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হিসাব হবজ্ঞান – ঢাকা ববার্ড – ২০১৭

হববরণ ০১-০১-২০১৫ ৩১-১২-২০১৫

নগদ তিহবল ৩৫,০০০ ৫০,৫০০

বদনাদার ৪০,০০০ ৩৫,৫০০

পাওনাদার ৩৫,০০০ ২০,০০০

মজুদ পণয ৭০,০০০ ১,২০,০০০

বযাাংক ঋণ ১০,০০০

আসবাবপত্র ২০,০০০ ৪০,০০০

Dhaka BOARD

উত্তর

ক. জনাব হজসান-এর বযবসায়ের প্রারহিক মূলধযনর পহরমান হনণড়ে কযরা।

খ. উদ্দীপযকর আযলাযক বযবসায়ের সমাপনী মূলধযনর পহরমাণ হনণড়ে কযরা।

গ. উদ্দীপযকর আযলাযক উক্ত বছযর বযবসায়ের লাভ/ক্ষহতর পহরমান হনণড়ে কযরা।

জনাব হজসান তার বযবসায়ের হিসাব যথাযথ ভাযব সাংরক্ষণ কযরন না। হনযনাক্ত তথযসমূি তার হিসাব বই
িযত সাংগ্রি করা িয়েযছেঃ

ক. জনাব হজসান-এর বযবসায়ের প্রারহিক মূলধযনর পহরমান হনণড়ে কযরা।

প্রারহিক মূলধযনর পহরমাণ হনণড়েেঃ

উক্ত বছযর হতহন প্রহতমাযস ৫,০০০ টাকা কযর উযত্তালন কযরন এবাং বযবসায়ের প্রয়োজযন আরও ৩০,০০০
টাকা নতুন কযর হবহনয়োগ কযরন। [ঢাকা ববার্ড ‘১৭]
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প্রারহিক মূলধন = প্রারহিক বমাট সম্পদ – প্রারহিক বমাট দা়ে

= (নগদ তিহবল + বদনাদার + মজুদ পণয + আসবাবপত্র) – পাওনাদার

= (৩৫,০০০ + ৪০,০০০ + ৭০,০০০ + ২০,০০০) - ৩৫,০০০ টাকা

= (১,৬৫,০০০ - ৩৫,০০০) টাকা

= ১,৩০,০০০ টাকা

খ. উদ্দীপযকর আযলাযক বযবসায়ের সমাপনী মূলধযনর পহরমাণ হনণড়ে কযরা।

সমাপনী মূলধযনর পহরমাণ হনণড়েেঃ

সমাপনী মূলধন = সমাপনী বমাট সম্পদ – সমাপনী বমাট দা়ে

= (নগদ তিহবল + বদনাদার + মজুদ পণয + আসবাবপত্র) - (পাওনাদার + বযাাংক ঋণ)

= (৫০,৫০০ + ৩৫,৫০০ + ১,২০,০০০ + ৪০,০০০) - (২০,০০০ + ১০,০০০)

= (২,৪৬,০০০ - ৩০,০০০) টাকা

= ২,১৬,০০০ টাকা

গ. উদ্দীপযকর আযলাযক উক্ত বছযর বযবসায়ের লাভ/ক্ষহতর পহরমান হনণড়ে কযরা।

বযবসায়ের লাভ বা ক্ষহতর পহরমাণ হনরূপণেঃ

লাভ/ক্ষহত = (সমাপনী মূলধন + বমাট উযত্তালন) – (প্রারহিক মূলধন + অহতহরক্ত মূলধন)

= {(২,১৬,০০০ + (৫,০০০ × ১২)} - (১,৩০,০০০ + ৩০,০০০)

= (২,১৬,০০০ + ৬০,০০০) - ১,৬০,০০০

= (২,৭৬,০০০ - ১,৬০,০০০) টাকা

= ১,১৬,০০০ টাকা

সুতরাাং লাভ = ১,১৬,০০০ টাকা
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জনাব সাহদব ১ মার্ড ২০১৬ তাহরযখ নগদ ১,০০,০০০ টাকা হনয়ে বযবসা়ে শুরু কযরন। উক্ত মাযস তার
প্রহতষ্ঠাযন অনযানয বলনযদন হননরূপেঃ

উত্তর

ক. জনাব সাহদযবর বমাট উযত্তালযনর পহরমাণ হনণড়ে কযরা।

খ. জনাব সাহদযবর স্বত্বাহধকাযরর পহরমাণ হনণড়ে কযরা।

গ. জনাব সাহদযবর প্রহতষ্ঠাযনর নগদান হিসাব ও ক্র়ে হিসাযবর খহত়োন র্লমান বজর ছযক প্রস্তুত কযরা।

মার্ড ২ মহনযরর হনকট িযত ৫০,০০০ টাকার পণয ক্র়ে।

মার্ড ৫ জীবন হবমার হপ্রহম়োম প্রদান ৩,০০০ টাকা।

মার্ড ১২ কহমশন পাও়ো বগল ১,৫০০ টাকা।

মার্ড ২৫ নগযদ ক্র়ে ২০,০০০ টাকা।

ক. জনাব সাহদযবর বমাট উযত্তালযনর পহরমাণ হনণড়ে কযরা।

জনাব সাহদযবর বমাট উযত্তালযনর পহরমাণ হনণড়েেঃ

মার্ড ৩০ মাহলক কতত ডক পণয উযত্তালন ২,৫০০ টাকা। [ঢাকা ববার্ড ‘১৭]

তাহরখ হববরণ টাকা টাকা
২০১৬
মার্ড ৫
মার্ড ৩০

জীবন হবমার হপ্রহম়োম প্রদান
মাহলক কতত ডক পণয উযত্তালন

৩,০০০
২,৫০০

বমাট উযত্তালযনর পহরমান ৫,৫০০
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তাহরখ হববরণ টাকা টাকা

২০১৬
মার্ড ১ মূলধন হিসাব ১,০০,০০০

বযাগেঃ আ়েসমূিেঃ

মার্ড ১২ কহমশন প্রাহি ১,৫০০ ১,০১,৫০০

বাদেঃ বয়েসমূিেঃ

মার্ড ২ মহনযরর কাছ বথযক ক্র়ে ৫০,০০০

মার্ড ২৫ নগযদ ক্র়ে ২০,০০০

মার্ড ৩০ মাহলক কতত ডক পণয উযত্তালন (২,৫০০) (৬৭,৫০০)

বাদেঃ উযত্তালন (ক বথযক প্রাি) ৩৪,০০০
(৫,৫০০)

স্বত্বাহধকাযরর পহরমাণ ২৮,৫০০

খ. জনাব সাহদযবর স্বত্বাহধকাযরর পহরমাণ হনণড়ে কযরা।

জনাব সাহদযবর স্বত্বাহধকাযরর পহরমাণ হনণড়েেঃ
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তাহরখ হববরণ জােঃপতেঃ বর্হবট টাকা বক্রহর্ট টাকা
বজর

বর্হবট বক্রহর্ট
২০১৬
মার্ড ২
মার্ড ২৫
মার্ড ৩০

পাওনাদার (মহনর) হিসাব
নগদান হিসাব
উযত্তালন হিসাব

৫০,০০০
২০,০০০

২,৫০০

৫০,০০০
৭০,০০০
৬৭,৫০০

তাহরখ হববরণ জােঃপতেঃ বর্হবট টাকা বক্রহর্ট টাকা
বজর

বর্হবট বক্রহর্ট
২০১৬
মার্ড ১
মার্ড ৫
মার্ড ১২
মার্ড ২৫

মূলধন হিসাব
উযত্তালন হিসাব
কহমশন প্রাি হিসাব
ক্র়ে হিসাব

১,০০,০০০

১,৫০০
৩,০০০

২০,০০০

১,০০,০০০
৯৭,০০০
৯৮,৫০০
৭৮,৫০০

গ. জনাব সাহদযবর প্রহতষ্ঠাযনর নগদান হিসাব ও ক্র়ে হিসাযবর খহত়োন র্লমান বজর ছযক প্রস্তুত কযরা।

জনাব সাহদব
খহত়োন বই (র্লমান বজর ছক)

নগদান হিসাব

ক্র়ে হিসাব

হিসাযবর বকার্ নাং:….

হিসাযবর বকার্ নাং:….
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জনাব হমজান-এর বযবসাহ়েক প্রহতষ্ঠাযনর ২০১৬ সাযলর হর্যসম্বর মাযসর কহতপ়ে বলনযদন হননরূপেঃ

উত্তর

ক. নগদান বইয়ে অন্তভুডক্ত িযব না এমন বলনযদনগুযলার জাযবদা দাহখলা দাও।

খ. উপযুক্ত বলনযদযনর হভহত্তযত নগদ প্রাহি জাযবদা প্রস্তুত কযরা।

গ. উপযুক্ত বলনযদযনর হভহত্তযত জনাব হমজান-এর একহট উপযুক্ত নগদান বইপ্রস্তুত কযরা।

হর্যস ১ িাযত নগদ ৭০,০০০ টাকা ও বযাাংক জমা ২,৫০০ টাকা।

হর্যস ৫ পণয হবক্র়ে ১৯,৫০০ টাকা।

হর্যস ১৫ বমরীর হনকট পাওনা ১৫,০০০ টাকার পূণড হনষ্পহত্তযত ১৩,৮০০ টাকা পাও়ো বগল।

হর্যস ১৮ যন্ত্রপাহতর অবর়্ে ২,০০০ টাকা।

ক. নগদান বইয়ে অন্তভুডক্ত িযব না এমন বলনযদনগুযলার জাযবদা দাহখলা দাও।

হর্যস ২০ বযাাংযক জমা বদ়ো িযলা ১৫,০০০ টাকা।

হর্যস ২২ ১০,০০০ টাকা বদনার পূণড হনষ্পহত্তযত ৯,৭০০ টাকা পহরযশাধ।

হর্যস ২৫ িাসাযনর হনকট বথযক প্রাহি ৫,০০০ টাকা

হর্যস ২৮ ফারিানার হনকট িযত ক্র়ে ২০,০০০ টাকা।

হর্যস ৩০ বযাাংক র্াজড কযরযছ ৪৫০ টাকা। [ঢাকা ববার্ড ‘১৭]
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তাহরখ বক্রহর্ট হিসাব খাত সূত্র
নগদ
বর্হবট
(টাকা)

প্রদত্ত বাট্টা
বর্হবট
(টাকা)

হবক্র়ে
বক্রহর্ট
(টাকা)

বদনাদার
বক্রহর্ট
(টাকা)

অনযানয
হিসাব
বক্রহর্ট
(টাকা)

২০১৮
হর্যস ৫ ….. ১৯,৫০০ ১৯,৫০০
হর্যস ১৫ বমরী ১৩,৮০০ ১,২০০ ১৫,০০০
হর্যস ২৫ িাসান ৫,০০০ ৫,০০০

৩৮,৩০০ ১,২০০ ১৯,৫০০ ২০,০০০

তাহরখ হিসাব হশযরানাম ও বযাখযা খ:পত: বর্হবট টাকা বক্রহর্ট টাকা
২০১৬

হর্যস ১৮ অবর়্ে হিসাব বর্হবট
পুহিভূত অবর়্ে (যন্ত্রপাহত) হিসাব বক্রহর্ট

(যন্ত্রপাহত অবর়্ে ধাযড করা িযলা)

২,০০০
২,০০০

হর্যস ২৮ ক্র়ে হিসাব বর্হবট
পাওনাদার (ফারিান) হিসাব বক্রহর্ট

(বাহকযত পণয ক্র়ে করা িযলা)

২০,০০০
২০,০০০

বমাট ২২,০০০ ২২,০০০

জনাব হমজান
সাধারন জাযবদা

খ. উপযুক্ত বলনযদযনর হভহত্তযত নগদ প্রাহি জাযবদা প্রস্তুত কযরা।

জনাব হমজান
নগদ প্রাহি জাযবদা
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গ. উপযুক্ত বলনযদযনর হভহত্তযত জনাব হমজান-এর একহট উপযুক্ত নগদান বইপ্রস্তুত কযরা।

জনাব হমজান
হতনঘরা নগদান বই

তাহরখ প্রাহি ভােঃ
নাং

খেঃ
পতেঃ

প্রদত্ত
বাট্টা নগদ টাকা বযাাংক টাকা

২০১৬
হর্যস ১
হর্যস ৫
হর্যস ১৫
হর্যস ২০
হর্যস ২৫

বযাযলন্স হব/হর্
হবক্র়ে হিসাব
বমরী হিসাব
নগদান হিসাব (ক)
িাসান হিসাব

১,২০০

৭০,০০০
১৯,৫০০
১৩,৮০০

৫,০০০

২,৫০০

১৫,০০০

১,২০০ ১,০৮,৩০০ ১৭,৫০০

২০১৭
জানু ১ বযাযলন্স হব/হর্ ৮৩,৬০০ ১৭,০৫০

বর্হবট বক্রহর্ট

তাহরখ প্রদান ভােঃ
নাং

খেঃ
পতেঃ প্রাি বাট্টা নগদ টাকা বযাাংক টাকা

২০১৬
হর্যস ২০
হর্যস ২২
হর্যস ৩০
হর্যস ৩১

বযাাংক হিসাব
পাওনাদার হিসাব
বযাাংক র্াজড হিসাব
বযাযলন্স হস/হর্

৩০০
১৫,০০০
৯,৭০০

৮৩,৬০০
৪,৫০

১৭,০৫০

৩০০ ১,০৮,৩০০ ১৭, ৫০০

বর্হবট বক্রহর্ট



হিসাব হবজ্ঞান – ঢাকা ববার্ড – ২০১৭

উত্তর

ক. বরও়োহমযল বয উদ্বতত্তগুযলা অন্তভুডক্ত িযব না তাযদর বমাট পহরমাণ হনণড়ে কযরা।

খ. উপযুক্ত তযথযর আযলাযক মুনাফা জাতী়ে বয়ে ও মূলধন জাতী়ে প্রাহির পহরমাণ হনণড়ে কযরা।

গ. উপযুক্ত তযথযর আযলাযক ৩১ হর্যসম্বর ২০১৬ তাহরযখর বমািাম্মদী়ো এন্টারপ্রাইযজর বরও়োহমল প্রস্তুত

কযরা।

ক. বরও়োহমযল বয উদ্বতত্তগুযলা অন্তভুডক্ত িযব না তাযদর বমাট পহরমাণ হনণড়ে কযরা।

বরও়োহমযল বয উদ্বতত্তগুযলা অন্তভুডক্ত িযব না তাযদর বমাট পহরমাণ হনণড়েেঃ

বমািাম্মদী়ো এন্টারপ্রাইজ-এর ২০১৬ সাযলর খহত়োন উদ্বতত্তগুযলা হননরূপেঃ

িাযত নগদ (১-১-২০১৬) ৫০,০০০ টাকা, বদনাদার ৩০,০০০ টাকা, গতিীতঋণ ৭০,০০০ টাকা, হশক্ষানহবশ 

ভাতা ১০,৫০০ টাকা, প্রযদ়ে হবল ১১,০০০ টাকা, ববতন ১৭,০০০ টাকা, মজুদ পণয (১.১.২০১৬) ৩০,০০০ 

টাকা, মূলধন ৭৪,৭০০ টাকা, অহগ্রম মজুহর ২,০০০ টাকা, মজুদ পণয (৩১.১২.২০১৬) ৪০,০০০ টাকা, 

হবক্র়ে ১,৮০,০০০ টাকা, ক্র়ে ৮০,০০০ টাকা, নগদ তিহবল ১২,৫০০ টাকা, স্থা়েী সম্পহত্ত ১,৭০,০০০ 

টাকা, কর ও অহভকর ৬,৭০০ টাকা পাওনাদার ২৫,০০০ টাকা, আন্তেঃযফরত ২,০০০ টাকা।

[ঢাকা ববার্ড ’১৭]

হববরণ টাকা টাকা

িাযত নগদ (০১-০১-২০১৬)
মজুদ পণয (৩১-১২-২০১৬)

বমাট

৫০,০০০
৪০,০০০

৯০,০০০
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খ. উপযুক্ত তযথযর আযলাযক মুনাফা জাতী়ে বয়ে ও মূলধন জাতী়ে প্রাহির পহরমাণ হনণড়ে কযরা।

উপযুক্ত তযথযর আযলাযক মুনাফা জাতী়ে বয়ে ও মূলধন জাতী়ে প্রাহির পহরমাণ হনণড়েেঃ

হববরন টাকা টাকা টাকা
মুনাফা জাতী়ে বয়েেঃ
মজুদ পণয (১.১.২০১৬)
বযাগেঃ ক্র়ে

বাদেঃ সমাপনী মজুদ পণয

ববতন
হশক্ষানহবশ ভাতা
কর ও অহভকর

বমাট মুনাফা জাতী়ে বয়ে
মূলধন জাতী়ে প্রাহিেঃ
মূলধন
গতিীত ঋণ

বমাট মূলধন জাতী়ে প্রাহি

৩০,০০০
৮০,০০০

৭০,০০০
১৭,০০০
১০,৫০০
৬,৭০০

১,০৪,২০০

১,৪৪,৭০০

১,১০,০০০
(৪০,০০০)

৭৪,৭০০
৭০,০০০



হিসাব হবজ্ঞান – ঢাকা ববার্ড – ২০১৭

গ. উপযুক্ত তযথযর আযলাযক ৩১ হর্যসম্বর ২০১৬ তাহরযখর বমািাম্মদী়ো এন্টারপ্রাইযজর বরও়োহমল প্রস্তুত

কযরা।

বমািাম্মদী়ো এন্টারপ্রাইজ
বরও়োহমল

৩১ হর্যসম্বর ২০১৬

ক্রহমক নাং হিসাযবর হশযরানাম খেঃপতেঃ বর্হবট (টাকা) বক্রহর্ট
(টাকা)

১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫

বদনাদার
গতিীত ঋণ
হশক্ষানহবশ ভাতা
প্রযদ়ে হবল
ববতন
মজুদ পণয (১.১.২০১৬)
মূলধন
অহগ্রম মজুহর
হবক্র়ে
ক্র়ে
নগদ তিহবল
স্থা়েী সম্পহত্ত
কর ও অহভকর
পাওনাদার
আন্তেঃযফরত

বমাট

৩০,০০০

১০,৫০০

১৭,০০০
৩০,০০০

২,০০০

৮০,০০০
১২,৫০০

১,৭০,০০০
৬,৭০০

২,০০০

৭০,০০০

১১,০০০

৭৪,৭০০

১,৮০,০০০

২৫,০০০

৩,৬০, ৭০০ ৩,৬০, ৭০০
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জনাব কামাল ২০১৫ সাযলর ১ জানু়োহর নগদ ১০,০০০ টাকা, আসবাবপত্র ১৫,০০০ টাকা এবাং ৫,০০০
টাকার ঋণ হনয়ে বযবসা়ে আরি কযরন। উক্ত মাযস তার কারবাযরর অনযানয বলনযদন হননরূপেঃ

উত্তর

ক. জনাব কামাযলর মূলধযনর পহরমাণ কত?

খ. হিসাব সমীকরযণর উপাদান গুযলার উপর উপযুডক্ত ৫ বথযক ২৫ তাহরযখর বলনযদনসমূযির প্রভাব 

হনরূপণ কযরা।

গ. জনাব কামাযলর স্বত্বাহধকাযরর পহরমাণ হনণড়ে কযরা।

জানু ৫ অহফস ভাডা প্রদান ৩,০০০ টাকা। 

ক. জনাব কামাযলর মূলধযনর পহরমাণ কত? 

মূলধযনর পহরমাণ হনণড়েেঃ

জানু ১০ কহমশন প্রাহি ২,৫০০ টাকা। 

জানু ১৫ জীবন বীমা হপ্রহম়োম প্রদান ১,৫০০ টাকা। 

জানু ২৫ কমডর্ারীর ববতন প্রদান ২,০০০ টাকা। [র্ট্টগ্রাম ববার্ড ‘১৭]

Chittagong BOARD

২০১৫

হববরণ

নগদ

আসবাবপত্র

তাহরখ

২০১৫ জানু-১

টাকা

১৫,০০০

১৫,০০০

টাকা

বাদেঃ ঋণ (৫,০০০)

বমাট ২৫, ০০০
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খ. হিসাব সমীকরযণর উপাদান গুযলার উপর উপযুডক্ত ৫ বথযক ২৫ তাহরযখর বলনযদনসমূযির প্রভাব হনরূপণ 
কযরা।

হিসাব সমীকরযণর উপাদাযনর উপর উপযুক্ত বলনযদযনর প্রভাব হননরূপ:

তাহরখ

২০১৫
জানু়োহর-৫

জানু়োহর ১০

হিসাব সমীকরযণর উপাদান 
গুযলার উপর প্রভাব (A=L+E)

E হ্রাস
A হ্রাস

A বতহি
E বতহি

সাংহিষ্ট হিসাব

অহফস ভাডা হিসাব 
নগদান হিসাব

নগদান হিসাব
প্রাি কহমশন হিসাব

গ.জনাব কামাযলর স্বত্বাহধকাযরর পহরমাণ হনণড়ে কযরা। 

জনাব কামাযলর স্বত্বাহধকাযরর পহরমাণ হনণড়েেঃ

তাহরখ হববরণ টাকা টাকা

২০১৫
জুন-১ প্রারহিক মূলধন আন়েন(ক বথযক প্রাি) ২৫,.০০০

জুন ১০ বযাগ কহমশনপ্রাি (আ়ে) ২,৫০০

জুন ৫
বাদ:অহফস ভাডা প্রদান (খরর্)

২৭,৫০০
(৩,০০০)

জুন ১৫
বাদ:জীবন বীমা হপ্রহম়োম প্রদান (উযত্তালন)

২৪,৫০০
(১,৫০০)

জুন ২৫
বাদ: কমডর্ারীর ববতন প্রদান(খরর্)

২৩,০০০
(২,০০০)

স্বত্বাহধকাযরর পহরমাণ ২১,০০০
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তাহরখ হববরণ খেঃপতেঃ বর্হবট টাকা বক্রহর্ট টাকা

২০১৫

জুন ৩০ ক্র়ে হিসাব ২০,০০০
নগদান হিসাব
(আসবাবপত্র বযবসা়েী কতত ডক নগযদ আসবাবপত্র ক্র়ে করা িযলা)

২০,০০০

বমাট ২০,০০০ ২০,০০০

আসবাবপত্র বযবসা়েী জনাব বতৌহিযদর বযবসায়ের বলনযদনগুযলা হননরূপেঃ

উত্তর

ক. উপযুডক্ত ৩০ তাহরযখর বলনযদনহটর জাযবদা দাহখলা দাও।

খ. হিসাব সমীকরযণর মাধযযম উপযুক্ত ১ বথযক ২৫ তাহরযখর বলনযদনগুযলার হিসাযবর বেহণহবভাগ কযরা।

গ. হনহদডষ্ট ছক অনুসরণ কযর ১ বথযক ২৫ তাহরযখর বলনযদযনর বর্হবট ও বক্রহর্ট হনণড়ে কযরা।

জুন ১ বযবসায়ে মূলধন আন়েন ৫০,০০০ টাকা।

ক. উপযুক্ত ৩০ তাহরযখর বলনযদনহটর জাযবদা দাহখলা দাও।

জুন ১০ মহনিাহর বাবদ খরর্ ৩,৫০০ টাকা।

জুন ১৫ ভাডা প্রাহি ২,০০০ টাকা।

জুন ২৫ মজুহর প্রদান ২,৫০০ টাকা।

২০১৫

জুন ৩০ আসবাবপত্র ক্র়ে ২০,০০০ টাকা। [র্ট্টগ্রাম ববার্ড ‘১৭]

জনাব বতৌহিদ
সাধারন জাযবদা
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খ. হিসাব সমীকরযণর মাধযযম উপযুক্ত ১ বথযক ২৫ তাহরযখর বলনযদনগুযলার হিসাযবর বেহণহবভাগ কযরা।

হিসাব সমীকরযণর মাধযযম ১ বথযক ২৫ তাহরযখর বলনযদনগুযলার হিসাযবর বেহণহবভাগ হননরূপেঃ

তাহরখ সাংহিষ্ট হিসাব হিসাযবর বেহন

২০১৫
জুন ১

নগদান হিসাব সম্পদ
মূলধন হিসাব মাহলকানা স্বত্ব

জুন ১০
মহনিাহর হিসাব বয়ে
নগদান হিসাব সম্পদ

জুন ১৫
নগদান হিসাব সম্পদ
প্রাি ভাডা হিসাব আ়ে

জুন ২৫
মজুহর হিসাব বয়ে
নগদান হিসাব সম্পদ

গ. হনহদডষ্ট ছক অনুসরণ কযর ১ বথযক ২৫ তাহরযখর বলনযদযনর বর্হবট ও বক্রহর্ট হনণড়ে কযরা।

উপযুক্ত ১ বথযক ২৫ তাহরযখর বলনযদনগুযলার বর্হবট ও বক্রহর্ট হনণড়েেঃ

তাহরখ সাংহিষ্ট হিসাব বর্হবট\বক্রহর্ট টাকা

জুন ১
নগদান হিসাব
মূলধন হিসাব

বর্হবট
বক্রহর্ট

৫০,০০০
৫০,০০০

জুন ১০
মহনিাহর হিসাব
নগদান হিসাব

বর্হবট
বক্রহর্ট

৩,৫০০
৩,৫০০

জুন ১৫
নগদান হিসাব
প্রাি ভাডা হিসাব

বর্হবট
বক্রহর্ট

২,০০০
২,০০০

জুন ২৫
মজুহর হিসাব
নগদান হিসাব

বর্হবট
বক্রহর্ট

২,৫০০
২,৫০০
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তাহরখ হববরণ টাকা টাকা
২০১৫
জুন ১৫ ১০% বাট্টা়ে িাহফযসর কাছ বথযক ক্র়ে বাবদ (১৫০০০ ×

১০%)
১,৫০০

জুন ২৫ ৭% বাট্টা়ে নাহফযসর কাছ বথযক ক্র়ে বাবদ
(১০,০০০ × ৭%)

৭০০

২,২০০

ক. জনাব মািমুদার ক্র়ে খাযত বাট্টার পহরমাণ কত?

খ. উপযুক্ত বলনযদনগুযলার হভহত্তযত ক্র়ে জাযবদা প্রস্তুত কযরা।

গ. বাট্টা ও ক্র়ে জাযবদা সাংহিষ্ট বলনযদন বযতীত অবহশষ্ট বলনযদনগুযলা সাধারণ জাযবদা়ে হলহপবি কযরা।

জনাব মািমুদার বযবসায়ে ২০১৫ সাযলর জুন মাযস হনযনাক্ত বলনযদনগুযলা সাংঘহটত িয়েযছেঃ

উত্তর

জুন ১ বযবসায়ের প্রয়োজযন বযাাংক িযত উযত্তালন ১৩,০০০ টাকা ।

ক. জনাব মািমুদার ক্র়ে খাযত বাট্টার পহরমাণ কত?

ক্র়ে খাযত বাট্টার পহরমাণ হনণড়েেঃ

জুন ৫ ভাডা অহগ্রম পহরযশাধ ২,০০০ টাকা।

জুন ১৫ িাহফযজর হনকট বথযক ১০% বাট্টা়ে পণয ক্র়ে ১৫,০০০ টাকা ।র্ালান নাং-১৫৫।

জুন ১৯ নগদ উযত্তালন ১,৫০০ টাকা।

২০১৫

জুন ২১ ধাযর পণয ক্র়ে ১,২০০ টাকা ।

জুন ২৫ ৭% বাট্টা়ে নাহফযসর হনকট বথযক পণয ক্র়ে ১০,০০০ টাকা। র্ালান নাং-১৭০।

জুন ৩০ হশিাযবর হনকট বথযক ৫,০০০ টাকার পণয ক্র়ে কযর বর্ক প্রদান ৩,০০০ টাকা।
[র্ট্টগ্রাম ববার্ড ‘১৭]
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তাহরখ বক্রহর্ট হিসাব খাত শতড র্ালান
নাং সূত্র ক্র়ে হিসাব বর্হবট

পাওনাদার হিসাব বক্রহর্ট

২০১৫

জুন ১৫ িাহফজ (গননা ১) ১৫৫ ১৩,৫০০

জুন ২১ পাওনাদার - ১,২০০

জুন ২৫ নাহফস (গননা ২) ১৭০ ৯,৩০০

জুন ৩০ হশিাব (৫,০০০ − ৩,০০০) - ২,০০০

২৬,০০০

,

খ. উপযুক্ত বলনযদনগুযলার হভহত্তযত ক্র়ে জাযবদা প্রস্তুত কযরা।

জনাব মািমুদ
ক্র়ে জাযবদা

গণনা-১ - িাহফযজর কাছ বথযক পাওনা = পণয মূলয ১০% বাট্টা = ১৫,০০০ – ১০% × ১৫,০০০ = ১৫,০০০

– ১,৫০০ = ১৩,৫০০ টাকা।

গণনা-২ - নাহফযসর কাছ বথযক পাওনা = পণয মূলয − ৭% বাট্টা = ১০,০০০ – ৭% × ১০,০০০ = ১০,০০০ –

৭০০ = ৯,৩০০ টাকা।



হিসাব হবজ্ঞান – র্ট্টগ্রাম ববার্ড – ২০১৭

তাহরখ হিসাযবর নাম ও বযাখযা খেঃপত বর্হবট টাকা বক্রহর্ট টাকা

২০১৫
জুন ১

নগদান হিসাব
বযাাংক হিসাব
(বযবসায়ের প্রয়োজন বযাাংক বথযক উযত্তালন করা িযলা)

১৩,০০০
১৩,০০০

জুন ৫
অহগ্রম ভাডা হিসাব
নগদান হিসাব

(অহগ্রম ভাডা প্রদান করা িযলা)

২,০০০
২,০০০

জুন ১৯
উযত্তালন হিসাব
নগদান হিসাব

(মাহলক কতত ডক নগযদ উযত্তালন করা িযলা)

১,৫০০
১,৫০০

জুন ৩০

ক্র়ে হিসাব
বযাাংক হিসাব

(পণয ক্র়ে কযর বর্ক প্রদান করা িযলা)

৩,০০০
৩,০০০

বমাট ১৯,৫০০ ১৯,৫০০

গ. বাট্টা ও ক্র়ে জাযবদা সাংহিষ্ট বলনযদন বযতীত অবহশষ্ট বলনযদনগুযলা সাধারণ জাযবদা়ে হলহপবি কযরা।

জনাব মািমুদ
সাধারন জাযবদা
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ক. পূজা বের্াযসডর কন্ট্রা দাহখলার পহরমাণ কত?

খ. উপযুক্ত বলনযদনগুযলা দ্বারা পূজা বের্াযসডর নগদ প্রাহি জাযবদা প্রস্তুত কযরা।

গ. উপযুক্ত বলনযদনগুযলা দ্বারা পূজা বের্াযসডর উপযুক্ত নগদান বই ততহর কযরা।

পূজা বের্াযসডর হর্যসম্বর ২০১৫ সাযলর বলনযদনসমূি হননরূপেঃ

উত্তর

হর্যস ১ নগদ উদ্বতত্ত ৪৫,০০০ টাকা এবাং  বযাাংক উদ্বতত্ত ৯৫,০০০ টাকা।

ক. পূজা বের্াযসডর কন্ট্রা দাহখলার পহরমাণ কত?

কন্ট্রা দাহখলার পহরমাণ হনণড়েেঃ

হর্যস ৫ শিীযদর হনকট ১০,০০০ টাকার পণয হবক্র়ে কযর ৭,০০০ টাকার বর্ক পাও়ো বগল।

হর্যস ১০ বযহক্তগত প্রয়োজযন বযাাংক বথযক উযত্তালন ১০,০০০ টাকা।

হর্যস ১৫ হবজ্ঞাপন বাবদ বয়ে ২,৫০০ টাকা।

২০১৫

হর্যস ১৭ বযাাংক িযত উযত্তালন ১৫,০০০ টাকা।

হর্যস ২০ নগযদ পণয হবক্র়ে ৬,০০০ টাকা।

হর্যস ৩০ ববতন প্রদান নগযদ ৫,০০০ টাকা এবাং বর্যক ২,০০০ টাকা। [র্ট্টগ্রাম ববার্ড ‘১৭]

হর্যস ২৫ বযাাংযক জমা বদও়ো িযলা ৩,০০০ টাকা।

তাহরখ হববরণ টাকা টাকা
২০১৫

হর্যস ১৭
হর্যস ২৫

বযাাংক িযত উযত্তালন
বযাাংযক জমা বদও়ো িযলা

বমাট কন্ট্রা দাহখলার পহরমাণ

১৫,০০০
৩,০০০

১৮,০০০
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তাহরখ বক্রহর্ট হিসাব খাত সুত্র নগদ
বর্হবট (টাকা)

প্রদও বাট্টা
বর্হবট (টাকা)

হবক্র়ে
বক্রহর্ট (টাকা)

বদনাদার
বক্রহর্ট (টাকা)

অনযানয হিসাব
বক্রহর্ট (টাকা)

২০১৫
হর্যস ৫ ….. ৭,০০০ ৭,০০০
হর্যস ২০ …. ৬,০০০ ৬,০০০

বমাট ১৩,০০০ ১৩,০০০

খ. উপযুক্ত বলনযদনগুযলা দ্বারা পূজা বের্াযসডর নগদ প্রাহি জাযবদা প্রস্তুত কযরা।

পূজা বের্াসড
দুইঘরা নগদান বই

গ. উপযুক্ত বলনযদনগুযলা দ্বারা পূজা বের্াযসডর উপযুক্ত নগদান বই ততহর কযরা।

তাহরখ প্রাহি ভােঃ
নাং

খেঃ
পতেঃ নগদ টাকা বযাাংক টাকা

২০১৫
হর্যস ১
হর্যস ৫
হর্যস ১৭
হর্যস ২০
হর্যস ২৫

বযাযলন্স হব/হর্
হবক্র়ে হিসাব
বযাাংক হিসাব (ক)
হবক্র়ে হিসাব
নগদান হিসাব (ক)

৪৫,০০০

১৫,০০০
৬,০০০

৯৫,০০০
৭,০০০

৩,০০০

৬৬,০০০ ১, ০৫, ০০০
আগস্ট ১ বযাযলন্স হব/হর্ ৫৫,৫০০ ৭৮,০০০

পূজা বের্াসড
নগদ প্রাহি জাযবদা

বর্হবট বক্রহর্ট
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তাহরখ প্রদান ভােঃ
নাং

খেঃ
পতেঃ নগদ টাকা বযাাংক টাকা

২০১৫
হর্যস ১০
হর্যস ১৫
হর্যস ১৭
হর্যস ২৫
হর্যস ৩০
হর্যস ৩১

উযত্তালন হিসাব
হবজ্ঞাপন
নগদান হিসাব (ক)
বযাাংক হিসাব (ক)
ববতন হিসাব
বযাযলন্স হস/হর্

২,৫০০

৩,০০০
৫,০০০
৫৫,৫০০

১০,০০০

১৫,০০০

২,০০০
৭৮,০০০

৬৬,০০০ ১,০৫,০০০

বর্হবট বক্রহর্ট



হিসাব হবজ্ঞান – রাজশািী ববার্ড – ২০১৭

ক. উপযরর বয ঘটনাগুযলা বলনযদন ন়ে, তাযদর বমাট পহরমাণ হনণড়ে কযরা।

খ. মার্ড-১০ তাহরযখর বলনযদন অনুসাযর একহট বর্হবট বনাট ততহর কযরা।

গ. মার্ড-১০ তাহরখ বাযদ উপযুডক্ত ঘটনাগুযলার মযধয বযগুযলা বলনযদন তা সমীকরণ পিহতযত কারণসি

উযেখ কযরা।

উত্তর

ক. উপযরর বয ঘটনাগুযলা বলনযদন ন়ে, তাযদর বমাট পহরমাণ হনণড়ে কযরা।

বয ঘটনাগুযলা বলনযদন ন়ে তাযদর বমাট পহরমাণ হনণড়েেঃ

জনাব মাযলক একজন বযবসা়েী। ২০১৬ সাযলর মার্ড মাযস তার বযবসায়ের ঘটনাগুযলা হননরূপ :

মার্ড ১ জনাব মাযলক ২০,০০০ টাকা হনয়ে বযবসা়ে শুরু করযলন।

মার্ড ৪ রূপালী বের্াযসডর হনকট ৫,০০০ টাকার পণয ক্রয়ের ফরমায়েশ হদযলন।

মার্ড ৬ কহপযলর হনকট বথযক পণয বফরত এযলা ৪,০০০ টাকা।

মার্ড ১০ নমুনা মাহফক না িও়ো়ে প্রহতহট ৫০০ টাকা দযর ৩০০ খানা শাহড বনা়োখালীর আলম বের্াসডযক

বফরত বদ়ো িযলা।

মার্ড ১৫ বযাাংক ঋণ পহরযশাধ করা িযলা ১০,০০০ টাকা।

মার্ড ২০ বদাকাযনর একজন সুদক্ষ কমডর্ারী দুঘডটনা়ে মারা বগল।

মার্ড ২৮ তার গুদাযম ৩,০০০ টাকার পণয নষ্ট িয়ে বগল। [রাজশািী ববার্ড ‘১৭]

Rajshahi BOARD
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খ. মার্ড-১০ তাহরযখর বলনযদন অনুসাযর একহট বর্হবট বনাট ততহর কযরা।

মার্ড ১০ তাহরযখর বলনযদন অনুসাযর একহট বর্হবট বনাট প্রস্তুত করা িযলােঃ

৫,০০০

তাহরখ হববরণ টাকা টাকা

২০১৬

মার্ড ৪ রূপালী বের্াসডযক পণয ক্রয়ের ফরমায়েশ
প্রদান ৫,০০০

বদাকাযনর একজন সুদক্ষ কমডর্ারী দুঘডটনা
মারা বগল -মার্ড ২০

জনাব মাযলক
বর্হবট বনাট নম্বরেঃ

তাহরখেঃ ১০ মার্ড ২০১৬
প্রাপযকর নামেঃ আলম বের্াসড
হিকানােঃ বনা়োখালী
সূত্রেঃ ক্র়ে/র্ালান নম্বর …………./ (তাহরখ)

ক্রহমক
নাং

মাযলর হববরণ ও বফরযতর কারণ টাকা

১ প্রহতহট ৫০০ টাকা দযর ৩০০হট শাহড নমুনা মাহফক না িও়ো়ে বফরত বদও়ো িযলা
এবাং বফরত পযণযর মূলয দ্বারা আপনাযদর হিসাবযক বর্হবট করা িযলা।

১,৫০,০০০

১, ৫০, ০০০

টাকা (কথা়ে): এক লক্ষ পঞ্চাশ িাজার মাত্র।

হবেঃদ্রেঃ ভুল কু্রহট সাংযশাধনযযাগয।
ক্র়ে বযবস্থাপক

বর্হবট বনাট
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গ. মার্ড-১০ তাহরখ বাযদ উপযুডক্ত ঘটনাগুযলার মযধয বযগুযলা বলনযদন তা সমীকরণ পিহতযত কারণসি উযেখ 

কযরা।

উপযুডক্ত ঘটনাগুযলার মযধয বকানহট বলনযদন তা সমীকরণ পিহতযত কারণসি বযাখযা করা িযলােঃ

২০১৬ মার্ড ১

তাহরখ বলনযদন হক না সমীকরণ পিহতযত কারণসি বযাখযা

বলনযদন এখাযন A = L + E হিসাব সমীকরযণ A ও E উপাদান উভ়েই বতহি বপয়েযছ।

মার্ড ৪ বলনযদন ন়ে এখাযন A = L + E হিসাব সমীকরযণ বকাযনা প্রভাব পযডহন।

মার্ড ২৮ বলনযদন এখাযন A = L + E হিসাব সমীকরযন E উপাদান হ্রাস ও E উপাদান বতহি বপয়েযছ।

মার্ড ৬ বলনযদন এখাযন A = L + E হিসাব সমীকরযণ A ও E উপাদান উভ়েই হ্রাস বপয়েযছ।

মার্ড ১৫ বলনযদন এখাযন A = L + E হিসাব সমীকরযণ A ও L উপাদান উভ়েই হ্রাস বপয়েযছ।

মার্ড ২০ বলনযদন ন়ে এখাযন A = L + E হিসাব সমীকরযণ বকাযনা প্রভাব পযডহন।
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উত্তর

ক. জনাব বাবুযলর প্রারহিক মূলধযনর পহরমাণ হনণড়ে কযরা।

খ. জনাব বাবুযলর সমাপনী মূলধযনর পহরমাণ হনণড়ে কযরা।

গ. ২০১৬ সাযল জনাব বাবুযলর বযবসায়ের লাভ/ক্ষহত হনণড়ে কযরা।

ক. জনাব বাবুযলর প্রারহিক মূলধযনর পহরমাণ হনণড়ে কযরা।

প্রারহিক মূলধযনর পহরমাণ হনণড়ে:

জনাব বাবুল দু'তরফা দাহখলা পিহতযত হিসাব সাংরক্ষণ কযরন না। ১ জানু়োহর ২০১৬ তাহরযখ তার

বযবসায়ে বমাট সম্পদ ও দায়ের পহরমাণ হছল যথাক্রযম ৪,০০,০০০ টাকা ও ১,৬০,০০০ টাকা। উক্ত বছযর

জনাব বাবুল আরও ৩০,০০০ টাকা নতুন কযর বযবসায়ে হবহনয়োগ কযরন। উক্ত বছযর হতহন বমাট ১৫,০০০

টাকা নগদ উযত্তালন কযরন। ৩১ হর্যসম্বর ২০১৬ তাহরযখ তার বযবসায়ে হনযনাক্ত সম্পদ ও দা়েসমূি হছলেঃ

নগদ ১,০০,০০০ টাকা; আসবাবপত্র ৫০,০০০ টাকা; বদনাদার ৪০,০০০ টাকা; মজুদ পণয ৮০,০০০ টাকা;

বযাাংক ঋণ ২০,০০০ টাকা এবাং পাওনাদার ২৫,০০০ টাকা। [রাজশািী ববার্ড ‘১৭]

প্রারহিক মূলধন = প্রারহিক বমাট সম্পদ – প্রারহিক বমাট দা়ে

= (৪,০০,০০০ - ১,৬০,০০০) টাকা

= ২,৪০,০০০ টাকা
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খ. জনাব বাবুযলর সমাপনী মূলধযনর পহরমাণ হনণড়ে কযরা।

সমাপনী মূলধযনর পহরমাণ হনণড়ে:

সমাপনী মূলধন = সমাপনী বমাট সম্পদ – সমাপনী বমাট দা়ে

= (নগদ + আসবাবপত্র + বদনাদার + মজুদ পণয) - (বযাাংক ঋণ + পাওনাদার)

= (১,০০,০০০ + ৫০,০০০ + ৪০,০০০ + ৮০,০০০) - (২০,০০০ + ২৫,০০০)

= (২,৭০,০০০ - ৪৫,০০০) টাকা

= ২,২৫,০০০ টাকা

গ. ২০১৬ সাযল জনাব বাবুযলর বযবসায়ের লাভ/ক্ষহত হনণড়ে কযরা।

লাভ/ক্ষহতর পহরমাণ হনণড়েেঃ

লাভ/ক্ষহত = (সমাপনী মূলধন + বমাট উযত্তালন) - (প্রারহিক মূলধন + অহতহরক্ত মূলধন)

= (২,২৫,০০০ + ১৫,০০০) - (২,৪০,০০০ + ৩০,০০০)

= (২,৪০,০০০ - ২,৭০,০০০) টাকা

= (৩০,০০০) টাকা
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ক. হবলহম্বত মুনাফা জাতী়ে বযয়ের পহরমাণ হনণড়ে কযরা।

খ. মূলধন জাতী়ে বযয়ের পহরমাণ হনণড়ে কযরা।

গ. যহদ ৪ তাহরযখ ক্রীত বমহশনহট ৬০,০০০ টাকা়ে হবক্র়ে করা ি়ে, তািযল মূলধন জাতী়ে প্রাহির পহরমাণ

ও মূলধন জাতী়ে আয়ের পহরমাণ হনণড়ে কযরা।

২০১৬ সাযলর এহপ্রল মাযস জািাঙ্গীর এন্টারপ্রাইযজ হননহলহখত বলনযদনগুযলা সাংঘহটত িয়েযছেঃ

উত্তর

i)  এহপ্রল ১  বসানাপুর বথযক মাইজদীযত বযবসা়ে স্থানান্তর বয়ে ১৫,০০০ টাকা ।

ক. হবলহম্বত মুনাফা জাতী়ে বযয়ের পহরমাণ হনণড়ে কযরা।

হবলহম্বত মুনাফা জাতী়ে বযয়ের পহরমাণ হনণড়েেঃ

ii) এহপ্রল ২  দালানযকািার রু্নকাম বয়ে ৫,০০০ টাকা ।

iii) এহপ্রল ৪  নতুন বমহশন ক্র়ে ৫০,০০০ টাকা।

iv) এহপ্রল ৪  নতুন ক্রীত বমহশন আনার জািাজ ভাডা ৫,০০০ টাকা ।

v)  এহপ্রল ১৫  হবদুযৎ সাংস্থাপন বয়ে ২০,০০০ টাকা ।

vi) এহপ্রল ২৫  ইজারা সম্পহত্তর জনয বয়ে ৫০,০০০ টাকা। [রাজশািী ববার্ড ‘১৭]

তাহরখ টাকা

২০১৬

হবলহম্বত মুনাফা জাতী়ে বয়ে

এহপ্রল ১ বসানাপুর বথযক মাইজদীযত বযবসা়ে স্থানান্তর বয়ে ১৫,০০০

হববরণ

১৫,০০০

টাকা
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খ. মূলধন জাতী়ে বযয়ের পহরমাণ হনণড়ে কযরা।

মূলধন জাতী়ে বযয়ের পহরমাণ হনণড়েেঃ

তাহরখ টাকা

২০১৬

নতুন ক্রীত বমহশন আনার জািাজ ভাডা ৫,০০০
এহপ্রল ৪ নতুন বমহশন ক্র়ে ৫০,০০০

হববরণ টাকা

এহপ্রল ২৫ ইজারা সম্পহত্তর জনয বয়ে ৫০,০০০
এহপ্রল ১৫ হবদুযৎ সাংযযাগ বয়ে ২০,০০০

বমাট মূলধন জাতী়ে বয়ে ১,২৫,০০০

এহপ্রল ৪

গ. যহদ ৪ তাহরযখ ক্রীত বমহশনহট ৬০,০০০ টাকা়ে হবক্র়ে করা ি়ে, তািযল মূলধন জাতী়ে প্রাহির পহরমাণ ও 

মূলধন জাতী়ে আয়ের পহরমাণ হনণড়ে কযরা। 

মূলধন জাতী়ে প্রাহি ও মূলধন জাতী়ে আয়ের পহরমাণ হনণড়েেঃ

টাকা

মূলধন জাতী়ে আ়েেঃ
বমহশযনর হবক্র়েমূলয

হববরণ টাকা

বাদেঃ বমহশযনর অজডনমূলযেঃ
বমহশযনর হবক্র়েমূলয

বমহশন ক্র়ে ৫০,০০০
বমহশন আনার জািাজ ভাডা ৫,০০০ (৫৫,০০০)

মূলধন জাতী়ে আ়ে ৫,০০০

মূলধন জাতী়ে প্রাহিেঃ
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ক. হর্যসম্বর ৮ তাহরযখর বলনযদযনর হভহত্তযত একহট বর্হবট বনাট প্রস্তুত কযরা।

খ. উপযুক্ত বলনযদযনর হভহত্তযত জনাব সাহকযরর ক্র়ে জাযবদা প্রস্তুত কযরা।

গ. বয সকল বলনযদন ক্র়ে জাযবদার সাযথ জহডত ন়ে বসগুযলার সাধারন জাযবদা দাহখলা দাও।

জনাব সাহকর একজন বযবসা়েী। ২০১৬ সাযলর হর্যসম্বর মাযস তার প্রহতষ্ঠাযন হনযনাক্ত বলনযদনসমূি
সাংঘহটত িয়েযছেঃ

উত্তর

হর্যস ১ ৫% বাট্টা়ে জনাব শরীযফর হনকট িযত ২০,০০০ টাকার পণয ক্র়ে। র্ালান নাং ২০১। শতড-২/১০, 
হনট ২০।

ক. হর্যসম্বর ৮ তাহরযখর বলনযদযনর হভহত্তযত একহট বর্হবট বনাট প্রস্তুত কযরা।

হর্যসম্বর-৮ তাহরযখর বলনযদযনর হভহত্তযত প্রস্তুতকত ত বর্হবট বনাটহট হনযর্ বদও়ো িযলােঃ

হর্যস ৩ নগযদ হবক্র়ে ১২,০০০ টাকা।

হর্যস ৮ শরীফযক পণয বফরত ২,০০০ টাকা। বর্হবট বনাট নাং ১২৫।

হর্যস ১২ যন্ত্রপাহত বমরামত ১,০০০ টাকা।

হর্যস ১৫ জনাব কামরুযলর হনকট িযত ২৫,০০০ টাকার পণয ক্র়ে। র্ালান নাং ১২০।

হর্যস ২০ জনাব শরীফযক পহরযশাধ ৮,০০০ টাকা। [রাজশািী ববার্ড ‘১৭]
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তাহরখ বক্রহর্ট হিসাব খাত শতড র্ালান নম্বর সূত্র ক্র়ে হিসাব বর্হবট
পাওনাদার হিসাব বক্রহর্ট

২০১৬

জনাব শরীফ (গননা-১)
জনাব কামরুল

২/১০,   
হনট
২০

২০১
১২০

১৯,০০০
২৫,০০০হর্যস ১

হর্যস ১৫
৪৪,০০০

জনাব সাহকব
তাহরখেঃ ৮ হর্যসম্বর,২০১৬

বর্হবট বনাট নম্বরেঃ
প্রাপযকর নামেঃ জনাব শরীফ
হিকানােঃ
সূত্রেঃ ক্র়ে/র্ালান নম্বর ২০১/১ হর্যসম্বর ২০১৬

ক্রহমক
নাং

মাযলর হববরণ ও বফরযতর কারণ টাকা

০
১.

পণয বফরত পািাযনা িযলা এবাং বফরত পযণযর মূলয দ্বারা আপনাযদর হিসাবযক

বর্হবট করা িযলা।
২,০০০

টাকা (কথা়ে) দুই িাজার টাকা মাত্র
হবক্র়ে বযবস্থাপক

হব.দ্রেঃ ভুল কু্রহট সাংযশাধনযযাগয।

বর্হবট বনাট

খ. উপযুক্ত বলনযদযনর হভহত্তযত জনাব সাহকযরর ক্র়ে জাযবদা প্রস্তুত কযরা।

জনাব সাহকব
ক্র়ে জাযবদা

গণনা – ১ শরীযফর কাছ বথযক ক্র়ে = পণযক্র়ে – বাট্টা = [২০,০০০ = (২০,০০০ × ৫%)] = ২০,০০০ = 

১,০০০ = ১৯,০০০ টাকা।
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তাহরখ হিসাযবর নাম খেঃপতেঃ বর্হবট টাকা বক্রহর্ট টাকা

২০১৬

হর্যস ৩ নগদান হিসাব
হবক্র়ে হিসাব

(নগযদ পণয হবক্র়ে করা িযলা)

১২,০০০
১২,০০০

হর্যস ৮ পাওনাদার (শরীফ) হিসাব
ক্র়ে বফরত হিসাব

(ক্র়েকত ত পণয বফরত বদও়ো িযলা)

২,০০০
২,০০০

হর্যস ১২ বমরামত হিসাব
নগদান হিসাব

(যন্ত্রপাহত বমরামত করা িযলা)

১,০০০
১,০০০

হর্যস ২০ পাওনাদার (শরীফ) হিসাব
নগদান হিসাব

(জনাব শরীফযক পহরযশাধ করা িযলা)

৮,০০০
৮,০০০

বমাট ২৩,০০০ ২৩,০০০

গ. বয সকল বলনযদন ক্র়ে জাযবদার সাযথ জহডত ন়ে বসগুযলার সাধারন জাযবদা দাহখলা দাও।

জনাব সাহকব
সাধারন জাযবদা
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ক. উদ্দীপযকর আযলাযক হনট বদনাদাযরর পহরমাণ হনণড়ে কযরা।

খ. জনাব কাযশযমর এহপ্রল মাযসর ১২, ১৪, ১৮ ও ২৯ তাহরযখর বলনযদনগুযলাযক সাধারণ জাযবদা়ে 

হলহপবি কযরা।

গ. উদ্দীপযকর আযলাযক র্লমান বজর ছযক বযাাংক হিসাব ও উযত্তালন হিসাব প্রস্তুত কযরা।

জনাব কাযশযমর বযবসায়ে হননহলহখত বলনযদনগুযলা সাংঘহটত ি়েেঃ

উত্তর

২০১৬

ক. উদ্দীপযকর আযলাযক হনট বদনাদাযরর পহরমাণ হনণড়ে কযরা।

জনাব কাযশযমর হনট বদনাদাযরর পহরমান হনণড়েেঃ

এহপ্রল ১ বযাাংযক ২৫,০০০ টাকা জমা হদয়ে একহট হিসাব বখালা িযলা।

এহপ্রল ১২ কামাযলর হনকট ১৫,০০০ টাকার পণয হবক্র়ে।

এহপ্রল ১৪ বর্যকর মাধযযম পণয হবক্র়ে ১০,০০০ টাকা।

এহপ্রল ১৫ পণয উযত্তালন ৫,০০০ টাকা।

এহপ্রল ১৬ পাওনাদারযক বর্যক পহরযশাধ ৩,০০০ টাকা।

এহপ্রল ১৮ বদনাদাযরর ২,০০০ টাকা আদা়েযযাগয ন়ে।

এহপ্রল ২৯ মাহলযকর বযহক্তগত প্রয়োজযন বযাাংক বথযক উযত্তালন ৫,০০০টাকা। [রাজশািী ববার্ড ‘১৭]

তাহরখ হববরন টাকা টাকা

২০১৯
এহপ্রল ১২
এহপ্রল ১৮

কামাযলর কাযছ হবক্র়ে
বাদেঃ অহলহখত কুঋণ

হনট বদনাদার পহরমান

১৫,০০০
(২,০০০)

১৩,০০০
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তাহরখ হিসাব হশযরানাম ও বযাখযা খ: পত: বর্হবট টাকা বক্রহর্ট টাকা

২০১৬
এহপ্রল ১২

বদনাদার (কামাল) হিসাব বর্হবট
হবক্র়ে হিসাব বক্রহর্ট

(ধাযর পণয হবক্র়ে করা িযলা)

১৫,০০০
১৫,০০০

এহপ্রল ১৪
বযাাংক হিসাব বর্হবট

হবক্র়ে হিসাব বক্রহর্ট
(বর্যকর মাধযযম পণয হবক্র়ে করা িযলা)

১০,০০০
১০,০০০

এহপ্রল ১৮
কুঋণ সহঞ্চহত হিসাব বর্হবট

বদনাদার হিসাব বক্রহর্ট
(কুঋণ হিযসযব অবযলাপন করা িযলা)

২,০০০
২,০০০

এহপ্রল ২৯
উযত্তালন হিসাব বর্হবট

বযাাংক হিসাব বক্রহর্ট
(মাহলযকর বযহক্তগত প্রয়োজযন বযাাংক িযত উযত্তালন)

৫,০০০
৫,০০০

বমাট ৩২,০০০ ৩২,০০০

খ. জনাব কাযশযমর এহপ্রল মাযসর ১২, ১৪, ১৮ ও ২৯ তাহরযখর বলনযদনগুযলাযক সাধারণ জাযবদা়ে হলহপবি 

কযরা।

জনাব কাযশম
সাধারন জাযবদা
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তাহরখ হববরণ জােঃপতেঃ বর্হবট টাকা বক্রহর্ট টাকা
বজর

বর্হবট বক্রহর্ট
২০১৬

এহপ্রল ১৫
এহপ্রল ২৯

ক্র়ে হিসাব
বযাাংক হিসাব

৫,০০০
৫,০০০

৫,০০০
১০,০০০

তাহরখ হববরণ জােঃপতেঃ বর্হবট টাকা বক্রহর্ট টাকা
বজর

বর্হবট বক্রহর্ট
২০১৬

এহপ্রল ১
এহপ্রল ১৪
এহপ্রল ১৬
এহপ্রল ২৯

নগদান হিসাব
হবক্র়ে হিসাব
পাওনাদার হিসাব
উযত্তালন হিসাব

২৫,০০০
১০,০০০

৩,০০০
৫,০০০

২৫,০০০
৩৫,০০০
৩২,০০০
২৭,০০০

গ. উদ্দীপযকর আযলাযক র্লমান বজর ছযক বযাাংক হিসাব ও উযত্তালন হিসাব প্রস্তুত কযরা।

জনাব কাযশম
খহত়োন বই (র্লমান বজর ছক)

বযাাংক হিসাব
হিসাযবর বকার্ নাং:….

উযত্তালন হিসাব হিসাযবর বকার্ নাং:….
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ক. রহিম এন্ড সন্স-এর ১ তাহরযখর বলনযদযনর জনয একহট কযাশযমযমা প্রস্তুত কযরা।

খ. উপযুক্ত বলনযদনসমূযির হভহত্তযত নগদ প্রাহি জাযবদা প্রস্তুত কযরা।

গ. উপযুক্ত বলনযদনসমূযির হভহত্তযত নগদ প্রদান জাযবদা প্রস্তুত কযরা।

রহিম এন্ড সন্স-এর হনযনাক্ত বলনযদনসমূি ২০১৬ সাযলর নযভম্বর মাযস সাংঘহটত িয়েযছেঃ

উত্তর

নযভ ১ কহরযমর হনকট নগযদ হবক্র়ে ১৮,০০০ টাকা।

ক. রহিম এন্ড সন্স-এর ১ তাহরযখর বলনযদযনর জনয একহট কযাশযমযমা প্রস্তুত কযরা।

রহিম এন্ড সন্স-এর ১ তাহরযখর বলনযদযনর জনয একহট কযাশযমযমা প্রস্তুত করা িযলােঃ

নযভ ৪ কহলযমর হনকট িযত ৫,৪০০ টাকা প্রাহি এবাং বাট্টা প্রদান ১০০ টাকা।

নযভ ৫ অহফযসর জনয কযালকুযলটর ক্র়ে ১,০০০ টাকা।

নযভ ৮ পুরাতন আসবাবপত্র হবক্র়ে ১৫,০০০ টাকা।

নযভ ১২ জামালযক ৩,৫০০ টাকার পূণড হনম্পহত্তযত ৩,৩০০ টাকা প্রদান।

নযভ ১৮ ভাডা পহরযশাধ ২,৫০০ টাকা।

নযভ ২০ ঋণ গ্রিণ ১০,০০০ টাকা।

নযভ ২৩ বযহক্তগত প্রয়োজযন উযত্তালন ২,০০০ টাকা। [রাজশািী ববার্ড ‘১৭]
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তাহরখ বক্রহর্ট হিসাব খাত সূত্র নগদ
বর্হবট (টাকা)

প্রদত্ত বাট্টা
বর্হবট (টাকা)

হবক্র়ে
বক্রহর্ট (টাকা)

বদনাদার
বক্রহর্ট (টাকা)

অনযানয হিসাব
বক্রহর্ট (টাকা)

২০১৬
নযভ ১ ….. ১৮,০০০ ১৮,০০০
নযভ ৪ কহরম ৫,৪০০ ১০০ ৫,৫০০
নযভ ৮ আসবাবপত্র ১৫,০০০ ১৫,০০০
নযভ ২০ ঋণ ১০,০০০ ১০,০০০

বমাট ৪৮,৪০০ ১০০ ১৮,০০০ ৫,৫০০ ২৫,০০০

খ. উপযুক্ত বলনযদনসমূযির হভহত্তযত নগদ প্রাহি জাযবদা প্রস্তুত কযরা।

রহিম এন্ড সন্স
তাহরখেঃ ১ নযভম্বর, ২০১৬

ভাউর্ার নাং-
বক্রতার নামেঃ কহরম
হিকানা:

ক্রহমক নাং হববরণ দর পহরমাণ টাকা

০১ পণয হবক্র়ে ১৮,০০০

১৮,০০০

টাকা (কথা়ে) আিাযরা িাজার মাত্র।
হবযক্রতার সাক্ষর

বক্রতার সাক্ষরেঃ
হব.দ্রেঃ হবহক্রত পণয বফরত বনও়ো ি়ে না।

কযাশযমযমা

রহিম এন্ড সন্স
নগদ প্রাহি জাযবদা
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তাহরখ বর্ক
নম্বর বর্হবট হিসাব খাত সূত্র

ক্র়ে
বর্হবট
(টাকা)

পাওনাদার
বর্হবট
(টাকা)

অনযানয
হিসাব
বর্হবট
(টাকা)

প্রাি বাট্টা
বক্রহর্ট
(টাকা)

নগদ
বক্রহর্ট
(টাকা)

২০১৬
নযভ ৫ অহফস সাপ্লাইজ

(কযালকুযলটর)
১,০০০ ১,০০০

নযভ ১২ জামাল ৩,৫০০ ২০০ ৩,৩০০
নযভ
১৮

ভাডা ২,৫০০ ২,৫০০

নযভ
২৩

উযত্তালন ২,০০০ ২,০০০

৩,৫০০ ৫,৫০০ ২০০ ৮,৮০০

গ. উপযুক্ত বলনযদনসমূযির হভহত্তযত নগদ প্রদান জাযবদা প্রস্তুত কযরা।

রহিম এন্ড সন্স
নগদ প্রদান জাযবদা
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জনাব মাসুযদর ২০১৬ সাযলর ৩১ হর্যসম্বর তাহরযখর খহত়োন উদ্বতত্তগুযলা হছল হননরুপেঃ
[রাজশািী ববার্ড ‘১৭]

উত্তর

ক. জনাব মাসুযদর বরও়োহমযল বমাট কত টাকা অন্তভুডক্ত িযব না তা হনণড়ে কযরা।
খ. উপযুক্ত তযথযর আযলাযক জনাব মাসুযদর বরও়োহমল প্রস্তুত কযরা।
গ. উপযুক্ত তযথযর আযলাযক মুনাফা জাতী়ে আ়ে ও মুনাফা জাতী়ে বযয়ের পহরমাণ হনণড়ে কযরা।

ক. জনাব মাসুযদর বরও়োহমযল বমাট কত টাকা অন্তভুডক্ত িযব না তা হনণড়ে কযরা।

বরও়োহমযল বয উদ্বতত্তগুযলা অন্তভুডক্ত িযব না তাযদর বমাট পহরমাণ হনণড়েেঃ

হিসাযবর নাম টাকা
মূলধন
িাযত নগদ (০১-০১-২০১৬)
বদনাদার
পাওনাদার
উযত্তালন
ক্র়ে
হবক্র়ে
হবহনয়োযগর সুদ
সমাপনী মজুদ পণয
হবমা বসলাহম
আমদাহন শুল্ক
কহমশন প্রাহি
হবহনয়োগ
মজুহর
বযাাংক জমার সুদ
আসবাবপত্র
প্রারহিক মজুদ পণয
সমাপনী বযাাংক জমা

৯০,০০০
২০,০০০
২১,০০০
২০,০০০
১৫,০০০
৩০,০০০
৪৫,০০০
৩,০০০
২৪,০০০
৫,০০০
৫,৫০০
৪,০০০
১০,০০০
৫,০০০
৫০০

৪০,০০০
২৫,০০০
৬,০০০
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হববরণ টাকা টাকা

িাযত নগদ (০১-০১-২০১৬)
সমাপনী মজুদ পণয

বমাট

২০,০০০
২৪,০০০

৪৪,০০০

খ. উপযুক্ত তযথযর আযলাযক জনাব মাসুযদর বরও়োহমল প্রস্তুত কযরা।

জনাব মাসুদ
বরও়োহমল

৩১ হর্যসম্বর ২০১৬

ক্রহমক
নাং

হিসাযবর হশযরানাম খেঃ
পতেঃ

বর্হবট
(টাকা)

বক্রহর্ট
(টাকা)

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

মূলধন
বদনাদার
পাওনাদার
উযত্তালন
ক্র়ে
হবক্র়ে
হবহনয়োযগর সুদ
হবমা বসলাহম
আমদাহন শুল্ক
কহমশন প্রাহি
হবহনয়োগ
মজুহর
বযাাংক জমার সুদ
আসবাবপত্র
প্রারহিক মজুদ পণয
সমাপনী বযাাংক জমা

বমাট

২১,০০০

১৫,০০০
৩০,০০০

৫,০০০
৫,৫০০

১০,০০০
৫,০০০

৪০,০০০
২৫,০০০
৬,০০০

৯০,০০০

২০,০০০

৪৫,০০০
৩,০০০

৪,০০০

৫০০

১,৬২, ৫০০ ১,৬২,৫০০
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গ. উপযুক্ত তযথযর আযলাযক মুনাফা জাতী়ে আ়ে ও মুনাফা জাতী়ে বযয়ের পহরমাণ হনণড়ে কযরা।

উপযুক্ত তযথযর আযলাযক মুনাফা জাতী়ে আ়ে ও মুনাফা জাতী়ে বযয়ের পহরমাণ হনণড়েেঃ

হববরন টাকা টাকা

মুনাফা জাতী়ে আ়েসমূিেঃ
হবক্র়ে
হবহনয়োযগর সুদ
কহমশন প্রাহি
বযাাংক জমার সুদ

বমাট মুনাফা জাতী়ে আ়ে
মুনাফা জাতী়ে বয়েসমূিেঃ
প্রারহিক মজুদ পণয
বযাগেঃ ক্র়ে

বাদেঃ সমাপনী মজুদ পণয
হবমা বসলাহম
আমদাহন শুল্ক
মজুহর

বমাট মুনাফা জাতী়ে বয়ে

৪৫,০০০
৩,০০০
৪,০০০
৫,০০

৫২,৫০০

৩১,০০০
৫,০০০
৫,৫০০
৫,০০০

২৫,০০০
৩০,০০০

৫৫,০০০
(২৪,০০০)

৪৬,৫০০
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ক. বকানগুযলা বযবসা়েী বলনযদন ন়ে?

খ. উক্ত বলনযদনগুযলার দ্বারা হিসাব এর বেহণহবভাগ বযাখযাসি ছযকর মাধযযম বদখাও।

গ. উপযরাক্ত তথয িযত প্রমাণ কযরা 𝐴 = 𝐿 + 𝐸।

উত্তর

ক. বকানগুযলা বযবসা়েী বলনযদন ন়ে? 

বযগুযলা বযবসা়েী বলনযদন ন়ে তা হনযর্ বদখাযনা িযলা :

৩. ২০১৫ সাযলর মার্ড মাযস আয়েশা বস্টাযরর বযবসায়ে হনযনাক্ত বলনযদনগুযলা সাংঘহটত ি়েেঃ

Barishal BOARD

মার্ড ১ মাহলক ৫০,০০০ টাকা হনয়ে বযবসা়ে আরি কযরন।

মার্ড ২ নগদ হবক্র়ে ২০,০০০ টাকা।

মার্ড ১৩ নগযদ ১০,০০০ টাকার পণয ক্র়ে।

মার্ড ১৪ আলমাস বের্াসড এর হনকট িযত একহট মূলয তাহলকা পাও়ো বগল।

মার্ড ২০ বযাাংযক জমা বদন ১০,০০০ টাকা।

মার্ড ২৫ এহব বযাাংযকর পক্ষ িযত ২,০০,০০০ টাকা ঋণ গ্রিযণর সুযযাগ আসল।

মার্ড ২৬ কযাশবাক্স িযত ৩,০০০ টাকা রু্হর িযলা। [বহরশাল ববার্ড ‘১৭]

হববরনতাহরখ

আলমাস বের্াসড এর হনকট বথযক একহট মূলয তাহলকা পাও়ো বগল।২০১৫ মার্ড - ১৪

এ.হব বযাাংযকর পক্ষ িযত ২০,০০০ টাকা ঋণ গ্রিযণর সুযযাগ আসল।মার্ড - ২৫
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খ. উক্ত বলনযদনগুযলার দ্বারা হিসাব এর বেণীহবভাগ বযাখযাসি ছযকর মাধযযম বদখাও। 

উক্ত বলনযদনগুযলার দ্বারা হিসাব এর বেণীহবভাগ বযাখযাসি হনযন ছযকর মাধযযম বদখাযনা িযলােঃ

তাহরখ সাংহিষ্ট হিসাব হিসাযবর বেহণ বযাখযা
২০১৫
মার্ড -১

নগদান হিসাব সম্পদ সম্পদ বতহি
মূলধন হিসাব মাহলকানা স্বত্ব মাহলকানা স্বত্ব বতহি

,,  ২
নগদান হিসাব সম্পদ সম্পদ বতহি
হবক্র়ে হিসাব আ়ে আ়ে বতহি

,,  ১৩
ক্র়ে হিসাব বয়ে বয়ে বতহি

নগদান হিসাব সম্পদ সম্পদ হ্রাস

,,  ২০
বযাাংক হিসাব সম্পদ সম্পদ বতহি
নগদান হিসাব সম্পদ সম্পদ হ্রাস

,,  ২৬
হবহবধ ক্ষহত হিসাব বয়ে বয়ে বতহি

নগদান হিসাব সম্পদ সম্পদ হ্রাস
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গ. উপযরাক্ত তথয িযত প্রমাণ কযরা 𝐴=𝐿+𝐸। 

২০১৫ সাযলর মার্ড মাযসর বলনযদনগুযলার প্রভাব হিসাব সমীকরযণর হববরণী ছক বদখাযনা িযলােঃ

তাহরখ উদ্বতত্ত
সম্পদ

=
দা়ে

+ মাহলকানা স্বত্ব মন্তবয
নগদ বযাাংক

২০১৫
মার্ড -১ ৫০,০০০ = + ৫০,০০০

মূলধন 
আন়েন

,,  ২ উদ্বতত্ত ৫০,০০০
২০,০০০

= + ৫০,০০০
২০,০০০

হবক্র়ে

,,  ১৩ উদ্বতত্ত ৭০,০০০
(১০,০০০)

= + ৭০,০০০
(১০,০০০)

ক্র়ে

,, ২০ উদ্বতত্ত ৬০,০০০
(১০,০০০) ১০,০০০

= + ৬০,০০০ হবহবধ 
ক্ষহত 

,, ২৬ উদ্বতত্ত ৫০,০০০
(৩,০০০)

১০,০০০ = + ৬০,০০০
(৩,০০০)

উদ্বতত্ত ৪৭,০০০ ১০,০০০ = + ৫৭,০০০
বমাট ৫৭,০০০ ৫৭,০০০
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ক. বমাট বযবসাহ়েক বাট্টার পহরমাণ হনণড়ে কর।

খ. উপযরাক্ত তথয িযত বক্রহর্ট বনাট নাং হট প্রস্তুত কযরা।

গ. র্াাঁদনী বস্টার-এর হবক্র়ে জাযবদা প্রস্তুত কযরা।

২০১৫ সাযলর জুলাই মাযস র্াাঁদনী বস্টার, রাংপুর এর তথযগুযলা হননরূপেঃ

উত্তর

২০১৫

ক. বমাট বযবসাহ়েক বাট্টার পহরমাণ হনণড়ে কর। 

বমাট বযবসাহ়েক বাট্টার পহরমাণ হনণড়েেঃ

জুলাই ৫ বাবু বস্টার, বগুডা-এর হনকট ২০ র্জন আইসহক্রম হবক্র়ে। প্রহতহট আইসহক্রযমর মূলয ১৮ টাকা, 
কারবাহর বাট্টা ১০%। র্ালান নাং ১২। 

জুলাই ১৫ মাইশা বস্টার, হদনাজপুর এর হনকট প্রহতহট ৪০ টাকা দযর ১২০ হট রুহট হবক্র়ে। বযবসাহ়েক 
বাট্টা ১০%।র্ালান নাং  ১৮। 

জুলাই ২৫ বম়োদ উত্তীণড িও়োর কারযণ বাবু বস্টার এর হনকট িযত ২৫হট আইসহক্রম বফরত আসযলা। 
বক্রহর্ট নাং ১০। [বহরশাল ববার্ড ‘১৭]

তাহরখ হববরণ টাকা টাকা
২০১৫

জুলাই- ৫ হবক্র়ে বাট্টা [(২০ × ১২ × ১৮) × ১০%)] ৪৩২

জুলাই ১৫ হবক্র়ে বাট্টা [(৪০× ১২০) × ১০%)] ৪৮০

বমাট বযবসাহ়েক বাট্টা ৯১২
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খ. উপযরাক্ত তথয িযত বক্রহর্ট বনাট নাং হট প্রস্তুত কযরা। 

২৫ তাহরযখর বলনযদযনর হভহত্তযত বক্রহর্ট বনাট হট প্রস্তুত করা িযলােঃ

র্াাঁদনী বস্টার
রাংপুর

১০তাহরখ: ২৫ জুলাই, ২০১৫
বক্রহর্ট বনাট নাংেঃ
প্রাপযকর নামেঃ বাবু বস্টার
হিকানােঃ বগুডা
সূত্রেঃ ……………..
ক্রহমক
নাং

মাযলর হববরণ ও বফরযতর কারণ পহরমাণ (টাকা)

০
১.

প্রহতহট ১৮ টাকা দযর ২৫ হট আইসহক্রম বম়োদ উত্তীণড িও়োর কারযণ বফরত 
পাও়ো বগযছ এবাং আপনাযদর হিসাবযক বফরত মাযলর মূলয দ্বারা বক্রহর্ট করা 
িয়েযছ।
বাদ: কারবাহর বাট্টা (১০%)

৪৫০
(৪৫)
৪০৫

টাকা (কথা়ে): র্ারশত পাাঁর্ টাকা মাত্র।
হবক্র়ে বযবস্থাপক

হব: দ্রেঃ ভুল-ত্রুহট সাংযশাধন বযাগয।

বক্রহর্ট বনাট
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তাহরখ বর্হবট হিসাব খাত র্ালান
নম্বর সূত্র বদাকানদার হিসাব বর্হবট

হবক্র়ে হিসাব বক্রহর্ট
২০১৫

জুলাই ৫ বাবু বস্টার (গণনা-১) ১২ ৩,৮৮৮

জুলাই
১৫ 

মাইশা বস্টার (গণনা-২) ১৮ ৪,৩২০
৮,২০৮

গ. র্াাঁদনী বস্টার-এর হবক্র়ে জাযবদা প্রস্তুত কযরা।

রািা বস্টাসড
ক্র়ে বফরত জাযবদা 
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ক. মামুন সাযিব - এর প্রারহিক মূলধযনর পহরমাণ হনণড়ে কযরা।

খ. মামুন সাযিযবর বলনযদনগুযলা জাযবদাভুক্ত কযরা।

গ. উপযরাক্ত উদ্দীপযকর আযলাযক নগদান হিসাব ও বযাাংক ঋণ হিসাব প্রস্তুত কযরা।

মামুন সাযিব ১ জানু়োহর ২০১৫ তাহরযখ নগদ ৫০,০০০ টাকা, অহফস সরিাম ৪০,০০০ টাকা ও ১৫,০০০ 
টাকা বযাাংক ঋণ হনয়ে বযবসা়ে শুরু করযলন। উক্ত মাযস তার অনযানয বলনযদন হছলেঃ

উত্তর

২০১৫

ক. মামুন সাযিব - এর প্রারহিক মূলধযনর পহরমাণ হনণড়ে কযরা।

প্রারহিক মূলধযনর পহরমাণ হনণড়েেঃ

জানু ৭ জনতা বযাাংযক একহট হিসাব বখালা িযলা ৫,০০০ টাকা।

জানু ১৫ বাবুলযক ৩,০০০ টাকার পণয বফরত বদ়ো িযলা।

জানু ২৭ বযাাংক ঋণ পহরযশাধ করা িযলা ১২,০০০। [বহরশাল ববার্ড ‘১৭]

তাহরখ হববরণ টাকা টাকা

২০১৫
জানু ১ নগদ

অহফস সরিাম
বমাট প্রারহিক মূলধন

৫০,০০০
৪০,০০০

৯০,০০০
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ক. মামুন সাযিব - এর প্রারহিক মূলধযনর পহরমাণ হনণড়ে কযরা।

প্রারহিক মূলধযনর পহরমাণ হনণড়েেঃ

মামুন হিসাব
সাধারন জাযবদা

তাহরখ হববরণ খেঃ
পতেঃ বর্হবট টাকা বক্রহর্ট টাকা

২০১৫
জানু ১

নগদান হিসাব
অহফস সরিাম হিসাব

মূলধন হিসাব
বযাাংক ঋণ হিসাব

(নগদ টাকা, অহফস সরিাম, ও বযাাংক ঋণ হনয়ে বযবসা়ে
আরি করা িযলা)

৬৫,০০০
৪০,০০০

৯০,০০০
১৫,০০০

জানু ৭
জনতা বযাাংক হিসাব

নগদান হিসাব
(বযাাংযক হিসাব বখালা িযলা)

৫,০০০
৫,০০০

জানু
১৫

পাওনাদার (বাবুল) হিসাব
ক্র়ে বফরত হিসাব

(পণয বফরত বদও়ো িযলা)

৩,০০০
৩,০০০

জানু
২৭

বযাাংক ঋণ হিসাব
নগদান হিসাব

(বযাাংক ঋণ আাংহশক পহরযশাধ করা িযলা)

১২,০০০
১২,০০০

বমাট ১,২৫,০০০ ১,২৫,০০০
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গ. উপযরাক্ত উদ্দীপযকর আযলাযক নগদান হিসাব ও বযাাংক ঋণ হিসাব প্রস্তুত কযরা। 

মামুন সাযিব
খহত়োন বহি (র্লমান বজর ছক)

নগদান হিসাব

তাহরখ হববরণ জােঃপতেঃ বর্হবট টাকা বক্রহর্ট
টাকা

বজর
বর্হবট বক্রহর্ট

২০১৫
জানু ১
জানু ১
জানু ৩
জানু ২৭

মূলধন হিসাব
বযাাংক ঋণ হিসাব
বযাাংক হিসাব
বযাাংক ঋণ হিসাব

৫০,০০০
১৫,০০০

৫,০০০
১২,০০০

৫০,০০০
৬৫,০০০
৬০,০০০
৪৮,০০০

তাহরখ হববরণ জােঃপতেঃ বর্হবট টাকা বক্রহর্ট টাকা
বজর

বর্হবট বক্রহর্ট
২০১৫
হর্যস ৩
হর্যস ১০

নগদান হিসাব
নগদান হিসাব ১২,০০০

১৫,০০০ ১৫,০০০
৩,০০০

বযাাংক ঋণ হিসাব

হিসাযবর বকার্ নাং:….

হিসাযবর বকার্ নাং:….
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ক. অনগদ বলনযদনগুযলার পহরমাণ হনণড়ে কযরা।

খ. মুন হল.-এর নগদ প্রাহি জাযবদা প্রস্তুত কযরা।

গ. মুন হল.-এর একহট উপযুক্ত নগদান বই প্রস্তুত কযরা।

১ জুন ২০১৫ তাহরযখ মুন হল. এর বযাাংক জমার পহরমাণ হছল ২০,০০০ টাকা ও নগদ অযথডর পহরমাণ হছল 
৫০,০০০ টাকা।

উত্তর

২০১৫

ক. অনগদ বলনযদনগুযলার পহরমাণ হনণড়ে কযরা।

অনগদ বলনযদনগুযলার পহরমাণ হনণড়েেঃ

জুন ২ ধাযর পণয ক্র়ে ১৫,০০০ টাকা ও নগদ হবক্র়ে ৭০,০০০ টাকা।

জুন ৪ বযাাংযক জমা বদও়ো িযলা ৪,০০০ টাকা।

জুন ৭ কহমশন প্রাহি ৩,০০০ টাকা।

জুন ৯ যন্ত্রপাহতর অবর়্ে ধাযড িযলা ৩,০০০ টাকা।

জুন ১২ হিশাযমর হনকট বথযক প্রাহি ৫,০০০ টাকা।

জুন ১৬ পাওনাদার হিসাবযক বর্ক দ্বারা পহরযশাধ কযর ৫% বাট্টা পাও়ো বগল।

জুন ২৬ বযাাংক িযত অহফযসর প্রয়োজযন উযত্তালন ৬,০০০ টাকা ও হনজ প্রয়োজযন উযত্তালন ২,০০০ 
টাকা। [বহরশাল ববার্ড ‘১৭]
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তাহরখ বক্রহর্ট হিসাব খাত সুত্র
নগদ
বর্হবট
(টাকা)

প্রদত্ত বাট্টা
বর্হবট
(টাকা)

হবক্র়ে
বক্রহর্ট
(টাকা)

বদনাদার
বক্রহর্ট
(টাকা)

অনযানয
হিসাব
বক্রহর্ট
(টাকা)

২০১৫
জুন ২ ….. ৭০,০০০ ৭০,০০০
জুন ৭ কহমশন প্রাহি ৩,০০০ ৩,০০০
জুন ১২ হিশাম ৫,০০০ ৫,০০০

বমাট ৭৮,০০০ ৭০,০০০ ৫,০০০ ৩,০০০

খ. মুন হল.-এর নগদ প্রাহি জাযবদা প্রস্তুত কযরা।

তাহরখ হববরণ টাকা টাকা

২০১৫
জুন ২
জুন ৯
জুন ১৬

ধাযর পণয ক্র়ে
যন্ত্রপাহতর অবর়্ে
প্রাি বাট্টা (১৫,০০০ × ৫%)

বমাট অনগদ বলনযদন

১৫,০০০
৩,০০০
৭৫০

১৮,৭৫০

মুন হল.
নগদ প্রাহি জাযবদা
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গ. মুন হল.-এর একহট উপযুক্ত নগদান বই প্রস্তুত কযরা।

মুন হল.
হতনঘরা নগদান বই

তাহরখ প্রাহি ভােঃ
নাং

খেঃ
পতেঃ

প্রদত্ত
বাট্টা নগদ টাকা বযাাংক টাকা

২০১৫
জুন ১
জুন ২
জুন ৪
জুন ৭
জুন ১২
জুন ২৬

বযাযলন্স হব\হর্
হবক্র়ে হিসাব
নগদান হিসাব
কহমশন প্রাহি হিসাব
হিশাম হিসাব
বযাাংক হিসাব (ক)

৫০,০০০
৭০,০০০

৩,০০০
৫,০০০
৬,০০০

২০,০০০

৪,০০০

১,৩৪,০০০ ২৪,০০০

১,৩০,০০০ ১,৭৫০
জুলাই ১ বযাযলন্স হব/হর্

তাহরখ প্রদান ভােঃ
নাং

খেঃ
পতেঃ

প্রাি
বাট্টা নগদ টাকা বযাাংক টাকা

২০১৫
জুন ৪
জুন ১৬
জুন ২৬
জুন ২৬
জুন ৩০

বযাাংক হিসাব (ক)
পাওনাদার হিসাব
উযত্তালন হিসাব
নগদান হিসাব (ক)
বযাযলন্স হস/হর্

৭৫০
৪,০০০

১,৩০,০০০

১৪,২৫০
২,০০০
৬,০০০
১,৭৫০

৭৫০ ১,৩৪,০০০ ২৪,০০০

বর্হবট

বর্হবট

বক্রহর্ট

বক্রহর্ট
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ক. উদ্দীপযকর আযলাযক অস্পশডনী়ে সম্পহত্তর পহরমাণ কত?

খ. শাওন এন্ড সযন্সর বরও়োহমল প্রস্তুত কযরা।

গ. শাওন এন্ড সযন্সর র্লহত সম্পদ ও র্লহত দায়ের পাথডকয হনণড়ে কযরা।

৩১ হর্যসম্বর ২০১৫ তাহরযখ শাওন এন্ড সযন্সর খহত়োন হিসাযবর বজর হছল হননরূপেঃ

িাযত নগদ (০১-০১-২০১৫) ১০,০০০ টাকা; প্রাপয হিসাব ২০,০০০ টাকা; ভূহম ও দালানযকািা ১,৫০,০০০ 

টাকা; ১০% সঞ্চ়েপত্র ৫০,০০০ টাকা; হবক্র়ে বফরত ১০,০০০ টাকা; সমাপনী মজুদ পণয ২৫,০০০ টাকা; 

অবযবহৃত মহনিাহর ২,০০০ টাকা; বযক়ো মজুহর ১,০০০ টাকা; বযাাংক জমাহতহরক্ত ১,০০০ টাকা; যন্ত্রপাহত 

৭০,০০০ টাকা; স্বল্পযম়োহদ ঋণ ৪০,০০০ টাকা; প্রাি সুদ ৩০,০০০ টাকা; মূলধন ৩,৩০,০০০ টাকা; 

বের্মাকড ৪০,০০০ টাকা; সুনাম ৩০,০০০ টাকা ও বপযটন্ট ৩০,০০০ টাকা। [বহরশাল ববার্ড ‘১৭]

উত্তর

ক. উদ্দীপযকর আযলাযক অস্পশডনী়ে সম্পহত্তর পহরমাণ কত?

অস্পশডনী়ে সম্পহওর পহরমান হনণড়েেঃ

হববরণ টাকা টাকা

বের্মাকড
সুনাম
বপযটন্ট

বমাট অস্পশডনী়ে সম্পহও

৪০,০০০
৩০,০০০
৩০,০০০

১,০০,০০০
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খ. শাওন এন্ড সযন্সর বরও়োহমল প্রস্তুত কযরা।

শাওন এন্ড সন্স
বরও়োহমল

৩১ হর্যসম্বর ২০১৫

ক্রহমক
নাং

হিসাযবর হশযরানাম খেঃ
পতেঃ

বর্হবট
(টাকা)

বক্রহর্ট
(টাকা)

১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২
১৩
১৪

প্রাপয হিসাব
ভূহম ও দালানযকািা
১০% সঞ্ছ়েপত্র
হবক্র়ে হিসাব
বযক়ো মজুহর
বযাাংক জমাহতহরক্ত
যন্ত্রপাহত
সল্পযম়োহদ ঋণ
প্রাি সুদ
মূলধন
বের্ামাকড
সুনাম
বপযটন্ট
অহনহিত হিসাব

বমাট

২০,০০০
১,৫০,০০০
৫০,০০০
১০,০০০

৭০,০০০

৪০,০০০
৩০,০০০
৩০,০০০
২,০০০

১,০০০
১,০০০

৪০,০০০
৩০,০০০

৩,৩০,০০০

৪,০২,০০০ ৪, ০২, ০০০
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গ. শাওন এন্ড সযন্সর র্লহত সম্পদ ও র্লহত দায়ের পাথডকয হনণড়ে কযরা।

শাওন এন্ড সযন্সর র্লহত সম্পদ ও র্লহত দায়ের পাথডকয হনণড়েেঃ

হববরন টাকা টাকা

র্লহত সম্পদেঃ
প্রাপয হিসাব
সমাপনী মজুদ পণয
অবযবহৃত মহনিাহর

বমাট র্লহত সম্পদ
বাদেঃর্লহত দা়েসমূিেঃ
বযক়ো মজুহর
বযাাংক জমাহতহরক্ত
সল্পযম়োহদ ঋণ

বমাট র্লহত দা়ে
পাথডকয

২০,০০০
২৫,০০০
২,০০০

৪৭,০০০

(৪২,০০০)

১,০০০
১,০০০
৪০,০০০

৫,০০০
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ক. বযবসাহ়েক বলনযদন ন়ে, এমন ঘটনা গুযলা হর্হিত কযর তার বমাট পহরমাণ হনণড়ে কযরা।

খ. উপযুডক্ত বলনযদন িযত বসৌহমযকর মাহলকানা স্বত্ব হনণড়ে কযরা।

গ. হববরণী ছযক হিসাব সমীকরযণর ওপর বলনযদযনর প্রভাব বদখাও।

বসৌহমক এর বযবসা়ে ২০১৫ সাযলর জুন মাযস হননহলহখত ঘটনাগুযলা সাংঘহটত ি়ে

উত্তর

২০১৫

ক. বযবসাহ়েক বলনযদন ন়ে এমন ঘটনা গুযলা হর্হিত কযর তার বমাট পহরমাণ হনণড়ে কযরা। 

বযবসাহ়েক বলনযদন ন়ে এমন ঘটনাগুযলার বমাট পহরমাণ হনণড়েেঃ

জুন ১  নগদ ১,০০,০০০ টাকা মূলধন হনয়ে বযবসা়ে শুরু কযরন। 

জুন ৪  বযহক্তগত প্রয়োজযন বযাাংক বথযক ঋণ গ্রিণ কযরন ৫০,০০০ টাকা। 

জুন ৯  রহনর হনকট িযত পণয ক্র়ে ২০,০০০ টাকা। 

জুন ১৮ বসাযিলীর হনকট বর্যক পণয হবক্র়ে ৩৬,০০০ টাকা। 

জুন ২৪ মাহলযকর বযহক্তগত তিহবল িযত বছযলর জনয ইযলকহেক বখলনা ক্র়ে ৫,০০০ টাকা। 

জুন ৩০ অহফযসর ভাডা প্রদান ৬,০০০ টাকা। [বহরশাল ববার্ড ‘১৭]

৫৫,০০০

টাকা

৫০,০০০

৫,০০০

হববরণ

বযহক্তগত প্রয়োজযন বযাাংক িযত ঋণ গ্রিণ।

বযহক্তগত তিহবল িযত বছযলর জনয ইযলকহেক বখলনা ক্র়ে

টাকাতাহরখ

২০১৫ জুন-৪
২০১৫ জুন

২৪

বমাট
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খ. উপযুডক্ত বলনযদন িযত বসৌহমযকর মাহলকানা স্বত্ব হনণড়ে কযরা। 

মাহলকানা স্বযত্বর পহরমাণ হনণড়েেঃ

তাহরখ

২০১৫ জুন-১

জুন ১৮

হববরণ

মূলধন হবহনয়োগ

বযাগ: পণয হবক্র়ে (আ়ে)

বাদ: পণয ক্র়ে (খরর্)

বাদ: অহফস ভাডা প্রদান (খরর্)

টাকা

১, ১০,০০০

জুন ৯

জুন ৩০

টাকা

১,০০,০০০

৩৬,০০০

(২০,০০০)

(৬,০০০)

মাহলকানা স্বত্ব

গ. হববরণী ছযক এর হিসাব সমীকরযণর ওপর বলনযদযনর প্রভাব বদখাও। 

২০১৫ সাযলর জুন মাযসর বলনযদনগুযলার প্রভাব হিসাব সমীকরযণ বদখাযনা িযলােঃ

তাহরখ উদ্বতত্ত
সম্পদ

=
দা়ে

+
মাহলকানা

স্বত্ব মন্তবয
নগদ বযাাংক প্রযদ়ে হিসাব

২০১৫
জুন-১ ১,০০,০০০ = + ১,০০,০০০

মূলধন 
আন়েন

জুন ৯ উদ্বতত্ত ১,০০,০০০ =
২০,০০০

+ ১,০০,০০০
(২০,০০০)

ক্র়ে খরর্

জুন
১৮

উদ্বতত্ত ১,০০,০০০
৩৬,০০০

= ২০,০০০ +
৮০,০০০
৩৬,০০০

হবক্র়ে 
আ়ে

জুন
৩০

উদ্বতত্ত ১,০০,০০০
(৬,০০০)

৩৬,০০০ = ২০,০০০ + ১,১৬,০০০
(৬,০০০)

অহফস 
ভাডা খরর্

উদ্বতত্ত ৯৪,০০০ ৩৬,০০০ = ২০,০০০ + ১,১০,০০০
বমাট ১,৩০,০০০ = ১,৩০,০০০
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জুন ১ বযবসায়ে মূলধন হবহনয়োগ করা িযলা ২,৫০,০০০ টাকা।

জুন ৫ বযবসায়ের জনয আলমাহর ক্র়ে ৪০,০০০ টাকা ।

জুন ৯ আলমাহরহট বদাকাযন আনার জনয ভাডা প্রদান ৫০০ টাকা।

জুন ১২ হবমা বসলাহম প্রদান ৫,০০০ টাকা।

জুন ১৫ বদাকান ভাডা পহরযশাধ ২০,০০০ টাকা।

জুন ১৮ হবহনইয়োযগর সুদ প্রাহি ৮,০০০ টাকা।

জুন ২০ পণয ক্র়ে ১,২০,০০০ টাকা।

জুন ২২ পণয হবক্র়ে করা িযলা ১,৭৫,০০০ টাকা।

জুন ২৫ হবদুযৎ হবল পহরযশাধ ৪,০০০ টাকা।

জুন ২৮ কহমশন প্রাহি ২,০০০ টাকা।

জুন ৩০ হশক্ষানহবশ বসলাহম ৮,০০০ টাকা। [হদনাজপুর ববার্ড ‘১৭]

ক. উপযুক্ত তযথযর হভহত্তযত মূলধন জাতী়ে বযয়ের পহরমাণ হনণড়ে কযরা।

খ. জুন মাযসর বলনযদনগুযলা দ্বারা মুনাফা জাতী়ে আয়ের পহরমাণ হনণড়ে কযরা।

গ. হবপন মণ্ডযলর বলনযদন দ্বারা মুনাফা জাতী়ে বযয়ের পহরমাণ হনণড়ে কযরা।

হবপন মণ্ডল একজন বযবসা়েী। ২০১৬ সাযলর জুন মাযস তার বযবসায়ের কহতপ়ে বলনযদন হননরূপেঃ

উত্তর

২০১৫

ক. উপযুক্ত তযথযর হভহত্তযত মূলধন জাতী়ে বযয়ের পহরমাণ হনণড়ে কযরা।

মূলধন জাতী়ে বযয়ের পহরমান হনণড়েেঃ

Dinajpur BOARD
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খ. জুন মাযসর বলনযদনগুযলা দ্বারা মুনাফা জাতী়ে আয়ের পহরমাণ হনণড়ে কযরা।

জুন মাযসর বলনযদনগুযলা দ্বারা মুনাফা জাতী়ে আয়ের পহরমাণ হনণড়ে করা িযলােঃ

তাহরখ টাকা

২০১৬

জুন ৯ আলমাহর বদাকাযন আনার গাহড ভাডা ৫০০

জুন ৫ বযবসায়ের জনয আলমাহর ক্র়ে ৪০,০০০

হববরণ টাকা

বমাট মূলধন জাতী়ে বয়ে ৪০,৫০০

তাহরখ টাকা

২০১৬

জুন ২২ পণয হবক্র়ে ১,৭৫,০০০

জুন ১৮ হবহনয়োযগর সুদ প্রাহি ৮,০০০

হববরণ টাকা

জুন ২৮ কহমশন প্রাহি ২,০০০

জুন ৩০ হশক্ষানহবশ বসলাহম ৮,০০০

বমাট মুনাফা জাতী়ে আ়ে ১,৯৩,০০০
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গ. হবপন মণ্ডযলর বলনযদন দ্বারা মুনাফা জাতী়ে বযয়ের পহরমাণ হনণড়ে কযরা।

মুনাফা জাতী়ে বযয়ের পহরমাণ হনণড়েেঃ

তাহরখ টাকা

২০১৬

জুন ১৫ বদাকান ভাডা পহরযশাধ ২০,০০০

জুন ১২ হবমা বসলাহম প্রদান ৫,০০০

হববরণ টাকা

জুন ২০ পণয ক্র়ে ১,২০,০০০

জুন ২৫ হবদুযৎ হবল পহরযশাধ ৪,০০০

বমাট মুনাফা জাতী়ে বয়ে ১,৪৯,০০০
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তাহরখ সাংহিষ্ট বলনযদন সাংহিষ্ট হিসাব খাত বর্হবট/বক্রহর্ট টাকা

২০১৬
জানু ১ নগদ টাকা ও আসবাবপত্র হনয়ে বযবসা়ে শুরু

করা িযলা

নগদান হিসাব
আসবাবপত্র হিসাব

মূলধন হিসাব

বর্হবট
বর্হবট
বক্রহর্ট

২,০০,০০০
৭০,০০০

২,৭০,০০০

ক. ২০১৬ সাযলর ১ জানু়োহর তাহরযখর বলনযদন উযেখপূবডক যথাযথ ছযক বর্হবট-বক্রহর্ট হনণড়ে কযরা।

খ. উপযুক্ত বলনযদনগুযলা জনাব সুকুমার বডু়োর সাধারণ জাযবদা়ে হলহপবি কযর।

গ. উপযুক্ত বলনযদনগুযলা িযত নগদান হিসাব ও পুিীভূত অবর়্ে হিসাব প্রস্তুত কযরা।

সুকুমার বডু়ো ২০১৬ সাযলর জানু়োহর ১ তাহরযখ বযবসা়ে শুরু কযরন। উক্ত মাযস তার বযবসা়ে-এর 
বলনযদনগুযলা হননরূপেঃ

উত্তর

ক. ২০১৬ সাযলর ১ জানু়োহর তাহরযখর বলনযদন উযেখপূবডক যথাযথ ছযক বর্হবট-বক্রহর্ট হনণড়ে কযরা।

২০১৬ সাযলর ১ জানু়োহর তাহরযখর বলনযদন উযেখপূবডক বর্হবট - বক্রহর্ট হনণড়েেঃ

জানু ৭ নগযদ পণয ক্র়ে ৩০,০০০ টাকা।

জানু ২১ যহতযনর হনকট নগযদ পণয হবক্র়ে ৯০,০০০ টাকা।

জানু ৩০ আসবাবপযত্রর অবর়্ে ধাযড করা িযলা ৬,০০০ টাকা। [হদনাজপুর ববার্ড ‘১৭]

জানু ১ জনাব সুকুমার বডু়ো নগদ ২,০০,০০০ টাকা এবাং ৭০,০০০ টাকার আসবাবপত্র হনয়ে বযবসা়ে 
আরি কযরন।
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তাহরখ হিযসব হশযরানাম ও বযাখযা খ: পত: বর্হবট টাকা বক্রহর্ট টাকা

২০১৬
জানু ১ 

নগদান হিসাব বর্হবট
আসবাবপত্র হিসাব বর্হবট
মূলধন হিসাব বক্রহর্ট
(নগদ টাকা ও আসবাবপত্র হনয়ে বযবসা়ে শুরু করা িযলা িযলা)

২,০০,০০০
৭০,০০০

২,৭০,০০০

জানু ৭
ক্র়ে হিসাব বর্হবট
নগদান হিসাব বক্রহর্ট

(নগদ টাকা়ে পণয ক্র়ে করা িযলা)

৩০,০০০
৩০,০০০

জানু ২১
নগদান হিসাব বর্হবট

হবক্র়ে হিসাব বক্রহর্ট
(নগদ পণয হবক্র়ে করা িযলা)

৯০,০০০
৯০,০০০

জানু ৩০
অবর়্ে খরর্ হিসাব বর্হবট

পুহিভুত অবর়্ে (আসবাবপত্র) হিসাব বক্রহর্ট
(আসবাবপত্র অবর়্ে ধাযড করা িযলা)

৬,০০০
৬,০০০

বমাট ৩,৯৬,০০০ ৩,৯৬,০০০

খ. উপযুক্ত বলনযদনগুযলা জনাব সুকুমার বডু়োর সাধারণ জাযবদা়ে হলহপবি কযর।

সুকুমার বডু়ো
সাধারন জাযবদা
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তাহরখ হববরণ জােঃপতেঃ বর্হবট
টাকা বক্রহর্ট টাকা

বজর
বর্হবট বক্রহর্ট

২০১৬
জানু ১
জানু ৭
জানু ২১

মূলধন হিসাব
ক্র়ে হিসাব
হবক্র়ে হিসাব

২,০০,০০০

৯০,০০০
৩০,০০০

২,০০,০০০
১,৭০,০০০
২,৬০,০০০

গ. উপযুক্ত বলনযদনগুযলা িযত নগদান হিসাব ও পুিীভূত অবর়্ে হিসাব প্রস্তুত কযরা।

সুকুমার বডু়ো
খহত়োন বই (র্লমান বজর ছক)

নগদান হিসাব

তাহরখ হববরণ জােঃপতেঃ বর্হবট টাকা বক্রহর্ট
টাকা

বজর
বর্হবট বক্রহর্ট

২০১৬
জানু ১ অবর়্ে খরর্ হিসাব ৬,০০০ ৬,০০০

হিসাযবর বকার্ নাং:….

হিসাযবর বকার্ নাং:….পুহিভুত অবর়্ে (আসবাবপত্র) হিসাব
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ক বযসব বলনযদনগুযলা নগদ প্রাহি ও নগদ প্রদান জাযবদা়ে অন্তভুডক্ত িযব না, তার পহরমাণ হনণড়ে কযরা।

খ. উপযুক্ত বলনযদন এর হভহত্তযত নগদ প্রাহি জাযবদা প্রস্তুত কযরা।

গ. ১ জুলাই তাহরযখ নগদ উদ্বতত্ত ৫,৫০০ টাকা এবাং বযাাংক জমা ৭,০০০ টাকা ধযর একহট দুইঘরা নগদান

বই প্রস্তুত কযরা।

২০১৫ সাযলর জুলাই মাযসর িাহলমা বস্টারযসর বলনযদনসমূি হননরূপ হছল : 

উত্তর

ক বযসব বলনযদনগুযলা নগদ প্রাহি ও নগদ প্রদান জাযবদা়ে অন্তভুডক্ত িযব না, তার পহরমাণ হনণড়ে কযরা।

বযসব বলনযদনগুযলা নগদ প্রাহি ও নগদ প্রদান জাযবদা়ে অন্তভুডক্ত িযব না, তার পহরমাণ হনণড়েেঃ

জুলাই ১১ বযাাংযক জমা বদ়ো িযলা ২০,০০০ টাকা।

জুলাই ১৪ পুরাতন আসবাবপত্র হবক্র়ে ১০,০০০ টাকা ।

জুলাই ১৮ রা়েিাযনর হনকট বথযক প্রাহি ৬,০০০ টাকা।

জুলাই ২ নগদ হবক্র়ে ১৫,০০০ টাকা।

জুলাই ৮ বাবলুযক বর্ক প্রদান ৪৪,০০০ টাকা।

জুলাই ২০ জামান-এর হনকট পণয হবক্র়ে ৫,৫০০ টাকা।

জুলাই ২৪ প্রযদ়ে হবযলর অথড বযাাংক কতত ডক পহরযশাধ ৬,০০০ টাকা।

জুলাই ৩০ ইসিাযকর হনকট বথযক ৬,৫০০ টাকা পাওনার পূণড হনষ্পহত্তযত ৬,০০০ টাকা প্রাহি।
[হদনাজপুর ববার্ড ‘১৭]
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তাহরখ বক্রহর্ট হিসাব খাত সূত্র
নগদ
বর্হবট
(টাকা)

প্রদত্ত বাট্টা
বর্হবট
(টাকা)

হবক্র়ে
বক্রহর্ট
(টাকা)

বদনাদার
বক্রহর্ট
(টাকা)

অনযানয
হিসাব
বক্রহর্ট
(টাকা)

২০১৫
জুলাই ২ ….. ১৫,০০০ ১৫,০০০
জুলাই
১৪

আসবাবপত্র ১০,০০০ ১০,০০০

জুলাই
১৮

রা়েিান ৬,০০০ ৬,০০০

জুলাই
২৯

ইসিাক ৬,০০০ ৫০০ ৬,৫০০

বমাট ৩৭,০০০ ৫০০ ১৫,০০০ ১২,৫০০ ১০,০০০

খ. উপযুক্ত বলনযদন এর হভহত্তযত নগদ প্রাহি জাযবদা প্রস্তুত কযরা।

তাহরখ হববরণ টাকা টাকা
২০১৫

জুলাই ১১
জুলাই ২০

বযাাংযক জমা বদও়ো িযলা
জামান এর হনকট পণয হবক্র়ে

বমাট

২০,০০০
৫,৫০০

২৫,৫০০

িাহলমা বস্টারস
নগদ প্রাহি জাযবদা
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গ. ১ জুলাই তাহরযখ নগদ উদ্বতত্ত ৫,৫০০ টাকা এবাং বযাাংক জমা ৭,০০০ টাকা ধযর একহট দুইঘরা নগদান বই 

প্রস্তুত কযরা।

িাহলমা বস্টারস
দুইঘরা নগদান বই

তাহরখ প্রাহি ভােঃ
নাং

খেঃ
পতেঃ নগদ টাকা বযাাংক টাকা

২০১৫
জুলাই ১
জুলাই ২
জুলাই ১১
জুলাই ১৪
জুলাই ১৮
জুলাই ২৯
জুলাই ৩১

বযাযলন্স হব/হর্
হবক্র়ে হিসাব
নগদান হিসাব (ক)
আসবাবপত্র হিসাব
রা়েিান হিসাব
ইসিাক হিসাব
বযাযলন্স হস/হর্

৫,৫০০
১৫,০০০

১০,০০০
৬,০০০
৬,০০০

৭,০০০

২০,০০০

২৩,০০০

৪২,৫০০ ৫০, ০০০

আগস্ট ১ বযাযলন্স হব/হর্ ২২,৫০০

তাহরখ প্রদান ভােঃ
নাং

খেঃ
পতেঃ নগদ টাকা বযাাংক টাকা

২০১৫
জুলাই ৮
জুলাই ১১
জুলাই ২৪
জুলাই ৩১

বাবুল হিসাব
বযাাংক হিসাব (ক)
প্রযদ়ে হবল হিসাব
বযাযলন্স হস/হর্

২০,০০০

২২,৫০০

৪৪,০০০

৬,০০০

৪২,৫০০ ৫০,০০০

আগস্ট ১ বযাযলন্স হব/হর্ ২৩,০০০

বর্হবট

বর্হবট বক্রহর্ট

বক্রহর্ট
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ক. তাজ বের্াযসডর বরও়োহমযল বয সকল দফা অন্তভুডক্ত িযব না, তার পহরমাণ হনণড়ে কযরা।

খ. উপযুক্ত খহত়োন উদ্বতত্তগুযলা দ্বারা তাজ বের্াযসডর একহট বরও়োহমল প্রস্তুত কযরা।

গ. তাজ বের্াযসডর বমাট সম্পদ ও বমাট দায়ের পাথডকয হনণড়ে কযরা।

তাজ বের্াসড ২০১৫ সাযলর ৩১ হর্যসম্বর তাহরযখর খহত়োন উদ্বতত্তগুযলা হননরুপেঃ [হদনাজপুর ববার্ড ‘১৭]

উত্তর

ক. তাজ বের্াযসডর বরও়োহমযল বয সকল দফা অন্তভুডক্ত িযব না, তার পহরমাণ হনণড়ে কযরা।

তাজ বের্াযসডর বরও়োহমযল বয সকল দফা অন্তভুডক্ত িযব না, তার পহরমাণ হনণড়েেঃ

হিসাযবর নাম টাকা হিসাযবর নাম টাকা
মজুদ পণয (০১.০১.১৫)
ববতন
হবক্র়ে
উযত্তালন
নগদ তিহবল
মূলধন
মজুদ পণয (৩১.১২.১৫)

১৮,০০০
১৫,০০০
৯২,০০০
৬,০০০
১১,৫০০
৮২,৫০০
১৪,০০০

প্রাপয হিসাব
ভুহম ও দালান
সিযাবয সম্পদ
প্রযদ়ে হিসাব
বযাাংক জমাহতহরক্ত
ক্র়ে

১৯,০০০
৭৩,০০০
৮৫,০০০
১২,০০০
২১,০০০
৬৫,০০০

হববরণ টাকা টাকা

মজুদ পণয (৩১-১২-১৫)
সিাবয সম্পদ

বমাট

১৪,০০০
৮৫,০০০

৯৯,০০০



হিসাব হবজ্ঞান – হদনাজপুর ববার্ড – ২০১৭

খ. উপযুক্ত খহত়োন উদ্বতত্তগুযলা দ্বারা তাজ বের্াযসডর একহট বরও়োহমল প্রস্তুত কযরা।

তাজ বের্াসড
বরও়োহমল

৩১ হর্যসম্বর ২০১৫

ক্রহমক
নাং

হিসাযবর হশযরানাম খেঃ
পতেঃ

বর্হবট
(টাকা)

বক্রহর্ট
(টাকা)

১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১

মজুদ পণয (৩১-১২-১৫)
ববতন
হবক্র়ে
উযত্তালন
নগদ তিহবল
মূলধন
প্রাপয হিসাব
ভূহম ও দালান
প্রযদ়ে হিসাব
বযাাংক জমাহতহরক্ত
ক্র়ে

বমাট

১৮,০০০
১৫,০০০

৬,০০০
১১,৫০০

১৯,০০০
৭৩,০০০

৬৫,০০০

৯২,০০০

৮২,৫০০

১২,০০০
২১,০০০

২,০৭,৫০০ ২,০৭,৫০০



হিসাব হবজ্ঞান – হদনাজপুর ববার্ড – ২০১৭

গ. তাজ বের্াযসডর বমাট সম্পদ ও বমাট দায়ের পাথডকয হনণড়ে কযরা।

তাজ বের্াযসডর বমাট সম্পদ ও বমাট দায়ের পাথডকয হনণড়েেঃ

হববরন টাকা টাকা

সম্পদসমূিেঃ
নগদ তিহবল
মজুদ পণয (৩১-১২-১৫)
প্রাপয হিসাব
ভূহম ও দালান

বমাট সম্পদ
দা়েসমূিেঃ
প্রযদ়ে হিসাব
বযাাংক জমাহতহরক্ত

বমাট দা়ে
পাথডকয (বমাট সম্পদ − বমাট দা়ে)

১১,৫০০
১৪,০০০
১৯,০০০
৭৩,০০০

১,১৭,৫০০

৩৩,০০০

১২,০০০
২১,০০০

৮৪,৫০০



হিসাব হবজ্ঞান – যযশার ববার্ড – ২০১৭

ক. হর্যসম্বর ৮ তাহরযখর বলনযদযনর ওপর হভহত্ত কযর একহট বক্রহর্ট বনাট প্রস্তুত কযরা।

খ. উপযরাক্ত বলনযদযনর হভহত্তযত জনাব আযপযলর হবক্র়ে জাযবদা প্রস্তুত কযরা।

গ. মাস বশযে র্লমান বজর পিহতযত নগদান হিসাব প্রস্তুত কযরা।

জনাব আযপল একজন পুস্তক হবযক্রতা। ২০১৫ সাযলর হর্যসম্বর মাযস তার বযবসায়ে হনযনাক্ত বলনযদনগুযলা 
সাংঘহটত িয়েযছ।

উত্তর

ক. হর্যসম্বর ৮ তাহরযখর বলনযদযনর ওপর হভহত্ত কযর একহট বক্রহর্ট বনাট প্রস্তুত কযরা।

হর্যসম্বর ৮ তাহরযখর বলনযদযনর ওপর হভহত্ত কযর একহট বক্রহর্ট বনাট প্রস্তুত করা িযলােঃ

হর্যস ১ ১০% বাট্টা়ে কামাযলর হনকট পণয হবক্র়ে ২৭,০০০ টাকা। র্ালান নাং-১০।

হর্যস ৩ নগযদ পণয ক্র়ে ১৫,০০০ টাকা।

হর্যস ৮ কামাযলর হনকট িযত পণয বফরত আসযলা ২,০০০ টাকা। বক্রহর্ট বনাট নাং ১০২।

২০১৫

হর্যস ১০ আসবাবপত্র ক্র়ে ৪,০০০ টাকা।

হর্যস ২০ কামাযলর হনকট িযত প্রাহি ২৫,০০০ টাকা।

হর্যস ৩০ মহনিাহর দ্রবযাহদ ক্র়ে ৩,০০০ টাকা। [যযশার ববার্ড ‘১৭]

Jashore BOARD



হিসাব হবজ্ঞান – যযশার ববার্ড – ২০১৭

ক. হর্যসম্বর ৮ তাহরযখর বলনযদযনর ওপর হভহত্ত কযর একহট বক্রহর্ট বনাট প্রস্তুত কযরা।

হর্যসম্বর ৮ তাহরযখর বলনযদযনর ওপর হভহত্ত কযর একহট বক্রহর্ট বনাট প্রস্তুত করা িযলােঃ

জনাব আযপল
তাহরখ: ৮ হর্যসম্বর, ২০১৫

বক্রহর্ট নাং : ১০২
প্রাপযকর নাম : কামাল
হিকানা: ………………
সূত্র: ……………..

ক্রহমক
নাং

মাযলর হববরণ ও বফরযতর কারণ টাকা

০
১.

পণয বফরত পাও়ো বগল এবাং আপনাযদর হিসাবযক বফরত মাযলর মূলয দ্বারা 
বক্রহর্ট করা িযলা।

২, ০০০

টাকা (কথা়ে): দুই িাজার টাকা মাত্র।
হবক্র়ে বযবস্থাপক

হব: দ্র: ভুল-ত্রুহট সাংযশাধন বযাগয।

বক্রহর্ট বনাট

খ. উপযরাক্ত বলনযদযনর হভহত্তযত জনাব আযপযলর হবক্র়ে জাযবদা প্রস্তুত কযরা।

জনাব আযপল
হবক্র়ে জাযবদা

তাহরখ বর্হবট হিসাব খাত র্ালান
নম্বর সূত্র বদনাদার হিসাব বর্হবট

হবক্র়ে হিসাব বক্রহর্ট
২০১৫
হর্যস ১ কামাল ১০ ২৪,৩০০

২৪,৩০০



হিসাব হবজ্ঞান – যযশার ববার্ড – ২০১৭

গ. মাস বশযে র্লমান বজর পিহতযত নগদান হিসাব প্রস্তুত কযরা।

জনাব আযপল
খহত়োন বহি (র্লমান বজর ছক)

নগদান হিসাব

তাহরখ হববরণ জােঃপতেঃ বর্হবট টাকা বক্রহর্ট
টাকা

বজর
বর্হবট বক্রহর্ট

২০১৫
হর্যস ৩
হর্যস ১০
হর্যস ২০
হর্যস ৩০

ক্র়ে হিসাব
আসবাবপত্র হিসাব
বদনাদার (কামাল) হিসাব
মহনিাহর হিসাব

২৫,০০০

১৫,০০০
৪,০০০

৩,০০০
৬,০০০
৩,০০০

১৫,০০০
১৯,০০০

হিসাযবর বকার্ নাং:….



হিসাব হবজ্ঞান – যযশার ববার্ড – ২০১৭

ক. বয সকল বলনযদন নগদান বইযত অন্তভুডক্ত িযব না তার পহরমাণ কত?

খ. ১, ২০, ২৫ ও ২৮ তাহরযখর বলনযদন দ্বারা একহট দুইঘরা নগদান বই প্রস্তুত কযরা।

গ. উপযরাক্ত বলনযদন দ্বারা একহট হতনঘরা নগদান বই প্রস্তুত কযরা।

ফাযতমা বস্টারস-এর হনযনাক্ত বলনযদনসমূি ২০১৫ সাযলর জুলাই মাযস সাংঘহটত িয়েযছেঃ

উত্তর

ক. বয সকল বলনযদন নগদান বইযত অন্তভুডক্ত িযব না তার পহরমাণ কত?

বয সকল বলনযদন নগদান বইযত অন্তভুডক্ত িযব না তার পহরমাণ হনণড়েেঃ

২০১৫

জুলাই ১ হজিাযদর হনকট নগযদ হবক্র়ে ১০,০০০ টাকা।

জুলাই ৪ মাযলযকর হনকট িযত ৭,৪০০ টাকা প্রাহি এবাং বাট্টা প্রদান ৬০০ টাকা।

জুলাই ৫ ধাযর অহফযসর জনয কযালকুযলটর ক্র়ে ৮০০ টাকা।

জুলাই ১০ বাহকযত পণয হবক্র়ে ২৪,০০০ টাকা।

জুলাই ১৫ ৩,৮০০ টাকার পূণড হনষ্পহত্তযত ৩,৬০০ টাকা পাও়ো বগল।

জুলাই ২০ কজড গ্রিণ ৩০,০০০ টাকা।

জুলাই ২৫ বযাাংযক জমাদান ১৪,০০০ টাকা।

জুলাই ২৮ বযাাংক িযত বযহক্তগত প্রয়োজযন ২,০০০ টাকা ও অহফযসর প্রয়োজযন ৮,০০০ টাকা উযত্তালন।
[যযশার ববার্ড ‘১৭]



হিসাব হবজ্ঞান – যযশার ববার্ড – ২০১৭

খ. ১, ২০, ২৫ ও ২৮ তাহরযখর বলনযদন দ্বারা একহট দুইঘরা নগদান বই প্রস্তুত কযরা।

তাহরখ হববরণ টাকা টাকা
২০১৫

জুলাই ৫
জুলাই ১০

ধাযর কযালকুযলটর ক্র়ে
বাহকযত পণয হবক্র়ে

বমাট

৮০০
২৪,০০০

২৪,৮০০

ফাযতমা বস্টারস
দুইঘরা নগদান বই

তাহরখ প্রাহি ভােঃ
নাং

খেঃ
পতেঃ নগদ টাকা বযাাংক টাকা

২০১৫
জুলাই ১
জুলাই ২০
জুলাই ২৫
জুলাই ২৮

হবক্র়ে হিসাব
কজড হিসাব
নগদান হিসাব (ক)
বযাাংক হিসাব (ক)

১০,০০০
৩০,০০০

৮,০০০
১৪,০০০

৪৮,০০০ ১৪,০০০

আগস্ট ১ বযাযলন্স হব/হর্ ৩৪,০০০ ৪,০০০

তাহরখ প্রদান ভােঃ
নাং

খেঃ
পতেঃ নগদ টাকা বযাাংক টাকা

২০১৫
জুলাই ২৫
জুলাই ২৮
জুলাই ২৮
জুলাই ৩১

বযাাংক হিসাব (ক)
নগদান হিসাব (ক)
উযত্তালন হিসাব
বযাযলন্স হস/হর্

১৪,০০০

৩৪,০০০

৮,০০০
২,০০০
৪,০০০

৪৮,০০০ ১৪,০০০

বর্হবট

বর্হবট

বক্রহর্ট

বক্রহর্ট



হিসাব হবজ্ঞান – যযশার ববার্ড – ২০১৭

গ. উপযরাক্ত বলনযদন দ্বারা একহট হতনঘরা নগদান বই প্রস্তুত কযরা।

ফাযতমা বস্টারস
হতনঘরা নগদান বই

বর্হবট বক্রহর্ট

তাহরখ প্রাহি ভােঃ
নাং

খেঃ
পতেঃ প্রদত্ত বাট্টা নগদ টাকা বযাাংক টাকা

২০১৫
জুলাই ১
জুলাই ৪
জুলাই ১৫
জুলাই ২০
জুলাই ২৫
জুলাই ২৮

হবক্র়ে হিসাব
মাযলক হিসাব
বদনাদার হিসাব
কজড হিসাব
নগদান হিসাব (ক)
বযাাংক হিসাব (ক)

৬০০
২০০

১০,০০০
৭,৪০০
৩,৬০০
৩০,০০০

৮,০০০
১৪,০০০

৮০০ ৫৯,০০০ ১৪,০০০

৪৫,০০০ ৪,০০০
আগস্ট ১ বযাযলন্স হব/হর্

তাহরখ প্রদান ভােঃ
নাং

খেঃ
পতেঃ প্রাি বাট্টা নগদ টাকা বযাাংক টাকা

২০১৫
জুলাই ২৫
জুলাই ২৮
জুলাই ২৮
জুলাই ৩১

বযাাংক হিসাব (ক)
নগদান হিসাব (ক)
উযত্তালন হিসাব
বযাযলন্স হস/হর্

১৪,০০০

৪৫,০০০

৮,০০০
২,০০০
৪,০০০

৫৯,০০০ ১৪, ০০০

বর্হবট বক্রহর্ট
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হববরণ টাকা টাকা

িাযত নগদ (০১-০১-১৫)
বযাাংক হিসাব (০১-০১-১৫)
সমাপনী মজুদ

বমাট

২০,৭০০
২১,০০০
৩৮,০০০

৭৯,৭০০

ক. জনাৰ সুহজযদর বরও়োহমযল বয উদ্বতত্তগুযলা অন্তভুডক্ত িযব না তার পহরমাণ কত?

খ. উপযুক্ত উদ্বতত্তগুযলা দ্বারা জনাব সুহজযদর বযবসায়ের বরও়োহমল প্রস্তুত কযরা।

গ. জনাব সুহজযদর মুনাফা জাতী়ে বয়ে ও মুনাফা জাতী়ে আয়ের পহরমাণ হনণড়ে কযরা।

জনাব সুহজদ – এর ২০১৫ সাযলর ৩১ হর্যসম্বর তাহরযখ উদ্বতত্তগুযলা হননরুপেঃ [যযশার ববার্ড ‘১৭]

উত্তর

ক. জনাৰ সুহজযদর বরও়োহমযল বয উদ্বতত্তগুযলা অন্তভুডক্ত িযব না তার পহরমাণ কত?

হমম এন্টারপ্রাইযজর বরও়োহমযল বকান বকান দফা অন্তভুডক্ত িযব না তার বমাট পহরমাণেঃ

হিসাযবর নাম টাকা হিসাযবর নাম টাকা
মূলধন
নগদ তিহবল (১.১.১৫)
প্রাপয হবল
শুল্ক
বযাাংক জমা (১.১.১৫)
সমাপনী মজুদ
ভাডা

১,৪০,০০০
২০,৭০০
২৩,০০০
২,০০০
২১,০০০
৩৮,০০০
২,৭০০

িাযত নগদ (৩১.১২.১৫)
কহমশন প্রাহি
হশক্ষানহবশ বসলাহম
আসবাবপত্র
দালানযকািা
জািাজ ভাডা
ঋণ
হবজ্ঞাপন

৩২,০০০
১,৫০০
৩,৪০০
২৩,০০০
৮০,০০০
২,১০০
২৩,০০০
৩,১০০
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খ. উপযুক্ত উদ্বতত্তগুযলা দ্বারা জনাব সুহজযদর বযবসায়ের বরও়োহমল প্রস্তুত কযরা।

জনাব সুহজদ
বরও়োহমল

৩১ হর্যসম্বর ২০১৫

ক্রহমক নাং হিসাযবর হশযরানাম খেঃপতেঃ বর্হবট (টাকা) বক্রহর্ট
(টাকা)

১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২

মূলধন
প্রাপয হিসাব
শুল্ক
ভাডা
িাযত নগদ (৩১-১২-১৫)
কহমশন প্রাহি
হশক্ষানহবশ বসলাহম
আসবাবপত্র
দালানযকািা
জািাজ ভাডা
ঋণ
হবজ্ঞাপন

বমাট

২৩,০০০
২,০০০
২,৭০০
৩২,০০০

২৩,০০০
৮০,০০০
২,১০০

৩,১০০

১,৪০,০০০

১,৫০০
৩,৪০০

২৩,০০০

১,৬৭, ৯০০ ১,৬৭,৯০০
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গ. জনাব সুহজযদর মুনাফা জাতী়ে বয়ে ও মুনাফা জাতী়ে আয়ের পহরমাণ হনণড়ে কযরা।

জনাব সুহজযদর মুনাফা জাতী়ে বয়ে ও মুনাফা জাতী়ে আয়ের পহরমাণ হনণড়েেঃ

হববরণ টাকা টাকা

মুনাফা জাতী়ে বয়েেঃ
শুল্ক
ভাডা
জািাজ ভাডা
হবজ্ঞাপন
সমাপনী মজুদ পণয

বমাট মুনাফা জাতী়ে বয়ে
মুনাফা জাতী়ে আ়েেঃ
কহমশন প্রাহি
হশক্ষানহবশ বসলাহম

বমাট মুনাফা জাতী়ে আ়ে

২,০০০
২,৭০০
২,১০০
৩,১০০

(৩৮,০০০)
(২৮, ১০০)

৪,৯০০

১,৫০০
৩,৪০০



হিসাব হবজ্ঞান – কুহমো ববার্ড – ২০১৭

ক. জনাব ফাহিযমর মূলধযনর পহরমাণ হনণড়ে কযরা।

খ. বয সকল ঘটনা বলনযদন ন়ে তার পহরমাণ হনণড়ে কযরা।

গ. জনাব ফাহিযমর ১০ ও ২০ তাহরযখর বলনযদনগুযলা হিসাব সমীকরণযক হকভাযব প্রভাহবত কযরযছ তা

হববরণী ছযকর মাধযযম বদখাও।

২০১৫ সাযলর জানু়োহর মাযসর ১ তাহরযখ জনাব ফাহিম নগদ ৬০,০০০ টাকা, ২৫,০০০ টাকার আসবাবপত্র 
ও ৪০,০০০ টাকা ঋণ হনয়ে বযবসা়ে আরি কযরন। উক্ত মাযস তার অনযানয বলনযদন হননরূপেঃ 

উত্তর

ক. জনাব ফাহিযমর মূলধযনর পহরমাণ হনণড়ে কযরা।

মূলধযনর পহরমাণ হনণড়ে :

জানু ২ কহরযমর হনকট ১০,০০০ টাকার পণয ক্রয়ের জনয রু্হক্তবি িন।

জানু ৬ ধাযর মাল ক্র়ে ২০,০০০ টাকা। 

জানু ১০ পণয হবক্র়ে ৩০,০০০ টাকা। 

জানু ১৫ অহফযসর জনয ৮,০০০ টাকা মূযলযর একহট আলমাহর অর্ডার বদও়ো িযলা। 

জানু ২০ কমডর্ারীর ববতন বদও়ো িল ৩,০০০ টাকা। [কুহমো ববার্ড ‘১৭]

Cumilla BOARD
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তাহরখ হববরণ টাকা টাকা

২০১৫ জানু-২ কহরযমর কাছ বথযক পণয ক্রয়ের জনয রু্হক্ত। ১০,০০০

২০১৫ জানু-১৫ অহফযসর জনয আলমাহর অর্ডার বদও়ো িযলা ৮,০০০

বমাট ৮১৮,০০০

খ. উক্ত বলনযদনগুযলার দ্বারা হিসাব এর বেণীহবভাগ বযাখযাসি ছযকর মাধযযম বদখাও। 

বয সকল ঘটনা বলনযদন ন়ে তার পহরমাণ হনণড়ে:

তাহরখ হববরণ টাকা টাকা

২০১৫
জানু-১

নগদ ১,০০,০০

আসবাবপত্র ২৫,০০০

বাদেঃঋণ (৪০,০০০)

মূলধন ৮৫,০০০
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গ. জানু়োহর মাযসর ১০ ও ২০ তাহরযখ বলনযদনগুযলার প্রভাব হিসাব সমীকরযণর হববরণী ছযক বদখাযনা িযলােঃ

জনাব ফাহিম

তাহরখ উদ্বতত্ত
সম্পদ = দা়ে

+
মাহলকানা স্বত্ব মন্তবয

নগদ
২০১৫

জানু,-১০ ৩০,০০০
=

+ ৩০,০০০ হবক্র়ে আ়ে

,,  ২০
উদ্বতত্ত ৩০,০০০

(৩,০০০)
=

+
৩০,০০০
(৩,০০০) ববতন বয়ে

উদ্বতত্ত ২৭,০০০ = + ২৭,০০০
বমাট ২৭,০০০ = ২৭,০০০
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ক. হনট ক্রয়ের পহরমাণ হনণড়ে কযরা।

খ. মার্ড মাযসর ১ তাহরযখর বলনযদন দ্বারা একহট বর্হবট ভাউর্ার ততহর কযরা।

গ. জনাব মামুযনর জাযবদা বইযত উপযুক্ত ৭ বথযক ২৫ তাহরযখর বলনযদনগুযলা হলহপবি কযরা।

জনাব মামুযনর ২০১৫ সাযলর মার্ড মাযসর বযবসাহ়েক বলনযদনগুযলা হননরূপেঃ

উত্তর

ক. হনট ক্রয়ের পহরমাণ হনণড়ে কযরা।

হনট ক্রয়ের পহরমাণ হনণড়েেঃ

২০১৫

মার্ড ১ হম. রহফক-এর হনকট বথযক নগদ ১৬,০০০ টাকার মাল ক্র়ে।

মার্ড ৩ মাল ক্র়ে ১৬,০০০ টাকা।

মার্ড ৪ যন্ত্রপাহত ক্র়ে ৫০,০০০ টাকা।

মার্ড ৭ অনাদা়েী পাওনা ধাযড করা িযলা ২,০০০ টাকা।

মার্ড ৮ বর্যক ববতন প্রদান ১২,০০০ টাকা।

মার্ড ১৮ হবজ্ঞাপযনর জনয হবনামূযলয পণয হবতরণ ৬,০০০ টাকা

মার্ড ২৫ বযাাংক র্াজড ৩৫০ টাকা। [কুহমো ববার্ড ‘১৭]
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খ. মার্ড মাযসর ১ তাহরযখর বলনযদন দ্বারা একহট বর্হবট ভাউর্ার ততহর কযরা।

মার্ড মাযসর ১ তাহরযখর বলনযদন দ্বারা একহট বর্হবট ভাউর্ার হনযর্ বদও়ো িযলােঃ

তাহরখ হববরণ টাকা টাকা
২০১৫
মার্ড ১
মার্ড ৩

নগযদ মাল ক্র়ে
বযাগেঃ মাল ক্র়ে

১৬,০০০
১৬,০০০

৩২,০০০
(৬,০০০)মার্ড ১৮ বাদেঃ হবজ্ঞাপযনর জনয হবনামূযলয পণয হবতরণ

হনট ক্রয়ের পহরমান ২৬,০০০

জনাব মামুন
তাহরখেঃ ১ মার্ড ২০১৫

গ্রািযকর নামেঃ হম. রহফক

হিকানােঃ ………

বর্হবট ভাউর্ার নম্বরেঃ ………

হিসাব খাযতর নামেঃ ক্র়ে
ক্র. নাং খরযর্র হববরন টাকা

১. নগযদ মাল ক্র়ে ১৬.০০০
১৬.০০০

টাকা(কথা়ে): বোল িাজার মাত্র।

কযাহশ়োযরর সাক্ষর হিসাবরক্ষযকর সাক্ষর বযবস্থাপযকর সাক্ষর
গ্রিীতার সাক্ষর
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তাহরখ হববরণ খেঃপতেঃ বর্হবট টাকা বক্রহর্ট টাকা

২০১৫
মার্ড ৭

কুঋণ সহঞ্ছহত হিসাব
বদনাদার হিসাব

(কুঋণ ধাযড করা িযলা)

২,০০০
২,০০০

মার্ড ৮
ববতন হিসাব

বযাাংক হিসাব
(বর্যক ববতন প্রদান করা িযলা)

১২,০০০
১২,০০০

মার্ড ১৮
হবজ্ঞাপন হিসাব

ক্র়ে হিসাব
(হবনামূযলয পণয হবতরণ করা িযলা)

৬,০০০
৬,০০০

মার্ড ২৫
বযাাংক র্াজড হিসাব

বযাাংক হিসাব
(বযাাংক র্াজড কতডন হিসাবভুক্ত করা িযলা)

৩৫০
৩৫০

গ. জনাব মামুযনর জাযবদা বইযত উপযুক্ত ৭ বথযক ২৫ তাহরযখর বলনযদনগুযলা হলহপবি কযরা।

জনাব মামুন
সাধারন জাযবদা
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ক. রিমান এন্ড সন্স - এর মাহলকানা স্বযত্বর পহরমান হনণড়ে কযরা।

খ. T ছক বযবিার কযর উপযুক্ত তযথযর হভহত্তযত বযাাংক ও হবক্র়ে হিসাযবর খহত়োন প্রস্তুত কযরা।

গ. র্লমান বজর ছক বযবিার কযর উপযুক্ত তযথযর হভহত্তযত বদনাদার হিসাব ও ক্র়ে হিসাযবর খহত়োন

প্রস্তুত কযরা।

রিমান এন্ড সন্স - এর বযবসায়ে বম ২০১৬ সাযলর বলনযদনগুযলা হননরূপেঃ

উত্তর

ক. রিমান এন্ড সন্স - এর মাহলকানা স্বযত্বর পহরমান হনণড়ে কযরা।

মাহলকানা স্বযত্বর পহরমান হনণড়েেঃ

২০১৬

বম ২ জনতা বযাাংযক হিসাব বখালা িযলা ৫০,০০০ টাকা।

বম ৩ হরমন ব্রাদাযসডর হনকট বথযক বর্যকর মাধযযম পণয ক্র়ে ৩০,০০০ টাকা।

বম ৪ মাহলক হনজ প্রয়োজযন কারবার বথযক ৬,০০০ টাকা উযত্তালন কযরন।

বম ৭ স্বপযনর হনকট পণয হবক্র়ে ১২,০০০ টাকা।

বম ১০ রুযবযলর হনকট বথযক পাও়ো বগল ১০,০০০ টাকা।

বম ১৫ স্বপযনর হনকট িযত পণয বফরত আসল ৩,০০০ টাকা। [কুহমো ববার্ড ‘১৭]
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তাহরখ হববরণ জা.পত
.

টাকা তাহরখ হববরণ জা.পত
.

টাকা

২০১৬
বম ৩১ বযাযলন্স হস/হর্ ১২,০০০

২০১৮
বম ৭

জুন ১

বদনাদার (স্বপন)
হিসাব

বযযলন্স হব/হর্

১২,০০০

১২,০০০১২,০০০

১২,০০০

তাহরখ হববরণ জা.পত
.

টাকা তাহরখ হববরণ জা.পত. টাকা

২০১৬
বম ২ নগদান হিসাব ৫০,০০০

২০১৬
বম ৩ ক্র়ে হিসাব ৩০,০০০

জুন ১ বযাযলন্স হব/হর্

৫০,০০০ বম ৩১ বযাযলন্স হস/হর্ ২০,০০০

৫০,০০০২০,০০০

খ. T ছক বযবিার কযর উপযুক্ত তযথযর হভহত্তযত বযাাংক ও হবক্র়ে হিসাযবর খহত়োন প্রস্তুত কযরা।

তাহরখ হববরণ টাকা টাকা
২০১৫

বম ৭
বম ১৫

বম ৩
বম ৪

আ়েসমূিেঃ
স্বপযনর কাযছ পণয হবক্র়ে
বাদেঃ স্বপযনর কাছ বথযক বফরত
বাদেঃ বয়েসমুিেঃ
বর্যকর মাধযযম পণয ক্র়ে
উযত্তালন

১২,০০০
(৩,০০০)

৯,০০০

(৩৬,০০০)

৩০,০০০
৬,০০০

(২৭,০০০)

রিমান এন্ড সন্স
খহত়োন বহি (T ছক)

বযাাংক হিসাব

বর্হবট

বর্হবট বক্রহর্ট

বক্রহর্ট
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তাহরখ হববরণ জােঃ
পতেঃ বর্হবট টাকা বক্রহর্ট

টাকা
বজর

বর্হবট বক্রহর্ট
২০১৬
বম ৭
বম ১০
বম ১৫

হবক্র়ে হিসাব
নগদান হিসাব
হবক্র়ে বফরত হিসাব

১২,০০০
১০,০০০
৩,০০০

১২,০০০
২,০০০

১,০০০

গ. র্লমান বজর ছক বযবিার কযর উপযুক্ত তযথযর হভহত্তযত বদনাদার হিসাব ও ক্র়ে হিসাযবর খহত়োন প্রস্তুত

কযরা।

রিমান এন্ড সন্স
খহত়োন বহি (র্লমান বজর ছক)

বদনাদার হিসাব
হিসাযবর বকার্ নাং:….

তাহরখ হববরণ জােঃপতেঃ বর্হবট টাকা বক্রহর্ট
টাকা

বজর
বর্হবট বক্রহর্ট

২০১৬
বম ৩ বযাাংক হিসাব ৩০,০০০ ৩০,০০০

ক্র়ে হিসাব হিসাযবর বকার্ নাং:….
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ক. নগদান বইযত অন্তভুডক্ত না িও়ো বলনযদনগুযলার পহরমাণ হনণড়ে কযরা।

খ. জনাব হশিাযবর নগদ প্রদান জাযবদা প্রস্তুত কযরা।

গ. উপযুক্ত তথযাহদর হভহত্তযত উপযুক্ত নগদান বই প্রস্তুত কযরা।

২০১৩ সাযলর জুলাই মাযস হশিাব বের্াযসডর বযবসাহ়েক বলনযদনগুযলা হননরুপেঃ

উত্তর

ক. নগদান বইযত অন্তভুডক্ত না িও়ো বলনযদনগুযলার পহরমাণ হনণড়ে কযরা।

নগদান বইযত অন্তভুডক্ত না িও়ো বলনযদনগুযলার পহরমাণ হনণড়েেঃ

জুলাই ১ িাযত নগদ ৮০,০০০ টাকা এবাং বযাাংক জমার উদ্বতত্ত ৭০,০০০ টাকা।

জুলাই ৪ নগযদ পণয হবক্র়ে ১,০০,০০০ টাকা।

জুলাই ৬ রাহফযদর কাছ বথযক ৩০,০০০ টাকার বর্ক বপয়ে আহবদযক প্রদান করা িযলা।

জুলাই ৮ ফাহিযমর কাছ বথযক নগদ প্রাহি ১০,০০০ টাকা ।

জুলাই ১২ বর্ক দ্বারা বাহডভাডা প্রদান ৩০,০০০ টাকা।

জুলাই ১৪ পণয ক্র়ে ১৫,০০০ টাকা।

জুলাই ১৮ প্রাপয হবযলর টাকা বযাাংক কতত ডক আদা়ে ৩০,০০০ টাকা।

জুলাই ২০ আসবাবপযত্রর ওপর অবর়্ে ধাযড করা িযলা ৪,০০০ টাকা। [কুহমো ববার্ড ‘১৭]
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তাহরখ বর্ক
নম্বর

বর্হবট হিসাব
খাত সুত্র

ক্র়ে
বর্হবট
(টাকা)

পাওনাদার
বর্হবট
(টাকা)

অনযানয
হিসাব
বর্হবট
(টাকা)

প্রাি বাট্টা
বক্রহর্ট
(টাকা)

নগদ
বক্রহর্ট
(টাকা)

২০১৩
জুলাই
৬

আহবদ ৩০,০০০ ৩০,০০০

জুলাই
১২

বাহডভাডা ৩০,০০০ ৩০,০০০

জুলাই
১৪

….. ১৫,০০০ ১৫,০০০

১৫,০০০ ৩০,০০০ ৩০,০০০ ৭৫,০০০

খ. জনাব হশিাযবর নগদ প্রদান জাযবদা প্রস্তুত কযরা।

তাহরখ হববরণ টাকা টাকা

২০১৩
জুলাই ২০ আসবাবপত্র এর উপর অবর়্ে ধাযড করা িযলা

বমাট

৪,০০০

৪,০০০

হশিাব বের্াসড
নগদ প্রদান জাযবদা
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গ. উপযুক্ত তথযাহদর হভহত্তযত উপযুক্ত নগদান বই প্রস্তুত কযরা।

হশিাব বের্াসড
দুইঘরা নগদান বই

তাহরখ প্রাহি ভােঃ
নাং

খেঃ
পতেঃ নগদ টাকা বযাাংক টাকা

২০১৩
জুলাই ১
জুলাই ৪
জুলাই ৬
জুলাই ৮
জুলাই ১৮

বযাযলন্স হব/হর্
হবক্র়ে হিসাব
রাহফদ হিসাব
ফাহিম হিসাব
প্রাপয হবল হিসাব

৮০,০০০
১,০০,০০০
৩০,০০০
১০,০০০

৭০,০০০

৩০,০০০

২,২০,০০০ ১,০০,০০০
আগস্ট ১ বযাযলন্স হব/হর্ ১,৭৫,০০০ ৭০,০০০

তাহরখ প্রদান ভােঃ
নাং

খেঃ
পতেঃ নগদ টাকা বযাাংক টাকা

২০১৩
জুলাই ৬
জুলাই ১২
জুলাই ১৪
জুলাই ৩১

আহবদ হিসাব
বাহডভাডা
ক্র়ে হিসাব
বযাযলন্স হস/হর্

৩০,০০০

১৫,০০০
১,৭৫,০০০

৩০,০০০

৭০,০০০

২,২০,০০০ ১,০০,০০০

বর্হবট

বর্হবট বক্রহর্ট

বক্রহর্ট
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ক. হনিা বের্াযসডর অদতশযমান সম্পযদর পহরমাণ হনণড়ে কযরা।

খ. খহত়োযনর উদ্বতত্তগুযলার সািাযযয বরও়োহমল প্রস্তুত কযরা।

গ. উপযুক্ত তযথযর আযলাযক হনিা বের্াযসডর র্লহত সম্পদ ও র্লহত দায়ের পহরমাণ হনণড়ে কযরা।

২০১৩ সাযলর ৩১ হর্যসম্বর তাহরযখ হনিা বের্াযসডর খহত়োন উদ্বতত্তগুযলা হননরুপেঃ [কুহমো ববার্ড ‘১৭]

উত্তর

ক. হনিা বের্াযসডর অদতশযমান সম্পযদর পহরমাণ হনণড়ে কযরা।

অদতশযমান সম্পযদর পহরমাণ হনণড়েেঃ

হিসাযবর নাম টাকা হিসাযবর নাম টাকা
ক্র়ে
হবক্র়ে
মূলধন
ববতন
আমদাহন শুল্ক
বযক়ো ববতন
হবজ্ঞাপন
প্রযদ়ে হবল

৬৬,০০০
৮০,০০০
২,৫০,০০০
৬,৫০০
৩,৫০০
৫,০০০
১২,৫০০
৫০,০০০

প্রাপয হবল
বযাাংক জমা
পাওনাদার
নগদ তিহবল
বের্মাকড
সুনাম
বযাাংক জমাহতহরক্ত
সমাপনী মজুদ পণয

৩০,০০০
১,৪৪,০০০
৫,০০০
৩২,৫০০
১,০৫,০০০
২,০০,০০০
২,১০,০০০
২৫,০০০

হববরণ টাকা টাকা

বের্মাকড
সুনাম

বমাট অদতশযমান সম্পদ

১,০৫,০০০
২,০০,০০০

৩,০৫,০০০
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খ. খহত়োযনর উদ্বতত্তগুযলার সািাযযয বরও়োহমল প্রস্তুত কযরা।

হনিা বের্াসড
বরও়োহমল

৩১ হর্যসম্বর ২০১৩

ক্রহমক নাং হিসাযবর হশযরানাম খেঃপতেঃ বর্হবট (টাকা) বক্রহর্ট
(টাকা)

১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫

ক্র়ে
হবক্র়ে
মূলধন
ববতন
আমদাহন শুল্ক
বযক়ো ববতন
হবজ্ঞাপন
প্রযদ়ে হবল
প্রাপয হবল
বযাাংক জমা
পাওনাদার
নগদ তিহবল
বের্মাকড
সুনাম
বযাাংক জমাহতহরক্ত

বমাট

৬৬,০০০

৬,৫০০
৩,৫০০

১২,৫০০

৩০,০০০
১,৪৪,০০০

৩২,৫০০
১,০৫,০০০
২,০০,০০০

৮০,০০০
২,৫০,০০০

৫,০০০

৫০,০০০

৫,০০০

২,১০,০০০
৬,০০,০০০ ৬,০০,০০০
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গ. উপযুক্ত তযথযর আযলাযক হনিা বের্াযসডর র্লহত সম্পদ ও র্লহত দায়ের পহরমাণ হনণড়ে কযরা।

উপযুক্ত তযথযর আযলাযক হনিা বের্াযসডর র্লহত সম্পদ ও র্লহত দায়ের পহরমাণ হনণড়েেঃ

হববরণ টাকা টাকা
র্লহত সম্পদসমূিেঃ
প্রাপয হবল
বযাাংক জমা
নগদ তিহবল
সমাপনী মজুদ পণয

বমাট র্লহত সম্পদ
র্লহত দা়েসমূিেঃ
বযক়ো ববতন
প্রযদ়ে হবল
পাওনাদার
বযাাংক জমাহতহরক্ত

বমাট র্লহত দা়ে

৩০,০০০
১,৪৪,০০০
৩২,৫০০
২৫,০০০

২,৩১,৫০০

২,৭০,০০০

৫,০০০
৫০,০০০
৫,০০০

২,১০,০০০
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ক. জুলাই মাযসর ১ তাহরযখর বলনযদযনর জাযবদা দাহখলা প্রদান কযরা।

খ. জনাব বরজার ক্র়ে হিসাব এবাং হবক্র়ে হিসাব 'T' ছযক খহত়োনভুক্ত কযর বজর হনণড়ে কযরা।

গ. নগদান হিসাব এবাং বযাাংক হিসাব র্লমান বজর ছযক হলহপবি কযরা।

জনাব বরজা ২০১৬ সাযলর ১ জুলাই নগদ ৯০,০০০ টাকা এবাং ৩৫,০০০ টাকার বযাাংক ঋণ হনয়ে বযবসা়ে 
শুরু কযরন। উক্ত মাযস তার অনযানয বলনযদন হননরূপ হছলেঃ

উত্তর

ক. জুলাই মাযসর ১ তাহরযখর বলনযদযনর জাযবদা দাহখলা প্রদান কযরা।

জুলাই ৩ প্রহমহথ-এর হনকট বথযক পণয ক্র়ে ১৫,০০০ টাকা।

জুলাই ৭ পণয হবক্র়ে ২৫,০০০ টাকা ।

জুলাই ১২ পণয হবক্র়ে কযর বর্ক পাও়ো বগল ১৮,০০০ টাকা।

জুলাই ১৮ বযাাংক িযত উযত্তালন ১২,০০০ টাকা।

জুলাই ২০ বযাাংক ঋণ পহরযশাধ ২০,০০০ টাকা।

Sylhet BOARD

জুলাই ২২ ক্র়ে বফরত ২,৫০০ টাকা।

জুলাই ২৫ উযত্তালন ৫,০০০ টাকা। [হসযলট ববার্ড ‘১৭]
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তাহরখ হিযসব হশযরানাম ও বযাখযা খ: পত: বর্হবট টাকা বক্রহর্ট টাকা

২০১৬
জুলাই ১

নগদান হিসাব বর্হবট
মূলধন হিসাব বক্রহর্ট

বযাাংক ঋণ হিসাব বক্রহর্ট
(নগদ টাকা ও বযাাংক ঋণ হনয়ে বযবসা়ে শুরু করা িযলা)

১,২৫,০০০
৯০,০০০
৩৫,০০০

বমাট ১,২৫,০০০ ১,২৫,০০০

খ. জনাব বরজার ক্র়ে হিসাব এবাং হবক্র়ে হিসাব 'T' ছযক খহত়োনভুক্ত কযর বজর হনণড়ে কযরা।

জনাব বরজা
খহত়োন বহি (T ছক)

ক্র়ে হিসাব

তাহরখ হববরণ জা.পত. টাকা তাহরখ হববরণ জা.পত. টাকা
২০১৬

জুলাই ৩ পাওনাদার (প্রহমহথ) হিসাব ১৫,০০০
২০১৬
বম ৩ বযাযলন্স হস/হর্ ১৫,০০০

১৫,০০০ ১৫,০০০

১৫,০০০

তাহরখ হববরণ জা.পত. টাকা তাহরখ হববরণ জা.পত. টাকা

২০১৬
জুলাই ৩১ বযাযলন্স হস/হর্ ৪৩,০০০

২০১৬
জুলাই ৭
জুলাই ১২

আগস্ট ১

নগদান হিসাব
বযাাংক হিসাব

বযাযলন্স হব/হর্

২৫,০০০
১৮,০০০
৪৩,০০০৪৩,০০০

৪৩,০০০

হবক্র়ে হিসাব

বর্হবট

বর্হবট

বক্রহর্ট

বক্রহর্ট
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তাহরখ হববরণ জােঃপতেঃ বর্হবট টাকা বক্রহর্ট
টাকা

বজর
বর্হবট বক্রহর্ট

২০১৬

জুলাই ১

জুলাই ১

জুলাই ৭

জুলাই ১৮

জুলাই ২০

জুলাই ২৫

মূলধন হিসাব

বযাাংক ঋণ হিসাব

হবক্র়ে হিসাব

বযাাংক হিসাব

বযাাংক ঋণ হিসাব

উযত্তালন

৯০,০০০

৩৫,০০০

২৫,০০০

১২,০০০

২০,০০০

৫,০০০

৯০,০০০

১,২৫,০০০

১,৫০,০০০

১,৬২,০০০

১,৪২,০০০

১,৩৭,০০০

গ. নগদান হিসাব এবাং বযাাংক হিসাব র্লমান বজর ছযক হলহপবি কযরা।

জনাব বরজা
খহত়োন বহি (র্লমান বজর ছক)

নগদান হিসাব
হিসাযবর বকার্ নাং:….

তাহরখ হববরণ জােঃপতেঃ বর্হবট টাকা বক্রহর্ট
টাকা

বজর
বর্হবট বক্রহর্ট

২০১৬

জুলাই ১২

জুলাই ১৮

হবক্র়ে হিসাব

নগদান হিসাব

১৮,০০০

১২,০০০

১৮,০০০

৬,০০০

বযাাংক হিসাব হিসাযবর বকার্ নাং:….
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ক. বয বলনযদনগুযলা নগদান বইয়ে অন্তভুডক্ত িযব না বসগুযলার জাযবদা দাহখলা দাও ।

খ. উপযুক্ত বলনযদনগুযলা দ্বারা জনাব সুলতাযনর হতনঘরা নগদান বই প্রস্তুত কযরা।

গ. উপযুক্ত বলনযদনগুযলা জনাব সুলতাযনর নগদ প্রদান জাযবদা়ে হলহপবি কযরা।

২০১৫ সাযলর এহপ্রল মাযস জনাব সুলতাযনর বযবসায়ে হনযনাক্ত বলনযদনগুযলা সাংঘহটত ি়েেঃ

উত্তর

ক. বয বলনযদনগুযলা নগদান বইয়ে অন্তভুডক্ত িযব না বসগুযলার জাযবদা দাহখলা দাও ।

এহপ্রল ১ নগদ উদ্বতত্ত ৬০,০০০ টাকা এবাং বযাাংক জমাহতহরক্ত ৫,০০০ টাকা।

এহপ্রল ৩ রহফযকর হনকট ১০% বাট্টা়ে ২০,০০০ টাকার পণয হবক্র়ে কযর ৫০% নগযদ এবাং ৫০% বর্যক 
পাও়ো বগল।

এহপ্রল ৭ বযাাংযক জমা বদও়ো িযলা ৭,০০০ টাকা।

এহপ্রল ১২ হরতা বের্াযসডর পাওনা ১৫,০০০ টাকার পূণড হনষ্পহত্তযত ১৪,৫০০ টাকা প্রদান।

এহপ্রল ২০ আলী বস্টার িযত ৫% বাট্টা়ে ৯,৫০০ টাকা পাও়ো বগল।

এহপ্রল ২২ ভাডা প্রদান ১০,০০০ টাকা।

এহপ্রল ২৫ ৫% বাট্টা়ে ১২,০০০ টাকার পণয ক্র়ে কযর নগযদ পহরযশাধ করা িযলা।

এহপ্রল ২৭ নগযদ প্রযদ়ে হবল প্রদান ২,৫০০ টাকা।

এহপ্রল ২৮ হমযমর হনকট িযত ৩,০০০ টাকার পণয বফরত আসযলা। [হসযলট ববার্ড ‘১৭]

জনাব সুলতান
সাধারন জাযবদা
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তাহরখ হিযসব হশযরানাম ও বযাখযা খ:পত: বর্হবট টাকা বক্রহর্ট টাকা
২০১৫

এহপ্রল ২৮ হবক্র়ে বফরত হিসাব বর্হবট
বদনাদার (হমম) হিসাব বক্রহর্ট

(হবহক্রত পণয বফরত আসযলা)

৩,০০০
৩,০০০

বমাট ৩,০০০ ৩,০০০

খ. উপযুক্ত বলনযদনগুযলা দ্বারা জনাব সুলতাযনর হতনঘরা নগদান বই প্রস্তুত কযরা।

জনাব সুলতান
সাধারন জাযবদা

জনাব সুলতান
হতনঘরা নগদান বই

তাহরখ হববরণ ভােঃ
নাং

খেঃ
পতেঃ

প্রদও
বাট্টা নগদ টাকা বযাাংক টাকা

২০১৫
এহপ্রল ১
এহপ্রল ৩
এহপ্রল ৭
এহপ্রল ২০

বযাযলন্স হব/হর্
হবক্র়ে হিসাব
নগদান হিসাব (ক)
আলী বস্টার ৫০০

৬০,০০০
৯,০০০

৯,৫০০

৯,০০০
৭,০০০

৫০০ ৭৮,৫০০ ১৬,০০০

৩৩,১০০ ১১,০০০বম ১ বযাযলন্স হব/হর্

বর্হবট বক্রহর্ট
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তাহরখ বর্ক
নম্বর বর্হবট হিসাব খাত সুত্র

ক্র়ে
বর্হবট
(টাকা)

পাওনাদার
বর্হবট
(টাকা)

অনযানয
হিসাব
বর্হবট
(টাকা)

প্রাি বাট্টা
বক্রহর্ট
(টাকা)

নগদ
বক্রহর্ট
(টাকা)

২০১৫
এহপ্রল
১২

হরতা বের্াসড ১৫,০০০ ৫০০ ১৪,৫০০

এহপ্রল
২২

ভাডা ১০,০০০ ১০,০০০

এহপ্রল
২৫

….. ১১,৪০০ ১১,৪০০

এহপ্রল
২৭

প্রযদ়ে হিসাব ২,৫০০ ২,৫০০

১১,৪০০ ১৫,০০০ ১২,৫০০ ৫০০ ৩৮,৪০০

তাহরখ হববরণ ভােঃ
নাং

খেঃ
পতেঃ প্রাি বাট্টা নগদ টাকা বযাাংক টাকা

২০১৫
এহপ্রল ১
এহপ্রল ৭
এহপ্রল ১২
এহপ্রল ২২
এহপ্রল ২৫
এহপ্রল ২৭
এহপ্রল ৩০

বযাযলন্স হব/হর্
বযাাংক হিসাব (ক)
হরতা বের্াসড হিসাব
ভাডা হিসাব
ক্র়ে হিসাব
প্রযদ়ে হবল হিসাব
বযাযলন্স হস/হর্

৫০০
৭,০০০
১৪,৫০০
১০,০০০
১১,৪০০
২,৫০০
৩৩,১০০

৫,০০০

১১,০০০
৫০০ ৭৮,৫০০ ১৬, ০০০

বর্হবট বক্রহর্ট

গ. উপযুক্ত বলনযদনগুযলা জনাব সুলতাযনর নগদ প্রদান জাযবদা়ে হলহপবি কযরা। 

জনাব সুলতান
নগদ প্রদান জাযবদা
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ক. হমম এন্টারপ্রাইযজর বরও়োহমযল বকান বকান দফা অন্তভুডক্ত িযব না তার বমাট পহরমাণ কত?

খ. উপযুক্ত উদ্বতত্তগুযলা দ্বারা হমম এন্টারপ্রাইযজর বরও়োহমল প্রস্তুত কযরা।

গ. হমম এন্টারপ্রাইযজর র্লহত সম্পদ এবাং স্বল্পযম়োহদ দায়ের পহরমাণ হনণড়ে কযরা।

হমম এন্টারপ্রাইজ ২০১৬ সাযলর ৩০ জুন তাহরযখর খহত়োযনর উদ্বতত্ত হছল হননরুপেঃ [হসযলট ববার্ড ‘১৭]

উত্তর

ক. হমম এন্টারপ্রাইযজর বরও়োহমযল বকান বকান দফা অন্তভুডক্ত িযব না তার বমাট পহরমাণ কত?

বরও়োহমযল বয দফা গুযলা অন্তভুডক্ত িযব না তার পহরমাণ হনণড়েেঃ

হিসাযবর নাম টাকা হিসাযবর নাম টাকা
মূলধন
উযত্তালন
সমহিত ক্র়ে
বযাাংক জমাহতহরক্ত
অহগ্রম হবহনয়োযগর
সুদ প্রাহি
বরাদ্দকত ত বাট্টা
রিাহন শুল্ক
পাওনাদার
অহগ্রম ববতন

১,০০,০০০
২৫,০০০
৬০,০০০
৫,৫০০
২,৫০০

১১,৫০০
৮,০০০
৫,০০০
৪,০০০

মজুদ পণয (৩০.৬.১৬)
প্রযদ়ে হবল
বদনাদার
মজুদ পণয (১.৭.১৫)
প্রদও ঋণ
প্রাপয উপভাডা
বযাাংক জমা (১.৭.১৫)
হবক্র়ে

৩০,০০০
১৬,০০০
২৮,০০০
১২,৫০০
৩৫,০০০
৭,৫০০
১৫,০০০
৮০,০০০

হববরণ টাকা টাকা

মজুদ পণয (০১-০৭-১৫)
বযাাংক জমা (০১-০৭-১৫)

বমাট

১২,৫০০
১৫,০০০

২৭,৫০০
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খ. উপযুক্ত উদ্বতত্তগুযলা দ্বারা হমম এন্টারপ্রাইযজর বরও়োহমল প্রস্তুত কযরা।

হমম এন্টারপ্রাইজ
বরও়োহমল

৩০ জুন ২০১৬

ক্রহমক নাং হিসাযবর হশযরানাম খেঃপতেঃ বর্হবট (টাকা) বক্রহর্ট (টাকা)
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫

মূলধন
উযত্তালন
সমহিত ক্র়ে
বযাাংক জমাহতহরক্ত
অহগ্রম হবহনয়োযগর সুদ প্রাহি
বরাদ্দকত ত বাট্টা
রিাহন শুল্ক
পাওনাদার
অহগ্রম ববতন
মজুদ পণয (৩০-০৬-১৬)
প্রযদ়ে হবল
বদনাদার
প্রদও ঋণ
প্রাপয উপভাডা
হবক্র়ে

বমাট

২৫,০০০
৬০,০০০

১১,৫০০
৮,০০০

৪,০০০
৩০,০০০

২৮,০০০
৩৫,০০০
৭,৫০০

১,০০,০০০

৫,৫০০
২,৫০০

৫,০০০

১৬,০০০

৮০,০০০
২,০৯,০০০ ২, ০৯,০০০
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গ. হমম এন্টারপ্রাইযজর র্লহত সম্পদ এবাং স্বল্পযম়োহদ দায়ের পহরমাণ হনণড়ে কযরা।

হমম এন্টারপ্রাইযজর র্লহত সম্পদ এবাং স্বল্পযম়োহদ দায়ের পহরমাণ হনণড়েেঃ

হববরণ টাকা টাকা

র্লহত সম্পদসমূিেঃ
অহগ্রম ববতন
মজুদ পণয (৩০-০৬-১৬)
বদনাদার
প্রাপয উপভাডা

বমাট র্লহত সম্পদ
স্বল্পযম়োহদ দা়েসমূিেঃ
বযাাংক জমাহতহরক্ত
অহগ্রম হবহনয়োযগর সুদ প্রাহি
পাওনাদার
প্রযদ়ে হবল

বমাট স্বল্পযম়োহদ দা়ে

৪,০০০
৩০,০০০
২৮,০০০
৭,৫০০

৬৯,৫০০

২৯,০০০

৫,৫০০
২,৫০০
৫,০০০
১৬,০০০


