




িহসাবপ� একিট মুেঠােফান িভি�ক অ্যাপ (অ্যাকাউি�ং 
সফটওয়্যার)। এিট িদেয় কু্ষ�, কুিটর িশে�র যাবতীয় 
েলনেদন, লাভ ক্ষিতর িহসাব, আিথৰ্ক অব�া, মজুতমাল, 
বেকয়া েদনা-পাওনা সহ হােত নগেদর পিরমাণ, �য়, 
িব�য় ও খরেচর পিরমাণ তাৎক্ষিণক ভােব জানা যায়।

িহসাবপ� িক ও েকন?

কু্ষ�তর েথেক কু্ষ�ব্যবসায়ীসহ, ডা�ার, েদাকানদার, 
ইেলি�িশয়ান, েমকািনক, �ীল্যা�ার, �াটৰ্আপ ও 
সমপযৰ্ােয়র ব্যবসায়ীেদর জেন্য িহসাবপ� খুবই উপেযাগী।

িহসাবপ� কােদর জন্য?

সহজ ও সা�য়ী

কম সমেয় েশখা ও ব্যবহার উপেযাগী

িহসাবপ� ব্যবসােয়র সকল তথ্য আপনার 
হােতর মুেঠায় িনেয় আেস যা িস�া��হণেক 
�রাি�ত কের ব্যবসা �সারেণ সাহায্য কের।

এিট ব্যবহােরর মাধ্যেম ব্যবসায়ীক েলনেদেনর 
ইিতহাস ৈতির হয়, ফেল আিথৰ্ক �িত�ান সহ 
এসএমই ফাউে�শন েথেক েলান েপেত এিট 
সহায়ক ভূিমকা পালন কের।

িহসাবপ� অ্যােপ আপনার তথ্য অত্য� 
িনরাপদ। আপনার েফান হািরেয় েগেলও 
েলনেদেনর তথ্য হারােব না।

েযেকােনা সময় েযেকােনা অ্যা�েয়ড িডভাইস 
ব্যবহার কের কাজ করা যায়।

ৈবিশ�্য



িহসাবপ� অ্যােপ নতুন অ্যাকাউ� েখালা খুবই সহজ। 
আপনার অ্যা�েয়ড েফােনর Play Store এ “Hisab 
Potro” সাচৰ্ কেরই েপেয় যােবন অ্যাপিট। িহসাবপ� 
ই�টল কের “েরিজ�ার” এ ট্যাপ করুন। আপনার নাম, 
ব্যবসার নাম (যিদ থােক), আপনার ইেমইল আইিড িলখুন 
এবং পছ�মেতা পাসওয়াডৰ্ িদেয় "অ্যাকাউ� ৈতির করুন" 
এ ট্যাপ করুন।

েরিজে�শন স�� হেল আপনােক িনি�ত করা হেব, এবং 
আপনার কােছ একিট েভিরিফেকশন ইেমইল যােব। 
ইেমইেল থাকা িল� ি�ক করেল িকছুক্ষেণর মেধ্যই 
আপনার অ্যাকাউ� সচল হেব। এরপর আপিন আপনার 
ইেমইল ও পাসওয়াডৰ্ ব্যবহার কের অ্যােপ সাইন ইন করেত 
পারেবন। �থেমই আপিন ৩০ িদেনর ি� �ায়াল উপেভাগ 
করেত পারেবন।

সব ব্যবসাই িকছু মূলধন িনেয় শুরু হয়। িহসাবপ� অ্যােপ 
মূলধন েযাগ করেত সাইডবার েথেক "েসিটংস" এ ট্যাপ 
করুন, এরপর "মূলধন েযাগ করুন" এ ট্যাপ করুন। 
পেরর ি�েন ব্যবসার মূলধেনর পিরমাণ িলেখ "ওেক" 
ট্যাপ করুন। সােথ সােথই আপনার ব্যবসায় মূলধন েযাগ 
হেয় যােব।

িহসাবপ� অ্যােপ অ্যাকাউ�
খুলেবন িকভােব?

িকভােব ব্যবসায় মূলধন েযাগ
করেবন?

আপনার পাসওয়াডৰ্িট িনরাপদ করেত েছাটহােতর ও 
বড়হােতর বনৰ্, সংখ্যা এবং সাংেকিতক িচ� (েযমন 
@ # $ % &)  ব্যবহার করা উিচৎ।

িটপসঃ



িকভােব �য় িলিপব� করেবন?
সাইডবার েথেক "েলনেদন" ট্যাপ করুন, এরপর �য় 
ট্যােব ট্যাপ করুন।

আপিন নগদ বা বািকেত পণ্য �য় করেত পােরনঃ

       নগদ �য় করেত িনেচর ট্যাব েথেক "নগদ �য়"
      ট্যাপ করুন।

       বািকেত �য় করেত িনেচর ট্যাব েথেক "বািকেত
      �য়" ট্যাপ করুন

িনেচর      আইকেন ট্যাপ করুন।

তািরেখর জায়গায় বতৰ্মান তািরখ থাকেব, �েয়াজেন 
পিরবতৰ্ন কের িনন।

পেরর ঘের িবে�তা েবেছ িনন। আেগ েলনেদনকৃত 
িবে�তার তািলকা এখােন পােবন। �েয়াজেন নতুন 
িবে�তা এখান েথেকই েযাগ করেত পারেবন।

েরফাের� উে�খ করুন (যিদ থােক)

�েয়র রিশেদর ছিব েযাগ করেত চাইেল      আইকেন 
ট্যাপ কের ছিব িনন।

পণ্য েযাগ করেত িনেচর     আইকেন ট্যাপ করুন, 
পেরর ি�েন পণ্য, পিরমাণ ও �য়মূল্য উে�খ করুন। 
আেগ েলনেদনকৃত পেণ্যর তািলকা এখােন পােবন। 
�েয়াজেন নতুন পণ্য এখান েথেকই েযাগ করেত 
পারেবন।

এক বা একািধক পণ্য েযাগ কের উপেরর    
আইকেন ট্যাপ কের �য়িট েসভ করুন।











এই পযৰ্ােয় �য়িট সংরিক্ষত অব�ায় থাকেব, িক� 
েলজাের আপেডেটড হেব না। সংরিক্ষত অব�ায় আপিন 
�েয়াজেন �েয়র তথ্য সংেশাধন করেত পারেবন। 
েলজাের আপেডট করেত হেল তািলকা েথেক �য়িট 
ট্যাপ করুন, পেরর ি�েনর ডােন       আইকন ট্যাপ 
কের "েলজাের আপেডট করুন" ট্যাপ করুন।

�য় তািলকার �িত �েয়র ডােন      আইকন ট্যাপ 
কের �য়িট েদখেত, সংেশাধন করেত বা মুেছ েফলেত 
পারেবন (যিদ েলজাের আপেডেটড না থােক)





িকভােব িব�য় িলিপব� করেবন?
সাইডবার েথেক "েলনেদন" ট্যাপ করুন, এরপর িব�য় 
ট্যােব ট্যাপ করুন।

আপিন নগদ বা বািকেত পণ্য িব�য় করেত পােরনঃ

      নগদ িব�য় করেত িনেচর ট্যাব েথেক "নগদ 
      িব�য়" ট্যাপ করুন।

      বািকেত িব�য় করেত িনেচর ট্যাব েথেক 
      "বািকেত িব�য়" ট্যাপ করুন

িনেচর      আইকেন ট্যাপ করুন।

তািরেখর জায়গায় বতৰ্মান তািরখ থাকেব, �েয়াজেন 
পিরবতৰ্ন কের িনন।

পেরর ঘের ে�তা েবেছ িনন। আেগ েলনেদনকৃত 
ে�তার তািলকা এখােন পােবন। �েয়াজেন নতুন ে�তা 
এখান েথেকই েযাগ করেত পারেবন।

েরফাের� উে�খ করুন (যিদ থােক)

িব�েয়র রিশেদর ছিব েযাগ করেত চাইেল      
আইকেন ট্যাপ কের ছিব িনন।







িকভােব নগদ �হণ বা নগদ �দান
িলিপব� করেবন?

সাইডবার েথেক েলনেদন ট্যাপ করুন।

      নগদ �হণ করেত িব�য় ট্যােব ট্যাপ করুন,
      এরপর নগদ �হণ ট্যাপ করুন।

      নগদ �দান করেত �য় ট্যােব ট্যাপ করুন,
      এরপর নগদ �দান ট্যাপ করুন।

িনেচর     আইকেন ট্যাপ করুন।

তািরেখর জায়গায় বতৰ্মান তািরখ থাকেব, �েয়াজেন 
পিরবতৰ্ন কের িনন।

নগদ �হেণর েক্ষে� ে�তা, নগদ �দােনর েক্ষে� 
িবে�তা েবেছ িনন। আেগ েলনেদনকৃত ে�তা বা 
িবে�তার তািলকা এখােন পােবন। �েয়াজেন নতুন 
ে�তা/িবে�তা এখান েথেকই েযাগ করেত পারেবন।

এই পযৰ্ােয় িব�য়িট সংরিক্ষত অব�ায় থাকেব, িক� 
েলজাের আপেডেটড হেব না। সংরিক্ষত অব�ায় আপিন 
�েয়াজেন িব�েয়র তথ্য সংেশাধন করেত পারেবন। 
েলজাের আপেডট করেত হেল তািলকা েথেক �য়িট 
ট্যাপ করুন, পেরর ি�েনর ডােন       আইকন ট্যাপ 
কের "েলজাের আপেডট করুন" ট্যাপ করুন।

িব�য় তািলকার �িত আইেটেমর ডােন      আইকন 
ট্যাপ কের িব�য়িট েদখেত, সংেশাধন করেত বা মুেছ 
েফলেত পারেবন (যিদ েলজাের আপেডেটড না থােক)





পণ্য েযাগ করেত িনেচর     আইকেন ট্যাপ করুন, 
পেরর ি�েন পণ্য, পিরমাণ ও িব�য়মূল্য উে�খ করুন, 
আেগ েলনেদনকৃত পেণ্যর তািলকা এখােন পােবন।

এক বা একািধক পণ্য েযাগ কের উপেরর    
আইকেন ট্যাপ কের �য়িট েসভ করুন।









িকভােব খরচ িলিপব� করেবন?
সাইডবার েথেক “েলনেদন” ট্যাপ করুন, এরপর 
“খরচ” ট্যাবিট িসেল� করুন। এখােন আপিন আপনার 
সকল খরেচর তািলকা পােবন।

িনেচর      আইকেন ট্যাপ করুন।

তািরেখর জায়গায় বতৰ্মান তািরখ থাকেব, �েয়াজেন 
পিরবতৰ্ন কের িনন।

ক্যাটাগির েবেছ িনন, েরফাের� (যিদ থােক) এবং 
অেথৰ্র পিরমাণ উে�খ করুন।

খরেচর সােথ রিশদ যু� করেত চাইেল    আইকেন 
ট্যাপ কের ছিব িনন।

েরফাের� (যিদ থােক) ও টাকার পিরমাণ উে�খ 
করুন।

রিশেদর ছিব েযাগ করেত চাইেল     আইকেন ট্যাপ 
কের ছিব িনন।

উপেরর     আইকেন ট্যাপ কের নগদ �হণ বা নগদ 
�দানিট েসভ করুন।

এই পযৰ্ােয় নগদ �হণ/ নগদ �দান িট সংরিক্ষত 
অব�ায় থাকেব, িক� েলজাের আপেডেটড হেব না। 
সংরিক্ষত অব�ায় আপিন �েয়াজেন িব�েয়র তথ্য 
সংেশাধন করেত পারেবন। েলজাের আপেডট করেত 
হেল তািলকা েথেক িব�য়িট ট্যাপ করুন, পেরর 
ি�েনর ডােন      আইকন ট্যাপ কের "েলজাের 
আপেডট করুন" - এ ট্যাপ করুন।

নগদ �হণ বা নগদ �দান তািলকার �িত আইেটেমর 
ডােন      আইকন ট্যাপ কের েলনেদনিট েদখেত, 
সংেশাধন করেত বা মুেছ েফলেত পারেবন (যিদ 
েলজাের আপেডেটড না থােক)















উপেরর     আইকেন ট্যাপ কের খরচিট েসভ করুন।

এই পযৰ্ােয় নগদ �হণ/ নগদ �দান িট সংরিক্ষত 
অব�ায় থাকেব, িক� েলজাের আপেডেটড হেব না। 
সংরিক্ষত অব�ায় আপিন �েয়াজেন িব�েয়র তথ্য 
সংেশাধন করেত পারেবন। েলজাের আপেডট করেত 
হেল তািলকা েথেক িব�য়িট ট্যাপ করুন, পেরর 
ি�েনর ডােন      আইকন ট্যাপ কের "েলজাের 
আপেডট করুন" - এ ট্যাপ করুন।

খরেচর তািলকা েথেক আপিন েযেকােনা খরেচর রিশদ 
েদখেত, তথ্য স�াদন করেত, েলজাের আপেডট 
করেত বা খরচ মুেছ েফলেত পারেবন।

েকান েলনেদন যিদ েলজাের আপেডেটড হেয় যায়, 
তাহেল েসই েলনেদন বা সংি�� ে�তা, িবে�তা, বা 
পণ্য আর মুেছ েফলা যােব না।

তথ্যঃ

িকভােব খরেচর ক্যাটাগির েযাগ
করেবন?

সাইডবার েথেক “েসিটংস” ট্যাপ করুন, এরপর 
“খরেচর ক্যাটাগির” িসেল� করুন। এখােন আপিন  
সকল ক্যাটাগিরর তািলকা পােবন।

িনেচর      আইকেন ট্যাপ করুন।

ক্যাটাগিরর নাম িদন।

“ওেক” ট্যাপ কের ক্যাটাগিরিট েযাগ করুন।







িকভােব ে�তা, িবে�তা বা পণ্য
েযাগ করেবন?
ইেতামেধ্য েদেখেছন েলনেদেনর সমেয়ই আপিন ে�তা, 
িবে�তা বা পণ্য েযাগ কের েফলেত পােরন। এছাড়াও 
আপিন �থেম ে�তা, িবে�তা ও পণ্য েযাগ কের তারপর 
েলনেদন শুরু করেত পােরন।

সাইডবার েথেক “ে�তা”, "িবে�তা" বা "পণ্য"  ট্যাপ 
করুন। এখােন সংি�� তািলকা পােবন।

নতুন ে�তা, িবে�তা বা পণ্য েযাগ করেত িনেচর �াস 
আইকেন ট্যাপ করুন। পেরর ি�েন যাবতীয় তথ্য 
�দান করুন এবং িটক িচে� ট্যাপ কের েসভ করুন।

ে�তা, িবে�তা ও পেণ্যর তািলকা েথেক আপিন 
িব�ািরত তথ্য, ও সংিশ� েলনেদন েদখেত  পারেবন, 
তথ্য স�াদন করেত বা মুেছ েফলেত পারেবন (যিদ 
েকান েলনেদন না হেয় থােক)।

ে�তা, িবে�তা বা পেণ্যর েলনেদন েদখেত সংি�� 
আইেটেমর ডানপােশর     আইকেন ট্যাপ করুন, 
এরপর “কাযৰ্�ম” ট্যাপ করুন। পেরর ি�েন সময়কাল 
িনবৰ্াচন কের “কাযৰ্�ম েদখুন”-এ ট্যাপ করুন।

সকেলর সুিবধােথৰ্ অ্যাপিট ইংিলশ ও বাংলা দুিট 
ভাষােতই করা হেয়েছ। অ্যাপিট খুলেল �থেম আপিন 
বাংলা ভাষা েদখেত পােবন। ভাষা ইংিলেশ পিরবতৰ্ন 
করেত সাইডবার েথেক "েসিটংস" এ যান, এরপর 
"ভাষা পিরবতৰ্ন করুন"-এ ট্যাপ করুন। অ্যাপিট 
ির�াটৰ্ হেত িকছুক্ষণ সময় িনেব, এবং এরপর আপিন 
স�ুনৰ্ অ্যাপিট ইংিলেশ েদখেত পােবন।

িকভােব ভাষা পিরবতৰ্ন করেবন?





িহসাবপ� অ্যাপিট “িকচাই আইিট সািভৰ্েসস 
িলিমেটড” এর েডেভলপ করা এবং এর ��ািধকার 
সংরিক্ষত।
  বাসা # ৩৯৫, েরাড  # ২৯
  িনউ িডওএইচএস, মহাখালী
  ঢাকা-১২০৬
  info@hisabpotro.com
  +৮৮০ ১৮৬৮ ৮৬১১৮৬
  www.hisabpotro.com

েযাগােযাগঃ









িকভােব �িতেবদন েদখেবন?
সাইডবার েথেক “�িতেবদন” ট্যাপ করুন। এখােন 
আপিন �্যা�াডৰ্ েয �িতেবদন গুেলা পােবনঃ
 
      জমা-খরচ (Receive Payment)
      েরওয়া িমল (Trial Balance)      
      লাভ ক্ষিত (Profit & Loss)
      ব্যােল� শীট (Balance Sheet)
 
েয �িতেবদন েদখেত চান েসটােত ট্যাপ করুন। 
পেরর ি�েন েয সময়কালীন �িতেবদন েদখেত চান 
তা উে�খ কের “�িতেবদন েদখুন” - এ ট্যাপ করুন।

এছাড়া অ্যােপর ড্যাশেবােডৰ্ আপিন িনে�া� তথ্যগুেলা 
একনজেরই েদখেত পােবনঃ
 
      হােত নগেদর পিরমাণ (Cash in Hand)
      সবৰ্েমাট পাওনা (Total Receivable)
      সবৰ্েমাট েদনা (Total Payable)
      আজেকর িব�য় (Today’s Sale)
      আজেকর নগদ িব�য় (Today’s Cash Sale)
      আজেকর �য় (Today’s Purchase)
      আজেকর নগদ �য় (Today’s Cash Purchase)
      আজেকর খরচ (Today’s Expense)




