COMMERCIAL LAW AND PRELIMINARIES OF AUDITING(CLPA)
Law Of Partnership Act

Q.1.অংশীদারিি সংজ্ঞা দাও।

Ans. 1932 সালেি অংশীদারি আইলেি 4 েং ধািা অেুযাযী চুক্তি গঠলেি দ্বািা ,কলযকজে ব্যক্তিি মলধয
গল়ে ওঠা একটি রব্লশষ ব্যব্সারযক সম্পককলক অংশীদারি কািব্াি ব্লে ।অংশীদারি কািব্াি মূেত োভ
অজকলেি উলেলশয পরিচারেত হয।

রব্লশষ দ্রষ্টব্য

1.অংশীদারিি সদসযসংখ্যা েূযেতম 2 জে এব্ং সলব্াচ্চ
ক 20 জে হয ।
2. ব্যাংক ব্যব্সাি ক্ষেলে সলব্াচ্চ
ক সদসয সংখ্যা 10 জে হয।
3. এই কািব্ালিি মূে রভরি হে চুক্তি।
4. ব্যব্সা ছা়ো অংশীদারি কািব্ালিি অক্তিত্ব স্বীকৃত হয ো।
5. প্রলতযক অংশীদাি এলক অপলিি প্ররতরেরধ।

Q.2. অংশীদাি হওযাি ক্ষযাগযতা ও অলযাগযতা ব্যাখ্যা কি।

Ans . সেম ব্যক্তি: চুক্তি আইলেি 11 ধািা অেুযাযী চুক্তি সম্পাদলে সেম ক্ষকাে সাব্ােক ব্যক্তি
অংশীদাি হলত পালিে।

োব্ােক : সাধািণত োব্ােক ব্যক্তি অংশীদাি হলত পালি ো; রকন্তু যরদ সমি অংশীদাি সম্মত হে তাহলে
োব্ােকলক অংশীদারিি রকছু সুরব্ধা ক্ষদওযা যায ।

অপ্রকৃরতস্থ ব্যক্তি ব্া রব্কৃতমক্তিষ্ক ব্যক্তি অংশীদাি হলত পালিে ো ।

ক্ষকাে ক্ষকাম্পারে কখ্লোই ক্ষকাে অংশীদারি কািব্ালিি অংশীদাি হলতপালি ো, কািণ অংশীদািী
কািব্ালিি দায অসীম ,রকন্তু ক্ষকাম্পারেগুলো দায সীমাব্দ্ধ ।

রব্লদরশ শতরু ক্ষদলশি ক্ষকালো োগরিক ,ভািতীয োগরিলকি সলে অংশীদারি চুক্তিলত আব্দ্ধ হলত পালিে
ো।

Q. 3. অংশীদারি কািব্ালিি রেব্ন্ধলেি পদ্ধরতটি সংলেলপ আলোচো কি।

Ans. অংশীদারি কািব্ালিি রেব্ন্ধে ব্াধযতামূেক েয ।কািণ অংশীদারি কািব্াি চুক্তি দ্বািা সৃটষ্ট হয
,রেব্ন্ধে এি দ্বািা সৃটষ্ট হয ো ।এই চুক্তি রেরখ্ত হলত পালি ,ক্ষমৌরখ্কও হলত পালি সুতিাং ভািতীয আইলে
অংশীদারি কািব্ালিি রেব্ন্ধে ব্াধযতামূেক েয সম্পূণরূলপ
ক
ঐক্তিক।

অংশীদারি কািব্ালিি রেব্ন্ধে পদ্ধরত
(ধািা 56-71)

1. রেধারিত
ক
রি রদলয রেব্ন্ধলকি কালছ আলব্দে কিলত হয ।
2.অংশীদারি কািব্াি চোকােীে ক্ষযলকালো সময প্ররতষ্ঠালেি রেব্ন্ধে কিা যায ।প্ররতষ্ঠাে গঠলেি সমযই
রেব্ন্ধে কিলত হলব্ ,এিকম ক্ষকাে ব্াধযতামূেক ব্যাপাি ক্ষেই ।
3. রকছু রব্ষয রেব্ন্ধলেি সময আলব্দে পলে উলেখ্ কিলত হয। ক্ষযমে প্ররতষ্ঠালেি োম ,ক্ষয সমি স্থালে
কািব্াি চেলব্ ক্ষস সমি স্থালেি োম টঠকাো ,অংশীদািলদি অংশীদারি কািব্ালি ক্ষযাগদালেি তারিখ্ ,
তালদি োম টঠকাো ,অংশীদারিি ক্ষমযাদ অর্াৎ
ক কতরদলেি জেয অংশীদারি কািব্ািটি গল়ে উলঠলছ
ইতযারদ।
4. আলব্দেপে ও সমি রব্ব্িণী সকে অংশীদাি ব্া তালদি পলে ক্ষকালো দারযত্ব প্রাপ্ত প্ররতরেরধ কতৃক
ক
স্বােরিত কলি তা রেব্ন্ধলকি কালছ জমা রদলত হয।
5. সমি রেযম টঠকমত পােে হলে রেব্ন্ধক প্ররতষ্ঠালেি োম রেব্রন্ধত কলিে এব্ং রেব্ন্ধে সাটিক রিলকি
প্রদাে কলিে।

Q.4. অংশীদািলদি জুরি অব্স্থাি প্রারধকাি (Authority in an Emergency)রক ?

Ans. জুরি অব্স্থায অর্াৎ
ক প্ররতষ্ঠাে ক্ষকাে সমসযায প়েলে ,প্ররতষ্ঠালেি স্বার্ িোি
ক
জেয অংশীদািগণ
যরদ ক্ষকাে যুক্তি সম্মত কাজ কলিে যা প্ররতষ্ঠালেি েরত কমালতসাহাযয কিলব্ ,তাহলে অংশীদালিি ক্ষসই

কালজি জেয প্ররতষ্ঠাে রকন্তু অব্শযই দাযব্দ্ধ র্াকলব্। এই ধিলেি অরধকাি ব্া েমতালক ব্ো হয জুরি
অব্স্থাি প্রারধকাি ।অংশীদারি আইলে 21 েং ধািায এি উলেখ্ আলছ ।লযমে উদাহিণস্বরূপ ব্ো যায
কাপল়েি ব্যব্সাি ক্ষেলে ব্েযা ব্া অরধক ব্ৃটষ্টপাত এি জেয কাপ়ে রভলজ যরদ েষ্ট হলয রগলয র্ালক, তখ্ে
যরদ ক্ষকাে অংশীদাি ক্ষসই েরতগ্রি কাপ়েগুরেলক কম দালম রব্ক্তি কলি ক্ষদে ,তাহলে ক্ষসই রব্িয চুক্তি
মাোি ব্াধযতা প্রলতযক অংশীদালিি র্াকলব্, কািণ এলেলে েরত কমালোি জেযই অংশীদাি এই কাজ
কলিলছে।

Q.5. অংশীদারি চুক্তি ক্ষত রকছু উলেখ্ ো র্াকলে, ক্ষকাে অংশীদাি ,কািব্ালি তাি প্রদি ঋলণি উপি রক
সুদ ক্ষপলত পালিে?

Ans. অংশীদারি আইলেি 13 (d) ধািা অেুসালি েরিকৃত মূেধলেি অরতরিি ক্ষকালো অর্ যরদ
ক
অংশীদািগণ
ঋণ রহলসলব্ কািব্ালি প্রদাে কলিে ,তাহলে অংশীদারি চুক্তি ক্ষত রকছু উলেখ্ ো র্াকলে ,ওই প্রদি অলর্িক
উপি অংশীদাি ব্ারষক
ক শতকিা 6 শতাংশ হালি সুদ পাওযাি অরধকািী হে।

Q. 6 . অংশীদারি কািব্ালিি প্ররতরেরধলত্বি সম্পককটি ব্যাখ্যা কলিা।

Ans. অংশীদারি আইে 1932 এি 18 েং ধািা অেুযাযী প্রলতযক অংশীদাি এলক অপলিি প্ররতরেরধ
।একজে অংশীদাি একাধালি কািব্ালিি মুখ্য ব্যক্তি আব্াি রতরে অেয অংশীদালিি প্ররতরেরধ ।এলক ব্ো
হয পািস্পরিক প্ররতরেরধলত্বি েীরত ।প্রলতযক অংশীদাি তাি কালজি দ্বািা অেয অংশীদািলক দাযব্দ্ধ
কলিে , কািণ অংশীদারি কািব্াি প্রলতযক অংশীদালিি দ্বািা অর্ব্া সকলেি হলয একজলেি দ্বািা
পরিচারেত হয। এই প্ররতরেরধলত্বি েীরত অংশীদারি কািব্ালিি অক্তিত্ব সুদৃঢ় কলি।

Q.7. ইিাধীে অংশীদারি (Partnership at will) কালক ব্লে?

1932 সালেি অংশীদারি আইলেি 7 েং ধািা অেুযাযী অংশীদারি চুক্তি ক্ষত অংশীদারিলত্বি স্থারযত্ব সম্পলকক
রকছু উলেখ্ কিা ো র্াকলে, তা ইিাধীে অংশীদারি রহলসলব্ গণয কিা হয। এ ক্ষেলে অংশীদারি ি স্থারযত্ব
অংশীদালিি ইিাি ওপলি রেভকি কলি ।ইিা অেুযাযী ক্ষয ক্ষকালো সময অংশীদািী কািব্ালিি অব্সাে
ঘিালো যায।

Q.8. োলমমাে অংশীদাি (Nominal Partner) কালক ব্লে?

Ans. ক্ষয সমি অংশীদাি অংশীদারি কািব্ালি ক্ষকব্েমাে তালদি োম ব্যব্হাি কিলত রদলত সম্মত হে
,ব্যব্সালযি ক্ষেলে এলদি ক্ষকাে স্বার্ র্ালকো
ক
তালদি োলমমাে অংশীদাি ব্লে ।োলমমাে অংশীদাি হলেও
তৃতীয পলেি কালছ রকন্তু এই অংশীদািলদি দায অসীম।

