
mnipur st_ray- AP  
মনিপুর স্তার্ত  অপ 
তর্ায়িা হংবা ৱাহংন ং 

 

১। স্তার্ত  অপ হায়বনি কনরনিা? 

পাউখুমঃ করবারগা মনর লৈিবা অনিৌবা তপাৎনথাক পুনথাকপা িত্রগা থবক 
তর্ৌবদা অনিৌবা তথৌওং অমদা পুনথাকু্তিা তপাৎনথাকন ং অদুবু তপাৎ-চৈ 
লৈনরবন ংদা ফংহন্নবা তহাৎিনরবা অদুবু স্তার্ত  অপ হায়িা খঙচি। হায়নরবা 
তথৌওং অনি তর্াঙাি তর্াঙািবা হীরম কয়াদগী ৈাকপা ওইবিু য়াই অদুবু 
মীওই অমখক্কী ওইবা থবক ওইবগী মহুত্তা তথৌওং অনিিা মীওই কয়াদা থবক 
পীবা ওইগদবনি। 

২। নদপার্ত নমণ্ট ওফ ইন্দিনত্রনয়ৈ তপানৈনি অমিুং প্রনমািি ( নদঃআইঃনপঃনপ) গী 
মরু্ং ইন্না স্তার্ত  অপ হায়নরবনিগী ৱাহনথাক কনরনিা?  

পাউখুমঃ- এনিনর্ অমবু স্তার্ত  অপ ওইিা  কখঙবা য়াবনদঃ 

তরনিনেিি/ ইিনকানপতানরিি তর্ৌবা তহৌবা িুনমত্তগী তহৌরগা ৈহী ৭ র্নরৎ 
ফাওবদা লৈবা ওইগনি কনরগুম্বা প্রাইনেৎ নৈনমনর্দ কম্পানি ওইিা িত্রগা 
পার্ত িরন প ওইিা তরনিস্তার তর্ৌবা িত্রগা ইনন্দয়া মিুংদা লৈবা নৈয়ানবনৈনর্ 
পার্ত িরন প ওইিা লৈগদবনি। 

-বাইনয়ানর্কনিানৈানি তিক্তরদা ৈাকপা স্তার্ত  অপ ওইরগিা হায়নরবা মর্ম অনি 
ইিনকানপতানরিি/ তরনিনেিি তর্ৌনখবা িুনমত্তগী তহৌরগা ৈহী ১০গী মিুংদা লৈবা 
ওইগদবনি। 

-এনিনর্ অদুগী ফংনৈবা ৈহীগী ত িফম অদু ৈপুা ` ২৫ তকারদগী তহনলাইদবনি। 

-এনিনর্ অদুিা অনিৌবা থবক তর্ৌবা, ৈাওখৎপা িত্রগা তহন্না তপাৎনথাকন ং 
পুনথাকিবা তহাৎিগদবনি িত্রগা করবারগী ওইবা তথৌওংদা থবক তর্ৌদুিা মীওই 
কয়াদা থবক পীবা ঙম্বা িত্রগা ৈি তৈপন িবদা মনর্ং ওইবা ওইগদবনি। 

তর্ৌইগুম্বিুং এনিনর্ অদু অিী তথাকু্তিা হান্না লৈরম্বা করবারগী নফেমদু তিৌিা 
ত মগৎপগী ওইবা র্ারগনদ মদু স্তার্ত  অপ হায়বা য়ানদ। 

৩। মনর্ৌ কমনদৌিা স্তার্ত  অপপু ম ক খঙগদনগ? 

 মখাদা পীনরবন ং অনিদগী  ক্তাকনৈ ফংবা ওইগদবনি 



  ক) নদঃআইঃনপঃনপ 

  খ) স্তার্ত  অপ তিৈ, মনিপুর স্তার্ত  অপ 

  গ) িরকারিা তপািির তর্ৌবা এনিৈনরর্রন ং/ ইঙু্ক্ুনবর্রন ং/ প্রাইনেৎ 

খুদম ওইিাঃ নদঃ এিঃ নর্ তপান্সর তর্ৌবা নর্ঃনবঃ আইন ং, ইন্দনেিা তপান্সর 
তর্ৌবা ইঙু্ক্ুনবর্র/ এনিৈনরর্রন ং 

 ঘ) নরিািত ইন্সনর্রু্ুৎন ং 

 

খুদম ওইিা 

IIT, IIM, NIT, IISc, MIT, MTU 

ইিনকানপতানরর্ঃ 

স্তার্ত  অপ খুনদংমক হায়িা তৈৌগনি। মাইনরা/ তমাৈ/ তমনদয়ম 
এিরপ্রাইনিি অদুিা এনেনপ্রিুুআর অদুিা মাগী মাগী লৈনরবা নদনেক 
ইন্দনে তিির অদুদগী  কখঙ তৈ অমা তৈৌবা মনর্ৌ র্াই। 

৪। মনর্ৌ কমনদৌিা মনিপুর স্তার্ত  অপ তিৈিা  কখঙিবা তৈ থানিিগদনগ? 

পাউখুমঃ তরনেিুু তস্তি স্তার্ত  অপর্া করম্বা তৈ-ৈাংন ং থানিিবগী মনথৌ 
র্াবনগ? 

১) তরনিনেিি তর্ৌবগী িানর্ত নফনকৎ।  

২) আউনদৎ তর্ৌরবা তবনৈন্স ন র্। 

 ৩) ত নন্দাং অমিুং মাংবগী নহিাব  

 ৪) ইঙ্ক্ম তর্ক্স নরর্িত  

 ৫) বুুনিনিি এনিনর্ অদুগী পাণ কাদত  

 ৬) দখতাি থানরবা অদুগী আধার কাদত  

৬। আইনদয়া তস্তিকী স্তার্ত  অপ অমগী ৈংগদবা অমনদ থানিিগদবা তৈ-ৈাংন ং 
অদু কনর কনরনিা? 

পাউখুমঃ  



১) দখতাি থানরবা মীওই অদুগী আধার কাদত  

২) পাণ কাদত (য়াওদ্রিু য়াগনি) 

৭। ফাউন্দর হায়রগা কিাবু খঙিগদনগ? 

পাউখুমঃ 

বুুনিনিি অমা তহৌনদানিবা মীওই অদুগী থবক্তা অমুক এনেনপ্রিুুআরন ং 
কম্পানি অমা ত মগৎপদা  রুক য়ারগনদ মদু ফাউন্দরন ংনি হায়িা 
খঙিগনি। হায়নরবা ৱালহনিগী তহৌরকফম তয়ংৈুরগনদ ফাউন্দরনি নস্তৈগী 
থবক শুবা মীওইদুবু খঙচি অদুিা কম্পানি অমগী ফাউন্দর হায়রগনদ 
অনিৌবা এনিনর্ অমিু নৈংখৎনৈবদু খঙচি। 

৮। বুুনিনিিকী ৈাইফ িাইকৈগী র্াংকক ৫ অদু কনর কনরনিা? 

পাউখুমঃ 

অহািবা র্াংককঃ মরু হুিবা অমিুং ৈাওখৎৈকপা( ৱাখৈ তপািকপা 
মর্াং) 

হায়নরবা র্াংকক অনি িহাক্কী স্তার্ত  অপ অদুগী ৈাইফ িাইকৈগী তহৌরকপা 
অমনদ র্ন ংিা নৈংখৎৈগা লৈনত্রবা ৱাখৈদনদ  াগৎৈগা লৈরবা মর্মদুনি। 
বুুনিনিিকী আইনদয়ানদ িহাক্কী িফমদা লৈরবা অদুগা তখাঙথাং অদুমক থাংৈনগ 
হায়িা ৱাতরপ তৈৌরব মর্মদুনি। অদুবু অহািবমক্তদা িহাকিা পায়খৎতক খনলবা 
থবক অদু কদায় ফাওবা ওইনথাকপা য়াগদনগ হায়বদু তয়ংনথাকপা মনথৌ র্াই। 

অিীশুবা র্াংককঃ 

িহাকিা তর্ৌগনদৌনরবা বুুনিনিি অদুগী আইনদয়াদু মপুং ফািা ৈাংনয়ং তর্ৌরবা, 
অনপিবা তপািবা অদুগা তহৌবা য়াবগী নফেমদা লৈরগনদ স্তার্ত  অপ অদু তৈাঞ্জ 
তর্ৌিবা ত ম  াবা য়ানর। হায়নরবা র্াংকক অনি মীপুম খুনদংিনদ খবাইদগী 
খুনদাংনথনিংঙাই ওইবা বুুনিনিি ৈাইফ িাইকৈগী র্াংকক অমনি হায়িা 
থািচি। 

র্ন ংিা হায়রবদিু হায়নরবা র্াংকক অনিদা অন ায়বা য়াওরগনদ কম্পানি 
অদুগী ৈাক্কদবা ৈহীন ংদা  াফু পীবা য়াই খনল অমিুং স্তার্ত  অপন ংগী ২৫%নদ 
মনখায়িা নৈংখৎনখবা ৈহী ৫ ফাওবা তয়ৌদবা য়াওগনল হায়বনিনি। 

অহুমশুবা র্াংককঃ তরার্ অমিুং এস্তানিিনমন্ট( তরনেিুুগী র্াংকক) 



হায়নরবা র্াংকক অনিদা ৈাকপা র্ারগনদ অনদামগী বুুনিনিি অদু কস্তমমর 
অনিৌবা কয়া মথং মথং ৈাকু্তিা তৈপ্তিা ইঙ্ক্ম ৈাকপা ওইরগনি অমনদ তকি 
তলা অদুিা র্প্না র্প্না নরকনর তরনেিুু ওইিা ৈাওখৎিবা তহাৎগনি। মনিিা 
ৈৎনখবা ত ৈফমন ংদু তমিখৎপদা মনর্ং ওইগনি। অদুগা িহাক্কী ত নন্দাং অদু 
র্প্ন র্প্না তহিগৎৈকপগী আ া তর্ৌবা য়াগনি।  

মনরশুবা র্াংককঃ এক্সপািিি 

হায়নরবা র্াংকক অনিদা িহাক্কী বুুনিনিি অদু িুনমৎ খুনদং ৈাং িাইিা থবক 
তর্ৌনিংবা ফাওরকপা য়াই। স্তাফন ংিু িহাকিা ন নন্দাক খায়নদাকু্তিা থবক 
তর্ৌবদা তয়ংন িবগী মর্ম ফংৈক্তবা য়াই অদুিা িহাক লৈনর হায়বনি িহাক্কী 
বুুনিনিি অদুিা ইন্দনে অদুদা ম ক র্াকৈক্কনি। মর্াং অনিদা িহাক্কী নমৎতয়ং 
পাকনথাক ৈাওনথাকু্তিা অনর্াপ্পা মফমন ংদা ৈংন িনিংবগী অপাম্বা ৈাকপা য়াই। 

মঙাশুবা র্াংককঃ মপুং ফারকপা অমিুং তপানিবৈ একনিৎ 

মায় পাকিা বুুনিনিি অদু পাক  নন্দািকপা অমনদ ৈাইফ িাইকৈ পাকনথাক 
ৈাওনথািকপা র্াংকক অদুিা িহাকিা তয়ংবা য়াবনদ ৈহী ৈহী খুনদংগী ত নন্দাং 
তহিগৎিবা অনরপ্পা অমা ৈাকহিবদুনি। অনর্াপ্পা কম্পানিন ংিা মাংনিৈ থািা তৈপ্তিা 
ৈাওখৎৈকপা মর্মদা অনর্াপ্পা খরনদ হায়নরবা তখাঙনিৈ অনিদা তহন্না ৱাাংবা শেন্াাং 
ফাংদুনা ন াংঙাইনা লৈবা য়াই। 

৯। মননপ র স্তার্ত  অপকী এনিনকসন অনসদা লৈনরবা শর্াঙান শর্াঙানবা শকনর্ন ানরনোং অদু কনর 
কনরননা? 

পাউখ মঃ 

(ক) শেননরৈ (খ) ন পীনোং অমস াং ( মহৈনরাইনোং) 

১০। ব ুনেননস র্ ব ুনেননস B to B ৈায়বনস কনরবূননা?  
পাউখ মঃ  
ব ুনেননস র্  ব ুনেননস নব র্  নব ৈায়নস  খঙনবা অনসমক ব ুনেননস শর্ৌনরবা মনেৈ মরক্তা শর্ৌবা ত্রানেক্সন 
মখৈ অমনন খ দম ওইনা, শপাৎন াক প ন ানিবা মীওইনোং অদু া শৈাৈনসল্লরনোং য়াওবা নত্র া শৈানসল্লর 
অমস াং নরনর্ল্লর য়াওবা ব ুনেননস অদুব নন অদু া ব ুনেননস র্  ব ুনেননস ৈায়নরবনস ৈনাই মীওই অম া 



ব ুনেননস শর্ৌবা নত্তনবদা কম্পানননোং ী মরক্তা শর্ৌবা মনর  ম্বা অদুব নন। ব ুনেননস র্  ব ুনেননস ৈায়নরবনস 
(B2C) ৈায়নরবা অনস া অমনদ ব ুনেননস র্   ভনমতন্ট ত্রানেক্সন ৈায়বনস া (B2G) য়াম্না শখহৈ। 

১১। নব র্  নব ৈায়বনস ী খ দমনোং কনর কনরননা? 

পাউখ মঃ 

মন নফকচনরাং শর্ৌবা, ব ুনেনন র্  ব ুনেননস ত্রানেক্সন অমস াং চাওরবা শকানপতানরর্ একাউননোং ফামতনোং ী 
ওইবা মাৈবা মফম ওই। খ দম ওইনা শসমসাং ৈায়নরবনস এপৈ ী আই শফাণ প ন াকপদা  খবাইদ ী চাওরবা 
সিাইয়র অমা ওইনর। ২০১৭  ী শ াং বা মর্ম অদুৱাই ী নরনপার্ত  অম ী মর্ াং ইৈা শসমসাংণা এপৈ আই 
শফান ী ওনৈড নদসনি পীবদ ী ২০১৮ দা শদাল্লর ২২ নবনৈয়ন ফাংবা ঙমনখ। এপৈনা ইনেৈ, শপনানসাননক 
অমস াং শসনমক্ক্তর প্রদুুসর মাইনরাণ শর্কননানৈানেগুম্বা ফামতনোং া নব র্  নব ওইবা মনরস   নি। 

আউনর্ানমাবাইৈ ই্নিদা নব র্  নব ী ত্রানেকসন অনসনা য়াাংনৈন ওইনর।  াড়ীনোং ী মচাক ম  ম কয়া 
য়াম্না শকাম্না প ন ানি অমনদ আউনর্া প ন ানিবনোংনা ৈায়নরবা মচাকনোং অনস লৈদুনা অম ক চনখৎপ ী 
 বক শর্ৌনর। র্াইয়রস, শবত্তনরনোং। ইনৈকনত্রাননক্স, শ া, ৱাইকুননচাংবা খ দম খরা পল্লবদা মনস ময়ামনস 
শর্াঙান শর্াঙানবা কম্পানননোংনা প ন ানি অদু া আউন ানমাবাইৈ প ন ানিবনোংদা ৈকন াংননা শয়াল্লী। 

সানভত স শপ্রাভাইদরনোংস  ৈায়নরবা নব র্  নব ত্রানেকসন অনসদা েরুক য়ানর। খ দম ওইবা ৈন   ম া মনর 
লৈবা  বকনোংদা লৈন াই নোংন াইরবা কম্পানননোং, ৈাউস নকনপাং অমস াং ই্সনত্রনয়ৈ নিন অপ ৈায়নরবনোং 
অনস ৈনাই কে ুমরনোংদা শয়ানব ী মহুত্তা মনখায়না সানভত স অনস অখৈনা ব ুনেননসনোং শর্ানরবনোংদা ওইনা 
শয়ানল্ল। 

১২। ব ুনেননস র্  কে ুমর- নব র্  নস ৈায়বনস কনরননা? 

পাউখ মঃ 

ব ুনেননস র্  কে ুমরস ( নব র্  নস ) ৈায়নরবনস কম্পানননা প ন ানিবা শপাৎ-লচ নেনেৈনরবা কে ুমরনোং 
অদু ী মরক্তা ৈকন াংননা শর্ৌবা মখৈ ী ত্রানেকসন অদুব  খঙন নন। ব ুনেননস অমদ ী শৈৈা য়াম্না ব ুনেননস  
শর্ৌনরবা অনী ী মরক্তা কমরস শর্ৌনরবা অদু া কে ুমরনোং া শর্ৌনরবা ব ুনেননস শমানদৈদু া ব ুনেননস র্  
ব ুনেননস শমানদৈ অদু া য়াম্না শখহৈ। নাকৈ অমনরামদা কে ুমরনোংদা ৈকন াংননা শয়ানল্লবা মওাং ী শ ৌওাং 
শর্ৌনরবা কম্পানননোং অদুব  নব র্  নস কম্পানন ৈায়না শকৌবা য়াই। ৈায়নরবা র্ামত অনস ১৯৯০ ী অন াংবা 



মর্মদা য়াম্না প প ুৈর ওইনখবা শদা  শকামনা মনমাং য়াম্না চৎনখবা অমনদ ওনৈাইন নরনর্ল্লরনোংব স  খঙননখবা 
শৈায়ননা ইেরনন নক খ  াাংদা কে ুমরনোংদা কম্পানননোংনা শপাৎ-লচ শয়ানবা অদুব  খঙননর। 

১৩। বুনেননস র্   ভনমতন্ট ( নব র্  নে) ৈায়বনস কনরননা? 

পাউখ মঃ 

ব ুনেননস র্   ভনমতন্ট নত্র া নব র্  নে ৈায়নরবনস প্রাইনভৎ শসক্তর ফামতনোং অমস াং  ভনমতন্টকা অনী ী 
মরক্তা শর্ৌবা ব ুনেননস অদুব  খঙহন।  

ব ুনেননস-র্ - ভনমতন্ট সানভত সকী খ দমনদ শৈানকৈ  ভনমতন্ট এনেনি অমদা আইঃনর্ কিৈনর্াং শর্ৌব ী 
ব ুনেননস অমা পীবদুনন। নব র্  নে ী শকন ন ানর অনসদা কনেক মখৈ কয়া য়াওনর- গুদস, সানভত নসস 
অমস াং ই-পাউ মনসদা ব ুনেননস মখৈ প ম্নমককা  ভনমতন্টকীস  শৈনভৈ খ নদাংমক্তা ( শস্তর্, শৈানকৈ 
অমস াং শসনেৈ) 

১৪। ‘র্ান তৎ মানকত  ’ ৈায়বনস কনরননা?  

পাউখ মঃ 

কম্পানন অম ী শপ্রাদক্সনোং অমস াং সানভত সনোং মনখায়না শয়ানন  খনল্লবা কস্তমরনোংদা শয়ানবা পাম্বা অদুগুম্বা 
মানকত   অদুব  র্ান ত  মানকত   ৈায়না খঙহন। মানকত নত্তাং িান শর্ৌবা মর্মদা র্ান তৎ মানকত   মেক খঙনদাকপা 
ৈায়বনস য়াম্না মরু ওই। নেওগ্রানফ, বাইনয়াং পাৱার, শদনমাগ্রানফক অমস াং সাইনকাগ্রানফকনা র্ান ত  মানকত   
অমব  শর্াঙান শর্াঙান খায়নদাকপা য়াই। 

১৫। ‘ইননভসনমন্ট’ ৈায়বনস কনরননা? 
পাউখ মঃ 

ইঙ্কম ৈাকনবা নত্র া মনমাং চৎনবা পা্ম  মদুনা এনস  নত্র া আইনর্ম ফাংবদুনন ইননভসনমন্ট ৈায়নরবনস। 
ইনকাননানমক্সকী শৈা্া ৈায়রবনদ শৈৌেীক শপাৎ অদুনদ নেনেৈদবা অদু া র্ াং ী খল্ল া লৈনে  ্না মদুনা ৈন 
অম ক শৈপদুনন ইননভসনমন্ট ৈায়নরবনস।  
১৬ মায় পািবা এনেনপ্রন ুআর ৈায়বনস া খ নদাাংচাদবা কয়া শকাকৈনবা ঙম্বা ৈায়বনস া কমনদৌনা মনর 
লৈননরবননা?  
পাউখ মঃ  



  ৱানবত পাকত র ী শকাফাউ্র অমস াং শকা-নস ই ও শনৈ ব্লুনমন্থাৈনা ৈায় “ স্তার্ত  অপ ৈায়বনস 
মায় পাক্কনন ৈায়বস  ঙমদবা অদু া শসাৈ ুসনস  র্নোংনা উনিবা অদু া শপ্রানেম অমব  শসাল্ব শর্ৌনবা  বক 
শর্ৌনরবা কম্পানন অদুনন”  

মায় পািবা এনেনপ্রন ুআর অমা ওইবা ৈায়বনস লপো ময়াম প ন াক্ত না, ৱাখৈ অমস াং লৈ-নোংবা কয়া অদু 
প ন াক্ত না খবাইদ ী শনৌবা মানকত নত্তাং ী খ নেৈ শ ারাাং কয়া য়াৎপদু ননত্ত। মনসনদ শপ্রানেম অমা শসাল্ব 
শর্ৌবদুনন।  খবাইদ ী ফবা কম্পানননোংনদ মনখায় ী মানকত  র্া ময়াম্না পাম্ননরবা অদু খঙনা  বক শর্ৌনরবনোং 
অদুনন ৈায়বনস অনোংবা এনেনপ্রন ুআরনোংননদ খঙই।  

১৭ “র্ানত ওভর” ৈায়বনস কনরব  খঙনবন ? 
পাউখ মঃ 
র্ানত ওভর ৈায়বনস একাউনন্টাং ী র্ামত অমনন মনসদা কম্পানন অমনা প ন ানিবা শপাৎন াক অদু কদায় 
ফাওবা   না য়াাংনা শয়া  ্না লপো কয়াম র্ানবা ঙিবন  ৈায়বদুনন। 
ব ুনেননস অমনা শৈপনেনবা য়াবা খবাইদ ী য়াম্বা এনস  অনী অদুনদ ফাংবা য়াবা একাউন্ট অমস াং শপাৎন াকনোং 
অদুনন। ৈায়নরবা একাউন্ট অনীমক শেৈ ওইনা য়াম্না ইননভস শর্ৌবা মন ৌ র্াই অমস াং ব ুনেননস অদুনা 
কয়া য়াম্না অম ক শেৈ র্ানবা ঙম নদ ৈায়বদুস  য়াম্না মরু ওই। র্ানত ওভর শরনসনয়া শৈাৎপদা শয়াংনৈবনস 
ব ুনেননস অমদা প ন াকনৈবা শেনফম অদু া ফাংৈক্কনদৌনরবা অদু া কয়াম   না শেৈ র্ানবা য়া দন  ৈায়বনস 
শয়াং নন। 

১৮। ‘শন  শপ্রানফ ’ ৈায়বনস কনরননা?  

পাউখ মঃ 

মনসব  শর্ায়না বত্তম ৈাইন ৈায়হন শন  শপ্রানফ  অনসমক কম্পানন ী ৈানিবা শরনভন ু ী অপ নবা চানদাং অদু 
খায়নদাকৈ া শয়াং নন মনসদা কম্পানন অদুনা মর্ম খরদু ী (অয়াম্বা মর্মদা চৈী অমদা) মন াংদা ফাংনৈবা 
শেন্াাং ( নত্র া মাাংনৈবা) অদুনন। মনসব  শন  ইঙ্কম নত্র া শন  আননতাং ৈায়হন। 

১৯। ‘এনস ’ ৈায়বনস কনরননা?  

পাউখ মঃ 

লৈনয়াং র্ াংদা কাৈবা ওই নন খল্ল া ৈনাই মীওইনা, শকানপতানরসন নত্র া লৈবাক অমনা ইনকাননানমক শভৈ ু 
শয়াংদুনা শৈপনেনবা অদুব  এনস  ৈায়র া খঙহন। কম্পানন ী শবনৈি নেত্তা এনস কী নরনপার্ত  য়াও নন 



অমস াং লৈ নন নত্র া ফামত অদু  বক শর্ৌরকপদা শভৈ ু শৈন ৎনবা শেম নন। এনস  ৈায়বনস লৈনয়াং র্ াংদা 
শকস শলা ৈাকনবা, চানদাং ৈন্থৈৈবা নত্র া শসৈস শৈন ৎৈৈবা খনবস  ওই মনসদা শপাৎন াক প ন াকপ ী 
খ ৎৈাই োব ী নত্র া শপনর্ন্ট ৈাপ ী ওইরবস ।  

২০। ‘শদব ’ ৈায়বনস কনরননা?  
পাউখ মঃ 

মীওই অমনা মীওই অমদ ী প রুবা শেনফম অদু শদব  ৈায়র া খঙহন। শদব  ৈায়বনস শকানপতানরসননোং 
অমস াং ৈনাই মীওইনোংনা মনখায়না লৈবা ঙমদবা মর্মদা য়াম্না লৈনবা শৈাৎনবদা নেনেৈবা শম দ অমনন। 
শেৈ প ন াকপা অনস ী শ ৌনেৈ শ ৌরাাং অনসনা পানর্ত  অমব  কনরগুম্বা ৈীরম খরদা য়ানদুনা শেৈ প ৈ  ্না 
শকাৈা শেন্াই য়াওনা অম ক নোং ৎৈক্কনন। 

২১। নরর্নত ওণ ইকুইনর্ ৈায়বনস কনরননা (আর ও ই)? 
পাউখ মঃ 

নরর্নত ওন ইকুইনর্ ৈায়বনস শসয়ারনৈাৈদর ী ইকুইনর্ পানসতনেে ওইনা শন  ইঙ্কম ওইনা ৈাকপদুনন। নরর্নত 
ওন ইকুইনর্ ( নরর্নত ওন শন  ৱার্ত  ৈায়র স  খঙনবা) অনসনা কম্পানন অদুনা শসয়ারনৈাৈদরনোংনা পী ানরবা 
শেনফম অদুদ ী শেন্াাং কয়াম ৈাকপা য়াবা ৈায়বদুনন। 
আর ও ই ৈায়বনস পানসতনেে ওইনা শফাঙনদাক্কনন অদু া অস ম্না শৈাৎকননঃ 

Return on Equity= Net Income/ shareholder’s Equity 

কম্পানন অমদা লৈবা প ৈা লৈবা ই্নি ফামতনোং ী শেন্াাং অদু চাাংদম্নবদা আর ও ই অনস কাহৈ। মনসনা 
কম্পানন অদুনা কয়া য়াম্না ব ুনেননস অমদা  াদনরবা শেনফম অদু কম্পানন ী ওইনা অদু া ইননভসর্রনোংদা 
কাৈৈনবন  ৈায়বদু শয়াংবা য়াই। ইকুইনর্ ৈাকপনা শৈনল্লমহখ কম্পানননা কদায় ফাওবা ফ্নোং নেনেৈবা 
মায় পানিবন  ৈায়বদু খঙবা ঙনি। 

২২। কমনসতনয়ৈ ওফ নদ শসৈফ (নস ও নর্ এস) ৈায়বনস কনরননা? 

পাঊখ মঃ 

নস ও নর্ এস ৈারবনস কনরগুম্বা ৈীরম অমদা মীয়াম্না নেনেৈবা য়ানবা শেম্বা কম্প ু র ৈাদত নৱয়র নত্র া 
শসাফনৱয়র ী  প্রদক্ট অমনন। অনসগুম্বা প্রদক্টনোং অনস ৈাইনা ফাংৈনল্ল অদু া নেনেৈবদস  ৈ ৈননদ। নস ও 
নর্ এস খ দম অমা ৈায়র নদ মাইনরানসাফ  ওনফস নত্র া এনেভাইরস শসাফনৱয়র অনসনন। নস ও নর্ এস 



প্রদক্টনোং অনস ওফ নদ শসৈফ অদুম ৈায়না ফাংবা অদু া ইিনর্ানৈসন শর্ৌবদস  খ ৎনৈাইবা অদুগুম্বা 
প্রদক্টনন।  

২৩। শমানদফাইদ ওফ নদ শসৈফ( এম ও নর্ এস) ৈায়বনস কনরননা? 

পাউখ মঃ 

শসাফনৱয়র শয়ানল্লবনোংদ ী লৈরবা মর্ াংদা শেমনদাক োনদাকপা য়াবা অদু া কস্তিাইে শর্ৌবস  য়াবা অদুগুম্বা 
শসাফনৱয়র অদুব নন এম ও নর্ এস ৈায়নরবনস। এম ও নর্ এস অনসমক শসাফনৱয়র শদনৈভনর কনিপ 
অমনন মনসনা মানকত ত্তা ফাংবা শসাফনৱয়রদা শস্ত্ ত  নপ্রনপনকে অম ী শসাসত শকাদ নত্র া শপ্রাগ্রানিনর্ক 
কস্তিাইনেসন য়াৈনল্ল। 

এম ও নর্ এস অনসমক নপ্রনদনভৈফ শসাফনৱয়র নেনেৈবা পাম্বা ও তাইনননেসননোংনা নেনেৈবা শসম্বনন 
মনসনা ব ুনেননসকী পা্মনোংদু ফাংনবা শৈাৎনবদা খরদাং ওইরবস  কাৈনবা শেম্বনন। এম ও নর্ এসর্া য় ম্ফম 
ওইবা শসাফনৱয়র অনসনা খরদাং ওইরবস  শসাসত শকাদ অদু এনক্সস শর্ৌবদা মনর্াং ওই। শসাফনৱয়র 
লৈনরবনোংনা শকাদ অদু শয়াংদুনা প্রদক্ট অদু ী মরমদা পাদুনা এনপয়ানরি অদু শেমনদাকপা, মন ৌ শর্ৌব ী 
মওাং অমস াং ব ুনেননস শৈানেক অদু শেমনদাকপা য়াৈনল্ল। 

২৪। নে ও নর্ এস ৈায়বনস কনরননা? 

পাউখ মঃ 

নে ও নর্ এস (  ভনমতন্ট ওফ-নদ-শসৈফ) প্রদক্ট অনসমক সরকার ী এনেনি ী শ কনননকৈ স্তাফ শসম্বনন। 
কনরগুম্বা মর্মদা ৈায়নরবনস মপাৈদা লৈবা এনেনর্নস  শেম্বা য়াওই শর্ৌইগুম্বশাং এনেনিদ ী ফন্াং অমস াং 
শপাৎ অদু ী মওাং মনর্ৌনোং ৈায়র া পাঙন াক্কনন। মরমনদ এনেনিনোংনা নে ও নর্ এস ী শপাৎন াক প ম্বা 
শয়াংনেন নন অমনদ মনস সরকার ী  বকনোংদা নেনেৈ দবা ঙাক্তা ওইব ীনন। 

২৫। প্রুফ ওফ কনিপ ( নপ ও নস) ৈায়বনস কনরব  খঙনবন ? 

পাউখ মঃ 

প্রুফ ওফ কনিপ ( নপ ও নস) ৈায়বনস শদনমািনত্রসন অমনন। মনস ী মন ৌনদ র্নোংনা  বক ওইনা 
ওনন্থাকপা য়াব্রা ৈায়বদু শয়াংবনন। অদুনা নপ ও নস ৈায়বনস  বক অমা পাঙন াকনবা শৈাৎনবদা কদায় 
ফাওবা য়া দন  ৈায়বদু ী শপ্রানর্া াইফ অমনন অদুব  মনসনা শপাৎ ওইনা প ন াকপা ৈায়বদুনদ য়ানরাই। 



প্রুফ ওফ কনিপ ৈায়বনস ৈীরম কয়াদা শর্াঙান শর্াঙানবা ৱাৈনন্থাক লৈ। শসাফনৱয়র শেম ৎপদা নপ ও 
নস ৈায়বনস ইনর্াপ শর্াপা শ ৌওাংনোং চাংবা অদু া শর্াঙানবা পা্ম লৈবা ওই।  

নপ ও নস  ী পা্মনদ মনর্ৌ কমনদৌনা শর্কনননকৈ শপ্রানেৈনোংদু শসাল্ব শর্ৌদন  শয়াংবনন।  

  

 

 

 

 

 

 


