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1. What are the social objects of Audit? 
হিসাব পরীক্ষার সামাহিক উদ্দেশ্য ককানগুহি ? 

2. The word Audit has been originated from which word? 
ককান শ্ব্দ কেদ্দক অহিট শ্ব্দটির উৎপহি ? 

3. Where non-statutory audit is applicable? 
অহবহিবদ্ধ হিসাবপরীক্ষা ককাোয় প্রদ্দ ািয ? 

4. What are the examples of voucher? 
ভাউচাদ্দরর উদািরণ ককানগুহি ? 

5. What is a clerical error? 
ক্লাহরকাি ভুি কী ? 

6. Is goodwill a fictitious asset? 
সুনাম হক অিীক সম্পহি ? 

7. What is verification of assets? 
সম্পহির অহিত্ব  াচাইকরণ কী ? 

8. In which method inventory valuation is done? 
মিুদ পণয ককান মূদ্দিয মূিযায়ন করা িয় ? 

9. What are the examples of contingent assets? 
সম্ভাবয সম্পহির উদািরণ ককানগুহি ? 

10. What are the purposes of Investigation of Account? 
হিসাব সংক্রান্ত তদদ্দন্তর উদ্দেশ্যগুহি কী ? 

11. Why depreciation occurs? 
অবচয় ককন িয় ? 

12. What are the objects of creating general reserve? 
সািারণ সহিহত সৃহির উদ্দেশ্যগুহি কী ? 

13. What are the different sources of divisible profits? 
বন্টনদ্দ াগ্য মুনাফার হবহভন্ন উৎসগুহি কী কী ? 

14. When dividend can be paid out of capital? 
মূিিন কেদ্দক িভযাংশ্ কখন প্রদান করা  ায় ? 

15. What is negative audit report? 
প্রহতকূি বা নঞেথক হনরীক্ষা প্রহতদ্দবদন কী ? 

16. What are objects of management accounting? 
পহরচািন হিসাবরক্ষদ্দণর উদ্দেশ্যগুহি কী ? 

17. Inventory Rs. 2,00,000, Sundry Debtors Rs.2,00,000,Creditors Rs. 1,00,000 . Calculate the 
amount of working capital. 

মিুদ পণয 2,00,000 টাকা, কদনাদার  2,00,000 টাকা, পাওনাদার 1,00,000 টাকা । চিহত মূিিদ্দনর পহরমাণ 

হনণথয় করুন। 



18. What is negative working capital? 
নঞেথক চিহত মূিিন কী ? 

19. What are the factors which will determine the working capital of a business? 
ককান ককান হবষদ্দয়র উপর একটি কারবাদ্দরর চিহত মূিিদ্দনর পহরমাণ হনভথ র কদ্দর ? 

20. Total current assets Rs. 1, 00,000, Total current liabilities Rs. 50,000.What would be the          
Current ratio? 

কমাট চিহত সম্পদ 1,00,000 টাকা, কমাট চিহত দায় 50,000 টাকা, চিহত অনুপাত কত িদ্দব ? 

21. Fixed Assets Rs.2, 00,000, Current assets Rs. 1, 00,000, Current liabilities Rs. 50,000, Net Profit 
Rs. 10,000. What would be ROCE? 

স্থায়ী সম্পহি 2,00,000 টাকা, চিহত সম্পহি 1,00,000 টাকা, চিহত দায় 50,000 টাকা, নীট মুনাফা   

10,000 টাকা, ROCE হনিথারণ করুন।  

22. What are the different profitability ratios? 
িাভ অিথ ন ক্ষমতা হনদ্দদথ শ্ক অনুপাতগুহি কী কী ? 

23. What is fund? 
তিহবি হক ? 

24. What does the cash flow statement show? 
নগ্দ প্রবাি হববরণী হক কদখায় ? 

25. Given the following transactions for investments for a period: 
Opening balance Rs.22, 500 

          Closing balance Rs. 20,000 
Sale of Investment (Cost Rs. 10,000) Rs. 9,600 
Calculate cash outflow in respect of purchase of investment. 
হবহনদ্দয়াদ্দগ্র হনম্নহিহখত কিনদ্দদন কদওয়া িি : 

 প্রারহম্ভক কির 22,500 টাকা 

 অহন্তম কির 20,000 টাকা 

 হবহনদ্দয়াগ্ হবক্রয় (cost 10,000 টাকা) 9,600 টাকা 

 হবহনদ্দয়াগ্ ক্রদ্দয়র কক্ষদ্দে নগ্দ বহিিঃপ্রবাদ্দির পহরমাণ হনণথয় করুন। 

26. What is budgetary control? 
বাদ্দিদ্দটর মািযদ্দম হনয়ন্ত্রণ হক ? 

27. Budget is related to what? 
বাদ্দিট হকদ্দসর সদ্দে  ুক্ত ? 

28. How to calculate Break Even Point (BEP)? 
Break Even Point (BEP)  হকভাদ্দব হনণথয় করা িয় ? 

29. Unit sale price Rs. 10, Unit variable cost Rs. 7. Calculate P/V Ratio. 
একক হবক্রয়মূিয 10 টাকা, একক পহরবতথ নশ্ীি বযয়  7 টাকা, িাভ আয়তন অনুপাত  (P/V ratio) হনণথয় 

করুন। 

30. How to calculate Contribution? 
অবদান (contribution) হকভাদ্দব হনণথয় করা িয় ? 


