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হিসাব হবজ্ঞান – ঢাকা ববার্ড – ২০১৯

DHAKA BOARD

উত্তর

ক. প্রারহিক মূলধননর পহরমাণ হনণডয় কনরা।

খ. জুন ১৪ বেনক ২৫ তাহরনখর বলননেননর আনলানক হিসানবর বেহণহবনযাস বেখাও।

গ. জুন ১ িনত ১২ তাহরনখর বলননেন দ্বারা হববরণী ছনক হিসাব সমীকরননর উপর প্রভাব বেখাও।

১. জনাব আহেব ২০১৮ সানলর ১ জুন তাহরনখ নগে ১,২০,০০০ টাকা এবং ৫০,০০০ টাকার আসবাবপত্র 

হননয় ‘স্বপ্ন লাইনেহর’ নানম বযবসায় শুরু কনরন।

জুন  ৬ প্রহতহট ১৫০ টাকা েনর ২০০ হট গনের বই ক্রয়। কারবাহর বাট্টা ৫%।

জুন  ১০ শাহির হনকট নগনে ১৮,০০০ টাকার গনের বই হবক্রয়।

জুন  ১২ গনের বই রাখার জনয বাহকনত বরক ক্রয় ১০,০০০ টাকা।

জুন  ১৪ লাইনেহরর প্রচানরর জনয খরচ িনলা ২,০০০ টাকা।

জুন  ১৮ রাহি লাইনেহর িনত উপনযাস বই ক্রয় ২০,০০০ টাকা।

জুন  ২০ বযহিগত প্রনয়াজনন লাইনেহর িনত বই বযবিার কনরন ৫,০০০ টাকা।

জুন  ২৫ জানবনলর হনকট ৫% বাট্টায় ১০,০০০ টাকার উপনযাস বই হবক্রয়। [ঢাকা ববার্ড ’১৯]

ক. প্রারহিক মূলধননর পহরমাণ হনণডয় কনরা।

প্রারহিক মূলধননর পহরমাণ হনণডয়:
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খ. জুন ১৪ বেনক ২৫ তাহরনখর বলননেননর আনলানক হিসানবর বেহণহবনযাস বেখাও।

জুন ১৪ বেনক ২৫ তাহরনখর বলননেননর আনলানক হিসানবর বেহণ হনণডয়:

হববরণ টাকা টাকা

নগে ১,২০,০০০

আসবাবপত্র ৫০,০০০

প্রারহিক মূলধননর পহরমাণ ১,৭০,০০০

তাহরখ সংহিষ্ট হিসাব হিসাব বেণী

২০১৮
জুন-১৪

হবজ্ঞাপন হিসাব বযয়
নগোন হিসাব সম্পে

জুন-১৮
ক্রয় হিসাব বযয়
পাওনাোর (রাহি লাইনেহর) হিসাব োয়

জুন-২০
উনত্তালন হিসাব মাহলকানা স্বত্ত্ব
ক্রয় হিসাব বযয়

জুন-২৫
বেনাোর (জানবল) হিসাব সম্পে
হবক্রয় হিসাব আয়

গ. জুন ১ িনত ১২ তাহরনখর বলননেন দ্বারা হববরণী ছনক হিসাব সমীকরননর উপর প্রভাব বেখাও।

২০১৮ সানলর জুন মানসর ১ বেনক ১২ তাহরনখর বলননেন গুনলার প্রভাব হববরণী ছনক বেখাননা িনলা:
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তাহরখ উদৃ্বত্ত
সম্পে

=
োয়

+ মাহলকানা সত্ত্ব মন্তবযনগে আসবাবপত্র সরবারিকা
রী

২০১৮
জুন ১

১,২০,০০০ ৫০,০০০ = + ১,৭০,০০০ মূলধন
আনয়ন

“ ৬ উদৃ্বত্ত ১,২০,০০০
(২৮,৫০০)

৫০,০০০ = + ১,৭০,০০০
(২৮,৫০০)

ক্রয় খরচ

“ ১০ উদৃ্বত্ত ৯৭,৫০০
১৮,০০০

৫০,০০০ = + ১,৪১,৫০০
১৮,০০০

হবক্রয়
আয়

“ ১২ উদৃ্বত্ত ১,০৯,৫০০ ৫০,০০০
১০,০০০ = ১০,০০০ + ১,৫৯,৫০০

উদৃ্বত্ত ১,০৯,৫০০ ৬০,০০০ = ১০,০০০ ১,৫৯,৫০০

১,৬৯,৫০০ = ১,৬৯,৫০০
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১) হমলন িানমডহসর ২০১৮ সানলর কহতপয় বলননেন হনম্নরূপ:

উত্তর

ক) মূলধন জাতীয় প্রাহির পহরমাণ হনণডয় কর।

খ) মুনািা জাতীয় আয় ও মূলধন জাতীয় আয় এর পহরমাণ হনণডয় কর।

গ) মূলধন জাতীয় বযয় ও মুনািা জাতীয় বযয় এর পােডনকযর পহরমাণ হনণডয় কর।

(i) হবহভন্ন ওষুধ বকাম্পাহনর হনকট িনত ওষুধ ক্রয় ১,২০,০০০ টাকা। 

(ii) িানমডহসনত র্ািানরর বচম্বানরর জনয আসবাবপত্র ক্রয় ৫০,০০০ টাকা। 

(iii) স্থানীয় বকবল অপানরটনরর িানমডহসর প্রচারণা ২ বছর চালাননার জনয ৪৮,০০০ টাকা প্রোন। 

(iv) িানমডহসর বর্নকানরশন বাবে বযয় ১,০০,০০০ টাকা। 

ক) মূলধন জাতীয় প্রাহির পহরমাণ হনণডয় কর। 

মূলধন জাতীয় প্রাহির পহরমাণ হনণডয়়ঃ

(V) িানমডহসর বমাট ওষুধ হবক্রয় ২,০০,০০০ টাকা। 

(Vi) িানমডহসনত স্থান সংকুলান না িওয়ায় ৩,০০,০০০ টাকা মূনলয ক্রয়কৃত ইহসহজ বমহশনহট ৩,২০,০০০ 
টাকায় হবক্রয়। 

(Vii) হিহনক বেনক কহমশন ২০,০০০ টাকা প্রাহি। 

(Viii) বযবসায় সম্প্রসারনণর জনয সুরমা বযাংক বেনক ঋণ গ্রিণ ৫,০০,০০০টাকা। [ঢাকা ববার্ড ‘১৯]
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তাহরখ হববরণ

২০১৮
(vi) ইহসহজ বমহশন হবক্রয়

(viii) বযবসায় সম্প্রসারনণর জনয সুরমা বযাংক িনত ঋণ 
গ্রিণ

বমাট মূলধন জাতীয় প্রাহি

টাকা

৩,২০,০০০

৫,০০,০০০

টাকা

৮, ২০,০০০

খ) মুনািা জাতীয় আয় ও মূলধন জাতীয় আয় এর পহরমাণ হনণডয় কর। 

মুনািা জাতীয় আয় এবং মূলধন জাতীয় আয় এর পহরমাণ হনণডয়:

তাহরখ

বমাট মুনািা জাতীয় আয়়ঃ

২০১৮ মুনািা জাতীয় আয়়ঃ

(v) িানমডহসর ঔষধ হবক্রয়

(vii) হিহনক বেনক কহমশন প্রাহি

টাকা

২,০০,০০০

২০,০০০

(vi) ইহসহজ বমহশন হবক্রনয়র লাভ (৩,২০,০০০-
৩,০০,০০০) ২০,০০০

হববরণ

২, ২০, ০০০

২০১৮ মূলধন জাতীয় আয়়ঃ

বমাট মূলধন জাতীয় আয়়ঃ ২০,০০০
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গ) মূলধন জাতীয় বযয় ও মুনািা জাতীয় বযয় এর পােডনকযর পহরমাণ হনণডয় কর। 

মূলধন জাতীয় বযয় ও মুনািা জাতীয় বযয় এর পােডনকযর পহরমাণ হনণডয়়ঃ

তাহরখ

মূলধন জাতীয় আয়়ঃ

২০১৮ মূলধন জাতীয় বযয়়ঃ
(ii) িানমডহসনত র্ািানরর বচম্বানরর জনয 

আসবাবপত্র ক্রয়
(iv) িানমডহস বর্নকানরশন বাবে বযয়

টাকা

৫০,০০০
১,০০,০০০

(i) হবহভন্ন ওষুধ বকাম্পাহন বেনক ঔষধ ক্রয় ১,২০,০০০

হববরণ

২০১৮ মুনািা জাতীয় বযয়়ঃ

বমাট মুনািা জাতীয় বযয়

পােডকয 

(iii) হবজ্ঞাপন বাবে বযয় (৪৮,০০০ × ১ ⁄ ২) ২৪,০০০

টাকা

১,৫০,০০০

(১,৪৪,০০০)

৬,০০০
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২০১৮ সানলর এহপ্রল মানসর লুবনা এন্টারপ্রাইজ-এর বযবসানয় সংঘহটত বলননেনগুনলা হনম্নরূপ়ঃ

উত্তর

ক. বমাট আনয়র পহরমাণ হনণডয় কনরা।

খ. এহপ্রল ১৬ বেনক ৩০ পর্ডন্ত বলননেন দ্বারা একহট নগে প্রোন জানবো প্রস্তুত কনরা।

গ. এহপ্রল ১ বেনক ১৫ তাহরখ পর্ডন্ত বলননেন দ্বারা প্রনয়াজনীয় নগোন বহি প্রস্তুত কনরা।

এহপ্রল ১ িানত নগে ৭০,০০০ টাকা এবং বযাংক জমাহতহরি ২০,০০০ টাকা।

এহপ্রল ৮ পণয ক্রয় নগনে ৩০,০০০ টাকা।

এহপ্রল ৯ বযাংনক জমা বেওয়া িনলা ১০,০০০ টাকা।

এহপ্রল ১২ পণয হবক্রয় নগনে ২০,০০০ টাকা এবং বচনক ১৫,০০০ টাকা।

ক. বমাট আনয়র পহরমাণ হনণডয় কনরা।

বমাট আনয়র পহরমাণ হনণডয়়ঃ 

এহপ্রল ১৫ বযহিগত প্রনয়াজনন বযাংক বেনক উনত্তালন ৩,৫০০ টাকা।

এহপ্রল ১৬ র্ন্ত্রপাহত ক্রয় কনর বচনক মূলয পহরনশাধ ৬,০০০ টাকা।

এহপ্রল ১৮ বচক মারিত পণয ক্রয় ১০,০০০ টাকা।

এহপ্রল ৩০ বযাংক জমাহতহরনির সুে চাজড ৫০০ টাকা। [ঢাকা ববার্ড ‘১৯]

এহপ্রল ২০ রাজুর বেনা ১২,০০০ টাকা ৫% বাট্টায় হনষ্পহত্ত িনলা।

তাহরখ হববরণ টাকা টাকা
২০১৭

এহপ্রল ১২
এহপ্রল ২০

পণয হবক্রয় (২০,০০০ + ১৫,০০০)
প্রাি বাট্টা (১২,০০০ × ৫%)

বমাট আনয়র পহরমান

৩৫,০০০
৬০০
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তাহরখ বচক
নম্বর

বর্হবট হিসাব
খাত সূত্র

ক্রয়
বর্হবট
(টাকা)

পাওনাোর
বর্হবট
(টাকা)

অনযানয
হিসাব
বর্হবট
(টাকা)

প্রাি বাট্টা
বক্রহর্ট
(টাকা)

নগে
বক্রহর্ট
(টাকা)

২০১৮
এহপ্রল
১৬

র্ন্ত্রপাহত ৬,০০০ ৬,০০০

এহপ্রল
১৮

…….. ১০,০০০ ১০,০০০

এহপ্রল
২০

রাজু ১২,০০০ ৬০০ ১১,৪০০

এহপ্রল
৩০

বযাংক
জমাহতহরি সুে

৫০০ ৫০০

বমাট

খ. এহপ্রল ১৬ বেনক ৩০ পর্ডন্ত বলননেন দ্বারা একহট নগে প্রোন জানবো প্রস্তুত কনরা।

লুবনা এন্টারপ্রাইজ
নগে প্রোন জানবো
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গ. এহপ্রল ১ বেনক ১৫ তাহরখ পর্ডন্ত বলননেন দ্বারা প্রনয়াজনীয় নগোন বহি প্রস্তুত কনরা।

লুবনা এন্টারপ্রাইজ
েুঘরা নগোন বই

তাহরখ প্রাহি ভা়ঃ
নং খ়ঃপৃ়ঃ নগে টাকা বযাংক টাকা

২০১৮
এহপ্রল ১
এহপ্রল ৯
এহপ্রল ১২

বযানলন্স হব/হর্
নগোন হিসাব (ক)
হবক্রয় হিসাব

৭০,০০০

২০,০০০
১০,০০০
১৫,০০০

বম ১ বযানলন্স হব/হর্ ৫০,০০০ ১,৫০০

তাহরখ প্রোন ভা়ঃ নং খ়ঃপৃ়ঃ নগে টাকা বযাংক টাকা

২০১৮
এহপ্রল ১ বযানলন্স হব/হর্ ২০,০০০

এহপ্রল ৮ ক্রয় হিসাব ৩০,০০০

এহপ্রল ৯ বযাংক হিসাব (ক) ১০,০০০

এহপ্রল ১৫ উনত্তালন হিসাব ৩,৫০০
এহপ্রল ৩০ বযানলন্স হস/হর্ ৫০,০০০ ১,৫০০

বর্হবট

বর্হবট বক্রহর্ট

বক্রহর্ট
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ছাহন বকাম্পাহনর এর ২০১৭ সানলর হর্নসম্বর মানসর হননচর তেযাবহল সংগৃিীত িনয়নছ়ঃ [ঢাকা ববার্ড ‘১৯]

উত্তর

ক. ছাহন বকাম্পাহনর বযবিার উপনর্াগী কাাঁচামানলর পহরমাণ হনণডয় কনরা।
খ. বযবিার উপনর্াগী কাাঁচামানলর পহরমাণ ৪,৫০,০০০ টাকা হননয় ছাহন বকাম্পাহনর উৎপাহেত পনণযর বযয়
হনণডয় কনরা।
গ. ছাহন বকাম্পাহন এর হবক্রনয়র পহরমাণ ৩ লক্ষ টাকা ধনর হবশে আয় হববরণী প্রস্তুত কনরা।

ক. ছাহন বকাম্পাহনর বযবিার উপনর্াগী কাাঁচামানলর পহরমাণ হনণডয় কনরা।

ছাহন বকাম্পাহনর বযবিার উপনর্াগী কাাঁচামানলর পহরমাণ হনণডয়়ঃ

হববরণ টাকা
কাাঁচামাল ক্রয়
বমাবাইল হবল
মজুহর
অহিস খরচ
আন্ত়ঃপহরবিন
র্ন্ত্রপাহত অবচয়
অনাোয়ী বেনা
কাাঁচামাল মজুে (০১-০১-২০১৭)
চলহত কানর্ডর মজুে (০১-০১-২০১৭)
চলহত কানর্ডর মজুে (৩১-১২-২০১৭)
ততহর পনণযর মজুে (০১-০১-২০১৭)
হবজ্ঞাপন
কারখানা কমডচারীর ববতন

১,২৫,০০০
১৫,০০০
৫০,০০০
৫৫,০০০
২০,০০০
২৫,০০০
২২,০০০
৭৫,০০০
২০,০০০
১৮,০০০

১,০০,০০০
২৮,০০০
১,৫০,০০০



হিসাব হবজ্ঞান – ঢাকা ববার্ড – ২০১৯

খ. বযবিার উপনর্াগী কাাঁচামানলর পহরমাণ ৪,৫০,০০০ টাকা হননয় ছাহন বকাম্পাহনর উৎপাহেত পনণযর বযয় 

হনণডয় কনরা।

হববরণ টাকা টাকা

কাাঁচামানলর মজুে (০১-০১-২০১৭)
কাাঁচামাল ক্রয়
বর্াগ়ঃ আন্ত়ঃপহরবিন

বযবিার উপনর্াগী কাাঁচামানলর পহরমাণ

১,২৫,০০০
২০,০০০

৭৫,০০০

১,৪৫,০০০

২,২০,০০০

ছাহন বকাম্পাহন
উংপাহেত পনণযর বযয় হববরনী

২০১৭ সানলর ৩১ হর্নসম্বর সমাি বছনরর জনয

হববরণ টাকা টাকা
বযবিার উপনর্াগী কাাঁচামাল (প্রনে প্রেত্ত)
বর্াগ়ঃ প্রতযক্ষ খরচ়ঃ
মজুহর

মুখয বযয়
বর্াগ়ঃ কারখানা উপহরবযয়়ঃ
র্ন্ত্রপাহত অবচয়
কারখানা কমডচারীর ববতন

উংপােন বযয়
বর্াগ়ঃ চলহত কানর্ডর মজুে (০১-০১-২০১৭)

বাে়ঃ চলহত কানর্ডর মজুে (৩১-১২-২০১৭)
উংপাহেত পনণযর বযয়

৪,৫০,০০০

৫০,০০০
৫,০০,০০০

১,৭৫,০০০
২৫,০০০
১,৫০,০০০

৬,৭৫,০০০
২০,০০০

৬,৯৫,০০০
(১৮,০০০)
৬,৭৭,০০০
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গ. ছাহন বকাম্পাহন এর হবক্রনয়র পহরমাণ ৩ লক্ষ টাকা ধনর হবশে আয় হববরণী প্রস্তুত কনরা।

ছাহন বকাম্পাহন
হবশে আয় হববরনী

২০১৭ সানলর ৩১ হর্নসম্বর তাহরনখ সমাি বছনরর জনয

হববরণ টাকা টাকা টাকা
হবক্রয়
বাে়ঃ হবক্রীত পনণযর বযয়়ঃ
উংপাহেত পনণযর বযয় (খ বেনক প্রাি)
বর্াগ়ঃ ততহর পনণযর মজুে (০১-০১-২০১৭)

বমাট ক্ষহত
বাে়ঃ পহরচালন বযয়়ঃ
প্রশাসহনক উপহরখরচ়ঃ
বমাবাইল হবল
অহিস খরচ
হবক্রয় উপহরখরচ়ঃ
অনাোয়ী বেনা
হবজ্ঞাপন

হনট পহরচালন ক্ষহত

১৫,০০০
৫৫,০০০

৬,৭৭,০০০
১,০০,০০০

৩,০০,০০০

(৭,৭৭,০০০)

৭০,০০০

৫০,০০০

(৪,৭৭,০০০)

(১,২০,০০০)
২২,০০০
২৮,০০০

(৫,৯৭,০০০)
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হববরণ টাকা টাকা

বমাটর সাইনকল ক্রয়
এয়ারকুলার ক্রয়

মূলধন জাতীয় বযনয়র পহরমান

২৫,০০০
২০,০০০

৪৫,০০০

উত্তর

ক. চলহত বছনর জনাব আহরি সানিনবর পহরবানরর মূলধন জাতীয় বযনয়র পহরমাণ হনণডয় কনরা।

খ. জনাব আহরি এর পহরবানরর সমাপনী নগে তিহবনলর পহরমাণ হনণডয় কনরা।

গ. উপরু্ি তনেযর আনলানক উি পহরবানরর আয় উদৃ্বত্ত বা ঘাটহত হনণডয় কনরা।

জনাব আহরি মানস ১৫,০০০ টাকা ববতনন একহট ববসরকাহর প্রহতষ্ঠানন চাকুহর কনরন। এছাডা হতহন
র্াকঘর সঞ্চয়পত্র িনত বাহষডক ৩০,০০০ টাকা মুনািা পান। ২০১৮ সানলর ১ জানুয়াহর তার পহরবানর
সম্পে হছল়ঃ িানত নগে ২০,০০০ টাকা এবং র্াকঘর সঞ্চয়পত্র ৩,০০,০০০ টাকা। উি বছনর তার
পহরবানরর অনযানয বলননেন হনম্নরূপ়ঃ

খােযসামগ্রী ক্রয় ৪৫,০০০ টাকা; বাহডভাডা প্রোন ৬৫,০০০ টাকা; বস্ত্র ক্রয় ১০,৫০০ টাকা; বমাটর
সাইনকল ক্রয় ২৫,০০০ টাকা; হশক্ষা খরচ ৩১,৫০০টাকা; হচহকৎসা খরচ ৫,০০০ টাকা; এয়ারকুলার ক্রয়
২০,০০০ টাকা; র্াতায়াত ও অনযানয খরচ ৬,০০০ টাকা। [ঢাকা ববার্ড ‘১৯]

ক. চলহত বছনর জনাব আহরি সানিনবর পহরবানরর মূলধন জাতীয় বযনয়র পহরমাণ হনণডয় কনরা।

জনাব আহরি সানিনবর পহরবানরর মূলধন জাতীয় বযনয়র পহরমান হননডয়়ঃ



হিসাব হবজ্ঞান – ঢাকা ববার্ড – ২০১৯

খ. জনাব আহরি এর পহরবানরর সমাপনী নগে তিহবনলর পহরমাণ হনণডয় কনরা।

জনাব আহরি
প্রাহি প্রোন হিসাব

২০১৮ সানলর ৩১ হর্নসম্বর তাহরনখ সমাি বছনরর জনয

প্রাহিসমূি টাকা প্রোনসমূি টাকা

িানত নগে (০১-০১-১৮)
ববতন (১৫,০০০ × ১২)
সঞ্চয়পনত্রর মুনািা

২০,০০০
১,৮০,০০০
৩০,০০০

খােয সামহগ্র ক্রয়
বাহডভাডা প্রোন
বস্ত্র ক্রয়
বমাটর সাইনকল ক্রয়
হশক্ষা খরচ
হচহকৎসা খরচ
এয়ারকুলার ক্রয়
র্াতায়াত ও অনযানয খরচ
িানত নগে (৩১-১২-১৮)

৪৫,০০০
৬৫,০০০
১০,৫০০
২৫,০০০
৩১,৫০০
৫,০০০
২০,০০০
৬,০০০
২২,০০০

২,৩০,০০০ ২,৩০,০০০
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জনাব আহরি
প্রাহি প্রোন হিসাব

২০১৮ সানলর ৩১ হর্নসম্বর তাহরনখ সমাি বছনরর জনয

গ. উপরু্ি তনেযর আনলানক উি পহরবানরর আয় উদৃ্বত্ত বা ঘাটহত হনণডয় কনরা।

হববরণ টাকা টাকা টাকা
আয়সমূি়ঃ
ববতন
সঞ্চয়পনত্রর মুনািা

বমাট আয়
বাে়ঃ বযয়সমূি়ঃ
খােয সামহগ্র ক্রয়
বাহড ভাডা প্রোন
বযস্ত ক্রয়
হশক্ষা খরচ
হচহকৎসা খরচ
র্াতায়াত অ অনযানয খরচ

বমাট খরচ
আয় উদৃ্বত্ত

১,৮০,০০০
৩০,০০০

২,১০,০০০

(১,৬৩,০০০)

৪৫,০০০
৬৫,০০০
১০,৫০০
৩১,৫০০
৫,০০০
৬,০০০

৪৭,০০০
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বম ১৬ পণয হবক্রয় ৩,০০,০০০ টাকা নগনে এবং ১,০০,০০০ টাকা বচনক।

বম ২০ বযাংক িনত উনত্তালন ৫০,০০০ টাকা।

বম ২৫ লভযাংশ প্রাহি ২,০০০ টাকা।

বম ৩০ মাহলনকর বযহিগত খরচ বযবসা িনত পহরনশাধ ১০,০০০। [চট্টগ্রাম ববার্ড ‘১৯]

জনাব আবু তানলব-এর বযবসানয় বম ২০১৮ সানল হননম্নাি বলননেনগুনলা সম্পন্ন িয়়ঃ

উত্তর

ক. উপরু্ডি তেযাহে িনত হবপরীত োহখলার পহরমাণ হনণডয় কনরা।

খ. ৫ িনত ১৫ তাহরখ পর্ডন্ত বলননেননর হভহত্তনত নগে প্রোন জানবো প্রস্তুত কনরা।

গ. ১, ১৬, ২০, ২৫ ও ৩০ তাহরনখর বলননেননর হভহত্তনত একহট উপরু্ি নগোন বই প্রস্তুত কনরা।

বম ১ নগে ৮,০০,০০০ টাকা ও ১,৫০,০০০ টাকার বযাংক তিহবল হননয় বযবসায় শুরু কনরন।

বম ৫ পণয ক্রয় ৫,০০,০০০ টাকা।

বম ৭ মাপার বেল ক্রয় ১০,০০০ টাকা।

বম ৯ বযাংনক জমা বেওয়া িনলা ৪,০০০।

ক. বম ১ তাহরনখর বলননেননর হভহত্তনত একহট ভাউচার ততহর কনরা।

বম ১ তাহরনখর বলননেননর হভহত্তনত একহট ভাউচার ততহর করা িনলা়ঃ

বম ১০ ভ্রমণ খরচ ২,০০০ টাকা।

বম ১৫ ঋনণর সুে প্রোন ৩,০০০ টাকা।

CHITTAGONG BOARD
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তাহরখ বচক
নম্বর

বর্হবট হিসাব
খাত সূত্র

ক্রয়
বর্হবট
(টাকা)

পাওনাোর
বর্হবট
(টাকা)

অনযানয
হিসাব
বর্হবট
(টাকা)

প্রাি বাট্টা
বক্রহর্ট
(টাকা)

নগে
বক্রহর্ট
(টাকা)

২০১৮
বম ৫ ……. ৫,০০,০০

০
৫,০০,০০০

বম ৭ অহিস সরঞ্জাম ১০,০০০ ১০,০০০
বম ১০ ভ্রমন খরচ ২,০০০ ২,০০০

বম ১৫ ঋনণর সুে ৩,০০০ ৩,০০০

ক. উপরু্ি তেযাহে িনত হবপরীত োহখলার পহরমাণ হনণডয় কনরা।

হবপরীত োহখলার পহরমান হনণডয়়ঃ

তাহরখ হববরণ টাকা টাকা
২০১৮
বম ৯
বম ২০

বযাংনক জমা বেওয়া িনলা
বযাংক বেনক উনত্তালন

হবপরীত োহখলার পহরমান

৪,০০০
৫০,০০০

খ. ৫ িনত ১৫ তাহরখ পর্ডন্ত বলননেননর হভহত্তনত নগে প্রোন জানবো প্রস্তুত কনরা।

জনাব আবু তানলব
নগে প্রোন জানবো
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গ. ১, ১৬, ২০, ২৫ ও ৩০ তাহরনখর বলননেননর হভহত্তনত একহট উপরু্ি নগোন বই প্রস্তুত কনরা।

জনাব আবু তানলব
েুঘরা নগোন বই

তাহরখ প্রাহি ভা়ঃ
নং

খ়ঃ
পৃ়ঃ নগে টাকা বযাংক টাকা

২০১৮
বম ১
বম ১৬
বম ২০
বম ২৫

মূলধন হিসাব
হবক্রয় হিসাব
বযাংক হিসাব (ক)
লভযাংশ হিসাব

৮,০০,০০০
৩,০০,০০০
৫০,০০০
২,০০০

১,৫০,০০০
১,০০,০০০

জুন ১ বযানলন্স হব/হর্ ১১,৪২,০০০ ২,০০,০০০

তাহরখ প্রোন ভা়ঃ
নং

খ়ঃ
পৃ়ঃ নগে টাকা বযাংক টাকা

২০১৮
বম ২০
বম ৩০
বম ৩১

নগোন হিসাব (ক)
উনত্তালন হিসাব
বযানলন্স হস/হর্

১০,০০০
১১,৪২,০০০

৫০,০০০

২,০০,০০০

বর্হবট

বর্হবট বক্রহর্ট

বক্রহর্ট
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উত্তর

ক. উপরু্ডি বক্ষনত্র বর্সব ঘটনাগুনলা বলননেন নয় তার বমাট পহরমাণ হনণডয় কনরা।

খ. উপরু্ি বলননেননর হভহত্তনত একহট চালান প্রস্তুত কনরা।

গ. হববরণী ছনক হিসাব সমীকরনণর উপর উপরু্ি বলননেননর প্রভাব বেখাও।

১০. জনাব ইসমাইল একজন বযবসায়ী ২০১৮ সানলর জানুয়াহর মানস তার বযবসানয় হননম্নাি ঘটনাগুনলা
সংঘহটত িয়়ঃ
জানু ২ হতহন নগে ১,০০,০০০ টাকা এবং ৩০,০০০ টাকার ঋণ হননয় বযবসায় আরি কনরন।
“ ৫ জনাব রহিমনক মাহসক ৫,০০০ টাকা ববতনন তার বযবসানয় মযাননজার হননয়াগ কনরনছন।
“ ১০ পণয হবক্রয় ২৫,০০০ টাকা।
“ ১৫ িাইল বকহবননট ক্রয় ২০,০০০ টাকা।
“ ২০ আহরনির হনকট ১০% কারবাহর বাট্টায় প্রহতহট ৩০০ টাকা েনর ৭০হট শাহড হবক্রয় কনরন।
“ ২৫ ৩০,০০০ টাকায় একহট বর্হলভাহর ভযান ক্রনয়র হসদ্ধান্ত হননলন। [চট্টগ্রাম ববার্ড ’১৯]

ক. বর্ সমস্ত ঘটনাগুনলা বলননেন নয় বমাট পহরমান হনণডয়়ঃ

তাহরখ হববরন টাকা টাকা

২০১৮

জানু -৫ জনাব রহিমনক মযাননজার হিনসনব হননয়াগ ৫,০০০

জানু -২৫ ভযান ক্রনয়র হসদ্ধান্ত হননলন ৩০,০০০

বমাট ৩৫,০০০
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খ. জানুয়াহর ২০ তাহরনখর বলননেননর হভহওনত চালান প্রস্তুত করা িনলা়ঃ

জনাব ইসমাইল
তাহরখ়ঃ ২০ জানুয়াহর ২০১৮

চালান নং- …………
বক্রতার নাম়ঃ আহরি
হিকানা়ঃ ………… 

ক্রহমক
নং

মানলর হববরন ের(টাকা) পহরমান টাকার পহরমান

১. শাহড
বাে়ঃ কারবাহর বাট্টা (১০%)

৩০০ ৭০হট ২১,০০০
(২,১০০)

১৮,৯০০

টাকা (কোয়): আিার িাজার নয়শত টাকা মাত্র।
হবনক্রতার সাক্ষর

হবক্রয় শতড়ঃ ……………
হব.দ্র়ঃ ভুল-কু্রহট সংনশাধননর্াগয।

চালান
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খ. জানুয়াহর ২০ তাহরনখর বলননেননর হভহওনত চালান প্রস্তুত করা িনলা়ঃ

জনাব ইসমাইল

তাহর
খ

উদৃ্বত্ত সম্পে = োয় + মাহলকানা
সত্ত্ব

মন্তবয
নগে আসবাবপত্র বেনাোর ঋন

২০১৮
জানু-২ ১,৩০,০০০

=
৩০,০০০

+
১,০০,০০০

মূলধন
আনয়ন

” 
১০

উদৃ্বত্ত ১,৩০,০০০
২৫,০০০

= ৩০,০০০ + ১,০০,০০০
২৫,০০০

হবক্রয়
আয়

”
১৫

উদৃ্বত্ত ১,৫৫,০০০
(২০,০০০) ২০,০০০

= ৩০,০০০ + ১,২৫০০০

”
২০

উদৃ্বত্ত ১,৩৫,০০০ ২০,০০০
১৮,৯০০

= ৩০,০০০ + ১,২৫,০০০
১৮,৯০০

হবক্রয়
আয়

উদৃ্বত্ত ১,৩৫,০০০ ২০,০০০ ১৮,৯০০ = ৩০,০০০ + ১,৪৩,৯০০

বমাট ১,৭৩,৯০০ ১,৭৩,৯০০
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উত্তর

ক. জনাব মাসুনের বমাট উনত্তালননর পহরমাণ হনণডয় কনরা।

খ. জনাব মাসুনের বযবসানয় সমাপনী মূলধননর পহরমাণ হনণডয় কনরা।

গ. জনাব মাসুনের বযবসানয় লাভ বা ক্ষহতর পহরমাণ হনণডয় কনরা।

জনাব মাসুে একজন মুহে বযবসায়ী। ২০১৮ সানলর জানুয়াহর মানস তার সম্পে ও োয় হছল র্োক্রনম
২,০০,০০০ টাকা ও ১,০০,০০০ টাকা। হতহন ১০,০০০ টাকার পণয উনত্তালন কনরন এবং জীবন হবমা
হপ্রহময়াম প্রোন কনরন প্রহত মানস ২,০০০ টাকা। উি বছনর হতহন আরও ২০,০০০ টাকা বযবসানয়
হবহননয়াগ কনরন। ৩১ হর্নসম্বর ২০১৮ তাহরনখ তার বযবসানয় হননম্নাি সম্পে ও োয়সমূি হছল়ঃ
নগে ৭৫,০০০ টাকা, আসবাবপত্র ১,০০,০০০ টাকা, ঋণ ৪০,০০০ টাকা, বেনাোর ২,০০,০০০ টাকা।

[চট্টগ্রাম ববার্ড ‘১৯]

ক. জনাব মাসুনের বমাট উনত্তালননর পহরমাণ হনণডয় কনরা।

জনাব মাসুনের বমাট উনত্তালননর পহরমাণ হনণডয়়ঃ

বমাট উনত্তালন = (পণয উনত্তালন + জীবন হবমা হপ্রহময়াম প্রোন)

= {(১০,০০০ + (২,০০০ × ১২)} টাকা

= (১০,০০০ + ২৪,০০০) টাকা

= ৩৪,০০০ টাকা
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খ. জনাব মাসুনের বযবসানয় সমাপনী মূলধননর পহরমাণ হনণডয় কনরা।

জনাব মাসুনের বযবসানয় সমাপনী মূলধননর পহরমাণ হনরূপণ়ঃ

সমাপনী মূলধন 

= (সমাপনী বমাট সম্পে – সমাপনী বমাট োয়)

= {(নগে + আসবাবপত্র + বেনাোর) – ঋণ}

= {(৭৫,০০০ + ১,০০,০০০ + ২,০০,০০০) - ৪০,০০০)}

= (৩,৭৫,০০০ – ৪০,০০০) টাকা

= ৩,৩৫,০০০ টাকা

গ. জনাৰ মাসুনের বযবসানয় লাভ বা ক্ষহতর পহরমাণ হনণডয় কনরা।

জনাব মাসুনের বযবসানয়র লাভ বা ক্ষহতর পহরমাণ হনণডয়়ঃ

লাভ/ক্ষহত = {(সমাপনী মূলধন + উনত্তালন) - (প্রারহিক মূলধন + অহতহরি মূলধন)}

= {(৩,৩৫,০০০ + ৩৪,০০০) - (১,০০,০০০ + ২০,০০০)} টাকা

= (৩,৬৯,০০০ - ১,২০,০০০) টাকা

= ২,৪৯,০০০ টাকা

∴ লাভ = ২,৪৯,০০০ টাকা
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জুন  ২৫ হবমা বসলাহম ৫,০০০ টাকা ।

জুন  ২৬ শুল্ক ২,০০০ টাকা।

জুন  ২৮ র্ন্ত্রপাহত সংস্থাপন বযয় ২০,০০০ টাকা।

জুন  ৩০ বটহবল হবক্রয় ১৫,০০০ টাকা। [চট্টগ্রাম ববার্ড ‘১৯]

জনাৰ ইমরাননর বযবসায় প্রহতষ্ঠাননর জুন ২০১৮ সানলর কহতপয় বলননেন হনম্নরূপ়ঃ

উত্তর

ক. জনাব ইমরাননর বযবসানয় মূলধন জাতীয় প্রাহির পহরমাণ হনণডয় কনরা।
খ. উপরু্ডি বক্ষনত্র মুনািা জাতীয় বযনয়র পহরমাণ হনরূপণ কনরা।

গ. উপরু্ডি বযবসানয় মূলধন জাতীয় বযনয়র পহরমাণ হনণডয় কনরা।

জুন  ১ ৫০,০০০ টাকা হননয় বযবসায় শুরু কনরন।

জুন  ৫ পণয ক্রয় ৭০,০০০ টাকা।

জুন  ১২ বশয়ার ক্রয় ৫০,০০০ টাকা।

জুন  ১৫ বটহলনিান হবল প্রোন ৩,০০০ টাকা।

ক. জনাব ইমরাননর বযবসানয় মূলধন জাতীয় প্রাহির পহরমাণ হনণডয় কনরা।

জনাব ইমরাননর বযবসানয়র মূলধন জাতীয় প্রাহির পহরমাণ হনণডয়়ঃ

জুন  ২০ হবেুযৎ সংনর্াগ বযয় ২০,০০০ টাকা।

জুন  ২৩ র্ন্ত্রপাহত ক্রয় ৪০,০০০ টাকা।
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তাহরখ হববরণ টাকা টাকা
২০১৮
জুন ৫ পণয ক্রয় ৭০,০০০
জুন ১৫ বটহলনিান হবল প্রোন ৩,০০০
জুন ২৫ হবমা বসলাহম ৫,০০০
জুন ২৬ শুল্ক ২,০০০

বমাট মুনািা জাতীয় বযয় ৮০,০০০

তাহরখ হববরণ টাকা টাকা
২০১৮
জুন ১ নগে টাকা হননয় বযবসায় শুরু ৫০,০০০
জুন ৩০ বটহবল হবক্রয় ১৫,০০০

বমাট মূলধন জাতীয় প্রাহি ৬৫,০০০

খ. উপরু্ি বক্ষনত্র মুনািা জাতীয় বযনয়র পহরমাণ হনরূপণ কনরা।

মুনািা জাতীয় বযনয়র পহরমাণ হনণডয়়ঃ

গ. উপরু্ি বযবসানয় মূলধন জাতীয় বযনয়র পহরমাণ হনণডয় কনরা।

বযবসানয়র মূলধন জাতীয় বযনয়র পহরমাণ হনণডয়়ঃ

তাহরখ হববরণ টাকা টাকা

২০১৮

জুন ২০ হবেুযৎ সংনর্াগ বযয় ২০,০০০

জুন ২৩ র্ন্ত্রপাহত ক্রয় ৪০,০০০

জুন ২৮ র্ন্ত্রপাহত সংস্থাপন বযয় ২০,০০০

বমাট মূলধন জাতীয় বযয় ৮০,০০০
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তাহরখ হববরণ টাকা টাকা
২০১৮
জুন ২০ হবেুযৎ সংনর্াগ বযয় ২০,০০০
জুন ২৩ র্ন্ত্রপাহত ক্রয় ৪০,০০০
জুন ২৮ র্ন্ত্রপাহত সংস্থাপন বযয় ২০,০০০

বমাট মূলধন জাতীয় বযয় ৮০,০০০

গ. উপরু্ি বযবসানয় মূলধন জাতীয় বযনয়র পহরমাণ হনণডয় কনরা।

বযবসানয়র মূলধন জাতীয় বযনয়র পহরমাণ হনণডয়়ঃ
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বিব্রু ২০ কযাশ বক্স বেনক ১,০০০ টাকা িাহরনয় বগল। 

বিব্রু ২৫ হবনলর অেড পহরনশাধ ৫,০০০ টাকা। 

বিব্রু ২৮ উপভাডা ৩,০০০ টাকা। [চট্টগ্রাম ববার্ড ‘১৯]

জনাব বশিার-এর ২০১৮ সানলর বিব্রুয়াহর মানস হননম্নাি বলননেনসমূি সংঘহটত িয়:

উত্তর

ক. জনাব বশিা এর বযবসানয়র অপহরচালন আয় হনণডয় কনরা।

খ. ১, ৬, ১০, ১২ তাহরনখর বলননেন দ্বারা কারণসি হিসানবর বেণীহবভাগ কনরা।

গ. ৪, ৮, ২০, ২৫ তাহরনখর বলননেননর বর্হবট ও বক্রহর্ট পক্ষ হনণডয় কনরা।

বিব্রু ১  মূলধন আনয়ন ৫০,০০০ টাকা।

বিব্রু ৪ বযহিগত অেড দ্বারা বযানার ততহর ১,০০০ টাকা। 

বিব্রু ৬ কাগজ ক্রয় ৫০০ টাকা। 

বিব্রু ৮ হবহননয়ানগর সুে পাওয়া বগল ১,০০০ টাকা। 

ক. জনাব বশিা এর বযবসানয়র অপহরচালন আয় হনণডয় কনরা।

জনাব বশিা এর বযবসানয়র অপহরচালন আয় হনণডয়়ঃ

বিব্রু ১০ কমডচারীনের ববতন পহরনশাধ ৩,০০০ টাকা। 

বিব্রু ১২ আলমাহর ক্রয় ২০,০০০ টাকা। 
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খ. ১,৬,১০,১২ তাহরনখর বলননেন দ্বারা কারণসি হিসানবর বেণীহবভাগ কনরা।

১,৬,১০,১২ তাহরনখর বলননেন দ্বারা কারণসি হিসানবর বেণীহবভাগ করা িনলা়ঃ

তাহরখ হববরণ

২০১৮
বিব্রু ৮ হবহননয়ানগর সুে পাওয়া বগল 

বিব্রু ২৮ উপভাডা

বমাট অপহরচালন আয় 

টাকা

১,০০০

৩,০০০

টাকা

৪,০০০

তাহরখ হববরণ
২০১৮

বিব্রু -১
নগোন হিসাব 

বিব্রু ৬

মূলধন হিসাব

টাকা
সম্পে

মাহলকানা স্বত্ব

তাহরখ সংহিষ্ট হিসাব হিসানবর বেহণ

মহনিাহর হিসাব
নগোন হিসাব 

বযয় 
সম্পে 

বিব্রু ১০ ববতন হিসাব

বিব্রু ১২

নগোন হিসাব 
বযয়

সম্পে
আসবাবপত্র হিসাব

নগোন হিসাব 
সম্পে
সম্পে

টাকা
সম্পে বৃহদ্ধ

মাহলকানা স্বত্ব বৃহদ্ধ

কারণ

বযয় বৃহদ্ধ
সম্পে বৃহদ্ধ
বযয় বৃহদ্ধ

সম্পে হ্রাস
সম্পে বৃহদ্ধ
সম্পে হ্রাস
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গ. ৪,৮,২০,২৫ তাহরনখর বলননেননর বর্হবট ও বক্রহর্ট পক্ষ হনণডয় কনরা।

৪,৮,২০,২৫ তাহরনখর বলননেন গুনলার বর্হবট ও বক্রহর্ট পক্ষ হনণডয়়ঃ

তাহরখ হববরণ

২০১৮
বিব্রু -৪

হবজ্ঞাপন হিসাব

বিব্রু ৮

মূলধন হিসাব

তাহরখ সংহিষ্ট হিসাব

নগোন হিসাব 
হবহননয়ানগর সুে হিসাব

বিব্রু ২০
হবহবধ ক্ষহত হিসাব

বিব্রু ২৫

নগোন হিসাব 
প্রনেয় হবল হিসাব
নগোন হিসাব 

টাকা

বর্হবট
বক্রহর্ট 

বর্হবট/বক্রহর্ট 

বর্হবট 
বক্রহর্ট 
বর্হবট 
বক্রহর্ট 
বর্হবট
বক্রহর্ট 

টাকা

১,০০০
১,০০০

টাকা

১,০০০
১,০০০
১,০০০
১,০০০
৫,০০০
৫,০০০
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জনাব িাহসনবর ২০১৭ সানলর ৩১ হর্নসম্বর তাহরনখর উদৃ্বত্তগুনলা হনম্নরুপ়ঃ [চট্টগ্রাম ববার্ড ‘১৯]

উত্তর

ক. জনাব িাহসনবর বরওয়াহমনল বর্ উদৃ্বত্তগুনলা অন্তভুডি িনব না তার পহরমান হনণডয় কনরা।
খ. উপরু্ি তনেযর আনলানক চলহত সম্পে ও চলহত োনয়র পহরমাণ হনণডয় কনরা।
গ. উপরু্ি তনেযর আনলানক উি প্রহতষ্ঠাননর একহট বরওয়াহমল প্রস্তুত কনরা।

ক. জনাব িাহসনবর বরওয়াহমনল বর্ উদৃ্বত্তগুনলা অন্তভুডি িনব না তার পহরমান হনণডয় কনরা।

জনাব িাহসনবর বরওয়াহমনল বর্ উদৃ্বত্তগুনলা অন্তভুডি িনব না তার পহরমান হনণডয়়ঃ

হববরন টাকা
মূলধন
আয়কর
নগে তিহবল (০১-০১-১৭)
বেনাোর
পাওনাোর
হবক্রয়
বনকয়া ববতন
হবহননয়াগ
নগে তিহবল (৩১-১২-১৭)
বযাংক জমাহতহরি
ভূহম
মজুে পণয (৩১-১২-১৭)
অবযবহৃত মহনিাহর
অহগ্রম হশক্ষানহবশ বসলাহম

৫০,০০০
১০,০০০
১৫,০০০
৩০,০০০
২০,০০০
৬০,০০০
৩,০০০
৪০,০০০
২৫,০০০
২৫,০০০
৩৫,০০০
৩০,০০০
৫,০০০
২,০০০
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হববরন টাকা টাকা
চলহত সম্পে়ঃ
বেনাোর
নগে তিহবল (৩১-১২-১৭)
আবযবহৃত মহনিাহর
মজুে পণয (৩১-১২-১৭)

বমাট চলহত সম্পে
চলহত োয়়ঃ
পাওনাোর
বনকয়া ববতন
বযাংক জমাহতহরি
অহগ্রম হশক্ষানহবশ বসলাহম

বমাট চলহত োয়

৩০,০০০
২৫,০০০
৫,০০০
৩০,০০০

৯০,০০০

৫০, ০০০

২০,০০০
৩,০০০
২৫,০০০
২,০০০

খ. উপরু্ি তনেযর আনলানক চলহত সম্পে ও চলহত োনয়র পহরমাণ হনণডয় কনরা।

উপরু্ি তনেযর আনলানক চলহত সম্পে ও চলহত োনয়র পহরমাণ হনণডয়়ঃ

হববরণ টাকা টাকা

নগে তিহবল (০১-০১-১৭)
মজুে পণয (৩১-১২-১৭)
অবযবহৃত মহনিাহর

বমাট

১৫,০০০
৩০,০০০
৫,০০০

৫০,০০০
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গ. উপরু্ি তনেযর আনলানক উি প্রহতষ্ঠাননর একহট বরওয়াহমল প্রস্তুত কনরা।

জনাব িাহসব
বরওয়াহমল

৩১ হর্নসম্বর ২০১৭

ক্রহমক নং হিসানবর হশনরানাম খ়ঃপৃ়ঃ বর্হবট (টাকা) বক্রহর্ট
(টাকা)

১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২

মূলধন
আয়কর
বেনাোর
পাওনাোর
হবক্রয়
বনকয়া ববতন
হবহননয়াগ
নগে তিহবল (৩১-১২-১৭)
বযাংক জমাহতহরি
ভূহম
অহগ্রম হশক্ষানহবশ বসলাহম
অহনহিত হিসাব

বমাট

১০,০০০
৩০,০০০

৪০,০০০
২৫,০০০

৩৫,০০০

২০,০০০

৫০,০০০

২০,০০০
৬০,০০০
৩,০০০

২৫,০০০

২,০০০

১,৬০,০০০ ১,৬০, ০০০



হিসাব হবজ্ঞান – চট্টগ্রাম ববার্ড – ২০১৯

জনাব িহরো এন্টারপ্রাইনজর ৩১ হর্নসম্বর ২০১৮ তাহরনখর বরওয়াহমলহট হনম্নরূপ়ঃ

উত্তর

ক. উপরু্ি তেযাহে অবলম্বনন মূলধননর সুে হনণডয় কনরা।
খ. িহরো এন্টারপ্রাইনজর বমাট মুনািা বা ক্ষহত হনণডয় কনরা।
গ. িহরো এন্টারপ্রাইনজর পহরচালন মুনািা হনণডয় কনরা।

ক. উপরু্ি তেযাহে অবলম্বনন মূলধননর সুে হনণডয় কনরা।

মূলধননর সুে হনণডয়়ঃ

হববরণ বর্হবট (টাকা) বক্রহর্ট (টাকা)
পণয ক্রয় ও হবক্রয়
মূলধন
উনত্তালন
প্রারহিক মজুে পণয
হশক্ষানহবশ ভাতা ও বসলাহম
পযাহকং খরচ
কহমশন
হবজ্ঞাপন (৬ বছনরর জনয)
অহিস খরচ
অহতহরি মূলধন (১-৭-১৮)
বিরত
র্ক চাজড
বযাংক চাজড
আসবাবপত্র

৮০,০০০

২০,৫০০
৫৮,০০০
২,০০০
১০,০০০

৩০,০০০
৫,০০০

২,০০০
১৫,০০০
৫,০০০

২,০০,০০০

১,৫০,০০০
২,৫০,০০০

৪,০০০

৩,০০০

২০,০০০
৫০০

৪,২৭,৫০০ ৪,২৭,৫০০

সমন্বয়সমূি: i. সমাপনী মজুে পণয ৪০,০০০ টাকা। ii. মূলধননর ওপর ১০% সুে ধরনত িনব। iii. পযাহকং 
খরচ বনকয়া ২,০০০ টাকা। [চট্টগ্রাম ববার্ড ‘১৯]



হিসাব হবজ্ঞান – চট্টগ্রাম ববার্ড – ২০১৯

খ. িহরো এন্টারপ্রাইনজর বমাট মুনািা বা ক্ষহত হনণডয় কনরা।

হববরণ টাকা টাকা
প্রারহিক মূলধননর সুে (২,৫০,০০০ × ১০%)
অহতহরি মূলধননর সুে (২০,০০০ × ১০% × ൗ৬ ১২)

মূলধননর সুনের পহরমাণ

২৫,০০০
১,০০০

২৬,০০০

িহরো এন্টারপ্রাইজ
হবশে আয় হববরণী (আংহশক)

২০১৮ সানলর ৩১ হর্নসম্বর তাহরনখ সমাি বছনরর জনয

হববরণ টাকা টাকা টাকা
হবক্রয়
বাে়ঃ বিরত

হনট হবক্রয়
বাে়ঃ হবক্রীত পনণযর বযয়়ঃ
প্রারহিক মজুে পণয
ক্রয়
বাে়ঃ বিরত

হনট ক্রয়
র্ক চাজড

বাে়ঃ সমাপনী মজুে পণয

বমাট মুনািা

৮০,০০০
(৫০০)

১,৫০,০০০
(২,০০০)

৫৮,০০০

৭৯,৫০০
১৫,০০০

১,৪৮,০০০

(১,১২,৫০০)

১,৫২,৫০০
(৪০,০০০)

৩৫,৫০০



হিসাব হবজ্ঞান – চট্টগ্রাম ববার্ড – ২০১৯

গ. িহরো এন্টারপ্রাইনজর পহরচালন মুনািা হনণডয় কনরা।

িহরো এন্টারপ্রাইজ
হবশে আয় হববরণী

২০১৮ সানলর ৩১ হর্নসম্বর তাহরনখ সমাি বছনরর জনয

হববরণ টাকা টাকা টাকা
বমাট মুনািা (খ বেনক প্রাি)
বাে়ঃ পহরচালন বযয়়ঃ
অহিস খরচ
বযাংক চাজড
পযাহকং খরচ
বর্াগ়ঃ বনকয়া
হবজ্ঞাপন
বাে়ঃ হবলহম্বত (৩০,০০০ × ൗ৫ ৬)

পহরচালন মুনািা

১০,০০০
২,০০০

৫,০০০
৫,০০০

১২,০০০

৫,০০০

৩৫,৫০০

(২৭,০০০)
৩০,০০০
(২৫,০০০)

৮,৫০০



হিসাব হবজ্ঞান – চট্টগ্রাম ববার্ড – ২০১৯

জনাৰ আসলাম-এর ৩১ হর্নসম্বর ২০১৭ তাহরনখর বরওয়াহমলহট হনম্নরূপ়ঃ

উত্তর

ক. জনাব আসলাম-এর বযবসানয়র হনট বেনাোনরর পহরমাণ হনণডয় কনরা।
খ. জনাব আসলানমর বযবসানয়র হনট মুনািা বা ক্ষহতর পহরমাণ হনণডয় কনরা।
গ. জনাব আসলানমর বযবসানয়র আহেডক অবস্থার হববরণী প্রস্তুত কনরা।

ক. জনাব আসলাম-এর বযবসানয়র হনট বেনাোনরর পহরমাণ হনণডয় কনরা।

জনাব আসলাম-এর বযবসানয়র হনট বেনাোনরর পহরমাণ হনণডয়়ঃ

সমন্বয়সমূি়ঃ i. সমাপনী মজুে পণয ২০,০০০ টাকা। ii. অহলহখত হবক্রয় ২,০০০ টাকা। iii. বেনাোনরর 
৩,০০০ টাকা আোয়নর্াগয নয় এবং অবহশষ্ট বেনাোনরর ওপর ৫% অনাোয়ী বেনা সহঞ্চহত ধার্ড কনরা।

[চট্টগ্রাম ববার্ড ‘১৯]

জনাব আসলাম
বরওয়াহমল

৩১ হর্নসম্বর, ২০১৭

হববরণ বর্হবট (টাকা) বক্রহর্ট (টাকা)
মূলধন
উনত্তালন
ক্রয় ও হবক্রয়
বিরত
প্রারহিক মজুে পণয
বেনাোর ও পাওনাোর
কহমশন
হবজ্ঞাপন (৪ বছনরর জনয)
িানত নগে
আসবাবপত্র
প্রাপয হবল ও প্রনেয় হবল

২০,০০০
২৫,০০০
২,০০০
১৫,৫০০
২১,০০০
১,০০০
৬,০০০
২০,০০০
৩০,০০০
১৫,০০০

৮০,০০০

৬০,০০০
৩,০০০

৫,০০০
৫০০

৭,০০০
১,৫৫,৫০০ ১,৫৫,৫০০



হিসাব হবজ্ঞান – চট্টগ্রাম ববার্ড – ২০১৯

হববরণ টাকা টাকা

বেনাোর
বর্াগ়ঃ অহলহখত হবক্রয়

বাে়ঃ অহলহখত কুঋণ (নতুন কুঋণ)

বাে়ঃ সমাপনী কুঋণ ও সনেিজনক বেনা সহঞ্চহত (২০,০০০ × ৫%)

হনট বেনাোর

২১,০০০
২,০০০

১৯,০০০

২৩,০০০
(৩,০০০)
২০,০০০
(১,০০০)



হিসাব হবজ্ঞান – চট্টগ্রাম ববার্ড – ২০১৯

খ. জনাব আসলানমর বযবসানয়র হনট মুনািা বা ক্ষহতর পহরমাণ হনণডয় কনরা।

জনাব আসলাম
হবশে আয় হববরণী

২০১৭ সানলর ৩১ হর্নসম্বর তাহরনখ সমাি বছনরর জনয

হববরণ টাকা টাকা টাকা
হবক্রয়
বর্াগ়ঃ অহলহখত হবক্রয়

বাে়ঃ বিরত
হনট হবক্রয়

বাে়ঃ হবক্রীত পনণযর বযয়়ঃ
প্রারহিক মজুে পণয
ক্রয়
বাে়ঃ বিরত

হনট ক্রয়

বাে়ঃ সমাপনী মজুে পণয
বমাট মুনািা

বাে়ঃ পহরচালন বযয়়ঃ
কহমশন (প্রেত্ত)
হবজ্ঞাপন
বাে়ঃ হবলহম্বত (৬,০০০ × ൗ৩ ৪)

অহলহখত কুঋণ
বর্াগ়ঃ সমাপনী কুঋণ ও সনেিজনক বেনা সহঞ্চহত

পহরচালন মুনািা
বর্াগ়ঃ অনযানয আয়়ঃ
কহমশন (প্রাি)

হনট মুনািা

২৫,০০০
(৩,০০০)

৬০,০০০
২,০০০

৬০,০০০

(১৭,৫০০)

৬২,০০০
(২,০০০)

১৫,৫০০

২২,০০০

৬,০০০
(৪,৫০০)

৩৭,৫০০
(২০.০০০)

১,০০০

১,৫০০

৪,০০০

৪২,৫০০

(৬,৫০০)

৩,০০০
১,০০০

৩৬,০০০

৫০০

৩৬,৫০০



হিসাব হবজ্ঞান – চট্টগ্রাম ববার্ড – ২০১৯

গ. জনাব আসলানমর বযবসানয়র আহেডক অবস্থার হববরণী প্রস্তুত কনরা।

জনাব আসলাম
আহেডক অবস্থার হববরণী
৩১ হর্নসম্বর, ২০১৭

হববরণ টাকা টাকা টাকা
স্থায়ী সম্পে়ঃ
আসবাবপত্র
চলহত সম্পে়ঃ
িানত নগে
হনট বেনাোর (ক বেনক প্রাি)
প্রাপয হবল
সমাপনী মজুে পণয

বমাট চলহত সম্পে
অলীক সম্পে়ঃ
হবলহম্বত হবজ্ঞাপন (খ বেনক প্রাি)

বমাট সম্পে
মাহলকানা স্বত্ব ও োয়সমুি়ঃ
সমাপনী মাহলকানা স্বত্ব
চলহত োয়়ঃ
পাওনাোর
প্রনেয় হবল

বমাট চলহত োয়
মাহলকানা স্বত্ব ও বমাট োয়

২০,০০০
১৯,০০০
১৫,০০০
২০,০০০

৩০,০০০

৭৪,০০০

৪,৫০০

৫,০০০
৭,০০০

১,০৮,৫০০

৯৬,৫০০

১২,০০০
১,০৮,৫০০



হিসাব হবজ্ঞান – চট্টগ্রাম ববার্ড – ২০১৯

জনাব িাসান এর ১ জানুয়াহর ২০১৮ তাহরখ সম্পে ও োয় বেনার পহরমান হছল়ঃ আসবাবপত্র ২০,০০০
টাকা; হবহননয়াগ (১০%) ৪০,০০০ টাকা; পাওনাোর ২৫,০০০ টাকা। উি বছনর তার প্রাহি ও প্রোন হিসাব
হনম্নরুপ়ঃ

উত্তর

ক. জনাব িাসান-এর পাহরবাহরক তিহবল হনণডয় কনরা।
খ. সমাি বছনরর আয়-বযয় হববরণী প্রস্তুত কনরা।
গ. আহেডক অবস্থার হববরণী প্রস্তুত কনরা।

ক. জনাব িাসান-এর পাহরবাহরক তিহবল হনণডয় কনরা।

জনাব িাসান এর পাহরবাহরক তিহবল হনণডয়়ঃ

পাহরবাহরক তিহবল = প্রারহিক বমাট সম্পে − প্রারহিক বমাট োয়

= {(আসবাবপত্র + ১০ % হবহননয়াগ) − পাওনাোর}

= {(২০,০০০ + ৪০,০০০) − ২৫,০০০} টাকা

= ৩৫,০০০ টাকা

অনযানয তেয়ঃ ববতন অনাোয়ী রনয়নছ ১০,০০০ টাকা। [চট্টগ্রাম ববার্ড ‘১৯]

প্রাহিসমূি টাকা প্রোনসমূি টাকা
ববতন
বাহডভাডা
হবহননয়ানগর সুে

১,৯০,০০০
১০,০০০
২,০০০

খােয সামহগ্র ক্রয়
মুহে বোকান হবল
গযাস, পাহন, হবেুযৎ
কহম্পউটার ক্রয়
বটহলহভশন ক্রয়
আপযায়ন
হিজ ক্রয়
িানত নগে (৩১-১২-১৮)

৪০,০০০
৩,০০০
৬,০০০
৫০,০০০
৩৫,০০০
৮,০০০
৪২,০০০
১৮,০০০

২,০২,০০০ ২,০২,০০০
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খ. সমাি বছনরর আয়-বযয় হববরণী প্রস্তুত কনরা।

জনাব িাসান
আয় বযয় হববরনী

২০১৮ সানলর ৩১ হর্নসম্বর তাহরনখ সমাি বছনরর জনয

হববরণ টাকা টাকা টাকা
আয়সমূি়ঃ
ববতন
বর্াগ়ঃ অনাোয়ী
বাহড ভাডা
হবহননয়ানগর সুে
বর্াগ়ঃ অনাোয়ী

বমাট আয়
বাে়ঃ বযয়সমূি়ঃ
খােয সামহগ্র
মুহে বোকান হবল
গযাস, পাহন ও হবেুযৎ
আপযায়ন

বমাট খরচ
আয় উদৃ্বত্ত

১,৯০,০০০
১০,০০০ ২,০০,০০০

১০,০০০

৪,০০০
২,১৪,০০০

(৫৭,০০০)

২,০০০
২,০০০

৪০,০০০
৩,০০০
৬,০০০
৮,০০০

১,৫৭,০০০
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গ. আহেডক অবস্থার হববরণী প্রস্তুত কনরা।

জনাব িাসান
আহেডক অবস্থার হববরনী
৩১ হর্নসম্বর, ২০১৮

হববরণ টাকা টাকা টাকা
সম্পে সমূি়ঃ
আসবাবপত্র
১০% হবহননয়াগ
অনাোয়ী হবহননয়ানগর সুে
িানত নগে
কহম্পউটার
হিজ
বটহলহভশন
অনাোয়ী ববতন

বমাট সম্পে
োয় ও পাহরবাহরক তিহবল

পাওনাোর
পাহরবাহরক তিহবল
বর্াগ়ঃ আয় উদৃ্বত্ত

বমাট োয় ও পাহরবাহরক তিহবল

৩৫,০০০
১,৫৭,০০০

২০,০০০
৪০,০০০
২,০০০
১৮,০০০
৫০,০০০
৪২,০০০
৩৫,০০০
১০,০০০

২, ১৭,০০০

২, ১৭,০০০

২৫,০০০

১,৯২,০০০


