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হববরণ টাকা টাকা

প্রারহিক মূলধন ৫,৫০,০০০

৭,০০,০০০
ব াগঃ অহিহরক্ত মূলধন ১,৫০,০০০

All BOARD

উত্তর

ক. হনলয়ের বমাট মূলধযনর পহরমাণ কি?

খ. হনলয়ের সমাপনী মূলধযনর পহরমাণ হনণড়ে কযরা।

গ. বছর বেযে হনলয়ের লাভ বা ক্ষহির পহরমাণ হনণড়ে কযরা।

হনল়ে একজন বযবসা়েী। ২০১৭ সাযলর ১ জানু়োহর িার মূলধযনর পহরমাণ ৫,৫০,০০০ টাকা। উক্ত বছর

হিহন আরও ১,৫০,০০০ টাকা বযবসায়ে আযনন। উক্ত বছযর বছযলর পডার জনয ৮০,০০০ টাকা হটউেন

হি বেন। ৩১ হর্যসম্বর ২০১৭ িাহরযখ িার বমাট সম্পে ৭,৮০,০০০ টাকা ও ো়ে ১,২০,০০০ টাকা।

[সকল ববার্ড ‘১৮]

ক. হনলয়ের বমাট মূলধযনর পহরমাণ কি?

হনলয়ের বমাট মূলধযনর পহরমাণ হনণড়ে:
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খ. হনলয়ের সমাপনী মূলধযনর পহরমাণ হনণড়ে কযরা।

হনলয়ের সমাপনী মূলধযনর পহরমাণ হনণড়ে:

সমাপনী মূলধন = সমাপনী বমাট সম্পে – সমাপনী বমাট ো়ে

= (৭,৮০,০০০ - ১,২০,০০০) টাকা

= ৬,৬০,০০০ টাকা

গ. বছর বেযে হনলয়ের লাভ বা ক্ষহির পহরমাণ হনণড়ে কযরা।

বছর বেযে হনলয়ের লাভ বা ক্ষহির পহরমাণ হনণড়েঃ

লাভ/ক্ষহি = (সমাপনী মূলধন + উযত্তালন) – (প্রারহিক মূলধন + অহিহরক্ত মূলধন)

= (৬,৬০,০০০ + ৮০,০০০) - (৫,৫০,০০০ + ১,৫০,০০০)

= (৭,৪০,০০০ - ৭,০০,০০০) টাকা

= ৪০,০০০ টাকা
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িাহরখ হিসাব হেযরানাম ও বযাখযা খ: পৃ: বর্হবট টাকা বেহর্ট টাকা

২০১৭
মার্ড ২০

বেনাোর হিসাব বর্হবট
হবে়ে হিসাব বেহর্ট

(বাহকযি পণয হবে়ে করা িযলা)

২০,০০০
২০,০০০

মার্ড ২৫
কুঋণ সহিহি হিসাব বর্হবট

বেনাোর হিসাব বেহর্ট
(অনাো়েী পাওনা ধা ড করা িযলা)

৫,০০০
৫,০০০

বমাট ২৫,০০০ ২৫,০০০

জনাব রাহি একজন বযবসা়েী। ২০১৭ সাযলর জানু়োহর মাযস িার বযবসায়ে হনযনাক্ত বলনযেনগুযলা 
সম্পাহেি ি়েঃ

উত্তর

ক. জনাব রাহির ২০ ও ২৫ িাহরযখর বলনযেন েু'হটর জাযবো োহখলা োও।

খ. (৩-১৫) জানু়োহরর বলনযেন অবলম্বযন নগোন হিসাব ও বযাাংক হিসাযবর খহি়োন T ছযক প্রস্তুি কযরা।

গ. ২০ বেযক ২৮ িাহরযখর বলনযেন দ্বারা র্লমান বজর ছযক বেনাোর হিসাব ও হবে়ে হিসাযবর খহি়োন

প্রস্তুি কযরা।

জানু ৩ বযাাংক বেযক উযত্তালন ১,০০,০০০ টাকা।

জানু ৮ কমডর্ারীযক ববিন প্রোন ২০,০০০ টাকা।

জানু ১৫ বযাাংযক জমা ৩০,০০০ টাকা।

জানু ২০ বাহকযি হবে়ে ২০,০০০ টাকা ।

ক. জনাব রাহির ২০ ও ২৫ িাহরযখর বলনযেন েু'হটর জাযবো োহখলা োও।

জানু ২৫ অনাো়েী পাওনা ৫,০০০ টাকা।

জানু ২৮ নগযে হবে়ে ১০,০০০ টাকা। [সকল ববার্ড ‘১৮]

জনাব আলী
খহি়োন বই (T ছক)

নগোন হিসাব
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িাহরখ হববরন জা.পৃ. টাকা িাহরখ হববরন জা.পৃ. টাকা
২০১৭
জানু ১৫
জানু ৩১

নগোন হিসাব
বযাযলন্স হস/হর্

৩০,০০০
৭০,০০০

২০১৭
জানু ৩ নগোন হিসাব ১,০০,০০০

১,০০,০০০ বিব্রু ১ বযাযলন্স হব/হর্ ১,০০,০০০

৭০,০০০

িাহরখ হববরন জা.
পৃ. টাকা িাহরখ হববরন জা.

পৃ. টাকা

২০১৭
জানু ৩ বযাাংক হিসাব

১,০০,০০০

২০১৭
জানু ৮ ববিন হিসাব ২০,০০০
জানু ১৫ বযাাংক হিসাব ৩০,০০০
জানু ৩১ বযাযলন্স হস/হর্ ৫০,০০০

১,০০,০০০ ১,০০,০০০

বিব্রু ১ বযাযলন্স হব/হর্ ৫০,০০০

খ. (৩-১৫) জানু়োহরর বলনযেন অবলম্বযন নগোন হিসাব ও বযাাংক হিসাযবর খহি়োন T ছযক প্রস্তুি কযরা।

জনাব রাহি
খহি়োন বহি (T ছক)

নগোন হিসাব
বর্হবট বেহর্ট

বর্হবট বেহর্টবযাাংক হিসাব
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িাহরখ হববরণ জাঃপৃঃ বর্হবট টাকা বেহর্ট
টাকা

বজর
বর্হবট বেহর্ট

২০১৫
জুলাই ১
জুলাই ২০

বেনাোর হিসাব
নগোন হিসাব ২০,০০০

১০,০০০
২০,০০০
৩০,০০০

িাহরখ হববরণ জাঃপৃঃ বর্হবট টাকা বেহর্ট টাকা
বজর

বর্হবট বেহর্ট
২০১৫

জুলাই ১০
জুলাই ২৮

হবে়ে হিসাব
কুঋণ সহিহি হিসাব

২০,০০০
৫,০০০

২৫,০০০
১৫,০০০

গ. ২০ বেযক ২৮ িাহরযখর বলনযেন দ্বারা র্লমান বজর ছযক বেনাোর হিসাব ও হবে়ে হিসাযবর খহি়োন 

প্রস্তুি কযরা।

জনাব রাহি
খহি়োন বহি (র্লমান বজর ছক)

বেনাোর হিসাব

হবে়ে
হিসাব

হিসাযবর বকার্ নাং:….

হিসাযবর বকার্ নাং:….
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রাযসল এন্ড সন্স-এর হনযনাক্ত বলনযেনসমূি ২০১৭ সাযলর বম মাযস সাংঘহটি িয়েযছঃ

উত্তর

ক. বম ১ িাহরযখর বলনযেযনর হভহত্তযি একহট ভাউর্ার তিহর কযরা।

খ. উপ ুক্ত বলনযেনসমূযির হভহত্তযি নগে প্রাহি জাযবো প্রস্তুি কযরা।

গ. উপ ুক্ত বলনযেন দ্বারা নগে প্রোন জাযবো প্রস্তুি কযরা।

বম ১ আহরযির হনকট নগযে হবে়ে ১০,০০০ টাকা।

বম ৩ নাহিসার হনকট িযি ৭,৮০০ টাকা প্রাহি এবাং বাট্টা প্রোন ২০০ টাকা।

বম ৬ অহিযসর জনয কহম্পউটার ে়ে ৩৩,০০০ টাকা।

বম ৭  ন্ত্রপাহি হবে়ে ২০,০০০ টাকা।

ক. বম ১ িাহরযখর বলনযেযনর হভহত্তযি একহট ভাউর্ার তিহর কযরা।

বম ১ িাহরযখর বলনযেযনর হভহত্তযি একহট ভাউর্ার তিহর করা িযলাঃ

বম ১৮ কমডর্ারীযের ববিন প্রোন ১০,০০০ টাকা।

বম ২০ ঋণ গ্রিণ ২০,০০০ টাকা।

বম ২৫ বযহক্তগি প্রয়োজযন উযত্তালন ৫,০০০ টাকা। [সকল ববার্ড ‘১৮]
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িাহরখ বেহর্ট হিসাব
খাি সুত্র নগে

বর্হবট (টাকা)

প্রেও বাট্টা
বর্হবট
(টাকা)

হবে়ে
বেহর্ট
(টাকা)

বেনাোর
বেহর্ট
(টাকা)

অনযানয
হিসাব
বেহর্ট
(টাকা)

২০১৭
বম ১ ….. ১০,০০০ ১০,০০০
বম ৩ নাহিসা ৭,৮০০ ২০০ ৮,০০০
বম ৭  ন্ত্রপাহি ২০,০০০ ২০,০০০
বম ২০ ঋণ ২০,০০০ ২০,০০০

৫৭,৮০০ ২০০ ১০,০০০ ৮,০০০ ৪০,০০০

জনাব মামুন
িাহরখঃ ১ বম ২০১৭

গ্রািযকর নামঃ আহরি

হিকানাঃ ………

বেহর্ট ভাউর্ার নম্বরঃ ………

হিসাব খাযির নামঃ হবে়ে
ে. নাং আয়ের হববরন টাকা
১. নগযে পণয হবে়ে ১০,০০০

১০,০০০

টাকাকো়ে): েে িাজার টাকা মাত্র।

কযাহে়োযরর স্বাক্ষর হিসাবরক্ষযকর স্বাক্ষর বযবস্থাপযকর স্বাক্ষর গ্রিীিার স্বাক্ষর

বেহর্ট ভাউর্ার

খ. উপ ুক্ত বলনযেনসমূযির হভহত্তযি নগে প্রাহি জাযবো প্রস্তুি কযরা।

রাযসল এন্ড সন্স
নগে প্রাহি জাযবো
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িাহরখ বর্ক
নম্বর বর্হবট হিসাব খাি সুত্র

ে়ে
বর্হবট
(টাকা)

পাওনাোর
বর্হবট
(টাকা)

অনযানয
হিসাব
বর্হবট
(টাকা)

প্রাি বাট্টা
বেহর্ট
(টাকা)

নগে
বেহর্ট
(টাকা)

২০১৮
বম ৬ অহিস সরঞ্জাম ৩৩,০০০ ৩৩,০০০
বম ১৮ ববিন ১০,০০০ ১০,০০০
বম ২৫ উযত্তালন ৫,০০০ ৫,০০০

৪৮,০০০ ৪৮,০০০

গ. উপ ুক্ত বলনযেন দ্বারা নগে প্রোন জাযবো প্রস্তুি কযরা।

রাযসল এন্ড সন্স
নগে প্রোন জাযবো
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উত্তর

ক. জনাব জাহকর-এর বরও়োহমযল ব উদৃ্বত্তগুযলা অন্তভুডক্ত িযব না িার পহরমাণ হনণড়ে কযরা।

খ.  উপ ুক্ত উদৃ্বত্তগুযলা দ্বারা জনাব জাহকর-এর বযবসায়ের বরও়োহমল প্রস্তুি কযরা।

গ.  জনাব জাহকর-এর মূলধন জািী়ে বয়ে ও মুনািা জািী়ে বযয়ের পােডকয হনণড়ে কযরা।

ক. জনাব জাহকর-এর বরও়োহমযল ব উদৃ্বত্তগুযলা অন্তভুডক্ত িযব না িার পহরমাণ হনণড়ে কযরা।

জনাব জাহকর-এর বরও়োহমযল ব উদৃ্বত্তগুযলা অন্তভুডক্ত িযব না িার পহরমাণ হনণড়েঃ

জনাব জাহকর-এর ২০১৭ সাযলর ৩১ হর্যসম্বর িাহরযখর খহি়োযনর উদৃ্বত্তগুযলা হননরূপপঃ

মূলধন ১,৫০,০০০ টাকা; উযত্তালন ২০,০০০ টাকা; হবমা ৫,০০০ টাকা; অহগ্রম হেক্ষানহবে বসলাহম ৫,০০০

টাকা; বযাাংক ওভারড্রািট ৭,০০০ টাকা; পাওনাোর ২০,০০০ টাকা; োলানযকািা ৫০,০০০ টাকা; সাধারণ

সহিহি ৭,০০০ টাকা; প্রাপয হবল ২৫,০০০ টাকা; বহিঃপহরবিন ৫,০০০ টাকা; কুঋণ ৫,০০০ টাকা; নগে

িিহবল (১-১-১৭) ৮,০০০ টাকা; ববিন ১০,০০০ টাকা; আন্তঃযিরি ৫,০০০ টাকা; বযাাংযক জমা (১-১-১৭) 

১২,০০০ টাকা; ে়ে ৬৭,০০০ টাকা; জহম ে়ে ১,০০,০০০ টাকা। [সকল ববার্ড ‘১৮]

হববরণ টাকা টাকা

নগে িিহবল (০১-০১-১৭)
বযাাংক জমা (০১-০১-১৭)

বমাট

৮,০০০
১২,০০০

২০,০০০
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খ.  উপ ুক্ত উদৃ্বত্তগুযলা দ্বারা জনাব জাহকর-এর বযবসায়ের বরও়োহমল প্রস্তুি কযরা।

জনাব জাহকর
বরও়োহমল

৩১ হর্যসম্বর, ২০১৭

েহমক নাং হিসাযবর হেযরানাম খঃপৃঃ বর্হবট (টাকা) বেহর্ট
(টাকা)

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

মূলধন
উযত্তালন
হবমা
অহগ্রম হেক্ষানহবে বসলাহম
বযাাংক ওভারড্রািট
পাওনাোর
োলানযকািা
সাধারন সহিহি
প্রাপয হবল
বহি পহরবিন
কুঋণ
ববিন
আন্তযিরি
ে়ে
জহম
অহনহিি হিসাব

বমাট

২০,০০০
৫,০০০

৫০,০০০

২৫,০০০
৫,০০০
৫,০০০
১০,০০০
৫,০০০
৬৭,০০০
১,০০,০০০

১,৫০,০০০

৫,০০০
৭,০০০
২০,০০০

৭,০০০

১,০৩,০০০
২, ৯২, ০০০ ২, ৯২, ০০০
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হববরন টাকা টাকা

মূলধন জািী়ে বয়েঃ
োলানযকািা
জহম

বমাট মূলধন জািী়ে বয়ে
মুনািা জািী়ে বয়েঃ
হবমা
বহি পহরবিন
কুঋণ
ববিন
ে়ে

বমাট মুনািা জািী়ে বয়ে
পােডকয (মূলধন জািী়ে বয়ে − মুনািা জািী়ে বয়ে)

৫০,০০০
১,০০,০০০

১,৫০,০০০

৯২, ০০০
৫৮,০০০

৫,০০০
৫,০০০
৫,০০০
১০,০০০
৬৭,০০০

গ. জনাব জাহকর-এর মূলধন জািী়ে বয়ে ও মুনািা জািী়ে বযয়ের পােডকয হনণড়ে কযরা।

জনাব জাহকর-এর মূলধন জািী়ে বয়ে ও মুনািা জািী়ে বযয়ের পােডকয হনণড়েঃ
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কাহরমা এন্টারপ্রাইজ এর ৩১ হর্যসম্বর ২০১৭ সাযলর বরও়োহমলহট হননরূপপঃ

ক. অপহরর্ালন আ়ে এর পহরমাণ কি?
খ. কাহরমা এন্টারপ্রাইজ এর বমাট মুনািা হনণড়ে কর।
গ. কাহরমা এন্টারপ্রাইজ এর পহরর্ালন মুনািা হনণড়ে কযরা।

সমন্ব়েসমুিঃ i.মজুে খরর্ ( ৩১-১২-১৭) ২৫,০০০ টাকা। ii. অহিস খরর্ বযক়ো ১,৫০০ টাকা। iii.
অবযবহৃি মহনিাহর ৫০০ টাকা। iv. ববিন অহগ্রম পহরযোধ ৩,০০০ টাকা। [সকল ববার্ড ‘১৮]

কাহরমা এন্টারপ্রাইজ
বরও়োহমল

৩১ হর্যসম্বর ২০১৭ 

েহমক নাং হিসাযবর নাম খ:পৃ
:

বর্হবট টাকা বেহর্ট টাকা

১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫

ে়ে ও হবে়ে 
মজুে পণয (১-১-১৭)
কুঋণ 
বেনাোর ও পাওনাোর 
মজুহর
আন্তঃপহরবিন
কহমেন প্রাহি 
মহনিাহর 
ববিন
১০% হবহনয়োগ
অহিস খরর্
শুল্ক
বিরি 
বাট্টা
উযত্তালন ও মূলধন

৮৮,০০০
৪০,০০০
১২,০০০
৩০,০০০
৮,০০০
৭,০০০

৬,০০০
৩৭,০০০
৩০,০০০
১৫,০০০
৮০০
১,০০০
১,০০০
৪,২০০

১,৬৫,০০০

৯০,০০০

৮০০

৮,০০০
১,২০০
১৫,০০০

২,৮০,০০০ ২,৮০,০০০
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উত্তর

ক. অপহরর্ালন আ়ে এর পহরমাণ কি?

অপহরর্ালন আ়ে এর পহরমাণ হনণড়েঃ

হববরণ টাকা টাকা

হবহনয়োযগর সুে (৩০,০০০× ১০%)

বমাট অপহরর্ালন আ়ে
৩,০০০

৩,০০০

খ. কাহরমা এন্টারপ্রাইজ এর বমাট মুনািা হনণড়ে কর।

কাহরমা এন্টারপ্রাইজ 
হবেে আ়ে হববরণী (আাংহেক)

২০১৭ সাযলর হর্যসম্বর ৩১ িাহরযখ 
সমাি বছযরর জনয

হববরণ টাকা টাকা টাকা
হবে়ে 
বাে: বিরি 

হনট হবে়ে
বাে: হবহেি পযণযর বয়েঃ
মজুে পণয (০১-০১-১৭)
ে়ে
বােঃ বিরি 

হনট ে়ে
মজুহর
আন্তঃপহরবিন 
শুল্ক

বাে: সমাপনী মজুে পণয
বমাট মুনািা

৮৮,০০০
৮,০০০

১,৬৫,০০০
(১,০০০)

১,৬৪,০০০

(১,১০,৮০০)

৪০,০০০

৮০,০০০
৮,০০০
৭,০০০
৮০০

১,৩৫,৮০০
(২৫,০০০)

৫৩, ২০০
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গ. কাহরমা এন্টারপ্রাইজ এর পহরর্ালন মুনািা হনণড়ে কযরা।

কাহরমা এন্টারপ্রাইজ 
হবেে আ়ে হববরণী (আাংহেক)

২০১৭ সাযলর হর্যসম্বর ৩১ িাহরযখ 
সমাি বছযরর জনয

হববরণ টাকা টাকা টাকা
বমাট মুনািা [খ বেযক প্রাি]
বােঃ পহরর্ালন বয়েঃ
ববিন 
বােঃ অহগ্রম 
অহিস খরর্ 
ব াগঃ বযক়ো 
মহনিাহর
বােঃ অবযবহৃি 
কুঋণ 
প্রেত্ত বাট্টা

পহরর্ালন ক্ষহি

৩৭,০০০
(৩,০০০) ৩৪,০০০

১৬,৫০০

৫,৫০০
১২,০০০
১,০০০

৫৩,২০০

(৬৯,০০০)

১৫,০০০
১,৫০০
৬,০০০
(৫০০)

(১৫,৮০০)
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সিিা বটাসড এর বরও়োহমলহট হননরূপপঃ

উত্তর

ক. হনট হবেয়ের পহরমাণ হনণড়ে কযরা।
খ. বমাট মুনািা ২০,০০০ টাকা ধযর হনট মুনািা হনণড়ে কযরা।
গ. সিিা বের্াযসডর আহেডক অবস্থার হববরণী প্রস্তুি কযরা।

ক. হনট হবেয়ের পহরমাণ হনণড়ে কযরা।

হনট হবেয়ের পহরমাণ হনণড়েঃ

সমন্ব়েসমুি: i.সমাপনী মজুে পণয ২০,০০০ টাকা। ii.বেনাোযরর ৫,০০০ টাকা আোয়ের ব াগয ন়ে।
iii.আসবাবপযত্রর ওপর ৫% অবর়্ে ধরযি িযব। [সকল ববার্ড ‘১৮]

সিিা বটাসড
বরও়োহমল

৩১ হর্যসম্বর ২০১৭ 

েহমক নাং হিসাযবর নাম খ:পৃ: বর্হবট টাকা বেহর্ট টাকা
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১

মূলধন 
বযাাংক জমা 
প্রাি হবল ও প্রযে়ে হবল
ে়ে ও হবে়ে 
হবে়ে বাট্টা ও ে়ে বাট্টা
বেনাোর ও পাওনাোর 
হবজ্ঞাপন (২ বছর)
ইজারা সম্পহত্ত ( ৫ বছর)
আসবাবপত্র 
িাযি নগে 
প্রারহিক মজুে পণয

১১,০০০
৪,০০০
৩০,০০০
৩,০০০
২০,০০০
৭,০০০
৩০,০০০
৫,০০০
৪০,০০০
১৯,০০০

১,০০,০০০

২,০০০
৫০,০০০
২,০০০
১৫,০০০

১,৬৯, ০০০ ১,৬৯,০০০
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খ. বমাট মুনািার ২০,০০০ টাকা ধযর হনট মুনািা হনণড়ে কযরা।

সিিা বটাসড 
হবেে আ়ে হববরণী (আাংহেক)

২০১৭ সাযলর হর্যসম্বর ৩১ িাহরযখ 
সমাি বছযরর জনয

হববরণ টাকা টাকা টাকা
বমাট মুনািা [প্রযে প্রেত্ত ]
বােঃ পহরর্ালন বয়েঃ
হবজ্ঞাপন
বােঃ হবলহম্বি ( ൗ১ ২অাংে)
ইজারা সম্পহত্তর অবযলাপন ( ൗ১ ৫অাংে)
অহলহখি কুঋণ
আসবাবপযত্রর অবর়্ে (৫,০০০ × ৫%)

হনট মুনািা

৭,০০০
(৩,৫০০)

৩,৫০০
৬,০০০
৫,০০০
২৫০

২০,০০০

(১৪,৭৫০)
৫, ২৫০
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গ. সিিা বের্াযসডর আহেডক অবস্থার হববরণী প্রস্তুি কযরা।

সিিা বটাসড 
আহেডক অবস্থার হববরণী

২০১৭ সাযলর হর্যসম্বর ৩১

হববরণ টাকা টাকা টাকা
সম্পেসমূিঃ
স্থা়েী সম্পেঃ
ইজারা সম্পহত্তর
বােঃ অবযলাপন
আসবাবপত্র
বাে:পুহঞ্জভূি অবর়্ে

বমাট স্থা়েী সম্পে
র্লহি সম্পেঃ
িাযি নগে 
বযাাংক জমা
প্রাপয হবল
বেনাোর
বােঃ অহলহখি ঋণ
সমাপনী মজুে পণয 

বমাট র্লহি সম্পে
অলীক সম্পেঃ
হবলহম্বি হবজ্ঞাপন 

বমাট সম্পে
মাহলকানা স্বত্ব ও ো়ে সমূিঃ
সমাপনী মাহলকানা স্বত্ব 
র্লহি ো়েঃ
প্রযে়ে হবল 
পাওনাোর

বমাট র্লহি ো়ে
মাহলকানা স্বত্ব ও বমাট ো়ে

৩০,০০০
৬,০০০

২৪,০০০

৪,৭৫০
২৮,৭৫০

৯০,০০০

৩,৫০০

৫,০০০
(২৫০)

২০,০০০
(৫,০০০)

৪০,০০০
১১,০০০
৪,০০০

১৫,০০০
২০,০০০

২,০০০
১৫,০০০

১, ২২, ২৫০

১,০৫,২৫০

১৭,০০০
১, ২২, ২৫০
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হববরণ টাকা টাকা

কাাঁর্ামাযলর মজুে (০১-০৭-১৬)
ব াগঃ কাাঁর্ামাযলর ে়ে
বযবিার উপয াগী কাাঁর্ামাল
বােঃ কাাঁর্ামাযলর মজুে (৩১-১২-১৬)
বযবহৃি কাাঁর্ামাযলর খরর্

৮,৫০০
৬,০০০

৫,৩০০

১৪,৫০০
(৯,২০০)

ইহল়োস পারহিউম হম. এর হিসাব বই বেযক ২০১৬ সাযলর ৩১ হর্যসম্বর িাহরযখ হনযনাক্ত িেযাবহল
সাংগৃিীি িয়েযছঃ [সকল ববার্ড ‘১৮]

উত্তর

ক. বযবহৃি কাাঁর্ামাযলর খরর্ হনণড়ে কযরা।
খ. উৎপাহেি পযণযর বয়ে হনণড়ে কযরা।
গ. ইহল়োস পারহিউম হল.-এর হনট পহরর্ালন মুনািা হনণড়ে কযরা।

ক. বযবহৃি কাাঁর্ামাযলর খরর্ হনণড়ে কযরা।

বযবহৃি কাাঁর্ামাযলর খরর্ হনণড়েঃ

হববরণ টাকা
কাাঁর্ামাযলর মজুে (১-০৭-১৬)
কাাঁর্ামাযলর মজুে (৩১-১২-১৬)
র্লহি কায ডর মজুে (১-০৭-১৬)
র্লহি কায ডর মজুে (৩১-১২-১৬)
তিহর পযণযর মজুে (১-০৭-১৬)
তিহর পযণযর মজুে (৩১-১২-১৬)
তিহর পণয হবে়ে
কাাঁর্ামাযলর ে়ে
প্রিযক্ষ মজুহর
কলকব্জা ও  ন্ত্রপাহির অবর়্ে
প্রিযক্ষ খরর্
কারখানা খরর্
হবে়ে কমডীযের ববিন ও কহমেন

৮,৫০০
৯,২০০
৩,৫০০
২,৫০০
৬,৫০০
২,৫০০
৭৫,০০০
৬,০০০
৫,৫৬০
৫,০০০
২,০০০
৫,০০০
৩,০০০



হিসাব হবজ্ঞান – সকল ববার্ড – ২০১৮

খ. উৎপাহেি পযণযর বয়ে হনণড়ে কযরা।

ইহল়োস পারহিউম হল.
উৎপাহেি পযণযর বয়ে হববরণী

২০১৬ সাযলর ৩১ হর্যসম্বর িাহরযখ 
সমাি বছযরর জনয

হববরণ টাকা টাকা টাকা
বযবহৃি কাাঁর্ামাযলর খরর্ (ক বেযক প্রাি)
ব াগঃ প্রিযক্ষ মজুহর
প্রিযক্ষ খরর্

মুখয বয়ে
ব াগঃ কারখানা উপহরবয়েঃ
কলকব্জা ও  ন্ত্রপাহির অবর়্ে
কারখানা খরর্

উৎপােন বয়ে

ব াগঃ র্লহি কায ডর মজুে (০১-০৭-১৬)

বােঃ র্লহি কায ডর মজুে (৩১-১২-১৬)
উৎপােন পযণযর বয়ে

৫,৫৬০
২,০০০

৫,৩০০

৭,৫৬০

৫,০০০
৫,০০০

১২,৮৬০

১০,০০০
২২,৮৬০
৩,৫০০
২৬,৩৬০
(২,৫০০)
২৩,৮৬০



হিসাব হবজ্ঞান – সকল ববার্ড – ২০১৮

গ. ইহল়োস পারহিউম হল.-এর হনট পহরর্ালন মুনািা হনণড়ে কযরা।

ইহল়োস পারহিউম হল. 
হবেে আ়ে হববরণী

২০১৬ সাযলর ৩১ হর্যসম্বর িাহরযখ
সমাি বছযরর জনয

হববরণ টাকা টাকা টাকা

হবে়ে
বােঃ হবেীি পযণযর বয়ে [খসডা]

বমাট মুনািা

বােঃ পহরর্ালন বয়েঃ
হবে়ে কমডীযের ববিন ও কহমেন

হনট পহরর্ালন মুনািা

৭৫,০০০
(২৭,৮৬০)

৪৭,১৪০

(৩,০০০)

৪৪, ১৪০

খসডাঃ হবেীি পযণযর বয়ে হননড়েঃ

হববরণ টাকা টাকা

তিহর পযণযর মজুে (০১-০৭-১৬)
ব াগঃ উৎপাহেি পযণযর বয়ে (খ বেযক প্রাি)

বােঃ তিহর পযণযর মজুে (৩১-১২-১৬)
হবেীি পযণযর বয়ে

৬,৫০০
২৩,৮৬০

২৭,৮৬০

৩০,৩৬০
(২,৫০০)
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১ জানু়োহর ২০১৭ িাহরযখ হনলীমার পাহরবাহরক অবস্থা হননরূপপঃ
বাহডঘর ৮,০০,০০০ টাকা; আসবাবপত্র ৬০,০০০ টাকা; হবহনয়োগ ২০,০০০ টাকা; গিনাপত্র ৫০,০০০
টাকা; িাযি নগে ৭,০০০ টাকা; পাওনাোর ৫,০০০ টাকা ও বযাাংক ঋণ ১,০০,০০০ টাকা।

[সকল ববার্ড ‘১৮]

উত্তর

ক. হনলীমার পাহরবাহরক িিহবযলর পহরমাণ হনণড়ে কযরা।
খ. হনলীমার পাহরবাহরক আ়ে-বয়ে হববরণী প্রস্তুি কযরা।
গ. ৩১ হর্যসম্বর ২০১৭ িাহরযখ হনলীমার পহরবাযরর আহেডক অবস্থার হববরণী প্রস্তুি কযরা।

ক. হনলীমার পাহরবাহরক িিহবযলর পহরমাণ হনণড়ে কযরা।

হনলীমার পাহরবাহরক িিহবযলর পহরমান হনণড়েঃ

অহিহরক্ত িেযঃ (i) গযাস ও পাহন বযক়ো খরর্ ১,৫০০ টাকা। (ii) হবহনয়োযগর সুে ২,০০০ টাকা পাও়ো
 া়েহন। [সকল ববার্ড ‘১৮]

প্রাহিসমূি টাকা প্রোনসমূি টাকা
িাযি নগে (০১-০১-১৭)
ববিন
হবহনয়োযগর সুে
বরাগী বেযখ প্রাহি

৭,০০০
৫,০০,০০০
২,৫০০

৮,০০,০০০

খােযসমগ্রী
বেৌনহিন বাজার
বটহলহভেন ে়ে
খবযরর কাগজ
হেক্ষা খরর্
গযাস ও পাহন
বযাাংযকর স্থা়েী আমানি
ঋযণর সুে
ঋণ পহরযোধ
উদৃ্বত্ত

১,০৫,০০০
১,২০,০০০
৪০,০০০
৫৮০

২৮,০০০
৫,০০০

৯,০০,০০০
৬,০০০
৫০,০০০
৫৪,৯২০

১৩,০৯,৫০০ ১৩,০৯,৫০০
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পাহরবাহরক িিহবল = প্রারহিক সম্পে − প্রারহিক ো়ে

= (বাহডঘর + আসবাবপত্র + হবহনয়োগ + গিনাপত্র + িাযি নগে) − (পাওনাোর + বযাাংক ঋণ)

= (৮,০০,০০০ + ৬০,০০০ + ২০,০০০ + ৫০,০০০ + ৭,০০০) − (৫,০০০ + ১,০০,০০০)

= (৯,৩৭,০০০ − ১,০৫,০০০)

= ৮,৩২,০০০ টাকা 

খ. হনলীমার পাহরবাহরক আ়ে-বয়ে হববরণী প্রস্তুি কযরা।

হনলীমা
আ়ে বয়ে হববরণী

২০১৭ সাযলর ৩১ হর্যসম্বর িাহরযখ
সমাি বছযরর জনয

হববরণ টাকা টাকা টাকা
আ়েসমূিঃ
ববিন
হবহনয়োযগর সুে
ব াগঃ অনাো়েী
বরাগী বেযখ প্রাহি

বমাট আ়ে
বােঃ বয়েসমূিঃ
খােযসামগ্রী
তেনহিন বাজার
খবযরর কাগজ
হেক্ষা খরর্
গযাস ও পাহন
ব াগঃ বযক়ো
ঋযণর সুে

বমাট খরর্
আ়ে উদৃ্বত্ত

২,৫০০
২,০০০

৫,০০,০০০

৪,৫০০
৮,০০,০০০

১৩,০৪,৫০০

(২,৬৬,০৮০)

৫,০০০
১,৫০০

১,০৫,০০০
১,২০,০০০
৫৮০

২৮,০০০

৬,৫০০
৬,০০০

১০,৩৮,৪২০
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গ. ৩১ হর্যসম্বর ২০১৭ িাহরযখ হনলীমার পহরবাযরর আহেডক অবস্থার হববরণী প্রস্তুি কযরা।

হনলীমা
আহেডক অবস্থার হববরণী
৩১ হর্যসম্বর, ২০১৭

হববরণ টাকা টাকা টাকা
সম্পেসমূিঃ
বাহডঘর
আসবাবপত্র
হবহনয়োগ
গিনাপত্র
িাযি নগে
বটহলহভেন
বযাাংযক স্থা়েী আমানি
হবহনয়োযগর অনাো়েী সুে

বমাট সম্পে
ো়েসমূি ও পাহরবাহরক িিহবল

পাওনাোর
বযাাংক ঋণ
বােঃ ঋণ পহরযোধ
বযক়ো গযাস ও পাহন
পাহরবাহরক িিহবল (ক বেযক প্রাি)
ব াগঃ আ়ে উদৃ্বত্ত (খ বেযক প্রাি)

বমাট ো়ে ও পাহরবাহরক িিহবল

১,০০,০০০
(৫০,০০০)

৮,০০,০০০
৬০,০০০
২০,০০০
৫০,০০০
৫৪,৯২০
৪০,০০০
৯,০০,০০০
২,০০০

১৯,২৬,৯২০

১৯, ২৬, ৯২০

৫,০০০

৫০,০০০
১,৫০০

১৮,৭০,৪২০

৮,৩২,০০০
১০,৩৮,৪২০


