
 

�মলা�হ সরকাির কেলজ 
অধ�-বািষ�ক পরী�া-২০২১ 

একাদশ ��িণ 
িহসাবিব�ান ১ম ও ২য় প� 

পূণ�মানঃ ১০০ 
 

(সকল �ে�র উ�র দাও)  
'ক' িবভাগ  (৩০×১=৩০)  

১। ঘটনা ও �লনেদেনর মেধ� দ�ু পাথ�ক� �লখ।  
২। িহসাব সমীকরণ� �লখ।  
৩। মলূধন কােক বেল?  উদাহরণ দাও।  
৪। িহসাব চে�র কয়� ধাপ রেয়েছ?  
৫। দ'ুতরফা দািখলা প�িতর দ�ু সীমাব�তা উে�খ কর।  
৬। মািলক কতৃ� ক পণ� উে�ালন করেল জােবদা কী হেব?  
৭। VAT এর পূণ��প কী?  
৮। িতনঘরা নগদান বইেয়র এক� ছক অংকন কর।  
৯। ব�াংক সম�য় িববরণী কােক বেল?  
১০। �ডিবট �মেমাের�াম কী?  
১১। NSF �চক কী?  
১২। ব�াংক িহসাব �ধানত কয় �কার?  
১৩। ব�াংক সম�য় িববরণী �ক ��ত কেরন?  
১৪। �চেক দাগকাটা হয় �কন?  
১৫। �কান বই �থেক �রওয়ািমল ��ত করা হয়?  
১৬। পিরপূরক ভুল কী?  
১৭। ক�া এি� বলেত কী বঝু?  
১৮। অিনি�ত িহসাব কীভােব ব� করেত হয়?  
১৯। ভুল সংেশাধনী দািখলা িহসাবিব�ােনর �কান নীিত অনযুায়ী িদেত হয়?  
২০। �রওয়ািমেলর দ�ু �বিশ�� �লখ।  
২১। িহসাব তেথ�র �ণগত �বিশ���েলা �লখ। 
২২। িহসাবিব�ােনর নীিতমালা কয়� ও কী কী?  
২৩। FASB এর পূণ��প �লখ।  
২৪। পূণ� �কাশ নীিত কী?  
২৫। অব�বসায়ী �িত�ান কােক বেল?  উদাহরণ দাও।  
২৬। ইসু�কৃত �চক কী?  

  



 

২৭। �শয়ার অিধহার কী?  
২৮। দ'ুতরফা দািখলা প�িতর জনক �ক?  
২৯। িহসােবর পাকা বই �কান�?  
৩০। C/D বলেত কী বঝু?  
 

'খ' িবভাগ  (৩০+২০+২০=৭০) 
১। জনাব কিরম ২০২০ সােলর জানয়ুাির ১ তািরেখ নগদ ২,০০,০০০ টাকা এবং 
৮০,০০০ টাকার অিফস সর�াম িনেয় এক� ব�বসায় �� কেরন। উ� মােস তার 
অন�ান� �লনেদন হেলাঃ  
জান.ু-২ঃ অিফস ভাড়া পিরেশাধ করা হল ২০,০০০ টাকা।  
,,     -৮ঃ পণ� �য় ১,৬০,০০০ টাকা, যা ৪০% নগেদ �দান করা হেলা। 
,,    -১০ঃ নগেদ পণ� িব�য় ৯০,০০০ টাকা (িব�ীত পেণ�র ব�য় ৬৫,০০০ 

টাকা)।  
,,   -১৩ঃ ধাের পণ� িব�য় ১,২৫,০০০ টাকা (িব�ীত পেণ�র ব�য় ৮০,০০০ 

টাকা)  
,,   -২১ঃ িব�য় �ফরত ১০,০০০ টাকা (িব�ীত পেণ�র ব�য় ৬,৫০০ টাকা)।  
,,   -২৭ঃ �াপ� িহসাব হেত আদায় ৮০,০০০ টাকা।  
,,   -২৯ঃ �বতন খরচ পিরেশাধ ২৫,০০০ টাকা।  
,,   -৩১ঃ মািলক কতৃ� ক উে�ালন ১৫,০০০ টাকা।  
ক) জনাব কিরেমর �ারি�ক মলূধেনর পিরমাণ িনণ�য় কর। 
খ) �লনেদন�েলােক �টবলুার ছেক উপ�াপন কর।  
গ) আয় িববরণী ��ত কর।  
২। জনাব রাহাত এর ২০১৯ সােলর মাচ�  মােস িনে�া� �লনেদন�েলা সংগ�ত হয়ঃ  
মাচ� -১ঃ ১০% বা�ায় পণ� িব�য় ২,৬০,০০০ টাকা। (যার ৪০% ধাের, ৩০% �চেক 

এবং অবিশ� অংশ নগেদ)  
 মাচ� -৫ঃ জীবন িবমা �সলািম �দান ৩,৫০০ টাকা।  
মাচ� -১৫ঃ অিতির� মলূধন আনয়ন ৫০,০০০ টাকা।  
মাচ� -২৫ঃ পণ� �য় ৬০,০০০ টাকা। (৫০% নগেদ এবং ৫০% �চেক)  
মাচ� -২৭ঃ িবেলর মাধ�েম পন� িব�য় ২০,০০০ টাকা।  
মাচ� -২৮ঃ মািলেকর জন� �চক কাটা হেলা ১০,০০০ টাকা।  
  
 ক) জােবদা দািখলা দাও। 
 খ)  িব�য় িহসাব ও ব�াংক িহসাব ��ত কর।  
 গ) নগদান িহসাব ��ত কর। �ারি�ক মলূধেনর �জর ৬০,০০০ টাকা ধের মলূধন 
িহসাব ��ত  কর।  

  



 

৩।  ২০২০  সােলর ৩১ িডেস�র তািরেখ �মলা�হ ��ডাস� এর খিতয়ান উ��ৃ�েলা 
িন��পঃ  

 

ক ) মনুাফা জাতীয় আেয়র পিরমাণ িনণ�য় কর।  
খ) �রওয়ািমল ��ত কর।  
গ) চলিত স�ি� ও চলিত দােয়র মেধ� পাথ�ক� িনণ�য় কর। 
 

  

িহসােবর নাম টাকা িহসােবর নাম  টাকা 

হােত নগদ ২৫,৫০০ �য়  ৪৫,০০০  

�াপ� িহসাব ২৫,০০০ �েদয় িহসাব ১৫,০০০ 

মলূধন  ১,০০,০০০ অন�ুীণ� িবমা �সলািম  ৪,০০০ 

কলক�া  ৮০,০০০ ��ডমাক�   ৫০,০০০ 

অনাদায়ী পাওনা আদায়  ২,০০০ িব�য় ৭৫,০০০ 

মজিুর  ৫,০০০ ডকচাজ�  ৪,৫০০ 

কিমশন �াি�  ১,০০০ অনপুািজ� ত উপভাড়া ১০,০০০ 

িশ�ানিবশ �সলািম  ১০,০০০ ব�াংক জমািতির� ২৩,০০০ 

১০% স�য়প� ১০,০০০ আমদািন �� ৫,০০০
 

�েদয় িবল ১৭,০০০ �েদয় �বতন  ১,০০০ 


