B.Com 3rd Semester (Honours) Examination 2021(CBCS)
Old Syllabus: 2017-18
Subject: Corporate Laws
Paper: CC 5 (3.1 CH)
Time: 3 Hours

Full Marks : 60
The figures in the margin indicate full marks
দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুলি পূর্ণমান নির্দে শক

Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable
পরীক্ষার্থীদের যথাসম্ভব নিজের ভাষায় উত্তর দিতে হবে ।

1. Answer any six questions:

5×6=30

যেকোনো ছয়টি প্রশ্নের উত্তর দাওঃ

a) What are the advantages of a one person company?
একক ব্যক্তি বিশিষ্ট কোম্পানির সুবিধাগুলি কী ?
b) What are the effects of misrepresentation in prospectus?
বিবরণপত্রে মিথ্যা বিবৃতির পরিণাম কী ?
c) Give an idea about E-voting.
বৈদ্যুতিক মাধ্যমে ভোট সম্পর্কে ধারণা দাও ।
d) Explain the doctrine of ‘Ultra-vires’.
ক্ষমতা বহির্ভূ ত মতবাদ ব্যাখ্যা করো ।
e) Give an idea about the rights of directors.
পরিচালকদের অধিকার সম্পর্কে ধারণা দাও ।
f)

Mention the grounds on which the Court may order for winding up of a company.
কোন কোন পরিস্থিতিতে আদালত একটি কোম্পানির অবসায়নের আদেশ দিতে পারেন তার উল্লেখ করো ।

g) Distinguish between a private and a public company.
একটি প্রাইভেট ও পাবলিক কোম্পানির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করো ।

h) What do you mean by Whistle-blowing?
হুইসেল ব্লোইং বলতে তু মি কী বোঝো ?
2. Answer any three of the following questions:
যে কোন তিনটি প্রশ্নের উত্তর দাও ।

10×3=30

a) State the qualifications and disqualifications of a company auditor as per Companies Act
2013 (Amendments ) 2017.
কোম্পানি আইন 2013 ( সংশোধিত) 2017 অনুযায়ী কম্পানি নিরীক্ষকের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা
বিবৃত করো ।
b) State the Rights of depositories as per Depositories Act 1996.
আমানতকারী আইন 1996 অনুযায়ী আমানতকারী ও উপকারী মালিকের অধিকার বিবৃত করো ।
c) Discuss the civil and criminal liabilities relating to misstatement in prospectus.
বিবরণপত্রে অসত্য বিবৃতি দেওয়ার জন্য দেওয়ানী ও ফৌজদারি দায় সম্পর্কে আলোচনা করো ।
d) Discuss in detail the different issues associated with the meeting of the Board of
Directors.
পরিচালকমণ্ডলীর সভা সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয়গুলি বিস্তারিত আলোচনা করো ।
e) Discuss in detail the alteration of Articles.
পরিমেল নিওমাবলির পরিবর্ত ন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করো ।

B.Com. 3rd Semester (Honours) Examination, 2021(CBCS)
New Syllabus: 2020-21
Subject: Computer Applications in Business
Paper: CC-5 (3.1 CH )
Time: 2 Hours

Full Marks: 40

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

Answer any eight questions of the following:

5x8=40

1. Write in brief the functions of different components of a computer.
2. Write the truth table and circuit diagram of a Half Adder.
3. Write notes on different generations of computers.
4.Convert the following:
a) A25.7C 16 = ?2

b) 101101111.111102 =? 16

5. Write in brief the different applications of the internet in modern life.
6. Write the full form and functions/uses of the following terminologies associated with Internet:
a) TCP/IP

b) DHTML

7. Explain the different components of a Database Management System.
8. Explain Three Schema Architecture of DBMS.
9. Distinguish between Hierarchical Data Model and Relational Data Model.
10. Explain the functions of the Operating System.

