B.Com 2nd Semester (Honours) Examination, 2022 (CBCS)
Subject: Business Law
(Syllabus :2020-21)
Paper: 2.3CH (CC-4)
Time: 3 Hours

Full Marks: 60 Marks
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 লিখতে হবে
1. Answer any ten of the following questions:
নীচের যে কোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও।
a. Who are capable of entering into contract?
চু ক্তি সম্পাদনে যোগ্য কারা?
b.

What do you mean by implied acceptance?
অনুক্ত স্বীকৃ তি বলতে কী বোঝো?

c. “Past consideration is no consideration”.Explain.
“অতীত প্রতিদান কোন প্রতিদানই নয়”- ব্যাখ্যা কর।
d.

Can a minor be declared insolvent?
নাবালক কে দেউলিয়া ঘোষণা করা যায় কি?

e. Define undue influence.
অনুচিত প্রভাব এর সংজ্ঞা দাও।
f.

Mention the difference between a void and an illegal agreement.
বাতিল চু ক্তি ও অবৈধ চু ক্তির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর।

g.

What is contingent goods?
ঘটনা সাপেক্ষ পণ্য কী?

h. What do you mean by future goods?
ভবিষ্যৎ পণ্য বলতে কী বোঝো?
i.

What is an auction sale?
নিলাম বিক্রয় কী?

j.

What is a Promissory note?
প্রতিশ্রুতি পত্র কী?

10×2=20

k. Who are parties to the bills of exchange?
বাণিজ্যিক হুন্ডির পক্ষ কারা?

l. Write two characteristics of bills of exchange.
বাণিজ্যিক হুন্ডির দুটি বৈশিষ্ট্য লেখ।

m. What do you mean by ‘Sale of Goods Act’?
পণ্য বিক্রয় চু ক্তি বলতে কী বোঝো?

n. What do you mean by sale under hire purchase agreement?
ভাড়া ক্রয় চু ক্তিতে বিক্রয় বলতে কী বোঝো?

o. Define Quasi Contract.
উপ চু ক্তির সংজ্ঞা দাও।

2. Answer any four of the following questions:
নীচের যেকোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও

4×5=20

a. Distinguish between “limited liability partnership” business and “partnership” business.
“সীমিতদায় যুক্ত অংশীদারি” কারবারের সঙ্গে “অংশীদারি” কারবারের পার্থক্য লেখ।
b. Show the differences between sales and agreement to sale.
বিক্রয় ও বিক্রয়ের সম্মতির মধ্যে পার্থক্য দেখাও ।
c. What is supervening impossibility and how does it arise?
চু ক্তি উত্তরকালীন অসম্ভব্তা কী এবং এর কারণ কী কী ?
d.

Show the differences between a bill of exchange and a cheque.
বাণিজ্যিক হুন্ডি ও চেক এর মধ্যে পার্থক্য দেখাও।

e. Briefly explain the characteristics of a negotiable instrument.
হস্তান্তরযোগ্য দলিলের বৈশিষ্ট্য গুলি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর।
f.

Discuss the classifications of the Consumer Protection Council.
ক্রেতাস্বার্থ রক্ষা পর্ষদের প্রকারভেদ আলোচনা কর।

3. Answer any two of the following questions:
নীচের যেকোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও

a. State the circumstances and mode of dissolution of a partnership firm.

2×10=20

কী কী অবস্থায় এবং কোন কোন প্রণালী দ্বারা অংশীদারি কারবারের বিলোপ সাধন ঘটে তা বিবৃত কর।

b. Discuss t the legal rules of acceptance.
স্বীকৃ তি সম্পর্কি ত নিয়মকানুন আলোচনা কর।

c. Discuss the liability and disqualification of a designated partner.
পদাধিকারী অংশীদারের দায় এবং যোগ্যতা সম্বন্ধে আলোচনা কর।

d.

What is doctrine of Caveat Emptor? Discuss its exceptions.

ক্রেতা সাবধান নীতি কী ? এর ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রগুলি আলোচনা কর।
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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 লিখতে হবে
1. Answer any ten of the following questions:
নীচের যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও
a. Define offer.
প্রস্তাব এর সংজ্ঞা দাও।
b. Who can accept a proposal?
কে প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারে?
c. What is past consideration?
অতীত প্রতিদান কাকে বলে ?
d. What is auction sale?
নিলাম বিক্রয় কী ?
e. What is the consequence of misrepresentation?
মিথ্যা বর্নণের পরিনাম কী হতে পারে?
f.

What is voidable agreement?
বাতিলযোগ্য সম্মতি কী?

g. What is promissory note?
প্রতিশ্রুতি পত্র কী?
h. Who is unpaid seller?
অপরিশোধিত বিক্রেতা কে?

i. Who are the parties to the bills of exchange?
বাণিজ্যিক হুন্ডির পক্ষ কারা?

10×2=20

j. Write two features of bills of exchange.
বাণিজ্যিক হুন্ডির দুটি বৈশিষ্ট্য লেখ।

k. What do you mean by ‘Sale of Goods Act’?
পণ্য বিক্রয় চু ক্তি বলতে কী বোঝো?

l. What do you mean by sale under hire purchase agreement?
ভাড়া ক্রয় চু ক্তিতে বিক্রয় বলতে কী বোঝো?

m. Define Pledge .

বন্ধক এর সংজ্ঞা দাও।

n. Mention two characteristics of bailment.
গচ্ছিত প্রদানের দুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর।

o. Define undue influence.
অনুচিত প্রভাবের সংজ্ঞা দাও।
2. Answer any four of the following questions:
নীচের যেকোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও

4×5=20

a. State the circumstances when disolution of a partnership firm takes place.
কী কী অবস্থায় অংশীদারী কারবারের বিলোপ সাধন ঘটে তা বিবৃত কর।
b. State the different types of acceptance.
স্বীকৃ তির বিভিন্ন ধরন বিবৃত কর।
c. Discuss the remedies for breach of contract
চু ক্তি ভঙ্গের প্রতিকার গুলি আলোচনা কর।

d. Briefly ediscuss the characteristics of a negotiable instrument.
হস্তান্তরযোগ্য দলিলের বৈশিষ্ট্য গুলি সংক্ষেপে আলোচনা কর।

e. Show the differences between a bill of exchange and a cheque.
বাণিজ্যিক হুন্ডির ও চেক এর মধ্যে পার্থক্য দেখাও
f.

Enumerate the major points of difference between fraud and misrepresentation.
প্রতারণা ও মিথ্যা বর্ণের মধ্যে মূল পার্থক্য গুলি নির্ণয় কর।

3. Answer any two of the following questions:
নীচের যেকোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও।

a. State the rules relating to offer.
প্রস্তাব সংক্রান্ত নিয়মাবলী বিবৃত কর।

2×10=20

b. What is doctrine of Caveat Emptor? Discuss its exceptions.
ক্রেতা সাবধান নীতি কী ? এর ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রগুলি আলোচনা কর।

c. Discuss the liability and disqualification of designated partner.
পদাধিকারী অংশীদারের দায় এবং যোগ্যতা সম্বন্ধে আলোচনা কর।

d. “All illegal agreements are void, but all void agreements are not illegal”,
Explain the statement.
“অবৈধ সম্মতি হয় নিষ্ফল কিন্তু সমস্ত নিষ্ফল সম্মতি অবৈধ নয়” -এই বিবৃতি ব্যাখ্যা কর।

