১৬

মূিধন
উত্ত্তািন
প্রাপয হবি
প্রত্েয় হবি
সাধারন সহিহর্
মজুে পণয (০১-০১-২০১৫)
অনাোয়ী পাওনা
অনাোয়ী পাওনা সহিহর্
োিানত্কািা
বেনাোর
পাওনাোর
ববর্ন
হশক্ষানহবশ বসিাহম
বযাংক জমাহর্হরক্ত
নগে র্িহবি (৩১-১২-১৫)
হবমা

বমাি

৫০,০০০
৩০,০০০

৪০,০০০
৫,০০০

৪৫,০০০
৩০,০০০

৫,০০০

১০,০০০
৮,০০০

১,৫০,০০০

২৫,০০০
৫,০০০

৩,০০০

৩৫,০০০

৩,০০০
২,০০০

২, ২৩,০০০ ২, ২৩,০০০

গ. জনাব বহশত্রর মূিধন জার্ীয় বযয় ও মুনািা জার্ীয় বযয় হনণডয় কত্রা।

জনাব বহশত্রর মূিধন জার্ীয় বযয় ও মুনািা জার্ীয় বযয় হনণডয়ঃ

হববরন িাকা িাকা িাকা
মূিধন জার্ীয় বযয়ঃ
োিানত্কািা
মুনািা জার্ীয় বযয়ঃ
মজুে পণয (১-১-২০১৫)
বােঃ মজুে পণয (৩১-১২-২০১৫)
অনাোয়ী পাওনা
বােঃ অনাোয়ী পাওনা সহিহর্
ববর্ন
হবমা

বমাি মুনািা জার্ীয় বযয়

৪০,০০০
(৩৫,০০০) ৫,০০০

২,০০০
৫,০০০
৮,০০০

৪৫,০০০

২০,০০০

৫,০০০
(৩,০০০)
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গ. জনাব বহশত্রর মূিধন জার্ীয় বযয় ও মুনািা জার্ীয় বযয় হনণডয় কত্রা।

জনাব বহশত্রর মূিধন জার্ীয় বযয় ও মুনািা জার্ীয় বযয় হনণডয়ঃ

হববরন িাকা িাকা িাকা
মূিধন জার্ীয় বযয়ঃ
োিানত্কািা
মুনািা জার্ীয় বযয়ঃ
মজুে পণয (১-১-২০১৫)
বােঃ মজুে পণয (৩১-১২-২০১৫)
অনাোয়ী পাওনা
বােঃ অনাোয়ী পাওনা সহিহর্
ববর্ন
হবমা

বমাি মুনািা জার্ীয় বযয়

৪০,০০০
(৩৫,০০০) ৫,০০০

২,০০০
৫,০০০
৮,০০০

৪৫,০০০

২০,০০০

৫,০০০
(৩,০০০)
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উত্তর

জনাব রিমান বযবসাত্য়র  াবর্ীয় বিনত্েন েু'র্রিা োহখিা পদ্ধহর্ বমার্াত্বক হিসাবিুক্ত কত্রন। ২০১৩ 
সাত্ির মাচড মাত্স বযবসাত্য়র বিনত্েন গুত্িা হনম্নরূপ হছিঃ

মাচড ১  ৫০,০০০ িাকা হনত্য় বযবসায় আরম্ভ কত্রন।

মাচড ৩  বযহক্তগর্ প্রত্য়াজত্ন বযাংক িত্র্ উত্ত্তািন ২,০০০ িাকা।

মাচড ৪  ৩,০০০ িাকার আসবাবপত্র ক্রত্য়র িরমাত্য়শ প্রোন।

মাচড ৫  িাডা বত্কয়া ২,৫০০ িাকা।

ক. বযবসাহয়ক বিনত্েন নয় এমন ঘিনাসমূি হচহির্ কত্র বমাি পহরমাণ হনণডয় কত্রা।

বযবসাহয়ক বিনত্েন নয় এমন ঘিনাসমূত্ির পহরমাণ হনণডয়ঃ

মাচড ৭  ববর্ন বত্কয়া ৪,০০০ িাকা।

মাচড ১০ ৫,৫০০ িাকা ববর্ত্ন মযাত্নজার হনত্য়াগ হসদ্ধান্ত বনন। [হেনাজপুর ববার্ড ’১৬]

মাচড ১০

২০১৩ মাচড ৪

র্াহরখ হববরণ

মযাত্নজার হনত্য়াত্গর হসদ্ধান্ত গ্রিন

আসবাবপত্র ক্রত্য়র িরমাত্য়শ প্রোন

৫,৫০০

৩,০০০

িাকা িাকা

বমাি ৮,৫০০

Dinajpur BOARD

ক. বযবসায়হয়ক বিনত্েন নয় এমন ঘিনাসমূি হচহির্ কত্র বমাি পহরমাণ হনণডয় কত্রা।

খ. উক্ত বিনত্েন গুত্িার দ্বারা হিসাত্বর বেহণহবিাগ ছত্কর সািাত্ য বেখাও।

গ. উপ ুক্ত ১, ৩, ৫ ও ৭ র্াহরত্খর বিনত্েনগুত্িার ওপর হিসাব সমীকরত্ণর প্রিাব বেখাও।
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খ. উক্ত বিনত্েন গুত্িার দ্বারা হিসাত্বর বেহণহবিাগ ছত্কর সািাত্ য বেখাও।

বিনত্েনগুিা দ্বারা হিসাত্বর বেহণহবিাগ িত্কর সািাত্ য বেখাত্না িত্িাঃ

মাচড ৩

২০১৩ মাচড ১

র্াহরখ সংহিষ্ট হিসাব

উত্ত্তািন হিসাব
বযাংক হিসাব

নগোন হিসাব
মূিধন হিসাব

মাহিকানা সত্ত্ব
সম্পে

সম্পে
মাহিকানা সত্ত্ব

হিসাব বেণী

মাচড ৫ িাডা হিসাব
বত্কয়া িাডা হিসাব

বযয়
োয়

মাচড ৭ ববর্ন হিসাব
বত্কয়া ববর্ন হিসাব

বযয়
োয়

গ. উপ ুক্ত ১, ৩, ৫ ও ৭ র্াহরত্খর বিনত্েনগুত্িার ওপর হিসাব সমীকরত্ণরপ্রিাব বেখাও।

২০১৩ সাত্ির মাচড মাত্ির উহিহখর্ র্াহরত্খর বিনত্েনগুত্িার প্রিাব হিসাব সমীকরত্ণ বেখাত্না িত্িাঃ

র্াহরখ উদ্বতত্ত সম্পে
=

োয়
+ মাহিকানা

স্বত্ত্ব মন্তবয
নগে বযাংক বত্কয়া িাডা বত্কয়া ববর্ন

২০১৩
মাচড ১ ৫০,০০০ = + ৫০,০০০

মূিধন
আনয়ন

“  ৩ উদ্বতত্ত ৫০,০০০
(২,০০০) = + ৫০,০০০

(২,০০০) উত্ত্তািন

“  ৫ উদ্বতত্ত ৫০,০০০ (২,০০০) = ২,৫০০ + ৪৮,০০০
(২,৫০০) িাডা খরচ

“  ৭ উদ্বতত্ত ৫০,০০০ (২,০০০) = ২,৫০০
৪,০০০ + ৪৫,০০০

(৪০০০)
ববর্ন
খরচ

উদ্বতত্ত ৫০,০০০ (২,০০০) = ২,৫০০ ৪,০০০ + ৪১,০০০

৪৮,০০০ = ৪৮,০০০
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র্াহরখ হববরন িাকা িাকা
২০১৪
জানু ১ নগে ১,৫০,০০০

২, ১০,০০০

আসবাবপত্র ৬০,০০০
বমাি প্রারহম্ভক মূিধন

উত্তর

ক. জনাব সবুজ খাত্নর প্রারহম্ভক মূিধত্নর পহরমাণ কর্?

খ. জনাব সবুজ খাত্নর ১০ র্াহরত্খর বিনত্েন অবিম্বত্ন একহি চািান তর্হর কত্রা।

গ. উপ ুক্ত ১, ৭, ১৫ ও ২১ র্াহরত্খর বিনত্েনগুত্িা সাধারণ জাত্বোয় হিহপবদ্ধ কত্রা।

জানুয়াহর ১ নগে ১,৫০,০০০ িাকা ও ৬০,০০০ িাকার আসবাবপত্র হনত্য় বযবসায় শুরু কত্রন।

জানুয়াহর ৭ মহনিাহর দ্রবয ক্রয় ৩,৫০০ িাকা।

জানুয়াহর ১০ ৬% বাট্টায় মামুন বের্াত্সডর হনকি ৫০,০০০ িাকার পণয হবক্রয়। চািান নং ১০১।

জানুয়াহর ১৫ নগত্ে হবক্রয় ১২,০০০ িাকা।

ক. জনাব সবুজ খাত্নর প্রারহম্ভক মূিধত্নর পহরমাণ কর্?

জনাৰ সবুজ খাত্নর প্রারহম্ভক মূিধত্নর পহরমাণ হনণডয়ঃ

জানুয়াহর ২১ বযহক্তগর্ প্রত্য়াজত্ন পণয উত্ত্তািন ১,৫০০ িাকা। [হেনাজপুর ববার্ড ‘১৬]

জনাব সবুজ খান-এর বযবসাত্য়র ২০১৪ সাত্ির জানুয়াহর মাত্সর বিনত্েনগুত্িা হনম্নরূপঃ
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খ. জনাব সবুজ খাত্নর ১০ র্াহরত্খর বিনত্েন অবিম্বত্ন একহি চািান তর্হর কত্রা।

সবুজ খাত্নর ১০ র্াহরত্খর বিনত্েন অবিম্বত্ন প্রস্তুতর্কত র্ চািানহি হনত্চ বেওয়া িত্িাঃ

িাহিমা বস্টারস 
র্াহরখঃ ২৫ জুন,২০১৮

চািান নংঃ ১০১
বক্রর্ার নামঃ মামুন বের্াসড
হিকানা:
ক্রহমক নং মাত্ির হববরণ ের

(িাকা)
পহরমান িাকার পহরমান

০১.
পণয হবক্রয়

বােঃ কারবাহর বাট্টা (৬%)

২,১৬০
(১০৮)

২, ০৫২
িাকা (কোয়) সার্চহিশ িাজার মাত্র।

হবক্রয় বযবস্থাপক
হবক্রয় শর্ডঃ
হব.দ্রঃ িুি কু্রহি সংত্শাধনত্ াগয।
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গ. উপ ুক্ত ১, ৭, ১৫ ও ২১ র্াহরত্খর বিনত্েনগুত্িা সাধারণ জাত্বোয় হিহপবদ্ধ কত্রা।

জনাব সবুজ খান
সাধারন হিসাব

র্াহরখ হিত্সব হশত্রানাম ও বযাখযা খ: পত: বর্হবি িাকা বক্রহর্ি িাকা

২০১৪
জানু ১ 

নগোন হিসাব বর্হবি
আসবাবপত্র হিসাব বর্হবি
মূিধন হিসাব বক্রহর্ি

(নগে িাকা ও আসবাবপত্র হনত্য় বযবসায় শুরু করত্িন)

১,৫০,০০০
৬০,০০০

২,১০,০০০

জানু ৭ মহনিাহর হিসাব বর্হবি
নগোন হিসাব বক্রহর্ি

(নগত্ে মহনিাহর ক্রয় করা িত্িা)

৩,৫০০
৩,৫০০

জানু ১৫ নগোন হিসাব বর্হবি
হবক্রয় হিসাব বক্রহর্ি

(নগত্ে পণয হবক্রয় করা িত্িা)

১২,০০০
১২,০০০

জানু ২১ উত্ত্তািন হিসাব বর্হবি
ক্রয় হিসাব বক্রহর্ি
(বযহক্তগর্ প্রত্য়াজত্ন পণয উত্ত্তািন হিসাবিুক্ত করা 

িত্িা)

১,৫০০
১,৫০০

বমাি ২,২৭,০০০ ২,২৭,০০০
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উত্তর

ক. উপ ুক্ত র্েযাহের হিহত্তত্র্ বকয়া বের্াসড-এর অস্পশডনীয় সম্পহত্তর পহরমাণ হনণডয় কত্রা।

খ. উপ ুক্ত র্েযাহের আত্িাত্ক চিহর্ সম্পে ও চিহর্ োত্য়র পহরমাণ হনরূপণ কত্রা।

গ. বকয়া বের্াসড-এর বরওয়াহমি তর্হর কত্রা।

বকয়া বের্াসড – এর ২০১৪ সাত্ির ৩১ হর্ত্সম্বর র্াহরত্খ উদ্বতত্তগুত্িা হনম্নরুপঃ [হেনাজপুর ববার্ড ‘১৬]

ক. উপ ুক্ত র্েযাহের হিহত্তত্র্ বকয়া বের্াসড-এর অস্পশডনীয় সম্পহত্তর পহরমাণ হনণডয় কত্রা।

উপ ুক্ত র্েযাহের হিহত্তত্র্ বকয়া বের্াসড-এর অস্পশডনীয় সম্পহত্তর পহরমাণ হনণডয়ঃ

হববরণ িাকা িাকা

বের্মাকড
সুনাম

বমাি

৫,০০০
৮,৫০০

১৩,৫০০

িাকা িাকা
মূিধন
আসবাবপত্র
পাওনাোর
উপিাডা
প্রারহম্ভক মজুে পণয
িাত্র্ নগে
বের্ামাকড
অহগ্রম হশক্ষানহবশ বসিাহম

৩২,৫০০
২০,০০০
২৫,০০০
২,০০০
২৫,০০০
১০,০০০
৫,০০০
৪,০০০

ক্রয়
বত্কয়া হবহনত্য়াত্গর সুে
প্রেও ঋণ
বত্কয়া ববর্ন
হবক্রয়
প্রাপয কহমশন
উত্ত্তািন
প্রত্েয় হবি
সুনাম

৫০,০০০
২,৫০০
১০,০০০
৫,০০০
৬০,০০০
২,০০০
১০,০০০
১৫,০০০
৮,৫০০
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খ. উপ ুক্ত র্েযাহের আত্িাত্ক চিহর্ সম্পে ও চিহর্ োত্য়র পহরমাণ হনরূপণ কত্রা।

চিহর্ সম্পে ও চিহর্ োত্য়র পহরমাণ হনণডয়ঃ

হববরন িাকা িাকা

চিহর্ সম্পেসমুিঃ
িাত্র্ নগে
বত্কয়া হবহনত্য়াত্গর সুে
প্রাপয কহমশন

বমাি চিহর্ সম্পে
চিহর্ োয়সমূিঃ
পাওনাোর
অহগ্রম হশক্ষানহবশ বসিাহম
বত্কয়া ববর্ন
প্রত্েয় হবি

বমাি চিহর্ োয়

১০,০০০
২,৫০০
২,০০০

১৪,৫০০

৪৯,০০০

২৫,০০০
৪,০০০
৫,০০০
১৫,০০০

গ. বকয়া বের্াসড-এর বরওয়াহমি তর্হর কত্রা।
বকয়া বের্াসড
বরওয়াহমি

৩১ হর্ত্সম্বর ২০১৪
ক্রহমক নং হিসাত্বর হশত্রানাম খঃপতঃ বর্হবি (িাকা) বক্রহর্ি (িাকা)

১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫
১৬
১৭
১৮

মূিধন
আসবাবপত্র
পাওনাোর
উপিাডা
প্রারহম্ভক মজুে পণয
িাত্র্ নগে
বের্মাকড
অহগ্রম হশক্ষানহবশ বসিাহম
ক্রয়
বত্কয়া হবহনত্য়াত্গর সুে
প্রেও ঋণ
বত্কয়া ববর্ন
হবক্রয়
প্রাপয কহমশন
উত্ত্তািন
প্রত্েয় হবি
সুনাম
অহনহির্ হিসাব

বমাি

২০,০০০

২৫,০০০
১০,০০০
৫,০০০

৫০,০০০
২,৫০০
১০,০০০

২,০০০
১০,০০০

৮,৫০০
৫০০

৩২,৫০০

২৫,০০০
২,০০০

৪,০০০

৫,০০০
৬০,০০০

১৫,০০০

১, ৪৩,৫০০ ১, ৪৩,৫০০



হিসাব হবজ্ঞান –  ত্শার ববার্ড – ২০১৬

উত্তর

ক. অহিত্সর আসবাবপত্ত্রর অপহরত্শাহধর্ মূত্িযর পহরমাণ হনণডয় কত্রা।

খ. মাস বশত্ে হম. হিিত্নর স্বোহধকাত্রর পহরমাণ হনণডয় কত্রা।

গ. জুন ১, ২, ৩ ও ৫ র্াহরত্খর বিনত্েনগুত্িা দ্বারা হববরণী ছত্ক হিসাব সমীকরত্ণর ওপর প্রিাব বেখাও।

২০১৫
জুন ১  আইন বপশায় ১,৮০,০০০ িাকা হবহনত্য়াগ করা িত্িা।
জুন ২  নগত্ে আিমাহর ক্রয় ৪০,০০০ িাকা।
জুন ৩  জুন মাত্সর অহিস িাডা পহরত্শাধ করা িত্িা ৮,০০০ িাকা। 
জুন ৫  ধাত্র আইহন বসবা বেয়া িত্িা ১৮,৫০০ িাকা।
জুন ১০ অহিত্সর জনয ধাত্র আসবাবপত্র ক্রয় করা িত্িা বমাি ৩০,০০০ িাকা।
জুন ১৫ মত্েিত্ের নগত্ে আইহন বসবা বেয়া িত্িা ১০,০০০ িাকা।
জুন ২০ মাহিক কর্ত ডক উত্ত্তািন ৪,৫০০ িাকা।
জুন ২৫ ধাত্র কত র্ আসবাবপত্ত্রর মূিয পহরত্শাধ ২০,০০০ িাকা। [ ত্শার ববার্ড ’১৬]

ক. অহিত্সর আসবাবপত্ত্রর অপহরত্শাহধর্ মূত্িযর পহরমাণ হনণডয় কত্রা।

অহিত্সর আসবাবপত্ত্রর অপহরত্শাহধর্ মূত্িযর পহরমান হনণডয়ঃ

হম. হিিন ১ জুন ২০১৫ র্াহরত্খ আইন বপশার অহিস চািু কত্রন। উক্ত মাত্স র্ার হনম্নরূপ বিনত্েন ঘত্িঃ

হববরন
অহিত্সর জনয ধাত্র আসবাবপত্র

ক্রয়

িাকা

৩০,০০০

(২০,০০০)

িাকার্াহরখ

২০১৫ জুন ১০

জুন ২৫ বােঃ ধাত্র কত র্ আসবাবপত্ত্রর
মূিয পহরত্শাধ

১০, ০০০

Jashore BOARD
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খ. মাস বশত্ে হম. হিিত্নর স্বোহধকাত্রর পহরমাণ হনণডয় কত্রা।

মাস বশত্ে হম, হিিত্নর স্বোহধকাত্রর পহরমাণ হনণডয়ঃ

র্াহর
খ

হববরন িাকা িাকা

২০১৫

১,৯৬,০০০

জুন
১

আইন বপশায় হবহনত্য়াগ (প্রারহম্ভক মূিধন) ১,৮০,০০০

(৮,০০০)
জুন
৩

বােঃ জুন মাত্সর অহিস িাডা পহরত্শাধ

১,৭২,০০০

১৮,৫০০জুন
৫

ব াগঃ ধাত্র আইহন বসবা প্রোন

১,৯০,৫০০

১০,০০০জুন
১৫

ব াগঃ নগত্ে আইহন বসবা প্রোন

২,০০,৫০০

(৪,৫০০)
জুন
২০

বােঃ মাহিক কর্ত ডক উত্ত্তািন

মাস বশত্ে স্বোহধকার



হিসাব হবজ্ঞান –  ত্শার ববার্ড – ২০১৬

গ. জুন ১, ২, ৩ ও ৫ র্াহরত্খর বিনত্েনগুত্িা দ্বারা হববরণী ছত্ক হিসাবসমীকরত্ণর ওপর প্রিাব বেখাও।

জুন ১, ২, ৩ ও ৫ র্াহরত্খর বিনত্েনগুত্িা দ্বারা হববরণী ছত্ক হিসাবসমীকরত্ণর ওপর প্রিাব বেখাত্না
িত্িাঃ

র্াহরখ উদ্বতত্ত
সম্পে

= োয় +
মাহিকানা
স্বে মন্তবয

নগে আসবাবপত্র প্রাপয হিসাব
২০১৫
জুন-১ ১,৮০,০০০ = + ১,৮০,০০০

মূিধন 
আনয়ন

জুন ২ উদ্বতত্ত ১,৮০,০০০
(৪০,০০০) ৪০,০০০

= + ১,৮০,০০০

জুন ৩ উদ্বতত্ত ১,৪০,০০০
(৮,০০০)

৪০,০০০ = +
১,৮০,০০০
(৮০০০)

অহিস
িাডা
খরচ

জুন ৫ উদ্বতত্ত ১,৩২,০০০ ৪০,০০০
১৮,৫০০

= + ১,৭২,০০০
১৮,৫০০

বসবা
আয়

উদ্বতত্ত ১,৩২,০০০ ৪০,০০০ ১৮,৫০০ = + ১,৯০,৫০০
বমাি ১, ৯০, ৫০০ = ১,৯০,৫০০
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উত্তর

ক. হম. নাজমুত্ির মাহিকানা স্বত্ের পহরমাণ হনণডয় কত্রা।

খ. হম, নাজমুত্ির বম ১, ৩, ৯ ও ১৭ র্াহরত্খর বিনত্েনগুত্িা সাধারণ জাত্বোয় হিহপবদ্ধ কত্রা।

গ. উপ ুডক্ত বিনত্েত্নর হিহত্তত্র্ চিমান বজর ছত্ক নগোন হিসাব ও বযাংক হিসাব প্রস্তুতর্ কত্রা।

২০১৫

বম ১ নগে ২,৫০,০০০ িাকা হনত্য় বযবসায় শুরু করা িত্িা।

বম ৩ ৭,০০০ িাকা জনাব সুমনত্ক ববর্ন বেয়া িত্িা।

বম ৯ ১০,০০০ িাকা জমা হেত্য় বযাংত্ক হিসাব বখািা িত্িা।

ক. হম. নাজমুত্ির মাহিকানা স্বত্ের পহরমাণ হনণডয় কত্রা।

নাজমুত্ির মাহিকানা স্বত্ের পহরমাণ হনণডয়ঃ

বম ১৭ বযবসাত্য়র জনয িযাপিপ ক্রয় ৩০,০০০ িাকা।

২০১৫ সাত্ির বম মাত্স হম. নাজমুত্ির বযবসায় ঘিনাবহি হনম্নরূপঃ 

বম ২৫ বচত্ক পণয ক্রয় ৪০,০০০ িাকা। [ ত্শার ববার্ড ‘১৬]

র্াহরখ হববরণ িাকা িাকা
২০১৫
বম ১
বম ৩

বম ২৫

প্রারহম্ভক মূিধন
বােঃ ববর্ন প্রোন

বােঃ বচত্ক ক্রয়
সমাপনী মাহিকানা স্বে

২,৫০,০০০
(৭,০০০)

২,০৩,০০০

২,৪৩,০০০
(৪০,০০০)
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খ. হম, নাজমুত্ির বম ১, ৩, ৯ ও ১৭ র্াহরত্খর বিনত্েনগুত্িা সাধারণ জাত্বোয় হিহপবদ্ধ কত্রা।

বকয়া বের্াসড
বরওয়াহমি

৩১ হর্ত্সম্বর ২০১৪

র্াহরখ হিসাব হশত্রানাম ও বযাখযা খ: পত: বর্হবি 
িাকা

বক্রহর্ি
িাকা

২০১৫
বম ১

নগোন হিসাব
বর্হবি

মূিধন হিসাব
বক্রহর্ি

(নগে িাকা হনত্য় বযবসায় আরম্ভ করা িত্িা)

২,৫০,০০
০ ২,৫০,০০০

বম ৩

ববর্ন হিসাব
বর্হবি

নগোন হিসাব
বক্রহর্ি

(সুমনত্ক ববর্ন প্রোন করা িত্িা)

৭,০০০
৭,০০০

বম ৯

বযাংক হিসাব
বর্হবি

নগোন হিসাব
বক্রহর্ি

(হবনামুত্িয পণয হবর্রণ করা িত্িা)

১০,০০০
১০,০০০

বম ১৭

অহিস সরোম হিসাব 
বর্হবি

নগোন হিসাব
বক্রহর্ি

(বযবসাত্য়র জনয িযাপিপ ক্রয় করা িত্িা)

৩০,০০০
৩০,০০০

বমাি ২,৯৭,০০০২,৯৭,০০০
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গ. উপ ুডক্ত বিনত্েত্নর হিহত্তত্র্ চিমান বজর ছত্ক নগোন হিসাব ও বযাংক হিসাব প্রস্তুতর্ কত্রা।

হম. নাজমুি
খহর্য়ান বহি
নগোন হিসাব

র্াহরখ হববরণ জাঃপতঃ বর্হবি িাকা বক্রহর্ি
িাকা

বজর
বর্হবি বক্রহর্ি

২০১৫
বম ১
বম ৩
বম ৯
বম ১৭

মূিধন হিসাব
ববর্ন হিসাব
বযাংক হিসাব
অহিস সরোম হিসাব

২,৫০,০০০
৭,০০০
১০,০০০
৩০,০০০

২,৫০,০০০
২,৪৩,০০০
২,৩৩,০০০
২,০৩,০০০

র্াহরখ হববরণ জাঃপতঃ বর্হবি িাকা বক্রহর্ি িাকা
বজর

বর্হবি বক্রহর্ি
২০১৫
বম ৯
বম ২৫

নগোন হিসাব
ক্রয় হিসাব

১০,০০০
৪০,০০০

১০,০০০
৩০,০০০

বযাংক হিসাব

হিসাত্বর বকার্ নং:….

হিসাত্বর বকার্ নং:….



হিসাব হবজ্ঞান – কুহমিা ববার্ড – ২০১৬

উত্তর

২০০৮

এহপ্রি ৫ বযাংত্ক ৪,০০০ িাকা জমা হেত্য় একহি হিসাব বখািা িত্িা।

এহপ্রি ৭ ইশরাত্র্র হনকি ৫,০০০ িাকার পণয হবক্রয়।

এহপ্রি ১০ বচত্কর মাধযত্ম পণয হবক্রয় ২,০০০ িাকা।

ক. উদ্দীপত্কর আত্িাত্ক  হনি বেনাোত্রর পহরমাণ হনণডয় কত্রা।

উদ্দীপত্কর আত্িাত্ক হনি বেনাোত্রর পহরমাণ হনণডয়ঃ

এহপ্রি ১৪ পাওনাোরত্ক বচত্ক পহরত্শাধ ৩,০০০ িাকা।

জনাব  ুত্সি-এর বযবসাত্য় হনম্নহিহখর্ বিনত্েনগুত্িা সংঘহির্ িয়ঃ

এহপ্রি ১৮ কু-ঋণ হিসাবিুক্ত করা িত্িা ৫০০ িাকা।

এহপ্রি ২৫ মাহিত্কর বযহক্তগর্ প্রত্য়াজত্ন বযাংক বেত্ক উত্ত্তািন ৪,০০০ িাকা। [কুহমিা ববার্ড ‘১৬]

ক. উদ্দীপত্কর আত্িাত্ক হনি বেনাোত্রর পহরমাণ হনণডয় কত্রা।

খ. জনাব  ুত্সত্ির এহপ্রি মাত্সর ৭, ১০, ১৮ ও ২৫ র্াহরত্খর বিনত্েন গুত্িাত্ক সাধারণ জাত্বোয়

হিহপবদ্ধ কত্রা।

গ. উদ্দীপত্কর আত্িাত্ক চিমান বজর ছত্ক বযাংক হিসাব প্রস্তুতর্ কত্রা।

র্াহরখ হববরণ িাকা িাকা
২০০৮
এহপ্রি ৭
এহপ্রি ১৮

ইশরাত্র্র কাত্ছ পণয হবক্রয়
বােঃ কুঋণ সহিহর্

৫,০০০
(৫০০)

৪,৫০০

Cumilla BOARD



হিসাব হবজ্ঞান – কুহমিা ববার্ড – ২০১৬

খ. জনাব  ুত্সত্ির এহপ্রি মাত্সর ৭, ১০, ১৮ ও ২৫ র্াহরত্খর বিনত্েন গুত্িাত্ক সাধারণ জাত্বোয় 

হিহপবদ্ধ কত্রা।

হম. নাজমুি
খহর্য়ান বহি
নগোন হিসাব

র্াহরখ হিসাব হশত্রানাম ও বযাখযা খ: 
পত: বর্হবি িাকা বক্রহর্ি িাকা

২০০৮
এহপ্রি ৭

প্রাপয হিসাব (ইশরার্)                                  
বর্হবি

হবক্রয় হিসাব
বক্রহর্ি

(বাহকত্র্ পণয হবক্রয় করা িত্িা)

৫,০০০
৫,০০০

এহপ্রি ১০

বযাংক হিসাব
বর্হবি

হবক্রয় হিসাব
বক্রহর্ি

(বচত্ক পণয হবক্রয় করা িত্িা)

২,০০০
২,০০০

এহপ্রি ১৮

কুঋণ সহিহর্ হিসাব
বর্হবি

প্রাপয হিসাব
বক্রহর্ি

(কুঋণ হিসাবিুক্ত করা িত্িা)

৫০০
৫০০

এহপ্রি ২৫

উত্ত্তািন হিসাব 
বর্হবি

বযাংক হিসাব
বক্রহর্ি
(বযহক্তগর্ প্রত্য়াজত্ন মাহিক কর্ত ডক বযাংক বেত্ক উত্ত্তািন
করা িত্িা)

৪,০০০
৪,০০০

বমাি ১১,৫০০ ১১,৫০০



হিসাব হবজ্ঞান – কুহমিা ববার্ড – ২০১৬

গ. উদ্দীপত্কর আত্িাত্ক চিমান বজর ছত্ক বযাংক হিসাব প্রস্তুতর্ কত্রা।

জনাব  ুত্সি
খহর্য়ান বহি
বযাংক হিসাব

র্াহরখ হববরণ জাঃপতঃ বর্হবি িাকা বক্রহর্ি িাকা
বজর

বর্হবি বক্রহর্ি
২০১৮
এহপ্রি ৫
এহপ্রি ১০
এহপ্রি ১৪
এহপ্রি ২৫

নগোন হিসাব
হবক্রয় হিসাব
প্রত্েয় হিসাব
উত্ত্তািন হিসাব

৪,০০০
২,০০০

৩,০০০
৪,০০০

৪,০০০
৬,০০০
৩,০০০

১,০০০

হিসাত্বর বকার্ নং:….



হিসাব হবজ্ঞান – হসত্িি ববার্ড – ২০১৬

উত্তর

ক. হম. বসত্নর প্রারহম্ভক মূিধত্নর পহরমাণ কর্?

খ. বম ৫, ১০, ১৫ ও ২০ র্াহরত্খর বিনত্েনগুত্িা সাধারণ জাত্বো হিহপবদ্ধ কত্রা।

গ. হম. বসত্নর নগোন হিসাব ও মূিধন হিসাব প্রস্তুতর্ কত্রা এবং বজর হনণডয় কত্রা।

হম. বসন নগে ৪,০০,০০০ িাকা, পণয দ্রবয ১,০০,০০০ িাকা এবং ২,০০,০০০ িাকা ঋণ হনত্য় ২০১৫ 
সাত্ির বম মাত্স একহি বযবসায় শুরু কত্রন। উক্ত মাত্স র্ার অনযানয বিনত্েন হনম্নরূপঃ

বম ৫ বযাংত্ক জমা বেয়া িত্িা ২০,০০০ িাকা।

বম ১০ জীবন হবমা হপ্রহময়াম পহরত্শাধ ১৫,০০০ িাকা।

বম ১৫ হবনামূত্িয পণয হবর্রণ ৫,০০০ িাকা।

বম ২০ রর্ত্নর ববর্ন পহরত্শাহধর্ িত্য়ত্ছ ৬,০০০ িাকা।

ক. হম. বসত্নর প্রারহম্ভক মূিধত্নর পহরমাণ কর্?

হম. বসত্নর প্রারহম্ভক মূিধত্নর পহরমাণ হনণডয়ঃ

বম ২৪ অহর্হরক্ত মূিধন আনয়ন ৫০,০০০ িাকা। [হসত্িি ববার্ড ‘১৬]

র্াহরখ হববরণ িাকা িাকা

২০১৫
বম ১

নগে
পণয দ্রবয
বােঃ ঋণ

প্রারহম্ভক মূিধন

৬,০০,০০০
১,০০,০০০

(২,০০,০০০)
৫,০০,০০০

Sylhet BOARD



হিসাব হবজ্ঞান – হসত্িি ববার্ড – ২০১৬

খ. বম ৫, ১০, ১৫ ও ২০ র্াহরত্খর বিনত্েনগুত্িা সাধারণ জাত্বো হিহপবদ্ধ কত্রা।

বম ৫, ১০, ১৫ ও ২০ র্াহরত্খর বিনত্েনগুত্িা সাধারণ জাত্বো োহখিা বেখাত্না িত্িাঃ

হম. বসন
সাধারন জাত্বো

র্াহরখ হিসাব হশত্রানাম ও বযাখযা খ: 
পত:

বর্হবি 
িাকা বক্রহর্ি িাকা

২০১৫
বম ৭

বযাংক হিসাব
বর্হবি

নগোন হিসাব
বক্রহর্ি

(বযাংত্ক জমা বেওয়া িত্িা)

২০,০০০
২০,০০০

বম ১০

উত্ত্তািন হিসাব
বর্হবি

নগোন হিসাব
বক্রহর্ি

(মাহিত্কর জীবন হবমার হপ্রহময়াম প্রোন করা িত্িা)

১৫,০০০
১৫,০০০

বম ১৫

হবজ্ঞাপন হিসাব
বর্হবি

ক্রয় হিসাব
বক্রহর্ি

(হবনামুত্িয পণয হবর্রণ করা িত্িা)

৫,০০০
৫,০০০

বম ২০

ববর্ন হিসাব বর্হবি
নগোন হিসাব

বক্রহর্ি
(ববর্ন পহরত্শাধ করা িত্িা)

৬,০০০
৬,০০০

বমাি ৪৬,০০০ ৪৬,০০০



হিসাব হবজ্ঞান – হসত্িি ববার্ড – ২০১৬

গ. হম. বসত্নর নগোন হিসাব ও মূিধন হিসাব প্রস্তুতর্ কত্রা এবং বজর হনণডয় কত্রা।

হম. বসন
খহর্য়ান বহি
নগোন হিসাব

র্াহরখ হববরণ জাঃপতঃ বর্হবি িাকা বক্রহর্ি িাকা
বজর

বর্হবি বক্রহর্ি
২০১৫
বম ১
বম ১
বম ২৪

নগোন হিসাব
ক্রয় হিসাব
নগোন হিসাব

৪,০০,০০০
১,০০,০০০
৫০,০০০

৪,০০,০০০
৫,০০,০০০
৫,৫০,০০০

র্াহরখ হববরণ জাঃ
পতঃ বর্হবি িাকা বক্রহর্ি িাকা

বজর
বর্হবি বক্রহর্ি

২০১৫
বম ১
বম ১
বম ৫
বম ১০
বম ২০
বম ২৪

মূিধন হিসাব
ঋণ হিসাব
বযাংক হিসাব
উত্ত্তািন হিসাব
ববর্ন হিসাব
মূিধন হিসাব

৪,০০,০০০
২,০০,০০০

৫০,০০০

২০,০০০
১৫,০০০
৬,০০০

৪,০০,০০০
৬,০০,০০০
৫,৮০,০০০
৫,৬৫,০০০
৫,৫৯,০০০
৬,০৯,০০০

মূিধন হিসাব হিসাত্বর বকার্ নং:….

হিসাত্বর বকার্ নং:….


