
শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ইনস্টিটিউট  (হাইসু্কল) 
 

গস্টিত  
 

।শ্রশ্রস্টি ঃ  দশম। 

 

অংশীদাস্টর কারবার 

কেউ এেে ভাবে েযেসা েবেন, আোে কেউ কেউ এেবে মিমিত হবে কোনও েযেসা েবেন। দইু ো তবতামিে েযমি 
এেবে কোনও েযেসা েেবি কসই েযেসাবে অংশীদামে োেোে েিা হে (Partnership Business)। কে সেি েযমি 
এেসবে মিমিত হবে এেটি েযেসা েবেন কসই েযমিগবেেে প্রবতযেবে েিা হে অংশীদাে (Partner)। অংশীদােগে 
প্রবতযবে েযেসাবে প্রবোজনীে অর্থ ো সম্পদ মদবে র্াবেন। সতুোং েযেসাে শুরুবত চুমি অনুোেী ো মনবজবদে কদওো 
অবর্থে ো সম্পবদে িূবিযে অনুপাবত মনমদথষ্ট সিে অন্তে েযেসাবে িাভ ো ক্ষমত তাো েণ্টন েবে কনন। 

 

অংশীদামে োেোে দইু প্রোেঃ 

১। সেি অংশীদামে োেোে 

২। মিশ্র অংশীদামে োেোে 

 ১। সেি অংশীদামে োেোে (Simple Partnership Business)   

     েযেসাবে অংশীদােগে কে অর্থ মেমনবোগ েবেন, কসই অর্থ েমদ সিান সিে িবে মনবোমজত র্াবে, তাহবি 

        ওই েযেসাবে সেি অংশীদামে োেোে েবি। 

     ২। মিশ্র অংশীদামে োেোে (Compound Partnership Business) 

        েযেসাবে অংশীদােগে তাাঁবদে অর্থ মেমভন্ন সিে িবে েমদ মনবোমজত েবেন, তখন কসই েযেসাবে মিশ্র 

        অংশীদামে োেোে েবি। 

িূিিন (Capital): 

েযেসা পমেচািনাে জনয অংশীদােো কে অর্থ েযেসাবে মনবোমজত েবেন, কসই অর্থবে িূিিন েবি। 

 িূিিন সংগ্রহ ঃঃ  

 ১। অংশীদােো সিান সিান পমেিাে অর্থ েযেসাবে মদবত পাবেন, আোে সাির্থথ অনুোেী আিাদা আিাদা   

       পমেিাে অর্থও মেমনবোগ েেবত পাবেন। অর্থাৎ েযেসাবে মনবোমজত অংশীদােবদে িিূিন সিান হবত পাবে।  

 ২। েযাংে কর্বে অর্থ সংগ্রহ েেবত পাবেন। 

 



িাভ (Profit) / ক্ষমত (Loss): 

েযেসাবে মনমদথষ্ট সিে অন্তে মহসাে েবে কদখা হে সিস্ত খেচ োবদ েী পমেিাে অর্থ অমতমেি ো েি হবেবে। েমদ 
অমতমেি হে তাবে িাভ েবি। আে েমদ েি র্াবে তাহবি তাবে ক্ষমত েবি। 

 

িভযাংশ েণ্টন (Distribution of Part Profit): 

েযেসা চিাোমিন মনমদথষ্ট সিবে অন্তে অংশীদামেো িাভ মনবজবদে িবিয ভাগ েবে কনে। এবে িভযাংশ েণ্টন েবি। এই 
েণ্টন অংশীদামেবদে সেথসম্মত মসদ্ধান্ত অনুোেী হবে র্াবে। েযেসাে শুরুবত কে কে পমেিাে অর্থ মদবে র্াকুন না কেন, 
পূেথ মসদ্ধান্ত অনুোেী িভযাংশ ভাগ েবে মনবত পাবে। আোে পেূথ মসদ্ধান্ত অনেুােী িিূিবনে অনুপাবতও ভাগ েবে মনবত 
পাবে। অর্ো মসদ্ধান্ত অনসুাবে অনয ভাবে ভাগ েবে মনবত পাবে। 

 

অংশীদামে দমিি (Partnership Deed) 

েযেসা সুরু েোে সিবে েী ভাবে তা পমেচামিত হবে তাে মনেিােিী (িভযাংশ েণ্টবনে মনেিসহ) সেোমে োগবজ 
(Stamp Paper) কিখা হে। অংশীদােবদে সেথসম্মমতক্রবি মিমখত এই চুমিপেবে েিা হে অংশীদামে দমিি। 

 

সান্মামনে ভাতা (Honorary Allowance) 

েযেসা চািাবনাে সিে অংশীদােো ো তাাঁবদে িবিয কেউ কেউ সিে ও শ্রি কদন, োে জনয কসই োেদ েযেসাে িাভ 
কর্বে মেেু অর্থ আিাদাভাবে চুমি অনুোেী কদওো হে। এবে সান্মামনে ভাতা েবি। 

 

িবন কেবখাঃ 

 এই অিযাবেে কোনও প্রবে িাভ ো ক্ষমত েণ্টবনে কোনও শতথ  প্রদত্ত না র্ােবি, িূিিবনে অনুপাবত তা েণ্টন 
েেবত হবে। 

 

 

 

 

 

 

 



প্রশ্র াগ (1)ঃ  

োজ ুও প্রদীপ দইু েনু্ধ এে ঝুমি কপোো 500 টাোে মেবন 800 টাোে মেমক্র েেি। কেনাে সিে োজ ু300 টাো 
এেং প্রদীপ 200 টাো মদবে র্ােবি িাভ কর্বে কে েত টাো পাবে? 

সমাধান:   এে ঝুমি কপোো 500 টাোে মেবন 800 টাোে মেমক্র েেবি িাভ হে  

          (800-500)টাো = 300 টাো। 

  োজেু টাো ও প্রদীবপে টাোে অনুপাত 300:200 = 3:2 

  িাবভে 300 টাোে িবিয োজ ুপাবে – 

   {300 x 3 /(3+2)} টাো = (300 x 3/5) টাো 

  = (60 x 3) টাো = 180 টাো। 

এেং প্রদীপ পাবে –  

{3০০ x 2/(3+2)} টাো = (300 x 2/5) টাো 

= (60 x 2)টাো = 120 টাো 

উত্তেঃ িাভ কর্বে  i)োজ ুপাবে 180 টাো  

   ii)প্রদীপ পাবে 120 টাো  

 

প্রশ্র াগ (2)ঃ  

মতন েনু্ধ 5000 টাো, 7000 টাো, ও 13000 টাো মনবে এেটি েযেসা শুরু েবে। তাবদে চুমি হে কে িাবভে 
1/3 অংশ তাো োবজে জনয সিান ভাবগ ভাগ েবে কনবে। অেমশষ্ট িাভ তাো িিূিবনে অনুপাবত ভাগ েবে কনবে। 
িাবসে কশবে 27000 টাো িাভ হবি, কে েত টাো পাবে? 

সমাধান  িাবভে 1/3 অংশ = (27000 x 1/3)টাো = 9000 টাো 

  এই টাো তাো সিান ভাবে ভাগ েবে মনবি প্রবতযবে পাবে  

      (9000/3)টাো = 3000 টাো  

   অেমশষ্ট  (27000-9000) টাো = 18000 টাো তাো িিূিবনে অনপুাবত ভাগ েবে কনবে। 

   তাবদে িিূিবনে অনপুাত 5000:7000:13000 

    = 5:7:13 

    

18000 টাো কর্বে 



  প্রর্ি েনু্ধ পাবে (18000 x 5/25) টাো = 3600 টাো 

  মিতীে েনু্ধ পাবে (18000 x 7/25) টাো = 5040 টাো 

  তৃতীে েনু্ধ পাবে (18000 x 13/25) টাো = 9360 টাো  

      সুতোং িাবসে কশবে – 

  প্রর্ি েনু্ধ পাবে (3000+3600) টাো = 6600 টাো  

  মিতীে েনু্ধ পাবে (3000+5040) টাো = 8040 টাো 

  তৃতীে েনু্ধ পাবে (3000+9360) টাো = 12360 টাো 

উত্তেঃ িাবসে কশবে প্রর্ি েনু্ধে প্রাপ্ত িাভ 6600 টাো, মিতীে েনু্ধে প্রাপ্ত িাভ 8040 টাো,  

     তৃতীে েনু্ধে প্রাপ্ত িাভ 12360 টাো। 

  

 

প্রশ্র াগ (3)ঃ  

দীপু ও মনত এেটি োমি 1000000 টাোে মেবন 1700000 টাোে মেমক্র েেি। কেনাে সিে দীপু েমদ মনতুে 
আিাই গুে টাো মদবে র্াবে তাহবি কে েত িভযাংশ পাবে? 

 

সমাধান   োমি মেমক্র েবে তাবদে িাভ হে  

  (1700000 - 1000000) টাো = 700000 টাো 

  দীপু ও মনতুে িূিিবনে অনুপাত (2½ : 1)= 5/2: 1   

  = 5:2 

  িাবভে 700000 টাোে িবিয 

  দীপু পাবেন (700000 x 5/7) টাো = 500000 টাো।  

  মনতু পাবেন (700000 x 2/7) টাো = 200000 টাো।   

উত্তেঃ ১। দীপুে িভযাংশ 500000 টাো। 

 ২। মনতুে িভযাংশ 200000 টাো। 

 

বাস্টির কাজ  



গমেত প্রোশ – দশি কশ্রমে   

েবে কদমখ 14 (পৃষ্ঠা 202 - 203) 

দাগ নং – 1,2,3,4,5,6 

 

           স্টশক্ষক আব্দলু হাস্টলম সসখ  

 

 

 

 

 

 

 


