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পূণ ণোন -২০ 

বিূলনব ণাচনী (  প্রলিপ্রমের োন ১) 

 

 

১.অংশীদারি কািবারিি মূল রিরি হরলা - 

ক.মুনাফা বণ্টন                         খ.বযাবসায় পরিচালনা 

গ.মূলধন রবরনরয়াগ                   ঘ.চুক্তি 

 

২.পরিবর্তনশীল মূলধন পদ্ধরর্রর্ তর্রি কিা হয়- 

|.লাি ললাকসান বণ্টন রহসাব 

||.অংশীদািরদি মূলধন রহসাব 

|||.অংশীদািরদি চলরর্ রহসাব 

রনরচি লকানটি সটিক?  

ক.| ও ||                 খ.| ও ||| 

গ. || ও |||                ঘ.|,|| ও |||. 

 

 ৩.অনুপার্ হরলা দুইটি িারশি - 

ক.ল াগফল          খ.রবরয়াগফল 

গ. গুনফল          ঘ. িাগফল 

 

৪.রনরচি লকানটি ত্বরির্ সম্পদ নয়?  

ক.নগদ                      খ.রদনাদাি 

গ.বযাংক জমা            ঘ.অরিম খিচ 

 

৫.চলরর্ অনুপার্ ৩ঃ ১ এবং চলরর্ সম্পরি ৩৬,০০০ িাকা হরল চলরর্ দায় কর্?  

ক.৯০০০িাকা          খ.১২০০০ িাকা 

গ.২১০০০ িাকা         ঘ.২৪০০০ িাকা 

 

৬."X" লকাম্পারনি হারর্ 

নগদ ১০,০০০ িাকা, সমাপনী মজদু পণ্য ২০০০০ িাকা,প্ররদয় রবল ১০০০০ িাকা, সুনাম ১৫০০০ 

িাকা,লদনাদাি ১০০০০ িাকা।রকাম্পারনি চলরর্ অনুপার্ কর্? 

ক.১ঃ ১            খ.২ঃ ১ 

গ.৩ঃ ১            ঘ.৪ঃ ১ 

 

 

 



৭.রনরচি লকান অনুপার্টি উপাজতন ক্ষমর্া পরিমাপক?  

ক.চলরর্ অনুপার্                খ.রনি লাি অনুপার্ 

গ. ত্বরির্ অনুপার্               ঘ. দায় -মারলকানা অনুপার্ 

 

৮.অনুপার্ রবরেষরনি সীমাবদ্ধর্া হরলা- 

ক.মূলধরনি পরিমাণ্ লবরশ                  খ.মূলধরনি পরিমাণ্ কম  

গ.প্ররয়াজনীয় বযাখযাি অিাব             ঘ.ঋণ্ িহরণ্ সমসযা 

 

রনরচি উদ্দীপকটি পরে ৯ ,১০ নম্বি প্ররেি উিি দাও 

*একটি অংশীদারি কািবারিি রর্নজন অংশীদাি।র্ারদি লাি ললাকসান অনুপার্ ২ঃ ২ঃ ১। 

বছরিি শুরুরর্ লমাি মূলধরনি পরিমাণ্ রছল ১,৫০,০০০ িাকা।প্ররর্যক অংশীদাি প্ররর্ মারস 

১,০০০ িাকা করি উরিালন করি।মূলধন ও উরিালরনি সূরদি হাি ৫%। মূলধন ও উরিালরনি 

সূদ রহসাবিুি কিাি আরগ নীি লাি দা াঁোয় ৫৭,৫২৫ িাকা। 

 

৯.অংশীদািরদি উরিালরনি লমাি সুরদি পরিমাণ্ কর্? 

ক.৮২৫ িাকা           খ.৯০০ িাকা 

গ.৯৭৫ িাকা             ঘ.১০০০ িাকা 

 

১০.অংশীদারি কািবারিি বণ্টনর াগয মুনাফাি পরিমাণ্ কর্? 

ক.৫০ .৯২৫  িাকা            খ.৫১,০০০ িাকা 

গ.৫৬,৫৫০ িাকা            ঘ.৫৮,৫০০ িাকা 

 

১১. র্ািলয বাোরর্ লগরল বযবসারয় লকানটি ঘরি?  

ক.মুনাফা অজতন ক্ষমর্া বৃক্তদ্ধ 

খ.মুনাফা অজতন ক্ষমর্া হ্রাস 

গ.মুনাফা অজতন ক্ষমর্া স্বািারবক 

ঘ.আয় বৃক্তদ্ধ 

 

১২.প্রচুি মুনাফা সরেও নগদ ঘািরর্ি কািণ্ অরর্রিি –  

|.ধারি রবক্রয় 

||.অরফস খিচ 

|||.মজদু পণ্য  

রনরচি লকানটি সটিক?  

ক .|         খ.| ও ||           গ. | ও |||       ঘ.|,  || ও ||| 

 

১৩.মূলধন রগয়ারিং অনুপার্- 

 |.মুনাফা অজতন অনুপার্  

||. রলিারিজ অনুপার্ 

 |||.আরথ তক স্বচ্ছলর্া অনুপার্ 

 রনরচি লকানটি সটিক?  



ক.| ও ||        খ.| ও |||            গ. || ও |||     ঘ. |, || ও ||| 

 

 

১৪.র্িল সম্পরি হরচ্ছ- 

 |.শূনয ঝুাঁ রকরর্ িাকায় রূপান্তির াগয 

 ||.অরর্ অল্প সমরয় িাকায় রূপান্তির াগয 

 |||.রমাি সম্পরি -চলরর্ সম্পরি  

রনরচি লকানটি সটিক?  

ক.| ও || খ. | ও ||| গ.|| ও ||| ঘ.|, || ও |||  

 

১৫.স্বল্পকালীন আরথ তক স্বচ্ছলর্া পরিমাপকরল্প রবরশষিারব রবরবচয- 

 |.ত্বরির্ অনুপার্ 

 ||.মারলকানা -রমাি সম্পরি অনুপার্ 

 |||.চলরর্ অনুপার্  

রনরচি লকানটি সটিক?  

ক.| ও || খ. | ও ||| গ.|| ও ||| ঘ. |,  || ও ||| 

 

রনরচি উদ্দীপকটি পরে ১৬,১৭ নম্বি প্ররেি উিি দাও 

২০১৩ সারলি ৩১ লশ রিরসম্বি র্ারিরখ x রলরমরিি এি র্থযাবরল রনম্নরূপ- 

রববিণ্                         িাকা 

রবক্রয়                          ৮০,০০,০০০ 

রবক্রয় লফির্               ৫০,০০০ 

রবক্রয় বাট্টা                  ৩০,০০০ 

লমাি লাি                    ১২,০০,০০০ 

রনি লাি                       ৮,০০,০০০ 

 

১৬.রনি রবক্ররয়ি পরিমাণ্ কর্ হরব?  

ক.৭৯,২০,০০০             খ.৭৯,৫০,০০০ 

গ.৭৯,৭০,০০০                ঘ.৮০,০০,০০০ 

 

১৭.রনি লাি অনুপার্ কর্? 

ক.১০%                খ.১০.১০% 

গ.১৫.১৬%          ঘ.১৫% 

 

১৮.অংশীদারি বযবসারয় সব তরনম্ন সদসয সংখযা কর্ হরব?  

ক.২জন                   খ.৪ জন 

গ.২০ জন                ঘ.৫০ জন 

 

 

 



১৯.সাধািণ্র্ লকানটিি উপি সূদ ধা ত কিা অনুরচর্? 

ক.  নগদ  উরিালন           খ.গৃহীর্ ঋণ্ 

গ.প্রদি ঋণ্                      ঘ.পণ্য উরিালন 

 

২০.অংশীদারি বযবসারয়ি তবরশষ্ট্যসমূহ হরলা- 

|.  চুক্তি রনিতি 

||.  অসীম দায়  

|||.  বাধযর্ামূলক রনবন্ধন 

 রনরচি লকানটি সটিক?  

 

 

ক.  | ও || খ. | ও ||| গ.|| ও ||| ঘ. |,  || ও ||| 

 


