B.Com. 4th Semester (Honours) Examination, 2022(CBCS)
Subject: Fundamentals of Human Resource Management
Paper- CC-10 ( 4.5 CH)
(Syllabus:2017-18 )
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 নম্বরগুলি পূর্ণ মান নির্দে শ করে।
পরীক্ষার্থীদের তাদের উত্তরগুলি যথাসম্ভব নিজস্ব কথায় দিতে হবে |
1. Answer any ten questions from the following.
(যে কোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও)
(a) Define Human Resource Management.
মানব সাম্পদ ব্যবস্থাপনার সংজ্ঞা দাও।
(b) What is Industrial Relations?
শিল্প সম্পর্ক কাকে বলে?
(c) Write two features of Workforce Diversity.
কর্মী সংখ্যার বৈচিত্রের দুটি বৈশিষ্ট্য লেখো।
(d) Define downsizing of employees.
কর্মী সংখ্যার ক্ষু দ্রায়ণ এর সংজ্ঞা দাও।
(e) Write two features of the Job Description.
কাজের বিবরণের দুটি বৈশিষ্ট্য লেখো।
(f) Define Training.
প্রশিক্ষণের সংজ্ঞা দাও।
(g) Define Human Resource Planning.
মানব সাম্পদ পরিকল্পনার সংজ্ঞা দাও।
(h)Write two features of ‘On the job training’.
কর্মরত অবস্থায় প্রশিক্ষণ এর দুটি বৈশিষ্ট্য লেখো।
(h) Define Management Development.
ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন এর সংজ্ঞা দাও।
(i) Write two disadvantages of Performance Appraisal.
কার্যসম্পাদান পর্যালোচনার দুটি অসুবিধা লেখো।
(k) Write two features of Job Evaluation.
কার্য মূল্যায়ন এর দুটি বৈশিষ্ট্য লেখো।
(l) What do you mean by fringe benefit?
প্রান্তিক সুবিধা বলতে কি বোঝো?
(m) Mention two reasons why employee safety is necessary.
কর্মী নিরাপত্তা কেন প্রয়োজন তার দুটি কারণ উল্লেখ করো।
(n) What is social security of employees?
কর্মীদের সামাজিক সুরক্ষা কাকে বলে?
(o) Write two causes of the Industrial Dispute.
শিল্প বিরোধের দুটি কারণ লেখো।
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2. Answer any four questions from the following.
যে কোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও
(a) Discuss the features of Human Resource Management.

5*4=20

মানব সাম্পদ ব্যবস্থাপনার বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করো।
(b) Write down the qualities of the Human Resource Manager of a growth firm.
উন্নতিশীল প্রতিষ্ঠানের মানব সাম্পদ ব্যবস্থাপকের গুণগুলি লেখো ।
(c) Discuss the factors which are considered for proper Human Resource Planning.
মানব সাম্পদ পরিকল্পনার ক্ষেত্রে বিচার্য বিষয়গুলি আলোচনা করো।
(d) Discuss the external sources of Recruitment.
কর্মী সংগ্রহের বহিঃ উৎসগুলি আলোচনা করো।
(e) State the objectives of Performance Appraisal.
কার্যসম্পাদান পর্যালোচনার উদ্দেশ্য বিবৃত করো।
(f) Distinguish between Training and Development.
কর্মী প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন এর মধ্যে পার্থক্য আলোচনা করো ।
3. Answer any two questions from the following.
যে কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও
(a) Discuss the functions of Human Resource Management.
মানব সাম্পদ ব্যবস্থাপনার কাজগুলি আলোচনা করো।
(b) State the advantages and disadvantages of Human Resource Planning.
মানব সম্পদ পরিকল্পনার সুবিধা ও অসুবিধাগুলি বিবৃত করো ।
(c) Discuss the importance of Promotion.
পদোন্নতির গুরুত্ব আলোচনা করো ।
(d) Discuss the importance of Performance Appraisal
কার্যসম্পাদান পর্যালোচনার গুরুত্ব আলোচনা করো ।
--------------------------------------------------
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B.COM 4th SEMESTER (HONOURS) EXAMINATION 2022(CBCS)
Subject: Corporate Laws
Paper: CC-10 (4.5CH)
(Syllabus: 2020-21)
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 সংখ্যাগুলি পূর্ণমান নির্দে শক।
পরীক্ষার্থীদের যথাসম্ভব নিজের ভাষায় উত্তর দিতে হবে।
Time: 3 Hours

Full Marks-60

1) Answer any ten of the following questions2 x 10=20
যে কোন দশটি প্রশ্নের উত্তর দাওঃ
a) What is a Statutory Company?
বিধিবদ্ধ কোম্পানি কাকে বলে?
b) What do you mean by Perpetual Succession of a Company?
কোম্পানির চিরন্তন অস্তিত্ব বলতে কী বোঝায়?
c) Mention two differences between a private limited company and a public limited
company?
প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি এবং পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির মধ্যে দুটি পার্থক্য উল্লেখ কর।
d) Who are called Promoters?
প্রবর্ত ক কাদের বলা হয়?
e) What is the Certificate of Incorporation?
নিগমপত্র কী?
f) Define Prospectus.
বিবরণপত্রের সংজ্ঞা দাও।
g) Mention any four contents of the Memorandum of Association.
স্মারকলিপিতে উল্লিখিত যে কোন চারটি বিষয় উল্লেখ কর।
h) Who can be Directors?
কারা পরিচালক হতে পারেন?
i) Who are women directors?
মহিলা পরিচালক কাদের বলে?
j) Mention two legal positions of Directors.
পরিচালকদের দুটি আইনগত অবস্থান উল্লেখ কর।
k) Define Debenture.
ডিবেঞ্চারের সংজ্ঞা দাও।
l) What is meant by Share Certificate?
শেয়ার সার্টি ফিকেট কাকে বলে?
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m) What do you mean by Class Meeting?
শ্রেনী সভা বলতে কী বোঝায়?
n) Define the Quorum of a Meeting.
গণপূর্তি র সংজ্ঞা দাও।
o) What do you mean by Ordinary Resolution?
সাধারণ সিদ্ধান্ত বলতে কী বোঝায়?
2) Answer any four of the following questions5 x 4=20
যে কোন চারটি প্রশ্নের উত্তর দাওa) How a Private Limited Company is converted into a Public Limited Company?
একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিকে কিভাবে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত করা যায়?
b) “A company is a separate person from its members”- Explain.
“একটি কোম্পানি হল উহার সদস্যদের থেকে পৃথক এক স্বতন্ত্র ব্যাক্তি”- ব্যাখ্যা কর।
c) Discuss the duties and liabilities of a Promoter.
প্রবর্ত কের কর্ত ব্য ও দায় গুলি আলোচনা কর।
d) Discuss online registration of a Company.
কোম্পানির বৈদ্যুতিন নিবন্ধন সম্পর্কে আলোচনা কর।
e) What are the conditions for the issue of sweat equity shares?
সোয়েট ইক্যুইটি শেয়ার বিলি সংক্রান্ত শর্ত াবলি কী?
f) Write about the Minutes of the Board Meeting.
পরিচালকমন্ডলী সভার কার্যবিবরনী সম্পর্কে লেখ।
3) Answer any two of the following questions10 x2=20
যে কোন দুটি প্রশ্নের উত্তর দাওa) Discuss the Doctrine of Lifting of Corporate Veil. When Lifting of Corporate Veil is
essential?
কোম্পানির পৃথক সত্তার আবরণ উন্মোচন তত্ত্ব আলোচনা কর। কোন কোন ক্ষেত্রে কোম্পানির পৃথক সত্তার
আবরণ উন্মোচন আবশ্যিক?
5+5=10
b) Discuss the Civil and Criminal liabilities relating to misstatement in a prospectus.
বিবরণপত্রে অসত্য বিবৃতি দেওয়ার জন্য দেওয়ানী ও ফৌজদারী দায় সম্পর্কে আলোচনা কর।
c) Explain the different modes of appointment of Directors of a Public Limited Company.
একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির পরিচালকগণ কি কি ভাবে নিযুক্ত হতে পারেন তা ব্যাখ্যা কর।
d) Discuss the rules regarding Voting. Give an idea about E-Voting.
কোম্পানির ভোট দানের প্রক্রিয়া আলোচনা কর। বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ভোট সম্পর্কে ধারনা দাও।
6+4=10
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