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B.Com. Semester VI (Honours) Examination, 2020 (CBCS) 

Subject: Fundamentals of Investment 

Paper: DSE-3 (6.3.1 CH) 

Time- 3 Hours        Full Marks: 60 

The figures in the margin indicate full marks. 

Candidates are required to give their answers in their own words 

as far as practicable. 

ডানদিকে নম্বর গুদ পূর্ণমান দনকিণল েকর। 

পরীক্ষার্থীকির উত্তর গুদ যর্থাসম্ভব দনজস্ব ের্থায় দিকে হকব | 

1. Answer any six questions:        6 x 5= 30 

যম য োননো  ছটো প্রনেয উত্তয দোও: 
 
a) Narrate the components of investment.         

বফবনন োনেয উোদোনগুবর বফফৃত  নযো | 

  

b) Distinguish between money market and capital market.       

টো োয ফোজোয ও ভূরধননয ফোজোনযয ভনধে োর্থ ে  নযো | 

   

c)  Distinguish between investment and speculation.       

বফবনন োে   ও  পোট ো এয ভনধে োর্থ ে  নযো | 

    

d) ‘Holding securities in demat form has several advantages’- Discuss briefly.   

“বিভেোট আ োনয বব উবযটি যোখোয বফববন্ন ুবফধো আনছ”-  ংনেন আনরোচনো  নযো | 

   

e) Narrate the features of forward contract.         

পযও োিথ   চুবিয বফবষ্ট্েগুবর বফফৃত  নযো  |  

  

 f) Write a short note on Dow Theory.  

Dow তনেয ওয এ টি ংবেপ্ত টী ো যরনখো | 
 

 g) State the provisions under Companies Act 2013 for investors’ protection. 

বফবনন োে োযীনদয  ুযেোযজনে য োম্পোবন  আইন 2013 এয অধীন বফধোন ভূ বফফৃত  নযো | 

 

h) Distinguish between systematic risk and unsystematic risk. 

Systematic ঝুুঁ ব  ও  Unsystematic ঝুুঁ ব   এয ভনধে োর্থ ে  নযো | 

 

2. Answer any three questions:        3x 10 = 30 

যম য োননো বতনটি প্রনেয উত্তয দোও: 
 

  a) Describe the important investment avenues available to investors in India.   10 

 বোযতফনলথ বফবনন োে োযীনদয যম ভস্ত গুরুত্বূর্থ বফবনন োনেয র্ আনছ য গুবর ফর্থনো  নযো | 
 

b) ‘Stock market index acts as the indicator of performance of the overall economy’- Explain. 10 

“য োয ফোজোয ূচ  োভবি  অর্থনীবতয োযপযনভনেয ূচ  বননফ  োজ  নয”- ফেোখেো  নযো | 
 

c) Explain how fundamental analysis differs from technical analysis.    10 

যট বন েোর বফনেলর্ যর্ন  ব  বোনফ পোন্ডোনভন্টোর বফনেলর্ আরোদো   তো ফেোখেো  নযো | 
 

d)  Explain the different types of bonds.        10 

ফনন্ডয যম বফববন্ন ধযন   তো ফেোখেো  নযো | 
 

e) Discuss the Markowitz model of portfolio diversification.     10 

যোটথ নপোবরও বফবচনেয Markowitz ভনিরটি আনরোচনো  নযো |     

--------------  

 



B.Com. Semester VI (Honours) Examination, 2020(CBCS) 

Subject: Business Tax Procedures and Management (DSE-3) 

Paper: 6.3.2 CH 

      Time: 3 Hours                                                      Full Marks: 60 
The figures in the margin indicate full marks 

Candidates are required to give their answers in their own words as far as 

practicable 

দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুক্ষি প্রশ্নের মান ক্ষনশ্নদেশক 

পরীিার্থীরা যর্থাসম্ভব ক্ষনশ্নের ভাষায় উত্তর দাও 

 

1. Answer any six questions             6 x 5 = 30  

যয যকাশ্ননা ছয়টি প্রশ্নের উত্তর দাও 

 
(a) What is advance tax? Who are exempted from paying Advance-tax?  

                অক্ষিম কর বিশ্নে কী যবাঝায় ? কারা অক্ষিম কর প্রদান করা যর্থশ্নক মুক্ত  ?       (5) 

 

(b) What is TDS return? What are the different due dates for filing of TDS return for 

different quarters in a Financial Year? 

                 TDS ক্ষরিান ে কী ? ক্ষবক্ষভন্ন যকায়ািোশ্নর টি ক্ষি এস  ক্ষরিান ে েমা যদওয়ার  

                  োক্ষরখ্ গুক্ষি ক্ষক ক্ষক ?                                                                                           (5) 

(c) Write a short note on Tax Collected at Source (TCS). 

                    উৎশ্নস কর সংিশ্নের উপর সংক্ষিপ্ত টিকা যিশ্নখ্া                                        (5) 

 

(d) Is it compulsory to file Return of Income u/s 139(1)? What are the different due 

dates for filing of Return of Income? 

                 139(1) ধারায় ক্ষরিান ে েমা যদওয়া ক্ষক বাদ্ধোমূিক ? 

                  ক্ষরিান ে েমা যদওয়ার োক্ষরখ্ গুক্ষি ক্ষক ক্ষক ?                                                      (5) 

 

 

(e) What is Defective Return u/s 139(9)? When a return is considered defective?  

                    ত্রূটিযুক্ত ক্ষরিান ে ক্ষক? কখ্ন একটি ক্ষরিান ে যক ত্রূটিযুক্ত ক্ষরিান ে বিা েশ্নব ?         (5) 

 

(f) Briefly state, when an aggrieved party may appeal to the Income Tax Appellate 

Tribunal? 

                 কখ্ন ইনকাম িযাক্স আক্ষপশ্নিি ট্রাইবুনাশ্নি আশ্নবদন করা যাশ্নব ো সংশ্নিশ্নপ বণ েনা   

                   কশ্নরা                                                                                                         (5) 

(g) “The Commissioner of Income-tax may reduce or waive the amount of any penalty 

imposed or imposable, if prescribed conditions are satisfied”-mention any two of 

such conditions.  

                 কক্ষমশনার অফ ইনকাম িযাক্স ক্ষকছু শেে পুরণ েশ্নি যপনাক্ষি কম বা মুক্ত করশ্নে  

                  পাশ্নর , এমন দুটি    শেে যিশ্নখ্া                                                                            (5) 



 

(h) Briefly mention the duties of a person who is authorized to deduct taxes?  

                    ক্ষযক্ষন কর কািার দাক্ষয়শ্নে আশ্নছন োর দাক্ষয়ে সংশ্নিশ্নপ উশ্নেখ্ কশ্নরা         (5) 

 

 

 

 

2.  Answer any three questions     3 x 10 = 30  

     যয যকাশ্ননা ক্ষেনটি প্রশ্নের উত্তর দাও 

 
(a)  Write short notes on any two: (i) Summary Assessment; (ii) Best Judgment Assessment; 

(iii) Income Escaping Assessment   

 যযশ্নকাশ্ননা দুটি ক্ষবষশ্নয়র উপর টিকা যিশ্নখ্া: সামাক্ষর এশ্নসসশ্নমন্ট ,যবস্ট োেশ্নমন্ট এশ্নসসশ্নমন্ট, 

ইনকাম  এসকযাক্ষপং এশ্নসসশ্নমন্ট.                                                                            (10) 

 

(b)  What is PAN? Who are under statutory obligation to apply for PAN? What is the 

importance of quoting PAN?     

 PAN  ক্ষক?  কারা PAN আশ্নবদন করশ্নে আইনগে ভাশ্নব বাধয ?  

 PAN উশ্নেখ্ করার গুরুে ক্ষক?                                                                               (10) 

 

 

(c)  Discuss the various defaults, which may invite levy of penalty under the Income Tax Act, 

1961?  

 ক্ষবক্ষভন্ন ধরশ্ননর ত্রূটিগুক্ষির উশ্নেখ্ কশ্নরা যা আয়কর আইন অনুযায়ী যপনাক্ষির মশ্নধয পড়শ্নে 

পাশ্নর                                                                                                                      (10)  

 

 

(d)  Who can authorise or issue search warrants under Income Tax Act, 1961? What are the 

different circumstances where search may be conducted? Who are the authorized officers 

may be conduct such search?   

 আয়কর আইন অনুযায়ী যক সার্ে ওয়াশ্নরন্ট ইসু করশ্নে পাশ্নর? ক্ষক ক্ষক পক্ষরক্ষস্থক্ষেশ্নে সার্ে করা 

যযশ্নে পাশ্নর? কারা যসই সাশ্নর্ের দাক্ষয়শ্নে রশ্নয়শ্নছন ?                      (10) 

 

 

(e)  What is a tax clearance certificate u/s 230? What are the different modes of recovery of 

taxes from an assessee in default?        

িযাক্স ক্ষিয়াশ্নরন্স সাটিেক্ষফশ্নকি বিশ্নে ক্ষক বুঝায়? যখ্িাপকারী ক্ষনধ োক্ষরর কাছশ্নর্থশ্নক ক্ষক ক্ষক ক্ষবক্ষভন্ন 

উপাশ্নয় কর আদায় করা যায় ?                                                                                   (10) 
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