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[ম : দ্র: র রাকৃত  হুমন ডাচমন প্রশের ক্রমমক নম্বশরর ম পরীশত প্রদত্ত  ি ডম্বমত বৃত্তমূ শত ঠিক এ ং শ ডাৎকৃষ্ট উত্তশরর বৃত্তটি   পশয়ন্ট 

কম দ্বারা ম্পূি ড ভরাট কর। প্রমতটি প্রশের মান-১।] 
 

১। মা ম জ্ঞাশনর অভযন্তরীি ব্য ারকারী বক ? 

 ক) পাওনাদার    খ) কম ডচারী 

 গ) রকার  ঘ) ব্য স্থাপক 

২। বনশদন লব্দটির আমভর্ামনক অর্ ড কী ? 

 ক) গ্রি  া প্রদান খ) বদওয়া  া বনওয়া  

 গ) আমদামন ও রপ্তামন ঘ) গ্রি ও প্রদান  

৩। মনশচর বকানটি মা  মীকরশির  মর্ ডত রূপ ?  

 ক) A=L+(C-R+E-D) খ) E=A+(C+R-D)                      

 গ) A= L+(C+R-E-D) ঘ) L+(C+R-E+D) 

৪। মনশচর বকান মা টি মামকানা স্বত্বশক প্রভাম ত কশর ?  

 ক) পাওনাদার    খ) বদনাদার   

 গ) ব্যাংক   ঘ) ম ক্রয়  

৫। মনশচর বকানটি মূর্ন জাতীয় ব্যয় ?  

 ক) পণ্য ক্রয়  খ) মা ম ক্রয় 

 গ) মমনামর ক্রয়  ঘ) আ া পত্র ক্রয় 

৬। প্রশতযক ব্য ায়ীশক মনমদ ডষ্ট ময় বলশ জানশত য়- 

 i. ব্য াশয়র াভ বাকান ম্পশকড   

 ii. ব্য াশয়র আমর্ ডক অ স্থা ম্পশকড   

 iii. ব্য াশয়র সুনাম ম্পশকড 

 মনশচর বকানটি ঠিক? 

 ক) i ও ii  খ) i ও iii  

 গ) ii ও iii  ঘ) i, ii ও iii 

৭। অমিশর জন্য একটি স্ট্যাপার ক্রয় করশ বকান মাশ  অন্তর্ভ ডক্ত শ ?  

 ক) ক্রয়  খ) স্ট্যাপার  

 গ) অমি রঞ্জাম ঘ) অমি াপপ্লাইজ 

৮। আগুশন ম নষ্ট পণ্য বকান মাশ র অন্তগ ডত শ  ? 

 ক) ম্পদ  খ) আয়    

 গ) ব্যয়     ঘ) মূর্ন   

৯। মনশচর বকানটি মাশ র প্রার্মমক  ই ? 

 ক) জাশ দা  খ) খমতয়ান   

 গ) বরওয়ামম  ঘ) আমর্ ডক ম  রিী 

১০। বকান জাশ দার মাধ্যশম আয়-ব্যয় মা   ন্ধ করা য়? 

 ক) মন্বয়  খ) মাপনী  

 গ) অন্যান্য  ঘ) প্রারমিক  

১১।  ভযতার সূচনাশে মানু মা  রাখত কীভাশ ? 

 ক) ঘশর দাগ বকশট        খ) পার্শর মচহ্ন মদশয় 

 গ) মাটির বদওয়াশ রং মদশয়  ঘ) রমলশত মিঁট মদশয় 

১২।  মন্বয় দামখা প্রদান করা য়-  

 i. প্রাপ্য আয় মন্বয় করশত    

 ii. অমগ্রম খরচ মন্বয় করশত 

 iii. অনুপামজডত আয় মন্বয় করশত 

 মনশচর বকানটি ঠিক? 

 ক) i ও ii  খ) i ও iii  

 গ) ii ও iii  ঘ) i, ii ও iii 

১৩। ব্যয় মনয়ন্ত্রশির জন্য বকানটি খু  জরুমর? 

 ক) ম্পশদর পমরমাি মনি ডয় করা  

 খ) ঠিকভাশ  ব্যয়মূ মা র্ভক্ত করা  

 গ) দায় মূ মা র্ভক্ত করা  

 ঘ) ঠিকভাশ  আয়মূ মা র্ভক্ত করা 

১৪। মা ম জ্ঞাশনর অন্যতম প্রর্ান উশেশ্য কী?  

 ক) ব্যয় মনয়ন্ত্রি   খ) জাময়ামত প্রমতশরার্ 

 গ) আমর্ ডক অ স্থা মনরূপি  ঘ) আমর্ ডক ম  রিী ম শেি 

১৫। কার ার বর্শক পণ্য উশত্তান করশ- বকান মা খাতটি বক্রমর্ট শ ?  

 ক) নগদান মা   খ) উশত্তান মা  

 গ) ক্রয় মা   ঘ) পণ্য মা  

 মনশচর উেীপকটি পড় এ ং ১৬ ও ১৭ নং প্রশের উত্তর দাও- 

জনা  রমান ম ক্রশয়র উশেশশ্য ৩৫,,০০০ টাকা মদশয় একটি 

কমম্পউটার ক্রয় কশরন।  

১৬। কমম্পউটার ক্রশয়র জন্য বকান মা খাতটি বর্ম ট শ  ?  

 ক) ক্রয় মা   খ) ম ক্রয় মা  

 গ) নগদান মা     ঘ) অমি রঞ্জাম মা  

১৭। উেীপশকর বনশদনটি মা  মীকরশির বকান বকান উপাদানশক 

প্রভাম ত কশরশে ?  

 ক) ম্পদ ও দায়  খ) আয় ও ব্যয় 

 গ) ব্যয় ও ম্পদ ঘ) আয় ও দায় 

১৮। মূর্ন জাতীয় প্রামপ্ত এ ং মূর্ন জাতীয় ব্যশয়র মভমত্তশত বকান 

ম  রিীটি প্রস্তুত করা য় ? 

 ক) নগদ প্র া      খ) ম লদ আয় 

 গ) উৎপাদন ব্যয়    ঘ) আমর্ ডক অ স্থা 

১৯। বচশক আয়কর প্রদান ৫,০০০ টাকা- বকান মা খাতটি বর্ম ট শ ?  

 ক) আয়কর  খ) উশত্তান 

 গ) নগদান   ঘ) ব্যাংক  

২০। মা রক্ষশি বকানটি ংরক্ষি  াধ্যতামূক? 

 ক) জাশ দা  খ) খমতয়ান   

 গ) বরওয়ামম   ঘ) কায ডপত্র 

বিষয় ক োড : ১৪৬ কেট খ 



২১।  ামকশত পণ্য ক্রশয়র মাধ্যশম- 

 i. ম্পদ বৃমি পায়      

 ii. ব্যয় বৃমি পায়  

 iii. দায় বৃমি পায়  

 মনশচর বকানটি ঠিক? 

 ক) i ও ii  খ) i ও iii  

 গ) ii ও iii  ঘ) i, ii ও iii 

২২। ম জ্ঞাপশনর জন্য অতযামর্ক ব্যয় বকান জাতীয় বনশদন? 

 ক) মুনািা জাতীয়     খ) মূর্ন জাতীয়  

 গ) ম মম্বত মুনািা জাতীয়  ঘ) মূর্ন জাতীয় প্রামপ্ত 

২৩। ম জ্ঞাপন ব্যশয়র চমত মা কাশর অংলশক কী  া য়? 

 ক) মুনািা জাতীয ব্যয়   খ) মূর্ন জাতীয় ব্যয় 

 গ) ম মম্বত মুনািা জাতীয় ব্যয়  ঘ) অমগ্রম ব্যয় 

২৪।  প্রমতটি বনশদশনর বক্ষশত্র প্রশয়াজয- 

 i. স্বয়ংম্পূি ডতা            ii. স্বতন্ত্রতা          iii. মনভ ডরলীতা  

 মনশচর বকানটি ঠিক? 

 ক) i ও ii  খ) i ও iii  

 গ) ii ও iii  ঘ) i, ii ও iii 

২৫।  হ্রা বপশ বর্ম ট য়- 

 i. মামকানা স্বত্ব        ii. দায়           iii. আয় 

 মনশচর বকানটি ঠিক? 

 ক) i ও ii  খ) i ও iii  

 গ) ii ও iii  ঘ) i, ii ও iii 

২৬। বমমলন পুরাশনা শয় যাওয়ার িশ ১০,০০০ টাকা মূশের নতুন 

যন্ত্রাংল ংশযাজন করশ বকান মাশ  অন্তর্ভ ডক্ত শ  ?  

 ক) মুনািা জাতীয় ব্যয়  খ) মূর্ন জাতীয় ব্যয় 

 গ) মূর্ন জাতীয় প্রামপ্ত   ঘ) মুনািা জাতীয় প্রামপ্ত 

 মনশচর উেীপকটি পড় এ ং ২৭ ও ২৮ নং প্রশের উত্তর দাও- 

মুক্তা ৫/২০, মনট ৩০ লশতড মরক্তার মনকট ১০% কার ামর  াট্টায় 

২০,০০০ টাকার পণ্য ম ক্রয় কশর। 

২৭। ৩০ মদশনর মশধ্য পমরশলার্ করশ মরক্তাশক কত টাকা মদশত শ ? 

 ক) ১৭,১০০   খ) ১৮,০০০   

 গ) ২০,০০০   ঘ) ২১,০০০ 

২৮। ২০ মদশনর মশধ্য প্রশদয় অর্ ড প্রদান করশ মরক্তা কত টাকা নগদ 

 াট্টা পাশ  ? 

 ক) ৯০০  খ) ১,০০০  

 গ) ৩,৬০০  ঘ) ৪,০০০  

২৯। মা  ংরক্ষশির র্ারা ামক আ তডনশক কী  শ ?  

 ক) মা  মূোয়ন  খ) মা  ব্য স্থা 

 গ) মা  চক্র     ঘ) মা  ম শেি 

৩০। বক্রমর্ট ব্যাশন্স ার্ারিত কী মনশদ ডল কশর ? 

 ক) ম্পদ ও খরচ  খ) আয় ও ব্যয় 

 গ) ম্পদ ও দায় ঘ) আয় ও দায় 
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মফলয়: মাফমফজ্ঞান (সৃজনীর) 

ভয় : ২ ঘণ্টা ৩০ মভমনট পূণ ডভান : ৭০ 

[ক মফবাশেয ২টি প্রশ্ন বভাট বমশকান ৭টি প্রশশ্নয উত্তয দাও।] 
 

ক-মফবাে (আফমিক)  
 

1। অমন ড বেডাশ ডয প্রমতষ্ঠাশন ২০১৮ াশরয ভার্ ড ভাশ মনম্নমরমিত ঘটনাগুশরা ংঘটিত শয়মির- 

  ভার্ ড ১ নেদ ৭৫,০০০ টাকা মনশয় ব্যফায় শুরু কযা শরা।  

    ” ৫ ধাশয ণ্য মফক্রয় ২০,০০০ টাকা। 

    ” ১০  কভ ডর্াযী যতনশক বফতন প্রদান ৫,০০০ টাকা। 

    ” ১৫ ণ্য ক্রশয়য জন্য ১০,০০০ টাকায পযভাশয় াঠাশনা শরা। 

    ” ২০ আয়কয প্রদান কযা শরা ২,০০০ টাকা। 

 ক) অমন ড বেডাশ ডয ভামরকানা স্বশেয মযভাণ মনণ ডয় কয।                       ২ 

 ি) উর্য ডক্ত তশেয আশরাশক বরনশদনগুশরা মাফ ভীকযশণয াাশে কাযণ ব্যাখ্যা কয।                        ৪ 

 ে) মফফযণী িশক উর্য ডক্ত বরনশদনগুশরায উয মাফ ভীকযশণয প্রবাফ বদিাও।                       ৪ 
 

২। জনাফ াান ২০১৮ াশরয  ১ জুন তামযশি নেদ ৮৫,০০০ টাকা; ১৫,০০০ টাকায ণ্য এফং ১০,০০০ টাকা ঋণ মনশয় ব্যফায় আযম্ভ কযশরন। 

  জুন ৩ ১০% ফাট্টায় ২০,০০০ টাকায ণ্য ধাশয ক্রয়।  

   ” ৮ ২০,০০০ টাকায ণ্য মফক্রয় কশয ১৫,০০০ টাকা নেশদ াওয়া বের।  

   ” ১৫ প্রর্ায কাশম ড ব্যয় কযা শরা ৫,০০০ টাকা। 

   ” ২০ যভাশনয ২৫,০০০ টাকা াওনা বর্শক মযশাধ কযা শরা। 

 ক) জনাফ াাশনয প্রাযমম্ভক মূরধশনয মযভাণ মনণ ডয় কয।                        ২ 

 ি) ৩ বথশক ২০ তামযি ম ডন্ত বরনশদনগুশরা দ্বাযা মাশফয বেমণমফবাে কাযণ িশকয ভাধ্যশভ বদিাও।              ৪ 

 ে) ১ বথশক ১৫ তামযি ম ডন্ত বরনশদনগুশরা জনাফ াাশনয জাশফদা ফইশত মরমফদ্ধ কয।                       ৪ 
 

ি-মফবাে 
 

৩। ভাযইয়াভ বেডা ড ২০১৮ াশরয ভার্ ড ভাশ ভাসুদ বেডাশ ডয মনকট মনশম্নাক্ত ণ্য মফক্রয় কশযন- 

  ভার্ ড ১ নেশদ ৬০ টাকা দশয ১২৫ বকমজ মর্মন মফক্রয়। 

   ” ৭ ৫৫ টাকা দশয ৫৬ বকমজ র্াউর মফক্রয়। 

   ” ১৫ ১০০ টাকা দশয ৩৫ বকমজ ভসুয ডার মফক্রয়।  

 ভাযইয়াভ বেডা ড বভাট মফক্রশয়য উয ৫% কাযফাময ফাট্টা ভঞ্জুয কশযন।  

 ক) ভাযইয়াভ বেডাশ ডয বভাট মফক্রশয়য মযভাণ মনণ ডয় কয। ২ 

 ি) ১ তামযশিয বরনশদশনয মবমত্তশত একটি বক্রমডট বাউর্ায প্রস্তুত কয।  ৪ 

 ে) ১৫ তামযশিয বরনশদশনয াাশে একটি র্ারান প্রস্তুত কয।  ৪ 
 

৪।  ২০১৮ াশরয বপব্রুয়াময ভাশ কাভার বেডাশ ডয ব্যফাশয় মনশম্নাক্ত ঘটনাগুশরা ংঘটিত য়- 

 বপব্রুয়াময  ০১    নেশদ ণ্য ক্রয় ৬০,০০০ টাকা। 

    ”       ১২    অমপশয জন্য আফাফত্র ক্রয় ২৬,৫০০ টাকা। 

    ”       ২৩    অমনশকয মনকট ণ্য মফক্রয় ১,২৫,০০০ টাকা। 

    ”       ২৪    অমপ বাড়া প্রদান ১৫,০০০  টাকা। 

    ”       ২৬    ব্যাংশক জভা বদওয়া শরা ৩২,০০০ টাকা। 

    ”       ২৮    ধাশয ণ্য ক্রয় ২৮,০০০ টাকা। 

 ক) বপব্রুয়াময ভাশ তায বভাট ক্রশয়য মযভাণ কত মনণ ডয় কয। ২ 

 ি) নেদ বরনশদনগুশরায বডমফট বক্রমডট মনণ ডয় কয। ৪ 

 ে) কাভার বেডাশ ডয বরনশদনগুশরা দ্বাযা মাফ ভীকযশণয ভাধ্যশভ বদিাও বম, A = L + E । 4  
 

৫। জনাফ যাাত একজন কাড় ব্যফায়ী। ২০১৭ াশরয মডশম্বয ভাশ তায ব্যফাশয় মনশর্য বরনশদনগুশরা ংঘটিত শয়মির-  

  মডশম্বয   ১ ব্যফাশয় নেদ ১,০০,০০০ টাকা মূরধন স্বরূ আনা শরা। 

     ”       ৩ ব্যাংক বথশক ঋণ গ্রণ ২৮,০০০ টাকা। 

     ”      ১২ ৪৫,০০০ টাকায কাড় ক্রয় কযা শরা। 

     ”      ২৪ নেশদ কমভন প্রামি ৫,০০০ টাকা।  

     ”      ৩০ কভ ডর্াময যানাশক বফতন প্রদান ১০,০০০ টাকা। 

 ক) মডশম্বয ভাশ বভাট নেদ প্রদাশনয মযভাণ কত ? ২ 

 ি) উর্য ডক্ত বরনশদনগুশরায ংমিষ্ট মাফ ও মাশফয বেমণ উশেি কয।                    ৪ 

 ে) ম্পদ বৃমদ্ধ ও ভামরকানা স্বে বৃমদ্ধ ; ম্পদ বৃমদ্ধ ও বযমবমনউ বৃমদ্ধ ; ম্পদ হ্রা ও ব্যয় বৃমদ্ধ –এই অফস্থায াশথ উশযাক্ত বরনশদনগুশরা 

মভর কয।  ৪     
 

 

সেট খ বিষয় স োড : ১৪৬ 



৬। বভাো কমম্পউটাযশয ২০১৮ াশরয জুন ভাশয বরনশদনমূ মির মনম্নরূ- 

  জুন    ৩ যতন কমম্পউটায বথশক প্রমতটি ৩২,০০০ টাকা দশয ৬টি কমম্পউটায ক্রয়। কাযফাময ফাট্টা ৬%, র্ারান নং- ৫০৯ এফং 

ফন িযর্ ১,৫০০ টাকা। তড: ২/১০, মনট ৩০।  

   ”    ১২ ভাসুদ কমম্পউটায বথশক প্রমতটি ৩০,০০০ টাকা দশয ৮টি কমম্পউটায নেশদ ক্রয়। র্ারান নং- ৫১১ এফং কাযফাময ফাট্টা ৫%। 

   ”    ২৪ তুমন কমম্পউটায বথশক প্রমতটি ৩৫,০০০ টাকা দশয ৬টি কমম্পউটায ক্রয়। র্ারান নং- ৫১৫, কাযফাময ফাট্টা ৫% এফং 

প্যামকং িযর্ ৫০০ টাকা। তড: ৩/১০, মনট ৩০। 

 ক)  জুন ভাশ বভাো কমম্পউটাযশয ক্রয় ংক্রান্ত আনুলমিক িযশর্য মযভাণ মনণ ডয় কয। ২ 

 ি)  উর্য ডক্ত বরনশদশনয াাশে একটি কযাশভশভা প্রস্তুত কয।  ৪ 

 ে)  উর্য ডক্ত বরনশদনগুশরায াাশে বভাো কমম্পউটাযশয একটি ক্রয় জাশফদা প্রস্তুত কয।  ৪ 
 

৭। ােয এন্ড ব্রাদাশ ডয ২০১৮ াশরয বভ ভাশ মনশম্নাক্ত বরনশদনমূ ংঘটিত শয়মির- 

  বভ    ৫ যত্না এন্ড ব্রাদাশ ডয  মনকট শত প্রমত প্যাশকট ১৩০ টাকা দশয ১১০ প্যাশকট বকক বভয়াদ উত্তীণ ড ওয়ায় বপযত াওয়া 

বের। কাযফাময ফাট্টা ৫ 
১
/২%। বক্রমডট বনাট নং- ১৬০।  

    ”   ১২ সুভন বেডাশ ডয মনকট প্রমত বকমজ ৬৫ টাকা দশয ৭০ বকমজ মর্মন মনম্নভাশনয জন্য বপযত াঠাশনা শরা। কাযফাময ফাট্টা ৩%। 

বডমফট বনাট নং- ২০৭। 

   ”   ২০ আমযপ এন্ড ব্রাদাশ ডয মনকট শত প্রমত বকমজ ৩২০ টাকা দশয ২০ বকমজ র্া পযভাশয় অশক্ষা বফম যফযা কযায় 

বপযত াওয়া বের। কাযফাময ফাট্টা ৫%। বক্রমডট বনাট নং- ১৬৫। 

    ”  ২৫ ভামনক বেডা ডশক প্রমত মরটায ১০০ টাকা দশয ৫০ মরটায য়ামফন বতর নমুনা ভামপক না ওয়ায় বপযত াঠাশনা শরা। 

কাযফাময ফাট্টা ২ 
১
/২%। বডমফট বনাট নং- ২১০। 

 ক)  ২০ তামযশিয বরনশদশনয মবমত্তশত একটি বক্রমডট বনাট প্রস্তুত কয।              ২ 

 ি)  উর্য ডক্ত বরনশদনগুশরা দ্বাযা ােয এন্ড ব্রাদাশ ডয মফক্রয় বপযত জাশফদা প্রস্তুত কয।          ৪ 

 ে)  উর্য ডক্ত বরনশদনগুশরা দ্বাযা ােয এন্ড ব্রাদাশ ডয ক্রয় বপযত জাশফদা প্রস্তুত কয।            ৪ 
 

৮। নামদ এন্টাযপ্রাইজ তায ব্যফায় প্রমতষ্ঠাশন মফস্তামযত মাফ ংযক্ষণ কশয না। ১ জানুমাময ২০১৭ তামযশি তায ব্যফাশয়য বভাট ম্পদ ও 

দাশয়য মযভাণ মির মথাক্রশভ ৭,৬০,০০০ টাকা এফং ২,৮৫,০০০ টাকা। উক্ত ফিশয প্রমতষ্ঠানটি আযও ৭০,০০০ টাকা ব্যফাশয় মফমনশয়াে কশয 

এফং ৫৫,০০০ টাকা নেদ উশত্তারন কশয।  

 ৩১ মডশম্বয, ২০১৭ তামযশি উক্ত ব্যফাশয় মনশম্নাক্ত ম্পদ ও দায়মূ মির- 

নেদ ১,৬৭,০০০ টাকা; ভজুদ ণ্য 8০,০০০ টাকা ; ব্যাংক ঋণ ৬০,০০০ টাকা; মন্ত্রামত ৯০,০০০ টাকা ; মফমনশয়াে ১,৩০,০০০ টাকা এফং 

াওনাদায  ৪৫,০০০ টাকা। 

 ক)  “নামদ এন্টাযপ্রাইজ”-এয প্রাযমম্ভক মূরধশনয মযভাণ মনণ ডয় কয।                       ২ 

 ি)  “নামদ এন্টাযপ্রাইজ” -এয  ভানী মূরধশনয  মযভাণ মনণ ডয় কয।                     ৪ 

 ে)  ২০১৭ াশর “নামদ এন্টাযপ্রাইজ”-এয রাব ফা ক্ষমতয মযভাণ মনণ ডয় কয।               ৪ 
 

৯। জনাফ রা ২০১৮ াশরয ১ জানুয়াময নেদ ১,৫০,০০০ টাকা, ণ্য-দ্রব্য ৩০,০০০ টাকা এফং ৪০,০০০ টাকায ঋণ মনশয় একটি ব্যফায় আযম্ভ 

কশযন। উক্ত ভাশ তায বরনশদনমূ মির মনম্নরূ- 

  জানুুঃ ৫   ফামকশত ণ্য মফক্রয় ১৫,০০০ টাকা। 

     ” ৭    ফামকশত অমপশয জন্য একটি আরভাময ক্রয় ২০,০০০ টাকা। 

     ” ১০    ণ্য ক্রশয়য পযভাশয় প্রদান ১২,০০০ টাকা। 

     ” ২০    মফজ্ঞান ব্যয় 1০,০০০ টাকা। 

     ” ২৫    ৭ তামযশিয ক্রয়কৃত আরভামযয মূল্য মযশাধ ১৫,৫০০ টাকা।  

     ” ৩০    ণ্য মফক্রয় ২৫,০০০ টাকা। 

 ক)  আরভাময ক্রশয়য অমযশামধত মূশল্যয মযভাণ মনণ ডয় কয।                           ২ 

 ি)  উর্য ডক্ত বরনশদনগুশরায মবমত্তশত জনাফ রাশয স্বোমধকাশযয মযভাণ মনণ ডয় কয।        ৪ 

 ে)  প্রথভ র্াযটি বরনশদন জনাফ রাশয াধাযণ জাশফদায় মরমফদ্ধ কয।                           ৪ 
 

১০।  বুজ বেডাশ ডয ২০১৭ াশরয এমপ্রর ভাশ মনশম্নাক্ত বরনশদনমূ ংঘটিত শয়মির- 

  এমপ্রর ১ াতক্ষীযা শত খুরনায় ব্যফায় স্থানান্তয ফাফদ ব্যয় ১৮,০০০ টাকা।   

    ” ১০ নতুন মন্ত্রামত ক্রয় ৬৫,০০০ টাকা।  

     ” ১২ পুযাতন কমম্পউটায বভযাভত ব্যয় ৩,০০০ টাকা।  

     ” ১৪ নতুন শণ্যয েশফলণা ব্যয় ১৮,০০০ টাকা।  

     ” ২০ নতুন মন্ত্রামত ক্রশয়য আভদামন শুল্ক ৩,৫০০ টাকা।  

     ” ২৫ ভমনাময  দ্রব্যামদ ক্রয় ৩,০০০ টাকা।   

 ক) মফরমম্বত মুনাপা জাতীয় ব্যশয়য মযভাণ মনণ ডয় কয। ২ 

 ি) মূরধন জাতীয় ব্যয় ও মুনাপা জাতীয় ব্যশয়য মযভাণ মনণ ডয় কয। ৪  

 ে) ১০ তামযশিয ক্রীত মন্ত্রামত ৮২,০০০ টাকায় মফক্রয় কযা শর, মূরধন জাতীয় প্রামি এফং মূরধন জাতীয় আশয়য মযভাণ মনণ ডয় কয। ৪ 
 

১১। বভা ড ঢাকা বেডা ড -এয ২০১৮ াশরয ভার্ ড ভাশয কমতয় বরনশদন মির মনম্নরূ- 

  ভার্ ড ২ অমপশয জন্য দুইটি কমম্পউটায ক্রয় ৭০,০০০ টাকা।  

   ” ৯ বদনাদাশযয মনকট বথশক বর্ক প্রামি ৫০,০০০ টাকা।  

   ” ১০ ব্যাংক শত উশত্তারন ৯০,০০০ টাকা।  

   ” ১৫ মফক্রয় কভীয বফতন প্রদান ১২,০০০ টাকা।  

   ” ২০ বদাকাশনয জন্য বর্য়ায-বটমফর ক্রয় ১৮,০০০ টাকা।  

 ক)  উর্য ডক্ত তে শত মূরধন জাতীয় ব্যশয়য মযভাণ মনণ ডয় কয।          ২ 

 ি)  ভার্ ড ২ বথশক ভার্ ড ১৫ তামযি ম ডন্ত বরনশদনগুশরা মাশফয বেমণ উশেি বডটয ও বক্রমডটয মনণ ডয় কয। ৪ 

 ে)  ভার্ ড ৯ বথশক ভার্ ড ২০ তামযি ম ডন্ত বরনশদনগুশরা বভা ড ঢাকা বেডাশ ডয জাশফদা ফইশত মরমফদ্ধ কয।    ৪ 


